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Naguib laikomas 
išgelbėtoju 

KAIRAS, spalio 1. — Egipto 
premjeras gen. Naguib, išvykęs 
patikrinti gyventojų nuotaikų J 
šiaurinę krašto dalį (tirščiausiai 
apgyventą), sutinkamas kaip 
„Dievo siųstas išgelbėtojas". Mi
nios medvilnės ir kukurūzų au
gintojų svetimoje žemėje ver
žiasi prie generolo šaukdamos: 
„Lai gyvuoja mūsų priešų dva
rininkų priešas!". Kiekvienas 
nori paliesti generolo ranką ar 
uniformą. Jo automobilis jau su
lankstytas, durys išsukinėtos. 
Vis tai padėka už žemės refor
mą. 

Generolas visur kalba trum
pai, aiškindamas kiekvienoje su
stojimo vietoje savo vyriausybės 
programą ir kviesdamas tautą 
vienybėn. Jis pridėjo irgi, kad 
paėmusi valdžią armija tik tada 
savo uždavinį bus atlikusi, kada 
Suezo kanalo zonoje nebebus an
glų ir Sudanas bus sujungtas su 
Egiptu. Kaip to tikslo bus sie
kiama, generolas plačiai neaiš
kino. Jei Egiptas, anot Naguib, 
būtų buvęs vieningas, jei jo vy
riausybės būtų savo kraštą my
lėjusios, britų problemos Sueze 
šiandien nebūtų. 

Per visų žmonių gerovę ir tau 
tinę vienybę į valstybės stiprybę 
— toks esąs naujųjų krašto va
dovų tikslas. 

Korėjos blokada 
TOKIO, spalio 1. — Vyr. są

jungininkų vadas gen. Clark pa
reiškė, kad komunistai Korėjoje 
paliaubų derybų metą labai iš
naudojo savo frontui sustiprin
ti, tačiau komunistai vistiek ne
gali išvystyti didesnio puolimo, 
nes š. Korėjos blokada ore ir jū 
roję yra visuotinė. 

• Jugoslavijoje uždarytas 
paskutinis katalikų savaitraštis. 
Jis buvo užsilikęs Slovėnijoje. 

ALRKF KONGRESO ATSTOVAI IR SVEČIAI PIETAUJA Priešnnkiminč kampanija — 

Truman jodinėja senu arki IU 

llce rengiasi paskutinei kelionei 
PREZIDENTO TRAUKINYS, spalio 1. — Prez. Truman savo 

kelionėje sutinka daug klausytojų ir trumpose kalbose suranda 
patrauklių sakinių, kurie visiems patinka. 
• Jo kalbose ryškėja ir 1948 m. , ,. , -^ 
jo vartota taktika: nerinkit kan skirų grupių interesais. Eisen-
didato tų grupių, kurios rūpina- hower turi eiti ne j Baltuosius 
si ne visų gyventojų, bet tik siau Rūmus, bet grįžti atgal į armiją, 
rų grupių interesais. Tokias gru- j kuriai jis priklauso ir ten geriau 
pes atstovauja, anot Truman,' šiai tinka. 

ALRKF 32-rojo kongreso atstovai drauge su svečiais pietauja Statler viešbutyje. Prie garbės stalo (iš kaires dešinėn) sėdi: kun. 
lg. Albavičius, prof. A. Darnusis, prel. Pr. Juras, Stasvs Pieža, J. tl. vyskupas Vincentas Brizgys, pasakęs kalbą pietų m2tu (kalba 
buvo transliuojama Lietuvon per Amerikos Balą), Elzbieta Pau razienė (kongreso rengimo komiteto pirmininke), Mr. Phillip Hart, 
kalbėjęs gub. \Yilliams vardu, prel. J. Balkūnas, L. šimutis, programos vedėjas, kurio kalba taip pat buvo transliuojama Lietuvon, 
kun. P. Cinikas, MIC, ir Vincas Kvetkus, kongreso pirmininkas ir Lietuvių Katalikų Susivienijimo centro sekretorius. Pietūs buvo 

rugsėjo 27 d., Detroite. 

tik respublikonų partija; ir Tru
man vaizdžiais daviniais per 5 
minutes įrodo, kad jis sako tiesą. 

Gen. Eisenhower yra puikus 
žmogus, bet visa nelaimė, kad jis 
nieko neišmano apie valstybės 
tvarkymą ir kad jis pateko į 
rankas tų, kurie rūpinasi tik at-

Rusų invazija Aliaskon galima 
Rusai gali išsikelti betkurioje žemes rutulio vietoje 

Rusų invazija į Aliaską yra tikrai galima. Taip yra įsitikinęs 
gen. Bill Kepner, kuris vadovauja amerikiečių karo aviacijai Alias
kos regiono erdvėje. 

Pagal tą karinį vadovą, žmo
nės be reikalo raminami, kad 
Aliaska yra visiškai saugi, ne
prieinama jokiam priešui. Pa
našiai juk iki Pearl Harbor buvo 
galvojama apie japonus ir Pa-
cifiką... Pagaliau, tie patys bri
tai manė, kad Singapūras gali 
būti puolamas tik iš jūros. Pa
gal tai jie paruošė savo gynimo 
planus. Bet japonai atsikraustė 
per „užpakalines duris", t. y. 
džiunglių ir klampių pelkių ke
liais. Jei dabar raminamasi, kad 
Aliaskos šalčiai, žvarbūs spei
gai su vėjais gali sulaikyti prie
šą, tai labai klystama. 

Gen. Kepner sako, kad rusai 
žino visas oro sąlygas ne blogiau 
už amerikiečius. Juk kitoje Be
ringo sąsiaurio pusėje oras nė 

'Nekęsk Amerikos' veikalo scenos 
Vistanevskis pasakoja apie Amerikos gyvenimą 

Kadangi Rusijos žmogus ir dabar dar gerai tebemano apie 
Amerikos žmonių gyvenimą, Kremlius pasiryžo tas ruso nuotai
kas sudrumsti ir jau senokai visomis priemonėmis pradėjo vai
dinti didžiulį propagandinį veikalą, kuriam gali būti duotas var
das „Nekęsk Amerikos". 

Tas vaidinimas vyksta kas
dien per spaudą, radiją, fabrikų 
ir kolchozų susirinkimuose, mo
kyklose ir visur kitur. Apie Ame 
riką pasakojami fantastiškiausi 
dalykai. Iškraipomi visi faktai 
be išimties — kiekvienam duoda 
ma tokia reikšmė, kokio įspū
džio norima pasiekti. Dažniau
siai tas faktas pavaizduojamas 
taip, kad virsta šimtaprocenti
niu melu. 

„Nekęsk Amerikos" kampani 
ja siekia dvejopo tikslo: pavaiz
duoti Ameriką besirengiančią 
užgrobti visą pasaulį ir įtikinti 
Rusijos žmogų, kad darbo žmo
gaus gyvenimas Amerikoje yra 
baisi vergija. Pirmajam tikslui 
pasiekti naudojami tarptautinės 
politikos faktai, o antrajam — 
kasdieninio Amerikos gyvenimo 
reiškiniai. Bet stačiai reikia ste
bėtis, kaip viskas iškraipoma ir 
labai gabiai — anoj pusėj būda
mas negali nepatikėti, kad taip 
yra 

Neseniai įvesta speciali radijo 
programa vardu „Toks yra Ame 
rikos gyvenimas'*. Jos vedėjas 
Vistanevskis duoda tariamai tik 
rą amerikinio gyvenimo apžval
gą, štai ką jis pasakojo aną va
karą per Maskvos radiją. Fordo 
automobilių bendrovė naudojan
ti biauriausią darbininkų išnau
dojimo metodą, kuris išspaudžia 
iš jos darbininko paskutinį ener 
gijos lašą. General Motors Corp. 
planuojanti išvyti bent 200,000 
darbininkų, nes jie nepajėgia at
likti reikalaujamų normų. Anot 
maskvinio kalbėtojo Vistanevs-

kio, Jungtinėse Valstybėse yra 
tik „prakaitinio darbo" sistema. 
Čia pat aprašomas laimingiau-
siojo sovietinio darbininko gyve 
nimo būdas. Nereikia ir kalbėti, 
kad apie sovietinio vargšo sku
durus, kiaurus brezentinius ba
tus ir dešimčia lopų padengtus 
marškinius nieko nesakoma. 

Toliau vėl tokia „teisybė": 
„dabartiniu metu bent 20,000 
darbininkų dingsta kasmet be 
žinios Jungtinėse Valstybėse; 
pramonėje sužalotųjų armija jau 
pasiekė 100,000 žmonių ir virš 
2,000,000 darbininkų nebetinka
mi darbui; mirties atsitikimai 
konvejerių juostose ir fabrikų 
aplinkumoje ar kasyklų gilumo
je yra milžiniški. „Ir tai yra 
sunkaus darbo pasėka. Tai vyks 
ta visoje Amerikoje, ištisas 24 
vai." 

„Svieto lygintojai" negali už
miršti ir savo sėbrų, kriminali
nių kalinių, nes teigia, kad Sing 
Sing kalėjime elektros kėdėje 
kiekvieną ketvirtadienį vyksta 
žmonių žudymai. Tie patys „dar 
bo žmonių gynėjai" kalba apie 
Clevelande esančią Republic 
Steel Corp., prie kurios tvorų ir 
įėjimų slankioją būriai sužalotų, 
nedarbingų žmonių. Gi policija 
juos gainioja, muša. 

Taip Vistanevskis varo kas 
vakarą. Vienintelis t ikras daly
kas, jo pranešime kartais pasi
taikąs, yra panaudota skaitlinė, 
bet su skaitline surištas faktas 
visada yra melagingai atpasako 
tas. 

kiek negeresnis, o rusų įprati
mas, aklimatizavimasis yra ge
resnis už amerikiečių, kurie 
Aliaskoje dar taip neseniai atsi
rado. Jei gali kovoti su klimatu 
amerikiečiai, neblogiau gali at
sispirti ir raudonieji. 

Kepner nuomone, rusai gali 
įvykdyti invaziją į bet kurią že
mės rutulio vietą, jei tik nesu
dvejos augšta žygio kaina. Ir 
Aliaskoje amerikiečiai yra to
dėl, kad priešą nuo galimos 
avantiūros iš anksto atbaidytų. 
Visas Aliaskos regionas yra gau
biamas naujausio modelio rada
ro įrengimų. Aerodromuose pa
rengties stovyje laikomi žinomie 
ji F-94 „betkurio oro" naikintu
vai, kurie priešo lėktuvą gali su 
tikti ir stratosferoje ir automa
tiškai atidengti ugnį. Yra dar 
visa eilė kitų gynybos įrengimų, 
apie kuriuos dar ne laikas esąs 
kalbėti. 
Korespondentų nuomone, Alias 

kos gynyba pastatyta ant gerų 
pamatų. Kariai, mašinos, prie
taisai ir ginklai nuolat bandomi 
lauko sąlygose. Dar daugiau, vi-
suotinon gynybos sistemon įjung 
ti net raštinių tarnautojai, virė
jai ir stenografistės. Net ir ka
rių šeimų nariai nepalikti ramy 

Korėjoje tikrai 
I yra rusų 

SEOULAS, *palio 1. — Spau
dai autoritetingai, bet neoficia
liai pranešta, kad š. Korėjoje 
yra ir Sov. Rusijos karinių dali
nių. Jie nėra organizuoti divizi
jomis a r pulkais, bet labai nedi
deliais vienetais ar veikia net pa
vieniai. Fronte sovietiškų dali
nių nėra — visi užnugaryje. Svar 
biausias jų uždavinys buvo su
organizuoti priešlėktuvinę apsau 
gą: paruošti personalą ir jam 
vadovauti. Antra rusų veikimo 
sritis — tiekimas ir užfrontės 
organizacija. 

Kiek sovietų karių galėtų būti 
— tik spėliojama. Manoma, kad 
mažiausiai 5,000, daugiausiai 
12,000. 

Peipingo kongresas 
vėlinasi 

TOKIO, spalio 1. — Azijos ir 
Pacifiko „taikos" kongresas, Pei 
pingo radijo pranešimu, nepra
sidėjo pereitą sekmadienį, kaip 

Bevan užsiima provokacijomis 
Amerikiečiai biją taikos, nes jų ekonomistai bijo ūkio 

krizes 
MORECAMBE, spalio 1. — Darbo partijos konferencijai kai

riųjų vadas Bevanas pareiškė, kad JAV bijo taikos. 
Suvažiavimo dalyviams nepa-| n i •• • < 

prastai plojant, A. Bevan įrodi- užsienio reikalų ministras Mor-
nėjo, kad JAV bankininkus ir 
ekonomistus kankina daug bai
mių: bijo karo, bijo nedarbo, bi
jo taikos. JAV pramonė dabar 
žydi tik dėl apsiginklavimo pro
gramos vykdymo ir niekas neno-

rison ir buv. iždo kancleris H. 
Dalton. Vykdomajame komitete 
yra 27 asmens, iš kurių 6 yra 
Bevan šalininkai. Šios konferen
cijos ūpas rodo, kad Bevan įta
ka partijoje didėja, išskyrus uni-

ri to žydėjimo sustabdyti. Taip jas, kurios stipriai tebestovi Att-
pasakęs, Bevan turėjo pridėti ir lee pusėje, 
išvadą, kad JAV bijo ir taikos. 

Nė Sov. Rusija, nė JAV to 
klausimo ikšiol negalėjo išrišti 
— jį tegali išrišti tik darbo par 
tijos valdoma Anglija, nes, ei
nant darbo partijos nusistatymu, 
ne pramonė turi diktuoti taiką 
ar karą, bet pati pramonė turi 
būti rikiuojama pagal valstybės 
vadovybės siekiamus tikslus. 

Bevan kalbėjo svarstant penk
mečio veiklos planą, kuris nu

buvo numatyta, bet atidarymas i mato tolimesnį pramonės suvals-
nukeltas į spalio 2 d. Vėlinimosi' tybinimą. 
priežastis — neatvykusios dele
gacijos. Labai puolamą Japoni
ja, kad nedavusi išvažiavimo vi
zų 97 norėjusiems vykti asme
nims. 

Jei tikėti Peipingo radijo pra
nešimams, iš JAV kongrese 
dalyvaują 12 atstovų. Valstybės 
dep. paaiškino, kad nė vienam 
nebuvo duota viza į tą kongresą 

bėję: ir jie turi pereiti atitinka-1 vykti, bet jei kas ten nuvyko ir 
mą karinį pasiruošimą. 

• / Peipingo „taikos" kong
resą atvykę tik 12 valstybių at
stovai (kvietimai buvo išsiųsti 
į 33 valstybes). 

• Sovietų misijos Japonijoje 
24 nariai per Hong Kongą išvy
ko namo. Spėjama, kad gyveni
mo leidimams pasibaigus visi iš
važinės. 

Greičių k a ra Ii as žuvo. Anglas 
John Cobb, pasiekęs daug grei 
čio rekordų sausumoje ir ant 
vandens, žuvo Loch Ness eže
re Škotijoje, mėgindamas pa
siekti naują greičio rekordą su 
specialiu laivu, sprausminlu 
motoru varomu. Cobb žuvo 
laivui susprogus į šipulius. 

kalba amerikiečių vardu, tai nu
vyko ne tiesiog iš JAV. 

Armija jau turi 
atominę patranką 

WASHINGTONAS, spalio 1, 
— Armija parodė spaudai nau
ją patranką, iš kurios galima 
šaudyti atominiais sviediniais. 
Ar jais jau šaudyta, įsakmiai 
nepasakyta, bet duota suprasti, 
kad tokie sviediniai jau bandyti. 

Nors patranka sveria apie 85 
tonas, tačiau yra labai judri ir 
gali riedėti net laukais. Kalib
ras : 12 inčių. Nušovimo tolis — 
apie 20 mylių. Vamzdžio ilgis — 
apie 40 pėdų. Atrodo labai pa
naši į ant geležinkelio bėgių pa
statomą patranką, tik naujoji 
tuo pirmauja, kad nereikalinga 
geležinkelių bėgių. 

Iš naujosios patrankos galima 
šaudyti ir standartiniais artile
rijos sviediniais. 

Bevan šūkis „daugiau socia
lizmo" atnešė jam naują laimėji
mą centro komitete — išrinkti 
dar 2 Bevan šalininkai ir nebeiš
rinkti du Attlee šalininkai: buv. 

Chennault išveža 
lėktuvus 

HONG KONG, spalio 1. — At
sargos gen. Chennault 40 lėktu
vų iš čia JAV lėktuvnešiu per
vežami į Ameriką remontui. Lėk 
tuvai priklausė Kinijos vyriau
sybei ir britų teismas Hong Kon 
ge juos pripažino Peipingo vy
riausybei, kai Chiang Kai-shek 
išsikėlė į Formozą. Gen. Chen
nault, artimas Chiang draugas, 
įrodė aukščiausiam britų teis
mui, kad lėktuvai buvo jo suda
rytos bendrovės nuosavybė ir 
bylą laimėjo. 

Ir visi Trumanui ploja. Taip 
pamargindamas savo kalbas 
prez. Truman paliečia visus klau 
simus, išdėstydamas trumpai ką 
demokratai padarė, ko negalėjo 
padaryti ir kodėl ir kaip respu
blikonai tuos klausimus trakta
vo. 

Vakar visgi prez. Truman pri
metė asmeniškų kalčių ir pa
čiam gen. Eisenhower. Jis, anot 
Trumano, dabar kaltinąs jo ad
ministraciją už komunizmo pa
vojų nepramatymą, o pats 1945 
m. būdamas vyriausiu JAV ka
rininku Europoje ir turėjęs dau
giausiai progų susitikti su ru
sais, jam ir kongreso komisijoms 
tvirtinęs, kad nėra jokių davi
nių spręsti, jog Sov. Rusija ne
nori draugystės su Amerika. Jei 
1945 m. gen. Eisenhoweris būtų 
geriau patarinėjęs, tai 1946, 
1947 ir 1948 m. nebūtų buvę tiek 
vargo įrodyti, kad Sov. Rusijos 
imperializmas pasidarė grėsmin 
gas. Jis, Trumanas, nenorįs vi
sos kaltės Eisenhoweriui sumes
ti, bet Eiscnhoweris turįs būti 
tiek garbingas, kad prisipažintų 
ir prie savo kalčių. Nuo sen. 
Vandenberg mirties respubliko
nai neiškėlė nė vienos idėjos už-
sienio politikoje — tvirtino prez. 
Trumanas. 

Taftas — politinė uošvė 

l propagandą įsimaišė ir Illi
nois sen. Douglas, kuris savo 
puolimą irgi remia Eisenhovve-
rio nesavystovumu. Jis manęs, 
kad gen. Eisenhovveris, nusiėmęs 
uniformą, susidės su progresyvi
nėmis krašto jėgomis, tačiau iš 
tikrųjų visai pasidavęs savo po
litinei uošvei — sen. Taftui. Ne
laimei, sako Douglas. Eisenho-
wer pateko į blogą kompaniją ir 
galop paėmė žmoną iš klaidin
gos politinės šeimos. Po to jau 
jo politinė uošvė (sen. Taft) at-

ambasados augštas pareigūnas' vyko į New Yorką ir atvežė Cin-
jis turėjęs progų žvelgti į didžiu- į cinnati surašytą pareiškimą, kū
lį gyvenimo progresą, kuris reiš ! rį Eisenhower pasirašė ir visuo-
kiasi tiek politinėje, tiek ir eko-1 tinai kapituliavo. 
nominėje plotmėje. Jis tvirtina, Į _. _ . , 
, j i v. . • • A ^ Šiandien gen. Eisenhowens 
kad krašto gyventojai daugumo- , , ., . .. ., A 

elgia į vakarų ' P r a d e d a v e l agitaciją po ilgesnes 

Abisinija 
Gan retos žinios neseniai tei

gė, kad Abisinijos sostinėje Ad-
dis Ababoje pagyvėjusi raudo
noji veikla. Buvo teigiama, kad 
Maskvos valdovų pasiuntinys 
įsiruošė sau puikiausią reziden
ciją ir atsivežė su savim didžiulį 
būrį įvairių patarėjų, gydytojų, 
mokslininkų. Ir tai vis su tikslu 
„padėti" greičiau atsistatyti šiai 
juodojo kontinento valstybei. 
Laimei, nepaliko savo ir raudo
nųjų globai tą įdomų kraštą ir 
vakarinės valstybės. 

