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AR DULLES LAISVINIMO KARĄ ? 
• • Dar iš Chicagos apie imigraciją 

Ui veteranus kalbėjęs naujiesiems imigrantams miestų 
pavydi. — Atiduoti kitiems neišnaudojamas kvotas. — 

Atėjo kalbėti ir Vilnies Jonikas 
Prezidento paskirta Imigracijos ir Natūralizacijos Komisija 

vakar tęsė medžiagos rinkimą Chicagoje savo pranešimui, kurį tu 
ri patiekti iki sausio 1 d. apie naujojo įstatymo trukumus. 

Komisija surinktą medžiagą „• , 
turės panaudoti ne tik įstatymo savo vietų, kuriose jų šeimos gy 
kritikai parašyti, bet ir patai- j veno ilgiau, kaip amerikiečių Šei 
soms suredaguoti. Tos medžią-1 mos JAV-se. 
gos panaudojimas, Žinoma, pri
klausys nuo to, kokių nuotaikų 
tuo reikalu turės naujai išrink
tas prezidentas ir kongresas. 

Veteranai skeptiški 
Tarp davusių Chicagoje savo 

parodymus buvo ir veteranų at
stovas Ch. Falkenberg. Jis pa
brėžė, kad dar yra darbais ne-

Back of The Yards atstovas 
Saul Alinski pareiškė, kad nau
jasis įstatymas nėra reikiamai 
korektiškas katalikų atžvilgiu, 
tačiau konkrečių nuostatų nenu 
rodė. 
Vilnies atstovas reikalauja dau
giau laisvių čia, o kaif su SSSR f 

Savu noru atvyko nuomonės 
aprūpintų veteranų, kaikurie at- pareikšti ir L. Jonikas, vienas iš 
vykusieji negali gauti žmoniškų Vilnies redaktorių. Jis perskai-
butų, todėl jis siūlė naujus imi- tė porą puslapių anglų kalba pa-
grantus nukreipti į ūkius, kur rašytą pareiškimą, kuriame pa-
jaučiamas darbo jėgų trūkumas, sisakė, kad reikėtų plačiau at-

Kiseiliumi1 ris 2 dienas kovojo Kalifornijoje Už f$s valstybes 32 elektorius. Sen. Knowland (kairėje) 
ir gubernatorius VVarren padidino klausytojų skaičių. Trumanas išbartas už Korėjos paliaubų derybų 
pradėjimą. (INS) 
• 1 1 - 111 mmmmmmmmmmĘmmtmm———•— 

ir suvaržyti jų apsigyvenimą di
desniuose miestuose. 

Serbų atstovas Peyovich ska
tino daugiau įsileisti imigrantų, 
ypač kurie turi artimuosius Ame 
rikoje. Reikėtų panaudoti kitų 
valstybių nesunaudojamas kvo
tas, kaip pavyzdžiui Anglijos. 
Vyriausybės įstaigos, anot jo, tu 
retų padėti atvykstančius apgy
vendinti ir aprūpinti darbu. 

Vienuoliktas DP įsakymas.., 
• 

Peorijos diecezijos DP reika
lams tvarkyti skirtas kun. O'-
Rourke suminėjo, kad pas juos 
veikia nerašytas vienuoliktas įsa 
kymaa: „Nesikelk į Chicagą". 
(Salėje juokas). Didžioji daugu
ma atvykusių ir pasilieka jų 
apylinkėse, o kurie ir išvyko, tai 
gavę sutikimą. Visi iš atgaben
tųjų aprūpinti darbais. Jie iŠ 
amerikiečių neatėmė nei buto, 
nei darbo. Yra dar tūkstančiai 
darbų naujiems ateiviams. 

Edgar Wirri//liuterių organi
zacijos atstovas, pareiškė, kad 
į Chicagos apylinkes atvyko apie 
15,000 jų tikybos pabaltieČių, 
keletas tūkstančių ir lietuvių. 
Siūlė drąsiau įsileisti pabėgusius 
iš už geležinės uždangos. 

Kvotos pagal kontinentus 
Mrs. E. Wilson, atstovavusi 

International Institute, iš Gary, 
Ind., pasisakė prieš dabartinę 
kvotų sistemą. Pvz. dabar grai
kui įsigabenti savo brolį į JAV 
reikia laukti apie 15 metų, tuo 
tarpu kai britas tai galėtų pa
daryti tuojau. Meksikiečiams la
bai sunku gauti afidavitus, nes 
jie neturi giminių. Siūlė kvotas 
pertvarkyti skiriant tam tikrus 
kiekius ne valstybėms, o konti
nentams, daugiau įsileidžiant eu 
ropiečių, nes jie greičiau asimi
liuojasi. Siūlė panaikinti nuosta 
tą, pagal kurį atvykusieji DP 
gali būti bausti už adreso pakei
timo nepranešimą. Taipgi siūlė 
panaikinti reikalavimą, kad DP 
visada turi nešiotis svetimšalių 

verti JAV duris imigrantams. 
Pažymėjo, kad čia gimusio ir na 
tūralizuoto piliečio padėtis ne
santi vienodai apdrausta. Tam 
tikrais atvejais net pasitaiką ju
dėjimo suvaržymų; be to, depor
tuojamųjų vaikai nukenčia. Ma
tyt, Jonikas turėjo mintyje An
driulį, dėl kurio deportavimo pra 

Bolivija perima 
švino kasyklas 

LA PAZ, spalio 10. — Bolivi
jos vyriausybė šią savaitę perė
mė didžiąsias švino kasyklas sa
vo kontrolėn, kurią vykdys per 
valstybinę bendrovę. Tai dar nė
ra formali nacionalizacija, bet 

dėta byla. Jei jau Jonikas savu tai jau yra daugiau, negu pir-
noru ryžosi kelti balsą dėl „di- mas žingsnis. Savininkai dar ne-
desnėa teisybės" įvedimo Ameri- žino nusavinimo tvarko* ir al
kos santvarkoje, tai gal jis pa- j l e m g b u s k i e k a p m o k ė t a < T u o 
kels balsą ir dėl Lietuvoje esa-; . . . . . . . . . . 
mos santvarkos: kodėl Lietuvos ' m k a l u I a u k , a m a Paske"»ant 
žmonių laisvė judėti, veikti taip 
suvaržyta? Kodėl ten* kai tre
miami tėvai (be teismo ir kal
tės), taip nukenčia jų vaikai? 
Kodėl Sovietijoje baudžiami net 
nekalčiausieji šeimos nariai,, net 
už tariamą vieno šeimos nario j syklos, nes biznis pasidaręs ne-
nusikaltimą... — J. Pr. I bepelningas. 

pranešimą komisijos, kuri ilgai 
reikalą tyrė ir turi savo pasiūly
mus. 

Amerikiečių bendrovė geruo
ju pasitraukė iš vienos vario ka-

Kinai jando P. Korėjos karius 
"Baltojo ark io" kalvą korėjiečiai vel atsiėmė. — Ki
nam įsakyta paimti ar žūti, o korėjiečiam — stovėti ir 

f kautis 
SEOULAS, spalio 10. — Pirmadienį prasidėjusios kovos dėl 

Seoulo vartų atidarymo tebevyko ir vakar nesumažėjusiu įnirti
mu. Bent du pulkai kinų turi įsakymą paimti „Baltojo arklio" 
(taip ją pavadino sąjungininkų kariai) kalvą arba žūti. 

Ši ir dar kelios vieną kalnų • -
grandinę sudarančios kalvos | Vakar ryte „Baltojo arklio" 
Chorwon apylinkėse turi nepa- kalvos viršūnė vėl buvo atiteku-
prastai didelę reikšmę, nes kas si kinams, bet apie pietus pietų 

Komunistų sulaikymo permaža 
- juos reikėtų atstumti atgal 

CHICAGO, spalio 10. — Council on Foreign Relations nariams 
ir svečiams Foster Dulles teigė, kad negana komunistus sulaikyti, 
bet reikia ir rengtis juos iš dabartinių vietų atstumti. 

Komunistų sulaikymo politika 1 , • 
esanti nereali, nes praktiškai ne
įvykdoma, kadangi, jo nuomone, 
komunistų penetracijos sulaiky
ti negalima. Kad mešką narve 
būtų galima išlaikyti, reikia la
bai stipraus narvo. Kaip jį pa
daryti? Dolerių komunizmo pe-
netracijai sulaikyti neužteks — 
labai daug jau jų išleista, bet tai 
nė kiek nesumažino komunisti
nio imperializmo slinkimo pir
myn. 

Dulles tiesiai nepasakė ka jis 
siūlo, bet logiškai išvadas beda
rant reikėtų teierti, kad vienaip 
ar kitaip Sov. Rusiia reikia su
varyti atgal J prieškarines sie
nas. Kaip? Karu ar susitelkiant 
tokią jėgą, kad Sov. Rusijos val
dovai jos pabustų ir be 

Visa Europos spauda pasakė, 
kad tokia Dulles politinė linija 
reiškia karą. Ką mano pats Dul
les, teigti nedrąsu. Iš gen. Eisen-
hower aplinkos teigiama, kad 
Dulles vargiai bebus valstybės 
sekretoriumi, jei Eisenhower lai 
mėtų prezidentūrą, nes jo asmuo 
sukeltų didelį nepasitikėjimą 
JAV politika draugiškų vyriau
sybių tarpe. 

Senas vynas 
naujame inde 

LONDONAS, spalio 9. — Per-
siios vyriausvbė paskubėjo atsa
kyti į paskutinę Londono notą 
su nakeistais reikalavimais — 

karo I pasiūlvmais: prašo tuoiau duoti 
įvykdytų visus įsakymus. Kuria iai 57 mil. dol., pradėti derybas 
kryptimi eitų Dulles, jei būtų, ir po laimingo susitarimo pridė-
JAV užsienio reikalų ministras, ti dar 100 mil. dol. Naujas pa-
spręstina iš šio jo posakio:! siūlymas įvertintas taip: senas 
„Gen. Eisenhower rugpjūčio 25, vynas naujame inde. Pažangos 
d. pasiūlė, kad mes turime pasą- tiek, kad nori derėtis ir nebegra 

jas turi, tas turi vartus į Seoulą 
ir centrinį fronto ruožą. 

Kalvą ir apylinkes gina P. Ko
rėjos kariuomenė ir prancūzų 
dalinys. Kodėl taip atkakliai čia 
kinai pradėjo veržtis, vis dar te
bėra spėliojimas. Nesimatytų, 
kad tai būtų pradžia didelio puo
limo — nebent kas nors didesnio 
susiformuotų, jei priešui pasisek 
tų lemiamai pralaužti sąjungi
ninkų linijas, ko sunku tikėtis. 
Greičiausiai priešas panorėjo iš
mėginti naująją P. Korėjos ka
riuomenę, kuri vis daugiau naš-

Korėjos derybom aliantus apgavo 
Korėjos karas prezidentinių rinkimu kampanijoje. — 

Ike neturįs plano ką su tuo karu daryti 
Korėjos karas yra labiausiai ginčytinas JAV politinis klausi- t ų ^ į m a fJont®- D a r l i n k s*ąm a 

mas. Priežastys yra dvi: kiek keistokas to karo vedimas ir p r a s i * , 5 ^ 5 2 ? ' . S ^ S S * ^ . ^ ? ? ^ 
dento rinkimų metai. 

Prezidentas nebuvo kongreso • 
sudraustas, kai nuskubėjo į pa-, d ima- Jis t i k r a i n e s a ^ atsakingas 
galbą užpultai P. Korėjai. Prie- i r . s a u Jokios kaltės negalįs pri-

korėjiečiai vėl ten užlipo ir run
gėsi vyras su vyru. Korėjiečių 
vadas yra pažadėjęs priešui ne
suteikti laimėjimo jokia kaina. 
Vienas amerikietis karininkas 
yra pareiškęs, kad ten kovoja ry 
tietis prieš rytietį, o tai reiškia 
žiauriausią vyro su vyru kovą. 
Už „Baltąjį arklį" kinai jau esą 
pakloję apie 8,000 vyrų. Didelis 
aukų skaičius ir sąjungininkų 
pusėje, nors jie turi ir aviacijos 
paramą. 

Vakar numušti oro kovose 2 
Migai ir 3 sužaloti. 

kyti Kremliui, jog JAV vyriau
sybė niekad nepripažins sovietų 
komunistų valdžios pagrobtose 
Europos ir Azijos valstybėse. 
Jei ir antrasis prezidentinis kan 
didatas prie to pareiškimo prisi
dėtų, tai pavergtos tautos žino
tų kur jos stovi ir galėtų pradė
ti vykdyti savo nuosavus pla-

sina nutraukti santykius. 

• Egipto vyriausybė nutarė 
atnaujinti vieniems metams pre
kybos sutartį su Anglija. Sutar 
tis buvo pasibaigsi vasario 
mėn., bet prieš tai buvusios vy
riausybės vis nežinojo kurion 
pusėn pasukti galutinai santy
kius su Anglija. 

• Višinskis, Gr&myko ir kiti 
Sov. Rusijos delegacijos nariai 
jau susėdo į laivą Prancūzijoje 
pakeliui į New Yorką. 

• Pietų Afrikoie atidaryta pir 
moji įmonė uranijui gaminti. Ji 
yra prie vieios aukso kasyklos 

nausybę paremti ją Tuniso ir n e t o l į J o h a n n e s b u r g m i e s t o > V i-
Maroko byloje — susilaikyti 

nus << 

Paryžius maldauja 
pagalbos 

PARYŽIUS, spalio 10. — Pran 
cūzijos vyriausybė per ambasa
dorių maldavo vakar JAV vy-

norima išspausti paliaubas su vi 
sų belaisvių grąžinimu. 

kaistai prasidėjo tada, kada „po 
licinė akcija" virto nuostolingu 
karu, kada Rusija taip supainio
jo reikalą, jog tik mažas neatsar 
gumas išplės karą už Korėjos 

Respublikonai turėjo tą sun
kenybę išnaudoti ir pradėjo tvir
tinti (rinkiminėse kalbose net 
sutirštintai tvirtina), kad demo-

siimti, kad pasiremta jo savo lai 
ku pareikšta nuomone dėl Korė
jos reikšmės karo atveju. 

Toje pat San Francisco kalbo
je gen. Eisenhoweris pažymėjo, 

11 

Prašys ir kitų 
padėti Korėjoje 

VVASfflNGTONAS, spalio 10.' WrW>ji 
— čia jau apsiprasta, kad karas Y o r k o Lietuvoje girdima 7 vai. 

Balsas" girdimas 
Lietuvoje 8 kartus 

NEW YORKAS, spalio 9. — 
„Amerikos Balsas" Lietuvoje da 
bar girdimas net 8 kartus per 
dieną.. 

programa iš New 

nuo balsavimo Jungt. Tautose, 
kai bus balsuojamas pasiūlymas 
įrašyti tuos klausimus į dieno
tvarkę. 

Anglijos vyriausybės delega
cija balsuos taip, kaip ir pran
cūziškoji. 

Korėjoje dar ilgai smilks, todėl 
kad Sov. Rusija, užvedusi ant vėl bus iškelti aikštėn seni pro-
Korėjos paliaubų derybų kelio įe k t a!' k a d . i r k l t o s . valstybės 
sąjungininkus, skaudžiai juos ap 
gavo, nes derėtis sutikta tada, 

kratų nesugebėjimas tvarkyti kada komunistai kariniai buvo 
krašto užsienio politiką išprovo- katastrofiškoje padėtyje. Po rae-
kavo Korėjos karą — jie per- j tų ir trijų mėnesių sužinota, jog 
anksti ištraukė kariuomenę iš P. brangiai apmokėta už šaltojo 
Korėjos ir paskui paskelbė, kad karo strategijos pamojtą — ko-
Korėja neįeina į JAV saugumo munistai per tą laiką pasidarė 
zoną. ' vėl pajėgūs Korėjoje kariauti. 

Važiuodamas per Washington,Į Sis Eisenhowerio teigimas yra 
Oregon ir California valstybes, kruvina tiesa, kurią ir sąjungi-
prez. Trumanas dalį tos kaltės ninkai greičiausiai nujautė dery-
sumetė ir gen. Eisenhoweriui, | bas pradėdami, bet niekas negali 

daugiau prisidėtų prie jo vedi
mo žmonėmis ir turtais. 

Jungt. Tautų sekretoriaus 
Trygve Lie sesijai teikiamoje 
metinėje apyskaitoje šiuo reika
lu irgi panašiai pasakyta, bet 
abejojama, ar tas klausimas su
silauks balsavimo formalios re
zoliucijos formoje. 

Churchill partijos 
konferencija 

SCARBOROUGH, spalio 10. 
registracijos korteles — užtek- n e s j a m e s a n t štabo viršininku būti peikiamas už tai, kad patikė — Čia prasidėjo anglų konservą 

jo, jog derybos gali pasisekti. I torių partijos metinė konferen-
Eisenhoweris prisipažino, kad cija, kuriai pirmą dieną praneši-

tų nešiotis tik kortelės numerį. 
Taipgi siūlė panaikinti draudi
mą įvažiuoti tuberkulioze sergan 
tiems, nes yra šeimų, kurios iš
sigali čia juos gydyti, o išgiję 
jie gali būti labai naudingi pilie
čiai, ir šeimos nebūtų suardy-

buvusi neigiamai įvertinta Korė 
jos strateginė reikšmė Ameri
kos saugumui ir pagal tą įverti
nimą vėliau padaryti politiniai 
sprendimai — pasitraukta iš Ko 

neturi plano karštajam Korėjos 
karui tvarkyti. Jis tik galįs pa
žadėti, išrinkimo atveju, paau
koti visas savo jėgas garbingam rėjos. 

Užvakar vakare San Francis-1 ir protingam sprendimui suras 
tos. Taipgi siūlė sušvelninti įsta Co pasakytoje kalboje Eisenho- ti. Jis mano, kad niekas daugiau 
tymo reikalavimą, kad pilietybė w e r pripažino, kad 1947 m. toks tuo reikalu negalįs pasiūlyti. Po 
tegalima duoti mokantiems an- Korėjos karinis įvertinimas bu- šių abiejų politinių partijų pasi-
gliškai skaityti ir rašyti. 

F. .Werk, vokiečių organizaci- numatyti, kad juo pasiremiant kad būtų geriau, jei Korėjos ka-
jų atstovas, siūlė daugiau Jsi- po kelių metų būtų padarytas po ru priešrinkiminėje kampanijo* 
leisti vokiečių, ypač išmestų iš,litinis sprendimas. Už tą spren-l je niekas nežaistų. 

1 

mą padarė krašto apsaugos mi
nistras maršalas Alexander. Šis 
teigė, kad Vakarų išganymas 
yra moksliški ginklai, nes nė ka
riuomene nė aviacija Vakarų 
blokas negali lenktyniauti su bol 
ševikų bloku. 

Suvažiavimo išvakarėse pa-
vo padarytas, tik jis negalėjęs sakymų tektų padaryti išvadą, skelbta, kad partijoje yra apie 
»Mi»*">a+xrf ? I r o / 1 -illsv n o o i f D m i n n f \mA į k i l t u » n « A < i A~.l T / . U 1 J 1 i>1 / _ _ J U i__ t . . _ i - » ¥ • „ 2V2 miliono narių ir ateinančių 

vakare (11 vai. ryto New Yorko 
ir 10 vai. ryto Chicagos laiku) 
16, 19, 25, 31, 49 ir 251 metro 
bangomis. 

Sekanti programa duodama iš 
Europos ir Lietuvoje girdima 
9:45 vakare (1:45 p.p. New Yor
ko laiku) 31, 41, 49 ir 251 m. 
bangomis. Ji kartojama 6:45 ry
to (10 vai. vakaro N. Y. laiku) 
251 metro banga ir 12 vai. dieną 
(4 vai. ryto N. Y. laiku) 25, 31, 
41 ir 49 m. bangomis. 

Trečioji „Amerikos Balso" 
programa duodama vėl iš New 
Yorko; ji girdima Lietuvoje 12 
vai. naktį (4 vai. popiet N. Y. ir 
3 vai. popiet Chicagos laiku) 16, 
19, 25, 31, 41 ir 49 mtr. bango
mis. Ji kartojama 3 vai. ryto (7 
vai. vak. N. Y., 6 vai. Chicagos 
laiku) 31, 41, 49 ir 251 metro 
bangomis, 7:15 ryto (11:15 vai. 
vakare N. Y. ir 10:15 vai. vak. 
Chicagos laiku) 31 ir 41 metrų 
ir 12:15 vai. dieną (4:15 p.p. N. 
Y. laiku) 19 ir 25 mtr. bangomis. 

• / . Lewis atsisakė būti ren
kamas angliakasių unijos amži-

są gamybą nupirks Amerika ir 
Anglija. 

Kalendorius 
Spalio 10 d.: šv. Pranciškus 

Borgia. Senovės: Butautas ir 
Jaunė. 

