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„Vokiečių stebuklas" 
Mūsų bendradarbio laiškas iš Vokietijos 

jungos. Tuo būdu iš kitų Eu
ropos kraštų Vokietijos pramo
nes darbininkai yra geriausiai 
apsaugoti nuo Korėjos karo 
padarinių, nes faktiškai algos 
pakilo 14 proc. daugiau, ne) 
pragyvenimo išlaidos. 

Vokietijos vyriausybe išmo
ka kasmet kelis šimtus milionų 
subvencijų išlaikyti pastovioms 

sveikatos, kurie netiktų ilgam, duonos kainoms, batų suvarto-
pastoviam darbui. Milionams j jimas pakilo 35 proc., alaus 

Vokietijoje gerove kyla 
sparčiais žingsniais. Vokiečių 
valdinių įstaigų pareiškimu, ne 
abejojama, jog po poros metų 
bedarbių greičiausiai visai ne
bus, šiuo metu nedarbas yra 
pasiekęs patį žemiausią lygme
nį, o ir tų pačių, įsiregistravu
sių bedarbiais, didelį procentą 
sudaro invalidai ar silpnesnes 

bedarbių buvo parūpinta dar
bo. 

šiandien dirbančių .Vakaru 
Vokietijoje yra 3,7 mil. 
daugiau, kaip 1936 metais 
ir 1,4 mil. daugiau, kaip 
1948 m. O iš vino dirban
čių skaičius siekia 14,9 mi-

liono. 
Vidutiniškai savaitinis pramo
nes darbininko atlyginimas pa
kilo iki 181 proc, palyginus su 
1938 metais. 

Vokiečių vyriausybes sluogs 
niuose nurodoma, jog pasaulis 

apyvarta padidėjo 33 proc, ci
garečių — 43 procento. 

Krikščionių demokratų or
ganas "Union in Deutschland" 
skelbia kancleriui Adenaueriui 
atsiųstus iš Rytų zonos laiš
kus, kuriais griežtai pasisako
ma prieš opozicijos žygius 
(priešinimąsi Vokietiją ap
ginkluoti, spyrimąsi prieš jos 
įtraukimą į Vakarų gynybos 
sistemą e t c ) . Juose skelbiama, 
kad opozicijos žygiais džiau
giasi nebent sovietiniai parei
gūnai ir komunistiniai agita-

yra tiesiog" nustebintas "vokie- t o , r i a i- T " t a l ? u v i s a s , k r a š t a s -
čių įvykdytu stebuklu" sociali- R a i t a n t net paprasčiausms 

.. . . v. -darbininkus, opozicijos planus 
nej srity ir krašto atstatyme r J r 

pasiektais laimėjimais. Po va- a ™ į ^ ^ ^ ^ j ^ ^ liutos reformos pramon5s ga
myba nepaprastai pakilo. Ne 
paisant karo sąlygų ir pokari 
nes okupacijos, 

šiandien Vak. Vokietijos 
ūkis gamina daugiau nei 
1936 m. (Hitlerio "žydėji
mo metu") 34 procentais. 

lyne praėjo katalikų diena, 
kurios baigiamose iškilmėse 
dalyvavo apie 130,000 tikinčių
jų. Už jos faktiškai stovėjo vi
si Vokietijos katalikai. Jose da 
lyvavo taip pat daug katalikų 
iš rytinės zonos, kurių ne vie
nas net bijojo grįžti atgal, nes 
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Pasidavė Š. Korėjos 
karininkas 

SEOULAS, rūgs. 8. — Vakar 
sąjungininkams pasidavė š. Ko
rėjos karininkas, ėjęs pareigas 
neutralioje paliaubų derybų zo
noje. Pasisiūlė pasiduoti neut
ralioje zonoje, bet nebuvo pri
imtas, kad neutralumas nebūtų 
pažeistas. Tada jis ištrūko iš 
neutralios zonos ir pasidavė pir
mam už neutralios zonos esan
čiam sąjungininkų sargybiniui. 
Vyksta jo apklausinėjimas. 

Vokietis Amerikoje 
gamina ginklus 

STUTTGART, rūgs. 8. —Vo
kietis dr. W. von Braun, kuris 
padėjo pagaminti Hitlerio armi
jai V-2, dabar tokio pat tipo 
darbus dirba JAV armijos žinio
je vienoje bazėje Alabamos val
stybėje. Jis yra ne vienas iš 
tyrinėtojų, bet techniškasis vi
sų darbų vadovas. 

• Italija gavo iš Eksporto -
Importo banko 4,720,000 dol. pa 
skolą pirkti 4 keleiviniams lėk
tuvams, kurie palaikys susisie- j 
kimą tarp Italijos ir P. Ameri 
kos. 

Pasitraukė Egipto vyriausybe 
Areštuoti du buvę ministeriai pirmininkai. —>t 

Aleksandrijoje įvestas nepaprastas stovis 
KAIRAS, rūgs. 8. — Tarp gen. Naguib, jo kariškių komiteto 

ir ministerio pirmininko Maher atsirado nesutarimų, privedusių 
prie Egipto vyriausybės pasitraukimo. 

Pasitraukimas buvo tikrai ne- • - — 
tikėtas, nes vos tik pereitą šeš
tadienį buvo prisaikdinta pert
varkyta vyriausybė. Pirmasis 
pertvarkymas buvęs padarytas 
tam, kad pašalintų vieną minis-

kymus ministeriui pirmininkui. 
Kariškiai, greičiausiai, pano

rėjo visus reikalus sutvarkyti 
per kelias savaites, o senas po
litikas, diplomatas ir ekonomis-

terį, kuris reikalavęs tuojau iš- ' tas Maher žino, kad to padary-
mesti anglų kariuomenę iš Su- ti negalima, 
ezo kanalo zonos ir prijungti Kad įsitempimas yra vėl ga-
Sudaną prie Egipto. Maher na didelis, reikia ępręsti iš to, 
griežčiausiai tokiai politikai |kad Aleksandrijoje įvestas va-
pasipriešinęs ir laimėjęs armi- kar nepaprastas stovis, areštuo-
jos vado gen. Naguib pritarimą, ti du buvę ministeriai pirminin-

Tr , . . 0 . . , . . kai ir dar 36 politikai, pakarti 
Kodėl po 24 valandų pats Ma- , . * , .. , •[,., . .f . . : L ... du asmens, kurie rasti kalti or-her pasitraukė, tuo tarpu tik . T. , . „ . . . . ' . K , . ganizavę Kairo padegimą vasa-spelioiama. Manoma, kad Ma- . 

rio men 
her nebuvo laisvas tvarkyti vi
daus ir užsienio politiką taip, ' Gen. Naguib paskelbė kraš-
kaip jis norėtų ir susidūrė tuo tui, kad tuojau sudarysiąs nau-
reikalu ne su pačiu gen. Naguib, I ją vyriausybę ir prašė visų ra-
bet su kariškių komitetu, kurislmiai laikytis. Spėjama, kad ka-
faktiškai įsakinėja gen. Nagu- riškių į vyriausybę nebus pri-
ib, o šis jau perduoda tuos įsa-'kišta. 

Padidėjęs vokiečių gaminių v j g ą | a i k ą „ u v o g e k a m i ^ 
eksportas leidžia įsivežti taip 
pat daugiau žaliavų ir maisto, 
kurio ypač reikia sovietams 

vikų šnipų. Labai gražų kata
likams nuoširdumą parodė Vo

kietijos evangelikai, o jų popu-
okupavus Vokietijos aruodą l i a r u g s a v a i t r a š t i s « C h r i 8 t u n d 
— Rytų provincijas, o Vak. Vo 
kietijos gyventojų skaičiui pa
didėjus 9 mil. pabėgėlių. 

Antrą Vokietijos stebuklą 
sudaro padidėjimas eks
porto ir įstengimas impor
tuoti sau gyvybinio reika

lingumo produktų. 

Welt" išleistame specialiame 
numeryje pirmajame puslapyje 
įsidėjo didžiulę nuotrauką, vaiz 
duojančią, kaip kardinolo Faul 
haberio naujasis pavaduotojas 
sveikinasi su evangelikų Ber
lyno vyskupu Dibelijum, kurio 
namuose jis visą laiką touvo su-

Kai 1948 m. rugsėjo mėn. eks- . s t o j ę a i r b u v o j o s v e č i a s D i 

portas siekė 206 mil., tai 1951 | b e l i j u g y r a v i e n a s tf ž v m i a u s i ų 

jau 1,368 mil. markių, evangelikų vadų Vokietijoje, m 
Kai 1950 m. importas 3 bilio 
nais markių buvo didesnis už 
eksportą, tai 1951 m. impor
tas prašoko eksportą vos 0,15 
biliono markių. Tuo būdu Vo
kietijos užsienio prekybos ba
lansas yra beveik išlygintas, 
kai tuo tarpu tokioj Anglijoj j ą kultūrą, 
užsienio prekybos balanso mi
nusas iš 4 bilionų markių 1950 
m. pakilo iki 14 bilionų markių 
1951 mt. 

ir savaitraštis ta proga pažy
mi, jog tam jų susitikimui iš 
tikro skiriama didesnė reikš
mė: evangelikų ir katalikų san
tykiai plėsis ir gerės. Numato
ma ateity glaudžiau bendra
-darbiauti ir ginti krikščionišką-

Ypač įspūdingai praėjo 
tarptautinė1 "Jaunųjų Krik 
sėkmių Demokratų Uni

jos" savaite Villache, 
Padidėjo perkamoji galia, pasienio miestelyjo, įkuriame 

kuria naudojasi per 20 mil. ki
tų Vokietijos piliečių, dirban
čiųjų šeimos narių. 

Dabartinė Adenauerio Vo
kietijos vyriausybe iš Hit
lerio ūkinių griuvėsių iš
vedė* kraštą į ūkinę per
galę ir naujus laimėjimus. 

Iš 1951 m. biudžetinių išlaidų 
47 proc. skiriami Hitlerio pa
likimui — socialiniam vargui 
mažinti, kai tuo tarpu kiti 40 
procentų eina okupacinėms iš
laidoms dengti. Kai dėl karo 
Korėjoj kainos pakilo iki 1951 

dalyvavo apie 5,000 atstovų iš 
įvairių Europos kraštų, tarp 
jų gausi delegacija iš Vokietijos 
ir tremtinių atstovai iš Lietu
vos, Lenkijos, Vengrijos. Če
koslovakijos. Net W. Churchi-
lis Mr. Braino lūpomis perda- Į 
Ve savaitei savo linkėjimus, • 
pažymėdamas, kad Anglija pir-1 
moji pasisako už suvienytą Eu- ' 
ropą. Konferencija buvo pra
vesta šūkiu: Reikia kovoti ne 
tik su marksistiniu materializ
mu, bet ir su kapitalistiniu ma
terializmu, žmogaus išnaudoji-

m. rudens Prancūzijoje 22 Imu, nukrikščioninimu, diktatū-
proc, Italijoj ir Belgijoj 13, romis etc. Konferencijoje buvo 
Olandijoj 12, Anglijoje 11, 'ypatingas dėmesys atkreiptas | 
JAV-se 10, tai Vokietijoje tik I pabėgėlių problemą ir jaunimą, 
8 proc., o Šveicarijoj — 6; gi į ištrūkusį nuo bolševikų siaubo 
algos Prancūzijoje pakilo 32 [kraštuose anapus geležinės už-
proc, Belgijoj 14, Italijoj 13, dangos. Vokiečių pasiūlymu nu 
Olandijoj ir JAV 11, Anglijoj 
9 ir Šveicarijoj 1 proc, o Vo
kietijoj net 22 procentai. Tai 

tar ta steigti Europoje centrinę 
įstaigą, kur būtų priimama ir 
rūpinamasi pabėgėliais iš komu 

pripažįsta ir šiuos duomenis .nistinių kraštų, stengiamasi 
patvirtina taip pat socialdemo- ; jiems surasti darbo, parūpinti 
kratų valdomos profesinės są- (butus ir padėti visais kitais ga

limais būdais. Minimąjį ben
dradarbiavimą norima išplėsti 
tiek plačiai, jog drauge būtų 
sutelktomis jėgomis kovojama 
su agentais ir jie, kur tik ga
limi, dešifruojami. Konferenci
joje taip pat nedviprasmiškai 
pasisakė už Europos gynimą ir 
tam reikalui visų jaunųjų krik 
ščionių politikų jėgų skyrimą. 
Turi būti kovojama iš paskuti
niųjų už krikščioniškąją Eu
ropą ir jos nuo bolševikinio 
siaubo apsaugojimą. Krikščio
nys demokratai, o ypač jų jau 
nimas, turį patys pirmieji pri
sidėti prie Europos idėjos vyk
dymo ir budriai sekti, kad besi
kurianti Europos bendruomenė 

'nebūtų susprogdinta nei iš oro. 
nei iš vidaus. 

Nors tarp vokiečių ir pran
cūzų pasitarimai dėl Saaro kra 
što ateities dar nebaigti, ta
čiau jų atsidėję laukia tiek pa 
tys vokiečiai, tiek jų kaimynai. 

Lenkų egzilinė vyriausybe 
ir lenkų spauda Į tų pa
sitarimų rezultatus žiūri 
kaip I kertinf akmeni vo
kiečiu sienų problemoms 

spręsti. 
Jei jis bus sėkmingai išjudin
tas, tai judės panašūs akme
nys ir visur kitur, ir ypač u2 
Oderio — Neisses linijos. Vo
kiečių pabėgėliai atsidėję orga
nizuojasi, o paskiausiai, \ po vi
sos eilės triukšmingų suvažia
vimų bei minėjimų, sudarė tam 
tikrus centrinius organus, ku
rie rūpinsis vokiečių pabėgėlių 
atskirų sričių organizacijų veik 
los suderinimu. Bonnos vyriau
sybe taip pat reikalauja, kad 
dar daugiau atsižvelgtų j jų 
pageidavimus, o ir jai pačiai 
ateinama į pagalbą tuo būdu, 
kad minimieji vokiečių centri
niai organai, iš savo tarpo su
darę komisiją vokiečių tremti
nių reikalams ginti tarptauti
ne plotme, tuos vokiečių pagei
davimus bei reikalavimus steng 
sis įnešti į visas tarptautines 
institucijas ir net Jungtines 
Tautas. Tuo būdu bus reikalau
jama juos grąžinti ne tik į Su
detus, bet taip pat į Sileziją, 
Rytprūsius, o Klaipėdos krašto 
vokietininkai per Klaipėdos mie 
sto įkūrimo 700 metų sukakt} 
Hamburge pareikalavo, kad 
Klaipėdos kraštas ir vėl būtų 
prijungtas prie Vokietijos. M.K. 

Nato turės atomo ginklų paramą 
Skelbia Paryžiun atvykęs JAV armijos štabo viršininkas 

PARYŽIUS, rūgs. 8. — JAV armijos štabo viršininkas gen. 
Collins čia spaudai pasakė, kad Atlanto pakto karinės pajėgos Romą pasiekė Lietuvos šauksmas 

„ .., . . . , . . . .y f . . 1 A.yi i ! Europoje turės atominių ginklų paramą 
Vatikaną radijas skelbia iš Lietuvos „dramatišku ke- I g i u o m e t u einą pasitarimai ^ = 

kokia forma tuos ginklus įjung-liu" gautą Lietuvos katalikų prašymą 
VATIKANAS, rūgs. 8. - Vatikano radijas praneša, kad P i - ^ 1 eventualaus panaudojimo rei-

jus XII dramatišku keliu gavęs iš Lietuvos katalikų prašymą gel
bėti nuo sunaikinimo. 

Per Vatikano stotį pranešta, 
kad prašymas, pasiekęs Vatika
ną „dramatišku keliu" ir esąs 
šio turinio: „Šv. Tėve, Lietuvos 
katalikai šaukiasi Jūsų pagal
bos. Mes esame naikinami, čia 
siaučia teroras. Mes esame nuo
gi ir alkani. Mes skęstame krau 
jo tvane, netekome visų teisių 
ir esame visai atskirti nuo pa
saulio. 

Laimingi tie, kurie mirė, nes 
nebemato kas daroma mūsų kraš 
tui. Sv. Tėve, atleiskite, kad mes 
pavydime mirusiems, bet nie
kas negali įsivaizduoti ar apra
šyti to, ką mes iškentėjome. 

Mūsų tauta yra taip naikina
ma, kad ui penkių metų visai 
nebeliks lietuvių tautos. 

Kur tas civilizuotas pasaulis, 
kuris nemato ir nesupranta kas 
dabar vyksta? Jis manosi esąs 
saugus ir tikisi, kad rytų bar
baras sustos mus sunaikinęs. 
Maldaujame, Šv. Tėve, padėk 
mums ir mūsų tautai." 

• Liberijos prezidentas, išbu
vęs Ispanijoje 18 dienų kaip 
Franco svečias, išvyko namo, pa 
keliui dar apsistodamas Kanarų 
salose. 

Voice of America 
laive jūroje 

ATĖNAI, rūgs. 8. — Vakar 
Viduržemio jūroje pradėjo veik
ti Voice of America ant laivo 
įrengta radijo stotis, turinti 3 
galingus siųstuvus ir mananti 
nugalėti visus bolševikų truk
dymus, šiuo metu laivas yra ap
sistojęs prie graikų Rodhos sa
los ir vakar pradėjo transliacijas 
9 kalbomis. Jos turi pasiekti 
Sov. Rusiją, sovietų okupuotus 
Balkanus ir Artim. Rytus. 

atomines bombas, bet apie pės
tininkų ginklus (atominė arti
lerija, bepilotinės raketos ir k.). 
Gen. Collins betgi pabrėžė, kad 
šių ginklų Europoje dar nėra. 

Atominių ginklų pridėjimas, 
be abejo, žymiai padidins Nato 
Europos grupės apsiginamąją 
jėgą, bet būtų klaida manyti, 
kad jau nebereikės pėstininkų 
ir šarvuočių divizijų — apskai
čiuotas minimumas turės būti 
sudarytas. 

