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Maskva paspaude Daniją 
JUOZAS LINGIS 

Mūsų bendradarbis Švedijoje 

1949 m. pavasarį Danijos vyriausybė užtikrino Maskvą, kad 
Danijos prisidėjimas prie Atlanto pakto nėra nukreiptas prieš Ru
siją. Maskva tylėjo iki šio rudens pasisekusių laivynų manevrų 
Atlante ir Baltijos pakrašty. 

Bet spalio 1 d. Danijos minis-
teris Maskvoje Hugo Hergel vi
durnaktį buvo iškviestas į Sovie
tų užsienio reikalų ministeriją, 
kur jam viceministeris Georgij 
Puškin įteikė naują protesto no
tą. Sovietams nepatinka, kad 
Danija užleidžia bazes sveti
miems karo daliniams, o toksai 
užleidimas, savaime aišku, yra 
„grasinimas Sovietų Sąjungai". 

Notoje sakoma: „Iš Danijos 
vyriausybės narių ir spaudos pa 
reiškimų paaiškėjo, kad Danijos 
vyriausybė numato taikos metu 
užleisti Danijos teritorijoje ba
zes svetimiems kariniams dali
niams, prisijungusiems prie At
lanto pakto, ir tuo paversti Da
niją svetimos kariuomenės ba
ze. Tuo reikalu jau vedamos de
rybos su JAV vyriausybe. Tos 

įrengti pagal Atlanto pakto kon
ferencijos Lisabonoj nutarimus, 
prisidedant ir kitiems pakto karš 
tams. Visi daliniai, kurie apsi
stos aerodromuose, įeis į Danijos 
krašto apsaugą, nežiūrint kad 
jie bus ir svetimi", pareiškė už
sienio reikalų ministeris. 

Sovietų nota bus atmesta; at
sakymas į Maskvą neskubės. Da 
nijos socialdemokratų kongresas 
spalio 5 d. sovietų notą jau pa
laikė grynai propagandiniu įran
kiu. Užsienio ministerijai arti
mi sluoksniai pareiškia, kad no
ta nė kiek nepaveiks vyriausy
bės nusistatymo. O jeigu notos 
pirmasis tikslas buvo — o taip 
iš tikrųjų ir yra — paveikti vie
šąją nuomonę, tai iš anksto ga
lima tvirtinti, kad ir to tikslo ne 

derybos'pradėtos nežiūrint, kad P l i ek t a . Sprendžiant iš dabar-
Danijos vyriausybė anksčiau bu t i n ė s reakcijos, nota sukėlė pa-
vo pareiškusi, jog taikos metu sipiktinimą, kad sovietai maišosi 
Danija neužleis bazių svetimiemS| i Danijos vidaus reikalus, 
kariniams daliniams". Danijos spauda, išskyrus ko-

„Ryšium su tuo sovietų vyriau- m Unistų „Land og Folk", yra 
sybė nori atkreipti Danijos vy- vieninga ir sovietų puolimus lai-
riausybės dėmesį, kad apsistoji- j ko nepagrįstus. „Notą reikia lai-
mas svetimų dalinių, prisidėju-1 kytį nepagrįstu kišimusi į Da-
sių prie Atlanto sąjungos ir tu
rinčių agresyvių tikslų, nukreip
tų prieš SSSR, prieštarauja da
nų vyriausybės 1949 m. kovo 4 
d. notai, kurioje užtikrinama, 
kad Danija neprisidės prie agre
syvių tikslų turinčios ir prieš So 
vietų Sąjungą nukreiptos politi
kos. Sovietų vyriausybė taip pat 
primena Danijos pasiuntinybės 
Maskvoje 1946 m. kovo 8 d. 
įtektą notą, kurioje danų vyriau
sybė įsipareigoja tvarkyti Born-
holmo salą be jokių svetimų da
linių įsikišimo". 

„Ginkluotų svetimų karinių 
dalinių buvimas Danijos terito
rijoje taikos metu negali būti 
motyvuojamas apsigynimo su
metimais, nes visiems žinoma, 
kad Danijai niekas negraso ir 
kad niekas nemano Danijos pul
ti". 

„Sovietų vyriausybė randa rei 
kalinga atkreipti Danijos vyriau 
sybės dėmesį, kad planai užleisti 
karo bazes svetimiems ginkluo
tiems daliniams tegali būti lai-; 

nuomone, „Atlanto pakto nai 
kintuvų apsistojimas Danijos 
aerodromuose yra tik labai ne
didelė tos didžiosios problemos 
detalė. Kai galinga valstybė įtei 
kia protesto notą mažai dėl tos 
problemos, tai tasai mažas kraš
telis turi pilną teisę atsakyti, 
kad ne jis sukėlė nerimą ir ne-

komi veiksmu, grasančiu Sovie- saugumą pasaulyje..." „Informa-
tų Sąjungai ir kitiems Baltijos Į tion" redaktorius Erik Seidenfa-
jūros srities kraštams. Sovietų <*en tarp kitko rašo: „Danams 

nijos reikalus; ji lygiai be pa
grindo, kaip kad be pagrindo bū
tų Danijos protesto nota Sovie
tų Sąjungai dėl Rusijos gynimo
si stiprinimo", rašo „Social-De-
mokraten". „Berlingske Tiden-
de" pareiškia, kad „protestas 
yra be jokio tikrovės pagrindo 
— o kaltinama paktą turint agre 

Kennan Europoje 
lieka patarėju 

BONN, spalio 11. — Iš Mas
kvos pašalintas JAV ambasado
rius Kennan pasilieka su savo ti
tulu ir dirbs laikinai Vokietijoje 
augštojo komisaro įstaigoje. Jis 
ten bus naudingas patarėjas bai
giant tvarkyti sąjungininkų ir 
V. Vokietijos santykius bei ren
giant medžiagą deryboms su S. 
Rusija, jei tokios derybos Vokie
tijos reikalu galėtų užsimegzti 
vakariečiams priimtinomis sąly
gomis. 

Peipingas visai 
parsidavęs SSSR-ui 

TAIPEH, spalio 11. — Chiang 
Kai-shekas skelbia, kad ilgas ko 
munistinės Kinijos vyriausybės 
galvos ir kitų svarbių pareigūnų 
viešėjimas Maskvoje padėjo Ki
nijos sovietizacijos ir jos turtų 
Rusijos naudai panaudojimo pa
grindus. 

Ir Kinijos turtams eksploatuo
ti sutarta sudaryti panašias miš 
rias bendroves, kokios veikia ir 
kitose satelitinėse valstybėse. 
Balsų ir akcijų daugumą tose 
bendrovėse turi Sov. Rusija; j i 
taipgi turi pirmenybę į bendro
vių gaminius ar patarnavimus ir 
tai gauna už daug mažesnę kai
ną, negu tokia Kinija, Lenkija, 
Bulgarija ar Rumunija galėtų 
gauti už juos parduodama lais
voje tarptautinėje rinkoje. 

JAV - Prancūzijos 
santykiai įsitempę 
PARYŽIUS, spalio 11. — Ne 

tik prancūzų komendantas Ber
lyne grąžino sovietų komendan
tui nemandagiai parašytą laišką, 
bet ir Prancūzijos premjeras Pi-
nay vakar grąžinęs JAV amba-

Daugiau kinų prie kalvų? 
Pastebėtos pavojinga kryptimi judančios dvi kinų 

divizijos 
SEOULAS, spalio 11. — Kovos už „Baltojo arklio" kalvą Ko

rėjoje vakar tebevyko visu smarkumu ir nesą ženklų spręsti, kad 
jos greit pasibaigtų. 

8-sios armijos vadas gen. Van Fleet (sėdi helikopteryje) nuolat 
lanko frontą. Kadangi kraštas kalnuotas, generolas dažniausiai 
keliauja helikopteriu. Jo štabo būstine yra Seoule. Čia matomas 
generolas atsisveikinant su prancūzų dalinio pulkininku, kurį 
buvo atvykęs aplankyti. (INS) 

syvinių tikslų — ir Danijai ne 
padarys jokio įspūdžio. Danija I sadoriui Dunn labai svarbų me-
jokiomis sąlygomis neprisidės I morandumą, kuriame ryšium su 
prie pakto pulti Sovietų Sąjun- karinės ir ekonominės pagalbos 

teikimu buvę įžeidžiančių atsilie
pimų apie Prancūzijos ekonomi
nių, finansinių ir karinių reikalų 
tvarkymą. 

gą". „Nationaltidende" rašo, kad 
nota „nesukels nė nerimo, nė są
žinės graužimo. Tokios notos rei
kėjo laukti. Danijai negali nie
kas nieko prikišti dėl santykiui Pranešama, kad prancūzų — 
su Sovietų Sąjunga". „Politiken" I amerikiečių santykiai esą itin' 1951 ra. susitarimu Egiptas gavo 

Anglų - Egipto santykiai gerėja 
Grąžino tiltai ir atšilde kreditus 

KAIRAS, spalio 11. — Anglijos vyriausybė padarė Egiptui 
du draugiškus mostus — davė dolerių ir grąžino jo armijos kon
trolei tiltą per Suezo kanalą. 

Geležinkelio tiltas, kurį anglai 
užėmė prieš metus Egipto parti
zanams pradėjus siausti, per Iz
mailo miestą ir kanalą jungia 
Egiptą su sritimis, kurios yra į 
rytus nuo kartais Jei to tilto 
kontrolę anglai grąžino egiptie
čiams, tai daug pasitikėjimo vie 
nas kitu grįžo Anglijos - Egip
to santykiuose. 

Kita nuolaida yra ekonominė. 
Egiptui atidarytas 14 mil. dol. 
kreditas iš Londone per karą 
susikaupusių angliškų svarų už 
Egipto teiktus patarnavimus an 
glų kariuomenei karo metu. 

vyriausybė laiko Danijos vyriau
sybę atsakingą už eventualias 
tokios politikos išdavas". 

Kaip gi mano pasielgti Dani
jos vyriausybė, gavusi tokią gra 
sinančią notą? Danijos užsienio 
reikalų ministeris Ole Bjoern 
Kraft pareiškė spaudai, kad no
ta bus svarstoma įprasta tvar
ka: pirma ministerių kabineto, 
o paskiau užsienio komisijos. 
Užsienio reikalų ministeris pa
brėžė, kad Atlanto paktui pri
klausančių kraštų oro dalinių 

yra visai aišku, kad mūsų kraš 
to padėtis prie sovietų vartų da
bartinėmis aplinkybėmis pasau
lyje dar labiau ją įtempia, danų 
tauta netrokšta nieko kito la
biau, kaip kad toji įtampa at
slūgtų ir užleistų vietą tikriems 
draugiškiems santykiams. Bet 
danams taip pat aišku, kad mū
sų artumas prie Sovietų Sąjun
gos yra didžiulės sovietų ekspan
sijos Baltijos jūros srityse pada
rinys pokariniais metais, eks
pansijos, kuri savo ruožtu yra 

buvimas Danijos teritorijoje yra viena iš tų bendros įtampos prie 
žasčių. Todėl danų tauta nesibi
jo imtis tokių krašto apsaugos 
priemonių, kurias ji randa reika
lingas tautinei egzistencijai pa
tikrinti. Danų politikos tikslas 
yra taika". 

grynai defensyvinio pobūdžio, 
kaip ir pats Atlanto paktas. Kai 
ba tegali būti tik apie lėktuvus, 
o jų uždavinys kaip tik ir yra 
padėti apginti Daniją. „Jeigu 
vyriausybė, kurios narys ir aš 
esu, netikėtų, kad pakto tikslas 
yra išvengti karo ir kad paktas 
yra įrankis tam tikslui atsiekti, 
mes nesiimtumėm atsakomybės 
už Danijos prisijungimą prie At 
lanto pakto. Planai, kurie šiuo 
momentu yra aktualūs* ir ku
riuos svarstys susirinkęs parla
mentas, liečia 150 JAV spraus-
minių lėktuvų su jų pilotais bei 
sausumos įgula (viso apie 2000 

įsitempę dėl stokos diplomatinio 
takto iš amerikiečių pusės. Svar 
biausia, žinoma, priežastis yra 
prancūzų tautinis jautrumas. 

Rinkimų fronte 
Prez. Trumanas baigė kelionę 

vakar vakare New Yorke pasa
kyta kalba. Jis dar pavažiuos į 
rytus prieš pat rinkimus. 

Gub. Stevenson randasi pa
čiuose pietuose, sen. Taft remia 
sen. Jenner perrinkimą Indiano
je ir sakosi pramatąs, kad respu
blikonai turėsią šį kartą senato 
daugumą. 

Gen. Eisenhower iš Kaliforni
jos per vidurį Amerikos pasuko 
į rytus. Po jo pasirodymo Kali
fornijoje sustiprėjo spėliojimai, 

70 mil. dol., o likusi suma paža
dėta išmokėti iki 1960 m. sutar
tomis ratomis. Apsistumdymui 
dėl Suezo ir Sudano prasidėjus, 
anglai sustabdė Egiptui visokius 
išmokėjimus. Kreditų atnaujini
mą Egipto vyriausybė kvalifika
vo kaip anglų geros valios mos
tą Egiptui. 

tijos savo tikslų sąraše numatė 
socialinių sąlygų gerinimą. 

Rastas Faruko auksas 
Vienas laikraštis teigia, kad 

buv. karaliaus Parūko vienoje 
viloje už Kairo rasta daug auk
so paslėptuose seifuose, kuriuos 
nurodė ir atidarė buvęs Faruko 
patikėtinis. Nors jau nepapras
tai daug privataus Faruko turto 
surasta, tačiau medžioklė dar te
bevyksta. Faruko privatus sekre 
torius, laukiąs teismo už korup
ciją, prašosi išleidžiamas už dar 
didesnių paslapčių atidengimą. 

Ispanų katalikai 
prašo reformų 

MADRIDAS, spalio 11. — Ka
talikų laikraščių leidėjų iniciaty
va pradėtas sąjūdis dabartiniam 
Ispanijos spaudos įstatymui pa
keisti. Informacijos ministerijai 
įteikti reformos pasiūlymai. Be 

Sąjungininkų žvalgybos šalti
niai užsimena, kad tam ruožui 
skirta dar apie 16,000 kinų, ku
rie jau esą už kelių valandų ke
lio nuo kovos vietos. Kovos esan
čios labai žiaurios, vykstančios 
dieną ir naktį. Pačią kalvos vir
šūnę pietų korėjiečiai vakar du 
kartu prarado ir 2 kartu vėl at
siėmė. 

Prie kalvos kovoja 9-ji P. Ko
rėjos divizija, kurios vadas gen. 
Kim Chong Oh pareiškė: „Kinai 
žino ir aš žinau, kad kas kontro
liuoja „Baltojo arklio" kalvą, 
tas kontroliuoja Chorwon slėnį 
ir vartus į Seoulą". Chonvon slė
niu vyksta tiekimas abiem pu
sėm; per jį eina sąjungininkam 
labai reikalinga geležinkelio ša
ka. 

Per spalio 7 d. pasibaigusią sa 
vaite priešas neteko: 4,786 už
muštų, 2,692 sužeistų, 50 paimta 
nelaisvėn, čia neįeina paskutinių 
trijų dienų aukos, kurios yra la
bai didelės. Daug aukų turi ir 
pietų korėjiečiai, bet įUe mažiau, 
kadangi jų nenaikina priešo avia 
cija. 

daugybės administracinių pakei-
Užregistravo 15 partm t i m ų r e i k a l a u j a m a p a n a i k i n t i 

Iki partijų reorganizacijos preventyvinę cenzūrą, išskyrus 
termino pabaigos vidaus reikalų j nepaprasto meto laiką, 
ministerijoje užsiregistravo 15 ' Pagal dabar veikiantį įstaty-
Egipto politinių partijų, kurių! mą reikalingas valdžios leidimas 
tarpe dvi moterų ir Musulmonų 
Brolija, kuri nori būti nebe reli
ginis, bet politinis sąjūdis. Vi
daus reikalų ministras mėnesio 
bėgy pasakys kam veikti leidžia 

kad šią valstybę turėtų laimėti ma, o kas turi likviduotis ar ne 
respublikonai. I pradėti organizuotis. Visos par-

Ginasi puolimu 
BERLYNAS, spalio 11. — So

vietų komendantas Berlyne ne 
tik neatsiprašė, kad 2 sovietų 
kovos lėktuvai apšaudė ameri
kiečių sanitarinį lėktuvą, bet dar 
pareikalavo nubausti sanitari
nio lėktuvo įgulą, kad nekreipė 

asmenų) apsistojimą Tirstrup| dėmesio į sovietų lėktuvų signa-
ir Vandel aerodromuose Jutlan-jlus ir iškrypo iš „oro korido-
dijoje. Tie aerodromai buvolriaus". 

Kusija baisiai ginkluojasi ir gali pradėti karą kiakvienu mo
mentu, todėl visos respublikonų kalbos apie ginklavimosi sulėti
nimą ir mokesčių sumažinimą yra demagogija — teigia prez. 
Truman savo priešrinkiminėse kalbose; <INS) 

laikraščiui leisti, redaktoriui pa 
skirti. Ministerija nustato net 
ekzempliorių skaičių ir pagal tai 
skiria popierį, už kurį reikia mo 
keti valdžios nustatytą kainą. 
Informacijos ministeris gali nu
rodyti apie ką negalima rašyti 
ir apie ką reikia rašyti. Prakti
koje didelių sunkumų su cenzūra 
nėra, bet tokio įstatymo buvi
mas yra Ispanijos prestižo žemi
nimas. 

Katalikų laikraščių leidėjų są 
junga patiekė reformos pasiūly
mus pasirėmusi 1945 m. paskelb
ta ispanų teisių charta, kurios 
vienas nuostatas taip skamba: 
„Kiekvienas ispanas gali laisvai 
pareikšti savo idėjas, jei jos ne
prieštarauja pagrindiniams vals
tybės principams". 

Nemanoma, kad spaudos kon
trolės Franco režimas visai at
sisakytų, bet tikimasi, kad bent 
didesnieji šiurkštumai bus paša
linti. Reformą remia ir skatina 
visos Katalikų Akcijos organi
zacijos. 

• Bolivijoje vakar areštuota 
kariškių ir civilių, įtartų galvo
jant apie sukilimą. 

Edenas numato 
atmainų 

SCARBOROUGH, spalio 11. 
— Konservatorių konferencijoje 
kalbėjęs užsienio reikalų minis
tras Edenas pareiškė, kad Vaka
rų stiprėjimas privertė Sov. Ru
siją suabejoti ikšiol vartotų prie 
mOnių tikslingumu ir todėl lauk
tina Rusijos taktikos pasikeiti
mo santykiuose su užsieniu. 

Vakarai pasiimtos taktikos 
turi ir toliau laikytis: stiprinti 
karinę jėgą, išlaikyti sveiką ūkį 
ir neužtrenkti durų deryboms su 
Rusija. Bet derybos bus pradė
tos tik pirma sutarus derybų ob
jektą ir įsitikinus, kad jos baig
sis susitarimu. 

Provokacija? 
FRANKFURT, spalio 11. — 

Hesse provincijos ministeris pir
mininkas teigia, kad JAV okupa 
ciniai organai proteguoją slaptą 
partizaninį vienetą, kurį sudaręs vakar ištekėjo už turtingo ūki-

Rusiją užplūdę 
JAV šnipai 

MASKVA, spalio 11. — Iš Vi
cepremjero ir slaptosios polici
jos viršininko Berijos komparti
jos kongrese pasakytos ir vakar 
Pravdoje paskelbtos kalbos suži
nome, kad nenutrūkstama banga 
Amerikos šnipų plaukianti į Ru
siją, todėl esąs reikalingas ne
paprastas budrumas. Kaip ten 
galų gale bebūtų, ir Berija ma
no, kad III pasaulinį karą Sov. 
Rusija laimėtų. Pabrėžtina bet
gi, kad joks kalbėtojas netvirti
na, jog karas galėtų būti. Visi 
teigia, kad Rusijos socialistinė 
statyba galės vykti ramiai. 

Graikijos rinkimai 
ATĖNAI, spalio 11. — Vakar 

formaliai paleistas Graikijos 
parlamentas ir nauji rinkimai 
paskirti lapkričio 16 d. Pasitrau 
kė ir gen. Plastiras vyriausybė, 
o iki rinkimų kraštą tvarkys lai
kina vyriausybė, sudaryta iš žy
mesnių krašto piliečių. 

Lewis streikas? 
CINCINNATI, spalio 11. — 

Angliakasių boso J. Lewis ap
linkoj kalbama, kad jis paskelbs 
protesto streiką, jei atlyginimų 
kontrolės komisija nepatvirtins 
naujų darbo sutarčių iki sekan
čio trečiadienio. Pagal naujas 
darbo sutartis angliakasiai gavo 
1.90 dol. atlyginimo pakėlimą 
dienai, bet tai yra daugiau, negu 
galima pakelti pagal infliaciją 
kontroliuojančius nuostatus. Jei 
Lewis streiką skelbtų, tai jis bū
tų politinis šantažas — pasinau
dotų rinkimų nuotaikomis savo 
tikslams pasiekti ' 

TEL AVIV, spalio 11. — JT 
paliaubų priežiūros komisija 
skelbia, kad pasienio neramumų 
tarp Izraelio ir Jordano kaltė ten 
ka Jordanui — iš 43 atsitikimų 
Izraelis apkaltintas tik viename. 
Šias žinias skelbia komisija sa
vo pranešime, kurį siunčia JT 
sesijai New Yorke. 

Japonijos karaliaus duktė 

ir apmokąs Bund Deutscher Ju-
gend (jaunimo organizacija). 
Tas karinis vienetas pradėtų 
veikti karo metu Rusijai į V. Vo 
kieti ją įsiveržus. Kaltintojas tei
gia, kad tas pats slaptas centras 
sudarinėjąs ir sąrašą likviduo-
tinų asmenų, kurie galėtų ben
dradarbiauti su komunistais įsi
brovėliais. 

Kaltinimus tirti pradėjo dvi 
komisijos: parlamento ir mišra 
Hesse provincijos bei amerikie
čių pareigūnų. Parlamento ko
misijos posėdžiai uždari. 

• Prancūzų komendantas Ber
lyne grąžino sovietų komendan
tui vieną laišką todėl, kad buvo 
nemandagiai parašytas. 

ninko ir nebeteko visų karališ
kos šeimos privilegijų. Jaunikio 
tėvas buvo markizas, bet po ka
ro atsisakė titulo ir privilegijų. 

Kalendorius 
Spalio 11 d.: Švč. P. Marijos 

Motinystės atmintis. Senovės: 
Berūstis ir Verpė. 

Spalio 12 d.: 19-tas sekmadie' 
nis po Sekminių. Šv. Vilfridas. 
Kolumbo diena. Senovės: Ungys 
ir Meldeika. 

Oras Chicagoje 

Giedras, šiltokas oras. Tem
peratūra pakilsianti iki 64 laips
nių. 

Saulė teka 5:58, leidžiasi 5:16. 

VĖLIAUSIŲ 2INIŲ SANTRAUKA 
— Vakar Sov. Rusijos bolševikų partijos suvažiavimui pa

tiektas naujas partijos statutas. Panaikinamas politinis biuras ir 
pakeistas partijos pavadinimas, išmetant Žodį „bolševikų". 

— Sov. Rusijos prezidentas švernikas grįžo iš Berlyno į Mas
kvą kartu su R. Vokietijos prezidentu Pieck, kuris panorėjo pa* 
matyti kad ir besibaigiantį komunistų partijos suvažiavimą. 

— Gen. Eisenhoweris užsiminė, kad apie savo pajamas šį tą 
paskelbsiąs prieš rinkimus. Jo artimieji teigia, kad tai padarysiąs 
nenoromis, nes nematąs reikalo tokias priemones politinėse ka
vose naudoti. 

— Atlanto pakto ministrų taryba renkasi posėdžio gruodžio 
15 d. Paryžiuje Ji turi nustatyti kiek karinės jėgos suorganizuoti 
1958 ir 195k nu 

— Jugoslavija ir Japonija mezga prieškarinius prekybinius 
santykius, kurie nusimatą visai įferi, nes abu kraštai neturi kon
kuruojančių gaminių. 

H±.ltoX*iMt*&HlMį 
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buose, skatina Amerikos ^ - ( " V ^ J J ^ f T " " K " 
Ivius katalikus Ateitininkų Fe-»1952 m. rugsėjo 26 - 28 dd. 

Kongreso sveikinimai 

Kongreso Rezoliucijų Komi-
i sijai pasiūlius, Kongresas pri
ėmė tokius sveikinimus: 

Amerikos Lietuviu Tarybai: 

Detroite, sveikina Jūsų Bksce 
lenciją ir linki visokios Dievo 
palaimos. Kongresas, Ameri
kos lietuvius katalikus rikiuo-

giasi su Jūsų Ekscelencijos, be 
ALRKF 32-sis Kongresas, įvy-, sisielojancio Lietuvos reikalais. 

28 | Prel. M. Krupavičiui: ALRKF 

ALRKF 32-io kongreso nutarimai , 
* r fderacijos veiklą dar labiau pa-

(1) ALRKF veiklos kUnsd- katalikų veikėjams už atliktus j r e m t i 

mu: ALRKF 32-sis Kongresas, spaudos organizacinio darbus, 
įvykęs Detroite, 1952 m. rug- Kongresas kreipia katalikų spau 
sėjo 26 — 28 d., išklausys Cent-' dos veikėjų ypatingą d'šmesį j 
ro Valdybos narių pranešimų ir reikalą steigti katalikų spaudos 
prof. B. Vitkaus paskaitos "Šių platinimo agentūras. 
dienų uždaviniai", nutarė: Kongreras didžiai vertina 

(a) Prašyti Kunigų Vieny- krikščioniškos ir lietuviškos kul, 
bes Centro Valdybą daryti žy- tūros "Aidų" žurnalą ir kvie- ' ,k o s 1 9 5 2 m - r uS sejo 26 
gių, kad visi lietuvių parapijų čia bei skatina Amerikos l i e t u - ' ^ Detroite, nuoširdžiai sveiki-, 32-sis Kongresas sveikina Tams-
klebonai paremtų ALRKF sky- vių katalikų visuomenę šį žur- ; na Amerikos Lietuvių Tarybą, tą Arkangelo Mykolo dieną, kar-
rių steigimą ir jų veiklą; nalą visokeriopai paremti, jį pre | telkiančią visų Amerikos Lietu- tu Tamstos gimimo dieną, pra-

(b) įpareigoti ALRKF Cent-' numeruojant, skaitant ir plati-1 ™* J^gas ir lėšas kovai dėl Lie- šo Augščiausiąjį Tamstai svei-
ro Valdybą lankyti Federacijos nant. | U l V 0 S išlaisvinimo, ir linki jaiikatos, jėgų bei ištvermės vado-
skyrius bent kartą per 2 metus Kongresas pripažįsta didelę; dar didesnio ryžtumo. Kong- Į vaujant Lietuvos laisvinimo ko 
tuo stiprinant skyrių veikimą; reikšmę katalikybei ir lietuvybei i r e s a s užtikrina Amerikos Lietu-] vai. 

, . -r .. ' - . i . . n-»„„,,u«; iriau A mpri lms lie-1 1 
(c) įpareigoti visus 

skyrius bent po vieną 
pasiųsti į ALRKF kongresus, gus šį laikraštį užprenumeruoti 
atlyginant atstovo kelionės iš- jauniesiems lietuviukams 

NEPAGRISTAS UŽSIPUOLIMAS 
Pasirodžius spaudoje "Tėvy- daug anksčiau viename Lietu-

nės Sargui" 1952 m. gegužės 
mėn., p. Henrikas Blazas, Lietu 

damas naujiems darbams, savo Voe Valstiečių Liaudininkų Są . „—. - -r 
žvilgsnį kreipia į pavergtąją jungos Centro Komiteto paves- da car ir nebuvusiam Ameriko-
Lietuvą ir savo jausmais jun- Į tas, š. m. rugpiūčio 10 d.;' je, /iešai metė neištikimybės 

vių organizacijos susirinkime 
vienas žymus Amerikos lietuvių 
veikėjas B. Bieliukui, nors* ta-

kreipėsi į "Tėvynės Sargo" re- kaitinimą. Sis įvykis plačiai ži-
dakciją nusiskųsdamas, kad nomas ir kiek man žinoma, iki 
"Tėvynės Sarge š. m. 2 /9 / nr.,šios dienos, Bieliukui mesta* 

sunkus kaltinimas nėra atšauk
tas". Toliau, tame pačiame 

neteisingai diskredituojama B. 
Bieliuko grabe ir vardan tiesos 
prašoma atitaisymo. Toliau, 
tame pačiame laiške nurodoma, 
kad LVLS-gos CK-tas 1951 m. 
rugsėjo 16 d. nerado nei tiesio
ginių, nei netiesioginių duome
nų, kurie duotų pagrindo mes-j liuką buvusį tada LVLS-gos 

j motyvai nenurodyti V. V.) B. 
[Bieliuko veiklą. 