Spalio 11 d.: Švč. P. Marijos 
Maroko sostinėje Rabat pa-' Motinystės atmintis. Senovės: 

skelbta, kad sultonas atmetė. Berustis ir Verpė, 
prancūzų pasiūlytas reformas,} Oras Chicagoje 
nes pasiūlymai palieka seną pa-| Giedra, be žymesnių atmainų, 
dėtį, pavaizduotą naujais žo- Į Temperatūra apie 56 laipsnius, 
džiais. I Saulė teka 5:57, leidžiasi 5:18. 

metų bėgyje norima suverbuoti.mi pirmininku. Jis vėl išvanojo 
dar milioną. |sėn. Taft. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Armija praneša, kad gruodžio mėn. skirta paimti Ą7,000 

naujokų. Jie turi būti paimti per pirmas dvi savaites, kad Kalėdų 
atostogų metu nebūtų didelio susisiekimo užsikimšimo. • 

— Sovietų politinis maršalas Bulganinas, vienas iš Stalino 
kaip premjero pavaduotojų, pasakė partijos kongrese ilgą kalbą 
apie „imperialistų" užmačias ir sovietų stiprybę, patikrindamas 
klausytojus, kad III pasaulio karas tikrai jau sunaikins ir Ame
riką. 

— Jau 9Ą lavonai ištraukti iš sudužusių vagonų Anglijoje 
prie Londono, kur trečiadienį įvyko šiurpi nelaimė su trimis į Lon
doną einančiais traukiniais. Laužo valymas nebaigtas ir todėl au
kų skaičius negalutinis. 

— Koje saloje vėl įvyko nesusipratimų su belaisviais ir 16 
belaisvių lengvai sužeista. \ 

— Sovietų vyriausybei jau įteikta Washingtono nota dėl am
basadoriaus Kennan išvarymo. Teigiama, kad ambasadorius tei
singai atpasakojo diplomatams Maskvoje taikomus suvaržymus 
ir todėl jis neapšmeižė sovietų vyriausybės. Notoje atmetami so
vietų elgesio motyvai, bet daugiau nieko neprašoma ir nieku ne
grasinama. 

— Turkijos ministeris pirmininkas ir užsienio1 reikalų minis
tras atvyksta pasitarimams į Angliją ateinančios savaitės pra
džioje. Po jų, turbūt, greit atvyks ir Jugoslavijos Tito - Broz. 

— Paskutinė Persijos nota naftos reikalu esanti pusiau ulti
matumas — prašoma atsakymo iki ateinančio trečiadienio ir dar 
priedo 57 mU. dol. Tarp Londono ir Washingtono vyksta pasitari
mai ką atsakyti, kad durų deryboms neužkirtus ir Persijos ui flre-
ležinės uždangos neužkišus* 

. ! 
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Redaguoja: ALG. AVIŽIENIS ir EDV. BULAITIS 

PRANEŠIMAS Lietuviškojo spoito 
akiratyje 

— Kanados ir mūsų šachma
tų meisteriui — P. Vaitoniui 
tarpzoninėse šachmatų pirme
nybėse sekasi nekaip. Iš 8 parti-

Atsižvelgiant į tai, kad iki j ų j^j rugsėjo 29 d. mūsiškis su-
šio meto Vyr. FASK-te tėra už-jgekėjo surinkti 1 tašką, sužais-1 
siregistrave tik 4-ri sporto klu- damas 2 rungtynes lygiomis I 

Vyr. Siaur. Amerikos Lietu
vių Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Komitetas skelbia: 

1. Sporto klubų registracija 

les, o šeštąjį kartą — prieš jį 
patį — apgynė meisterystę. 

Po šio pralaimėjimo Walcott, 
nors buvo -itianęs visiškai pasi
traukti iš ringo, dar kartą ban-

i? 
= 

Anglijos "Golden Gloves" sun- Joe nuvainikavo Ezzard Char 
kaus svorio meisterio vardą, 
bet JAV Rytų grupes varžy
bose baigmėje pralaimėjo prieš 
VVallace. Tais pačiais metais 
jis pradėjo profesionalo boksi
ninko karjerą ir iki šiol yra pel
nęs 43 pergales, iš kurių 38 lai
mėjo k. o. 

Joe VValcott savo ilgame pro
fesionalo boksininko kelyje, ku
rį jis pradėjo 1930 m., net 7 
kartus rungėsi dėl pasaulio mcis 
terio vardo. Pirmieji 4 iš jų 
buvo nesėkmingi, bet penktame 

dys laimę, bet ,atrodo, ne dėl' w . ofiso HB. 4-eee». re*, PR. e-7S3» 
meisterio vardo laimėjimo, bet' 
dėl žalių dolerių. Per praeitas I 
rungtynes žiūrovai sunešė 504,1 
645 dol., iš kurių apie $200,000 
atiteko VValcottui. 

• • , 
1 

bai, skelbiama pakartotiną lie
tuvių sporto klubų registracija. 
Visi sporto klubai veikią Šiaur. 
Amerikos kontinente (U. S. A. 

(prieš Steiner — JAV ir Trai-
manov — S. Sąjunga). 

— New Yorko liet futbolo 
~ Kanadoje) privalo r * * ™ komanto tretiose U eilta aukSt. 
t i 8 Vyr. FASK-te iki * m. h p . | < H M futbolo p.rmenyb.ų rung-

tynėse pralaimėjo prieš vieną 
iš stipresniųjų komandų - Broo-
klyn DSC 5:0. Po šių priešinin
kų mūsiškiams bus lengvesnės 
kovos, kurios, reikia manyti, at
neš ir gražių pergalių. 

— Australijoje Adelaidės 

fcriėio mėn. 1 d., suteikiant apie 
save šias žinias: 

a. Klubo pilnas vardas ir ad
resas, 

b. Klubo valdybos narių pa
vardės ir adresai, 

c. Klubo narių bendras skai-
cius, nurodant skaičiais k l e k " * ! ^ ^ f ^ J ^ J E L 
vyn,, moterų, jaunių - aktyvių to klubo js.ste.ge liet. futbolo 
narių, narių remejų, I Amanda, kun p e a n n k o Vyhes 

d. Kultivuojamos sporto ša-į vardą (tolų P * * « * > U1 ' r | 
kos, nurodant veikiančias sekei-! sporto klubas). Komandoje ta-, 

Įdžia: A. Kitas, A. Sabaliauskas,; 
^ e . Apytikris lietuvių bendmo-j M. Ciplys * " ^ * * * 
menės skaičius klubo veikimo kovskis, I . Sidabras, V. A m a 

nas, V. Pledžinskas, J. Sadaus 
kas, A. Merūnas, V. Martusevi-ribose. 

Registracijos žinias siųsti: 

Ed. Vengianskas, $100 So. Peo-
rta Ave., Chicago 21, III. 

2. Sporto Apygardų sudarymas 
Administraciniams reikalams 

ir veikiančių sporto klubų veik
lai koordinuoti Vyr. FASK-to 
veikimo plotas, nuo š. m. rug
sėjo mėn. 20 d., paskirstomas į 
tris sporto apygardas. 

I-ji Apygarda apima — J. A. 
V. vidurio kraštus (Illinois, 
Michigan, Ohio, Indiana, Wis-
consin, Iowa, Nebraska, Mine-

II-ji Apygarda apima — Ry*-1 
tus, Atlanto pakraščių valsty- j 
bes (New-York, New Jersey, 
Massachusetts, Connecticut, Pen 
silvania, Maryland, Rhode Is-
laid. Maine, Virginia ir Š. ir P. 
Caroline). 

UI-ji Apygarda apima — Ka
nada. 

Besiplečiant lietuviškoms ko
lonijoms Ramiojo Vandenyno 
pakrantėje, numatoma sudaryti 
ir IV-ji Apygarda - apimanti Ca-
lifomia ir kitas vakarų valsty
bes. 

Apygardų būstines ir vadovus 
Vyr. FASK-tas skirs artimiau
sioje ateityje. 

Vyr. FASK-tas 

čius, E. Eichenbergas, Z. Ru
činskas, C. Baltramonaitis, V. 
Lazauskas, V. Marcinkevičius, 
J. čižauskas ir B. Langevičius. 

Iš sporto pasaulio 
Naujas pasaulio bokso 

meisteris 

Praeitos savaites antradienį 
Philadelphijoie. 23 metų am
žiaus italų emigrantų sūnus iš 
Brockton, Mass. — Rocky Mar-
ciano nuvainikavo Jersey Joe 
Walcott, 13-tame runde sutei
kęs jam lemiamąjį smūgį. Jei 
ne šis smūgis senajam VValcott, 
atrodo, dar būtų kartą nusišyp
sojusi laimė laikytis bokso vir
šūnėse, kur jis išbuvo 15 mė
nesių. 

Naujasis meisteris yra gimęs 
1924 ra. ir boksuotis pradėjo tik 
1944 m., būdamas armijoje, kur 
jis laimėjo kareivių bokso var
žybas. 1948 m. Rocky pelnė N. 

DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
Geru vartotu mašinų 
nupiįįintom kainom 

1951 BUICK 4 door 
Dvnaflow $1895.00 

1950 BUICK 4 door 
Dynaflow $1695.00 

1950 BUICK 4 door 
Special $1395.00 

1950 HUDSON 2 door $1095.00 
1949 BUICK 2 door 

Dynaflow . . . . $1395.00 
1949 BUICK 4 door 

Dynaflow $1395.00 
1949 BUICK Super 

4 door $1345.00 
1949 BUICK Super 

2 door , $1295.00 
1948 CHEVROLET Club 

coupe $795.00 
1948 BUICK 4 door 

Dynaflow . . . . $1195.00 
1948 BUICK 4 dr. . . $1095.00 
1948 OLDSMOBILE 

4 door 
1 9 4 8 S T U D E B A K E R 

4 door • « • • • • • 

$995.00 

$875.00 
1948 NASH "600" Cp. $595.00 
1947 PACKARD 4 dr. $645.00 
1947 BUICK Super 

2 door $875.00 
1947 BUICK Special 

4 door $<>45.00 
1942 BUICK Super 

4 door $245.00 
1941 BUICK Super 

4 door ,$195.00 
Norintiems pirkti naują mašiną 

turime visokių naujų 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI! 
• 

Mes kviečiame aplankyti mūsų prekyba 
ir palyginti mūsų prekių kokybę ir kainas, 
kad ir su "didžiųjų", ištisus metus besitę
siančių ispardadvimų kainomis. Per trumpę 
laikę ištisa eile mūsų klientų įsitikino, kad 
mūsų prekes augštos rūšies, be užprašymo 
žemomis kainomis. 

" ^ 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GS1>YT0JA3 IR CHIRUKGAJs 
1957 V*. Oarfleld Blvo. 

V A L : 1—4 ir « — • 
4efttAdt«ntata nuo 1 lkl 4 Tai. p.p. S 

tiekyrus fcetvirtad- Ir aokmad 

BUICK 
MILDA BUICK 

90T West 35th Street 

LAfayette 3-2022 

tir • ^ 

ATVYKS CIJKVELANDO 
SPORTININKAI 

Š. ra. lapkričio raen. pirraoųe 
pusėje į Chicagą žada atvykti 
Clevelando LSK Žaibo sporti
ninkai, kurie nori išbandyti sa
vo jėgas su vietos lietuvių spor
to klubų atstovais. Clevelandie 
čiai yra numatę sužaisti po po
rą krepšinio, tinklinio ir stalo 
teniso rungtynių. Be vyrų, Chi-
cagon atvyks ir LSK Žaibo mo
terys sportininkės. 

Visi Pittsburgho lietuviai 
KLAUSO IR REMIA 

Pittsburgh'o Lietuviu 
Kataliku Radijo Programą. 

— vadovaujami* —-

vos Vyčių Pittsburghe 

Chicagos Jūros Skautai ruošia 

ŠOKU) VAKARĄ PO LAIVU 
Šeštadienį, spalio 11 d., 8 valandą vakaro 

LIETUVIŲ AUDITORIJOJE 
3133 SOUTH HALSTED STREET 

Groja BALIO PAKŠTO orkestras 
J 

Leiskit*' mums patarnauti Jums vieną kartą ir Jiis 
liksifa ni"si« nuolatiniais klientais. 
PAVYZDŽIAI: 

5 dalių chromo virtuviniai stalai, Formica viršus . . $49-50 
Porcelano Gas Range (virimui krosnys) J M . 5 0 ; 
Šildymui krosnys, 4—5 kambariams (alyva ar gazu) $09-00 
Rašomieji stalai, VValnut ar Mahogany $39-00 
Knygoms spintos su stiklo durimis $29-00 
Šaldytuvai, Refrigeratoriai, VVestinghouse 

6 kubiškų pėdų $|gg.<)<) 
Kilimai, grynų vilnų, žymiausių Amerikos fabrikų $J9-00 
3 dalių miegamojo kamb. moderniški baldai, šviesios, 

VValnut arba Mahogany spalvos $ 1 3 9 ^ 
2 dalių svečių kambario, Nyloii Frize, 

minkšti baldai , $ 1 3 9 ° ° 
Ant grindų pastatomos lempos $ | g . 0 0 

Neleiskite sunkiai uždirbto dolerio veltui, pirkite tik 
įsitikinę perkamo daikto kokybe už realią vertę. Mes ne
prekiaujame menkaverčiais ar su brokų baldais, kad pirma 
pripildyti savo sandėlius, o vėliau skelbti "pigiuosius" išpar
davimus ir mažiau nusimanančiam pirkėjui įkišti bevertį 
daiktą — aukšta kaina. 

Teisingas patarnavimas ir be užprašymo kainos — 
mūsų įmonės tikslas ir obalsis. 

PKEKIAVIMO LAIKAS: 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9 vai. ryto iki 9:30 vak. 
Kitomis dienomis 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. 

Sekmadieniais 11 vai. ryto iki 5 vakaro. 

FURNITURE CENTER, INC. 
ĮMONfiS VEDĖJAS JUST. LIEPONIS j 

3222-24-26 SO, HALSTED ST. 
Tėtei?. VICTORY 2-4226 

reL: Ofiso VI.7-658JJ, rez.tlK.7-7868 

DR. BIEZIS 
GYpyrojAS m C H I R U R G A S 

2201 We»t Cermak Road 
VAL.: 1 — • pdplet ir 7—8 • . vak 
trefiiad Ir Suktnad. ofiHaH uždaryto* 
ieštad. tik nfco 1—I vai. popiet 

H«/I<1. S24I W. MTH l'LAOE 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71 it Street 
Vai.: Pirm., Rctvir., Penkt. 1-4 ir 7-9. 

Antr. 1-5; Treč. ir Sešt pagal sutartie. 

Ofisas ir rezidencija — YArds 7-8526 
D B . G. J . B Y L A I T I S 

Vidaus, vaikų, nervų gydytoju 
DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgas 
4038 So. Archer Ave. 

(prie Californta Ave.. šiaury t. kamp.) 
Vai.: kasdien 6:30—-8:30 p. m. 

Scfttad. 1—6 p. m. 
- •• ' ' — • - ' '— *• • • II i ' • i i — • • „ • II • • > 

Td . : Oflao VVA. 8-3060. res. CX).4-1187 
DR. Z. DANILEVIČIUS 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
10748 S o . Mich igan A v e . 

VAL (iSekyrua 6estad. ir sekmad.) 
Nuo 1 Iki 4 v. p.p.; 7—9 v.v. 

fieStad. priima tik pagal ausitarlmtt 
ItozkL: 10838 So. Wabaah Ave. 

— • — I I •• r - - mmm » ^ r r - i i r r m - i m a ^ — T T T - , - r n i irm i » t — 

Tel. ofiso V I . 7-0600. ros. V I . 7-7303 

OR, BR. GAIŽIŪNAS 
JYDYTGJAS IR CHIRURGAS 

•••• n.'iteių ligoti ir akušerija) 
k>f>5 Ar.'iior Ave. 

<«nipaa Arcn^r Culifomla Ave. 
VAL.: 'i—4 ir 6—9 p.p 

Tšskyrua tu tiiia<licinuH 

r%Ll Ofiso VA7-1KKI, res.DA.6-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYD.YTOJAS IR CHIRURGAS 

756 We«t 35th Street 
( kampas Haisted ir 85-toa gatv.) 
VAL. 1—4 ir 6:.S0—8:80 p.p. kaa-
iien iSakyrua trečiadienius. Atidarą 

fteStadioniaifl 1—4 vai. 
Rex. 8247 8. lOMlOUAIyD AVE. 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2X16 VV. 24th ftt. 
Prilmtnao laikas pasai aueitartmą 

telefopu 
YArda 7-0778 

* • 

. - i . i * 

Ofteo teieffonaii Virginia 7-iM8« 

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAa 

4204 Archer Av«a«o 
VAL.: kaadien nuo 2:00 lkl 6:00 e 

trellad. ir eekmad. tik .luntarua 

Dr. Antinas Rudokas, 0. D. 
Tikrina akin; pritaiko aklnlm, 

keičia mikliu Ir reniu*. 
4701 S. Damen Ave. CUcftfo, OL 

Aauklte — YA 7-7381 
Priima: vakarais 6 lkl 9, ftefttad.: 
10 ryto !ki 4: trečiad. ir aekmad 

tik eusitarua. 

Tel.: Ofiso VA 1-0554, res. MI 8-3880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. AkhlAod Aveoae 
(antras aug&tas) 

OFISO VAL.: Nuo 10 iki 12 v. ryto, 
nuo 2 Iki 4 V. p.p.; nuo 7 lkl 8:20 
v. r. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Maujas adresas: 4255 W. OSrdSt 
Ofleo Tel. REliance 6^4410 
Ręski, telef. (iltovetiUl 6-M17 

Valandos: 1-2 P. M. — 6-8 P. M 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

DR. STRIK0L 
GYD|YTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Ave., Chicago 
# A L . : n u o 2 — 4 ir «—8: trečiad., Ses-

tad. ir sekmad. tik pagal sutarti 
Tel.: Ofiso V A. 7-4787, rez. l ' l i .6-1030 
Jei neatsilieps virftmtneti telefonai 

saukite: Mldway 3-00O« 

^ 4* 

Tel. Ofiso PI 3-0000, buto (X) 1-6100 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. Broadway 
MI I,KOSI, l'AISU. II.I.. 
(Dr. W. V. Norak ofise) 

Vai. 6:80-9 vai. vak.. išskyrus sekm. 

»f. ortovelil l l 6-4020. r. l l i l l top 5-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(J0VAI8AS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2428 YVest Afarąuette Rd. 

VAI.: 2—4 p. p. Ir nuo 6—8 v. vak. 
Troclad. ir fieštad. pagal sutartį 

TVL- Drįso l*K.6-SK:iH. re/ . HIC.7-tl9V 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 

DR. FL. TALLAT-KELPŠA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S|HX\ c-liii-urginos ligos 
DR. K. TALLAT-KELP6A 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
5002 VVcst 16th Street 

Vai.; kasdion 6-s p.p., ft«St. 2-4 p.p. 
Tvl. On»> TO »-uO.«i9 K<"/-: RO 2-2SH7 
Je] neatsiliepiu fciukit CKntral 6-2294 

Išpardavimas su 20% Nuolaida 
Tiktai ribotam laikui 

Mes parduoSame 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. 

P irmad. ir Ketv ir tad . atdara iki 9^30 vai. vakaro 

Souttiwest Furniture Company 
6200 South Vtfestern Ave.f priešais Sear's krautuvę 
Lengvos išmokėjimo sąlygos tiesioginiai b« Jokios krodito Įstaigos K<< 

Tel.: Ofiso Hl] .4-2ia_, rev„l*K.(V-H4h4 

DR. V. P. TUMAS0II1S 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAfa 

Spcc. chirui-giitSM ligos 
6255 South VV estern Avenne 

VAL.. kasdien 2—4 p.p, ir «—% v_k 
sefitad. 2—4 p.p. Trečiad. Ir 

sekmadieniais uždaryta. 
— ^ II ' ' *^> • I' ' — • — • • I I - • ' ^ • I I I - I - * 

Tel. ofiso: DAnube 6-1126 
Buto — WAlbrook 6-«6»l 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Haisted Street 
Vai: 1 IRI 4 v. p. p. ir «—t • . Y*k 

gestadlenials 1—4 v. p. p. 
i 

Tel.: Ofiso 1 *ICfl-«44« rez. H K. 4-3150 

DR. F. C. WINSKUHAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Bd. 
VAL.: nuo 2 iki 4 p.p.: 6 iki t vak. 
Trečiad. Ir eestad. pasai sutarti 

2500 West 63rd Street 
VAL..: kasdien nuo 2—-4 p.p. ir 7:S0 Tel. Ofiso CA 11-0257, res. PR 6-«t6t 
iki 9 vak. Trečiad. ir Ae&t. uždaryta I | \ p Q <m « • • A T f l D I C 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1 1821 So. Haisted Street 

I U / K I 0000 S. ArtesKian Are. 
V A U : 11 v. r. iki 3 p.p.; 6—9 v.w. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų itatyrinia* 

l e L Y Artis T-IS29 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso 

Ofisas tr akiniu dirbtuve 
756 Wec*t 35th Street 

VAL.: nuo 10 iki 2, nuo 6 iki S, tr© 
čiad. nuo 10—12; sefitad. 10—t p.p 

W 
_ 

I • : ^ 

JI T R A N S L ' 1 - 0 . « A M A 
Kiekvieni, SeknoidieoJ n « o 

1:30 lkl 2:04* v?>. p . p 
lg STIPRIOS IR GALiNOOS 

W L 0 R 
RADIJO STOTIE8 BRADL»OCKE 

V tsaib reikulals kreipkitės šiuo ad
resu: 1/ttlututiian CMInHlr Hour, Ra-
.1'.. s tiicio n Ul ,<>\ . |tnMlcl«Kk. I'a. 