Kai jau ir atominių ginklų 
bus pakankamai, armijų skai
čius, žinoma, bus mažesnis, ne
gu turėtų būti naujųjų ginklų 
neturint. Tų ginklų turės ne 

vien amerikiečių daliniai, nes 
kitaip negalima suprasti tarp
tautinės armijos veikimo. 

Lanko Mossadeah 

Paleis japonų karo nusikaltėlius 
Chiang savuosius jau paleido. — Amerikiečiai nori 

išlaikyti bent iormalumus 
TOKIO, rūgs. 8. — Japonijos vadinami mažesnieji karo nusi

kaltėliai ilgai kalėjime nebesėdės, nes juos nuteisusių kraštų vy
riausybės paprašytos jų pasigailėti. 

Mažesniųjų karo nusikaltėlių 

TEHERANAS, rūgs. 8. 
JAV ambasadorius vėl lankėsi 
pas Persijos premjerą prašyti 
priimti Trumano-Churchill pa
siūlymą naftos ginčui spręsti ir 
gamybą bei naftos pardavimą, 
pradėti. Ambasadoriui buvo pa
vesta padaryti papildomų paaiš 
kinimų ir išblaškyti Mossadegh 
baimę, kad jam nerengiama jo
kių pinklių. 

Kaimynų teisėmis 
OTTAVVA, rūgs. 8. — Čia 

šiandien pradeda uždarus posė
džius visų britų imperijoje esan 
Čių parlamentų atstovai. Daly
vauja ir JAV kongreso delega
cija. 

(klasė B ir C) Sogamo kalėjime 
yra dar 821. Juos nuteisė įvai-
riaus ilgumo kalėjimo bausmė
mis JAV, Anglijos, Prancūzijos, 
Olandijos, Australijos ir Chi
ang Kai-sheko Kinijos teismai. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
—Vakarų bloko saugumo organai skelbia, kad Sov. Rusija Ark

tikos vandenyno pakraščiais nuo Murmansko iki Beringo sąsiau
rio rengia atramos taškus, Tcurie karo metu palengvintų permes
ti laivyną iš europinės Rusijos į Tolini. Rytus. Laivininkystė tuo 
keliu ir dabar palaikoma net iki Vladivostoko. 

-^•Vokietijoje šiuo metu vyksta karo pratimai visose zonose: 
sovietų kariuomenė aatremia „priešą" iš vakarų, o vakariečiai, at
sirėmę į Reiną, mokosi kaip sulaikyti ir atremti per Elbę į vaka
rus puolantį „priešą". 

—Vakar suėjo 3 metai nuo V. Vokietijas federalinės respubli
kos įsteigimo. Džiūgavimų nebūta, tik spauda parodė kaip toli 
jau nueita nuo bedugnės krašto. 

—Vakar sustiprėjo Korėjos fronte ir sausumos kovos po ne
paprastai stiprios priešą artilerijos ugnies vakariniame fronto 
ruože netoli derybų palapinių. Priešas buvo atsiėmęs ir vieną kal
vą, bet vėliau buvo vėl išmuštas. Aviacijos veikimas buvo silp
nesnis — priešas teprarado tik 2 lėktuvus. 

—Suti&o ore pasiekęs garso greičio ribą sprausminis britų lėk
tuvas 120,000 žmonių stebint. Žuvo lakūnas ir jo radaristas, o,nuteisė tarptautinis tribunolas, 
lėktuvo skeveldros užmušė 27 žiūrovus, 63 sužeidė. Panašus spro- Į kurio sąstate buvo ir Sov. Ru 
girnas yra buvęs ir Amerikoje. 

—Trūko pusiau tanklaivis Atlante, apie 130 mylių nuo P. Ka
rolinos krantų. Tose vietose dabar siaučia tropikų viesulas. Iš 
SO įgulos narių 11 dingo. 

Po taikos sutarties įsigaliojimo 
jų kalinimo pareigos perduotos 
Japonijos vyriausybei, kuri tuo 
jau paprašė tą klausimą radi
kaliai išspręsti — visus kalinius 
paleisti. ^ 

Greičiausiai prašymą išpildė 
Chiang Kai-shekas — taikos su
tarties pasirašymo proga paleis
ti visi 88 Kinijos tribunolų nu
teisti japonai, tariami karo nu-; 
sikaltėliai. 

JAV ambasada Tokio prane
ša, kad ir JAV tuojau sudarys 
komisiją reikalingiems paleidi
mo formalumams atlikti. Jai 
teks peržiūrėti apie 427 bylas. 

Prancūzijos teismo nuteistų
jų Sogamo kalėjime sėdi dar 39, 
Olandijos — 215, Anglijos — 
127 ir Australijos — 13. 

Didžiųjų karo nusikaltėlių 
(klasė A) Sogamo kalėjime sė
di dar 13 — jie turėtų čia išbū
ti iki mirties, bet dabar jau aiš
ku, kad ir jų bus pasigailėta po 
to, kai bus išėję visi kiti. Juos 

LAIMĖJO 

Rep. Tom Abernethy laimėjo 
pirminius rinkimus Mississippi 
valstybėje. Jo oponentas bu
vo 70 m. amžiaus fcep. John 
Rankin. (INS) 

Kalendorius 

Rugsėjo 8 d.: Švč. P. Marijos 
gimimas. 
Daugėla. 

Senovės: Gerutis ir 

sijos teisėjai. Jų pasigailėjimui 
reikalingas daugumos tribuno
lą sudariusių valstybių sutiki
mas. 

• 

Rugsėjo 9 d.: šv. Petras Cla-
ver. Senovės: Vylius ir Ramu
nė. • 

Oras Chicagoje 

Giedra ir kiek šilčiau. Tempe
ratūra apie 78 laipsnius. 

Saulė teka 6:23, leidžiasi 7:14. 

• 
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Pirmadienis, rugsėjo 8 d., 1952 

KANADOJE 

Istorinis L. B. atstovi; suvažiavimas 
PRANYS ALšftNAS 

Rugpjūčio 30-31 d. Montrea-Į kartos mokslinimą ir auklėjimą 
lio mieste įvyko pirmosios Ka- lietuviškoj dvasioj, steigiant 
nados Lietuvių Bendruomenes kuo tankesnį tinklą vaikų dar-
Tarybos atstovų suvažiavimas. | želių, šeštadieninių pradžios mo 

Tomis dienomis iš plačiosios Į kyklų, Lituanistikos Institutų, 
Kanados kampų ir kampelių su
važiavo išrinktieji Tarybos at
stovai, kurie aptarė ateities vei
kimo gaires, priėmė Krašto 
Bendruomenes Statutą, išrinko 
Krašto Valdybą, Kontrolės Ko
misiją, Nesusipratimams ir 
Skundams spręsti Komisiją, 

vasaros vaikų stovyklų, vaikų 
bibliotekų ir pan. Suvažiavimas 
vienbalsiai nutarė prie Krašto 
Valdybos įsteigti Švietimo ir 
Kultūros Komisiją. 

Tautos Fondo apyskaitinį pra 
nešimą perskaitė Kanados At-

pasišneku&ųota tarpusavy ir BU 
svečiais, pąHol, n§ nepasijun-. 
tant, priartėjo 12 vai. naktie*. 

Antroji suvažiavimo diena 

Rytojaus dieną 10 vai. Auš
ros Vartų parapijos bažnyčioje 
įvyko iškilmingos pamaldos. Sv. 
Mišias atlaikė ir suvažiavimo 
dvasiai pritaikintą gražų pamok 
slą pasakė Hamiltono lietuvių 
parapijos klebonas kun. Dr. J. 
Tadarauskas. Pamaldų metu so 
lo giesmėmis ir smuiku pasiro
dė vietinės Montrealio meninės 
pajėgos. 1 vai. vėl pradėtas su
važiavimo posėdis. Pirmiausia, 
svarstant ir diskutuojant pa
punkčiui, priimtas Kanados Lie
tuvių Bendruomenės Statutas, 
patvirtinta sąmata ir išrinkti 

Lietuvių Radio Valandą, tran 
sliuojamą iš St. Cathąrines Ra 
dio Stoties, nutarta stengtis už 
registruoti jvaldžios įstaigose, 
kaip instituciją be akcinio ka
pitalo. 

Priimta rezoliucija, kuria re-

(Nukelta į 5. psl.) 

TADO BALČIŪNO 

PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 
TAISYMAS 

2156 W. 23rd St.; YA. 7-0841 
Laikrodžiai olektroniskai patikrina
mi Ir atnaujinami. %Vtstovybės visose 
Čikagos lietuviu kolonijose. Darbo 
vai.: D-8 vai. vak. šeštadieniais nuo 

10-8 vai. vakaro. 

stovybės pirm. mokyt. Ar c e n t r i n i a i valdomieji organai 
Solidarumo mokestį dirbantie Švietimo ir Kultūros reikalams kaitė. Iš pranešimo paaiškėjo, 

tvarkyti organą ir kt. Taigi, Ka j jog nuo atstovybės įsisteigimo 
nados Lietuvių Bendruomene j ligi 1952 m. birželio men. P a - | ~"u s t a tg 5 0 centų į mėnesį. 
pergyveno, galima sakyti, isto-. baigos Tautos Fondui Kanadoje j 

šiems Bendruomenės nariams 

rinį įvykį. Nuo suvažiavimo die surinkta $15.300.54. Pinigai lai-

llllllllllllllllllllllliillllllllllllliuiuhllllllllllllllllllliilillllllllllfiiikąlllllllllllllllllllll 
L I E T U V I Š K A I Š T A I G A 

SA|CTY OF YOUR 
SAVINOS SŠE 

VESTUVINES NUOTRAUKOS 

Aukštos Rūšies Fotografijos 
MCSŲ SPECIALYBE 

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

4068 Archer Avemie 
Telefonas VIrginia 7-2481 

V" 

Tol. ofisu HE. 4-0009, n / . I'H. 6-7333 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDYTOJAS IR CHUtUUOAfe 
1957 W. Garfield Biro. 

VAL.: 1—4 |p «—t 
Aofttadienlais nuo 1 lkl 4 vai. p.p. 

»S««Uvrii»» U e t v l r t i l d Ir «nkma<l 
' • -

į r«J.: Ofiso \ 1.7-6582, . rea.Itfc.7-7808 

DR. BIEZIS 

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

2760 W<wt 71nt S t 
<prt« Californla Are.) 

LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo i 
Iki 4 Ir nuo 7 iki 9 v.v. Seštad. nur 
2 lkl 4 v. trec.—pagal susitarimą 

Su^tarlmul skamb. Gito. 6-1821 
Jei neatsiliepia Vlncennes 6-3900. 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 W. 24th S t 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
YArds 7-6778 

j % 
i 'M t I ''ii 
! m 

Ofiso tcleffonas Vlrginia 7.IH66 

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL.: kasdien nuo a:00 lkl 1:00 * 

trečiad. ir tekmad. tik susitarus 

:) 

i I i i 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Dr. Antanas Rudokas, 0. D 
2201 VVest Cermak Road 
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nų kanadiečių lietuvių gyveni- komi Banke, einamo jo j sąskai-
me prasidėjo tarytum nauja or- toj Tautos Fondo vardu. Taigi, 
ganizacinė era. O ant išrinktų-! kanadiečiai lietuviai prie Tėvy-
jų Krašto Valdybos atstovų pe- nes laisvinimo darbo savo pini 
čių — visu svoriu užgulė dide
lis ir labai atsakingas darbas. 

giniais ištekliais yra prisidėję 
gana gausiai. Veikliausias pi-

Išrinktieji turės pateisinti į juos Į nigų verbavimo Tautos Fondui 
sudėtas rinkėjų viltis ir, pagal j atstovybės skyrius — Hamilto 
išgales, dirbti, krutėti tiek, kad 
i* jų darbo būtų nauda Kana
dos Lietuvių Bendruomenei ir 
kenčiančiai pavergtai Tėvynei 
Lietuvai. Gi darbo — bus daug 
ir labai daug. 

Pirmoji suvažiavimo diena 

Atlikus atstovų registraciją, 

ne. Atstovybės pirmininkei p-lei 
Arlauskaitei ir hamiltoniečiams 
suvažiavimas išreiškė nuošir
džią padėką, šiuo metu Atsto
vybė yra išsiuntinėjus! sky
riams platinti 1800 Lietuvio Pa 
sų ir atitinkamą kiekį ženklelių. 

Vėliau p. K. Grigaitis refe
ravo Laik. Kanados Lietuvių 

suvažiavimą atidarė ir sveiki- Bendruomenės Statutą ir — 
nimo žodį tarė Laik. Org. K-toi prieš tvirtinant jį — komisijos 
pirmininkė P. Juškevičienė. Po | numatytus reikiamus pataisy-

j 
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to — sudaromas darbo prezi
diumas. Į prezidiumą išrinkti: 
J. Matulionis, M. Arlauskaitė 
ir K. Grigaitis — pirmininkais, 
P. Lukoševičius ir S. Prapuole-
nytė — sekretoriais. Prezidiu
mo vardu keletą žodžių tarė J. 
Matulionis. Jo žodžiai gaivūs, 
švieži ir turtingi. 

Perskaičius organizacijų ir 
paskirų asmenų sveikinimus, 
gautus raštu ir išklausius žodi
nius sveikinimus, prieita prie 
reikiamų komisijų sudarymo. 

Į mandatų komisiją išrinkti: 
K. Toliušis, J. Cinga ir inž. P. 
Čeponis. Į rezoliucijų ir sveiki
nimų — A. Rinkūnas, prof. A. 
Zubrys ir dr. A. Juozapavičius. 
Statuto svarstymo referentais 
— teisiu--Kas K. Grigaitis, inž. 
J. Sližys ir inž. A. Šalkauskas 
Biudžeto paruošimo komisija su 
daryta iš V. Meilaus, M. Arlaus 
kaitės ir H. Stepaičio. 

Pagal iš eilės einamą darbo
tvarkės punktą, Laik. Org. K-to 
apyskaitinį pranešimą perskai
tė Komiteto sekr. I. Mališka. Iš 
pranešimo paaiškėjo, jog šiuo 
metu į Kanados Lietuvių Bend
ruomenės eiles įstoję ir reikia
mas korteles užpildę 5574 lie
tuviai. Taigi, nors pagal Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
laikinuosius nuostatus, Lietu
vių Bendruomenei priklauso sa
vaime, be jokio pareiškimo. 
Kiekvienas lietuvis, kuriam pla 
ka lietuviška širdis, kurio gys 
lomis sruvena lietuviškas krau 
jas, kuriam lietuviškumas reiš 
kiasi būde, papročiuose, lietu-! 
viskoje kilmėje, aktyviai savo 
ryžtingumą parodė — įsirašy
dami į sąrašus ir užpildydami 
reg. korteles bei suteikdami a-
pie save žinias — dar tik geras 
ketvirtadalis Kanadoje gyvenan 
čių mūsų tautiečių. Reikia tikė
tis, kad, diena iš dienos, jų są
rašai pilnės ir plėsis. 

Po to pedagogas A. Rinkū
nas skaitė referatą švietimo rei 
kalu. Iš prelegento kondensuo
tai, bet labai aiškiai paruošto 
referato suvažiavimo dalyviams 
dar daugiau sutvirtėjo nusista
tymas, jog lietuviai, gyvenda
mi išeivijoj, privalo kreipti ypa 
tingą dėmesį į mūsų jaunosios11^. 

mus bei papildymus. Diskusijas 
tuo reikalu nutarta atidėti ryt
dienai. 

8 vai. vakare KLB Tarybos 
atstovų garbei buvo suruoštas 
jaukus pobūvis. Kartu su sve
čiais pobūvyje dalyvavo apie 
300 asmenų. Buvo pasistiprin
ta montrealiečių šeimininkių pa 
ruoštais skaniais sumuštiniais, 
atsigaivinta šaltu alučiu, pasi
šokta, pasilinksminta puikiai 
brolių Lapinų kapelai grojant tekstus: 

Balsuojant slaptu balsavimu 
į Kanados Lietuvių Bendruome
nės Krašto Valdybą išrinkti šie 
asmenys: J. Matulionis, K. Gri
gaitis, kun. Dr. J. Gutauskas., 
inž. J. Sližys, P. Alšėnas, inž 
A. Šalkauskas, J. Jokubynas, 
Prof. A. Zubrys ir J. R. Sima
navičius. Į Krašto Kontrolės Ko 
misiją išrinkti: P. Lukaševičius, 
K. Toliušis ir K. Andriuškevi
čius. Nesusipratimams ir skun-1 
dams spręsti komisijon įėjo dau • 
giausia balsų gavę šie asmenys: 
Adv. V. Užupis, Pik. Kaunas,1 

Dr. Daukša, Prof. A. Ramūnas 
ir M. Jokubynienė. 

Švietimo ir Kultūros Komisi-1 
ja išrinkta iš trijų asmenų: A. j 
Rinkūno, S. Prapuolenytės ir, 
J. Gaižučio. Išrinktiesiems su
teikta teisė, kooptacijos būdu, 
pasikviesti į komisiją dar 4 
pedagoginiam darbe patyrusius 
asmenis ir sudaryti organą iš 1 
asmenų. 

Krašto Valdybos rezidavimo 
Dūstinė — nustatyto Torontas. 
Valdomieji centriniai organai, 
pagal priimtąjį statutą, išrinkti 
dvejiems metams. 