Tik dabar iš Abisinijos grįžęs 
amerikietis mokslininkas dr. Ed-
ward C. Jandy praneša, kad ko
munistai vargu ar abisinams įsi-
pirš, nes su Amerikos pagalba 
Abisinija pasidarė bene pačiu pa 
stoviausiu kraštu visame Afri
kos žemyne. Kaip amerikiečių 

je vis šilčiau zv 
pasaulį. Anglų kalba elėstoma vi
sose mokyklose. Visa mokyklų 
sistema sudaryta pagal vakarų 

| pavyzdį. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Spėjama, kad šiandien britai gali pradėti atominių gin

klų bandymus salų grupėje prie Australijos krantų. 
— Pietiniai anglių kasyklų savininkai sutiko vakar pasirašyti 

sutartį su J. Lewis angliakasiais tomis pat sąlygomis, kurias pri- \ kuoti. Tą pareiškimą respubliko 

pertraukos. Pirmą kalbą pasa
kys S. Carolina sostinėje gub. 
Byrnes globoje. Sakoma, kad 
perrašęs savo kalbą po to, kai 
prezidentas jį pakritikavo ir kai 
špionažo įstaigos viršininkas 
gen. Bedel Smith pareiškė, kad 
gali būti komunistų ir jo vado
vaujamoje įstaigoje, nes prak
tika parodė, jog sovietų šnipai 
moka nepaprastai gerai užsimas 

• Skandinavijos erdvės gyny
bos pratimuose dalyvavę JAV 
karo laivai iš Anglijos uostų iš
važinė ja i savo bazes. 

• Su kard. Mindszenty nuteis
tas kalėti Vengrijos katalikų žy
mus laikraštininkas — redakto
rius dr. Lazlo Toth mirė kalėji
me — praneša Vatikano radijas. 

• Norvegijoje vakar panai
kintas laikraštinio popierio ra-

nai, žinoma, dabar naudos pa
remti teigimui, kad Trumano ad
ministracija nemoka kovoti su 
komunistų infiltracija. 

(INS) | cionavimas. 

ėmė ir šiaurės minkštųjų anglių kasyklų savininkai. Sutartis bai
gėsi vakar ir streikas būtų prasidėjęs šiandien. 

— Areštuotas buv. JAV kompartijos gen. sekretorius Brow-
der su žmona, nes New Yorko jury rado, kad abudu kartą po prie
saika melavo - sakėsi nesą komunistai. # Austrijos studentai piketuo 

— Korėjos fronte komunistai tebepuola keliose vietose cen- j a u n i v e r s i t e t u s _ p r o tes tuoja 
tre ir rytų sparne. Sąjungininkai nepajėgė atsiimti kalvos, kurią i e g m o k s l a p i n i g i u padidinimą. 
prarado patys apšaudę graikų dalinį. 

— Prancūzų komunistų spauda rašo himnus Čarliui Čaplinui, 
vadindama jį Amerikos fašizmo auka. Reikia abejoti, ar Čaplinas 
tuo patarnavimu bus patenkintas, jei tai jam sukliudys sugrįžti 
Amerikon. 

— Gen. Eiserihovoer nepriėmė Stevensono pakvietimo kartu 
su juo\ papietauti kai Eisenhower atvyks į Spriengfield prakalbos 
pasakyti. 

— Atsisakė grįžti namo čekų diplomatas dr. Kerno, buvęs 
Jungtinių Tautų sekretariato tarnyboje. 

— P. Korėjos prezidentas Syngman Rhee pareiškė viltį, kad 
jo armija gal tiek sustiprės, kad galės išstumti agresorius be pa
šalinės pagalbos. 

Vėliau žada streikuoti. 

Kalendorius 

Spalio 1 d.: šv. Remigijus. 
Senovės: Mantis. 

Spalio 2 d.: Angelai Sargai. 
Senovės: Eidvilis ir Povandė. 

Oras Chicagoje 

Visi dar malonus ir šiltas oraa 
Temperatūra apie 84 laipsnius. 

Saulė teka 5:47, leidžiasi 5:34. 
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Skyrių veda psktn. A L F A S V A I T K A I T I S , 
Adresas 5219 So. Damen Ave., Chicago 9, Illinois 

i • i i • ••" ' I I . . 

VISIEMS BE SKIRTUMO 

pn., kar tais Lietuvių Auditorija, | 
kar tais parapijų salėmis, o karįį 
tais (horrible cUetut') tėvų J8r 
zuitų s v ė t i ^ m l s >jįtalpomi&, ; 

O gal s k a i t į a m i r ^ P n f l t i t i k t# . 
naudotis k a r č i 4 m \ į , t e g u H r sve 
tingais, bet viscįelto, nemaloniai 
alkoholiu kvepiančiais rūsiais? 

Vadinasi , ; "Draugas". . . jėzui
tai... ta i va, kur 6uo pakartas,] 
Visi skautai , ,o,ypač jų vadovai, 
"aiškus dalykas' ' , y ra krikde
mai ir ateitininkai... Kitokių ten 

Skautai ir skautes, be kito 
ko, užsibrėžę sau tikslą t a r n a u 
ti artimui, būdami nuoširdūs, 
nepalieka šį tikslą t rūnyt i popie 
riuje, bet siekia jį gyvu darbu, 
pasiaukodami jam visa savo 
skautiška energija ir sumanu
mu. Ne mums pirmiems tačiau 
pasitaiko, kad tūli asmenys, ku 
rie išeidami iš savotiško dėsnio: 
"ką kiti daro, daro blogai; štai, 
jei mes darytume tą patj, Imtu 
viskas kuopuikiausiai", pradėjo 
ir Chicagos bei Cicero skautus 
kaltinti šališkumu. Kaip ir pa
prastai , tokie skautų "priete-
liai" patys ne piršto nepajudi
na, kad art imui pagelbėti. Sa
vo gi skleidžiamais apie skau
tus gandais, jie klaidina visuo
menę ir tuo pačiu kenkia skau
tų vykdomam ar t imo šalpos 
darbui. 

š tai , ką turime pareikšti 
J au nebe pirmus metus Cice-

nei ne ra (??? ) . . . 
Paketams supakuoti ir šiaip su-į Kalbėkite sau sveiki; mes ufc 
eigoms mes naudojamės tėvų je i tai nepykatame. Priešingai, 
zuitų patalpomis. Už nuolatinį I kviečiame visus į talką šelpti lys, Martynas Jukšas ir Vyr 
nuoširdų bičiuliškumą mes e s a - m ū s ų badaujančius ir vargstan- Dvasios vadovas kun dr. J . Vais 

I&RINKTAS NAUJAS 
TtJNTINtNfcAS 

Paskatinėje 't^ituanicoci" va
dijos sueigoje nauju tuntinin-
ku abšoitu&Ž / ftatetfc d ė u g į t ^ į 
išrinktas sktn. Bronius Gurė-
nas. Kol jis augštesne Vadovy
bes bus patvirt intas, tuntininko 
pareigas eis ligšiolinis tuntinin-
kas sktn. fet. rtuctys. 

i 
• • r • 

l 'AKPJJMA! IK 
APDOVANOJIMAI* 

PLSS Tarybos Pirmijos už 
reikšmingus vadovavimo dar
bus skautininkai Bronius Kvik-

me tikrai dėkingi tiek "Draugo" 
redakcijai, tiek tėvams jėzui
tams. Gali t a s reiškinys vie
nam ki tam nepatikti. Tai yra 
jų reikalas. Tačiau nežiūrint 
mūsų politinių ir vieno kito re
liginių skirtingų pažiūrų, abso
liutine mūs dauguma esame ka
talikai. Todėl yra natūralu, kad 
savo oficialias žinias spausdi-
name^katalikų dienraštyje ir ton 
tačiauVnedarydami jokio skirtu
mo ta rp katalikų ir nekatalikų. 
Vadinantieji save demokratais, 
reikia manyti , žino ir daugumos 
principu tvarkoma organizacini 
gyvenimą, todėl mažumoje bū
dami negali versti mus glaustis 
kur kitur. Savo skelbiamą to
leranciją tegu taiko ir mums, 
nes mes laikomės tolerancijos 

ro skautų draugoves drauginin- j dėsnių visose mūsų veiklos sri-
kas organizuoja ir, Cicero bei j tyse. 
Chicagos skautų-čių pagalba, 
vykdo rinkliavą Kalėdų proga 
sušelpti Vokietijoje pasilikusius 

Kodėl mes einame į įvairias 
vietas? 

Mes neturime bendro, ruimin-
mūsų brolius ligonius. Vtoų pir- ^ b ū k , ( ) u ž u t n a u d o j a m S g 

# 

i 

S 

miausia jisai pasistengė sužino 
ti visų džiovininkų sanatorijų 
ir kitokių ligoninių, kur tik yra 
lietuvių adresus. Pasianudojęs 
sanatorijų, ligoninių, o taip pat 
Sielovados tvarkytojo t. Berna-
tonio paskelbtais šelptinųjų ad
resais, j is sur inktas aukas ir 
siunčia į Vokietiją. Paketus ga 
vusieji asmens beveik visi siun
čia padėkos laiškus. Iš jų sąra
šų ir laiškų pagal vardus gali
ma spėti, kad šelpiamųjų nema
žas nuošimtis yra evangelikų. 
Tačiau religinis ski r tumas ne 
akimirkai nesustabdė šelpian
čios skautiškos rankos, nes pa
šalpas gavo visi, kurių adresai Į Į ^ 
buvo gauti. Niekas nesiteira-
vo šelpiamųjų religijos, a r ko
kių ten politinių a r partinių pa
žiūrų. Skautams nėra nei grai-1 
kų, nei žydų; visi mums yra i 
broliai Kristuje. Užtenka, je i : 

kas laiko save lietuviu ir yra 
reikalingas pagalbos; mes j am 
ir stengiamės ištiesti pagalbos 
ranką. 

Gali patikrinti laiškus ir 
sąrašus 

Visi šelpiamųjų sąrašai ir jų 
prisiųsti padėkos laiškai yra 
pas Cicero skautų draugininką 
V. Rūbą, 1445 So. 50th Ave., 
Cicero 50, 111. Visiems tur in
t iems bet kokių abejonių, tie są 
rašai ir laiškai y ra kiekvieną 
dieną atviri ir prieinami. 

Lygiai t a s pats yra ir su šel
piamaisiais Diepholze, kur apie 
50'< y ra evangelikai ir net kt. 
tikybų. Tad kur čia "šališku
mas" , "par t i škumas" ir, konkre 
čiai imant, "vien ateitininkų šel
pimas"? Iš surinktų iš visuo
menės aukų sudarytieji pake
tai siunčiami visiems be skir
tumo. 

Ta proga pasakytina, kad un i 
cagos tiek skautų, tiek skaučių 
vadovybes sudėtyje yra labai 
skirtingų politinig bei partinių 
ir net religinių įsitikinimų žmo
nių. Tas faktas tačiau nekliu
do mums sutar t inai dirbti mū
sų organizacijos rėmuose, nes 
mus jungia bendras tikslas tar
nauti Dievui, Tėvynei ir Arti
mui. 

Mūsų vienintelis ir legalus 
oficiozas Chicagoje "Skautybes 
Kelias" yra spausdinamas ka
talikų dienraštyje " D r a u g e " ' ^ 

čius brolius Vokietijoje. Orga
nizuokime daugiau būrelių Va
sario 16 gimnazijos mokiniams 
šelpti. Šitame darbe mums visi 
yra mieli, be skirtumo. 

Apie "par t i jas" pakalbėsime, 
kai grįšime į Nepriklausomą 
Lietuvą, jei ten kovojantieji par 
tizanai nepasiūlys mums pasi
kalbėti kitomis temomis. 

VIENETŲ VAIM)VŲ 
DĖMESIUI 

Norį Luruošti šokių vakarė
lius, ar betkokius parengimus, 
"Lituanicos" tun to vienetų va
dovai tunto vadijos nutar imu 
gali ta ta i daryt i tik iš anksto 
susitarę su tunto meno ir paren
gimų skyriaus vadovu sktn. 
Šimkum. 

Be to, visi "Lituanicos" tun
to vienetų vadovai prašomi iki 
š. m. spalio mėn. 15 d. pranešti 
spaudos skyriaus vedėjui ps. A. 
Valatkaičiui kiek jų vienetų na
rių prenumeruoja "Skautų Ai-

nora pakelti į vyresniojo skau
tininko laipsnį. 

PLSS Tarybos Pirmijos už di
delius nuopelnus lietusių skau
tiškos jaunuomenes auklėjimo 
darbe, 60 metų sukaktį minint, 
skautininkas prof. Steponas Ko- kalai. 
lupaila apdovanojamas Padėkos 
Ordinu. Už nuoširdų ir ištver
mingą darbą skautiškos spau
dos išlaikymo bare psktn. Leo
nas Knopfmileris apdovanoja
mas Lelijos Ordinu. 

"Lituanicos" tuntininko įsa
kymu už* didelį pasidarbavimą 
ęsinSiu Vokietij'ojįe lietuvių' Ii-
Jpniu. šelpimo ^srityje s. v. vyr. 
skltn.' Vytautas Ctibas rjąkėlia*-
mas į vyresniojo skiltiniriko lai'p 
snį. I 

"A1 iftltOtt VARTŲ", TUNTO 
DRAUGININKAMS 

Spa l io ' 3 d. 7 vai. v?kare, 
6749 So. Claremont Ave., įvyks 

PRANEŠIMAS 
White Bear Breiytng Co., 

Inc., šaukią nepaprastą visuo
tiną šerininkŲ susirinkimą, ku
ris įvyks š. m. spalio .5 d., 2 
vai. po pietų White Bear Brew-
ing Co. patalpose, Thorntįon, Il
linois. Prašoma vįsus šėrįninkus 
būtinai dalyvauti, nes fyą svar
stomi labai svarbūs ir opūs rei-

tunto vadijos sueiga. Visos Df. EdW&Nl B. MURASKAS 
draugininkas ir vadijos narės GYDYTOJAS IR CHIRURGAC 
prašomos atvykti Tuntininke ^ W e i t 7 u t 8 t 

(prie Californla Are. ) 
LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo i 
Ucl 4 Ir nuo 7 lkl 9 v.v. šeštad. nuo 
3 Iki 4 v. treč.—pagal susitarimą 

Susitarimui skani b. Gito. 6-1321 
Jei neatsiliepia Vlnoennes 6-3»O0 

T. I. nflso • IlT.. 4-6(VBV, rez. i'K. 6-73.38 

tm. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDrYTOJAS IR CHIRUKaAfe 
1997 VI. Gartleld Biro. 

V A L : i — 4 it 6—9 
šeštadieniai* nuo 1 lkl 4 vai. p.p. 

Išskyrus ketvlrtad. Ir sekmad. 

savo sueigoms, repeticijom;-: ir dą" ir kiek ne. 

BILL K'S 
> M r . A Airs. Wm. Kareivai, 

r / * * - ^ " * ^ - Savininkai 

'ik$!> 
LI0UOR STORE 

ANO TAP R00M 
4644 S. Paulina St. 

NEPAMIRŠKITE 

BILL K'S 
Didelis pasirinkimas 

l l l i p O l I t l o t Ų 

Jei mes 
patenkiname šim 
tus kitų asmenų, 
kodėl mes negalėtume 
patenkinti jūsų? Atvykite ir 
duokite progos mums jus {tikinti. 

// 

ftQtp\^ldįpuratseA$fflty 
% 

VIKNINTfiLE LI*7rtJVIšKA IŠTAIGA SOUTH SIDŪJI-., 
KUKI PATARNAUJA VISOKIŲ R f S l Ų A P D U A U b O S E t 

Me- atstovaujame ntsukomtntfas apdraudos kompanijas, todėl kiekvie
na* mūsų u h j«-n tas visados apsaugotas, jei kum įvyksta kokia nelaime. 

* l K t ^ A U T O M 0 1 U L l i ^ L l A B I U T I E S - - P B Ę V E N T I O N 
i K ACCIDENTS. 

6322 SOUTH VVESTEKN AVE. Telel. PRospect 0-5162 
Agentūra yra CHAS. P. KAL priežiūroje 

DĖMESIO KLEBONAMS IR 
DVASIOS VADAMS! 

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

Kun. Dr, Vytautas Bagdanavi-
čius, MIC, paruošė tą brošūrėlę 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 
parsiduospo 15 centų. 

Malonėkite siųsti užsakymus 
šiuo adresu; i 

D R A U G A S 

2334 S o . O a k l e y A v e . 

ttUCAGO 8, Ui. 

IHIIIIIIIIIIIilIlIllItMlIltlMi Il1ll!!!iiniill\ 

Kviečia šči ininkii dauguma 

=sr nunar irs 
y/ 

PROGRESS FDRNITURE CO. 
Bendroves Krautuve 

• ^ 

os 
Teikia mažiausias kainas šiame 

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

Į VIENĄ 
SU VIENOS KK AUTU VES OPERA VIMO IŠLAIDOM 

DARO 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 aau ir aiai ištaigai 
gero suprasdami, kad nėra ir negali būti k i t a i Lietuvių 
baldų krautuves Chicagoje, kuri galėtų sumušti „Progresą" 
kainas. Del kiekvienu namam reikmenų pirkimo, visuomet 
kreipkitės į šią įstaigą. 

Užsisakykite baldus 
tiesiai iš lietuviu dirbtuve* 

Pas mus trttltte nusipirkti Įvairių ro 
%ių baldus, /įaniu rolkmenis: Saldy 
4hj baldu*, naraų reikmenis: sallon* 
setu*, raiogamųm setus ir kitus bal 
Jus. 

AUjCHER AVEKUB 
FURNITURE CO. 

Sav. ,'TJOZAS KA^lKAVT'b 
4140 Archer Avenue 

Tel. LAfayette 3-351* 
Pried Įsigydami baldus patikrlnklt< 
pas mus, gal jums bus ekonnmlftki*. 
užsisakyti tiesiai 18 mūšy dirbtuves 
Jei pageidaujate, galėsim* duoti Ir 
kredltan. 
<H»;Miniiiiiiiim»"»iM>oMinu»Munnim 

Ar 

FeL: Ofiso V 1.7-6588. rez.UI'j.7- 7868 

M . BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 We»t Cermak Road 
V AL.: 1—8 ooplet Ir k 7—*-8 v. vak. 
trefiad ir bukmad. offsaa uždarytas 

fieStad. tik nuo 1—8 vai. popiet. 
lUmld. 8241 W. IliSTII l l , \ ( I 

I * 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai.: Pirm., Kctvir., Penkt. 1-4 ir 7-^. 

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

Ofisas Ir rezidencija—YArds 7-3524 

3R. G. J. BYUITIS 
Vidau*». V7iiii»;, nervu g y d y t o j a s 

i,a ItKUl v&uiTrS 
t; Y TO ' \S U; • CHntURGAS 

HlSi' -*>. Anher Ave. 
HII' • n p ve. *iau» vt.kamp.) 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 VV. 24th S t 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
YArds 7-9778 

Henorit 

Buicru 

? 
MILDA BUICK 

SALES 
807 Wcst 35ih Street 

LAfayette 3-2022 
UI.' 

•»M.< • * • 

4181-83 

Archer Ave. 
Lengvi išsinmUiijiinai prilaikomi vislenift. 

LAfayette 
3-3171 

^ 

JAI) A T I D A R Y T A 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI! 

• f 
58-Čiy jŲ METŲ MODELIO BALIONO BALDAI; KILIMAI; 
miegamųjų ir valgomųjų kambarių baldai; virtuvams s ta la i ; 
virimui ir apšildymui pečiai; šaldytuvai; moderniškos skalbi
mo mašinos; stalo lempos; rašomi stalai', knygoms spintos; 
rašomosios mašinėles. 

i .iri u viu Prekybos Namu Valdyba ir vedčjas JUSTAS LIEPONIS 
kviečia visus lietuvius aplankyti šią naują įmonę ir įsitikinti 
prekių kokybe, bei ypatingai žemomis kainomis. Viskas leng
vais išmokėjimais. 

Į M O N E 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. 