I 

V l = = 

Taupykite per Paštą! 
Užtikrinta Apsauga ir Pri ede Geras Pelnas! 

Nauji taupytojai yra mielu noru priimami. Dividentai kas puse metų! Daug patar
navimų įskaitant paskolos namų pirkimui; žema kaina — skubus patarnavimas — 
ilgi išsimokėjimai. 

CITIZEN'S FEDERAL SAVINGS & LOAN ASS0CIAT10N 
1542 Haisted Slreet Chicago Heights. Illinois 

. 

tiRoTeblU «-15»r> 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ UGV SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: »—12 Ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą išskyrus trečiadienius 

2 4 2 2 W e s t M a r ą u e t t e R d . 

Ofiso ir buto CeĮ <>!.. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 491 h (t. , acero 
Kasdien 10—12 ryte IT 5—8 v. vak. 
Šeštadieniais 10—2 v. ir 4—6 v . v . 

Butas 1832 So. -llitli Ot. 

Telefonas: RKUanoe 6-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGBON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 We*t 59th Street 

V A U : 2—4 popiet, 6:30—X:30 vak 
Trečiad. pagal sutartį. 

~ m i . . . - — i • • i i — n • i - fci - i *,m • • • ii.ii • • • • • i i i • — — i i m n 

Ofiso telef.: LAfayette S-»2i«, jei 
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JAV užsienių politika ir rinkimai 
KRITIKVOTI VIS TIK LENGVIAU 

ANTROJI GELEŽINE UŽDANGA I 
Nors Ir plačiai kalbama ir mas telauktinaa lik savojoje ŽP ' 

žinoma apie geležinę uždangą' mėje. Iškėlęs tuos visU3 pažy 

wmmm 

besitęsiančią nuo Luebecko iki metus faktus, laikraštis "The ' 
Triesto, bet kiek smulkiau žvel Detroit News" klausia, kodėl 
giant \ visą padetj tuoj anapus vakarai leido Rusijai taip leng 

Spaudoj ir gyvenime 
garsiosios uždangos, matome, 
kad už josios stovi dar viena, 
antroji geležine uždanga. 

DR. J. DAIJGAELIS 
dienos padStis sako, kad Len-

Laikrašthiinkų temomis ; k i j a > r y t V o k i e t i j a | Cekoslova. 
Atsidėjęs perverčiau sekma- kija ir kt. sovietų satelitinės 

dieninę "New York Times" lai-'vai-lybė.* sudaro kažką pana-
dą. Su visais priedais tas dien- šaus j karo terminologijoj ži-
raščio numeris turi arti 300 nomą "niekeno žemės" sąvoką, 
puslapių. Turbūt tai bus ge- Aišku, tie visi ryt. Europos kra 
riausiai pasaulyje informuotas š t a i š i u o m e t u valdomi sovie-

vai pasigrobti ryt. Europos 
kraštų kontrolę? "News" ban
do ir atsakyti, girdi, II-jo ka-

Kaip ten bebūtų, bet ^ ios ' ro pabaigoje, vakarams, nei 

dienraštis. Jame nėra bulvari
nių sensacijų, pigių pikantiškų 

tų. Visa vietos valdymo siste-

politiniai, nei karinei, nebuvo 
galima rizikuoti karu prieš 
Sovietų Sąjungą. Bet mūsų 
manymu, laikraštis čia daro 
pagr. klaidą. Nes jau atvejų at
vejais buvo kalbėta ir Įrodyta, 
kad tuoj po II*jo karo, tik 
viena Amerika tebuvo tiek 
pajčgi ir turėjo tiek daug ka-

S r i t i T l h U r i S m Z f t m a , ' e m i a 3 i t i K k o m u n i 8 t i n ž m i 8 Romėnės P° ginklu, plU. ato-
Gyvendami pačiame rinkiminės kampanijos įkarštyje, iš š a l t i n i g g a v o t u i dabarties ev- PaJ'6Somi3- T a i V°S' i r ekonomi-, m j n c bambą, kad, galimas da-
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venimo enciklopedija. abiejų politinių partijų kandidatų girdime pasisakymų ne vien 
vidaus, bet ir užsienių politikos klausimais. Girdime ir tai, kaip r' kos visam betkurio krašto gy
viem kitus aštriai kritikuoja dėl tų pasisakymų. Įdomu, kad nors ir turėdamas venimui, gravituoja tik ) rytų 

Nepaisant kiek klausysi Stevensono ar Eisenhowerio kai- tokią gausybę puslapių, dienraš- p Usę. Pagaliau, juk ne paslap-
bų ar skaitysi raštu padarytus jų pareiškimus užsienių politikos tis neturi nei vieną ilgo straips- t i s > k a d yįQi jsįkymai ateina iš 
reikalais, didelio skirtumo jų nusistatyme nejžiūrėsi. ' nio, išskyrus tekstus vienos ki-| viršaus, įg Maskvos, o sateli-

Eisenhoweris, jo draugai ir talkininkai savo oponentų kri- tos kalbos, kuri duodama, doku- t f t m 3 ^-^^ j U 0 S vykdyti, 
tikai turi dėkingesnę dirvą, nes jie turi reikalą su demokratų ' mentacijai, ištisai. Mokėdamas 
partija, valdžiusia kraštą ir tuo pačiu dirigavusia jo užsienių stambius honorarus bendradar-
politiką per dvidešimt metų. Jei toji partija vidaus politikoje . biams, dienraštis gali statyti 
daug gero padarė, jei ji be sąmyšių ir revoliucijos pajėgė pra- jiems griežtus reikalavimus, 
vesti visą eilę naudingų darbininkams ir kraštui apskritai so 

nė sistema, kuri turi daug įta- j iykas, ir be jokios karo rizikos, 
būtų privertusi kovų nualintus 

Iš to dienraščio galėtų pasi
mokyti ir mūsų spaudos darbuo-

ką pasakyti, mokėti laiku susto 

cialinių ir ekonominių reformų, tai užsienių politikoje ji yra 
padariusi visdėlto labai daug klaidų, prie kurių respublikonų 
oratoriai ir rašytojai labiausiai ir kabinasi. 

Jei kruvinasis Kremliaus diktatorius Stalinas pasigrobė veik 
pusę Europos ir visą Kiniją, jei jis šiandien kontroliuoja teri- J* visi pašėlusiai nemėgstame 
toriją, kurioj gyvena per 800,000,000 žmonių, tai, iš tikro, dė- , J 1 ^ **"** ' J* p a*!? t a i s v k l e a u* 
kokim antrojo pasaulinio karo metu ir tuoj po karo padary
tiems JAV ir Britanijos politikų ir diplomatų neapdairumams, 
o dar aiškiau, nepažinimui Kremliaus diktatoriaus siekimų ir 
pačio komunizmo. 

Bet iš kitos pusės žvelgiant, 
negalima nematyti, kad dabar 
sovietų kontrolėje esą kraštai, 
visada su simpatija žvelgė va
karų pusėn. Vargiai ar bus su
klysta teigiant, kad vakarai 

tojai: mokėti trumpai ir daug jiems visada bus svarbesni už 

PASITEISINIMAS 

straipsnams. Mokėti laiku sus 
toti, yra menas, kaip ir mokėti 
gerai kalbėti. 

Korėjos ir Lietuvos belaisviai 

Kuomet "kaltininkė" demokratų partija per daug žiauriai 
pradedama užpulti, tuos puolimus ji bando nukreipti kitur, 
Ji tada ne tiek gina savo klaidas, kiek įrodinėja savo nuopelnus 
sulaikant sovietų agresiją. Ji primena Graikijos ir Turkijos iš- , 
gelbėjimą, Iraną, Berlyno blokados sulaužymą, gen Marshallo l T ~ . l^dnas ir apgailėtinas 
planą, šiaurės Atlanto Saugumo Paktą, bendrosios gynybos sis- ' E r S L t t l S 5 " Ji žTnT 
temą, kitus sąjūdžius, padėjusius sulaikyti komunistus nuo to ' J,> ' n o " 

Raudonieji belaisviai Korėjo
je tiek įsisiūbavo, kad Jungtinių 
Tautų sargybos buvo priverstos 
pavartoti ginklą. Tai, žinoma, 

rytus. Visa tų kraštų kultūra, 
be alsejo, atėjo tik iš Pary
žiaus, Romos, Londono ar Ber
lyno. Prieškarinė prekyba, ku
ri dideliu tempu buvo vykdo
ma, bazavosi ryt. Europos že
mės ūkio produktais, mainais 
gaunant vakarų pramonės dir
binius. O į rusus jau buvo lyg 
ir nusistovėjusi pažiūra — prie 
šai. 

Sovietiškas "buferis" 
Atrodo, kad tai žino ir su-

pranta ir patys Sovietai. Va
kariečių žvalgybos pranešimai 

sovietus grįžti atgal į savo 
stepes. 

Vis dar ne tuo keliu 
Dalinai gal žvejodami balsus, 

o gal ir iš pavėluoto įsitikini
mo, neseniai ir pats gen. Ei-
senhower, kartu su užsienio po 
litikos patarėju John Foster 
Dulles, pareikalavo, kad Jung
tinės Valstybės imtųsi pozity-

KAIP AŠ PABĖGAU IŠ LIETUVOS 
Su partizanais koncentracijos stovykloje 

K. BOBERTAS 
i 

(Tęsinys) 
— Kas pradėjo kalbėti apie Kalinausko nušovimą? 
Daugelis iš mūsų tylėjo; kiti pasisakė girdėję šovimą ir tą 

pačią mašiną, kuria išvežė ligonį. Didelį būrį išvedė į požemio 
kambar). Pasišaukė komisaras mane ir klausia: 

— Iš kur žinai, kad Kalinauską nušovė? 
— Aš pirmą kartą apie Ui girdžiu, — atsakiau. 
— Ar girdėjai šovimą? 
— Ne. 
— O mašina kai važiavo, ar matei? 

— Ne. 
— Bet tu dirbai su kitais, kurie matė? 
— Aš nieko apie tai nežinau, — gyniausi toliau. 
— Uždarykit jį, ryt prisipažins, — įsakė savo sargybiniams. 
Ir taip atsidūriau vėl požemyje. Buvome alkani ir visi drebė

jome nuo drėgno šalčio per visą naktį. Sekančią dieną tęsėsi tar
dymas. Kas prisipažino, kad girdėję šūvius ir matę mašiną, tie 
buvo surašyti viename popieriaus lape ir iškabinti skelbimų len
toje. Apie juos buvo rašoma, kad jie prisipažįsta prie kaltės, jog 
gailisi paskleidę neteisingus gandus. O mes, kurie neprisipažino-
me, gavome mušti guminėmis lazdomis. 

LAIMINGAS BĖGIMAS 
Kasdien bekraunant geležis į mašinas ir nuolat galvojant apie 

tikrą laisvę, atėjo ir lietingas ruduo. Kasdien vilkėjome su šla
piais rūbais, atsirado utėlių, o apie blakes tai ir kalbėti netenka. 
Dezinfekcijos dar nebuvo. Darbo metu už nugaros visada stovi 
automatais ginkluoti kariai. Jei bėgsi, tai paleis seriją švino, ir 
nebus tavęs. Nors ir kažinkaip bloga, tačiau gyventi dar norisi. 
Dažnai lauki kokios nors permainos, o dažną suima pagunda pa-

vios akcijos ryt. Europos pa- b ė g t i G a l p a s i s e k s > g a l n e p a s t e b ė s ? ! 

limesnės teritorinės ekspansijos. Operuojama taip pat Jugo- m a * n , u t y l i f k o k j Wf v a i d m e n * i nurodo, kad pagrindinė rusų 
suvaidino raudonojo tirono k a r o p r a m o n ė nėra kuriama ar 
agentai, pasiųsti maištus orga
nizuoti belaisvių stovyklose. 

Įdomu, kad "Vilnis" šiuo at
veju primena, jog toks JT sar
gybų elgesys yra nusikaltimas 
prieš tarptautinius įstatymus. 
Kai aziatus, tai "Vilnis" labai 

"CONTAINMENTO" POLITIKA 

Paskutiniuoju laiku pradėta plačiai linksniuoti žodį "con-
tainment" (sulaikyti). Demokratai "containmento" politiką ryž
tasi ir toliau palaikyti. Vadinas, jie ir ateity bandys neleisti 
sovietams veržtis toliau į laisvėje tebesančius kraštus, dedant 
didžiausių pastangų išvengti trečiojo pasaulinio karo. Gen. Ei-
senhoweris ir patarėjas John Foster Dulles tvirtina, kad šian
dien "containmento" jau nebeužtenka. Reikia susirūpinti tais 
800 milionų žmonių, kurie kenčia komunistiškąjį jungą už ge
ležinės uždangos. Deja, nei gen. Eisenhoweris, nei jo draugai 
dar nėra nurodę konkretaus plano, kaip palengvinti kenčiančių
jų būvį, kaip juos išlaisvinti. 

KĄ SICLO OPOZICIJA? 

Visas Alto vykdomasis komitetas praėjusį trečiadienį Chi-
cagoje klausėsi respublikonų partijos užsienių reikalų eksper
to John Foster Dulles kalbos, norėdamas patirti jo nuomonę. 

slavijos "atskilimu" iš Rusijos globos ir, pagaliau, Pietų Korė 
jos gynimu. 

Bet respublikonai, tuos padarytus ir daromus žygius per
daug nekritikuodami, primena, kad praeities klaidų lyginimas 
JAV jau kainavo per 40 bilionų dolerių ir nemažai amerikiečių 
vyrų gyvybių. Todėl iškalbingai yra įrodinėjama, kad šitaip 
supainiojusią užsienių politikos reikalus demokratų partiją rei
kia pašalinti nuo valstybės vairo, o jos vietoje pastatyti res
publikonų partiją, kuri, esą, greičiau ir sėkmingiau atitaisytų CZh77^U^L^l!nZ "™ 
demokratų padarytas klaidas. s k u * a ^ a r t l ' *** k o d ė l V i l " 

nies" skiltyse niekada nematė
me žodžio prieš žudomus, tre
miamus be teismo lietuvius? Ar 
okupaciją tvarkantieji tarptau
tiniai įstatymai tai daryti lei
džia? Ką Maskvos kraugerys 
padaro, "Vilniai" vis gerai. Bu
čiuodama jo kruvinus batus 
"Vilnis" niekada neužstos per
sekiojamo, žudomo lietuvio. Ir 
Amerikos klausimuose greičiau 
apkaltins šalį, kurios gėrybėmis 
jie minta, negu mes Šešėlį kruvi
niausiam diktatoriui Džiugašvi-
liui. 

Pirmieji Lietuvos draugai 

— Dar Lietuva nebuvo savo 

vergtųjų tautų išlaisvinimo at 
žvilgiu. Jie siūlo, kad reikia 
vesti "komunizmo atgai stūmi
mo", bet ne "sulaikymo" poli
tiką. Tam pasiekti, dienraščio 
nuomone, yra trys keliai: pa
tiems skelbti karą, laukti, kol 
užsiliepsnos pasaulinis karas 
ir tada daryti intervenciją ir 
bandyti propagandinėmis prie
monėmis veikti pavergtuosius 
didesniam pasipriešinimui ar 
net eventualiam sukilimui. At-1 jj 
rodytų, kad šiuo metu vykdo- ' 
mas tretysis punktas — propa 
gandą. Bet ir čia daroma klai
da, jei reikalaujama net suki-

Ir vienas mūsų likimo brolis kartą taip pasakė: 
— Aš mėginsiu. Pasiseks — mano laimė, nepasiseks — jų 

laimė, bet čia daugiau nebevaikščiosiu. Po to S. nusimovė klum
pes, bet buvo tuoj sargybinio pastebėtas: 

— Kodėl nusimovei klumpes? — šaukė jis. 
— Labai trina, negaliu paeiti, — atsakė jis. 
Nuo Kauno pusės pasigirdo traukinio švilpimas. S. apsidairė. 

Aš jį visą laiką sekiau, nes buvo baisiai įdomu, kaip čia bus, o 
kartu ir labai jaudinausi. Pirmieji traukinio vagonai jau buvo čia 
pat. Staiga S. pradėjo bėgti ir pasileido skersai bėgius. Karei
viai vijosi šaukdami: 

(Bus daugiau> 

stiprinama pavergtuose kraš- l i m o ' " * * ' * " * , n e u Ž 8 i m e " 
tuose, bet randasi toli, savo te- n a n t a P i e * * » v a k a n » P a r a " 
ritorijos gilumoj. Tuo būdu, 
čia ir tenka įžiūrėti savotišką 
antrąją geležinę uždangą tarp 
pačios Rusijos ir satelitų. At
rodo, kad Kremlius visdėlto įsi
tikina, kad ryt. vokiečiai, len
kai, čekai vengrai ir kt. paverg 
tųjų tautos, yra daugiau tau
tiniai nei komunistiniai nusis
tatę. Tai matoma ir iš to, kad 
kiek galima jųjų sąlygose, ne 
kartą buvo bandoma perdaug 
Maskvai aklai tarnaujančius 
pareigūnus * pakeisti vietiniais 
komunistais, kurie dar visiškai 

mą, kuri kovų atveju būtų bū
tina. Nesinorėtų tikėti, kad 
vakarai norėtu dar didesnių au 
kų iš kovoiančiu už savo lais
vę pusės. Tuo būdu, ir dabar
tinėje vakaru programoje di
delio ir neužkimšto plyšio esa
ma. Tiesa, vakarai bando kiek 
"minkštinti" ryt. Europos ko
munistinius režimus ekonomi
nėmis sankcijomis, r bet jos, 
nors ir kaip svarbios, bet ne
gali duoti pageidaujamų rezul
tatų. Tą visą susumavus, deja, 
gaunasi išvada, kad senųjų klai 

T0WN OF LAKE UTILITIES 
Yra vieta, kur lietuviai apsirūpina baldais, 
namų reikmenimis, televizija k radio ge* 

riausiomis išsimokejimo sąlygomis! 

Enjoy o houseful of heat wi th so liftle f o e l -
Furnace volume h#at for the price of a heater 

MONEY BACK GUARANTEE! 

neužmiršę ir savosios tėvynės, j du taisymas ar pavergtųjų va-
Aiškiai galima įžvelgti, kad davimas iki šiol įstatytas ne 

Kremlius pirmoje eilėje f savo tą kelią. Kolkas dar bijomasi 
satelitus žiūri, lyg į savotišką! drąsiai ir tiesiai pripažinti, kad 
buferį, visoje gynimosi siste-! ne ' tuščios politinės konferenci-
moje. Sovietai norėtų, kad konf jos, posėdžiai, bet tik ginklas 
likto atveju, pavergtieji sulai- tegali laiduoti pasaulio taiką ir 
kytų vakarų slinkimą, bet tik- išsivadavimą pavergtiesiems. 

Tuo labiau buvo įdomu, kad jisai kalbėjo dėkinga tema "Our ^priklausomybes paskelbusi, rasis Kremliaus pasipriešini-
foreign policy - is containment enough?" Jisai įrodė, kad (

b ^ savo vargu po Didžiojo karo 
"sulaikymo politikos" tikrai neužtenka. Pirmoj vietoj sulaikyti $ £ * ? ] * Popiežiaus Benedikto p 
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gausingas sovietines armijas ilgai vargu būsią galima, nepai
sant kiek daug pinigų nepiltume į gynybos stiprinimą. Nerei
kią užmiršti ir to fakto, kad Maskva turi stiprias agentūras 
kiekviename pasaulio krašte ir su tuo reikia rimtai skaitytis. 

Teisybe. Tačiau p. Dulles, kuris iš tikro yra žymus as
muo užsienių politikoje, suvaidnęs svarbų vaidmenį paruošime 
taikos sutarties su Japonija, Jungtinių Tautų suorganizavime 
ir tt., apvylė savo klausytojus, nenurodydamas konkretaus pla 
no, kaip padėti pavergtiesiems ir ypafi kaip juos išlaisvinti. 
Esą reikia aiškiau pasisakyti ir duoti suprasti, kad JAV stovi 
už jų išlaisvinimą ir laukti, kuomet pačios bolševikų kontro
liuojamos tautos galės pajudėti ir sutraukyti ryšius su Krem
lium. Esą pavyzdį jau turime iš Jugoslavijos, kuri pajėgė pa
sprukti iš Stalino kontrolės. 

LAUKIMO POLITIKA 

Atrodo, kad ir p. Dulles, kaip ir seniau demokratų užsienių 
politikos "ekspertai", dar nepažįsta, ką reiškia komunistiškieji 
režimai ir kaip sunku yra be tiesioginės pašalinės pagalbos iš
silaisvinti iš jų nagų. Vadinas, jisai tik tiek tegali pasiūlyti: 
"containmentą" pakeisti laukimu, kuris tikrai nedaug tesiski
ria nuo dabartinės politikos. Juo ilgiau lauksi, juo,bus blogiau. 
Bus išžudyta dar daug milionų nekaltų žmonių ir jų išlaisvini
mo problema darysis keblesnė ir sunkesnė su kiekvienais su
gaištais metais. 