Be to, suvažiavimas priėmė 
šias rezoliucijas ir sveikinimų 

Išpardavimas su 20% Nuolaida 
Tiktai ribotam laikui 

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

i 

Pirmad. ir Ketvirtad. a tdara iki 9:30 vai. vakaro 

Southwest Furniture Company 
6200 South Western Ave.9 priešais Sear's krautuvę 
Longvos išmokėjimo sąlygos tiesioginiai be Jokios kredito ištaigos 

VAL.: 1—8 poplot ir 7—8 v. vak 
trečiad Ir sekmad. ofisas uždarytas 

SeBtad. tik nuo 1—3 vai. popiet, 
ltrzid. Ziitl W. OHTII PLAC1 

Tel.: Ofiso IIK4-&849, re7.HIC.4-2»ii4 

0R. PETER T. BRAZIS 
<;yi>vtoJAs r,; C H I R U R G A S 

0757 So. tiesiem Ave. 
V A t...: tj>*eu. j u į«j5taJ., pagal su

e is i te-• -9 kitoms- i e n o m i s nuo 
I " . * „op i et. 7—£ vakare 

Offc- lr< »••••«' Proije—YArri? 7-3526 

63. & J. BYLAITIS 
Y idauv vaili'j, nervų gydytojas 

2& Î NAS VALAITIS 
;ų »>\ r*OJAH FR CHIRURGAS 

tdtfS So. Archer Ave. 
<•' nia Ave. ftlaurvt.kamp.) 

Vai -ntir'd.- -J-J, 6-8; SeStad. 1-5; 
plr&,a4< ir k<>U'irt. 0-8; trečiad. ir 

penkt. 12:30-6 tik susitarus. 

VISKO UŽTEKTINAI — TU0JAUS PRISTATOM! 
Baldus, ašhlyluN us, pečius, skalbiamas masinas, lovas, matracus, 

kilimus, radlo, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
2emos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime didelį pasirinkimą 

Mes Pagaminame Baldus ir 

: ŝ 

tt! l*J fet Pagal Jūsų Užsakymą 

R00SEVELT FURNITURE 
COMPANY, INC. 
Lietuvių Krautuve 

2310 W. ROOSEVELT RD., Tel. SE 3-4711 
Atidarą pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais lkl 9:30 
Atdara sekmadieniais nuo II iki 4:30 vai. popiet. 
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Kiekvienas privalo taupyti 
geresnei ateičiai. 

Kad rūpesčiai ateitimi būtų 
mažesni, reikia 
saugioje įstaigoje 

i 4 y \ • • 

1 
• 

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

J 
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MODERNAUS ŠOKIO STUMIA 
A. Valeišaites ir Grigaliūnaites-Lazauskienes 
Pradeda naujus mokslo metus rugsėjo men. 8 dieną 

3130 S. Halsted St. 
Tel. CJUumet 5-9339 UŽSIRAŠYTI: 

pirmad., antrad., trečiad. ir penktad. nuo 5 vai. iki 8 vai. vak. 
ketvirt, seštad. ir sekmad. nuo 11 iki 2 vai. 

: & 
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Turtas — $30,000,000.00 

Atsargos Fondas — $8,000,000.00 

JUSTIN MACKIEVVICH, Prezidentas 

L 
\ 

ištaigos valandos: Kasdien nuo 0-tos ryty iki 4 vai. po pletU. 
Ketvirtadieniais, nuo 9-tos valandos ryto iki 8 vai. vakaro. 

Trečiadieniais visai neatidaroma. 

STANDARD FKDEKAL SAVINIJS 

4: 

A N D LOAN A S S O C I A T I O N 
O F ' C H I C A G O 

4 1 9 1 ARCHER AVE., CHICAGO 32 
PHONE: V1rg ln icr7 -1T>1 

Tel.: Of | to U A. 8-3000. rez. 0O.4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYIįYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: (isskyruB šefttad. ir sekmad.) 

Nuo 1 Iki 4 v. p.p.; 7—9 v.v. 
Seštad. priima tik pat?al susitarimą 

Iteztri.: 108:18 So. \VabHHh Ava. 

Tel. ofiso VI. T-OOOO. r©*. VI. 7 730:i 

OR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

<Spec. motery II^ON ir akušerija) 
4055 Archer Ave. 

Kampas Archer California Ave 
VAL.: 2—4 Ir 6—9 p.p 

Išskyrus sekmadienius. 

Tel.: Ofiso V A. 7-116*;, ••<•/..! >A.ii-1 I 2H 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 YVest 35th Street 
( kampas Halsted ir 3r»-to8 gatv.) 
VAL. 1—4 ir «:80--8:30 p.p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 
Rez. 3217 S. 1 IMI lt AM) ĄVM 

Of. GHovehiU (i-1020. r. l l i l l top &-156U 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAII1AS) 

G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 
2 4 2 3 W e s t M » r q u e t t e Kd. 

VAL: 2—4 p. p. Ir nuo 6—8 v. vak 
Trečiad. Ir Seštad. pagal nutartį 

Tel.-* OfisoPIi .d-3838. rez. itl-:.7.i)iuv 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
( L I E T U V I S G Y D Y T O J A S ) 
2500 W«\st G3rd Street 

VAL.: kasdien nuo 2—4 p.p; Ir i:30 
iki 9 vak. TreCiad. ir SeSt. uždarytu 

(Utovel.ill 0-1505 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ. SPECIALISTfi' 

l 'IUTAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal I 

susitarime) lfiskyrua trečiadV'niUH* Į 
2422 VVcst Marquette Kd. 

Tikritm aklM; pritaiko akinius, 
keičiu stiklui Ir renius. 

4701 S. Ilamcn Ave. Chicago, m. 
fiaukite — YA 7-7881 

Priima: vakarais 6 iki 9, šeatad.: 
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekmad 

tik susitarus. 
Tel.: Ofiso Y A 7-0654, rez. Ml 3-2880 

DR. CHARLES SEfiAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augAtas) 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso Tel. RElIance 5-4410 
Rezld. telef. Gllovehll l 8-0617 

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

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS tR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Ave., Chicago 
VAL.: nuo 2—4 Ir 6— !>: trečiad., Aet-

tad. Ir sekmad. U** pagal sutarti 
Tel.: Ofiso YA.7-1787, re*. PR.0-1830 
Jei neatsilieps virSmlneti telefonai 

šaukite: Mlduay 3-0001 

Tel.: Ofiso HK.4-2123, rex.rii.0-SIH4 

DR. V. P. TUMASONiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

Spcc. chirurgines ligos 
6255 South Western Avenue 

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

sekmadieniai"? uždaryta. 

"i 

Tel. 
Buto 

ofiso: DAnube 6-1126 
- WAlbrook 6-6691 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

šimtadieniais 1--4 v. p. p. 

Tel.: Ofl>o l'lt.U-U14« res .HI^4-SlM 

DR. F. C. WINSKUHAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVcst Marquette Bd. 
VAL.: nuo 2 lkl 4 p.p.: 6 iki 8 vak 
Trečiad. ir žęfttad DHCHI sutartį 

Tel. Ofiso C A 0-U257, rea. I'H 6-A05S 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS III CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Itozld. 6000 3. Artesbiun Ave. 

VAI. . : 11 v. r. lkl 3 p.p.; 6—9 v.y. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metu patyrimas 

l e i . YArds 7-1S31 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso 

Ofisas ir akiniu dirlrtiivfi 
756 VVest S5th Street 

1 VAL.: nuo 10 iki 2, nuo .6 iki 8, tr» 
Čiad. nuo 10—12; seštad. 10—S p p 
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Užtikrinta Apsauga ir Priede Geras Pelnas! 

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

w 

ilgi issimokejimai. 

CITIZEN'S FEDERAL SAVINOS & LOAN ASSOCIATION 
1542 Halsted Street Chicago Heights, Illinois 
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Ofiso ir Imto tel. OI,. 2-1381 
i Neatsiliepus tel. KlO'Jzio 3-9000 ' 

i DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 491 h CtM Cicero * 
Kasdien 10—12. He ' to, antrad. ir 
ketvirtad. 6:30—0 v. y. fiefctad, 10—2 
ir 4—6. Butas 1882 So. IMU Ct. 

Telefonu*: HlOIUuice 5-1811 

AR. VVALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 West ii9th Street 

VAL.: 2—4 popiet, ti:30—r8:30 vale 
TročVad. papral autartj. 

of iso telef.: TAfayette 3-3210, Jei 
neatetllepla šaukite l iHdzle a-28«8 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

4146 S. Archer Ave. 
v \ ; . . Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak.: pirm., an tr , k»tvirt. 6-8:30 v 

Trečiadieni tik fiunitarim 

Tel.; Ofisą YA.7-55.S7, re7..UF.-f4»66 

DR. FRANK C. KWIHH 
(KVIKČ1INS1CAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kaadien nuo 2 
vai. lkl 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
v. v. IfenkyruB trečiad. ir sefitad. vak 

" " » " ' " • • • — • • • • > UI • • ' • " • • • . — I • • • • • | | ! • • • • 

Tel. OMao G B 6.(181)9 PK. • * * ? • • 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVEST 63rd Street 
(kampan 68 ir ArtoMan) 

VAL: 2 - -4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Treč. ir SeSt. 2—4 p. p. Sekm. uždar. 

I u'uininuoju 
Akis 

l»ritalko 
Akinius 

DR. J. J. SMETANAp IR. 
OPTOMETRISTAS 

AlvIV SPECIALISTAS 
IS0I So. Ashland Avenue 

VAL.: pirmad. antrad. ketvirtad 
penkt.vd. 9 3 0 — 1 2 ; 1:30—8 v. v. 
trečiad uždaryta, ftoStad. 9:30 Iki 

12; I M I lkl 6 vai. vak. 
CAnal 6-O.V23. l'latt lildg. 

i -IĮ 

Telefonas OLympic 2-4278 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTLSTAS 

1446 So. 49th Coort, Cicero 
VAL.: antr., ketv. 10-12, 2-6, 7-9 pj 

penkt. 3-—6, 7—9 p.p. 
3147 S. Halsted St, Chicago 
VAL.: pirm. trefi., SeAt. 3—8 p.p. 

nenUt. tu—12 ryt*> 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Priėmimo valandoj pagal susitarime 
4003 Archer Avenue 

Trupu*! \ rytus nuo California 
Tel. YArds 7-777* 

DR. A. P STULGA 
DANTISTAS 

2723 West 71tit. S t 
Priėmimo laikau pagal susitarime 

relefonas GRovoJiill U-678R 

DR. ANTH0NY WILLIAM! 
(V1UMAS) 

DANTISTAS 
6S22 South Westero Avenue 
Priėmimo laikas pagal sutarimą 

telefonu. 
T*l*f •nns GroTehttl « -M4f 
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D R A U G A S 
THE LITHU ANIAN DAILY PHIEND 

JSS4 a OsJttey A T©., Ct.Imgo 8, m. TeL Vlrglns* 7-0640; T-0A41; 7-6649 
Rotered as Second-Olaaa Matter Mardh t l , 1911, at Chfcoafo, Illinois 

Under the Aot ofMarch 1,1878 
Msmbsrof the Cathollo Press Ass'n 
Publlshed dally, exoept Sundays, 
Uthuanlan Catholtl Pr« Boclsty. 

SUB8CRIPTION RATE8 
$8.00 per y«ar outetds of Chieago 
f 9.00 per year In Chieago * Cicero 
$8.00 per year in Canada 
Forelgn $11.00 per year. 
H metų I III9II.. 1 rnla 

16.00 ffr.76 $1.15 
$4.60 $2.(0 
49.10 98.09 

I 
Redakcija straipsniu* taiso savo nuoMOra. Nesunaudotu straipsnių n» 

saugo, juos grąžina tik II anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos guvus prašymą. 

RIMTIES 
VAIANDfiLEL. 

PRENUMERATA: 
ChlcagoJ Ir Clceroj 
Kitur JAV Ir Kanadoje 
ližalenyje 

Metams 
$9.00 
$8.00 

$11.00 
$1.00 
$1.81 
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TOMAS ŽICRAITIS, O. P. 

/ 

T A U T O S Š V E N T Ė 
Tomas Žiūraitis. Metuchen, N. J. 

Rugsėjo 8 diena - t a i mūsų 
1 tautos laisvės užgimimo mineji-
Įmas. Čia nevienas abejojimas 

Rugsė jo 8_sios p r a s m e «alst,» **&*&• K a m t« tau-
' ' ' tos šventei pasirinkome rugsė

jo aštuntąją? Nepriklausomy-

vio politiko genialumas, kuriant 
didžiąją Lietuvos valstybę; ne-

Žmonijos istorija tik mikčios 
motinos vardą, jį daugiau ar 
mažiau atspės, bet motinišku
mo turinio, kaip ir pačios gy
vybes, meilčs ir kančios gelmių 
pilnai neatskleis... Bežadžiai esa 
me prieš žemiškąją motiną, tuo 

mažesnis lietuvio kario didvy-' labiau tokiais esame prieš dan-
riškumas, pliekiant priešą ties J giškąją.. 
Žalgiriu, Ola, Orša ar Salaspi-

Gilios religines prasmės ir 
tautinės nuotaikos kupina rug
sėjo aštuntoji: ji mena mums1 

Dievo Motinos gimtadieni. 
Pirmasis gimtadienis pradė

tas švęsti VIII amžiuje. Įdomu, 
kad jau tada Bažnyčia pasirin
ko Marijos ypatingai garbei ne 
Jos mirimo, bet gimimo dieną. 
Juk šventojo mirtis yra gimi 

liu... Net NepriklausDmybės ko 
bę paskelbėme vasario 16 d., vų laimėjimais ties Širvintais 
taigi ši data yra mūsų tautos Giedraičiais, Radviliškiu, Kalkū 

Taip ir yra. 
Bet vasaris Lietuvoje — ži

nome koks yra: ir šaltas, ir su
stingęs, jokioms iškilmingoms 
eisenoms, didiems paradams ne
tinkamas. O tautos šventės en-
tuziazmui uždarų patalpų neuž
tenka. Laisvės minėjimui — 

nais netapo tautinėmis šventė
mis. Savo karžygiams siunčia
me nuoširdžią pagarbą ir mal
das, bet švenčių iš to nekuria-

:me. Lietuviui ginklas yra tik 
neišvengiama priemonė apginti 

Artimieji Rytai ir Islamas 
EGIPTO SUKILIMO PRIEŽASTYS 

Egipto valdžia šį pavasarį pradėjo keistis iš syk kas mėnesį, 
paskui kas savaitę, iki pagaliau pasibaigė Kairo komendanto 
Neguib sukilimu ir karaliaus Faruko prašalinimu nuo sosto. Su
kilimo rengėjas ir jo ministeris pirmininkas Maher paskelbė sa
vo programą, kuri apima dvi sritis: administracijos bei kariuo
menės sluogsnių apvalymą nuo korupcijos ir toli einančias so
cialines šalies reformas. 

Jieškant šio politinio pasikeitimo pradžių yra pažymėtinos 
dvi datos, nuo kurių įvykiai pradėjo greičiau riedėti. Pirmoji iš 
jų yra š. m. sausio mėn. 26 d. demonstracija prieš anglus Sueco ~^ " j o n t t j Krikštytojui.' Kitų sari<> 16-tosios vasarinę dalį. ko ir kario nusiteikimas yra 

_ , . . . . ,,. visada vienas ir tas pats: gink-Pirmiausia mūsų vyriausybe . tv . . . • . . . . „ Z *m . las — neišvengiama priemone, pasirinko g e g u ž e s 15 d., nes . . . . • . . " j J x> i taikingas kūrybingumas - gar-

kanale, o antroji pralaimėjimas karo prieš Izraelį. 
Sausio 26 d. demonstracija, nors buvo nukreipta prieš ang

lus, tačiau iš tikrųjų, ji išvirto į maištą prieš valdžią. Demons
trantai kaltino ne tiek svetimuosius, kiek savuosius, kurie per-
mažai gynė krašto reikalus. Ir nuo šių demonstracijų prasidėjo 
nuolatinės kabineto krizės. 

Kita priežastis, privedusi prie sukilimo, buvo korupcija ka
riško tiekimo organizacijoje Izraelio karo metu. Kovojantiems 
daliniams buvo siunčiami toki ginklai, kuriuos nebuvo galima pa
naudoti. Net pašaliniai karo stebėtojai priėjo nuomonės, kad 
Egipto kariuomenės pastangos buvo bergždžios dėl defektingų 
ginklų. Kai šis faktas paaiškėjo, jis giliai įžeidė ypač januosius 
kariuomenės sluogsnius. 

PERSIJA IR JOS NAFTA 
Nors Persija dar nėra iki šiol formaliai pažeidusi savo kons 

NUO UŽSISENftJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ! 
Tie, kurio kenčia nuo SENn AT

VIRU ir BKAUL2IŲ ŽAIZDŲ, Jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis* mle-
KOtl, no* Ju užsisen*" jus ios ža izdos 
ni«/.tl ir skauda. Kad pasalini i tą 

tei«=>e Todėl l i e tuv io kar io la imė I nlefijlma ir skaudėjimą senu at-le i sę . i o u e i l i e tuv io Kai 10 įa ime y l r ų | r „ k a m , a n c : , , za ,Z(1Ui „ s e k i t e 
jimai nesusitepė nei koncentra- I ptsoULO ointmont. Jo gydomos 

. . . . , , , i ypatybes palengvins JGsu skaudėjl-
t i , , i To™ C1.)08 S t o v y k l o m i s , Užkar iautojų I m ^ \r galėsite ramiai miegoti nak-

mas palaimintajai amžinybei. Pa«"J, !«•*» erdvių reikia. Jam to\$J!25£!%Jl^JBSifi& 
Tokia Bažnyčios tradicija -'• v i s k o m k i a : bažnyčių, Milų, ^ f e , J ^ ' J \^Sf^^SS3LT^mJS& 

I Taipgi pasalina perftejlmą ligos, vadl-
I narnos ATHLKTK'H FOOT. sustabdo 

odos ir'perplyftimą tarp-
yra tinkamas vartoti nuo 

os Ir suskilusios odos. Jis 
vra gera gyduole nuo visy ISvlrSInltj 
odos ligų. LRaULO 
Ointment suteiks Jum 
pagall)ąi nuo nuvar
gusių, per.štamtj 1 r 
ni. žinčlų kojg. Legu-
lo Ointment yra par-
duodamuH po 75 et., 
$1.25 ir $3.60. Pirki
te vaistinėse Chieago 
ir apyltnklse ir MII-
vvaukee, a r b a a t 
siųskite money orde-* 
rj 1 — 

šventojo mirties dieną atžyme- aikščių ir net, kaip šių dienų Lie 
ti. Čia atsitiko visai priešingai, tuvoje, žaliųjų jos laukų, miš-1 Didesnių ar mažesnių išimčių 

i džiovinimą 
Padaryta išimtis. Ir toji išim kų... Todėl pradėta buvo gal-1 kiekvienoje tuitoje pasitaiko. J j j į j g j g 

tis skirta ne tik Marijai bet ir v o t i a P i e tautos šventės — Va- j Tačiau tradicinis lietuvio politi 
t <4 /> A • • I i i I * I *.' M a « * l s W l l a l M M M . * < H 

I PARDUODAME ANGLIS IR 
I PEČIAMS ALIEJŲ 
t PERKRAUSTOME BALDUS 

Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tel. VIrginia 7-7097 

40 METŲ PREKYBOJE 
SUKAKTUVIŲ PROGA 

KAINOS ATPIGINAMOS 

šventųjų šventėse to nerasime. 
Tik šitų dviejų asmenybių že
miškasis gimimas buvo kartu 
ir jų dangiškasis gimtadienis. 
Skirtumas tarp jų yra didelis, 
nes Marija Tnivo nekaltai pradė
ta — be gimtosios nuodėmės, 
tuo tarpu šv. Jonas Krikštyto
jas buvo pradėtas, kaip ir kiek
vienas žmogus — su gimtąja 
nuodėme, bet prieš gimdamas 
jis tapo nuo tos nuodėm'ės iš
laisvintas. 