FURNITIM CENTER, INC. 
3224 So. Halsted St. VI 2-4226 

Ofteo teleffona* Vlrtfnla 7-IH8* 

DR. AL RACKUS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

4204 Archer Avenoe 
V AL.: kaodlen nuo 2:00 lkl 1:00 v 

trečlad. Ir vekmad. tik «u»ltJiru*. 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
Tikrina akis; pritaiko aklnloa, 

keičia stiklus ir r fmun 
4701 S. Damen Ave. Chicago, UI 

Saukite — Y A 7-7S81 
Priima: vakarais 6 iki 9, fiedtad. 
10 ryto lkl 4; trečlad. ir sekmad 

tik susitarus. 

TeL: Ofiso YA 7-0&M, rez. MI S-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenoe 
(antras augAtas) 

OFISO V A L : Nuo 10 Iki 12 v. ryto. 
Vai antiu ;, g.i, 0-8; Svfitad. 1-6'; I nuo 2 lkl 4 v. p.p.: nuo 7 lkl 8:IC 
pi;.;t:i.|. ir l:»tvirt. 0-8; trečlad. ir I*. v-

po..irt. i:' :<o-r, tik susitarus. 

> • » < » f » •t A h-J.^60, rex.CO.4-l 187 

m. L J&NILEVIČIUS 
«;YtrV'it>jAJB tU CHIRURGAS 

ijlto S«J. &iichigao Ave. 

DR. J. J. SIMOMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 6 8 r d 8 t 
Ofiso TeL REliance 5-4410 
Kezid. telef. GBoveuiU 6-0617 

Valaudos: 1-2 P. M. — 6-8 P. M. 
V A U : (išskyrus SeStad ir sekmad.) . Treč iad . ir fieštad. paga l s u t a r t i 

Nuo 1 lkl 4 v. p.p.; 7—9 v.v. . LJZ 
Acštad. priima tik pagal susiturima I 

l lo/M.: 10838 So. Wabasu Ave. . 

TeL ofiso VI. 7-0000. rez. VI. 7-730S 

OR. BR. GAIŽSUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

<Spec a.oteru HJ<«».H ir akušerija) 
4055 Archer Ave. 

Kampas Archor Culifornia Ave 
VAL.: 2—4 Ir 6—9 p.p 

Išskyrus sekmadienius. 

TeL: Ofiho VA.7-1160, i«v..l>A.«-i 12« 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest 35tb Street 
( kampas Halsted ir '3^-tos gatv.) 
VAU 1—4 ir 6:80—8:30 p.p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai 
Kez. S247 S. rlMURAIiD AVK. 

Tel. Ofls<> J I :; (Mit.it. buto DO 1-6190 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. Broaduay 
MI'.MIOSF, l 'MUv, III ; 
<l>r. W. V. Norak ofise) 

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

DR. STRIK0L 
GYI^YTOJAS i R CHIRURGAS 

4645 So. Ahhla/ l Ave^ Chicago 
VAIi.: nuo 2— * M % H trefiad.. še i 

tad. Ir sekmad HK pnga' sutarti 
Tel.: Ofiso YA.7-4787, rev- l*lt.ft-i«S<» 
•Tel neatsilieps virftmine'l t.el«foas« 

š a u k i t e : M l i l u a r H-OOOf 

(>f. GRoveUUl 0-4020. r. Hllltop 5-1500 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAlHAH) 

G \ i > Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
3 4 2 3 VVest M a r ų u e t t c R d . 

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

Tel. f Ofisu Pi,i.6-38»8. rez. JtH.7- i 100 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 We«t 63rd Street 

VAL.: kasdien nuo 2—4 p.p. ir 7:80 
Iki 9 vak. Trediad. Ir šešt. uždaryta 

GRovrtilU 6-1595 

OR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPBCIAUSTft 

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

susitarimą Išskyrus trečiadienius 
'2122 VVest Marquette Rd. 

w ^ — ^ » — m 

Ofiso ir buto tel. O L 2-1381 
Neatsiliepus tel. KEdzic 3-9000 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49th <•!., Cicero 
Kasdlon 10—12. Be to, antrad. Ir 
kotvlrtad.j 6>80—9 v. v , -šeštad. 10—2 
ir 4—6. Hutas 1882 So. 40th ( (. 

• n i • i • • • • * • • i . 

Telefonas: l{i: i i .uk« 5-1811 

QR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS OTPYTOJAS) 
3925 West 59th Street 

VAL.: 2—4 popiet, 6:30—8:30 vak 
Trediad. pagal sutarti-

- ' • . i «• i . i m i i 

Ofiso telef.: LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia šaukite KKdzie 3-2808 

DR. EM1LY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Ave. 
VŠL.: Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
Vak,: pirm., an tr , ketvirt. 6-8:80 v. 

Trečiadieni tik susitarus. 

Tel.: Ofisą VA.7-6557, rO/..HI.-74066 

DR. FRANK C. KW1NN 
(KVIKCINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo X 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:80 
v. v. Išskyrus trečiad. ir šeštad. vak 
W W W W » W W ^ W > W ^ p — w < IUPII ,niwm~mmm~nm • ^ • • • • - • . . , • • • . • • • • 

rSpt Ofiso O R O-5300 I'H. 0-4789 

0R. A. MACIUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

2428 WEST OSrd Street 
(kampas 61 Ir Artoslan) 

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

Tol.: Ofiso III:. 1-2123, retI' lL6-S»84 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spee. ehirurgings Ilgos 
6255 South VVestern Aveoue 

VAL. kasdien 2—4 p.p. Ir 6—8 vak, 
šeštad. 2—4 p.p. Trečiad. ir 
•• sekmadieniai* uždaryta. 
Tel. ofiso: DAnube 6- U 2h 

Buto — VVAlbrook r»-66»l 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAF 

3267 South Halsted Street 
Vai: I iki A v. p. p. Ir 6—8 v, vak 

Šeštadieniais I—4 v n. p 

Tel.: Ofiso 1M1.6-6446 HK.HK.4-315* 

DR. F. C. VVIHSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marquette Rd. 
VAL.: nuo 2 iki 4 p.p.: 6 iki 8 vaU 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj 

Tel. Ofiso (.'A 6-0257, rez. l'K 6-6650 

DR. P. 2. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Ile/kl. 0600 3. Artessian Ave, 

V A L : 11 v. r. iki 3 p.p.; 6—9 v.v 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ. GYDYTOJAI 

meių iMityrtnias 

^UP" 
I ei. VArd* 7-182* 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso 
Ofisas ir akiniu dirbtuve 
756 VVest 35th Street 

VAU: nuo 10 iki 2, nuo 6 lkl 8, tr© 
čiad. nuo 10—12; šeštad. i o - J p.p 

I K/jiiniiniojH l'ritaiko 
Akis Akinius 

OR. J. J. SMETANA, IR. 
OPTOMETRISTAS 

AK IV HVI SOI AUSTAS 
1801 So. Afthland Avenue 

VAL.: plrmad. antrad. ketvirtad. 
penkUvd. 9:80—12; 1:80—8 v.v. 
trečiad uždaryta, šeštad. 9:80 Iki 

12: 1:10 iki f. vai. vak. 
CAiutl 6-0523. r ln«t Bklg. 

Telefonas OI.>mpie «-4a?6 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
D A N T I S T A S 

1 4 4 6 S o . 4 9 t h Court , C icero 
VAL.: antr.. ketv. 10-12, 2-6, 7-9 pp 

penkt. 8—6. 7—9 p.p. 
3147 S. H a l s t e d St . , C h i c a g o 
VAL.: pirm. treč., šešt. 8—S p.p. 

penkt. 10—12 ryte 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

PriGmimo valandos pacral susitarimą. 
4003 Archer Avenue 

Truputi J rytus nuo Callfomla 
Tel. YArds 7-7772 

DR. A. P STULGA 
DANTISTAS 

2723 VVest 71st S t 
PrtAmimo laikas pagal susitarimą 

Telefonas Glloveuil l 6-6786 

DR. ANTH0NY WILLIAMS 
( V I L I M A S ) 

- D A N T I S T A S 
6 8 8 2 S o u t h W e s t e r n A v e n u e 
PriSmlmo laikas pagal suta.rlm% 

telefonu. 
Telefonas Grovehill A-M41 

http://rex.CO.4-l
http://Mit.it
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Trečiadienis, spalio 1, 19S2 iMmiuri i i . 
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D R A G A S 
THE UTHUANIAN DAILY FRIEND 

2334 S. Oakley Ave„ Chlcago 8, m . Trt. Vlrglnia 7-6640; 7-6641; 7-6642 

Kntered aa Seoond-Clasa Matter Marcb 81, 1816, at Chlcago, IHJnols 
Unclor the Act of Mareli 8, 1879. 

Member of the Cathollc Press Ass'n 
Pnbllshed dally, except Sundays, 

by the 
I.lthnanlan Catholll Press Soelety. 
PRENUMERATA: Metams 
Chloajroj Ir CMceroJ $9.00 
Kitur JAV Ir Kanadoje $8.00 
Užsienyje $11.00 

SITBSCTUPTION RATES 
$8.00 per year outslde of Chlcago 
$9.00 per year In Chlcago & Cicero 
$8.00 per year In Canada 
Forclgn $11.00 per year. 
M metų 

$6.00 
$4.60 
$6.50 

8 r i i r n 
$2.75 
$2.50 
$3.00 

1 m8n, 
$1.25 
$1.00 
$1.36 

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių n&-
saugo, juos grožlna tik I* anksto susitarus. Redakcija ttl skelbimų turini 
ncatnako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus praftymą. 

Nauja Maskvos propagandos kryptis 
PASIKALBĖJIMAS S U S T A L I N U 

• 

Darbininkai ir 
darbdaviai 

(Amerikos ir Illinois Teisininkų 
j draugijų, o Chicagos Teisininkų 
i Draugijoje yra viceprezidentas 
komiteto kovai su nepilnamečių 
nusikaltimais. Taipgi yra naryn 
specialaus įstatymdavystea ko
miteto, besirūpinančio nauju 
Chicagos išplanavimu, butų pa
gausinimu, parkų padauginimu, 

Būdamas teises profe3o- i geležinkelio stočių suvedimu į 

PASIKALBĖJIMAS SI) PROF. J. ZVETINA 
lis Lietuvių Žurnalistikos Instituto koordinatorius. — Jo 
žodis apie lietuvius. — Lietuvaite jo sekretore. — Iš 

keliones po Jugoslaviją 
i 

JUOZAS PIUJNSKIS / 

Spalio 2 d. Lietuvių Žurnalis- i < 
t ikos Institutas pradeda paskai- rius, įdomu kokią vietą skiriate vieną centrą 

SOPIU h BARČUS 
ii WCI:H mum -- bcflffi i*w> 

P1RMAD. Uit Pi:NKTAU. 
8:4& iki »:30 vai. ryte 

SKOTAI). K.ao lkl 9:30 vai. ryte 
U l . T l VIAK08 VAKAKl ftKOS 

I• I.IS put htotlefl F.HMADIKNIO 
vakare uu'> '* iki 8 vai. 

RADIO PROGRAMA 
7 m SO. ROCKWEIiL 8T. 

Chloago 2U, IU. IIKmlock 4-2418 

tas. Jis tampa augjtojo moks- j gimtajai teisei? - - paklausiau. 
Austrų katalikų dienos uždą- v o i s t a i&a ' Loyolos universiteto Į Visa^ Loyolos universitetas 

rymo proga šv Tėvas pasakė padalinys, kurį globoti paskirtas tai viena* iš tų, kurie pabrežia-
kalbą per radiją, kurioje tėviš- P ro f- J- ket ina. Tai amerikie- mo įgimtąją teisę ir jos ryšį su 
kai austrų katalikus ragino su tis mokslininkas, kurio tėvas ki-
stiprinti savo tlktjloą naujais ' f i s Čekoslovakijos, motinos 

pozityviąja. Mes mokome stu
dentus, kad jokia pozityvių )s-

Už savo veikiamą prof. J. 
Zvetina apdovanotas popiežiaus 
Pijaus XII medaliu "Pro Eccle-
sia et Pontifice", o jo kabinete j y j k ftrche| $ j u v j m 0 Centre 
kabo padėkos laiškai už panidar | 4 n Q fc A r c h e r A y ^ 

•sc 
MiuvamoK maSlnos Ir raftotn. maftlnS-
\on juu (Juodumos K< rtuuniomiu »ų lygo
mis. 

bavimą su parašais paties H. 
tėvai — iš Jugoslavijos. Jis yre ;tatymų sistema negali laikytis | T r u m a n o i r b u v mincis *uber 
V * t ' i t t i % t 1 • • •* i. J I 

Paskutiniuoju laiku Europoje gana daug kalbama apie tai, 
kaip Stalinas žiūri į JAV ir Vakarų demokratijų pasiruošimus 
gynybai. 

Stalinas manąs, kad dabartinė Korėjos būklė yra paten
kinanti. Dėl JAV ginklinio pasiruošimo jisai tik šaiposi. Esą, 
tiesa, kad Amerika gali bombarduoti Maskvą, bet ir Sov. Rusija 
tuo pačiu atsilygintų: iš savo pusės bombarduotų New Yorką, 
panaudodama atomines bombas. Be to, JAV esą pritrūktų 
kariuomenės Rusijai okupuoti ir jai nugalėti. 

Europos apginklavimas esąs rimtesnis dalykas, bet tai pa
vojaus dar nesudarą. Vakarų Vokietijos kariuomenė dar ne
greit bus pastatyta ant kojų. Ginklavimosi lenktynių su Ru
sija JAV negalėsiančias atlaikyti. Sovietų Rusija šiuo žvilgs
niu tikrai patvaresnė būsianti. Karo sovietai neprovokuosią, 
"šaltasis karas" būsiąs vedamas dešimt, penkiolika ar net dau
giau metų. Jokių nuolaidų iš Maskvos nebūsią. Joms Stalinas 
jokio pagrindo neturįs. 

Šį Stalino nusistatymą Europoje pradėjęs skleisti asmuo, 
kuris dar šią vasarą lankęsis Maskvoje ir kalbėjęsis su pačiu 
diktatorium Stalinu. Juo yra Italijos socialistų vadas Pietro 
Nenni. Kiek Stalinas jam buvo atviras, sunku pasakyti. 

AR JIS VISKĄ PASAKĖ? 
Tikriausiai Stalinas savo bendrakeleiviui ne viską tepasa

kė. Jis, aišku, tikėjosi, kad Nenni atvirai išsiplepės apie savo 
pasikalbėjimą su Kremliaus budeliu, todėl jam sakė tik tai, 
kas galėtų būti naudinga Kremliaus propagandai. Stalinas, 
tiesa, galėjo pasišaipyti Nenni'o akivaizdoje apie Amerikos dip
lomatiją, kuri dažnai yra naivi, tačiau dėl Amerikos karinių 
jėgų stiprumo jis tikrai nesišaipė. 

darbais. 
Stengdamiesi išlaikyti savo L ° y ° l o s universitete gavęs dok- ;be kokio nors pagrindo natūra- > ;na topiaU8 G r e e n < 

tikėjimą — kalbėjo šv Tėvas — t o r a t$> & i l ino s l a v i* t e 3 § s studi- liame įstatyme ir dorovėje 
jūs privalote laiduoti ir užtikrin J«* Belgrade, kaip vizituojantis 
ti savo vaikams katalikišką mo- Profesorius dirbo prie Zkmbo 
kyklą. Kam gi reikalingas krikš »* Liibljanos universitetų, dabar 
čioniškasis auklėjimas šeimoje, L ° y o l o s universitete dėsto kone 
jeigu vėliau mokykloje viskas t i t u c i n ? ' administracine ir verr 
sugriaunama, ką su dideliu var
gu pasiekė tėvai? Pasimokiusi 
iš liūdnų patyrimų, kurių tun 
ir vis iš naujo patiria, Bažnyčia, 
nepajudinamai gina savo tikin
čiųjų teises mokykloje. Ji įs
pėja taip pat ir jus bei primena 
jūsų pareigas. 

Stengdamiesi išlaikyti savo ti 
kėjimą — tęsė toliau Šv. Tė
vas — saugokite santuokos šven 
tuma. Tebūna šventas jums 

— Girde>:i, Profesoriau, kad 
Jūs lank&tč* Jugoslavljo'e. Ko
kia padttis tenai? ! 

- Kai Amerika maisto per
teklių siuntė Jugoslavijon tu
viu nuvykęs patikrinti, kaip jis 
paskirstomas. Jugoslavijos val
džia — komunistine, jie net gi
riasi esą labiau komunistai, kaip 

! ! ? . f e S O r f ± ^ j f H C Stalinas. Katalikų Bažnyčia, tu 
rinti pasaulėžiūrą priešingą ko
munistų materialistinei — ateis
tinei, tapo viena iš aukų ir ken
čia daug. Bažnyčiop, tiesa, gau
siau lankomos, kaip pirma, bet 
tai dar'ne religine laisvė. Val
dininkai suvaržyti net sąžinės 
dalykuose, dvasiškiai prispausti, 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Chlcago 32, III. BIshop 7-1045 
IVri.a taiso, elektrifikuoja! 

SKELBKITES "DRAUGE": 

lo teisę. Atliekamu laiku ver
čiasi advokato praktika. Tur. 
savo kabinetą 1 No. La Salle 
Str., kur jį ir aplankiau. 

žurnalistikos Instituto darbą, 
lauktume Jūsų sugestijų, — 
pratariau į simpatingą moksli
ninką jau balstančiais plaukais, 
nedidelio ūgio, bičiulišką pokal
byje. 

— Mūsų universiteto profe 
satuokos sudarymas. Tik re- s ū r a maloniai nustebinta pama 
liginė santuoka ir niekad tik (

č i u s i k a i P kvalifikuotus lekto- U vienuolynų atimtos ligoninės 
grynai civilinė santuoka yra ka- j ™ s Jums pavyko sutelkti. Ta! b e i n a š l a i tynai , daugelis vie 
talikui tikroji santuoka... Tebū-

Kad Kremlius yra patenkintas padėtimi Korėjoje, apie tai 
ir kalbos būtį negali. 

na šventas jums santuokos gy
venimas... Tebūna šventas jums 
šeimos gyvenimas. 

Darbininkų ir darbdavių 
bendradarbiavimas 

Šv. Tėvas palietė taip pat ir 
socialinį klausimą, kurio spren
dime katalikai pasižymėjo do-

i tiks] 
Jeigu laiko ženklai neapgau 

na, mes pasiekėme naują so-

žmonės ne tik su atitinkamu iš- nuolių verčiami civiliais drabu
žiais apsivilkę dirbti fabrikuo
se. Krašte buvo atsiradęs ba
das iš organizuojamų kolekty
vų, bet kai vyriausybė apstojo 

Buvę pasakyta, kad JAV intervencija Korėjoje nustatė 
A .. Y. . - . v T A M i laukia nauji uždaviniai. Vienas Azijos visuomenių viešąją opiniją prieš Jungtines Amerikos I .J . 
Valstybes. Ir čia, Amerikoj, niekas nesidžiaugia Korėjos būviu. 

KURIS STIPRESNIS? 
Maskvai, suprantama, yra aiškiausiai žinoma, kad Vakarų 

Europos militarinės jėgos yra nepalyginti silpnesnės negu JAV, 
todėl jai apsimoka šitaip kalbėti, šitokią propagandą skleisti. 
O gal, mat, kaikam ir įkalbės, kad Vakarų Europa jau yra 
gana pajėginga ir Amerikos militarinės pagalbos nereikalinga. 
Juk ji tikrai džiaugtųsi, jei, sakysim, Amerika atšauktų iš Euro
pos visą ar bent dalį ten laikomos kariuomenės. 

Nebe pagrindo Stalinas pareiškė, kad Šaltasis karas tęsis 
ilgai ir kad nuolatinis ginklavimasis greičiau suvargins JAV 
negu Rusiją. Ir kodėl ne. Sovietų Rusijoje ir jos satelitiniuo
se kraštuose ginklų fabrikuose dirba dešimtys milionų darbo 
vergų, kurie dirba be jokio atlyginimo ir gyvena apverktiniau-
siose sąlygose. Kiti milionai darbininkų taip pat gauna men
kiausią atlyginimą. Tokiose sąlygose, aišku, sovietams nepaly
ginti pigiau kainuoja ginklavimasis ir* ilgiau gali tęsti šaltąjį 
karą. 

