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Nixon liko Eisenhower vežime, 
Stevenson verčia atidengti fondą 

WHEELING, rūgs. 26. — Respublikonų partijos centro ko
mitetas nutarė palikti sen. Nixon partijos viceprezidentiniu kan
didatu ir apie tai buvo pranešta Nixon su Eisenhoweriu susitikus 
augščiau pažymėtame •miestelyje. 

D. Eisenhower į šią vietą at 
vyko traukiniu, o Nixon atskri
do lėktuvu. Abudu kandidatai su 
sitiko Nixon lėktuve ir pasirodė 
lange ašarotomis akimis. 

Iš aerodromo nuvykta į sta-
dijoną, kur Eisenhower ir Ni-
xon pasakė trumpas kalbas ir 
Eisenhower perskaitė parti jos 
centro komiteto telegramą, kad 
Nixon lieka kandidatu. Partijos 
komitete yra 138 nariai, iš kurių 
107 pasisakė už Nixon palikimą. 
Kiti liko neapsisprendę, niekas, 
Eisenhowerio liudijimu, nepasi
sakė prieš Nixon. 

Eisenhower pareiškė susirin
kusiems klausytojams, kad pra
dėta kampanija prieš Nixon bu
vo negarbinga, kad po Nixon 
dramatiško pasiteisinimo jis jį 
dar augščiau vertinąs. 

Nixon tai pačiai auditorijai 
pareiškė, kad dabar demokratų 
kandidatas Stevenson turėtų pa
skelbti savo finansinę pa*dėtį ir 
pasakyti apie savo fondą, jam 
sudėtą valdininkams paremti: 
kas iš to fondo yra gavęs pini-
gų? Kas yra aukojęs? Ar pate) S T į ^ į E i 
Stevenson yra ką nors gavęs ? 
Jei jis to nepadarys, tai Nixon 
prileis, kad Seevenson turi ką 
nors slėpti ir tai prisidės prie jo 
pralaimėjimo. 

Truman nesimaišo 
į fondų bylas 

VVASHINGTONAS, rūgs. 26. 
— Prez. Trumanas savo spau
dos konferencijoje atsisakė ką 
nors pasakyti apie sen. Nixon 
ir gub. Stevenson fondus, bet 
pridėjo, kad jis nepakeitė nuo
monės, jog vieši pareigūnai, ne
išskiriant nė kongreso narių, tu 
r i kartą per metus pranešti kam 
reikia apie savo pašalines paja
mas. Ta prasme jis pasiuntė pra 
nešimą kongresui, bet šis nepa
norėjo, tuo reikalu ką nors da
ryti. 

Kodėl komunistai 
veiklūs Korėjoje? 

Nixon ir Bis«lhow«r VVheeling mieste, W. Virginia, prieš Eisenhoweriui paskelbiant, kad Nixon lieka 
respublikonų viceprezidentiniu kandidatu. Pašnekesio klausosi Eisenhowerio žmona ir New Hampshire 
gub. Adams, Eisenhovverio propagandos tvarkytojas. (INS) 

SEOULAS, rūgs. 26. — Korė
joje besilankąs vyr. vadas gen. 
Clark pareiškė, kad padažnėję 
komunistų puolimai veik visame 
fronte, turbūt, nereiškia, kad ko 
munistai rengiasi dideliam puo
limui. Tai greičiausiai reiškia, 

j kad komunistai nori sužinoti ką 
j veikia 8-ji armija, nes savo avia
cijos žvalgyba jie tuo larpu ne
sinaudoja. 

Stevenson ikšiol yra.atsisakęs 
pasakyti kam jis yra pinigų iš 
to fondo davęs, kas tam fondui 
yra aukojęs, kas tą fondą tvar
ko ir kiek dar jame yra pinigų. 
Jis yra pareiškęs, kad fondo pra 
džią sudarė pinigai, likę nuo 
1948 m. agitacinio fondo, kuris 
vėliau buvęs papildytas atskirų 
asmenų aukomis. Naudojęs jis 
tą fondą kaikuriems savo vals
tybės valdininkams paremti, duo 
damas piniginę dovaną Kalėdų 
proga. Nė vienas gavęs nežino 
pinigų kilmės šaltinio, nė vienas 
pinigus dovanojęs nežino, kuris 
valdininkas yra jo auka pasinau 
dojęs, ir nė vienas valdininkas 
nežino kuris kitas valdininkas 
yra gavęs dovaną ir kiek. 

Atrodo, kad visas tas dėl Ni-
xon fondo sukeltas triukšmas iš
ėjo respublikonams į naudą. De
mokratai manė turėsią labai ge
rą agitacinę medžiagą, bet da
bar patys jau turi gintis, nes ir 
jų Stevenson pasirodė kažkokį 
privatų fondą turįs. Visą bėdą 
demokratai verčia politikoje ne
prityrusiam partijos pirminin
kui Mitchell, kurį Stevenson įpir 
šo po savo nominacijos. Jei Mi
tchell nebūtų pareikalavęs Ni-
xon pasitraukimo iš varžybų, 
respublikonai nebūtų surežisavę 
tokio dramatinio vaidinimo ir 
viskas būtų pasibaigę papras
čiau. Jei ir Stevenson dabar ką 
nors panašaus pavaidintų, įspū
dis būtų blankus, nes jau nebe 
premjera. 

Respublikonai, dėkingi Mit
chell už pagalbą, pasiuntė jam 
šią telegramą: „Ačiū už visą, 
ką padarėte mums ir tautai. Ka
da pasitraukiate?" Skaudus juo 
kas, bet kas nori valgyti politi-

Korėjos aukos 
WASHINGTON, rūgs. 26. — 

Krašto apsaugos dep. praneši
mu, Korėjos aukos taip atrodo: 
žuvę kovose 18,676 vyrai, sužeis
ti 87,239, dingę be žinios 12,654, 
viso 118,569. Iš to bendro skai
čiaus armijai priklauso 94,158 
aukos, laivynui 1,599, aviacijai 
1,280, marinams 21,532. 

Slapta kelionė 

Libanas suka reformų keliu 
Naujasis prezidentas yra reformų ir sugyvenimo su kai
mynais šalininkas. — Kariškiai nelinkę dirbti politikoje 

BEIRUTAS, rūgs. 26. — Su naujo prezidento išrinkimu Liba
no politinis įsitempimas yra atslūgęs, bet vyriausybė dar nesu
daryta ir kariuomenės vadas su dviem pasitraukusio prezidento 
paskirtais civiliais tebevaldo kraštą. 

Parlamentas, kuris neseniai iš 1 • - • • —=»-
rinko ir palaikė pasitraukusį pre — Sunni muzulmonui, antrosios 
zidentą Bechara el-Khoury, vie- savo didumu religinės grupės as 
šosios opinijos spaudžiamas veik meniui. Jumblatt yra drūzų mu-

zulmonas. Libanas stovi prieš di
deles reformas, bet jų pravedi-
mas nebūsiąs taip sunkus, ka
dangi jų reikalauja tautos dau
guma. Jų nenoft? l ik tie, kurie su 
jomis neteks dabar turimų ypa-

vienbalsiai (74 balsais iš 77) iš
rinko opozicijos pastatyttą, bet 
nepriklausomą kandidatą Camil-
le Chamoun, buv. Libano užsie
nio reikalų ministrą. Kariuome
nės vadas gen. Shehab kandida
tūrą į prezidentus statyti atsisa-j tingų politinių ar ekonominių 
kė. 

Naujasis prezidentas pažadėjo 
išlaikyti ir pagilinti demokrati
nį režimą ir pravesti reikalingas 
ekonomines reformas, ant kurių 
suklupo jo pirmtakūnas, valdęs 
Libaną nuo nepriklausomybės 
gavimo pradžios (1943 m.) ir tą 

privilegijų. 

nepriklausomybę iš prancūzų iš-
ANKARA, rūgs. 26. JAV I kovojęs. Jis taipgi pagerinsiąs 

aviacijos sekretorius Finletter santykius su kitais arabų kraš-
ypatingai daug laiko ir dėmesio 
pašventė Turkijos karinei apsau
gai, nes atsidėjęs vizitavo vietas 
prie Sov. Rusijos sienos. Iš čia 
jis išvyko lėktuvu neskelbiama 
kryptimi — manoma, kad su 
slapta misija į kurį nors arabų 
kraštą. Ne be to, kad jo lėktu
vas gali nutūpti Saudi Arabijo
je, kur yra JAV karinė bazė. 

tais, ypač su kaimynine Syrija. 
Prezidento Bechara nuverti

mą suorganizavo opozicinio so
cialistų fronto vadas Jumblatt, 
tačiau pagal Libano tradicijas 
jis negali būti nė Libano prezi
dentu, nė premjeru, nes preziden 
to vieta turi tekti maronitui, di
džiausios krašto religinės gru
pės atstovui, o premjero vieta 

Kinai Maskvoje dar tebesitaria 
Kinijos premjeras grįžo namo, bet dalis svarbių parei

gūnų liko Maskvoje susitarimų baigti 
MASKVA, rūgs. 26. — Nors Kinijos premjeras Chou En-lai 

jau grįžo namo, tačiau labai daug ir svarbių Kinijos pareigūnų 
liko Maskvoje derybų tęsti. 

Namo išvykdamas Chou pa
reiškė, kad jo Mao Tse-tungo 
vardu su Stalinu, Molotovu, Mi-
kojanu ir maršalu Bulganinu 
vestos derybos pagrindiniais 
klausimais yra pasisekusios. Pri 
leidžiama, kad tai reiškia, jog 
vyriausi derybininkai susitarė 
tik principiniais politiniais, ka
riniais ir ekonominiais klausi
mais, bet nebaigė derybų iki ga
lo. 

Maskvoje dar liko Kinijos eko 
nominis koordinatorius Li Fu 

ko duoną, turi kartais ją pabars- Chun, kuro ministeris, Finansų 
tyti priešų sarkazmo druska. 

Formozos baime 
TAIPEI, rūgs. 26. — Formo

zos vyriausybės oficialus orga
nas pradeda baimintis, kad Ru
sija gali aprūpinti Kiniją instru
mentais valdomais ginklais ir 
tuo būdu pabandyti nulemti Ko
rėjos karą savo naudai. Patobu
lintų vokiškų V-2 Sov. Rusija 
tikriausiai turi žymias atsargas. 

ir Ekonominio komiteto pirmi
ninkas, aviacijos vyriausias va
das, augštas kariškis, besirūpi
nąs Kinijos artilerija, mašinų ga 
mybos ministerijos valdytojas ir 
kiti. Su Chou Eu-lai grįžo namo 
visi kiti karo vadai. Vakariniai 
diplomatai mano, kad likusieji 
Maskvoje bando paversti sutar
timis vyriausių vadų padarytus 
susitarimus. Likę Maskvoje ki
nai yra šių trijų sričių specia
listai: ūkio ir finansų, karo ir 

kaikurių specialių pramonės ša
kų. 

Kinijos komunistų vado Mao 
Tse-tungo naujausia fotogra
fija, pasirodžiusi ryšium su 
naujomis ilgomis derybomis 
Maskvoje, kur jas iš Rusijos 
pusės vedė" pats Stalinas. (INS) 

Prašo pakeisti 
valiutų susitarimą 

STRASBOURG, rūgs. 26. — 
Europos patariamasis seimas pa 
sisakė už tarptautinės moneta
rinės konferencijos sušaukimą 
Bretton Woods susitarimams pa 
keisti, nes šie nebeatitinka esa
moms sąlygoms. 

Bretton Woods konferencija 
(vietovė New Hampshire vals
tybėje) įvyko 1944 m. ir įsteigė 
dvi institucijas: Tarptautinį Va
liutų Fondą valiutų stabilizavi
mui ir pinigų apyvartos laisvei 
skatinti ir Tarptautinį Banką, 
kuris turėjo remti pokarinį at
statymą, prekybą ir kapitalų in
vestavimą. 

Bretton VVoods susitarimus pa 
sirašė ir Sov. Rusija, bet prie jų 
tikslų vykdymo niekada neprisi
dėjo. Kadangi tie susitarimai bu 
vo taip surašyti, kad Sov. Rusi
jos bendradarbiavimas bus už
tikrintas, tai, jo neatsiradus, pa
sikeitė visa situacija ir susitari
mai liko negyva raida. 

Rusų kalba 
VIENA, rūgs. 25. — Diploma

tinė kalba Sovietų Rusijos blo
ke parinkta rusų kalba, kuria 
dabar surašomos visos sutartys 
tarp Rusijos ir satelitų ir tarp 
satelitų. Net Kinijos sutartys 
su Rusija ir jos satelitais sura
šomos rusiškai. 

Per dieną pabėgo 
26 policininkai 

BERLIN, rūgs. 26. — Rugsėjo 
23 d. į vakarinį Berlyną atbėgo 
26 sovietų zonos vokiečių polici
ninkai. Tai rekordas vienai die
nai. Šį mėnesį jau perbėgo J281 
policininkas. Perdaug karinės 
mankštos ir komunistinio moks
lo ir permažai žmoniškesnio gy
venimo — svarbiausia bėgimo 
priežastis. 

Laikysis mirusio 
vado politikos 

DORTMUND, rūgs. 26. — Cia 
prasidėjo Vokietijos socialdemo 
kratų partijos suvažiavimas — 
paskutinis prieš būsimus fede
ralinio parlamento rinkimus. Jei 
įvykiai toli per tą laiką nenu
bėgs, tai Vokietijos suvienijimo 
klausimas užims centrinę vietą 
priešrinkiminėje kampanijoje. 

Taip teigė atidarydamas suva
žiavimą mirusio partijos vado 
įpėdinis ir kategdriškai pabrėžė 
mirusio Schumacherio palaikytą 
tezę, kad Adenauerio vyriausybė 
apsunkino Vokietijos suvieniji
mą prisidėdama prie vakarinių 
valstybių karinių paktų. 

• Indijos vyriausybė labai už
sigavo, kad Sov. Rusija vetavo 
Japonijos priėmimą į Jungtines 
Tautas. 

Anglai apmokys Egipto karininkus 
Ginklų embargo nuimtas. — Pirmoji grupe rengiasi ke
lionei. — Wafdo vadas kovoja už politinę karjerą, kuri 

greičiausiai baigta 
KAIRAS, rūgs. 26. — Britų ambasadorius pranešė gen. Na-

guib, kad atšauktas draudimas parduoti ginklus, o gen. Naguib 
tuojau pridėjo, kad Egipto karininkai bus apmokomi Anglijoje. 

Šie visi pareiškimai įvyko po ' • • — 
ilgo gen. Naguib pasitarimo su 
britų ambasadoriumi Kaire. Pra 
nešta, kad buvo aptartas Egipto 
armijos aprūpinimas ginklais ir 

kalų ministrui bus priimtini. 
Nors pats Nahas nėra areštuo 

tas kaip įtartas kyšininkas, ta
čiau jam 6 kartus būnant Egip-

kitu inventoriumi, karininkų ap-. to premjeru politinis gyvenimas 
mokymas ir kiti kariniai reika- buvo labiausiai prišiukšlintas, 
lai. Pirmasis karininkų kontin- Jau vien dėl šitos priežasties 
gentas išvyksta Anglijon arti-'jam buvo duota suprasti, jog jo 
moję ateityje. Ambasadorius politinė karjera yra baigta ir iš
spaudai pareiškė, kad Sudano valytos Wafdo partijos pirminin 
klausimas nebuvo aptartas, bet; ku jis negali būti. Tačiau šis iš-
reikėjo suprasti, kad kalbant šaukė į kovą naujojo režimo va-
apie Egipto armijos apginklavi- j dus pareikšdamas, kad tik Ala-
mą ir karininkų paruošimą ne- chas ir Egipto tauta gali jį iš 
buvo galima aplenkti Suezo ka- partijos vadovybės pašalinti, 
nalo zonos. Gaunasi įspūdis, kad; Gen. Naguib tuojau atsakė, kad 
abu kraštai pradėjo savo santy- j ir Nahas bus pritaikintas įstaty-
kius tvarkyti pagal sutartį, ku- Į mas, jei tik nors šešėlis korup- . 
rią Egipto vyriausybė buvo nu- j ei jos kris ant jo asmens. Naguib 
traukusi pradėdama šūkauti apie | pavaduotojas pridėjo, kad Na

has pakaltinti yra pakankamai 
medžiagos — ji bus iškelta aikš-

1 anglų išvarymą iš Suezo. 
Partijų valymas 

Wafdo partijos vadovybė sto
vi prieš dilemą: geruoju pasi
traukti arba leistis būti pašali
nama. Tik partijos pirmininkas 
Nahas nėra korupcija įtartų areš 
tuotųjų tarpe, o kiti trys parti
jos šulai ir buvę ministeriai tu
rės pereiti per teismo ugnį ir yra 
namų arešte. 

Naguib vyriausybės išleistas 
dekretas apie partijų išvalymą 
įpareigoja partijas apsivalyti ir 
naujai persitvarkyti, pareiškiant 
vidaus reikalų ministrui partijos 
tikslą, vadovybę, organizaciją, 
pajamų šaltinius. Kas iki paskir
to laiko to nepadarys, turės iš 
politinio gyvenimo išnykti arba 
vadovybės nariais pastatyti to
kius asmenis, kurie vidaus rei-

tėn, jei Nahas panorės kovos. 

Gandai apie nesamus "štabus" 
Jei "Išlaisvinimo armija" atsirastų, tai jos vadu 

lenkas tikrai nebūtų 
ZUERICH, rūgs. 26. — Šveicarijos* spauda gyvai domisi gan

dais, kad manoma iš sovietų okupuotų kraštų pabėgėlių sudaryti 
karinius dalinius vakarams padėti ginti ir rytams laisvinti. 

Šveicarų dienraštis „N e u e 
Zuer. Zeitung" įsidėjo tokį pra
nešimą apie „pabėgėlių iš Rytų 
armijos štabą": Vidurio ir Rytų 
Europos karo veteranų federaci
jos vykd. komitetas per savo kon 
ferenciją Londone priėmė rezo
liuciją, kuria rekomenduojama 
Vakarų valstybėms pabėgėlius iš 
Rytų Europos įtraukti į Vakarų 
gynimo sistemą. Tos „išlaisvini
mo armijos", kuri turėtų bū
ti sudaryta iš tautinių jungi
nių, vyr. vadais numatyti: ge
nerolai Andersas — Lenkijos, 
Velčevas — Bulgarijos, Kudla-
čekas — Čekoslovakijos, Žako 
— Vengrijos, Petrescu — Rūmu 
nijos ir pulkininkai Rebane — 
Estijos, Silgailis — Latvijos ir 
Lanskoronskis — Lietuvos. 

Prieš kiek laiko N. A. News-
paper Alliance paskelbė žinią, 
kad kovoti drauge su aktyviai
siais rezistentais prieš okupan
tus rytų kryptimi pasuko apie 
5,000 pabėgėlių. Kiek plačiau tą 
žinią papildo estų laikraštis Lon 
done, pažymėdamas, kad tuo 
reikalu JAV kongreso narys 
Armstrongas yra pateikęs kon
gresui atitinkamą įstatymo pro
jektą. Toji armija iš emigrantų 
turėtų apie 120,000 vyrų. Jai va 
dovautų lenkų gen. Andersas. 
Sudarydamos tokią armiją, JAV 
tilkrai patvirtintų savo realius 
norus išvaduoti bolševikų oku
puotus kraštus. Armstrongas sa 
kosi turįs nuorašą memorandu
mo, kurį buvo š. m. kovo 12—15 
d. Paryžiuje sušauktos konferen 
cijos 8 anapus geležinės uždan
gos esančių kraštų kariniai at

stovai įteikę Europos armijos 
vyr. būstinei. Sudarymas tokios 
armijos, kuri kovotų su tauti
niais ženklais, Armstrongo tiki
nimu, ne tik padidintų karių 

Apsišaudė prie 
Kinijos krantų 

HONG KONGAS, rūgs. 26. — 
Netoli Portugalijos kolonijos 
Macao krantų kinų komunistų 
ginkluotas laivas sulaikė anglų 
operuojamą keleivinį laivą ir jė
ga nuėmė nuo laivo du kinus ke
leivius. Kai laivo ginti atskubėjo 
du anglų karo laivai, komunistų 
pakrančių artilerija juos apšau
dė. Šie atsakė ugnimi. Britų lai
vai nesužaloti. 

Bado konstitucija 
BUKAREŠTAS, rūgs. 26.—Po 

Lenkijos savo konstituciją pa
gal Sov. Rusijos pavyzdį pertvar 
kė ir Rumunija. Maskva per ra
diją praneša, kad konstitucija 
paremta principu, jog kas neno
ri dirbti, tas negali ir valgyti. 

• Civilinis lėktuvas su 86 as
menimis vakar iš New Yorko į 
Vokietiją nuskrido per 12 vai. 
42 minutes be sustojimo. Rekor 
das. 

Kalendorius 
Rugsėjo 26 d.: šv. Izaokas Jo-

gues. Senovės: Gražina. 
Rugsėjo 27 d.: šv. šv. Kozmas 

skaičių Vakarų pusėje, bet taip Įr Damijonas. Senovės: Maldonis 
sukeltų realias viltis tautoms i r U a v i l a * 
anapus geležinės uždangos. Apie Oras Chicagoje 
„Išlaisvinimo armiją" paskelbė Giedras, malonus rudens oras. 
ir vokiečių evangelikų savaitraš Temperatūra apie 80 laipsnių, 
tis „Christ und Welt". Saulė teka 6:42, leidžiasi 6:44. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Suomija ir Sov. Rusija pasirašė prekybos sutartį. Suomi' 

jos premjeras pareiškė, kad sutartis padėsianti Suomijai atsigauti 
po 8 metų reparacijų mokėjimo. Sutartis dar nepaskelbta. 

— Sen. Nixon dramatizuotą pasiteisinimą dėl milionierių su
aukoto fondo naudojimo\ spauda įvertino nevienodai: vieniems 
laikraščiams tai atrodė girtinu ir puikiu dalyku, o kiti visą Nixon 
dramą pavadino muilo burbulų.opera. 

— Nepakilęs į paviršių prancūzų povandeninis laivas rastas 
Viduržemio jūroje, bet jo išgelbėti negalima, nes perdaug gilioje 
vietoje yra pasinėręs. Su laivu žuvo Jf8 vyrų įgula. 