Todėl jųdviejų žemiškajam 
titucijos, tačiau jos politika turi didesnės ir tautinės ir tarptauti- i gimtadieniui Bažnyčia teikia 
nes įtampos. Šiandieninis ministeris pirmininkas turi gavęs iš ypatingą dėmesį, ik jiems ta 
parlamento visas teises valdyti kraštą pusę metų, neatsiklausda
mas parlamento, šias teises jis gavo naujai ekonominei ir socia
linei santvarkai krašte įvesti. Vienas iš pirmųjų jo darbų buvo 
suvaržyti šacho laisvę. Jis dabar neturi teises priimti svetimų 
valstybių atstovų. 

Persijos klausimas iškilo, kai persai nacionalizavo anglų val-

išimtis. Nors Marijai joks šven 
tasis neprilygs, nes tik Ji yra 
Nekaltas Prasidėjimas. 

švęsdami Marijos gimtadienį, 
švenčiame pirmiausia pirmapra
džio religingumo gimtadienį. 

tą dieną po dvidešimtųjų me 
tų susirinko Steigiamasis Sei-| 
mas. Vėliau paaiškėjo, kad tas I 
pasirinkimas nėra tinkamas, • 
gegužės 15-ji dažniausiai būda
vo darbo diena, masiniams mi
nėjimams netinkama. Jieško^a 
tam tinkamesnio laiko. 

Ir 1930 metais apsispręsta 
rugsėjo aštuntąja: tą dieną yra 
Dievo Motinos gimimo šventė, 
iškilmingai švenčiama visame 
krašte, tada buvo 500 m. nuo 

domas naftos valyklas, o anglai, atsilygindami už tai paskebė j Nužemintai pasiduodama Mari-
persų naftai blokadą. Iki šiol persų tauta nelabai reagavo į šiuos 
įvykius. Jos dauguma yra ne tiek jautri naftai, kiek tautinei 
ambicijai. Tačiau šiandien ir jie darosi jautresni vis didėjančiam 
nedatekliui. 

Persijos valdžios politiką šiandien remia dvi jėgos: naciona
listai ir komunistai. Kaikurie stebėtojai mano, kad jau šiandien 
situacijos vairas yra komunistinės partijos Tudeh rankose. Nors 
pats min. pirm. Mosadegh nėra komunistas, tačiau net optimis
tiški stebėtojai mano, kad ilgiau metų jis neišsilaikys. Kai kas 
sako, kad dar šių metų pabaigoje reikia laukti jo krizes. Jis 
pats savo žaidime nori išnaudoti kaikuriuos anglų ir amerikiečių 
interesų skirtingumus. Tokiu keliu jis nori išlaisvinti krašto 
krašto benziną iš anglų ir visos nepriklausomybės neprarasti 
Rusijos komunistų naudai. 

\ . SUDANAS 
Dar vienas kraštas įeinąs į Artimųjų Rytų rūpesčių sferą, 

yra Sudanas. Tai Afrikos šalis, esanti į pietus nuo Egipto. Ji, 
atrodo, ne tiek pati nori išsilaisvinti iš Anglijos globos, kiek 
Egiptas nori ją skaityti savo valstybės dalimi. 

Sudanas yra maždaug pusės Europos dydžio ir turi tik 7 
milionus gyventojų. Čia gyvena labai daug tautų, kurių vienos 
yra augštos kultūros, kitos visiškai laukinės. Tik 1800 metais 
šis kraštas buvo politiškai suvienytas ir buvo valdomas Egipto 
vicekaraliaus. Administracija buvo angliškai egiptiška. Anglai 
parinkdavo Sudanui valdininkus, o Egiptas juos apmokėdavo. 
Pirmajam vicekaraliui mirus, Sudanas faktiškai tapo nepriklau
somu vieno labai žiauraus kalifo valdžioje. Sakoma, kad savo 
žiaurmais jis nenusiledžia nei Stalinui nei Hitleriui. Jis drįso 
Anglijos karalienei Viktorijai rašyti reikalavmą, kad ji arba pri
imtų mahometo tikėjimą, arba prisiimtų visą atsakomybę už jo 
pakvietimo nepaisymą, ši, žinoma, pasirinko antrąją galimybę... 

Šiandien Sudanas, šalia Sueco, yra didysis ginčo objektas 
tarp Egipto ir Anglijos. Takiau atrodo, kad anglai Sudane dar 
stovi gana tvirtai ir egiptiečiams nebus lengva Sudaną prisijung
ti. Bet egiptiečiai ten irgi nėra ne vikius. Jie ten plečia ir stip
rina antikrikščioniškas ir antiangliškas nuotakas. 1924 metais 
jie buvo suorganizavę didelį sukilimą prieš anglus. 

SENASIS VARŽOVAS 
Islamas yra senas pažįstamas Europos tautoms. Ankstyvuoju 

viduramžiu pradedant krikščionybė ir islamas daug amžių išbu
vo sukryžiavę kardus karo lauke, moksle ir religiniame gyveni
me. Buvo laikų, kada islamas iš vienos pusės buvo pasiekęs Pi-
renėjų kalnus, iš kitos — buvo užvaldęs Balkanus ir pasiekęs 
Vieną. Vakarų tautos iš arabų išmoko skaičiuoti ir graikų fi
losofijos. Romėniškus skaitmenis užmiršusios, jos iki šiai dienai 
skaičiuoja arabiškais skaitmenimis. 

Tvirtas tikėjimas į vieną Dievą davė jėgos islamo ekspan
sijai ir organizacijai. Maldos ir pasninko praktiką islamas pa
brėžė stipriau negu krikščionybė. Tačiau, nesugebėdami orga
niškai sujungti su Dievu savo kasdieninų interesų, jie išvidiniai 
gyvos kultūros nesukūrė. Jie greičiau įnaše žemiškų elementų į 
daugaus sąvoką, negu savo žemiškąjį gyvenimą pašventė. Ne
pilnas supratimas Kristaus jungiančios ir šį pasaulį atperkančios 
pasiuntinybes gana ryškiais trūkumais pasirodė jų visuomeninia
me gyvenime. 

Krikščionybė ir islamas amžių bėgyje yra vienas kitam už-
davę sunkių uždavinių ir vienas kitą daug ko pamokinę. Pasak 
P. Gaudei, Ispanas ir Mauras patys nesižino, kaip labai jie vie
nas kitam yra buvę reikalingi. 

ja Dievui ir Jo valiai, Ji tapo 
pįrmapradžid religingumo, t. y. 
tvarinio santykių su savo Tvė
rėju esmine jungtimi. Per Ma
riją Kristuje užgimė geros va
lios žmogus dangaus karalystei. 
Jos tada Arkangelui Gabrieliui 
ištartame FIAT — TEESIE |vy 
ko Įsikūnijimas, padarydamas 
Mariją ne tik Dievo, bet ir mū
sų visų Motina. Ji yra mūsų 
Motina dar dėl to, nes Kristus 
yra mūsų Brolis. Marijos gim
tadienio ir visų Jos švenčių pa
grindinė reikšmė glūdi tame, 
kad Ji yra Dievo — Žmogaus 
Motina, išganymo bendrininkė. 
Bet Ji nėra, aišku, Dievas. Ji 
neužima ir negali pi r m o s vie
tos užimti nei išganyme, nei 
Kristaus įsteigtoje Bažnyčioje. 
Kada kalbame apie Marijos pir
menybę, tai kalbame apie jos 
pirmenybę t v a r i n i ų tarpe. 
Pagaliau, Ji buvo Dievo plane 
pirmiau, negu visi kiti sutvėri
mai: "Viešpats mane turėjo sa
vo kelių pradžioje, pirma negu 
yra ką nors padaręs nuo pat pra 
džios. Aš įstatyta nuo amžių 
ir nuo senovės laikų, pirm negu 

bingas tikslas. "Lietuva, mat, 
neaugo vien kardu mosčiodama. 
Mūsų proseneliai daugiau švyti 
didžiu kūrybingumu, impozantiš 
ka valstybe, kuri padrikoje rytų 
masėje ir plačioje erdvėje kūrė 
tvarką ir daigstė augštesnę kul
tūrą. Rugsėjo Aštuntoji mums 
ir mena tą kūrybinę praeities 
dvasią, kuri labiausiai buvo iš
siskleidusi Vytauto Didžiojo lai
kais. Šis didis, išnašus mūsų 
valdovas savo penkiasdešimties 

Vytauto Didžiojo mirties ir tą (metų triūso ir kovų kūrinį — 
dieną Vytautas 1430 metais nu- Lietuvos imperiją — siekė ir ka 
tarė vainikuotis Lietuvos Kara
liumi. Dėl šių priežasčių buvo 
pasirinkta rugsėjo 8 d. tautos 
šventės vasarinei programai. 
Tinkamiausia tam rugsėjo 8 ir~ 
istoriniu atžvilgiu, nors dėl len
kų klastos ir Vytauto mirties 
jo vainikavimas neįvyko. Tik 
ne dėl to ta diena tinkamiausia, 
kad Romos imperatoriaus Zig
manto siunčiamas Vytautui vai
nikas pateko į klastos ir mirties 
nagus... 

raliaus titulu vainikuoti. Jo 
grumtis d'ėl karališkojo vaini
ko buvo ir jo kova už Lietuvos 
laisvę ir garbę. Jam tai labiau 
rūpėjo negu kuri karališki puoš 
mena ant žilo jo plauko' , — 
vaizdžiai pastebi istorikas S. Su 
žiedelis. Taigi rugsėjo 8 d. ge
riausiai tinka mūsų tautos šven 
tės vasaros programai. Juo la
biau, kad tą dieną lydi mus gi
lūs religiniai ir tautiniai jaus-
mai, grįžtame į praeitį didingą, 
skatinančią naujiems žygiams 
už Marijos žemės — Lietuvos 
laisvę! 

LEGULO, Department D 
5618 W. Eddy St, Chieago 34, III. 

^lUlberry 5-3694 

Geriausi namams baldai, televi
zijos aparatai, elektriniai šaldytu
vai, skalbimo mašinos, siuvamos 
mašinos, pečiai. Deimantai, laikro
dėliai, jewelyrai. 

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

Tel. CAlumet 0-7237 
Chieago 8, Illinois 

Atidarą pirmadienio ir ketvirta
dienio vakarais iki 9:30 vai. 

Budrlko hddžlama radijo valanda 
ift WHFC 1450 kll. radio stotios ket
virtadienio vakarais nuo 6 iki 7 vai. 
vak. BU orkestru ir dainininkais. 

Ne politiniai ar kariniai su
klupę žygiai džiugina 'lietuvį, 
žygių ir laimėjimų Lietuvos is
torijai pakanka: nuostabus lietu 

buvo padaryta žemė" (Patari, i pripažins. Tai būtų beprasmis 

Bet'išganymo plane Ji tik po 
Kristaus užima pirmąją vietą. 
Todėl yra visiškai klaidingas 
tvirtinimas, kad Marijos kultas 
šiandieną užima p i r m ą vietą 
Bažnyčioje, kad jos šventės pra 
lenkia Kristaus šventes... 

Nors Marijos švenčių Bažny-
čioskalendoriuje būtų šimterio
pai daugiau pažymėta, negu 
Kristaus, tačiau nei Jos asmuo, 
nei Jos šventės niekada nepra
lenkė ir nepralenks Kristaus. 
Tokio, pagaliau, "lenktyniavi
mo" Bažnyčia nepripažino ir ne-

ABU PAVERGTI 

Naujausiais laikais Viduržemių pakrašty mes matome visai kitą 
vaizdą. Galima sakyti, kad išdidūs senieji varžovai 19 šimtm. 
abu yra tapę vergais. Vakarų Europa yra nusiaubta liberalizmo 
dvasios, o islamas to paties liberalizmo atstovo Napoleono tapo 
politiškai pavergtas. Ir šiandien tiek krikščionybė, tiek islamas 
sunkiai vaduojasi iš tų savo pavergėjų, kurie buvo persirengę 
liberalais. 

Vakarų kultūra jau yra gerokai pažengusi išsivadavimo ke
liu. Dauguma Vakarų tautų jau yra persirgusios nacionalizmo — 
komunizmo mišinį ir jieško naujų orientyvų savo organizaciniam 
gyvenimui. Islamas tuo tarpu dar daro tik pirmus žingsnius iš
sivaduoti iš liberalistinio, t. y. perlengvo žiūrėjimo \ visuomeni
nius klausimus. 

Šiandieniniai Artimųjų Rytų sąjūdžiai jau kritikuoja ir 
griauna liberalistines ir svetimas negeroves. Neaišku, kokiuose 
santykiuose šie sąjūdžiai yra su tradicinėmis islamo jėgomis. 
Turbūt islamas laikosi nuo jų nuošaliai. Paskutinias metais kul
tūriniuose islamo sluogsniuose buvo pastebėtias iki šiol nematy
tas reiškinys. Jie pradėjo jieškoti sąjungininkų sjenųjų priešų 
tarpe. Visa eilė Artimųjų Rytų valstybių užmezgė tamprius ne 
tik politinius, bet ir kultūrinius santykius su Vatikanu. Egipto 
muzulmonai svarstė net labai toli einančios islamo ir krikščiony
bės unijos galimybes, kad būtų galima atsiginti nuo bendrų 
priešų. 

• 

lenktyniavimas tvarinio su Tvė 
rėjų, žmogaus su Dievu. 

Pripažinti Marijai pirmą vie
tą Dievo Bažnyčioje, reikštų 
žmogų, kad ir švenčiausią iš 
tvarinių, pasodinti į Dievo sos
tą. Skirti Marijai, Jai neįmano
mą ir nepriklausomą vietą Baž
nyčioje arba išganymo plane — 
tas pats, kas Ją, ir patį Kristų 
nesuprasti. Apie Mariją nieką 
da perdaug iki dieviškumo ribų! 
Ji yra mums viskas, tik ne Die
vas. Ji yra, žinome, visų šven
tųjų, angelų ir dangaus Kara
lienė, bet Ji nėra Dievo Karalie
nė, osJo Motina. Marija — Die
vo ir mūsų Motina. Čia Mari
jos augščiausia garbė laimė ir 
pirmenybė. Marija pati nieko 
daugiau netroško, kaip būti Vieš* 
paties tarnaite, iš Šventosios 
Dvasios tapti Dievo Motina. 

Taigi, Marijos gimimo dieną 
švenčiame ne tik pirmapradžio 
religingumo gimtadienį, bet ir 
Jos motiniškumą stengiamės 
tinkamai suprasti, stengiamės 
tyra malda Dievo — Žmogaus 
Motiną pagarbinti. Grabiname 
Mariją Jai vienai specialia pa
garba, skirtinga nuo Dievo gar
binimo, h y b e r d u l i a vadina-
nama. Tik tuo atžvilgiu nieka
da nebus perdaug apie Mariją, 
niekada perdaug apie Ją iki die
viškumo ribų — apie Dievo Mo
tiną... Neperdaug, nes kiekvie
nam kūdikiui ir subrendusiam 
genijui yra šventas, niekad ne-

V. Bgd. L atspėtas m o t i n o s vardas. 

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS 

Kiekvienas žmogus turėtų atliekamus nuo pragyvenimo pinigas 
taupyti kas savaitę. 
Taupyti reikia: senatvei, vaikę mokslui, (atgijimui namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms ir kitiems reikalams. 
Kas turi susitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis ir laimingesnis, 
fradek taupyti ftlaBdienl • 

MUTUAL ^ , « / S A V I N G 8 
A N D LOAN A S S O C I A T I O N 
2202 W. Cermok RA • Chieago 8, IIL 
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pras. • T.l. VI rglnia 7-77*7 
Savlno* Insured to $10,000 by F . S . L I . C 

f 
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VIENINTfiL.fi LIETUVIŠKA IŠTAIGA SOUTH SlDfiJE, 
KUKI PATARNAUJA VISOKIŲ RtfilU APDRAUDOSE! 

Mos atstovaujame ntsukomlitgas n|H!ramius kompanijas, todčl kiekvie
nas mušu klijentas visados apsaugotas, jei kam (vykstu kokia nelaime. 

FIRE—AUTOMOBILE—LIABILITIES—PREVENTION 
IR ACCIDENTS. 