Amerika neturi vergų dirbtuvėse. Jose, kaip ir kitose pra
monėse ,darbininkai dirba gerose sąlygose, gauna gerą atlygini
mą, į fabrikus darbui jų dauguma automobiliais suvažiuoja. 
Ir tai, suprantama, valstybei daug kainuoja ir mokesčių našta, 
uždedama gyventojams sunkėja. Bet tai dar nereiškia kad 
dėl to turėtų sustoti JAV ir jų draugų gynybos stiprinimas. 
Ir nesustos, nors Kremlius to ir labai norėtų. Mat, jei JAV 
bent kiek sulaikytų savo militarinių jėgų stiprinimą, Stalinas 
galėtų pradėti naują agresiją Europoj ar kur kitur ir jam 
nebūtų pavojinga išprovokuoti tretysis pasaulinis karas. 

silavinimu, bet ir su patyrimu, 
kurie kentėjo už spaudos, kal
bos ir religijos laisvę. Progra
ma rodo logišką temų parinki
mą ir lankytojams gerai atsi- I v y k d y t i tą programą, padėtis 
mokės sugaištas laikas. JAV-se pagerėio 
mes esame daugiau linkę pa-' _ K a J p J u m 8 a t r o d o p a v e rg -
brėžti laisves, mažiau — atsa-! t lJJ-y išlaisvinimas? 
komybę, o jūsų paskaitų serijo- I _ 2 m o n e S nuginkluoti ir at-

rais tikslais ir veiksminga veik j e į t r a u k t i i r ž u r n a l i s t inės mo- ' r o d o i š l a i s v i n i m a s t e g a l i ateiti 
la. Jeigu laiko ženklai neapgau- r a l ė s krausimai. Tai svarbu. ' t i k s u u ž s i e n i o p a g a l b a < T u r i u 

• - Ar Jums, profesoriau, teko v i l t i> k a d Apvaizda išves į lais
vę. 

a profitable reminder 

open a savings account 

this month ^ 

Gaukit du gerus uždarbius kasmtl 
Užtikrinkit laupymui apsaugą 
Turėkit pinigų kai reikia 

fiadekit su $1 # Pridėkit kiek norite, 

/ kada noriu 

UNIVERSAC 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. 
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L I E T U V I Š K A { S T A I G A 

jie gražiai patalkino. Kartą pa
skaitoje pasitaikė man suminėti 
Kosciušką ir prasitarti, kad jis 
buvo lenkas. Sekantį kartą ate 
jęs j auditoriją atradau keletą \hu š v - V a r d o draugijoje, kurį 

Tikri vyrai melsta 
kartumus a la 3-joa 
9-rios, ČemeryČlas,' 
česnakus ir panašiai. 
Už tad tikri vyrai Ir 
geria tik lietuvišką 
alų 

WHITE BEAR, 
nes jis turi tikrų a-

pynlų kartumą. 

PMennlu* kiekius a-
laus gausite. Jei krfilp-
BitfS J 

•jyjSMfflMMSggZKfflag&S&g^^ 

\VIHTE BEAR 
BREWING CO., 

Inc. 
THORNTON. Illinois 

Phone: 

THORNTON 5539 

VCEUROFEAN STYLE Or§į[ 

PilsnerBoor 

dalinių kovų tarpsnį, kuriame I k ^ a s u sidurti su lietuviais? 
Esu augęs Chicagoje, ties 

tokių naujojo tarpsnio uždavi- j Taylor ir Canal gatvėmis, čia 
nių yra pašalinimas klasių kovos ! m a n o laikais buvo lietuvių, 
organišku darbdavių ir darbinin Į p rįe§ keletą metų man teko bu
kų bendradarbiavimu. Klasių ti įvairių tautybių koordinato-
kova niekad negali būti krikš- r į u m į r u ošiant Nacionalinę Illi-
čioniškos socialines etikos tiks- n o i s dieną. Lietuviai tada pa-
l as- rodė su amerikiętinio cento pa-

Bažnyčia žino savo pareigas veikslu, pabrėždami, kad jis bu-
visų tautos kategorijų ir klasių į v o sukurtas lietuvio. Lietuviai 
atžvilgiu, šiandien reikia ap-IDUvo gerai organizuoti, ir man 
ginti individą ir šeimą nuo visų 
dalykų socializavimo, kurio įvyk 
dyme baisiojo leviathano vaiz
das taptų žiauria tikrove. Baž
nyčia šitą kovą kovos su visiš
ku (besąlygiškumu, nes reika
las liečia augščiausią dalyką: 
žmogaus vertę ir jo sielos iš 
ganymą. 

Štai dfcl ko socialinių encil 
likų popiežiai ir Mes patys pa
neigėme, kad iš pačios darbo 
sutarties tiesioginiu ar netie
sioginiu keliu išplaukia darbinin 
ko teisė į įmonės kapitalą a* 
jos administravimą. Mes turė
jome tai paneigti, nes už šitos 
stovi kita didesnė problema 
Šeimos ir paskiro asmens nuo
savybės teisė betarpiškai išplau
kia iš pačio asmens buvimo', 
tai teisS, kuri priklauso žmogiš
kajam asmeniui; teisėr kuriai 
atitinka socialinės pareigos ir 
ne vien socialinė funkcija. 

— Kokią Jūs, kaip teisinin
kas, skiriate vietą religijai tei
sinėje santvarkoje? 

Šiame krašte mes įsitikinę, 
kad negalime turėti socialinės 
ir politinės gerovės, jei nebus 
dorovės bei religijos. Abudu 
dabartiniai kandidatai į prezi
dentus tai pabrėžė. 

— Girdėjau, kad, nesiriboda-
inas moksliniu darbu, Profeso
rius talkinate ir visuomeninėje 
veikloje? 

— Reikia. Per eilę metų dir-
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atverstų knygų ir brošiūrėlę, 
įrodančių, kad Kosciuška buvo 
lietuvių kilmės. Tuos įrodymus 
sunešė mano studentės šv. Ka
zimiero seserys. Turiu didelę 
pagarbą lietuviams. Lietuvius 
randame politiniame miesto gy
venime, ūkiniame ir versluose. 
Puiki grupė. Bet geriausias lie
tuvių energijos, inteligencijos ir 
gabumų įrodymas tai tos gau
sios jų mokyklos, bažnyčios. 
Lietuviai tuo pasižymi. 

Baigęs tai kalbėti pasišaukė 
savo sekretorę. Paprašė pasi
sakyti pavardę. Ji pasisakė: 
Bronislava Šarkauskaitė - Cum-
mings. Taip, profesoriaus sek
retorė lietuvaite, atvykusi i& 
VVisconsin. 

laiką buvau net pirmininkas Chi 
cagos arkidiecezijos ribose, kur 
yra apie 200,000 šios organizaci
jos narių. Teko būti jų paskai
tininkų biuro vadovu. Tai pui
ki organizacija katalikams vy
rams. Kas dėl religijos, tai sa
vo asmeniniame gyvenime aš jai 
turiu didelę pagarbą. 
Trumano laiškas profesoriui 
Prof. J. Zvetina yra narys 

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

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

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGĄ PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29, ILL. 
TeL WAlbrook 5-9209 

DIENĄ 
SOFA 

NAKTf - LOVA 
Sof a-Lova Miegojimui 

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

Abiejų kainos po $ 0 0 - 0 0 
Nereikia įmokėti O O 
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PRADEK TAUPYTI P A S . . . . 

MIDLAND SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

4088 Archer flvenue Chlcago 82, III 
Telefonas: LAIayette 3-6719 

KIIEKVIENJl SftSKAITA APDRAUSTA 
KI 810.000.00 % 

MOKAME 3% DIVIDENTŲ 
AUGU8T SALDUKAH, Sekretorius 

A L I U M ' 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIŲ ROftl V 
MEDŽIAGĄ 

JCABR MOODY 
LUMBERCO. 

STASYS UTWINAS, Prer. 
3039 Ko. HALSTED ST. 

IVI. VIctory 2-1272 
APKArNAVIM* IR PREKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTINE ATIDAHTYTA kasdien nuc 
8 vai. tyto Iki 6 vai. vakaro ir 
fiedtadienlats iki 8 vai. vakaro 

LIETUVIS STANLEY RIMKUS, VEDĖJAS 

tį FURNITURE& 
r APPLIANCES 

., „ • , i 3 ^ 0 0 S E V I E L T R0AD " t^Ave. Atdara kasdien 9 iki 6, pirmad. ir ketv. vak. Sekmadieni 11 r. iki 5 

P L A N I N G A S TAUPOMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS 

Kiekviena* žmogus turėtu atliekamus nuo pragyvenimo pinigas 
taupyti kas savaitę. 
Taupyti reikia: senatvei, vaiku mokslui, įsigijimui namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvSms, krikštynoms ir kitiems reikalams. 
Kas turi susitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis ir laimingesnis. 
K'radek taupyti šiandien! 

MUTUAL J7*</*m/SAVINGS 
A N O L O A N A S S O C I A T I O N 
2 2 0 2 W . Cermalc Rd. • Chicogo 8, I I I 
JOHN X KAZANAUSKAS, tnu«UL VIrglnla 7-7747 
Savings Imured lo $10,000 by F . S . L L C 
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Worcester, Mass. 
Mlre adv. Ch. W. Tanmloiūs 

• Elizabeth, N. J. 
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Maigi m.rus «u«u « » » . , ™ gyveno daugiau taip.42 

Charles W. Tamul6ni, gyvehusr 

atėję jos aplankyti. Buvo nu
vežta į ligoninę, j Daktarai pri-
pažinoj kad ji mirė natūralia 
mirtimi. Jiiškų įšęima Worces-

' 
Naują vy&v .kuopos:vaidyba; 

Sekmadienį, rugsfcjo 21 d., 

leįe įvy>o vyčių 52 kuopos me-' 
nesinis, susirinkimas.- Pirmininį 
;ku išrinktas Charles Oskutisį 

8v. Petro ir Povilo prapijos sa-JTai jau ketvirtas sykis, kai-j i* 

toms pareigoms išrenkamas. Ki 
ti valdybos nariai; šie: vicepirm. 
William feenkus,: rast.' Aįn.-Mit-
chell, fin\ rast. Marian Wycos-

M. i i — 

metus. -Jie'Užaugino tTia^duktė-
ris ir sūnų, tarnaujantį laivyne. 

16 Morningside Rd. Tai įvyko 
namie vakare rugsėjo, 18 d. 
Buvo nuvežtas j St. Vincent li
goninę, kur tuoj užmerkė akis. 
Po iškilmingų gedulingų pamal
dų šv. Kazimiero bažnyčioje pa
laidotas šeštadienį, rugsėjo 20 
d., Nctre Dame kapinėse. 

Velionis buvo gimęs Nashua, 
N. H. Ten baigė pradinį moks
lą. Bostono universitete baigč 
teisių skyrių. Advokatūrą pra
dėjo praktikuoti New Britain, 
Conn. Ten buvo "special dis-
trict court" teisėju. 1938 m. at 
sikelė gyventi į Worcester, 
Mass. Visą laiką dalyvavo lie
tuvių veikloje, priklausė prie 
lietuviškų draugijų. Paliko žmo 
ną ir du sūnus, taipgi jo abu tė
vai tebegyvena Nashuoj. Be to, 
liko sesuo ir keturi broliai. 

Automobilio katastrofoje žuvo 
lietuvaite 

Rugsėjo 23 d. automobilio ne
laimėje žuvo Rita T. S. Grigo-
niūtė, 21 m. amžiaus, gyv. 170 
VVashington Str. Nelaimė išti
ko 1:45 vai. po pietų, o ligoni
nėje ji mirė 6 vai. tą pat die
ną. Ji buvo studentė Annhurst 
College, Woodstock, Conn. Ji 
tik ką buvo sugrįžusi į mokyk
lą, pradedama mokslo metus. 
Ji planavo būti mokytoja. Jai 
grįžtant iš kolgijos automobi
liu į VVorcesterį, jos automobilis 
susidaužė su sunkvežimiu. Ji 
buvo iš automobilio išmesta ir 
pateko po sunkvežimio ratais. 

Dviguba m*'.a i m f' 

J. A. JušKa, 64 metų am
žiaus, rugsėjo 24 d. Kelley aikš
tėje beeidamas vakare dėl ko
kios tai priežasties parpuolė ir 'svitdenė^E! Vilutien'3 ir 'A. 2u 
peisiskėlė galvą. Policija jį, są- k a i l s k i e n 5 K . Mickevičiūte 
monės netekusį, nuvežė į ligo- i 
ninc. Ten buvo atgaivintas. Jis m_l_*m^ n-Kt 
pagysiąs: Durlingame, ualil. 

Tą pat vakarą jo žmma Juo- Į Smagus pobūvis 
zapina rasta namie virtuvėje ne • 

Senieji ateiviai p. Norės, bū
dami praktikuojantieji katali-

tkai, įsigiję naują namą, neuž
miršo gražaus lietuviško papro-

įčio namo pašventinimo, kurį at
liko kun. dr. Pavalkis. 

Šia proga iš (vairių Kalifor-
.iiniis vi mh>H m»*imo»<.-s plrMi tcic-nijos vietovių susirinko didokas 
\ l - i jos ap ;ua t ; i is |>nt>iUsioS, sužiiiin- _ _ . 
«<>s viantuvė^ —- IŠ |burys seniau ir dabar atvykusių 

R U f) R I K O lietuvių. P. Norės gražiame ir 
.erdviame bute besivaišindami, 

• I.I... Ir i<ur TH.^I/.IJOS imis«iu<Mia!viem s u K l l a i s arciaa susipazi-
u<r»au-iu i'«iiii>.vstitj nauji moueJlMl nU) pasikalbėjo, lyg su viltimi 
su pi l im ua rau t l j a : . . ,ir ateityje palaikyti glaudesnius \iA<;\\\<>\, AUMIKAI/, Or'NERAJi . . \ „ / ,,. . i i,i:«»nsir. P H I I I C O , H. e A. santykius, .^vecių tarpe matėsi 

kun. dr. P. Manelis, kun. J. Mrr 
čiulionis, p. p. Zaborskienė, Bag 

[donai, inž. Petrauskas, Skyman-
Prht.iai.M- mainais jnsų radiją, itiene, Jasaičiai, Coward'ai. 

srramofona, a r m o n i k a , pianą Ir dno- _ r . . . . . 
,!a...o didoif nuolaida. . Visiems gerai pasistiprinus 

l.kiriaVAls IŠMOKĖJIMAIS !p. Bagdonas, neseniai atsikėlęs 
ir dirbąs banke, padarė keletą 

Brooklyn, N. Y, 
Remia Vasario 16 

"Ir Lietuvai stengsiuosi atsi
lyginti, sugrįžus į ją, kai bus 
laisva..." — giliai širdin įkrinta 
jaunos lietuvaitės žodžiai. . Susi
mąstai žmogus: kiek nedaug 
Lietuvą ji tegali prisiminti! — 
ir junti, kokia šventa yra mūsų 
pareiga tuos jaunus žmones pa
remti, tą meilę tėvynei pakurs
tyti. 

Tie žodžiai buvo mums para
šyti penkiolikametės Danutės 
Kuraitytės, kuri mokosi Vasario 
16 gimnazijoje. Tėvelis žuvęs, 
broliukas serga džiova ir guli 
ligoninėje, motina sunkiai užsi
dirba duonos kąsnį. 

Mūsų dirbančių moterų būre
lis vienas iš pirmųjų atsiliepė l 

į gimnazijos pagalbos šauksmą. ' 
Dabar tokių būrelių atsirado ir ' 
daugiau, bet dar daug mokinių 
ten laukia mūsų paramos. 

Būrelį energingai suorganiza
vo p. A. Markevičienė, pirmuo
sius pinigus išsiųsdama 1952 m. 
kovo mėn. 8 d. Nuo tos dienos 
parama buvo reguliariai siunti
nėjama, o iii ten ateidavo jaut
rūs padėkos laiškai. Būrelis žy
mimas 12-ju numeriu, ir jį su
daro šie asmenys: A. Bortkevi-
čienė, I. Dovydo vaite, I. Eidu-
kevičiūtė, M. Kerpienė, St. Ker
pytė, S. Kriaunaitien'ė, E. Le-
geckienė, J. Maurukienė, A. 
Markevičienė, H. Montvilienė, 
B. Oniūnienė, E. Paknienė ir M. 
Paknienė (m, o liepos mėn.), E. 
Prekerienė E. Ramančionienė, 
M. Ridikki;ė, B. Rimavičiene, 
G. Ruok^le, V. Sutkuvienė, I. 

gyva. Ją rado duktė ir žentas, 

TELEVIZIJOS 

-!o* MI B! D R I K O Iclb. l iu . 

Kamu nuo HIMK60 už. dtdelča mic-
roa paveikslą ir aukšč iau . 

l io lolas bMpMm IšmaiiiylŲ, 
|.. M I I I - M . I T . V . HCtlJ 

Motorola 7 eol. s:;-.i ir. 
nuotraukų. 

ky ir ižd.Anne Baronas. "Vy
ties" kore$p. Hėlen Pįnkin. 

Ann Mitch^Ų tame ^ susirinki 
me padarė pranė$įmą iš vyčių 
seimo, įvykusio Dayton, Ohio. 

Utį •scy'- į Vw^.'f;. V;>Fv-^V^ v e. 

MODERNAUS ŠOKIO 
fcTŲDUA 

A. Volėi&aiteti ir 
Grigallūnaites-Lazauskienės 

3130 S. Haisted St. 
TPI. CAlumet 5-0339 

Pr i imami mokin ta i : p l rmad. , a n t r a d . 
t tečlad. Ir penktad . nuo 6 v. iki 8 v.v 

\ 

Kiekvienas privalo taupyti 
geresnei ateičiai. 

Kad rūpesčiai ateitimi būtų 
mažesni, reikia taupyti 
saugioje įstaigoje. 

Taupykite Standard Federal 
Savings 86 Loan Associaticn 
— saugiausioje taupymo 
įstaigoje. 

Turtas — $30,000,000.00 

Atsargos Fondas — \fr3,000,000.00 

JUSTIN MACKIEVVICH, Prezidentas 

* * 0 ^ 

į s ta igos va landos : Kasd ien nuo »-to« ryto iki 4 vr.l. po piotų 
Ketv i r tad ien ia i s nuo 9-tos valandos ryto iki 8 vai. vakaro . 

t r e č i a d i e n i a i * visai nea t i da roma 

vSIANDAHl) I 1 M A L SAVINGS 
AJ4D LOAN ASSOCIAT ION 

OF CHICAGO 
. 

4192 ARCHER A V I , , CHICAGO 3? 
PHONE: V l rg l r i i o 7- I VAI 

•„y , GET Ihe U. S. Royal Mq*ter's 0xc/u$rve Royaltex Tread — stop 
A safefy on slippery sffreets wh«re tirot never held before! 

ĄL O W N the revo/ufionary winter-*kid-protec!ing power of its moro 
* * Ihan 3,000 gripping edges! 

AL LOOK ahead to years of thi» super-safety, completely ren«wab/e 
W r / vio givo you up to twice as many seife miUt l 

m Eor Your Preseirt Tiresl 
Wo are allowing 

.•i 
u . «« new wint6r-safe U. S. Royal*. 

p|„s Į, 1tor V°U r P r e 

T0WN OF LAKE UTILITIES 
Yra vieta, kur lietuviai apsirūpina baldais, 
ramy reikmenimis, televizija ir radio ge

riausiomis išsimokejimo sąlygomis! 

**-*"• -R\ 

HLiU T I K COMPANY 
1400 SOUTH MICHMiAN Tcl. -- WEbster 9-21Ž2 

* . 

— 
l m t—m • » i»«t i ' 

KtroniborK-t/arlson 10" . . . $1\>M\J? 
>. * 5 » . » 5 | V ' rU'A-Vlctor Ui" u'/. 

Spar ton Ccmaole 1 <>" . . 
HCA-Vietor 10" Congolo 
Ifi" Consolc TV u/. 
17" Tab le TV už 

: ^ 

• » . . • 

$.19.50 
IM.M 

$119.50 
$1 IK.50 

17" Consolc Hž $159.50 
2<>'' Tablo TV u* $109.50 
2 1 " Consolc TV u i $180.50 
Aiiniirat P h o n o f r a p h , Ktulio 

ir TV koml.ina. ' IJa $i;J9.54> 
Klekt r . phonoKia la i po • $19.95 
Mažos radioH po $19.05 ir auksč . 
J e igu JūsiĮ TV B tas i><-\oikia. p.'i-

• e le fouuoki t" V lo!qr | 2-9542. Hud 
r iko m e r h a n i k a s jnniH s a i i n i n g \ i su
taisys. 