— Jugoslavijos karinė misija baigė pasitarimus Graikijoje ir 
tuojau išvyko į Turkiją. Vis stiprėja įsitikinimas, kad Jugoslavi
ja, Turkija, Graikija ir Italija sueis į glaudžią ginklų draugystę 
šiam Europos kampui ginti. 

— Ryt vakare prez. Trumanas išvyksta traukiniu agituoti už 
gub. Stevcnsoną. Pasakys keletą didelių kalbų strateginėse krašto 
vietose ir daugybę mažesnių nuo savo traukinio platformos. Pra
sitariama, kad Trumanas yra įpykęs ant Eisenhowerio ir savo 
kalbose mano: su juo atsiskaityti už savo darbų niekinimą. 

— Sovietų ambasadorius Zarubinas vakar įteikė prez. Tru-
manui savo paskyrimo raštus tik 3 minutes trukusioje labai Šal
toje ceremonijoje. 

— / Jungtinių Tautų metinę sesiją jau pradeda suplaukti to
limesnių kraštų delegacijos. Sesija prasideda New Yorke spalio 
Ui d. Šios sesijos pirmininku būsiąs pasiūlytas Kanados užsienio 
reikalų ministras Pearson. 

— Visi rytinės Švedijos pramonės centrai bus aptemdyti nak
tį visą savaitę ryšium su plačiai vykdomais kariniais pratimais. 
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LIETUVIŠKOJO SPORTO 
AKYRATYJE 

Rugpjūčio men. 23 — 24 dd. 
dvi Anglijos lietuvių krepšinio 
komandos: Manchesterio Kovas 

Kar tu su Rusijos meisteriu džio, ne t ik su tHralu...; tur i bū ją 
armėnu Akopianu jis dalyvavo 
50 parodomųjų vakarų Kirgi
zijoje, Uzbekistane, Kazachsta
ne, Tadžikistane ir Tunemeni-

joje-

K R O N I K A 

Zubktn, LSK Perku 

Teniso varžybos 

Stipriausių T. Lietuvos lauko 
teniso žaidėjų varžybose pirmą
sias vietas laimėjo kauniečiai. 
Vyrų vienete pirmą vietą išsiko-

ir Bradfordo Šarūnas dalyvavo j vojo daugkart inis T. Lietuvos 
pabaltiečių krepšinio varžybose i meisteris J. Anilionis. Po jo 
dėl VVetherby taures. Pirmose j seka A. Puidokas ir V. Balta-
rungtynėse susitiko abi lietuvių j kis. Moterų grupėje nugalėtoja 
komandos, kuriose laimėjimą; tapo M. Sližytė. Antroje vieto-
pelnė koviečiai, nugalėję Saru- \ je liko E. Levinienė, trečioje — 
ną 46:28. Antrame susitikime E. Kačinskaitė. Moterų dveje 
Kovas įveikė latvių meisterį 
Londono D. V. F., bet tremiame 

to varžybose laimėjo E . Levi
nienė — E. Kačinskaitė, baig-

netikėtai pralaimėjo prieš L o n - m ė j e įveikusios Baltrūnienę — 
dono latvių sporto klubą 35:38. Sližyte. Vyrų dvejete I v. išsi-
Būdami su 1 minusu koviečiai 
nugalėję Bradfordo Trimidą 4 1 : 
31, pateko į pusiaubaigmę ir 
ten vėl susitiko su Londono lat
vių SK krepšininkais. Šį kartą 
lietuviai žaidė atsargiau ir rung 
tynęs laimėjo 41:30 (19:15). jos B k l a s ė s f u t b o U > P > r m e n y -
Po šių rungtynių abejoms ko- )b*se ,kur ji gana stipriai laiko-
mandoms reikėjo varžytis dar **. Vilniečiai laimėjo prieš Pet-

kovojo Anilionis — Barcevicius. 
II v. liko Baltakis — Puidokas. 

Įvairios žinios 

— Vilniaus Spar tako futbolo 
komanda dalyvauja visos Rusi

no krepšinio komandos nuolati
nis žaidėjas, iki šiol studijavęs 
Chicagos — Navy Pler Illinois 
universitete, praeitą savaitę iš
vyko mokslo tęsti į Urbanos Il
linois un-tą. ' 

Povilas TautvalSa, 1951 m.% Il
linois "open" pirmenybių nuga
lėtojas, dalyvavęs šių metų to« 

ti — ...t$ra "provokacinio ' — 
išjudinamojo pobūdžio, ne tiek 
su tikslu... 

Skyr. " Iš Chicagos lietuvių 
futbolininkų ve ik los" a tspaus
dinta- - . . .yra apdraudos (nuo 

nelaimingų atsitikimų žaidimo 
metu) parv.pmimas, Wad dėl 
rešų stokos...; tur i būt i — ...yra 
apdraudos (nuo nelaimingų at
sitikimų parūpinima3, kas dėl 
lėšų stokos... ̂  

- |TeI. ofiso HE.4-6099, rez PRO-7338, QD A N A R B U T A S 
PROGOS - OPPOKĮUNIT1E8 | ^ m M t s „£<„ „ ^ " į m™ \Js04B 

Beauty shop nsar north slde. Within ' (ALEKNAVIČIUS) 
walkinK dlstance to 1,/Oop, well eąulp- ' /ivTW»T<r» T a <a TR rWTPTTVflAi» 
ped. Hteady nelKhbofhood and oxteel- J ^ " " Y į U J A S I K - ™ U l h l v V i A t o 

lent translent trade from laigė Hotol I 1967 W. Oarflcld HlVO. 
dlfetrlct. Good lease roasonablo rent. j VAL : 1—4 Ir 9 t 
One operator. Prlce complete lnclu- lestadleniais nuo 1 lkl 4 vai. p.p. 
dlng n«w latge noon slgon $800. In- j itokyrus ketvirtad. Ir sekmad 
u p e c t l o n l nv i t< d . 

n , n „ « . . , « „ ( • ! • : M < » l , « w k I - I I 7 U X e k : O f * W V l . 7 - 0 5 8 3 , r e z . « K . 7 - 7 H « H 

DR. BIEZIS 
GYDiYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Cc/niak Eoad 
VAL.: 1—8 popiet Ir 7—8 v. vak 

kartą ir čia Kovas dar kartą 
įrodė savo pranašumą, pelnyda
mas gražią pergalę 40:30 (19: 
17) ir tuom tapdamas taures 
laimėtoju. 

Kita lietuvių komanda — 
Bradfordo Šarūnas, po pralai
mėjimo prieš Kovą, nugalėjo 
Rochdalės latvių Vidžemę 25:-

rozavodsko, Karinio Jūrų Lai
vyno ir kt. vienuolikes. 

— Kauno Audinių fabriko 
sporto kolektyvas laimėjo visa
sąjungines profesinių sąjungų 
centro tarybos I premiją už ge 
riausiai organizuotą fizines kul
tūros ir sporto veiklą profsą
junginių kolektyvų tarpe. Įmo
nės sporto sekcijose darbininkai 

24. patiekdama gražią varžybų i t r e n į r u o j a s i krepšinyje, plauki 
staigmeną. Bet sekančią dieną m e > l e n g v a t i e t iko je bei kitose 

sporto šakose. Jiems vadovau
ja žinomi sportininkai: Dzin-
dziliauskas, Nemcevičius, Jake-

lietuviai laiku neprisistatė į žai
dimus ir iš varžybų iškrito. 

šios varžybos Manchesterio 
Kovo krepšininkams buvo pas- Haitis, Bimba ir daugelis kitų. 
kutinis bandymas prieš išvyką j 403 darbininkai jau išpildė nor-
į Prancūziją. Cia lietuviams pa- , mas sportiniam ženkleliui jsi-
vyko gana gerai ; Jdomu, kaip gyti. 
j iems seksis prancūzų žemėje? | - Kiekvienais metais Vilniuje 

arba Rygoje susitinka dviejų 

ijni tr atnaujinami. Atstov>bes \lsose 
Čikagos lietuvių kolonijose. Daibo 
vai.: 6-8 vai. vak. SoStadienlals nuo INdependence 3-0313 arba 

10-8 vai. 'vakaro JUnlper 8-9508 
• • • • • • — ^ — r ~ 1 — • '- l ' 
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TADO BAXCICNO 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 

TAISYMAS 
2166 W. 2Srd 8 f . YA. 1-0841 

klOSC pat pirmenybėse , RoCk Is - Laikrodžiai elektroniškai patlkrita-

land, 111., turėjo pasi tenkinti ' 
kuklesne pasekme. Ji3 šį kart-
tą laimėjo 4 susitikimus, 2 pra
laimėjo ir 1 baigė lygiomis 
(4,5:2,5). 

Kazys Merkis, žaisdamas už 
Bostono šachmatų rinktinę rung 
tynėse prieš Vakarų Massachus 
set ts šachmatininkus, savo 
miestui pelnė 1 tašką, trečioje 
lentoje įveikęs savo varžovą. 
Susitikimą laimėjo Bostonas 
11:8(2) . 

PATIKSLINIMAI 
Praeitos savaitės Sporto Ap

žvalgoje įsivėlė kelios svarbios 
korektūros klaidos, kur ias čia 
ati taisome: 

Str. "Minėtina sukakt i s" at
spausdinta —...tėra tik "provo
kacinio — išjudinamojo pobū-

RESTAURANT 
Sandvvicfi and short order well lo-
catod on E. 63rd St., ISteady tran
slent and nelgrborhood trade. Good 
I.I'JIM.-. Keansonabjc rent. Scats 30. 
Htatnloss Steel Kqiilpment. • Ovvner •££Bla'd " l r ~Bekmaa\ ofisas "uždarytas 
leaving for 'Vlorlda. Phone owncr 

MVMuhl 4-0112 we<>kdays 

HAMBURGER GRILL 
Wcll located in busy Factory District. 
I'deaĮ'for couplc. Šame location 12 years. 
$lį0t)0 Ddwn and Terms. Wcll equippcd. 
Inspectiqn įnvited.; Phone ovvner 

NE 8-9414 

eefttad. tik nuo 1—I vai. popiet. 
Rezld. 824 ?u o 

66TH IM..M.I-: 

Kioskas, U>o\vnto\vn, prie gero kam
po, taip, pat „L" koncesija ant Siau
rės vakarų kampo. Parduoda pi
giai, . skubiam pardavimui. Telef, 

A N T A N O N A K O 
(iMigvs Kauno Konservatorijos Fortepijono IU. su pedag. skyrium) 

MUZIKOS STUDIJA 
Pianino Pamokos 

Drauge dėstomi Muzikos Teorijos ir Harmonijos pagrindai 
Priimami nauji mokiniai. Studija vedama lietuviškoje dvasioje. 

4719 So. Maplcvvood Av. Tel. YArds 7-2490 
UŽSIRAŠYTI KASIM KN NI O 5 VAL. IKI 7 VAL VAKARO 

^ 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

o f ĮSAM Ir rezidencija—YArds 7-3520 

DR. G. J. BYLAITIS 
Vidaus, vaiku, nervų gydytojas 

DR. JONAS VALAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4038 So. Archer Ave, 
(prie Callforaia Ave.. 6iauryt.kamp.) 

VP' • nn«rad. 2-4. 6-8; fieStad. 1-5; 

2216 W. 24th S t 
Priėmimo laikas pagal eualtarime 

telefonu 
YArds 7-9778 

Ofiso teleffonas Vlrglnla 7-ltt8« 

DR. AL. RAčKUS 
GYDYSIĄS IR CHIRURGAS 

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

trečiad. lr sekmad. tik susitarus 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
Tikrina akis; pritaiko fk^'«w, 

keičia HI Ik I IIS ir rėmus. 
4701 S. Damen Ave. Chicago, III 

ftauklte — YA 7-7881 
Priima! vakarais 6 iki 9, ftegtad. 
10 ryto lkl 4; trečiad. lr sekmad 

tik susitarus. 

^ 

piiniad. n ketvirt. fi-8: trečiad. 
po.ikt. l2.iH»-0 tik susil.i i HH. 

Ir 

«v. or i o \ | \ ft..uMtf» H M ! OC).4-I l87 

0^. t 0&N2LEVIČIUS 
•JYi.vTOJAS JTJ CHIRURGAS 

i 1748 *« uiichlgua Ave. 
VAI,, d'inkyiuft fto.fttad. lr sekmad.) 

Nut* i. tkl 4 • . p.p.; 7—9 v.v. 
dcStad. pj .ima tik pagal susitarimą; 

rodd.. «o*i3H Ro. Wabash Ave. 

SS 

— Rugsėjo men. 14 d. New respublikų sostinių Vilniaus 
Yorko LSK futbolo komanda ; , R y g o g Pedagoginiu institu 
žaidė pirmąsias rungtynes Ger- | t ų s p o r t i n i n k a i . P c r n a i Vilniuje 
man - American augStosios • į v y k u s i o s e v a r ž y b o s e į a i m č t 0 . 
lygos (Oberlygos) pirmenybėse. , j a | s i g g j o l a t y i a i > ^ ^ ^ n u _ 
Lietuvių priešininku buvo Ein- , g a l § t o j a i s t a p o v i l n i e č i a i ( a t s i . 
t r ach t SC komanda, su kuria | g r i e b d a m i u ž p e r n y k š t į pralai-
mūsiškiai sukovojo lygiomis I meiimą. 

Prieš rungtynių pabaigą „ v i s a s ą j u n g i n i s kūno kul-
lietuviai turėjo 5:3 savo naudai, tūros ir sporto komitetas šutei-
tačiau p a s k u t i n e minutes buvo k g T a r y b ų S ą j u n g o s m 0 l S t e r i ų 
dėkingos priešininkams, kurie 
laimingai sugriebė lygiąsias 

vardus 4 T. Lietuvos stalo lėni-
sininkams: Vladui Dzindziliaus-

LSK įvarčius įmušė: K a l a š i n s - , k u i V i l iui Variakojui. Bronei 
kas 2, Gražys 2, Adomavičius 1 
(11 m bauda) . 

SPORTAS PAVERGTOJE 
TftVYNftJE 

Futbolo pirmenybes 

. Tarybų Lietuvos augštojoje 
futbolo lygoje A kl. dalyvau
j a 12 pajėgiausių komandų: pe
reitų metų nugalėtojas Kau
no gumos avalynės kombinato 
Inkaro futbolo vienuolikė, Šiau
lių Elnio fabriko, Kauno Poli
technikos instituto, Vilniaus 
karininkų namo, Šiaulių Guber
nijos, Kybartų GSK, Panevėžio 
Žalgirio, Vilniaus Dina.mo ir kt! 
komandos. 

Šeštame pirmenybių rate su
sitiko abu pirmenybių vedėjai 
Kauno Inkaro ir Lituanicos vie
nuolikes. Po permainingos ko
vos rungtynes laimėjo inkarie-
čiai 4:3 ir tuomi užtikrintai at
sistojo pirmoje viet.vje. Inkaro 
komandoje žaidžia visa eile ži
nomų futbolininkų, k. a.: Ilgū
nas, Kaminskas, Penkauskas, 
Kučinskas, Agulnikas ir kt. 

Kiti VI ra to susitikimai da-
vė šias pasekmes: Vilniaus Ka
rininkų namas — Šiaulių Guber 
nija 8:0, Šiaulių Elnias — Ky
bartų GSK 6:1 , Kauno Politech 
nikos inst i tutas — Panevėžio 
Žalgiris 4 : 1 , Vilniaus Dinamo — 
Klaipėdos Trinyčiai 0:0. 

Balaišienei ir Onai Žilevičiūtei. 
— Vilniaus stalo teniso nuga

lėtojas Eugenijus Nikolskis ne
seniai važin'ejo po Vidurinę Azi-

VESTUVINES NUOTRAUKOS 

Aukštos Pušies Fotografijos 
MCSU SPECIALYBE 

I Precin Photo Studio, Inc. 
EDVARDAS J. ULIS. 8av. 

4068 Archer Avenue 
Telefoną* Virgin'* 7-2481 

& 3 M 9 & > . » . l W K į ; . < s ^ B ! > » . < i ^ 

DĖMESIO KLEBONAMS IR 
DVASIOS VADAMS! 

Chicagos Diocezijoje, kaip ir ki
tur bus vedamas ypatingas vajus 
rožančiaus kalbėjime per -spalio 
mėnesį. Tuo tikslu, Jo Eminencija, 
Kardinolas Stritch, DD., Chicagos 
arkivyskupas, prašė kad dienraštis 
DRAUGAS išleistų brošūrėle. 

Kun. Dr. Vytautas Bagdanavi-
čius, MIC., paruošė tą brošūrėle ir 
šiomis dienomis yra spausdina
ma, pagal Kardinolo Stritch rei
kalavimus. Už kelių dienų galėsite 
pirkti tiek kiek reik šių brošūrų, 
kad suįdominus parapijonus su 
šiuo reikšmingu vajumi. Brošūros 
parsiduos po 15 centų. 

Malonėkite siųsti užsakymus 
šiuo adresu: 

D R A U G A S 

%M\ S o . O a k l e y A v e . \ 

(HIICAGO 8, Iii. 
HBžafa.-iOP^.'ia!Wfff:'; j^T^Tihr jyT^r^- rt^^aa4 

MODERNAUS ŠOKIO 
S T U D I J A 

A. Valeifcaites ir 
Grigaliūnaites- l4tzauskien8s 

8130 S. Halsted S t 
Tel. CAlumet 5-9339 

i'rltmaini mokiniai: plrma<l., antrad.. 
trečiad. ir rcnk*ad. nuo 5 v. iki 8 v.v. 

PROGRESS FURN1TURE CO. 
Chicagos LietuviŲ Bendroves Krautuve 

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

l VIENĄ 
• 

8U VIENOS KRAUTUVĖS OPERAVIMO IŠLAIDOM 
DARO DVIEJŲ KRAUTUVIŲ PREKYBA 

uz daug daug mažesnes kainas 
Daugiau kapitalo, daugiau prekių, mažiau rendų, mažiai 

\ s 

• 

algų, taksų, šviesos ir kitų išlaidų. 

FAKTAS KALBA PATS U2 SAVE 
Chicagos ir apylinkių lietuviai darykite sau ir šiai įstaigai 
gero suprasdami, kad nėra ir negali būti k i t a i Lietuvių 
baldų krautuvės Chicagoje, kuri galėtų sumušti „Progress" 
kainas. Dėl l^iekvieno namam reikmenų pirkimo, visuomet 
kreipkitės j šią įstaigą. 

i « i r%~*. v i T Ofli>0, r»*. VI. 7-7SOS 

QR. f)R. GAIŽIŪNAS 
•iv-DYTOjAS IR CHIRURGAS 

. K|i< K., m<>ter̂  il««».s ir aku&rrija) 
4055 Archer Ave. 

Kampas Archer Callfornla Ave 
VAU: 2—4 lr 6—9 p. p 

Išskyrus sekmadienius. 

Tel.: Oftoo YA.7-1160, re/..l>A.A-U26 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
( kampas Malsted lr 8 5-tos gatv.) 
VAL. 1—4 ir 6:5>o—8:30 p p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

Šeštadieniais 1—4 va) 
Re*. $217 8. KMF.KAM) AVK 

Tel. Ofiso PI :i-0««0. buto OO 1-H190 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. Broadway 
MMvKoSi; J'ARU, ll.l>. 

• (T)r. W. V. NoraR ofiRo)' 
Vai. 6:3»-9 Vai. vak.. išskyrus sekm-

I 

4181-83 

Archer Ave. 
Lengvr išsimokejimai pritaikomi visiem*. 

LAfayette 
3-3171 

l \ . (r 

»4I4SM^04I 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMUS 

lr įvairių daiktų pervežitmift 
Taip pat persiunčiamo J užslon) 

pakletelius ivalrauu maiste. 
Kreiptis: 

2554 SO. JIALSTED STREET 
Tel. DAnube tt-3^45 

^•;. 

PRADEK TAUPYTI P A S . . . . 

MIDLAND SAVINGS 
AND LOAN ASSIICIAIKIN 

4038 Archer Avenue Chicago 32, III 
Telefonas: LAfayette 3-6719 -

KIEKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA 
IKI $10.000.00 

3% DIVIDENTŲ 

\ 

AUGUST 8ALDUKAS, Sekretorius 

•.. 

i (d 

i 

Of. fitlovehill (i-4020. r. Hilltop 5-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 Wet* Marquette Rd. 

VAL: 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Trečiad. Ir SeStad. pagal sutarti 

Tel.- Ofiso PE1.6-38S8, rev. Iii :.7 Biutt 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

< LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

VAL.: kasdien nuo 2—4 p.p. ir 7:80 
Iki 9 vak. Trečiad. lr ftešt. uždaryta 

r.Rovelilll «-IM>-> 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIAUSTE 

PRITAIKO AKINIU8 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą Išskyrus trečiadieniu* 
2422 West Marąuette Rd. 

ofisu ii l.uK. tel. oi,. 2-1381 
Neatsiliepus tel. Ktftajo 3-9000 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 101 h Ct., Cicero 
Kasdien 10—12. lio to, antrad. ir 
kotvirtad. 0:30—9 v. v. šefitad. 10—2 
ir 4—6. Hutas 1832 Ko. 40tli Ot. 

Telefonas: KKlianoe 5-1811 

0R. WALTfcR J. KIRSTJJK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 WrstrtM.li Street 

VAIJ.: 2t—4 popiet. 6:80—$;I0 vak 
Trečiad pagal sutartj 

TeL: Ofiso YA 7>w654, rez. MI 8-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augstas) 

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

DR. V. E. SIEDUHSKI 
Praneša, kad jau sugrįžo iš ka
riuomenės i r at idarė privatų 
dantisto kabinetą. . 

4143 A r c h e r A v e n u e 

(Kampas Francisco Ave.) 