Taigi, bent tuo tarpu nei viena, nei antra JAV politinė 
partija nedrįsta pasiūlyti konkretaus plano Šimtams milionų 
žmonių išlaisvinti ir pastovią pasaulio taiką užtikrinti. . 

8 d. lietuvių reikalams paskyrė 
30,000 lirų. Nuo to įvykio suei
na 35 metai, sukaktis, kurią ver
ta prisiminti. 

— 1922 m. spalio 11 d. įsteig
ta Lietuvos pasiuntinybė Wash-
ingtone. Pirmuoju Charge 
d'Affaires buvo paskirtas min. 
V. Čarneckis. Jungtinės Ameri
kos Valstybės per visus 30 me
tų, sueinančių nuo to įvykio, vi
sada Lietuvos atžvilgiu buvo 
draugiškos ir tarpusaviai abiejų 
valstybių santykiai buvo kuo ge
riausi. Labai liūdna, kad min. V. 
Čarneckis pateko Rusijos ištrė-
miman. 

A*.. . V i y f, 

TADO BALČIŪNO 

PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIU 
TAISYMAS 

2156 W. 23rd 8 t ; YA. 7-0841 
Laikrodžiai elektroniškai patikrina 
mi ir atnaujinami. Atstovybės visose 
Čikagos lietuvių kolonijose. Daibo 
vai.: 6-8 vai. vak. Befltadlonials nuo 

io-8 vai. vakaro. 

I N S i I R l l ) 1 

l 

a profitable reminder 

open a savings account 
... ( ». 

this month ^ 

Gaukit du gerus uldarblus kasmiet 
Uitfkrinkit taupymui apsaugą 
Turėkit pinigų kai reikia 

Cradekit • • $1 • Pridėkit kiek norite, 

UNIVFRSAL SAVINGS 
AND L0AN ASS0CIATI0N. 

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

••landos: Pirmadienitii, antradieniais Ir penktadieniais nuo f ryto 
iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais u&laryta. šeštadieniak nuo • vaL ryto iki 3 vaL p. p. 

'•ATINTIMT AUTOMATIC 

ILoaGAS HIATIRS 

Ą,)/''* v 

oitsto*** nooa-i 

Only SiagUr's axclusiv« patanted 
T V V O - I N - O N l HEATMAKER does l t -
C o m p a r * b»for« y o u boy a n y heater ) 
*Every cent ofyour MONEY BACK ifyour new 
SieeUr heater doesn't deliver mort and hotter heat 
at the ftoor outlet than any other comparable eim 
heater regardleu of makt or pricel 
•lirOUINIAMrtMAUIOtWiritllMUt.CtMTlAUA.tU. M 

\\l •• Ii 

For P r o o f - h l d k O l H Y $ I o į # r M M W € f 4 ^ I i r a t yoor d e a l e r -

te the BIO 4 pOtented I N V I N t l O N S a n d plūs features! 
ROUtAl rlOOft KIAT . 4-CAMON-FIUI ilKNIlU $ POtCCUIN tNAMN. mm 
V V O l U N l MAIMAKIR 4 SIICIIR-MAIIC DRAM 6 CAS! IKON CONSIRUC1ION 

T 0 W N 

Vladas Klash 
K. of C. (Kolum
bo Vyčių) narya 

laipsnio bo vy< L-

OF LAKE 
IT IE S 

1800-02 West 47th Street 
(kampas VVood Str.) 

Tel. - LAfayette -3-7771 

* 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILUNOIS 
3 8 M — — - — ' • - • - " • - - • • - - • -• -

Penktadienis, spalio 10, 1952. 

VETsSRANty BALIUS j "Alka", vadovaujamas akto-
„ ,.. J riaus J. Pusdešrio, baigiai repe Detroito Lietuvių Katalikų J"TT. _. r ^ į ~ __ >. __ 2 i_ i- x tuoti ir spalio 26 d. (sekmadie-

V e t e r a n ų m e t i n i s b a l i u s ir ao- f v 

7. , . . . X l v . n „„i n y ) 6 vai . v a k a r e buv . L i e t u v i ų 
vak. Veteraną Memor,al M * ^ ^ s i a 
ine 151 W. Jefferaon, arti ., . . , 
mg, xux ^ niekuomet nesenstantis 
Woodward A ve. Šokiams pa- . . " .. . , 

" ^ t- i r tft. n e t u v i u l artimas vaidim-
talpos puikiausios, šokiai bus r 

F \ ,- *, • . mas padės truputėli po savaites pusiau formalus, reiškia pane- * * * *\. F . . , . , - - , . . « darbo pragiedreti, ypatingai kai les, kurios nori, gali deveti ilgas . F * . , . , ? J - • ' , . . . visi artistai labai nuoširdžiai sukneles. Šokiams gros padi-~. , »#.,. w ii i * tam ruošiasi, dintas Chuck Mitchell orkest-^ A t s i l a n k i u a i e j i g a l € s l i r t k s m a i 
raSlithua«ia* Melodles radijo'Pajuokti, o.po to ir pasišokti. 
valandėle kartu su Detroito vy- B u V f r a * b u f e t a s čiais ruošia didelį koncertą lap- Balfo skyrius maloniai kyie-

cia visus atsilankyti ir su gera kričio 1 d. 8:15 vai. vak. Holy ? , ? . ! r ~ ... ,x, , . , nuotaika praleisti sekmadienio Redeemer auditorijoje, VV. Ver-
nor prie Junction. Siame didžiu * 
liame koncerte Detroite pirmą Sia proga dar kartą primena-

J i ii.i.nnntitiiĮ me, kad visi, kurie nedalyvavo 
kartą dalyvaus Metropolitan ' . * 

* ^ . . . A1 , o „„;„ viešoje rinkliavoje, malonėtų Operos solistas Algirdas Brazis. . J . J ' 
_ / ,*«> („,,«„« skirti vienkartinę auką. 
Koncerto programoje dalyvaus I BAI F 76 sk ir komp. Broniaus Budriūno vy 
rų kvartetas, gabi pianiste Pat 
ricia Ann Kurtz, neseniai lai 
mėjusi piano skambinimo kon 
testą, kuriame dalyvavo dau-

TRUMPA1 
Petronėle Yarjnokiene susi

žeidė praeitą savaitę. 
giau tūkstančio pianistų. Bilet- George Sinkus, neseniai šu
tus galima rezervuoti telefonais sižeidęs, puldamas nuo kopėčių, 
Broadway 3-2224 ir TAshmoo sveiksta. 
5-7528. Rezervuoti biletai kai- "Draugo" redaktorių Sakalo 
nuoja $2.40, $1.80 ir 1.20. Ga-; b šimučio pagerbtuviu banke-
lite iš karto pasiųsti čekį, pažy- tan Chicagon ketina keliauti 
medami kiek ir kurių biletų no- Petras ir Ona Grybai, Petras ir 
rite, adresuojant Lithuanian Me Petron'ele Medoniai, Jurgis ir 
lodies, 15756 Lesure Ave., Det-
roit 27, Mich. 

Rl OsKIMftS PAMATYTI 
"AMERIKA PIRTY" 

Marija Kasevičiai. 
Daktare Trlmakiene, gyvenan 

ti Chicagoje, svečiavosi pas se
nus pažįstamus Detroite. 

Juozas Miknis ir sūnus Al-
Po įtemptos ir varginančios j fonsas atidarė naują modemiš-

Balf o viešos rinkliavos artinasi j ką užeigą, 
graži proga ir linksmai nusiteik • Dennis Medinis, Juozo ir Juli-
ti. Vietinis dramos kolektyvas jos sūnus, gavo mokslo stipen-

je igu jūs esate ragavę 

dabartinę S C H E N L E Y 

praneša apie tris būrelius Det
roite. 

Pirmąjį būrelį (išlaiko moki
nį Algimantą Kleinaitį) sudaro: 
Petras Bitlierius, Stasys Bar-
vydas, Petras Deveikis, Juozas 
Duoba, Adele Ivanauskiene, Pet 
ras Jocys, Elena Kilikevičiene, 
Alfonsas Končius, Stepas Kun-
caviČIus, Stasys Kazlauskas, Te
rese Motiekaitiene, Valerija Me-
m e n i e n ė , S t a s y s M a l i n a u s k a s , 
Alfonsas Patalauskas, Edvardas 
Petrauskas, Antanas Petraus
kas, Jonas Šepetys, Marija Stau 
giene, Aldona Tamulioniene ir 
Petras Vedeika. 

Antrąjį bureĄ (išlaiko mokinį* 
Algimantą Novikauską) sudaro: 
Povilas Vaitikčnas, Stasys Pa
žyra, Jeronimas Karalius, Juo
zas Kavaliauskas, Vytautas Ci-
žauskas, Henrikas Dūda, Aldona 
Kiselioniene, Julius Kiselionis, 
Jonas Paškauskas, Kazys Vil-

Klubas Hamtramcke nuoširdžiai: kauskas, Antanas Petrauskas, 
dėkoja visiems prisidėjusiems Jonas Leonavičius, Kazys Ra-
prie pasisekimo jų metinio pik- zauskas, Juozas Kiaulenas, Ona 
niko. ypač darbininkėms, daly- Rekašiene, Jurgis Rekašius, An 
vi*ms ir aukotojams. Dovanas tanas Polikaitis, Br. Polikaitis 
pikniko metu laimėjo Peter ir Pranas Kavaliauskas. 
Barr, Darlene White, Anton; Trečiąją grupe (išlaiko moki-
Yakstys, A. Chwolak, Ann Ja-' n ę Birutę Petkiūte) sudarom Lu-
rackas, Patricia Gerzeski, Julius k a s Antanas Valkauskas, Ka-
Molis ir Pete Podolskis. j z y s Grichis, Pranas Zaranka, 

LRKSA 265 kuopos susirin-' Antanas Šileika, Jurgis Shtda-
kimas įvyks šjį sekmadienį tuo- gis, Julius Hesavas, Liudas Vis-
jau po Mišių šv. Antano para- mantas, Vytautas Končifinas, 
ptjos mokykloje. Gera proga Jonas Jonynas, Benediktas Nor 
užsirašyti į narius per kuopos kūnas, Alfonsas žiedas, Anelė 
sekretorių M. Šimonį, arba į jį Vyšniauskaite, Petroška, Anta-
galite kreiptis namuose 2040 nas Ruzgts, Marias Sodonis, Ig-
Central, Detroit 9, Mich., tele- nas šimukenas ir Petras Mika-
fonas Vlnewood 2-53^4. Į Hunas. P. Petroška prašomas 

pranešti adresą būrelio vadovui 
Vasario 16 gimnazijai remti p Vedeikai, 1948 25th St., Det-

būreliai j ̂  1 6 M į c h 

Būrelių vadovas P. Vadeika Teikite žinutes ateinančiai sa-

diją (scholarship) Assumptlon 
College už pasižymėjimą krep
šinio žaidime. , 

Allce Savickas atnaujino 
"Draugo" prenumeratą visiema 
metams. Jos dukra nupiešė pui 
kų vysk. Valančiaus paveikslą, 
kuris buvo naudojamas ALRKF 
kongrese. 

fcvč. Jezaip širdies Draugija 
ruošia vištienos vakarienę sį sek 
m a d i e n į 5 vai . p . p . . D t e v o A p -
vaizdos parapijos salėje. 

Juozo ir Onos Kamarauskų 
žentas staff sergeant Peter Han 
sen, tarnaudamas kariuomenėje 
Prancūzijoje susirgo ir grįžęs į 
New Yorką mirė rugsėjo 28 d. 
Velionis palaidotas Illinois vals
tybėje, kur yra • apsigyvenęs jo 
tėvas. 

Moterų S-gos 54 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks atei
nantį antradienį 8 vai. vak. Die 
vo Apvaizdos parapijos salėje. 

Lietuvių Amerikos Piliečių 

vaitei nevėliau sekmadienio va
karo.-
Detroito Korespondentų Klubas 

BR 3-2224 ir VI 2-5394 

Moters papuošalas — tai ma
žiau kalbėti. — Demokrito* 

SOPIU*, BARČUS 
Ii WOF.S gtotfes - - ltcnga 1890 

P I H M / . D . Iki P l ' . N K T A D . 
H: i , ik* • * > £ vol. Tftm 

fti.ftiAD f:UO lkl $\$Q vai. ryte 
i .MTivr? .hos VAKARUŠKOS 

1d t<>s pat Atoties i ' . H M A I H i ; N K » 
vakare nuo * tkl 8 vai. 

KAIMO PROGRAMA 
7181 M». I « H K \ V i : i i l i ST. 

i UU-mzn 28. 18 RttmlnHc 4-2418 

PRECIZINIS TELEVIZUOS IR 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
Kąilnlngaa Ir garantuotas darban 
Aparatai nemokamai paimami tr 

pristatomi J namus. 
DARBO VALANDOS: 6 v.v.—10 v.v. 
AeAtadieniuis. 8 v. ryto—10 v. vak. 
M. HUMKI'S, 4118 So. Franolaoo. 

Telef. Y A 7-10»9 

S 
STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIŲ ftl ŠI V 
MEDŽIAGĄ 

i i i i 'iu 

C ARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS UTWINAS, Prez. 
3039 So. HALSTED ST. 

Ti*l. Vlctorr S-1278 
APKA1NAV1M4 IR PREKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTI N ft ATIDARttA kasdien nuc 
S vai. tyto tkl 6 vai. vakaro ir 
Mefttarftentals Ikt 3 vai. vakaro 

NUO UŽSISENftJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ! 

Tlo, kurie kenčia nuo SE^fV AT-
VIRŲ ir SKAULŽIŲ ŽAIZDŲ, Jie 
negali ramiai 86<t«ti ir naktimis mie
goti, nes Jų užslaenCJUHlos žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pasalinti tą 
nležSJlmą ir skaudėjimą senų at
virų ir skaudančių žaisdų, uždiklte 
DKOULO Ointment. Jo g y d o m p s 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galSsite ramiai miegoti nak-
tl Vartokite Ji taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jis taipgi pasalina ni»»žS-
jtnuj. llflros, vadinamos PHOR1A8T8. 
Taipgi pašalina porftejirną ligos, vadi
namos ATHLETE'8 FOOT. sustabdo 
džiovinimą odos Ir perply&imą tarp-
pirftčlų Jis y a t inkamas vartoti nuo 
džiūstančio* Ir suskilusios °*°»- J į 
yra gora gyduole nuo visų Išviršinių 
odos Ilgų. T,EOUIX> 
Olntmont sutelks Jum 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perfltamų 1 r 
nložlnCių kojų I^egu-
lo Ointment yra par
duodamas po 75 et., 
*1.26 ir $3.50. Pirki
te vaistlnčse Chicago 
ir apylinkėse ir Mil-
wau\coe, a r b a a t -
siųskite money orde
ri 1 — 

LEGULO, Department D 
5618 VV. Eddy S t , Chicago 14, DJ. 

MUlberry 5-3694 

REMKITE "DRAUGĄ"! 

Kiekvienas nori pinip, vienok pinigai neauga ant medžiu 
JtoL Taigi ATIDABYK TAIJPYMO SĄSKAITA AIANIHttN mg* 

J Į ? , pas B R I O H T O N iiavhigg ir taupyk reguliariškai X T 
ir pelningai. 3% normalus pelnas, išmokamas du 
kartu j metus. Indeliai yra apdrausti iki $10,000. 

Briįįhton Savings and Loan Ass'n 
4011 Arcb«r Ave. \ vakarus nuo €allfoinla Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 

(JSsisakykite baldus 
tiesiai Ui lietuviu dirbtuves 

Pas mus galite nusipirkti įvairių rt 
814 baldus, namų reikmenis: Saldy-
Mų baldus, namų reikmenis: sallono 
setub, miegamųjų setus ir kitus bal 
dus. 

AHCHKU AVENTJE 
|»URNITURB CO. 

«»v. /TJ02A8 KAZIItAlT'g 
4140 Archer Aveuue 

T«l. LAfayette 3-361^ 
PrleS įsigydami baldus patikrinkite 
pas mus, gal jums bus ekonomtskia. 
tižHtsr.kyti tiesiai tA mOsų dirbtuves 
Jei pageidaujate. «HI^MI.>. .Viott t 
<vedinaa. 

J VESTtrVtNftS NUOTRAUKOS j 
Aukštos Pušies Fotografijos 

— — — 11 • » — — • — . • • i m II i « 

MC8Ų SPKC;iALYBft 

Precin Photo M % Ine, 
KDVARDAS J. U U S . 8aV. 

4099 A n-her Avenue 
Telefonas VIrgtnia 7-2481 

. <• . — i • +-m — +— . 

•4 

OųiMoM Irpuraącc 4\jaĄ 
r̂ 

• H--.MVrtil.fi LIKTU VlftKA |hTAI«A SOUTH SII»fi.lK. 
KUKI PATARNAUJA VISOHJV HC61V APDUAUDOSK1 

Mes atstovaujame utsakomtagas apdraudos kompanijas, todol kiekvie
nai mūsų klijentas visados ai>saugotaH, jei kam įvyk-stii kokia nelaime. 

FIBE—AUlt)»IOBILE--LIABILlTIES---PREVENTION 
IR ACCIDENTS. 

fSSSZZ SOUTH VVKS1KRN AVE, Telef. PRoapect 6-5162 
Apentūra yra CHAS. P. KAL priežiūroje 

Draugo prenumerata - visuomet puiki dovana. 
/ / • 

OKISO VALANDOM: 
Pirmad., Antrad., l'enktad. ir SeSt. 

9:00 ryte lkl 4:30 p. p. 
Trnelad. f»:ft(t ryte lkl 12:01* v. d. 
Kotvirtad. 9;0t) ryte Iki 8:00 vak. 

... tad žinote, kad tai 
skaniausia degtinė 
per daugelį mėty! 

BUNDtDWHISKEY86 PROOF. 65^ GRAIN NEUTRAL SPIRITS. 
L.CHENLEY DISTRIBUTCRS, INC., NCW YORK, NEW YORK 

si I.II i; B 11 i IK \ \ I I m III: \ 
5f45l So. OaWey Ave. CHlCAOO 8, ILL. Tel. Y Arda 7-S278 ir 79 

KELIO K ĖS: 

LĖKTUVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
r.trupinimu- bllettiH, vloSbučhis Ir sutvarkom* VIBILS HU kelione suiiitua 
dalykiiH. TURIME UETUVIV SKYHH'. IMldome afldevltus. Keliones 
planuokite tS anksto kitiems metams. Ankst'iau u/įsakykite bilelus kaip 
lėktuvais totp fr laKais, ta! bflstte tikri, kAd tikrai Kausiu vletaa. Firk-
dami biletus į*at» mm nemohesHtr brangiau ir ižvongalto laiko sutnUt-
dymo, urs nereikės lankytis nei } geležinkelio stotj ar aerodrome nes 
visa tai atliksite vienoje vietoje — PAS MUS. * 

—— — — — — — — — — — . 

TAUPYKITE SAUGIAI IR P E L N I N G A I ! ! 
Mes kviečiame lietuvius pasidėti savo taupomus pinigus į Chicago Savings and Loan Association, kuri yra proporcionaliai viena ii 

smarkiausiai augančių taupymo įstaigų visoj Chicagoj. Pas mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti iki $10,000.00 by an 
Agency of ihe United States Covernment. 

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

MŪSŲ TURTAS SIEKIA ARTI DEŠIMTIES MILIJONU DOLERIU ($10,000,000.00) 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 South Western Ave. . Chicago Phone GRovehiU 6-7575 

JOHN PAKEL, President 

I I B V I T V K ¥ A KT HW \ V * , a n d o s : ^rmadteniais auo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
L I L I L f 1 3 I V / I L l l / l l l l i l P° P*6^. Ketvirtadirniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryu visą dieną. Seltadieniais 

nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 
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DuMont gives you moret 

DuMont 
Clii 

TELESET 

ONLY 

DuMont CLINTON 
17-inc.h reetangiilar IhiMont tube. Contemporary all-
wood cabinet with modern Plextone finish in bracken 
brovvn or blond. Built-in antenna. 

V 

t\JVL DUMONT OUALITY 
AT LOWEST PR1CE! 

• FARTHER, CLEARER PICTURES! BETTER 
TONE! UHP PROVISION TOOI 

• CUSTOM-CRAFTED CABINITS at every 
DuMont price! 

• #,PrCTUREGUARD',checkainteHerence! 

• NEVV ELECTRONIC CIRCUITS perfect the 
pietore! 

• DUMONT SltPOCUS* TUBE. Automatic 
focus! 

• MATCHED SIGHT AND SOUND! 

DUMONT 
•TrodoMai* 

DuMont BEVERLT DuMont WAKEnELD \ 
21". Fine mah<ygsnf or 21", Fine maaogany or 

S S n s f " ^ B ^ m •nntSnstk ^ ^ B U U t ' i n f^Ę. M t ^^Ufc \»tVuM*L 
K 

—H» f0JUmmmHjkt KttBJ ft^Jtlf -!k-Wm!!3»t * m^u>t^)ifinitk. Limtd oak and blond modtl picų »Uthtlt hith*r. Prie** iubjcci to cksn0 

TELEVIZIJOS 
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

Jums visados apsimokės pirkti televizijos 
aparatą 1d patyrusios, sąžiningos krautuves 
— iš BTJDRIKO, kur yra užlaikoma 3 patyrę 
mechanikai Ir kur Televizijos parsiduoda ge
riausiu ifcdirbyseiu nauji modeliai su pilna 
garantija. 

