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"Mes laimėsime kovą1', -

Rūpinasi pasalinti Įaunamečių
didėjančius nusikaltimus

pareiškė Morolco vadas Krim

Mažamečių nusikaltėlių esti mažai arba visiškai nėra tose
Šalyse, kur šeima yra laikoma pagrindine bendruomenes
ląstele.

Esanti pogrindžio vyriausybe Moroke. Nori draugiškų
santykių su Amerika

CAIRO, rūgs. 2. — Mohammed Abd - EI Krim, ištremtas Mo
roko vadas, šiandien pareiškė, jog Jungtinių Amerikos Valstybių
oro bazėms bus užtikrintas pilnas saugumas, kai Moroka3 gaus
nepriklausomybę.
JUNGTINĖS TAUTOS. — Kas yra mažametis nusikaltėlis,
Laisvas Morokas pagerbs vtkaip rimta yra nusikaltėlių problema ir kaip ją išrišti, kokios yra
Augštai pakilo
•as prancūzų sutartis, liečiančias
efektingiausios priemonės išvengti nusikaltimų — šitie ir daugel
Jungtinių Amerikos Valstybių
kitų aktualių klausimų diskutuojama kątik išėjusiame JT prane
OTTAWA, Kanada, nigs. 1. —
bazes ir Amerikos karinės jėgos Kartą buvęs kareiviu šiandien
šime, pavadintame „The Prevention of Juvenile Delinquancy".
galės laisvai atvykti ar išvykti, liko Kanados generalinio štabo
Šis 184 psl. pranešimas, visa- , -...—-,—i—.—.—•.
• ..—
— pareiškė Abd-EI Krim. Jis viršininku. Lt. gen. Howard Gra
me pasaulyje apžvelgiąs maža kalti — kartais ir jiems patiems
taip pat davė suprasti, kad Mo nam, 57 metų, paskirtas genera
mečių nusikaltimo problemą, bu reikalinga pagalba, kad jie galė
roke yra pogrindžio vyriausybė, linio štabo viršininku, vietoje lt.
vo patiektas rugpjūčio pabaigoje tų atlikti savo pareigas. Daug ža
sugebanti paimti visas valstybės gen. Guy Simonds, 52 metų.
Genevoje prasidėjusiam JT kon los vaikui neša iširę namai, savo
Detroite
Chrysler
Corp.
ir
CIO
United
Auto
Work3rt
tinija
pasirašei
sutartį,
kuria
baigtas
šešių
valandų
funkcijas į savo rankas, „kai tik
gresui. To kongreso tikslas ap pareigų nežiūri tėvai, motinos
streikas. Iš kairės į dešinę: Norman Matthews, UAW viceprezidentas; Emil Mazey, UAW-CIO unijos da
prancūzai pasitrauks".
svarstyti priemones ir būdus iš buvimas visą dieną fabrike, kėlilinio direktorius; Robert Conder, Chrysler Corp. industriniams santykiams tvarkyti direktorius; John
Kviečiai Libijai
Krim prancūzų buvo ištremtas
Leary, kompanijos darbo santykių expertas.
•
(IKS)
vengti nusikaltimų ir aptarti nu masis į pramonės rajonus, stoka
1926 m., bet jis tebėra Berber
TRIPOLIS, Libija, nigs. 1. —
sikaltėlių traktavimą. Tarp kitų pagarbos Įstatymams ir kt. Ko
genties
vadas.
Prancūzai
įsitiki
jos
ir
komikų
cenzūra,
pataria
Jungtinės Amerikos Valstybės
penkių kongreso darbotvarkės mikų uždraudimas, nors ir daž
nę,
kad
Krim
yra
atsakingas
už
pasiuntė 3,346 tonas kviečių
punktų, mažamečių nusikaltimai nai siūlomas, pagal pranešimą, mas jaunimo religinio auklėjimo
revoliuciją
Moroke.
gilinimas.
sausros išvargintai Libijai. Kvie
buvo pats svarbiausias. Kiti neišgelbės nuo nusikaltimų.
Prieš šešis metus Egiptas Kri- čiai nuvežti Amerikos „Examipunktai lietė elgesį su karo be
Mokyklos vaidmuo
Mušti ar nemušti?
mui suteikė politinio tremtinio ner" laivu. Dar daugiau kviečių
laisviais, parinkimą ir parengi
teises.
Naujųjų studijų šviesoje gerai
numatyta į Libiją nugabenti tri
mą pataisos namų personalo, * Antroj eilėj po šeimos eina
mokykla.
Ji
laikoma
išimtinėj
žinomas lietuviškas posakis, jog Naujas gubernatorius padare mandagumo vizitą sultonui
Krim pareiškęs, jog Moroko jų mėnesių laikotarpyje.
darbo klausimą kalėjime ir kt.
padėty, padedant išvengti nusi už vieną muštą (vaiką) duoda
sukilėliai turi griežtą įsakymą
Iš pranešimo atrodo, kad ma kaltimų, kadangi ji yra tinkaRABAT, prancūzų^ Morokas, rūgs. 1. — Generqlas Pierre nepulti amerikiečių ir kitų nedešimt nemuštų, jau neišlaikytų
žamečių nusikaltimų problema
22 mil. veteranų
