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Pabaltijis, Švedija, komunistai 
JUOZAS LINGIS 

Mūsų bendradarbis Švedijoje 
Rinkimai į Švedijos parlamen-! pažadus, tuos pačius suklastoji-

to žemesnius rūmus radikalių |mus, tas pačias neteisybes, ku-
pakeitimų n e a t n e š ė . Bet irios buvo ir tebėra tiekiamos 
priešrinkiminė nuotaika buvo apie Pabaltijį. Iš vienos pusės 
šiemet nepaprastai gyva, parti- apsikaišo komunistai tikrų pa
jos kaip reikiant kedeno vieną triotų plunksnomis sakydami, 
kitą tiek spaudoje, tiek mitin-1 kad Rusija respektuoja Švedijos 
guose, tiek afišose, tiek per ra- nepriklausomybę, iš antros gi 
diją. Niekada taip nebuvo ko- jie kiršina prieš demokratines 
munistai puolami, kaip prieš partijas, kurios esančios JAV 
šiuos rinkimus. Jie prieš rinki- papirktos ir vadinamos fašis-
mus buvo labai susinervinę ir | tais bei karo kurstytojais. Ar 
kaip reikiant apsistatę savo yra toks, kuris paabejotų, kad, 
priešrinkiminiame plakate, šve-' jeigu Švedija patektų rusams, 
dijos komunistai jau kuris lai- j propaganda ne įgautų tų pačių 
kas nebemėgsta raudonos spal- formų, kaip ir dėl Pabaltijo"? 
vos, net ir švediškasis „his klausia laikraštis. „Komunistai 
master's voice" savo afišose nuo imtų aiškinti, kad karo kursty-
raudonos spalvos perbėgo į mė- mas ir fašizmas Švedijoje priver 
lyną, o priešrinkiminiuose pla-1 tė rusus tokios akcijos griebtis, 
katuose buvo žengtas dar didės- kad masė švedų dūsavo po demo-
nis „tautinis žingsnis" į priekį kratinio režimo priespauda, kad 
— mėlyname fone kilo didelis j užgrobimas iš tikrųjų nėra už-
geltonas Švedijos žemėlapis (ar-'grobimas, o išlaisvinimas. Tada 

\ 

gi begalima patriotiškiau prasi-
kišti), bet liūdniausia, kad ta
me žemėlapyje nebuvo nei Got
lando, nei Oelando salų, atseit, 
jos Švedijos teritorijai jau nebe
priklauso. Ant to arkliuko ir pa 
sigavo joti kitos partijos ir vie
ną po kitos aikštėn vilkti komu
nistų užmačias. 

Prieš pat rinkimus į švedų ra
diofoną buvo suleisti visų politi
nių partijų vadai, net po du kar 
tu. Išsivilkę ir atsiraitę ranko
ves jie vanojo viens kitą ligi tre
čiųjų gaidelių. Per tuos paskuti
niuosius radijo debatus buvo pa
liestas ir Pabaltijis. Liberalų 
partijos vadas prof. Ohlin pa
klausė komunistų, ar jie mano, 
kad Pabaltijo pagrobimas buvo 
demokratinis laimėjimas; jeigu 

niekas negalėtų nieko prieš ko
munistus pasakyti, dabar gi ga
lima jų niekšiškus planus aikš
tėn išvilkti", baigia Dagens Ny-
heter savo vedamąjį. 

Australijoje yra 
ekonomine krize 

SIDNEY, rūgs. 28. —Austra
lijoje gilėja krizė ir nedarbas. Iš 
Melbourno pranešama, kad už
sidaro daug fabrikų, esą uždary
ti ir 36 tekstilės fabrikai. Esa
ma apie 60,000 bedarbių. 6,000 
italų, pareikalavę arba duoti 
jiems darbo, arba grąžinti.atgal 
į tėvynę, buvo išgabenti į anglių 
kasyklas. Daug europiečių nori 

Su raketa į erdves. Dešinėje matoma raketa su beždžionėmis ir žiurkėmis buvo paleista j tokj augštj, kur nebeveikia 
traukos dėsniai. Norima patirti, ar ' taip augStai galėtų žmogus lėktuvą vairuoti. Bandymus daro JAV aviacija. Kairėje ste
bima beždžionė, kuri gyva grįžo žemėn. (INS) 

Priešrinkiminė kampanija — 

Griauna, ką padėjo statyti 
Toks priekaištas padarytas Eisenhower. —i Stevenson 
atidengė iondo knygas ir taipgi praneš apie savo paja
mas 

LOUISVILLE, rūgs. 29. — Abu prezidentiniai kandidatai sa
vaitgalį praleido ilsėdamiesi ir planuodami naujas keliones. Ste
venson suteikė visuomenei žinių apie savo fondą ir pažadėjo ati
dengti savo asmenines pajamas. 

Paskutinę svarbią kalbą Ei- i .111 —. 
senhower pasakė apie krašto. didatas. Po to ir Eisenhower 
apsaugą (turinys šeštadienio turės apsispręsti: atidengti sa-
laidoje), o A. Stevenson apie ! vo turtus ar tylėti. Reikia pa

brėžti, kad tokios agitacinės 
priemonės ikšiol JAV politinia
me gyvenime nebuvo naudoja
mos. Sen. Nixon savo išradimu 
pasidarys istorinis asmuo. 

užsienio politiką Louisville 
mieste Kentucky valstybėje, ši 
kalba buvo pašvęsta Eisenho-
wer pasikeitimui užsienio poli
tikos klausimais pavaizduoti ir 
įrodyti, kad ką Eisenhovver sa
vo priešrinkiminėse kalbose da
bar kritikuoja, tą jis iki savo 
pasitraukimo iš Nato vyriausio 
vado pareigų padėjo statyti. Pa
daręs Eisenhovver senųjų ir da
bartinių pareiškimų sugretini
mus, Stevenson pareiškė, kad 
nenorėtų abejoti Eisenhovver ninkas buvo supažindintas su 
nuoširdumu, tačiau yra privers- j laikraštininkais, kuriems pareis 

Iš okupantų darbų Lietuvoje 
Net Mickis nepajėgia prisitaikinti prie idėjines linijos 

Žemės Ūkio Akademijoj (da- mų". („Tiesa", 1952 m. liepos 5 
bar veikiančioj Kaune) ,,profe-'d.). 
šoriai ir dėstytojai aktyviai da 
lyvauja visuomeniniame darbe. 
Profesoriai Kriščiūnas ir Ruo
kis, docentai Petraitis ir Banai-

Lenino paminklas Vilniuje 
Dvyliktųjų Lietuvos sovietine 

respublika paskelbimo metinių 
tis ir eilė kitų dažnai važiuoja į, proga Vilniuje, senojoje Lukiš 

grįžti atgal arba emigruoti ki
taip, tai ar toji pati minčių eiga j tur, todėl europiečiai darbinin-
tinka ir Švedijai. Į šį klausimą,'kai, kad nepabėgtų, į darbus 
kuris yra pats geriausias komu-j uostuose arba prie laivų priima-
nistų užmačioms į dienos šviesą! mi sunkiai, ypač viengungiai. Iš 
išvilkti, komunistai atsakė vi-! gaunamos 25 šilingų savaitinės 

pašalpos galima tik pramisti. 
Kiti negali susigyventi su kraš
tu net po 10 metų jame buvimo. 
Kaikurie vokiečiai paprašė juos 
grąžinti jėga atgal, bet buvo at-

saip išsisukinėdami ir kaip rei
kiant meluodami. Anot komunis 
tų, Pabalt i j is ilgą laiką priklau
sė Rusijai ir didžioji tų tautų 
dauguma norėjo grįžti atgal į tą 
kraštą, tik to noro išsipildymas 
buvęs visą laiką fašistinių V y - | s a k y t a : n e r a l a i v " - Y r a atleistų 
riausybių trukdomas. O kai Pa- ** darl>o ir visa eilė lietuvių, 
balti jis vėl tapo rusiškas, tai čia Ypač didelės sausros siaučia šiau 
nebuvo joks užgrobimas, o tik | rinėj Australijoj. Tikimasi pa-
išlaisvinimas. Komunistai nepra; d ė t j pagerėsiant tik po 1 metų. 
leido progos priminti ir pasi
remti anuo garsiuoju švedų už- A m n e s t i j a 
sienio reikalų ministerio Unde-! 
no pareiškimu parlamente 1946! HAVANA, rūgs. 29. — Kubos 
m., kada jis aiškiai ir ironiškai prezidentas Batistą pasirašė 

kolūkius, skaito paskaitas kol
ūkiečiams įvairiomis aktualio
mis temomis". 

-

pasakė, kad Pabaltijis turi būti 
sovietiškas. 

To prof. Ohlin paklausimo 
proga švedų dienraštis Dagens 
Nyheter rugsėjo 20 d. nepagai
lėjo ir savo vedamojo. „Iš tikrų
jų tiek Švedijos komunistai, tiek 
jų viešpačiai Rusijoje ištisus de 
šimtmečius skelbė, kad Pabalti
jo tautų nepriklausomybė yra ne 
paprastai vertinga ir nepažei
džiama. Dar 1939 m. rudenį bu
vo tai propaguojama. .Sovietų 
Sąjunga negraso, priešingai, ji 

amnestijos įstatymą, dovanojan
tį bausmes apie 200 politinių 
kalinių. Amnestija netaikoma 
nė vienam buvusių vyriausybių 
nariui, dabar kaltinamam viešo
jo turto pasisavinimu. 

„Mokslinių kadrų paruošimas 
vyksta silpnai. Šiemet diserta
cijas teapgynė trys aspirantai. 
Rimti trūkumai yra ir kaikurių 
dėstytojų darbe. Formaliai, že
mu idėjiniu lygiu skaito savo 
paskaitas Butkus, Komža ir Sa 
kalauskas, Eilė dėstytojų, kaip 
Petrulis, Mindaugas, Stravins
kas, mažai savo paskaitose pro
paguoja tarybinio mokslo ir tech 
nikos prioritetą ir pasiekimus". 

„... docentai Brundza ir Ba-
ginskas beveik nedalyvauja vi
suomeniniam gyvenime, jų dės
tyme yra rimti trūkumai!!. Dės
tytojo Vileišio paskaitos dažnai 
būna apolitiškos, beidėjinio po
būdžio, nesurištos su tarybine 

kių aikštėje, atidengtas pamink
las Leninui. Tuo pačiu metu 
aikšte, kuri Ugi šiol buvo vadi
nama „Tai-jSų mikfite",. pava
dinta „Iionino aikšte". 

Gedimino gatvė pavadinta Sta 
lino prospektu. Gedimino vardas 
tačiau neišmestas iš Vilniaus 
miesto: Pilies aikštė pavadinta 
Gedimino aikšte. 

Visą mėnesį prieš iškilmes Lu 
kiškių aikštė buvo gražinama. 
Joje išvedžioti rausvi takai, vi
dury įrengtas gėlynas* kur iš gė
lių susodintas kūjis su pjautuvu, 
priešaky žada būti obeliskai, o 
priešais paminklą ant granitinių 
pastolių žibintų girliandos, ku
rių tačiau iškilmių nuotraukoje 
prie paminklo dar nematyti. 

Gedimino gatvė (dabar jau 
Stalino prospektas) ties aikšte 

tikrove, blankios ir neįdomios", išasfaltuota, taip pat esančios 
Akademijos a t a skaitiniame 

partijos susirinkime „...nepakan 
karnai buvo iškelti rimti trūku
mai, kurie yra akademijos rekto
rato ir paties rektoriaus komu
nisto drg. Mickio darbe. Drg. 
Mickis savo kalboje visiškai 
blankiai nušvietė mokslo tary
bos darbą, neparodė jos trūku-

Jaunimas Federacijos kongrese 
Jaunimo veiklai tvarkyti sudarytas atskiras organas 

DETROIT, rūgs. 27. — Lietuvių Katalikų Federacijos kongre
sas ypatingą dėmesį atkreipė į jaunimo (organizavimą ir darbui 
vadovauti sudarė atskirą komitetą, 

budi mažųjų valstybių integrite I Klausimą referavo kun. Pet 
to sargyboje', rašė Ny Dag tų ras Cinikas, MIC. Diskusijose 
metų spalių 5 d., o po penkių die
nų tas pats laikraštis tęsė: ,Pa-
baltijo valstybių integritetas 
yra garantuotas vienintelės ga-

dalyvavo St. Pieža, Mrs. Kase-
vičius, vyskupas Brizgys, A. 
Viliušis, Pr. Vainauskas, Barz-
dukas, prel. Balkūnas, A. Da-

lybės pasaulyje, kurios politiko- mušis, L. šimutis ir prof. B. 
je raudonu siūlu eina tautinis Į Vitkus. 
nepriklausomybės apsisprendi- ] Kongresą sveikino ir ta pro-
mo teisės principas', rašo savo ga veiklai pagyvinti minčių da-
vedamajame Dagens Nyheter. 
„Bet paruošus ir pravedus Pa
baltijo valstybių pagrobimą, bu-

vė prel. Balkūnas (Kunigų Vie
nybės vardu), Pr. Vainauskas 
(prel. Krupavičiaus vardu), 

vo pereita į visai kitą liniją, ku-|kun. dr. Vaškas (Tėvų Marijo-
ri dabar ir per radiją paskelbta: jnų vardu), tėvas Gailiušis (Tė-
Pabaltijo valstybės buvo valdo
mos fašistų ir karo kurstytojų, 

vų Pranciškonų vardu), tėvas 
BoreviČius (Tėvų Jėzuitų var-

prispausta dauguma turėjo būti du), tėvas Gailevičius (Tėvų 
rusų išvaduota ir tą išvadavimą Domininkonų vardu). 
sutiko su didžiausiu džiaugsmu. Veiklos apyskaitą patiekė 
Komunistų propaganda apie Šve' dvasios vadas prel. Balkūnas, 
diją ir Švedijoje turi tuos pačius | pirmininkas St. Pieža ir sekre

torius L. šimutis. Po ilgesnių 
diskusijų pranešimai priimti. 

Apie ateities veiklą referavo 
prof. B. Vitkus. Gyvose diskusi
jose dalyvavo: vysk. Brizgys, 
St. Pieža, kun. BoreviČius, prel. 
Balkūnas, prof. Malinauskas, 
kun. Raila, J. Valaitis ir kun. 
Bagdonavičius, MIC. 

Šeštadienį buvo vaišės, kurių 
metu buvo perduoti Michigan 
gubernatoriaus VViUiams svei
kinimai. Vyskupo Brizgio kalbą 
girdėjo ne tik vaišių dalyviai, 
bet ir Voice of America klausy
tojai Lietuvoje. 

Kongreso proga buvo akade
mija vyskupui Valančiui pagerb 
ti. Joje dalyvavo dem. senato
rius Blair Moody. 

gražinamos ir šalutinės gatvės 
prie aikštės, dabar vadinamos 
„Liepos 21-os" ir Vaižganto 
vardais. („Tiesa", 1952 m. lie
pos 13 ir 22d.). 

Kalbų kursai 
Vilniaus miesto komiteto prie

žiūroje komjaunimo rajoniniai 
komitetai suorganizavo eilę kal
bos kursų. Kursai yra lietuvių, 
rusų, lenkų ir gudų kalboms. 

Iš apžvalginių pranešimų ma
tyti, kad šių metų gegužės ir bir 
želio mėnesį lietuvių bei rusų 
kalbų kursai buvo lankomi pa
tenkinamai, išskyrus vadinamą
jį Lenino rajoną, kur rusų kal
bos kursus iš 300. užsiregistra
vusių komjaunuolių telankė 50. 

Tuo tarpu lenkų ir gudų kal
bų kursai visiškai neturi pasise
kimo. Jie yra organizuojami 
„kultūrinio bendradarbiavimo" 
šūkiu, bet jaunimas, manoma, 
bodisi tuo nauju politikavimo iš
radimu ir tų kursų vengia. 

Rusų kalbos kursų geras lan
kymas aiškinamas tuo, kad jų 
vengimas galėtų sukelti represi
jas. 

• Kad sąjungininkų jėgos Ko
rėjoje turėtų sėkmingą puola
mąją galią, jos turėtų būti dvi
gubai stipresnės — pareiškė na
mo grįžęs marinų divizijos va
das. 

Maskva nenori 
Austrijos posėdžio 
LONDONAS, rūgs. 29. — 

Maskva praneša, kad nesutinka 
atvykti į šiandien numatytą po
sėdį Londone Austrijos taikos 
sutarties svarstyti. Nauji JAV, 
Anglijos ir Prancūzijos pasiū
lymai buvo įteikti Maskvai rug
sėjo 5 d. ir buvo manyta, kad jie 
bus jai priimtini, nes sutikta ir 
Austrijos kariuomenę apriboti 
ir įpareigoti Austrijos būsimas 
vyriausybes garantuoti laisvus 
rinkimus, pagrindines asmens 
laisves ir niekada neduoti lais
vės naciškiems sąjūdžiams. Mas 
kva nenori tos sutarties geruo
ju pasirašyti, nes mano, kad dar 
gali Austrijoje savo kariuome
nę palaikyti. 

Libanas ramiai 
persitvarko 

BEIRUTAS, rugš. 29. — Nau 
jai išrinktas Libano preziden
tas jau sudarė laikiną vyriausy
bę, kuri greičiausiu laiku turi 
paruošti naują rinkimų įstaty
mą, išvalyti administraciją nuo 
netinkamiausių valdininkų ir 
paruošti kraštą parlamento rin
kimams. Kariuomenės vadas, 
kuris laikinai valdė kraštą, grį
žo prie savo tiesioginių pareigų. 

Naujųjų valdovų 
pirmoji kliūtis 

KAIRAS, rūgs. 29. — Kadai
se galinga Egipto Wafdo par
tija turės būti paleista, nes jos 
vadovybė nesutiko persitvarky
ti pagal gen. Naguib vyriausy
bės išleistą politines partijas 
tvarkantį dekretą. Partijos va
dovybė nesutiko atsikratyti va
dų, prisidėjusių prie korupci
jos įsigalėjimo. Dalis jos vadų 
jau seniau areštuota. Partija 
žada ir toliau veikti, kas reiš
kia, jog Wafdo partija pasidaro 
atviras gen. Naguib priešas. 
Reuters agentūra praneša, kad 
sostinėje įvestas aliarmo stovis. 

Balsavo japonų 
karo nusikaltėliai 
TOKIO, rūgs. 28. — Nors rin 

kimai Japonijoje vyksta tik spa
lio 1 d., tačiau Sugamo kalėjime 
sėdintiems 300 sąjungininkų nu 
teistų karo nusikaltėlių vakar 
leista paduoti savo balsus, kurie 
bus suskaityti visiems balsavi
mams pasibaigus. Okupacijos 
metu tos rūšies nusikaltėliams 
nebuvo leista balsuoti. 

Š. Korėjoje esq 
sovietų specialistų 
SEOULAS, rūgs. 29. — Rug

sėjo 5 d. pas sąjungininkus pa
bėgęs Š. Korėjos saugumo kari-

tas padaryti išvadą, kad opo
nentas jieško balsų kraipyda
mas faktus ir „pamėgdžioda
mas savo globėjus." 

Šeštadienį Stevenson paskel
bė sąrašą asmenų, kurie aukojo 
jo rinkimams į gubernatorius 
1948 m. paremti, ir taipgi nuro
dė tuos Illinois valstybės parei
gūnus, kurie gavo piniginių do
vanų iš rinkimų fondo likusių 
sumų. Papildomų atlyginimų y-
ra gavę 8 pareigūnai, kuriems 
pridėta iš privačių fondų todėl, 
jog nebūdami Illinois valstybės 
tarnyboje būtų gavę daug dau-

kė, jog Š. Korėjos gyventojai no
ri paliaubų bile kokia kaina, 
kad visi š. Korėjos karių gink
lai yra rusiški, o kinai apie pusę 
ginklų turį savų, kad Š. Korė
joje galį būti Rusijos karių ir 
karininkų, apreigtų kinų unifor
momis ir skirtų komplikuotes-
niems kariniams uždaviniams 
atlikti. Jis girdėjęs, kad Š. Ko
rėjos karininkų mokyklose ir 
svarbesnėse ministerijose yra 
Sovietų Rusijos patarėjų. 

Kalendorius 
Rugsėjo 29 d.: šv. Mykolas, 

giau, neguĮ valstybės įstatymai j archangelas. Senovės: Tautri-
mas ir Viesulą. 

Rugsėjo 30 d.: šv. Jeronimas. 
Senovės: Žymantas ir Bytaute. 

leido mokėti. Jų patarnavimai 
valstybei, anot Stevenson, buvę 
ypatingai naudingi ir todėl jis 
norėjęs juos tarnyboje išlaikyti 
duodamas papildomą atlygini
mą kad ir tokiu neįprastu ke
liu. 

Stevenson pažadėjo atidengti 
ir savo asmenines pajamas per 
paskutinius 10 metų. Tą pat pa
darysiąs ir sen. Sparkman, de
mokratų viceprezidentinis kan-

Mažai reklamos 
LONDONAS, rūgs. 28.—Kon

servatorių partija spalio 9 d. 
pradeda savo metinę konferenci 
ją. Iš paskelbtų rezoliucijų pro
jektų ir sumanymų aiškėja, kad 
partijos nariai patenkinti Chur-
chil politika, tik peikia partijos 
vadovybę už nesugebėjimą tos 
politikos išdėstyti tautai visiems 
suprantama kalba. Tik dėl rekla
mos stokos rinkikai vėl pakrypo 
į Darbo partijos pusę per pasku
tinius savivaldybių rinkimus. 
Išvada: daugiau ir geresnės re
klamos. 

Oras Chicagoje 
Giedra ir šilta. Temperatūra 

apie 80 laipsnių. 
Saulė teka 5:45, leidžiasi 5:37. 

William Green, AFL pirminin
kas, kviečia suvažiavimą prie 
tvarkos pradedamas pirminin
kauti šiai darbininkų organi
zacijų sąjungai 29-tus metus 
iš eilės. (INS) 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
—Po 18 mėnesių pertraukos prez. Trumanas vėl paskyrė JAV 

atstovą prie Rumunijos vyriausybės. Santykiai su šiuo Rusijos 
satelitu formaliai nebuvo nutraukti. 

—JAV laivynas pradėjo stipriau saugoti visos Korėjos kran
tus, kad į P. Korėją nepatektų perdaug nereikalingų asmenų. Pra
sitarta, kad ir komunistų karo belaisvių riaušes Koje saloje pa
dėjo organizuoti pašaliniai asmens. 

—Pasitraukė Costa Rica prezidentas ryšium su valstybinio tur
to vagystėmis armijoje. Prieš pasitraukdamas atleido iš tarnybos 
kelis augštus kariškius. 