LAfayette 3-3650 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rdSt 
Ofiso Tel. REliance 5-4410 
Rezld. telef. <;i<nvchlii 6-0617 

Valandos: 1-8 P M — D-8 P. M 
Trečiad. ir Seštad. pagal sutarti 

~ DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. A>hJanrt Ave , Cbicsgo 
VAL.: nuo 2—4 ir •*—8; tiečuid., se* 
tad. ir sekmad ttr pairai sut&rtt 

lel.: Ofls<i YA.7-4787, re*. PAl.6-198ti 
Jei neatsilieps vlrSmineti telef^tjh 

gaukite: MT«lway H-ooot 

Tol.: \tis*> lli;.l-212». re/..!*! 1.6-8184 

DR. V. P. TUMASCNiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. ehirurginčs llgron 
6255 South Western Avenue 

VAL. kasdien 2—4 p.p. ir t> - 8 vas 
,..ge#ad^ .&»4 p.p. Trečiad. .Ir 
"'""selmiadieniaif uždarvta 

Tel. ofiso: DAnube 6-i 125 
Buto — WAlbrook 5-6691 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

S267 South Halsted Street 
Vai: 1 iki 4 v. p. p. lr 6 - 8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4' v p. p 

Tel . : Ofiso 1»K.6-«I4« res.llK.4sS154> 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marquette Rd. 
VAL.: nuo 2 iki 4 p.p.: 6 iki H vafc 
Trečiad. ir sefttad. oaaal sutartj 

Tel. Oflw» CA 6-0257, re*. I»H 6-6650 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
lleziri. 6600 £, Artesslan Ave. 

VAL.: 11 v r. Iki 3 p.p.: 6—9 v.v 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAf 

*»!\ »nei g i»atjrlnui.-

JĖEjį* Tel. YArds 7-18*1* 
1 Titai ko Akinius 

Kreivas A kis 
TStalso 

Ofisas Ir akinių dirbtuve 
756 West 35th Street 

VAL.: nuo 10 Iki 2. nuo 6 lkl 8. tr* 
Čiad. nuo 10—12; sestad m- s »> p 

11 . i ' 1 1 

. - • - • > 
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PYKITE SAUGIAI IR PELNINGAI ! ! 
Mes kviečiame lietuvius ptihUtl savo taupomus pinijfus į Chicago Savings and Ix>an Association, kuri yra proporcionaliai viena iš 

smarkiausiai augančių taupymo įstaigų vboj Chicagoi. Pa§ mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti iki $10,000.00 by ari 
Agency ot thc United States Government. j 

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

' • • 

r Ii 

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

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
• 

uth Western Ave. Chicago 
J O H N P A K E L , P r e s i d e n t 

Phone GRovehill 6-7575 

LIETUVIŠKA IŠTAIGA 
• 

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 ptety. 

I • 
l 

— < • • > * t — 
. , 

; Ofiso telef.: LAfayette 3-3210, Jei 
j neatsiliepia šaukite RJtfzie 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
I GYDYTOJA IR CHIRURGU 

4146 S. Archer Ave. 
VAL.! Kasdien .popiet nuo 12-2:80 v 
'ak < pirm., antr, ketvlrt. K-8:30 v 

Trečiadieni tik susitarus. 

Tel.: Ofisą YA.7-5557, r«e.RK-74tt«fl 

DR. FRANK C. KWIHH 
. (RVir.nixsKAS) 

(5YDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 YVest 47th Street 

UaONttrs PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai lkl 4 v. popiot. Nuo 7 v. Iki 8:30 
•/. v Išskyrus tro?la.rt. Ir sefttad. vak 

Tel. Ofisu GR 8r5HM P1L fl-1782 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 WEST CSrd Street. 
(kampas 6S lr Artesian) 

VAL: 2—4 p. p. ir nuo R—8 v. vak 
Tre6. ir SeSt. 2—4 p. p. Sekm. uždar. 

Dr. Edward R. MURASKAS 
TVDYTOJAP tp ^trTPTTRGA. 

rffitt W«tt "Tlei ftt 
(prts Callfornla Amt.) 

MOONTTTfi PHIIMA: ks*Mil«n nuo i 
tkl 4 ir nuo 7 iki 9 v v sestad. nttf 
9 Iki 4 v treč —paKal susitarimą 

Susitarimui skamh GRo. R-1321 
jei neatsiliepia VInoenn.es 0-3V00. 

I'^raminuoju 
Akis 

Pritaiko 
Akinius 

DR. J. J. SMETANA. IR. 
OPTOMETRISTAS 

AlilŲ SI»r:CIALISTAS 
1801 So. Ashlaud Avenue 

VA L.: plrmail. antrad. ketvlrtao 
penktivd. i) 30—12; 1:80—8 v.v. 
tročiad uždaryta, ftestad. 9:30 Iki 

12; l.&o iki 6 vai vak. 
(Anai A-0523. Plati Bldg. 

Telefonais OLymplo 2-427S 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, acero 
VAL.: ailtr., ketv. 10-12, 2-«. 7-9 po 

penkt. 8—6, 7—9 p.p. 
3147 S. Halsted S t , Ohie&go 
VAL: pirm. trec., s«>*t X V i» p 

nt*n»<t 10 -i 9. cyie 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Priėmimo valandos pi»<al susitarimą 
4003 Archer Avenue 

Trupu*! | rytus nuo r'aPf^rrta 
Tel. YArds 7-7772 

HR. A. P STULGA 
DANTISTAS 

2723 West 71st. 8 t 
Prlftmlmo laikas pagal susitarimą. 

Telefonas GRovehill 6-R7K& 

DR. ANTH0NY VVIULIAMS 
(V0JMAS) 

DANTISTAS 
6322 South We8tern Avenue 
Priėmimo laikas pagal sutari m% 

telefonu. 
TeieiuoM Grovehili « u e 

# 
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D R A U G A S 
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2334 S. OiikU-y Ave., Chlcago 8, m. Tel. Vlrtfnl* 7-6640; 7-6641; 7-6642 

Entfr*»fi ns Socond-Clasa Mattor Maroh 31, 1916, at Chioago, Illinois 
I'nd^r tho Act of Maroh 3. 1879. 

Momber of the Catholle Vrem A.«Wn 
Publlahed dally. exoept Sundaya, 

by the 
Llthuanlan Cathollt TroM Soolety. 
PRENUMERATA: Metams 
ChlcaRoj Ir (MorroJ $9.00 
Kitur JAV Ir Knnadoje $8.00 
Tylenyje $11.00 

SUBSCRIPTtON RATES 
$8.00 per year outslde of Chieago 
$».00 per year ln OhleajfO & Cicero 
$8.00 per year ln Canada 
Porelgn $11.00 per year. 

tt metų 
$5.00 
$4.60 
$6.50 

8 m8n.. 
$2.75 
$2.50 
$3.00 

1 m$n. 
$1.26 
$1.00 
$1.35 

Redakcija straipsnius taiso savo nuo&lūra. Nesunaudotij straipsnių ne-
sauRO. juos gražina tik Ift anksto susitarus. Redakcija už skelbimu turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus praAyma. 

• 

Didelii) jvykiij akivaizdoje 
Naujas pasaulis turi ištrykšti iš priešingų energijų 

žaizdro 
šiandien prasideda Amerikos Lietuvių Katalikų Fedracijos 

32-sis kongresas. Ta proga tenka mesti vieną kitą mintj apie 
šių dienų pasaulinę padėtį ir katalikų vaidmenį viešajame gy
venime. 

i 

VISKAS DIDŽIUOSIUOSE PASISUKIMUOSE 
i 

Nereikia šiandien būti Heraklitu, kad apie pasaulį ir gyveni
mą pasakytum "pantą rei" — viskas juda. Juda amžiais nepa
judintos valstybių .net kinų, sienos, juda mokslo nejudomi pa

grindai, juda meno šventoves stulpai, juda filosofijos principai 
nuolatiniame vertybių pervertinime, juda ir socialinis žmonijos 
medis nuo viršūnes iki šaknų. Viskas juda, viskas didžiuosiuose 
pasisukimuose, lūžtvėje. Europa juda nuo viršaus iki apačios, 
Tolimieji ir Artimieji Rytai juda, JAV juda. Taip, iki žemės 
sluogsnių jaučiamas drebėjimas, Briuselio, Paryžiaus, Amster
damo, VVashingtono nepajudinama žemė dreba. Drebėjimas va
ro žmones iš proto. 

Pasauliui tenka pergyventi momentų, kada, rodosi, tik be
pročiai ir šventieji gali išlikti neišėję iš proto: pirmieji dėl to, 
kad jau išėję, o antrieji dėl to, kad perdaug stipriai laikosi dva
sinėje, nuo žemės drebėjimų izoliuotoje, srityje. Tokiais mo
mentais kyla klausimas apie audros dar nenusiaubtas sritis, 
neišklibintus stulpus, srovės neišgraužtus krantus, kuriais dar 
galima pasitikėti, remtis ir žengti pirmyn. Dėl to vis daugiau 
kalbama ir rašoma apie katalikų veiklos pagyvinimą, apie per
žiūrėjimą savo pozicijų. 

EIKITE IR PASAKYKITE... 

Katalikai turi duoti toną ne tik mokslinėje, bet ir sociali
nėje srityje. Visuomenė laukia iš katalikų ne tik klausimų spren
dimo, bet ir elgesio linijų, drąsumo, patyrimo, intelektualinio su
brendimo ir nuoširdaus solidarumo pavyzdžių. Pagrindinės ka
talikiškos visuomenės reformos linijos yra nurodytos nepapras
tos drąsos ir plačių užsimojimų enciklikose "Rerum Novarum" 
ir "Quadragesimo Anno". Kaip "Rerum Novarum" mintys pa
mažėl, lyg požemių keliu, plito ir pradėjo duoti savo vaisių, 
taip ir "Quadragesimo Anno" teisingumo ir meilės mokslas 
turės pamažėl plisti ir persunkti gyvenimą. Ypatingai meilės 
principas turėtų būti organizuotu būdu vykdomas įvairiomis 
gyvenimo progomis. Parapijose turėtų išnykti pertvaros tarp 
jos administravimo ir tikinčiųjų visumos. Jie turėtų būti dau
giau įtraukti į parapijos gyvenimą, kad nebūtų vien stebėtojai 

pasyvumui turi būti nukirsta galva, kad išaugtų iniciatyvos ir 
veiklos ne tik galva, bet kojos ir rankos. 

Šiandien katalikams yra daug didesnių pavojų, negu seniau. 
Seniau, netekus tikėjimo, dar pasilikdavo krikščioniškas klima
tas, kuris saugodavo krikščioniškus papročius. Šiandien su juo 
baigta. Mes gyvename stabmeldiškoje atmosferoje, mes joje 
maudomės. Štai didysis pavojus, nuo kurio mes visi kenčiame, 
ir kuris modernųjį kataliką stato pikčiausioms pražūtims. 

Tarp tiek liūdesio priežasčių betgi yra ir neišmatuojamos 
vilties. Aš turiu galvoje šaunius vyrus ir moteris, kurie švie
sesniam rytojui sukurti nieko nesigaili. 

Naujas pasaulis turi ištrykšti iš žaizdro, kuriame dabar 
tiek priešingų energijų verda Mes visada dėkokime Dievui, kad 
gyvename dabartinėse konjunktūrose. 

Visų pirma reikiai didžiuotis, kad esame liudytojai, dar 
daugiau, veikėjai tos tragedijos, kuri drebina ir perverčia pa
saulį. Visi geros valios žmonės turi didingą pareigą galvoti, 
kad jie turi atlikti misiją: būti geresni vieni kitiems ir kiekvie
nas savo veiklos ribose daryti sunkiausius dalykus, kad page-

Prezidento komisija 
imigracijos klausimams 

Displaced Persona komisijai 
baigus savo veikimą, bet esant 
vis dar daug neišspręstų imi
gracijos ir natūralizacijos klau
simų, Trumanas sudarė vadina
mą Prezidento Imigracijos ir 
Natūralizacijom Komisiją, ku
rios vykdomuoju direktoriumi 
paskirtas Harry N. Rosenfield, 
vienas iš DP Komisijos direkto
rių. Kiti komisijos nariai: E. G. 
Harrison (Philadelphia) Cl. 
Pickett (Philadelphia), kun. 
Th. F. Gulixson (St. Paul), prel. 
J. O'Grady, A. Fisher, Th. C. 
Finucane (— visi pastarieji iš 
VVashington, D. C.). 

Komisija visų pirma praves 

KRIKŠČIONIŠKOJI SĄŽINĖ 
asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime 

(Tęsinys) 

rintų žmonijos likimą. 
Tai bus šios generacijos garbė, jei ji supranta savo misiją, pag7įn~dinesniu7 tyrinėjimus* ry-

kad ji padėjo pasauliui pagerinti jo likimą. | š i u m g u n a u j o j o i m i g r a c i j o s u . 
Amerikos lietuviai katalikai iki šiol dėjo visas pastangas i t a t y m o įgyvendinimu \v nauįo-

pasaulio pagerinimui, ypač savo tėvų žemės išlaisvinimui, tikė- m i s probiemomia Kiekvienas 
kime, kad po šio kongreso dar labiau suaktyvins savo veiklą g a y o p a s i ū 1 y m u s ' g a l i s i u s t i ad_ 
žmonijos gerovei, ypač Amerikos ir Lietuvos gerovei. r e g u . R N R o s e n f i e l d E x e c u . 

tive Director, President's Com-
mission on Immigration and Na-

Dorinės pareigos kietumą 
Kristus pabrėžė, nepaisant 

savo meilės 
Taip kalbėjo Jėzus Kristus, 

dieviškasis Pedagogas, kurs tik 

nė kiek nesumažėjęs galioja taip 
pat ir šiandieninei jaunuomenei. 
Ji turi moralę pareigą, o su ma
lonės pagalba ir gali būti skais
ti. Apmetame todėl kaip klaidin
gą tvirtinimą tų, kurie kalba, 
kad brendimo metais nupuolimai 

rai^moka, geriau negu žmonės,; e s ą neišvengiami, kad esą never 
ta iš jų daryti didelių išvadų, 
kad jie nesą sunkios nuodėmės, 
kadangi, kaip jie sako, papras
tai aistra atimanti būtiną laisvę, 
kad veiksmmas būtų moraliai 
atsakingas. 

Priešingai, tai yra privaloma 
damas viršgamtinio pasaulio už-] i r išmintinga norma, kad auklė 

pažinti sielas ir patraukti jas 
prie savo meilės beribėmis savo 
širdies tobulybėmis, kurios yra 
pilnos gerumo ir meilės. 

O tautų Apaštalas šv. Povilas 
argi kitaip mokė? Savo nepa
prasta įtikinančia galia, atskleis 

dangą, jis atskleidė didybę ir 
grožį krikščionių tikėjimo, jame 
paslėptus turtus, galią, palaimą, 

tojas neapleistų pareigą jaunuo
menei parodyti skaistybės gar
bingumą, jos teigiamas savybes, 

pasakytoji Stalino kalba. Stali- turalization, Executive Office. š i s ..Vykdykite savo išganymą 

laimę, pasiūlydamas tai sieloms,! k a d jaunuomenę uždegtų ją my-
kaip vertą krikščionies laisvės! l ė t i i r W branginti dėl jos pa-
objektą ir nesulaikomos meilės! č ios» k a d a i š k i a i įdiegtų įsaky-
veržimosi tikslą. Tačiau taip pat! ma- k a i P toki> s u v i s u dieviškojo 
jo yra ir tokie perspėjimai, kaip! patvarkymo svarbumu ir rimtu 
v • * « « « • * . i u ~u« i i ' f / x K i i i Vx 11 /i i t f > i i I f 1 / . 4 * . i ' i . • i »• i 

nas kalbėjo: 

Kada Stalinas stos į karą 

1947 m. Sovietų Rusijoje bu
vo paskelbta viena anksčiau pa
sakytoji Stalino kalba. Stali
nas kalbėjo: 

Spaudoj ir gyvenime — Jei karas ateis> mes negal* 
1 J & / sime sėdėti sunėrę rankas. Mes 

DR. J. DAUGAILAS turėsime įsikišti. Bet mes sto-
Tironas mSgsta smilkalus , s i l" e P ^ u t i n i e j i , ir tai tam, 

j kad mestume ant svarstyklių le 
Naujai išėjusiame veikale I miamą svorį. — 

"The Life and Death of Stalin' 
jo autorius Louis Fischer atkrei 
pia dėmesį į šiuos įdomius pa
lyginimus: kai buvo švenčiama 
revoliucijos penkerių metų su
kaktis, kai dar Leninas buvo 
gyvas, Maskvos "Pravda" 1922 
m. lapkričio 7 d. suminėjo Lėni 
ną 12 kartų, T.ockį — keturis, 
o Stalino nepaminėjo nei karto. 
Jau 1927 m. lapkričio mėn. 7 
d. "Pravda" Staliną suminėjo 
88 kartus, Leniną 54 kartus, i 
Pagaliau 1947 m. lapkričio 7 d. j 
"Pravda", kuri dėl popieriaus 
stokos iš 8 puslapių buvo su
mažinta tiki iki 4, vistiek Stali
ną suminėjo net 66 kartus. 

Stalino gimtadienis 

Būdingas ir kitas palygini-

Korėjoje Stalinas užkūrė kru
vinas žudynes, plečia jas ir ki
tur, bet vis stengdamasis, kad 
svetimomis rankomis būtų nu
leidžiamas kraujas demokrati
joms, pats gi tyko lemiamą va
landą pasirodyti ir išeiti lai
mėtoju. Laimė, pasaulis tas 
kruvinojo tirono klastas iššif
ravo ir kaskart galingesnė at
spara organizuojasi prieš jį. 

\ 
Aiškejančios paslaptys 

Kai sąjungininkas laisvai ga
lėjo pasirinkti sąjungininką, jis 
pasirinko Hitlerį. Į demokrati
jų lagerį jis atėjo tik Hitlerio 
atvytas. Užmiršdamos tai de
mokratinės valstybės jam nešė 
pagalbą, ir tik neseniai plačiau 

VVashington 25, D. C. 
Ši komisija svarbesnėse kraš

to vietose darys apklausinėji
mus ryšium su imigracijos ir na
tūralizacijos teisiniais nuosta
tais. Chicagoje tie apklausiiėji-
mai bus spalio 8 ir 9 dienomis. 

Būtų gerai, kad mūsų teisi
ninkų draugijos patyrinėtų, ko
kie būtų lietuvių pageidavimai 
ryšium su naujais nuostatais. 

— epitetas 

Didžiausias uostas 
Nelengvai patikima, bet vis 

dėlto teisinga žinia sako, kad 
šiuo metu antrasis JAV uostas 
(apyvartos atžvilgiu) yra De-

I troitas. Pirmoje vietoje yra 
New Yorkas, kuris per gegužės 
mėn. padarė $627,400,000, gi 
antroje vietoje stovi Detroitas, 
su $144,400,000 importo-eks
porto apyvartos. 

40 METŲ PREKYBOJE 

SUKAKTUVIŲ PROGA 
KAINOS ATPIGINAMOS 

su baime ir drebėjimu" (Pilip. 
mu. Tokiu būdu auklėtojas pa
lenks jaunuomenę vengti arti-

2, 12), ir kad iš po tos pačios' miausių progų, ją sustiprins ko-
jo plunksnos išėjo kiti morali- V 0Je . k u r i o s kietumo nereikia už 
niai įsakymai, skirti visiems ti- s^Pti. & palenks drąsiai prisi
kaltiesiems, ar jie būtų p a p r a s t i , i m t i t u o s pasiaukojimus, kurių 
žmonės, ar asmens augšto jaut-, reikalauja dorybė, ir ją para-
rumo. Imant todėl kaip tikslią, S i n s ištverti ir nepatekti į pa-
normą Kristaus ir Apaštalo žo-1 vojų padėti ginklus pačioje ko-
džius, ar nereiktų pasakyti, k a d ! v o s pradžioje ir be pasipriešim-
šių dienų Bažnyčia yra daugiau m o suklupti ir pasiduoti pagedu-
linkusi į nuolaidumus, negu į s i e m s papročiams, 
griežtumą? Tokiu būdu yra aiš
ku, kad slegiančio kietumo prie
kaištas, kreipiamas prieš Bažny 
čią „naujosios moralės" šalinin
kų, tikrumoje pirmoje eilėje pa
žeidžia patį garbingąjį Kristaus 
asmenį. 

Jaunimas turi būti skaistus 
Žinodami Apaštalų Sosto tei

sę ir pareigą pasisakyti, kada 
reikia, autoritetingai moralėm 
klausimuose, Mes 29 d. spalio 
praėjusių (1951) metų kalboje 
pasiskyrėme apšviesti sąžines I 
moterystės gyvenimo problemo 
se. Su tuo pačiu autoritetu šian 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIŲ Ris i V 
MEDŽIAGĄ 

CARR M O O D Y 

LUMBER CO. 
S T A S Y S L I T W I N A S , Prez . 
3039 So. HALSTED ST. 

Tel. VIctory 2-1272 
APKATNAVIM4 IR PREKIŲ 

STATYMĄ TEIKIAME 
PRI-

mas. Stalinas yra gimęs 1879 I Paaiškėjo - kokia kaina. Pvz. 
metų gruodžio 21 d. Kaip Krem j s a v o naujoje knygoje autorius 

vykių kurie vyksta viršum jų galvos. Cia ir prasideda k a t a - , , ^ t i r o n a g m ė g s t a J į k a l u g | Fischer primena, kad 1942 m. J 
likų akcija. 

atsispindi iš to, kiek komparti-
2monija jieško savęs, žmogus bando atrasti žmonišką kon- ! ̂  organas "Pravda" skiria vie 

NEMOKAMAI 
dien pareiškiame auklėtojams ir , RAŠTINE ATIDALYTA kasdien nuc 
pačiai jaunuomenei: įsakymas 
saugoti sielos ir kūno skaistybę 

g vai. lyto Iki 6 vai. vakaro lt 
Šeštadieniais Iki 3 vai. vakaro 

m 

taktą su kitais. Tą sąjūdį skatina Šv. Tėvas, kuris jam gali 
duoti tik bendras direktyvas. Gi atskiros šalys turi sekti kiek
viena savąjį pašaukimą. Į klausimą, ar šiais laikais persekio
jama Bažnyčia nėra priversta tam tikrą laiką gyventi patam
siuose, lyg katakombose, kaip mano Berdiajevas, žymus pran
cūzų rašytojas ir diplomatas P. Claudel atsako: "Ne, tai gali 
būti tiesa Rusijoje, bet ne kur kitur. MūsiJ varpinės yra dan
guje. Eikite ir sakykite, kad Katalikų Bažnyčia, kurios sritis 
yra visas pasaulis, o ne katakombos, mokės apsiginti". 