, miausia vieta rpastebėti nusikal- kritikos. Didžiuma JT ekspertų Boyer De LA Tour, naujai paskirtas gubernatorius Morokui, pra prancūzų užsieniečių. Taip pat
mazdaug yra aktuali beveik kiek
. ,.
m JAI -~%«
VVASfflNGTON, rūgs. 1. —
. • , . TT -i
timų palmkimams. Todėl reko- betgi prieina išvados, kad mušti eitąjį ketvirtadienį pirmą kartą susitiko su sultonu Ben Monlay jiems įsakyta neliesti Jungtinių
Arafa.
Gubernatorius
turi
įgaliojimus
pašalinti
sultoną
iš
sosto.
menduojama,
kad
mokykla
vai
visdėlto reikia, bet tik kad tas
Rugsėjo mėn. pabaigoje ar spalio
Amerikos Valstybių oro bazių.
vienoje salyje. Kaikunuose pra
dintų
didesni
vaidmenį
vaiko
vys
Moroko gubernatorius De La
mušimas nebūtų vykdomas šiaip
Ištremtasis Moroko vadas mėn. pradžioje Jungtinėse Ame
monės kraštuose, nepaisant pretymęsi.
Jos
turėtų
suteikti
sąly
Sudaryta JAV Liet. Krim pareiškė:
sau, o tik labiausiai prireikus ir Tour padarė tik mandagumo vi
rikos Valstybėse bus 22 milionai
ventyvinių priemonių, nusikalti
gas,
kuriose
galima
būtų
leng
tai kaip priemonė grąžinti nusi zitą sultonui Arafai ir palinkėjo
mai net didėja. Tuo tarpu kitur,
l — Kol Jungtinės Amerikos karo veteranų, — praneša vete
viau pastebėti vaikų palinkimus kaltėlį į gerą kelią.
Bendruomenes
valdyba
,,laimės
ir
geroves
morokiečių
nors problema egzistuoja, bet ro
j Valstybės nepagelbės prancūzų ranų administracija, S. m. liepos
ir tuojau pat juos taisyti. Šičia
imperijai",
nieko
nepasakyda
Pagal studijoje surinktus duo
JAV Lietuvių Bendruomenės okupacijai Moroke, 20,000 ame mėn, buvo 21,921,000 veteranų.
do tendencijos mažėti.
pabrėžiama, kad į darbą būtų menis, Vid. Rytuose, Azijoje ir mas apie sultono ateitį.
valdybą sudaro šie asmenys: Pir rikiečių šiaurės Afrikoje nieko • Suomijos Helsinkyje 44-toje
Pranešime pabrėžiama, kad dar
įtraukti psichiatrai, psichologai Tol. Rytuose, kur didžiumoje vai
nėra. pavykę nustatyti tų nusikal
Boyer De La Tour nieko neiš- mininkas St. Barzdukas, 7509 I neturi bijoti. Jei JAV pradės gel tarptautinėje parlamentų konfe
ir įvairūs visuomeniniai darbuo kų mušimas dar leidžiamas, pas
timų tikrųjų priežasių. Ir blo
tojai. Taipgi būtina, kad mokyto kutiniuoju metu pastebima ten sitarė apie sultono padėtį. O pro Lawnview Ave., Cleveland 3, bėti prancūzams, padėtis turės rencijoje priimta rezoliucija, ku
giausia, kad tuo metu, kai tiek jai būtų atitinkamai parinkti ir
tokolo šefas Abderrahman EI Ohio; vicepirmininkas dr. Alg. pasikeisti. Moroko ir Jungtinių ria reikalaujama, kad tremtiniai
dencijų panaikinti šitokio baudi Hajojui pareiškęs, jog sultonas Nasvytis, 1380 Ansel Rd., Cle Amerikos Valstybių santykiai būtų apgyvendinami pastovesnė
daug laiko išleidžiama kalboms
parengti.
mo principus. Paskiruose kraš nemano pasitraukti iš sosto.
apie mažamečių nusikaltimus, tu
veland 6, Ohio; sekretorius K. visuomet buvo geri. Aš nematau se vietose. Konferencijoje daly
Šalia
šeimos
ir
mokyklos,
stu
tuose rengiamasi įvesti pagrindi
rimos programos išvengti tiems
Augulis, 7517 Myron Ave., Cle pagrindi. kodėl tie santykiai da vavo 420 delegatų iš 40 valsty
dija
plačiai
paliečia
ir
pačios
ben
Kai
La
Tour
ir
sultonas
Arafa
nių
reformų.
nusikaltimams tebėra dar ekspe
veland 3, Ohio; iždininkas J. Sta- bar turėtų pasikeisti. Aš turiu bių.
druomenės
ir
valstybės
vaidme
kalbėjosi,
morokiečių
delegacijos
rimentinėje stadijoje. Dar nepa
niškis, 7513 Lawnview Ave., Cle vilčių, jog mūsų kraštas bus drau
Bet iš kitos pusės kaikuriose
nį,
policijos
ir
visuomeninių
or
septyni vyrai laukė Paryžiuje, veland 3, Ohio; narys švietimui giškas Amerikai.
vykę sužinoti absoliučiai sėkmin
Kalendorius
šalyse
kaip
tik
matyti
pagriežganizacijų
talką,
o
taipgi
ir
pa
kad jiems praneūsų vyriausybė Ig. Malėnas, 1333 E. 84 St., Cle
gų priemonių.
Toliau Abd - EI - Krim pabrė