6322 SOUTH VVESTERN AVE. Telef. PRospect 6-5162 
Agentūra yra CHAS. P. KAL priežiūroje 

4l 

PRADEK TAUPYTI PAS 

M I D L A N D S A V I N G S 
AND LOAN ASSOCIATION 

4038 Archer Avcnue Chieago 32, III 
Telefonas: LAiayette 3-6719 

KIIEKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA 
IKI $10,000.00 

MOKAME 3% DIVIDENTŲ 
AUGUST SALDUKAS, Sekretorius 

Keliones; lėktuvais, geležinkeliais, autobjisals, laivais 
8EGHETTI TRAVEL BUREAU, 2451 So. Oakley Avenue, 

Chfcago 8, Illinois. Telefonas YArds 7-3278 ir 7-3279 
Parūpiname bilietus, viešbučius ir sutvarkome* visus su kelione 
surištus dalykus. Turime lietuvių skyrių. Pildome afidevitus. 

S I UVAM Ų MAŠINŲ KRAUTUVE 
ARCHER SEWING CENTER 

41711 SOUTH ARCHER AVENUE, CHICAGO *2, ILL. 
Tel. BISHOP 7-1045 

parduoda, taiso bei keičia visų rūšių SIUVAMAS MASI
NAS ir RAsOMAKIAS MAŠINĖLES. Didelis pasirinkimas 
senų ir naujų. Paimam ir pristatom. Vykstame į provinci
ją iki 100 mylių už Chicagos demonstravimui. Geros išsi-
mokejimo sąlygos — tik 10% įmokant' Skambinkite 
BIshop 7-1045 arba atsilankykite asmeniškai. 

(,»«ir*n»i(»si»w«*iw.d««ii»K«».r • » » - o 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS Pirmadienis, rugsėjo 8 d., 1952 

Jr •• 

0 40 Metu 
S U K A K T U V I Ų P R O G A ! 

Parduodamos prekes sumažintomis kainomis. Dykai sieninis 
termometras su kiekvienu pirkiniu. 

Aliejiniai pečiai 4 kambariams, vertes $89.50, už . . $59-50 
Aliejiniai pečiai, vertes $99.50, už $ 5 9 - 5 0 

Angliniai pečiai po $37-50 ir aukščiau 
Gesu šildomi pečiai po $ 2 9 - 5 0 i r aukščiau 
Elektrines siuvamos mašinos po $ 5 9 - 5 0 i r aukščiau 
Skalbiamos mašinos po *-. • $ 7 9 * ^ 
Elektriniai šaldytuvai po $ 1 4 9 - 5 0 

Stalo lempos, reg. vertės $12.50, už $5-95 ir aukščiau 
Grindų lempos, reg. vertes $24.50, už $ |4 -95 ir aukščiau 
Pertaisyti Televizijų setai, garantuoti, 

10 colių arba 12 col. screen, po $ 4 9 - 5 0 

Sutaupykit $100 ant Naujo Console 17 colių 
Televizijos seto, buvo $269.95, už . $ I 6 9 ' 9 5 

20 colių TV setai, reg. vertes $279.95, po $ | 7 9 - 9 5 

Admiral Televizijos setas, riešuto kabinete, su 
Radio ir Phonografu komb., vertės $250, už $ | 2 5 - 0 r t 

RCA Victor Televizija, Console Blonde kabinete su 
Radio Built-in AM ir FM, už $99-50 

i \ kar. deimanto žiedas, 14 kar. auks. Numažintas $89-50 
17 akm. rankiniai laikrodžiai, vertės $39.00, už . . $ j 9-50 
17 akm. rankiniai laikrodžiai, 14 kar. aukso, už . . $29-50 

SPRINGSINIAI MATRACAI 
(iarsiuju išdirbyseių — Viskas pirmos rūšies 

$29.50 Springsiniai matracai, dabar $ 19-88 
$34.50 Springsiniai matracai, dabar $21.88 
$44.50 Springsiniai matracai, dabar $28-88 
$59.50 Springsiniai matracai, dabar $38-88 
$74.50 Springsiniai matracai, dabar $44*88 

PLATF0RM, PULL-UP KLUBO KĖDĖS 
Kich Friezes, Matelasses, Plastics 

$49.95 Platform Rockers, dabar $28-88 
$18.95 Patraukiamos kėdės, dabar $Q.83 
$24.50 Rašyklos kddės, dabar $ 1 2 - 8 8 

$69.50 Platform ir Ottoman, parduodama už . . . . $39-83 
$59.50 Patraukiamos kėdės, dabar $29-88 

PUIKIAUSI C0CKTAIL IR KAVOS STALAI 
Modern or Period Styling — Finest Cured Woods 

$12.95 Mahogany Kavos Stalai, dabar . $5.88 
$17.95 Coffee and Cocktail Stalai, dabar $9.88 
$19.95 Coffee and Cocktail Stalai, dabar $ |0 -88 
$24.95 Puikesni Cocktail Stalai, dabar $15-88 
$29.95 Naujausi Moderniškiausi Stalai, dabar . . . . $ j 8-83 

SEKLYČIOS SETAI 
.Matelasses, Friezes ir Mohair drobės. Mod. ir Period stylitj 

$189.50 vertės seklyčios setai, dabar . . . > S I 0 8 s * 
$249.00 vertės'seklyčios setai, dabar $ I 3 8 * 8 8 

$325.00 vertės seklyčios setai, dabar $ 1 8 8 8 S 

$395.00 vertės seklyčios setai, dabar $ 2 4 8 88 
$500.00 vertės seklyčios setai, dabar $288-88 

MIEGAMŲJŲ SETAI 
VValnut, Mahogany ir Blonde medžio. Mod. ir Period stylitj 

$149.50 vertės miegamojo setai, dabar $88-°^ 
$69.50 vertės miegamojo setai, dabar $ 3 2 - 8 7 

$219.50 vertės miegamojo uetai, dabar .' $ 138-88 
$249.50 vertės miegamojo setai, dabar $ | C 8 8 8 

$299.00 vertės miegamojo setai, dabar $ ( 8 8 - 8 8 

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ SETAI 
Mes tikime, kad turime puikiausi:) pasirinkimą, valgomojo 

kambario baldus visoj šioj apylinkėj 

$129.50 vertės 5 šmotų setai, dabar $00.88 
$169.50 vertės 5 šmotų setai, dabar $87-88 
$189.fj0 vertės 5 šmotų setai, dabar $98-88 
$495.4X1 vertės 8 šmotu setai, dabar $298-88 
$695.00 vertės 9 šmotų setai, dabar $398-88 

CHROME DIHETTE SETAI 
l'ormiea viršais ir Durand plastikos uždengimais 

Įvairių stylių ir spalvų 

$74.50 vertės 5 šmotų Chrome Setai, dabar $48-88 
$89.50 vertės 5 šmotų Chrom* Setai, dabai $48-88 
$109.00 vertės 5 šmotų Chrome Setai, dabar $08-88 
$139.00 vertės 5 šmotų Chrome Setai, dabar $89^88 
$189.00 vertės 5 šmotų Dinette Setai, dabar . . . . $93.88 
$199.00 vertės 5 šmotų Dinette Setai, dabar $ 127-83 

MIEGAMOSIOS SOFOS 
(vairių medžiagų ir stylių. Yra gražios ir praktiškos 

$79.50 vertės Miegamosios Sofos, dabar . . . . . . . . $ 4 8 4 $ 
$99.50 vertės Miegamosios Sofos, dabar $00*$3 
129.50 vertes Miegamosios Sofos, dabar $88-88 
*2tf9.50 vertes Slecper sofos, dabar $ 128-88 
$289.00 vertės s l ecper Sofos, dabar $ | 8 7 83 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMEUTS 

^ 

F. KUDRIK, Inroi 
3241 So. Haisted Street Tel. CAIumet 5-7237 
Krautuve atdara pirmad. ir ketvirtad. vak. iki 9:30 P. M. 

- _ 6> 
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HELP VVANTEP VYRAI 

Yra gferu darbų 

C0RN REFINING C0MPANY 
Ji i turite roikalinjroH kvallfikaeljus. 
mes turinio Jums darbo. Cla yra tik 
keletas: 

Cutting Pressman $1.97 i vai. 
Shipping Checkers 1.62 | vai. 
Power House Ollers 1.54 \ vai. 
Oil Extraction Helpers 1. 54 | v. 
Ash Handlers 1.54 į vai. 

Taip pat turime vietų 
MAINTENANCE 
MECHANIKAMS 

Kai kurie mūsų priedai: 
Bonus Planas, Pensijos Planas, 
Group Life Insurance, Hospita-
lization. 

Nemokamai priedai ligoje ar 
nelaimėje. 
Suvirs 25% mūsų. darbininkų čia 
dirba 20 motų ar daugiau. Kreipki
te* dabar! 

C0RN PRODUCTS 
REFINING C0MPANY 

63rd & Archer Ave., Argo, 111. 
Employment office 

Tel, POrtsmoutli 7-1700 arba 
Summit 2000 Ext. 271 

WOODWORKERS 
18 — 45 

lYrmancnt ycar round jobs 
For light Production Woodwork 

Expcrience desirable but not 
necessary 

Plcnty of Ovcrtimc 

• Pay Rabes 
• \ i< .IIIOII and other benefits 

Monogram Models 
3421 VV. 48th P lace 

Corrugated Box Makers 
EXPERIENCED 

• PRESSMAN 

• BUNDLERS 

• HELPERS 

VVill train some inexperienced. 
Steady year round work: Good 
pay and good working oendi-
tions. Opportunity for advance-
ment. Many employee benefits. 

tiankins Container (o. 
6935 W. 65th Str. 

Tuojau reikia 
STALIV-CARPENTERS 

Ilgalaikis „form" darbas. Imsime 
D. P. Kreiptis — 

FRANK BURKE & SON 
ROSE STR. & SCHILLER BLVD. 

Franklin Park. Illinois 

0RDER PICKERS 
Steady. G6*od uorkitiK eondltiona. 
Puld Vaeatlon. Insurance iMuieflta. 

WILS0N-J0NES CO. 

HELP VVANTED — VTBA1 

Turime nuolatinį darbą sąžinin
giems darbininkams 

PLASTIC MOLDERS 

Imsime D. P., Išmokysimo darbą. Ge
ros darbo sąlygos, Svari dlrbtuvG. 
Apmokamos atostogos boi Šventadie
niai. Kroiptls — 

R O G A N B R O S . 
8031 N. M oaticello 

(arti Oakton) 
Skokie 2665 

.v.v.v -.>.*.v W> '.W•v.,».'C!R»',lW?>>?'•• f???,*F.iy?f.V/Ky 

" D R A U G A S " A G E N C Y 
55 E. Washlngton 8 1 
Tel. DEarborn 2-2484 

2884 So. Oakley Ave. 
T«L Vlrgtnl* 7-<M>40—7-BH41 

SPOTTER 
Reikalingas patyręs dėl vertingo 
sauso valymo. Nuolatinis; geras 

atlyginimas 

VILLA CLEANERS 
Saukite: Villa Park 6880 

HELP VVANTED — MOTERYS 

Reikalinga patyrusių 
SIUVAMA MAŠINŲ 

OPERATORIŲ 
(prie „High powerJ' mašinų). Kreip
tis: trečiame augSto, 

314 Norlli ISth Street 
PHILADELPHIA, Pa. 

Nuolatinis darbas Svarioj dirbtuvėj; 

geros darbo sąlygos 

Sylvania Electric Prod. 
REIKALINGA 

STOCK HANDLERS 
Priimsime 'norinčius išmokti ir tremti
nius kurie moka skaityti ir kalbėti angliS-
kai. Gausūs darbininkų priedai; nemo
kama ligoninė ir apdraudimas plius už
mokamos atostogos. Ateikite arba šau
kite asmeniškam pasikalbėjimui. 

S Y L V A N I A 
3450 West Divislon Street 

EVerglade 4-7000 
HELP VVANTED MOTERYS 

3800 Franklin Blvd. 
1 bloek ttom Kodai© cav «>i 

BUS 
Homan 

GENERAL OFFICE CLERK 
IntercstiiiK and vaHed duties. 

Muat bo u,b)e to type. 
K day ŠveeK 

No SaturdayH. 
<«oo<l Blat'tlng rato. 

Employee benefits. 

Olsoii Transportation 
Co. 

222.1 So. \Vc*t«*rn Ave. 
VI miniu . «- -i10 

AR JŪS JIESKOTE nuolati
nio darbo su užtikrinta ateitim? 

• Mašininkes 
• Stenografcs 
• I. B. k. Key Punch 
• Comptometer Operators 

Malonios darbo sąlygos. Vė
dinamas raštines. 5 d. savaite, 
gausūs darb. priedai. Įskaitant 
nemokamą ligoninę ir apdrau
dimą. Ateikite arba šaukite 
šiandien del asmeniško pasikal
bėjimo. 

4801 SO. LAVVNDALE 
(prie Archer) 

. CLliffside 4-6868 

Reikalinga moteris bendrai na
mų ruošai. Turi mėgti vaikus. 
Atskiras kambarys, su radiju. 

WAlbrook 5-6767 

TYPIST-BIfcLER " 
GOOD JOBS 

for experienced, good typisis. 
Ideal working conditions. 
No monotony, diversified. 

Excellent company benefits. 

Ar jūs esate susidomėję nuolatiniu darbu 
su užtikrinta ate i t im? 

I. B. M. OPERATORĖS 
Patyrusios, bet priimsime ir sąžiningas 
pradedančias. Malonios darbo sąlygos. 
Gausus priedai; nereikta dirbti naktimis 
bei ieštad. Ateikite arba Saukite del as
ini niSko pasikalbėjimo. 

UPPER AVENUE NAT'L 
BANK of CHICAGO 
919 North Michigan 

VVHitehall 4-7000 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

Pardavimui 
GROSERIŲ IR MĖSOS 

KRAUTUVE 
Lietuvių apylinkėje. 4 dideli kam
bariai užpakaly krautuves. Ilga
laike nuomos sutartis. Nebrangiai. 

YArds 7-57S6 

Puiki taverna su visala elektros J-
rengimals Ir likerių krautuvė- su 2-Ju. 
flatų (po B ir 7 kambarius) namu. 
trims automobiliams garažu tik už 
f 24,000.00 Nuomos duoda $265.00 mS 
nesiui. Ksant reikalui galima gauti 
$10,000.00 paskola. Saukite telefonu 

lUshop 7-9590 

rardavimui taverna ir restoranas. 
Jsigyvonęs, gerai einąs biznis. Puiki 
apylinke centre tarpvalstybiniu sunk
vežimiu HnlJu. Augantis biznis, pilnai 
jrengtas. Modernūs Įrengimai. Visi 
e lektr in ia i ša ldy tuva i . P r i e i n a m a k a i 
na, dSl HROB nori fikubtal parduot i . 
N e p r a l e i s k i t e 6io» progos . P a m a t ę }-
vertinsite. Saukito — 

REIKAI.INGAS BUTAS 

Vidutinio amž. pora, vyras geležin
kelietis, ir žmona, jlesko skubiai 4 
ar 5 kamb. neapstatyto, apSlld. buto. 
Neturi valkų nei naminių gyvulėlių. 
Plet. ar pietvak. miesto daly, 1-me 
ar 2-me augšt. 16 m. gyv. dabartinėj 
vietoje. Naujas savininkas užima bu
tą, sau. Geros rekomend. Skambinti 
tarpe 10 vai. ryto ir 2 vai. popiet. 

NEvada 8-0790 

Vlrglnia 7-91«» 

Atsakinga i pora Ir vienas trejų metų 
valkas skubiai Jlesko 4 ar 6 kamb. 
noapstatyro namo ar buto. Paleidžia
mas iš kariuomenes, norėtų buto Iki 
rugp. 26 d. Bet kurioje geroje vie
toje Calumet apylinkėje, pageidautų 
Hammond'e. Skambinti 

Ilusscll 7818 

Patikima vidutinio amž. pora (balti) 
su 2 jaunais berniukais skubiai turi 
gauti 4-5 kamb. ncapstatyta. apštld. 
butij. taip pat garažą, jct (manoma, 
pietvakariuose. Turi savo plytą ir 
šaldytuvą. Vakaruose nuo Ashland. 
Oalt t u o j a u s užimti . Geriausio** r e 
k o m e n d a c i j o s . PraSo ftaukti: 

W/Vlbrook 5-2065 

PARDAVIMUI 
Saldainių ir maisto krautuve. įsigy
venęs, gorai einąs biznis, puikioje 
apylinkėje, arti mokyklų. Ideali vie
ta porai. Jkalnuota nebrangiai, nori I cijos. <lali tuojaus u/.lmti. Prafto sauk 

' U: POrtKmouth 7-9273 dgl puikių 
nuomininkų. 

Patikima pora (registruota gailestin
ga sesuo) Ir 3 vaikučiai skubiai turi 
gauti 2 arba 3 miegam, kamb. ne-
upstatytą but.'j. vakaruose nuo Ash
land, noi-etų gauti pietvakariuose 
priemiestyje. Geriausios rekomenda-

OPERATORS 
High povver machines. Some ex-
perience rcąuircd. Apply: Third 
Ploor, 

314 North 13th Street 
PHILADELPHIA, Pa, 

Ar Jieškote nuolatinio darbo su pro
gom progresuoti? Mes turime jums 
vietą 

STEH0GRAPHER 
Malonios darbo sąlypos, Jvairios pa
reigos. 5 dienų savaite. Air-condi-
tloned.'4 raillne. i m s budrią naujai 
pradedančią dirbti. Saukite. 

VVHitehall 4-2100 

skubiai parduoti. 
Skambinti — 

OApltol 7-9642 

ItHIDGKPOItTK PARDUODAMA 
KUAUTIJVft 

Groserių, mCsos. vaisių, daržovių, bei 
šaldyto maisto krautuve: Pulki biznio 
vieta. Gera nuomos sutartis. Apžiū
rėkite, Įvertinsite. 