—Prezidentas paprašė nutraukti streiką Kalifornijos Douglas 
ir Lockhead aviacijos fabrikuose. Atrodo, kad jo prašymas bus 
išklausytas. 

—San Salvador prezidentas praneša, kad komunistai rengė su
kilimą, bet šis laiku pajustas ir be kraujo lašo likviduotas. 

—Celebes salos erdvėje (viena iš Indonezijos salų) kelis kar
tus pastebėti nežinomos kilmės povandeniniai laivai. Tai galėtų 
būti s&vietiški laivai, nes jų buvimas dabar ten pateisinamas, ka
dangi toje erdvėje greit amerikiečiai bandys pačius paskutiniuo
sius savo atominius ginklus. 

—Prez. Trumanas jau išvyko agituoti už Stcvensoną ir pirmą 
savo kalbą nuo traukinio platformos pasakys šį rytą Breckenri-
dge, Minn. Yra suplanavęs pasakyti apie 100 kalbų, iš kurių apie 
10 dideliuose krašto centruose. Jo traukinys laikysis daugiausiai 
į vakarus nuo Mississippi, bet paskutinė kalba bus New Yorke, 

\ \ v \ 

\ 
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ROMAI, KUR SUSIRENKA 8 0 0 MERGAICIIj 
Moderniškiausioj! lietuvių m< 

JUOZAS PRUNSKIS 

Technikai, kurie dalyvavo 
prie s ta tybos ir įrengimo Ma
rijos Augštesniosios Mokyklos 
rūmų tvirtina, kad tai bus pats 
moderniškiausias mokyklos pa
s t a t a s Chicagoje. Dabar tie rū
mai jau beveik visiškai baigti 
įrengti. Tris valandas po juos 
pavaikščiojęs įsitikinau, kad 
technika^ kalba tiesą. Apšildy
mas čia įrengtas taip, kad vasa 
ros karščiuose jį galima pavers
ti vėsintuvu. Kiekvienoje kla
sėje elektrinis laikrodis, kurį 
kas valandą automatiškai pa
t ikrina ir išlygina skirtumą pa
grindinis laikrodis. Luboms var 
totą medžiaga, kuri, kaip sako
ma „sugeria" mokyklos tr iukš
mą. Kiekviename kambaryje į-
vestas garsintuvo ruperis ir 

— Per lietuvių kalbos pamo
kas mes naudojame naujausius 
lietuvių laikraščių numerius. 

Lietuvių kalbos pamokos 
kasdien 

Užėjau į kambarį Nr. 229, 
kur sesuo Ona Marija dėsto lie
tuvių kalbą. Čia an t stalo buvo 
Lietuvių Kalbos Vadovas, Liet. 
Poezijos Antologija, Kamantau 
sko Chrestomatija. Kiekvieną 
dieną mergai tėms būna lietuvių 
kalbos pamoka: 4 dienas kalbos 
ir l i teratūros pamokos, o penk
tą — lietuvių dainos. Pamokos 
būna atskirai amerikietėms, at
skirai t remtinėms, taigi — la
biau pri taikytos kiekvienai gru

di jų kambariuose. Čia tva rka 
kaip moderniose bibliotekose. 
Jau yra 10,000 knygų, bet dar 
daug vietos numaty ta naujoms. 
Prie stalų sėdėjo gal pora šim
tų mergaičių, o tyla — pt^ya-
dinga. 

Mašinraščio pamokose t ra tė 
jo viename kambary 32, kitame 
40 mašinėlių. Trečiame visokių 
kalkuliatorių, diktofonų, edifo-
nų, elektrinių rašomų mašinėlių, 
ditto, mimiografas — moderniš
kiausios raštinės mašinos už 
$16,000. Mokykla paruoš geras 
sekretores. Namų ruošos kam
bary net 6 virtuvės, kiti įrengi
mai. Salimais — „gyvenamo na
mo kambariai", kuriuos tvarky
ti mergaitės išmoks, taigi — 
bus geromis šeimininkėmis. 

Gracijos karal i ja 

Biologijos kambary — kiek
vienam slalui, . kiekvienoms 
tr ims mergai tėms po mikrosko-pei. Kadangi dabar Vienažin , 

džio mirtiesT sukaktis , tai mer-jP*- »*><* * £ » * * " l 0 ^ 
, • , • , V J o vės š lietuviškų tulpių ir kitų 

kiekvieną rytą mokyklos direk- ; gaites daro kiekviena sau, Vie- \ 3 E m orna-
torė iš savo kabineto per tą gar nažindžio albumėli: parašo jva- ^ ų p 
sintuvą tar ia keletą minučių do žodeli apie j j , surašo biogra- ; ^ V J T J ^ Į. rim5fn T i i p t n v i a . 
t runkant į šiltą žodelį į savo aųk finius duomenis, persirašo įdo

mesnes jo dainas. Trūks ta kny
gų ir vadovėlių, tai sesuo mo-

deanės, gražesnės. Klasėse jų Puošnus Italijos kuriniai 
būna maidaug po 30, o klasių, Pagrindinių įėjimų sienos 
jau yra 26. Kiekviena mokinė ( puoštos marmuru. Marijos sta-
turi savo spintele drabužiams, tūla. Kryžiaus Kelių Stotys, al-
užrakinamą be rakto, kombi- toriai daryt i Italijoje. Daugelis 
nacija, kuri tik jai vienai težino-' supranta, kad ta didelė įstaiga 
ma. Palaikomi lietuviški papro- surišta su didelėmis išlaidomis 
čiai, pvz. kaip ir Chtcagos Ii* ir aukoja jos įrengimui. Pvz., 
tuanistinėje mokykloje, nelei- inž. Rudis skyrė $15,000 kny-
džiama kramtyt i gumą. Sugau - ' gyno įrengimui, kun. J. šau
ta nusikaltusi moka 25 et. pa- linskas — šešetą tūkstančių 

Lankydamas tą įstaigą stebė-, Df, E A t f i l d B . MURASKAS 
jausi mūsų lietuvaičių genialu- GYDiYTOJAS m CHIRURGĄ* 
mu, kurios taip puikiai viską 
įstengė suorganizuoti. 

P L A T I N K I T E " D R A U G Ą " 

baudos misijų fondan. 
' • ' ' 

lėtines. Mokykla paruošta 1,200 
mergaičių. Reikia gerai išpla 
nuotos sistemos, kad būtų gera i ky to ja kas reikia perrašo maši-
tvarka. Ir tvarka nuostabi. V a r | nėle, multiplikuoja ir išdalina 
tojama pasų sis tema: iš klasės mergai tėms pasinaudoti. 
nors t rumpam laikui pasišali- Praei tais mokslo metais lic-
nanti mergaitė atžymi tai korte; t u v ] ų k a l b o g m o k i n e S b u v o flU. 
lėje ir mokykla kiekvieną minu-! d a r i a s i o s t o k j l y g vaidinimą: 
tę žino kur kuri mokinė yra 
Beveik kiekviename kambary te 
lefonai. 

pas Valančių atvažiuoja jo lai
kų lietuviai rašytojai , kiekvie
nas pasisako apie savo gyveni
mą ir darbą. Taip mergai tės la
bai vaizdžiai pažino daugelį mu 
sų rašytojų. Kad jOs įprastų 

giuo metu mokykloje y ra 785 i g k a i t y t . , i e t u v i g k u 8 l a i k r a š č i u 9 , 

jie nagrinėjami klasėje. Yra su 

Mokytojos su augštuoju 
išsilavinimu 

mokinės, apie pusę naujai 
jstojusujs .r numatoma, kad mo g i d a r i u s i o s t m e r g a i č į ų g r u 

kykla greit vėl negalės ratai-1^ k u r i > J v j e n a g e k a d o j 

pinU visų norinčiųjų. , p a s i r o d a n č i u s d a l y k u s a p i e l i e . 

Mokytojų — 41, iš jų 37 sesei tuvių jaunimą, kita — apie į-
rys vienuolės. Visos jos baigų- \ domesnius dalykus iš lietuvių 
šios universitetus ir gavusios | gyvenimo ir trečia grupė seka 
bakalaureato laipsnį, o 10 turi i kas tik laikraščiuose pasirodo 
magis t ro laipsnį. Kelios naujo* apie lietuvių kalbą. Daromos iš-į 13 naujų pianų. Specialios pa-į 
vasarą gaus magistro laipsnius, j karpos, jos kabinamos į sieninį j talpos choro, orkestro prakt i - — 
Visos jos laisvalaikį ir vasarą laikraštį visoms pasiskaityti . kai, mažasis tea t ras , fizikos ir 

liais aplipdo ir ruošia Lietuvis 
kai Eglaitei, kuri bus muzėjuje 
i šs ta ty ta Kalėdų laikotarpy. Cia 
daug iš šiaudelių padarytų lie
tuviškų kryžių, lėlių. Kiekvienai 
mergaitei specialus stalčius. 
Bus įrengtas keramikos sky
rius, y ra ir vars to tas medžio dir 
biniams. Jų mokytoja sesuo M. 
Gracija meną studijavo Worces 
tery, Notre Dame ir Chicagos 
Meno Inst i tute . 

Būsimosios žurnalistes 

Siuvimo kambary — 12 ma
šinų. J a u siuva uniformas vir
tuvės darbininkėms. Specialus 
kambarys susirgusioms ir slau
gei. Atski ras kambarys redak
cijai mokyklos laikraščių, prie 
kurių redagavimo prat inasi mer 
gai tės ; y ra ir žurnalizmo pamo
kos. Muzikos kambariuose du
rys net guma apvestos, kad iš 
jų nebūtų tr iukšmo. Nupi rk ta 

žurnalistikos Institutas 
Loyolos Universiteto globojamas 

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

Direktorius: 
Kun. V. Basanavičius, MIC 

Cordinatorius: 
Prof. J. A. Zvctiiia, 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 

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

Spal. 2 d., 7 vai. O. Galva skai
to pirmutinę paskaitą tema: Vie
šosios opinijos tyrimas. 

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

Spal. 7 d., 7 vai. skaito D. Naru
tavičių te, tema Laikraštinė žinia 
(kronika ir korespondencija). 

koplyčios altoriui. Eilė dalykų 
dar laukia aukotojų. 

40 METŲ PREKYBOJE 

SUKAKTUVIŲ PROGA 
KAINOS ATPIGINAMOS 

Tel. ofiso HE. 4-6699, rez. PK. 6-7833 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDYTOJAS ĮR CHIRUKGAb 
1957 W. Garflelu Blvo. 

V A L : 1—4 Ir 6—t 
šeštadieniais nuo 1 lkl 4 vai. p.p. 

Išskyrų* ketvirtad. Ir sekmad. 

rol.-.Ofluo Vi.7-6682, rez.Kfc.7-7»«8 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 YVeat Cermak Road 
VAL.: 1—8 popiet Ir 7—8 • . vak 
trečiad Ir sekmad. ofisas uždarytas 

ftestad. tik nuo 1—8 vai. popiet. 
Rezid. 8241 u . 66TII riiAt:*: 

H 5 Q W e s t 71»t Rt 
(prie Callfornla Av«.) 

LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo J 
lkl 4 Ir nuo 7 lkl 9 v.v. ieStad. nu' 
2 iki 4 ?. treč.—pagal susitarime. 

Susitarimui skamb. GRo. 6-1321 
Jei neatsiliepia Vlnoenne* 6-S900 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 W. 24th 8 t 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
YArds 7-917H 

Ofiso teleffonas Vlrginla 7-1H8* 

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOtfAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL.: kasdien nuo 2:00 lkl 8:00 e 

trečiad. Ir sekmad. tik nusitarus 

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 
Chicago 8. Illinois 

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

Bud riko leidžiama radijo valanda 
Ift VVHKC 1450 kil. radio stoties ket
virtadienio vakarais nuo 6 lkl 7 vai 
v ak »u orkestru ir dainininkui*. 

nnKae?: 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

n . . - . •• . .-/'UiiMlia—YArds 7-3526 

BR. C. 1. BYUITIS 
IMUO*, vaiku, IHTVII gydytojas 

Oi JGMAS VALAITIS 
i 1 > • v TO.l A> IR CHIRURGAS 

lOSh ?*>. Archer Ave. 
( f t v 1.1»«»»-nt% Ave.. siauryt.kamp.) 

Vai.: nn»-nd. 2-4, 6-8; seštad. 1-6; 
pirmad. n kt-tvirt. 6-8; trečiad. ir 

pcnl;t. 12::<0-(i tik susitarus. 

!»«' •>»» , V, V - ' t t O O , r«e. GO.4-1187 

Oft L DANILEVIČIUS 
OVT-YTOJAS ir? CHIRURGAS 

10148 So. taichigao A v* 
VAL.: ( išskyrus Seštad. ir sekmad.) 

Nuo 1 Iki 4 v. p.p.; 7—9 v.v. 
Seštad. priima tik pagal susiturimu 

Rezid.: I0«38 8n. vVabash %•«. 

S 
A M T A N O N A K O 

(baigVK Kauno Konservatorijos Fortepijono .UI. su pedag. skyrium) 

MUZIKOS STUDIJA 
Pianino Pamokos 

Drauge dėstomi Muzikos Teorijos ir Harmonijos pagrindai 
l'riimuini nauji mokiniai. Studija vedama lietuviškoje dvasioje. 

4719 So. Maptewood Av. Tel. YArds 7-2490 
I /S I KASYTI KANDI TA N l O 5 VAL. IKI 7 VAI; VAKARO 

^ 

4* 

pašvenčia studijų gilinimui, lan 
kydamoa universitetus, meno 
mokyklas — pagal savo specia
lybe. Mokykla turi visas teises. 
Baigusios ją pri imamos j bet 

Labai gaila, kad kaikurle te-
vai, net iš t remties atvykusieji, 
y ra ir šiemet vel padavę r a š t i š - ' . 
, .*. . . . . i J ir degamosios dujos. 
kus pareiškimus mokyklai, kad i • 

chemijos laboratorijos su spe
cialiais įrengimais, ku r prie 
kiekvieno stalo privesta elektra 

. jų dukterys nesimokins lietuvių 
I"**!*. 2 * 5 * m ° k y k i ą - . M ° : įkalbos. Kaikurios dėlto, kad no-

ri kitų pamokų daugiau paimti. k y klos direktorė sesuo M. Anas 
tazija baigusi De Paul ir Loyo
los universi tetus bei gilinusi s tu 
dijas Notre Dame universitete. 

Mergaičių kavinėje 

Didžiausias gyvumas mokyk
loje būna pietų per t raukos me
tu. Viskas taip suorganizuota, 
kad per 20-30 minučių net 400 
auklėtinių pasiima savo porci
j a s ir pavalgo, ir joms lieka dar 
apie 15 minučių prie stalų*pasi-
kaibeti, paskaninti savo pietus 
šioj kavinėj gaunamais ledais ir 
kitais gardumynais . Pietūs te
kainuoja 35 centai. Tą dieną, 

Mergaites, knygos ir mašinos 

Mokyklos raštinėje budi mer
gaitės. Prat inasi atsakinėt i te
lefonais ir daryt i perjungimus 
telefonų centrinėj, prat inasi 
prie rašt inės darbo. Yra įtaisy
tas milžiniškas nedegamas sei
fas dokumentams laikyti. Nau
dojama pati moderniškiausia si
s tema duomenims apie auklėti
nes atžymėti ir saugoti. Ir po 
daugelio metų šią mokyklą bai
gusi galės a t ras t i čia žinias a-
pie save. Laisvalaikį t a rp pa- j petą ji išsivalo, 
mokų, kurios čia tvarkomos dau 

Teatras., gimnast ika 
Moderniškai įrengta didžioji 

tea t ro salė, su sandėliais kostiu
mams, persirengimo kamba
riais. Puiki gimnastikos salė su 
užrakinamomis dėžutėmis dra
bužiams pasidėti, su dušais 
(showers) . Už mokslą mergai
tės metams moka 100 dolerių. 
Kaikurios čia pagelbsti ir nuo 
mokesčio atleidžiamos. Mokes
tis stengiamasi palaikyti žemes
nis, kiek tik galima išsiversti, 
už ta t pačios mergaitės padeda 
klases sutvarkyt i . Yra net įtai
syti didžiuliai dulkių siurbliai, į 
kuriuos įmetus sušluostytą ske-

kai buvau, mergai tes gavo kot 
, , . . T i i • J S l a u pagal universiteto sistema, 

lėtą, džiovintų bulvių „skiedre- b \ • ? 
negu kaip gimnazijose, mergai-

lių", po persiką (peach) ir stik
lą pieno. Kitas dienas gauna 
šiltas a r ša l tas (pagal norą) su
muštines (buterbrodus, sandvi
čius). Panaudojama ta garsin
tuvų sistema ir paklausus iš di
rektorės kambario per trejetą 
minučių j au galima žinoti kiek 
kokių dalykų 800 mergaičių sa
vo užkandžiams užsako. 

Tik mirga j u uniformos 

Pamoka t runka 40 minučių ir 
po to jos turi 5 minutes laiko 
pereiti į ki tas patalpas. Kiekvie
nas kambarys pr i ta ikytas tam 
dalykui, kuris dėstomas, su at i
t inkamais įrengimais, tai mer
gaitės dažnai keičia vietą. Tik 
mirga jų mėlynos-baltos unifor
mos kai spiečiais pasipilia iš 
klasės į klasę 

Viena mergytė su knygų glė
biu nešėsi ir .Draugą" . Paklaus 
t a ji aiškino: 

Spintelės ir guma 

Mergaitės patenkintos šiomis 
tės studijuoja bibliotekoj ir s t u - ' naujomis patalpomis, kurios di i-1 

J A I ATIDARYTA 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI! 

53-CIŲJŲ METU MODELIO SALIONO BALDAI; KILIMAI; 
miegamųjų ir valgomųjų kambarių b | l da i ; vir tuvėms s ta la i ; 
virimui ir apšildymui pečiai; šaldytuvai ; moderniškos skalbi
mo mašinos; stalo lempos; rašomi s ta la i ; knygoms spintos; 
rašomosios mašinėlės. 

Lietuviu FrekyboH Namų Valdyba ir ved*jas JUSTAS LIEPONIS 
kviečia visus lietuvius aplankyti šią naują įmonę ir įsitikinti 
prekių kokybe, bei ypatingai žemomis kainomis. Viskas leng
vais išmokėjimais. 

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

ryto iki 5 valandos po pietų. 

FlIRNITURE W m , INC 
3224 So. Halsted St. VI 2-4226 

— 

Tel. ofiso VI. 7-ouoo. re*. VI. 7-730S 

QR. BR, GAIŽIŪNAS 
.3YDYTCJAA IR CHIRURGAS 

(Spec nr.oteru ligos Ir akušerija) 
4055 Archer Ave. 

Kampas Archer Co-lifornia Ave 
, VAL,.: 2—4 ir 6—9 p. p 

IftskyruH i*.!<madteniu«. 

IV!.: Ofiso VA.l- l tdlt , rez.DA.A-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest 35th Street 
( kampas HalMte<? Ir 55-toa gatv.) 
VAL. 1—4 ir C:!»0—8:30 p.p. kaa-
lien išglcyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadienius 1--4 vai 

Ker. 3217 S . ~ I : M L ; K A L D A V F . 

Tel. Ofiso Tl 3-0000, buto t'O l-fl<i>0 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. Broadway 
M i, L u o s i, I \ I ; K I L L . 
(l)r. W. V. Norak ofiso) 

Vai. 0:30-9 vai. vak.. 'išskyrus so.km. 

Dr. Antanas Rudokai, 0. D. 
Tikrina akis; pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir remua. 
4701 S. Damen Ave. Chicago, m 

Aauklte — Y A 7-7381 
Priima: vakarais 6 Iki 9, seštad. 
10 ryto Iki 4; trečiad. Ir sekmad 

tik susitarus. 

Tel.: Ofiso YA 7-0654, rez. Ml 3-2KKC 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4740 So. A&hlaad Avenue 
(antras augStas) 

OFISO VAU: Nuo 10 iki 12 v. ryto, 
nuo 2 lkl 4 v. p.p.; nuo 7 lkl 8:30 
v. v. 

DR. J. 1. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rdSi 
Ofiso Tel. BKliance 5-4410 
Rezid. telef. GKoveUill 6-OA17 

Valando*: 1-8 P. M. — 6-8 P. M 
Trečiad. ir seštad. pagal sutartį 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS 'R CHIRURGAS 

4645 So. Ashlainl Ave., Chicugc 
VAJ..: nuo 2 - * U e • <•• troliu d , AeŠ 

tad. ir sekmad J) pana) Hiitart) 
Tel.: Ofiso VA.7-47R7, re/.. PU.(l- lt3t 
Jei neatsiiiepH vfrinninCti talsfonr 

Aauklte: Mli luay •* <"><« 

Of. GKoTehill 0-4O20. r. HUltop 5-15AU 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVA1RA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 Wi 8t Marquetie Rd. 

VAL: 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Trečiad. ir fiestad. pagal sutart) 

IVl.- Dftoo PR.S-3S3H, re-/.. K K T S109 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
t LIETUVI 8 GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

VAL.: kasdien nuo 2—4 p.p. ir 'l:30 
lkl 9 vak. Trečiad. Ir 8eSt. uždaryta 

GRovehili «-!&»:» 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIU UOŲ SPKCIAI,ISTfi 

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

susitarimą išskyrus trečiadU-nlu* 
2 4 2 2 VVest Marųi ie l te Rd. 

Tel.: OfiHo B C 4 - S 1 M , re-/..PK.«-HtKJ 

DR. V. P. TUMASONJS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A I 

Speo ohiiur>;iii€s ligos 
6 2 5 5 S o u t h W e s t e r n A v e n u e 

V A I . kasdien 2—4 p.p. ir r. * \HU 
ftestad i'- i p.p Trečiad l» 

sekmadieniais uždaryta 

Tel. ofiso- DAnube «-H2F 
Buto — WA!brook f»-669i 

D R, A. VALIS-LABOKAS 
M O T E R Ų L I G Ų G Y D Y T O J A S 

32B7 S o u t h t !a l s t*d Stre«i 
Vai: 1 iki * v. p p ir * -~R v raV 

ŠMStadientalM 1 — 4 »• r r 

Tel.: Ofiso PH.6-HM0 n»ME.4-SI&*> 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Narquette Bd. 
VAL.: nuo 2 iki 4 p.p.: 6 iki i vak 
Trečiad. Ir šefttad. pagal sutartj 

Tel. Ofiso C\ «i-oa&7, re*. PK «-««.%!• 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAP 

1821 So. HaUted Street 
Ke/.kl OOOU 1 A r t ė l i a u Avt 

V A L : 11 v. r iki 3 p.p.; 6—9 v.v 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIU GYDYTOJA*-

Tel. YAnl> J-iH'Jr 
Pritaiko \winUi* 

Kreivas Akis 
Ištaiso 

v>rtna« ir akini v dirbtuve 
756 West S5th Street 

VAL.: nuo 10 iki 2, nuo 6 iki * trt, 
Čiad. uuo 10 - 1 2 . Aefitad 10- S o p 

TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAM! 
Mes kviečiame lietuvius pasidėti savo taupomus pinigus \ Chicago Savings and Ix>an Association, kuri yra proporcionatiai viena U 

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

Chicago Savings suvirs 28 metai kaip taugiai ir pelningai teikia visiems teisingą ir mandagu patarnavimą.. Ji iš anksto neprižada, bei 
vuada išmoka aukiltą dividendą. 