Tos JT studijos tikkslas buvo čių teismų vaidmenį nusikaltė tėjimo santykiuose su mažame leistų aplankyti ištremtą sultoną veland 3, Ohio; narys kultūros žė:
Rugsėjo S d.: šv. Bronislava,
čiais
nusikaltėliais.
Pavyzdžiui,
peržvelgti Įvairių pasaulio šalių lius teisiant ir baudžiant.
Ben Youssefą Madagaskare. Bu reikalams Alf. Mikulskis, 10400
— Mes morokiečiai patriotai šv. Izabelė ir šv. Serapija. Lie
neseniai
D.
Britanija,
Indija
ir
nuomones apie mažamečių nusi
vusio sultono atšaukimas iš trem Brighton Rd., Cleveland 8, Ohio; tarsimės Prancūzijai iškilmingai tuviškas: Jaugalis ir Mirga.
Tarp visų tų vienetų policijai
Vakarų
Vokietija
yra
priėmusios
kaltimus ir patiekti svarbesnes skiriama ypatingo dėmesio. Sa
ties yra reikalingas, jei prancū narys kult. informacijai J. Stem- paskelbus Moroką nepriklauso
Rugsėjo k d.: šv. Rozalija. Lie
atitinkamų
įstatymų.
Toks
Madišvadas kongreso diskusijoms. koma, kad policija turėtų suor
zai nori pašalinti Moroke krizę. pužis, 1203 E. 74 S t , Cleveland 3,
mu. Prancūzai gali savo kariuo tuviškas: Rimantas ir Girėnas.
ras
(Indijoje)
vaikų
įstatymas,
Studija parengta remiantis JT ganizuoti specialius jaunimui
Rugsėjo 5 d.: šv. Laurynas
Ohio.
menę vėliau ištraukti, bet tas
Prancūzai
yra
nusistatę
dabar
nors
ir
nenumato
mušimo,
bet
regionalinių konferencijų prane skirtus dalinius, kurių jau dau
turi būti greitai įvykdyta. Kol Justini jonas. Lietuviškas: Teisu
tinį
sultoną
pašalinti
ir
jo
vietoj
įgalina
teismą
naudoti
visokias
šimais, paskirų valstybių ir eks gelyje šalių esama. Didelės reikš
tis ir Vargūnas.
nebus
pažadėta
pilna
nepriklau
pastatyti
sosto
tarybą
ar
regenbausmes,
kurios
yra
leistinos
pa
Pradėjo tardymus
pertų suteiktomis žiniomis.
mės teikiama ir policijos organi
Rugsėjo 5 dieną yra darbinin
somybe ir be jokių sąlygų, mes
tiems
tėvams.
tą.
Sustiprinti šeimą
zuotų klubų veiklai. Nurodomas
VVASfflNGTONAS, rūgs. 2. — kovosime. Mes turime ryitą, gin kų šventė (Labor Day) ir „Drau
Pabaigai
studijoje
pabrėžia
Prancūzai ir toliau stiprina Att. gen. Herbert BrowneU pra klų ir pinigų pergalei, gal jos ke go" piknikas. „Draugo" didžiulis
Tarp išvadų galima rasti tokių reikalas organizuoti ir kitus įvai
rius klubus, kuriuose jaunimas ma, kad reikalinga sudaryti spe savo karines jėgas Moroke ir Al dėjo investigaciją. Jis nori suži lias ir ilgas, bet laisvę laimėsi piknikas — išvažiavimas bus
tvirtinimų, "kad:
Mažamečių nusikaltėlių esti būtų auklėjamas ir rastų sma cialią tarptautinę įstaigą koor žyre. Į Moroką atvyko prancūzų noti, ar nepažeidžiamos negrų me. Mes siūlome Prancūzijai su Oaks darže, prie 119-tos ir Ar
mažai arba ir visiškai nėra tose gaus užsiėmimo. Toliau svarsto- dinuoti visų šalių kovos su maža- pėstininkų pulkas, o į Alžyrą 4- konstitucinės teisės Mississippi sitaikinti dabar, kad abejose pu cher gatvių, Lemont, 111.
šalyse, kur šeima yra laikoma pa ma radijo, kinoteatrų, televizi- mečių nusikaltimais programas. toij pėstininkų divizija.
Saulė teka 6:15, leidžiasi 7:24.
valstybėje. Jei paaiškėtų, kad sėse būtų išgelbėtos gyvybės. Jei
grindine bendruomenės ląstele.
Boyer De La Tour šiandien at negrams paneigiamos konstitu- ji nenorės, mes pasiruošę kovoti
Orus Chicage je
Tačiau jie didėja tose srityse,
silankė į Qued Zem, prekybinį cinės teisės, Brownell imtųsi iki galo.
kur pastebimas pramonės rajo
Chicagoje ir jos apylinkėje
centrą, 107 mylių pietuose nuo griežtų priemonių prieš teisių
nų ir miestų augimas.
• Laivyno naujausias lėktuv- šiandien ir rytoj oras bus gražus.
' laužytojus. Tardymas prasidėjęs
tus. Daugiausia beždžionių siun Rabat.
Dulles
atostogose
nešys Saratoga bus nuleistas į „Draugo" piknike pirmadieni
Todėl siūloma, kad šeima, kaip
čiama į Jungtines Amerikos Vate
Pusiau oficialūs pranešimai ryšiumi su primary rinkimais.
oras irgi bus gražus.