LVLS-gos veikėjo p. K. Zai
kausko buvo reikalas ir garbės 
prievolė apie savo sąjungos bu
vusį pirmininką B. Bieliuką su
minėti LVLS-gos CK-to, jau 
prieš penkis mėnesius padą 
rytus tuo reikalu sprendi
mus, ar atšauktas kalti-ni-
mus, ar atšauktas kaltini-
sakyti, kad sunkūs kaltinimas 
B. Bieliukui dar nėra atšauktas 
Jei to nepadarė p. K. Žalkaus-

laiške, p. Zaikauskas rašo, kad: 
"Pavasary 1948 m., man vyks
tant Amerikon, vienas artimas 
ir patikimas man žmogus labai 

kas, tai LVLS-gos CK-tas turė
jo pirmoje eilėje nurodyti p. 
Zaikauskui, kad jis tuo klaidi
na visuomenę ir skleidžia netei-

įr pauKimas man ziuugu» lavai 
daug pasakojo man apie B. Bie- s i n g a s informacijas. K. Zaikaus

kas gyveno Chicagoje, kur 

laidas; j Kongresas, turėdamas galvo-
(d) įpareigoti ALRKF Cent- je, kokios didelės reikšmės tau

ro Valdybą pasamdyti Federaci- tybės išlaikymui bei ugdymui tu 
jos akcijos vedėją, sudarant jo ri grožinė bei religinė literatū-
išlaikymui atitinkamą fondą; ra, rašytojai ir gera knyga, kvie 

(e) įpareigoti Centro Valdy- čia Amerikos lietuvius katalikus 
bą būsimojo Kongreso darbo-j palaikyti Chicagos Liet. knygos 
tvarkėn įtraukti ir ALRKF ap- j klubo ir kitas katalikų leidyk-
skričių valdybų pranešimus apie las, didinant lietuviškos knygos 
savo veiklą; skaitytojų skaičių. 

(f) įpareigoti Centro Valdy- (8) Kataliku radijo valan-
bą sudaryti jaunimo reikalų sek doim organizuoti: ALRKF' 32-
ciją, pakviečiant jaunimo reika-jsis Kongresas, turėdamas gal 
lams direktorių bei jojo padėjė
jus. 

(2) Jaunimo organizavimo 

voje, kad radijas gali būti nau
dojamas apaštalavimui, kviečia 
Federacijos skyrius ir kitas ka-

Vyriaus'.ajam Lietuve* Išlala- Willlanv», Michigano valstybės 
vinimo Komitetui: ALRKF 32- gubernatoriui; Detroito miesto 
sis Kongresas, įvykęs 1952 m. merui Albertid E. Cobo; J. E. 
rugsėjo 26 — 28 dd., Detroite, arkivyskupui Amleto Cicognani, 
nuoširdžiai sveikina Vyriausią- | Apaštališkam delegatui Wn. 
jį Lietuvos Išlaisvinimo Komi 
tetą, džiaugiasi jo ligi šiol nu
veiktais Lietuvos laisvinimo dar 
bais ir linki jam dar su didesniu 
ryžtumu telkti visas pozityvią
sias lietuvių tautos jėgas bend
rai kovai už greitesnį Lietuvos 
valstybes suverenumo vykdymo 
atstatymą. 

Arkivyskupui J. Skvireckui: 
ALRKF 32 Kongresas, įvykęs »Vų domininkonų, šiandien turi 

Wa-
shingtone; J. Em. kardinolui 
Eduardui Mooney, Detroito ar
kivyskupui. 

Vincą* T. Kvetkus, 
ALRKF 32 Kongreso pirm. 
Vytautas Vaitiekūnas, sek r. 

20,000 studentų 
Sv. Tomo un-tas Filipinuose, 

įkurtas 1611 m., ir vedamas tė-

jiems metams už prasilenkimą 
su organizacijos drausme. 

H. Blazas, nelaukdamas į jo 
laišką "Tėvynės .Sarpjc" redak
cijos tuo reikalu pasisakymą, 
tuojau tą laišką siuntinėjo ir 
kitų lietuviškų laikraščių re 

bui ištikimas (m. pbr. V.). Vi 
sas jo pasakojimas buvo nuo-, 
širdus ir įtikinantis-, aš jaučiau š o s atstovo p. H. Blazo beldi-
kad jis kenčia ir tą įtarimą m a s i s n e * t a s d u r i s ir tenka lai-
Jėpti savyje nebegali. Man pa- k v t i nepagrįstu užsipuolimu. 

J.New York, 1952 m. rūgs. 8 d. 
Br. Vladas ViUamas, 

"Tėvynės Sargo" redakcinio 
kolektyvo "ardu 

s 
P'dirė tiesiog baisu ir aš pasą 
kiau jam, kad atvykęs Chica-

aukščiausiam mūsų 
i autoritetui dr. K. Griniui. Jis su 
| tuo sutiko. Chicagon atvykęs aš 

Kitų netuviSKų laiKrascių re-1 
dakcijoms. Kai kurie tą laišką g 0 n ' a.S a P ' e į°. Pas.pasakoj.mus 

v . . ... c i prarasiu mikSnanaiam mušu 
viešai paskelbė. Susidarius t o - 1 ; . > 
kiai būklei ir "T. Sargo" redak ' f tU o r l t e t 

ei ja yra priversta kreiptis į ki-K . . , . ^ *»»•*-. 
i - i - i « • J I L ; I tai r padariau. Daug vėliau, 
tų laikraščių redakcijas ir pra- . . . ~, . „ » „ „„„, 

\ . , , J ; , . , .,, *, susidarius Chicagoje LVLS-gos 

Dr. Donald F. Alexander 
KOJŲ SPECIALISTAS 

reikalu: ALRKF 32-sis Kong-kalikų įstaigas bei organizacijas 
resas, išklausęs kun. P. Ciniko,, nesigailėti pastangų suorgani-
MIC, referato jaunimo reikalais ; zuoti ir paremti katalikų radijo 
ir to klausimo diskusijų, nu-j valandėles bei jų programas. 
tarė: 

ALRKF Kongresas prašo lie
tuvių parapijas steigti katalikų į džiai 
jaunimo būstines (ramoves), 
sporto aikštes, žaidynių sales ir 

(9) Ateitininkams paremti: 
ALRKF 32-sis Kongresas, di-

vertindamas 

1952 m. rugsėjo 26 28 dd. 
Detroite, nuoširdžiai sveikina 
Jūsų Ekscelenciją, džiaugiasi 
Jūsų Ekscelencijos nuoširdžio
mis pastangomis laisvojo pasau
lio lietuviuose išlaikyti gyvą ir 
tvirtą tikėjimą Visagalio ap-

n 
Mes Tariame 

Nuoširdų A 

ateitininkų vaizdą ir mūsų brangiosios Lie-
pastangas aktyviai dalyvauti tu vos laisva ir nepriklausoma 

~ r , r__, i Amerikos lietuvių katalikų veik ateitimi. 
pnM kur jaunimas galėtų r ink - | i 0 j e i r lietuvybės stiprinimo dar Vyskupui Padolskiui: ALR-|nes mokyklas, 
tis, žaisti ir daryti parengimus. 

Kongresas paveda ALRKF 
Centro Valdybai imtis iniciaty
vos įgyti jaunimo reikalams na
mu-. Tam reikalingoms lėšoms 
sukelti įtraukiant katalikų,jau
nimą, jo draugus bei katalikų 
organizacijas. 

(3) Lietuvos laisvinimui pa
remti: ALRKF 32-sis Kongre
sas, išklausęs ALTo pirminin
ko L. Šimučio pranešimo apie 
ALTo veiklą, skatina Amerikos 
lietuvių katalikų visuomenę at
kreipti ypatingo dėmesio Lietu
vos laisvinimo kovai, nesigailint 
paramos Lietuvos laisvinimui 
pagreitinti ir laisvinimo kovai 
tęsti iki laimėjimo. 

(4) Amerikos Lietuvių Ben
druomenės organizacijai paspar 
tinti: ALRKF 32-sis Kongresas, 
pripažindamas ALB organizaci
jos didelę reikšmę išeivijos lietu 
vybei palaikyti ir Lietuvai lais
vinti, džiaugiasi jau atliktais 
ALB organizacijos sudarymo, 
darbais, skatina Amerikos lietu
vius katalikus aktyviai remti ir 
dalyvauti ALB organizacijom su 
daryme ir jos darbuose, prašo 
LOKą kiek galima spartinti 
ALB apylinkių ir apygardų or
ganizavimą. 

(5 ; BALFui padėti: ALRKF! 
32-sis Kongresas, turėdamas gal 
voje Europoj pasilikusių brolių 
tremtinių sunkią padėtį, pripa
žindamas būtiną reikalą tęsti or 
ganizuotą šalpos darbą, kviečia 
ir skatina Amerikos lietuvius ka 
talikus aktyviai remti savo dar
bu bei aukomis BALFo veiklą. 

(6) ALRKF 32-sU Kongre
sas ragina Amerikos lietuvius 
katalikus ir jų organizacijas gi
lintis į popiežių enciklikas, jas 
pažinti ir jų nurodymus vykdy
ti gyvenime ir darbuose. 

(7) Spaudos reikalais: ALR
KF 32-sis kongresas, turėda
mas galvoje spaudos reikšmę 
katalikų akcijai, dSkoja pranciš
konų, marijonų, jėzuitų, kazi-
mierieėių, Nekalto Prasidėjimo 
ir kitoms vienuolijom??, Kultū
ros Institutui ir jo globėjui pre-
latuo Jurui bei visiems kitiems 

20 tūkst. studentų. Jis taip pat 
sudaro visos eilės karitatyvinių 
darbų centrą, tarp kurių išlai
ko ligoninę ir kliniką. Universi
tetas be to išlaiko vidurinę mo
kyklą, kurioje nemokamai auk
lėjami ir mokomi 500 darbinin
kų vaikų. Pagaliau un-tas rūpi
nasi religijos mokymu 47 tūkst 

z7.i-~i V.'.' i^Z i • ~ į "vi ta : susidarius umcagoji 
syti jų leisti, kaip laiško adre- nirmininkui ura- 1 S 4 7 • * * * » A v e * » c l c c r o »• H L 

satams ir tiesioginiai palies- y K " t u l :° K"to Pirmininkui pra w oLympic 2-8200 
tiems, tuo reikalu pasisakyti. i ^ J i

|
l f į ! f l ^ P r a n e Š m U Pr»»tmo vąlando* PIrmaa. ir ant-

Visų pirma reikia pažymėti,'. I w m r a š t u ' 
kad "T. Sargo" bendradarbis I Prusirėmęs tuo p. K. 2alkaus-
šias žinias ne iš piršto išlaužė, ko atviru laišku "Tėvynės Sar-
bet pasinaudojo pačių liaudi- ge" ir buvo pan :yta, "kad K. 
ninku viešais pasisakymais. Zaikauskas pacelbė , kad jis 
1952 m. vasario 15 d. "Vienybė- (B. Bieliuko V. V.) liaudinin-

1 rad. nuo 2 iki 5 Ir 7 Iki 9 v. vak. 
Ketvirt. nuo 10 v. ryto iki B v. vak. 
Penktad. nuo 10 vai. ryto iki h v. •. 
ir nuo 7—9 vai. v. SeStad. nuo 1 v. 
iki 4 v. p. p. 

je" buvo išspausdintas LVLS-
gos žymaus veikėjo (dabar 
VLIKo Vyk. Tarybos pirminin
ko) p. K. Zaikausko atviras 
laiškas, kuriame p. K. Žalkaus 

mokinių, kurie lanko valstybi- kas sako, kad jam B. Bieliukui 
nereikėjo mesti šešėlio, "nes jau 

kų turimomis žiniomis nėra Lie 
tuvos darbui ištikimas, taigi 
pakartota laiško žodžiai. "T 
Sarge" dar buvo paminėta, kad 
dalykas baigėsi tuo, kad liaudi
ninkų c. komitetas suspendavo 
trejiems metams 

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS 
duoda tremtinys prieš karą. baigęs 
Čikagos UniviMBltetą. 

Vienas doleris vai. — privarius. 
Vertimai, Anketų pildymas, Jvairfls 
rastai angliškai. 

K. KALNĖNAS 
0402 b. l-'airrield AvC, Chicago 20 
(3-čias aukštas, duris po kaire, arti 

. , 63-čios gatvės ir Callfornla Ave.) 
(suspendavo 

f >i 

visiems mūsų kostumeriams, draugams ir prieteliams už padėjimą mums tinkamai 
įsikurti naujuose namuose... Suvirs 20, 000 asmenų atsilankė į įkurtuves... Su
virs tūkstantis atsidarė taupymo sąskaitas — mūsų naujais kostumeriais patapo... 

Tai buvo šaunios įkurtuves ir apie jas šiandien kalba netik 
Chicagos lietuvija, bet ir visa Chicagos taupymo bei paskolų 
industrija... Mes labai džiaugiamės šiuo dideliu pasisekimu... 
Tariant šiuos padėkos žodžius, norime taip pat pakartoti: 

Dabar naujojoj buveinėj mes jus ap
tarnausime geriau negu bile kada pirmiau. 

DIREKCIJA IR VALDYBA 

RAŠTINES VALANDOS: 
i 

Pirmadienį., Antradieni, 

Penktadieni ir šeštadienį 
9 v. ryto iki 4 v. pp. 

Ketvirtadienį 
0 v. ryto iki 8 v. v. 

Trečiadienį uždaryta vftą dieną 

• # 

• • 

X 

\ 
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U 
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Naujasis adresas: 3430 SOUTH HALSTED STRttl 
telefonas: CLtffside 4-0104 

I 'Ą 
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Lietuvai laisvinti talka 

I RIMTIES 
VALANDĖLEI-

Likimme valanda 
J. VAIŠNORA, MIC 

Bažnyčiose skaitoma devynio 
liktam sekmadieniui po Sekmi
nių skirtoji evangelija (Mat. 
XXII, 1-14), tikriau — Kris
taus palyginimas apie karaliaus 
puotą, pakviestuosius ir jų atsi
sakymą, kalba apie žydų tautos 

| likimą ir tragediją. Patsai Kris 
| tus atsirado šioje tautoje ir as-

RYTOJAFS KONFERENCIJOS PROGA meniškai ją pakvietė pirmoje 
Mes neabejojame, kad kiekvienam padoriam lietuviui rūpi ; vietoje į naują karalystę. Bet 

Lietuvos išlaisvinimas. Mes neabejojame ir apie tai, kad kiek- | ši tauta neišgirdo Kru taus ba 
vienas trokštąs savo tėvų kraštui laimės ir geroves, jieško ga
limumų kuo nors prisidėti prie bendrųjų darbų, siekiančių tau
tos laisves ir geroves. 

Chicagos ir apylinkių lietuviai rytoj turi progą paremti 
mūsų tautos laisves kovą. Kaip žinom, Lietuvių Auditorijoje 
bus svarbi konferencija, kurią sukvietė Amerikos Lietuvių Ta
rybos skyrius Chicagoje. Tiesa, tai bus mūsų organizacijų ir 
draugijų konferencija, kurioje bus nustatytos skyriaus ateities 
veiklos gaires, perrenkama vadovybe, pasikeista nuomonėmis 
dėl Lietuvos laisvinimo darbų ir priemonių. Tačiau mes ma
nome, kad šios konferencijos eiga visiems lietuviams bus įdomi 
ir todėl visi .lietuviai jon yra ir kviečiami. 

Ligšiol turimomis žiniomis, Chicagos ir apylinkės lietuviai 
didžiausias pinigų sumas sudėdavo Altui. Tačiau proporciniai 
apskaičiuodami, pastebime, kad nuo kitų kolonijų jie yra atsili
kę. Visa eilė kolonijų joms paskirtas kvotas išpildo, tačiau Chi-
caga tik apie pusę savo kvotos tepadaro. Jei Chicagoje, kaip 
dažnai giriamės, yra šimtas tūkstančių mūsų tautiečių, tai su
rinkti bent 25 tūkstančiai dolerių per metus taip svarbiam rei 
kalui, «kaip tautos gelbėjimui, pats menkniekis turėtų būti. 
to nepadarome, reiškia, kad daugumas chicagiečių lietuvių šios 
savo labai svarbios pareigos neatlieka. To nepadarę, ryt teat
vyksta i konferenciją ir teatiduoda savo duoklę ar mokestį gy
vybiniam tautos reikalui. 

DIDVYRIŠKOSIOS SUOMIJOS AUKA 
PRANYS ALSftNAS 

Niekas negalėtų užginčyti, pareikalavo mokėti didžiules 
jog kitą tokią tautą, kaip Suo- sumas už "kare padarytus riuo-

Reparacijų sąlygos 

so. Tiesa, radosi pavienių as
menų, kuria buvo pirmieji ir 
gal net uoliausieji Jo mokiniai 
— apaštalai ir kiti, bet visa tau
tos masė pasiliko kurčia. 

Buvo momentų, kada liaudies 
entuziazmas blykstelėdavo, ka
da minios šaukdavo "Hosan-
na!'\ kada norėdavo Jį paskelb
ti savo tautos karalium. Bet 
tai būdavo tais atvejais, kada 
Kristus juos stebuklingai paval
gydindavo arba padarydavo pri 
trenkiantį stebuklą. Tačiau ga
lutinis tautos atsiskaitymas su 
Kristum įvyko ant Kalvarijos 
kalno. Puota buvo paruošta, 
bet pakviestieji nebuvo verti 

Jei J°Je dalyvauti. Todėl karalius 
liepė tarnams eiti į kelius ir 
kryžkeles ir surinkti visus, ku
rie tik bus rasti, ir atvesti į 
puotą. Gausus išganymas, tiek 
amžių pranašų skelbtas, neteko 
išrinktajai tautai. 

Atėjo kiti, nežinomi, nepažįs-
ir 

m i ja, pasaulyje sunku butų 
rasti. Tai narsių, sąžiningų, pa
siaukojančių ir ypatingai savo 
kraštą mylinčių žmonių viena
lytė šeima. 

Jau ne kartą suomiai buvo 
atkreipę į save viso pasaulio 
valstybių dėmesį. O, štai, da
bar, po rugsėjo 19 d., vėl pa
saulis sužiuro į Suomijos pusę. 
Toji data, tai buvo paskutinioji 
diena, kada suomiškas trauki
nys su "karo nuostolių" gerybė
mis paliko Helsinkį ir nuriedė
jo Leningrado link. 

Taigi, didvyriškoji Suomija 
stoiškai išnešė Sovietų jai už
dėtą naštą ir, pagaliau, 2-rojo 
Pasaulinio Karo reparacijas 
mokėti užbaigė. 

Jau po 1-mojo Pasaulinio 
Karo visas pasaulis su didele 
nuostaba sekė suomių begalinį 
sąžiningumą, kai jie, su dideliu 
kantrumu, punktualumu ir nuo
širdžiai išmokėjo Jungtinėms 

stolius". 
suomiams buvo nustatytos 
drastiško pobūdžio. Išmokėji 
ratos buvo preciziškiausiai nu' 
statytos mėnesiais, savaitėmis 
ir net valandomis. Reparacijo
mis mokamos gėrybės — smul
kiausiai detalizuotos. 

Tą viską suomiai sąžinin
giausiai išmokėjo. Jie siuntė 
Sovietams traukinį po trauki
nio, kurie buvo pakrauti svar
biomis žaliavomis bei pagamin
tomis prekėmis. Reikalauja
moms prekėms gaminti suo
miai turėjo statyti ir įrengti net 
naujus fabrikus. Tie fabrikai 
Suomijai kainavę 300,000,000 
aukso dolerių. 

Komunistinė propaganda, be 
abejonės, ir šiame atvejuje dar 
randa kuo girtis. Esą, Sovietai 
— tai tikri angelai. Mat, jie, 
matydami Suomijos sunkumus, 
mokant reparacijas, prailgino 
pristatymo laiką nuo šešių, ligi 

Amerikos Valstybėms ano ka- aštuonių metų. Be to, pusę "ka
ro skolas. Tuo tarpu kai dau-1 ro nuostolių" nubraukė ir grą-
gelis kitų valstybių — I-jo Pa- žinti nebereikalavo. Deja, taip 
saulinio Karo skolų mokėjimą gražiai skamba šitas reikalas 

tik pas bolševikus. Termino 

KAIP AŠ PABĖGAU IŠ LIETUVOS 
Su partizanais koncentracijoj stovykloje 

K. fcOBERTAS 

(Teslnya) 
— Stok, šausiu! 
Besivejančius kareivius nuo S. atskyrė einantis prekinis trau

kinys. Vienas sargybinių nubėgo į mažytę geležinkelio stotelę 
skambinti telefonu ir paprašyti, kad duotų daugiau karių padėti 
sugauti pabėgusįjį. Traukiniui praėjus, S. nebebuvo matyti. Visi 
galvojome, kad jis laimingas, jei nepagaus. Tuoj atvažiavo kelios 
mašinos kareivių ir pradėjo jieškoti S. pėdsakų. 

Vakare visus šaukė po vieną į komisaro būstinę. Joje vyk
domi didieji tardymai. Kambario grindys pilnos kraujo dėmių ir 
vos tik įėjus kambarin šiurpas nukrato. Ten stovėjo du nauji ka
riai, kurie rankose laikė storas lazdas. 

— Kodėl nieko nepranešei, kad S. žada bėgti? — buvo pirmas 
klausimas. 

— Nieko nežinojau, draugas komisare, — atsakiau jam. 
Įtūžęs komisaras tuoj įsakė mušti mane iki paskutinio kvėp

telėjimo. Žinau, kad mušė ten, kur pakliuvo, o kaip viskas toliau 
buvo — nebeatsimenu. Per šitą komisaro pirtį praėjo visi darbi
ninkai. Tą naktį visi praleidome šaltame požemyje. Savaime aiš
ku, dienos davinio nebegavome, o sekančią dieną teko dirbti ne
valgius. Ir taip dažnai kas nors nenumatyto atsitikdavo stovyk
loje, o mes visados turėdavome nukentėti. 

PAVOJUS PATEKTI LIGONINĖN 

Daug kas pasako: "Alto atstovai teateina pas mus j na
mus, mes mielai aukosime". Apie tai neabejojame. Bet ay pa
galvojame, kad besidarbuoją ar tai Alto centre, ar skyriuose 
fki ausų yra paskendę darbuose. Jie reikalingi talkos. Vietoj * « * J*™** l š kryžkelių, 
laukti, kad jie pas mus ateitų, tokių konferencijų, kokia rytoj j « • užpilde karaliaus puotos me-
įvyks Lietuvių Auditorijoje, metu patys ateikime ir pasisiūly- uja, ] i > 
kime į talką. Padėkime surasti priemones, kaip suorganizuoti 
skyrių ar skyrius, kad jų veikėjai pajėgtų bent vieną kartą ap
lankyti kiekvieno lietuvio namus ir aukų paprašyti. Pripažįs
tame, kad tai būtų pati sėkmingiausia priemonė sukelti pakan
kamai lėšų ne tik Alto, bet ir visų kitų Lietuvos laisvinimu be
sirūpinančių veiksnių finansavimui. Tam reikia daug daugiau 
darbininkų, negu ligšiol jų turėjome. 

agedija 
pajėgiame tinkamai suprasti ir 
įvertinti. • 

Ir šiandien Kristus yra naujo
je savo tautoje — Bažnyčioje. 
Ir šiandien Jis nuolat per savo 
tarnus kviečia dalyvauti Jo puo 
toje. Bet ar ir šiandien nesikar
toja anoji žydų tautos tragedi-
dija? Vieni įsigiję naujas nuo
savybes yra perdaug užimti jų 
tvarkymu, kad galėtų išgirsti 
Kristaus balsą. Kiti, užimti jau
čių jungais, ne nepasijunta, kaip 

JAV "užmiršo" ir išmokėti ne
baigė . . . 

Atsilyginimas su plėšikais 
Kad ano karo skolas suomiai 

JAV išmokėjo — gal nereikė
tų perdaug ir stebėtis, nes tai 
buvo tikr6s ir pilnos žodžio 
prasmės skolos, tačiau šios — 
kurias jie ką tik pabaigė So
vietams mokėti — buvo tik 
"skolos" — kabutėse. 

Sovietų užkrautos milžiniš
kos reparacijos Suomijai — te
buvo tik didelio bolševikų aki-

prailginimas — buvo 
apkrautas milžiniškomis palū
kanomis, kokių dar civilizuotas 
pasaulis nėra girdėjęs. Jie plė
šė iš suomių net 60% metinių. 
Taigi, baisus lupikavimas. O 
dėl sumažinimo reparacinių su
mų — taipogi begėdiškas triu
kas. Jie gi — Sovietai viską 
ėmė iš suomių 1938 m. kaino
mis. Kokia tai baisi neteisybė! 
Juk šiuo metu pasaulyje viskas 
yra pabrangę beveik dvigubai, 
o bolševikai — užsimanė "pa-

KOKIA Iš TO IŠVADA? 
Nuo ryt įvykstančios konferencijos iki Vasario šešiolikto

sios Chicaga tepaskelbia generalinę visų mūsų patriotinių jėgų 
mobilizaciją darbui dėl Lietuvos išlaisvinimo. Pirmoj eilėj Chi
cagos Lietuvių Taryba turi pasidaryti rajoniniu organu, o kiek
vienos parapijos ribose ar šiaip lietuviais apgyventose vietove- p a t y S v į r s t a darbo jaučiais ir 
se jo veiklūs skyriai su tiek narių, kurie pajėgtų aplankyti vi
sas lietuvių šeimas savo apylinkėje. Tai gal būtų vienintelė 
priemonė, kuri gausingesnį žmonių skaičių į Alto darbus įtrauk
tų ir vajų metu padėtų kvotą išpildyti. 

PROBLEMA DIDELfc IR KEBU " 

Berods, ir priminti nereikia, kaip didelė ir komplikuota 
yra Lietuvos laisvinimo problema, kaip yra naikinama lietuvių 
tauta. To akivaizdoje jokiu būdu negalime užmerkti akių ir 
nematyti, kas vyksta už geležinės uždangos, negalime užsikimšti 
ausų ir negirdėti savo tebekovojančių brolių pagalbos šauksmo. 
Aiškiai žinodami, kad Lietuvos žmonių valia, nepaisant skau
džiausių persekiojimų ir kankinimų, nėra palūžusi ir nepaluš, 
kad ryžtas atgauti savo krašto laisvą ir nepriklausomą gyve
nimą yra nenugalimas, mes negalime būti abejingi, bet visa, 
savo energija ir jėgomis stoti jiems į talką ir kovoti su jais 
drauge iki pergalės. 

užsideda jų jungą ant savo 
sprando. Dar kiti vedę mote
ris leidžia niekad nesibaigian
čius "medaus mėnesius", sma
guriaudami jų malonumais. Nė
ra kada nė kam išgirsti Kris
taus kviečiančio balso — pasi
kelti virš šios žemės rūpesčių ir 
dalyvauti dvasinėje puotoje. 

Niekad, turbūt, Kristaus bal
sas nebuvo taip neišgirstas, 
kaip mūsų dienose. Veltui nuo-

plėšiškumo pavyzdys ir silpnės-( p r ekiauti" 1938 m. kainomis, 
niojo visiškas išnaudojimas. 

Ta didžioji auka — reparaci
jos Sovietams — suomių tautai 
kainavo apie $570,000,000. To
kiam nedideliam kraštui — tai 
buvo begaliniai didelė suma. 