/ 
f 

MCSU TURTAS SIEKIA ARTI DEŠIMTIES MILIJONŲ DOLERIU ($10,000,000.00) 

SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 South Westem Ave. Chicago 

1 

Phone GRovehiU 6-7575 
. IOIIN l ' A K K l . , PrvMidont 

LIETUVIŠKA IŠTAIGA Valandos: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
po pietų. Ketvirtaditniaia nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniai* uždaryta visą dieną. Šeštadieniais 
nuo 9 ryto iki 2 po piety,. 

Ofiso Ir luito tel. OL. 2-1.181 
NeatailiepuH tol. KI<Msf« 3*9000 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 401h n . , Cicero 
Kasdien 10—12. He to. anUad. Ir 
kotvirtad. 6:30—9 v. v. š«*štad; 10—2 
ir 4—6. Butas 1832 So. MM Ii Ct. 

Telefonas: HEliuncu 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
8925 West 59th Street 

VAL.: 2—4 popiet. 6:30—8:30 vak 
Trečiad. pa^al sutartj. 

• • I I I • i ' • ** ! • 

>fiso t«lef.: LAfayette S-3210, jei 
•teatsiliepia šaukit o k Utele 3.2808 

DR. £MILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4 1 4 6 S. Archer A v e . 
VAL.: Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
Vak.: pirm., a n t r , kotvh-t. 8-8:30 v 

Trečiadieni tik susitarus. , 

I K/aniimioi.i 
Akit* 

Priteik. > 
\ktnJu> 

DR. J. J. SMETAHA, IR. 
OPTOMETRISTAS 

Akli; srrci.vLisTAs 
1801 So. Ashland Avenue 

V A L.: pirmad. anlrad. ketv»»tad 
penkttvl. 9 30—12; t: 30—8 v.v 
trečiad uždai ytA, sostad 9:30 Iki 

12- 1 .;•»•! iki b vnl. vak 
(Aniit ((-0523. Tlatt Bldg. 

•" I > • " 

Tel . : OflStt YA T-ftOM, r«t K K - 1 «0«« 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVIBČINSKAS) 

GYUYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
v. v. ISskyrus trečiad. ir Seštad. vak 

T«L OfUtO O B 6-5S99 PK. «>47S2 

DR. A. MACIŪNAS 
OTDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 4 2 3 W E S T 63rd S t r e e t 
(kampas $8 ir Artoalan) 

VAL: 2—4 p. p. Ir nuo 6—8 v. vak. 
Tfec. Ir iešt . 2—4 ». p. Sekm. uMar. 

TelefonaM oLvnipic 2~vn** 

BR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Couri, (>icero 
VAL.: antr.. ketv 10-12. 2-6, * <• ô i 

penkt. 8 — 6, 7—9 p.p. 
3117 S. II:UstvJ S i , CfaJc*KO 
VAU.: pirm. troc:.. &eftt :< *> p r 

penU in- 12 ryt« 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Priėmimo valandos pacal susitarimą 
4003 Archer Avenue 

Truputi j rytus nuo OiMiforun. 
Tel, YArds 1-mįl 

~ DR. A. P STULGA 
DANTISTAS 

2723 West 71st. St. 
Ptifimlmo laikas pagal suartarlmą 

relefonns GINivehtlI 6-678A 

DR. ANTHONY WIUIAMS 
( V I U M A S Y 

D A N T I S T A S 
6 3 2 2 S o u t h We*»tern A v e n u e 
Priėmimo laikas pagal suta-ima 

telefonu. 
T C . ( / » M « GroveMll « U « 

• . 
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Mombor of the Catholle Preaa Ans'n 
Publlahed dally, exoopt Sundays, 

by the 
Llthuanian Catholii Pres» Soeloty. 
PRENUMERATA: Metama 
("h i rasoj Ir OiooroJ $9.00 
Kitur JAV tr Kanadoje $8.00 
l'ŽHlenyJe $11.00 

SUP.8CRIPTION RATE8 
$8.00 per year oufcilde of Chloaffo 
$9.00 p«»r year in Oh I rago & Cicero 
$8.00 per year In Canada 
Forelgn $11.00 per year. 

PO PIETŲ 

H metg 
$6.00 
$4.60 
$6.60 

S m*n.. 
$2.76 
$2.60 
$3.00 

1 men. 
$1.26 
$1.00 
$1.36 

Redakcija straipsniu* taiso aavo nuožiūra. Nenunaudotij straipsnių ne
saugo, juos grąžina tik Ift anksto susitarus. Redakcija Ui skelbimų turlnj 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus praftyma. 

laikraštininkų Institutas Chioagoje 
SUMANYMO ISTORIJA 

"Draugo" bendradarbių valdyboje jau kuris laikas kilo min
tis organizuoti laikraštininkų mokyklą ar kokias nors nuolatines 
paskaitas. Patiems šio sumanymo kėlėjams iš syk nevisai buvo 
aišku, ko jie nori. Tačiau sumanymas nebuvo užmestas. Buvo 
pradėta aiškintis ir savo projektus gryninti. Susidarė būrelis 
žmonių, kurie šiam reikalui jau nuo rugpjūčio mėn. pradžios pa
šventė nemažai šeštadienio popiečių. Būrelį sudarė šie asme
nys: kun. dr. J. Juška, "Draugo" bendradarbių klubo pirminin
kas; B. Babrauskas, rašytojų draugijos pirmininkas, kun. dr. 
A. Baltinis, tėvas Juozas Vaišnys, SJ, Skautų dvasios tėvas, I 
tėvas P. Cinikas, "Draugo" direktorius ir kun. V. Bagdanavičius, i 
MIC. 

Sumanymo idėjai išryškinti buvo padaryti du kursų pa
skaitų projektai. Vienas projektas turėjo daugiau idėjinį ir ti
riamąjį pobūdį ir į juos žiūrėjo kaip į paskaitų ciklą visuome
nei. Kitas projektas į kursus žiūrėjo, kaip į praktišką žurnaliz-
mo mokyklą nuolatiniam ir ribotam studentų skaičiui. Jis turėjo 
daugiau praktiškų žurnalistinių dalykų ir lietuvių kalbos. Po 
ilgų diskusijų buvo priimtas antrasis projektas, papildant jį 
dviem skyriais iš pirmojo projekto. Projektą sudaro 50 paskai
tų, išdėstytų per tris mėnesius. Išrinkus prelegentus ir su jais 
susitarus, projektas, po kaikurių pakeitimų, buvo paskelbtas 
spaudoje. 

Kun. dr. Baltiniui, kuriam pavyko pasiekti kompromiso, de
rinant abu kursų projektus, buvo pasiūlyta būti kursų vedėju. 
Tačiau jam pakartotinai atsisakius, kursų vedėju buvo išrink
tas kun. V. Bagdanavičius. Kun. dr. J. Prunskis iškėlė sumany
mą sueiti šiuo reikalu į kontaktą su kokiu Chicagos universitetu. 
Buvo susisiekta su Loyolos universitetu, paruošta jam išsami 
informacija apie kursų temas bei jų lektorius ir gautas Loyolos 
universiteto pripažinimas. 

LAIKRAŠTINES STUDIJOS 
Nėra lengva prieiti vienos nuomonės, kas yra laikraštinės 

studijos. Vienu požiūriu laikraštininkas bus beveik tas pat, kas 
literatas ar rašytojas. Tačiau žvelgiant kitu požiūriu gali atro
dyti, kad laikraštininkas ne ką skiriasi nuo prekių reklamuotojo 

Gub. Adlai Stevenson, demokratų prezidentinis kandidatas, ir 
kardinolas Spellman kartu pietavo New Yorke. Po pietų išėję į 
gatvę, jie laukia šviesų pasikeitimo. ( INS) 

———— 

EUROPA VIENIJASI 
J. BUDZEIKA 

Šiuo metu Europoje vyksta 
svarbūs įvykiai, kurie galės tu
rėti didelę įtaką Europos ir Va
karų Civilizacijos ūkinei ir poli
tinei ateičiai. Reikalas eina apie 
Europos politinį ir ūkinį susi
jungimą. Schumano planas, ku
ris siekia ekonomiškai sujungti 
Vakarų Europą, pradėjo galu
tinai veikti. Be to, suvažiavę 
šešių valstybių delegatai nuta
rė paruošti politinio susijungi
mo projektą. Tuo būdu senas 
sapnas — susijungti ir dvasi
niai atsinaujinti — pamažu tam 

ri įgalina laisvą ir sėkmingą 
gėrybių pasikeitimą tarp didelio 
skaičiaus gamintojų ir varto
tojų. 

Europoje iki.šiol trūko dide
lės rinkos. Jos ūkis buvo su
skaldytas į eilę mažų tautinių, 
tarp savęs kovojančių ūkių. To
kiose sąlygose Europoje bujojo 
monopoliai ir karteliai. Ypatin
gai ryškiai tai matėsi plieno Ir 
ir anglių pramonėje. Pasėkoje 
gamyba buvo varžoma, kainos 
ir rinkos būva, dirbtinai nusta
tomos susitarimais, technikos 

pa realybe, nors jo galutinas p r o g r e s a s b u v o l s t a g i r p r o d u k . 
Tarp šių dviejų kraštutinių pažiūrų į laikraštininką, mes žinome | Įgyvendinimas yra dar labai to-. t y v u m a a n e g a i e j 0 kilti. Praeitis 

parodė, kad tai buvo klaidin
gas kelias. Reikia tad tai paša

li. 
Schumano plano tikslas 

ropos valstybių plieno ir ang
lių pramones į vieną ekonominį 
vienetą. Planas apima Prancū
ziją, Vakarų Vokietiją, Italiją, 
Belgiją, Olandiją ir Luxembur-
gą. Šiose valstybėse gyvena 
160 mjlionų žmonių, kurie yra 
augštai kultūringi, energingi ir 
sumanūs. Tie kraštai gamina 

Pramonės gamybos atžvilgiu 
tai yra antras po Amerikos di
džiausias pramonės centras pa
saulyje. 

Plano pagrindinis uždavinys 
yra sudaryti vienų didelę plieno 
ir anglių pramonės rinką. Še-

laikraštininkus — politikus, laikraštininkus — visuomenininkus 
ir kitus. Turbūt, beveik kiekviena žmogaus veikimo sritis gali 
turėti ir savo laikraštininkus. Turint galvoje tokius plačius laik
raštinio darbo laukus šiam darbui pasiruošimas gali būti ir la
bai paprastas ir labai sudėtingas. Lengva yra painformuoti ki
tus asmenis kokiu kasdieniniu reikalu. Bet sunku yra padėti 
teisingai susiorientuoti visuomenei kokiu svarbiu ir susipainio
jusiu reikalu. Dėl to kultūringa tauta yra reikalinga ir kultū
ringo laikraštininko, kuris atitiktų jos lygiui. 

"Draugo" bendradarbių tarpe jau ne nuo šiandien yra gy
vos diskusijos apie tai, kas yra laikraštis, kas jame turi būti 
rašoma, ar jis turi tik informuoti ar formuoti, kiek turi būti 
laikraštyje visuomeninių ir kiek asmeninių dalykų. Šie kursai 
kaip tik galės prisidėti prie šių klausimų pagilinimo ir jų nu
švietimo. 

LIETUVIŠKIEJI REIKALAI 
Tautai, gyvenančiai ne kokioje uždaroje erdvėje, bet taip, 

kaip mes dabar, laikraštis turi daug didesnės reikšmės, negu 
paprastai. Tokiu atveju laikraštis ne tik informuoja savo skai
tytojus, bet juos*ir jungia. Jis ne vienu atžvilgiu atstoja mo
kyklą. Jis taip pat atlieka tautos gynimo uždavinį, kurį ki
tokiose sąlygose atliktų kitos organizacijos. Dėl to, esant išei
vijoje laikraštis turi didesnės reikšmės, negu jis šiaip turėtų. 

Turint šiuos uždavinius prieš akis, kursų rengėjai ypač krei
piasi į studentiją ir jaunąją lietuvių kartą, kuri mokslus jau yra 
išėjusi nelietuviškose mokyklose, kad ji kursų keliamomis prob
lemomis susidomėtų. Juk ateis laikas, kada, vienokiose ar kito
kiose aplinkybėse, jai reikės tęsti toliau visuomeninius ir laik
raštinius darbus. Ji turi šiems uždaviniams pasiruošti. Šie kur
sai jiems padės sueiti j asmeninius santykius su dabartiniais lie
tuviškos spaudos darbuotojais ir su jais besikalbant ir bestu- v a* vežamos iš vieno krašto į 
dijuojant pasiruošti spaudos problemoms. 

AKADEMINIS KURSŲ LYGIS 
Kursų rengėjai yra labai dėkingi Loyolos universitetui už 

paėmimą kursų į savo globą. Tiek kursų rengėjai, tiek lietu
viška visuomenė šį universiteto palankumą labai augštai vertina. 
Susitikdami su Loyolos universiteto vadovybe mes truėjome pro
gos patirti JAV tą patį mūsų problemos supratimą iš akademi
nės katalikiškos šviesuomenės, kurio mūsų tautiečiai jau yra pa
tyrę ir kitur, turėdami kontaktų su katalikiškais akademiniais 
sluogsniais. Mes dar kartą įsitikinome, kad katalikybė yra gy
vas dalykas žmonijoje ir kad visų tautų žmonės gali rasti joje 
bendrą kalbą, nors ir skirtingomis kalbomis kalbėdami. Mes 
tikime, kad su šiais kursais prasidėjęs lietuviškos šviesuomenės 
bendradarbiavimas su garsiu Loyolos universitetu Chicagoje ne
bus vien tik praeinantis reiškinys. Vos šiam faktui pasklidus, 
"Draugas" gavo laiškų, klausiančių apie studijų galimybes Lo
yolos universitete "už akių". 

Lietuviškas žurnalistikos institutas, Loyolos universiteto glo
bojamas, bus židinys, apie kurį galės burtis Chicagos lietuvių 
akademinė visuomenė. Jis sudarys galimybės vienam kitam aka
deminės atmosferos pasiilgusiam žmogui rasti porą kartų sa
vaitėje didesnį ar mažesnį būrį žmonių, su kuriais jis galės pa- I telių ir panašių žalingų susita-
svarstyti jam rūpimus klausimus. Mes tikimės, kad Chicaga, .rimų galimybes. Ir pagaliau, 
kaip laisvų lietuvių sostinė, turi pakankamai tokių žmonių, ku- didžiojoje rinkoje gali įsivyrau-
rie šiuo sumanymu džiaugsis. V. Bgd. .ti vieninga piniginė sistema, ku-

Schumano-planas yra bandy- " n t i - ° **\ g a l i m * M * * * " -
mas sujungti šešių Vakarų E u . Jungus Vakarų guropos plieno 

ir anglių pramones į vieną or
ganizmą. 

Plano pavojai 

Laisvo ūkio šalininkai, ypa
tingai čia Amerikoje, iškelia 
vieną didelį pavojų, kuris slypi 
tame plane. Planas numato, 
kad bus sudaryta Augštoji Ko-

41 milioną tonų plieno ir 220 m i s i j a ' a s e m b § J a i r v i s a e i l § 

milionų tonų anglių į metus. k , t ų * s t a i g ų s u s i v i e n i J i m o Pe 
nams vykdyti. (Tos įstaigos 
jau įsteigtos). Jų sudėtis gana 
komplikuota ir jos turės gana 
didelę jtaką, nustatant pradi
nes kainas, sujungiant pramo
nes ir lyginant įvairius skir
tumus. Kyla klausimas: ar tos 
visos biurokratiškos įstaigos ne 

šios dalyvaujančios valstybės j p a v i r s į vieną centrinį planavi-
s u t a r ė pana ik in t i t a r p s a v ę s , m o biurą, k u r i s n u s t a t i n ė s ką, 
muitų sienas ir įvairius užsie
nio prekybos suvaržymus. Tai 
reiškia, prekės galės būti lais-

kitą, paskiri kraštai galės pirk 
tis žaliavas betkuriame tų kraš 
tų, darbininkai galės laisvai ju
dėti iš krašto į kraštą, paskirų 
kraštų pramonės, laisvos nuo 
visokių suvaržymų, galės plėstis Europos vienijimas prasidėjo 
ir gaminti pigiau. ; ekonominėje plotmėje. Mato

mai, ekonominis gyvenimas vai-

kur ir kaip gaminti, ir tuo būdu. 
naikins laisvos konkurencijos, 
įtaką? Jeigu tai įvyktų, Schu
mano planas taptų pirmas žings 
nis į Vakarų Europos pramonių 
nacionalizaciją ir į socialistinę 
santvarką tuose kraštuose. 

.Europos politinis vienijimas 

Ekonominio susivienijimo 
nauda 

Amerikos pavyzdys rodo, kad 
didelė rinka yra pagrindinė są
lyga krašto ūkiniam gerbūviui 
kelti. Tokiose apystovose gali 
vystytis masinė gamyba, kuri 
pigiomis kainomis patiekia di
delius kiekius gėrybių. Didelės 
rinkos sąlygose gali sėkmingai 
vystytis laisvoji konkurencija, 
gi tai mažina monopolių, kar

dina šių dienų žmonių santykiuo 
se vieną pagrindinių veiksnių ir 
todėl buvo žymiai tikslingiau 
pradėti jungtis ekonomiškai. Ka 
dangi ekonominis gyvenimus 
yra taip glaudžiai susijęs su po
litiniu, politinis Europos susi
vienijimas bus tiesioginė eko
nominės federacijos išdava. 

Politiniam Europos susivieni
jimui, šalia ekonominių motyvų, 
lemtingą vaidmenį vaidino eilė 
svarbių pasikeitimų, įvykusių 
ir tebevyksta r f ;ų Vakarų Euro
poje ir be./: i ai žmonijos gyve

nime. Visų pirma, Vakarų Eu-, 
ropa mato ir jautriai jaučia di-! 
deli militarinį pavojų iš Rytų. I 
Tas pavojus gali būti atremtas 
tiktai susijungus viniems pavo-, 
juje esantiems kra.vtam3 į vie-| 
ną stiprų politinį, ekonominį ir! 
karinį vienetą. Tas Rytų pa
vojus bus b?ne stipriausias veik 
snys šių dienų Europos vieni
jimosi judėjime. 

Antra, mokslo ir technikos di 
dėlė pažanga keičia tautų gy
venimą forma3. Masine gamy
ba, atomine energija ir greites
nei už garsą susisiekimo prie
monės reikalauja didelių politi
nių ir ūkinių vienetų. Mažos 
tautinės valstybės nustoja pa
grindo savo egzistencijai ir turi 
aukoti dalį savo suverenumo vi
sų tautų valdžiai. 

Trečia, Amerika, kuri su di
dele energija ekonomiškai re
mia pokarinę Europą, mato, 
kad Europos politinių ir ūkinių 
sunkumų didžioji dalis glūdi jos 
pasiskirstyme į daugelį mažų 
ir vidutinių valstybių. Per vi
sus pokario metus amerikiečiai 
tai daug sykių kartojo europie
čiams, ir daugelį jų įtikino. 

Ir, pagaliau, Europos tautos 
norėtų galutinai kaip nors su
tvarkyti Vokietijos klausimą. 

Vokietijos įjungimas j 
suvienytą Europą 

Vokietijos problemos sprendi
mas per Europos susivienijimą 
yra labai palankus visai Euro
pai. Europos tautos, skaudžiai 
patyrusios vokiečių planus, ku
riuos jie krauju ir kalaviju du 
sykiu mėgino įgyvendinti, aiš
kiai bijo ir nepasitiki Vokietija. 
Jeigu tad Europos gynyba bus 
organizuojama stipriai ginkluo
jant Vokietiją be jokios tarp
tautinės kontrolės, tai gali iš
šaukti naują Europos susiskal
dymą, kas Šiuo metu turėtų bū
ti išvengta. Be to, tokia politi
ka būtų panaši į nėlemtingą 
Amerikos ir Anglijos politiką 
paskutiniojo karo metu, kai Ru
sija, laikinas sąjungininkas ka
re prieš Vokietiją, buvo gink
luojama ir remiama vienpusiš
kai be jokios tarptautinės kont
rolės. Tos politikos rezultatai 
dabar žiauriai jaučiami. 

Iš kitos tačiau pusės negali
ma palikti Vokietijos negink
luotos, nužemintos ir nuskriaus 
tos. Tai yra didelė ir gabi tau
ta ir svarbu yra įjungti ją į 
bendrą gynybos darbą. Geriau
sias gi tam kelias yra sufcūrus 
vieną Europos valstybę su vie
na vyriausybe, vienu parlamen
tu, viena kariuomene. Tokiose 
sąlygose vokiečių militarizmas 
būtų pašalintas ir Vokietija ne : 

begalėtų jau trečią sykį pra
dėti karo prieš Prancūziją, Ang 
liją ir kitas tautas. Žinoma, Vo
kietija, būdama darbšti ir su
mani tauta, galės užimti vado
vaujančią vietą Europos Fede
racijoje. Bet ji galės tai pa
siekti ne ginklais, bet kietu dar
bu ir konkurencijos kovos keliu. 
Tokia kova gi yra teigiama ir 
normali žmonių savybė. 

Kaip mes turime į tai reaguoti? 
Jeigu Vakarų Europos vieniji 

masis vystysis toliau, gi dabar
tiniai ženklai rodo, kad tai yra 
galima, Rytų Europos tautos, 
jų tarpe ir mes lietuviai, turės 
tvarkyti savo ateities laisvą gy
venimą visai kitais pagrindais. 
Mes turėsime kurti arba Rytų 
Europos federaciją, arba, būda
mi Vakarų kultūros dalimi, tu
rėsime jungtis prie Vakarų Eu
ropos federacijos. Kiekvienu ta
čiau atveju mes turėsime pakeis 
ti dabartines mūsų idėjas apie 
tai, kas yra geriausia forma 
laisvam tautos gyvenimui kurti. 
Juo greičiau mes prisitaikysime 
prie naujų federatyvinių idėjų, 
tuo daugiau mums tai išeis į 
naudą. 

i . 