toks vienetas, būtų stiprinama te
WASfflNGTONAS, nigs. 1. — tybes mediciniškiems tyrinėji sako, kad mažiausia 750 moro Yra nusiskundimų, jog Missis vandenį spalio 8 d. Brookiyne.
nai, kur jai atsiranda pavojus JAV užsienio reikalų sekreto mams ir skiepų gamybai prieš kiečių žuvo sukilimo metu. Ne sippi valstybėje kaikuriems neg
silpnėti, ir apsaugota tenai, kur rius John Dulles ir jo žmona lėk paralyžiaus ligą.
oficialiai teigiama, jog sukilimo rams nebuvo leista balsuoti.
ji dar tebėra stipri. Kadangi vis- tuvu išvyko atostogų į Duck sa
metu žuvo 3,000 morokiečių.
dėlto yra labai sunku šeimai nu lą, kuri yra Ontario ežere, Ka
Prekybine kelione
— Vakar du jauni banditai pagrobė apie 6,000 dolerių iŠ Va
rodinėti ką ji turi daryti ir ko nadoje.
Studentai streikuoja
lentine Federal Savings and Loan Ass., Cicero/e, IU.
JOHANNESBURG, mgs. 2. —' kartojasi sena
ne, siūloma, kad šituo atveju
KOPENHAGA, Danija, rūgs.
— Anglijos karalienė Elzbieta II ir jos vyras Edinburgo kuni
Izraelis ruošia dviejų savaičių
mokykla kuo glaudžiausiai ben
sovietų
taktika
1. — Danijos vyresnieji medici gaikštis kitų metų birieUo 8—9 d.d. lankysis švt\lijos
Didesnes
tekės
sostinėje
ekskursiją pietų afrikiečiams,
dradarbiautų su šeima.
nos studentai Šiandien sustrei Stockholme. Juos pakvietė Švedijos karalius ir karalienė.
NEW YORK, rūgs. 2. — Pra
BUENOS AIRES, Argentina, perkantiems Izraelio produktus.
Bet ir čia, globiniu mastu žiū
kavo, reikalaudami geresnių są
— Tarp egiptiečių ir izraelitų vakar susikirtimai dar tebevy
rint į šeimą, gali būti reikalingos rūgs. 1. — Argentinos kongresas Ekskursija prasidės spalio 12 d. eitąjį ketvirtadienį sovietai Jung
lygų: jie reikalauja nustatyto ko Gazos apylinkėje.
tinių Tautų nusiginklavimo ko
įvairios skirtingos priemonės tai praeitąjį ketvirtadienį suteikė
Izraelis dabar per metus per
atlyginimo, švenčių ir t.t. Kaiku— Portugalijos policija areštavo septyniasdešimt vieną indą
šeimai stiprinti. Tai juk pareina Peronui didesnes teises. Diktato ka bevelk už du milionus dolerių misijos posėdyje parodė savo se
rias ligonines streikas nepalietė. prie pietinio Goa's rubežiaus. Įvairios indų grupės reikalauja su
nuo paskirų tautų reikalavimų ir rius Peronas galės bausti savo vertės prekių iš Pietų Afrikos, o ną taktiką — išsisukinėjimą ir
*
jungti portugalų Indiją su Indijos respublika.
tradicijų. Bet vistiek, kaip pra politinius oponentus be teismo Izraelis į Pietų Afriką pasiunčia nenuoširdumą. Sovietų Sąjungos
— Du nauji laivyno vienetai suaktyvinti Filipinuose, kad su
delegacijos atstovas Arkady A.
nešime teigiama, reikalinga, kad procedūros.
Britai
tariasi
už $392,000 vertės daiktų.
stiprinus prieškomunistinį frontą Tolimuose Rytuose.
Sobolev savo klausimais, patiek
kiekvienoje šalyje ir bendruome
— Penkiasdešimt septyni vyrai, du iš jų karininkai, dalyvavę
LONDONAS, rūgs. 2. — Bri
tais Vakarams, parodė seną so
nėję būtų planas vaikui į ben
73,017
beždžionių
• Italija ir Jugoslavija atidarė vietinę taktiką. Sunku susikal tanija tariasi su Sovietų Rusija, karių sukilime prieš dvi savaites prie Torit, Sudane, grįžo į Khardruomenę įvesti.
NEW DELHI, Indija, rūgs. 2. susisiekimą jūra tarp tų dviejų bėti betkdkiu klausimu su komu kad britų prekybiniai lėktuvai toumą ir pasidavė. Daugiau 300 sukilėlių dar yra Torit apylinkėje.
Daugeliu atvejų kaltė verčia
— Izraelis priėmęs Jungtinių Tautų prašymą baigti kovas su
ma tėvams, bet ir čia pabrėžia — Šiandien Indija išsiuntė 73,* kraštų. Tai pirmas toks įvykis nistais, kurie siekia ne taikos, galėtų skristi virš Sov. Sąjun
gos teritorijos.
Egiptu, jei Egiptas pirmas jas baigs.
bet pasaulio pavergimo.
ma, kad ir tėvai nevisada esti 017 beždžionių į įvairius kraš nuo 1953 m. spalio 8 d.
SALOMĖJA
NARKĖUŪNAITĖ
Mūsų korespondentė Jungt. Tautose