Tačiau sunkūs ir ilgi aštuo
neri metai prabėgo. Suomiai 
didelę vargo naštą iškentėjo. 
Per tuos metus — Suomija bu
vo tarytum didelis fabrikas, 

j gaminąs viską už dyką ir siun-

Žiemai išdavė neva žieminius rūbus: vieną švarką be pamu
šalo ir medžiagines pirštines, kurios labai gerai praleidžia šaltį. 
Daugelis nušalome pirštus, kojas, ausis ir kitas kūno dalis. Nuo 
nušalusių kūno dalių pradėjo luptis oda ir atsivėrė žaizdos. Aš 
nušalau kaklą, ant kurio atsirado dideli spuogai, vėliau iškilo vo
tys ir prasidėjo dideli skausmai. Barakas buvo skylėtas. Sniegas 

visvien ^ ^ a ^ 8 ^ P° ridų, nors mažytis pečiukas retkarčiais kūrenosi. Ne
buvo malkų, o iš miško parsinešti buvo griežtai draudžiama. Ne
begalėdamas iškęsti skausmų, nuėjau pas sanitarą, kuris neseniai 
buvo paskirtas. Šis davė mosties, kuria turėjau patepti kaklą, 
tačiau aprišti nebuvo su kuo. Po savaitės vėl nuėjau. Tada sani
taras pakvietė komisarą, kuris įsakė vežti į ligoninę. 

— Rytoj išveš į ligoninę, ten pagysi, o be to, gausi geresnį 
darbą. Čia daugiau negrįši, — paaiškino sanitaras. 

Išgirdęs apie ligoninę — krūptelėjau, nes. iš ten dar nė vienas 
negrįžo. Parėjęs į baraką papasakojau viską mokytojui, šis pa
lingavo galva ir tarė: 

— Saugokis, jeigu dar nori gyvas likti. 
Visą naktį negalėjau užmigti ir galvojau apie mišką už aero

dromo. Kitą dieną dirbančiųjų sąraše manęs nebuvo. Priėjęs prie 
darbų skirstytojo tariau: 

— Jau man šiek tiek geriau. Galiu eiti dirbti. 
— Palauk čia, nueisiu paklaust komisaro, — ir visai grupei 

liepęs stovėti, nuėjo įstaigon, iš kurios sugrįžęs, pranešė: 
— Gali eiti dirbti, tačiau daugiau nebesiskųsk sanitarui. 
Apsidžiaugiau, kad Dievas išgelbėjo mane iš „ligoninės" nas-
Nors kaklas gėlė, tačiau nuotaika buvo geresnė. 

Prieš aštuonerius metus, č i ą s Sovietams. 
2-rajam pasauliniam karui pa
sibaigus, vakariečiai nuo bent 
kokių reparacijų iš Suomijos 
atsisakė, bet Sovietai — tuo
jau padiktavo "karo nuostolių" 
mokėjimo sąlygas ir, kaip ma
tome, brutališkai privertė suo
mius juos apsimokėti iki pa
skutinio cento. 

Negana to. Sovietai ir taip 
yra begaliniai nuskriaudę suo
mius. Juk jie ir šiandien tebe
turi okupavę svarbiausias to 
krašto sritis, kaip: Kareliją — 
pietuose ir Petsamo — šiaurėje. 

Visos Suomijos bolševikai ne
pajėgė okupuoti, nes toji didvy
rių tauta narsiausiia pasiprie
šino. Taigi, sovietai, prisimin
dami ano karo su suomiais ne-

Kvetkaus atsakymas > 

lat skamba Kristaus Vietininko pasisekimą, šiuo kartu nebesi-
žodis, raginąs grįžti prie amži- ryžo ne tik kojos kelti į Suomi-

Tuoj po Stalino batlaižio Sniečkaus pareiškimo, plūstant ir 
koliojant gen. Eisenhowerį ir Amerikos "imperializmą", Vincas 
T. Kvetkus, respublikonų nacionalinio komiteto lietuvių grupės 
pirmininkas ir direktorius, spaudoje paskelbė tokį komunikatą: 

"Gen. Eisenhoweris kalbėjo atvirai apie Lietuvos likimą, 
pareikšdamas, kad amerikiečių sąžinė negali būti rami, kol 
Lietuva ir kitos tautos pasiliks Rusijos pavergtos. Generolo 
simpatiška pozicija, užimta ryšium su pavergtais Lietuvos ir 
kitų tautų žmonėmis, Lietuvos komunistų vadams padarė daug 
nesmagumų. Geriausiu to įrodymu yra Lietuvos delegato ko
munistų partijos kongrese Maskvoje Eisenhowerio koliojimas 
'imperialistu'." 

Gerai, kad vienas iš žymiųjų lietuvių respublikonų vadų 
skubiai ir vykusiai atsakė į Sniečkaus plepalus ir melus. 

"Mas" tebeina 
Savo laiku mes buvome painformuoti būk tai Bostone lei

džiamas lietuvių savaitraštis "Rytas" sustojo ėjęs. Atrodo, kad 
informacija nebuvo tikra, nes šis laikraštis tebelanko savo skai
tytojus reguliariai. Spalio 12 d. leidėjai kviečia platesnį "Ry
to" reikalais pasitarimą ir, reikia manyti, apsispręs jį toliau, 
leisti ir stiprinti. 

nųjų vertybių, nes jų paneigi
mas neša visai žmonijai nelai
mę ir katastrofą. 

Viso to akivaizdoje peršasi 
mintis, ar kartais neištiks ir 
dabartinę Kristaus tautą — Va 
karų krikščionybę žydų tautos 
likimas. Ar už nepažinimą Kris 
taus aplankymo laiko nesusi
lauksime ir mes, kurie didžiuo
jamės esą Kristaus Bažnyčios 
nariais, atmetimo. Esame, tie
sa, pakviesti, bet dėl mūsų pa
čių kaltės neišrinkti. Nesiguos
kime, kad yra pavienių asmenų, 
kurie paklusta Kristaus balsui, 
Jo kvietimui. 

Reikia, kad visa krikščionybė 
išgirstų Kristaus balsą ir jam 
paklustų. Kitaip gresia atmeti
mas. Dievas turi atsargoje kryž 
kel'ėse beklaidžiojančių, kurie 

jos teritoriją, bet net "bazėms 
vietos" nebeprašė. Todėl šian
dien Suomijoj nei su žiburiu 
nerastum bolševikiško kareivio. 

Baisus lupikavimas 

Galbūt dėl tos priežasties So
vietai ryžosi kitokiomis prie
monėmis prispausti suomius ir 

• 

vosios misijos išdavikė: vis la
biau nuo tos misijos tolsta. 

Ar neateis laikas, kad Euro
pa turės vėl vadovavimo va
džias užleisti kitiems kontinen-

Neaiški ateitis 
šioji Sovietų eksploatacija, 

be abejo, lietė ne tik Suomiją, 
bet lietė ir didžiąją dalį Vakarų 
Valstybių, ypatingai JAV. O 
bolševikų — gi ir tikslas silpnin 
ti vakarų pasaulį. Kaip žino
me, Suomija turėjo gauti pa
skolą Amerikoj, kad įrengtų rei 
kiamus fabrikus, įsigytų maši
nas, pasirūpintų žaliavų ir pan. 

Dabartiniu metu Suomija vėl 
atsistojo prieš didžiulę proble
mą. Jai sukasi galva, kur rei
kės surasti pasaulyje rinkų, kur 
bus galima savo gaminius iš
parduoti ? Metalo industrija Suo 
mijoj, ne pagal jų norą, yra pa
didėjusi dvigubai. Taigi, ir ga
minių savam kraštui — labai 
perdaug. Tos didžiosios industri 

rų. 
DUKTĖ IŠDUODA TĖVUS 

Sulaukėm antro pavasario. Atvežė daugiau ūkininkų. Vie
nas iš jų papasakojo, kad visus turtingesnius iškelia į Rusijos 
gilumą. Juos įtaria padedant partizanams arba pasipriešinimu 
įvedant kolchozus. Atvažiavusios mašinos išvežti, esą, palaukia, 
kcl ūkininkas pasiims visus savo daiktus. Liepia paimti grūdus, 
mėsą, gyvulius, pinigus, žodžiu viską, ką tik žmogus turi. Stotyje 
ūkininkui padedą sutvarkyti visą jo turtą ir pasako, kad nuvažia
vęs į Rusiją, viską gaus atgal, šeimos esančios uždarytos preki
niuose vagonuose su reikalingiausiais daiktais. Jis matęs kai 
traukinys su žmonėmis pajudėjęs viena kryptimi, o traukinys su 
daiktais — kita kryptimi. Sibire žmonės neatgauna savo daiktų, 
jiems pasakoma, kad daiktai ateisią vėliau.. Ten išskirstomos šei
mos pagal iš anksto sudarytą sąrašą. Vyrai esą skiriami į kasyk
las, miško darbams ir sunkesniems fabriko darbams, o moterys — 
j kolchozus ir fabrikus. Vaikai, kurie dar negali sau duonos užsi
dirbti, paimami valdžios priežiūron. Jie mokomi komunistinėje 
dvasioje. Jis žinąs, kad greitai užmirštą tėvų kalbą, papročius ir 
tikėjimą. Iš Rusijos atvežami nauji gyventojai, kurie apsigyvena 
išvežtųjų ūkiuose ir įsijungia į kolchozus. 

Laikraščiuose rašoma, kad niekur nėra geresnio gyvenimo, 
kaip Sovietų Rusijos valstybėse. Labai smarkiai puolamas Vaka-

nės mašinos įrengimai, kaip jau W pasaulis 

—= 

žinome, buvo padaryti tam, kad 
išpildyti sovietų užkrautąją naš | s t o v v k l%. O buvę taip: 
tą. 

Negavus greitai užsienyje rin 
kų, Suomija galės pradėti dūsti. 
Atsiras bedarbė, nustos suktis 
fabrikų mašinos ir grės ūkinis 
bankrotas. 

Šiuo metu suomiai bando de
rėtis dėl prekybos su tais pa
čiais Sovietais, kuriems jie ligi 
šiol gaminius tiekė uždyką. De
ja, esą iš to nesimato daug vil
ties. Sovietai, jeigu ir pirks ką 
nors — jie norės pagal... „tas 
pačias kainas", kaip buvo pri-

Kartą mokytojas man papasakojo, kaip jis pakliuvo į darbo 

(Bus daugiau 1 

tams, kitoms rasėms ir spal 
voma? Juodųjų ir geltonųjų statomos gėrybes reparacijų są-
kraštai vis labiau išgirsta Kris- skaiton. Iš jų gautos pajamos, 
taus balsą, tie gi, kurie jau se- toli gražu, nepadengs tų didžių-
niai yra pakviesti, vis labiau jų fabrikinių įrengimų bent a-
darosi neverti. 

Gyvename likiminę valandą, 
tik laukia pakvietimo. Kitados nuo kurios priklauso mūsų iš> 
Europa pasisavino iš Rytų pri- rinkimas arba atmetimas. Ta-
vilegiją išugdyti krikščionišką- įčiau ženklų, kurie rodytų rengi-
ją kultūrą, atremtą į Kristaus mąsi eiti į Kristaus puotą, taip 
mokslą, šiandien ji darosi sa- yra maža. 

mortizacinių išlaidų. 
Kaip matome, narsioji Suomi 

ja garbingai išnešė jai užd$tą-
ją naštą. Tačiau, kas žino, ar 
tai viskas? Ar ir vėl kada nors 
vilkas nepareikš ėriukui, kad tu 
drumsti man vandenį?... 

, 

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINES SĄJUNGOS 
CHICAGOS SKYRIUS RENGIA 

DAILIOJO 20D2I0 KONCtRIA 
Su visiškai nauja programa atvyksta 

TRYS MDSŲ DIDIEJI: 
BERNARDAS BRAZDŽIONIS — Poetas laureatas 
ANTANAS GUSTAITIS — Rašytojas humoristas 
HENRIKAS KAČINSKAS—Žymuais dramos aktorius 

VAKARAS ĮVYKS S. M. SMUO mn. 12 h im 
LIETUVIŲ AUDJT( )HIK >JE 

3133 South Halsted Street 
Šokiams gros BALIO PAKŠTO orkestras. Pradžia 5:30 v.v. 

^ : .!' 

Draugo (imiiiiiicrak visuomet jmilsi IIOYAIM 
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Sovietų kariniai planai 
Pasakoja pabėgęs SSSR generolas 

JUOZAS PRUNSKIS 
•-• 

Žurnalas "The Saturday Even- nes jėgas paruoštoj padėty. Bal-
ing Post" įsidėjo įdomų pareis- kanuose taipgi jėgos būtų su 

koncentruotos, ir gal - greitas 
Irano žlugimas palenktų Turki
ją įtikinti, kad ji turinti atsi
mesti nuo vakarų ir pasirašyti 
sąjungą su Rusija, duoti rusų 
laivams pasinaudoti jų uostais,, 
žodžiu Turkiją palaipsniui pa
imti savo kontrolėn. 

Jei šis planas sovietams pa
sisektų, jie patrauktų į Iraką, 
Jordaną, pasiektų ir patį Sueso 
kanalą. 

s. 

Kas rusus sulaikytų Art. 
Rytuose 

Tokie sovietų planai. Jiems 
užbėgti už akių tas buvęs šo

kimą buvusio raudonosios armi
jos generolo Aleksiejaus Marko
vo. Šis karys į raudonąją armi
ją įstojo revoliucijos metu, pa
siekė generolo laipsnį ir Antra
me Pasauliniame kare buvo di
delio aviacijos dalinio viršinin
kas. 

Kai jis skrido priešaky lėktu
vų grupės, buvo pašautas ir pa
teko į vokiečių nelaisvę. Sąjun
gininkai jį išlaisvino, bet į Ru
siją jis nebegrįžo, atsiduodamas 
demokratinių valstybių tarny
bai. 

"V 

Sovietų generalinio štabo narys 
Rusijoje jisai buvo priskirtas 

prie sovietų generalinio štabo 
ir jam teko susidurti su sovie
tiniais būsimųjų karų planuoto
jais. Tasai generolas tvirtina, 
kad sovietų strategai visų pirma 
planuoja užimti Aziją-Europą. 
atskirti nuo tų kraštų Ameriką ™ rizikingas avantiūras. Jis 
ir šį kraštą įtraukti į depresiją taipgi siūlo graikus ir jugosla-
ir tada, panaudojant penktosios, vus paruošti spyrimuisi prieš 
kolonos vyrus, "Baltuosius Rū- sovietų satelitų armijas. 
mus nudažyti raudonai". Masinanti Ruhro pramonė 

Gen. Markov tvirtina, kad so
vietai jau nuo seniai padarė pla- Sovietus masina ir vakarų 
nus užpulti kiekvieną su jais be-! Vokietija, kurios Ruhro krašto 
sirubežiuojantį kraštą, prade- pramonė turi didelės militarinės 
dant Korėja, baigiant Suomija reikšmės. Sovietai Rytų Vokie-
Korėja jiems svarbi strategi-' tijoje laiko 30 divizijų ir mėne-
niams planams prieš Japoniją, sio laikotarpy gali lengvai at* 
Tiesa, Kurilų salos yra daug ar-: siųsta dar 20 divizijų iš europi-
čiau Japonijos, bet tenai nėra ™s Rusijos, o dar satelitai ga-
žmoniško uosto ir veržtis per:1* duoti apie milioną karių, bet 
Korėją yra daugiau apskaičiavi-l i r be jų rusai gali daugiau pas

tatyti, negu NATO įstengtų su
telkti. 

duojantieji lėktuvai būna nu
ginkluoti. 

I r gyventojus bei karius nu
teikti prieš vakariečius netaip 
jau lengva, nes jie žino kokios 
pagalbos buvo susilaukta iš a-
merikiečių paskutinio karo me
tu. 

"DRAUGA8" AGENCY 
55 E. VVashlngton St. 
'IV.I. DEarborn 2-2434 

C L A S S I F I E D A N D H E I P W A N T E D A D S 

2S34 So. Oakley Ave. 
Tel. VIrginia 7-6640—7-6641 

HELP VVAJVTED — MOTERYS 
I 

Geras pradinis atlyginimas su au
tomatišku pakėlimu. 
PLASTIC INJECTION MOLDING 

MACIUM-; OPERATORS 

vietų generolas skatina įrengti j j u o s kalbėti prie radiją, siųati 
amerikiečių britų aviacijos balionais brošiūras, gaivinti 

"Laikyti paraką sausą" 

Bet visdėlto — padėtis įtemp
ta ir gen. Markovas ragina va
kariečius "laikyti paraką sausą", 
visuose strateginiu atžvilgiu 
vertinguose pasaulio kampuose 
įrengti bazes, stiprinti NATO ir 
Pacifiko sąjungą, siųsti ginklus I 
sąjungininkams, pravesti uni-1 £ a t > T i m a s ne™Į<f l i nG a s ! Mos an-J . . . . . . ^ , i mokysime. Naktine pamaina. 48 
versalinj kannj apmokymą, p*-1 vai. savaitėj nuo 4 vai. p 3 pietų 
ruošti priešlėktuvinę apsaugą, i iki 12 vai. ryto. Ir 12 vai. ryto iki 
sumobilizuoti pramonę, s t ipr in t i ' 8 va l- r v t ° -
aviaciją. Jis stiprina amerikie-i Darni darbininko pri«xjhj, o«ro* darbo 
fius nrimineq kad rimu tauta v-1 **lyW Dagininko Įvertinimą* Turi cius priminęs, Kaa rusų tauta y-i kaliattl ir lupraiM untillksl, Nėmo-
ra tylūs demokratijų sąjungi-' UanulH sjusisiskims* nuo: Peterson & 

. , . «. . . . , ;, , . i Ktttlba.ll — Lincoln & Peterson — 
ninkai. Jie nori gyventi laisvėje, | i:n<i of Devon Car Line. 
be policijos baimės. Reikia į 

HELP WANTEI> MOTERYS 

FILE CLERK 
..$190 PER MON*TH 

General office dutles in branch 
office of national insurance inspec-# 
tion agency located direetly ad-
jacent to Elevatcd and La Salle 
St. station. 

WAba»h 2-1045 

H E L P W A N T E D — VYRAI 

FEDERAL TOOL CORP. 

Cia yra nuolatinis darbas sąžiningai 
STENOGRAFKI 

Malonios darbo sąlygos, įvairios parei
gos; ventiliuojama įstaiga; 5 d. sav.; pro
ga vartoti savo sugebėjimus. Saukite Mr. 
Smith asmeniškam pasikalbėjimui. 

DEarborn 2-5426 i 

AssI.Htnnt lHMKUUcrpor 
Permanent B day 40 hour wui(k. Oood 
•tartlng salary etoellent working con 
ditions many employoe IvmefltH. Hoa-
pttalisuition Pald vucatlon. 

Soo Miss Oormmn 
Kiii:i;v sriiv PRODUCTS, INC. 

2UI1 K. Indiana A ve. 
(AluinH :» (1011 

bazes kaip galima arčiau sovie* 
tų jautriųjų žibalo šaltinių, į 
Turkijos vandenis pasiųsti savo 
laivus, kad rusai būtų priversti 
gerai apsigalvoti pirm pradėda-

juose viltį geresnės ateities. 3600 Pratt COrnelia 7-8060 

IsNUOMUOJAMA 

mų. 
Dėl dviejų dalykų. ma&ina 

Iranas 
Iš kitų artimesnių sovietų sie-

Toiimų bombardavimų specas 
Generolo Markovo tvirtinimu 

ranas. Jo prijungi-. R u ^ J a turi 4,000,000 karių rė
mui planuojama panaudoti So-; guliarioje armijoje ir apie 16,-
vietų Turkestano ir Kaukazo[ 000,000 paruoštų rezervų. Jų 
trupes. Iranas sovietus labai ma1 amžius — tarp 20 ir 40 metų. 
sina dėl dviejų dalykų: gausių! Mobilizacijos planai paruošti ir 
žibalo šaltinių ir uostų šiltuose J* 8 a l i b ū t i pravesta per tris 
vandenyse, kurie neužšąla. Iš to- mėnesius. Kiekvienas sovietų fa-
kių uostų savo submarinais s o - b r i k a s t u r i išdirbtus planus 
vietai galėtų paraližuoti Britų; k a i P P e r e i t i J karinių reikmenų 
susisiekimą su Indija, Malajais, i gamybą. Raudonoji aviacija 
Australija, ir daugelis Tolimųjų P i n n a k a ^ P a v e s t a vadovauti 
Rytų kraštų kaskart labiau da- tolimųjų bombardavimų specia

listui generolui Žigarevui, tai 

i šnuomojamas 4 kambar ių h u t a s 
su vonia. Kreiptis: 

2143 W. 24tb St. 
(Užpakaly je-rūsyje) 

Išnuomojamus Svhnsus miog. kumb. 
vienam vyrui ar ved. porai. Qall-
mybfl naudotis virtuve; centrallnls 
npAUr iy i imH. * 

D&MESIO, daktarai. Pliysicians, 
dantistai, X«ray technikai, optoma-
t ristai, hleali vieta klinikoms, 200 kv. 
\u'<[ų, arti liĮaronlnfis. Autom, ptuleji-
mo vieta. I aukšto natnaa; nuoma 
$126 mėnesiui, tik perdirbkite j ma
gui 'OfiBUS ir gaukite ilgas sutartis. 
Savininkas TOrence 2-7980. 

IŠNUOMOJAMA Taverna . 
Geroj apylinkėje. 

734 VVest 85th S t r ee t 
VIrg in ia 7-9469 

Olft yra nuolatinis darbas sąžiningai 
KTENOGKAFKI 

Malonios darbo aalygos; J vairios pa
reigos; vėsinimas; fi d. sav.; proga 
vartoti savo gabumus. 

SAUK IT K M U. SMITH 
asmeniškam pasikalbėjimui 

1)1 ai l.om 2 -M2( l 

DĖMESIO! 

vaisiais rytųsi prinokusiais 
kristi į rusų sterblę. I reiškia, kad dabartiniai sovietų 

Irano užgrobimui sovietai, ša-: P l a n a i S a l i s i e k t i i r b o m b u -
lia vietinių komunistų, planuoja 
panaudoti gausius parašiutinin
kus, stengiantis kiek galima 
išsaugoti nesunaikintus žibalo 
versmių įrengimus. Stoka pa
krančių artilerijos Irane sovie
tų kariniams laivams lengvai 
duotų užimti uostus. 

Rūpestis dėl Baku 

krušą ant Amerikos. 

Kodėl SSSR nepradeda karo? 

— Kodėl Rusija, turėdama 
tokią jėgą, dar nepradeda karo 
dabar? — klausia generolas 
Markov, ir atsako: 

— Pagal sovietų karinius 
samprotavimus pergalė parei-

DKMESIO savininkai! Saukite 
šiandien dėl šildymo ir kanalizacijoi 
darbų. Ar jūs turite kokių rūpesčių apie 
jūsų pažinį katilą? Tuomet šaukite F. 
and F. Plumbing and Heating Service 
Pertaisome ir naujus dirbame. 

BErkshire 7-3374 

IKftKO D A R B O 

Vyras jleSko dažymo, poplorlavlmo, 
taisymo verandų darbo. Saukite; 

V. VAITIEKUS 
VIrginia 7-8326 arba 

YArds 7-4895 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

Savininkas parduoda maisto, mCsos 
Ir sušaldyto maisto krautuvę. Geras 
įsteigimas; geras biznis; nereikia 
dirbti sekmad.. 6 kumb. su vonia; 
turi skubiai parduoti; pigiai. 
ŠAUKITE: 

PRospect 6-2260 

Ar domitės nuolatiniu darbu su už-
tikrinta»ateitlm? Tuojau turime vieta 
dėl 

TYIMST — <ieneral C'lcricul 
Malonios darbo HŲIVKOH, )VUIHOH pa-
reiKOH, 5 dienu savaite:. Ims naujai 
pradedančių dirbti. Kreiptis asmeniš
kai arba telefonu — 

AKT IM m i S I I I M ; COMPANY 
25()» w Oormak Kotui 

lilshop 7-5100 y 

TYPISTS 
Nortlnvest manufacturer has per-
manenW openlngs In several depart-
ments. Good opportuulty for advanec-
ment for beglnners. Modern offle<\ 
opnvsnlSJ \vorking eonditlons. 

Duro Metai Products 
2649 N. Kildare flve. 

Pardavimui grosorne ir mėsos 
mus i krautuvė. 4 kambarių butas už

pakaly krautuves. 

YArds 7-8396 

Domesio turintieji gagO leidimus! 
Leiskite mums pakeisti prieš Salto 15 metų s u t a r t i s , 
oro atfijima. Nerūdijančio plieno 
dūmtraukio jtlesimai. Krosnys, kana-
llzaeija, skardos darbai, ga/.o pakei
timai. Kast Maine Shcct Metai 
Work8. VAnderbilt 4-2434. 

Likerio krautuvė ir baras arti Ar
cher ir Callfornia. Įskaito 3 kamb. 
ir vonią; mažas įdėjimas kapitalo. 

ŠAUKITE: 
BIshop 7-9473 

• • !• I I •• i 

hemeslo Savininkai! 
1)1 \ I i l t HKATINCi 

Guzo, anglies Ir aliejaus krosnių, jvo-
dlmas. Krosnis Išvalo Ir pataiso. . 
Gutters ir Dovvnspouts jveda. Ncino- j 
kaml apskaičiavimai — mieste Ir 
priemiestyje. 

Skambinkite Ki lnumai 8-1150 
i.-is \v. Kitli IM. ' J. Ford 

I 

CUSTOM AIR 
S1LTO ORO KROSNYS 

(Ja/o ir aliejaus pakeitimai. Specialistai 
darbe: Custom Hs&ting ir Oro ventelia-

, vimo, Sheet Metai VVork. 907 Ogden 
na nuo keturių veiksmų: didelių' Ave Naporvįii(.( i>hf. Napervillc 
a r m i j ų , p u i k i ų k a r o p l a n ų , p r a - | 867-\V-l arba BLtnhuiSt 80:U. Mes ap

tarnaujame vakarinius priemiesčius. 

.ViU u v y l ė s N e i i u m e l l o k i tv^a 

LIKTUVAi TRVYNEI 
rati<ius mažiausiems skaitytojamp. 
Spalvotos VI. Vl.lclklo Iliustracijos 

Kaina 50c 
Užsakymus su pinigais siuskit© 

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

Chicago 8, llliiuiiH 

m 

PARDUODAMAS namas su tavernos 
bizniu Ir 3 butais B^ventl,' '2 karu 
mūrinis garažas. Atsišaukite 

«45 W«si IKth Htnvt 
i • ' ' 

(1A RAŽAS III C.AZO STOTIS 
ĮVlseonslnc yra gražu! Jeigu JIĮH no-
! rlt(! padaryti )>lnigu. mes turime vieš
bučių, taverna. gara*u. gazo sto^h;. 
krautuvių, bi/.nio progų. Jeigu Jūs 
norite pasilsėti ir pasidžiaugti gyve
nimu, mes turime namų, viešbučių, 

i ūkių -— didelių ir mažų. 
CIdNTONVIUUK SALUS COltP. 

ClintonvlUe, w»s. IMI. 22x» 

P A R D A V I M U I "T 

l 'ardavimui sluvčjo įrankiai. BUS nu-
mlo po <;:()() vai. vakare; fte.štad. 
visų dienų. 

1701 W. 'lIMh St. 
lll.inbH'k l vmis 

NEPRALEISKITK PROGOS! 
Patartuiv'ina'') nctnokjtmal 

"DRAUO* .̂  - - ge'rians'as Ihtuvlų 
dienraštis, *-.iotaniB tik | dol., pus.n 
14.50, 

"K. K '.AIVAS" — labai įdomus 
religines ir tautines minties savalt 
rastis, metams tik 2 dol{ 

"THIO .MAItlAN' ~ mčneslnls 
bUolnut anglų kalboje lselnųs žurna
las, metams 2 dol. 

Alnos Ir k i u s katalikiškus laiki-aA-
ėius galiu- užsisakyti, ptatei t i prenu
meratų kiekvienų sekm. dieni "M i-
sos" spaudos kioske yrio Šv. Kry
žiaus bažnyeibs Tovvn t,t tARfi lietu 
vių kolonijoje, šių laikraščių atsto
vas išduos jums pakvitavimus. 

Skelbtis "DRAUOE" Hpsimokm 
aes jin yra plačiausia' sUaitoma* 

dtavlu IIIIMIIHAUN. O skelbimą 
xalna yra prieinama vlHlnma. 