JOS F. M R I K , tac. 
3241 South Haisied S J. 

Tel. Vlctor^ 2-9542 
K r a u t u v e a t i ' l a i v j i p i rmad ien io ir 

ke tv i r t ad ien io v a k a r a i s iki vėlumos. 
N"> rJčliomts uždary ta . 

B u d r i k o Rad io V a l a n d a le idž iama 
k iekv ieno ke tv i r t ad ien io vaka re nuo 
6 Iki 7 vai. va k. Iš s to t ies W H F C . 
1450 kilocycles. 

Užtikrinta Apsauga ir Priede Geras Pelnas! 
Nauji taupytojai yra mielu noru priimami. Dividejitai kas puse metų! Daug patar

navimų įskaitant paskolos namų pirkimui; žema kaina — skubus patarnavimas — 

ilgi išsimokejimai. 

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

Enįoy a houseful of heat with so little fue l -
Furnace volume heat for the price of a heoter 

MONEY BACK GUABIANTEE! 

O I L O R G A S HEATERS 

Jftore «««.' hott«t f.eat OV6. 
ihe floji* thon ąny »t«v«v 

.***? 

IV»tBODY W< 

»*tf*L 

r-<>r«.Y SltOlBt HAS IT -
» j „o ' HO 

orr$ totHt iono»i»r »o|<«u) nptot wto«u«i 
HO-

> » • • " 
, u \ l M-m Only Siegler's exclusive patented 

TVVO-IN-ONE HEATMAKER does i t -
Comparo before y o u buy ony heotert 
*Every cent ofyour MONEY BACK ifyour new 
Siegltr heattr doesn't deliver more and hotter heat 
at the floor outlet than any othcr comparable size 
heattr regardless of make or price! 
M I YOU* NIAtltT OIAUH Oll W«lll l l IOlit . CINTtAUA. III 

For propf - m a k e ihe fSįegler MATCH-TEST' pt your t l eą l e r -
See t l u l(lG 4 pate.nted INVtNTIONS and plūs features! 

oO>»UA1 -CARRON.rRfEHURNĖRS 5-PORCtl A1N INAMi l f INI5M 
2 - l \ vy . lN -ONV HtAlMAKlft • 4 SKGaR-MATIC ORAFT 6 CAb> ikON LONilRUCHON 

Vladas Klash 
K. of C. (Kol u m 
bo Vyčig) na rys 

4-to la ipsnio 

T0WN OF LAKE 
U T I L I T I E S 

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

TeL - LAfayette -3-7771 

• 
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CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
-»»«»» — »« •"• 

PROGOS — OPPORTUN1TIES HELP WANTED — MOTERYS 
m r 

«•» 

- m 

; 

'* 

• 

RESTAURANT 
Sandwlch and short order well lo-
eattd on E. 63rd St., Steady tran-
ment and nelgrboi hood trade. Good 
l.euse. Reansonable rent. Seats 36 
BtainlMi Steel Kutiipment. Owner 
leaving for Florida. Phone owner 

MlMi i in 4-H112 \veekdays 

2 butų. mūrinis 6 Ir 5 kamb, na
mai; dideli kambariai; karštu van
deniu, Alyva ftplild.; uždaromos ve
randos Ir žieminiai langai. 2-tra auk* 
tą galima tuojaus užimti. 

ĮmtUnmtU savininko — $21,500 

KRKIPTIS: 

7024 So. Artės Lt n Ave. 

Parduodama degtlnžs krautuvė' ir ba
ras prie Wes» 63rd gatvės (Juodo.-
rasės apylinkėj). Duodas $9000.00 per 
mėnrsj. Garais šildomas. Geroj vie
toj ant susisiekimo kampas. Prieina
ma nuoma. Pastovi apylinkės iš kitu. 
klljentrtra. Gera sutartis. Atskiri ap
tverti staliukai. Pardavimo priežas
tis -r- liga. Plius prekės. Gerai jreng-
tas Savininko telefonas. 

\VAIbrook 5-2421 

,„...»—«-....•.• ; >< 

Užsakymai paštu. Gerai Jstelgtas. Di
delis pt'inas. l.aisvalaiU] galite pra
leisti dirbdami namuose. Putkl pro
ga porui padidinti dabartines paja
mas. Tik 14*6.00. 

IMAMUI TU P U O D l G T S CO. 
t M No. M.cnlgan 

Tel. ( • n l iu l 6-40H7 I 
Valgykla su gyv<-numaisiais kvarta
lais. Gerai {rengtas įskaitant dvigubi, 
gilu šaldytuvą ir du Šaldytuvus. Nuo
ma ??u.uo per mėneaj už abu. Toj 
paėioj vietoj 3 metus. Arti 2 mo
kyklų. Pastovi kaimynystė ir pa
salinė klljentūra. Teisinga kaina $2,-
600.00, geriausias pirkinys. Kviečia
me pailflrltl. Idealu porai. Savinin
ko telef. National 2-5174 

2041 \ . lJiranile A ve. 

Kirpykla. 2 kėdės. Gerai {steigta. 
Gyvenamasis butas su 3 kamb., ne
būtina. Prieinama nuoma. 20 metu 
tas pats savininkas. Geros pasėkos. 
Atiduoda dėl senatvCs. Turite pama
tyti (vertinimui. Kviečiame apžiūrėti. 
1421 >fc K. 67th St. Savininko telef. 

DOroherter a-5314 

Restoranas, geroj vietoji —• prie 2940 
No. Clark St. Gerai Jrengtas. gera 
sutartis, nuoma $75.00 mėnesiui. Vie
tinė ir pa.-'alinė klijentilra Idea u 
porai; parduodamas pagelbėjimo są
lyga. Kviečiame apžiūrėti. Savininko 
tel. LAkevIeu- 5-0755. 

Ar Jūs jieškote pastovaus darbo su 
saugia ateitimi? Mea turime darbą dėl 

M V š I M M u S 
Bendram įstaigos darbui 

Malonios darbo sąlygos, jvalrlos pa
reigos įskaitant skaičiavimą. 6 die
nos savaitėj, 39 vai. per savaite. Pil
ni darbininko priedai. Bus priimami 
sąžiningi pradedą. Atvažiuokite arba 
Kkambinkite Mrs. Vau. Slekle 

FOSTEH-STEPHEN8, INO. 
a 10 Ko. Chrlstinna Ave. 

SAcramento 2-7240 

T H E BELMONT HOSPITAL 
turi atidarymą sugebančiai 

8TENQGRAFEl 
Malonios darbo sąlygos, {vairios pa
reigos. 5 dienos savaitėj. Duoda valgj 
Priima ir pradedančią. Atvažiuokite 
ir paslmatykite su Mlss Probandt. 

4058 W. Melrose 

PUNCH PRESS OPERATORS 
EXPERIENCED 

DAY SHIFT 

STEADY *WORK 

48 HOUR WEEK 

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

HKl.r VVANTED VYRAI 

PLATTEN PRESS 
OPERATORS 

• TOP YVAGES 

• MOfcERN FACTORY OND 
EQUIPMENT 

• PLEASANT VVORKING 
C0NDITI0NS 

• PAID VACATIONS 
CONVENIENT TRANSPORTĄ 
TION. 

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

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

••Iftt/MKJAK" AOENCV 
ft5 E. VVaHhington S t 
Tel. DEarborn fe-2434 

2884 So. t>*U*y *v*. 
Tol. Virgiui* l-«t04O~~7-M41 

HELP WANTED VYRAI 

Drabuži ii valykla. Gerai {steigta. 3r» 
metai toj pačioj vietoj. Gyvenamasis 
butas užpukalyje. Gera sutartis. Nuo
ma $50.00 per mėnesi už abudu. Pa
stovi apllnktnė Ir pasalinė klljentū
ra. Gerai {rengta, šiaurvakary daly
je. Žmona galės dirbti, vyras užsi
imti kitu darbu. Kviečiame apžiūrė
ti. Savininko tel. TAylor 9-9697. 

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 
Reikalinga švari, patikima mo
teris plauti indus; daugiausia 
„fountain service"; vakarais; a-
teikite asmeniškai 11:00 vai. 
ryte. 

KRISES ICE CREAM 
CANDIES AND 
SANDWICHES 

7112 S. Jeffery Ave. 

Norima vyro valymui mažoje ligo
ninėje. Pastovus darbas. Oeros darbo 
sąlygos. Geras atlyginimas. Pietums 
karStas valgis. 

Paslmatykite — 
MISS GARRETT 
4058 W. Melrose 

Ar Jūs jieškote nuolatinio darbo? 
PYHAMID piOVLDINOS, INC. 

Turi keletą darbų šioj srityje: 

ROLLING A HKNDING MACUI NE 
OPF.ItATOIUAMS 

Geros darbo sąlygos; Svari dirbtuvė; 
gerlaus'as atlyginimas geriems dar
bininkams. Gausūs priedai {skaitant 
užmokamas atostogas Ir Šventes. Pel
no pasidalinimas. 

- • 

POLIS J H KS 
and 

BUFFERS 
Experienced on 3tainless steel; 
Steady work good piece work 
rates. 

Paid holidays 

HALICKI FINISHING CO. 
Bloomfield Bldg. 

4546 VVest 47th St. 
Vlrglnla 7-4119 

BUSINESS SERVICE 

TADO Ĵ ALCICNO 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 

TAISYMAS 
2150 W. 2»rd St.; Y%. 7-0841 
Laikrodžiai elektionlfikai patlkrit.s 
mi Ir atnaujinami. Atstovvbės visos* 
Čikagos lietuvių kolonijose. l>aib« 
Vai.! 6-8 vai. vok. Šeštadieniais nu 

10-H vai. vfil'a.ro. 

įkando.. . nukirsta galva I * krūmus, atsidaužė į Sakas ir 
. . - , , - ' atgal krisdama pataikė į ūki-Australijoje, netoli Sydne- » \ 

jaus, ūkininkas nukirto ga lvą! n l n k o r a n k ą i r >08 žodingas 
penkių pėdų ilgumo gyvatei, dantis jam įkando. Reikėjo ran 
Staigiai nukirsta galva nulėkė ką gydyti ligoninėje. 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PEKKRAUSTYMUS 
ir jvaiiiŲ daiktu pervežimu* 

I Taip pat persiunčiame J užslen) 
pakletflllus {vairaus maisto. 

Kreiptis; 

2554 SO. HALSTED STREET 
Tel. DAnuhe 6-SI45 

"Mes Radome 

M E N 
PARDUODAME ANGLIS IU 

PEČIAMS ALIEJŲ 
. PERKRAUS TOME BALDUS 
ą\ Patarnaujame gerai ir pigiai 

Ali round general factory work. 
iPerm. 48 hour week and over-
time work. Good working con-
ditions. Employee benefits. 

J. A. DUB0W MFG. CO. 
1901 - f 5 Milwaukee Ave. 

General Plant Help 
i 

Kepykla: gerai einas biznis;, geroj 
apylinkėje prie St. I-eo's mokyklos. 
Nčra konkurencijos; geras. įrengi
mas; naujas pečius; gera sutartis; 
prieinama nuoma:' ant Judrio kampo; 
parduoda pigiai — namu bėdos; ide-
all ika porai. Kreipkitės: 
1010 \V. 79tli St., tel. AllenU-i'ii 4-2903 

• * — * * 4 

PARDAVIMUI 

AUSKOS \yART\) 
DIK\'C MOTINOS 

P AV E R S L A I 
Tai meniskai keliomis spal
vomis atspausti garsiosios 
Vilniaus šventovės paveiks
lai. Jis gražiai puoš kiekvie
no lietuvio butą ir gyvai pri
mins mums Vilnių ir jo šven

tovę — Aušros Vartus. 
Paveikslo kaina labai žema —-

tik 1 doleris 
Platintojams duodama nuolaida. 

Pinigus 
siųskite: 

su užsakymai? 

,.D R R ū G ft S11 

2334 So. Oakley Ave. 
Chicago 8, 111. 

[Dirbkite arti namų — taupykite 
'laiką ir išlaidas! Mes turime ati-
daryrftą šioj srityj: 

B I l l E R -
ACCOUNTING ASSISTANT 

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

CAlumet 5-6041 
Čia yra nuolatinis darbas sąžinin
gai jaunai mergaitei. 

MAŠININKEI — 
Bendram įstaigos darbo tarnautojai 
Patyrusi, bet priimsime ir gabią 
pradedančią; malonios darbo sąly
gos, Įvairios pareigos; darbinin
kams priedo programa; graži įstai
ga. Ateikite arba šaukite asme
niškam pasikalbėjimui 
ST. PAUL FIBE & MARINE 

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

Kamb. A-1919 

ATEIKITE: 
P Y B A M I P M O r LUINOS, INC. 

Nesenai iAejusl Kun. P. 
Klrvelaldto paruosta maldaknyge 

JAUNUOLIŲ MALDOS 
yra t inkamiausia lietuviška mal-
(Jakuypg jaunimui. 

Kaina pagal JrlSlmą: 

91.09! 91, SO Ir 91.&0 
Užsakymus su pinigais siuskite: 

" D R A U G A S 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8. IU. 

Nauja VytCs NemunSMo knyga 
LIETUVAI TĖVYNEI 

Patiems mažiausiems skaitytojams 
Spalvotos VI. VUelklo iliustracijos 

Kaina 50c 
Užsakymus su pinigais siuskite 

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

Chicago 8, Illinoii 

Skelbkites "Drauge" 

JL 
REIKALINGAS BUTAS 

Karo voteranas su žmona ir 2 mo
kykliniais vaikais skubiai jleSko 4-6 
kamb. neapatatytq.. ap&lldomą arba 
no butą. I*awndale, Crawford apylin
kėj, pageidaujama. Namas parduotas. 

PraSau akambinti: 
IiAwndale 1-2395 

Savininkai, puikūs nuomininkai su
sideda ift 3 suaugusių; mokytojo, se-
uera Ir delmininkSs, jieftko 4-6 kamb. 
neapstatyt^ būti*. GalBs mokyti Iki 
185. Pageidaujama siaurinėj Austin, 
St. Peter Canlslus arba St. Angela's 
apylinkėj. Gali tuojau užimti. Pra-
6au skambinti (Anai 6-5597. 

Patikima biznio moteris su Šeima, sku
biai jieško 6 kamb. neapstatytą butą. 
Pageidaujama pietvakariu pusėj. Geros 
rekomendacijos. Yra verčiami išeiti. Pra-
iau skambinti tuojau: NOrmal 7-9833 
arba WAg»er 4-3747 Mrs. Manhall. 

Jei turite parduoti ar Unnomo* 
11, pasiskelbkite smulkių akelbimu 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlr^lnla 741640. 

6353 \V. Armstrong 
(arti Central ir Elston) 

i i r i i . p VVANTKD M O T E R Y S 

Jei JQH j le lkott pastovaus darbo. Sva
rios patalpos, darbininko (vertinimo 
tai mes turime tokiu, darbų: 

• Coli Wlmlers • Coli Piekers 
• Assemblers • Testeri 

• I ;i I I l in . i t o i , 

Pradeda Ir lietuviai tremtiniai kvie
čiami. Vial darbininko priedai. Pro
ga paženglmul. Kviečiame atvažiuoti 
šiandien. 

Supreme Transformcr 
Corp. 

508 No. Hoyne Ave. 
Ac Jūs esate susidomėję nuolatiniu 
darbu ir užtikrinta ateit im? Mes tu
rimi* keletą atidarymų ftlose srityse: 

MAŠININKĖMS 
Dictaphone Operatorėms 

Patyrusios, bet priimsime, mokytas 
baigusias mokykla: malonios darbo 
Hųlygos; jvalrlos pareigos; gausūs prie 
dai. Ateikite arba Saukite asmeniš
kam pasikalbėjimui. 

M. BORN 8C CO. 
1090 \V. Aliams 
SKeley 8-0900 

Experienced Stėnoj apher 
also 

Stenographer Secrelary 
5 day week. Perm. employment. 
Good vvorking conditions. Excel 
lent transportation. 

American Thread Co. 
11N. Canal St. 

DEarborn 2-3441 • 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tel. Vlrginia 7 7097 

^įBfe^vl^^^fe*', .- ^Ęrtį-*;-*-**! 

TELEVIZIJOS 
APTARNAVIMAS 

for general dutiea including , v. 

s h i p p i n g . steady work. ^iMĮS^įig^m 
VISOKIAM DARBUI. 

overtime. 

APPLY 

A. C. W F M & CO. 
216 N. Canal 

IE3KO DARBO 

MARTINKUS T. V. 
NEvada 8-3062 

::mmmz» 

Vyras jieško dažymo, popleriavlmo, 
taisymo verandų darbo. Saukite: 

V. VAITIEKUS 
Vlrginia 7-2320 arba 

YArtlS 7-1K95 

*"p^XNFŠrMA™ 

NEPRALEISKITE PROGOS! 
ratnrno-v i ma - ncmokiima i 

"DBAl'GA.S' — Reriausias lietuvių 
dienrafitia, r..etums tik B dol., pimm. 
$4.60. 

"K. K. LAIVAS" - - labai jdomus 
roliKinCH ir tautinės minties savait
raštis, metams tik 2 dol. 

"TH10 MARIAN" ~ mėnesinis 
puošnus anglų kalboje FSelnųs žurna
lus, metams 2 dol. 

š luos ir kitus katalikiškus laikraš
čius galite užsisakyti, pratęsti prenu
meratų kiekvienų sekmadieni "Mū

šos" spaudos kioske prie Šv. Kry
žiaus bažnyčios Town of I^ake lietu
vių kolonijoje, š ių laikraščių atsto
vas Išduos jums pakvitavimus. 

P R E C I Z I N I S T E L E V I Z I J O S DR 
R A D I J O 

A P A R A T Ų T A I S Y M A S 

Sąžiningas Ir garantuotas darbas. 
Aparatai nemokamai paimami ir 

pristatomi 1 namus. 
DARBO VALANDOS: 6 v.v.—10 v.v. 
šeštadieniais: 8 v. ryto—10 v. vak. 
M RIMKUS, 4119 So. Franctsco. 

Telef. Y A 7-1099 

TAUPYMUI/ t* 
TAIP SAKO suvirs 10,000 
taupytojų, kurie pasirinko 
District Savings bendrovę... 
Kur kiekviena sąskaita yra 
apdrausta iki $10.000.00.. ir 

| \ kur sutaupos neAa aukštą 

4 

0m Htw Hom« 

l and Loan Asiociatlon -
• * . * < ' 

S. Hol»ted St., Chkogd $ . 

SEGHETTI TItAVEL BUREAU 
52451 So. Oakley Ave. CHICAGO 8. ILL. Tel. YArds 7-S278 ir 79 

K E L I O N E S : 

LĖKTUVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
Parūpiname biletus, viešbučius Ir sutvarkome visas su kelione 9uristus 
dalykus. TOIUMB LIKTI VIV SKVR1V- Pildome afklevitus. KelioneM 
planuokite ik anksto kitiems metams. Ankstinu užsisakykite biletus kaip 
lėktuvais taip Ir laivais, tai būsite tikri, fuid tikrai gausite vietas. lMnk-
dainl biletus pus mus nemokėsite brangiau ir tftvengslfce Laiko sutruk
dymo, nes nereikės lankytis nei J geležinkelio stotj ar aerodromų, ne> 
visa tai atliksite vienoje vietoje — PAS MIS . 

ovtf* WD& 

• TELEVIZIJA • RADIO • ŠAL
DYTUVAI • SKALBIAMOS MA
SINOS • LVGINTUVAI » (IRON-

EUS • PLOKŠTELES (RECORDS) 
• NAMČ REIKMENYS IR T.T. 

WE1SS APPLIANCE 
PILNAS TELEVIZIJOS IR RADIO 

APT MINAVIMAS 

4057 South Archer Avenue 
T e l YArdj 7-8666, Chicago 32, IU. 

#MNGS 

40 METŲ PREKYBOJE 

SUKAKTUVIŲ PROGA 
KAINOS ATPIGINAMOS 

HELP WANTED — MOTERYS 
• • " • ' • " 

Ar jūs domitės pastoviu <iarbu su saugia ateit im? 