; Priimame mainau justi radiją, gramofoaą, 
armoniką, pianą ir duodame didelę nuolaidą. 

Jeigu jūsų TV neveikia, patelefonuokite 
VIetory 2-9542, Budriko meelsanikas joms 
sąžiningai sutaisys. 

% 

JOS.F.BUDfUlK, Inc. 
3241 So. Halsted Street Telef.: VIctory 2-9542 
Krautuve atidaryta pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki vėlumos. Nedeliomis — uždaryta. 
Budriko Kadio Valanda leidžiama kiekvieno ketvirtadienio vakare auo 6 Iki 7 vai. vakaro iŠ 
stoties VVHFO, 1450 ktlocycles. 

i ; 
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LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
RINKIMAI 

40 VALANDŲ ATLAIDAI 

Šf sekmadienį šv. Jurgio baž-
Spalio 26 d. 11:30 vai. lietu- j ny&oje prasideda 40 valandų 

vių salėje Šaukiamas pirmasis atlaidai. Sekmadieni ir antradie 
pirmosios CIevelando apylinkes nį pamokslus lietuviškai sakys 
susirinkimas šia darbų tvarka: kun. dr. Juozas Bogužas iš 
1. atidarymas, 2. prezidiumo Erie, o pirmadienį — kun.^1-
rinkimas, 3. rinkimų komisijos Hnaa Spurgis. Anglų kalba pa-
papildymas, 4. apylinkes valdy- mokslai kun. Bern. Barčio iš 
bos ir kontroles komisijos rin- Akrono. Mišparai per visas tris 
kimai, 5. susirinkimo deklaraci- dienas bus laikomi 7:30 vai. Va
niai pasisakymai, 6. einamieji kare. Išpažinčių klausoma sek-
reikalai, 7, susirinkimo uždą- madienio ir pirmadienio vaka-
rymas. I rais. 

Susirinkime turi teisę dalyvau Parapijos choras, vadovauja-
ti visi Clevelande ir jo priemies- m a s vargonininko Pr. Ambra-
čiuose gyveną lietuviai. Pagal zo» š i e m s atlaidams yra paren-
įstatus balsuoti gali tik 18 me- SS* ^ažių giesmių repertuarą. 
tų sukakę. 

LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
Kandidatus į valdybą ir kont- RINKIMŲ KOMISM \ 

roles komisiją (skyrium) gali 
siūlyti kiekvienas renkamojo sudaro: A. Gargasas — pir 
amžiaus (18 metų) lietuvis ir mininkas, S. Laniauskas — sek-
CIevelando lietuvių organizaci- storius, K. S. Karpius ir FL 
jos. Siūlymai rinkimų komisi-' Saukevičius - nariai. Kitus tri* 
jai pateikiami raštu, kuriame n a r i u s i š r i n k * apylinkes susirin-
a) pažymima kandidato (ar k a n , k i m a s ™ k l m U dieną. 
didatų) pavardė, vardas, adre-i TRUMPAI 
sas ir kandidatas savo sutikimą 
paliudija parašu, b) nurodoma: Tėvu susirinkimas. Spalio 12 gUKPw0#' I š J A y kariuome 
siūlytojo pavarde, vardas, adre- d. 11:30 vai. Lietuvių salėje n.a o f U l r ^ •M^„tw* ^MI*A sf 

šaukiamas tėvų susirinkimas 
aptart' opiuosius lituanistinės 
mokyklos reikalus. Tėvų komi-

150 mokinių. Šiais metais 
vysk. Valančiaus mokyklą lan
ko arti 150 mokinių. Pagal lie
tuvių skaičių Clevelande jų tu
rėtų lankyti Žymiai daugiau. 
Visais mokyklos reikalais gali
ma kreiptis į mokyklos vedėją 
Antaną Tamulionj, 9604 Ed
mundą Avt-., tol." RA 1-380& 

Sujungtos jfcgos. Užpraeitą 
sekmadienį įvykęs PTA šv. Jur
gio mokyklos skanėstų išpar
davimas praėjo su dideliu pa
sisekimu ir davė gražaus pelno. 
Gerb. Seseliųr tėvų komiteto ir 
tremtinių sujungtos jcgos įro
dė, kad bendrai veikiant daug 
kas galima padaryti. 

Atvyksta vysk. Brizgys. f 
naujosios lietuvių bažnyčios pa
šventinimą atvyksta J. E. vysk. 
V. Brizgys. Iškilmingų pamal
dų metu gieo!cs R. Brazaitie-
nės choras ir Čiurlionio vyrų 
choras. 

Dail. Paulius Augins lankėsi 
Clevelande pas savo brolį inž. 
Juozą, kuris šiuo metu baigia 
statyti nanjąją lietuvių bažny
čią ir vykdo kapitalinį lietuvių 
banko remontą. 

V. «J. Mikutavičius su J. Mus
teikyte ir Vincas Baranauskas 
su Eleonora Daugirdaite šio 
mėnesio antroje pusėje sukurs 
šeimas. 

Koncertą*. Čiurlionio ansamb 
lis spalio 18 d. koncertuoja 
Pittsburgbo universiteto didžio-

sas ir siūlytojo pasirašoma. Kan 
didatams pasiūlyti skiriamas 
laikas nuo spalio 23 iki 26 d. 

nes atlikęs tarnybą sugrąžo V. 
Juodvalkis ir naujai išvyko V. 
Peteris. 

vai. šiam reikal inkimų | tetas mokyklos vadovybė V r a e e * J«*u*kait*» jubitejir 
komisijos nariai budės: apalio i kviečia visu* tėvus gausiai at-;n i s koncertas, kumme dalyvaus 
23 25 d. 6 - 8 vai. po pietų silankyti, nes tik bendromis pa-1<*•*»••» •*»*** įvyk. spa, 
lietuvių svetainėje ir rinkimų 
dieną nuo 10 vai. lietuvių sa
lėje. 

Dalyvauti rinkimuose yra 

stangomis mokyklą galėsime 
matyti tokią, kokią daugumas 
tėvų ir jų vaikučių norėtų ma
tyti. Visų šių svarbiųjų klau- j 

lio 26 d. Public Auditorium Ma
žojo teatro salėje, 

PARAGINIMAS 

kiekvieno lietuvio bendruomeni j simų sprendimą nereikėtų pa-j Spalio 14 d. 7:30 vai. vak. 
nė pareiga. Todėl statykime 
kandidatus, atvykime į rinki
mus, parodykime bendruomeni
nį solidarumą ir tautinį susipra
timą ! 

Am. Liet. Ėendr.* CIevelando 
Laik. Organiz. Komitetas 

"ANNA CHBISTIE" 
CLEVELANDE 

Kultūros Fondo dėka per 500 
lietuvių spalio 5 d. didžiojoje 
WHK radijo stoties salėje su 
įtempimu sekė Chicagos teatro 
Eugene O' Neilio dramos pa
statymą. Gilios ir žiaurios gy
venimo tikrovės vaizdai, įtiki
nanti vaidyba ir dramaturgo 
sprendžiamos sunkios žmogaus 
problemos žiūrovams leido tre
jetai valandų atitrūkti nuo pol
kų bei džeribako ganų ir ap
mąstyti Annos, jos tėvo Chris 
ir Mato išgyvenamas dvasines 
problemas. Visi trys pagrindi
niai veikėjai: V. Valiukas, I. Ni-
vinskaitė ir V. Juodka pajėgė 
įsijausti į sudėtingus dramatur
go veikėjų charakterius, todėl 
ir jų kiekvienas žodis bei ju- j 
dėsys buvo savo vietoje ir žiū 
rovą pagaunantis. 

Kultūros Fondas, vadovauja 
mas Aid. Augustinavičienės, jau" ! 
ne pirmą kartą clcvelandiečams 
sudaro progų pasigrožėti tik
ruoju žodžio, muzikos ir vaidy
binio žodžio menu. šitokiais pa
rengimais Kultūros Fondas ne 
tik auklėja visuomenės meninį 
pajautimą, bet pamažu sudaro 
ir lėšas numatytajai Dramos 
konkurso premijai. 

' GIEDOS ČIURLIONIO 
ANSAMBLIS 

Lietuvių Bendruomenes susi
rinkime spalio 26 d. bus prisi
minti už tautos gerovę bei lais
vę mirę ir žuvę lietuviai. Jų pa
gerbimo metu giedos Čiurlionio 
ansamblis, vadovaujamas muz. 
Alf. Mikulskio. 

likti vien idealistams mokyto- (Liet. Svet. L. Vyčių 25-tos kp. 
jams h- uoliajam tėvų komite-, įvyks svarbus sus-mas, į kurį 
tui. j yra raginami visi kp. nariai at-

Edmund, Ave., praeitą ketvirta * • • * » £ * 2 l & l £*" 
« « | išteido savo antrąjį sūnų. k u s J U V y č l ų V18UotUU " ^ 
Edvardą į kariuomenę, vyresny, Taip pat yra raginami nariai, j 
sis sūnus Jurgis šiuo metu jau 
tarnauja Korėjoje. S. Česnius, 
geraširdis senosios kartos lie- į 
tuvis, ne vieną savo giminę yra 
nuoširdžiai sušelpęs, dar gyve-

kurie esate užsilikę su kp. duok- [ 
lėmis, kuoveikiausiai atsilygin-j 
ti. Būtų labai pagirtina, kad 
kiekvienas narys atsivestų nors 
po »vieną naują kandidatą ir 

nant Vokietijoje ,ir rūpestingai, juos prirašytų į kp. Po susi-
padėjęs čia įsikurti. j rinkimo bus užkandžiai. 

<? • '"IT. = ^ 

Kiekvienas privalo taupyti 
geresnei ateičiai. 

Kad rūpesčiai ateitimi būtą 
mažesni, reikia taupyti 
saugioje įstaigoje. 

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

Turtas —. $30,000,000.00 

Atsargos Fondas — $3,000*000.00 ^S 

JUSTIN MACKIEW1CH, Prezidentas 

l«t*l0oa vulancio**: Kasdien nuo 9-toa ryto Ikt 4 *ftt. po pietį). 
Ketvirtadieniais nuo 9-toe vamndoa ryto ikt 8 vai. vakaro. 

. . ^rečladienlala vlaal̂  neatidaroma 

ŠTAMAM) TORAI SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIAT ION 

OF CHICAGO 
4192 ARCHEP »\VE., CMJCAGO 31 

PHONEt Vlrg.nio / . I 141 

^ = = =J 
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Before the Risks of Winter 
•V . 6ET the U. S. Royal Master's 9xclu$rv9 Royaltex Tread —stop 

safe/y on slippery streets where tires never held before! 
OWN H M revolutionary winter-skid-protecting povver of its more 

than 3,000 gripping edgesl 
LOOK ahead to years of this super-safety, completely renewobh 

to give you u p to twice as many safe miles! 

H0W! for Your Present Tires! 
We are al lowmg 

v 

n 

U. S. ROYAt MASTER m . 1 A . 

SERLIN 
1400 SOUTH MICHIGAN WEbster 9-2122 

'AŠ 

\ 
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PITTSBURGHO LIETUVIU ŽINIOS PAMESIMAS 

LANKĖSI VYSKUPAS 

Rugsėjo 30 d. šv. Kazimiero 

ŽUVO | V , KAZIMIERO 
MOKYKLOS MOKINYS 

RaAomoslos malInSIfls Įvairiais ral 
dynai*. luinos Koyal. su vlsuts biu
ro modelio priedai* Ir paskut inia i 
patobulinimais, o sumažinta kaina 
laainn/iamoa tą pačią dieną. Infor
macijos voltui. LIETUVIŠKAS RAl-

bažnyčią aplanke vietos vysk u- ; Mykolas Dimirack, Jr., 2316 D \ N A S n e pripuolamai kaiviskai ) 
pas J. E. John Dearden. ' jane St., South Side, spalio 5s g * * * ' • J ^ & S £ S F * * & 

Naujai išdekoruoti kazimieri d. buvo sutriuškintas sunkve- no* QuiM ae r«w mašinėlėse, ku 
niai Dievo namai buvo sausa- Į žirnio. Nelaimė įvyko jam be-
kimšai pripildyti. Stipriai ap-1 žaidžiant prie savo namų. Jis 
šviestos bažnyčios vidus darė mokėsi Av. Kazimiero mokyk-
tikrai didingą įspūdį. Anglis- loję. 
kai pamokslą pasakė vionas 

• i I - I I I I 

amerikietis vienuolis. Po to apie PERSKAITĘ "DRAUGĄ", 
130 žmonių priėmė Sutvirtini- D U 0 K I T E JJ KITIEMS. 
mo skaramentą. Pabaigus sak- , 
ramentines apeigas, žodį tarė 
pats vyskupas. 

žiLI PLAUKAI PRANYKSTA 
BF. DAŽYMO 

23 M. NUO KUN. JONO 
SUTKAKIO MIRTIES 

Puiku* miS'nys yra Kalimas da 
bar gauti, kuris pakeičia jūsų I 

Šių metų rugsėjo 30 d. su- I Plukus atgal į natūralią tamsią į į 
Ain 2<\ m kaiti mirč antraq iš l 8 P a l v ^ *»1įllk kaip magiškai. Var' tjo zo m.. Kaip mirė antras iš t o j a n t k a s d i c n p e r t r u m p ą l a i k ą 

eUės Av. Kazimiero parapijos palengva, ir stebuklingai pasikei-
klebonas kun. Jonas Sutkaitis j >̂a žili i natūralią — atrodančią 

spalvą. Sis n ė r a s k u b u s dažas . At
siminkite . Kad t a m s ū s plaukai 
jaunina išvaizdą. 

J Ii. Giedraitis, 1032 Broad Str. 
Hartford O. Comi., U u ris "hiaiigul 

SSSūSC 

Budriko Krautuve 

( 1 9 2 7 m. >. S p a l i o 6 d. u< a. a. 
klebono vėlę atlaikytos šv. Mi
šios. 

MIRUSIEJI 
Spalio 7 d. šv. Kazmiero ka

pinėse palaidota Franciška Ber 
notienė, 75 metų amžiaus. Ji 
išaugino gražią šeimą ir buvo 
uoli lietuvė katalikė. 

Jei jūs norite išmėginti šį ne
paprastą mišinį be jokias rizikos 
tiktai pasiųskite šią iškarpą i 
TRYSAN CO., Dept. 506, Peeks-
kili, N. Y. Jie atsiųs jums du $2.-
50 vertės buteliukus už $4.00 plūs 
80 centų taksų mokesčiui. Tai yra 
$1.20 nuolaida nuo reguliarios 
kainos. Jei, kaip jūs pavartosite 
pagal nurodymus, ir nebūsite pa-

Spalio 8 d. tose pat kapinėse įtenkinti del kokios nors priežas-
palaidotas Feliksas Gutauskas, t i e a ' JU3l> P1"1*-1 b u s P i l n a i * r a ž i 

narni. 

<f 

sirgęs ilgus metus. Jis buvo 
savininką? saliūno, kur] ligos < Pavarde 
metu tvarkė jo žmona. Adres** 

Miestas 
ŠV. VAKDO BROLIJOS " 

NARIŲ VAJUS 
šv. Kazimiero parapijoj šv. 

Vardą Brolija yra pasiryžusi 
padidinti savo narių skaičių. 
Tuo tikslu jos nariai lankysis 
po šeimas, kviesdami vyrus ra-
šydintis į Šv. Vardo Broliją. 
Kas mėnesio antrą sekmadienį 
visi brolijos nariai organizuotai 
eina prie šv. Komunijos. 

Dabar šios brolijos pirminin
ku yra Bronius Petraitis, poli
cijos valdininkas. 

IŠSIKELIA PIKTURNOS 
Juozas ir Jadvyga Pikturnos 

netrukus išsikelia gyventi į Cle-
velandą. Jų sūnus Henrikas 
dar liks Pittsburghe pabaigti 
šv. Kazimiero augštesniąją mo
kyklą. 

I.ANKftSI NAUJAS 
PROVINCIJOLAS 

Prieš kiek laiko nuajasis Lie
tuvos pranciškonų provincijolas 
tėvas Jurgis Gailiušis lankėsi 
Pittsburghe ir ta proga vizita
vo Pittsburgho vyskupą, kun. 
kleboną M. J. Kazėną ir čia 
esančius pranciškonus. 

SESERYS BOSAITftS 
Seserys Leonora ir Elena Bo-

saitės, beveik prieš dvejus me
tus atvykusios iš Anglijos, ge
rai niokosi šv. Kazimiero augš-
tesniosios mokyklos dešimtoje 
klasėje. Jų tėveliai Jurgis ir 
Marcelė Bosai yra malonūs lie
tuviai tremtiniai, uoliai daly
vaują lietuviškame gyvenime. 

ŠVENTE GIMTADIENĮ 
Pranas Sakalauskas spalio 5 

d. šventė savo 33-jį gimtadienį. 
Jis ir jo žmona Helen, čia gi
mę lietuviai, gražiai kalba lie
tuviškai ir yra susipratę lietu
viai .jautrūs visokiems lietuviš
kiems parengimams. Sakalaus
kienės sesuo Bronė Dubinskie-
nė netrukus išteka už tremtinio 
Stasio Arbačiausko. 

IN2. ANTANAS MAŽEIKA 
I NEW YORICA 

Prieš pat šių žinučių kelionę 
į Chicagą mums pranešama, 
jog vienas iš aktyviausiųjų Pitts 
burgho lietuvių visuomenininkų 
ir kultūrininkų inž. Antanas 
Mažeika su visa gražia savo lie
tuviška šeima šio mėnesio gale 
persikelia gyventi į New Yor-
ką. Kodėl — suspėsime pažy
mėti tik kitą savaitę. A. E. 

V»>tvbfl 

" D R A U G A 8 " AGKNOY 
56 K. Washington S t 
Tol. DEarborn 2-2434 

• TELEVIZIJA • RADTO • SAL
DYTI VAI • SKALBIAMOS MA 
fllNOB • L f GINTO V Al % (IRON-

I : K S • PLOKffTBLfcS (RBCORD8) 
• NAMO REIKMENYS IR T.T. 

WE1SS APPL1ANCE 
PILNAS TELEVIZIJOS IR HADIO 

APT MINAVIMAS 
4057 South Archer Avenue 

TeL YArds 7-8666, Chicago 32, IU. 

NAMAMS RAKANDAI 

v i s ų g r l i a u s i u i š d i r b y s r i u : 

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

JOS. F. BUDRIK. Inc. 
3241 So. Halstod St. 

Tel. VIctory 2-9542 
Krautuve atidaryta pirmadienio ir 

kotvirtadlenlo vakarain iki vėlumos. 
Nedaliomis uždaryta 

Budriko Radio Valanda leidžiama 
kiekvieno ketvirtadienio vakare nuo 
6 iki 7 vai. vak. iš stoties WHFC, 
1 4f>o kiloeycles. 

Mes gavome DIDŽIULĮ PASIRINKIME eilučių 
su dviem porom kelnių, rudeninių ir žieminių paltų — 

tikrai puikios 100 r r vil
nonės medžiagos paskiau
sių madų ir spalvų. Kaina 
prasideda nuo 

$49-50 iki $85-00 
Įvertindami Jūsų paramą 
praeityje, mes duodame r, 
Jums $10.00 vertės ku- į 
poną dėl kiekvieno virš r 
nurodyto drabužio. Malo- j 
nėkite atsinešti šį kuponą 
kartu, su savimi. 

Šie kuponai galioja 
tik iki spalio 10 d.( / 

1952. 

Sherman' S, Ine* 
4648-50 So. Ashland Ave., prie 471h gatves 

Vyraujanti vyrams rūl»M krautuve Tmvii of Lake kolonijoj 
• ' . ' • I I Ml I I I I N - " — • ~ ' 1 1 — 

M ūsu krautuvė atdara sekmadieninis nuo 10 vai. ryta tkl 4 vai. p.p. 
Pirinud. Ir Ketvirta*!, a tdara iki 10 valandos vakaro 

— - • i „ '* '•• ' * " 

ŠIS KUPONAS 
YRA VERTAS 

$10 ,00 PINIGAIS 
perkant bet kokią eUutę 

I Aaron Sherman Inc. i 
I Galioja tik iki 18 d. spal., 1952 ) 

ŠIS KUPONAS 
YRA VERTAS J 

$10 ,00 PINIGAIS i 
perkant bet kok | žiemini paltą 

Aaron Sherman Inc. 
Galioja tik iki 18 d. spal., 1962 

I I ' I I 

I ŠIS KUPONAS 
| YRA VERTAS 

| $10 ,00 PINIGAIS 

I 
I 

perkant bet koki rudenini paltą 

Aaron Sherman Inc. 
Galioja tik iki 18 d. spal., 1952 | Galioja t 

^Z— 
! 

' SIS KUPONAS i 
YRA VERTAS PINIGAIS l 

I | 0 % NUOLAIDAI I 
UŽ VYRŲ REIKMENIS AR Į 

1 ŠVARKELIUS (JACKETS) ! 
| . ^ . _ . I Aaron Sherman Inc. 