RKIKAMNC/V — VYRAI IR MOTERYS 
J? % , 

Irano užgrobimas sovietams 
palengvintų apa saugą Baku ra-įmonės pajėgumo ir geros mora-
jono, kur yra jų svarbiausieji 16s- Rusijos pramonė ir morale 
žibalo šaltiniai, duodantieji apie 'dar nėra pasiruošusios III Pa-
trečdalį sovietų žibalo. Rusai, sauliniam karui. — 
ypatingai bijosi, kad amerikie-1 D * r 1946 metais Stalinas pa
čių ir britų lėktuvai gali visus «akė, kad Rusija nesijaus šau
tuos šaltinius paversti griuvę- g*. k o 1 l ) e r m e t u s negalės pro-
siais ir baisiu gaisru, ir juos iš- dukuoti 60,000,000 tonų plieno 
tisais metais nebūtų įmanoma »* tiek pat žibalo. Dabar Rusi-
užgesinti. Dėl to tame rajone vi- ja teprodukuoja 31,000,000 to-
sos saugumo priemonės panau- -nų plieno ir 42,000,000 tonų ži-
dojamos. Vieta laikoma švari, balo. Taigi — šioje srityje ko-
kad netelkšotų lengvai padega-11 '** ^ r Kana tolimas, jiors Ru- - ^ - ^ 
mų žibalo klanų. Svarbiausio- -sija, visiškai nepaisydama gy* į^sjsjc 
šios versmės aptiestos metalo ' ventojų kasdienių reikalų šiuo j ^ j e l g u jješkai savo gyvenimo skaua-
krotomis. Sukoncentruota stipri i metu Ir įstengia gamintis dau-^mo prasmes, skaityk K. Kl. Cir 
priešlėktuvinė artilerija. Nfcl- g*** k a r i ^ i u reikmenų, kaip tauto knygą: 

Amerika, bet JAV-bėms sukru- SKAUSMO PERGALĘ 
tus tas santykis gali greit pa 
sikeisti. 

CIA YRA NUOLATINĖS VIETOS BUDRIOM MOTERIM 

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

1401 W. lackson Blvd. SEeley 3-1045 

pasiruošę ir kintuvai visada 
patruliuoja. 

Nervų karas su Turkija 
Dar vienas sovietų rūpestis 

tai turkai. Jie supranta, kad 
turkai turi stipriausia, labiau-' 
šiai jiems galinčią pasipriešinti 
armiją Artimuosiuose Rytuose. 
Gal ji ne visa taip gerai ginkluo
ta, bet kautynių dvasia stipri, 
nes turkai visada nekentė rusų. 
Sovietai žino, kad užimti kal
nuotą Turkiją, pasiryžusią at
kakliai gintis, reikėtų labai 
daug kraujo. Todėl jie daugiau 
linkę čia panaudoti nervų ka
rą: verždamiesi į lianą Turki
jos pasieny turėti dideles kari-

Vlcno dienoraščio frnffiucittal 

Moralė 

\ Sunkoka ir su Rusijos mora
le. Stalinas didžiuojasi savo ar
mija, bet ja nepasitiki. Prieš pa-| f tv ' r« l. pranasaui»....iiirt 
radus priešais Staliną raudonar
miečiai iškrceiami ir iš jų gin
klų išimami šoviniai. Ir para-

,.Skaitydami Alo uionoraHČIo fraj< 
nitiivuK, matysims. kad kelias j ikau 
šiuo poiKulŲ, yra labai vargingas. Ju<» 
k'iiaujaatiH puolcv ir kollaHt; jis ko
pia ) porgal.es kaina žaizduotom ko
jom, nudažytais kaliais Ir kruvinom 
rankom. Ut Jo «. klų trykšta VllMol 

skausmo pftt' 
Kate džiaugsmo ž< moj 

^ 4' 
HKLf WANXCil) — VYRAI 

r ^ 

l i H l t i a SI.. .(» I / .sisjik; M: 
„D U A l i J A S " 

ttf£ CLEAN 
• Tiit'k|M»intiiiu • (aiilkinų 

•% (lilimicv rc|Miii's ę> s t t a m cleaiiliiK 
Kom«i«in>ai» Industriniai ResUtenclnlal 
Vyksta II u- bet kur — Rtlsste a r prhunlostyjo 

UILDINGS 
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CONKOLIDATKI) POINTINO & 
i i i ; \ M M ; CO. 

MetlOBtttMe Mloliiguii 2-ulOti 
r ' t""' ' • '• 

Specialistai ir nespecialistai vyrai sustokite jieškoję. 
Cia yra jums: 

BUITKKS O. I). GKINDUU . 

DRILL PKKSS set-up 
(Sustatyto jas) 

TURRKT LATHE set-up 
and operate 
(Sustatytojas ir oi)eratorius) 

Taip pat 
STOOK R»OM (sandelyje) 

SHIPPING ROOM 
(Išvežiojimo 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 CHICAGO CORP. 
4740 N . Ravenswood 

^ 
T .'" ' ' mmmtfi 

Ar jūs jieškote pastovaus darbo, 
švarios patalpos", ir darbininko į-
vertinimo? 

FEDERAL TOOL CORP. 
turi daug darbų dėl 

ASSEMBLY WORKERS — 
DIENOMS 

t 
1 i 

(iki 48 metų) 
Patyrlman nereikalinga*, bun priima
mi ir nąžlniiiKl prad«'<l^. OauHŪB dar
bininko priedai — uždarbio panldali-
ninuiH. .Mažal kainuoja kafeterla. Ge
ras pradinis atlyginimas. Turi kal
bėti ir suprasti angliškai. 

3600 Pra t t 
COrnelia 7-3060 

Ar dOfnitftf nuolatiniu darbu, sva
rioje dirbtuvėje, kur darbininkai yra 
Įvertinami? 

Tuojau i».ii reikalingi darbininkai 

BENDRAM DIRBTUVES 
DARBUI 

Bendri darbai kartu su „ubipplng". 
Patyrimas nebūtinas. (Heras darbinin
kus Išmokysime. Bus klek Ir antva-
hiudžių. Kreiptis — 

A. C. WEBER 
216 North Ganai St. 

NAYLOR PIPE CO. 
Reikia vyri; 
3-je pamainoje nuo 

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

1 / 

Hospitalizatictti amd 

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 

VYRAI I R M O T E R Y S 

Dirbkite arti namu — sutaupysite 
kelionCs laiką bei Išlaidas. Turime 
keletą vietų dabar — 

TYPiST-GENERAL CLERKS 
Taip pat reikaliuRas vyraH 

ACCOUNTING CLERK 
Malonios" darbu Mijlytfos, jvulrtos pu-
reigoK. I Jau K prb'du. O r u s atlygi
nimas Saiinlnfflems daildninkarns. 

Kreiptis — 

NATIONAL LEAb CO. 
900 W. 18th St. 

AšsiKUinl .sliippiuK 0lefHt typim; is 
rėqulred and bllliug exp*Plonce. Per-
iiKimut. r> day — 40 hour \v«ck. 
(iondT startini; stxlaiy and K'ood \vork-
inK eonditlons. HospUalUatlon and 
iiiHuranev plan. v 

See Mr. Jacobsen 

KOPPKRS CO. 

3900 8. Laramic 

Bishop 2-1720 

or TOwiilia!l 3-8100 

l f l > 4 p ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ K ^ ^ ^ B J g j g i ^ m s j S j ^ i * ^ ^ * • ^^SJB>*• < » 4 B * ^ * » * • * 

Jei tnrlto parduoti ar Htauotno 
tl, pasiskelbkite smalklg skelbimą 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-IMVIO. 

HKLP WANTKD VYRAI 

GENERAL FACT0RY 
MODERN PLANT 

lst and 2nd shifts Permanent; 
year round work. 

Oppo?tunity for advencement 
Many employee benefits. 

UNION BAG & PAPER CORP. 
4545 VY. Palmer 

(2200 North) 
CApitol 7-6000 

Bkublal reikalingi 
ItAG KOKTKKS 

WOOIi KOįrEKRS 
Patyrę; geros darbo salyKos; ftvari 
dlrbtuvfi; nuolatinis; ateikite asme
niškam pasikalbėjimui. 

.1. CHAl'MAN & KONS 
2ftOO W . i ui h Kt. 

i • • • •• i 

M E N for Factory 
• SU i; AK OPUIATOK 

r SLITTKR OPERATORS 

I MACHINE HELPERS 

I ORDER F1LLERS 

I STOCK HANDLERS 

I LIFT TRUCK DRIVERS 

I VVAREHOUSE CLERKS 

See Mr. Muldoon 

STEEl SALES CORP. 
3320 S. Pulaski Rd. 

BIshop 7-7700 
C O O K 

Experienced for Coffee shop 
PERMANENT 

Good working conditions 
2 weeks vac. with pay 

Call after 9 a. m. 
MOnroe 6-6005 

• • • • • « « « i 

Skubiai reikalinga 
SIUVĖJAS arba PROSYTOJAS 

Nuolatinis darbas 

601 W. 43rd S t 
BOulevard 8-9807 

PUNCH PRESS OPERATORS 

BXPKRIBNCBD OR \ v n . i . TKAIN. 
DAY s m i ' T ONtiY. DVBRTIME. 

VVOUKINCl CONDITIONS ARK 
KAVOKAItl.i:. OWN BKT-UP HELP-
FUL. BUT#NOT NBCE88ARY. 

AUTOHATtC 1NCRKABE8. 

ARGUS WIRE PRODUCTS 

1218 S. VVestern 

CHes. 3-2220 

UŽTIKRINTAŠ~DARBAS 
Ar norite dirbti arti namų? 
Ar norite gerą atlyginimą? 
Ar patiktu dirbti dirbtuvėje ar 
fabrike kur siūlomos garai dar
bo progos? 

Tad būtinai užeikite ir matyki
te mus. Mes turime daug vietų 
sekančiuose darbuose: — 

• IHSPECTI0N 
• PUNCH PRESS 
• ASSEMBLY 
• GENERAL PK0UUCTI0N 
Pasikalbėjimas kelias minutes 
su mumis bus atlygintas dides-
nioms. pajamoms, nuolatiniu 
darbu, geresnioms darbo sąly
goms ir būsite patenkinti darbu. 

INGERSOLL PR0DUC1S 
Divisiom 

Borg W a i w Corp. 
1000 W. 1201h St. 

Chicago 43, 111. 
tAIIINDT ASKIjMltl,|.RS K l i l . l - i ' 

SANDKHS 
Rx|Mrfo(ios4l on Dooaslonal tablcs. 
H(«>acly w o r k , u l l | i : iu l l»»>iul i l s . 

CENTRAL PARLOR FRAME 
MFG. CO. 

1311 W. 47th SU 

• 

. 
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šeštadienis, spalio 11, 1952 

Knyga - tinkamiausi dovana 
NEDAUG BELIKO LAIKO I K I . . . K A L Ė D Ų . . . 

nedaug beliko laiko nupirkti kalėdinę dovaną savo myli
miems asmenims. Viena gražiausių .dovanų ne tik KA
LĖDOMS, bet ir visokiom kitom progom, kaip pav. vardi 
nčm, gimtadieniui, mokslo užbaigimui buvo ir bus KNY
GA — žinoma, ne bet kokia, bet gera, lietuviška knyga. 

NEDELSKITE.. . parūpinkite dovanas iš anksto. Iš
venkite viso Kalėdinio pirkimo susigrūdimo ir sunkumų; 
viso stumdymosi krautuvėse ir ilgo jieškojimo t inkamos 
kalėdinės dovanos. Galėsite ramia sąžine klausytis ra
dijo arba žiūrėti televizijos programų, jei tuojau* pa
siųsite mums knygų užsakymą. Sakome, TUOJAUS, 
nes paskutiniu momentu pasiųstas užsakymas gali likti 
neišpildytas, nes prašomos knygos jau gali būti išsibai
gusios. Paskutiniu momentu pasiųstas užsakymas taip 
pat del nepaprastai didejio susigrūdimo pašte gali bū t i ' TRUMPA APPOLOCETIKA, kun. Pr. Būčys, MIC 
laiku nepris tatytas . T o d « siųskite visus užsakymus kiek ^ U g ' « J g ^ » P

D O G M A T , K A ; ' P. U von $ 1 ° ° 
galima anksčiau. Rugloff, vertė kun. dr. M. Ražaitis, "Lux", 160 p. $0.50 

KADANGI kaikurių šiame kataloge skelbiamų kny- 2MOGAUS TIKSLAS, konferencijos, kun. Pranas Jak-
gų tėra tik maži kiekiai, todėl siunčiant užsakymus pra- štys, 1924, Wuersburge, 76 p $0.50 
šome parinkti kelias knygas, nurodant kur ias norėtume- * ^ ^ 
te gauti pirmoje vietoje ir, jei tų nebūtų, kurias k i t a s ' MALDAKMYGES 

STACIJOS IR GRAUDŪS VERKSMAI $0.20 
ŠVENTOJI DVASIA, vysk. Pr. Būčys, MIC, 1932, 

Marijampolė, 289 p $2.00 
ŠVC. JĖZAUS ŠIRDIES INTRONIZACIJA, kun. dr. J. 

Vaitkevičius, MIC. 1929, "Draugas", 92 p $0.40 
ŠVC. JĖZAUS ŠIRDIES INTRONIZACIJA, kun. S. 

Draugelis, 1917 "Garsas", 132 p $1.00 
ŠVC. JĖZAUS ŠIRDIES INTRONIZACIJOS APEI

GOS, 1929, "Draugo" sp., 16 p $0.05 
ŠVC. JĖZAUS VARDO DRAUGIJOS {STATAI, kun. 

P. Saurusaitis, "Draugo", 1924, 120 p $0.50 
ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIA, I dalis, Paparonia, 

1909, Seinai, 178 p $0.50 
ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIA, II dalis, Paparonis, 

1910. Seinai. 152 p $0.50 
ŠVC. P. MARIJOS APSIREIŠKIMAS LIURDE, vysk, 

P Būčys, MIC. 1943, Bosone, 510 p $3.50 
TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS KONGRESAS 

SYDNEįY, AUSTRALIJOJE, vysk. P. Būčys, 
MIC, 1929, 244 p $125 

TRETYSIS ŠV. PRANCIŠKAUS {STATYMAS, kun. 
A. Tamoliūnas, 1922, Chicago, 20 p $0.10 

TRIJŲ DIENŲ REKOLEKCIJOS, kun. dr. A. Civins-
kas, 1907, Seinai, 120 p $0.85 

pasiųsti. Tokiu būdu susitaupys daug laiko ir bus iš
vengti bereikalingi rašinėjimai.. % 

PINIGUS prašome siųsti su kiekvienu užsakymu. 
Užsakymai be pinigų bus siunčiami išperkamuoju mo
kesčiu. 

Siųskite visus užsakymus šiuo adresu: DRAUGAS, 
2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, Illinois. 

TIKYBINIAI RAŠTAI 
ANGELAI. Frederick von Lama, 1950, Chicago, 111. 

56 puslapių $050 
ANGELO SARCO DRAUGIJOS ĮSTATAI, "Drau

gas", 12 p , $005 
APEIGOS RYMO KATALIKŲ BAŽNYČIOS, J. Geru

tis, 1908, "žvaigždes" sp., 192 p $0.75 
APIE ATEISTINI KOMUNIZMĄ, Pijus XI, 1937, 

"Draugo" Sp.. 63 p $0.20 
ATGAILOS SAKRAMENTAS, kun. Pr. J. Vaitukaitis, 

"Draugas", 1935, 24 p $0.10 
AUŠROS VARTAI, kun. J. Prunskis, 1949, Chicago, 

111., 40 p , $0.30 
DANGIŠKASIS DVARAS, Liutgardos Malda, 46 p. $0.15' 
DIEVAS SUTVĖRĖJAS, kun. M. Durickas, 1919, 

Chicago, 111., 149 p $0.75 
DIEVO IR ARTIMO MEILE, kun. J. Jusevičius, 1930, 

Chicago, p. 78 $0.25 
DORYBES, kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC, 1932, 

"Draugo" sp., 192 p $1.00 
EISIU PAS TĖVĄ, kun. J. Burkus, 1946, Dillingen, 

p. 111 $0.50 
(JYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, 

I tomas, kun. dr. J., Vaitkevičius, MIC, TT. Ma
rijonai, 464 p $5.00 

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, 
II tomas, gavėnif* ir velvkinis laikotarpis, Kun. 
Dr. J. VaitkevtfliUfl, MIC, TT. Marijonai, 543 p. . . $5.00 

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai mėty dienai, 
III temas. Velykinis laikotarpis iki Žolinės, Kun. 
Dr. J. Vaitkevičius, MIC, 622 psl $5.00 

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, 
IV tomas, nuo Žolinių iki advento, Kun. Dr. J. 
Vaitkevičius, MIC, 672 psl $5.00 

GYVYBES ŠALTINIS, kun. dr. J. Vaitkevičius, MIC, 
1932, 48 p $0.20 

IŠVAKARES GRET LEMANO E2ERO, kun. M. Mo-
. ravski, vertė Gerutis, 1906, Shenandoah, Pa. 

172 p $1.00 
JĖZUS KRISTUS, vysk. Pr. Būčys, MIC, 1930, 514 

p., pop. virš $2.25 
audeklo virš $3.00 

KATALIKŲ TIKYBA, vysk. Pr. Būčys, MIC, 1921, 
"Draugo" sp., 216 p., įrišta $1.25 

KATALIKŲ TIKYBOS KATEKIZMAS, S. M. K. 1935, 
Šv. Kazimiero Seserys, 80 p $0.35 

KATALIKŲ TIKYBOS KATEKIZMAS, 1946 m., Vo
kietijoje, 156 psl $0.50 
KAIP IŠVENGTI SKAISTYKLOS, E. D. M., Chicago, 

1952 $0.40 
kietijoje, 156 p $0.50 

KOVOJE U2 KRISTŲ, Rym«ntas, 1927, "Draugas", 
58 o $0 25 

KRIKŠČIONIŠKOS DOROVES MOKSLAS, dr. St. ' 
Gruodis, S. J., 1947, "Lux". 160 p $0.50 

KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS, kun. dr. K. A. Ma
tulaiti *, MIC, 1029, "Draugo" sp., 223 p $1.00 

KRISTAUS SEKIMAS, Tomas Kempetis, 1945, Bos
tone, 424 p ' $2.00 

KRYŽIAUS KELIAI arba STACIJOS, Šv. Pranciškaus 
Dvasia, 1929. "Drauco" sp. 32 p ' $0.15 

MALDOS APAŠTALAVIMAS, 1943, TT. Jėzuitai, 176 
puslapiai f $0.70 

MARIJA KALBA PASAULIUI, Prof. Dr. L. Gonzagu 
Da Fonceka, Fatimos: paslaptis ir jos reikšmė 
pasauliui, p. 264 $2.00 

MARIJOfl ŽODIS FATIMOJE, Marijos apsireiškimų 
1917 m Fatimoje aprašymas, kan. dr. P. Aleksa, 
1951, Liet. Ket. Spaudos Draugija, 128 p $1.00 

MĄSTYMAI arba MEDITACIJA, arkiv. J. Matulevi
čius, MIC, 1928, TT. Marijonai, Marijampolėje, 
28 puslap u r $0.10 

MAŽAS KATEKIZMAS, kun. V. K., 1932, "Draugas" $0.10 
MAŽASIS KATALIKŲ TIKĖJIMO KATEKIZMAS, 

kun. J. LinaYn, S. J.. 1917, Chicago, p. 48 $0.20 
MA2AS1S TOBULYBES KELIAS. R. P. Martin, vertė . 

P. Jakus, apie šv. Teresės Kūdikėlio Jėzaus pa-
sirink'aii tobulybės kelią, 1952 m., 146 psl. . . . . $1.00 

MISIJONIERIAUS UŽRAŠAI, kun. R. W. Alexander, 
1021, 190 p $1.50 

MOŠŲ TIKĖJIMAS, kiih. J. Bertier, M.S., vertė kun. 
J. Navickas, MIC, 1931, Kaunas, 111 p. $0.50 

MC3Ų VAIKŲ LAIME, kun. Juozus Jusevičius, 1929, 
Chicago. p. 93 $0.25 

PAKLYDĖLIAI, kun. J. Gerutis, Broo.klyn, N.Y., 34 p. $0.20 
PAMOKSLAI BE KUNIGO. J. Gerutis, 1906, 

Shenandoah. Pa., p. 211 $2.00 
PAŠAUKIMAS I DVĄSINf LUOMĄ, kun. Pr. Vaitu

kaitis, "Draugas*, 1931, 94 p $0.50 
PIRMEIVIU LAIKRAŠTIJA, TIKĖJIMAS IR DORA, 

1917, "Tikyba ir Dora". Chicago, 16 p $0.05 
PRANAŠYSTES APIE PASAULIO PABAIGĄ, kunr 

P. M. Juras, 1947, "Darbininkas", Boston, Mass., 
112 fluslapiij $1.00 

RAKANČIUS UŽ MŪSŲ KRAŠTĄ, Chicago, 111., 1952, 
24 psl $0.15 

ŠILIMOS TAKAI TOP.ULYBEN, kun. dr. K. A. Matu
lytis. MIC. 1931. "Draugo" ep.. 269 p $1.00 

SKAITYK RASI PASLĖPTĄ TURTĄ, Kun. V. Kuli
kauskas, MIC, II laida, Chicago, 111 $0.30 

s 

APSAUGOK, AUKŠČIAUSIAS!, kun. Dr. P. Aleksa, 
1945, Regensburgas, p. 255 $0 80 

ATLAIDŲ ŠALTINIS, T. Kazimieras, kap. ^959, Boa-
ton, Mass $3.75 

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS, kun. Pr. Juras, 1945, 
Boston, Mass., 788 p $4.00 

JAUNUOLIŲ MALDOS, kun. P. K. Kirvelaitis, 1951, 
Chicago, p. 159 (kaina pagal įrišimą: $1.00; 1.30; 1.60) 

GYVASIS ROŽANČIUS (15 paslapčių), 60 p $0.15 
MIŠIŲ MALDOS, lotynų ir rytų apeigomis, kun. dr. 

K. Matulaitis, MIC, 1931, "Draugo" sp., 63 p., 
įrišta $0.50 

PAMALDŲ VADOVĖLIS, kun. J. Koncevičius, 1929, 
Mt. Carmel, Pa., p. 64 $0.25 

ŠVC. SAKRAMENTO VIEŠOSIOS ADORACIJOS VA
DOVĖLIS, 1918, "Žinyno" leid., 176 p $0.50 

VARDAN DIEVO, eiliuota maldaknygė mažiems, Kun. 
St. Yla, spalvuotos iliustracijos, išleido Nek. Pr. 
Seserys, Putnam, Conn., 1952 m., 133 p $1.25 

NOVENOS 
KARALIENE KANKINIŲ, no vena Sopulingosios Mo-

$0.30 tinos garbei, Chicago, 111., 48 psl 
MELSKIMĖS U2 MIRUSIUS, kun. J. Linkus, 1950, 

Chicago, p. 32 Ĵ U.lo 
NOVENA PRIE DIEVO MOTINOS NUOLATINĖS 

PAGALBOS, 32 p $0.10 
NOVENA PRIE MOTINOS GEROSIOS PATARTIES, 

1939, Rockford, 111., p. 28 $0.15 
NOVENA PRAŠANT DIEVO GEILESTINGUMO, kun. 

kun. K. A. Matulaitis, 1949, Argentina, 29 p. . . $0.15 
NOVENA į ŠV. ANTANĄ, 1934, "Draugas", 30 p. . . $0.10 
NOVENA U2 SIELAS SKAISTYKLOJE, kun. J. Juo

zaitis, 66 p $0\20 
ŠV. JUDO TADEJAUS GYVENIMAS, maldos ir no-

vena, 43 p $0.20 
ŠV. JUOZAPO NOVENA, 32 p $Q;10 
ŠV. ONOS NOVENA, kun. A. Petrauskas, MIC, 1940, . 

"Draugas", p. 16 $0.10 
ŠV. ROŽANČIAUS KARALIENES NOVENA, kun. A. 

Andriušis, MIC, 1944 • $0.15 
ŠV. TERESĖS VAIKELIO JĖZAUS NOVENA, kun. 

K. A. Matulaitis, MIC, 1927, "Draugo" sp. 30 p. $0.10 

ŠV. RAŠTAS 
PSALMIŲ KNYGA VIEN LIETUVIŠKAI, 1949, 

"Lux", 224 p $1.00 
NAUJASIS JĖZAUS KRISTAUS MŪSŲ viEšPATlĖŠ 

TESTAMENTAS, II laida, arkiv. Juozas Skvi
reckas, išleido kun. Pr. M. Juras, Boston, Mass. $3.00 

NAUJASIS TESTAMENTAS IV laida, arkiv. J. Svi-
reckas, 1949, "Lux", kalenkoro viršel $1.50 

ISTORIJA, FILOSOFIJA IR MOKSLAI 
ALKOHOLIZMAS PAVOJINGAS, kun. P. P. Sauru

saitis, 1926, "Draugas", 16 p $0.05 
APIE APŠVIETĄ, kun. Pr. Būčys, MIC, 1918, 60 p. $0.50 
APLINK BALTIJĄ. Vaižgantas, 1919, Vilnius, 96 p. $0.50 
BOLŠEVIZMO SIAUBAS LIETUVOJE, K. Baras, 

1941, "Draugo" sp. 64 p $0.50 
DEL 2EMES KLAUSIMO LIETUVOJE, I dalis, Al

binas Rimka, 1918, Voronežas, 55 p $0.50 
DE NOVITIATU (disertacija lotyniškai), kun. R. Ba-

kalarczyk, I.U.L., 1927 m., 208 p $2.00 
DIDYSIS INKVIZITORIUS, A. Maceina, 1950, 

"Venta", p. 221 $2.00 
GUTHONES, Al. M. Račkus, M.D., 1929, 432 p $2.50 
IŠBLOKŠTASIS ŽMOGUS, Dr. P. Gaidamavičius, 

1951, "Venta", p. 278 $2.00 
KĄ MOKSLAS GALI PASAKYTI APIE PASAULIO 

PABAIGĄ, A Jakštas. 1920. Kaunas, 32 p $0.15 
\ KAIP ŽMOGUS 2EMEJE ĮSIGALĖJO, Pr. Mašiotas, 

1919, Vilnius, 44 p $0.25 
KAS KIEKVIENAM ŽINOTINA (Amerikos pajamų 

mokesčiai, nedarbo kompensacijos, etc.), 1950, 

LIETUVOS ŪKIS PRIEŠ DIDIJI KARĄ, Albinas 
Rimka, 1918, Vilnius, "Žaibo" sp., 116 p $1.00 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, 8 žemėlapiai chronologiš
koje eilėje nušviečia Lietuvos etninę padėti nuo 
priešistorinių laikų iki nepriklausomybes! atgavi
mo, paaiškinimai anglų ir prancūzų kalbomis, iš
leido Lithuanian National Ccuncil. USA $1.00 

LIETUVYBĖS SILPNĖJIMO PRIEŽASTYS, prel. J. 
Balkūnas, 1950, "Amerika", 24 p $0.30 

LIETUVIŲ KALBOS VADOVAS, sudarė prof. dr. 
Skardžius, St. Barzdukas, J. M. Laurinaitis, iš
leido Lietuvių Tremtinių Bendruomenė, 1950 m., 
606 p $4.50 

MARIJONŲ VIENUOLIJA LIETUVOJE, 1929. Ma
rijampolė, 32 p $0.10 

MAŽAS GYVENAMAS NAMAS, inž. V. Peldavičius, 
1948, Weilheim-Teck, p. 31 $0.50 

MŪSŲ KELIAI, M. Krupavičius, 1921, Kaunas, 38 p. $0.20 
MŪSŲ PROTĖVIŲ PAŽIŪROS Į MIRTĮ IR SIELĄ, 

dr. M. Gimbutiene, "Patria" $0.25 
NEMUNAS, S. Kolupaila, 1950, Chicago, 111., su že

mėlapiais, 237 p T $2.50 
PARTIZANAI UŽ GELEŽINES UŽDANGOS, partiza

no atsiminimai iš kovų su okupantais, J. Dau
mantas, 1950, Liet. Katalikų Spaudos Draugija, 
398 p $2.50 

PRAEITIES PABYROS, kun. A. Petrauskas, 1934, 
192 p $0.50 

POPIEŽIŲ ENCIKLIKOS IR KALBOS Gyvenimo 
klausyčiais. "Lux". 632 p $3.50 

PORTRAT DES HEIMATLOSEN, C K. Cirtautas, 
1950,' Coburg, p. 134 ' $1.50 

PRAMONINES DEMOKRATIJOS PADRINDAI, Uosis, 
1923, Boston, Mass., 146 p $0.75 

ŠILTIEJI IR ŠALTIEJI KRAŠTAI, Pr. Mašiotas, 68 p. $0.50 
SOCIALIZMAS IR KRIKŠČIONYBE, prof. V. Jurgu

tis, 1919 Kaunas, 24 p $0.20 , 
SVEIKATOS ŠALTINIS su 40 paveikslų, 1916, Chi- • LITHUANIAN FOLK ART, J. Baltrušaitis, Ph. D. 
a ^ K S r ' k e f u J l i t & T e * ' i / Y ' I 'L ' ' Y , • • « * • • • $ 1 0 ° i *u vaizdais, Vokietijoje 208 p $2.50 
ŠVĖKŠNOS PRAEITIS, dipl. mž. chem. J. Rugis, j LITHUANIA'S CASE FOR INDEPENDENCE, T. 
TAimmTT V f 2 « i i ' • " ; • • ' ' • ; " " , Y*' \Y ' $ 1 , ° ° N o r u 8 a n d J- Z i l i u 8 ' 1918« Washington, 98 p. . . $L00 
TAUPIOJI VIRĖJA, valgių gaminimo knyga, H. Ma- LITHUANIA AND WORLD WAR II, prof. K. Pakš-

čiulyte-Daugirdiene, 1951, 158 p $2.00 t a s $ i oo 
TIESIANT KELIĄ_ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMA- | OUTLINE HISTORY* OF UTHUANIAN LTT ERATURE 

LIETUVIAI TĖVYNEI, Vytė Nemunėlis, iliustravo VI. 
Vijeikis, Chicago, 111 $0.50 

MAŽOJI ABĖCĖLE, Vytė Nemunėlis, "Patria" $1.00 
MAŽŲJŲ DIENELES, Jonas Burkus, 1948, Dillinge-

nąs, 61 puslapių $050 
MOKSLO PASAKOS, Pr. Mašiotas, 1920, Tilžėj, 56 p. | 0 J I 
MOTULE PAVILIOJO, Lazdynų Pelėda, 1951, "Gabi

ja", p. 43 $0.60 
MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS, eiliuota, spalvotoms 

iliustracijoms, apysaka vaikams, Vytė Nemunėlis, 
išleido J r Kapočius, 1951 m., Brooklyn, N. Y. 22 p. $2.00 

PER ŠALTI IR VEJĄ, St. Zobarskas, "Patri" . . . . $0.40 
PIRMIEJI GAMTOS PASAKOJIMAI (vertimas) B. 