3285 S. HalMtod St. 
CAlumet 5-9103 

PARDUODAME SAVO NAMĄ 
3 suaugusių asmenų, šeima jieško 9 
kamb. neapstatyto buto. Pageidautų 
Chatham Fields ar Prainerd apylin
kėje, arti Rock Island arba Illinois 
Centrai susisiekimo. MokAs Iki $125 
J mSn. Geros rekomend. Prašo skam
binti ANdover 3-4900, Ext. 321 šio
kiadieniais tarpe 9 ir f> vai. Vakarais 
ir savaitgaliais \Vl-:ntworth A-59U1. 

Ar jieškote nuolatines tarnybos su 
užtikrinta ateitftri? 

MIO-STATES CORP. 
Tuojau pat reikia 

TYJtfMST, 
GENKRAL CLERICAL. 

1»ARDAVIMUI 
G61ių krautuve ir namas. Gerai ei
nantis biznis jsteigtas prieš 27 me
tus, geroje apylinkėje, šiltnamis. Na
mas iš 3-jų butų po 4 kamb. Teisin
gai jkainuotas, nori skubiai parduoti. 
Nepraleiskite šios progos. Pamatę į-
vertinsite. Skambinkite 

J. VOGEli REAI/TV 
(iltncHaitri 2-«7«2 Mrs. lAknr 

PARDAVIMUI 

Valgomų produktų krautuve. įsigy
venęs, labai gerai einantis biznis, pui
ki apylinke. Daug prekių. Prieinamai 
jkainnotas; nepraleiskite Šios progos. 
Pamato Įvertinsite. 

CĄpitoI 7-8135 
po 6 vai. vak. 

PARDUODAME GROSERNE ir MĖ
SINE — 'gerai įsteigta; gerai einąs biz
nis; puikioj apylinkėj; 3 kamb. butas; 
ideališka proga mėsininkui; prieinama 

Malonios darbo sąlygos, įvairios ' kaina iktubiam pardavimui. Pamatykite, 
pareigos. Ims sąžiningą naujai pra įvertinsite. Saukite: 
dedančią. 5 dienų savaite. Moder
ni raštinė. Kreiptis asmeniškai 
arba telefonu. 

MR. BERGNER 
831 S. Waba»h Ave. 

VVAbash 2-9710 

LIving«ton 8-8764 

SCJUIRK DINGĖK OO. 

Tuojau pat reikalingas 

MAINTttNANOtt MKCHAN10 

Pataisymai ir prižiūrėjimas kad 
,,lift trucks ir conveyors" butų 
genime stovy. Kreiptis šiandien 

SCJIJIKK DINGĖK CO. 
1854 Besly Coųrt 

(arti Cortland & Ashland) 

Reikalingas 
DKAKŲ GAMINTOJAS 

SIIK»^'..IS pardavlnCtl krautuvljt . Nuo-1 
lutinlH tiaibtiK; geros darbo «iilyKO»; I 

HIGIILAND MEAT MARKET 
7802 S. Ashland Ave. 

Raskite "Drau^" 

Carr Supply Go. 
640 VV. Lake St. 

v 

-*•« Dirbkite arti n a m ų . — 

Mes turime vietų 

KENDRAM RAŠTINES 

DARBO TARNAUTOJAI ' 
.Muluuiuu darbo tjųlyKOM. jvaiiioH pa-
iciftoH. rrlliuHinie pradedunOlų. darb.;. 
Puikus atlyffjpimaa. Ateikite arba pa
matyk Ito 

M r. Mueller 

2700 So. Ashland 

LAfayette 3-9000 

GENERAL OFFICE OLE R K 
Įntęrestins aml va i i td Uutles. 

Al uit be able to type. 
fv day we#k 

No Saturday». 
Good start I ng rate. 
Kmployoe boneflts. 

Olson Transportation 
Co. 

2248 8o. Western Ave. 

Vlrglnia 7-0500 
II •• • • ! • « III I — — — » — — • • 

LIGHT FACTORY VVORK 
For Figure Measurements 

Pefmanent 
5 Day — 40 -Hour 
Gonipany Benefits 

Apply 
57 WEST ORAND AVENUE 

2nd Floor 
— 
PLATl^TiaTE "DRAUGĄ" 

Ar domitės nuolatine tarnyba 
su užtikrinta ateitim? 
GENERAL CLERICAL VVORK 
Malonios darbo sąlygos, Jvairios pa-
reifof. „One Klrl offlee". Proga nau
doti savo Iniciatyvi). r> d., 3 7 ^ vai. 
savaite. Krolptts asmeniškai ar te
lefonu - -

MONAROH MACHINE TXK)L 
CO. 

022 W. WasWngton 
RAmlolph 6-4295 

OFFICE GIRL AND 
STENOGRAPHER 

vvith at leaet 6 months experience 
5 day week 

good opportunity; steady 
CJilCAGO ROTOPRINT 

4801 Belraont Ave. 
Mr. YVMiams - Spring 7-1300 

. . . i . i , . i . i -

Ar jus Jleskot** nuolatinio darbo su 
užt ikr intu a t e i t i m ? M M , t u r i m o v i e t ų 

TYPIST — 
GENERAL CLERICAL 

Mslonios darbo sąlygos, jvahioa pa
reigos; priimsimo pradedančias dar
bą. 6 d., 40 vai. sav. Ateikite arba 
Snukitc asmeniškam pnHlkalbCjlmul. 

MR. UOTHERHALL 

THE DODGE CHICAGO 
INDUSTRIAIi EQXJIP. CO. 

CAlumet 5-8500 
JEI .JOS ESATE gabi .steno-

grafe, bendrofi įstaigos darbo tar
nautoja --- mes turime nuolatinį 
darbą del jūsų. 

Malonios darbo sąlygos, [vainos 
pareigos. Priimsime pradedančią 
darbą. Dirbkite arti namų ir su
taupysite daug laiko ir važinėjimo 
išlaidas. Ateikite arba šaukite: 

H. R. HORK 
336 W. 37th 

Oakland 4-7737 

i'urdavimul taverna ir namas. Biz
nis vienoje vietoje 42 metai, 1215 S. 
Harlem Ave.. Forest Park, III., pilna-
J renetas, 126x125 p«dų. aptvertas 
sklypas automobil iams pasistatyti. 
Teisingai įkainuotas, nori skubiai par 
duoti d€l miitleH Šeimoj. Nepraleis
kit progos. PamAtį jvtrtinsite. Pa-
matyti tik susitarus. 

kaukite COniiiUKlore 4-4410 

DCmesio, stivlninkąi. Du atsakingi su-
BAlgę asmenys skubiai Jieftko 4 ar 5 
kamb. neastatyto buto su apSildymu. 
F'agcidautų pietvak. miesto daly; pir
mame auffftte arba sausame rūsyje. 
Geros rekomend. Gali tuojau užimti. 

\VAgncr 4-9HI0 

PRAŠOME PADĖTI: patikima šriina 4 
asmenų skubiai turi ftauti 4 arba 5 kamb. 
ncapstatyta butą. Mokės iki $80. Norėtu 
Kauti pietų rytuose. Šioj vietoj ilgyveno 
6 m.; savininkas užima dėl savęs. Ge
riausios rekomendacijos. , 

Šaukite: 
Hyde Park 3-9038 

Reikalingas savininkas: patikima jau 
na pora su vienu mažu vaikučiu da
bar susigrūdę mažam bute skubiai 
turi gauti 3 arba 4 kamb. neapsta-
tytą butą bent kurioj gražioj pietų 
apylinkėj. J î įmanoma pietų rytuo
se arba toli pietuose. Geriausios re
komendacijos. Prafto ftaukti: 

KSsev 5-5037 b«-t kada. 

Reikalingas savininkas: patikima sei
mą skubiai turi gauti 5 arba 6 kamb. 
neapstatytą butą; m4>kta iki $75: va
karuose arba pietvakariuose. Narna 
pardavę. Naujas savininkas užima d£l 
savęs. Turi tris gerai išauklėtus ber
niukus. I'rafto saukti: 

F>»telmx>k 8-0017 

PARDAVIMUI 

PLIKI PROGA 
Savininkas parduoda biznj prie katn-
po. Namas gražioje svarioje reziden
cinėje apylinkėje. Medinis, apmuštas 
su „stone slding". 3 kamb. užpakaly 

j kraut. Kr&utuvtjfl Svar'os prekes Ir 
(del ikatesams 8 p6dų Saldoma vleno-
[ ta ( 30 kub. pėdų, augfttas saUlytuvas-
! servlec ease, ir eolą case. Antras na

mas turi 5 kambariu butą, uždą-
ra, porclų. ;< kanu angliška rūs| au
tomatiškų aliejini apslld.. vandens sil 
dytuvų. Naujai dekoruotas. 2 au*o. 
gar. Visi ant didelio sklypo 40x125. 
Teisinga kaina. Nepraleiskite progos. 
Pamatę. įvertinsite. 8*00 i\. Kiklarc 

SlVlng 7-S282 

Skaitykite "Drauge". 4 

Westarn Auto Eichange 
Aiitorizuotaa dylarls. kurj kiek

vienas, kuris žada 'pirkti automo
bili turėtų žinoti. 

MfH turime virs 100 įvairiausių 
patikrintu ir garantuotu automo
bilių. 

Tremtinys lietuvis pjirdavėjaJi 
suteiks Jums oaiiningiausią ir 
mandaugiausia patarnavimą. 

At«arga įiėdon nedarot. 
Prieš perkant automobili, nepa-
•nirftkitt- užeiti ar telefonuokite. 

HR. A. 2UJTA8 

Mastant Auto Cxchange 
6400 8o. We«|«m Ave 

^ 
MKI.F VVANTED — VYRAI 

HIGH £CHOOL 
i AND 

COLLEGE GRADUATES 
OPPORTUNIIY AVAILABLE FOR KXPERIENCED OR !NEXPERIENCED 

JLABORATOBY T E C H N I C I A N S 
AND 

J U N I O R C H E M I S T S 
for «vork in modern VVVst Side Paint Piant; Advanrrmrnt posstble in fields oi 
Sales, Production and Research. Excellent rmployce benefito; Include 

• PROF1T SHARING PLAN 
• GROUP LIFE INSURANCE 
• GROUP HOSPITALIZATION INSURANCE 

Plūs good Moiking conditions. \Ve are a progressive growing Organiratioa and 
need good nien "NOW". Plcase call MR. VV. A. NINNIS, NEvada 2-3700 

^ 

ISNUOMUOJAMA" 

Mažoje tremtiniu šeimoje ĮSnuom. 
mleg. kamb. tik tremtiniai poniai ar-
ba panelei. Galima niudotia virtuve; 
ir Šiltas vanduo. 

5749 S. Ca«rj>Ciitic>r fct. 
IVEntvoorth 0-1-433 

• 

Reikalingi vyrai bendram dirbtuvės darbui. Mes emme dideli 
tikėtojai j \Ą minti kad nėra nieko geresnio kaip, kad būnant 
FALANKCS 
Tiems žmonėms, kurie dirba dėl mūsų. Me;» turime geriausią 
VK1EDV 
sistemą. Jūs galite gauti daugiau pinigų su draugi&ka programa 
D E L 
jūsų pasiiinksmmrmo ir jūsų patogumų darbe. Visi darbi.iulcų 
priedai. 

u 

v JAS. P. MARSH CORP. 
3501 VV. JHoward EVAN$TON AMtto«widor 2^300 

« • '*•<•Wfc•pr*-'"«»^• = ^ mmmmm s? 

• > • 
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B K N O K O J I S U V A Ž I A V I M O 
REZOLIUCIJA 

Studentu suvažiavimo rezoliucijos 
U n i t e d S t a t e s wi l l c o n t i n u e i t s 

present fight for the liberation 
Antrasis Lietuvių Studente J j t h e c o ™ t r i e s ^ehind the Iron 

Sąjungos Amerikoje Visuotinis C u r t a i n - i 
Suvažiavimas pakartotinai pa- R E Z O L I U C I J A POLITINIAMS 
brėžia, Kad lietuviai studentai, VFIKSNIAMS 
pirmąja savo pareiga laiko to-j 

NORI ĮVES VIETOS 
*£p...J»«Ki»l't-i.!.-i. 

bulinimąsi savo profesinėje sri
tyje, siekiant kuo aukštesnio 
išsilavinimo, gausesnio žinių įgy 
jimo ir pasiruošimo ateities už
daviniams. 

Laikome, kad visuomeniškas 
lavinimasis išeina iš principo, 
kad lietuvio studento pareiga 

JAV Lietuviai Studentai visa 
da rūpinasi ir sielojasi gyvybi
niais mūsų tautos reikalais bei 
kova del jos išlaisvinimo, su 
nerimu širdyse pergyvena da
bartinę mūsų politinių organų 
krizę ir tikisi kad aukščiausias 
visų tikrų lietuvių tikslas — 

yra darbuotis ne tik savo srity-1 Lietuvos laisve - • nugalės visas 
je, bet ir veikti plačiojoje lie
tuvių visuomenėje. 

asmenines ambicijas, visas par
tines nesantaikas, ir paskatins 
juos bendram Lietuvos išlaisvi-

Noredam, atsiekt, sklandės- n i m Q J a r b u i _ U e t u v 0 3 v a r d o k 6 

nio Studenų Sąjungos orgam- j g į , r k o v a į u ž U e t u v o s , a j s . 
zacimo veikimo, raginame Są
jungos narius prie glaudesnio j 
bendradarbiavimo ir nuoširdes-; STUDENTŲ ŠALPOS 
nio kooperavimo organizacijos Į REIKALU 

XT v' . . . .v .. įvertindami sunkią medžiagi-
Nasesnei veiklai išvystyti su- • , , . , . x-.. , , , ne daugumos mokslo siekiančių važiavimas pageidauja glaudes- . .. ,_ . , . . . . v. .jaunuolių padėti nutarime pa-nių santykių su amerikiečiais , t . \ . *. .. . - 5 : , kartotinai kreiptis į hetuviską-hetuviais studentais. ! . . £**• 
T . . A .. , ją visuomenę bei organizacijas 
Lietuviai studentai Amenko- v , ' k 

je pakartoja savo nusistatymą P r a 8 V a m l P P 
„„ , . , . , . . , . mos, kuri įgalintų ir paskatin-
nenutraukiamai domėtis ir ru- l , , * , *r • • 

tų mokslo trokštanti jaunimą 

nazijai remti. Į tą būrelį įsi
rašė ir pasižadėjo mokėti mė
nesinius mokesčius: Stasys Rutn 
Saa po $5.00/ V. Ciplijauskiene, 
V. Vilniškaitis, St. Taučyte ir 
V. Petrauskas po $2.00, A. Am-
braziūna*, H. Kiaupa, J. Kava
liūnas, Rom. Saulius, V. Kas-
peraitis, Pr. Šlyteris, Rom. Ge-
niotis, K. Salasevičius, K. Kaz
lauskas, Pr. Petraliūnas, Ed. 
Skališius, Stp. Liaučys, Bem. 
Skališius, J. Augaitis (Fulton), 

pintis politinių gyvenimu, sek
ti politinių įvykių raidą, bet ne
sikišti į tuščias partines riete
nas. 

Reiškiame savo nusistatymą 
visais įmanomais būdais ginti 
Lietuvos bylos reikalą, infor
muojant amerikiečių akademi
nius sluogsnius bei amerikiečių 
visuomenę apie tikrąją Lietu
vos padėtį; stebėti amerikiečių 
spaudą bei leidinius ir stengtis 
atitaisyti pasirodžiusias klaidin 
gas informacijas. 

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO 
REIKALU 

Mūsų svarbiausias tikslas — 
išlikti tikrais ir sąmoningais lie
tuviais, naudingais Lietuvos lai
svinimo kovoje ir laisvos tėvy
nės atstatyme. Todėl Antrasis 
Lietuvių Studentų Sąjungos A-
merikoje Visuotinis Suvažiavi
mas nutaria: 

Pirma, aktyviai paremti Litu 
anistikos Instituto veiklą, kurie 
vienas iš svarbiausių tikslų yra 
lietuvybės išlaikymas Ameriko
je. 

Antra, palaikyti lietuvių kal
bos grynumą. 

Trečia, bendradarbiauti ir vi
sokiais būdais remti lietuvišką 
spaudą. 

Ketvirta, skatinti lietuvybės 
išlaikymą kuriant lietuviškas 
šeimas ir pabrėžiant jaunimo 
auklėjimą lietuviškoje dvasioje. 

REZOLIUCIJA VALSTYBES 
DEPARTAMENTUI 

The Lithuanian Students As-
sociation in the U n i t e į States 
of America in its Second An-
nual Convention resolved to ex-
press its appreciation to the De 
partment of State for the poli 
cies pursued by the United 
States in regard to Lithuania 
and other enslaved European 
countries, and hopes that the 

siekti išsilavinimo taip svar
biam laisvosios Lietuvos atsta
tymo darbui. 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADUO 

APARATŲ TAISYMAS 
Kailnragaa Ir garantuotas darbas. 
Aparatai nemokamai paimami Ir 

pristatomi j namus. 

W. Cashmore, iš New York, 
kovos su Respublikonų sena
toriumi Irving M. įves lapkri
čio 4 d. rinkimuose. W. Cash
more nori išstumti įves iš se
natoriaus posto. Cashmore no
minavo į senatorius New York 
valstybės demokratų suvažia
vimas. (INS) 

• i ' " n i • i i " ' 

KANADOJE 
(Atkelta iš 2-ro pusi.) 

miantis, išrinkus Kanados Lie
tuvių Bendruomenės valdomuo
sius organus, Laik. Org. K-tas 
(LOK), tyip atlikęs savo dar
bą, — panaikinamas. Komiteto 
nariams, už atliktą didelį darbą 
suorganizuojant KLB, išreikšta 
padėka. 