Turi įgaliojimus pašalinti
sultoną Ben Arafą

Žinios iš visur

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA

VAŽIUOJAME Į "DRAUGO" METINĮ PIKNIKĄ, KURIS ĮVYKS RUGSĖJO 5D. (LABOR
{) OAKS DARŽE, prie 119tos ir Archer gatv. Lemont, 111. Priede rasite kelrodi ir busu tvarką

DIENRAŠTI** DRAUGAS. CHICAGO, ILUNOIh

-,.

šeštadienis, rugsėjo 3, 1955
• m—

••

"DRAUGO" STATYBĄ PRADEDANT
Valandėle su inž. Juozu Augustinavičium
Pavažiavus 63-čia gatve j vakarus už Pulaski ave, prie Kilbourn ave matosi beaugantieji
naujų pastatų pamatai. Jau išpilta apie 250 kubinių jardų cemento. Pirmiausia statoma leidėjų namas ir koplyčia, baigiami planai ir paties "Draugo"
pastato ir šis nerūkus pradės
augti.

plytų bus gauta čia pat. Balkių
įr kitos statybinės geležies užsakyta Chicagoje. Jos reikės ap:e
60 tonų. Karnyzams, fronto pa
gražinimams, palangėms eis terakota, kuri jau užsakyta Chicagojo. Iš fronto dar bus ir akm e n s dalys, kurios užsakytos Indianoje. Cemento bus sunaudota apie du vagonu. Koplyčia ir
laukiamieji bus iš vidaus kloti
fanera. Ši medžaga šiltesnė,
teajvesnis jos paia'kymas - - tik
am tikrais
laikotarpiais reikės
P l a k u o t i . Koplyčios stogas bus
vario, o kiti stogai — plokšti,
panaudojant standartinę medžią
gą. Koplyčioje bus penki vitra
žai, k u r u o s ruošia dail. K. Var-