Galioja tik iki 18 d. spal., 1952 

2384 So. Oakley Ave. 
Tel. Vlrginia 7-6640—7-6641 

* — * — — — — — — — i i i i i ! L 

IIICIJ* TVANTKD — MOTERYS 

Geran pradinis atlyginimas su au* 
tomatišku pakėlimu. 

PLASTIC INJECTION MOLDINO 
MACHINE OPERAfORS 

Patyrimas nereikalingas! Mes ap
mokysime. Naktinė pamaina. 48 
vai. savaitėj nuo 4 vai. po pietų 
iki 12 vai. ryto. Ir 12 vai. ryto iki 
8 vai. ryto. 
Daug darbininko priedu. Geros darbo 
sąlygos. Darbininko įvertinimas. Turi 
kalbėti Ir suprasti angliškai. Nemo
kamas susisiek ima M nuo: Peterson & 
Kitnball — Lincoln & l'eteison -
F3nd of Devon C'ar Line. 

FEDERAL T001 CORP. 

C t A S S t F l E D A N O BE t F W A N T E D A D S 
• • • • • • » • ! » » » » ! » 

I IKLP WANTKI> MOTERYS 

3600 Pratt COmelia 7-3060 
f'la yra nuolatinis darban MfžininRai 

8TENOGRAPKI 
Malonios darbo sąlygos; {vairios pa-
roiKOs; vCsinlmas; 5 d. sav.; projęa 
vartoti savo gabumus. 

SAUKITE MR. SMITH 
asmeniškam paslkalbSJlmui 

IH ail.oi II 2-5426 

IEŠKO DARBO 

Vyras JieSko dažymo, poplorlavlmo, 
taisymo verandų darbo. Saukite: 

V. VAITIEKUS 
Vlrginia 7-2826 arba 

YArtls 7-4S95 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

Savininkas parduoda maisto, mSsos 
ir suSaldyto maisto krautuvę. Geras 
jsteiffima.s; Keras biznis; nereikia 
dirbti s.kin;id.. 6 kamb. su vonia; 
turi skubiai parduoti; pigiai. 

SAUKITE: 
PRospect 6-2360 

Pardavimui grosernė ir mėsos 
krautuvė. 4 kambarių butas už
pakaly krautuvės. . 

YArds 7-8396 

Ar jus j Ieškote pastovaus darbo su 
saugia ateitim? Me« turime darbą 
dėl sugebančios 

S T E N O G R A F E S 
Malonios darbo sąlygos. Jvairios pa
reigos. Jakaltant „Swltchboard" „EI-
llng" ir 1.1. Gausfls tarnautojo prie
dai. Proga panaudoti savo sugebėji
mus. Atvažiuokite... 

Edwin L Guthmam & 
Co., Inc. 

15 So. Throop St. 
Čia yra nuolatinė vieta sąžinin
gai, jaunai moteriai 

BENDRAM {STAIGOS 
DARBUI 

Malonios darbo sąlygos, įvairios pa
reigos Jskaltant masinraštj. Patyrusi, 
bet priimsime ir pradedančią. Gau-
sOs priedai; proga daryti pažangą. 
Ateikite arba saukite asmeniškam pa 
slkalbejlmul. 

3550 So. Morgan 
CLiffside 4-7322 

FILE CLERK 
..$190 PER MONTH 

General office duties in branch 
office of na t iona l insurance inspec-
t ion agency located d i ree t ly ad-
j a cen t to E leva ted and L a Salle 
S t . s t a t ion . 

WAbas l i 2-1045 
-

Ileikallnga moteris valymui 
1 arba 2 dienus J «avnlte. Taip pat 
nagingas vytas pataisymui; trumpos 
valandos. Turi bfltl patikimas. Atei
kite arba Aaukltc: 

5942 N. Fairfield 

ED 4-9823 

TYPISTS 
Nortlnvest manufacturer has per-
manent openings in scv.eral depart-
ments. Good opportunity for advance-
ment for beglnners. Modern office, 
eongonial worklng condltlons. 

Duro Metai Products 
2649 N. Kildare Ave. 

H E L P WANTED VYRAI 
» < • * ! • » > • • » i < » I » I ^ M • «. m a i . 

HELP WANTED VYRAI 

PARDAVIMUI 
Likerio krautuvė ir baras arti Ar-

I cher ir California. įskaito 3 kamb. 'Savininkas parduoda mieg, kamb se-
;.. „ „ « ) „ . m n x n M 4 Î-i<«v«»n i r ««u B i« i H. kilimus ir kitus {vairius -

,ir vonią; mažas įdėjimas kapitalo. ,ft,p t 4 ttBurnei...' vMuVl 
5 metų sutartis. 

ŠAUKITE: 
BIshop 7-9473 

daiktus, 
uvea krosnj 

ir Apex ir Norge firmos šaldytuvus. 
Viskas geram stovy. Turi i ^ l t l : pi
giai. 

1901 So. i IMI i Ave. 
CICERO, ILIi. 

DAiaMinnA»»Au .,„.~,»«, „.. *«..^^.^o ' Pardavimui siuvPjo jranklai. Bus na-PAKDUODAMAS namas su tavernos : m , o p o 6 . 0 0 JJf vakare; SeStad. 
bizniu ir 8 butais gyventi, 2 karų Visą dieną. 
mūrinis garažas. Atsisaukito 

04R West is ih Street 

1SN UOMIJOJAMA* 

išnuomojamas 4 kambarių butas 
HU vonia. Kreiptis: 

2143 W. 24th St. 
(Užpakalyje-rūsy je) 

1701 U. Illtli St. 
HTOnUoek 4-7908 

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 
nes Jis yra plačiausia1 skaitoma* 

stovių dlenraAtis. o skelbimo 
karna yra prieinama visiem*. 

REIKALINGA — VYRAI IR MOTERYS 

\P ^ 

CIA YRA NUOLATINES VIETOS BUDRIOM MOTERIM 

TYPISTS GENERAL CLERICAL 
Reikia patyrusiu, bet ims ir naujai pradedančias dirbti. Malo
nios darbo sąlygos, įvairios pareigos. Išmokykim dirbti prie 
ADDRESSOGRAPH MACHINE. 5 dienų savaite. Pilna eilė 
priedų. Matykite arba telefonuokite Mrs. SMALL. 

1401! W. Jackson Bilvd. SEeley 3-1045 

Čia yra nuolatinis darbas suge
bantiems vyrams. Nereikia pa
tyrimo — mes išmokysime ge
rus darbininkus 

ITNLOADING FREIGHT 
CARS 

95c j vai.; užmokame sekančią 
dieną — dalį algos tą pačią die
ną. Ateikite 

, 116 W. Kinzie St. 

Ar jūs jieškote pastovaus darbo, 
svarios patalpos, ir darbininko J-
vertinimo? 

FEDERAL T001 CORP. 
turi daug darbų del 

ASSEMRLY WORKERS — 
DIENOMS 

(iki 48 metų) 
Patyrimai* noreikallnKnu, bu H priima
mi ir sąžiningi pradedą. Qau«U8 dar
bininko priedai — uždarbio pasidali
nimas. Mažai kainuoju kaffterla. Ge
ras pradinis ailyglnlnias. Turi kal
bėti Ir suprasti angliškai. .x 

3600 Pra t t 
COrnelia 7-3060 

-
Ar domitfis nuolatiniu darbu. Sva
rioje dirbtuvėje, kur darbininkai yra 
j vert i na m i ? 
Tuojau pat reikalingi darbininkai 

BENDRAM DIRBTUVES 
DARBUI 

Bendri darbai kartu su „sbipping". 
Patylimas nebūtinas. Gerus darbinin
kus išmokysime. Bus klek Ir antva-
landžlų. Kreiptis — 

A. C. WEBER 
216 North Canal St. 

N AYLOR PIPE CO. 
Reikia vyrų 
3-je pamainoje nuo 

11 vai. vak. Iki 7 vai. ryto 
Patyrimas nebūtinas. Nuolati
nis darbas. Daug priedų darbi
ninkams. 

Hospitalizatiom and 

group life insurance 

Prof it sharing — 
Apmokami 
šventadieniai 

Apmokamos atostogos 

Kreiptis į Employment Office 
nuo 9 v. r. iki 4 vai. popiet, 

nuo pirmad. iki penktad. 

1230 E. 92nd Street 

^ 
• ' l 

— • /r VYRAI IR MOTERYS 
IIKLP VVANTED — VYRAI 

<f 
Specialistai ir nespecialistai vyrai sustokite jieškoję. 

Čia yra jums: 

O. D. GRINDER 

DRILL PRESS set-up 
(Sustatyto jas) 
TURRET. LATHE set-up 
and operate 
(Sustatytojas ir operatorius) 

BUFFERS 

Taip pat 
SOCK ROOM (sandelyje) 

SHIPPING ROOM 
(ISvežiojimo kamb.) 

Turi būti patyrę. Dienų ir naktų pamainos, extra „bonus" 
naktimis. Nuolatinis darbas; puikios darbo sąlygos. Daug 
darbininkams priedų. Užmokamos atostogos. Ateikite 
pamatyti: MISS BROWN 

CUMMINS CH1CAG0 CORP. 
4740 N . Ravenswood 

5\. S 

Dirbkite arti namų — sutaupysite 
kelloriCs laiką bei ISlaidas. Turime 
keletą vietų dabar —-

TYPIST-GEMERAL CLERKS 
Taip pat reikalingas vyi-as 

ACCOUNTING CLERK 
Malonios darbo sąlygos, jvairios pa
reigos. Daug priedų. Geras atlygi
nimas sąžiningiems darbininkams. 

Kreiptis — 

NATIONAL LEAD CO. 
900 W. 18th St. 

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimo 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrginia 7-8640. 

GENERAL FACT0RY 
MODERN PLANT 

lst and 2nd shifts Pennanent; 
year round work. 

Opportunity for advencement 
Many employee benefits. 

UNION BAG & PAPER CORP. 
4545 W. Palmer 

(2200 North) 
CApitol 7-6000 
Skubiai reikalingi 

RAG 8ORTKK8 
arba 

WOOL SORTEUS 
Patyrė; geros darbo sąlygos; Svari 
dlrbtuvP; nuolatinis; ateikite asme
niškam pasikalbėjimui. 

.1. CHAPMAN & SONS 
2800 \V. HM I, St. 

M E N for Factory 
• SUKAK OPKRATOR 

• SLITTER OPERATORS 

• MACHINE HELPERS 

• ORDER FILLEKS 

• STOCK HANDLERS 

• LIFT TRUCK DRIVERS 

• WAREHOUSE CLERKS 

See Mr. Muldoon 

STEEL SALES CORP. 
3320 S. Pulaski Rd. 

BIshop 7-7700 
C O O K 

Experienced for Coffee shop 
PERMANENT 

Good vvorking conditions 
2 vveeks vac. with pay 

Call after 9 a. m. 
MOnroe 6-6005 

KKAL ESTATE 

10 butų pastatas ant Garfield 
Blvd. arti Ashland Ave. $10,-
000.00 metams pajamos, jei ap
statyta $49,500,00. šaukite: 

WAlbrook 5-2965 

$2.000 |MOKftT 
6 kamb. mūrinis namas su 1 akru 
žemSs. Geras pirkinys; nepraleiskite 
Alos progos. 

SAUKITE SANGAILA 
I.A S-3500 

4106 So. Franoisoo Ave. 
FELIX GORDON A CO. 

Penktas Ir fiestas namas ) vakarus 
nuo Hoyne Ave. a n t Blue Island Ave. 
2 krautuvSs, 20 apstatytų kambarių, 
Garinis apšildymas. Dabartinės neto 
pajamos apie 11,000 j tnetus. Kulną 
$31,0(i0, su visais Jrenglmals. Maty
kite .savininką — 2474-7C S. Blue 
Island Ave. 

2—5 kambarių butai ir krautuve; 
labai geram stovyje; automatiškai 
aliejum apšild.; turite pamatyti, 
įvertinti; įkainuota prieinamai. 

Vlrginia 7-8490 
KY OVVN'ER 

Will sacrlfice for lmmediate sale. 
Beauty salon — fully oąuipped, good 
buBiness, nice cllentle. Establlshed 14 
years, sarae ownor. Possible space 
for llvlng quarters. near everything. 
See tt^ to appreciate a real value. 
Polish and Lithuanain trade. Call 

CAlumet 5-5067 

FINE ENGLEWOOD 
2 Fiat building near 65th & Green 
St. 6 and 7 rooms. Modern thruout 
Steam heat. 1 flat avaiblable. 2 
car brick garage. Large lot. Price 
$20,000. 

BARGAN!1 

KALISKE SIMPS0N G0. 
6806 S. Peoria 

WEntworth 6-7200 
$S,000 JMOKfci: 

4 butų medinis namas; rflsys; cent-
rallnls apftild.; visi patogumai; $230 
pajamos j nu"4n.; virs 6 kamb. butas 
pirkėjui. Kaina $14,700. 

* SAUKITE: SANGAILA. 
FELIX F. GORDON & CO. 

4106 So. Francisco Ave. 
LA 8-8500 

1H aukštų, 7 kamb. medinis namas; 
dideli kamb.; cementinis pamatas; 
krosnim apšild.. aliejum; didelis au
to, karšto vandens šildytuvas; gara
žas; 60 p6dų sklypas; arti l l t h St. 
ir Kedzie. Kaina $8,700.00. 

Jos. E. Palmquist 
10480 S. Morgan St. 

BEverly 8-8500 

» 

• 

• 
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Visi Chicagos 
į konferenciją -

Sekmadienį, spalio 12 d., Chi-
cagos Lietuvių Tarybos šaukia
ma konferencija yra visų lietu
vių konferencija, tai vel žings
nis j Lietuvos laisves kovą. Tad 
visi patriotiniai lietuviai turi 
joje dalyvauti. 

Draugijų išrinktieji atstovai 
tencapleidžia konferencijos. Gi 
kurios draugijos neišrinko sa
vo atstovų, kviečiamos dalyvau
ti jų valdybos. 

Konferencijos atidaryme da
lyvaus Dariaus — GirSno ir 
Don Varno postai ir Lietuvos 
skautai. Iš Lietuvos laisvinimo 
nuveiktų darbų apžvalgą pada
rys vienas Alto atstovas. Bus 
ir paįvairinimų. Pertraukoje pa
dainuos patriotinių dainų solis
tai Kristine Bartulis ir Antanas 
Peškys. Jiems akompanuos Ge
novaite Aleksiūnaite. 
sugiedos Juzė Putrimas 

Studentai prašomi užsiregistruoti 
Studijuoją šiuo metu JAV aka-

demkiėse mokyklose kolegos-ės 
kviečiami nedelsiant užsiregistruo
ti Lietuvių Studentų Sąjungos 
JAV sekretoriate. Registruotis pra 
šomi taip pat ir tie, kurie praei
tais motais priklausė S-gai, bei 
naujai studijas pradedantieji. Są
jungos nariais gali būti visi studi
juojantieji akademinėse mokyklo* 
se, pilną, nepilną ar naktini kur
są, lietuviai ar lietuvių kilmes stu
dentai bei studentes. Užsiregis
travusieji netrukus gaus anketą, 
kurios užpildymas S-gai padės rū
pintis studentų profesiniais rei
kalais. 265 studentai priklausė' 
S-gai praeitais metais. 

Laiku užsiregistravę kolegos tu- | 
rčs galimybe gauti S-gos biulete-1 
nio 2-ą nr., talpinanti aktualias 
informacijas, veiklos apyskaitą bei i 
suvažiavimo aprašymą; taip pat j 
pridedami rinkiminiai nuostatai. Šį 
biuletenį, su gausiomis informa
cijomis iš studentų gyvenimo, taip 
pat gaus naujieji diplomatai, ku
rie pareikš pageidavimą pasilikti 
S-gos nariais rėmėjais, bei apie tai 
pranešė sumobilizuoti S-gos nariai. 
Periodinėje spaudoje bus talpinami 
tik oficialūs pranešimai 

'Mass., sekr. Raimundas Mieželis, 
1306 W. Main $t., Urbana, UI. 

Lietuvių siuvėjų lokalas 269 
ACW of A. susirinkimas šaukia 
mas penktadienį, spalio 10 d. 7:30 
vai. vak., Amalgamated centro na
me, 333 So. Ashland BlvcL Visi na-

ūeTmių ***** Šąiongo.Iriai kviečiami dalyvauti 
JAV Centro Vaidyba 

BRH fHTOlV P A R K 
LABDARIŲ ŽINIAI 

Labdarių S-gos 8 kuopos mėne
sinis susirinkimas šaukiamas spa
lio 12 d. 1 vai. p.p. Svč. Po Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo parapi
jos mokykloje. Valdyba -

Valdyba 

PARDUODAME ANGLIS IK 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tet Vlrtfnia 7-7097 

MODERNAUS frOKM) 
S T U D I J A 

A. VntetSaitfei ir 
(Mfft iii r aitės- Lazauskienės 

S180 S. Halsted SU 
IV!. CAlumet 5-9339 

Pi i m&ml mokintai: nlrmad., antrad. 
trecMad. ir p i r k t a J. fcu© 6 v. Iki I v. v. 

Uolūs darbininkai 
Pukuokoje, Japonijoje, buvo 

Įsteigtas Marijos legionas. Jo 
nariai aplanke 140,000 to mies
to gyventojų, jieškodami atsi
vertimų j katalikybe. Surado 
tiek kandidatų, kad reikėjo ke
lių kunigų juos paruošti. 

KAS TURI PARDUOTI akordeoną , ***EEB5EL 
ir foto aparatą (Leica, Contax ar UTHOANIAN MCL0DIES 
Retina)? Siūlyti: J. Karvelis, 3249 i STOTU WPAGf BANGA įoso K I U 
o « TA h l n u i o n i m i Kiekvlen* seknuuL S.OO--S:tO 
S. Halsted St., Chicago 8, 111. Tel. ( (Detroit laiku) 
DA 6-1136. , REIKALAIS KREIPKITĖS 

157*4 l/emu*> A ve. 
Detrott 97, MlctiUean 

T « . *ttv**u]way S-2224 
PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Skaitykite 4<Draugą". 

Platinkite "Drauda" 

VIKNKKIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES 

^ , 

[imnus! Centro Valdybai esant visuome-
j nes atstovų pasitarimo, įvykusio 
rugp. 24 d. Chicagoje, įgaliotai 

. . - , T • «. . • rūpintis Studentu, Fondo steigimu, 
Konferencija jvyksta Lietuvių i p ^ ^ v i s u s medžiagines para-

Auditorijoje, 3133 S. Halsted j mos reikalingus registruotis Cent-
S t , Pradžia lygiai 1 vai. nesi vė
linant, nes 5 vai. konferecija 
turės būti baigta. Atstovų re-

ro Valdyboje (taip pat dėl me
džiaginiu sunkumų nestudijuojan
čius). Žinios skubiai reikalingos. 

Pajieskojimai 
I A.IIKŠKAt SBKANdlV G1MINIV: 
t > lu-olio Jono Bakučio. Gyveno Tre
pu nėlig kaimo. Viduklės pa ra p.. Ra-
s.mii/ apskr. 
2) sesers Veronikos Rakutylos 18 
Piudvoru kaimo. Viduklės parap.. Ra 
si-iniij apskr. 
:?) pnsstscres Veronikos Kavaliaus
kienės iš i'lanKiniu kaimo. Raseinių 
vaisė, ir apskr. 

1'raSau roiytl šiuo adresu — 
Stanh> ItakytK 1 1041 S. .\01h Ave., 

CICERO 5o, 

Norėtume paskatinti kolegas, 
gistracija prasidės ! vai. E. S. j gausiau susibūrusius vietovėse, 

kur dar nėra S-gos skyrių, juos 
nedelsiant įsteigti (tam reikalinga 
8 studentų). Kur susiburia bent 3 
studentai, ryšių palaikymui jie gali 
išsirinkti delegatą. Skyrių pirmi
ninkų adresai yra šie: Bostono — 
Ant. Sužiedėlis, (>8 Glendale St., 
Brockton, Mass.; Chicagos — E. 
Zabarskas, 4437 S. Rockvvell Ave., 
Chicago, 111.; Clevelando — P. Jo
ga, 1615 E. 77 St., Apt. 11, Cle-
veland 3, Ohio; Los Angeles (stei-
gimosi stadijoje) — J. Pamatai
ty te, 5137y2 Fountain Ave., Holly-
wcod 30, Calif.; New Yorko — R. 
Ošlapas, 630 VVestminster Road, 
Brooklyn 30, N. Y.; Philadelphi-
jos K. Ostrauskas, 2006 Mt. 

Vartokite 
Daugiau D A H 1 

Namų ir 
Baldų DAŽYMUI 

Hart Wall Paper & Paint Co. 
Parduodame dažus, popier) 
ir kitus reikmenis namų 
pajrrąiinkmil už žemiau
sias kainas. 

3236 West 26th Str. 
BIshop 7-7362 

Kalbame lietuviškai 

PELĖDA beldžiasi į jūsų duris 
Tik ką IMjo 8 Nr. i v l . d o s 28 pi., su priedu TfiviSk&s Aidas 8 pi. 

J u OHO tolpa vlrS 30 paveikslų, Iliustracijų, sarių. Daug juokų Ir ap
rašomos mūsų dieuų aktualijos 18 politinio ir kultūrinio gyvenimo. 
Kaina 0.50 dol. 