T h e 
MAUTI 
Viena Mylia į Pietus 
nuo Amini h, III. 

Dining Room 
and 

Cocktail Lounge 
MOSŲ SPECIALYBE 
Sunday Diitners 

ŽUVIS ir JOROS 
MAISTAS 

Mes aptarnaujame poliu-
viIIS, vestuves ir bankie-
tus. 
Aprūpiname 125 iki lf>0 
asmenų. 
Atdara 7 dienas j savaitę 

12 v. v. iki 12 v. r. 
Te!. Antšoch 733 

SOPIU f, BARCIJS 
Iš WOES itotlea - - licnga 13fO j 

PIRMAI). Iki PUNKTĄ D. 
8:4ft iki »:30 vai. ryte 

AF.OTAI>. litO Iki 9:30 vai. ryte 
LIKTI'VIAROS VAhAKI ftKOS 

Iš |0t pat Htotles P.RMAIUFNIO 
\ u kare riu't • Iki H vai. 

KAUK) PROGRAMA 
7121 KO. ROCKWKLL ST 

Chlcago 20, UI. HJRmlock 4-2413 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

• TJSLEVIZUA, • KAIVO • BAL-
DTTUVA1 • SKAUDAMOS MA
SINOS • I.YOINTPVAI » (IHON-

JOKKo PLOffJTBLti (RECORD0) 
• NAMO REIKMENYS IR T.T. 

mm AFPLIANCE 
I M I J N A S Ti:i .KVI'AI.IOS I U RAI>IO 

APT VRNAVIMAS 
4057 So'ith Archer Avenue 

Trl Y Arda 7-S660, Chicago 32, I1L 

a profitable reminder 

open a savinas account 

this month --

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

fradėkit su $1 • Pridėkit kiek norite, 
,kada noriu 

t UNIVERSAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION, 

1800 SO. HALSTED STREET CHICAGO 8, ILLINOIS 
.Telefonas: 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. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,iiiiiiiiiiiiiitii:<iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiihi:niiiiiiiiiiiiiiiiiiiit 
L I E T U V I Š K A | 8 T A I G A 

SAFETY OF YOUR 
SAVINGS 

B.R.PIETKIEWICZ PREi 
lllllllllilIlNIlIlIlIlIlIlNIlIlIlIlIlIlIMIIIIIIIIIIIIIIINHIlIlIlIlIlIlIlHIIIIHIIHIIIIIIIIIilIlIlH' 

ALBERTS numuša baldų kainas! 
Žmonės pasakoja, jog buvo laikai kada už doleri galima buvo 

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

/ 
DIENĄ 
SOFA 

NAKTĮ - LOVA 
Sof a-Lova Miegojimui 

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

Abiejų kainos po $ Q A.00 
Nereikia įmokėti ^ O 

LIETUVIS STANLEY RIMKUS, VEDĖJAS 

SA0SA* +A FURNITURE į J^tUJ^/VuOm APPLIANCES 
Vz bloko į rytus 

nuo Western Ave. 
Atdara kasdien 9 iki 6, pirmad. ir kety. vak. Sekmadienį 11 r. ik! 5 

2318 ROOSEVELT ROAD 

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS 

Kiekvienas žmogus turėtu atliekamus nuo pragyvenimo pinigus 
taupyti kas savaite. 
laupyti reikia: senatvei, vaiko mokslai įsigijimui namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms ir kitiems reikalams. 
Kas tori susitaupę* pinigu, tas jaučiasi saugesnis ir laimingesnis. 
frtMtfk taupyti šiandien! 

MUTUAL ^ X . « / S A V I N G S 
A N D LOAN A S S O C I A T I O N 
2202 VV. Cermak Rd. • Chicago 8, HL 
JOHN 1KAZANAUSKAS, Pr.i. • T*L VI rglnla 7-7747 
Savin** Insured to $ 1 0 , 0 0 0 by F . S . L I . C 

. 

;S 



• • ' 

• • 

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CIIICAGO, ILLINOIS 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 

Harrison, N. J. 
Dar del dainų šventes 

Jau buvo per spaudą praneš
ta ("Draugo" Nr. 209), kad di
džioji New Jersey dainų švente 
įvyks Harrisone š. in. spalio 19 
d. 5 vai. vak. Jackson's audi
torijoje, 756 Harrison Ave. 

Del smulkesnių šios Šventės 
detalių, lietuviškosios dainos 
mylėtojų prašomas, kreipiausi 
į šventės vadovą muz. Alg. Ka-
čanauską, kuris mielai sutiko 
padaryti tuo reikalu šį praneši
mą: 

— Dainų švenčių iniciatorius 
New Jersey valstybėje — pa
reiškė p. KaČanauskas — yra 
komp. J. Žilevičius, kuris 1950 
m., sukvietęs N. J. valstybes 
chorų vedėjus, susitarė, kad lie
tuviškosios dainos meno ugdy
mui būtų suruoštos penkios dai
nų šventės didesniuose N. J. 
centruose. Keturios šio ciklo 

Dar tenka pabrėžti, kad šven
te su momentui pritaikytais 
sveikinimais bus transliuojama 
per "Voice of America". Todėl 
šį kartą iš Harrisono, N. J., su
skambėjusi lietuviška daina pa
sieks tolimus kraštus, taip pat 
ir mūsų pavergtąją tėvynę, kur 
ne vienam broliui ar sesei nu
riedės graudi ašara baigė 
pranešimą muz. Alg. KaČanaus
kas. J. M. 

Baltimore, Md. 
Lietuviai televizijoje 

Viena televizijos kompanija 
sekmadieniais čia ruošia įvairių 
meno šakų mėgėjų pasirody
mus. Už geriausiai atliktą daly
ką skiriama $1,000 dovana, kuri 
bus paskirta tam, kam nubal
suos televizijos žiūrovai. 

Rugsėjo mėn. 21 d. matėme 
lietuvių grupę. Adv. EI. Arma-
navičienė paaiškino, kas bus 

Šitoks sutarimas tebus pavyz-| Gražiabalsiai į chorą 
dys ir paskatinimas ateičiai. Į Š V Alfonso parapijos bažny-

Nauja lietuvių šeima ; t i n i s choras, pasibaigus vasarai, 
Rugsėjo 20 d. šv. Alfonso b*ž ima smarkiai ruoštis naujam se 

nyčioje aukso žiedus sumainė zonui. Klebonas ir choro vedėja 
Vladas Pilius ir Anelė Rakaus- nuoširdžiai kviečia visus, galin-
kaitė. Sutuoktuvės įvyko prieš 
11 vai. šv. Mišias, per kurias 
jaunieji ir visi jų palydovai, 6 
poros, priėmė Šv. Komuniją. 
Sutuoktuvių apeigas atliko pa
rapijos klebonas prel. L. Men-
delis, visų trijų savo pagelbinin-
kų asistuojamas. Visos dalyva
vusios mergaitės buvo pasipuo- konsekruojami du vyskupai pa 
šusios tautiniais drabužiais. Tai gelbininkai: vienas Buffalo a r 

čius ir norinčius giedoti, prit 
choro prisidėti. 

Išvyko i didžia* iškilmes 

Kun. prelatas L. Mendelis 
rūgs. 22 d. buvo išvykęs į Buf
falo, N. JT., dalyvauti dviejų 
vyskupų konsekracijoje. Buvo 

dainų šventės jau yra įvykdy- . parodyta. Ta proga, ji, kaip 
tos: pirmoji Elizabethe 1950 

vaizdingai priminė lietuviškuo
sius papročius ir Lietuvos kraš
tą. 

Jaunavedžiai abudu suvalkie
čiai: V. Pilius gimęs Vilkaviš
kyje, A. Rakauskaitė yra kilusi 
iš Naumiesčio (Kudirkos) para
pijos. 
Svečiai šv. Alfonso bažnyčioje 

Rugsėjo 21 d. atvykusieji \ 
8:30 vai. pamaldas išvydo 40 
jaunų sportininkų, užėmusių 
kaspinais pažymėtas vietas. Tai 
buvo vienos katalikiškos mo
kyklos (iš New Jersey) futbolo 

. PRANEŠIMAS 
White Bear Brmving Co., 

Inc., šaukia nepaprastą visuo
tiną šerinlnkų susirinkimą, ku
ris įvyks š. m. spalio 5 d., 2 
vai. po pietų VVhite Bear Brew-
ing Co. patalpose, Thornton, Il-» 
linois. Prašoma visus šėrininkus 
būtinai dalyvauti, nes boa svar
stomi labai svarbAs Ir opus rei
kalai. 

Kviečia šerinlnkų dauguma 

kivyskupijai ,antras — Raleigh 
vyskupijai. ! DĖMESIO KLEBONAMS IR 
šeštadienio lietuviškoji mokykla DVASIOS VADAMS! 

Skubiai atliekami paskutiniai Chicagros Dibcezljoje, kaip ir ki-
pasiruošlmai Šeštadienio lietu- tur bus vedamas ypatingas vajus 
viškajai mokyklai. Pamokos, 
kaip praeitais metais, bus šv. 
Alfonso parapijos mokyklos pa
talpose, kurias parapijos šeimi
ninkas šiam reikalui mielai pa
veda. Dabar tėvų eilė — atsiųs
ti savo vaikučius gimtosios kal
bos pasimokyti. J. M. 

. 

m., antroji — Bayonne 1951 m., 
trečioji — Patersone 1951 m., 
ketvirtoji — Nevvarke 1952 m. 
ir paskutinioji įvyks Harrisone 
š. m. spalio 19 d. 

Si paskutinioji dainų šventė 
skirsis iš buvusiųjų, nes 1) jo
je be New Jersey chorų dalyvau 
ja ir New Yorko valstybės cho
rai ir 2) Šventė vyks didžiulėje 
Jackson's auditorijoje, kur tel
pa daugiau kaip 1,000 žiūrovų. 
i>alė yra erdvi ir tinkanti kon
certams. Tuo tarpu buvusios 
dainų šventės šių savybių ne
turėjo: koncertai vykdavo gry
name ore arba ankštose salėse. 
Todėl, reikia manyti, kad ši dai
nų šventė visais atžvilgiais bus 
pranašesnė už buvusias N. J 
dainų šventes. 

Šventėje dalyvaus šie chorai: 
iš New Jersey valstybes — Eli-
zatfeth, Bayonne, Paterson, 
Newarh, Linder., "Rūtos" radijo 
draugijos, Harrison - Kearny. 
Iš New Yorko valstybės — 
Maspeth, Great Neck, Brookly-
no (Apreiškimo par., Angelų 
Karalienės, "Operetės"). 

Iš viso dalyvaus 12 chorų su 
daugiau, kaip 400 choristų. 

Chorai koncertams bus taip 
suskirstyti: 1. Atskiri N. J. cho 
raj. 2. Jungtinis visų moterų 
choras, 3. Jungtinis visų vyrų 
choras, 4. Jungtinis mišrus 
New York valstybės choras ir 
5. Mišrus New York ir New 
Jersey chorss. 

Chorams diriguoja: jungti
niam moterų chorui prof. 
J. Žilevičius, jungt. visų vyrų 
chorui — Alg. Kačanauska*, 
jungtiniam nršriam Ncw York 
valstybės chorui — Dulke, miš
riam Ncvv York ir New Jersey 
valstybių chorui A. Sakas ir 
Alj . KaČanauskas. 

Atskiriems N, J. chorams — 
J. Žilevičius, Jakupčionis, Jus-
t i s , Bornotas, KaČanauskas ir 
Ciaf-auskaa. 

Taip pat šventėje dalyvauji 
New York atskirų chorų vedė
jai: M. Liuberskis, Visminas, 
Cibas. 

Šventes reperi uaruose lietu
vių liaudies ir mūsų kompozito
rių hatmonizuotos daino;;. At
skiri chorai turės tavo reper
tuarus. 

Šventę užbaigs mišrus New 
York ir Nevv Jersey valstybių 
choras, išpildydamas: "Laisvės 
tėvynei" - - J. Žilevičiaus, "Su
diev Lietuva" A. Kačanaus-
ko, "Verkė mergelė" J. fttar-
kos. "Karvelėli mėlynasis" 
C. Sasnausko. 

Be to, šventė bus paįvairinta 
tautiniais šokiais, kuriuos pa 
šoks Brooklyno šokių grupe, vai 
dovaAijama p. Matulaitienės. ;<^ 

Balfo skyriaus pirmininkė, žiū-1 komanda, atvykusi su savo va
rovams priminė lietuvius, pasili-1 dovais ir kapelionu dalyvauti 
kusius Vokietijoje ir prašė j Baltimorėje futbolo rungtynėse, 
jiems aukų drabužiais ir pini-' I mūsų bažnyčią jie atėjo iš

klausyti šv. Mišių ir priimti Šv. 
Komunijos. 

gaiš. 
Mūsų šokėjų grupė, suside

danti iš K. Laskausko, O. Ma-
jauskaitės, J. Veliuonaitės, Z. 
Vieraitytės ir A. Bačianskaitės, 
pašoko tautinį šokį "Lenciūgė
li", šokiui grojo Alb. Juškevi
čius, L. Bistrickas, K. Stupuras 
ir Alg Kazakevičius. Visi savo 
uždavinį atliko labai gerai. 

Šiame pasirodyme dalyvavo 

Rašo Kardinolas 

šiomis dienomis kun. prel. L. 
Mendelis gavo laišką iš Vienos 
(Austrijoje) kardinolo Innitzer. 
Kardinolas Prelatui dėkoja už 
pašalpą jo suteiktą Austrijor 
kunigams ir katalikams, kurių 
didelė dalis yra bolševikiškosios 

PARDUODAME ANGLIS IK 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tel. Vlrginia 7 7097 

rožančiaus kalbėjime per -spalio 
mėnesį. Tuo tikslu, Jo Eminencija, 
Kardinolas Stritch, DD., Chicagos 
arkivyskupas, prašė kad dienraštis 
DRAUGAS išleistų brošurėlę. 

Kun. Dr. Vytautas Bagdanavi-
čiu8, MIC., paruošė tą brosūrelę 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. 

MODERNAUS ŠOKIO 
S T U D I J A 

A. Valeifoltfe ir 
Grigaliūnaites- Lazauskienės 

8180 S. Halsted St. 
Tel. CAlumet 5-9389 

Priimami mokiniai: plrmad., antrad., 
trečiad. ir penktad. nuo 6 v. iki 8 v.v. 

Pirmadienis, rugsėjo 29 d., 1952 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIU 

DISTANCIJŲ 
TURĮS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZUS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29. III, 
TeL VVAIbrook 5-9209 

3F ^ 

Kiekvienas privalo taupyti 
geresnei ateičiai. 

Malonėkite 
šiuo adresu: 

siųsti užsakymus 

D R A U G A S 

1831 So. Oakley Ave. 
. CHICAGO 8, IU. 

tir 

tiek čia gimęs, tiek naujakurių . Rusijos okupacijos zonoje ir su 
jaunimas. Toiną gražią grupę | bolševikams įprastu suktu žiau-
sutelkė ir visą pasirodymą or
ganizavo Albertas Juškevičius. 

rūmu jų visaip yra skriaudžia
mi. 

• 

\ SIUVAMU MASINU KRAUTUVE 
ARCHER SEWING CENTER 

4170 SOUTH AKCHER AVENUE, CIIICAGO 32, ILL. 
Tel. BISHOP 7-1045 

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

PIRKITE APSAUGOS BONUS! 

•5 
VISKO UŽTEKTINAI — TU0JAUS PRISTATOMI 

llalilus, a&ldytiivus, perins, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 
kilimus, nulio, televizijos setus, vaikučiams baldos. 

Žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime didelį pasirinkimą • 
Mes Pagaminame Baldus ir 

ĮSJlSUįl Pagal Jfiso Užsakymą 

R00SEVELT FUBNITURE 
C0MPAMY, INO. 
Lietuviu Krautuvė 

2310 W. ROOSKVELT RD„ Tel. SE 3-4711 
Atidarą pirmadienio ir ketvirtadienio vakuralH Iki 9:30 
Atdara sekmadieniais nuo U iki 4:30 vai popiet. K. 

įr* HRT 'vz&am - • 

Išpardavimas su 20% Nuol 
Tiktai ribotam laikui 

M (.s parduodame visas mūsų 
aukšto;; rūšies prekes—baldus, 
kilimus, gazo krosnis ir visus 
gerai žinomų gamybų matracus 
ir spiruokles — su dideliais su-* 
taupymais. Pirkite dabar ir su
taupykite. 

Pirma «i. ir Ketvirtad *t<lara 9:30 vai. vakaro 

*s 

Soutlmest Furniture Company 
6208 South VVestern Ava., priešais Sear's krautuvę 
Len«vos Ihiiiok&jtmo HUIVKOH tiesioginiai be Jokios kredito įtaigos 

(į, O^^ldįsupaiicc feįaą 

y; 

M< 

» n - . \ i v r i I i MKTtJVlSKA IŠTAIGA SOUTH si I M-M, 
KUM PATARNAUJA VISOKIŲ Rtt&IU APDRAUDOSE! 

atstovaujame atsakoiningas apdraudoa kompanijas, tod£l kiekvie
na* mūAq kliiniia.s visados apsaugotas, Jei kam įvyksta kokia nelaime. 

FIRE—AUTOMOBILE—LIABIUTIES—-PREVENTION 
IR ACCIDENTS. 

H322 SOUTH WE8TERN AVE. Telet. PRospect 6-5162 
Agentūra yra CHAS. P. KAL priežiūroje 

\ . ^ 

^ 

SVM\\ K T T I T R A V E L It l IIK A l 
2451 80. Oakley Ave. CHICAGO 8, ILL. Tel. YArds 7-3278 ir 79 

K E L I O N E S : 

LlsKTUVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
Parūpiname biletus, viešbučius ir sutvarkome visus su kelione surištus 
dalykus. TUTOMfi UIlOTrVIV HKVIIIV- Pildome afldevitus. Keliones 
planuokite i* anksto kitiems metams. Anksriau ufertsakyklte Mietus kaip 
lėktuvais taip ir laivais, tai bilslte tikri, kad tikrai gausite vietas. P l i s 
dami hiletus pas mus nemokysite brangiau ir žvengsite laiko sutruk
dymo, nes nereikės lankytis nei i geležinkelio stot| ar aerodromą, nes 
visa tai atliksite vienoje vietoje — PAS M f K. 

1 
1 

I 
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Taupykite per Paštą! 
Užtikrinta Apsauga ir Priede Geras Pelnas! 

Nauji taupytojai yra mielu noru priimami. Dividetitai kas puse mėty! Daug patar
navimų [skaitant paskolos namų pirkimui; žemą kaina — skubus patarnavimas -* 
ilgi išsimokejimai. 

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

\ • -

11 »•— 
m I i tm •• # . 

Kad rūpesčiai ateitimi būtų 
mažesni, reikia taupyti 
saugioje įstaigoje. 

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

dtffc Turtas — $30,000,000.00 

Atsargos Fondas — $3,000,000.00 ^ j 

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas 

įstaigos valandos: Kasdien nuo 9-tos ryto Iki 4 vr.I. po pt«tiį 
Ketvirtadieniais nuo 9-tos valandos ryto iki 8 vai. vakaro. 

trečiadieniais visai neatidaroma 

STANDARD I1MRAL SAVINdS 
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
4192 ARCHER AVE., CHICAGO 3 1 ] 

^ ^ ^ . PHONE: VIrglnia 7 - 1 1 4 1 

T0WN OF LAKE UTILITIES 
Yra vieta, kur lietuviai apsirūpina baldais, 
varnų teikmentmis, televizija ir radio ge

riausiomis išsimokejfrno sąlygomis! 

Enjoy a houseful of heot with so littte f o e l -
Furnace votumo heat for tho price of a heoter 

MONEY BACK GUARANTEE! 
QJea£k/t 

^ ^ ^ P A T I N T I D # A U T O M A T I C 

OIL OP GAS HEATERS 
•c 

T 0 W N OF LAKE 
U T I L I T I E S i 

I 
Vladas Klash 

K. 6f C. (Kolum 
bo Vyčių) narvH 

4-to laipsnio 
V - - . • . , . . . I , • • M., , J 

' 

-02 West 47th Street 
(kampas \V00d Sti .) 

ayette -3-7771 

r«as ^£. 
' 

iMiliiittjyiiLi 
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KRITAU, KAIP j VANDENI . . . . 
Churchilllo ir dypuko savaitgali* . f ^ ^ . ^ ^ t r a u k i n i o 

Churchilliui išvykti iš Londono buvo gaila, kad negalėjau važiuoti 
j kurį nors pajūrį ar paupį pameš
kerioti ar kitokiu būdu savaitgalį 
praleisti yra paprastas dalykas, 
nes jis ir pinigų turi daugiau nei 
sveikatos ir cigarus išsigali rūkyti 
kokius tik noii, bet varytojui 
(dženitoriui) dypukui, neturin
čiam savo automobilio, išvykti 
kur nors iš Chicagos ir padoriai 
praleisti savaitgali nėra jau taip 
lengva. Ilgai apie kokią nors iš
vyką galvojau, planavau ir sva
jojau, bet vis nebuvo kaip. Paga
liau ir man laime nusišypsojo, nes 
aną dieną mano prieteliai Antanas 
ir Marija Cepaniai, 5623 South 
Paulina, Chicago, pasiūlė man su 

dar nors antra tiek kelio. 
Išlipau Granite City stoty, apie 

12 mylių už Edwardsvillės, nes 
pačioje Edwardsvilleje mūsų grei
tasis nestojo. Cia manęs jau laukė 
kun. Antanas, kurs atvažiavo au
tomobiliu manęs parsivežti. 