KAME YRA IŠSIGELBĖJIMAS? 

Šiandien pseudokrikščioniška civilizacija bankrutuoja ir 
žlunga. Krizę buvo galima iš anksto pramatyti dėl to, kad ne
krikščioniškas elementas, kuris norėta be žalos įmaišyti į krikš
čioniškąjį cementą, turėjo vieną gražią dieną susprogdinti visą 
pastatą, štai, mes prie sudužusios sienos pamatų. Nuo dūžio — 
visuotinis apkurtimas, kuris trukdo darbą. Vienintelis išsigel
bėjimas katalikams yra atgauti savo vaidmens sąmonę. 

Gerai turime atsiminti, jog begalinės žmogaus dvasios tal
pos neužpildys nei komunizmas, nei kitas rytojaus "izmas". Tei
singai prancūzas mokslininkas S. Fumet pasakė: "Saugokis fal
sifikuoto nektaro, kuris sugyvulina dvasią, to blogo netikrųjų 
dienų midaus, kuris pigia kaina pasotina ir troškulį nuramina. 
Žmogus alksta kitos duonos, ir tik Evangelijos vanduo gaivina 
visada, kaip liudija tie, kurie jį gėrė". 

Gyvename svyravimų ir neaiškumų laikotarpį. Ko reikia, 
kad katalikai naujoje situacijoje būtų savo uždavinių augštu-
moje? Kada mus traukia srovė, tai mes turime eiti greičiau už 
ją, jei norime būti savo krypties viešpačiai: laivas, kuris ne
plauktų greičiau už srovę, nieko nelaimėtų. Veikimo sėkmin
gumui reikia mažiau kalbėti ir rašyti apie darbo metodus, o 
daugiau dirbti. Mes turime vengti nuolatinės baimes ne mažiau, 
kaip adoravimo viso to, kas yra nauja. Skirtumai, kurie pra
džioje rodosi neišsprendžiami, laikui slenkanti išsisprendžia. Es
minis dalykas sėkmingam katalikų veikimui visose srityse yra 
jų religinio gyvenimo pažanga. 

REIKIA PASYVUMUI NUKIRSTI GALV4 

Katalikai privalo atlikti svarbią iniciatyvos pareigą: jie 
turi spręsti ir veikti. Turi veikti vieningai, ryžtingai ir sistema-
tingai. Kitaip veltui jie būtų pavadinti žemės druska. Katalikų 
kartojama nekatalikiška totalistinė* formulė: "Rūpinkimės savo 
mažais reikalais, Dievas savuosius padarys ir be mūsų", atėmė 
iš katalikų vadovavimą laikiniesiems dalykams. Tam nelemtam j buvo paskelbta viena anksčiau 

tos "vozdžio" garbinimui: 1949 
metais jau gruodžio 8 d. Stali
no gimtadieniui buvo paskirt6s 
keturios skiltys, toliau, iki gruo 
džio 18 d. ketvirtadalis laikraš
čio kasdien vis buvo skiriamas 
Stalino gimtadieniui, ir tai ne
skaitant sveikinimo telegramų 
Stalinui, kurios skelbiamos kas
dien. Gruodžio 19 d. Stalino 
gimtadieniui buvo paskirti du 
puslapiai iš. keturių, gruodžio 
20 — net trys su puse, pagaliau 
pačiame gimtadienyje — visi pa 
didinto numerio 12 puslapių te
buvo skirta tik Stalinui. Gruo
džio 22 d. diktatoriaus smilky
mui buvo skirti šeši puslapiai 
be dviejų skilčių, gruodžio 23 
d. —- trys puslapiai iš keturių, 
taip pat ir Kalėdų dieną — iš 
keturių dienraščio puslapių n t t 
trys buvo skirti Stalino garbei. 
Gruodžio 26, 27 ir 28 dienomis 
iš keturių puslapių du buvo skir 
ti Stalino gimtadieniui, gruo
džio 29 —- pusantro puslapio, 
gruodžio 30 d. — truputį ma
žiau, kaip vienas puslapis. Tai
gi, vien tik Stalino gimtadieniui 
minėti per vieną gruodžio mėne
sį (1949 m.) vien tik "Pravdos" 
buvo paskirta apie 50 puslapių. 

Neveltui knygos autorius pa
reiškia: 

— Stalinas nežino sa ik \ tas 
jį ir daro totalitaru. Jo tušty
bė — neribota. 

Kada Stalinas stos į karą 
1 

1947 metais Sovietų Rusijoje 

birželio 27 d. iš Islandijos į Ar 
changelsk išplaukė 34 laivų kon 
vojus su ginklais Rusijai. Iš jų 
net 23 laivus su įgulomis pa
skandino vokiečiai. 

Tų metų balandžio, gegužės 
ir birželio mėnesiais iš JAV uos 
tų į Murmanską išplaukė su 
ginklais 84 laivai, veždami 
522,000 tonaf, mųnicijos. Iš jų 
33 žuvo pakeliui. Dabar gi — 
visa tai užmiršęs — Stalinas 
kursto ir veikia prieš demokra
tijas. 

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

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

Tel. CAlumet 0-7237 
GhicagO 8, Illinois 

Atidarą pirmadienio Ir ketvirta- į 
dlenio vakarais lkl 9:30 vai. 

Budrlko leidžiama radijo valanda 
iš WHFC 1450 kll. radio stoties ket
virtadienio vakarais nuo 6 lkl 7 vai Į 
vak. «u orkestru Ir dainininkais. 

L 

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. 

P i rmad. i r Ketv i r tad . a t d a r a iki 9:30 vai. vaka ro 

Southwest Furniture Company 
6200 South Western Ave., priešais Sear's krautuvę 
Lengvos ISmokSJlmo sąlygos tiesioginiai be Jokios kredito Įstaigos 

y/ 

a profitable reminder 

open a savings account 

this month ^ 

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

frauekit su $1 • Pridėkit kiek norite, 
.kada noriu 

• 

UNIVERM SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION, 

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

Valandos: Pirmadieniais, antradieniais Ir penktadieniais nuo 9 ryto 
iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais uždaryta, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. p. p. 

Didelis Išpardavimas 
Gavome didelį kiekį naujų rudeninių 
rūbų ir baltinių, ii parduodame suma
žintomis kainomis. 
Taipgi turime visok] pasirinkimą reikalingu 

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

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

JOSEPHS DRY GOODS STORE 
3218 South Halsted Street Chicago 8, Illinois 
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SAFETY OF YOUR 
SAVINGS 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAOO, ILLINOIS Penktadienis, rugsėjo 26, 1952 
B 

ŠVENTINAMA * NAUJOSIOS 
PARAPIJOS BAŽNYČIA 

Susivienijimo centras, norėda
mas šią akciją išvystyti Cleve-

-. „. ., «T ,. « ! landė, buvo atsiuntęs gen. or 
Gražioji Nepaliaujamosios Pa v . & 

A x- r> Ais„ ganizatonų dr. J . Bajerčių, ku 
galbos Švenčiausios Paneles , * _ J » u £ \ Z i « 
bažnyčia, kuri t ikrai bus visų 
lietuvių pasididžiavimas ir gar
be, jau galutinai baigiama įreng 
ti ir vienas iš Clevelando vys
kupų B. m. spalio 19 d. 11:30 
vai. ją pakonsekruos. Laukia
ma daug svečių ir garbingų da
lyvių. Per pamaldas giedoti pa
kviestas Čiurlionio ansamblis. 

Šiuo faktu džiaugiasi visi Cle 
velando lietuviai tikintieji, bet 
labiausiai sunkiausią ir atsakin
giausią naštą nešąs naujosios 
parapijos klebonas kun. J. F. 
Angelaitis, kuris užsimojęs šią 
šventovę pastatyt i nesustojo 
pusiaukely, bet įtempęs visas 
jėgas privedė iki galo. Jam di
dele garbe ir padėka. Apie nau 
jąją lietuvių bažnyčią ir jos 
s ta tytojus dar kartą pasisaky
sime. 

RADIJO VALANDA VEIKS 
IR TOLIAU 

Sušauktame praeitą sekmadie 
nį Lietuvių Radijo Valandos su
sirinkime dalyvavo palyginti ne
mažas lietuvių būrelis. I r šis 
faktas dar kartą įrodė, kad ra
dijo klausimu clevelandiečiai do
misi ir rūpinasi jo aleitimi. Pri
imtas liakinis s ta tu tas , pagal 
kurį tvarkysis suvisuomeninta 
radijo valanda ir išrinkta, valdy
ba iš Balio Augino, Jaunučio 
Nesvyčio, Juozo Stempužio, Al
fonso Mikulskio ir Vaciaus Ro-
cevičiaus. Kontroles komisiją 
sudaro Vyt. Raulinaitis, L. Sa-
gys ir Jul. Kazėnas. Pačiame 
susirinkime nariais įstojo 34 
asmenys ir dar 20 asmenų pri-

ir būti renkamiems) y ra bend
ruomenine kiekvieno lietuvio pa 
reiga, tad visi ją atlikime. 

— o — | 
Tauta y ra prigimtoji žmonių 

bendruomene. Niekas negali 
būti prievartaujamas savo ryši 
su tautine bendruomene nu t rauk 
ti. Pasaulyje pasklidę lietuviai 
sudaro vieningą Pasaulio Lietu
viu Bendruomenę (iš Vyr. Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto 
paskelbtos Lietuvių Char tos ) . 
JAV L B Clevelando Apylinkes 
Laik. Organtaaclnls Komitetas 

E" "ANNA CHRISTIE 
keturių veiksmų, gili iš jū

rininkų gyvenimo drama, pasta
ty t a Chicagos lietuvių teatro, 
Clevelande bus suvaidinta spa
lio 5 d. 6 vai. vak. WHK radijo 
stoties didžiojoje salėje. Pa
statymui dekoracijas nupieš'e 
dail. Alb. Bielskis. Režisierius 
— akt. Jurgis Blekaitiš! Bile-

ris per t rumpą laiką užraše 30 
naujų narių. Nuolatiniu vieti
niu organizatoriumi pakviestas 
V. Rocevičius, kuris šią akciją 
tęs toliau. Visais reikalais pra
šoma kreiptis sekmadieniais į 
Spaudos kioską, arba paprasto
mis dienomis — 1319 E. 89 S t , 
tel. RA 1-9936. 

Pagal naują patvarkymą iki 
40 metų amžiaus gali apsidraus
ti iki 1,000 dol. be sveikatos 
tikrinimo, nuo 41 Iki 55 metų 
iki 500 dol. ir nuo 56 iki 60 
metų iki 250 dolerių. 

Clevelando keturių kuopų sek 
retoriai praneša, kad tie, kurie 
negali ateiti į reguliarius kuopų 
susirinkimus, savo mokesčius 
gali sumokėti ir Spaudos kios
ke. 

LIET. BENDRUOMENES 
APYGARDA 

Jungtinių Amerikos Valsty
bių Lietuvių Bendruomenės Vy
riausias Organizacinis Komite
tas pavedė Clevelando apylin
kės Laikinajam Organizaciniam 
Komitetui eiti ir Clevelando apy . 
gardos (ii apima Ohio valsty- \^* a t " k u moksleivių kuopos pir 
bę) valdybos pareigas. Arti- H * * * , a t i tarnavęs JAV ka-

i n • • ~.~~..L*~. Iriuomen'eje dvejus metus, tar-
miausias laikinosios apygardos Į 1 " ^ J _,__,._ iL.w« 
valdybos uždavinys - suorga
nizuoti Lietuvių Bendruomenės 

New York N. Y. 
l i e tuvia i veržiasi augštyn... 

Milioninio t iražo laikraščio 
"Daily News" ir prie jo veikian
čios šalpos draugijos iniciatyva 
š. m. rugsėjo 10 d. vyko 18-tas 
tradicinis balius — šokių kon
kursas, angliškai vadinamas 
"Harvest Moon Bali". 

To baliaus metu, 20,000 žiūro 
vų akyvaizdoje, didžiausioje 
New Yorko salėje — Madison 
Sąuare Garden vyko varžybos 
laimėti I vietą geriausiai šokė
jų porai valso, tango ir kt. šo
kių konkurse. Polkos varžybo
se dalyvavo net 4 lietuviai (iš 
prileistų prie varžybų patikri 
nimuose 24 žmonių). Po įtemp
tų momentų pirmą vietą laimė 
jo Amerikos lietuvaitė Janina 
Juodytė, šokusi su -kitataučiu. 
Gi ketvirtąją vietą, tik vieno 
taško skirtumu, užėmė naujaku 

^ 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
Kąilnlngas Ir garantuotas darbą* 
Aparatai nemokamai paimami Ir 

pristatomi ] namus. 
DARBO VALANDOS: 6 v.v.—lO v.v. 
fteAtadlenialtr. 8 v. ryto—10 v. vak. 
M. IUMKIK, 41 l t So. Franctacu. 

Tclef. YA 7-1099 

tų galima įsigyti sekmadieniais '(rių pora Jadvyga Statkevi 
Spaudos kioske. 

TRUMPAI 
Tremtinių draugijos susi 

kimas šį sekmadienį, rugsėjo 
28 d. 11:30 vai. lietuvių salėje. 

Aldona ir Vy tau tas Raulinal-
čiai džiaugiasi savo pirmaisiais 
dvynukai — berniuku Andriu
mi - Vytautu ir mergaite — In
grida - Aldona. 

I)r. M. Vaitėnas jau sveiksta 
savo namuose. Netrukus pra
dės priiminėti pacientus. 

"Atžalyną*', s ta tomas ateiti
ninkų ir skautų, jau pradėjo 
repeticijas. 

Aloyzas Bagdonavičius, bu-

'čiūtė, iš Linden, N. J., ir Kazys 
Navickas, iš Newarko, N. J. 
Visi laimėtojai buvo apdovanoti 
specialiais auksiniais medaliais. 
Pirmųjų vietų laimėtojai gaus 
gerai apmokamus pasirodymus 
per televiziją ir kitur. Tur būt 
pirmą k a r t milžiniška Madison 
salė ma tė lietuviškuose taut i 
niuose kostiumuose laiminčius 
lietuvius! 

Tenka pridurti , kad šio dide
lio konkurso vienu teisėju visą 
eilę metų yra Amerikos lietuvis, 
lietuviškojo radijo direktorius 
Jokūbas Stuka's. S. Žvangutis 

apylinkes visoje Ohio vaistyk 
beje. Apylinkių organizavimo 
iniciatyvos prašomi imtis atski
rų vietovių lietuviai veikėjai, 
informacijų kreiptis į komiteto 
pirm. St. Barzduką: 7509 Lawn 
view Ave., Cleveland 3, Ohio. 

Lietuviu Bendruomenės 
susirinkimai sirašė Kultūros Fondo geguži

nėje. Nariai mokės po 2 dol., | S p a l l o 5 d 1 1 : 3 0 v a l lietuvių 
naraai organizacijos 10 dol. s a l , 5 j e š a u k i a m a 3 Clevelando lie 
ir nariai rėmėjai 5 dol. metams. t u v i ų informacinis susirinkimas 

Vaidyba, perėmusi visą atsa- į a d a r b ų t v a r k a : Clevelando 
kcmybę už tolimesn? Liet. Ra- a p y l i n k š s Laik. Organizacinio 
dijo valandos veiklą, visuome- j ^ j į j į ^ pranešimas ir paklau-
nę per spaudą- ir radiją pain- g i m a i M g u m a n v m a i . { jį p r a -
formjos apie tikrąja radijo pa- vQm- a t v y k t j Cleveland' lietu- ' J a Julius Smetona. Koncertas 
dėtį. kai sudarys perėmimo ak- j v i ų o r g a n i z a c i j ų pirmininkai t r - f t a l spalio 26 d. Mažojo Teat ro 

nybos metu apkeliavę? beveik 

ilLI PLAUKAI PRANYKSTA 
BF. DAŽYMO 

—BT'IIII' MMivi—,i mm..mmm 

TELEVIZIJOS 
Jums visados apsimoki-* pirkti tele
vizijom aparatą. M patyrusios, sąžinin
gos krautuvės — iš 

B U D R I K 0, 
kur yra užlaikoma % patyrę mecha
nikai ir kur Televizijos parsiduoda 
geriausių išdlrbysciu nauji modeliai 
su pilna garantija: 
MAGNAVOX, ArjMIRAIj, GENERAL 
KliKCTKIC, P III Ii C O, U, C. A. 
VIC7TOR, DUMONT ir pačios geriau
sios su Iii DRIKO lclbcliu. 

Kaina nuo $199.60 už didel6s mle-
ros paveikslą ir aukščiau. 

Priimamo mainais jflsų radiją, 
gramofoną, armoniką, pianą Ir duo
dame didelę nuolaidą. 

I J K N G V A I S IŠMOKĖJIMAIS 
K«irtas bargenu išmainytų, 

perdirbtų. T. V. setų 
Motorola 7 col $30.95 
Stromberg-Carlson 10" . . . $49.95 
RCA-Victor 10" už $59.95 
Sparton Console 10" $59.50 
KCA-Vlctor 10" Console . . $69.95 
16" Console TV už $119.50 
17" Table TV už $148.50 
17" Conaole UŽ $159.50 
20" Tablo TV už $109.50 
21" Console TV už $189.50 
Admlral Phonograph, Radio 

ir TV kombinacija $120.50 
Klektr. phonografai po . . . $19.95 
Mažos radioH po $19.95 ir aukSč. 
Joigu Jūsų. TV s.'tas neveikia, pa

telefonuokite VIctory 2-9543, Bud-
riko mechanikas jums sąžiningai su
taisys. 

JOS i; BUDRIK, Inc. 
324* South Hatsted Si. 

Tel. VIctory 2-9542 
Pulkus mišinys yra galimas da

bar gauti, kuris pakeičia jūsų 
visą Vakaru Europą, laimingai , plaukus ctgal*į natūralią tamsią 
sugrįžo į Clevelandą ir rengia- \epalvj beveik,kaip magiškai VJr \}tSSS^i£^S!Si!WB8tf 
Qi nmrlpH medirinosi studiias ^ J ^ 1 kasdien" per trumpą laiką, i Nedaliomis uždaryta, 
si pradėti medicinos studijas, , p a l e n g v a > i r a tehuklingai pasikei- I 
pasinaudodamas GI js tatymu. j&a žili \ natūralią •— atrodančią 
Jo draugai sveikina mieląjį Alo 

— o 

yzą, sugrįžusį į jų tarpą. 
D&il. J . Pautienhis, dr. K. 

Pautieniaus brolis, dekoruoja 
lietuviu klubo patalpas. 

Į L. R. K. Federacijos suva
žiavimą "Ateit ies" klubą a ts to
vauti išvyko prof. Ign. Malinaus 
kas ir žurn. — pedagogas J. 
Gobis. 

Vincės Jomiškaites jubilėji-
niam koncertui rengti sudary
tas iš 9 didžiausių organizacijų 
komitetas, kuriam pirmininkau-

spalvą. Šis nėra skubus dažas. At- Bud riko Radio Valanda leidžiama 
siminkite, Kad tamsūs plaukai 
jaunina išvaizdą. 

Jei jūs norite išmėginti šį ne
paprastą mišinį be jokias rizikos 
tiktai pasiųskite šią iškarpą \ 
TRYSAN CO., Dept. ,506, Peeks-
kili, N. Y. Jie Atsiųs jums du $2.-
50 vertes buteliukus už $4.00 plūs 
80 centų taksų mokesčiui. Tai yra 
$1.20 nuolaida nuo reguliarios 
kainos. Jei, kaip jūs pavartosite 
pagal nurodymus, ir nebūsi e pa
tenkinti d§l kokios nors priežas
ties, jūsų pinigai bus pilnai graži
nami. 

tą su Jaun. Nasvyčiu, iki šiol b a jų i e l e g u o t i atstovai, ta ip 
tvarkius 'u valandos reikalus 

m VAL. ATLAIDAI 
Šv. Jurgio parapijos bažny

čioje šiauš metais bus spalio 
12, 13 ir 14 dienomis. I atlai
dus pakviesta ir svetimų kuni
gų, kurie pa ta rnaus norintiems 
atlikti savo dvasinius reikalus. 
Pamokslininkai lietuvių ir ang
lu kalbomis taip pat bus sve
čiai kunigai. 

RKSIRfPINANT SAVO IR 
J A U N Ų J Ų ATEITIMI 

L. R. K. Susivienijimas Ame
rikoje, norėdamas dar efektin
giau prisidėti prie lietuvių kultu 

pat maloniai laukiami ir orga
nizacijų nariai bei atskiri as
menys, kuriems rūpi Lietuvių 
Bendruomene ir pastangos ją 
ko geriausiai suorganizuoti. 

Spalio 26 d. 11:30 vai. lietu
vių salėje šaukiamas pirmasis 
pirmosios Clevelando apylinkes 
susirinkimas. Jo darbų tva rka : 
1. a t idarymas, 2. prezidiumo rin 
kiman, 3. linkimų komisijos pa
pildymas. 4. apylinkes valdy
bos ir kontrolės komisijos rin
kimai, 5. susirinkimo deklara
ciniai pasisakymai, 6. einamieji 
reikalai, 7. susirinkimo uždary
mas. 