TIK KĄ I&OJO: 
Andersono Pasakos, 210 pi., gausiai iliustruota, kaina -2.00 dol. 
H nu f o Paaukos, mitra dalis, gausiai iliustruota, kaina 1.25 dol. 

ANKSČIAI/ IHI 1J8TA: 
Hanfo I*n.««ak<is, pirma tiulis, (Karavanas) gausiai iliustruota, 

kaina 1.50 dol. 
A. Vilnlnls, ftcmnlftiĮ *«»ničjc, koltonig aprašymai, 132 pi., kaina 

1.50 dol. 
Pclfdofl i1»5J-1»!W metų komplektai, kaina 6.00 dol. 
Baigiame spausdinti IVI«•<!«»•, kalendorių 1953 metams. Daug 

foljetonų, juokų. Priedo Karalienes Michaldos PninaSystrs ir nau-
jaasias sapnininkas su Pelėdos komentarais. Kaina 1.20 dol. 

Visi kurio užsisakys .šių knygų bent už 3.00 dol., Pelėda Iki filų 
metų galo gaus dovanai. Adresuokite: 
r i. i. i i> \ 8168 So. iialstfcl St. Chieago 8, 111. 

^ „Į 9 

\\A.. 

n ., m n ... r, „Mi Vernon St., Philadelphia 30, Pa.; 
lajieakau seserį Rozalijos Bružai- ; U r b a n o g _ ' Treč io

P
ka8> 1 1 0 1 w . 

t ė? { r ^ ^ f f ^ ^ i ^ S S S i ^ J S l CaMfOrnte, Urbana, UI.; Worces-jotelių kaimo, Skaudvilės vals- į t . \ Miculevičius 37 Co-
čiaus. Tauragės apskr. Prašau ra- | ^ a s t \ o S e r L i 
Syti šiuo adresu: Antosė Bakutis, j 5 . 1 r v o M , Z ! ^rf . !T'nr .« i ' UOfi «i "UHH Avi» Clc#ra 50 I1L C e n t r o Valdybos adresai, prasi-. 1406 S. oOth Ave., Cicero 5U, » l» ! d g j U 3 akademiniams metams, ši-

, taip pasikeitė pirm. Vytautas Ka-
fvolis, VVm. James Hali 402A, Har-1 
vard University, Cambridge 38, 

mm—mmmmmm-—— 
VIKNKKII/ Ml-rrp MUITU 

S I K A K T I S 

PRANEŠIMAS 
Lietuvių Radio Korp. radio pro
grama per stotį WBMS, 1090 ki-
locycles, 9:30 iki 10:30 vai. ryte 
bus sekanti: 
1 — Lietuvio Tautišku Šokiu Trio 

vad. Onos Ivaškienes. 
2 — Dainos . 

3 — Magdutes Pasaka. 
Po programai, malonėkit parašyt 
savo įspūdžius į stotį WBMS, Li-
thuanian Program, 91 Bay State 
Road, Boston, Mass., o biznio rei
kalais rašykit radio ofiso adresu: 
502 E. Broadvvay, So. Boston 27, 
Mass. Ačiū. Steponas Minkus 

SIUVAMOS MASINOS 
ir 

RASOM. MAŠINĖLES 
gaunamos geriausiomis sąlygomis. 
ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. Archer BIshop 7-1045 

Perka, taiso, elektrifikuoja! 

A. A. 
MAGDALENA 

TIJPčIAUSKIENft 

mirė li'5l m. spalio mfn. 18 
diena sulaukusi 75 metų amž. 

C.ime Lietuvoje, Vilkaviškio 
apskr., Kybartų valse., I>aue-
kaimio kaime, Kudirkos Nau
miesčio parapijoje. Palaidota 
šv. Kazimiero RaplncSi\- Ch\-
eagoje. 

Mfisi; brangiajai Mamytei pa 
gerbti bus laikomos Sv. M įstos 
Gimimo Paneles Sv. bažnyčioje, 
Alarquette Parke spalio men. 
t l dien. 7:3U vai. ryto ir spalio 
men. 12 dien. <«ekniHdionJ) 10 
vai. ryto. 

Kviečiame visus gimines, 
draugrun it* pažjutamtm atnilan-
kytl ) pamaldas. 

Nuliūdę duklė Ir sūnus 

m 

< 
JUSTINAS 

KANAVEKSKIS 

i 

Gyveno 3837 S. Morgan Ht. 

Mirė spalio 7 d., 1052, 10 vai. 
ryto, sulaukęs puses amžiaus. 

Gimo Lietuvoje. Kilo l.š Pa
nevėžio apskričio, Smilgių, pa
rapijos, Parekslių kaimo. 

Amerikoje išgyveno 45 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

trys duketrys: Anelė Balutis, 
anuRe holon-s, Ona llurkey, 
atiūkas Jiobert ir Justina Sta-
ni.sh, žentas Henry, anūkes Jus
tina ir Anlta, proanūkas ltoberl* 
lO/rrskis. Augintinis Alox Ka-
naverskls su Seimą. Sesuo A-
nielija Kaspa1a\ Ičlus, j(Jd vyras 
Jonas ir jų seimą, daug pus
brolių ir pusseserių bei kitų 
giminių. Lietuvoje liko dvi se
serys: Ona ir Petronėle. 

Kūnas pašarvotas Jurgio F. 
l iudmino koplyčioje, 3319 So. 
Lituaniea Ave. , 

Laidotuves JvyKS 'Seštad., spa
lio 11 d„ is koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas J 8V. Jurgio 
parapijos bažnyčia, kurioje |-
vyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas J šv. Kazimiero kap. 

Nuoširdžiai kvit^iame visus: 
gimines, draugus ir paijstamus 
dalyvauti .šiose laidotuvėse. 

Nuli Odę: Dukterys, žentai*, 
Antikai, l>roanuka« Ir kiti ulm. 

Laidotuvių direktorius Jurgis 
F. Pudminas. YA 7-1138-30 

MARIJA KANAVERSKIS 
dMKftKAPSKAITft) 

Gyveno 3337 S. Morgan St. 
Mirė spalio 7 d., 1952, 6:40 

vai. vak., sulaukus puses amž. 
Gim6 Lietuvoje. Kilo iš Pa

nevėžio apskričio, Naujamiesčio 
parapijos, Prlevaftkos kaimo. 

Amerikoje išgyveno 45 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

trys dfrketrys: Anelė P>nlutts, 
anūke Dolores, Ona Purkey, 
a n ū k a i . K o b e r t Ir Justina Sta-
nish, žentas Henry, anūkes Jus-
fina Ir Anita, proanūkas Robert 
K/(M-skis. Augintinis Alex Ka-
naverskls su šeima. švogerka 
Amelija Kasparavičius, jos vy
ras Jonas ir jų šeima, dėdina 
Jurevičiene su šeima, daug pus
brolių ir pusseserių ir kitu K' 
minių. 

Priklausė šv. Kaseimlero A-
kademijos K6mejų 2-Jam skyr. 

Kūnas pašarvotas Jurgio F. 
Rudmino koplyčioje, 3318 So. 
Lituaniea Are. 

I ..i Mot n vos įvyks šeštad.. Spa
lio 11 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta, į Sv. Jurgio 
parapijos bažnyčių, kurioje J-
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų., Po pamaldų bus 
nulydėtai j šv. Kazimiero kap. 

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

Nuliūdę: Dukterys, Aeiitas, 
Antikai, ProanūkaM ir kiti gtm. 

Laidotuvių direktorius Jurgis 
P. Rudminas. YA 7-1138-39 

:*r 
A. A. 

ANTANAS 
KAVALIAUSKAS 

Jau sukako vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė i i 
mūsų tarpo mylimų vyrų ir tėvų. Netekome savo mylimo spalio 10 d. 
1951 metais. 

Nors laikas tešlosi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. Lai 
gailestingas Dievas suteikia jam amžinų atilsi. 

Mes, iitmindatni jo liūdna pasitraukimą iš mūsų tarpo, užprašėme 
gedulingas Sv. Misiąs spalio 10 d. 6 vai. ryte T6vų Brolių Marijonų 
koplyčioje ir spalio 11 d. 8 vai. ryte penkerias šv. Mišias su egzek
vijomis sv. Kryžiaus parapijos bažnyčioje. 

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįstamus daly
vauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. Antano 
Kavaliausko siela. 

Nuliūdo: ŽMONA SALlOMftJA. Dl'KTft VALERIJA. S 0 N 0 8 : 
VINCAS IK VACUiVAH. ŽENTAS. JMAKOlOS IK ANCKAI 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

T R Y S MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Heiraitage fivenuo 
TeL YArds 7-1741-2 ir BLshop 7-9481 

4330-34 South Caliiornia Avenue 
Telefonas BIshop 7-9719 
AMUULAMCE DIENĄ I R NAKTĮ 

3F E 

ANTHONY 6. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

fl 

6812 SO. WESTERN AVE. 
OHIOAOO, ILL. 

1410 S. 56* AVE. 
CICERa 

fe 

GRovehill 6-0142 

KEmlock 4-2644 

TOwnhaU 8-2109 
B 

^ 

RAKANDAI 
ir visi kiti namų reikmenys 

PIRKTI 1S 

P R O G R E S S 
BKNMMnm KRAUTUVES 
OKA2IAU ATRODO, 
ILGIAU TARNAUJA, 
MAŽIAU KAINUOJA, 

Nes šios ištaigos vadovybėje! 
tarnaują žmones turi 40 metų I 
patyrimo šioje prekyboje. 

Kada ateina reikalą* pirkti 
įvairius namų reikmenis, 

kreipkitės j šią 
KRDV1Ą IR PATOGIA 

SENIAUSIĄ 
UUCTUVIV BENDROVĖS 

K R A U T U V Ę 

BILL K'S 
- O l r . A Mn*. Wm. Kurcivai, 

įrf*.M_ s*~^^ Savininkai 

S3. 

t i 

Jei mes ^ ^ 7 " ' 
patenkiname šim
tus kitų asmenų, 
kmlėl mes negalėtume 
patenkinti jfisų? Atvykite ir 
duokite progos mums jus Įtikinti. 

LIQU0R STORE 
AND TAP R00M 

4644 S. Paulina St. 
NEPAMIRŠKITE 

BILL K'S 
DidellM pasirinkimas 

Importuotu 

19 

^ 
f0$ -*m& ' 

,<• ttį-rvhį 
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H 
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PIRKITE TIESIOG NUO 
MH. NELS0N 
— a»TlnlBko — 

St Casimir Mominienl 
Cdmpany 

3914 West 11 Ith Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausia* Paminklams 
Planu Pasirinkimas Klasto 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

• j J >i 
LIODĖSIO VALANDOJ 

ŠfkiU 

MAŽEIKA & EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 80. Western Ave. Air Condltioned koplyčia 
REpubUo 7-8600 — 7-86#l Automobiliams vieta 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau jQsu namų. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

IMPORT TAP 5126 So. Western Ave. 
Telef. HEmlock 4-0159 

Tiekėjai importuoto Bavarijos alaus tiesiai iš statinė* 

WUERZBURGER H0FBRAU 

L0EWEKBRAU MUF.NCHEN 
Cia pat gausite ir pagarsėjusio vietinio Prior alaus 
ir visokių rūšių sumuštinių (sandvičių) ir importuoto 
Italijos vyno. 
Kviečia atsilankyti sav. JIENRY SZAFRANOVVSKI 

4181-83 Archer Ave. 
Tel. LAfayette 3-3171 
Brighton Parko kolonijoje 

• 

Didelis Išpardavimas 
Gavome dideli kiekį nauju rudeninių 
rūbų ir baltinių, ii parduodame suma
žintomis kainomis. 
Taipgi turime visokį pasirinkimą reikalingų 

dalykų: vyrams, moterims ir vaikams. 
KVIEČIAME ATSILANKYTI — BOSITE 
PATENKINTI MOŠŲ KAINOMIS IR 

PATARNAVIMU 
L i e t u v i ų k r a u t u v e 

M m DRY GOODS STORE 
3218 South Halsted Street Chicago 8, Illinois 

lllllllllllllliiHIIlaiMillieillllliliit.iiirillllilIlIUllIllUiiiiilUkillIiĮi^MillllllllllllllllMM 
L I E T U V I Š K A { S T A I G A 

• • • 

SAFETY OF YOUR 
SAVINOS 

tmmiMit>immiiMi imiui tmini iMmiinamwn^.xMHwti i i i iHiwt«n'u| |MM"""-

tf'" K 
VISKO UŽTEKTINAI — TU0MUS PRISTATOMI 

Baldus, a&ldytuvtis, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 
kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 

ftemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime dideli pasirinkimą 
Mes Pagaminame Baldus ir 

- • • 

ISJISJ IS Pagal Jflsų Užsakymą 

Afntnilunsu patarnavi
mus y r a teiklanuut 

dl«ua tr n a k t | . Rei
kale Saukite 
mus. #Jt^ 

MPH turime koplyčias 
FtoselaiMlo dalyse 1 r 
v i s o s e Chicagos Ir 
tuojau* patar
naujant. 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2314 VVcst 2Srd PLACE TeL \lrginia 7-6672 
10756 S. MICHIGAN AVE. PUllman 5-1270 

PETRAS P. 0URSKIS, 
658 West I8th STREET Tel. SErtey S-57U 

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

• • i . i 1 1 . . . , 

POVILAS j . RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET 710 vV. 18th STREET 

Telephone YArds 7-1811 
-r—i—r-

ROOSEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC 
LietuviŲ Krautuve 

2310 W. ROOSEVELT BD. t Tel. SE 3-4711 
Atidai a ph'madienio Ir ketvirtadienio vakarais lkl 9:80 
Atdara sekmadieniais nuo 11 iki 4:30 vai. popiet. 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
108*1 S. MICHIGAN AVE. Tel. COmmodbre 4-2228 

~ ^ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. UTUAMICA AVE. TeL VAnfc 7-3*01 

JURGIS F. RNDMIN 
3319 S. LITUAN1CA AVE. Tel. VAnb 7-1138—1139 

• • i in»«n >>»•• < » ' '••. . ' II m •>' = 

JULIUS UULEVICIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayett* 3-3572 

LEORARDASA/lUERSicrs : 

1646 VVEST 46th STREET Tel. YArds 74)781 
mammmmammmmm 
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MĖNRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, rLLINOIS 
SSa*BBZS*-se- • i . • • » ! • 3ES 

Penkiadienis, spalio 10, 19&2 

X Lietukų R. K. labdarių 
Sąjungos 38-£iasis seimas šau
kiamas š. m. lapkričio 2 d. Se
nelių. Prieglaudoje (Holy Fami
ly Villa) Orland Park, 111. Lab
darių seimas prasidės iškilmin
gomis pamaldomis Senelių Prie
glaudos koplyčioj 10:30 vai. ry
te. Po pamaldų bus bendri pie
tūs delegatams. Seimas prasi
dės 2 vai. p.p. Draugijos, klu
bai, kuopos gali siųsti po pen 
kis ar daugiau delegatų, šiemet 
seimas šaukiamas mėnesi anks
čiau, kad daugiau galėtų at
vykti į seimą, nes lapkričio 
mėn. pradžia paprastai būna 
Sviesi, giedri, net ir š i l t o k a 

X Mrs. Mary Marcinkus, di
delė tremtinių globėja Ciceroje. 
atsiliepė į prašymą Ambraziejų 
šeimos, kurie yra neseniai atvy
kę *r reikalingi skubiai buto 
Nes turi tris vaikus, iš kurių 
viena mergaitė Angelika po po
lio ligos yra paralyžuotomis ko
jomis ir reikalinga nuolatinio 
gydymo. Mrs. M. Marcinkus pa
žadėjo duoti savo name Ambra
ziejų šeimai butą. Šiuo laiku jie 
gyvena rūsyje, kur žiemos me
tu būtų buvę nepakenčiama gy
venti. 

X Vyru crioras Įtemptai ruo 
šiasi savo antram koncertui Ch: 

cagoje. šis koncertas įvyks Š 
m. lapkričio men. 15 d. (šešta
dienio vakare) mums jau gera ; 

žinomoje Sokolų salėje, 234? 
So. Kedzie Ave. Koncerto pra
džia bus lvKiai 8:00 vai. vaka 
ro. Vvru choras dirba didelį ku' 
tūrini darbą, todėl visi lietuvis 
turėtų tą vakarą rezervuoti vy
rų chero koncertui. 

X Marąuette Parko skautu 
ttvų susirinkime išrinkta nau
joji valdvba pasiskirstė parei 
gomis: Pavilčius — pirminin 
kas, J. Dudėnas — vice pirmi
ninkas. B. Blinstrubienė — iž
dininkė, E. Paliokienė — sekre
torė, S. Andrijonienė ir M. Pa
navas •• nariai. Prašoma Mar-
ąuette Pa*-ko tėvų visais rūpi
mais klausimais kreiptis į pir
mininką: 6254 So. Western 
Ave., tel. PRospect 6-9001. 

X Nauja lietuvių kolonij* 
Garfield Ridge, netoli Harlem i 
Archer, yra nauja lietuvių ko
lonija. Ten iŠ Dariaus Girėno 
pos*o narių gyvena buvęs to 
posto komandierius P. Pumpu
tis ir YV B. Sebastian; posto na 
riai — Jrht? Kaledinskas, Fran1 ' 
Vaisvil, Dominik, Edmund ir W 
R. SebesHan, taip pat Gubista, 
Kirsgalvia ir daug kitų. 

X šv. Kry^aus parapijos 
bažnvčioje greitai bus įrengti 
patobulinti ir padidinti vargo
nai. Tai dideli ir gražūs vargo 
nai, tokių vargonų, berods, dar 
neturi nė viena lietuvių bažny
čia. Kun. kleb. A. Linkus g w a ' 
rūpinasi bažnyčios ir parapijos 
gerove. 

X Ar mes iŠ bažnytkaimio? 
Šia aktualia literatūrine tema š ; 

šeštadieni 7 vai. Lietuvių audi
torijoje II augšte įvykstančia-
me Chicagos Rašytoju Klubo 
susirinkime kalbės Rašytojų 
Dr-jos pirm. Ben. Babrauskas. 
Literatūra besidomintieji kvie
čiami atsilankyti. 

X Marcijonai B'udŽienei, 
Brighton Park veikėjai, grįžus 
iš šv. Pranciškaus Vienuolyno 
Rėmėjų seimo, iš Pittsburgh, 
Pa., 2 Rėmėjų skyrius suruo
šė jai pagerbtuves S. Juocienės 
namuose, taipgi jai buvo įteik
ta dovana. Tą pobūvį suruošė 
skyr. pirm. M. Paukštienė, T. 
Norbutiene ir S. Juocienė. 

ARTI IR TOLI 
SPALIO MftN. net^e 

[ A. J. VALSTYBĖSE KANADOJ 
_ 115-91* Vasario 16 glmna-1 - " * » * • " ' P " * * * į f c T<> 

rijos globos buivlls. Lietuvių l«vWJ0» komisija Montrealyje 
gimnazijos Diepholz Pedagogų y™ numačiusi savo programoj 
Taryba paskyrė 115-jam bure- įvairių tautų haudies sok.ų de-, 
Uui globoti 2-os klasės mokinę monstrac.ją. Birute Va tktoal-
Danutę Dambrauskaite. Būrelj « pritaikė „Sustą" keturioms 
sudaro Didžiojo New Yorko iie Šokėjoms, kuris komisijos buvo 
lietuviai: V. Abraitis, P. Ali- pripažintas gerlausm tarpe k.tų 
s u s k a s , inž. J. Alyta, V. Alks- tautų paruoštų dalykų 
nlnis, inž. J. Butkus, J. Gudri- Merglnos, kurios tą šokį iš-
•.ta, St. Gudas, inž. K. Krulikas, P«dy« P<* televizijos programą, 
I. Matekunas, J. Kiaunė, dr. B. yra iš B. Va.tkunaites R.tminės 
Nemiokas, dr. V. Paprockas, D. Mankštos ir Memn.o Sokm BtU-
Penikas, V. Rastenis, A. Salys, dijos: Nijolė Kliė.ute Jūrate 
K. Siliūnas, inž. V. Sidzikaus- Narbutaitė, Silv.ja Pakulyte .. 
<as, J. Sirusas, A. Sodaitis, P. **» Sipelyte. 
Ulėnas. _ Lankėsi Okiuose. Montrea-

- Baigia ruošti spaudai kny "etė p. Dėdinaitė, atostogauda
ma. Kun. Jonas Burkus. Big Ra- ma, lankėsi tabako ūkiuose ir 
^ids, Mich., Svč. Marijos para- apsidžiaugė, kad taut.eiiai š.e-
oijos vikaras, baigia paruošti met turi gerą derlių, jų tarpe * 
paudai savo didelę studiją apie buvę montrealiečuu p.p. Vasiv 

RETA PROGA CHICAGOS LIETUVIAMS 
AMERIKOS LIETUVIŲ KOMI- mus ir privesti visą darbą iki lai-

TETAS REMTI Adv. Antaną OLf j mėjimo. 
ir Adv. Antaną LAPINSKĄ, pra- Tinkamai atlikti užsimotą dar-
ėjuaį še&tadienį (spalių 4 dieną) Į bą susirinkime buvo sudarytos 
buvo sušaukęs komiteto narių ir spaudos, radio bei susirinkimuose 
visuomenės veikėjų pasitarimą. Į kalbėtojų ir specialiems reika-
Susirinkimui pirmininkavo Don lams komisijos. J Spaudos Komi-
KURAITIS. Jis paaiškino, kad siją yra kviečiami iie asmenys: 
Adv. A. OI) Sanitarijos Distrikto Mikas Valdyla, Petras Linkus, Dr. 
Prezidentą Republikonų Partija L. Dirmeikis, Stasys Pilka, p. Ma* 
išstatė kandidatu tai pačiai vietai Mota, T. Blinstrubas, B. Babraus-
ir jis turi būti perrinktas per atei- kas, B. Skip.tis, V. Vljellds, Dr. 
nančius lapkričio 4 dienos rinki- I St. Bieiis, P. JurkAtas, Juczas 
mus. Kitas lietuvis Adv. A. La- j Brazys, A. Siliūnas, M. Vallukė-
plnskas yra republikonų iistaty-, nas, M. Mackevičius, A. BallAnas, 
tas kandidatas miesto teisėjo vie* i B. Kviklys, J. PallukaitK P* Clu-
tai. | tlas, K. Matusevičius. 