Jau rugpjūčio 22 d. "buldoze
ris" iškasė pamatų žemes, nuly
gino kalnelį nupildamas į šalį
apie 500 kubinių jardų žemės.
Aną dieną sukliudė kile s lietus,
bet vanduo buvo išpumpuotas,
kad t k darbai nei kiek nesusitrukdytų. Gruntas — molio, la
bai kietas ir pastatas stovės stip
riai. šiuo metu nuolat dirba apie **** J a m * d i r b t u v C b u s n u ^ a "
10 žmonių, o betoną pilant bus b e n t i l a n ^ r ė m a i i r J i s i š k a r "
sutelkiama iki 20 žmonių. Visi t o * J u o s s u d ė s ****** k a s P a s
darbininką — unijų Didžiojo P a r t i n 3 v i s j * d a r b a -- V i s a s t a t y b a <
darbymečio metu, kai prie sta- P a S a l s u t a r t * ' t u r i b ū t i b a i ^ a
tybos bus 20 kvalifikuotų darbi per 365 darbo dienas.
šltaip atrodo pirmieji statybos darbai
ninkų, tik per vieną dieną jiems
Ši statyba yra pirmas lietu
=.
visiems teks išmokėti apie $600. vių bendrovės "Neries" darbas.
Ta'gi — dabartiniais laikais sta Vėliau ji plėsis, ims statybas ne g i u s t e c n n į § k u s reikalus. Augs— Prof. dr. J. Purinas, suretyba nėra pigi.
tik Chicagoje, bet ir visuose t e s n į o s i o s Lituanistinės mokyk- Į dagavęs Enciklopedijos VI toPrieš šią statybą susidarė lie JAV-se. Inž. J. Augustinavičius, l a s d i r e ktoriumi pakviestas su-jmą, grįžo į Philadelphiją. Pa
tuvių Neries bendrovė, kuri sta k u r i s j a i v a d o v a u j a , i š C l e v e tiko būti prof. dr. J. Puzinas, tirta, kad jis pavasarį vėl išvyks
tybos darbus apsiėmė padaryti lando persikels gyventi į Chica- kuris sudarys pedagogų tarybą j Bostoną Enciklopedijos redapigiau negu kito3 bendroves. gą. Dabar jo šeima pasilieka Cle ir galutinai išlygins mokymo pla gavimo reikalais,
Tos bendroves pirmininkas ir velande, nes ^'o žmona Aldona ną. Mokslas vyks šv. Kazimiero
— Tautininkų gegužine, jvyNasvytytė
baigia
magistro
laips
statybos darbų vykdytojas yra
parapijos patalpose, kuriomis kusi rugpjūčio mėn. 28 dieną,
inž. Juozas Augustina vi čius (jau nio studijas prancūzų literatū naudotis leidimą mielai davė lie- tesutraukė nedidelį bendramin
nesnis brolis dail. P. Augi aus). ros.
tuviškų reikalų nuoširdus rėmė čių būrį.
Vicepirmininkas ir finansų tvar
— Jonas Stikliorius, vietos L.
Inž. J. Augustinavičius yra jas prel. I. Valančiūnas.
kytojas — prekybininkas J. Lie- kilęs iš Žemaičių Kalvarijos. Vi
Bendruomenes pirmininkas, pir
Ši Lituan'stinė augštesnioji
ponis, I/etuvoje baigęs Preky durinę mokyklą ėjęs Sedoj, gim
kosi namą 6240 Washington
mokykla sudarys tąsą Lituanis
bos institutą, vienas iš vadovų
naziją — Telšiuose. Kaune bai tinės šeštadieninės mokyklos. Ją Ave., į kurį persikėlė rugpjūčio
Lietuvoje buvus os bendrovės
gė universiteto statybos fakulte lankys visi, baigę pirmąją. Ta mėn. pabaigoje.
Statyba. Bendrovę sudaro 10
— Mokslas prasidės visose lie
tą. Dar studijas beeidamas vyk čiau ir vyresnio amžiaus jau
narių ir jie parūpino reikalau
dė parangas. Telšiuose pastatė nuoliai kviečiami ją lankyt1'. Te- tuvių parapinėse mokyklose rug
jamą užstatą $40,000.
sėjo mėn. 7 dieną.
B. B.
Prie augančių cemento pama- Amatų mokyklą, Ligonių kasos neliks nė vieno Philadelphijos
rūmus, Medvilnės fabriką. Dres- ,
tų stovi traleris, kuriame įsiku- ,
'
. . . . - vJ*
lietuvio jaunuolio, nebaigusio Chicagoje
A
šios Augštesniosios lituanistinės
ręs darbų vykdytojas inž. J.
^ A«^„ ™ w . ^ . .
t
buvo stiklo
fabriko
staty-L.
. v'
. . . lifll,n:of:^c
bos skyriaus
vedėjas.
Clevelan-|
T dene
mokyklos, k*tais žodžiais
tariant
Augustinavičius. Jis čia pralei
Sudiev žiurkių ir uodų
de pastatė apie 50 namų, 8 apar— lietuviškos gimnazijos trem
džia visas dienas. Pasklaidėme
karalystei
tamentinius pastatus ir Nepa
su juo milžiniškus planų lakš
tyje. Jos kursą laikysime priva
liaujamos Pagalbo3 Šv. P. Mari
Daug metų prie Dievo Apvaiz
tus: 13 architektūrinių, 3 struk
šalia vietinės High School.
jos lietuvių bažnyčią. Toronte lomu
Tepasinaudoja ja ir mūsų stu- dos parapijos klebonijos (18 kotūrinius, 3 mechanin'us (kana
pastatė pranciškonų bažnj'čią ir dentijos ta dalis, kuriai nebuvo lonijoj) visiems chicagiečiams
lizacijos, vandentiekio), 2 — e- Putname — Tetuva ; čių Nekalto
lektros. Taigi — iš viso yra 21 Prasidėjimo seserų vienuolyno lemta lietuviškos gimnazjos kur, buvo gerai žinomas apleistas
pastatas, taip vadnamas, bačstambus planų lakštas. Kiekvie koplyčią. Taigi turi platų paty so klausyti.
kinyčia. Pasenusi graikų tauty