Kadangi buvo jau vėlu, tai, pa
sistiprinęs, tuojau nuėjau gulti. Į 
lovą kritau, kaip į vandenį, nes 
pro atvirus langus bepūkšnojąs 
lengvas vėjelis ir jo judinamų ber
žų svyruonėlių raminąs šlamėji
mas mane tuojau užmigdė ir už
liūliavo maloniais sapnais. . . Pa
skutine kartą beržų svyruonėlių 
dainą buvau girdėjęs dar už oke-

KORESPONDENTAS BELAISVĖJE 
• •Mi%ąi.lĮ»M.f.M.U.ti.'mWMi^^^ 

visa šeima važiuoti drauge su jais, ano prieš daugelį, daugelį metų. . . 
į Edwardsville, 111., apie 280 my- j Ant rytojau (sekmadienį) ma-
lių į pietus nuo Chicagos aplan- Į ne iš miego pažadino čia pat be-
kyti jų sūnaus kun. Antano, kur-1 stovinčios šv. Bcnifaco bažnyčios 
sai jau penkti metai ten gyvena, ankstyvus varpai, kviesdami tikin-
besidarbuodamas šv. Bonifaco pa- i čiuosius "Viešpaties Angelui" ir 
rapijoje ir kurs jau seniai mus vi-' pirmutinėms šv. Mišioms. 9:30 v. 
sus buvo kvietęs jį kada nors ap-! ir mes nuėjome išklausyti šv. Mi-
lankyti. Atsisakyti tokio malonu-1 šių, kurias laikė kun. Antanas, 
mo būtų didžiausia kvailystė, to- pasakydamas ilgą ir gražų pa-
dėl aš tuč tuojau, net nemirkte-1 mokslą, kuriame pasmerkė Ame-
lėjęs, sutikau ir nutariau ir aš į rikoje išbujojusią pornografinę 
bent vieną kartą Amerikoje pado- spaudą ir jos palaikytojus. 

Putnam, Conn. 
Uždaros rekolekcijos 

mergaitėms 
Uždaros rekolekcijos mergai

tėms įvyks š. m. spalio men. 3, 
4 ir 5 dienomis Nekalto Prasi
dėjimo vienuolyne, Putnam, 
Conn. šių rekolekcijų tema: 
"Mergaites pasiruošimas šei
mai", ves kun. prof. St. Yla. 

Nuoširdžiai kviečiamos visos 
mergaitės pasinaudoti šiomis 
dvasinio susitelkimo dienomis 
ir Dievo malonės veikime apmąs 
tyti savo ateitį. Jū s uždarų re
kolekcijų reikšmę tik tada pil
nai suprasite, kada visa širdimi 
jas išgyvensite. 

Rekolekcijos prasidės penk
tadienį vak. 8:00 vai. ir baigsis 
sekmadienį 4:00 vai. po pietų. 
Atlyginimas $7.00. Jsiregist-

riai praleisti savo savaitgalį. 
Mėlynuoju paukščiu per 

.Ilinojaus lygumas 

Po to — pusryčiai ir kleboni
jos apžiūrėjimas. Pasirodo, kad 
Edvvardsvillėje yra apie 10,000 gy-

Ponai Cepaniai su n^no šeima! J ^ i S ! * a.k»ri'* beveik pusė yra 
išvyko nauju S t a Plymouthu ses- £ * £ & . * ! & S f e T ^ V C 
™ ° - « H « ? * * £ • " * ' Š i r m o j i J f a t e l « , audrai siaučiant ir perkūnui ap
linkui besitrankant. Aš nusista
čiau vykti tiktai šeštadienio vaka
re kita susisiekimo priemone, nes 
dirbu štšias dienas savaitėje. 

Visą šeštadienį darbe buvo lyg 
ir pikta, kad nevažiavau drauge 
su visais, bet kai po darbo Dear-
born stoty įsėdau į Blue Bird luk-
susinį traukinį ir pataikiau į va
goną su dviejų augštų priekiu, 
kurio antrasis augštas yra storo 
stiklo sienomis ir lubomis-stogu, 
pro kurį puikiai galėjai stebėti ir 
žemę ir dangų, tai visas nuovar
gis ir piktumas tuojau išnyko. 
Niekados gyvenime nebuvau taip 
patogiai važiavęs. 

Pajudėjus traukiniui, Chicagos 

senumo, antroji 84 metų. Šv. 
Bonifaco parapijai šiuo metu pri-

Sį paveikslą gavo International New» Photos fotografas Davė 
Cicero iš komunistų laikraštininko Korėjoje, Panmunjom'e. Si 
nuotrauka patvirtina, jog Londono korespondentas Philiip Dean 
(Michael Gigantes) yra patekęs į raudonųjų belaisvę Korėjoje. 
Paveiksle matome Dean (dešinėje) su prancūzų laikraštininku 
Mauriee Chanteloupe, kuris taip pat yra komunistų belaisvėje. 

(INS) 
- • — • • - i • . . . . . . . . 

kiai byloja apie beišnykstančios Važiuodami per Maryville mies-
ir žiaurios, tačiau kartu ir nar- telj, sustojome Švč. Panelės Mari-
sios indijonų tautos triukšmingą- jos parapijos piknike, kur kun. 

Antanas iškėlė mums skanius pie
tus. Į Edwardsvillę sugrįžome be
veik saulei leidžiantis. Cia kun. 
Antanas mums pademonstravo 
savo gamybos paprastas ir net 

raKeuui N P W v «««. »*. 8 p a lvotas filmas iš jojo parapijos 
bet dailus ir gerai įrengtas sese- | Louis mieste u* aplankome kun. ^ . p r i v a t a u 8 gyvenimo. 
lių vienuolių nemelis. Bažnyčios į Deksnį, švč. Panelės Nekalto Pra- , «JJ H . a t j . cjjcago 
dženitorius taip pat disponuoja sidejimo lietuvių parapijos klebo-
atskiru nedideliu, tačiau 
augštų, nameliu. 

ją praeitį ir žygius, vertus Hen-
klauso daugiau kaip 500 šeimų.! r i k o Senkevičiaus pluksnos ar Ho-
Šv. Bonifaco bažnyčia yra mūrinė,; m e r o lyros 
gotiško stiliaus ir nedidelė, ta- j nL'\ n u i 
čiau graži ir jauki. Nemaža yra . ^ a s k*111, **ehsnl 
klebonija ir mokykla. Nedidelis, i Pakeliui sustojame East 

Ant rytojaus (pirmadienį), iš-

Kun. Čepanio veikla 
Edwardsvillėje 

dviejų iią, kurs mus visus maloniai pn- k l į Mišias ir pasistiprinę, 
i m a ^ ; P ^ V a i Š £ \ l r 8U K E K E L i tarėme vaišingajam kun. Antanui išlydi. Cia be to, mane ištinka la- > S u d i e v . . i r v i s i k a r t U ) n e paliau-bai maloni staigmena nes pasiro-1 ^ U a n t n a u j u o j u C e . 
de, kad kun. kleb Deksmo ašis- | J P l y m o u t h u patraukėme at-

Šia proga noriu pažymėti, kad tentu yra kun. Urbanavičius, Dai- J J * Chicagą, prie darbo ir kas-
mūsų malonusis šeimininkas kun. į navos šalies sunūs ir mano > U - • ^> rūpesčių. Iš pradžių bu-
Antanas Cepanis, kurs prieš ketu- nųjų ^ S . ^ ^ ^ V o ^ ^ t u ' vau susirūpinęs kad neįvyktų ne-

miestas tuojau liko užpakaly, o r»s metus buvo įšventintas į ku- i ^ ^ 1 * " ™ ™ ? % " " ™fo
U laimė, bet kai p. Cepanis, nežiū-

priešais mus driekėsi sodybomis ™Z™< v ^ l a i k * darbuojasi iv- I ! I S ^ . J i ^ S ^ « % m i 5 « « l ^ » l w S (»••• s l a P i o i r s l i d a u s k e l i o ' l e i d o 

nusagstyti Suvalkiją primeną ža- Bonifaco parapijoje ilgesnį laiką * * V ™ T i S S m ^ S ^ S S ^ e m a š i n * 7 5 m y l i ų g r c i č ^ d a U ? e U 

liuojantieji Illinojaus lygūs lau- Pokirtiniu metu eidamas klebono |1S m u s i i oegeaisaai tyčiojosi m a s i n ų aplenkdamas, tada nusira-
kai. Skirtumas tik toks, kad čia I Pareigas. Jaunas, energingas, provoaavo 
vietoje kviečių visur (be išimties) i darbštus ir sumanus kun. Antanas 
žaliavo augšti, kaip siena, kuku-' i s Pirmos dienos griebiasi darbo, 
rūzai. Nei rugių, nei kviečių, nei 
miežių su avižomis ar žirniais vi-

Per MissisHippe | St. Louis 
miestą 

Louis Iš čia pasukame į St. 
Cerokai apleista klebonija, mokyk 
la, bažnyčia ir kiti pastatai jo ini-

same'280 mylių (apie 450 kilo-! c i a tyva per trumpą laiką virsta 
metrų) fcely neteko pastebėti. Taip moderniškai įrengtais ir skonin-
pat veltui savo žvilgsniu jieškojau §&i išpuoštais pastatais. Žymiai 
miško jo niekur neteko matyti.; padidėja parapijiečių skaičius, o 

Maloniausia buvo važiuoti S au - ' m o k i ™ų skaičius iš 150 pašoka 
lei nusileidus. Beužmingą žalieji i k i 350. Žodžiu, kiekviename kam-
laukai ir milionais žvaigždžių be- Pe ir žingsny matosi jo rūpestin-
žėrjs beribis dangus, kuriame ne- gumo ir įdėto darbo žymės, o jo 
simatė ne vieno debesėlio, atrodė santykiuose su jaunimu jaučiasi 
kaip pasaka, kuri visus keleivius modernaus šventojo kun. Jono 
privertė susimąstyti ir užsisvajo- i Bosco dvasia. Džiugu, kad čia 
t i . . . (Amerikoje) gimęs ir užaugęs 

Pas mieląjį kun. Antaną I kun. Antanas puikiai kalba lr, 
esant reikalui, net pamokslus pa-

Puspenktos valandos važiavi- s a k o lietuviškai. Malonu, kad lie- | niolika metų (1908—1926) gar
mąs praslinko kaip viena valanda, tuvis kunigas savo pavyzdingu 'saus St. Louis kardinolo John 

_ — _ _ i gyvenimu ir darbais užkariavo Joseph Glennon, kurs yra jau mi-
vokiškai-airiškos parapijos žmo- ręs ir palaidotas tos pačios kated-
nių širdis, ir būtų visai logiška, ros požemyje. Šv. Liudviko kated-
kad jisai ant visados pasiliktų te- ra — tai milžiniškas Bizantijos 
nai klebonu (žinoma, jeigu jisai; stiliaus architektūros paminklas, 
pats to nori). tai viena didžiausiųjų ir gražiau-

... . šiųjų bažnyčių pasaulyje, tai St. 
liuiijonų kapai I Louis miesto ir Missouri krašte 

minau, nes įsitikinau, kad mus ve 
ža geras ir prityręs vairuotojas. 

Pakely buvom > sustoję Spring-
fielde, Illinois vajfotybės sostinėje, 
kur pasistiprinome i r . pamatėme 

iiiiiujuij 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIŲ RCftIV 
M E D Ž I A G Ą 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LTTVVINAS, Prez. 
3039 So. HALSTED ST. 

Tel. VIctory 2-1272 
APKAINAVIM4 IR PREKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTINft ATIDALYTA kasdien nu< 
8 v«l. l y to Iki 6 vai. vakaro ii 
Šeštadieniais iki 3 vai. vakaro 

ruoti prašoma kiek galima grei
čiau šiuo adresu: Rev. Sister 
Superior, Immaculate Concep-
tion Convent, R. F . D. 2, Put
nam, Conn. Telef. 8-5828. 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMUS 
Ir {vairių daiktų pervežimus 

Taip pat persiunčiame ) užsion) 
pakletelius Įvairaus maiste 

Kreiptis: 

2554 SO. HALSTED STREET 
Tel. DAnube 6-8245 

• TELEVIZIJOS 

miestą, kuriam pasiekti turėjome ; g a r f l ų j j ininojaflf kSpitolį, kur 
pervažiuoti garsiąją Mississippes : & i u o m c t u ^ ^ ^emąilau garsus 
upę, kuri čia nėra platesne už Ne- m ū s ų valstybės gubernatorius ir 
muną ties Alytum ir toli gražu k a n c i įd a tas j JAV prezidentus 
neprilygsta romantiškajam Nemu- A d , a i 9 t c v e n sonas . . *•* 
nui grožio atžvilgiu. Chicagoje buvome tik apie 6 

St. Louis mieste tuojau krito i v a l Buvau išvargęs, bet ne-
akis įvairesne negu Chicagoje sta- Į s i g a i i ė j a u nes turėjau maloniau-
tyba, primenanti labiau Europą į 8 i .: s a v a i t g a i j s a vo gyvenime, 
nei Ameriką. Gerą įspūdį padare , Juozas Germanas 
daugybe gražių parkų, nors ir ne į [ 
taip didelių, kaip Chicagoje. . . . . , . , . • • - . . . »-»... mm*ę-m 

L i u d v r \ i S , XytPaa l iaštuoV: NUO DŽSISENftJUSąi 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS U G Ų ! 

Tie, kurie kenčia nuo 8KNl,t AT 
VIRI- »r PKATTLŽIŲ ŽAIZDŲ, Ji« 
nognl*. ramiai sOiletl ir naktimis mle 
goti. noB JŲ už«lKen6Ju.slo8 žalzdoh 
niežti Ir skauda. Kad ptiSalinti tu 
nit'žCJtma ir skaudęjimif eonų at 
viri) »r skaudančių žoissdų. užd6klt< 

Po pietų kun. Antanas nutarė I garbe. Ją galima lyginti tik su | OjAvįJ) Wįjmg^ fcį1j*jį$ 
mus pavežioti ir dar šį tą mums garsiąja Koelno katedra Vakarų ' 
parodyti. Sis pavežiojimas virio I Vokietijoja ir panašiai. Ir jeigu 

nieko kito įdomesnio šiame mies 

TADO BALČIŪNO 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 

TAISYMAS 
2156 W7EM St; YA. 7-0841 
Laikrodžiai elektroniškai patikrina 
mi ir atnaujinami. Atstov>bėa \isone 
Čikagos lietuvių kolonijose. Lmt bo 
vai.: R-8 vai. vak. Šeštadieninio nu 

Ar 

Nenorit 

BUICK'u 

? 
MILDA BUICK 

SALES 
907 West 35th Street 

Lflfayette 3-2022 

Jums \i ,t.!«>-. apsimokf-s pfrUtl tel«' 
\ l / i jos aparate iš patyrusios, sa/.ln:n 
K<>«4 krantuvt's — iš 

S U D R I K O , 
ištisa ekskursija. 

k,.r >ra u/laikoma :'. patv.v inor m- | Visų pirma pamatėme įdomesnę i e nebūtų, tai vien dėl šios kated-
nikal ir knr TeievUijim IMUH duoJ i j gamtą su miškeliais, kalniukais ir ros verta nors kartą gyvenime \ 
^niausiu iMiirbys^iii nauji modaliai i slėniais. Paskui matėme indijonų šį miestą atvykti. Reikia pažymė
ki pilim gmamija: i raukomi supiltus kalnus, vadina- ti, ksd ši katedra dar ir dabar 
.M,\(;\AVo\, ADMIHAL, ( . K M i n i mus indijonų kapais, kuriuose jie i »ėra pinai įrengta, nus jos vidaus 
i M •criur . r II i L c o, it. c. -̂ j (indllcnai) rodos dar taip nese- j mozaikiniai išpuošimai reikalauja 
^ ^ t £ m a l S tLEŠt p0 , ' i ,U , nai palaidojo ko'oje kritusius sa-ciaug pinigiį ir laiko. Kai ji bus 
*io* su i i iDi t iko lei^li... v Q k

l
a r ž y g i į 8 lf

 J
n o r s d a b a r a n t visiškai jrengta, tai, drįstu many-

Kaina nuo $j9ft.f.(» už didele* mio- t „ jncjiJonų kapų rymo baltųjų i ti, ji bus gražiausia bažnyėia Ame-
o, pavaikai, lr aukftCtau. sociybcs", bet ir dabai dar jie aiš- ! rikoje. 

Priimamo mainurn jusu radiją. I Šiai katedrai gerai apžiūrėti rei-

- i . 

pat.vbett palengv 
m-̂  lr ga'6»lto ramiai miegoti nak 
•) Vnrtoklt^ 1) taipgi nuo skaudžiu 
nudogiinų. Jis taipgi W į ! 2 * n ^ į 
lipia lijros. vai'.Inu mos p a o K i A « t h 
Taipgi P a u l i n a prrSSJlma ligos, vadi 
narnos ATHhKTF/S POuT sustabdo 
rtltovlnlmn o' ' '* »'" nerplysinuj tarp 
..lifriu Jts yra tinkamas vartoti nuo 
•*i«tanC:os \Y suskilusios jįįM. JU 

o-'os liga I.KOUI/v 
Olntnu-nt sutolUe iU'V 
r.uff»Jbq n»«o nuvar
gus'u, pnrS*'1'"! ' ' 
n i t, »<"iu kojų T..egu 
lo Otntntont yra p*r 

PĮIMI^ lUJMia lgg^^^ 

'v 

gramofone, aiinonik?), pianą ii duo-
dam«n didi Iv nuolaida. 

L i ; \ c ; \ A i s liMUKAJIMAIH 

Keletas l.;.i:;<im Išill linytU. 
|i. nlirlit.i T. V. setų 

Motorola 7 col S;:»».iir> 
Stromberg-Carlaon to" . . . $1V.U5 
HCA-VIctor 1"" '«.: $5».».") 
Sparton Console I"" *5».50 
KCA-Victor i"" Conaoic •• *"».».*i 
16" Console TV už flID.&O 
17" Tabte TV Ui *1 18.50 
17" Console už $1 .">!>.M 
.'()•' Table TV Ui »l«9.r>0 
j ; " Cons.,1. TV už $IH9.."»0 
Atlmlvai 1'honoKiapti, Kuilio 

\r TV kombinacija . . . . *J3U.r»o 
Klektr. phonografal po . . . $19.95 
Mažos radios po $19.»:> ir aitkAč. 
.leigu |ūau TV s tas neveikia, pa-

t.|« fonnokit • l l c l o i ) 2-l»54a. Hud-
n k o inei lianikas Jum, fal lnlnga] su-
t.u:.\s. 

JOS l KilDRIK, !nc. 
3241 South Halsted Si, 

Tel. VIctory 2-9542 

Krautuve atidaryta plrmadlonl© >' 
ketvirtadienio Vakarais Iki Vilutne* 
Nudiltomis uždaryta. 

— o — 
Budrlko Radio Valanda leidžiama 

kiekvieno ketvirtadienio vakaro nuo 
fi iki 7 vai \ak . is stoties WHFC. 
145o ktlocvcles. 

duodamas po 7*-. •t. 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IB 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
KąliningAA Ir KJirantuo*ns darluts 
Aparatai nemokamai paimami ii 

pristatomi ) namus. 
OAKBO VAL>JI>OHr fi v .v—10 v.v 
šeštadieniais 8 v. ryto—H> v, vak 
\L IUMIU S, 1119 So Franei^ . 

T«let. VA 7-I09* 

::otų bent pusės dienos laiko. Mes I $1 25 ir $:i.&u. P'rki 
t i jo turėjome nedaug nes saulu- ! to vaistinėse chioug 
! te sviro vakarop Tod31, tiic pa- ! ir apylinkėse lp MH-
viršulinukai ją apžiūrėję, pasuko-1; wauke«. a r bu a t 
mo atgal į Edwardsvillc. i siųskite money <>fde-

Pakely dar bandėme aplankyti rj ) - lyįįy* 
kun. Gelažiy, šv. Tomo Ak vinie* 1 
io parapijos (St. Louis mieste) WXilH.O. Drp^rtment D 

asistentą ir buv. mū*ų stovyklos M * * w - K « ¥ St., Chicag > 84, III. 
r rmty> kle')oną, bet neradome MUIherry 5-S«94 

jo namie. .—.«.—-.»»-«—.*,—.«,•.-.-.-.-.—-••-.-.--• 
•' • • 1 . . . . . . . . . . . - . . , . . , . . i , , . m 1 . > 

._ i Skaitykite ir platinkite dienrašti "Draugą" ! 

Goodyear Tires-Tubes 
• • • • • 1 1 1 i, . n • • 1 • . n • . 1 . _ • „ n . , , t , 

TURIMU IK KITŲ I & I H K B Y S Č I Ų FADANGV 

PADANGOS BALTAIS ŠONAIS. WILURD BATTERIES 
NYL0N FIBER IR PLASTINES SĖDYNIŲ APDAN60S 

AUTOMOBILIO IR S P A R N E (FENDKR) RKMONTAS 
NEMOKAMI APSKAIČIAVIMAI 

Balzekas Motor Sales9 •*<**** 
I 4080 ARCHER AVENUE. Chrysler -^Plymonth pardavftjas. Tel, Vlrglnla 7-1515 

i 

P r i c š - A d v c n t i n i s 

Spaudos Balius 
SU KAUKĖMIS 

Dienraščio "Draugo" Naujų Mašinų 
Fondui Paremti. 

M I D W E S T BALLROOM 
MIDWEST H0TEL 

(EiauCr.n Boulevard Ir Madison Street) 

I Lapkričio 29 d., 11(52 m. - 8:30 vai. vak. 
m i 
į opaudos valsas... kaukes... meniški kostiumai... ver

tingi p.y<ai... graži Jurgio Akelio orkestro muzika... žy-
» ;us Minininkai viešpataus... skanios vaišes... žymūs ave

l i a i . . . tokia bus programa šiame prieš-adventiniame ba
liuje lapkr. 29 d., 1952 m., kai dienraščio Draugo admi- E 
n:slracija prados sukelti fondą pirkimui naujų spaustu-
v")s inaoinų, kad patobulinus spausdinimą laikraščio. 

M flozorvi'.okite tą dieną Spaudos Balini. 
1 DRAUGO ADMINISTRACIJA I 

." '. & • 

PRADEITTAUPYTI PAS 

M I D L A N D S A V I N G S 
AND \ m ASS(K1ATI0N 

4038 Archer Avenue Chicago 82, III 
Telefonas: LAfayette 3-6719 

KIEKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA ! 
IKI $10.000.00 

MOKAME 3% DIVIDENTŲ 
AUOU8T 8ALDUKAS, Sekretorius 

įfijm mi ^ » ,• <'l'>> l̂'j>'>' '*i••• iJ"i " • •" ' " ' »••""•'"••*'' ;" r • 

r 
• . • •• • 

BUDKIK PREKYBOS 
40 METŲ SUKAKTIES 

PROGA 
lalkrodčltųi l^imrdavirnaN Mitsuij... p u . 
uę lr ketvirtadali kalnus pigiau, kaip 
Who!eaale. 

ftlCVITAS TCKSTANČdV DOLEIUU 
VKKTfcS I AIK114. DM. n 

Importuota tiesiog ld fivelcurljoa, Vo-
kletlJoH, I* ra IK-ū/.I J<>s, ll<-l|flj<»s, Itali
jos, Amerikos. 