Lietuvių Bendruomenei pri-

saleje. S. G. 

illllimiUllllllilllllMillltl*:illill?1llf1iillV 

Tavarde 
Adresas 

Miestas 

• • 

, « • • 

ValPtybs 
i • m m i. • - - • i i i 

» . . . . • 

r inė; veiklos, yra užsimojęs \ k l a u s o , v i s į lietuviai, tad j šį su-
įaujai prirašytųjų narių pirmi}- į , i i r i n k i n i ą tUi.į atvykti visi Cleve 

jįj metų mokestį Mirt i jaunimo 
stovyklų įsigijimui, liet. knygų 
leidimui ir pagal galimybę ne
turtingųjų studentų šalpai. Va
dinas, visi apsidraudžia š;.oje 
vienoje iš stipriausiųjų liet. ap-
draudos organizacijoje, ne tik 
užsitikrina savo socialinę ateitį, 
bet padeda įsigyti lietuviškam 
jaunimui stovyklas, kur jaunieji 
gaus puikaus lietuviuko auklėji
mo. Savų stovyklų įsigijimas 
jau senokai vargino lietuvių tė
vų galvas. LRKSA pi rmas is pĄ 
darė šį gražų istorinį nutarimą. 
Kad visa tai galima būtų rea
lizuoti, lietuviai turi stoti na
riam j aią apdraudos organiza
ciją. U l > 

U ž s i š a u k i t e baldu* 
iu-*tai R lietuvių d i r b t u v e 

Paa mus iciute nunlplikM Jvalrio r0 
*tų hahUiH, iam^ r«lkni«n.i»< *Ald> 
t\f haldu« namų relUrm-nlM «allnm 

• no rnif«atri).vj •*tiw' Ir kitu* b»l 

A . H C H E R A V K N U B 
f U K N I T U R K C O , 

-»< ' l ' O ' / ^ S K A Z I K A I T ' D 
<140 Areh«»r Avenur 

•»«l 1.\f*yrttt> S-S51# 
Prie;* talžydami baldua patik linkite 
P»H mus, (?al Jum* bu» «konAr>««k»H. 
"^msakytl tledlal l» mflHt) dlrbtitvBe. 
Jei pageidaujate, galeatme duoti ir 

Dalyvauti rinkimuose (rinkt oH^ĮĮĮH.tiHiMuniuiimiiitliiiiHiHlli' 

lando ir jo pjriemleačkj lietuviai. 
B«'t balsuoti pagal įs ta tus galės 
tik 18 metu sukakę. 

Jr -

BILL K'S 
^"^v >«•• X \lrs. \VIII kaivlval, 
!r/gtt ^~^^. Savininkai 

l 

''•tiimMi**, 

^*kM& Ir* 
SĮ&sf 

ir iJSc 
Jet me» 
patenkiname Šim
tus kitų asmenų, 
kodėl mes negalėtume 
patenkinti jūsų? Atrykite ir 
duokite progos mums jus (tikinti. 

LIQU0R STORE 
ANOTAPROOM 

4644 S. Paulina St. 
NEPAMIRŠKITE 

BILL K'S 
Didelis pasirinkimą* 

Importuoti* 

^ 

" • • ' • » "•" — —- ^ 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGĄ PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

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

NUO UŽSISENBJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ! 

'H*, lsur»e končia nuo SKNŲ ĄT 
VIRV Ir 8KAU1Ž1V " ŽAIZDŲ. JU 
nogall ramiai aStietl ir naktimis mle 
eroti, nes Jų u^alHenfijusioa žaizdoj-
nložtl Ir skauda. Kad pa*allntl tų 
niožejinuj Ir skaudėjimą senu at 
srivų Ir skaudančių žaizdų. užd6k!U-
PKOITLO Ointmcnt. Jo g y d o m o s 
vpntvb6M palenprv ns jūsų skaudėj! 
mn Iv na'ėsltf .rainiui mlogoti nak 
i). Varlokito Jj lalptfl nuo skaudžių 
nudeKtmų. Jis taipgi pasalina įĄHfc 
iliutj, ligos, vadinamos PHOHIASIS 
Taipgi pasalina per&ejimą Ilgos, vadi-
nainos A'PIILKTB'B FOOT. sustabdo 
• Ižlovlnlma odos ir piM-plyslmą tarp 
olrWlu Jis yra tinkamas vartoti nuo 
džinstančlos ir suskilusios <>}<»• *>*» 
yra gera gyduolė nuo visų ISvirslnlų 
odos llnrų. LEOULO 
Ointinent sutelks Ju»»» 
pagaila nuo nuvar
gusių, perfttaimi i»' 
nležlnčlų kojų l^egu-
lo Olntment yra par
duodamas po 75 et.. 
11.81 ir $3.50. Pirki
te vaistinėse Chleago 
Ir apyllnkėso ir Mll-
waiikoe, a r b a a t -
siųskite money orde
ri J — 

LEOULO, Department D 
5618 W. Eddy St., CMcago 34, III 

MUlberry 5-3694 

C iki 7 vai. vak. 15 stoties WHFC, 
H 50 klloc.yeles. 

MILDA BUICK 
SALES 

S0T West 3Sth Straet 
Lfliayette 3-2022 

• • • » • » " ' • • " • • 

T0WN OF LAKE IT1UTIES 
Yra vieta, kur lietuviai apsirūpina baldais, 
namų reikmenimis, televizija ir radio ge

riausiomis i&simokejimo sąlygomis! 

Enjoy o housefol of heat with to little fuel -
Furnace volum© heat for the price of a heater 

MONEY BACK GUARANTEE! 

OIL o* GAS HEATERS 

T0WN OF LAKE 
UTILITIES 

Vladas Klash 
K. of Oi (Kolum 
bo VyOlų) nai'ys 

4-to laipsnio 

1800-02 Wi'.st 47th Street 
(kampas Wood Str . ) 

Tel. - LAfayette -3-7771 

4> 

VISKO UŽTEKTINAI — TUGJAUS PRISTATOMI 
Baldus, anldytuvus, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 

Kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
/emos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime didelį pasirinkimą 

Mes Pagaminame Baldus ir 

:^s 

t ! ej iiv Pagal JŪSŲ Užsakymų 

RG0SEVELT FURNITURE 
C0MPANT, INC 
Lietuviu Krautuve 

2ir\w W. HOOSEVELT BD., Tel. S E 3-4711 
Atli lum p i rmadien io ir ketvlrta.«iieni<> v a k a r a i s iki 9:80 
Atdam sekmadieniais nuo n iki 4:30 vai. popiet. 

// 

^^^mmĖmmmm?^^mmmwMmmi^iwmmwm'. \ 

P r i e š - A d v e n t i n i s 

Spaudos Balius 
SU KAUKĖMIS 

Dienraščio %%Draugo" Naujų Mašinų 
«' Fondui Paremti. 

M I D W E S T - B A L L R O O M 
MIDWEST H0TEL 

(Hamliii Bouievard Ir Madison Sireei) 

Lapkričio 29 d., 1052 m. - 8:30 vai. vak. 
Spaudos valsas... kaukės... meniški kostiumai... ver

tingi pryzai... grVži Jurgio Akelio orkestro muzika... žy
mūs šeimininkai viešpataus... skanios vaišes... žymūs sve
čiai... tokia bus programa šiame prieš-adventiniame ba
liuje lapkr. 29 d., 1952 m., kai dienraščio Draugo admi
nistracija pradės sukelti fondą pirkimui naujų spaustu
ves mašinų, kad patobulinus spausdinimą laikraščio. 
Rezervuokite tą dieną Spaudos Baliui. 

DRAUGO ADMINISTRACIJA 

file:///Viii
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Penktadienis, rugsėjo 26, 1952 n 

PITTSBURGHIEČIAI VYČIŲ 
SEIME 

Neseniai įvykusiame Lietuvos 

BIDRIK PREKYBOS 
40 METŲ SUKAKTIES 

PROGA 
laikrodėlių IŠIMI rria v imas sutaupo pu-
*>e ir ketvirtadalį kainos pigiau, kaip Vyčių seime Daytone dalyvau 
Hholcsalc . . . . . y- t. u- x-

jantieji vyčiai pittsburghiečiai 
gavo nemažai nustebti del per 
juos visiems pittsburghiečiams 
vyčiams suteiktų pagyrimų, ry
šium su praeitų metų veikla. VI 
sų pirmiausia tenka džiaugtis 
ir didžiuotis, jog net du pitts-

PITTSBURGHO LIETUVIŲ ŽINIOS 

UMTĄfl 'ITKSTANOIV DOUBRJV 
VEKTftS I M K H o n r . l . U 

importuota tiesiog iš Šveicarijos, Vo
kietijas, l'iani'ii/ijo-.. Ileltfljos, Itali
jos, Amerikos. 

Atsilankykite Ir patys jsitlkinkit*-. 
kad Hl'DKIKAS parduoda urmo kai
nomis be. Jokių taksu. Štai darbinis 
klAoninis laikrodėlis, $3.50 vertes. 
dabar už $1.95 
$8.50 iki $12.50 vcrt«» rankiniai 

laikrodėliai su odine ar me
taline apyranke, parduodama 
ul f 4.95 

$29.(Ht vertas rankinis gold ftl-

"ČUJRLIONIS" PAS MUS... 
Primename, jog spalio 18 ir 

19 dd. pittsburghiečius lankys 
mūsų pamiltasis "Čiurlionio" an 
samblis. iš kaimyninio Clėvelan-
do. Jų koncertas amerikiečių 
visuomenei įvyks spalio 18 d. 
8:30 vai. vakare Foster Memo-
rial salėje Oaklande. Kitas kon 
certas lietuvių visuomenei įvyks 
spalio 19 d. Lietuvių salėje. Laj 

burghiečiai buvo išrinkti į vy- kas bus praneštas vėliau., JCon-
riausiąjį vyčių komitetą: Vla
das Cinikas antrą kartą vice-

ied 7 akmenėliu laikrodėlis : pirmininku ir Vincas Količius 
i I2.B5 j r . , iždininku. Abu naujieji vyr. 

komiteto nariai yra uolūs, są
žiningi ir darbštūs vyčiai. Abu 
yra buvę Pittsburgho vyčių ap-

certus ruošia Lietuvių Tauti
nio kambario Pittsburgho uni 
versi tėte komitetas. Dalyvauki 
me koncertuose ir jubs remki
me savo aukomis ir skelbimais 
programų knygoje. Visais rei 
kalais kreipkitės šiuo adresu. 

skrities pirmininkai. Specialiu Lithuanian Room Committee, 
pasižymėjimo alpu įvertintas ir University of Pittsburgh, 1426 

Junita St., Pittsburgh 33, Pa. 

ties daugiausia užverbavusiųjų 
vyčių, be kun. Kazėno, yra dar 

Mildred 
Činikienė, Nele Kuncevičiūte ir 

$95.00 j Marcele Onaitiene. Ypatingai, 
kaip jau kelinti metai, pasižy
mėjo ir Lietuvos Reikalų Komi
sija, kuri dirba neįkainuojamą 
lietuviškosios propagandos dar
bą. Komisijai vadovauja nenu
ilstanti apskrities pirm. Elena 
Girdytė. 

Nusipelniusiems pagerbti, o 
visiems kitiems pasidžiaugti ben 

$32.oo vertės gražios išvaizdos 
rankinis 17 akmenėl iu gold 
ftlled laikrodėlis, už $10.93 

$99.50 vertes geltono 14 karatu 
aukso rankinis laikrodėlis, 17 
akmenėlių, tik už $34.95 

$65.50 vertes rankinis Photo 
Wateh, 17 akiu. gold fillod la
bai puošnios išvaizdos, tik 

.*,?*.« — ;.*' \\L':' •«;*; V ' • f33-73! žilagalvis jaunuolis, Šv. Kazi-
$71.50 vertes Photo Watch. gc\- • * 

tono aukso su turtingais baito miero parapijos klebonas kun. 
aukso ornamentais, 17 akm. T TrnrJ-~ i . i M i 4 . a 
parduodamas specialiai . . . $35.75! Magnus J. Kazėnas, laimėjęs 

, 3 a u ? k s o V e t t ? u ž r a n k l n k . g e I t 0 T 2 4 . 9 5 | t r e Č i ą J ą v i e t ą V y Č i U n a r i U V e F " 
$29.75 vertės, iš akmeneiių. par- ibavimo vajuje. Gi tarp dešim-

duodamas už $21.50 
$71.50 vertes Wittnauer, geltono 

aukso, 17 akmenėlių, už . . $41.95 
$135.00 vertes, papuoštas trimis 

deimantais, už $59.50 trVS p i t t s b u r g h i e t Č S 
$175.000 vertOs rankinis Bulovą. 

21 akpieneiiais. geltono 14 
karatų aukso, papuoštas 7 del 
mantais, parduodamas už 

$195.00 vertes laikrodėlis 14 ka
ratų aukso, 17 akmen. su tri
nus deimantais, u i $99.00 

$195.00 vertSc geltono 14 karatų 
aukso rankinis laikrodėlis su 
4 stambiais deimantais, 
tik . u i $99.00 

$225.00 vertes, rankinis 14 ka
ratų geltono aukso, 21 akme
nėlis su trimis puošniais dei
mantais tik $112.25 

$195.00 vertes balto 14 karatų 
aukso. 21 akmenėl ių Bulovą, 
papuoštas 3 akj veriančiais 
deimantais, kainuoja dabar 
tik $99.95 

$226.00 vertes balto 14 karatų 
aukso rankinis laikrodėlis, 17 
akm. su 4 dideliais ir 8 ma
žesniais deimantais, už . . $150.50 

$298.08 vertes rankinis, geltono 
14 kar. aukso, 17 akmenėlių. 
apsodintas turtingais 3 pail
g u s ir S apvaliais deiman
tais, dabar tik už $175.00 

$350.00 vertės l.ongines, balto c M t » i r i * i D I I A A I A C I 
14 karatų aukso, 17 akmeng- 5 5 M A K K 1 A 1 K I J O S I A & I 

nų rankinis laikrodėlis, apvai- g v Kazįmiero parapijos ku- amerikiečių visuomeninkų ruo 
nlkuotas 12 spindinčių del- * r J p;++«Kn»w*>%*» T T m { n s j u a 

mantų, tik už *t<»oo į n i g a į ir tikintieji smarkiai r u o - | s l a Pittsburghe JT minėjimą, 
MoTK.ivfKRi i.AiRiioDftLiAi: Išiasi Pittsburgho vyskupo vizi- I minėjimo komitetą visuomet 

$49.5n vertis rankinis geltono ! tacijai, kuri įvyks rugsėjo 30 į kviečiami atskirų tautybių at-
aukso. 21 akmenėlių už . . $39.95 \ . 

?.r>7.5o geltonas, puošnus, pa- d. i :oU vai. vaK. 
puoštas '^nY"\ i°\Tniil\-, ^ daug kunigų kitataučių ir v i s i : v a v e s 

kais, 1 . akmenų, tik už . . JM«>.Ui» ° O T ^ M I . b ' f ' v ' » v \ * 
feitts moteriškas ranki- vyskupijos lietuviai kunigai. Su- s i e m e t paKviestas \ ruošiamojo 

tvirtinimo Sakramentą ta proga komiteto narius, tačiau jam tų 
priims per 100 asmenų. 

40 VAL. ATLAIDAI 
Homesteado lietuvių š š Pet

ro ir Povilo parapijos bažnyčio
je rugsėjo 22 — 30 dd. bus 40 
vai. atlaidai. Parapiečiai ir kle
bonas kun. E. Wassel — Vasi
liauskas uoliai ruošiasi šiai pa
rapijos šventei. Rugsėjo 17 d. 
parapijos kleboną aplanke kun. 
A. Sušinskas įvairiais organiza
ciniais reikalais. 

SUSITUOKĖ 
Rugsėjo 20 d. Šv. Kazimiero 

bažnyčioje susituokė Aldona Te
resė Simon su Earl Barner. Be 
kitų, vestuvių vaišėse iš Cleve-
lando buvo atvykę ir V. ir M. 
Skirpstai, kurie yra jaunosios 
gimines. Sia proga Skirpstai 
aplankė savo pažjstamus pitts
burghiečius. 

DAUG VARGO SU GIMIMO 
METRIKAIS 

Ne vienas pittsburghiefis, su
laukęs 65 metų amžiaus, norėtų 
gauti pensiją, kuri jam pagal 
įstatymus priklauso. Tačiau 
tam reikalui jis turi turėti gi
mimo metrikus. Jų neturėda
mas ir savo amžiaus įrodyti ne
galėdamas jis pensijos negali 
gauti. O gimimo metrikus gau
ti iš Lietuvos dabar visai neįma
noma: Lietuvos pavergėjai ne
leidžia jų atsiųsti. Gal veikian
tieji Lietuvos konsulatai Ameri
koje galėtų tokius metrikus su
daryti ir išduoti? "Neturintieji 

HENRIKAS PIKTURNA 
Šiais metais šv. Kazimiero 

augštesniosios mokyklos baigia
mojoje klasėje mokosi ir trem
tinys Henrikas Pikturna, pasi
žymįs gražiais piešimo gabu
mais. Ateinančią vasarą jis 
baigs šią mokyklą ir žada to-1 

liau studijuoti. 

SURUOŠĖ POKYLĮ 
Rugsėjo 23 d. šv. Kazimiero 

mokyklos motinų klubas suruo
šė pokylį — "card party", ku
ris davė gražaus pelno. Kaip 
paparastai, visas pelnas paskir
tas jų taip branginamos mokyk 
los reikalams. 

KUN. J. MISIUS l 
REKOLEKCIJAS 

Dangun Žengimo parapijos 
klebonas ir Pittsburgho Kuni
gų Vienybės pirm. kun. J. Mi-
sius išvyko rekolekcijoms nuo 
rugsėjo 22 iki 26 d. 

S U S I R G O 

Savo laiku buvusio uolaus 
Pittsburgho veikėjo Tomkevi-
č iaus iš J a n e Str . , S o u t h Side, 

Pakviesta I stovai. Pernai lietuvius atsto-1 žmona susirgo ir gydosi namie. 
Kasulaitis, buvo ir 

Vienas Tomkevičių sūnus žuvo 
praeitame kare. 

"SHOWER PARTY B. 
JUCEVIČIŪTEI 

Kitą mėnesi ištekančiai Bi
rutei Jucevičiūtei pagerbti ma
dingoji "Shower party" įvyks 
spalio 5 d. 7 vai. vak. Lietuvių 
Piliečių svetainėje. 

SEKMADIENIO PAMALDOS 
7:30 VAL. VAKARE 

Kitą sekmadienį šv. Kazimie
ro lietuvių bažnyčioje praside
da sekmadienio pamaldos, ku
rios buvo nutrauktos vasaros 
karščiu metu. Tačiau nuo da
bar pamaldos vyks ne 3 vai. 
po pietų, bet 7:30 vai. vakare. 
Visi katalikai lietuviai kviečia
mi gausiai tose pamaldose daly
vauti. A. E. 

žurnalistikos Institutas 
Loyolos Universiteto globojamas 

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

Kun. V. BagdanaviČius, MIC 
Cordinat orius: 

Prof. J. A. Zvetina, 2334 So. 
Oakley ave., Chicago 8, 111 

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

Paskaitų tvarkraštis 

Waterbury, Conn. 
Patvirtino valdybą 

PAIEŠKOJIMAI 
Jurgis Sabonis pajleško: \ A . \ S 1 > 

__ . KOLSKIO ir IJ8KIAO. Pram t: ftluo 
L O K a s SaVO S. m . r u g s ė j o 2 0 adresu: Ilev. P. Cclieslus, :{«05 Fir 

d. posėdyje labai kai kieno iš \\JJ* ^ I ? * * £ 
r *'•' Kun. Petras Celieftius pajiefiko: 

garsintą skundą prieš dr. Pet- MARY BAJORAITES ir AMSIJIM 
. . . . .v. j . , . v ,. .« RAJORAITftS. Abi ift McdiniAklu kai-

r ą Vl le iS i d ė l JO n u š a l i n i m o 18 m o , Jezno valsč., Alytaus apskr. Pra-
Waterburio Bendruomenės Apy
linkės pirmininko pareigų, kurį 
buvo pasirašę E. Devenienė, dr. 
Colney ir Br. Dūda, likvidavo 
ir Waterburio apylinkės valdy 
bą patvirtino. 

nefttl ftluo adresu: 3905 Fir Str. Kast 
ChicaKO, Ind. 

Butai darbininkams 
Austrijos katalikai kiek gali

ma stengiasi padėti darbininki
jai apsirūpinti butais. Tam yra 
sudaryta speciali draugija, ku
ri neseniai įrengė 16 naujų 
butų. 

SOPH1E BARČUS 
I i WGES stoties — Ucnga 1SM 

PIRMAD. Iki PKNKTAD. 
8:45 iki 9:80 vai. ryte 

ftKftTAI). 8:80 iki 9:80 vai. ryte 
LIKTUYI4K08 VAKARUŠKOS 

Ii tos pat stoties PIRMADIENIO 
vakare nuo '«" iki 8 vai. 

RADIO PROGRAMA 
7121 SO. ROCKWELL ST. 

Chicago 29, UI. HEmlock 4-2418 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ" 
DUOKITE JĮ KITIEMS. 

I 

Kiekvienas privalo taupyti 
geresnei ateičiai. 

i 

drais laimėjimais, praeitą ket- gimimo metrikų jau iš anksto 
virtadienį Paims restorane įvy- turėtų rūpintis juos sudaryti 
ko Pittsburgho vyčių (senųjų, , 
jaunųjų ir jauniausiųjų) iškil- LIETUVIAI JT MINSIMO 

• +- KOMITETE 
mingi pietus. • »*#«****-<*. «J 

Jau kelinti metai paskutinįj; 
spalio mėn. ketvirtadienį grupė 

Spalių 2 d. 6 vai. Kursų atida
rymas. Kalba Loyolos universiteto 
atstovas J . A. Zvetina, Alto pir
mininkas L. Šimutis ir Insti tuto 
direktorius kun. V. Bagdanavicius. 

Spalių 2 d. 7 vai. G. Galva skai
to pirmutinę paskaitą tema: Vie
šosios opinijos tyr imas. 

Spalių 7 d. 6 vai. skaito t. Bru
no Markaitis tema Spaudos tarny
ba Bažnyčiai. 

Spalių 7 d. 7 vai. skaito D. Naru-
tavičiūtė, tema Laikraštinė žinia 
( k r o n i k a ir k o r e s p o n d e n c i j a ) . 

» 

Kad rūpesčiai ateitimi būtų 
mažesni, reikia taupyti 
saugioje įstaigoje. 

Taupykite Standard Federal 
Sa vings 8C Loan Association 
— saugiausioje taupymo 
įstaigoje. 