na smulkmena numatyta, aps- rimą įvairiose vietose ir valsty
Vyčiai
šeinio
bės šeima ap'e 40 metų darė
skaičiuota. Tuos planus sudarė bėse vykdyti statybos darbus.
liet. architektas J. Kova.
Philadelphijos lietuvių Vyčių sau pragyvenimą taisydama ir
Iki šiol jam sekėsi. Nei jam pa
— Norime iki žiemos visą sta čiam, nei darbinnkams neįvyko 3 kuopa buvo atstovaujama net valydama senas bačkas (statitybą pavaryti po stogu, kad ga jokių nelaimių, nebuvo jokių ne 14 atstovų Amerikos Lietuvių n e s ) - Sis » nepavydėtino grožio
lėtume vidaus darbus vykdyti susipratimų. Energingas inž. Vyčių seime. Atstovų tarpe bu pastatas, būdamas prie kultūri
ir šalčiams atėjus, — aiškino in Augustinavičius kur tik būda vo kun. dr. B. Šimkus, pirm. nių pastatų — bažnyčios ir pažinierius. — 2iemą lengviau
mas orgarrzavo inž ; nierių sky Elena Šaulytė, buvęs pirm. J. rapij'nės mokyklos, kiekvieno
dirbti, nes darbininkai ne taip
praeivio atkreipdavo dėmesį ir
r u s (Memmingene, Clevelande) Janula'tis ir kiti.
užimti. Plytos, išlaukinės, jau
nusistebėjimą šios vietovės neir buvo išrenkamas jų draugijos Mrrio Ansamblis gastroliuoja
užsakytos iš Pennsylvanijos.
higieniškumu. Vasaros metu appirmininku.
Augina
dvi
dukreles
Philadelphijos
Lietuvių
m
e
n
o
j l i n k š j g a r a ž ą 8 į a usdavo miliočia tokių nėra. Jos ten turi ma
V€i8ėgi d a u .
žus geležies krislelius ir išdegu- — 10 ir 13 metų, kurios vasa- Ansamblis, vadovaujamas L. | n a i u o d ų 0 vldu^
ra m ė s t a
Kun
A
sios duoda savofšką atspalvį. £
Paleisti Nekalto Pra Kaulinio, šiais metais jau antrą g y b ė ž u r k i ų i r ^
;
Plytų užsakyta išorinių 140,000, s dejimo seselių stovykloje Put- kartą dalyvavo Pensylvanijos c M a r t į n k u 8 , parapijos klebo" i J. Pr. lietuvių angliakasių tradicinėje
k e l e t ą k a r t ų k r e i p s s i j chio vidaus pusei — apie 100,000 name.
Lietuv.ų Dienoje Lake Wood. j c a g o s m i e s t o v a d o v y b ę > k a d ^ į p
Dainos, nors nepilnoje ansamb- ( n e h i g ienišką vietovę kokiu nors
lio sudėtyje dainuotos, paliko b ū d u s u t V a r k y t ų šiomis dienogerą įspūdį. Gerai pasirodė ir mis šis klausimas išsisprendė
tautinių Šokių grupė, vadovau- | g a n a l e n g v a i J o n n P o dmajers
matyta pradėti 2 v. p.p. Suda lama B. Gasparienės. Po vyku-, k y g e r a g p a r a p į e t i s ir kontrakPhiladelphia, Pa.
rytas Letuvių Dienos rengimo sio pasirodymo gaVo kvietimą t o r i u s n u p i r k o žį u r kių ir uodų
S~ km ingai rengiamasi lietuvių Komitetas, į kurį pakviesti vi3i atlikti Lietuvų dienos programą b u v e i n ę i r p r a d ė j 0 griauti. Kiek- X Dienai
parapijų klebonai, Liet. Savišal- Wilkes Bare.
|viena3 sustojęs ilgokai pamąspinių klubų pirmininkai, kultūri B. Balso piniginiai sunkumai Į to ir stebisi, kad Čhicagos miesPhiladelphijos Lietuvių Diena,
nių organizacijų pirmininkai bei
Po vasaros atostogų Phila- t e i r d * r P r i e kultūrinių pasta
įvykstanti rugsėjo mėn. 18 die- visa eilė ryškesniųjų Philadel
tų tokia žiurkių ir uodų lindyną Eddingt6n parke (pas Babu- h i j o g l i e t u v i v e į k ėjų
Kelių d e l P h l J O S L i e t u v 1 1 * Bendruomen§s Balsas
lą), yra vienas didžausių netoli- d i
~ r a d i J ° v a l a n d ė l ė , nė iki ; šių dienų išsilaikė. Naub ė g y j e laukiamas paskelmo3 ateities įvykių, kuriam ren- K . . , „ -f ™„;„«s„*o a «* ! — turi labai mažai besiskelbian- J a s še min'nkas rengiasi vieną
<•
i
v.
biant komiteto pasirašytas at- v.
.
atrpmnntimti n likusinip
hf
c ų ir
nverstas
DUta
įrengti
automobiliams
giamasi su ypatingu kruopštu- s i 5 a u k i m a ; v a u s Philadelphi-1 finansinius
*** Psunkumus.išgyventi,
- atremontuoti,
o įiKusioje
Šie sun vietoje
JOS
lietuvius.
mu. Tailietuvių
jau ketvirtoji
phijos
šventė Philadel
atviroje
kumai stipriau jaučiami dėl sto- pastatyti kiemą. Tikiu, kad 18
gamtoje. Šiais metais ji įvyks
Tikimas!, kad 4-ji Philadelphi j ties kainos pakėlimo už pusva kolonijos ir Dievo Apvaizdos pa
vasaros pabaigoje, t. y. rugsėjo jos Lietuvių diena sutrauks ne landį dešimčia dolerių.
Stotis rapijos gyventojai naujam šei
mėn. 18 dieną. Tuo pačiu bus tik Philadelphijos, bet ir iŠ toli- tai padarė dėl jos galingumo ke mininkui bus ilgai dėkingi.
Kun. St. š a a t a r a s
baigtos ir visos didesnės pramo mesniųjų apylinkių lietuvius.
turis kart sustiprinimo.
gos gamtoje.
TRUMPAI:
Atidaroma Augštesnioji
Išleistuvės ir priimfoįvės
•