Masiulis,, 1922, "Švyturio", 138 p $0.75 
PIETŲ VĖJELIS, eilės vaikams, Vytė Nemunėlis, spal

votos iliustracijos, Jaunimo Skaitymai, 1952 m., 
24 pusi $100 

PO PILKAIS DEBESĖLIAIS, Stasys Laucius, "Patria" $0.60 
RIESTAUSIO SŪNUS, Stepas Zobarskas. "Patria" . . $0.70 
SENOVĖS ISTORIJOS APSAKYMĖLIAI, I dalis, J. 

Jablonskytė, 1920, "Švyturio", 200 p $L50 
SKAITYMO PRADŽL\MOKSLIS U dalis, J. Damijo-

laitis, 1950, Chicago, 111.. 48 p $0.75 
TRUMPAS ŽEMES APRAŠYMAS, S. Mečius, 1919, 

Vilnius, 160 p $1-00 
TĖVŲ NAMELIAI, Vytė Nemunėlis, "Patria" $0.50 
VAIKŲ ŽVAIGŽDUTE I dalis, P, Bendorius, 80 p. . . $0.50 
VAIKŲ ZVAR1ŽDUTE II dalis, P. Bendorius, 144 p. $1.00 
VARGO MOKYKLA II laida, 1919, Vilnius, 174 p. . . $1.50 
VAIKŲ PASISKAITYMAI, B. R-tė, 1915, Kaunas, 

48 pusįpių $0.20 
VAIKŲ KNYGELE, Vysk. Valančius, Gabija, 1952, 

158 psl $1.00 
ANGLIŠKI RAŠTAI 

LITHUANIAN ART IN EXBLE. iSleido T. J. Vizgir-

Chicago, p. 31 «» i"'"1!' į, I I V 'I 4 j-\i i i $0.30 

$0.20 
KĄ IR KAIP RAŠYTI J LAIKRAŠTI, Dr. J. 

Prunskis, 1950, "Draugas", p. 46 ^ . . . 
KATALIKIŠKOJI LIETUVA, kun. Dr. K. Gečys, 1946, 

"Draugas", o. 575 $4.00 
KELIONE PO EUROPĄ, kun. Pr. Vaitukaitis, 1928, 

188 puslapių $1.00 
KRIKŠČIONIŠKIEJI VALSTYBINIO GYVENIMO 

DĖSNIAI, kard. Aug. Hlond, 1948, Schvveinfurt, 
pusi. 45 $0.40 

KONKORDATAS TARP ŠV. SOSTO IR LIETUVOS 
VALDŽIOS, "Draugas", 1928. 16 p $0.10 

LIETUVIŲ TAUTOSAKOS LOBYNAS, MI, redagavo 
ir išleido Jonrs Balvs, Cia p-duoto* iki s u laikų 
naiprusdintos liaudies sakmes apie žmones ir dva
sias ir apie liaudies magiją ir medeciną. Spaudė 
„Dirva", 1051. 2^0 t»l $3.00 

LIETUVIŲ ARCHYVAS BOLŠEVIZMO METAI, re
dagavo \>. J. Prunskis, 1951, spaudė" TT. Pran
ciškonai, Bmoklyn, N. Y., 436 psl $3.00 

LIETUVOS ATGIMIMAS, dr. Jonas Totoraitis, MIC, 
"Draugo" sp., 128 p $1.00 

LIETUVA BOLŠEVIKŲ OKUPACIJOJ. 1948. B^nos 
Aires. Išleido Liet. Inform. Centras P. Ameriko
j e 130 P $0.50 

LIETUVOS GIRIŲ MILŽINAI, 1950, Liet. Mišk.'Są
junga JAV, 117 p $1.00 

LIETUVOS ISTORIJA, Pranas, 1927, 95 p $1.00 
LIETUVIŲ DAINŲ LITERATŪROS ISTORIJA, M. • 

Biržiška, 1919. Vilnius, p. 118 $1.00 
LIETUVIŲ KALBA, JOS SUSIDARYMAS IR RAI

DA, dr. Pranas Skardžiusi, "Patria" $0.25 
LIETUVIŲ LITERATŪRA, Pr. Naujokaitis, 

l iiirut , k $2.00 

BEI, 1916-17, Vaižgantas, 1921, Vilnius, 40 p. . . $0.30 
TREMTINIO PERGYVENIMAI, K. Baras, 1942, 

"Draugas", 80 p $0.75 
VEIKIANTIEJI LIETUVOJE ĮSTATYMAI DARBO 

SRITYJE ir ŽEMES REFORMOS ĮSTATYMAS 
(vienoje knygoje) 1922, Kaunas, p. 137 $0.30 

?JEMA IR VASARA, Pr. Mašiotas, 1920, Tilžėje, 32 p. $0.25 
ŽINYNAS, A. L. R. K. KUNIGŲ SĄJUNGOS, 1918, 

Boston, Mass. 230 p $1.15 
ŽMOGUS IR • GYVULYS, kun. Pr. Būčys, MIC, 

1920, "Draugas", 63 p $0.30 
ŽMONIJOS PRADŽIA IR PABAIGA, J. Mačernis, 

1931, Marijampolė, 158 p $1.00 
ŽMONES IR ŽVĖRYS DIEVŲ MIŠKE, Kaceto Pergy

venimai, Stasys Yla, 1951, Immaculata Press, Put
nam, Conn., 555 psl t . . $5.00 

VADOVĖLIAI 
BOTANIKA su 49 piešiniais, A. Žygas, 1920, Mari

jampolė, 43 p $0.50 
BOTANIKOS VADOVĖLIS su 136 piešiniais, V. Vil

kaitis, 1921, Berlynas, 64 p $0.50 
CH1CAGU3 VADOVAS, išleido Lithuanian Chamber of 

Commerce of Illinois, 1952 m. Spaudė M rkūnas 
Printing Co., Chicago, 111. Miesto planas, 246 p. $2.50 

CHRESTOMATIJA, Sofija Čiurlionienė, 1918 m., Vo-
įonei-as, 88 p $0.50 

FIZIKOS VADOVĖLIS, Mašiotas, Pr., 1922, Kaunas, 
pusi. 104 $1.00 

GAMTOS PRADŽIAMOKSLIS I dalis, J. Baronas, 
1921, "švyturio", 112 p $1.0fl 

GEOLOGIJOS IM MINEROLOGIJOS VADOVĖLIS, J. 
Kriščiūnas, 1921, Kaunas, 148 p $1.51 

GEOGRAFIJOS PRADŽIA V laida, B. Masiulis, 1922, 
"Švyturio", 122 $1.0fl 

ISPANŲ KALBOS VADOVĖLIS, Vikt Kamantauskas, 
Patria $0.5Q 

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS IR ANGLIŠKAI-LIETU-
VIŠKAS ŽODYNAS, Antanas Lalis, dvi knygos, 
kietais audeklo viršelis, I 439 p., II 817 p. 1915, 
Chicagoje $14.00 

PRADINE GEOGRAFIJA A. Ad*t.a. 1905, Rygi. p 63 $0.50 
PRANCŪZŲ KALBOS VODOVEUS, Vikt. Kaman

tauską, "Patria" $0.50 
TRUMPA BAŽNYČIOS ISTORIJA IR LITURGIKA, 

IV laida. 1T29. "Draugas", p. 128 $0.75 
TRUMPA ŠVENTOJI ISTORIJA, Adolfas Vėgėlė, 

1907 88 p $0 50 
VOKIŠKAI-LIETUVIŠKAI ŽODYNAS^ Viktoras Gai- ' 

liūs. "Patria" $3.00 
• • 

BIOGRAFUOS 
BRONIUS KAZYS BALUTIS, jo gyvenimas ir darbai, 

1951 m., išleido J. J. Bachunus, 128 pusi $1.50 
ŠV. ANTANAS PADUVIETIS, Ncllo Vian, Kokia ga-

lnga šviesa žėrėjo Šv. Antano mokslas ir Dievo 
Žodis pamoksluose, ras ii e šioj knygoj, p. 144 . . $1.00 

ŠV. JONAS BERGMANAS ir ŠV. IGNACAS LOYO-
LA, kun. B. Andriuška, S. J., 1924, Kaunas, 50 p. $0.20 

V. K. JONYNO MONOGRAFIJA. 1947, Baden-Baden, 
93 puslapių $2.00 

KUN. NAVICKAS, kun. dr. Kazimieras Urbanavičius, 
1943, MarLoUU leidiny,. 129 p $1.00 

NAUJASIS ŽEMAIČIU VYSKUPE S PRANCIŠKUS KARE
VIČIUS, kun. A. Dambrauskas, 1914, Kaunas, 84 p. $0.50 

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI, kun. dr. K. A. Matulaitis, 
MIC, 1949, Marijonu le d., 714 p $5.00 

ŠV. TERESE VAIKELIO JĖZAUS, Padolskio, Dr. V., 
'1927, "Draugas", p. 112 $1.00 

TOMAS AKVINIETIS, Relny3, Dr. M., 1916, Kaunas, 
' pusi. 26 $1.00 

VAIKŲ LITEKATCRA 
A.B.C. RAŠYMO IR SKAITYMO PRADŽIAMOKSLIS 

J. Dam Jonaitis-1 daiis, 1923, 40 p $0.30 
AUŠRELE, I dalis ,Stepns Zobarskas, "Patria" $1.50 
AUKSO KIRVIS, rinktinės mūsų žmonių pasakos. Stili

zavo J. Švaistas, spaudė Draugas, Chicago, 1952, 
224 psl $2.50 

CIRIKSAS SIAUBE, M. Vaitkus, noveles, 1951, Vaga, 
88 puti i $ 1 2 5 

GAMTOS PASAKOS. M. šalčius, 1922, Šiauliai, 42 p. $0.30 
GANDRAS IR GANDRYTES, St. Zobarskas, graži do

vana mažiems vaikams, 1946, "Atžalynas" $050 
GANYKLŲ VAIKAI, St. Zobarskas, "Patria" $0.80 
HAUF'O PASAKOS. KARAVANAS, Nemunas, 1952 m., 

Chicago. 111. III leidimas, 113 p $1.50 
HUCKLEBERRY FINNAS, Mark Twain, vertė Jo

nas Kmitas, 1914, "Draugas", 284 p $1.50 
KIŠKIO LOPĄ, Bale Voveraitė, "Patria" $0\30 
LAKŠTINGALA IR PAS KRISTAUS EGLELĘ (apys. 

vdkBttr.). M. Ša'čiir*. 1922. Šiauliai, p. 27 $0.30 
LAPES PASAKOS, V. Pietaris, 1951, "Gabija", 96 p. $1.10 
LIETUVIŠKOS PASAKOS, II laida, sudarė dr. J. Ba

lvs. Liet. Knygos Klubo leid., 230 p. $2.50 
LEKŪČIO ATSIMINIMAI, pasakoj'mai mažiems, A. 

Giedrius, išleido J. Karvelis, 1951 m. 136 p $1.50 

by A. Vaičiulaitis, 1942, Chicago, p. 54 $0.50 
RUSSIA'S ATTITUDE TOVVARDS UNION WITH 

ROME, (9-16 centuries), kun. J. B. Koncevičius, 
1927, Washington, 197 p. $2.00, 

THE FIRST MARIAN READER (Folktales, legends/ 
and short stories translated from the Lithuanian 
language) 1951, Chicago, p. 96 $1.00 

THE LITHUANIAN LANGUAGE (A Characterization) 
by A. Senn, 1942, Chicago, p. 49 $0.50 

THE RED STAR (Raudonoji Žvaigždė), A. Vytenis, 
bolševizmo nusikaltimų prieš žmogiškumą įrodo
moji medžiaga, 52 nuotraukos, paaiškinimai ang
lų ir lietuvių kalbomis, 1950 $0.75 

VVHO 1S WORSE STALIN OR HITLER?, T. Ange
laitis, 1950, 48 p . . : $0.75 

PAMFLETAI 

BE TIKĖJIMO NĖRA IŠGANYMO, HI laida, kun. A. 
Petrauskas, MIC, Chicago, 111., 16 p $0.10 

DIEVIŠKOJI AMNESTIJA, kun. N. Skurkis, MIC, 
1936, Marijampolė, 16 p $0.05 

JĖZUS KRISTUS KARALIUS, kun. Pr. J. Vaitu
kaitis, 1932, Chicago, p. 16 $0.10 

LAIDOTI, NE DEGINTI, kun. St. Mažeika, MIC, 
1936, Marijampolė, 16 p : $0.05 

LIETUVOS KARALIENE, 1937 Marijampole, 16 p. $0.05 
TIK PINIGŲ IR PINIGŲ, kun. V. Kulikauskas, MIC, 

Marijonų leidinys, 15 p $0.05 
SVC. JĖZAUS ŠIRDIES TROŠKIMAI, kun. Pr. J. Vai

tukaitis, 1933, "Draugo" sp., 32 p $0.10 
ŽMOGUS IR JO MIRTIS, kun. A. Petrauskas, MIC, 

1931, Marijonų leidinys, 16 p $0.10 

GROŽINIAI RASTAI 

ANHELLI'S, J. Slovackis, verte M. Gustatis, 1923, 
"Dirvos" 52 p $0.35 

ATSTOVAS RALYS, romanas, Nemunas, 1922, "Drau
gas", 144 p $0.75 

AUŠTANT (eilėraščiaij, Mikuckis, J., 1919, Vilnius, 
pusi. 65 $0.30 

AVE AMERICA, eilėraščiai, Jurgis Kastytis Gliaudą, 
1950, 32 p $0.50 

42UOLAS (apysaka), Vienuolis, A., Vilnius, 1919, 
pusi. 41 $0.10 

BALTARAGIO MALŪNAS, romanas, Kazys Boruta, 
1952, Terra, Chicago, 111. 255 pusi $2.50 

BARONO MUNCHAUCENO NUOTYKIAI. A. G. Buer. 
gert, 1950, "Gabija", Amerikoje, 115 p $1 .25 

BARABAS, Paer Lagerkvist, vertė Stasys Vainoras, 
Terra, Chicago 111., 1952, 212 psl $2.50 

BERŽŲ PASAKOS, poezijos rinkinys, O. B. Audronė, 
1952, P?tria, Stamford, Conn. 98 p $1.50 

BRAIŽINĖLIAI, Skruzdė, 1915, "Draugo" 89 p $0.50 
BRANGMENS (lyrika), Vincas Jonikas, 1951, 

Brooklyn, p. 60 • $1.25 
BRĖKŠTA, poema, M. Vaitkus, Tilžėje, 38 p $0.30 
CIA MOŠŲ ŽEME, II sąsiuvinys, A. Vilainis, 1950, 

Cicero. 111.. 53-96 p $0.50 
DAKTARAS KRIPŠTUKAS PRAGARE, pasakos su

rašytos slaptose Kauno kronikose, J. Kaupas, 
1948, P. Abelskis, 192 p $1.50 

DAS LIED DER SENSEN, St. Zobarskas, 'Patria" . . $1.50 
DEBESIS PLAUKIA PAŽEMIU, novelių romanas, A. 

Baronas, 1952, Chicago, 111. 225 psl $2.50 
DEIVE Iš EŽERO, legenda, B. Sruoga, 1919, Vilnius 

32 p $0.25 
DIENA NAKTIN, eilėraščiai, Juozas Kėkštas, 1947, 

Buenos Aires, 62 p $0.50 
DOLERIS Iš PITSBURGHO, humoristinis skičas, St. 

Zobarskas, Gabiia. 1952 m.. Brooklyn, N. Y. 58 p. $0.80 
DULKES RAUDONAM SAULĖLEIDY, V. Ramonas, 

romanas, 1951, Liet. Knygos Klubo leid., 396 p. $3.00 
ilESME APIE GEDIMINĄ, parašė Balys Sruoga, iliu

stravo Viktoras Petravičius, spaudė Terra, Chi
cago, 1952 $2.00 

GYVENO KARTĄ KARALIUS, L. Dovydėnas, 1947, 
"Sudavija", pusi. 107 $1.50 

GINTARINIAI VARTAI, legendarinio pobūdžio nove
lių rinkinys, Nelė Mazalaltė, 1952, L. Knygos Klu
bas, Chicago, III. 248 pusi $2.00 

IŠ ADOMO MICKEVIČIAUS RASTŲ, Biržiška, M., 
1919, Vilnius, p. 246 $2.00 

IŠ GYVENIMO VĖLIŲ BEI VELNIŲ, dr. J. Basa
navičius, pasakos apie gerąsias dvasias-vėles ir 
apie juodąsias—velnius, 1903, "Lietuva" Chica- . 
go, 388 p $3.00 

IŠSIPILDĖ (apysakymėlis), vertė Giedrutis, J. 1916, 
CM».prro. p. 61 $0.50 

ITALIJOS VAIZDAI, A. Vaičiulaitis, 1949, "Lux", 
94 puslapių $0.70 

KALORIJOS IR DOLERIAI, Vilius Bražvilius, novelių 
rinkinys iš DP stovyklų gyvenimo, išleido Patria, 
H2 psl $2.00 

KARALIENES PRIŽADAS (apysaka) Waggaman, 
Mary T., "Draugas", p. 129 M IMI 

(Nukelta j B pusi.) 
* 

• 

^ 
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Didelis sumišimas 
ADV. CHARLES P . KAL 

wr Office of Rent Stabilization patarnauja ir užpildo žmonėms 
leido pakelti nuomą 30* < dau- tuos blankus, griebia didžiau-
giau, negu kad už butą buvo sius pundus ir nešasi j savo raš-
gaunama 1947 metų birželio 30 tinęs. Tokiu būdu ir pasidaro 
dieną. Jeigu nuo 1947 metų bir- blankų t rūkumas, 
želio 30 d. namo savininkas jau 

Radijo progr. ved. J. Stukas Chicagoje 
Vykdamas į Naująją Mokai- j Albuquerque, N. M., kur sun

ką Chicagoje buvo sustojęs Jo- kiai serga vienas jo draugas, 
kubas Stukas, Lietuvos Atsimi- Kelionėje išbus dvi savaites. Tu 
nimų Radijo programos direk- ri skubiau grjžti, nes dirba dar 
torius Nevv York. Tas radijas ir Amerikos Balse, kur yra lie 

CHICAGOS LIETUVIU TARYBOS KONFERENCIJA 
KONFERENCIJOS PROGRAMA 

Spalio 12 d. 12:30 vai. p. p. Lietuvių Auditorjioje 

aptarnauja Nevv Yorko, Nevv tuviškos programos režisorius. 
Jersey ir Connecticut valstybes. ' IS profesijos J . S tukas yra 

y ra gavės nuomos padidinimą, „ „ ^ T ^ L T u m L T b t a C N°Ta ^ ^ ^ S *** * - ^ t a r p t a U t i n i U " ^ l " ^ T H ! rikos Legiono nariai ir Lietuvos 
tai 

1. Konferenciją at idaro pir
mininke Euphrosine Mikužis. 

2. Vėliavas pr is tato Dariaus 
ir Girėno bei Don Varnas Ame-

amžiaus, bot jau 11 metų, kaip tas , baigęs universitetą New 

būti 
skautai. 

3. Amerikos ir Lietuvos him 

Oksfordo universitete Anglijo
je ; grjžęs dar gavo magistro 
.aipsnį Columbijos universitete. 
Dar svajoja įsigyti doktaratą 
išlaisvinto Vilniaus universitete. 

t as padidinimas dabar turi b e t n e d u o d f t 3 0 d i e š i m o amžiaus, t vatstvbine 
įskaitytas į tą 8 0 * Paim- s a v o n u o m i n i n k a m s

U \ p i e n u o . vadovauja tai programai. J is Y o k e buvo j ^ i J J g J „ ^ ^ 
kime pavyzdį: jeigu John Doe m 0 8 pakėlimą. Žinoma, tai auda- v r a &m*» i r a u ^ 8 A ^ r i k o J e - • * ! * " * » i r 8 ^ ™ a , " ™ - n a i ~ Josephir . n 
1947 metų birželio 30 dieną bu- r y a Odelių suvaržymų, kadan- Lietuvos nematęs, bet y ra di- ipie » įropos probler - i« 
vo užregistravęs butą už 40 do-; gį n u o m i n i n k u i , negavusiam 30 d e l i s patr iotas ir kalba puikiai 
lerių nuomos į mėnesį ir vėliau d i e n ų p r a n e f t m 0 ) nereikės mo- į lietuviškai. Šeimoje išmoktą lie-
gavo leidimą tą nuomą padidin- k ė t i p a ( j idintos nuomos. Jeigu tuvių kalbą patobulino lankyda 
ti 20 nuošimčių, t. y. 8 doleriais, j i s i r m o ^ s namo savininkui tą jmas šv. Pranciškaus seserų duo 
tai dabar jis faktiškai nuomą, 3 0 / ; p a c j idintos nuomos be lega- damas pamokas ir J. Stukas 
galės pakelti tik dar 10fr n u o | } j | ^ 0 pranešimo (actual notice), jaučiasi, kad «visada pasiliks sko 
pirmosios sumos — 4 doleriais v^| į a u s u s i p y k ę s i u savininku Ungas lietuvaitėms seselėms už 

- ir nuo šiol gaus už butą 52 j i s g a l ė s JJ p a t r a u k t į į teismą' i š u g d y t ą j a m e lietuviškumo mei 
dolerius j menes, Rodos, tai tu- i r reikalaut, kad jam butų su- ; i S o d 5 g t § p r l e flvč. T r e . 
retų būti aišku kiekvienam na- g r a ž i n t a permokėta ta nelegaliS- j y b S g i j o a > k u r i ( M n a r i u 
mo savininkui ir nuomininkui. | k a i p a d i d i n U nuoma. Jy l P J 

Kadangi namo savininkas tu- T o d 6 1 a š p a t a r i u kiekvienam 
ri duoti 30 dienų pranešimą n a m o s a v į n į n k u i , k a d dalyką su-
(notice) savo nuomininkui, kuo- t v a r k y t ų praktiškai ir ne ta ip 
met jis legališkai galės reika- s k u b o t a i . N £ r a abejonės, kadį 
lauti tą pakeltą nuomą, tas n u o m i n i n k a i nesipriešins nuo- ' y r a Rausoma apie 100,000 žmo-
klausimas yra tiek sumaišęs m o s pakėlimui, jeigu j is bus a t - Į n h4- D a b a r J - Stukui prie sio 
žmones, kad, rodos, Chicagoje m^tas legališkai, kaip lietuviška! darbo talkina buvęs Kauno ra-
pasidarė "pabaiga svieto". Per p a t a r l ė sako: "Pamažiau eisi, jdiofono pranešėjas Alfonsas Pe 

t rut is . J is ir pavaduoja išvykusį 
direktorių. Prie tos radijo pro-

yra J. Stukas. 

Lietuvos Atsiminimų Radijo 
programa būna šeštadieniais iš 
Nevv Yorko WEVD stoties ir 

penkias dienas visose krautuvė- t o u a u nueisi 
se buvo išpirkti 30 dienų pra
nešimų (30 DAYS* NOTICE) . nespėjote 
blankai. 

mėnesi . 
j on A- „;, . ~<*x;™« «„IA gramos veikia Rūtos draugija, 

Rpntal Control rašt inė duoti 30 dienų pranešimą, gale- f 5 r 
kuri leidžia lietuviškas plokšte-

««^A<~ „»«.«««oXinti 4-it f^y site tai padaryti sekantį mėnesį, nespėja atspausdinti tų * * . k a d a n g i
P

R e n t
y

a l C o n t r o | t a i s y k . les, turi chorą ir tautinių šokių 
mų, kadangi kiekvienas namo ^ ^ ^ k a d k i e k v i p n a s n a m o g rupę ; tur i bene didžiausią kie-
savininkas bėga, griebia jų s a v i n i n k a s gali pakelti nuomą kį lietuviškų plokštelių Amern 
daugiau : negu jam reikia. 3 0 ' ; nuo 1947 m. birželio 30 die- koje. » 

Savo radijo programai J. Stu 
kas dažnai panaudoja vert ingus 
straipsnius apie Lietuvą, spaus 
dinamus „The Marian" žurna
le. Su šio žurnalo redaktoriumi 
kun. P. Ciniku, MIC , jis y ra 
asmeniškas draugas. Jį aplankė 
Chicagoje. Cia buvo sustojęs 
pas dr. A. šeštoką, aplankė TT. 
Marijonų seminariją, naująją 
^ a r i j o s Augštesniąją mokyklą 
ir džiaugiasi dideliais įspūdžiais 
Chicagoje. 

Chicagoje 
"Dainavos" balsai... 

Kiekvieną pirmadienį, an t ra
dienį ir ketvirtadienį 7:30 vai. 
vakare renkasi Hollywoodo sa
lėje dainaviečiai "paprakaituo-

4. Invokacija — kun. Ignas 
Albavičius. # 

5. Sveikinimai: Lietuvos kon 
sulas dr. Pe t ras Daužvardžio, 
Dariaus ir Girėno posto kom. 
Stephen Gay ir Don Varno pos
to kom. George Jonikas. 

6. Tarybos pirmininkės įžan
gos žodis. 

7. Daina — Christine ka r 
tulis. 

8. Komisijų sudarymas. 

Taip pat ir tos įstaigos, kurios nos nuomos. J. Stukas iš Chicagos išvyko t i " - - palavinti balsus. Pi rmas 

pusvalandis skiriamas tauti
niam šokiams "Mikičiukas ra tus 
tepė, Mikitiene duoną kepė" ir 
kt. Pirmadieniais renkasi tik 
vyrai, antradieniais ir ketvir
tadieniais —- vyrai ir moterys. 
Repetavimus su moterimis ruo
šia muz. Stp. Sodeika, o su vy
rais — muz. Jus t . . Kudirka 
(Brighton Parko parapijos var
gonininkas). Giedamos yra gies 
mes ir t as ruošiama koncertui, 
kuris įvyks š. m. lapkričio m'ėn. 