Turtas — $30,000,000.00 

Atsargos Fondas — $3,000,000.01) 

JUSTIN MACKIEVVICH, Prezidentas 

Įstaigos valandos: Kasdien nuo 9-tos ryto Iki i vr.l. po pietų. 
Ketvirtadieniais nuo 9-tos valandos ryto iki 8 vai. vakaro. 

trečiadieniais vinai neatidaromo 

ni.s laikrodėlis. 1!* akmenėlių, 
K«>ltono aukso, papuoštas 4 
baltam aukse įsodintai* dei
mantais, už $75.00 

1160.00 vertei rankinis Ohalet 
raudono aukso 14 karatų laik
rodėlis, 17 akmen. su auksi
ne apyranke, papuoštas 4 rūgi
nai* ir 4 deimantais, tik už $85.00 

$174.'.»5 vertes, raudono 14 ka
ratu balto aukso, su 16 dei
mantu Šonuose kr 4 dideliais 
ir mažais deimantais galuose, 
u ž $149.05 

$2X0.00 Moline AveieariSkas ran
kinis laikrodėlis, 14 karatu 
geltono aukso, papuoštas 8 ru
binais ir 4 deimantais, u i $125.00 

$325. ankinis 14 karatu gel
tono aukso. 17 akmenėliu, iš
puoštas ti grupėmis rubinu po 
u i s Ir po du deimantu, viso 
i j deimantų. puošnus ir m-
tik naudingas, bet ir žavin- dar kitą sekmadienį kun. V. Ka 
•;as. datmr tik už 
\ ĮSI l a i k r o d ė l i a i 

Timing-Klectronlc mašina. patyru
sio ir sąžiningo laikrodininko prie
žiūroj. Pasirinkimas vėliausiu madų 
I luto va. I lg iu . Bernus, I ongiu s-
VYitiiiaimr laikrodėliu. M'A nuolai
dos ant d iniaiitinh.i I » k m a t j auk-
MI /.IMIU. tal|» P"1 » u l i'**du spalvotų 
akmenėliu akutėmis. 

IŠ RADIJO PADANGĖS 
Praeitą sekmadienį Pittsbur 

gho Lietuvių Katalikų radijc 
programos metu (iš WLOA, 1:-
30 vai. po pietų, banga 1550) 
lietuviškas melodijas grojo Ca-
valiers orkestras. Kitą sekma
dienį, neseniai prasidėjusioje 
paskaitėlių serijoje vel kalbės 
rašytojas kun. A. .Sušinskas. O 

pareigų užimti negalint lietu
vius atstovauti pakviestas Vin
cas Količius, Jr. 

8 1 0 0 1 , 5 r a v e o k a s nureKuliuoti su t a v e t K d b . 

• " - - • - - « — • • — — » "»• 

• TELEVIZIJA • RADI O • ŠAL
DYTUVAI • SKALBI A M 0 8 MA
ŠINOS • LYGINTUVĄ r » ( IRON-

EUS • PLOKSTELfcS (RECORDS1 
• NAMČ REIKMENYS IR T.T. 

WEISS APPLMCE 
PILNAS l l l.l \• l/,l.l(>S I R RADIO 

APT \RNAVIMAS 
4057 South Archer Avemie 

Tei. YArds 7-8666, Chicago 32, I1L 

MM **m*» niw 

l 

S I U V A M U M A S I N U K R A U T U V E 
ARCHER SEWING CENTER 

4170 SOUTH ABCHER AVENUE, €HICAGO 82, I U . 
Tel. BISHOP 7-1045 

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

• • 

SI MAGINTOS KAINOS: 

l'urker, Wnt<rinun. ShaiHfer, Kvet-
s l ia ip ir kitų i»luk>nu 

• 

Taip i>at numažintos kainos sidab
ro ir aukso papuošalams. Viskas pil
nai garantuojama. Jei pirktu prekC 
II. patinka, grąilname pinigui per " 
dienaa. 

JOS F, BVMtlKs foi. 
3241 South Halsied St. 

CHICAGO 8, 1LL. 
Tel. VIctory 2-9542 

Krautuvi atdara (rlrmadierito Ir 
Ketvirtadienio va' arais Iki O'.tfO I' M 
s knuidi'n .ns uždaryta. 

Iiudriko Radlo Valanda iš WHK(* 
i t«stt kil. rfdio stoties ketvirtadienio 
vakarais nuo f. iki 7 vai. vakare. 
Su orkestru ir dainininkais. 

PARDUODAME ANGLIS IK 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKKM'SfOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

Mes Radome 

T/IUPYMU// ^ 

TAIP SAKO suvirs 10,000 
taupytojų, kurie pasirinko 
District Savings bendrovę... 
Kur kiekviena sąskaita yra 
apdrausta Iki $10,000.00.. kr 
kur sutaupoH nefta aukšty 
i M »«>»ida... 

k 

Oui New Hom» 

*Bd Loan jUsociatlon ^ 
m m 

SB:<PII I I I I TRAVEL BtJREAIJ 
«451 So. Oakley Ave. CHICAGO 8, ILL. Tel. YArd* 7-S278 Ir 79 

KELIONES: 

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

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

ITKTIIVAIS, GELE21NKK-
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
P a m p i n a nu- I . l ietui . \ lešbooiltM ir siltVMl-koUH- \ IHIIS su I OlioUC su r i š i us 
dalykUH. TIJIilMF. IJKTIVIV S k V « ; \ : . IMltlome nr«<U'vltus. Keliones 
planuokite iš anksto itfttentt metaius. Anks ia i u>.sisa ykite bilctus kaip 
IMituvnis taip Ir laivais, tai bfislt<> tikri, luul tikrai Kaukite vietas. PliV.i-
.lami hllt'tus pat-' mus nemokysite branft?aa ir šv-enKsite laiko sutruk
dymo, nes n n v i k c s lankytis nri \ gėle-Jakelio Stot) ar ari «• li'uii;j, ur 
VISM tai atliksite vienoje \ lėtoje — PAS M I S . 

DIENĄ 
SOFA 

NAKTĮ - LOVA 
Sof a-Lova Miegojimui 

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

Abiejų kainos po 5OO.00 
Nereikia įmokėti * 0 

LIETUVIS STANLEY RIMKUS, VEDfiJAS 

AM&iti. FUR 
APPL 

xk bloko į ryvos 
nuo WesternAve. 

Atdara kasdien 9 iki 6, pirmad. ir ketv. vak. Sekmadieni 11 r. iki 5 
2318 ROOSEVELT ROAD 

%, 

m*mmv***mm 
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STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tel. Vlrginia 7 7097 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

rpuraącc 

\ I K M M ' f i L £ LIETUVIŠKA IŠTAIGA SOUTH SIDfiJR, 
K U R ] PATARNAUJA VISOKIŲ IlCftIV APDRAUOOSEI 

Me> atsto\ auiaine at.^akomingas apdraudos kompanijas, todėl kiekvie
nas uiiisii klijentas visados apsaugotas, jei k a m Įvyksta kokia nelauufi. 

F1KE—AUTOMOBILE—LIABIL1TIES—PBEVENTION 
IR AOCIDENTS. 

6322 SOUTH WESTERN AVE. Telef. URoupeot 6-5162 
Agentūra yra CHAS. P. KAL priežiOroje 

^ O - i,l IIIMIII • • ! • I • • « 
•mm qB 

i> L 

Taupykite per Paštą! 
Užtikrinta Apsauga ir Priede Geras Pelnas! 

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

CITIZEN'S FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1 

1542 Halsted Street Chicago Heights. Illinois 
. • 

=S3£ n • iii Į » = 3 d r 
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PenHadienis, rugafjo 26, 1952 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
KKAL &&IAT1& 

$9,000 PILNA KAINA 

2-4 kambarių medinis namas; kros
nim apšildomas: 2 autom, garaftan: 
Kalite tuojans užimti abudu luitus. 

Įlįst Ir Ko. Onkle? A ve. 

Saukite: VIrginia 7-7823 

PROGOS-OPPORTUNnTES 

$2,500 ĮMOKĖTI 
L' nukttu, mariniu namas; e«mtralinls 
apslld.: rūsys: pajamos---$SG0 J mfin. 

5404 So. Ashland Ave. 
Saukite SA NO AI LA 

LAfayette 3-3500 
4106 So. Francisco Ave. 

FELDC F. GORDON & CO. 

liniiitMliatr Possession 
2 Apt. Brick — 5 and 6 roonm 
2 car garage — stoker — Hot 
\vater hcat. $65 per month in-
come. 
Hlltop 5-6300, Phone today 

Kirpykla, 2 kedSu. Gerai Įsteigta. I 
Oyvenamaaia butas su 3 knmb.. ne
būtina. Prieinama nuoma. 20 meti} ; 

tas pats savininkas. Geros pasakos.1 

Atiduoda dil senatvės. Turite pama-' 
tytl Jvertlnlmui. Kviečiamo apžiūrėti. 
142 1 '̂  K, t>7th .St. Savininko telef. 

IH>rolieHt4T S-M14 

PARDUODAMA 
TAVr.UNA IR KAMPINIS NAMAS 

Karfttu vandeniu apšildomas; 2 au
tomobiliu Karatas; Hrighton I'ark'e. 
Prieinama kalnu skubiam pardavl-
mul. 

Saukite: BIshop 7-9348 

Parduodamas A aukštu mūrinis na
mas: C-4 kamb, butai priekyje; !-*> 
Ir 2-3 knmb. hutai užpakalyje; mo-
rl-nis; geram stovy JJ; tuojans vienas 
hutas bus tu.Vlas. 

I M I SO. \ l l | » > i l S t . 

( l - m a s ankstas priekyje) 

$4,500 ĮMOKftT 
f'kis (farma) parsiduoda nuo 10 Iki 
11 'į akerlų. 8 kamb. namas; tvar
tai, vietininkai, gražus sodas; ran-
įlasi ant Archer Ave. prie 125-to, 20 
myliu nuo Chioago's. 1 mylia nuo 
l.emont. šaukite: 8ANGAILA 

I.Amvctto S-8M0 
U 00 So. Prancteco Ave. 

H K L P W A N T E D V Y R A I 

GENERAL PLAMT HELP 
for general duties 

Including shipping. Steady 
vvork. Some overtime. 

APPLY 

A. C. Wcbcr & Co. 
216 N. Canal 

Darbas arti namų, sutaupąs lai
ką ir išlaidas. 

BUTCHERS OR BONERS 
WHOLESALE MARKET 

Darbas pastovus, 5 dienos per 
savaitę. Geras pradinis atlygi
nimai. Daug viršvalandžių. 

, Tremtiniai priimami ir kvie-
Parduodamas viešbutis, restora čiami. Atvažiuokite ar skam-
nas ir taverna; gražūs gyvena-' binkite Charles Mackimm 
mi kamb.; ant „highvvay" 66 ar 
ti Chicago's. Šaukite: 

LYons 3-4848 

Valgykla su gyvenamaisiais kvarta
lais. Oeral j rengtas įskaitant dviguba 
gili; Šaldytuvą Ir du šaldytuvus. Nuo
ma |7O.O0 per menesj Ui abu. Toj 
pačioj vietoj 3 metus. Arti 2 mo
kyklų. Pastovi kaimynyste Ir pa
lat in i klljentūrn. Teisinga kaina $2.-
500.00. geriausias pirkinys. Kviečia
me pažiūrPtt. Idealu porai. Savinin
ko telef. National 2-5171 

2511 N. I a i . u m e 

NEBRANGIAI ĮKAINUOTA! 

4-4 kamb. mūrinis namas: auto. kars 
to vandens Šildytuvai: ištisas rūsys; 
didele pa l ip i ; nepilnai uždara veran
da: žieminiai langai Ir durys: du
šas vonios: didelis, kiemas; arti 
iHevo Apvaizdos liet. bažnyėios. mo
kyklos ir gero susisiekimo. Viskas 
naujai Ištaisyta viduryje; 4 kamb. tų, gyvenamų namų Ir viešbučiu ra-
hutas gali hūti tuojaus užimamas; \ .imu. l ietai ir pastoviai einas biznis, 
kitas 4 kamb. hutas bus neultlffo O o r a «»tartti, Prieinama nuoma. Se-
. nai Jsteigtas. Duodaa $H'° pelno 

Į kasdien. Teisinga kaina. Kviečiame 
! apsižiūrėti. Savininko telef. 

Parduodama degtlnPs krautuve ir ha-
raa prie \v<>st 6ird gaiv ia (Juodos 
rasčs apyl lnki j ) . Duodąs |9000.00 per 
minea). (Jarais šildomas. Geroj vie
toj ant susisiekimo kampas. Prieina' 
ma nuoma. Pastovi apyllnkčs is kitur 
klljentūra. Gera sutartis. Atskiri ap
tverti staliukai. Pardavimo priežas
tis — Ilga. Tik $12,00(1 plius prekės. 
Gerai jrengtas. Savininko telefonas. 

YYAIbrook 5-2421 

Grosernč Ir 4 kamb. butas užpaka
lyje. Gerai jrengtas. Gera sutartis. 
Prieinama nuoma. 15 metu nuolati
ne apyllnkčs klljentūra. Jkalnuota 
teisingai savininko pardavimui, kvle-1 
ėiamc atsilankyti. Žmona gali ap
sidirbti, vyras gali dirbti kitur. 

4257 No. Hnrding 
Tel. J l ta to t f 8-7748 

MACKIMM BROS. 
3727 So. Halsted St. 

YArds 7-2400 

VYRAI ISC MOTERYS"" 

^ ^ ^ ^ / ^ ^ - . • . ^ ^ ^ • ^ V . ' ^ ' ^ A ^ ^ . ' ^ / ^ ^ & ^ / A T» • » « • . « • - - . - » - — » . . . • , • - . 

"I>RAt)«AH , t AOBNCV 
55 K. VVaHhlngton St. 
Tel. DEarboru 2-2434 
2884 80. IfcJtk* Ave 

Tel. V i rg in ta 7 -««4o—l- f tn4 i 

HELP WANTED — VYRAI 

ASSEMBLERS 
PERMANENT 

Day Work. Some overtime. 
PRATER PULVERIZER 

1515 So. 55th C t 
Cicero 

POLISHERS 
and 

BUFFERS 
Experienced on stainless steel; 
Steady vvork good piece vvork 
rates. 

Paid holidays 

HALICKI FINISHING CO. 
Bloomfield Bldg. 

4546 West 47th S t 
VIrginia 7-4119 

HELP VVANTED — MOTERYS 

0PERAT0RS 
Single Needle and Zig Zag 

Permanent. Excellent vvorking 
conditions. Intervievv Saturday 
to 12 noon. 

Cotton Goods MFG. CO. 
216 N. Clinton 

HELP VVANTED — VYRAI 

Ar Jūs Jloftkote pastovaus darbo su 
saugia atei t imi?Mes turime darbą dėl 

* MAŠININKAS 
Bendram įstaigos darbui 

Malonios darbo sąlygos, )vairlos pa
reigos (įkaitant skaičiavimą. 5 die
nos savaitėj. 39 vai. per savaite. Pil
ni darbininko priedai. Bus priimami 
sąžiningi pradedą. Atvažiuokite arba 
skambinkite Mri, Van siekio 

FOSTKR-HTF.PHF.NS, INC. 
310 So. Ghrlstlana Ave. 

KAcrnmento 2-7240 

# 

šaukite: CAnal 6-4538 
A l s t l n 7-74:15 

Parduodama 2 auk.stų mūrinis na- i 
mas po 6 kamb.; karStu vandeniu Parduodama mėsine. Gerai Jsteigtas 
apsild.-stokeriu. J autom, garažas; , bt/.nls. Gera sutartis. Prieinama nuo-
graz ioj apylinkėj prie krautuvių ir i n a . i>,.ie pat maisto krautuvės. Ge-
gero susisiekimo. Namą turi skubiai r a i jrungta. įe inamas šaldytuvas. J-
parduoti. nes savininkas turi apleis- manomas gyvenama* kvartalas. 30 
ti Cnieagu. Taip pat parduoda bal- I m e t ų toj pačioj vietoj. Pamatykite 
dus. Kreipkite*: j įvertinimui. Kviečiame apžiūrėti. Sa-

I924S<>. 48th Ct., Cicero | vinlnko telefonas Mltl i igan 2-2173 

3981 So. 
Parduodamas 

< 1.11.-II •«. i u A v e . 
mūrinis ..eottage" 

arba 5058 S. I linhui St. 

kamb. namas, jei pageidaujama ap- Užsakymai pastų. Gerai jsteigtas. Di-
statvtas; rūsys; 2 autom, garažas; 
karšiu vandeniu apSild.: naujas ka
tilas, plius sklypas ant kampo: ga
lit.- tuojaus užimti: kaina — $11,500 

l>ėl pamatymo namo Saukite: 
LAfayette 3-509<t 

(Galite pamatyti sestad. ir sekmad. 
nuo 12:00 iki 5:00 vakaro). 

delis pelnas. I-aisvalalkj galite pra
leisti dirbdami namuose. Puiki pro
ga porai padidinti dabartines paja
mas. Tik $495.00. 

PLYMOVTH PRODFCTS CO. 
333 No. Mlehlgan 

Tel. CFntral 0-4087 

• Operator8 
• Pinsiu- molding machines 
• Inspectora 
• l ' in i shers 
• Paint spray and 
• Material Handlers 

Many employee benefits 
41 

CHICAGO MOLDED 
PRODUCTS CO. 

1020 N. Kolmar Ave. 
(4530 West) 

Riekalinga 2 indų plovėjai 

MOTERYS arba VYRAI 
Labai gerus atlyginimas; pastovus 
darbas. 

KREIPKITĖS: 

THE ONTARIO HOUSE 
RESTAURANT 

158 E. Ontario St. 
MOhavvk 4-2000 

Mrs. Anastazija Puskunlglenfi 

REIKALINGAS B 

PLATTEN P R E S S 

O P E R A T O R S 

Are you Interested in a permanent 
positlon Wlth a serure future. VVe 
h ave an Immealato opening for cn-
pable 

OFFICE GIRT. 
1 I'leasant vvorking conditions, diver-
'slfled duties Inehiding typlng, book-
keeping. llght dle'tatlon, 6 day week. 
Šmployeo benefits. Apply — 

AOOURATE UOX COIIP. 
2143 \V. l o n u St. 4th Floor 

TOP VVAGES 

THI-; DELMONT H O S I M T A I J 
turi atidarymą sugebančiai 

STKNOGUAFEI 
Malonios darbo sąlygos, įvairios pa
reigos. B dienos savaitėj. Duoda valgj. 

M O n F R N F A P T O R Y O N D PHima Ir pradedančią. Atvažiuokite MUUiL,iViN f A ^ i u n i KJi^u | r p a H l m a t y k l t f i HU M i 8 a 1.,-obandt. 
4058 AV. Melroae 

Sav. 

P L A N I N G A S T A U P O M A S 
MOKA GERUS DIVIDENDUS 

Kiekvienas žmogų* turėto atliekamus nuo pragyvenimo pinigus 
taupyti kas savaite. 
Taupyti reikia: senatvei* vaiku mokslui, įsigijimu) namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms Ir kitiems reikalams 
Kas turi susitaupęs pinigu, tas jaučiasi saugesnis far laimingesni* 
frad*k taupyti šiandien! 

M! JTO AL /SAVINGS era 
A N D L O A N A S S O C I A T I O M 
2202 W. Cermak Rd • Chicago 8, I I I 
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pret. • TeL VI rglnla 7 -7747 

Savinas Insumd to $10,000 by F.S.LI.C 

Karo veteranas su žmona ir 2 mo
kykliniais vaikais skubiai jie&ko 4-6 
kamb. neapstatytą, apšildomą arba 
ne butą. Lawndale, Crawford apylin
kėj, pageidaujama. Namas parduotas. 

Prašau skambinti: 
LAunriulc 1-2:195 

Patikima šeima su 2 gerai Išauklė
tais vaikais, skubiai jieško 5 arba 6 
kamb. neapstatytą butą, bet kokioj 
apylinkėj pietą dalyje. Prieinama 
nuoma. Gali užimti tuojau. Geros re
komendacijos. 

Prašau skambinti: 
DOrchester :i-75is 

EQUIPMENT 

• PLEASANT WORKING 
CONDITIONS 

• PAID VACATIONS 
CONVENIENT TRANSPORTĄ 
TION. 

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

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

MEN VVANTED 
• PUNCH PRESS 
OPERATORS 

• LATHE OPERATORS 
• TURRET LATHE 
OPERATORS 

STEADY 
APPLY IN PERSON 

RENNER & CO. 
Golf noar River Road 

DES PLAINES 

Reikalingi 

Saldainių pakuotojai 
Nuo 7 vai. ryto iki 3:30 po pietų 
Nuo 4 vai. p.p. iki 12:30 nakties 

10% ekstra šitai pamainai 
Padedantis patyrimas. 

Džiuginąs, malonus darbas 
Nemokamai uniformos 

Geras atlyginimas 
Įvesta valgykla darbininkams 

Muzika laike darbo. 

BRACH'S 
4656 W. Kinzie 

1 blokas North of Lake 

1 blokas East of Cicero 
Darbas arti namą — taupąs laiką 
Ir išlaidas. Mes turime keletą darbų 
pajBfflanfilal 

TYPIST-MAŠININKEI 

Malonios darbo sąlygos, įvairios pa
reigos. 6 dienos savaltčj valandos 
nuo 8:30 ryto iki B:00 vai. vakaro. 
Bus priimami Ir sugebanti pradedan-

P h o n O V A 4 - 8 1 1 1 o r N E 1 - 7 2 7 2 Clojl. Atvažiuokite arba pasimatyki-
to su Mr. Mitchell asmeniškai. 

D8meslo savininkai! Nenorime atsis
kirti su savo vaikučiu nei šuniu: 
Ar Jus atsisktrtumet? Kx. G. I. Da
bar ankštai gyvenanti su giminėmis, 
skubiai Jieško 3-4-5 kamb. neapsta
tytą butą. Pietvakariu pusgj. Gali 
mokyti Iki $75. Geros rekomenda
cijos. Prašau skambinti: IIKmlock 
4-1994 

_ _ - _ . 

JAU ATIDARYTA 
LIETUVIU PREKYBOS N AM 

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

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

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

ryto iki 5 
vakaro; sekmadieniais nuo 11 vai. 
valandos po pietų. 

FURN1TURE CENTER, INC. 