Be to, priimtos svarstytino
mis Vyt. Meilaus pasiūlyta rezo 
liucija Lietuvių Kredito įstaigų 
steigimo Kanadoje reikalu ir J. 
Kardelio — Savišalpos Fondo 
įkūrimo. Taip pat priimti į Ka
nados ir į pasaulio lietuvius at
sišaukimų tekstai. 

Taipogi nutarta pasiųsti svei
kinimus Kanados min. pirm. St. 
Laurent, Vlikui, diplomatams, 
Altui, Balfui ir kt. 

Prezidiumo pirm. J. Matulio-

VIENU METU MIRTIES 
SUKAKTUVES 

A. Janušonis, V. Elsbergas, Pr. 
ir L. Kružikai; Ant. Mačiukevi
čius, P. Grižas, VI. Tamašaus
kas, J. Janušonienė ir Fel. Kai
rys po $1.00. 

Be to vienkartine auka prisi
dėjo V. Timčikas $5.00, H. But
kus, P. Norkūnas ir R. Mantri-
mas po $1.00. 

Iniciatoriai labai dėkingi vi
siems aukotojams ir tikisi, kad 
tie, kurie dar nesuspėjo prisi
jungti prie šio būrelio, prisi
jungs ir savo aukomis parems šį 
kilnų darbą. SS 

i M \i< i s i A 11; 

A. A. 
FRANCIS JUKN1S 

Juu sukako vieni metai, kai . 
negailestinga mirtis atskyrė ifl 
mflsų tarpoy mylimą t5v;i, uos-
vj ir Svoger|. 

Netekome savo mylimo 1951 
m. rugsėjo 6 u. 

Nors laikas tęsiasi, bot mes 
Jo niekados negalėsime, užmirš
ti, l^at gailestingas 1 Movas su
teikia jam amžinų atilsi. 

Mes, atmindami ta jo llud 
na praslftalinima t> m«su tarpo, 
užprašėme gedulingas ftv. Ml-
ftias u l Jo siela antraulen), rug
sėjo 9 d. šv. Antano parap. 
bažnyčioje, Clceroje, 7:45 vai. 
ryto. 

Kviečiame \ i»w. rimines, 
draugus Ir pažįstamus dalyvau
ti šiose pamardosc Ir kartu su 
mumis pasimelsti už a. a. B!ran 
cls Juknlo sielą. 

Jis gyveno 1801 S. 49th Ct.,' 
Cicero, palaidotas Šv. Kazimie
ro kapinėse. 

Nuliūdę:— Dukterys, £.w.tai, 
ftvogeritti ir kiti gimines. 

6 kamb. naujai dekoruotas apšild. apsta
tytas butas. VVcntvvorth ir 68th Street 
apylinkėje. Pageidaujame suaugusius. 

Tel. ABerdecn 4-7706 

Dvie jų a u g š t ų naujai apmuš
ta s medin is namas* Cemento 
pamatas . 

K a i n a $5,000 
725 W e s t 16th Stree t 

P O r t s m o u t h 7-8951 

r^ 

DARBO VALANDOS: 6 v.v.—10 v.v 
šeštadieniais: 8 v. ryto—i o v. vak. j niui išreiškus padėką suvazia-
M. lUMkis. 4ii» so. Fmacis«». v imo rengėjams, posėdžiai baig?* 

Telef. Y A 7-1099 

DOMICĖLE ŠILU S 
(AUMTYTR) 

Gyveno 748 Kenslngton Ava 
Mlre rugsėjo 7 d., 1952 m.. 

12:30 vai. ryto, sulaukusi se
natvės. % 

Olme Ue.tuvojo. Kilo i? 
Telšių apskr., Zarenu parap., 
HesikŲ kaimo. Amerikoje Išgy
veno 45 metui:. 

Puatltko dideliame nuliūdinu* 
silnus Poter ftllius, marti Nelly, 
duktė Stella• Carr, žentas Stevo, 
anūke Patrieia ("arr, pusbroliai 
Ignacas Zaleckis. Jo fcmonej 
Aleksandra ir šolma, John l*e-
trelkis, jo žmona Mary ir Jų 
Selina, brollenSs AnelC Austls 
ir Pranoiika Austls ir Jos sel
ina. Klintmilčiai Sillų, Juetu 
•Srogauskų ir Itačkauskų Šeimos 
Ir kiti gimines, draugai bei 
giminės. 

Priklausė prie Tretininkų 
draugtjos. 8; 

Kūnas bus pa&afvntaf.- I •< Bu 
kausko koplyčioj, 10821 8. Ml-. 
chl fan Avc., pirmadieni, 2 vai. 
popiet. 

Laidotuves jvyka treeiudi'jnj, 
rugsėjo 10 d. Ift koplyčios 8:45 
vai. ryto bus atlydėta J Visų 
šventų parap. bažnyčią, kurioj 
jvyks gedulingos pamaldos už 
veliones sielų. Po pamaldų b m 
nulydėta j šv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečia m n vlsu« 
gimines, draugu* Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: SŪUTH, Dukt*. 4 n-
la.s Ir kiti gini n's . 

l<aid. direktorius L. Bukaus 
kas, tel. COmmodorc 4-^228. 

ti Tautos Himnu. 

Waukegan, 111. 
Rems gimnaziją 

Kelių asmenų pastangomis 
šioje lietuvių kolonijoje suorga
nizuotas būrelis Vasario 16 gim 

'€ 

— 

iii 
- KONSTANCIJA POCIUS 

po tėvais Bukaičiute 
Gyv. 08 24 S. Maplevvood Avo. 

Mlre rugsėjo fi d. l'.»52 m. 
4 vai. ryto, sulaukus senatvės. 
Gimus Lietuvoj: kilo iš Paine' 
ves.lo u.p8kr., Kumygalos purup... 
IHūnlų kaimo. Amerikoje išgy
veno 45 metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vyras Mykolas, žentas Uontinie 
Gudinau ir žmon:*. Barbara 
Atin; antike Constanec G u d - ; 

man; 4 sesers valkai - Helon.J 
.loseph, John ir Charles Kabe
liai ir Jų šeimos. Giminaičiai- — 
Puakų Seimą iš K^^vanee, M., 
Ir giminalėlai - - Basklal iš 
IOlB[ln, 111., Ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų. 

Priklausė prie Av. Barboros 
Draugijos Ir Apaštalysčių Mal
dos Draugijos. 

Kūnas pašarvotas Mažeika 
& lOvans koplyčioj. H845 So. 
VVestern Ave. la idotuvės Jvyks 
antiiidi<m), rugsėjo 9 d.. Iš kop
lyčios 8 vai. ryto bus atlydeia-
j Gimimo Paneles švč. parap. 
bažnyčių, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už yellonflsf, 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta, 
j &v. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus, 
gimines, draugus ly pažjstamus" 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyras, /.-entas Ir Jo 
žmona, anūkė, sc>ers. vaikai Ir 
jų M<dmus ir kiti kinitnčs. 

la idotuv ių direkt. Mažeika' 
& Kvans. Tol. R K. 7-S 6 00. 
^ ^ • • • • • • • • • i M i 

A. A.. 
JUOZAS PETRAITIS 

Gyveno 2021 So. Kublo St. 
MlrC rugsėjo 6 d. 1952, 1 vai. 

nakties, sujaukęs 54 m. amž. 
Olme* Lietuvoj; kilo iš Rasei
nių apsk.,| Tytuvėnų paiap., 
Aukštiškių, km. Amerikoj išgy
veno 1 VJ m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Aleksandra, 4 dukterys 
- - Janina. Birute. Jadvyga ir 
Juzefą, Š žentai - Juozas ša
kys, Juozas Rakštys ir Henri
kas Bonkunskas, 3 anūkai - • , 
Živile, Algis ir Giedrute bei kiti 
gimines, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Reekard 
Kuneral Home, 172tt S. Halsl. d 
St. I^aldotuvCs įvyks antradienį, 
rugsėjo 9' d., Iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėtas į Dievo 
Apvetzdos parap. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies siela. Po pa
maldų bus nulydėtas J Av. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus' 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse. 

Nulifulc: imona, dukterys 
žentai, anūkai ir kiti gimines. 

Laidotuvių dlr^Rt, Beekard" 
Kuneral Homo. Tel. CAnai 0-
i:U4. 

Siūlome,, pirkti gražų sklypą žemes 
— 62 akrai, Lcmont Tovvnship, Cook 
County, Illinois ir arti Big Run Golf 
Course. ž eme tinkama padalinimui 1 
mažesnius sklypus; yra vienas 5 
kamb. modernus medinis namas su 
dviem keramikos koklių vonioms; 
vienas 4 kamb. modernus medinis na 
ro,as su uždaru pusinių lentų „porčlu" 
Iš priekio, 2 (vieno autom.) garažai, 
1 vištide, 2 tvartai, 1 cemento ,,sllo". 
400 krūminių ..coneord" mėlynų vy
nuogių Ir 100 vaismedžių. Del pilnes-
nlų informacijų kreiptis asmeniškai 
ar telefonu — 

KAHN AND BR0WN 
AGENCY, INC. 

3 N. Ottawa St. Joliet, Illinois 
Tel. Joliet 5244 

105l.li ir State St. apylinkėje 
2-jų augštų modernus mūrinis na-^l 
mas, butas rūsyje. Apžiūrėti gali--
ma tiktai susitarus. Agentai nesi-j 
kreipkit. šaukite Samuel L. Kulias .> 

STate 2-5184 

PROGRESS FURN1TURE CO. 
Chicagos lietuvių Bendroves Krautuve 

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

Į VIENĄ 
SU VIENOS KRAUTUVAS OPERAVUVfO IŠLAIDOM 

BARO DVIEJŲ KRAUTUVIŲ PREKYBA 

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

algų, taksų, šviesos ir kitų išlaidų. 

FAKTAS KALBA PATS UŽ SAVE 
Chicagos ir apylinkių lietuviai darykite sau ir šiai įstaigai 
gero suprasdami, kad nėra ir negali būti kitos Lietuvių 
baldų krautuves Chicagoje, kuri galėtų sumušti „Progresą" 
kainas. Del kiekvieno namam reikmenų pirkimo, visuomet 
krtipkites į šią įstaigą. 

: ^ 

4181-83 

Archer Ave. 
Lengvi išsimokejimai pritaikomi visiema. 

LAfayeHe 
3-3171 

/ 

sV. ^ 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIŲ RfJSl V 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LITWINAS, Prez. 
S039 So. HALSTED ST. 

Tel. VIciory 2-1272 
APKATNAVIM* IR PRKKIV PKl-

OTATYMA TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTI N R ATIDARYTA kasdien nuc 
8 vai. vyto Iki 6 vai. vakaro kr 
šeštadieniais Iki 3 vai. vakaro 

' 

PIRKITE TIESIOG N00 
MR. NELS0H 
— navininko — 

Si. (asimir Monnmrat 
fampany 

8914 Mest 1111h Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

IMdžlauslaM Pamlnklanu 
Plano IMu*irinkluaaH MJf*H«* 

T^lei CEdarcrest 3-6335 

—— 
i • • 

• TELEVIZIJA • RADTO • flAL-
l>V'iTVAl • SKALBIAMOS MA
SINOS • LYGINTUVAI • ( IRON. 

! KS. • PLOKŠTELES (RECORDS) 
• NAMC REIKMENYS IR T.T. 

WEISS APPLIANCE 
PILVAS TELEVIZIJOS IR RADIO 

APT UINAVIMAS 

4057 South Archer Ąvenue 
Trl YArds 7^666, COOcago 32, IU. 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PEKKKAUSTYMLS 
ir jviiirių daiktų pervežimus 

Taip pat persiunčiame J užsiūti) 

KroPlptise i 5 U U S 1 V*U '*U 8 imiHi°-

2554 SO. HALSTED STREET 
Tel. DAnube 6-3245 

— - mum • 

fTAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAM! 
Mes kviečiame lietuvius pasidėti savo taupomus pinigus į Chicago Savings and Loan Association, kuri yra proporcionaliai viena iŠ 

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

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

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

olbo ) 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 Sointh W€stem Ave, Chicago Phone GRovehitt 6-7575 

JOHN PAKEL, Pre&ident 

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

John F. Eudeil b 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I U S 

T R Y S MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Rvenuo 
TeL YArds T-1741-2 ir Blshop T-W81 

4330-34 South Caiifornia Rvenue 
Telefonas Blshop 7-9719 
AMDDLANCE D1EJSA I R NAKTĮ 

t v ^ 

ANTHONY 6. PEIKUS 
I J U D O T U V I Ų D I R E K T O R I U S 

1410 S. 50i^ AVE. 
CICERO, U X . 

6812 SO. WESTERN AVE. 
CHICAGO, n .L . 

GRovehUI 6-0142 

HEmlock 4-2044 

TOwnhall 3-2109 

» . mm» m~ ^ y^m^'mk i^m. 
^ • • 1 • H V ^ ^ H .^k^V ^ H ^ • - s^a^ ^ ^ ^ ^ 

L I Ū D E S I O V A L A N D O J 
štukitt 

r-VS^iOi* t,,;^»"-*JI 

* EVANS 
*» a 

L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 
6845 So. W«stern Ave. Air CondiUoned koplyHa 

REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliam* vtote 
Tiems, kurie gyvena kito.se miesto dalyse; gausime 

koplyčią určlau Jūsų namų. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Mos turime koplyčias AmbuliuiMu patarnavi
mus y r ix teikiamu* 
dieno, ir n a k t į . Rei
kale saukite 
mus. 

l loselando dalyse i r 
\ i s o s o t'hicagog ir 
tuojaus ĮMttar-
itaujam. 

STEPONAS G. LACMAWI6Z 
2»14 We4t 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672 
10756 S. MiCHIGAN AVE. PUUman 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 West 18th STREET Tel. SEeley S-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 South 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLymplc 2-1008 

POVILAS J. RIDIKAS 
33M S. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET 

Teleahone VArds 7-1911 

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

Lt 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8807 & UTUANICA AVE. Tel. YAnte 7-8401 

s 
JURGIS F. RUDMIN 

3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1188—1139 

i i .^i i » » B » p i i ' i — •' • — m m 
>•**<•» I ttf mm" 

JULIUS LIULEVIČIUS 
4848 S. CALIFORNIA AVE, Tel. LAfayette 3-3572 

LEOMARDAS A. UERSKIS , 
1646 WE8T 46th STREET Tel. TArds 7-078 I 

•."imunmĘlL 
» *m 

http://105l.li
http://kito.se
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Pirmadienis, rugs&jo S d., 1952 

X Marijos Augštesnioji Mo
kykla, kuriai vadovauja Šv. Ka 
zimiero seserys, šiandien, pirma 
dienj, pradeda mokslo metus. 
Mokykla susidomėjimas toks 
didelis, kad šiemet įstojo arti 
keturių šimtų naujų mergaičių 
ir joms šiandieną pirmoji moks
lo diena toje lietuvaičių augšt. 
mokykloje. Augštesnes klases 
pradės mokslą trečiadienį. Iš vi 
so šeimet Marijos Augštesnioji 
Mokykla turės 810 auklėtinių. 
Visos klases jau pradeda darbą 
naujuosiuose rūmuose. Seserys 
mokytojos dar kurį laiką gy
vens senosiose patalpose. 

X Herkulis Strolia, jaunas 
smuikininkas priimtas į vieną 
filmų studiją. Juo susidomėjo 
studijos direktorius Milan War-
gin, kuris jį yra matęs per Chi-
cagos televiziją smuikuojant. 
Jei po bandomojo laiko filmų 
direktoriai bus suradę pagal jų 
norą „ne Amerikoje gimusį ir 
su Hollywoodo dar nesugadintu 
akcentu" jaunuolį, tai jaunam 
mūsų tautiečiui gali atsidaryti 
vartai į puikią ateitį. Jauno mu 
ziko tėvas Juozas Strolia yra pa 
kviestas į nacionalinį muzikos 
institutą lektoriumi. 

X „Naujieji žmonSs", P. Vai
čiūno daugiausiai Lietuvoje sta 
tytas veikalas, Chicagos visuo
menes taip pamėgtas, jog Lie
tuvių Teatras rudens sezono a-
tidarymui pasiryžo jį vėl suvai
dinti du kartus. Chicagos apy
linkių lietuviams (Kenosha, 

IS ARTI IR TOLI 
DID. BRITANIJOJ 

— DBLS Centrinio skyriaus 
suvažiavimas. Londone veikia 
DBLS centrinis skyrius, kurio 
nariais gali būti kiekvienos D. 
Britanijoje vietos lietuvis. Visi 
skyriaus reikalai paprastai tvar 
komi korespodenciniu būdu. 
Rugpjūčio 16-17 d. Londone 
Lietuvių Namuose įvyko šio 
skyriaus narių, išsiblaškiusių 
po visą D. Britaniją, suvažia
vimas. Suvažiavimą atidarė sky 
riaus pirmininkas inž. Baublys 
ir pakvietė į prezidiumą pirm. 
inž. Vilčinską ir sekr. L. Skrip-
kutę. Po to skyriaus valdybos 
nariai padarė metinės veiklos 
išsamius pranešimus. Skyriaus 
ižd. Kalakauskas po savo pra-

kvietė narius į vajų 

Trumpai iš visur 
50 metų sukaktis 

Šiais metais sueina penkias
dešimt metų, kai mirė Gniezno 
ir Poznaniaus arkivyskupas kar 
dinolas Ledochowski, kuris mi
nėtą vyskupiją valdė Kultur-
kampfo laikais. Ano Kultur-
kampfo laikais kardinolas buvo 
kaltinamas dėl savo griežtos o-
pozicijos priešreliginei ir prieš-
lenkiškai Bismarko politikai. 
Lenkijos Bažnyčios vyrai šio ju 
bilėjaus proga rengia paminė
jimo mamfe3tacijas. 