0. Protokolų skaitymas — 
egz. sekr. dr. A. Rudokas. 

10. Chicagos Tarybos viršinin 
kų raportai. 

11. Mandatų komisijos rapor
tas. 

12. Amerikos Lietuvių Tary
bos viršininkų pranešimas. 

13. Duetas ,— Christine Bar
tulis ir Antanas Peškys. 

14. Valdžios pareigūnų kal
bos — Antanas Olis, Alfonse 
VVells, Antanas Lapinskas ir 
kongresmanas John C. Klu-
czynski. 

15. Aukų rinkimas. 
16. Daina — Antanas Peš

kys. 
17. Rezoliucijos. 
18. Įnešimai ir jų svarstymas. 

19. Nominacijų komisijos kan | £ " £ J £ * » * S » ^ Z ° t 

didatų rekomendavimas \ Cni 
cagos Lietuvių Tarybą ir jų rin 

SKAUTININKIŲ IR SKAUČIŲ 
VYRESNIŲJŲ VADOVIŲ 

KONFERENCIJA 
8. m. spalio mėn. 18-19 dieno

mis P. L. S. S. Skaučių Seserijos 
Vadija saulria skautininkių ir skau 
.Čių vyresniųjų vadovių konferen
cija, kuri įvyks VVindsor, Canada 
(prie Detroito, Mich.) 

ftita konferencija yra labai reikš 
mingas įvykis naujai persitvarkiu
sios Seserijos gyvenime, todėl Se
serijos Vadija tikisi, kad skautinin 
jkes ir .vadovės šitas Seserijos Va
di jos pastangas įvertins, ir, nepa
sigailėjusios laiko bei vargo, skait
lingai toje konferencijoje daly 
vaus. 4 j f l V f e 

U. S. A. gyvenančios skautinin
kas ir vadovSs, vykdamos į kon
ferenciją, privalo su savim pa
siimti žalią D. P. kortelę (tos, ku
rios turi baltą arba kurios kitos 
spalvos kortelę, turi pasirūpinti 
specialų Kanados sienos parėjimui 
leidimą iš vietines emigracijos įs
taigos), o pilietes turi pasiimti pi
lietybes dokumentus. 

Konferencija prasidės š. m. spa
lio men. 18 d. 10 vai. ryto VVind
sor Croatian National Home, 2520 
Seminole Street, VVindsor, Cana 
da. Iš U.S.A. atvykusios konferen-

kimas. 
20. Aukų komisijos raportas . 
21. Konferencijos uždarymas. 

Prie pianino akompanuoja — 
Genevieve Aleksynas. 

Prie aukų rinkimo prisideda 
Chicagos skaučių "Aušros Var
tų" tuntas - tuntininke Elena 
Strikiene ir "Lituanicos" skau
tų tuntas — tuntininkas Stasys 

30 d. Praeivis Rudys. 

jasi Detroite pas sktn. Buknyte, 
2157 Scotten Street. Detroit 9, 
telefonas TA — 60962, arba pas 
.sktn. Kodatienę, 117 Tyler Street, 
Highland Park 3, Michigan, kuri 
taip pat rūpinsis nakvynės ir ki
tais konferencijos reikalais. 

Kanadoje gyvenančios konferen 
cijos dalyves praneša savo trauki
nio atvykimo laiką p. Januškai, 
1133 Moy Street, VVindsor, telefo
nas Windsor 49447. Visais kon
ferencijos reikalais Kanadoje ma
loniai sutiko rūpintis p. Januška 
ir p. Petruitis. 

PsUtn. A. BalašaitieneV 
P.L.S.S. Seserijos Spaudos-

Skyriaus Vedėja 

(Atkelta iš S pusi.) 
KARO METU, Biržys P., 1923, Kaunas, p. 48 $0.25 
KAZIMIERAS SAPIEGA, Balys Sruoga, "Terra", 

Chicago, p. 258 $2-50 
KELIONfi, A. Tyruolis, eilėraščiai, 1950, 

Chicago, p. 128 $1-25 
KELIONES ĮSPŪDŽIAI, kun. J. A. Pauliukas, 1926, 

Brooklyn, N.Y., 335 p $4.00 
KETURI ANGELAI, kun. J. F. Jonaitis, Dalyvavu

sio Didž. Kare pasakojimas, 1927, Kaunas 71 p. $0.35 
KOLEKTYVINE PRAUSYKLA, Vytautas Kastytis, iš

leido Žiburiai, novelės iš DP stovyklų gyvenimo, 
Toronto, 96 psl $100 

KNYGA APIE KARALIUS ir ŽMONES, J. ir A. Me
kai, "Patria" $0.40 

KRYŽIAI. V. Ramonas. "Patria" $2.00 
KUR BAKUŽfi SAMANOTA, A. Vaičiulaitis, 1947, 

New York, 288 p $200 
LAIVAI PALAUŽTOM BORfiM, St. Santvaras, "Pat

ria" $125 
LAPKRIČIO NAKTIS, Henrikas Nagys, 1947, Freibur-

ge, 112 p $2.00 
LIETUVIŲ POEZIJOS ANTALOGIJA, sudarė J. Aais-

tis ir A. Vaičiulaitis, liaudies dainos, virš 150 po
etų kūriniai, 110 paveikslų, gražūs kieti audeklo 
viršeliai, 1952 m. L. Knygos Klubas, Chicago, 111. 
832 pusi $6.00 

LIETUVOS VYČIŲ DOVANELE, kun. dr. M. Gustai
tis. 1915. "Draugas", 28 p $0.15 

ŪKIMO KELIU, A. Rūta-Nakaitė, novelė, 1947, "At
žalynas". 140 p $0.80 

MANO PATYRIMAI DIDŽIOJOJ KARĖJ, 1918 ir 
1919, kun. J. F. Jonaitis. 1920, "Darbininkas" 
64 puslapiu $0.40 

MARTI IS MIESTO, Petrė Orintaitė. "Patria" . . . . $0.75 
MFILE. M. Gustaitis (poema) Kataliko, 25 p $0.25 
MINU ANAS. L. Z. Ledėnas. poema. p. 64 $1.00 
MOTERIS. NUO KURIOS PABĖGAU, J. Jazminas, 

1951. Chirago. p. 94 $100 
MEDINIS ARKLYS, nacių karo belaisvio pergvveni-

mai, Eric VVilliams, vertė Br. Aušrotas, 1952 m., 
Karvs, Brooklvn. N. Y. 189 psl 13 00 

NAKTIS ANT MORŲ. Jurgis Jankus, "Patria" . . . . $2.50 
NUODĖGULIAI IR KIBIRKŠTYS, Antanas Škėma, 

"Patria" $1-50 
NAMAI ANT SMĖLIO, "Draugo" premijuotas roma

nas, Jurgis Gliaudą, "Draugo" Bendradarbių Klu
bo leidinvs, 1952 m., Chicago, 111.. 244 pusi $2.00 

NUO IMSRĖS IKI ORINOKO, milijonieriaus įspūdžiai, 
kelionės, pergyvenimai įvairiuose pasaulio kraš
tuose, Ant. Sabaliauskas. Venta.. 1951. 225 p. . . $2.50 

NUSIDĖJĖLE, Karolė Pažėraitė, apysaka, II laida, iš
leido Australijos Lietuvis, 1P52 $2.00 

PADANGĖSE, J. Sakalas ir Dasaitis, (eilėraščiai), 
1921 Sieiikas". 125 p $1.00 

PAKLYDF, PAUKŠČIAI, romanas, I dalis, Jurgis Jan
kus, Gabija. Brooklyn. N. Y., 172 p $2.00 

PAKLYDĘ PAUKŠČIAI, II dalis, Jurgis Jankus, ro
manas, išleido Gabija, 225 psl $2.60 

PAKELEIVIAI, Vincas Jonikas, spaudė Venta, 111 p. $1.00 
PASLAPTIS. Kotryna Grigaitytė, eilėraščiai, 1950, 

Venta. 77 p S 1 ° ° 
PATRIMPO LAIŠKAI. K.A.K.. 1907. "Žvaigždė". 162 p. $0.75 
PER PASAULJ KELIAUJA ŽMOGUS, Bern Brazdžio

nis, 1949. "Lux", 448 p $2.00 
PIETŲ KRYŽIUS sonetai, Venancijus Alisaa, 1948, 

Sao Paulo. 98 p $ 1 0 ° 
PIRMASIS RŪPESTIS, J. Jankus, novelės, 1951, Liet. 

Knvgu Klubo leid., 214 p $2.00 
PO SVETIMU DANGUM. G. Tulnuskaitė. eilernščiai $1.00 
PO RŪSČIUOJU DANGUMI, noveles, Laima Šeštokie

nė, "Atžalynas" $040 
PROZA. Landsbergis, Mekai, Lėtas. 1951, New York, 

pusi. 128 $ 1- 5 0 

RAMYBE MAN. J. Kėkštas, eilėraščiai, 1951, "Gabija" $0.80 
RUDENS AIDAI, eilės, n laida, Adomas Jakštas, 

1920, Kaunas. 102 p $050 
SIELA LAGAMINE, novelės. J. Švaistas, 1948, "At

žalynas". 144 p $080 
SIELVARTO RAUDOS, Vincas Jonikas, išleido Venta, t 

62 psl $100 
SPARNUS MAN META PAUKŠTE, B. Rutkūnaa, (Po

ezijos rinkinys) "Atžalyno" lwd $050 
STRĖLE DANGUJE, H. Radauskas, eilėraščiai, p. 110 $2.00 
SUGRĮŽIMAS, V. Tamulaitis, "Patria", .» $1.10 

SUNKIAUSIAIS LAIKAIS, A. Rucevičius, 1920, Til
žėje, 116 p $0.50 

SAN MICHELE KNYGA, I dalis, Axel Munthe, 1951, 
Terra, Chicago, 111., 325 pusi $2.50 

SAN MICHELE KNYGA, II tomas, Axel Munthe vertė 
Pr. Povilaitis, išleido Terra, Chicago, III., 1952, 
312 psl $2.50 

SESUO BUITIS, premijuotas poezijos rinkinys, J. Ais
tis, išleido prel. Pr. Juras. 1951 m., 45 p $1.00 

ŠVENTIEJI AKMENYS, poezijos rinkinys, Faustas 
Kirša, išleido prel. Pr. Juras, 1952 m., 116 . . p. $2.00 

TĖVYNES KELIAIS, Liudas Gira, poezijos rinkinys, 
Švyturio leidinvs, 64 psl $0.50 

TILTO SARGAS, P. Tulpė, 1949, P. Abelskis, 150 p. $1.50 
TRYS MARGI LAIŠKELIAI, I eilėraščių knyga, Vin

cas Jonikas, 1947, Freiburge, 80 p $0.50 
TOLIMIEJI KVADRATAI, iš pavergtos Lietuvos pa

bėgusių žvejų pasakojimai, J. GriŠmanauskas, iš
leido J. Kapočius, Brooklyn, N. Y. 1952 m., 
192 pusi $2.00 

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

VAI LĖKITE DAINOS, kun. J. Dabrila, išleido kun. 
P. M. Juras, Boston. Mass.. 220 p $1.00 

VAIZDELIAI, Jonas Kmitas, 1917. Boston, Mass.. 64 p. $0.30 
VARPAI SKAMBA, romanas, St. Būdavas, Liet. Die

nos. Los Angeles, Calif., 1952 m., 180 p $2.50 
VIDURDIENIO SUTEMOS (Nulis ir Begalybė), 

Arthur Kocsler. romanas, 1948, Tuebingen, p. 184. $1.00 
VILIGAII.E, P. Orintaitė, legenda. 1951 m.. 46 pusi. $1.20 
VTLNIAUS VARPAI. Kazys Bradūnas, "Patria" . . $1.00 
VYTTS IR ERELIS, apysaka, Jonas Kmitas, 1946, 

"Darbininkas". Boston, Mass.. 576 p $1.00 
ŽEMAIČIU ŽEMĖJE, reportažas iš kelionių Lietuvoje, 

A. Vilainis. 1952 m., Chicago, 111., 132 p $2.00 
ŽIEŽIRBOS (eilėraščiai), I iūdas Gira, 1921, Kaunas, 

nusl. 109 $1.00 
ŽMONES ANT VIEŠKELIO, Liudas Dovydėnas, 1949, 

I .'O p s l «)>Z.UU 
ŽMOGUS, KURIS AMŽINAI KELIAVO, I sąs. A. VI-

lainK 1950( Cicero, 111.. 53 p $0.50 
ŽVAIGŽDES IR VEJAI, A. Baronas, novelės, p. 238. $2.00 
ŽIRGELIAI PADEBESIAIS, Petras Tarulis, apysakos,.. 

Sudaviia, 1948, 152 psl $1.00 
ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS, J. Augustaityte-Vaičiūnaitė, 

spaudė N. Pr. Ses. spaust., Putnam, Conn., 126 p. $1.00 

SCENOS VAIZDAI 

AMERIKOS DOVANOS LIETUVOJE. K V., 27 « $0.15 
AUŠRELE. OPERETE. Pranas. "Draugas", 1817 . , $0.10 
BETLIEJAUS STAINELE, kun. J. Snapstis, 1920, 

Kaunas 46 n $0.20 
DESENZANO MERGELE, kun. V. Kulikauskas, 1919, 

23 puslapių $0.20 
DEŠIMTS METŲ SMUKLĖJE, Jonas M. Širvintas, 
DU VAINIKU (5 v. tragedija), Dr. J. Navickas, MIC, A 

1938. Maritnnpolė, p. 87 $0.50 
1919. "Draugas". 100 p $0.50 

GIMS TAUTOS GENIJUS, kun. L. Vaicekauskas, 
1919,, Kaunas. 56 p $0.30 

GYVU ROžTŲ VAINIKĖLIS (4 v. drama), Gėlelė, 
1925. "Draufps" $0.20 

I TĖVYNĘ, L. šilelis, 192S\ "Draugas" 47"p. . ' . ' . . . . $0.25 
IŠPAŽINTIES PASLAPTIS, drama, A. Matutis, 

"Draugo", 95 p $0.30 
JONUKS. komaida. Vidūnas, 1920, Tilžė, 64 p $0.50 
TURU VARPAI, Vidūnas, 1920, Tilže, 126 p. $1.00 
KARES METU, Pr. A-tls, 1915, "Draugo" sp., 28 p. $0.10 
KAS BAILYS, komedija, Juozas Miliauskas, "Drau-

so" 1915. 28 p $0.15 
KATRA NEIŠMANĖ, K. P. B., vaizdelis teatrui, 1918, 

"Tikvba ir Dora", 16 p $0.10 
LIETUVOS LIKIMAS, Seirijų Juozas, 1930, "Drau

go" sp.. 48 p $0.25 
MAŽOJI ŠVENTOJI TERESĖLE. J. Matutis, 23 p. . . $0.15 
MILDA, MEILES DEIVE, Petras Vaičiūnas, 1920, 

Kaunas. 67 p $0.30 
NEBUVO VIETOS UŽEIGOJE, Žibuoklė ir LIETU

VOS ATGIMIMAS, misterija, P. Miknevičius, 
"Draufiro" sp.. 48 p $0.15 

NEPAISYTOJA, drama, kun. Pr. M. Juras, 1929, Ma
rijampolė, 48 p i $0.25 

PAKLYDĖLIO KELIAS, scenos vaizdelis, vystanti 
šakelė, "Draugas", 1920, 20 p . M - $0.15 

PASIILGĘ AUŠROS VARTŲ, (drama), Kazys Inčiū-
ra. 1927, Kaunas, 71 p $0.25 

PIRMOSIOS KALĖDOS (4 p. drama), Ambroziejus, V. 
1936, Mariampolė, p. 20 $0.20 

PRANAŠYSTE, A. T. Coughland, C. SS. R., vertė 
kun. dr. J. Navickas, M I C , 1937, Vilkaviškis, 
80 puslapių $0.25 

SMILČIŲ LAIKRODIS, vaizdelis scenai, M. M., "Drau
gas". 32 p. $0.10 

TARP DILGELIŲ ROŽES. J. J-is. 1907, 54 p $0.25 
TEISINGASIS JUOZAPAS, kun. J. Židinavičius, 1919, 
4 118 puslapių $0.40 
UŽ TEVYNĘJ MALONU KENTĖTI, drama, V. K-as, 

1921, "Draugas", 30 p $030 
VAIKŲ TEATRAS. "Draugas", 31 p $0.10 
VENITE ADOREMUS, Kalėdų vaizdelis. Fr. Hamm, 

vertė A. Masionis, 1928. "Draugas". 32 p $0.15 
VYŠNIŲ SODAS, A. Čechovas, vertė J. Talmontas, 

1923, Kaunas. 67 p $0.30 
ŽYDŲ KARALIUS, drama, kun. dr. J. Navickas, MIC, 

1938, 64 puslapių $030 
ŽVAIGŽDŽIŲ TAKAI (3 v. drama), Vidūnas, 1920, 

Tilžė, p. 56 * $0-40 

MUZIKA * 

ALBUM OF LrrHUANIAN1 DANCES, Seirijų Juozas, 
"Draugas", p. 17. Pianui, klarnetui ir kornetui, 
kiekvienpR po $1.50 

BENEDICTION SERIES; O Salutaris, Ave Verum, 
Ave Maria, Tantum Ergo, G. W. Massey, Chi
cago, 12 p $0.25 

DAINOS. G. Krtvickienės ir V. Petravičiaus susinktų 
90 dainų, V. Petravičiaus ilustracijos, Vokietijo- , 
ie. 160 p $3-0 0 

GIEDOJIMŲ MOKYKLA, kun. T. Brazys, 1920, Tilžė, 
122 puslapių $ 1 2 5 

GIESMYNAS, prof. A. Pocius, 1938, L.R.K, Vargoni
ninkų Provincija. 206 p $ 1 5 0 

JĖZAU, PRIE MANĘS ATEIKI. Teodaras Brazys, 
Šv. Mišios 2-ms balsams, 1922, Kaunas, p. 19 $0.50 

KAS BERNELIO SUMISLYTA ir OI, KAS SODAI, 
gaidos. Bronius Budriūnas, 1950, Pašvaistė, Brook
lyn. N. iY ; JJ-52 

LIAUDIES DAINOS, K, V. Banaitis. II Mišr. chorui $1.00 
LIAUDIES DAINOS, J. Starką. Mišr. chorui $1.50 
MALDA. Br. Budriūno. Mišriam chorui $050 
NAUJAS GIESMINELIS, žodžiai Seirijų Juozo, Kaunas. 

I dalis: Adventinės ir Kalėdinės giesmės, 
J. Žilevičius, 1932 $0-5 0 

II dalis: Gavėnios ir Velykų giesmės, 
A. Kačanauskas, 1935 $0.50 
Illa dalis: Gegužės men. giesmės, . . 
A. Kačanauskas, 1933 $050 
Illb dalis: Šv. Sakramento giesmės, 
A. Kačanauskas, 1933 $050 
ll lc dalis: Birželio men. giesmės, 
A. Kačanauskas, 1933 $0.50 
IVa. Giesmės \ Dievą, A. Kačanauskas, 1930 $0.50 

OI NĖRA NIEKUR, K. V. Banaitis. Balsui ir 
fortepionui $1.00 

PASAKA, VI. Jakubėno (pianui solo), 1947, 
Tuebingen, p. 5 $0.75 

PROCESIJŲ GIESMES: Garbė ir Šlove, Linksima Die
na, 4 puslapių $0.05 

PUMPURĖLIS, operetė, Serafinas. Pocius, 15 p $0.25 
SUDIEV, Dr. V. Kudirka (mazurka pianui), 1905, 

Leipzig $0.40 
ŠIAURĖS PAŠVAISTE, Stp. Sodedka. Mišr. chorui . . $0.50 
ŠV. MIŠIOS VAIKAMS, Seirėjų Juozas, muz. A. 

Kačanausko, 1937. Kaunas, p. 32 $0.50 
100 LIAUDIES DAINŲ, Kazys Viktoras Banaitis, iš

leido prel. P. M. Juras, 136 psl $7.00 
TE DEUM LAUDAMUS, T. Brazys (4 mišr. balsams 

ir varg.), 1922, Kaunas, p. 13 $0.50 
TUŠTI PALIKTIEJI NAMAI, J. Starką. Balsui ir 

fortepionui $1.00 
VAI IR PRIJOJO, J. Strolia. Duetas su mišr. choru $1.00 
VYTAUTO KONCERTINIS MARŠAS (pianui), P. 

Stankevičius $0.50 
J U O Z O G R U O D Ž I O 

KO ČTA TAIP ILGU (vienam balsui), J. Gruodždo . . $0.50 
Aguoinelės (solo) $0.50 

Ei, jaunieji! (mišriam chorui) $0.50 
Mylėk (solo) $0.50 
Op! op! (mišriam chorui) $0.50 
Rugiagėlės (solo) $0.50 

A L E K S A N D R O K A Č A N A U S K O 
Gėriau dieną, gėriau naktį {mezzo sopr. ar barit.) $0.45 
Lakštingalėlė (solo) ' $050 
0. kaip miela išgirst (arija tenorui) $0.75 
Sudiev, Lietuva (mišriam chorui) $0.50 
Tų Mergelių dainavimas (solo tenorui) $0.50 
Už klystančius žmones (arija tenorui) $0.75 
Atsisveikinimas su giria (chorui) $0.50 

S T A S I O Š I M K A U S 
MES PADAINUOSIM (chorui). St. Šimkaus $0.50 
Atsisveikinimas su tėvyne (solo, chorui) $1.00 
Beauštanti aušrelė. Šią nedėlelę (chorui) $0.55 
Dainų dainorėlis (30 liaudies dainų rinkinėlis) $0.35 
Geležinio vilko maršas (duetas) $0.75 
Kareivių daina (duetas) 10.50 
Mergužėlė brangi (augštam balsui) $0.60 
Ne dėl tavęs aš, mergelė (solo) $0.50 
Oželis (chorui su piano) $0.60 
Sunku man gyventi (solos) $0.50 

J U O Z O T A L L A m - K E L P Š O S 

Aš pas tėveli. Močiute mano $0.25 
Aš toli nuleista — tris dzienas (dzūkų) $0.25 
Balnok, tarne, žirgą — Gerkim, broliai $0.25 
Gailesčio giesmė (tribalsiniam chorui) $0.35 
Kad aš buvau mergele — Ir atlėkė sakalėlis $0.25 
Kariogos aidai (dainų rinkinėlis) $0.20 
Keturi suktiniai (šokiai pianui) $0.65 
Lakštutė (Dainų rinkinėlis pradedamą jai mokyklai) $0.50 

(apžalotais viršeliais) 
Lietuvos himnas (V. Kudirkos žodžiai ir melodija. Vie

nam balsui su fortepianu pritaikė J. Tallat — 
Kelpša) $0.40 

Mergvakario daina — Ei, tėveli, tėveli $0.25 
Močiute, miego noriu — Ei, varge, varge $0.25 
Tautiški šokiai (Kepurine, Klumpakojis) $0.35 
Tautiški šokiai (Suktinis—Našlys—Noriu miego) . . $0.35 

J U O Z O Ž I L E V I Č I A U S ( 

VESPERAE IN HONOREM S. SAKRAMENTI, 
J. Žilevičius $0.60 

ŠVIESI NAKTIS MĖNESIENA (mišram chorui) $0.50 
Cia kraštas liūdnas, nejaukus, Gaudžia, gaudžia auk

so varpas • $0.50 
Girtuoklio daina (jumorinė—aukštam balsui) $0.50 
Gundė mane bernužėlis (Iš operetes "Raseinių Mag-» 

dė (K. Puidos) — (augštam balsui) $0.50 
Jau pavasaris atėio (mišram chorui) $0.50 
Laisvės Daina (Mišriam chorui) $0.50 
Močiute, širdele (Trio: smuikas, balsas ir fortepia-

nas) — augštam balsui) $0.50 
Nuliūdimo valanda (aukštam balsui) $0.50 
Šėriau žirgelį (viduriniam balsui) $0.50 

" M U Z I K O S A I D A S " 

1. Maršas, pašvęsts D-rui J. Basanavičiui 
Valcas Onutės Z. 
Polka Marytės B. (pianui). Rinkinėlis $0.40 

2. Vytauto Maršas (Kova ties Žalgiriu) $0.25 

ŽURNALAI 
GABIJA, literatūros žurnalas, 1951 m. 1 Nr $1.00 
GABIJA, literatūros žurnalas, 1952 m. II Nr $1.00 
TĖVYNES SARGAS, 1951 m., m tomas 1(8) Nr. . . $2.00 

PAVEIKSLAI 
AUŠROS VARTŲ PAVEIKSLAS, spalvotas $1.00 
KAUNAS (Kauno vaizdų albumas su Vaižganto 

ižanga) p. 62 $1.00 
LIETUVA VAIZDUOSE, L.T.B. Hesseno Apygardos 

leid., 116 p '. $125 
TRUMPA LIETUVOS ISTORIJA PAVEIKSLUOSE, 

L.V.C.A., 1937. "Draugas", 24 p. $0.25 

- • * iiinj 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 

Mil waukee, Wis. [ Waukegan, 111. 

PASKIRTAS PIRMININKU 

, Gražus pasirodymas 

S. m. spalio 4 d. Lietuvių Kul
tūros Klubo mišrus choras, va
dovaujamas Pr. Turūtos, suren
gė lietuviškų dainų valandėlę 
Tarptautinio Inst i tuto salėje. 

Programa susidėjo i i trijų 
dalių: mišraus choro, duetų ir 
solo dainų. 

Mišrus choras sudainavo 9 
dainas. Viešnios iš Racine p. p. 

Žinių žineles 

šv . Baltramiejaus parapijos 
40 valandų atlaidai buvo t ikrai 
įspūdingi. Daug žmonių lankė 
bažnyčią ir ejo prie šv. sakra
mentų. Į atlaidus buvo nuvykęs 
ir vysk. V. Brizgys. 

Seserų naudai. Sv. Baltra
miejaus mokyklos Motinų Drau
gija spalio 12 d. tuojau po Ro
žančiaus pamaldų rengia "pant 

Tamuleniene ir Petrušaitiene , r y 8 hower" mokyklos naujame 
padainavo "Vakaras" — M. Pe t į klubo kambaryje. Ateikite į šį 
rausko, "š lama šilko Vejas" —(parengimą nesigailėsite. 
Žižiūno. Gi sporanas p. Tamule 
niene padainavo gana nuotai
kingai 2 solo dalykus; duetams 
ir solistei akompanavo p. Re
gina Šrader. 

Mišriu choru, duetais ir solo 

Sunkiai serga. Margaret Gup 
ton, 833 Victory Str., Mykolo ir 
Veronikos Gust duktė labai sun 
kiai serga. Guli Great Lake li
goninėje. 

Soter Rajūnas, 81 m., gyv. 
dalykais publika buvo patenkin-, 822 Lincoln Str., mirė spalio 
t a . 4 d. Tai buvo vienas iš seniau-

Gana gražiai ir suglaustai da- sių Waukegan gyventojų. Ra-
ve paaiškinimus ir charakter is- j jūnas buvo uolus veikėjas ir šv. 
tiką apie kiekvieną išpildomą 
kūrinį p-le Brone Urlakyte. 

Pasibaigus koncertui Tarp tau 
tinio Inst i tuto vadove nuošir
džiai padėkojo choro vadovui, 
solistams ir choristams už gra
žią ir nuotaikingą programą. 
Prašė nepamiršti ir toliau šios 
institucijos, retkarčiais leisti pa 
sigėrėti lietuviškų dainų harmo
ningumu ir būdinga jų dvasia. 
Ji prisipažino, kad žodžių nesu
pratusi, bet dainų skirt inga ha r 
monija buvo sužavėta. Po kon
certo, priėjusi programų vado
vė prašė, kad choras sutiktų 
duoti lietuviškų dainų koncertą 
vienai amerikiečių moterų drau
gijai. 

Tenka pasidžiaugti, kad p. p. 

Baltramiejaus parapijos komi
tete dirbo 15 metų. 

Dr. Leo Janks at idarė dantis
to kabinetą Waukegan Citizens 
Bartk. Leo J anks y ra Onos J a n 
kauskienės sūnus. 

šv . Teresės Altoriaus Puoši
mo Draugija spalio 19 d. tuojau 
po pamaldų šaukia susirinkimą 
šv. Baltramiejaus parapijos mo
kyklos kambaryje. M. Z. 