Atsilankykite ir patys )sitikinklte, 
kad BUDRI KAS parduoda urmo kai
nomis be Jokiu taksu, fttal darbiais 
kišeninis laikrodėlis, 13.50 vertes, 
dabar už $1.95 
18.60 iki $12.50 vertes rankiniai 

laikrodėliai su odine ar me> 
tai Ine apyranke, parduodama 
už $4.ft5 

$29.00 vertes rankinis gold f 11-
?ed 7 akmenėlių laikrodėlis 
už $12.95 

$32.00 vertes gražios išvaizdos 
rankinis 17 akmenėl ių gold 
filled laikrodėlis, už $10.95 

$9».50 vertes geltono 14 karatų 
aukso rankinis laikrodėlis, 17 
akmenėlių, tik už $34.95 

$66.50 vertės rankinis Photo 
VVatch, 17 akm. gold filled la
bai puošnios išvaizdos, tik 
už $33.75 

$71.60 vertės Photo Watch, gel
tono aukso su turtingais balto 
aukso ornamentais, 17 akm, 
parduodamas specialiai . . . $35.75 

$33.75 vertės rankinis, geltono 
aukso, tik už $24.95 

$29.75 vcrtds, 16 akmenėlių, par
duodamas už $21.50 

$71.60 vertės Wlttnauer, geltono 
aukso, 17 akmenėliu, už . . $44.95 

$136.00 vertės, papuoitas trimis 
deimantais, už $59.50 

$175.000 vertės rankinis Dulova, 
21 akmenėliais, geltono 14 
karatų aukso, papuoštas 7 dei
mantais, parduodamas už $95.00 

$196.00 vertės laikrodėlis 14 ka
ratų aukso, 17 akmen. su tri
mis deimantais, už $99.00 

$196.00 vertes geltono 14 karatų 
aukso rankinis laikrodėlis su 
4 Htambials deimantais, 
tik už $99.00 

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

$195.00 kertes balto 14 karatų 
aukso, 21 akmenėlių Bulovą, 
papuoštas 3 ak) veriančiais 
deimantais, kainuoja dabar 
tik $99.05 

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

$296.00 vertės rankinis, geltono 
14 kar. aukso, 17 akmenėlių, 
apsodintas turtingais 8 pail
gais ir 8 apvaliais deiman
tais, dabar tik už $175.00 

$350.00 vertės Longine*, balto 
14 karatų aukso, 17 akmenė
lių rankinis laikrodėlis, apvai
nikuotas 12 spindinčių dei
mantų, tik už $195.90 

MOTfcKlSKI LAIKJKODftLIAI: 
$49.50 vertės rankinis geltono 

aukso, 21 akmenėlių už . . $39.95 
$57.5o geltonas, puošnus. pa-

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

j $11 5.00 vertės moteriškas ranki-
į nis laikrodėlis, 19 akmenėlių, 

geltono aukso, papuoštas 4 
baltam aukse įsodintais dei
mantais, už $75.00 

$150.00 vertės rankinis Chalet 
raudono aukso 14 karatų laik
rodėlis, 17 akmen. su auksi
ne apyranke, papuoštas 4 rūgi-
nals ir 4 deimantais, tik už $85.00 

$174.95 vertės, raudono 14 ka
ratų bal te aukso, su 16 dei
mantų šonuose lr 4 didel* 
ir mažais deimantais galui m , 
už 5f I0.MS 

$280.00 Moline šveicariškas ran
kinis laikrodėlis, 14 karatų, 
geltono aukso, papuoštas 8 ru
binais ir 4 deimantais, už $125.00 

$32500 rankinis 14 karatų gel
tono aukso, 17 akmenėlių, iš
puoštas 6 grupėmis rubinų po 
tris ir po du deimantu, viso 
12 deimantų, puošnus lr ne 
tik naudingas, bet lr žavin
gus, dabar tik UŽ $199.95 
Visi la'krodėlial nureguliuoti su 

Tlming-Klectronic mašina, patyru
sio lr sąžiningo laikrodininko prie
žiūroj. Pasirinkimas vėliausių madų 
Bulovu, 1 Igin, llenrus, I.ongin s-
V.itinauer laikrodėlių. »S% nuolai
dos ant deimantiniu 14 karatų auk 
•o žitdų, taip imt ant /.ledų spalvotų 
akmcitčllų akulėinis. 

SUMAŽINTOS h\IN<>s 

Pnrkor, N'nterman, Shaeffer, Ever-
sliarp ir kitų pluksnų 

Taip pat sumažintos kainos sidab
ro Ir aukso papuošalams. Viskas pil
nai garantuojama. Jei pirkta prekė 
•tepatinka, gražiname, pinigus per 7 
Menas. » 

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

CHICAGO 8, ILL. 
Tel. VIctory 2-9542 

Krautuve atdara pirmadienio ir 
'ketvirtadienio vakarais Iki >:30 P. M. 
v kmadieniais uždaryta. 

Budrlko Hadio Valanda iš WHKC 
1450 kll. rtdlo stotim ketvirtadienio 
vakarais nuo 6 iki 7 vai. vakare, 
^ii orkestru ir dainininkais. 

VESTUVINIUS NUOTRAUKOS 

Aukštos P: Sies Fotografijos 
affiSV S P E d A L Y M 

Precin Photo Studio, Inc. 
KDVARDA* 4. ULIS. 8av. 

4068 Archar Avenue 
Telefoną* VIrginia 7-2481 

• • ••imi m, • . IIII m i« 1 m < » 11 •! II 1 W I I 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ'' 
UUOK1TB JJ KITIEME. 

f 
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ASUS DRAUGAS, CHMAOO, tLLmois Pirtnadienig, rugsėjo 29 d., 1952 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
REAL ESTATE 

Immediate Possession 

M » # w i ^ m — « w w » — < r* 
REIKALINGA* BOTAM i * 

l « » ( H » — • • 
HELF WANTED VYRAI 

» • • • » • «»»« •» » » » < » •» • * « _ • » • * • - -• —««• 

Karo veteranas »u žmona ir 2 mo- Darbas arti namų, sutaupąs lai-
IVN k i m i a i s v a l k a i s skubini Jleško 4-fl , ,X 1 . , 

2 Apt. Bnck — 5 and 6 rooms taunb, neapstatytą. apšildomą arba ką ir išlaidas. 
no butą. Lawndalo, Crawford apylln-
ki j , pageidaujama. Namas parduotas. B U T C H E R S O R B O N E R S 2 car garage — stoker —. Hot 

vvater heat, $05 per month in-
come. 
HILtop 5-6300, Phone tochy 
Parduodama 2 aukšti; mūrinis na
mas po 6 kamb.; karstu vandeniu 
apš lKl . - s toker iu . 2 a u t o m . g a r a ž a s ; 
g r a ž i o j a p y l i n k ė j prte krautuv ių tr 
gero susisiekimo. Namą turi skubiai 
parduoti, nes savininkus turi apleis
ti (,'hlcagą. Taip pat parduoda bal
dus. Kreipkitės: 

1924 So. 48th Ct„ Cicero 

PROGOS — OPPORTUNTTIES 

Beauty shop near north slde. Wlthtn 
vvalklng distance to l<oop, well equip-
ped. Steady neighborhood and exo<>l-
lent translent trade from largo Hotel 
dtstrlct. Oood lease reasonable rent. 
One operator. Prtce completo Inelu-
dlng new l;.IK" neori slgon J800. In-
spection tnvltrd. 

Phone uvmtr: MOhawk 4-4470 

l'žuolaldų Ir sauso valymo krautu
ve; K«'»*OJ pietvakariu apylinkėj: nuo
latine klijentūra: Kerai jrengta: labai 
prieinama nuoma: savininkas turi tt 
vaikučius, neffalt apsidirbti, [kalnuo
ta prieinamai; galite ateiti apžiūrė
ti. Saukite savininką UKpublte 
7-2101 . 

HKSTAl RAXT 
Snnd\vloh and short ord<»r \voll lo-
.•at*-d on R. t>:ird St.. Steady tran-
slent and nelgrborhood trade. Good 
L«-ase. Roansonable rent. Seats 36. 
Htalnleaa St«-ol Rqutpment Owner 
leaving for Florida. Phone owner 

M t s c u m 4-0112 weekdaya 

PraSau skambinti: 
l iAumlalc 1-2:105 

WIIOLESALE MARKET 
Darbas pastovus, 5 dienos per 

patikima fteima su 2 gerai įšaukia- savaite. Geras pradinis atlygi-
tais vaikais, skubiai jieSko & arba e n i m a , , . Daug viršvalandžių. 
kamb. neapstatytą butą. b-t kokioj *"""*"• & "• 
apylinkėj plotu dalyje. Prieinama Tremtiniai priimami ir kvie-
nuoma. Gali užimti tuojau. Geros re-
UomendaAtJon. Prašau skambinti: 

DOrchcfltcr 3-7518 

Pfimeslo savininkai! Nenorime atsis
kirti su savo vaikučiu nei ftunlu: 
Ar Jus atalsklrtumet? Kx. G. 1. Da
bar ankfttai gyvenanti su giminėmis, 
skubiai JleSko 3-4-.S kamb. neapsta
tytą butą. Plot vakari u pusėj. Gali 
mokėti iki $7f>. Geros rekomenda
cijos. Prašau skambinti: l l t tmloek 
4-1004 

Savininkai, puikūs nuomininkai su
sideda U 3 suaugusiu: mokytojo, se
sers Ir Seimininkes, jlosko 4-6 kamb. 
neapstatytą butą. Galės mokyti Iki 
$86. Pageidaujama siaurinėj Austln. 
St. Peter Canialus arba St. Angela's 
apylinkėj. Gali mojau užimti, l ' ia-
lau skambinti CAnal (1-5507. 

čiami. Atvažiuokite ar skam
binkite Charles Mackimm 

Kioskas, l>ownto\vn, prie pero kam
po, taip pat „ „ " koncesija ant Siau
rės vakarų kampo. Parduoda pi
giai, skubiam pardavimui. Telef. 

l \doi»emlenco 3-0313 arba 
JUnipor K-050A 

Skalbykla. pilnai jrengta, įsteigta 
prieš keturis metus. Geros pajamos; 
judrioje apylinkėje prie išnuom. na
mo. Pastovi ir pasalino klijentūra. 
KvieCiame apžiūrėti. Savininkas gy
vena: 2042 No. Clark St. arba telef. 

Llaoola 0-H720 

Parduodama degtinės krautuve ir ba
ras prie Wes» Gtfrd gatves (juodom 
rasės apylinkėj) . Duodąs $9000.00 per 
mėinsj . Garais Šildomas. Geroj vie
loj ant susisiekimo kampas, Prlelna-
ma nuoma. Pastovi apylinkes ift kitur 
klijentūra. Gera sutartis. Atskiri ap
tverti staliukai. Pardavimo priežas
tis — Ilga. Plius prekes. Gerai jreng-
tas. Savininko telefonas. 

\VAlbrook 5-2421 

Taverna W. Austln gatvgs, centre bu
tu, gyvenamų namų ir viešbučių ra-1 
jone. (.erai ir pastoviai einąs biznis. 
Gera sutartis, ('ritinama nuoma. Se
nai /steigtas. Duodąs J100 pelno 
kasdien. Teisinga kaina. KvieCiame 
apsižiūrėti. Savininko telef. 

U M iu 7-7435 

Patikima Selma. 4 dirba (vyras dlr- Į 
bąs paSte 26 metus) skubiai Ješko 
6-7 kamb. butą arba „oottage", ne
apstatytą. Šildomą arba ne. Paget-

aujn vakarinėj arba Siaurinėj daly. 
bot eis ) bet kokią gražią apylinke. 
Geros rekomendacijos. PraSau skam-
hlntl: MOnroo 0-8420. 

Patikima biznio moteris su Seimą, sku
biai jirSko 6 kamb. neapstatytą butą. 
Pageidaujama pietvakariu pusėj. Geros 
rekomendacijos. Yra verčiami i&citi. Pra
Sau skambinti tuojau: NOrmal 7-9833 
arba VVAgaier 4-3747 Mrs. Marshal). 

MACKIMM BROS. 
3727 So. Halsted S t 

YArds 7-2400 

PLANT GUARD 
Age 40 - 50 

NIGHT SHIFT 
4 P. M. to 12 Midnight 

Permanent 
40 Hour Week 

Time and V-i Overtime 
Many Employee Benefits 

HELP YVANTRD — VYBAI 

A8SEMBLERS 
PERMANENT 

Day Work. Some overtime. 
PRATER PULVERIZER 

1515 So. 55th C t 
Cicero 

POUSHERS 
and 

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

Paid holidays 

IIALICKI FINISHINO CO. 
Bloomfield Bldg. 

4546 West 47th St. 
Vlrginla 7-4119 

HELP WANTED — MOTERYS* 

"HKA1JUA8" AG£NGY 
55 E. Washington S t 
Tel. DEarborn 2-2484 
2334 So. O***? Ave. 

1*1 Virgiui* 7-0640—7.6041 
»\yyyreflY/yvywwyvyyyywy9vyvwy^ 

UELP WANTKD — MOTERYS 

Alkoholis ir skyrybos 
Švedijoje nustatyta, kad de

šimt) kartų daugiau įširsta mo
terysčių tarp girtaujančių, kaip 
tarp negirtaujančių. 

Gėrimas ir nelaimes 
Prof. Otto Graf nustatė, 

kad pramonės įmonėse tarp 
daug geriančių nelaimių atsi
tinka tris kartus daugiau, kaip 
tarp visiškai negeriančių. 

Gėrimo ir švietimo išlaidos 
Nustatyta, Prancūzijoje gė

rimui išleidžiama daugiau, kaip 
namų statybai, sveikatos palai
kymui ir švietimui drauge. 
l l l t l l l l l l lbl imil l l l l l i i l l t l tt iui lnll l l ini i l l l t 

Ar Jūs Jleftkote pastovaus darbo su 
saugia ato.ltlml?MeB turime darbą dfil a T _ „ _ „ _ • _• _ • * » : ^ X » « * « « 

MAsiMNUf.s Nervų pairimo priežastys 
ncmiram |suugc,s dm-bui Prancūzijoje tarp ligonių, 

Malonios darbo Mįyfot. jvairios pa- s e r g ančių dėl pairusių nervų, 
relgos Jskaltant skaičiavimą, r> die- , o "• f t "»' 
nos savaitėj, 39 vai. per savaitę, pii- randama, kad 28% iš jų susir 
nl darbininko priedai. Bus priimami 
sąžiningi pradedą. Atvažiuokite arba 
skambinkite Mrs. Van Siekio 

FOSTF.R-STIOPHF.NS, INO. 
3 1 0 So. < 'brist lnna A v e . 

SAornmonto 2-7240 

go dėl girtavimo. 

Lenkai mini Lietuvą 

Čia yra nuolatinis darbas sąžinin
gai jaunai mergaitei. 

MAŠININKEI — 
Hendram (staigus <I<H-IM> tarnautojai 

TrIF. I*J'XMONT IIOSPITAIi 
ttirl atldarymq sugobanelal 

STF.NOfJflAFFI 
Malonios darbo sąlygos, Jvairios pa
reigos. f> dienos savaitėj. Duoda valg) 
Priima Ir pradedančia. Atvažiuokite 
ir pasimatyklto su Miss Probandt. 

4058 \V. Mclroflc 
Ar jils domitPs pastoviu darbu su 

Patvrusi, bet priimsime ir gabią įaugta ateitim? Mes turime keletą eilėje mini Ldetuvą. 
pradedančią; malonios darbo saly- B E N D R I J RASTINftS DARBŲ 

l gos, įvairios pareigos; darbinin- * 
R n r l c - O l a M f p " C o f t ) . k a m s P r i e d o programa; graži jstai- pageidaujama' patyrusios, bet bus ivv/viv x^tc* x •EA^# ^^ i , ga. Ateikite arba šaukite asme- priimamos ir sugebančios pradedan-

Užsiaakyklte baldus 
tlealal Ii UetnvtQ dirbtuve* 

Paa mus galite nusipirkti (vairiu rfi 
l lų baldus, namu reikmenis- saldy-
liu baldus, namų reikmenis- saltonc 

T . . ( . . T^-^>. "i ' setu*, miegamųjų setus ir kitus bal 
Lenkų Kongreso pirmininkas AxuL

 H 

Ch. Rozmarek, išsiuntinėjo 
Hearsto laikraščiams pareiški
mą, kuriame reikalauja griež
tesnės ir kietesnės šio krašto 
politikos Rusijos atžvilgiu. Kal
bėdamas apie sovietų pavergtą
sias tautas bei Jaltos išdavystes 
ryt. Europos atžvilgiu, pirmoje 

A R C H E R A V E N D E 
J T O R N I T U R E CO. 

Sav. JUOZAS KAZIKAlT'a 
4140 Archer Avenue 

Tel. LAfayette 3-35U 
PrleS Jslgydaml baldus patikrinkite 
pas mus. gal Jums bus ekonoml#k<« 
užsisakyti tiesiai H mOsų dirbtuve**. 
JAI oageldaujate, gal«slm<» duoti ir 
kredltan. 
lllICMIIIIIIllllllllllliliiiiilliliiiiiiiiiiiiiiir 

800 N. Kedzie 

Skubu! Patikima katalikiška Selma 
su mažu valku turi lSoitl 1S drėgno i 
rOsio del sveikatos, skubiai JleSko 
4-5 kamb. neapstatytą, apšildomą 
arba ne butą. Het kokioj kaimlnys-
t r j i •. Oeros rekomondaelos. 

PraSau samblntl — 
Hlshop 7-0527 

Patikima, gera fteima susidedanti ift 
3 suaugusių asmenų, skubiai jtesko 
i mieg. m apstatytą butą. Pietryčiuo
se arba pietvakariuose. 1 arba 2 aukS 
tas pageidaujamas. Oeros rekomen
dacijos. Gali užimti tuojau. PraSau 
skambinti Mr. Earl 

Llvlngston 8-0481 

1»RANKSIMAS 

PLATTEN PRESS 
OPERATORS 

r TOP VVAGES 

• MODERN FACTORY OND 
EQUIPMENT 

• PLEASANT VVORKING 
CONDITIONS 

• PAID VACATIONS 
CONVENIENT TRANSPORTĄ 
TION. 

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

niškam pasikalbėjimui elosios. Malonios darbo sąlygos, jvai
rios pareigos, 5 dienos savaitėje, visi 

S T . P A U L F I R E & M A R I N E P leda i , atvažiuokite Ir asmeniškai 

INSURANCE CO. 
175 \V. Jackson Blvd. WE 9-4800 

Kamb. A-1919 
Dirbkite arti namų — taupykite 
laiką ir išlaidas! Mes turime ati
darymą šioj srityj: 

B I L L E R -
ACC0UNTING ASSISTANT 

Patyrusį pageidauja, bet priimsi
me ir išmokytą baigusią mokyklą; 
malonios darbo sąlygos; darbinin
kų priedai; šaukite pasikalbėjimui 

CAlumet 5-6041 

pasikalbėkite.© 

VEGETABLE PACKING 
HOUSE 

4301 N. Harlem 

Nemokamas Polio apdraudimo 
priedas dabar pridedamas prie visu 
New Juvenile Policies 
Gyvybes — Mokslo — Pajamų 

F. D. CO. 

I /.sakymai paStu. Gerai Įsteigtas. Di
delis pelnas. la isvalaikį galite pra
leisti dirbdami namuose. Pulki pro-
K<I porai padidinti dabartines paja
mas. Tik $495.00. 

PI.YįMOiTH PRODUCTS CO, 
aaa N<>. MiniĮąm 

Tel. OEntral 0-4087 

Valgykla * su gyvenamaisiais kvarta
lais. Gerui Jrengtus įskaitant dvigubą 
Kilu Šaldytuvą ir du' Šaldytuvus. Nuo
ma $7o.iio per mčnesj už abu. Toj 
pačioj vietoj 3 metus. Arti t mo
kyklų. Pastovi kaimynyste Ir pa
salins klijentūra. Teisinga kaina $2,-
fJOO.00, g i l i aus ias pirkinys. Kviečia
me pažiūrėti. Idealu .porai. Savinin
ko telef. National 2-5174 

2041 N. I.aiainie Ave. 

Parduodamai viešbutis, restora 
nas ir taverna; gražūs gyvena
mi kamb.; ant „highvvay" 66 ar 
U Chicago'8. Saukite: 

LYons 3-4848 

Kirpykla, 2 kėdSs. Gerai {steigta. 
Gyve.numasls butas su 'i kamb., ne
būtina. Prieinama nuoma. 20 metų 
tas pats savininkas. Geros pasėkos. 
Atiduoda d€l senatvės. Turite pama-
tyti įvertinimui. Kviečiame apžlūrčtl. 
1421H E. 67th St. Savininko telef. 

DOrehester 3-5314 

Kestoranas, geroj vietoj — prie 29 40 
No. Clark St. Gerai įrengtas, gera 
sutartis, nuoma $75.00 mėnesiui. Vie
tinė ir paSallnė klijentūra. Idea u 
porai; parduodamas pagelbėjimo są
lyga. Kviečiame apžiūrėti. Savininko 
tel. — I.Akevievv 5-075&. 

Drabužių valykla. Gerai įsteigta. 35 
metai toj pačioj vietoj. Gyvenamasis 
butas užpakalyje. Gera sutartis. Nuo
ma $50.00 per mėnesį už abudu. Pa
stovi aplinkine ir pasalinė klijentū
ra. Gerai Jrengta. š laurvakarų daly
je. Žmona galės dirbti, vyras užsi
imti kitu darbu. Kviečiame apžiūrė
ti. Savininko tel. TAylor 0-0007. 

Ant "Pollciea" iki $2,000 
Tiktai Pilgrim, mūsų žiniomis, 

neima extra už tai. Gražus "Piggy 
Bank" nemokamai vaikui. Rašyki
te dėl informacijų. 
Pasiųskite iškarpą arba siųskite 
kortelę sekančiai: 

IŠKARPA 
PH.GRIM NATIONAL LIPE 
209 W. Jaekson Blvd. 
Chleago 6, 111. 
Pavardė 

Adresas 

Tiktai suaugusLų teiravlmasls 
p r i i m a m a s 

1SN UOMUO J AMA 

ROSELANDE, išnuomojama 2 to kam 
bario butas mažai Seimai. Arti su
sisiekimo ir krautuvių. 