Savininkai, patikima Selina suside
danti iš 3 suaugusią, geležinkelio 
inžinierius, žmona ir mergaite sku
biai Jieško 5-6 kamb. neapstatytą 
apšildomą butą, pageidaujama pietą 
daly. Namas parduotas, naujas sa
vininkas užima. Prašau skambinti: 
NOrmnl 7-9329 arba Sllelcy 8-2800 

Savininkai, puikils nuomininkai su
sideda Iš 3 suaugusią; mokytojo, se-
H«MS ir seimininkes, jieško 4-6 kamb. 
mapstatytą butą. Galės mokėti iki 
$85. Pageidaujama šiaurinėj Austln. 
St. Peter Ganlslus arba St. Angela's 
apylinkėj. Gali tuojau užimti. Pra-
6au Bkanibintl CAiml 0-5507. 

Katallky šeima su mažu vaiku jieško 
su 2 mleg. neapstatytą butą šiaurėje 
arba šiaurvakarinėje dalyje. Gali mo 
keti iki $60 p»«r mSnesj. l'ulki Ir pa
tikima šeima. Galj užimti dabar. Pra 
ftau skambinti CEdftrorest 8«098A 

HELP VVANTED MOTERYS 

PUNCH PRESS OPERATORS 
EXPERIENCED 

DAY SHIFT 

STEADY VVORK 

48 HOUR VVEEK 

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

CONSOLIDATED FREIGTH 
VVAYS 

2000 W. »2nd Str. 

Tel. LA 3-0480 

Skelbkites "Drauge" 

3224 So. Hakted St. V I 2-4226 

SKUBUt 
Patikima šeima su 2 valkais 8 Ir 9 
metą. dabar verčiama išeiti, Jieško 
6 arba 6 kamb. neapstatytą, šildomą 
arba ne butą. Pietryčiuose arba piet
vakariuose. 13 metų dirbą tą pati 
darbą. Geros rekomendacijos. 

Skambinkite Hl l l top 5-7714 

Patikima šeima, 4 dirba (vyras dir
bąs pašte 26 metus) skubiai Jieško 
6-7 kamb. butą arba „eottage", ne
apstatytą, šildomą arba ne. Pagei
dauja vakarinėj arba šiaurinėj daly, 
bet eis J bet kokią gražią apylinkę. 
Geros rekomendacijos. Prašau skam
binti: MOnroe 0-8420. 

BILLING CLKRK 

Mušt type and operate Duplica-
tor steady. 5 day 40 hr. week. 
Good vvorking conditions. Em
ployee benefits. 

Call Miss Zeman 

Automatic Screw Machine 
Products Co. 

3425 W. 31st. St. 
BIshop 7-6161 

HELP VVANTED — MOTERYS 

Ar Jfls domitės pastoviu darbu ftu saugia ate i t im? 

TYPIST — GENERAL CLERICAL — MAŠININKEI 
TURI DARBŲ PAJĖGIANČIAI 

Malonios darbo sąlygos, Įvairios pareigos. Proga vartoti savo gabumus. 
Ibis priimama Ir energinga pradedančiojl. 6 dienos savaitėj. Visi tar
nautojo priedai. Atvažiuokite šiandien ir pasikalbėkite apie savo atoltj. 

HERSHEY CH0C0LATE CORP. 
235 West Polk Street t 

I I 

r? • ^ 

ISNUOMUOJAMA 
IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas 
2 asmenų, šeimai. Užmokesčio vieto
je relkCs apvalyti namą. Kreiptis — 

10545 So. Ijawndalo Ave., 
Tel. BKverly 8-9301 

Ar jūs domi les pasiuvi u rimini HU saugia ateitimi? Mes turime 
keletą darbu del 
• STKNOGRAFIV • SKKRETORIŲ • BENDRAM RASTINES 

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

ALL S T A T E I N S U R A N C E C O . 
8245 VV. ArthJngton NEvada 2-3000 

S, 

V Y R Ų ! VYRUI VYRUI 
BURGĖS VIBROCRAFTERS, INC. 

turi keletą vyrams sekančiose srityse darbų 
• MAINTENACE MAN • LINE SERVICE 
• BIOCK ROOM • FOREMAN 

(UI-rrUVIAl TREMTINIAI KVIKfilAMI) 

Oeros darbo sąlygos, svari patalpa. Visi darbininko priedai. Apmoka
mas poilsio laikotarpis. Punktualaus atsilankymo dovana. Ateikite 
asmeni f tkai . 

BURGĖS VIBROCRAFTERS, INC. 
Old Rand Road Lake ZuricH, 111. 

& 

xf DARBAS VYRAMS! 
\VATC1IM1 N - .1ANITOKS 

Patyrimas nereikalingas. Bus priimami Ir sąžiningi tremtiniai — 
moka ftlek tiek angliškai. Oeros darbo sąlygos - Svari patalpa. 
Visi darbininko priedai Jskaltant pelno pasidalinimą. Nemokamas 
susisiekimas l.lneoln &Peterson — Peterson & Klmball - Peterson 
& Pulaskl — Peterson ft Oleero — Calduell & Central. Atvažiuo
kite arba skambinkite šiandien. 

CRANE PACKING C0. 
6400 Oakton St. (arti Lehigh Ave.) 

MORTON GROVE KFystone 9-4534 
y/ 

<7 
lf you are looking for steady vvork, a cleart shop and employee 

consideration then 

ACME STEEL COMPANY 
has a job for you. Men needed now in 

• ROLLING MILLS 
• STEEL FABRICATING 

• SHIPPING • LABOR POOL 
• MECHANICAL 

No experience neeessary. VVill consider conscientious D. P's. 
Complete employee benefits program. Apply: 

A C M E STEEL C O M P A N Y 
G o o d p l a c e t o w o r k 
135th Str. and Perry Ave. 

RIVERDALE, ILL. 

" ^ 
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r? Ar jūs jieškote pastovaus darbo su saugia ateitim? 
MEDICAL M A I L I N G S E R V I C E 

TURI KELETĄ DARBŲ DfiL 
SHIPPING CLERKS 

• RECEIVING •GHECKING • ExPEWTING 
Geros darbu st)lyg<>s, Avarl patalpa. Bus priimami Ir pradedą. Visi 
darbininko priedai — proga pa/.englmui. Atvažiuokite arba skam
binkite Mr. Schroerier ir imsitelrnukite: 

MEDICAL MAILING SERVICE 
426 South Clinton Street 

^ 

Jr 

AR JŪ DOMITĖS NUOLATINIU DARBU 
SU SAUGIA ATEITIMI? 

• MUNTZ TV 
i 

Turi darbo šiose srityse: 
SOLDERERS 

WIRERS 

ASSEMBLERS 

COIL WORKERS 

Geros darbo sąlygos, švari patalpa. Bus pri
imami sazingi pradedą. Tremtiniai kviečia
mi. Visi darbininko priedai. Jei jūs domitės 
geru atlyginimu kaip ir darbininko įvertini, 
mu, tai atvažiuokite it4 pasitarkite del savo 
ateities. 

MUNTZ TV 
1735 B E L M O N T 
BIttersweet 8-8100 

n 

4> 

Draugo prenumerata - visuomet puiki dovini 
-
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Penktadieni*, rugsėjo 26, 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

CIT konferencija 
Spalio 12 d. Lietuvių Auditori 

joje įvyks Chicagos Lietuvių Ta 
rybos metinė konferencija. Ko
kie yra konferencijos tikslai? 
Ji tam, kad pasiinformuoti Lie
tuvos vadavimo reikalais, t. y. 
kokie darbai ir kas buvo gali
ma nuveikti, kas toliau daryti
na bei planuojama, išklausyti 
atstovų nuomonių ir patarimų, 
padaryt i nutarimus, išnešti re
zoliucijas ir pasiųsti įvairiems 
depar tamentams ir valdžios at
stovams, išrinkti žmones į Chi
cagos Lietuvių Tarybą ateinan
tiems metams. Na, ir savaime 
aišku, kad ir sudėti aukų, kurių j 
niekuomet nesudėdama tiek, I 
yra reikalinga Lietuvos vadavi-j 
mo dideliems darbams vykdyti, j 

Tad visos organizacijos, drau
gijos, klubai, kuopos, kurios ga 
vote kvietimus ir kurios del ko
kios klaidos nebūtumėte gavę. 

visos yra kviečiamos atsiųsti sa 
vo atstovus ir gausiai dalyvau-

] t i konferencijoje, o ir aukelę 
; prašome pridėti. 

Konferencija prasidės lygiai 
1 vai. po pietų. Atstovų regist
racija 12:30. Vėliau bus duo
dama daugiau žinių. E. S. 

Jaunųjų Chicagos literatų 
linksmavakaris 

Beveik prieš du metus laiko 
Chicagos Moksl. At-kų kuopos 
ribose įsisteigė l i teratūros būre 
lis. Jo narius tada daugumoje 
sudarė moksleiviai ateitininkai 
mėgstą meną, muziką ir litera
tūrą, todėl ir būrelio veiklą ap
ėmė visas šias šakas. Per savo 
gyvavimo laiką, būrelio na
riams teko išgirsti įdomių pa
skaitų, skaityti savo kūrybos: 
novelių, feljetonų, naujausių 
knygų recenzijų nuoširdžioje 
Aloyzo Barono globoje. Būrelio 
nariai yra davę visą eilę savų 

kūrinių spaudai, kurių daugu
mas pasirodė „Ateities" žurna
lo puslapiuose. 

Tačiau š. m. rugsėjo mėn. 20 
dieną įvykusiame linksmavaka-
ryje Chicagos Jaunųjų Literatų 
Būrelis pirmą kar tą išėjo į vie
šumą. Vakaro programą išpildė 
patys būrelio nariai pasirody
dama deklamacijomis ir savo kū 
ryba. Ypač maloniai susirinku
sius nuteikė L. Širmulytės ju
moristinis eilėraštis ir feljeto
nas „Vakaras prie televizijos", 
savo novelę „Sudužusi Lėlė" ir 
feljetoną — „Literatūros būre
lio veikla ir jo reikšmė" skaitė 
D. Brazy te. V. Tautvidaitė už
pildė salę puikia pianino muzi
ka, gi G. Stepaitytė ir D. Va
lančiūtė vykusiai pasirodė su 
deklamacijomis. Vakarą a t idarė 
būrelio pirmininkė R. Jonaus-
kaitė, t rumpai nušviesdama šio 
būrelio istoriją, o programą nuo 
taikingai pranešinėjo A. Šapa
l a i s . 

Nors didžiulė Šv. Jurgio pa
rapijos salė būtų talpinusi daug 
daugiau publikos, bet jaunieji 
l i teratai nuoširdžiai dėkoja sa
vo atsi lankymu susidomėjimą ir 
pritarimą jų veiklai pareišku
siems. D. B. 

Rockefellerio fondas per 1951 
m. įvairiems kultūriniams rei
kalams išdalino $19,403,596. 

Premija vaikų raštams 
Prancūzijoje įsteigta nauja 

"Goncourt" premija mokyklos 
vaikams. Šiemet teisėjų komi* 
siją sudarė 10 mokyklų direk
torių. Tema buvo — aprašymas 
vaikų gyvenamo kvartalo. Lai
mėjo viena 11 metų mergaitė ir 
gavo 5,000 frankų. 

• • • • • » -
PA.III sliO.ltylAS 

Pajlefckau žmonių, kurie esat o tufgjo 
reikalą kokiame biznyje arba plni-
giftkų. susirišimų su Mielinei N. l\(-
kus. Atslftauklte tuojau! Svarbu! 

358B Ho. Union Avc. 
Tcl. VIiRlnln 7-84,07 

W. VVEINSCHREIDER 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

:.ti u i (5 

mmmm * 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— savininko — 

SI Casimir Monument 
Company 

3914 Wesl l l l th Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

DlttflauHiaa Paminklams 
Planų Pasirinkimas Mieste 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

» 
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Uafion •Wids 

i \ .\. 
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Now Millions More Can Own Them 
at the Biggest Savings in Year$! 

••*}& 

T h e o r i g i n a l , g e n u i n e A i r Riete t i r e s 
• go on America's finest new cars 1 > 
• ha ve nevet been duplicated! v 
• absorb the road in silence at any speedl 
• cushion all road shock and vibration! \ 
• run much cooler—latt much longerl \ 
• improve steering and control of any €ar( 
• give tafety, mileage ^vond previous ftonoardf I 

5.90/15 
6.40/15 
0.70/15 
7.10/15 
7.60/15 
8.00/15 
6 4 0 / 1 5 
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28.20 
30.9O 
6 2 4 0 
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x 14.25 

16.75 
,18.50 
19.95 

,21.95 
V 2346/ 

*p\v% lax exchqnflo 

EXCLUSI¥€ FEATURES 
Amertea's Finest Regula f Pressure Tiro 

Longest Hre mileage in ih clatsl 

85 

NOUfHERE 

'><•' 

UST PWCE 

$ 2 0 . 1 0 

* . 

ratui 
firmittf 

SC£ 6J50/I6 (LIST PK1CE $24.80). NOW $18.75. 
pivs tox MKIMUOS 

brak* ociioa tread — 4-vajr Md protecttaa 
—mktf-tumtUd confcl 

Sensational New Safety Tire by U. S. ROYAt 

N9v*r «/c/i performance af suc/i a pricef 

UST PRICE 

1440 

n* stfy * • u m *«u inuoduei u 19321' 
<t«niilmi nnwir. • l lanna •auuunv tir« hainirtf 

all *--—*" DoauloAnrloa l i tM l f lHh l / 

ACT NOW-LIMITED TIME ONLY! LOHG EASY CRIDITJIRWS! 
— — iaiiaj.iJiJj.ILiJ 

1400 SOUTH MICHIGAN Tel. WEbster 9-2122 

PRANEŠIMAS 
Rašomosios ma*ln§les įvairiais ral-
(lynais, firmos Royal, su visais biu
ro modelio priedais Ir paskutiniais 
patobulinimais, o sumažinta kaina 
išsiunčiamos ta pačia dieną. Infor
macijos veltui. LIETUVIŠKAS RAI
DYNAS ne pripuolamai kalviskai J-
lipdytas, o specialiu užsakymu fa
brike preciziškai {montuotas tylio 
šiose Qulet de I.ux mašinėlėse, ku
rios gaunamos tik per: 

A. t A. 

J I,. Giedraitis, 1632 Broad Str. 
Hartford «, Conn., kuris "Draugui 
Žinomas, kaip sąžiningas asmuo 

JUOZAPAS A. NORWILL 
Oyveno 5537 W. Harragut 
Mirė trečiadienj, rugsėjo 24, 

1052, 7:45 vai. vakare, sulaukęs 
61 m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoj. Kilo ift Kre
tingos apskričio, Salantu, par., 
I'osČlų kaimo. 

Amerikoje Ifcgyvcno 45 m. 
l'asillko dideliame nuliūdime 

žmona — Mary po tžvais Vil
kaite; 2 dukterys — Irene Mc-
Ilroy, žentas Arthur, anūkai Ro 
bert Ir Arthur; Gencvieve 
Hchmldt, žentas Dalo, anūkG 
Lynette ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažjstamų. 

Priklausė prie Chicago's Lie
tuvių Draugystes Ir ..Morning 
Star". 

Kūnas paftarvotas Hough ko
plyčioj. 4X00 No. Central Ave. 

ualaotUVU Jvyks ftostadb-nj, 
rugsėjo 27, Ift koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas ) 8t. 
Cornellus, Ix)ng & Lleb Ave. 
parapijos bažnyčią, kurioje j -
vyks gedulingos pamaldos už 
vclionirs sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas J St. o.Iseph's. That-
cher Ave. arti Grand Ave. kap. 

Nuoftirdžlai kviečiame visus: 
Kimines. draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, dukterys, 
žentai, anūkai ir kiti gimlnf-s. 

laidotuvių direktorius A. 
Vance (Vasaitis) OL 2-1003 

TELEVIZIJOJ BEI KADIO PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

Ltvision coifloy 
(guatlf led englneers* service) 

. • •» • » I 

Joliii F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermitage flvenue 

Tel YArds 7-1741-2 ir Blshop 7-9481 
4330-34 South Calilornia flvenue 

Telefonas Blshop 7-9719 
AHUIULANCE D1EN* IR NART| 

ANTHONY B. PETKUS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I U S 

6812 SO. WESTERN AVE. »1410 S. MK^ AVE. 

CHICAGO, ILL. CICERC> U J L 

GRovehiU 6-0142 

HEmlock 4-2644 
TOwnhall 3-2109 

j j a t •J - : m 
L IODĖSIO VALANDOJ 

šaukitt 

MAŽEIKA * EVANS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

6845 So.* \Ve»tern Ave. Air Condltloned koplyčia 
REpubllc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

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

i -n. 

SEKANTIK41 YRA NARIAI CHICAGOS UETUVI\J 
LAIDOTIJVIV DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ainbiiiaii>i.i patarnavi
mas y r a telkiamas 
diena Ir n a k t J. Rei
kale Jaukite , 

' mus. 

Mes turime koplyčias 
Roselando dalyse 1 r 
v i s o s e Chicagos ir 
tuojauh putar-
• įati jam. 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2814 VVes't ;fe8nl PLACE Tel. Vlrginia 7-6672 
10756 S. RUOHIGAN AVE. PUUman 5-1270 