Clevekmd, Ohio. 
Stipri pa rama 

Vienas pirmųjų ir stipriausių 
Diepholzo gimnazijai remti ko
mitetų yra Clevelande. Spalio 
mėn. komitetas persiuntė per 

Šilingas ir Pečkaitis kiekvienam | B a l f ą Diepholzo gimnazijai 
koncerte talkininkauja (racinie- $225.00. 
čiail aukodami brangų poilsio 
laiką, padeda populiarinti lietu
višką dainą. Milwaukiečiai y ra 

Repetuoj i operete 

' Vyčiai turi operetės: "Apa-
jiems dėkingi už darbą ir tiki- kalbos ir Meilė" repeticijas. Šis 

toliau iš jų moralinės para- muzikinis veikalas y ra dviejų 
aktų ir j is bus s ta tomas lapkri
čio 23 d. Liet. Svet. Vyčiai šir
dingai prašo kitų draugijų ir 

mos. 
Susirinkimas 

Š. m. spalio 5 d. Kultūros Klu 
bas turėjo visuotinį susirinkimą, j paskirų asmenų toje dienoje nie 
kuriame nutarė kreiptis į P. 
Lietuvių Bendruomenės Laiki
nąjį Komitetą, kad prisiųstų in
strukcijų persiorganizuoti į P . 
L. B. Milwaukee apylinkę. 

Ap ta r t a programos metmens 
tautų pasirodyme š. m. gruodžio 
6 — 7 dienomis Milwaukee 
Auditorijoje ir kt . T. 

Kenosha, Wis. 
Gražiai pasveikino 

Kenoshos lietuvių tremtinių 
komitetas, vert indamas prof. 
Mykolo Biržiškos didžius nuo
pelnus lietuvių tautai , ir norė
damas 70 metų sukakties pro
ga gerb. jubiliatą realiau pa
remti, padarė mažos Kenoshos 
lietuvių tremtinių kolonijos na
rių ta rpe kolektą. Aukomis pri
sidėjo beveik visi tremtiniai . 
Malonu pabrėžti, kad prie kolek 
to? prisidėjo ir keletas senųjų 
ateivių bei jų įpėdiniai k. t . M. 
Vitkauskis, Ant. Vitkauskis, V. 
Strasevičius, Ant. Laurai t is ir 
Ant. Krušinis. 

Sur inkta $90, kurie kar tu su 
sveikinimu pasiųsti prof. My
kolui Biržiškai. Kenoshletis 

New York, N. Y. 
Nelaukia pradžios 

Didysis Balfo vajus prasidės 
spalio 26 d. Tačiau kiti nelau
kia pradžios, o j au iš anks to 
tam tikslui skiria savo aukas. 
SLA 38 kuopa New Yorke vie
na pirmųjų savo susirinkime 
nutarė vajų paremti savo auka 
ir t am paskyrė $30.00. Kuopos 
susirinkimas taip pat nutarė , 
kad nariai aktyviai prisidėtų 
prie vajaus rinkliavos ir kon
certo. 

ko nerengti . 

Šiai operetei vadovauja mu
zikas P ranas Pesys muzikinei 
daliai, o veikalą režisuoja Fe
liksas Telksnys, gabus tea t ra
las. Senelis 

Lietuvių Radijo Klubo pa
kviesta radijo pranešėja Regi
na Braziulevičiūtė. 

"Aušrele" — vaikams elemen
torius, "Giesmė apie Gedimi
ną", "Viltrakių vaikai", "Tėvų! 
paBakos", "Tėvynei Lietuvai" — 
naujausia vaikams lektūra; 
"Vardan Dievo", "Jaunuolių 
maldos" moderniškos jauni
mo maldaknygės gaunamos i 

j Spaudos kioske kiekvieną sek-
Jmadienį šv. Jurgio parapijos sa
lėje. S. G. 

i 
i 

Racine, Wis. 
i 

Susirinkimas 

Visuotinis Racino lietuvių su
sirinkimas šaukiamas spalio 12 
d. 2 vai. p. p. Racine Raicing 
Pigen Club Hali, 601 High St. 
Nuvykti galima imant VVhite ir 
Orange busus. % 

Susirinkimo t ikslas: apiūrėti 
pasta tą ir t a r t i s dėl jo pirkimo, 
nes mums lietuviams reikia tu
rėti savo klubą. 

Broliai ir sesės lietuviai, esa
te maloniai kviečiami į susirin
kimą. A. L. T. Valdyba 

Brooklyn, N. Y. 
Ištesi pažadą 

Hventoraitienės vadovajamas 
lietuvių būreli» i štesi savąjį 
pažadą išlaikyti vieną mokinį ir 
spalio pradžioje įteikė $20.00 
tam tikslui. Pinigai per Balfą 
persiųsti ginmasijos vadovybei. 

Vincas T. Kvetkus, LRKSA 
centrinis sekretorius, gerai 
pravedęs ALRKF 32-rąjį kon
gresą, kaip jo prezidiumo pir
mininkas, respublikonų parti
jos nacionalines vadovybės 
yra paskirtas nacionalinio lie
tuvių respublikonų komiteto 
pirmininku gen. Eisenhowerio 
kandidatūrai į prezidentus 

remti. 

Philadelphia, Pa. 
PRANEŠIMAS 

JAV Lietuvių Studentų Są
jungos Philadelphijos skyriaus 
visuotinis susirinkimas y ra šau
kiamas spalio 12 d. 3 vai. p . p. 
Susirinkimas įvyks coli. Klimo 
bute, 3605 Chestnut St., Phi
ladelphia 4, Pa. Visus narius 
ir naujai pradėjusius studijuoti 
Philadelphijoje ir apylinkėse 
nuoširdžiai kviečiame atsilan
kyti. Valdyba 

Great Neck, N. Y. 
Naujas būrelis 

Mokytojų Sofijos Jakienės ir 
Pet ro Povilaičio iniciatyva Great 
Necke lietuvių būrelis pasiėmė 
1952 — 53 mokslo metais iš
laikyti vieną Diepholzo gimna
zijos mokinį ir už 4 mėnesius 
surinko if per Balf į išsiuntė 
$80.00. Būrelį sudaro : V. Anas 
tauskaitė, A. Janče, F. Navic
kas, H. Miklaševičius, S. Šilei
ka, A. ir E . Merkeliai, L. Tom-
kutė, V. Petravičius, K. Mik-
las, M. Kazlauskaitė, J. Rūkai-
tė, I. Kazlauskas, E . Lingvinytė, 
V. Blaiaitis, A. Kėkštas, K. 
Kuklierius, S. Urbonas, S. ir I. 
Lukauskai, V. Šaudys, P. Ka-
čionis, J. Daugirdas, P . Povilai
tis, S. Jakienė. 

Oakville, Canada 
P a r a m a gimnazijai 

S. Pyževlenės iniciatyva vie
tos lietuviai paaukojo ir per Bal 
fą persiuntė Diepholzo gimna
zijai $11.00. Pinigai skirti kny
goms ir laikraščiams pirkti. 

Parengimai 
MINĖJIMAS 

32-jų metų Spalio 9-tosios su
kakties minėjimas bus šį šeštadie-
n\ 1 vai. vak. Šv. P. Marijos Gi-

I mimo parapijos salėje (Marąuette 
iPark) . Meninę dalį atliks: ponios 
| Steponavičienės trio, solistas Peš-
kys ir dramos aktoriai Monkūtė 
ir A. Rūkas. Paskaitą skaitys J. 
Tamulevičius. Jėjimas nemokamas. 

Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos 
Čikagos Skyr. Valdyba 

PARENGIMAS 
Suvalkiečių Draugijos choro va 

karas ruošiamas spalio 11 d. 6 
vai. vak. Hollywood salėje, 2417 
W. 43th Str. Šokiams gros Ben 
Peivis orkestras. O. S. 

RUDENS BINGO 
Spalio (October) 19 d., sekma

dienį, 3 vai. popiet Vingeliausko 
salėje (4500 S. Talman Ave.) į-
vyksta bingo party Nekalto Pra
sidėjimo Seserų koplyčios staty
bai paremti. Gildos pirmininkė V. 
Gečiene labai maloniai prašo visus 
atsilankyti. 

<W5!i 

PARDUODAME ANGLIS IK 
PEČIAMS ALIEJŲ 

P E R K R A U S t O M E BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

XeL Vlrginla 7-7097 

DSmeslo navininkai, SaukltSa mus 
prie pirmos progo* d GI gerai atlie
kamo darbo dažyme Ir puošimo. IS 
lauko Ir vidaus dažome. Einame bet 
kur. Nemokami apskaičiavimai. 
It. J. PAINTING & DECORAl fNG 

CO. 
Iiincoln 9-9793 Mnooln 9-8185 

DĖMESIO, SAVININKAI! 

Tuok polnting, mūrlnlnkyatė, pa
statų valymas, kaminų pataisymas, 
kamftymas. 

JOE FAVIA 
Visas darbas pilnai apdraustas 

šaukite CEdarcrest 3-6874 

Susirinkimai 
GILDOS SUSIRINKIMAS 

Atostogoms ir karščiams pasi
baigus, Nekalto Prasidėjimo Sese- i 
rų Rėmėjų Gildą vėl telkiasi žie
mos darbui. Mėnesinis susirinki
mas įvyksta Antradienį spalio 
(October) 14 d. Aušros Vartų 
parapijos mokykloje 7:30 vai. va
kare. Visos prašomos, visos laukia
mos. Valdyba 

Pajieškojimai 
P A . H I N K A I SEKANČIA GUMINIŲ I 

1) brolio Jono Bakučio. Gyveno Trc-
pūnėlių kaimo, Viduklės parap., Ra
seinių apskr. 

2) sesers Veronikos ttakutytSs 18 
IMudverų kaimo, Viduklės parap., Ila 
šeinių apskr. 

3) pusseseres Veronikos Kavaliaus
kienės iŠ Plauginių kaimo, Raseinių 
valse. Ir apskr. 

Prašau rafiyti l iuo adresu — 
Stanley Rakutis, 1400 8. 50th Ave., 

CICKUty 60. 1U,. 

KAS TURI PARDUOTI akordeoną 
ir foto aparatą (Leica, Contax ar 

; Retina)? Siūlyti: J. Karvelis, 3249 
S. Halsted St., Chicago 8, 111. Tel. 
DA 6-1136. 

APŠILDYMO R E I K A L E 

MATYKITE MUS 
• 

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

I inžinierių. 

B I J A N K Y P A R K R t s o l M 
BLANKY PARK, M K II 

67 mylios \ vak. nuo St. Ignaco. 
33,000 akrų Siek tiek flkirtingo. Vieš
bučiai, vasarnamiai, pernakvojtmut 
nameliai, deluxe motorcourt, sau šei
mininkauti nameliai, (žymiausia val
gių vtota Uppor Mlch. Appetlzer sta
las vidunakčio užkandžiai, bažnyčia, 
golfo rungtynėms aikštes, aerodro
mas, cocktall lounge, ežerai, plaukio
jimui baseinas, vaikams žaisti aikš
tės, arkliai, teatras ir t.t. Sloje va
sarvietėje. Matysite briedžius kas
dien. Palengvinimas nuo slenliges. 
Sezonas nuo gcg. 1 Iki gruod. 1. 

HAKOLD S T K K I K , R i s . MGR. 
(Tai dar viena Iš Joe Bachuno 

vasarviečių). 

KKAL KSTATE 

DffiMKSIO, savininkai! Gaukite 
mūsų kainas pirma! lsažcmc viduje, 
iš lauko; popleriuojamo sienas; pil
nai lšdekoruojame. Mes pataisome 
jūsų tinkavimų. Nemokami apskai
čiavimai. Pilnas apdraudimas. Sams 
and Saundcis, General Contvactlng, 
09 28 Alabama Ave., Hammond, Ind. 
Russell 1825. 

DftMKHIO, savininkai! Bendras 
pertaisymas — Palčpes, rūsius, vir
tuves, virtuvių kabinetus. Garažus, 
mūrinius, » akmeninius, cementinius, 
"tuck pointlng". Naujus namus pa
statome. Nemokami apskaičiavimai. 
Galime finansuoti. Pilnas apdraudi
mas. Sams & Sšaundera, General Con-
tractortr. 6928 Alabama Avenue, 
Hammond, lnd. Russell 1825. 

PIRMAS 
PARODYMAS 

Atdara Sekmadienį nuo 1 vai. 
iki 6 vai. vakaro 

5232 S. Normandy 
N a u j i m ū r i n i a i 3 m i e g a m , 
k a m b . v i eno a u k š t o n a m a i s u 
i š t i s u r ū s i u ; a u t o . a l i e jum 
s p a u s t o o r o apš i ld . i r k a r š t o 
v a n d e n s š i ld . ; kok l ių v o n i a ; 
k a b i n e t ų v i r t u v e s u F o r m i c a 
v i r š a i s . D ide les r ū b i n e s s u už 
t r a u k i a m o m s d u r i m s . 22 lA 
pėdų g y v e n a m a s k a m b . s u 
pave ik s lo s t i l i a u s l a n g a i s ; 
t i n k u o t o s s i enos . 

Pilna Kaina Tiktai 
#15,500 

N e s n a u s k i t e ! p a m a t y k i t e šį 
s e k m a d . a r b a š a u k i t e 

DUGGAN BROS. 
.BII1LDERS 

7627 S. Western Ave. 
WAlbrook 5-7222 

CICEROJE. Atdara apžiūrėjimui sek
mad. nuo 2 iki 5 1632 So. 49th Court 
2 aukštų mūrinis namas; 2-5 kamb:; 
karštu vandeniu apšild.; automatiškas ga-
zinis karšto vandeni šild.; veneciškos už
uolaidos; nuo sienos iki sienos kilimai; 
2 autom, garažas; turite pamatyti, {ver
tinimui. Paoli Realty Co., 5109 W. 14:h 
St., OLympic 2-5248 

R E A L ESTATE 

10 butų pas ta tas an t Garfield 
Blvd. a r t i Ashland Ave. $10,-
000.00 metams pajamos, jei ap
s ta ty ta $49,500,00. Saukite: 

WAlbrook 5-2965 

$2,000 J MOK i.T 

6 kamb. mūrinis namas su 1 akru 
žemes. Geras pirkinys; nepraleiskite 
• los progos. 

SAUKITE SANOAlLĄ 
l/A :i-:i.-.oo 

4100 So. Franctsco Ave. 
PEUŪE GORDON * CO. 

Penktai! ir fiestas na man 1 vakarus 
nuo Hoyne Ave. ant Hlue Island Ave. 
2 krautuves, 20 apstatytu kambarLų, 
Garinis apšildymas. Dabartines neto 
pajamos apie $5,000 J metus. Kaina 
$31,000, su visais {rengimais. Maty-
kite savininką — 2474-76 B. Blue 
Island Ave. 

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

Virsima 7-8490 

I* Y OWNF.R 
Wlll saeriflee for immedlate sale. 
Beauty salon — fully equipped, geod 
business, nice clientle. Kstablished 14 
years, šame owner. Possible space 
tor llvlng uuartera, near everythlng. 

Į See lt to appreclate a real value. 
I Pollsh and Lithuanain trade. Call 

CAlumet 5-5007 

FITCH DKAN CONVALKSCENT 
HOMHJ 

Vieta seneliams ir lovoj gulintiems 
ligoniams. Aptarnauja registruota 
s lauge tr gydytojas. Maloni apl inka 

J J 4 1 0 & l<orestville Ave. 
TV1. COmmodore 4-9168 

Platinkite "Drinfc" 

ONtario 2-4792 
ntt; 

DftMKSIO, .savininkui! Gazo ir 
aliejaus pakeitimui. Pilnas centrall-
nlo Įvedimas, bi-ndias Bkardos-shcet 
metai darbas. Lee's Automatic VVarm 
Air Hcating. TOvvnhall 8-6670. An-
thony Ugutis , savininkas, kalba lie
tuviškai. 

• ' • 

SALLIE CRAYVFORD STUDIOS 
Chicago, 410 S. Michigan Avenue 

Tclcf. VVEbster 9-2584 
LaGrange, 311 S. Lehch Avenue 

Tclcf. La Grange 4111 
Privačiai .ir Klasėm duoda 

DAINAVIMO ir PIANINO PAMOKAS 
Prieinama Kaina 

Mcmbcr of thc National Association 
o! Teachefs of Singing 

- • • m i • i — • • •' i - i • • • m wm • • M I I į — | — — M • i '• • • 

DttMESIO. navininkai: Vidaus de
koravimas, is lauko dažymus; spe-
clali/.uojumSs kotiu>roiniaiH ir indust-
liullnlals pastatais. Skubus aptarna
vimas, pilnai apdrausta; nemokami 
apskaičiavimai. Saukite: W. Peeovur, 
Villa i'ark 71^7 (mea užmokame už 
tflcf .) 

MOHERN RA p i O t"o. Ine. spe-
1 OtaliSUOJatft pataisyme visų ' iftdlrbys-
! t'iij ir modeliu teUvl^lJy Ir radlos Ir 
; automobilio radH. $4<»(> patarnavl-
i inas. l ' i i t inainom kainom darbas ir 
' dalys. Kinam bfetkur, l l lnsdalc 2612. 

i Į^--- mMMMMMi nmti—riMfĮ—irwm ir^'i" 

l)F;Mi:si(> bl^Blerlamil Advokatai, 
daktarai, konlraktorlal. 24 vai. tele
fono patarnavimas, taip pat ir "pri
kalimo" patarnavimas. Romaa mo
kestis -— mU'Htr ir priemiebty. 

Hutmbold (i-5851 

KAILINIŲ 
PERDIRBIMAS 

Perdirbame ir Pataisome 
Išvalome ir Išblizginame 

APSIAUSTUS ir 
SALIKUS 

Padarome iš jūsų 
senų kailinių rūbų 
už prieinamas kai-! 
nas. $50.00 ir virš 

SOUTH CHICAGO 
' CLEANER 

Furriers and Tailors 
8717 Commercial Avenue 

SAginaw 1-8120 

SAVININKAS PARDUODA ant 21-mos 
arti Kostner 2 aukštų mūrinį namą; 5 '• 

j 6 kamb.; karštu vandeniu, aliejum ap-
išild.; 1-mą aukštą tuojaus galima užim

ti; 2 autom, garažas. Saukite: 

GUnderson 4-0997 

Šiokioms dienomis po 5:00 vakaro 

TOVVER LAKĘS. 5 kamb. medinis na
mas, puikus sklypas, 1 blokas nuo ežero. 
Kaina $7,500, $1,500 įnešti. 
GLENVIE)V. Naujas 5 kamb. medinis 
namas, aliejų šildomas, kabinetų virtuvėj 
sandėliukas, $16,000. 
DEERFIELD. 5 kamb. mūrinis namas, 
gazu šildomas, 2 auto. garažas. Gamto
vaizdis, $22,500. 
4 kamb. mūrinis namas, gazu šildomas, 
100 pėdų sklypas, $14,000, įnešti 3,000. 
5 kamb. mūrinis namas, gazu Šildomas, 
1 auto. prijungtas garažas, $18,750. 
HIGHLAND PARK. 4 kamb. naujo me
dinis namas, aliejų šildomas, comb. gy-
vcn. kamb. vai. kamb. ištisas rūsys, 
$17,250. 
LAKE BLUFF. Gražūs 6 kamb. medini 
namas, 12 metų. \l/i vonios, 2 auto. ga
ražas, $4,000 grynais pinigais. 

ltOiilc\»i-<i H-9207 
4 butai IH> 5 kambarius. Mūrinis na-

: niiiM su rūsiu. Galt pirkti dvi .šeimos. 
j mokėti *5,0»0, speeiali kaina $18,-
noo. Atdaras apžiūrėjimui ftestad. 2 
Iki 4 popiet sekmad. 12 'ki 4 p.p. 

»:ios-H> S. .h i*t i u.- Kt. 
LAfnyette 3-IOHS 

$»,0(M) | M O K i I I 
4 butų medinis namas; rūsys; cent-
ialinis apšild.; visi patogumai; $230 
pajamos į mSn.; virA 6 kamb. butas 
pirkėjui. Kaina $14,700-

SAUKITE: SANGA1LA 
FELIX F. GORDON & 0 0 . 

4^06 So. Franclsco Ave. 
IiA 3-3&0O 

l% aukštų, 7 kamb. medinis namas; 
dideli kamb.; eomontinis pamatas; 
krosnim apfllid., aliejum; didelis au
to, karsto vandens šildytuvas: gara
žas; 50 p'ilii sklypas; arti 111 Ht. 
ir Kodyle. Kaina $8,700.00. 

.los. K. Pnlmqulst 
10439 S. Morgan St. 

IsCverly 8-8500 

Pardavimui puikiame stovy 6 kamb. mū
rinė rezidencija — dviem šeimom su 
atskirais patogumais: 2 virtuvės su. spin
toms, 2 vonios ir t. t. 5 kambarių baldai. 
Ąžuoliniai papuošimai. Naujai įrengtas 
aliejinis apšildymas, autom, gazinis van
dens'šildytuvas. Uždaras pročius, 2 auto. 
garažas. 
5709 S. Carpcnter St. ENglewood 4-4187 

IŠDUODAMI 1-mi morgičiai 
an t namo — 4 % . Kam reika
linga, pašauki te : 

MAnsfield 6-6944 

A. C. ULLMAN 

216 Waukegan Rd. Deerfield 138 

Dėmesio Seimininkės! 
TROPIC JUICES, INC. 

Pusryčiams apelsinų — Grapefruit 
Sunkos 

VAISINIS PUNCH 
POKYLIAMS 

• Ananaso • Citrinos 

O Limc • Vyšnių 

• Aviečių 
Tuojaus Pristatome 

Kūno Stiprintojai 
7340 HARRISON STREET 

1 nu si Park, Illinois 
lOrest 6-2444 

| PRIE BARRON LAKE, 2 mieg. kamb. 
viskas moderniška apie namus! rūsys. 
Grystas kelias, arti mokyklos, 2 mylios 
nuo Niles, Michigan. Kaina $13.000. 
8 akrai žemės, namai moderniški, grys
tas kelias, 2 mieg. kamb. Kaina $8,500. 
7 akrai žemės, 4 mieg. kamb. viskas 
moderniška, prie St. Joe River. Kaina 
$15,000. 

2 mieg. namas, viskas moderniška, Ka-
zu šildomas, miesto vanduo, U. S. No. 
40 už miesto. Puiki vieta turistų stovyk
lai. Kaina $15,000. 

GEORGE R. SCHULTE 
111 North Fourth Street 

Nile*, Mich. Telef. 820 

$2,ooo |MDKftTT, I- 4 kamb. me
dinis namas; t autom. Karužas; ga
lite tuojaus užimti abudu butus: pil
na kaina $«.§•&. -J249 W. 21 st PI, 
Hekmadifniai.j nuo 3 iki r>. Susitari
mui saukite: Vl ig inia 1-lvl*. 

ATDA1U apžiūrėjimui. $15,500. 
Sekmad. nuo 1 Iki 5 vakaro. 67'it 8. 
Kenneth. Naujas 4 kamb. "eape 
eod" namas: padidinamas: automa
tiškai spaudžiamu oru apšild.: ber
žiniai kabinetai. Kreiptis: L. Seyller, 
3838 W. 65th St. UKliance 5-5045. 

5 KAM HA UI l.' namas: 4 nebaigti 
kamb. viršuje; t inkamas 2 seimų bu
tams. $11,000. Savininkas: 

V. HA U W NAS 
10648 South VVabash 

Saukite: IMIlman 5-6548 

DftM&ffIO TKOKININKAMS 
Mes turime naujų žemės lauk^ 

l.ansing tarp Burnham ir Torrenee 
j A v e s . prie 170 gatves. Atdara 7 ryto 

iki 7 vakaro. Taip pat molio ir smė
lio. Parduoti užsakymus skambinkite 
I.Anslng 251. 

— 

1'ItA MOSIMAS 

\« ninkamas Polio apdraudimo 
I ir irt I ii s daba t . p r i d e d a m a s pr ie v i s i 

New Juvenlle Pollcies 
Gyvybes —- Mokslo — rajamu 
Ant "Policlen" iki $2,000 

Tiktai Pilgrim, mūsų žiniomis, 
neima extra už tai. Gražus "Piggy 
Bank" nemokamai vaikui. Rašyki
te dėl informacijų. 
Pašiurkite iškarpą arba siųskite 
kortelę sekančiai: 

IŠKAUl'A 

PILGHIM NATlONAli HIFK 
2o'.i W. JueUHon Hlvd. 
Chieago 6, UI. 

K1KKV1KNO riONKTADIKNH) VAKAUA 
K E P T A Ž U V I S 25c 

v Sus l ik i l e diauKU.s ir praleiskite gražiai laikų 

ĮIOLLYVVOOD INN, 3930 Haas Ave., Lyons 
'J, Mokai j vakurus nuo Harlom 

Judy VVillis. Prop. LYons 3-9836 

l'uvardo . , 

Adresas 
. . . • « • • • • • 

Tiktai suaugusių leiravimasls 
pri imamas 

Didelis Išpardavimas 
Gavome didelį kietį naujų rudeninių 
rūbų ir baltinių, ii parduodame suma
žintomis kainomis. 
Taipgi turime visokį pasirinkimą reikalingų 

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

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

JOSEPH'S DRY GOODS STORE 
3218 South Halsted Street Chicago 8, Illinois 

JOSEPH1NE GRIGONIS 
• 

Gyv. 6310 So. Hlaekutonc Ave. 

Mirė .spalio 9 d., 1962, 10:45 
vai. ryto. 

Gim. ChieuKO, m. 

PuMiliko dideliame, nuliūdime 
.sesuo Helen YoktiH, Avogerll 
VVilIlatn, ji] Hunus VVilllam, J r.. 
Ir duktė Naney, teta Helen .lo-
wlHh (JovalšaltS) Ir kiti glmi-
iics, draugai bei pa/j.stami. 

Krtnas paftarvotan 1\ J. Ridi
ko koplyčioje, 3354 S. i lalated 
Ht. 

baldotuvcH t vyku pirmad. si»a 
lio 13 d., lfc koplyčiOH 8:30 vai. 
ryto bua atlydėta J Šv. Jurgio 
parapijOM bažnyrių. kurioje j -
vyks KedulinffOH pamaldos U* 
volionCa Mieli*., 
nulydčta J šv. 

Po pumuldu bUB 
Kazimiero kap. 

Nuoširdžiai kvieeiatne vlnusi 
giinincH, draugus ir iftižjstumus 
dalyvauti Alode laidotuvėse. 

A. t A. 

Nuliūdę,: 
gimines. 

SOillO, 
I 

'IVlu h 

— — « " *m 

l/i iilot n\ ii.i direktorius V. J. 
KidlkuM. Tel. YArds 7-1911. 

LIUDVIKAS 
PETRAUSKAS 

Gvveno 1349 W. 69tli Ht. 
. Tel. KAdeliff 3-9267 

Mir6 spalio 9 d., 1952. 0:30 
vai. vak., sulaukėt' senatven. 

Gimė laetuvoje. Kilo ift Kau
no apskričio, fvkiftkfs parapi
jos. Guėkamplų kaimo. 

Amerikoje lAgyyeno 43 ^n. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

keturios dukterys: Kdna Zien-
tek, žentas Antanas, Venį Muel 
ler, žentas Warren, Herniee Pav 
lOCk, žentas Stanby ir Bllen 
Hyerson. ž»>ntas Tamošius. Anū 
kai: Klaine ir Konald Zieutek 
bei Mary Lou ir Tonim> Hyer
son. Kiti giminės, draugai ir 
pažjHtami. 

IMIklausė laetuviu Plltečig 
I "arbinuikij Pašalpos Klubui. 

KiYnas pašarvotas UiebHwict 
koplyėloje. 2314 W. 23rd Plaee. 

ualdottivta )vyks pirmad., 
spalio 13 d., iš koplyėios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Aušros 
Vartų parapijos bažnyčia, ku
rioje jvyku KeduliuKos pamal
dos už vellonies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtus j šv. Ka
zimiero kap. 

Nuofclnl/.lai kvieėiauie vUsus: 
gimines, draugus ir pažjstamua 
dalyvauti ftiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Dukterys, /.^nlai. 
Laidotuvių direktorius ,S. C 

l,aeha\vie/.. Tel. Vlrginiu 7-6072 
. » » i » . « « i t . ) » » ą i j : . M M I , W W | , ^ 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILUNOIS Šeštadienis, spalio 11, 1952 

X Amerikos Lietuviu Tary 
boję Chicagos skyriuje uoliai ir 
širdingai dirba: E. Mikužiute, 
pirmininke, ekzekutyvinis sek-
kretorius dr. A. Rudokas, ižd. 
Antanas Valonis, protokolų 
rast. B. Tūbelis, iždo globėjai: 
Teodoras Blinstrubas, Kazys 
Deveikis, Petronėle Grybiene ir 
dr. Kisielius, K. Burba, dr.Dran 
gelis, A. Gasparaitis, Joana Gul 
biniene, J. Jurevičius, P. Jurkš-
tas, J. Kondroška, K. Liutkus, 
J. Mašiotas, M. Pauparas, Ę. 
Platkauskas, S. Radzevičius, A 
Rudis, J. Sakevičius, E. Samic-
ne, J. Talalas ir kun. kleb. Ign 
Albavičius. 