TYPIST — GENERAL CLERICAL — MAŠININKEI 
TURI DARBŲ PAJftaiANČ-IAI 

Malonios darbo sąlygos, Jvalrlos pareigos. Proga vartoti savo gabumus. 
Bus priimama Ir energinga pradedančioj!. 5 dienos savaitėj. Visi tar
nautojo priedai. Atvažiuokite šiandien Ir pasikalbėkite apie savo ateiti. 

HERSHEY CH0C0LATE CORP. 
335 West Polk Street 

^ 

Išpardavimas su 20% Nuolaida 
Tiktai ribotam laikui 

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

Pirmad. ir Ketvirtad. atdara iki 9:30 vai. vakaro 

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

S-============== = ^ 

i 

f? = ^ 

REMKFTE "DRAUGĄ"! 

Ar jus domitės pastoviu darbu su saugia ateitimi? Mes turime 
keletą darbų dSl 
• STENOGRAFIŲ • SEKRETORIŲ • BENDRAM RASTINĖS 

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 4r pasitarkite apie tai. 

ALL STATE INSURANCE CO. 
V 

8245 W. Arthington NEvada 2-3000 
J* 

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
dienio vakarais Iki 9:80 vai. 

Budriko leidžiama radijo valanda I 
iš WHFC 1460 kil. radio stoties ket
virtadienio vakarais nvio 6 iki 7 vai I 
vak. su orkestru ir dainininkais 

SIUVAMU MAŠINŲ KRAUTUVE 
ARCHER SEWING CENTER 

4170 SOUTH ARCHER AVENUE, CHICAGO 82, ILL. 
Tel. BISHOP 7-1045 

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

HELP WANTED — VYRAI 

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

Patyrimas nereikalingas. Bus priimami ir sąžiningi tremtiniai 
moką liek tiek angliškai. Geros darbo sąlygos — ftvarl patalpa. 
Visi darbininko pi-lodal jskaltant pelno pasidalinimą- Nemokamas 
misl.siokinuiH i.inrnln &Peterson — Petorson A Klinball — Peternon 
& Pulaikl — Peterson & Cicero — Caldwell & Central. Atvažiuo
kite arba skambinkite šiandien. 

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

MORTON GROVE * KEystone 9-45S4 
* 

# 

Platinkite "Orau^" 
PERSKAITĘ "DRAUGĄ' 

DUOKITE *> KITIEMS. t 

Ar jūs jieSkote pastovaus darbo su saugia ateitim? 
MEDICAL MAILING SERVICE 

TURI KELETĄ DARBŲ DfiL 
SHIPPING CLERKS 

• RECEIVING •CHECKINO • ExPEDITINO 
Geros darbo sąlygos, švari imtalpa. Bus priimami ir pradedą. Visi 
darbininko priedai — proga paženglmul. Atvažiuokite arba skam
binkite Mr, Soliroeder ir pasiteiraukite: 

MEDICAL MAILING SERVICE 
426 South Clinton Street 
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Trečiadienis, spalio 1, 1952 
' i • 

New York, N. Y. 
Amerikos Balso aukos 

Diepholz gimnazijai 
Amerikos Balso Lietuviško

sios Tarnybos viršininkas K. R. 
Jurgėla Balfo Centrui rugsėjo 
16 d. prisiuntė $20.00 — dešim
ties tarnautojų aukas, išlaikyti 
vien^vDiephoUb giįmna*ijos mo
kinį ar mokinę. J\.uk6jo ir po 
$2.00 aukoti kiekvieną mėnesį 

tautas Dambrava, Barbara Dar-
lys, JUozaS Boley, Jokūbas Ste
kas Leonardas Dambrauskas Ir 
Gražina Sruoginyte. 

Aukodami Diepholzo gimni-
zijal aukas siųskite tik Balftfc. 
Jis greičiausiai, be persiuntimįo 
išlaidų ir garantuotai pilną siį-
mą persiunčia DĮįepholzo giĄ-

nedelsdamas, Ties turi aukom? 
persiųsti kelią. Iš kitos puses, ] 

kreditą. Visos tautos apie savo skyrių. Bet Gedimino draugiįa 
aukas prąnoša. Nesiųsdami au
kų per Balfą, nepranešate jų 
lietuvių vardu Amerikos vyriau 

ir taotehj klubas visą laiką ne
pamiršta Balfo veiklos, taip ir 
veikiama dviejų draugijų riljo-

sybei, skriaudžiate,Uetuvių.tau-į se, reradamt Balfą., Rugsėjo 
tą. • p inėn. Gedimino Draugija pasiuh 

te per Mrs. \8. J. Coover $15.00 
Padėkas iš Diepholz gimrįa- a u ^ RQ^^uft%>^š>asi ^ : 

fEMbasV teku 

Seattle, Wash. 
pasižadėjo: Kostas Jurgela, Po- j siųsdami per Balfą bet kokias Ruošiasi įsteigti Balfo skyrių 
vilas Labanauskas, Antanas Vai; aukas į Europą, duodate prieš 

nuveikti, nes perma-
ža lietuvių. Visdelto dabar jau 
mėginame įsteigti Balfo sky
rių. Veikdami senieji lietuviai 

ldiko vienam , vakarui susirinkti 
ir įsteigti. Jei įsteigtume, prieš 
filalfo seimą Bostone, būtų gra
žu, nors nuo Bostono iki Seat^-
lė ir yra tik. 3,14.9 mylių toUj-
ntio; viehaš pVief Atlanto šiaųrf 
je, kietas prią iPacifiko šiaurėje. 

e, Conn. 

Ji 

Nuo pat Balfo įsisteigimo čia ir naujai atvykę galėtų lengvai 

SLA 4 apskrities iždininkas 
J. P. Trečiokas Balfo Centrui 
pasiuntė $50.00 čekį, kaip SLA 
4 apskr. auką Balfui, gelbėti 
likusiems Europoje tremti-

čiulaitis, Valerija Grigaitytė, Vy' Amerikos vyriausybę lietuviams visą laiką norima įsteigti Balfo ' skyrių įsteigti. Reikia tik rasti ^iams. 

Lewiston, Me. 
Aukojo 

Lewiston, Maine lietuviai Bal
iui; surinko .;ir\pasį2nte.^40.<)0. 
Balfo' Centrui pMiįme? jįafeiuritė 
Povilas GrigaiaūSUfai, kuris 
daug dirba šalpos darbui gelbė
damas ir rinkdamas aukas. 

Aukojo: $10.00 — Tėvas Ju-
vanalis Liauba , t. pranciškonų 
vardu, Greene, Me. 

Po 5.00 — Juozas Čeraškus 
ir Kazys Bukys. Kiti po ma
žiau. 

— 

SPECIALES ĮKURTUVIŲ 
VALANDOS 

Trečiadienį, SPALIO 1 d. 
9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro 

Ketvirtadienį, SPALIO 2 d. 
9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro 

Penktadienį, SPALIO 3 d. 
9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro 

Šeštadienį, SPALIO 4 d. 
9 vai. ryto iki 4 vai. vakaro. 

BIMIK mmą 
40 METŲ SUKAKTIES 

NNtta'tt į 

AND LOAN ASSOCIATION 
jau Persikėlė i Savo Puošnius Moderniškus 

aujus rfamus 
NAUJAS ADRESAS 

3 4 3 0 So. Halsted St. 
į-

NAUJAS TELEFONAS 

* 
CLiffside 4-0104 

/u 

fil 
Joseph M. Mozerio, District Savings 

vedčjo, PAKVIETIMAS 
DISTRICT SAVINGS yra 

bene pati seniausia lietuvių fi
nansine įstaiga Amerikoje. Ji 
įsteigta 1897 metais. Per eilę 
metų įai teko įvairiais atvejais 
pionieriaus rolę lošti. 

Toje pionieriavimo dvasioje 
dabar, po 55 metų ištikimos 
tarnybos, District Savings ben
drovė yra pirmutine lietuvių 
įstaiga, kuri pasistatė tokio dy
džio specialiai finaasiniam biz
niui pritaikytus modemiškas ir 
puošnius rūmus. 

Naujose patalpose galėsim ke
leriopai daugiau kostiumerių 
kuo puikiausiai aptarnauti. 

Bet pirm negu pastoviai ap
sigyvensime .fraujoje vietoje, rei
kia naujuosius namus gerai „ap
šildyti" — tinkamas įkurtuves 
surengti. 

Tokios iškilmingos įkurtuvės įvyks pirmomis keturiomis spalio mė
nesio dienomis — pirma,, antra, trečių ir ketvirta. Žinau, kad visi mfisų 
kostiumeriai (o jų turime apie dešimtį tūkstančiu), mūsų kaimynai, mūsų 
draugai ir mūsų prieteliai priims šį pakvietimą ir atsilankys į įkurtuves. 

Ne tik galėsite gražiai pasisvečiuoti, mūsų rūmus apžiūrėtu bet dar 
ir nanio įkurtuvių dovanele parsivežti. 

Žinoma, jeigu įkurtuvių proga norėsite atsidaryti taupymo sąskaita., 
tai mūsų didelis Štabas (visi lietuviai) mielai jus aptanuaus. ir dar dovaną 
iuteiks. 

LAUKSIME VISŲ... 
Joseph M. Mozeris 

P. S. Atsivežkite ir vaikučius, nes turėsime dovanėlių Ir 

Atidarą nuo 9 valandos ryto iki 8 valandos vakaro. 

Kviečiame Visus Atsilankyti 

Dovanos Visiems 

laikrodėliu Išpardavimas sutaupo pu-
*c ir ketvirtadali kainos pigiau, kaip 
\Vholesale. 

ABITAS TŪKSTANČIU DOLERIŲ 
VIlIvTfcS LAIKRODfiLtV 

importuota tiesiog iš Šveicarijos, ¥©-
kit'tljog, 1'rancuziJoN, llclgijos, Itali
jos, Amerikos. 

Atsilankykite >r patya Įsitikinkite, 
kad nUDRlKAS parduoda urmo kai
nomis be jokių taksų. Stal darbinis 
kifteninla laikrodėlis, $3.60 vertes. 
dabar už $1.95 
$8.60 iki $12.60 vertes rankiniai 

laikrodėliai su odine ar me
taline apyranke, parduodama 
u?. $4.9& 

$29.00 vertes rankinis gold ftl-
led 7 akmenėliu laikrodėlis 
Už \ 912.95 

$32.00 vertes gražios išvaizdos 
rankinis 17 akmenėlių gold 
filled laikrodėlis, už $19.95 

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

$65.60 vertes rankinis Thoto 
VVatch, 17 akm. gold filled la
bai puošnios Išvaizdos, tik 
už $38.75 

$71.60 vertes Photo VVatch, gel
tono aukso su turtingais balto 
aukso ornamentais, 17 akm, 
parduodamas specialiai . . . $$5.75 

$33.76 vertes rankinis, geltono 
aukso, tik už $24.95 

$29.76 vertės, 15 akmenėliu, par
duodamas už -.. $21.50 

$71.50 vert€s VVlttnauer, geltono 
aukso, 17 akmenėlių, už . . $44.95 

$136.00 vertes, papuoštas trimis 
deimantais, už $59.50 

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

$195.00 vertės laikrodėlis 14 ka
ratų aukso, 17 akmen. su tri
mis deimantais, už $99.00 

$195.00 vertes geltono 14 karatų 
aukso rankinis laikrodėlis su 
4 stambiais 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 

$196.00 vertės balto 14 karatų 
aukso, 21 akmenėlių Bulovą, 
papuoštas 3 akį veriančiais 
deimantais, kainuoja dabar . 
tik $99.95 

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

$295.00 vertės rankinis, geltono 
14 kar. aukso, 17 akmenėlių, 
apsodintas turtingais 3 pail
gais ir 8 apvaliais deiman
tais, dabar tik už $175.00 

$350.00 vertės Longlnes, balto 
14 karatų aukso, 17 akmenė
lių rankinis laikrodėlis, apvai
nikuotas 12 spindinčių dei
mantų, tik už J195.00 

MOTERIŠKI LAIKRODĖLIAI: 
$49.50 vertės rankinis geltono 

aukso, 21 akmenėlių už . . $39.95 
$67.50 geltonas, puošnus, pa

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

$115.00 vertės moteriškas ranki
nis laikrodėlis. 19 akmenėlių, 
geltono aukso, papuoštas 4 
baltam aukse įsodintais dei
mantais, už *"• ^ 

$150.00 vertės rankinis Ch: 
raudono aukso 14 karatų lu»k-
rodėlis. 17 akmen. su atikui 
ne apyranke, papuoštas 4 vugi-
nals Ir 4 deimantais, tik už $85.00 

$174.96 vertės, raudono 14 ka-
ratų balto aukso, su 16 dei
mantų šonuose Ir 4 dideliais 
ir mažais deimantais galuose, 
u?. $t4».«5 

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

$325.00 rankinis 14 karatų gel
tono aukso, 17 akmenėlių, .iš
puoštas 6 grupėmis rubinų po 
tris Ir po du deimantu, viso 
12 deimantų, puošnus ir ne 
tik naudingas, bet Ir žavin
gas, dabar tik už $19^.95 
Visi laikrodėliai nuregulluoti su 

Timing-lClectrontc mašina, patyru
sio Ir sąžiningo laikrodininko prie
žiūroj. Pasirinkimas vėliausių madų 
Bulovą, 1 Igin, Benrun, Longine**--
\Vitiiiaucr laikrodėlių. 33% nuolai
dos amt deimantinių 14 karatų auk-
tto Jiedu, taip imt ant žiedų spalvotų 
akmenėlių akutCmls. 

SUMAŽINTOS KAITKOS: 
Parker, YVaterman. Khaeffcr, Kver-

sharp *«* k*tų pluksnų 
Taip pat sumažintos katnps sidab

ro ir aukso papuošalams. Viskas pil
nai garantuojama. Jei pirkta prekė 
nepatinka, grąžiname pinigus per 7 
dienas. s 

M l BIMfK, Inc. 
3241 South Halsted St. 

CHICAGO 8, ILL. 
Tel. VIctory 2-9542 

Krautuvė atdara pirmadienio Ir 
ketvirtadienio .vakarais iki 9:30 P. M. 
Sekmadieniais uždaryta. 

Ruarlko Radlo Valanda iš ,WHFC 
1460 kll. radlo stoties ketvirtadienio 
vakarais nuo 6 Iki 7 vai. vakare. 
Su orkestru ir dainininkais. 

į VESTUVINES NUOTRAUKOS T 
MStos PfSies fotografijos 

•rTrwwnr r - r — i w i •»>*-" i \ w •«»»*» 
mr i i r rwrn; ia - i - m r,TB-in- ~:afc*» 

MfoŠŲ SPECIALYBE 

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

4068 Archer Avenu© 
Telefonas Vlrginia 7-2481 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ'į 
DUOKITE JĮ KITIEMS. 

: Ui 
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Trečiadienis, spalio 1, 1 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

Šv. Antano Taupymo Bendroves šerininkų 
—.«. 

• . i J • 

• • 
- • ' . • < • • . 

Metinis šerininkų susirinki-Vd«joiiąsąžihmgu8'. patarimus, v 
mas buvo rUgsejo 9 d. 7:30 vai. 
vak. šv. Antano parapijos sa
lėje, Cicero, Illinois. Nemažai 
šerininkų susirinko išgirsti val
dybos pranešimu. Direktorių nu 
tarimu šių metų susirinkimas 

darytos 1108 ,naujos" taupymo 
sąskaitos ir: buvo padėta $2,567, 
665.85, o išimta iš šių sąskai
tų per tą patį laiką $1,539,-

Ką gi skaitys knygas. 

948,02. Tai reiškia, kad visų 
nebuvo šaukiamas laiškais, kaip taupytojų padėti pinigai rei-
praeityje, bet tiktai buvo pa- kalui esant išmokami. Todėl 

^ r praei tus metus .buvo at i- » * * " ° 30 ir gruodžio 31. .J**> 
gal taupymo ir skolinimo bend
rovių įstatus, kiekviena bend
rove moka dividendus kas šeši 
mėnesiai. Padedami pinigus iki 
mėnesio 10-tos dienos, gausite 

dividendų už pinigus, kurie y ra 
atsiimami prieš dvidendų mokė
jimo dieną. šv. Antano Bendro
ves dividendų mokėjimo' dienos 

x ^ : - ~ ; i u,-,toM>.! nų rajone kolūkiečius spauda yra kas šeši mėnesiai, būtent , i .** J • .• \ 
mažai pasiekia, pasitenkinama 

'' ' • II I •' I J >. 

'> naudotis ynokyklos patalpomis, Už-
, J I ,„*: j prašiusieji kursantai prašomi, nu-
k a d n ę r a KO Va lgy t i .rodytą, dieną skirtomis valando

mis .susirinkti. Pirmą dieną dar Bolševikų „Tiesa" r a šo : „Prie 

skelbta laikraščiuose. 
Auditorius Juozas Varkala 

davė bendrovės metinę atskai
tą. Pasirodė, kad bendrovės 
t u r t a s yra $5,353,200.99. 

Juozas Gribauskas pranešė, 
vės sekretorius ir vedėjas, pra
neš i ir plačiau paaiškino apie 
bendrovės veiklą per praeitus 
metus. Jisai pasidžiaugė, kad 
tautiečiai savo pinigus taupo sa 
vose bendrovėse ir kad į j as 
kreipiasi ir paskolų reikalu. To
liau šėrininkams priminė, kad 
bendrovė šiais metais mini 30 
metų nuo įsikūrimo ir kad per 
visus 30 metų, kas šeši mėne
siai y ra išmokėjus dividendus. 

Toliau jis pranešė, kad pagal 
valstybės įs ta tymus nėra rei
kalo saukti sėjininkų susirinki
mą per laiškus. Gana praneši
mų laikraščiuos. Todėl šėrinin-
kai privalo sekti laikraščius, ar
ba įsidėmėti, kad šios bendro
vės šerininkų susirinkimas įvyks 
t a kasmet rugsėjo mėnesio ant
rą antradienį. 

Juozas Gribauskas prnešė, 
kad S v. Antano Taupymo ir Sko 
linimo Bendrovės metinę apy
skaitą galima gauti bendrovėm 
raštinėje arba prašant bus pri-
s ųsta paštu. Taipgi pranešė, 
kad šicje apyskaitoje matysi
te, kad praei t į fljft^ buvo tik-
r i i rekordiniai, nes bendroves 
tu r t a s nuo 1951 metų padidėjo 
nuo $4,011,612.84 iki $5,353,-
588.45 per 1952 metus. 

Per 1952 metus įplaukų buvo 
$21P,2'12 08, o 1951 m 159,-
77P.42. *š šios sumos šėrinin
kams ouvo išmokėta $95,472.11 
dividendais, a tsargon buvo įdė
ta $62,200.00 ir į nepadalinto 
pcino sąskaitą įdėta $1,180.45. 
Dabar a tsargoj turime $302,-
4C0.OO ir nepadalinto pelno sąs
kaitoj $31,312.96. 

Bendrovės išduotos paskolos 
an t pirmų morgičių padidėjo 
$1,224,214.95 ir pinigai padėti 
taupymo sąskaitose padidėjo 
$1,046,645.98. Šita padaryta pa 
žanga reiškia, kad Ciceros lie
tuviai turi stiprią taupymo bend 
rovę. Taipgi pasirodo, kad pa
tarnavimas Šv. Antano Bendro
vėje yra teisingas ir kad bendro 
ves sekretorius ir direktoriai 

į kviečiame dėti ir laikyti pini
gus Šv. Antano Bendrovėje, 
kur jūs galėsite išimti savo pi
nigus reikalui atėjus. Pradėkite 
taupymo sąskaitą savo vaiku
čiams. 

Šėrininkams buvo linksma ir 
malonu išgirsti, kad kas šeši 
mėnesiai y ra išmokamas geras 
dividendas ir kad dabar pa

g e l t a s iki Z(<. Ne tik vieni ei-
j 
1 ceriečiai, bet ir chieagiečiai tau
po savo pinigus per paštą atsiųs 
darni a rba asmeniškai ateidami 
ir atvažiuodami į raštinę adre
su: 1447 So. 49th C t , Cicero 
50, Tllinois. 