Don Kuraičio rūpesčiu buvo! _ _, _.,. . . . .. _. _. , 
1 sušauktas iniciatorių susirinki- . J 1 S a l t t 2{ g «0mL8<Ją»,^l 7tn mas, kuris nutarė sudaryti bend- WH' ** Rudl»> D r * l ^ S : , J o k? 
rą AMERIKOS LIETUVIŲ KO- į ^ n a u s k a s , Dr. B. Dlrmrf-
MITETĄ REMTI Adv. A. OLJ ir įį*J*2?7 » a , i t e k a K ' 1\ t t , Ji luJ' °»» Adv. A. LAPINSKĄ. Komitetas Biežięne A Ka/anauskiene, J<>seph 
veikia kaip nepriklausomas orga- ****** V*1***" ** D r * . 
na« nuo jokių politinių bei visuo- ™ontvW. 

Teresę Neumanaitę. Veikalą bu 
vo paskaitęs a. a. vyskupas Bū
tys ir buvo pradėjęs rašyti įžan 
^inį žodj, bet mirtis nebeleido 
'migti. 

— Uoliai padeda. Kun. Myko 
'as Kirkilas, naujas Custer, 
Mich., švc. Marijos parapijos 
'ikaras, uoliai padeda kun. B. 

Marčiulioniui paruošti radijo 
programą, lietuviškai transliuo-
:amą iš Ludington, Mich. 

— Steigia klubą. Muskeeron, 
Mich., lietuviai steigia Lietuvių 
Tlubą. Lietuviško veikimo ju
dintojas yra kun. Jonas Tamu-
'is. Lietuvių gi Muskegon yra 
.̂pie 150 šeimų. 

— Alb. člžauskas, Ambrazie
jų žentas, su žmona ir sūnumi 

kevičiaį, torontietis p. Barsėnas 
ir kiti nauji įsikūrę. 

— Apylinkes choras. Toronte 
numatomas organizuoti apylin
kes choras, kurį ves muz. S t 
Gailevičius. Repeticijos vyks T. 
Liet. Namuose. 

~ Rankų darbų parodoje, ku 
ri Toronte ruošiama spalio 21-
23d., lietuviams yra paskirta 
centrine vieta. 

PRANCŪZIJOJ 
— Maironio niinėjimas Pary

žiuje. S. m. rugsėjo 28 d. Lie
tuvių Šalpos Draugija Prancū
zijoje paminėjo Maironį specia
liu susirinkimu Paryžiuje. 

(iariicitl ir Lincoln I'Jirk, ChtcnKoJc, spalio tnfai. yra )Mtskirtu SI 
!'<-i< vmlinnmn „l'hilorifiidi-nn coiilntuin". 

Kinijos kalėjimuose 

meninių organizacijų (Indepen-
dent Committee). 

Susirinkimui buvo smulkiai pa
aiškinta, kaip tas komitetas kreip
sis j visus Chicagos lietuvius as
meniniais laiškais, per radio, spau
dą ir kolonijose šaukiamiais susi
rinkimais prašant paremti kandi
datus pravedant savo kaimynų ir 
pažįstamų lieluvių ir kitataučių 
tarpe agitaciją, kad per ateinan
čius rinkimus balsuotų už Adv. 
Olį ir Adv. A. Lapinską. 

Adv. A. Lapinskas savo trum-
Iš Kinijos ištremti misionie- į tamsią vienutę, keturių pėdų 

riai praneša apie naujus raudo- pločio ir aštuonių ilgio. Sargy 
nųjų barbariškumus, prievartos biniai keitėsi kas dvi valandi' poje kalboje primine susirinkimui, 
veiksmus. Katalikų mokyklos ir kalinį laikydami griežtame re- k a d šiemet lietuviai turi auksinę 
bažnyčios užgrobiamos viena po žime. ' D*?** stipriai įsitvirtinti ameriko-
, • -o i x« •, ., *. , . . . . . .y i niškoje politikoje. Jei ši proga ne-
kitos. Bažnyčių tarnai tardomi | Žiemą buvo kalėjime neišsa- Į būsianti išnaudota, tai niekas ki-
ir torturuojami. Apie tai platės- j kytai šalta. "Atrodė, kad ma-' tas nebus kaltas, kaip tik mes pa-
nį straipsnį įdėjo žurnalas no kraujas užšals" — rašo mi-! t^8-
"Life", pavadindamas "Būriai sionierius. Jį pradėjo kankinti \ 0

S X ^ Z ^ Z u ^ ^ A ^ . 
above ground". Cia patiekiami bronchitas. Jis buvo visiškai' A. Olis yra ne tik tinkamas ren-
pasakojimai jėzuitų misionie- izoliuotas. "Tai buvo laidotuvės karnai vietai (A. Olį, kaip gerą 
riaus T. E. Fahy, kurs buvo ka viršum žemės, kape, kurs buvo kandidatą remia visi Chicagos 

• v i,,..,.,, . .„ , . , i amerikoniški laikraščiai — derao-
Ufi lentų ir grotų, kaip gyvnlyp. k r a t i š k i i r r e p u b l i k o n i š k L B . B . . ) f 

I š pradžių policija misionie- buvau la ikomas s tmgstančiame bet jis yra mums lietuviams labai 
rius laikė namų arešte, uždrau-1 šaltyje". ' svarbus asmuo Lietuvos laisvini-

linamas 10 mėnesių. 

I Specialių Reikalų Komisiją: 
VVm. Duobiene, A. Vaisius, Ina 
Jurk&tienė, A. Tornau, P. Jurkš-
tas, Jone Linkuvienė, A. Vilkas, 
Vyt. Užnys, Izolda Ralienė, A. 
Saldukas, Joseph Spaltis, Paul P. 
Barsheak, Chas. Genis, Ona Zalls-
kienč, B. Budginas. 

Norintieji pagelbėti komitetui 
šiame darbe savo sugestijomis, 
darbu ar aukomis galite kreiptis 
i Don Kuraiti: 907 W. S5th St., 
Chicago 8, 111. Tel. LAf. S-2022 
arbaf'\ sekretorę Jonę Linkuvienę: 
2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, 
111. Tel. WAb. 2-C800, YArds 7-
186S. — B. B. 

Siautėjimas yra trumpas, at
gailojimas — ilgai užsitęsia. 

— Priežodis 

dusi net tarp savęs kalbėtis 
Vėliau pervežė į Shanghajaus 
kalėjimą, čia buvo įsakyta visą 

Paskaitą apie Maironį laikė M ^ a sėdėti akis nuleidus į grin 
kun. dr. F . Jucevičius, Lietuvių 

.vyko i Milaną. Italijoje, kur Katalikų Miaijos Prancūzijoje 
„ p a s k i r t a s JAV konsularinei,d.rektonus. Paska.tmmkas la-

, . bai gražiai nupiešė Maironį 
arnybai. 

— PaslraoSiamietf darbai. 
^rand RapMs, Mich., lietuvių 
*v. Petro ir Povilo parapija bai 
^ia pasiruošimo darbus naujos 
Mebonijos statybai. 

— Aupcštesn'oie mokvkloie 
'-"n. Domininkas L e n i n a s pra 
^ i o destvti religiia Trnverse 
^itv, Mich., Sv. Pranciškaus 
* ugštesnioje mokykloje. 

X šv. Kazimiero parapijoje, 
"tary, Ind., Ft. Wavne vyskupas 
T^o Pursely praeitą antradieni, 
nuteikė 58 vaikams ir 6 suau
gusiems Sutvirtinimo Sakramen 
ca. Iškilmėse dalyvavo 12 kai
nynų kunigų. 

X „Australijos Lietuvio" |-
-aliotinis V. dulaitis, #yv. 443^ 
^o. Fairfield ave., šiomis dieno
mis gavo naujai išleistą leidinį 
— Karoles Pažėraitės „Nusidė
jėlė", apysaka, II leidimas, 254 
osl. 

dis, ir tėvui Fahy atėmė net 
rožančių. 

Kalėjime buvo įvestos "dis
kusijos", kurių metu kaliniai 
savo nuomones turėjo suderinti 

kaip nUgini ir tautinį mūsų Tau m ^ ^ M i s i o n i e r i u s p a s i l i k o 

tos dainių. j T ištikimas savo pasaulėžiūrai, ir 
Susirinkime skaitlingai daly- k a i įn s truktorius paklausė, ko-

vavo Paryžiaus ir jo apylinkių 
lietuviai. 

Susirinkimui pirmininkavo 
pravažiuoją pro Paryžių lietu
viai, gyveną Romoje Tėvas Si 
.aukas, S. J., kun. Pupšys ir 
L. S. Dr-jos narys M. Maska-
aunas. Susirinkimui sekretoria 
vo iš Kanados atvykusi studi
joms Paryžiun p. A. Matukaite. 

Be Maironio paminėjimo, Pa
ryžiaus lietuviai susirinkimo 
proga aptarė einamuosius rei
kalus, ypač bendradarbiavimo 
klausimą su latviais ir estais 
bei lietuvių nuolatinės būstinės 
„Lietuvių Namo" Paryžiuje 
klausimą. Tuo reikalu buvo pla
čiai kalbėta ir buvo pareikšta 
mintis, kad būtų labai gera, 
jei Paryžiuje būtų įkurtas „Lie
tuvių Namas", prie kurio įkū-

dėl jis taip "nebendradarbiau
ja", misionierius atsakė: 

— Aš būsiu paklusnus taisyk
lėms, kurios tvarko kalėjimo ru
tiną, bet aš nesileisiu reguliuo
ti mano mintis. Misionierius bu 
vo tardomas, geležimis surakin
tomis rankomis, kaltinamas būk 
jis šnipinėjęs Amerikos naudai. 

Kalėdų išvakarėse pančiais 
surakino abidvi jo rankas užpa
kaly ir celėje su juo nuolat bu
vo du sargybiniai, kurių užda
vinys buvo jį vienu ar kitu bū
du kankinti. Kai ir tas neatne
šė laukiamo "prisipažinimo" 
komunistai misionierių uždarė 

mo darbe. 
Misionierių Fahy perkėlė . Komiteto Valdyba, kuri susideda 

kitas patalpas — prirakinę iS P i rm- D o n Kuraičio, vice pirm. 
retežiu prie durų po laiptais. 'I™1*™ SSffi11^ ^}rfT3 £? TJT • i i •/! • A.' . 5 nes Linkuvienės ir ižd. Anton Va-
Kai tik keitėsi sargybiniai, nuo ioni0, pažadėjo neatidėliojant vyk-
laiptų ant jo byrėjo žemės. Mai-, dyti susirinkime iškeltus pasiūly-
tindavo jį tik ryžiais, kinių bio- Į 
ga rūšis, kaip žvirgždas, grauž
davo vidurius. J c svoris nukri
to iki 125 svarų. Kojose ėmė 
reikštis beriberi liga. Kaikurie 
ištisomis savaitėmis jau gulėjo 
ant cemento grindų. 

ALBIKAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMUS 
Ir įvairių daiktų pervežimas 

Taip pat persiunčiame J užaien] 
pakieteiius įvairaus malate. 

Kreiptis: 
2554 SO. HALSTED STREET 

Tel. DAmibe 6-3245 

Orui sušilus kalinius užpuolė 
vabzdžiai. Negalėjo jie nei žmo« 
niškai nusiprausti, Vnnduo bu
vo prinešamas prie jų kameros 
langelio ir pro groteles turėjo 
siekti rankomis, iSlaistyr'.imi 
iki prinešdavo prie veido. 

Tačiau visi lio sunkumai mi
sionieriaus nepalaužė. Jis ne
prisipažino prie nepadarytų nu
sikaltimų ir kaip svetimšalį jį 
ištrėmė. Savo pergyvenimus 
žurnalui "Life" aprašė jau pa
siekęs laisvę, besigydydamas li
goninėje. • 

— 7. Pr. 

JARABAK DRUGS 
13»tli & Mair Phone I. H. 6300 Indiana Harbor, Indiana 

MES IdPILDOME JCSŲ GYDYTOJO RECEPTUS. 
PILNAS PASIRINKIMAS KOSMETIKŲ, KITŲ SMULKMENŲ. 

KAI.RAME LRNKTftKAI 

CHICAGOS 2INIOS 

— Per p. BaMo Pakšto kon
certą Lietuvių Aditorijoj ponas Taigi lietuviams turėti savo cen 
**al. Brazdžionis surinko apie trą Paryžiuje būtų pravartu. To 

— Pienas pabrango. Kaiku-
rios Chicagos pieninės praeitą 
antradienį pakėlė pieno kainą 

rimo turėtų prisidėti šalia v i * , ^ c e n t k v o r t a i > k i t o s p i e n i n - s 

tos lietuvių ir viso pasaulio he* r e n g i a s į u ^ ^ ^ 
tuviai, nes Paryžius yra didelis 
kultūros ar politikos centras. 

1 0 Lietuvių Enciklopedijos pre
numeratų. 

X G. Veličkos režisuojama 
operetė „Consilium facultatis" 
bus pastatyta spalio 26 d. Lie
tuvių Auditorijoje. Operetę pa-
'ydės B. Pakšto orkestras. 

X Chicagos apylinkėje yra 
oriešlėktuviniai daliniai, apsiŠar 
vavę radaro ir kitokiais nau
jais stebėjimo įrengimais. 

X Jei kas turi Vyskupo Pr. 
Ramanausko fotografiją, malo
nėkite pranešti kun. Titui Nar
butui, 1032 Van Buren, N. W. 
I r a n d Rapids 4, Mich. 

kiame „Lietuvių Name" galėtų 

goję. Krautuvėje pieno kvorta 
kainuoja 24% cent., o prista
tant į namus — 26 ̂  cent. 

— Gaisras išvijo 1,464 asme
nis iš teatro. Blackstone teatre 
praeitą antradienį buvo kilęs 
gaisras, kuris 1,464 asmenis iš
vijo į gatvę ir sutrukdė scenos 
uždangos pakėlimą vaidybai. 

žurnalistikos Institutas 
GLOBOJAMAS 

LOYOLOS UNIVERSITETO, 

-r- Didelio gaisro sukaktis. 
būti Lietuvių Biblioteka, Litua- Užvakar Chicaga minėjo 81 me-
nistikos Centras ir eventualiai tų gaisro sukaktį. Tada 90,000 
visiems laikams — Lietuvių žmonių, iš 335,000 miesto gy- suorganizuotas „Draugo" bendra-
Jentras. ventojų, liko be pastogės, ii darbių klubo, remiant L. Rafiyto-

Po diskusijų buvo išrinkta 

P L A N I N G A S I A U F H M A S 
MOKA GERUS DIVIDENDUS 

Kiekvienu* žmogus turėta atliekamus nuo pragyvenimo pinigas 
taupyti kas savaitę. 
Taupyti reikia: senatvei, vaiko mokslui, įsigijimai namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms Ir kitiems reikalams. 
Kas tori sasttaupe* pinigo, tas Jaučiasi saugesnis ir laimingesnis, 
fradek taupyti šiandieni 

MUTUAL ŽJeratmm 
A N D I O A N A S S O C I A T I O N 
2202 W. Ctrmak Rd. • Chicago 8, NL 
JOHN L KJOAHAXJSKAS.rrt.'J»L VI rglnlo 7-7747 

Savlngs Inturad to $10,000 by F .S .LLC 

DR. A. VALIUI-LABOKUI 
Už sėkmingai man padarytą operaciją, rūpestingą gydymą ir 
priežiūrą ligos metu nuoširdžiai dėkojame 

Angele Kairiene su šeima 
^ — - — I? 

X Vyrų choras paskyrė $25 
Amerikos Lietuvių Tarybos Chi 
cagos skyriaus konferencijai, į-
vykstančiai spalio 12 d. 

X Joe Šimkus ir K. Nakutis,, 
Šv. Kazimiero parapijos komite
to nariai, Gary, Ind., dabar ser
ga. 

speciali komisija iš p.p. V. Ba» 
ranausko, A. svirmicko ir G. 

300 asmenų žuvo ugnies lieps- ?u ? ^ a i ' skautams, ateitininkams «0iiiv4i4 *"vv u5m<=o i^p* ^ j ^ t organizacijoms. Paskaitos 
nose. 

— Charles A. Bane, buvęs 
Zebertayičiaus, kuri ištirs rei- devynių didžiųjų komiteto kri-
kalą, ar įmanoma yra surasti minaliniams dalykams tirti ta-
nuolatinę būstinę Uetuvių Sal- r e j a s , pareiškęs, ]og Chicagoje 
pos Dr-jai, ar, eventualiaį, būtų ^vyksta nemažai nusikaltimų, 
įmanoma Paryžiuje įkurti „Lie- K a d Kaikas nekreipia į tai p * 

kankamai dėmesio. 
— Policijos kova su plėšikais. 

Praeitą trečiadienį du plėšikai 
pašovė du detektyvus, kai jie 
bandė įtartuosius areštuoti prie 
57-tos ir Wentworth. Vienas plė 
šikas sučiuptas, o kitas pabė
go. 

— Atėmė $238. Du vyrai, nu-

tuvių Namą". 
Susirinkimas buvo baigtas 

Lietuvos Himnu. 

— Visi lietuviškieji leidiniai 
(knygos, žurnalai, gaidos ir 
kt.) gaunami Gabijoje, Lietu
vių Spaudos Centre: 335 Union 
Ave., Brooklyn 11, N. Y. Kata
logai siunčiami nemokamai. 

yra skaitomos ir diskusijos vyks-
I a lietuvių kalba. 
Direktorius: 

Kun. V. Bagdanavičius, MIC. 
Koordinatorius: 

Prof. ,1. A. Zvetina 
3334 So. Oakley Ave., Chicago, 111. 

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

PASKAITŲ TVARKARAŠTIS 

Spalio 14 d. 6 vai. v. skaito 
prof. O. Galva tema: Viešosios 
opinijos tyrimas. 

Spalio 14 d. 7 v. v. kun. Dr. J. 
Prumkis skaito tema: Laikrašti
ninko pasiruošimas (bibliy-,eka ir 
kartoteka) ir rankraščio technika. 

Spalio 16 d. 6 vai. v. skaito 

S M ** II |u»ip«ui3ias *M«A «Aiai| JI pctoJid «o m R oamsvą UfpW 
smAM t o^om y, OVOU 113A3SOOU 81C3 

• 

V 3SH1I 
svrsaaA 'SOSUVIH 2.aiNVis siAfuai i 

008C 
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f od souj8>i hfająy 

P J J V T I N K T m " D R A U G E " m« i i jo $288. 

duodami policininkus apiplėšė T. Dr. J. Vaišnora, MIC, tema: 
Thomas Kirbv nrie 44-tos ir .Uetuvlų.. laikraščiai Vokietijoje, inomas luroy prie 44 tos i r , S p a U o w d ? y y s k a i t o y 

Lake Park. „Policininkai" a tė- ; Radžlus, tema: Reportažas. 

•stuiourej}* siui9usd)^m« ns 
BOAoi-sojos 'ht̂ pziCABd t^onpziBABd ę\ 
%uaiA d^aidnu 'oumSo^Bd ją ouusansnpp" 
tųdui 3nBp 9nBP 9^t8§in} snf *BtsnBp| 
-ci)^Bjd JĮ BĮsnei8utAjBds SB^ hiAmąjjp 
n B^^injej -huiąj oqjBp snBinnd %\im 
n{{3(onjXd8 hCfujpmf JĮ v^onjasuo^ns 

muiif vwm KAoq-Bjog 
VAOTI - lUIVN 

vtcua 

IBa-uaipuBt? 9%\y[Į9z[i '„SYB^ĮBT vnuaS STBUB,, OAną iout»( 'SĮUIOUPIS 
SĮiuoĮC «Į;uĮqn3ĮApBd Buioireutfau SBUTBJI htana( 'snpteą sonts riojįnB 
-Bd nuoiBiu tBJsin sumui lapoj, juotpuBic dtB» neiSnep 8nsp iivjid 
OAną BUIĮIBS |aa[op jn Bpsai IBHĮBI oAnq So{ 'Btb^vsBd cauouig 
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