Va kokia jų laisve 
Lenkijoj religinio patarnavi

mo teikimas ligoninėse vis la
biau sunkinamas. Šiuo metu y-
ra nustatyta, kad kunigai te-

CHICAGOJE 
Nauja partija 

Už keturių metų kita didelė 
politinė partija bus politiniame 
lauke, kuri galės aktyviai vesti 
kampaniją už savo prezidentinį 
kandidatą, — pareiškė pulk. Ro 
bert R. McCormick, The Chi-
cago Tribūne redaktorius ir lei
dėjas. 

„Kita partija ateis", — jis 
pasakė, — „nes daugelio žmo
nių neatstovauja nei respubli
konų, nei demokratų nuominuo-
ti asmenys". 

Eisenhowerio kalba 
Praeitą penktadienį gen. Ei-

senhoweris, Respublikonų pre-

N N » Pi • • » • » » » » 

TELEVIZIJOS BEI RAMO PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
n LCVIS 

/ • l PflfU 
(guatlfled englneers' servlce) 

3120 S. Hatsted Street - DAnube 6-68X7 

nešimo Rockford, Thornton, Kankakee, b u r t i k o d a u g i a U 8 į a lietuvių po 
Waukegan ir kitoms) vietos 
bus rezervuotos International 

X Ona Petravičiūte, buvusi 
Šiaulių Teatro aktorė vaidins 
rugsėjo 27-28 d. Lietuvių T e a - | H a 1 1 s a l 5 J^ . 1 4 J f E a s ^ 5 ^ \ S ^ 
tro sezono atidaryme Sakalie-
nes rolę Petro Vaičiūno 5 veiks 
mų komedijoje „Naujieji žmo-

kur rugsėjo 27 ir 28 d. įvyks 
spektaklis. 

X Rašytojas L. Žitkevičius 
persikraustė į naują butą ir da
bar jo adresas bus: 1348 Wil-

blikai pageidaujant šis vaidini- j įoughby ave., Brooklyn 37, N. 
mas bus pakartotas rudens se- y . Nežiūrint persikraustymo 
zono atidaryme International | s u n kumų, vis tiek jau rengiasi 
Hali teatrinėje salėje, 1414 E. 
59th Street. 

nes". Veikalo premjera buvo ge 
gūžės mėn. 3 dieną, tačiau pu-

X P. Nedzinskas, Brighton 
parko Balfo vajaus komiteto 
sekretorius ir Lituanistinės mo 
kyklos tėvų komiteto vicepirm., 
šiuo metu daug dirba pravedant 
jaunųjų skautų konkursą. Kon
kurso taisykles parengia pa
kviesta komisija: skautų dva
sios vadas kun. J. Vaišnys, S. 
J., skilt. Grigaliūnienė, mokyt. 
V. Binkis ir agron. A. Vir
bickas. 

X Dr. Konstantinas Jablons
kis, gimęs 1919 m. kovo 8 d. Bu 
daviečių km., Kretingos apskr., 
išlaikė valstybinius egzaminus 

,,Draugo" kultūrinio priedo rug 
sėjo 13 dienos numery dalyvau
ti su savo „Spygliais ir dyg
liais". 

X Stasys Piika grįžo iš atos
togų. Dabar jis rūpinasi rudens 
sezono Lietuvių Teatro pasta
tymu, numatoma pakartoti P. 
Vaičiūno 5 veiksmų komedija 
„Naujieji žmonės". 

X V. ir A. Giniočiai, prieš 
tris metus atvykę iš tremties, 
įsigijo nuosavą namą Chicago-
je, 8714 So. VVinchester Ave., 
į kurį šiomis dienomis ir persi
kėlė. 

X Apolinaras Petkus, Mar-
ir įsigijo teisę verstis gydytojo ' <*ue t t e P a r k . laikrodininkas, 
praktika. Mediciną studijavo 
Kaune, Lietuvoje; Tuebingene 
ir Duesseldorfe, Vokietijoje, 
kur 1948 m. gavo gydytojo dip
lomą. Internship atliko Chica-
goje Revenswood ligoninėje. Da 
bar dirba Melrose Park, 111., 
Westlake ligoninėje. 

X Tėvų Marijonu Bendradar 
biu Chicagos apskrities susirin
kimas šaukiamas rugsėjo 17 d. 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
Skyrių valdybos kviečiamos į 
susirinkimą, nes teks tartis dėl 
metinės vakarienės, kuri kas
met įvyksta Kristaus Karaliaus 
šventėje, spalio 26 d. 

X Marcijona AitutienS, Tė
vų Marijonų Bendradarbių 19-
to skyriaus pirmininkė, iš pa
skutiniojo „bingo" parengimo 
paaukojo $100 Tėvų Marijonų 
naujai statybai. Statybos fondo 
valdyba šiai draugijai reiškia 
gilią padėką. 

X Kun. Edmundas Budrec-
kas, MIC, šv. Petro parapijos 
vikaras, Kenosha, Wisc, ir Ra
tine šv. Kazimiero bažnyčios 
administratorius, yra išvykęs į 
Elizabeth, N. J., aplankyti sa
vo sergančios motinos. 

X Kun. Stasys Aleksiejus, 
šv. Pranciškaus Saleziečio pa
rapijos klebonas, Hatch, New 
Mexico, lankėsi pas gimines I ton parko, ir Donaldas Petrai-
Chicagoje ir Ciceroje. Taip pat tis, iš West Side, praeitą sek-

„Draugo" išvažiavimui paauko 
jo įvairius paauksuotus daiktus, 
kuriais pasipuošė gavusieji do
vanas išvažiavimo metu. 

X Stasys Rudys, buvęs gim
nazijos direktorius, šiuo metu 
Brighton parko skautų tėvų ko 
mite to pirm., savo namuose lei
do įrengti skautų būklą. 

X Ciprijonas Genutis po sėk 
mingos operacijos iš Šv. Anta
no ligoninės grįžo į namus 3317 
So. Union ave. 

X A. Likanderis, gyv. Brigh
ton park, Lietuvoje žinomas mu 
zikas, šį rudenį ruošiasi atidary 
ti dainavimo studiją. 

X K. Paplauskas, iš Brighton 
parko, yra nuoširdus Balfo rė
mėjas ir jautrus Vokietijoje pa
silikusiųjų lietuvių reikalams. 

X Fabijonas Gudas gavo fi
losofijos daktaro laipsnį Chica
gos universitete. Jo specialybė 
anglų kalba ir literatūra. 

X švedas, gyv. Cicero, 111., 
neseniai nusipirko kino teatrą 
„Grant", 49 Court ir 14 ave. 

skyriaus sparnais. Toliau sekė 
Centro Valdybos pirm. M. Ba-
jorino pranešimas apie Sąjun
gos, Lietuvių Namų bendrovės 
ir spausutvės reikalus. Gyvų dis 
kusijų sukėlė Sąjungos reikalų 
vedėjo L. Trilūpaičio paskaita. 
Suvažiavime dalyvavo per 30 
narių, kurie vakare klubo pa
talpose turėjo jaukų pasilinks
minimą su Londono lietuviais. 
Sekmadienį suvažiavimo daly
viai aplankė lietuvių bažnyčią 
ir išklausė šv. Mišių. 

— Pasveikino skautus. Der
by distriet Commissionier G. 
W. Hutchinson lietuvių stovyk
los proga atsiuntė laišką, ku
riame rašoma: „Aš tikiuosi, jūs 
turite gerą orą. Mano žmona 
ir aš galvojame apie vieną kar
tą metuose įvykstančią žavią 
Mažutę Lietuvą. Mes tiek daug 
džiaugsmo patyrėme praėjusio
je stovykloje aplankę jus. Pra
šau priimti tai kartu su mūsų 
meile Lietuvai ir nupirkite vai-| 
kams biskvitų ar pyragaičių. 
Pasakykite jiems, kad jie ne
taptų anglais, nes vieną dieną 
mes nuoširdžiai atsisveikinę lin 
kėsime jiems gražios kelionės į 
jų gimtą šalį. Mūsų skautai svei 
kiną jus visus". Laiške buvo 
įdėta dovana —- 10 šilingų. 

— Pasiaukojimas švč. Mari
jos širdžiai. Bradforde jau 
penkti metai gyvena kun. J. 
Kuzmickis, kuris du kartus mė
nesyje laiko lietuviams šv. Mi
šias St. Anns bažnyčioje, o ki
tus sekmadienius lanko kitur 
gyvenančius tautiečius. Bradfor 
de kasmet yra rengiamos Šv. 
Kazimiero ir Kristaus Kara
liaus akademijos, be to, gavė
nios ir advento metu praveda
mos rekolekcijos. Išlaikoma sa
va, lietuviška savaitgalio mo
kykla. Rugpjūčio 23 ir 24 d. 
Bradfordo ir apylinkės lietuviai 
rengiasi pasiaukoti Švč. Mari
jos širdžiai. Ta proga laukia
mas Lietuvių Kolegijos Romoje 
Dvasios Tėvas kun. dr. Vyt. Bal 
čiūnas. Jis ta proga praves dva 
sinį susitelkimą ir padės kiaušy 
ti išpažinčių. 

— Spausdina. „Nidos" spaus 
tuvė pradeda rinkti arkivysku
po Jurgio Matulaičio-Matulevi-
čiaus,MIC, knygą „Užrašus". 

, ... . . zidentinis kandidatas pasakė gali lankyti ligonines tik paskir- . . . . . . . , r 

T . / , , rinkiminę kalbą, kurioje pagytomis dienomis ir valandomis. 
Todėl būna daug atsitikimų, 
kad sunkiai sergantieji ligoniai 
negali gauti religinio patarna
vimo. 

o iš kariuomenes 
Vienas iš pirmųjų Detroite 

naujųjų ateivių pašauktas į ka
riuomenę, buvo Mikas Abarius 
Šiomis dienomis minėtas tau
tietis, ištarnavęs 23 mėn. JAV 
kariuomenėje, buvo garbingai 
paliuosuotas ir grįžo atgal į De 
troitą. 

M. Abarius karinę prievolę 
atliko Vokietijoje ir 'Austrijoje. 
Atostogų metu buvo nuvykęs 
Romon (matė popiežių), Nea-
polin, Capri salon ir kt. , 

Naujas patvarkymas 
JAV armijos vyriausybė Eu

ropoje išleido naują taisyklę, 
kuri liečia 250,000 JAV karių 
Europoje. Toji taisyklė reika
lauja, kad kariai nuo vidurnak
čio iki 6 vai. ryto būtų namie. 
Tuo norima jaunus kareivius 
apsaugoti nuo nelaimių ir viso
kių išsišokimų. 

re sen. Taft. 

Prie šono ginklas 
Frank S. Tumpis, 21 metų, 

7139 So. Washtenaw praeitą 
penktadienį buvo rastas negy
vas, prie jo lavino gulėjo gink
las. Jo lavonas rastas Cermak 
rd. 

Paaugštintas 
Capt. Thomas F. Cooper, 

Great Lakęs laivyno oficierius, 
pakeltas į rear admirolo laips
nį. Adm. Cooper atvyko į Great 
Lakęs iš Philadelphia 1950 m. 
kovo mėn. 

Rastas negyvas 
Eugene A. Romer, 43 metų, 

fotografas, praeitą penktadienį 
rastas negyvas savo foto stu
dijoje, 540 N. Milwaukee ave., 
Libertyville. Policija jo ran
kose rado žmonos fotografiją. 
Jie buvo persiskyrę prieš tris 
mėnesius. 

Oi ge r s . . . 

"Mes Radome / 

TMPYMtlir 
TAIP SAKO suvirs 10,000 
taupytojų, kurie pasirinko 
Distriet 8aving8 bendrovę... 
Kur kiekviena sąskaita yra 
apdrausta iki $10,000.00.. ir 

\ kur sutaupos neša aukštą 
dividendą. 

Distriet Savingš 
% and Loan Associallort -

'42& 5. HoUted St., Chkogo 8 
Oui Htn Homt 

J-

n y littkU I)es Moines Transportation 
Prašo pasriikh namie i kompanijos> 340i s . cicero av., 

X Zita Černiauskaite, gyv 
66 ir Troy Str., Marquette J - J J 3 0 ( ) , 
Park, kitais metais baigs nau-

NAUJOJOJ ZELANDIJOJ joje Maria high school mokslus. 

X Antanas Ivinskis, iš Brigh 

jis atsilankė ir į „Draugo" me
tinį išvažiavimą Vytauto darže. 

X Mirė Antano ir Agnieškos 
Petkų sūnus Antanas Jr. sulau-

madieni išvyko į Marianapolio 
high school, Thompson, Conn. 

X Lietuvių Studentų Sąjun
gos suvažiavime pirmininkavo 

kęs 3 l /2 metų amžiaus. Apie lai- ne A. Adamkevičius, bet V. A-
dotuves bus pranešta vėliau, damkavičius. 
Petkai (laidotuvių direktorius) 
gyvena 1410 S. 50th Court, Ci
cero. 

X šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje susituokė Elizabeth Bu 

X Kun. Petras Kranch, MIC, k n e s i r S t a n l e y S c h u l t z 

Aušros Vartų parapjios vika
ras, yra išvykęs Lawrence, 
Mass., aplankyti tėvų. 

X Aid. Joe Ropa metinė die
na bus rugsėjo 17 d. Pilsen 
Park, 26th Str. ir Albany. 

— Atsiuntė sveikinimą. N. 
Zelandijos L. B. suvažiavimas, 
priėmęs statutą ir išrinkęs vyk
domuosius organus, atsiuntė 
Vlikui sveikinimus, pažymėda
mas, kad džiaugiasi lietuviškų
jų veiksnių pasiektais laimėji
mais laisvinimo darbe ir tikisi, 
jog šis kilnus darbas bus vai
nikuotas laisva Lietuva. Patys 
N. Zelandijos lietuviai pasižada 
darniai sugyventi, ugdyti jauni
mo tarpe gilų lietuviškumą ir 
populiarinti Lietuvos vardą ze-
landiečių tarpe. 

Jakob Kaisef, Vokiečių reika 
lams ministeris Bonnos vyriau
sybėje, prašė Rytų Vokietijos 
vokiečius verčiau pasilikti na
mie, negu savo bėgimu statyti 
Vakarų Berlyno ekonomiją į pa 
vojų. 

Į kalnus 
Dr. Gabriel Chevalley, Švei

carijos lipikų į kalnus vadas, 
bandęs šiais metais įlipti į Eve-
rest kalno viršūnę, su savo pa
lydovais atvyko į Bombay, In
diją. 

Nauja sutartis 
Iš Jakarta pranešama, kad 

Indokinija pasirašė $95,000,000 
prekybos sutartį su Japonija. 

— Katalikų akcijos suvažia
vime Bogotoje dalyvavo 11 Ko
lumbijos vyskupų ir .800 daly
vių kunigų ir pasauliečių. Nu
tar ta prie vyskupų konferenci
jos įsteigti sekretoriatą, kuris 
diriguotų katalikiškąją veiklą, 
įgyvendintų vyskupų konferen
cijos nutarimus ir teiktų infor
macijas apie katalikiškąją veik
lą. ( 

< • . 

— Reikšmingas pasakymas. 
Prancūzijos užsienio reikalų mi 
nisteris Schumanas pareiškęs, 
jog prieškatalikiškumas, kaip 
politinė jėga Prancūzijoje, šiuo 
metu yra beveik išnykęs. Kata
likai šiandien Prancūzijoje uži
ma augštas ir atsakingas val
stybines vietas. 

— t6vų kongresas. Spalio 25 
-31 d. Peru sostinėje Limoje į-
vyks tarpamerikinis katalikų te 
vų kongresas, kuriame bus svar 
stoma šeimų klausimas. 

—Naujas pašto ženklas. JAV 
paštas išleido 3 centų pašto žen 
klą paminėti nuo pirmosios 
spausdintos Biblijos išleidimo 
500 metų sukaktį. 

Cicero, 111., kieme iš troko bu
vo pavogta degtinės už $60,000 
vertės. Apie įvykį buvo praneš
ta policijai. Troke buvo 875 dė
žės whisky. 

Azijos laisve 
Mrs. Eleonora Roosevelt atei

nantį antradienį kalbės Orches
tra Hali. Jos kalbos tema bus: 
„Ar Azija laimės laisvę" Šią pa 
skaitą rengia Chicago Council 
on Foreign Relations. 

Didele nelaime 
Darle Claussen, 19 metų, chi-

cagietė, žuvo ir penki buvo su
žeisti automobilio nelaimėje, 
kai automobilis apsivertė, vyks
tant į Rockford, 111. 

PKRKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TpLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TUR|S ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29. ILL. ' 
TeL VVAlbrook 5-9209 

JOS. F. BUDRIKJnc. 
3241 SOUTH HALSTED STREET 

Tel. CALUMET 5-7237 

ATDARA PIRMAD. IR KETVIRTAD. VAKARAIS IKI 9:30 P.M. 
Nauja Dudrlko Kadio Valanda iš WHFC, 1460 kil. Radio Stoties 
ketvirtadienio vakaraisi nuo G vai. iki 7 vai. su orkestru Ir dainomis. 
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CONRAD'AS - Fotografas 
(Lietuvis) 

Moderniškai (rengta 
vieta \ vairiom nuo
traukom. Specialybe' 
— vestuves. Jauna ve • 
(l/ianis duodama pui
ki ir brangi dovana 
Sąžiningai ir graliai 
atliktas d ari MUS. 

414 VV. 6Srd S t 
Tel. ENg. 4.5883 ar 

KNg. 4-684*. 

SOPH1E BARČUS 
IS WGES stoties — Banga 1390 

PIRMAD. Iki PUNKTAD. 
8:45 iki 8:30 vai. ryte 

SESTAD. 8:80 iki 9:80 vai. ryte 
LIETUVIŠKOS VAKARUŠKOS 

tf tos pat stoties PIRMADIENIO 
vakare nuo V iki 8 vai. 

RADIO PROGRAMA 
7121 SO. ROCKWELL ST. 

Ohloago 29, Oi. KEmloek 4-9418 
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