Tel. COmmomloie 4-5138 

" I T E L P " WANTED ~VYRAf" 

Kepykla; gerai einąs biznis; geroj 
apylinkėje prie St. Leo's mokyklos. 
Nėra konkurencijos; geras įrengi
mas; naujas pečius; gera sutartis; 
prieinama nuoma; ant Judrio kampo; 
parduoda pigiai — namų bėdos; ide
ališka porai. Kreipkitės: 
1010 W. 70th St., tel. Alterdtsen 4-200J 

Skclbkitės "Drauge" 

Reikalingi Vyrai 
17—50 

DIENOS IR NAKTIES 

PAMAINOMS 

Patyrimas nereikalingas nuola
tiniam dirbtuves darbui. Nuola
tinis darbas su pakankamai 
viršvalandžių. 

Pamatykite Mr. H. SIKORSKI 

OLSON RUG CO. 
2800 No. Pulaski Rd. 

Norima vyro valymui mažoje ligo
ninėje. Pastovus darbas. Geros darbo 
sąlygos. Geras atlyginimas. Pietums 
karstas valgis. 

Paslmatyklte — 
MISS GARRETT 
4 0 5 8 AV. M e l i o s e 

i II i I I 

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka 
n«>H jis yra plačiausia' nkaltoma* 

ttuviŲ dienrašti* o skelbimų 
HAJUO yra prieinama vlaiem*. 

4940 W. Flournoy St. 

Reigalingi 
V Y R A I 

BENDRAM DIRBTUVES 
DARBUI 

Pirma pamaina 
0:00 ryto Iki 9 i80 po pietį; 

Antra pamaina 
3:30 po plotų Iki 11:00 nakties 

YRA' VIRŠVALANDŽIU 

CHICAGO CARTON CO. 
4200 So. Crawford Ave. 

WELDERš 

Gas and Electric for light 
gauge ttiaterial. 

Steady year round vvork 
Good pay 

M. VVHERLE 
Phone Kedzie 3-2118 

MATT COIL-LESS 
CO. 

BURNER 

I 
Ar jūs jleškote nuolatinio darbo? 

P Y U AM U) piOULDINGS, INO. 
Turi keletą darbų šioj srityje: 

KOLLING & R 8 N D I N G MACH1NR 
OPERATORIAMS 

Geros darbo sąlygos; Svari dirbtuvė; 
gcrlaus as atlyginimas geriems dar
bininkams. Gausūs priedai ]skaltant 
užmokamas atostogas ir šventos. Pel
no pasidalinimas. 

ATEIKITE: 
1»YHAMID MOl'LDINGS, INC. 

5.158 W. Armstrong 
(arti Central ir Elston) 

AR JŪS JIEŠKOTE 
Nuolatinio darbo su užtikrinta 

ateitim ? 

PEOPIES FEDERAL 
SAVINGS and 10AN 
Turi keletą atidarymų šiose 

srityse: 

• MAŠININKĖMS 
• STENOGRAFĖMS 
• BENDRAM ĮSTAIGOS 

DARBO TARNAUTOJOMS 
Malonios darbo sąlygos, jvairios 
pareigos; priimsime ir prade
dančią. 5 d. savaitėj; gausūs 
priedai; *ateikite arba šaukite 
asmeniškam pasikalbėjimui. 

PE0PLES FEDERAL 
SAVINGS and LOAN 

ASS0CIATI0M of CHICAGO 
1700 West 21 si Street 

^ CAnal 6-5465 

UNIVERSAL 
INTL. 

PICTURES 
Turi keletą darbų del 

• STENOGRAFIŲ 
• MAŠININKIŲ 

• SVVITCHBOARD OPERS. 
Patyrusių bet priimami bus ir pradedą. 
Malonos darbo sąlygos. Įvairios parei
gos. 5 dienos savaitėj. Visi darbininko 
priedai. Nemokami "Previevvs" Atvažiuo
kite antradieniais asmeniškai pasikalbėti. 

1234 So. Michigan 

DARBAS SU ATEITIMI! 
MOH turime atidarymą šiose srityse: 

STENOGRAFEI 
HoiMlram įstaigos darbo tarnautojai 
Patyrusi, bot priimsime Ir gabią pra
dedančią; malonios darbo sąlygos; 
Jvairios pareigos; 2 mergalelų jstal-
ga. Proga vartoti savo gabumus. A-
tclklte arba šaukite asmeniškam pa
sikalbėjimui. 

CHASE BRASS & COPPER Co. 
1 NO. PUIiAStU ROAD 

Tol. SAoramento 2-0040. 
(Kambarys 506) 

PUNCH PRESS OPERATORS 
EXPERIENCED 

DAY SHIFT 

STEADY VVORK 

48 HOUR VVEEK 

F. & B. MFG. CO. 
4248 W. Chicago Ave. 
GIRL or WOMAN 

19 to 30 years of age 
to answer busy Phone 

Mušt type. Pleasant loop 
office — 5 day week 

Phone 

DEarborn 2-6351 
BILLING CLERK 

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

Call Miss Zeman 

Automatic Screw Maciūne 
Products Co. 

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

cumM m mmmm mr $i KR YIA*. 
AM6R1CAN KAUR0A9S FR0VIPB OH-THE-JM 
7RAIMNC KR SKCIAWf-SCH00U9 VMS Of Wt 
ARMY TMHSP0RTA7I0N CWS. 

VURIKC W0RID WAR // SEVINTY ONi Of THESL MIU7AR/ 
RAUIM StRVICl UHITS-'MfiM CMCcRS AtfP INUSTi* 

mu-opmnv RA/IROADS IH SVMRT ot W9AT TRCOKJĘĮ 
m 2t covmms AU mR m WORLI>. -s-*gg~*r —* 

TELEVIZIJOS BEI RADIO PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
• • • • • * - • - • - • • • 

!Ui | 
LllCai 

cvision coffflfu i 
luallfled englneers' service) || 

3120 S. HalsIrJ Street n«n>/N- *.MtT 

HELP WANTKD — VVRA1 

l? 
VYRŲ! VYRŲ! VYRŲ! 

BURGĖS VIBRCX:RAFTERS, INC. 
turi keletą vyrams sekančiose srityse darbų 

• MAINTENACE MAN • LINE SERVICE 
• SU H K ROOM • FOREMAN 

(MNTUVIAI TREMTINIAI KVIEČIAMI) 

Geros darbo sąlygos, švari patalpa. Visi darbininko priedai. Apmoka
mas poilsio laikotarpis. Punktualaus atsilankymo dovana. Ateikite 
asmeniškai. 

BURGĖS VIBROCRAFFERS, INC. , 
Old Kurni Boad Lake Zurich. m . 

^ A 
# 

HELP WANTED — MOTERYS 

_ _ _ _ _ _ _ 

M E N 
AU round general factory vvork. 
Perm. 48 hour week and over
time vvork. Good vvorking con
ditions. Employee benefits. 

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

L 

Ar jils domitės pastoviu darbu su saugia ateit im? 

TYPIST — GENERAL CLERICAL — MAŠININKEI 
TURI DARBŲ PAJĖGIANČIAI 

Malonios darbo sąlygos, jvairios pareigos. Proga vartoti savo gabumus. 
BtU priimama Ir energinga pradedančioj!. B dienos savaitėj. Visi tar
nautojo priedai. Atvažiuokite šiandien ir pasikalbėkite apie savo ateit). 

HERSHEY CH0C0LATE CORP. 
235 West Polk Street 

D A R B A S V Y R A M S ! 
WATCHMEN - JANITORS 

: ^ i 

r ^ : ^ 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ' 
DUOKITE JĮ KITIEMS 

i 

• 
4 

Ar jūs domi tos pust o\ iii darbu su saugia ateitimi? Mes turime 
keletą darbų dSl 
• STENOGRAFIŲ • SEKRETORIŲ • BENDRAI RASTINfiS 

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

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

Patyrimas nereikalingas. Bus priimami ir sąžiningi tremtiniai — 
moką šiek ttek angliškai. Geros darbo sąlygos — švari patalpa. 
Visi darbininko priedai Jskaltant pelno pasidalinimą. Nemokamas 
susisiekimas Lincoln &Peterson — Poterson & Klmball — Poterson 
& Pulaski — Peterson & Cicero — Caldvvoll & Central. Atvažiuo
kite arba skambinkite šiandien. 

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

MORTON GROVE KEystone 9-4534 
^ » - ^ 

r? 
Ar jūs jieškote pastovaus darbo su saugia ateitim? 
MEDICAL MAILING SERVICE 

TURI KELETĄ DARBŲ DfiL 
SHIPPINO CLERKS 

• RECEIVING •CHECKING • ExPEWTING 
< J eros darbo sąlygos, švari patal|ia. Bus priimami ir pradedą. Visi 
darbininko priedai — proga pa/engimui. Atvažiuokite arba skam
binkite Mr. Schrocder ir pasiteiraukite: 

^ 

MEDICAL MAILING SERVICE 
426 South dinton Street A 

• 

file:///voll
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Pirmadienis, rugsėjo 29 d., 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

Indiana Harbor, Ind. 
Tauto* šventes minėjimas 

Š. m. rugsėjo 21 d. Indiana 
Harbor lietuviai parapijos sa
lėje buvo susibūrę ir paminėjo 
rugsėjo mėn. 8 d. Susirinkimą 
pradėjo 8 vai. vakare 

Vietine Indiana Harbor gy
ventoja Mrs. Konstancija Šau
liene, 70 m. a., iš Raišių km., 
Žiobiškio parapijos, Juozui Bū
gai papasakojo savo apylinkių 
vestuvinius papročius ir vestu
vines dainas. 

Š. m .rugsėjo men. 23 d. tau-

Susirinkimą at idarė dr. P a u K Š ' t o s a k o s r i n k ž J a s «vyko į Ind. 
; Harbor užrašinėti lietuvių liau-
1 dies dainų. B. 

telis. 
Paskaitą skaitė dr. Valančius, 

iškeldamas ir primindamas su
sirinkusiems istorinius faktus. 

Antrąją dalj papildė viena 
mergin i, pasakydama eilėraštį. 
Vėlia:, dainų rinkėjas Juozas 
Būga (iš Chicago:,* parodė sa
vo užrašytas senas žemaičių ir 
dzūkų dainas. Žemaičiai, be- , 
. . . . . . . . i m. spalio men. pradėti Balfo pi 
klausydami damų, prisiminė t ąs i ^ 
pačias dainas ir pradėjo pri tar t i 
dainininkėms. 

Binghamton, N. Y. 
Rengiamas Balfo vajus 

Šių metų rugsėjo mėn. 13 d. 
jvyko Binghamton, N. Y., Bal
fo 51 skyriaus narių susirinki
mas. Susirinkime nu ta r ta š. 

Reikia tikėtis, kad gerašir
džiai lietuviai, nelaukdami atsi
lankymo, patys asmeniškai 
įteiks piniginę auką. Pinigus 
priims ir aukas r inks skyriaus 
Valdybos nariai : V. Grigaliū
nas, E . Iftkauskiene, E. Bučins-
kienė, O. Ingelevičienė, P. Wos-
ka, Lepa, St. Šiaučiūnas ir A. 
Gėgžna. 

Balfo 51 skyrius yra įsitiki
nęs, kad Binghamtono lietuviai 
savo dosnumu neatsiliks nuo ki
tų lietuviškų kolonijų ir paro
dys lietuvišką art imo meilę 
vargstant iems Europoje. S. S. 

v 

monaitiene, Juozas L., St. Gel-
dauskas, O. Balserytė, J. Valuko-
nis, J. Mikaila, J. Šeputa, K. Gri
cius, P. Kučinskas; po $3: A. Ba
rauskas, A. Ambrasas, J. Briedis, 
St. Variakojis, J. Kirtiklis, A. Da
gilis, K. Ražauskas, P. Zaranka; 
po $2: D. Bender, S. Kalvėniene, 
St. Rževakis, K. Liūgas, VI. Min-
gela, J. Pikūnas, J. Maselis, J. Ri-
binskas, K. Pakalniškis, P. Gruo
dis, T. Udrys, P. Pajaujis, P. Da-
linkevičius, J. Kripas, VI. Staške
vičius, V. Sherman, S. Barvidas, 

• !• » 

A. Ruzgys, Alf. Žiedas, Alf. Rim
bą, P. Varekojis, Alf. Putna, A. 
Benson; po $1: J. Andrašiūnas, 
V. Sherman, J. Andriuškevičius, 
A. Andriulionis, L. Kutkus, J. Ka
va ir V. Viskanta. Viso suaukota 
$250.00. 

Aukų rinkėjui p. Antanui Sili-
niui ir visiems aukotojams Širdin
giausiai dėkoju. Maldos vienybėje 
misijonierius kun. Jonas Bružikas, 
Caigua 3711, Montevideo, Uruguay, 
S. A. 

V " 1 

Susirinkusiųjų didžiąją pus? 
sudarė seniau atvykę žemaičiai. 

niginj vajų. Pavesta skyriaus 
Valdybai piniginiam vajui va
dovauti, kviečiant visus į talką. 

Skyriaus Valdybos nariai ir 
Šventę suruošė kun. dr. Celie-1 jų įgalioti asmenys aplankys sa 
sius. ' vo tautiečius su aukų laipais. 

Padėka detroitiečiams 
Per uolų p. Antano Šileikos 

Detroite, Mich. pasidarbavimą 
Montevideo (Urugvajuj) lietuvių 
bažnyčios statybai gausiai aukojo 
šie asmenys :> St. Stepulionis $25, 
Natalija ir S'.ašys Sližiai $20, o 
po JT»10 aukojo: Vincas Dryža, 
Ant. Jftškulis, Inž. A. Banėnas, O. 
Kondrotienė, V. Rutkauskas; po 
$5: VI. Barauskas, P. Savickas, 
A. Keselys, J. Puntokas, A. Ra-

Nor IMt t is More Can Own Them 
at the Biggest Savings in Years! 

• Jf Tha o r i g m a l , g e n u i n o A i r R ide t i ros t h a t 
• goon America'* finest new cartl > 
• havo never b—n duplicated! * 
• absorb the road in silence at any speedl 
• cufhion all road fhodc and vibration! t 
• ron mudl cooler—lašt much longerl \ 
• improve steering and control of any carl 
• 9ive safety, mjleage ^vond previous stanaardsl 

5.90/15 
6.40/15 
6.70/15 
7.IO/15 
7.60/15 
•.00/15 
•00/15 

UfT PRICC 
" 1 9 J 0 ' 

22.15 
23.25 
25.75 
28.20 
30.90 

WOW* 
TTJ35 

15.95 
16.75 
18.50 
19.95 
21.95 
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EXCLUSI¥£ FEATURES AVAILABLE N0WHERE ELSEl 
I I I i rmĘmimmmmm W\W\J 

Amerka's Finest Regula r Pressure Tire 

Longest tire mileage in if$ classl 

1 
n™ 

nu ui 
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S S 6-50/16 (UST PR1CE $24.80), NOW $117*. , 

brakm odtoi troaJ — 4-vay * U 

Sensational New Safety Tj>e by U. S. ROYAt 

U.8.Gentlpeile6/up 
Ntvor suc/i perfgrmanco qf wch a prictf 

j • 

USTP10CE 
$1440 

H M mfy t l r tblhlUld Ulroduca u 19521* 
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ACT N0W-LIMITED TIMI ONLY! LONG EASY'CIIKI tfEMMf 

SERLIN 
1400 SOUTH MICHIGAN TeL WEbster 

PRANCIŠKUS RUMBUTIS 
(:;H'2r> 8O. Kmerakl Ave.) 
,Min> rug«. 2« d., 1952 m., 

3:20 vai. po pietų, sulaukęH pu
si^ HinžIauH. 

Gimęs Uotuvoje. Kilo ift Ila-
khj apskr., datų parap., Lyg-
suoden kaimo. 

Amerikojo išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliamo nuliūdi

me žmona Jennie (pagal tgvus 
Kalina iisk.ts), 2 dukterys Stel-
la Gorski, žentas Bruno ir Koso 
Špokas, žentas Al, 3 anūkai, 
ftvogerka Barbora Shakauskie-
ne, ftvogeris Jonas ir šeima bei 
kiti glmlnSs, draugai ir pažjs-
tami Amerikojo. Lietuvoje pa
siliko 2 seserys Monika Minei
kiene ir Rozalija Prunskiene. 

I'rlklausC prie OhioAaoH R i e 
tuvių Ir Susivienijimo Brollij ir 
Seserų l ietuvių, draugijų. 

Kūnas pašarvotas Ant. M. 
Phillips koplyčioje, 3307 I.ltu-
anlea Ave. Laidotuves Jvyks 
antrad.. rūgs. 30 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydė
tas J ftv. Jurgio parap. bažny
čią, kurioje Jvyks gedulingos 
pamaldos už velionio Hl«'lą. Po 
pamaldų t>UfJ nulydėtas j . Šv. 
Kazimiero kapines. t 

Visi a. a. Pranciškaus Uum-
bučlo gimines, draugai ir pa-
žjstaml nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse Ir sutelk
ti Jam paskutin) patarnavimą 
ir atsisveikinimu-

Nuliūdę: ftninna, Dukterys, 
Žentai, Anūkui, švogcrkair kiti 
gimines. 

i.;ihioi ditekt. Antanaa M. 
Phillips, tel. YArds 7-3401. 

A. A. 
MABIE MAIMIS 

(CHHPR1NSKA8) 
Gyv. 10664 S. State Street. 
Mlr6 rūgs. 27 d., 1952 m.. 

11:15 vai. ryto, sulaukusi 48 
m< tų amžiaus. 

Olme Chlcagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

me vyras Joseph, sūnus George 
ir marti Patrtela; dvi dukterys: 
Jeanette Naradowsky, žentas 

John Ir Dolorcs; 4 anūkai, du 
broliai: Albert Chuprinskas Ir 
brplUme Ann Ir jų šeima, Jo
seph Chuprlnskas ir brorlleim 
Viktorija; dvi seserys: Helen 
Furto, švogerls John Ir jų Šei
ma Ir Antolnette Chuprinskus; 
gimine Uršule Grisius Ir Jos 
Šeima ir daug kitų draugų ir 
pažįstamu. 

Kūnas pašarvotas L. Bukaus
ko koplyčioje, 10821 S. Mlchl-
gan Ave. la idotuves Jvyks an
tradienį, rūgs. 30 d. Iš koply-
8:45 vai. ryto bus atlydėta j 
Visų Šventų parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gndulingos pa
maldos už velionies sietų. Po 
pamaldų bus nulydėta į Sv. 
Kazimiero kapines 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
g imims. draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šios« laidotuvėse. 

Nuliūdo: Vyras, Sūnus, Duk-
teiyv. Marti, žentas ir kftt &*-
minės. 

Laid. direkt. L. Bukauskas, 
tel. COmmodorc 4-2228. 

John F. Emleikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Heimitage ftvenue 

TeL YArds 7-1741-2 Ir BIshop T-9481 
4330-34 South Caliiornia Avenue 

T e l e f o n a s B I s h o p 7-9719 
AMBULANCE DIENA IR N A K l į 

ANTHONY B. PETKUS 
L^ITX)TUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 SO. WESTEKN AVE. 
CHIGAGO. TU* 

1410 S. 5 0 * AVE. 
C I C E R a U X . 

GRovehiU 6-0142 

HEmlock 4-2644 

TOvvnhalI 8-2109 

L I O D Ė S I O VALANDOJ 
šsukit* 

MAŽEIKA « EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. We»tern Ave. Air ConcHUonod koply/U 
REpubUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliam* vieU 

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

SUKANTUOJI YRA NARIAI CH1CAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AiubuJausų patarnavi
mas y r a teikiamas 
dieną ir o a k 11. Rei
kale saukite 
mus. 

Mis turime koplyčias 

llosclundo dalyse 1 r 
v i s o s e C'hicagos ir 
tuojaus patar-
iinujain. 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2814 West 23rd PLACE Tel. Vlrginla 7-6672 
10756 S. MIOHIGA^ AVE. PUllman &-1276 

PETRAS P. GURSKIS 
659 West 18th STREET Tel. SEeley 8-6711 

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

POVIUS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET 

Telephone YArds 7-1911 

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3807 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-8401 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. UTUANICA AVE. Tel. YArds 7-1188—1189 

• 

JULIUS LIULEVIČIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayekte 3-8572 

~ " LEONARDAS A. E2ERSKIS 
1646 WEST 46th STREET Tel. YArds 7-0781 

Draugo prenumerata - visuomet puiki dovana. 
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X Naujai išrinkta L. Rašyto
jų Draugijos Valdyba: Benedik
tas Babrauskas gavo 63 balsus, 
Vincas Ramonas — 58, Aloy
zas Baronas — 53, Povilas Gau-
čys •— 45 ir Stasys Tamulaitis 

42; kandidatai: Alb. Valen
tinas ir L. šimutis. Revizijos 

IŠ ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 

— Geležinės uždangos skautu 
konferencija. „Skautų Aidas" 
praneša, kad šią vasarą Phila-
delphijoje, Pa., įvyko amerikie
čių skautų vadų suorganizuota 
Geležines Uždangos Skautų Bro 
lijų konferencija. Konferencijo
je Lietuvos Skautų Broliją at
stovavo LSB Vadijos užsienių 
dalies vedėjas vyresn. sktn. dr. 
Vyt. Čepas ir pasktn. T. Nagi-
nionis. Dalyvavo latvių, estų, 
rusų ir ukrainiečių skautininkų 

Komisija: — Petronėlė Orin 
taitė — 50 balsų, J. Švaistas- j u e l e ? a ' J 1 J 0 8 , 

Balčiynas — 50 ir A. M. Ka- Konferencijoje dalyviai 
tiliškis — 49; kandidatai: Sofi
ja Pipiraitė ir Anatolijus Kai
rys. Korespondenciniuose baisa 
vimuose dalyvavo 73 nariai, t. 
y. 77 ' i visų narių. 

iš
klausė vieno iš žymesnių Boys 
Scouts of America vadovų Ar-
thur W. McKinney pranešimą 
apie B. S. A. santvarką, vyresn. 
sktn. dr. V. Čepo apžvalgą apie 
emigracinių skautų Brolijų esa-

P-lė Emilija Doksniut*,įmą p a d £ i t j i r a t e i t ies perspekty-
Marquette valgyklos savininkė, v a 8 i r a t l i k o gįiwellinio pobū-
2447 W. 69th S t , susilaukė ne- d ž i o k e l i o nę su kliūtimis. Refe-
paprastos viešnios iš tolimojo r a t u t e m o s b u v o a t ydžiai išdis-

Olkl. BRITAMIJOJ 
— Puikus oktetas. Notting-

hamo lietuvių kolonija, atrodo, 
skaito apie 200 lietuvių. Ligi 
šiol veikė gražus „Rūtos" cho
ras, kuriam vadovavo p. V. Un
tulis. Šiam išvykus į Kanadą, 
atrodė, kad darbas turės su
stoti.' Tačiau tučtuojau, bažny
tiniam komitetui imantis inicia
tyvos, buvo pakviestas A. Mal
dutis, kuris su nauja energija 
ėmėsi darbo. Dabar choras ren
giasi gruodžio 14 d. šventei, ka
da vietos lietuviai pasiaukos Ne 
kalčiausiajai Marijos Širdžiai. 
Tikima, kad toje šventėje daly
vaus ir Nottinghamo vyskupas 
Edv. Ellis, kuris yra tremtinių 
kunigų globėjas Anglijoje ir 
Valijoje. Šalia choro Notting-
hame gražiai dirba oktetas, ku- < 
rio vadovu yra jaunas entu
ziastas ir muzikos mėgėjas Kz. 
Venckus. Jis pats labai gražiai. 