Toliau sekretorius Gribaus
kas pianešė, kad per 1952 m. 
buvo 'šduota 221 paskola na
mams pirkti $2,052,000.00 su
mai. Visos paskolos išduotos 
ant pirmų morgičių, kurių iš 
viso bendrovė tur i 701. Bend
rovė neturi nė vieno "foreclo-
sure". • 

Baigdamas savo pranešima 
Juozas Gribauskas paaiškino, 
kaip paskolos yra duodamos ir 
kiek bendrovė reikalauja, kad 
kiekvienas namo pirkėjas pini
gų įneštų. Taipgi a tsakė į klau
simą, kam bendrovės nemoka 

• 

RAKANDAI 
ir visi kiti namų reikmenys 

PIRKTI I š 

P R O G R E S S 
BENDROVES KRAUTUVES 
G R A Ž I A I A T R O D O , 
I L G I A U T A R N A U J A , 
M A Ž I A U K A I N U O J A , 

N e s šios į s ta igos vadovybėje 
t a r n a u j ą žmones t u r i 40 me tų 
p a t y r i m o šioje p rekyboje . 

K a d a a t e ina r e ika las p i rk t i 
įvair ius n a m u re ikmenis , 

k re ipk i tės į šią 
i : i!l>\ I \ I R PATOGIA 

S E N I A U S I Ą 
U K T U V I V B E N D R O V E S 

K R A U T U V Ę 

I 

dividendą nuo to mėnesio pir
mos dienos, jei išlaikysite tuos 
pinigus iki nusta tytos dividen
do mokėjimo dienos. Pvz. jūs 
kovo 10 d. pasidedat $1,000.00 
ir išlaikote iki birželio 30 d..6v. 
Antano Bendrovė jums dividen
dą mokės nuo kovo 1 d. arba už 
4 mėnesius. Bet jei šį $1,000.00 
atsiimsite birželio 1 d., t a i jūs 
visai negausite dividendo, nors 
ir būsite šią sumą išlaikę 3 mė 
nesius. 

Sis JUOEO Gribausko prane
šimas buvo vienbalsiai priimtas. 

Toliau buvo renkami direkto
riai. Juozas Manstis, Adolfas 
Mondeika ir Matas Srubas bu
vo išrinkti į direktorius 3 me
tams. ( 

Pirmininkas Juozas Manstis 
uždarė susirinkimą. Ten buvęs 

Raupsais sergąs vyskupas 
Argentinoje 1942 metais r aup 

sais susirgo vienas katalikų vy3 
kupas. Netoli dešimties metų 
jis gydėsi ligoninėje ir netaip se 
niai buvo išleistas pasveikęs. 

NUO UŽSISENEJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
Ui ATVIRŲ ODOS LIGŲ! 
Tie, Kurio kenčiu nuo SENU AT 

VIRU Ir SKAU1.S8IŲ ŽAIZIMJ. Jie 
nognlt miniai »ed8tl ir naktlmlH mie 
Boti. m * j II uisisenejusios ialS&Ol 
niežti Ir skauda. Kad pagalinti tų 
nh-žfiiima. Ir ekaudojim} šonu %at 
vhu ir skaudančių žaizdų, uždekite 
DKaUl.,0 Ointment. Jo R y d o m o p 
ypatybes palengvins jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak-
tj. Vartok ito J j taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jis taipgi pašalina niož!-
d-na Ugoa, vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pafcitlina peršėjimą ilgos, vadi
namos ATHUSTK'K PGOT. sustabdo 
džiovinimą odos ir perplysimų tarp 
ptrščlų Jl» yra t inkamas vartoti nuo 
džtMHtančtos ir suskilusios odos. J i -
yra gera gyduolč nuo visų išviršinių 
"odos Ilgų. TJSGUUO 
Ointment suteiks jum 
pagalba nuo nuvar
gusių, perštamų i P 
nieilnolų kojų Legu-
lo Ointment yra par
duodamas po 75 et.. 
$1.25 ir $3.50. Pirki
te vaistinėse Chlcago 
Ir apylinkėse Ir Mil-
\vaukee, a r b a a t 
siųskite money orde
ri i — 

LEGULO, Department D 
5618 W. Eddy St;., Chieago 34, IIL 

MUlberry 5-3694 

galės prisirašyti ir naujh klausy
tojai. Kursu seniūną s 

tuo, kad laikra^čiufe daugiausiai 
užaiprenUmertfoja tarnautojai , t 
ir tai rajoiio centre. Tai rodo f 
tas faktas , kad tik, 20 procentų 
spaudos prenumeratorių y ra ko 
lūkiečiai. Štai „Avangardo" ko
lūkyje yra daugiau kaip 120 ko 
lūkiečių kiemų, gi laikraščius 
t>ei žurnalus an t ram pusmečiui 
užsiprenumeravo vos 26 kolūkie 
čiai. Tokia pa t padėtis y r a „Tai 
kos" kolūkyje, kur laikraščius 
prenumeruoja tik 18 kolūkiečių. 
Julės Žemaites vardo kolūkyje 
laikraščius gauna kas devintas-
dešimtas kolūkietis". 

MOKSLO PRADŽIA — 
BUHALTERIJOS KURSUOSE 

Praeitą šeštadienį Lietuvių Au
ditorijos patalpose įvyko pasitari
mas, kuriame buvo nutarta atida
ryti šiais metais naują laidą bu
halterijos kursų. Į kursus prisi
rašė net 30 klausytojų, iš kurių 
10 yra buvę Lietuvoje buhalteriai, 
p kiti 20 yra įstoję naujai mo
kintis amerikietiškos buhalterijos. 
Kursų vedėjas p. Z. Petreikis kur
santus suskirstė į 3 grupes ir pa
mokas turės su grupėmis atskirai. 
Mokslas prasidės 1952 m. spalio 
mėn 4 d. (šeštadienį) 1 vai. po pie
tų pradedančių grupei; 2:30 vai. 
p.p. pažangesnių grupei; 5 vai. va
kare irgi pradedančių grupei. Pa
mokos bus šeštadieniais šv. Jurgio 
parapijos mokyklos salėje. Gerbia
mas klebonas prelatas Urba leido § 

STANLEY WlNSLOW 
<\ I N M . A I Kli.AK) 

Gyveno 2127 So. 6t.h A^e. 
Maywood, 111. Tel. GUndoraon 
4-5906. •' 1 

,Mlr6 pirmad., rūgs. 29, 1962, 
4:30 vai. ryte, HiUaukcH 64 m. 

Gtmč Lietuvoj. 
Amerikoje Ifigyveno 53 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

žmona — Marcola po tėvais VI-
Hūnas; motina — Petronėlė 
Winslow; 2 seserys — Ona 
Hraskas. vyras Vilimas; Gracle 
Kupshas, vyras Al; 2 broliai 
— Ted Ir jo žmona Patrlcia; 
Petor ir žmona Margio; 2 bro
lienes — Monika Paulaltis, it) 
Jos seimą; Kranees Jeskis ir 
jos vyras John; 2 švogeriai : -
Joną Vllifinas, žmona Pearl; 
Kdvvard Vllifinas. žmona He-
len Ir jįj sHmos Ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas Anthony 
Petkus koplyčioj, 1410 So. 50th 
Avc.. Cicero. 

laidotuves jvyks penktadien), 
spalio 3, ift koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas J šv." Antano 
parapijos bažnyčią, kurioje J-
vyks gedulingos pamaldos už 
Veltonios sielų. I'o pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kap. 

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

Nuliūdę: žmona, motina, se
serys, broliai, brolienes, švoge
riai Ir JŲ šeimos ir ikiti gimines. 

Laidotuvių direktorius Antho 
ny Petkus. Telef. TO 3-2109 

: 

A. T A. 
, JUOZAPAS 

, MAltTIKZAVVKKI 
Gyveno .4-641. So. Paulina 8t. 

į M ir 5 sekmadieni, rūgs. 28, 
1952,. 6:16 .vai. vakare, sulau
kęs 60 m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoj. Kilo ift Tol-
Slų apskričio, Telfilų parapijos. 

Amerikoje Ifigyvono 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

3 seserys — Pranciškoną Pct-
reiklene, vyras Augustinas ir 
seimą; Stanislava MestausklonS 
ir šeima; Viktorija KryžlenS ir 
Jos šeima; pusbrolis, Feliksas 
Kudolka, žmona ir šeima ir ki
ti giminfis, draugai ir pažįsta
mi. 

Kūnas pašarvotas L. Kžers-
kio koplyčioj, 1646 W. 46th St. 

Laidotuvės J vyks kctvtrtad., 
spalio 2, iš koplyčios 8;3 )̂ vai. 
ryto bus atlydėtas į Sv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje . Įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydStas i Sv. Ka
zimiero kapines. 

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

Nuliūdo: seserys ir Jų šeimos, 
pusbrolis ir šeima ir kiti gimi
nes. 

Laidotuvių direktorius L. 10-
zerslcts. Telef. y Arda 7-0781. 

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka 
oes jis yra plačiausia.' skaitoma* 

itnvlŲ dienraštis, o skelbime 
Kaina yra prieinama visiems. 

• 
— 

1 

MARIJONA SIMONAITIS 
Po pirmu vyru l'lJCF.VlCįlCS, 

po tėvais M0NARTONIS 
Gyveno 1627 So. 49th Ct.. 

Cicero. Tel. TOvvnhal 3-8918 
MlrS sekmadieni, rūgs. 1%, 

1952, 4:00 vai. ryte, sulaukęs 
63 m. amžiaus. 

Glm6 Lietuvoj. Kilo Iš Trakų 
apskričio, Žežmarių parapijos, 
Kibučių kaimo. 

Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideljame nuliūdime 

siinus — Walter ir marti Ge-
nevieve; duktfi — Valorie Bu
kauskas, žentas Kranu; 5 anū
kes; sesuo — Kmllija Svencls-
kas ir Jos šeima; 2 broliai — -
Raymond Nenartonls ir Jo šei
ma, Bcrnard; švogerls — Sta
nislovas Yucevlčlus ir Jo šei
ma ir kitos gimines draugai Ir 
paž)stami. Lietuvoj brolis — An 
diins ir Jo šeima. 

Kūnas pašarvotas Anthony 
Petkus, 1410 So. 50th Avc.. Ci
cero. 

laidotuves (vyks ketvlrtad., 
spalio 2-tra. iš koplyčios 8:S0 
vai. ryto bus atlydėta J ftv. An 

.tano parapijos bažnyčia, kurio
je j vyks gedulingos pamaldos 
už veliones sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta J šv. Kazimiero 
kapinos. 

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

Nuliūdę: sūnus, duktė, anū
kės, marti, žentas, sesuo, bro
liai, švogerls ir kiti giminės. 

Laidotuvių direktorius Antho 
ny Petkus. Tel, TO 8-2109. 

Įna^'m. 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 

SI Casimir Monument 
. Company 

3914 West l l l t h Street 
*' •• *nas Blokas nuo Kapinių 

DldžlaiiHlftf) Paminklams 
Pl»no PsAlrinkimas BOesto 

Tolei CEdaicrest 3-6335 

John F. Eudeiki^ 
LAIDOTUVIŲ DIBEKTOEnJ8 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermitage Avenuo 

TeL YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481 
4330-34 South CaUiornia Avenue 

Telefonas BIshop 7-9719 
AMBULANCE D1EN4 IR NAKT| 

<? 
VISKO UŽTEKTINAI — TU0JAUS PRISTATOMI 

Baldus, ašhlytuvus. pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 
Kilimus, radlo, televizijos setus, vaikučiams baldus. 

/eiuos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime didelį pasirinkimą 
Mes Pagaminame Baldus ir u tel te) Pagal JŪSŲ Užsakymą 

R00SEVELT FURNITURE 
COMPANY, INC s 

Lietuvių Krautuve 

2310 VV. KOOSEVELT RD., Tel. S E 8-4711 
Atldura plrinHtlU'nio ir ketvirtadienio vakaralB iki 9:30 
Atdara sekmadlenlaia nuo 11 iki 4:80 vai. popiet. 

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

6812 SO. WESTERN AVE. 1410 S. 5 0 * A VE. 

CHICAGO, ILL. CICERO M,L. 

GRoveniU 6-0142 

IIEmlock 4-2644 

TOunhaU 3-2109 

U % • 
, V i ..... 

* r # 

mmmmmmzmmtvmmzmmBMzar 

4181-83 Archer Ava. 

JUOZAPAS (i KASI N SKIS 
Gyveno J601 W. 71nt St. 

M n ^ pirmad., nigs, 29. 195J, 
4:O0 vai. po pietg aulaukes pu-
HČK amžiaiiH. 

fiimd Lietuvoj. Kilo id lu-iu 
tnioHtelio ir parapijos. 

I'UMiliko dideliame nuliOdlrno 
duktė - Mary, tontaa Aido Car 
honar); Anflkal James Ir 
(;<S-ald: drauKul Barbora 
KamonienC Ir Mart]ia ir Frank 
Claudlfl Ir anOke da le Marle ir 
laiiK kitų Kuuinių, draugi; ir 
ihi/istumi). S^HIIO — Marijona 
Triiobergor AUHtrijoj 

Priklaiu* prie šv. Vardo Gi
mimo Panelės ir Didžiojo Cho
ro Marquette Park 'e . 

KfinaH pa.šarvotaa Mažeika ir 
Kyaaa koplydoj . 6845 S. Weat-
ern A ve. 

LaidotuvCfl jvykH šeštadieni, 
spalio 4, is koplyčios 8:00 vai. 
ryto bus atlydėtas j Sv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visua: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose la idotuves . 

Nuliv\dę duktė, Žentas, anū< 
kai, d r a u s t i ir kiti giminės. 

Laidotuvių direktoriai >Iažel-s 
ket & Bvans. Tel. R E 7-8600. 

I Tol. LAfayette 3-4171 
Brighton /Parko kolonijoje 

Goodyear Tires-Tubes 
• •' ' ' • i • m * i i • m - • m i, » | l 

TURIME IR KITŲ ISDIRBYSČIŲ PADANGŲ 

PADANGOS BALTAIS ŠONAIS. WILLARD BATTERIES 
NYLON FIBER IR PLASTINES SĖDYNIŲ APDANG0S 

AUTOMOBILIO IR SPARNŲ ( F E N O E R ) REMONTAS 
NEMOKAMI APSKAIČIAVIMAI 

Balzekas Motor Sales, Inc. | 
4030 AKOHER AVENUE. €h rys l e r — Flymouth pardavėjas . TeL Vlrgima 7-1515 I 

L I O D Ė S I O V A L A N D O J 
Šsukiti 

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

6845 So. Wefttern A ve. Air Conditioned koplyčia 
RKpubUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliam* vieta 

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

m 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS IJETUVI^ 
LAIDOTUVIŲ DIRKKTORIV ASOCIACIJOS 

• . _ TE SAUGIAI IR PELNINGAI ! ! 
Mes kviečiame lietuvius pasidėti savo taupomus pinigus į Chicago Savings and Loan Association, kuri yra proporcionaliai viena iŠ 

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

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

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

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 

Ainhuluiisii patarnavi
mas y r a teikiamas 
dieną Ir n a k t į . Rei
kale Mtuklte 
mus. 

Mes turime koplyčias 
lloM>lundo dalyse 1 r 
v i s o s e Chicagos ir 
tuojau* pa tar
naujam. 

STEPONAS C. LACHAWtCZ 
2314 West 23rd PLACE Tel. Vlrgima 7-6672 
10756 S. MICHIGAN AVE. PUllman 5-1270 

6234 South Western Avc. Chicago 
JOHN PAKEL, President 

Phone GRovehill 6-7575 

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

. / 

PETRAS P. GURSKIS 
659 West 18th STREET Tel. SEeley $-8711 

ALFREDAS VASAITIS-VAHCE 
1446 South 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLymplc 2-1003 

" POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET 

Tclephone YArds 7-1911 

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

JURGIS F. RUDMIN 
3318 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138—1130 

JULIUS LIULEVIčIUS 
4348 S. C A L I F O R N I A AVE. Tel . L A f a y e t t e 3-S672 

• I I 

LEONARDAS A. EtERSKIS 
1046 WEST 46th STREET Tel. YArds 7-0781 

\ Draugo prenumerata - visuomet puiki dovana. 
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MENRAMM DRAUGAS, CfflCAGO, IUINOTS 
EK 

trečiadienis, spalio 1, 1952 
r%-

X Lietuvių Tea t ro sezono a-
t idarymo P. Vaičiūno komedi
jos „Naujieji žmones" abudu 
spektakliai, šeštadienį ir sekma 
dienį, rugsėjo 27 ir 28 d. Inter
national House salėje praėjo su 
dideliu pasisekimu. Nors veika
las ejo jau ketvirtą ir penktą 
kartą Chicacoje, tačiau žiūrovų 

Kun. V. B a s a n a v i č i u s a D į dienas susirinko beveik pil-
per radiją, Sophie Barčus pro- j n a s a l ė , kas rodo, jog mūsų vi-
gramoje, pasakė kalbą apie 2ur i g U 0 men5 teatrą mėgsta ir nori, 
nalistikos Insti tutą Chicagoje, ! ka c j j j s toliau gyvuotų. Deko-
kurs savo paskai tas pradės spa- damas žiūrovams u* gausų at-
lio d. 6 v. v. Aušros Vartų mo- j 9 i i a n kymą, rež. Stasys Pilka pa-
kyklos patalpose (prie „Drau- j žymėjo, jog svarbiausioji tea t ro 
go" ) . Savo radijo paskaitoje ; išsilaikymo sąlyga y ra žiūrovai, 
kun. V. Bagdanavičius supažin- ' n e s be, jų joks tea t ras negali 
dino su pirmais šešiais kursų gyvuoti. 
lektoriais. ^ _, M ¥ i -

X Dr. P. Atkočiūnas, dantų 
X Pre la tas E. M. Rurke, S. gydytojas, 1446 So. 49th Ct., 

T. D., Chicagos diecezijos kanc- i bicero, 111., jau dvidešimt vie-
leris, a ts tovaus J. E. kardinolą nerius metus gydo liaudies žmo 
Samuel Stritch, D. D. redakto- n ių ir profesionalų dantis. J is 
rių šimučio-Sakalo pagerbtuvių , turi dantų ofisą Ciceroje ir Chi-
bankete spalio 19 d. Bismarck cagoje, Bridgeport kolonijoje 
viešbutyje. Biletai yra užsako- j G ofisai yra patobulinti. D r 
mi šiuo adresu: P. P. Cinikas, Atkočiūnas yra vedęs Oną Na-
MIC, 2334 S. Oakley Ave. Chi-
cago 8, 111., biletas vienam as
meniui $5.50. 

X Senelių Prieglaudos ūkyje 

v i kai t v. Abu augina dukrelę 
Bernadetą. 

X Mykolas Petruševičius ir 
Alfonsas Paukš tys dalyvaus Ba 

CHICAGOS ŽINIOS 
Netikėtas užsiminimas apie 

Lietuvą 
Angliškuose laikraščiuose pa

sitaiko netikėtų užsiminimų apie 
Lietuvą. Vienas tokių pasitai
kė laikraštyje "The Micropho-
ne", kurj leidžia VVestern Elec-

— Iškele bylą. CIO United 
Auto VVorkers unija iškėlė bylą 
prieš International Harvester 
Co., ir Unija kaltina, kad firma 
pažeidė sutart ies punktus Mel-
rose Park fabrike, ir reikalau
ja iš fabriko milioną dolerių dar 
bininkų nuostoliams padengti. 

tric kompanija. To laikraščio j N e 8 u s i t a r u s dėl darbo klasifi 
spalio mėnesio laidoje buvo neil-1 k a c i j o s > rugpjūčio 4 d. darbi-
gas straipsnelis pavadinimu: j n i n k a i p r a d ė j o streikuoti. Iš 
"Once Upon a Time..." Straips-! 4 0 0 0 s t r e ik in inkų, 1,250 darbi-
nelyje aprašoma apie buvusią n i n k ų n i e k a d n e g a v o apmoka-
New Yorke, Astor viešbutyje, . m ų atostogų, — pareiškė unija 
58-tą nacionalinę pašto ženklų 8 a v o byloje, kuri įteikta apy-

baigti darbai : iškultos avižos i r ^ i o Pakš to orkestro sukaktuvių 
nupiauti kukurūzai ir pradeda- j koncerte, kuris įvyks spalio 4 
ma ar t i laukai kito pavasario I dieną (šeštadienį), Lietuvių Au-

Tuozas M. Mozeris, 

District Savings bendroves sekretorius ir vedėjas, 
nufotografuotas už deskos senojoj raštinėj, ši seniausia lietuvių biznio organizacija vakar persikėlė į 
savo specialius naujus rūmus adresu 3430 So. Halą ted Street. Iškilmingos įkurtuves įvyksta šį tre

čiadienį, ketvirtadienį, penktadienį ir šeštadienį — Spalio 1, 2, 3 ir 4 d. 

sėjos darbams. J au pripildytas 
didelis silosas (šilo) kukurūzų. 
Šie Prieglaudos gyventojai pri
sidėjo darbu : J . širvis, P . Dor-
sa. F . Striško, J . Sudeikis, A. 
Moneika, P . Kentra, M. Šeputis, 
J . Adominas ir K. Rašinskis. 