X Kęstučio Pašalpos Klubas 
savo susirinkime, įvykusiame 
spalio 5 d., ALTarybos Chica
gos skyriaus konferencijai pa
skyrė $10.00 iš savo kasos, o na 
riai sudėjo $31.00, taigi visc 
$41. Delegatais j konferencija 
išrinkti J. Kundroška, M. Kra
sauskas, B. Klemka, S. Džiugas 
M. Langis, J. Simanavičia, C 
Švirmickas, F. Jakavičia, M 
Saltmen, J. Saltmen, J. Shim 
bei, A. T. Wels, P. Mickas, B 
Shotas, J. Gužailaitis, D. Čepe 
la, A. Urlis ir J. Gurgžda. 

X Spalio men. 10 d. Chica
gos kiniečiai ir jų draugai mi
nėjo Kinijos Respublikos 41 me
tų sukaktuves. Chinese Mer-
chants' Association patalpose, 
2216 S. VVentvvorth Ave. Minė
jimą bei priėmimą suruošė Chi
cagos kinų kolonija ir Kinijos 
generalinis konsulas Sien-Yung 
y u. Priėmime dalyvavo daug a-
nerikiečių ir svetimų valstybių 
:onsulai, jų tarpe Lietuvos kon 
<ulas Petras Daužvardis su žmo 
na. 

X Varžytynėm Vyčių salėj. 
šeštadienį, spalio 11 d., ir sek-
nadienj, spalio 12 dM Lietuvos 
/yčių salėj, 2451 VVest 47th 
l t , bus iš varžytynių parduoda
nt įvairūs geri namams ir šei
mininkėms daiktai. Visi daik-
ai nauji ir vertingi. Varžyty-
\ės prasidės: šeštadienį nuo 7 
'ai. vakaro, o sekmadienį nuo 
• vai. popiet. Įėjimas ncmoka-
nas. 

IŠ 
A. J. VALSTYBĖSE 

— Skautininku šalpos dar
bas. Paskutinėje Ramovės su-

IR TOLI 
KANADOJ 

— Kun. S. Kulbis, Kanados 
liet. kolonijų ir skautų kapelio-

eigoje Chicagos skautininkai-ės, nas, išvyko į Chicagą ir ten pa
skui. Serapino paskatinti, nuta
rė remti Vasario 16-sios gim
naziją ir išlaikyti vieną jos mo
kinį. Ten pat buvo sudėti pir-

2INIOSIS OKUP. 
LIETUVOS 

— LTSR nors ir pastatyta 
„daug" nauju butu, senųjų, ne-
remontuotų nuo nepriklausomy 
bes laikų, padėtis darosi katas
trofiška. Tam „Tiesa4* rado rei
kalinga net pašvęsti ištisą ve
damąjį. Pradėjus Stalino' pamo
kinimu, jog darbininkas nori gy 

CHICAGOS ŽINIOS 

X Poetas Bernardas Braz 
džionis iš Bostono jau atvyko 
Chicagon. šeštadienį 7 vai. Lie 
tuvių auditorijoje Rašytojų klv 
bo susirinkime turės pasikalbę 
jimą su rašytojais prozos anto
logijos reikalu ir dalyvaus dis 
kusijose tema „Ar mes iš baž 
nytkaimio", kur pirmutinis kai 
bėtojas bus Ben. Babrauskas 
Sekmadienį, kaip žinoma, Braz 
džionis dalyvaus Literatūros v? 
kare Lietuvių auditorijoje. 

X Žurnalistikos instituto pa 
skaitos vyksta labai tvarkingai 
tarp klausytojų yra didelis prr 
centas jaunosios kartos žmonių 
Į paskaitas gali lankytis ne tiP 
nuolatiniai studentai, bet gal* 
kiekvienas ateiti pasiklausyt'* 
jam rūpimo dalyko. Paskaitos 
vyksta antradieniais ir ketvir
tadieniais, 6 v. 15 min. v. Auš
ros Vartų par. mokykloje, prie 
Draugo. Savaitinė paskaitų pro 
gramą yra skelbiama „Drauge" 
atskiroje institutui skirtoje vie 
toje. 

X Waukegan, 111., užsisakė 
10 vietų stalą Šimučio-Sakalo 
pagerbtuvių bnakete, kuris į-
vyksta spalio 19 d., VValnut 
kambaryje, Bismarck viešbuty
je. Prie Waukeganiečių stalo 
bus Kun. A. J. Midumis, MIC, 
VVaukegano šv. Baltramiejaus 
parapijos vargonininkas S. Ži
lius ir jo žmona, Mr. Mrs. Pra 
nas Bujanauskas, Mr. Mrs. Jur 
gis Kukantis, Antanas Sutkus, 
Jonas Jakutis, ir p. M. Zavas-
klenė. 

X Poetas laureatas Bernar 
das Brazdžionis, dramos akto 
rius Henrikas Kačinskas ir ju
moristas rašytojas Antanas 
Gustaitis — trys mūsų žymiau
sieji menininkai, sekmadieni, 
spalio 12 d., bus Chicagoje, kur 
Lietuvių Auditorijoj įvyks jų 
dailiojo žodžio koncertas. Pro
gramoj bus išpildyta visai nau
jų dalykų, kaip „Skraidančios 
lėkštės", „Iš kairės į dešinę" 
Gustaičio ir kt. 

X Marąuette Park Namų Sa
vininkų organizacija savo susi
rinkime, įvykusiame rugsėjo 25 
d., kuriam vadovavo J. Balčiū
nas, paskyrė $10.00 Amerikos 
Lietuvių Tarybos Chicagos sky
riaus konferencijai. Delegatais 

X Izabelė Motekaitiene spa 
io 12 d. giedos šv. Jurgio p * ^ ^ D i e p h o l z a n > V o k i e t i 

! ion. Pasktn. A. Valatkaitis per 
inimo Sakramento iškilmes. Ji * , A . , 
iedos, chorui asistuojant, Gui-

»/o „Maria Mater Gratiae" ir 
un. J. Čižausko „Maldą". 

, Choras giedos Molitor'o „Ec-
e Sacerdos", VVitt'o „Veni Crea 
or", Sasnausko „Marija, Mari-
a", gregorioniškai „Confirma 
loc", „O Salutaris" ir Pero-
i'o „Tantum Ergo". 

X Puiki knygele „Voyage to 
?reedom" bus galima gauti ry-
oj įvykstančioj. Chicagos Lie-

l,uvių Tarybos konferencijoj© 

silika iki pavasario. 
— B. Vaičiūnas sunkiai su 

sižeidė dirbdamas Hydro Jmo 
nėse, Toronte. Iš 15 pėdų augs-1 v p n t ; notr«;Q : »,Q^iQ 

mojo įnašo pinigai, kurie dabar iio mkritus m kop-JJ,a #„ ZLllT^JT^Vl 
jau yra pakely į Diepholzą. j fe g a b a l ų ,QŽO ̂  kojJ m ° " t a l *W * « ~ vykdom, š.au-

Tačiau vieno mokinio išlai-i 
kymu nepasitenkinta. Chicagos — Mini vysk. Valančiu. Pel 
skautininkų ramovė ryžosi su- radiją Toronte spalio 11 d. mi-
telktinėmis jėgomis remti Va- nimas vysk. Valančius. 
sario 16-sios gimnaziją. Tam, _ 0 e r J W tebako ( l e r l i u s . R % . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

kybę. Ir štai kaip tokie remon
tai atliekami. Tris metus gyven 
tojai prašė remonto. Ateidinėjo 

^ e ' s n ' ^ k b ^ M °" Jurkšas ' M a r k e t i n ^ A s s o c i a t i o n **** ^^G^ni^^^ZZ Vyresn. sktn. M. Jurkšas, . ^ t i k i m a s i g a u t i a p i e 110-115 L d ' į . .. 
gyv. 1441 So. 49 Ave., Cicero X m o m l „v»rn t a b a k o žadama. luo tarpu per tą laiką 

1 gyvenimo sąlygos name pasida
rė visai neįmanomos. Dabar jau 

DIB. BRITANIJOJ 

liuose, Klaipėdoje, bet kitur pa 
dėtis, nesanti gera. Kaip pavyz
dys, nurodomas Kaunas. Jei 
Šiauliuose remonto planas buvo 
j vykdytas 116%;, tai Kaune vos 

tikslui sklandžiau atsiekti su- š i a i g m e t a i s d ė i didelių saus 
darytas organizacinis komite-1 r ų n i e k a g n e s i t i k e j o gero taba-
tas iš vyresn. sktn. M. Jurkšo, k o d e r i iaus , bet įvyko atvirkš-
vyresn. sktn. O. Zaiiskienės ir č i a i > 0 n t a r i o piu-Cured Tobacco 

50, 111., jau kuris laikas ener 
gingai tvarko siuntinių ir lėšų 

rudenį įstojo į Columbia uni-
leVuviųludUorijoje'gioTkny-^ v e r s i t e savo žinių pagilinU. 
relėj puikiais vaizdais yra at-1 — Jau keturi lietuviai šiais 
pasakojamas trijų lietuvių žve- mokslo metais studijuoja Ford-
:ų (Kublicko, Grišmanausko ir ham universitete New Yorke. 
°aulausko) pasakiškas pabėgi- Naujai šiais metais ten pradėjo 
nas iš bolševikų okupuotosios 
sietuvos. 

— Kiek vietų paskirta? Į ka-
spaudą nuolatos primena skau- ralienės Elzbietos vainikavimo 
tams ir lietuviškajai visuome- j iškilmes Kanada žada siųsti dau 
nei apie šios šalpos svarbą. Ra- ] giau žmonių, tarp kitko ir ka-
movė įgaliojo šį org. komitetą rių, negu buvo pasiuntus pei 
kviesti bendron talkon vietos Į jos tėvo vainikavimą. Ir vietų 
lietuviškas organizacijas ir pa- Kanadai bus paskirta daugiau 
skirus visuomenės veikėjus. | — 9000. 

„ , , , . * — Kiek išvyko. Šiais metais 
- Jadvyga Kontrimiene nuo g Q m g n į § D ^ ^ 

savo atvykimo i New Yorką n i j o g e m i g r a v o g 5 > 6 2 6 ž m Q n - 8 

dirbusi Long Island City Col- Jjj ^ 2 S A u g t r a l i j ą > 2 6 8 2 2 
lege Hospital ir vėliau New Yor R a n a d ą T U Q m e t u ^ C o m 

ke baigusi laborantes kursus, šį m o n w e a l t h o k r a s t ų , D< B r i t a , 

studijuoti Ričardas Kontrimas 
ir Romualdas Adomaitis. 

— Regina LegeckaltS, nese-

gydytojo Legecko duktė, gavu 
si stipendiją, iš Brooklyn išvy
ko į Minnesotos universitetą 

X Ateitininku Sendraugiu 
Valdyba maloniai kviečia visus 
chicagos ateitininkus gausiai 
lalyvauti dviejų ateitininkų san 
iraugių — nusipelniusių redak
torių, L. ftimučio-Ig. Sakalo, pa studijuoti chemijos. 
Terbimo vakarienėje. Vietas už
sisakyti: Rev. P. Cinikas, MIC, 
?334 So. Oakley Ave., Chicago 
S, UI. 

niją grįžo 29,514 britų. 

ITALIJOJ 
— Juozas ir Izabelė Laučkai 

lankėsi Romoje ir spalio 2 d. 
buvo priimti 6v. Tėvo specia
lioj audiencijoj. Per juos Po
piežius suteikė palaiminimą A.-
L.R.K. Federacijai. P.p. Lauč-

niai iš tremties atvykusi med. k a i g u t r i m vaikučiais šiuo me-

X Robert ir Emelia Sille, ir 
Klemensas Polikaitis pajieško-
mi the Bishop Rosettlement 
Committee, 228 N. La Salle St., 
telef. ANdover 3-7080. Jie pa
tys ar žinantieji prašomi pra
nešti nurodytu adresu arba pa
skambinant telefonu. 

X Dr. A. Rudokas, O. D., 
A.merikos Lietuvių Tarybos Chi 
cagos apskr. sekretorius, kalbės 
oer Margučio radijo programą 
per stotį WHFC šiandien 9:15 
vai. vak. Jo kalbos tema bus 
Amerikos Lietuvių Tarybos vei 
kla Chicago apylinkėje. 

X Žurnalistų instituto daly
viai vakar nutarė pradėti pa
skaitas 15 minučių vėliau. Iki 
šiol paskaitos buvo pradedamos 
6 vai. akademiškai, t. y. 6 v. 15 
min. Dabar paskaitos prasidės 
6 vai. 30 min. punktualiai. 

X šv. Juozapo parapijos baž 
nyčioje, South Chicago, 40 va-

—- Adv. J. Grigalius, Boston, 
Mass., nusifotografavo su demo 
kratų prez. kandidatu Steven-
son ir su demokratų partijos 
pirm. S. Mitchell. 

— Kun. S. Mozūras, New Phi 
ladelphijos, Pa., klebonas, da
bar gydosi New Yorko Uni-
versity Hospital, kur jam buvo 
padaryta kojos operacija. 

— Sigitas Bobelis pradėjo stu 
dijas Brooklyn College. 

— Muz. Bronius Jonušas, ku
ris energingai diriguoja vyrų 
chorą, šiuo metu labai daug dir 
ba, beruošdamas chorą koncer
tui. Ne tik repeticijose reikia 
dalyvauti, bet ir namuose dirb
ti, kad deramai paruošus kai 

tu gyvena Vokietijoje. Jisai yra 

reikia kapitalinio remonto. Kaip 
priežastis nurodoma namų val
dytojo netinkamas parinkimas. 

— Tuoj už marių atsirastų. 
Kaip patiriame, „Lietuvos Avia 
ei jos Būrys" užsiima ne tik Šve
dijos ar kitų valstybių lėktuvų 
virš Baltijos numušinėjimu, bet 
taip pat ir taikingais reikalais. 
Pav., laukus iš oro su tokiais, 
baisiai jau mizernai atrodan
čiais, dvimotoriniais lėktuvais 
tręšia. Įdomiausia, jog lakūnų 
tarpe nerasite nė vieno lietuvio 
— jiems tik žemę arti ar Si
biran važiuoti... Tokį biesą jei 
įsodinsi į „samaliotą", tuoj už 
marių atsirastų... 

— Vytautas Sirijos Gira, poe 
tas gero tėvo vaikas, pasiryžo 
J. Dovydaičiui maskolbernių 
nadlaižavime nenusileisti. Jis, 
kaip ir anasis, ne tik dergia vis
ką, kas primena Lietuvą, bet 
jau tikrai peruolial vykdo visus 
Maskvos įsakymus. Šiuo metu 

Amerikos Balso, lietuvių dali- • j i s iafcai užsiėmęs propaganda 
nio Europoje vedėjas. Prieš iš-!p r įeg amerikiečius, 
vykdamas Europon, p. Laučka 
buvo ALRKF vice pirmininkas, 
Alto valdybos narys, Balfo di
rektorius ir Ateitininkų sen
draugių pirmininkas. 

— Prof. Z. Ivinskis vėl grį
žo į Romą mokslinio darbo dirb
ti tenykščiuose archyvuose. 

PRANCŪZIJOJ 
-— Pakviestas | JAV. Prof. J. 

Baltrušaitis yra pakviestas 
New Yorke į universitetą skai
tyti paskaitų. New Yorke iš
bus porą mėnesių. 

— Gabi lietuvaite. U. Karve
lytė šių mokslo metų gale Pa
ryžiuje išlaikė politinių mokslų 
institute pirmųjų metų egzami
nus ir Sorbonos un-te propedeu 
tikos egzaminus su pagyrimu 
(mention bien). *3\ ir abi abi
tūros dalis Besancone, Prancū-kurių dainų orkestracijas. 

X Sol. Jonas Vaznelis savo zijoje, buvo išlaikiusi su pagyri-
sultingu bassbaritonu žavės mais. šį pažymį, kurio jau ke
rnus vyrų choro koncerto metu. i leri metai nėra gavę ir prancū-
Jis atliks solo partijas ir su vy-1 zai, ji gavo vienintelė, 
rų choru. Jam akomponuos I 
muz. Aleksandras KuČiūnas. ' BRAZILIJOJ 

X JuzS Daužvardienė, Lie- — Audra sugriovė miestelį. 
landų atlaidai prasidės spalio j t u v o s konsulo žmona, šį sekma-. 15 rugsėjo pakilusi atogrąžų 

— Kaip su mokslu? Į Vil
niaus universitetą šiais metais 
turėjo būti priimta apie 2500 
studentų, bet iki šiol susirado 
vargais negalais 2000. J Peda
goginį Institutą priimta 500 stu 
dentu, bet daugiausia į neaki
vaizdinį kursą — net 800. Dauer 
jaunuoliu stoja i konservatori
ją ir dailės akademiją. 

— Stoka studentu. Visą eilė 
augštųių LTSR mokyklų dėl 
įstojančių studentų stokos pri
ėmimą pratęsė kelioms savai
tėms. Taipgi ir Bučas Vilniaus 
universiteto profesorius prime
na, jog įstojimas pratęstas taip 
i teisės mokslų, ekonominius 
(prekvbos. ekonomikos ir fi
nansų), istorijos, fizikos ir ma
tematikos fakultetus. 

— Sulaikytas {tartasis žmog
žudystėje. Harold E. VVard, 30 
metų, unijos pareigūnas, buvo 
atpažintas kaip nestreikuojan
čio VVilliam Foster, 52 metų, už
mušėjas. Foster, 6203 South 
Park, buvo užmuštas užpraeitą 
penktadienį, kai jis ėjo į dar
bą. Foster buvo išdirbęs 27 me
tus International Harvester Co. 

jMcCormick VVorks, Blue Island 
ir VVestern av. 

VVard, 6502 Creenwood, yra 
finansinis sekretorius Local 
108, Farm Eąuipment — Unit
ed Electrical VVorkers. VVard 
ėjo paskui Foster, šiek tiek su 
juo pasikalbėjęs smogė jam ge
ležiniu vamzdžiu ir Foster, ne
streikuojantis darbininkas, kri
to žemėn, šį įvykį matęs vienas 
vyras, sėdįs automobilyje. Jis 
ir liudijo policijai apie šį baisų 
įvykį. Policija sulaikė VVard. 

— Baigė streiką. Praeitą ket
virtadienį daugiau 4,000 auto
mobilių darbininkų baigė 10 sa
vaičių streiką International Har 
vester kompanijoje, Melrose 
Park. 

— Kapiniu konferencija. Ka
talikų kapinių konferencija į-
vyksta kita. ketvirtadienį ir 
penktadienį Ėdgewater Beach 
viešbutyje, Chicagoje. 

— Korėjos veteranai univer
sitete. Beveik 400 Korėjos karo 
veteranų šiais metais įstojo \ 
Illinois universitetą. 

— Daniel A. Gallaglier, 38 
metų, advokatas ir buvęs navy 
investigatorius, buvo paskirtas 
miesto tarybos komiteto vyriau 
siuoju investigatoriumi nusikaV 
timams tirti, jis užima Aaron 
M. Kohn vietą. Apie tai prane
šė praeitą ketvirtadienį Charles 
F. Rathbun, naujas komitete 
tarybos vyr. tarėjas. 

— Pasitraukė iŠ pareigu. Jo-
seph McNamara, South Chica-
gqs policijos stoties leitenantas, 
praeitą penktadienį sulaukęs 63 
metus amžiaus, pasitraukė iš pa 
reigų. McNamara policijos tar
nyboje išbuvo 31 metus. Jis ne
buvo eilinis tarnautojas: tarny
boje gavo nemažai pagyrimų iš 

Į 

' savo viršininkų. 

— Kiek pasauks. Pulk. Paul 
G. Armstrong, Illinois valstybės 
seleetive service direktorius, 
praeitą penktadienį pareiškė, 
jog 2,650 Illinois vyrų gruodžio 
mėn. bus pašaukti į JAV ka
riuomenę. 

— Prašo pakelti algas. Poli
cijos ir gaisrininkų atstovai pra 
eitą penktadienį prašė miesto ta 
rybos, kad policininkams ir gaiš 
rininkams būtų pakeltos algos. 

Pradedant AUŠROS leidiniais ir 
baigiant šiandien iš spaudos išėju
siu Ievos Simonaitytės romanu 
Aukštu ju Šimoniu Likimas (sa
vo laiku jis buvo pirmosios valsty
bines premijos 5,000 litų laimėto
ju), mūsų bendrovės knygyne ra
site didžiausį pasirinkimą įvai
riausių knygų ir periodikos. Kad 
sėkmingiau aptarnauti provinciją, 
paskuboms sudaromi knygų kata
logai, kurie bus vėliau pakeisti į 
periodinius knygyno biuletenius ir 
bus nemokamai siunčiami visiems, 
kurie mums praneš savo adresus. 
Knygynas atdaras darbo dienomis 
nuo 9 iki 21 v., šventadieniais nuo 
13 iki 21 vai. — Paskutinės mūsų 
knygų naujienos: 
Ieva Simonaitytė Aukfttujų Šimo
nių likimas, 440 psl $3.50 
Anderseno pasakos, 210 psl. $2,— 
Balys Sruoga, Giesmė apie Gedi
miną, dail. V. Petravičiaus iliustr. 
Kaina $2,— 
J. Savickis, šventoji Lietuva (ro
manas), kiet. viršeliai, 248 psl. 
Kaina $3,— 
Augustaitytė-Vaičiūnienė, 2vaig£-

I dėtos naktys, poezija, 126 p. $1,— 
i Balys Rukša, Ugnies pardavėjas, 
poezija, 95 psl $1,— 

| V. Peteraitis, Lietuviškai Angliš
kas žodynas (didysis), 579 psl., 
virš 30000 žodžių $5,— 
V. Peteraitis, Mažasis lietuviškai-
angliškas žodynas (su tartimi), 
418 psl. (kišeninio formato $2,— 
Rev. H. JH. Pewtress and Rev. T. 
Gėrikas English-Lithuanian and 
Lithuanian-Knglish Dictionary, iš
leistas Anglijoje. 333 psl. . . $4.50 

Mūsų adresas: B-vės SPAUDA 
knygynas, 3244 So. Halsted St., 
Chicago 8, 111. Tel. DAnube 6-5492. 
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PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIU 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29, ILL. 
Tel. WAlfoook 5-9209 

mmS*+-mm 

Nėra ko sielotis del lietuviškos kultūros. 
Ji nenyksta. Vietoj to rašyk laišką Liet. 
knygos klubui Chicagoje ir užsisakyk jos 
knygų. Tada jausiesi prisidėjęs prie lie
tuviškos kultūros kūrimo ir nesėdėsi toks 
rūškanas ir nelaimingas namie. 

LIET. KN. KLUBAS 
2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, III. 

žurnalistikos Institutas 
GLOBOJAMAS 

LOYOLOS UNIVERSITETO, 
suorganizuotas „Draugo" bendra
darbių klubo, remiant L. Rašyto
jų dr-jai, skautams, ateitininkams 
Ir kit. organizacijoms. Paskaitos 
yra skaitomos ir diskusijos vyks
ta lietuvių kalba, 

dienį dalyvauja Ukrainiečių Tau! krašto audra sugriovė Bernar- Direktorius: 
tinęs Moterų Lygos arbatėlėje jdino de Campos miestelį, 451 Kw*™;t*iJ^Kdim&vmn*' mC' 

danavlčius, MIC. Mišparai bus i r P°s§dyje. jklm. atstume nuo Sao Paulo Prof. J. A.'Zvetlna 

7:30 vai. vak. x Povilas ir Anete StaSlunai, • S S ^ l ^ ų _SVOris b« VęS . n ? ° 2 8 S 4 So- °ak l e> r A v e " CW«*K°' Wf 
Paskaitos vvksta antradieniais 

Ir ketvirtadieniais Aušros Vartų 
naranl.ios mokvkloje, nrie „Drau
go" nuo 6 v. 30 m. iki 8 vai, 30 m. 
vakaro. 

12 d. per sumą. Per atlaidus 
pamokslus sakys kun. V. Bag-

4414 So. Rockwell Str., rugsėjo 
men. pabaigoje atšventė 30 me
tų vedybinio gyvenimo sukaktį. 

X Rytoj Labdarių ūkyje už
darysime š. m. piknikų sezoną. 
Nepamirškite atvykti, nes gau
site skanių valgių ir karštos ka- x Mrs. J. Kiskūnas, 1326 So. 
v o s - 48th C t , Cicero 50, 111., sena 

xPfc . Vytautas Juškus, gyv. „Draugo" skaitytoja išvyksta į 
4450 N. Homan, buvo sužeistas Kaliforniją vienam mėnesiui. 
Korėjos karo lauke. Apie tai 
praneša Gynybos departamen
tas. 

X Europos akademinių orga
nizacijų federacija spalio 11 d. 

konferencijon išrinkti: P . Ke-6:45 vai. vak. rengia kultūrinį 
nutis, O. Švirmickas, P . l inai-pobūvį G. T. Thorne Hali, Su- Calf., pas" dukterflTeliems6^!-
tis ir K. Brazaitis. |perior str. ir Lake Shore Drive. nėšiams.. 

X Natalija Balanda, 1046 W. 
105 Str., su dukra Aldona, iš
vyko į YVebb City, Missouri, ap
lankyti savo seserį Marijoną. 

X Elena Juriene, gyv. Gary, 
Ind., išvyko į Los Angeles, 

250 ligi 500 gramų. Sugriauta 
1200 namų. Nutrauktas telefo
no susisiekimas, vanduo ir elek 
tra. Nuostoliai siekia 5 milionus 
kruzeirų. Taipogi nukentėjo a-
pylinkės ūkiai, kavos plantaci-

PASKAITŲ TVARKARAŠTIS 
Spalio 14 d. 6 vai. 30 m. v. skaito 

jos. ūkio n«ostoliai siekia 50 mi ^ ^ ^ y * j f i F « K 
lionų kruzeirų. opinijos tyrimas. 

Spalio 14 d. 7 v. 30 m. v. kun 
Knygos Bičiulių Klubas, Dr. J. Pninskis skaito tema: Laik-

kuri administruoja Gabija, 335 ^ į O ^ g g ^ ū U ^ 
Union Ave., Brooklyn 11, N. Y., 
netrukus išleidžia L. Dovydėno 

w 

technika. 
Spalio 16 d. 6 vai. 30 m. v. skaito 

apyaak, "Per K l a u s u i ^ v B J B i / . K f e £ & £ * 
lę . Klubo nariai, įmokėję $5.00,! Spalio 16 d. 7 v. 3 Om. v. skaito 
gauna naujų knygų UŽ $7.50. ' v« Radiww> tema: Reportažas. 
» » » • •iti i i i i i>iiMiiL»j»<MdMMI . - . - . ( t r . r / • * » - ! I 

P r i e š-A d v e n t i n i s 

Spaudos Balii 
SU KAUKĖMIS 

Dienraščio "Draugo" Naujų Mašinų 
Fondui Paremti. 

M I D W E S T BALLROOM 
MI0WEST H0TEL 

(Hamlin Boulevard ir Madison Street) 

Lapkričio 29 d., 1952 m. - 8:30 vai. vak. 
Spaudos valsas... kaukės... meniški kostiumai... ver

tingi pryzai... graži Jurgio Akelio orkestro muzika... žy
mūs šeimininkai viešpataus... skanios vaišės... žymūs sve
čiai... tokia bus programa šiame prieš-adventiniame ba
liuje lapkr. 29 d., 1952 m., kai dienraščio Draugo admi
nistracija pradės sukelti fondą pirkimui naujų spaustu
vės mašinų, kad patobulinus spausdinimą laikraščio. 
Rezervuokite tą dieną Spaudos Baliui. 

DRAUGO ADMINISTRACIJA 

ĮMIrmi inf f l r^&m^ >.r>t t^"^v-VKs r > . I NUKVufiVC^OT'i 
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