AUGINA KIAULES, KAD l MOKSLUS IŠEITŲ 
..•n.)i^ii..įĮU).i,Ti S','.;,"'" '»••>' < ijUmi iii|ijMi|il»»ij.im.« 

I DEMONSTRAVO LĖKTUVĄ - U Ž I N į 
Ketvirtadienio vakare TWA, bičių avily. Kiti laukdami vai-

bendrovė buvo susikvietusi Chi- šinasi, kiti skaito, moterys mez-

Meivin Balse netoli Columbia, Mo., augina kiaules, kad jas par
davus galėtų užsimokėti už mokslą. Jis įstojo j Missouri uni
versitetą. (INS) 

Taip atrodo šiandien Klaipėda 

kutuotos. 

nutarė, kad šioje Konferencijo
je dalyvaujančios skautų bro
lijos iki ateinančių metų pra
džios kiekviena su atitinkamais 
argumentais nusiųs Tarptauti
niam Skautų Biurui Londone ir 
kitoms gyvenamų kraštų skau
tų tautinėms organizacijoms me 

krašto. Iš pietų Afrikos, Johan-
nesburg miesto, atvyko jos gi
minaitė p-nia Sofija Cane su 
dukterim Elena. Ji taipgi vie
ši pas savo tetą p-nią J. Deks-
nienę, 6931 So. Artesian Ave. 
Visiems žinotina, kad viešnia 
su savo dukterim dalyvaus te
levizijos programoj "VVelcome 
Travelers" pirmadienį, rugsėjo 
29 d., 2.30 vai. po pietų. 

1 morandumus. Taip pat viena pe 
X Onos Krikščiūnienės suor- ticija bus pasiųsta visos Konfe-

ganizuota grupė šelpti vieną rencijos vardu. Šiems reikalams 
Diepholzo gimnazijos mokinį: apsvarstyti ir naujam Sekreto-
Pedagogas Matas Krikščiūnas riatui išrinkti lapkričio mėn. 
su šeima, Stella Petrauskaitė, 
F. B. (pavardės neskelbia), D. 
Šleževičienė, Dr. G. Bylaitis, Dr. 
J. Valaitis, Aldona Valaitytė, 
R. Krauža, Vyt. Jatulis, Br. ir 
A. Urbonai, Ina Mackevičiūtė, 
J. A. Janoniai ir O. G. D. Krikš 
čiūnai. 

groja akordeonu. Oktete be pa- 8 o ™ » Akin imu, Klaipėda žvejų uostas 
ties vadovo dalyvauja šie dau- ..grąžinta' Lietuvai. Ji Is tikrų- g e n i a u u o a t a 8 b u v o 

l g iausia jauni lietuviai: Iz. Bur- M " * g C L ' e u v o « 3 ™ e t l " e s 

Konferencijos Sekretoriatas1 ke r t e s Br. Ciganskas. Vyt. I * . I respublikos dal». Bet Klaipėda 
keekas, V. Melninkas, Kęs t P..s " " » * • d a » e ' ^ rusiška, kaip 
, , . „ « . mn.. •_ V_.A i Šiauliai ar Kaunas. Mieste rusų 
kumgis, Br. Strumskis ir Vyt. , H 

T - daugiau, kaip lietuvių. Svarbes
nės tarnybos jų rankose, o įs-

Pakrikštytas. Nottingha- taigose ir įmonėse viešpatauja 
rusų kalba. 

cagos laikraštininkus į aerodro
mą pademonstruoti jiems savo 
naujausią milžiną lėktuvą — Su 
per Constellation. Lėktuvo il
gis 113 pėdų, o sparnų plotis 
123 pėdos. Sveria 60 tonų ir ga
li pakelti naštą 23,750 svarų. 
Keturių motorų, kurių kiekvie
nas 2,700 arklių jėgos. Gali pa
kelti 64 keleivius ir nakčiai tu
ri įtaisomas lovas miegoti. Turi 
mažą salionėlį keleiviams pasi
kalbėti. Nesustodamas gali nu
skristi 3,250 mylių, skrisdamas 
20,000 pėdų augštyje. 

Aprūpintas geriausiais elek
troniniais instrumentais, kurie 
sveria apie pusę tonos. Pas ta
ty tas iš plieno ir aliuminijaus. 
Tokių lėktuvų TWA turi de
šimtį ir jais pa la ike susisiekimą 
skersai Ameriką tarp Atlanto 
vandenyno ir Pacifiko. 

Buvo susirinkę arti 60 žurna-

New Yorkan dar kartą suva
žiuos Konferencijos delegacijos. 

— Lietuvių gimnazijos Vokie 
tijoj Rėmėjai. LT Draugijai va
dovaujant Bostone suorganizuo 
tas būrelis asmenų, kurie pasi
žadėjo kiekvieną mėnesį, prade
dant rugsėjo m., savo aukomis 

X A'.v. Juozas Grish, buvęs J išlaikyti vieną Diepholzo gim-

me rugsėjo 13 d. buvo pakrikš
tytas p. Rupinskų antrasis sū
nelis — Stasys Rafaelis. P. Ru-
pinskai gyvena nuosavame na
melyje ir aktyviai dalyvauja 
lietuvių kultūriniame sąjūdyje. 
Ponia; Rupinskienė, nors ir la
bai užimta su dviem mažais vai 
kučiais, noriai dalyvauja vieti
niame lietuvių chore ir galėda
ma lankosi susirinkimuose. 
Krikšto tėvais buvo p. Bružins
kai iš Mainsfieldo. Pažymėtina, 

Vokiečiai 

Vokiečių Klaipėdoje beliko 
gal du šimtai. Daugelis jų pa
sisakė lietuviais ir visur varto
ja lietuvių kalbą. Vokiečių kal
ba neuždrausta, bet jos gatvė
se visai nebesigirdi. 

Jie blogiau apsivilkę, nes 
jiems nekaip sekasi, jei nėra 
kokie specialistai, mechanikai 
ar šaltkalviai, turį gerai apmo-

chicagietis, dabar apsigyvenęs 
Los Angeles, Cal., buvo plačiai 
žinomas veikėjas katalikiško
sios visuomenės tarpe. Su ka
talikiška veikla jis nenutraukė 
ryšių. „Draugui" atsiųstame 
laiške sveikina redaktorius — 
L. Simutį, kun. dr. J. Prunskį, 
Igną Sakalą ir kitus. Rašo, kad 
tikisi „Drauge" matyti platų, vi 
sapusišką ALRK Federacijos 
kongreso aprašymą. 

X Profesorius dr. P. Jucaitis, 
Lietuvių Profesorių Draugijos 
Amerikoje pirmininkas, ką tik 
grįžo iš Atlantic City, kur iš
tisą savaitę tęsėsi Amerikos 
Chemikų Draugijos metinis su
važiavimas. Jis buvo deleguo
tas ten dalyvauti Illinois Insti
tute of Technology, Armour 
Research Foundation,' kur jis 
dirba nuo 1951 metų kaipo che
minių tyrimo projektų vedėjas. 

X Švč. P. Marijos Gimimo 
parapijos choro sidabrinio ju-
bilėjaus proga naujų vargonų 
fondan aukojo Šie: A. Shimku-
nas $25.00, po $10.00 J. Evans, 
Justinas Mackiewicz, A. Miller, 
Jakaičiai. Po $5.00 aukojo M. 
Zibienė, M. Urbutienė, J. Gudė-
nas, H. Sandom, Dubinskienė, 
A. Raštutienė, A. Dargis ir A. 
Phillips. 

X Bronius Kasakaitis po sun 
kios tulžies pūslės ir apendicito 
operacijos, kurią sėkmingai pa
darė chirurgas dr. A. Maciūnas, 
guli Southtown ligoninėje, Chi-
cago, BĮ. Minimas ligonis ir ki
ti, gulintieji toje pačioje ligoni
nėje, labai patenkinti dr. A. Ma 
ciūno rūpestingu gydymu. 

X Vytautas Gutauskas, bu
vęs skautų mišraus choro di
rigentas, gabus muzikas, įstojo 
į vyrų choro eiles, šiuo metu 
jis padeda ruošti vyrų choro 
partijas, kurio koncertas š. m. 
lapkričio 15 d. 

nazijos mokinį. Tais rėmėjais 
yra: J. Andrius, VI. Bajerčius, 
Alf. Baika, J. Brazauskas, V. 
Galdikas, St. Griganavičius, St. 
Jakutis, A. Juknevičius, St. Jur 
gelevičius, Br. Ivanauskas, A. 
Ivas, Br. Kalvaitis, M. Kava
liauskas, A. Keturakis, J. Kon-
caitis, K. Kriščiukaitis, V. Ku
bilius, Pr. Lembertas, Br. Mic
kevičius, V. Navonis, Ap. Ru« 
dauskas, Vyt. Stelmokas, A. Ta 
mošiūnas, J. Vasiliauskas ir J. 

kad, nors p. Ste&nija Brūžins- karną darbą laivų statyboje. 
kienė yra jugoslave, ji jau gra- Pirmaisiais metais nemaža vo 
žiai kalba ir dainuoja lietuvis- : kiečių dirbo gatvių šlavikais, o 

centras. Nors pramonė augo, 
uostas vis dar dominavo mies
tą. Dabar kitaip. Pirmaisiais po 
1945 m. dar ėjo dideli vidurio 
Vokietijos „reparacinių" gėry
bių pakrovimai. Dabar uostas 
aptuštėjo. Apardytos krantinės 
pataisytos, paskendę laivai iš
kelti, šiaurinio molo išsprogdin
tas švyturys atstatytas ir pa
tys molai pataisyti. Bet visas 
uosto rajonas aptvertas augšta 
medine tvora ir mūrais. Uosto 
rajonas per karą labiausiai nu
kentėjo. Nuo Dangės žioties ki» 
lometrais tęsiasi laisvas vaizdas 
į nugriautus, didžiuosius sandė
lius, uosto gatves ir visai su
naikintą priemiestį Vite, iki pat 
Melnragėje prasidedančio miš
ko. 

Buvo kalbama, kad Klaipėda 

ga, o berniukai visur šniukšti
nėja, jieškodami ar kas neleis 
batus nuvalyti. Daugybė auto
matų, iš kurių pribėga ne tik 
gaivių gėrimų, pribira spragin
tų kukrūzų, bet ir karštos ka
vos. Už dešimtuką galima už
kopti ant stebėjimo tiltų ir ma
tyti gausų judėjimą aerodrome. 
Aerodromas — milžiniškas, uži
ma kvadratinę mylią arba — 
640 akrų. Kasdien į jį nusilei
džia tarp 900 ir 1,000 lėktuvų^ 
priklausančių 14 bendrovių, ku 
rios turi čia savo įstaigas, an
garus. 

Sugavo bevagiant 
Kai du sunkvežimio vairuoto

jai užėjo į valgyklą, tai plėšikai 
pradėjo darbuotis aplink jų 
sunkvežimį, kurs buvo drabu
žių prikrautas. Pasitaikė, kad 

| vairuotojai tą pastebėjo. Išbėgę 
du vagilius sugavo, o kiti pa-

1 
I I 

listų. Iš lietuvių laikraštininkų b § g o I k i p a š a u k t a p o l i c i j a a t 
buvo kun. dr. J. Prunskis. Vi 
sus paskraidino trejetą valan
dų. Apsukęs ratą apie Chicagą 
lėktuvas pasileido Milwaukės lin 
kui. Iš viršaus nuostabiai gra
žiai matėsi žibą gausūs ežerai, 
greta besitiesianti Chicagos u-
pe ir kanalas, lygūs keliai, ru
dais lopais išmarginti žalieji gol 
fo laukai. Pakilus į 12-14,000 
pėdų augštį keliu riedantieji au
tomobiliai vos buvo galima įžiū
rėti. 

Laikraštininkai stebėjo ilgas 
Milvvaukės namų eiles. Tada lėk įįįrka ± Q^Q 
tuvas pasuko skersai Michiga-

vyko, plėšikai pusėtinai buvo 
sumušti. 

Derybos atnaujinamos 
International Harvester kom 

panijos derybos su unijos at
stovais buvo nutrauktos pra
ėjusį ketvirtadienį. Derybos at
naujinamos šiandien. Tos kom
panijos darbininkai streikuoja 
jau nuo rugpj. 21 dienos. Tai 
kompanijai dirba normaliu lai
ku 30,000 darbininkų. Kompani
ja skelbia, kad šiuo laiku te-

kai. Po krikštynų p. Rupinskų 
namuose buvo jaukus pobūvis, 
kuriuose dalyvavo artimieji ir 
senosios emigracijos atstovai p. 
Ryches su sūnumi. 

— Paminėtas prof. Mykolas 
Biržiška. „B. Lietuvio" 37 nr. 
plačiai paminėtas prof. Mykolo 
Biržiškos 70 metų amžiaus ju-
bilėjus. Labai įdomų ir platų 
straipsnį apie „Vieną paskuti
niųjų Mohikanų" parašė minis-
teris Bronius Kazys Balutis, ku 
ris yra vienas jo artimųjų drau
gų. Autoriaus tikslas buvo at-

Vembrė. Tokiu būdu ir bosto- \ s i m i n i m ų f o n e pavaizduoti pro 
niečiai išsijudino prisidėti prie 
tos vienintelės lietuvių gimna
zijos išlaikymo. 

Organizuojama ir kito moki
nio šelpimas. Jei kas norėtų pri 
sidėti prie to šelpimo ir prisiųs
ti vienkartinę ar mėnesinę au
ką, prašoma kreiptis į dr. Br. 
Mickevičių, 545 E. Broadway, 
So. Boston 27, Mass. 

— Poatostoginis „Skautų Ai
das". Po vasaros atostogų skai
tytojus pasiekė tikrai puikus ir 
puošnus „Skautų Aidas". Jame 
yra vedamasis stovyklinėmis te 
momis, Popiežiaus Pi jaus XII-jo 
kalba Romoje įvykusioje tarpt, 
skautų vadų konferencijoje, 
„Briedžių skiltis olimpiniuose 
žaidimuose" pasakojimo tąsa, J. 
Krūmino „Stovykla kalnuose" 
(vaizdelis), rašiniai jūrų skau
tams, skautų vadovams, mažie
siems skyrelis su puikiom ilius
tracijom, gausu šios vasaros 
stovyklos aprašymų ir kroni
kos iš visų pasaulio kampų, kur 
skautauja lietuviškasis jauni
mas. 

— Kalakutienos vakarienę 
rengia Šv. Alfonso parapija Bal 
timorėje, pradėdama naują veik 
los periodą. Vakarienė įvyks 
spalio 5 d. parapijos salėje. Va
karienės pelnas skiriamas pa
rapijinės mokyklos reikalams. 
Pažymėtina, kad šiais metais 
mokyklą lanko net 244 moki
niai. 

\ 

fesoriaus veiklą politinėje-vi-
suomeninėje plotmėje. Šalia to 
atspausdintas Broniaus Railos 
apžvalginis straipsnis ir jubi
liato atvaizdas. 

KANADOJ 
— Vaidins įdomų veikalą. To 

ronte Kristaus Karaliaus šven
tės proga šv. Stanislovo parapi 
jos salėje įvyks vaidinimas! 
„Fabiola", veikalas iš pirmųjų 
krikščionių persekiojimo ir jų 
ryžtingumo. Artistais yra To
ronto liet. parapijos jaunimas, 
o režisierius — kun. B. Pace-
vičius. 

4— Tretysis Kanados Liet. Ka 
laliku suvažiavimas įvyks To
ronte spalio 11-12 dienomis. Su
važiavime bus paminėta vysku
po Motiejaus Valančiaus sukak
tis. Pagrindines kalbas pasakys 
profesoriai A. Šapoka ir A. Pa-
plauskas-Ramūnas. 

— Vaikų darželis, veikiąs To
ronte prie Lietuvių parapijos, 
susilaukia vis naujų kandida
tų. Darželis yra vadovaujamas 
lietuvaičių seselių kotryniečių 
ir palaikomas grynai lietuviško
je dvasioje. 

— Toronto lietuvių parapija 
naujos bažnyčios statymui iš 
vyskupijos gauna šimto tūkstan 
čių dolerių paskolą. Naujoji To
ronto lietuvių bažnyčia bus pa
vadinta Prisikėlimo vardu. 

dabar dalis įdirba žvejų arte
lėse. 

Darbininkų miestas 

Pramonės įmonės, išsimėčiu
sios miesto pakraščiuose, išliko 
daugumoje nesugriautos. Dabar 
veikia celiuliozės fabrikas su 
tūkstančiu darbininkų, dirban
čių kartais trimis pamainomis, 
laivų statyba, mineralinių trąšų 
fabrikas, lentpjūvės, malūnai ir 
kt. Tokiu būdu Klaipėda tapo 
daugiausia darbininkų miestu. 

Kainos, palyginus su uždar
biais, yra augštos, ir kiekvie
nas stengiasi prie jų kaip nors 
papildomai pelnyti, kartais vers 
damasis senų daiktų prekyba 
turguje. Jame visko galima gau 
ti ir neretai klaipėdiečiai ten ga 
Ii pasimatyti su seniau jiems 
priklausiusiais daiktais. 

Savaitinis Klaipėdos turgas, 
seniau įžymybe, dabar tuščias. 
Užtat senamiestyje yra vieta 

f turgui, kur privažiuoja apie šim 

no ežerą, per South Bend pasie
kė Grand Rapids, kur jau pa
simatė pirmieji žiburiai. Nakčia 
iš lėktuvo labai gražiai atrodo 
su šviesomis riedą automobiliai, 
apšviesti miestai. Pati gi Chi-

Rado, kad kaltas 
Apskrities teismas rado, kad 

Ira G. Brown, 2511 No. Kedzie, 
turėjo daktarišką ofisą, priimi
nėjo pacientus, gydė, ėmė atly-

| ginimą neturėdamas daktariško 
taps dideliu karo uostu, bet iš ' caga nakčia iš lėktuvo — pasą- ; m o k g l o k leidimo J a m g r e s i a 
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tas vežimų su maisto produk
tais. Bet jis yra pilkas, mono
toniškas ir panašus į senuosius 
rusiškų miestų turgus. 

to nieko neišėjo. Užtat viskas 
daroma, kad iš jūros kiek gali
ma daugiau ištrauktų žuvų, o 
uostą padarius dideliu žvejų uos 
tu. 

Du trečdaliai miesto sugriau
ti, ypač centre, apie rotušę ir 
biržą. Vieton Biržos tilto pa
statytas tvirtas medinis tiltas. 
Griuvėsiai į šiaurę esančios 
miesto dalies pašalinti ir pa
daryta kažkas panašaus į par
ką su aikšte, propagandos cen
tras, kur renkasi minios gegu
žės 1 d., spalio revoliucijos ir 
kitomis progomis. 

Biržos tilto kryptimi einančia 
svarbiausiąja gatve judėjimas 
didelis. Iki 1949 m. ta gatve ir 
Biržos tiltu rytais varydavo 
karvių.kaimenes į ganyklas, o 
vakarais jos grįždavo. Dabar 
jų nebesimato, nes karvių lai
kymas suvaržytas, o jas vari
nėti leidžiama tik šalutinėmis 
gatvėmis. 

Visus slegia nežinia. Nežinia, 
ką rytdiena duos. Šimtai vokie
čių iš Klaipėdos ir krašto iš
vežti į Sibirą, Uralą ir kitas So 
vietų Sąjungos sritis. 

'Mes Radome 
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TAIP SAKO suvirs 10,000 
taupytoja kurie pasirinko 
District Savings bendrovę... 
Kur kiekviena sąskaita yra 
apdrausta iki $10,000.00.. ir 
kur sutaupos nesą aukštą 
dividendą. 

čios šviesų juostos, išmargin 
tos visokiausiomis spalvomis, o 
jau pats miesto centras — nuo
stabus spalvų žaismas. 

Pilotai laikraštininkams buvo 
labai palankūs, leido įeiti į vai
ravimo kabiną ir iš čia ypatin
gai gražiai spindėjo Chicagos 
šviesų panorama. Kaikurie laik
raštininkai užsidėję pilotų ausi
nes klausėsi radijo signalų iš 
aerodromo. Aviacijos bendrovė 
laikraštininkus pavaišino ska
nia vakariene: steikas su gau
siais pridėčkais buvo paduotas 
skrendant lėktuve. 

Patsai Chicagos aerodromas 
dabar labai išaugęs. Prieš jį su
statyta gal net tūkstančiai au
tomobilių, viduje žmonių, kaip 

metai kalėjimo. Teisėjas verdik 
to dar neišdavė. 

Plėšikų laimėjimas 
Dr. J. Litt, 5135 Kenwood 

av., pranešė policijai, kad du 
ginkluoti vyrai prie 1838 E. 53 
str., iš jo atėmė $127 grynais, 
brangų žiedą vertės $800, ran
kinį laikrodį vertės $60 ir ki
tokių smulkesnių gėrybių. 

Staiga roiio 
Peter Apostal, 54 m. amžiaus, 

125 Harvey av., Oak Park, iš 
ryto atvyko atidaryti savo Blue 
Room restoraną, 1805 Blue 
Island av. Prie durų staiga jam 
užėjo širdies priepuolis ir vie
toj mirė. 
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PROGRESS FURNITURE CO. 
Chicagos Lietuvių Bendroves Krautuve 
Teikia mažiausias kainas šiame 

mieste ant visokių namam reikmenų, 
nes suglaudę 2-jų krautuvių prekybą 

Į VIENĄ 
SU VIENOS KRAUTUVES OPERAVttfO IŠLAIDOM 

DABO DVIEJŲ KRAUTUVIŲ PREKYBĄ 

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

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 kitos Lietuvių 
baldų krautuvės Chicagoje, kuri galėtų sumušti „Progresą" 
kainas. Dėl kiekvieno namam reikmenų pirkimo, visuomet 
kreipkitės į šią įstaigą. 
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