X Vladas Vaitiekus, 2559 VV. 

ditorijoje, 3133 So. Halsted St. 
Abudu smuikininkai ir Stygų 
Kvarteto violončeliste Selina 
Rosen talkininkaus B. Pakš to 
orkestre koncerto metu. 

X Rože Gudaitiene ir Veroni 
ka Murauskienė, abi „Draugo" 
skaitytojos Marąuette Pa rk ko-

IŠ ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 

— Šeštasis Balfo seimas į-
vyks Bostone. Balfo direktoria-
tas nu ta rė Balfo 6-tąjį seimą 
šaukti Bostone, Mass., 1953 m. 

VOKIETIJOJ 
— Paminėjo Tautos šventę. 

Memmingeno stovyklos lietuviai 
rugsėjo 8-tąją paminėjo rugsė
jo 7 d. Dalyvaujant gražiam 

Pershing Rd., 32 metų dirbęs '• l o n i Jo je , per „Draugo" atstovą 
prie firmos Associated Pain ters | S t Stanuli prisiuntė po $5.00, 
& Decorators, dabar pradėjo prašydamos, kad siuntinėtume 
dirbti savystoviai ir priima į-j ^ i k r a š t į ligoniui, likusiam Vo-
vairius užsakymus: popieriavi- k i e t i Joje . 
mui dažymui ir įvairiem patai-j x Mykolas Januška , 137 
symam. Jo dukrele Ona Vaitie-j Langside Str., VVinnipeg, Man., 
kus jau 17 metų dirba super- Canada, a tvyko Chicagon ap 

sausio 9-10 d. Seimas įvyks būriui tautiečių, komiteto pir-

intendente Crane dirbtuvėje. 

X Jonas šuniakcris, naujai 
a tvykęs lietuvis, šv. Antano pa
rapijos naujas zakristininkas, 
Cicero, 111., užsirašė „Draugą". 
Jis y ra stalius ir nusimanąs 
elektros srityje. Jonas su savo 
žmona augina du sūnus ir dvi 
dukreles. 

X Vladas ir Adelaida Kaz
lauskai, neperseniai iš Chicagos 
nusikėlė į Kaliforniją, siunčia 
„Draugui" ir savo pažįstamiems 
nuoširdžiausius linkėjimus iš 
Angelų Miesto, Kalifornijoje. 

X Br. Kviklys, laikraštinin
kas ir knygų autorius, persi
kėlė į naują butą ir jo adresas 
dabar : 631 VV. 54 place, Chica-
go 9, 111., tel.: KEnwood 8-
3153 

X Matas Sriubas, vienas iš 
pirmųjų šv. Antano Bendrovės 
direktorių, žymus labdarių vei
kėjas (taip pa t ir jo žmona Ko
t ryna y ra žymi veikėja Cicero-
je) varduvių proga buvo -pasvei 
kintas bendrovės direktorių. 

X Šv. Kryžiaus bažnyčioje 
šį trečiadienį 7:30 vai. vak. pra 
sidės šv. Rožančiaus pamaldos 
ir tęsis per visą mėnesį, o sek
madieniais šv. Rožančiaus pa
maldos bus tuojau po sumos. 

X Dr. V. Siedlinskis, Da
riaus-Girėno posto narys , grįžo 
iš karo tarnybos leitenanto pul
kininko laipsniu, pradėjo prak
tiką dantų gydyme. Jo ofisas 
yra Brighton Park, Archer ir 
Francisco. 

X Joseph Račius, buvęs Da
riaus-Girėno posto kamandie-
rius, jau baigia sveikti ir grei t 
žada grįžti į svarbias pareigas 
VVestern Electric Company. 

X Vaist. Kazio ir Albinos J o 
naičių sūnus Charles Jonait is , 
birželio mėn. baigęs De Paul 
universitete chemijos mokslus 
chemiko laipsniu, spalio 3 d. iš
vyksta į JAV kariuomenę. 

lankyti savo sesers Marijonos 
Kriaučiūnienės, 4402 W. Parke r 
Ave. J is turi įgaliojimus rinkti 
aukas VVinnipege projektuoja 
mai lietuvių bažnyčiai. 

X Mrs. P . J . Gendvilas, jr., 
1614 So. 49 C t , Cicero, 111., už
sisakė „Marian" žurnalą, o Mrs. 
Mar ta Vaičiūnas, iš Melrose 
Park , užrašė „Draugą". 

X Ona Zakarauskiene, iš 
Scranton, Pa., didelė t remti
nių rėmėja, šiomis dienomis lan 
kėši Chicagoje pas savo pažįs
tamus ir gimines, t a rp kurių ap 
lankė ir kun.V. Zakarauską. 

X W. R. Sehastian pradėjo 
s ta ty t i nuosavą rezidenciją prie 
54th ir Newcast le; Bruno Snu
kis, jr., y ra to namo gen. kon-
traktoriumi. 

X B. P a k š t a s Lietuvių Audi
torijoje šeštadienio ir sekma
dienio vakarais vis geriau ir ge
riau pasirodo su šokių muzika. 

X Tautosakininkas Juozas 
Būga suėjo į sąlytį su niuz. Krei 
vėliu ir pradėjo ruošt i lietuvių 
augštaičių sutart inių rinkinį su 
melodijom ir su žodžiais. 

X Mrs. Milton Krusza 
VVinsck ir jos vyras Milton grį
žo į Cicero, UI., namo, iš Ari
zonos, kur gyveno tr is mėne
sius. 

X Mr. Mrs. S. Blazewicz šv. 
Kryžiaus bažnyčios reikalams 
aukojo $25.00. o Mrs. Ona Mi
sevičienė ir Mrs. Aleks. Kum-
žienė po $5.00. 

X V a i s t Anthony Steeples 
(Stulpelis) perkėlė vaistinę į 
nuosavą namą, 71 s tr . ir Ar te-
sian Ave. 

X Stepas Juodvalkis labai 
gražiai pa tarnauja Lietuvių Au
ditorijos užeigoje. 

• 
X Dr. Thomas, 69th Str . ir 

Artesian, įsigijo nuosavą namą 
ir dabar prakt ikuoja naujoje 
vietoje. 

Stat ler viešbutyje. Sesijos pra
sidės 10 vai. ryte, baigsis 5 vai. 
p.p. Sausio 10 d. nuo 7 vai. vak. 
šeiminis banketas - koncertas. 
Balfo seimui Bostone ruošti ko
misijai sudaryt i iniciatyvos ė-
mėsi Bostone gyveną Balfo di
rektoriai ir Balfo 17-tojo sky
riaus vadovybė. 

— Prieš Balfo seimą pradeda 
plaukti Naujosios Anglijos au
kos. Išgirdę, kad sekantis Balfo 
seimas bus Bostone, Naujosios 
Anglijos lietuviai pradeda ju
dėt. Jie nori, kad ats tovaudami 
savo skyrius Balfo seime, dele
gatai galėtų pasididžiuoti savo 
skyriaus ir savo kolonijos gau
siomis aukomis Balfui. 

— Pers i tvarkė „Ateit ies" ad
ministracija. Dr. A. Skėriui pa
si t raukus iš „Ateities" admini
s t ra tor iaus pareigų „Ateitį" 
toliau administruoti sutiko kun. 
V. Dabušis. Visais „Ateities" 
administravimo reikalais prašo
ma rašy t i : kun. V. Dabušis, ar
ba „Ateit ies" administracija, 
680 Bushwick Ave., Brooklyn 
21 , N . Y. 

— Studentų ateitininkų va
karas . Studentų Ateitininkų 
draugovė Bostone rengia didelį 
l i teratūros ir meno vakarą spa
lio 4 d. Boston Municpal Build-
ing salėje. Programoje daly
vaus Bostono ir New Yorke s tu 
dentai ateitininkai. 

— Anna Kaskas ir Al. Brazis 
dalyvaus didžiuliame koncerte, 
kurį Lietuvos Vyčių New Yorko 
ir New Jersey skyrius rengia 
Brooklyn Academy of Music. 

— Kun. Valerijonas Sobutas* 
prieš pusantrų metų atvykęs į 
JAV ir t am tikrą laiką gyvenęs 
Brooklyne, nuo rugsėjo 24 d pa 
skir tas klebonu Švč. širdies va r 
do parapijoje, Scranton, N . Da-
kota. 

— Algis Rudžiūnas, bostonie-
tis, išvyksta į JAV kariuomenę, 
o Edvvardas Sandą išėjo sava
noriu į karo laivyną. 

mininkas J . Noreika t rumpai 
nušvietė minėjimo prasmę lie
tuvių tautai . Stov. koplyčioje 
kun. St . Lisauskas' laikė pamal
das ir pasakė pamokslą, pami
nėdamas Vytauto reikšmę tau
tai ir Bažnyčiai. Ryte vėliavos 
pakėlime ir vakare nuleidime d& 
lyvavo gražus būrelis tautiečių. 
Gražiai sugiedota Liet. h imnas 
ir „Marija, Marija". 

— Liūdnas mėnuo. Rugsėjo 
mėnuo Memmingeno stovyklai 
buvo skaudus. Stovyklos gy
ventojas (estų t a u t ) , nusivy
lęs sunkiu tremties gyvenimu, 
virvutės priemone baigė gyve
nimą. Ki tas stovyklos gyvento
jas (lietuvis, 27 m.) nukri to 
nuo laiptų ir taip persimušė gal 
vą, kad nuvežtas į ligoninę tuoj 
mirė. Eina t a rdymas a r kas ne
prisidėjo prie jo žuvimo. 

— Naujas kapelionas. Stovyk 
los kapelionas kun. St. Lisaus
kas, būdamas silpnos sveikatos, 
iš kapeliono pareigų pasi t raukė. 
Stovyklos kapelionu y ra atkel
t a s kun. Ant . Bunga. 

ARGENTINOJ 
— Kun. Jonas Jaka i t i s , M I C , 

ilgai buvęs Tėvų Marijonų na
mo viršininkas Buenos Aires 

DIB. BRITANIJOJ 

parodą 
Trumpai to straipsnelio turi

nys y ra toks : 
Seniai, labai seniai tolimoje 

šalyje — Lietuvoje gyveno gra
žios išvaizdos jaunikaitis .Nors 
jis labai mylėjo savo kraštą, 
bet labai nekentė nelabo kara
liaus Jogailos, kurs besiekda
mas savo galią padidinti nužu
dė jo t'evą, o jį patį uždare ka-
lėjiman. Bet 1400 metais jam 
pavyko iš kalėjimo pabėgti. Ta
da jis sumobilizavo savo armi
ją ir apgynė savo kraštą nuo 
Jogailos. Vėliau jis supliekė 
kryžiuočius, kurie nuolat te-
riojo jo kraštą. 

Pasaka? Gal, bet ne . J i eva i 
Lukas, kuri turi albumą pava
dinimu "Lithuania — Land of 
the VVhite Knight, Vytis". 

— Tautos švente Glasgove. 
Rugsėjo 7 d. Glasgove ir apy
linkės lietuviams buvo ypač įs
pūdingas. Tą dieną pamaldos 
bažnyčioje buvo laikomos labai 
iškilmingai — net trijų kuni
gų: savo dvasios vado, kun. dr. 
V. Balčiūno ir kun. Pupšio. Gra 
žų pamokslą apie Dievo Ap- j 
vaizdą pasakė kun. dr. V. Bal- vo :Hawthorne Stamp Club pir-
čiūnas, pavesdamas Ja i ir pa
vergtą Lietuvą. Po pamaldų 

linkė3 teismui. 

— Pavogė už $7,000 pašto 
ženklų kolekciją. Marvin B. 
Joyce, Superior Flake Graphi-
te Co., 33 So. Clark, sekreto
rius, pranešė, jog vagis įsilaužė 
į jo namą 6342 Sheridan, nieko 
kito neėmė, o tik pašto ženklų 
kolekciją išsinešė. Vagis pasiė
mė penkis tomus pašto ženklų, 
kainuojančių $7,000. 

A 

— Sujungs trafiko biurą ir 
teismus. Chicagos miesto ta ry
ba, galbūt, greitai sujungs visą 
policijos t /afiko biuro veiklą ir 
teismus trijuose augštuose Reid 
-Murdoch Bldg., 325 N. La 
Salle. Dabar, šeši trafiko teis
mai yra išmėtyti mieste. 

žurnalistikos Institutas Nors Vytautas jau miręs 
prieš 500 metų, bet iis tebevai- _ . TT , . . . 
^ *' J Loyolos Universiteto globo;amas 
dina svarbų vaidmenį lietuvių suorganizuotas „Draugo" bendra-tarpe. 

Jieva Lukas 1949 metais bu-

Blaivybės salėje buvo du minė
jimai — Tautos Šventės ir Glas 
govo „Aušros" Draugijos 3 me
tų sukakties . Abu minėjimus su 
rengė jaunoji ka r ta—„Aušros" 
draugijos 45 nariai. 

Salė buvo pilnutėlė. Arbatė
lei baigiantis, Glasgovo „Auš 
ros" dr-jos pirm. J . Gudaitis pa 
sveikino visus svečius ir oficia-

mir^nkė. 

Minėtas straipsnelis iliustruo
tas Vyties atvaizdu. 

— Kri to be sąmones. Praei to 
sekmadienio vakare netoli šv. 
Kryžiaus bažnyčios kas tai kėlė ' parapijos mokykloje, prie „Drau-

darbių klubo, remiant L. Rašytojų 
dr-jai, skautams, ateitininkams ir 
kit. organizacijoms. 

Direktorius: 
Kun. V. Bagdanavičius, MIC 

Koordinatorius: 
Prof. J. A. Zvctina, 2334 So. 
Oakley ave., Chicago 8, 111 

Paskaitos vyksta antradieniais 
ir ketvirtadieniais Aušros Vartų 

triukšmą. Ten stovėjo t rys vy
rai. Kun. J . Grinis, šv. Kryžiaus 
parap. vikaras, nuėjo pažiūrėti 

go" nuo 6 iki 8 vai. vakaro. 

Paskaitų tvarkraštis 
kas- ten vyksta. Tuo metu vie-! 
nas vyras kirto kumščiu ki- | Spal. 2 d., 6 vai. Kursų atida-

liai pradėjo minėjimą. Paskaitą t am vyrui į veidą ir šis Dar- j 3 ^ M ^ \ ^ r ^ ^ f t ^ 
krito šaligatvyje be sąmonės. | mininkas L. Šimutis i'r Instituto 
Kun. J. Grinius tuojau iškvietė direktorius kun. V. Bagdanavičius. 

apie Tėvynę ir jos vaikų parei
gas skai tė kun. dr. V. Balčiū
nas. Ypatingai pabrėžė vienybės 
reikalą. Kas nutolsta nuo tau
tos esminių savybių, t a s nu t rau 
kia vienybę su tauta . Būtų ge
riau, kad lietuvis, tapęs komu-

policiją į nelaimės vietą ir tuo- Spal. 2 d., 7 vai. kun. dr. A. 
jau nukentėjusiam suteikė Pa- Baltinis skaito pirmutinę paskaitą 
skutinio Patepimo sakramentą. t e m a : s P a u d o s t a r n y b a D i e v u i ' 

Spal. 7 d., 6 vai. skaito t. Bru-
Mergaite plėšikauja. Mer-

nistu, nesivadintų lietuviu, nes giotė, rytinių valstybių akcen-
jis y ra nut raukęs ryšį su sa
va tauta , nors lietuviškai ir kal
bėtų a r net lietuvių kalba laik
raščius leistų. Apie „Aušros" 
draugijos sukaktį kalbėjo vieti
nis lietuvis kunigas. 

Po visų svečių kalbų „Auš
ros" draugiją sveikino: Šv. Ka
zimiero Draugijos Centro Val
dybos a ts tovas p. Žyla, LK Mo
terų C. Valdybos atstovė p. J u o 
dišiene, Blaivybės Dr-jos vardu 
p. Vaičiulis, Moterų Dr-jos Glas 

inTeste7Argentinoje, "dabar y ra govo sk. a ts tove p. PikšrienS i r 
paskir tas viršininku naujo Ma- Glasgovo choro vadovė p. J . 

Se ra f ina i s . 
Meninėje dalyje pasirodė jau 

no Markaitis tema Spaudos tarny
ba Bažnyčiai. 

Spal. 7 d., 7 vai. skaito D. Naru-
tavičiūte, tema Laikraštinė žinia tu, ir koks ta i vyras apiplėšė 

t r is taxi cab vairuotojus. Mer-, (kronika' irTo"res"įwnaencija). 
giotė y ra apsiginklavusi peiliu. 
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TELEVIZIJOS BEI R A M O PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

J,i [VIS mpflny: 
(gual l f led engi n e er s' servlce) jį 

3120 S. Halsted Street - DAnube 6-6887 Į 

KOLUMBIJOJ 
— J . Pivaravičius, turint is f 

asmenų šeimą, susirgo; kun. N. 
Salduko rūpesniu jo šeimai ap
mokamas butas, kas žymiai pa
lengvina jų pad§t| . 

rijonų namo „Rosario" mieste. 
Jo svarbiausia užduotis šiose 
naujose pareigose y ra pas ta ty t i 
Marijonų vienuolyną ir bažny
čią. Tame name yra paskir tas 
padėjėju kun. Kazimieras Veng 
ras , M I C , ir kun. Juozas Duo
ba, MIC , kuris dėsto šv. Raštą 
vyskupijos seminarijoje. Anks
čiau Rosario mieste Tėvai Ma
rijonai buvo laikinai apsigyvenę 
kitataučių seserų vedamoj prie
glaudoje. 

ITALIJOJ 
— J . E . vysk. V. Padolskio 

kunigystės sidabrinės sukakt ies 
minėjimo iškilmes Romoje ap
rašė dienraštis „Osservatore Ro 
mano". 

— I'rieme šventimus. Šv. Ka
zimiero kolegijos auklėtiniai 
klierikai: VI. Goras ir Al. Ne
krašas La terano bazilikoje pri
ėmė subdiakonato šventimus. 

nimas su tautiniais šokiais ir 
Glasgovo choras su keliomis dai 
nomis. Minėjimas baigtas Tau
tos Himnu. 

— Pagerbs chorą. Londono 
baž. komitetas nu ta rė pagerbti 
chorą, surengiant vakarienę 
gruodžio 6 d. Tokiu būdu komi
te tas nori atsidėkoti chorve
džiui ir choris tams už jų gies-
mes bažnyčioje. 

GERB. DR. A. VALIUI - LABOKUI 
,už sėkmingai padarytą man sunkią operaciją ir už rūpes
tingą priežiūrą ligoje savo ir šeimos vardu kuo širdingiau

s i a i dėkoju. 
Dieve duok, kad nauji vėjai niekad neišpūstų to gar

bingam lietuviui gydytojui būdingo bruožo — kuo sąžinin-' 
giausiai vienodai padėti visiems sergantiems, reikale netj 

(patį save pamirštant . 

TEKLE LIPCICTft-GRINIENfi 

Skaitykite ir platinkite dienrašti "Draugą" ! 
tir 

t 

LIETUVOS VYČIŲ DIDELIS IR NEPAPRASTAS 

KARNAVALAS (GRAND BAZAAR) 
LIETUVOS VYČIŲ SALĖJ, 2451 West 47th Street 

DAUGYBE {VAIRIŲ DOVANŲ, "BINGO" LOŠIMAS 
"DOOR P R I Z E S " ir t. t. ICJIMAS NEMOKAMAS 

Paprastomis dienomis karnavalo pradžia 7 vai vak. Sekmadieniais 3 vai. popiet I 
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