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

ALFREDAS VASAITIS-VANOE 
1446 South 50th AVE., CICERO, ĮUL Tel. OLymplc 2-1003 

~~~ POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTKD STREET 710 W. 18th STREET 

Telephone YArds 7-1911 

- L E 0 | | A R Ū A S F B U K A U S K W " 

10821 S. MICHIGAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228 
ANTANAS M. PHILLIPS 

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

JURGIS F. RUDMIN 
8319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138—1139 

" " JULIUS LIULEVieiUS 
4348 S. CALIFORNIA AVEJJ TeL LAfayette 3-3572 

HlONARDAS A~ EiERSKIS " 
1646 WE8T 46th STREET Tel. YArds 7-0781 

, , 
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X Vyskupas Vincentas Briz-

gys suteiks Sutvirtinimo Sakra 
mentą spalio 26 d. 7:30 vai. 
vak. šv. Kryžiaus parapijos baž 
nyčioje. 

X J. Budrys, Gen. Lietuvos 
konsulas New Yorke, sū žmona 

A. J. VALSTYBĖSE 
— Uetuviškos Melodijos Wa-

X Nijole StadalnikaitS, at
vykusi į JAV prieš trejus me
tus, sėkmingai baigė Stamfor-
do augštesniąją mokyklą, gau
dama stipendiją studijuoti mu
ziką Hartfordo kolegijoje. Kaip; s h i n g t o n e . Rugsėjo 16 d". VVash 
pianistė, ji jau spėjo pasireikšti i n g t o n e p e r r a d i j 0 s t o t į pasigir-
ir per radiją. 

X Mokslo ir Pramones Mu-
aejuje, Chicagoje, prasideda ru
deninės paskaitos platesniajai 
visuomenei. Jos bus skaitomos 
specialistų sekmadieniais 3 vai. 
p.p. Rugsėjo 28 d. bus kalbama 
apie susižeidimus, spalio 5 d. 
apie kalbėjimo trūkumus, spa 

flTWRAJMto CTLAIN3A9, CHTCAGO, TLUTT0T9 
^ Į — ~ - > - H . . I . i • ,,A,m I - ^ _ „ 

IŠ ARTI IR TOLI 
— I i IMI I II I - M > • ii m a i 

Penktadienis, rugsėjo 26, 1952 

do lietuviškos melodijos. Tai bu 
vo VVRC-NBC p. Bill Herson'o 
1 vai. ir 15 min. radijo progra
ma, kuri prasidėjo 12.45 ir bai
gėsi 2 vąl. p.p., į kurią papras
tai įpinama įvairių tautų melo
dijos, šalia amerikiečių muzi-1 mėjo Londono karalaitės titulą, 

KANADOJ 
— Lietuvaite išrinkta kantini 

te. Londono, Ont , Veteranų su
ruoštame vaikų kopkurse, ku
riame dalyvavo daugiau 800 
vaikų, buvo renkama Londono, 
Ont., 1952 m. karaliene, kara
lius ir kiti karališkos šeimos na 
riai. Lietuvaite Regina Miški
nyte vos 5 mėn. amžiaus, lai-

DALYVAU8 KONCERTE 

lengvai susižeidė automobilio lio 12 d. apie floridaciją ir dan-
katastrofoje ir porą dienų išgu- [ tų sveikatą, spalio 19 d. apie 
Įėjo ligoninėje. tuberkuliozę, spalio 26 d. apie 

X A. a. Sophie Lešeausk ie - ' v a i k ų ™ ° c i n i u s negalavimus. 
nė* 19 metų mirties sukakties; U ž '§J imi> n e r e i k i a m o k § t i -
proga bus at»aikytos šv. Mi-j x Augštesn. lituanistikos mo 
šios rugsėjo 28 d. 10:45 ryte kykloje pamokos prasideda šį 
Sv. Jurgio bažnyčioje. šeštadienį 9 vai. 30 min. 2745 

X Algirdas Brazis, Metropo- W. 4 4 ^ . , Nek«J> P r w l J ] i m o 
litan operos solistas, grįždamas JJ . s . ., . . 
i New Yorką, pakeliui buvo pa- T ė v a l - k u r , e tari vaikų, ba.gu-
tekfs į automobilių nelaimę, bet f'u P»™P«f» mokyklas ir lan-

kos. Nors p. Herson paprastai 
iš anksto nieko neskelbia apie 
savo kasdieninę radijo progra
mą, betgi daugeliui pavyko iš
girsti keletą lietuviškų liaudies 
melodijų, kaip tai Dilį Dul Du-
del£ •— įdainuota odeon plokš
telei! sol. Kipro Petrausko; kiek 
vėliau pasigirdo Kamilijos Jo-
zevskaitės įdainuota liaudies 
daina: Kad aš našlaitėle; dar 
vėliau pasigirdo šaunus duetas 
Oi berneli vienturį, kurią įdai
navo Grigaitienė ir A. Sodeika. 

atsistodama surinktų taškų 
skaičiumi trečioje vietoje. Ji su
rinko iš 31600 taškų 31500. Re
zultatų pagrindas — sveikatin
gumas ir grožis. 

— Skautų dvasios vadai To
ronte, Vyr. P. Liet. Skautų S-
gos dvasios vadas sktn. kun. dr. 
J. Vaišnora, MIC, ir Liet. Skau 
čių Seserijos DV sktn. kun. 
prof. St. Ylą rugpjūčio pabaigo
je aplankė Lietuvos Skautų Bro 
lijos Vadiją Toronte, Kanadoje. 
Ten pat buvo sušaukta vietos 

jis nebuvo sužeistas. 

X V y t Maželis, fotografas 
plačiai spėjęs pasižymėti, spalio 
27 d. atidaro savo darbų paro
dą foto reikmenų krautuvėje 
Willoughby, 110 W. 32 Str., 
New York. 

X Aleksandra Masioniene 
(Savickaitė), viena iš veikli4jų 
ateitininkių giedrininkių, po la
bai sunkios operacijos sveiksta 
pas Nekalto Prasidėjimo Sese
les, Putnam, Conn. 

X Niekas nesigailės atvykęs 
į Švento Kazimiero Seserų Rė
mėjų išvažiavimą. Visi linksmai 
praleis laiką, susitiks su senais 
pažįstamais, su naujais drau
gais susipažins. Išvažiavimas į-
vyks — sekmadienį, rugsėjo 28 
dieną, Vytauto Darže. 

kančių augštesniąsias, prašomi 
nesvyruodami leisti juos šešta
dieniais pasimokyti lietuviškųjų 

Šios lietuviškos melodijos buvo skautininkų-kių ir vienetų va-
maloni staigmena ypač, kad pa- dovų-vių sueiga skautų-čių re-
aiškinimus davė p-lė Mirga Ža-
dr ik vi e ir p. Stasys Žadeikis. 

dalykų ir tuo būdu perduoti _. r . .X1 . m . T •_ 
.. J \ . v \ Jiedu taipgi paaiškino apie Lie-
hetuvybę jaunesnei kartai. , . , 7 . . . . J„ U O % . 

J v J įtuvos būklę pirmiau ir dabar-
X Gražina TulauskaitS šį sek ,tinę sovietų okupaciją, kada p. 

madienį 5 vai. Lietuvių audito- Herson kalbėdamas ekspromtu 
rijoje, kartu su kitais rašyto- j palietė tokius klausimus, kaip 
jais dalyvaudama literatūros va iš Lietuvos deportacijas bei pa-

Sylvia Skelly, Svč. P. Marijos 
Gimimo parapijos jauniausia ir žy
miausia artistė. Jos tėveliai yra 

.„Draugo" bendradarbiai, šiais me
tais ji baigė šv. Kazimiero aka
demiją su augščiausiais pažymė
jusiais. Dabar yra įstojusi į Mun-
delein College, kur be kitų dalykų 
studijuos dramą. Sylvia dar ke
turių metų tebūdama, jau buvo 
parodžius nepaprastus gabumus 
vaidinimuose ir dainavime. Dar 

Nebūsią depresijos 
Chicagos ekonomistas David 

Dolnick tvirtina, kad per sekan 
čius du metu nebūsią depresi
jos. Sako, kad nežiūrint kuris 
kandidatas į prezidentus laimės 
darbų ir biznių atslūgimo ne
pramatoma. Jei staiga karas Ko 
rėjoj\ baigtus, tai laikinas pra
monės sutrukdymas įvyktų, dar 
bai sumažėtų. Bet tas tęstųsi 
tik tol, kol pramonės persitvar
kytų. Dėl nedarbo vargas be
darbių tarpe neapsireikštų jau 
dėl to, kad turime nedarbo ap-
draudą. Sakysime, Illinois vals
tybėje pagal įstatymą bedarbiai 
gauna po $27.00 per 26 savai
tes. 

Gavo liūdną žinią 
Thomas Andresco, 8O08 So. 

Kiek yra laikrodžių 
Elgin Observatory apskaičluo 

ja, kad Chicagoj laikrodžių ir 
laikrodėlių esą 4,526,203. Atei
nantį sekmadienį 2 vai. iš ryto 
minėti laikrodžiai bus pasukti 
atgal. Tą dieną baigiasi taip va
dinamas dienos šviesos taupy
mo laikas. 

Vėliavos iškėlimo 
ceremonijos 

Prie Chicagos Museum of Na
tūrai History šeštadienį, rugsė
jo 27 d. įvyks vėliavos iškėlimo 
ceremonijos. Tose iškilmėse da
lyvaus skautės iš visos Chica
gos. 

Ežeras nusekė 
Kariniai inžinieriai susekė, 

kad Michigano ežeras per 15 

nebuvo pradėjus nei mokyklon ei- • •- , skric aritrėrė 
ti, o jau dalyvavo vaidinimuose. l J u r ą l r S K n d l K a i P^gere. L,eK 

Talman ave., gavo valdišką pra! rugsėjo mėnesio dienų nusekė 
nešimą, kad jo sūnus karys žu- per vieną colį. 
vo lėktuvo nelaimėje ištikusio
je Havajų salose. Skridimo pra
tybas darant lėktuvas nukrito 

kare, paskaitys savo poezijos. 
Literatūros vakaras bus nuotai
kingas Rašytojų suvažiavimo at 
baigimas, į kurį kviečiami atsi
lankyti seni ir nauji. Po litera
tūrinės dalies įvyks šokiai, grie
žiant žinomai Pakšto kapelai. 

X „Mūšos" spaudos kiosko 
vedėjas Bal. Brazdžionis auko
ja gaunamą iš parduodamų kny 
gų pelną Diepholzo Vasario 16-
tosios gimnazijos vienam moki
niui paremti. Gimnazijos admi-

tiekė vėliausias žinias iš oku
puotos Lietuvos. Šia proga ga
lima paminėti, kad minėti du as 
mens ne pirmą kartą čia Ame
rikoje gavo progos angliškai kai 
bedami prisidėti prie Lietuvos 
vardo garsinimo. Ryšiumi su 
tuo keletas asmenų, girdėjusių 
minėtas transliacijas, per Lie
tuvos pasiuntinybę pareiškė sa
vo komplimentus kalbamos pro 
gramos dalyviams. Tarpe svei
kinimų p-lei Mirgai ir p. Sta
siui buvo vienas i§ valdiškos |s 

liginio auklėjimo reikalams ap-
tarti. 

Sueigoje dalyvavo ir vietiniai 
skautų-čių DV-vai kun. Ažuba
lis lr kun. Pacevlčius. 

x Antoinette Petrovski at- n istracija jam atsiuntė nuošir- ' . * . £ 
x AJiiuinero* i t i ro\sKi, a i - - . ' taigos, kuris entuziastiškai reiŠ 

vykusiai iš Monterey Pk., Calif., dl* padėkos pareiškimą. Taipgi padaryta sunki operacija. Ligo
nė yra daktaro A. Jaypis prie
žiūroje, kuris pasekmingai atli
ko operaciją. Ligonė guli Šv. 
Kryžiaus ligoninėje. Kambarys 
307. 

dėkoja už paraginimą „Drauge" 
ir „Ryte", kad lietuviai susirū
pintų savosios tautos opiaisiais 
reikalais ir pamatytų kas yra 
būtina šiandien atlikti lietuvių 
būklei pagerinti tremtyje. 

X Dieraščio Draugo metinis 
koncertas įvyks 1953 m. vasa
rio 15 d. ir bus pavadintas „Mi
ko Petrausko Dainos Vaizdai". 
Bus duodamos dvi scenos iš 
dviejų Miko Petrausko opere
čių; programa bus paįvairinta 
menišku atlikimu populariausių 
Miko Petrausko dainų. Rezer
vuokite tą dieną dienraščio 
Draugo koncertui. 

X Albertas Phillips (Pilypa-
vičius), buvęs bridgeportietis, 
grįžo iš Korėjos karo fronto, 
kuris ten išbuvo daugiau dvie
jų metų karo tarnyboje. Zaka
rų ūkyje, kuris yra netoli Ke-
nosha, Wisc, grįžusiam buvo 
suruoštas sugrįžtuvių pobūvis. 
Tiesa, Albertas iš Korėjos grį
žo seržanto laipsniu. 

X J. E. Vysk. Vincentas 
Brizgys, kun. Ignas Albavičius, 
kun. dr. Juozas Vaškas, MIC, 
kun. Petras Cinikas, MIC, kun. 
Vytautas Bagdanavičius, MIC, 
kun. dr. Antanas Juška, Stasys 
Pieža, prof. Balys Vitkus, Elz
bieta Samienė, D. Kaminskienė, 
p. Banienė, p. Markūnienė ir L. 
šimutis vakar išvyko dalyvauti 
ALRKF 32-rame kongrese De-
troit, Mich. 

X Redaktoriams Leonardui 
šimučiui ir Ignui Sakalui pa
gerbti pokylis ruošiamas 1952 
m. spalio 19 d. 6:30 vai. vak. 
Bismarck viešbučio VValnutt sa
lėje; biletų kaina — $5.50 vie
nam asmeniui; prie stalo galės 
susėsti po šešius ir aštuonius. 
Galite suorganizuoti savo gru
pes dalyvauti pokylyje. Užsa
kymus siųskite: P. P. Cinikas, 
MIC, c/o Banąuet Committee, 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, 
BĮ. 

X Jonas Zalatoris, 34 m. am
žiaus, 2208 W. 23 St., praėjusį 
trečiadienį pasižymėjo sugauda-
mas bulių, kurs buvo ištrukęs 
iš sunkvežimio. Tas bulius su 
kitais galvijais buvo gabenamas 
į skerdyklas. Per 3 valandas po 
licistai gaudė jį. Ties 2335 So. 
VVestern ave. J. Zalatoris pra
bėgančiam buliui užmetė virvę 
ant ragų ir jį pririšo prie stul
po. Sunkvežimį su galvijais vai
ravo Robert Scott iš De Kalb. 
Bulius iššoko iš sunkvežimio 
ties Cermak Rd. ir VVestern 
ave. 

X Chicagoje susidarė naujas 
būrelis Lietuvių Vasario 16 gim 
nazijos Diepholze vienam moki
niui remti. Šį būrelį sudaro: 
Anastazija Draugelienė, Sofija 
Dobienė, Ričardas Estka, Jad
vyga Grybienė, Petras Jakub-
ka, Liuda Juodelienė, Grasilda 
ir Antanas Kartanai, Domicėlė 
Kriaučiūnienė, Kęstutis Kriau
čiūnas, Marija Macevičienė, Ne-
letė Vito Macevičiūtė, Antanina 
Mačiukienė, Albertas Mileška, 
Dolores ir Kazimieras Navikai, 
Juzė Norkaitienė, Sofija Radze 
vičiūtė, Julius Plaušinaitis, An
tanas Rimavičius, Ona Talalie-
nė ir Marija Vaičaitienė. Malo
nu pažymėti, kaip lietuvybės iš
laikymo pavyzdį, kad tam bū
reliui priklauso čia gimę ir au
gę, Lietuvos nematę, Amerikos 
lietuviai Dolores ir Kazimieras 
Navikai. Jie turi savo prekybą, 
2501 W. 71 Str. Tame pat bū
relyje tą kilnų darbą remia se
nieji mūsų ateiviai Antanas Kar 
tanas, žinomas Marąuette Park 
vaistinės savininkas, 6941 So. 
Campbell Ave., ir Jadvyga Gry
bienė, namų ir prekybos savi
ninkė, 2419 W. 69 Str. 

kė savo pasitenkinimą. 

— šeštadienine Maironio mo
kykla Brooklyne naujuosius 
mokslo metus pradėjo rūgs. 20 
d. iškilmingomis pamaldomis. 
Pritaikintą pamokslą pasakė 
mokyklos kapelionas kun. 'J. 
Pakalniškis. Praeitais metais 
mokykloje mokėsi 227 mokiniai, 
šiais metais naujų įsirašė 23. Į 
susirinkusius salėje mokinius ir 
jų tėvelius žodį tarė mokyklos 
vedėjas A. Bendorius ir tėvų 
kom-to pirm. A. Reventas. 

— Profesorius Alfonsas Leš-
1 

člnskas, prel. P. M. Juro se
sers sūnus, kuris yra Merri-
mack (Tėvų Augustijonų, ve
damoje) kolegijoje mokyto jum 
Andover, Mass., kalbėjo per 
Lietuvių radijo valandėlę Bos
tone. Prof. Leščinskas dėsto vo 
kiečių kalbą. 

— Lietuviškos mokyklos. Ka
nadoje prie lietuviškų parapijų 
(Toronte, Hamiltone, Montrea-
lyje) įsikūrusios lietuviškos mo 
kyklos pradėjo savo mokslo me 
tus. Pamokos būna kas šešta
dienį parapinių mokyklų patal
pose. Lietuviai tėvai su džiaugs 
mu siunčia savo vaikus į šias 
mokyklas, kad išmoktų lietuvis 
kai rašyti ir skaityti. 

— Lietuviai tabakieriai ūki
ninkai džiaugiasi geru šių me
tų tabako derliumi. Tabakas y-
ra veik nuimtas nuo laukų. Da
bar eina jo ' tolimesnis kulty-
vavimas. Šimcoė-Delhi apylin
kėse priskaitoma apie 600 lietu
vių tabakierių. Į šį sunkų, bet 
pelningą, užsiėmimą atvyko ne
maža ir naujai emigravusių lie
tuvių. 

— Kun. dr. J . Gutauskas To
ronto lietuvių spaustuvei „Ži
buriai" yra įdavęs rinkti savo 
pedagogikos mokslų disertacinį 
veikalą „Vaiko Dievas ir reli
gija". Šis didelės pedagoginės 
vertės veikalas greitu laiku pa
sirodys knygų rinkoje ir turės 
naudingos medžiagos jaunimo 
auklėjimui. 

Yra laimėjusi Morris B. Sacks „A-
mateur ĮHour" televizijos kontestą 
,su savo parašytu „radio skit". Yra 
vaidinusi dramose ir operetėse, 
.kaip va „Nightingale" ir „Prince 
(of Forest". Akademiją lankydama, 
:dirbo prie laikraščio ir buvo jo 
„art director". Turėjo ir savo pie
šinių paženklintų Gabby. ši ne-
ipaprasta artistė dalyvaus švč. P. 
'Marijos parapijos choro jubilieji
niame koncerte, kuris įvyks pa
rapijos salėj rugsėjo 28 d. 

CHICAGOJE 
Atmetė skundą ir jieškinį 

Illinois Apeliacijos Teismas 
atmetė bylą prieš Chicagos Sa-
nitary District. McKay Engi-
neering & Construction kompa
nija buvo užvedus bylą prieš 
Sanitary District, reikalauda
ma atlyginimo sumoje $130.^01 
už padarytus nuostolius minė
tos kompanijos darbams. Nuo
stoliai pasidarę dėl to, kad jos 
statybos darbus užliejęs van
duo. O tas, girdi, atsitikę per 
Sanitary Districto kaltę. Teis
mas atsisakė tokią bylą ir na
grinėti. Tariamieji nuostoliai bu 
vo padaryti 1936 m. 

tuve buvo du skridikai. Jų lavo
nai jūroj dar nesurasti. 

Ugniagesiai reikalauja 
$305,000 

Penki Chicagos ugniagesiai 
reikalauja iš P e r l e s Gas & 
Coke kompanijos £305,000. Tuo 
reikalu užtrauko prieš kompa
niją bylą. Ugniagesiai tvirti
na, kad jie neteko sveikatos 
dėl to, kad dujų kompanija ne
pasiskubino uždaryti dujas lai
ke gaisro ištikusio pernai spa
lio 25 d. 

Airių šokiai 
Patrick Pearsc Club, airių or

ganizacija, Šeštadienio vakare 
ruošia šokius, kurie įvyks Mc-
Enery's salėj, 4039 Madison st. 
Tikisi turėti šokėjų apie 3,000. 

Trumpai iš visur 
Muzikų suvažiavimas 

6į mėnesį Madride įvyko reli
ginės muzikos suvažiavimas, ku 
riame dalyvavo kunigų semina
rijų ir religinių bendruomenių 
vadovai. 

Bokso vadovas 
Atletikos vadovas Katalike 

Universitete VVashingtone — 
E. R. La Fond-armijos pakar
totinai pakviestas vadovaujan
čiu bokso tvarkytoju JAV už
sienio daliniuose. 

Mirė sulaukusi 109 metų 
Nazeretiečių vienuolyne Ko-

chestery, N. Y. mirė sesuo Ma
rija Magdalena Lucey, turėjusi 
109 metus. Tame pat vienuoly
ne dar tebegyvena jos tikra se
suo Marija Simplicita, turinti 
105 m. Jos savo tėviškę aplei
do pr ie | 90 metų 

— 100 metų sukaktis kolegi
jai. Sv. Mykolo kolegija Toron
te rugsėjo 29 d. švenčia savo 
100 metų įsikūrimo jubilėjų. Iš
kilmėse dalyvauja daug žymių 
asmenų. Minėtoji kolegija yra 
katalikiško universiteto dalis, 
veikianti prie Toronto univer 
siteto. • 

— Toronto lietuvių bažnyčioj 
Danute Aleksandravičiūte, r u g s ė j o 2 g š y M y k o l o š v e n t ė a 

išvakarėse įvyksta pamaldos už 
prelatą Mykolą Krupavičių, Vli-
ko pirmininką, prašant Aukš
čiausiojo šiam didžiajam Lie
tuvos vyrui sveikatos. -

Per neatsargumą 
Joseph Stolarik, 6 m. am

žiaus vaikas, North Chicagoj 
žuvo dėl neatsargumo. Jis buvo 
užgautas automobilio akyvaiz-
doj savo broliuko ir sesutės ir 
būrio kitų vaikų. Nelaimė at
sitiko po pamokų šv. Šeimynos 
parapinės mokyklos. Beeidamas 
vienoj gatvės pusėj jis pamate 
kitoj pusėj broliuką ir šoko beg 
ti prie jo. O čia pat važiavo au
tomobilis, kurs vaikutį taip už
gavo, kad jis vietoj mirė. 

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

Tiekėjai importuoto Bavarijos alaus tiesiai iš statinės 

WUERZBURGER H0FBRAU 
ir 

L0EWENBRAU MUENCHEN 
Cia pat gausite ir pagarsėjusio vietinio Prior alaus 
ir visokių rūšių sumuštinių (sandvičių) ir importuoto 
Italijos vyno. 
Kviečia atsilankyti sav. HENRY SZAFRANOWSKI 

JARABAK DRUGS 
189th & Mair Phone I. H. 6300 Indiana Harbor, Indiana 

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

KALBAME LENKIŠKAI 

baigusi gimnaziją Brooklyne, 
dirbusi dvejus nietus „Ateities" l 

redakcijoje, praeitą savaitę 
kaip stipendininkė išvažiavo stu 
dijuoti į Cincinnati, Ohio. Sto
tyje ją išlydėjo „Ateities" re
dakcija. Jos brolis šiemet įsto
jo į Marianapolio kolegiją 
Thompson, Conn. ' -

— Baltimorės lietuviškoji še
štadienio mokykla ir šiais me
tas pasiryžusi dirbti sena tvar
ka. Tremtinių valdyba, siekda
ma paremti mokyklos darbą, nu 
tarė surengti pramogą mokyk
los naudai. Rengimo talkon 
kviečiamas tėvų komitetas ir 
mokyklos vadovybė, o progra
mai atlikti skautai ir ateitinin
kai. 

— Kun. Dr. Pijus Dambraus
kas vėl sugrįžo į Baltimorę ir 
yra pagelbininku Šv. Alfonso 
parapijoje. Toje pat parapijoje 
dirba ir kun. P. Patlaba. 

VOKIETIJOJ '! I 

ijeiausius linkėjimus, kad laimė 
— Dr. A. Valiūnas pradėjo 

X-ray rezidentūrą Doctors Hos-
pital, New Yorke. 

— Pasitarimai su Vliko atsto 
vais. Vliko Vykdomosios Tary
bos nariui, Užsienio Tarnybos 
Valdytojui dr. P. Karveliui pa
geidaujant, rugsėjo 10 d. Koel-
ne įvyko jo ir Krašto Valdybos 
pirm. Pr. Zundės pasitarimas 
dėl ateities darbų suderinimo. 

— Sveikinimai lietuviams Vo 
kie t i j o j e . R u g s ė j o 8 d. T a u t o s 
šventės proga Krašto Valdyba 
gavo iš UNO Augštojo Komi
saro atstovo Vokietijoje tokią 
sveikinimo telegramą: „Prašau 
perduoti šios Jūsų tautinės 
šventės proga visiems lietu
viams Čia Vokietijoje mano ge-

Pabaigtuvių iškilmes 
Sayre Parke spajio 8 d. įvyks 

taip I vadinamas Chicagoland 
Harvest Festival. Vietos aikš
tėje bus šokiai ir visokie pasi
linksminimai. Tai jau bus 13-tas 
metirJs toks parengimas painį-
'nėti derliaus suėmimo pabaigtu 
ves. 

7 
Lietuvis geria ne bet 
kokį alų — kurs tik 
alaus vardą turi —• 
bet tikrąjį miežinį 
alų 

\VIIITE BEAR — 
jis gardus, sveikas ir 

tiršta s. 

ir laisvė būtų jų ateities dalia". 
Pasirašė Charles Tearman — 
Wilson. 

f 

P R A N E Š I M A S 
Lietuvių Radio Korp. programa 
per stotį WBMS, 1090 kilocycles, 
Rugsėjo 28-tą, 9:30 iki 10:30 vai. 
ryte (Standard time) bus sekanti: 

1 — Faloons Radio Orkestrą 
% — Vyrų Choras, ved. Juliaus 

Gaidelio 
3 — Magdutes Pasaka 

Biznio re ika la is r a šyk i t e rad io ofi-
so adresu: 502 E. Broadvvay, So. 
Boston 27, Mass. Ačiū. 

* 

Steponas Mlnkus 
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Platinkite "Draugą" 
PERSKAITĘ; "DRAUGĄ." 

DUOKITE JĮ KITIEMS. 

Didesnius kiekius a-
laus gausite, jei kreip
sitės J 

\VII1TI: BEAR 
BREWING CO., 

Inc. 
THORNTON. Illinois 

Phone: 
THORNTON 5539 
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%V/^ EUR0PEAN STYLt OrĘįįlj 

PilsnerBeer 
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MftMMft STANKŪNAS 
FOTOGRAFAS 

3315 SOUTH HALSTED STREET 
Telef. YArds 7-1546 
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