nius 7 metus buvo kun. Ed. Ab
r o m a i t i , ypatingai gedi jo: yra
daug daug jai gero padaręs. Jei
šiandien draugija skaito narius
šimtais — tai vis nuopelnas kun.
Ed. Abromaičio!"
Tą patį galima pasakyti ir
ap'e Sodalietes, kurias visa šir
dimi vedė geresnio tikslo — to
bulybės.
Ir visos kitos, esančios Visų
Šventųjų parapijos ribose, ka
talikiškos organizacijos, mokyk
los vaikučiai, ga'lisi kun. Ed.
Abromaičio i r linki geros sėk
mės ir kitoje parapijoje.
Savo dėkingumui
išreikšti
kun. E. Abroma'čiui parapijos
katalikiškosios organizacijos
ir parapiečiai š. m. rugsėjo
mėn. 11 d., 6 vai. vak. parapi
jos salėje ruošia šiam darbš
čiam kunigui išle'stuvių atsis
veikinimo puotą ir taip pat nau
jam vikarui, kun. R. Saudžiui,
priimtuves. Puotą paįvairins me
ninė dalis.
J. M. Jagminas

Kttsburgh, Pa.
— Lietuvos Vyčiu 19-tos kuo
pos didelys būry 8 narių dalyva
vo L. V. seime, Newark, N. J.
- * ftv. Petro ir Povilo lietuvių
bažnyčioje, Homestead, Pa., 40
vai. atlaidai įvyks spalio mėne
sio pradžioje.
— Kun. W. Karaveckas per
L. Vyčių radio valandą labai įti
kinančiai įrodė Dievo buvimą.
Daugiau tokių pamokslų ir įvai
resnėmis temomis.
— Kun. M. Kazėnas grįžo iš
ligoninės ir jau tvirtėja.
— Mirė Kaz. Metane (Juo
zaitis), iš Homestead, Pa. Pri
klausė parapijos L'etuvių klu
bui ir šv. Petro ir Povilo drau
gijai.
— Šv. Pranciškaus vienuolyno
rėmėjų seimas įvyko rugpj. 28
d. sekmadienį.
Koresp,

Kunigams Šelpti draugijos
pranešimas
Kunigams , šelpti Draugijos
valdyba šaukia visuotinį drau
gijos susirinkimą 1955 m. rug
sėjo 13 d. Scranton, Pa., Hotel
Easey, Lackvanna Ave.
Šalia eilinių darbų tvarkos da
lykų bus svarstomas ir įstatų
papildymas.

Kadangi šis visuotinis susi
rinkimas yra pirmasis po stei
giamojo, jis gali turėti didelę
reikšmę draugijos ateičiai. To
P. s. jau galite gauti:
dėl valdyba kviečia jame daly
V. Putino Altorių šešėly 3 to
vauti visus lietuvius katalikus
mai įrišti t k $6 —.
kunigus.
101 Daina — su žodžiais ir
Kunigams Šelpti Draugijos gaidomis įrišta tik $1 —.
Valdyba
M. Varnienės Didžioji virėja
įrišta tik $6.
J. Grabausko. Mandagumo
DĖMESIO
vadovėlis (auklėjimo) tik $2 —.
Ieškome scenos veikalų: Po
V. Cžiūno Tautinis auklėji
nia Barbe, Kuprotas oželis ir mas šeimoje tik $1.50.
Tėviškes pastoge. Taip pat rei
Climpia rašomos mašinėlės
kalingas Hsnriko Senkevičiaus
"Qno
vadis?",
lietuviškasis su liet. ir kitų kalbų raidynais.
rinkoje
vertimas, ir Broliu Grimų pa Tokių mašinėlių USA
sakos. Pirksime, mokėdami ge dar nebuvo — kas tai nepapras
ras kainas, arba keisime į nau ta nuo $69 —.
jausius mūsų leidinius. Atsi
liepkite: Terra, 3333 S. Halsted
Street, Chicago 8, Iii.

Skelbkitės "Drauge"!

1 ST. ANNE DE BEAUPRE
DEVOTIONS
From \658 to dhate. over 30 million have
journeyed to the wondrous Shrine of Ste.
Anne de Beauprp. dedlcated to the MOTHER OF THE MOTHER OF GOD. In
recent years, elose to 2,000,000 have visited
the Shrine annually.
Your own personai intentions will be
placed under the relic in the national
The village of Ste. Anne *1
de Beaupre is located on Shrine of Ste. Anne de Beaupre.
the North Shore of the St.
La\vrence Hiver, 200 mi.
from Montreal and 20 mt.
from Quebed City.
It is
on Route 15.

DEVOTIONS AT STE ANNE
DE BEAUPRE
(Daily servtee l»mir>: dūrins ail sununer)

MORN1NG MASSES . . .
ON WEEK-DAYS: 5:45, 6:25, 7:00, 7:55. 8:10
ON Sl'NDAYS: 5:30, 6:00, 6:45. 7:30, 8:15, 9:00 (Solemn Hi«h)
10:00 and ll:on (in Basement). U (Noon).
EVENING MASSES: 9.00 F. M., (U.ntli-September 18th.
every cvening, exoept on SudStĮ*'*).
DAILY CEREMONIES: (Everyday, until end of September) —
10:30 A. M.: Prayers, Proci^ssion, Benediction of the
Blessed Sacrament.
%
2:30 P. M.: Prayers for the siek, and veneration of fhe Major Relic
I:t0 P. M.: Stations of the Cross. in English. on Hillside.
7:30 P. M.: Confessions (these are heard anytime during the day)
8:00 P. Ii.: Prayers and Candlelight Procession, followed by Holy
Mass or the Benediction of the Blessed Sacrament.
M AIL YOUR PETITION TODAY
Ali offerings-should be sent by check or money order
Name
f
Address —
City —
State
MAIL TO: RKV. DEIOTION DIRECTOR, BASIL1CA STE. ANNE
DE B E A l ^ R E , PKOV. Ų I E B E C , CANADA

ORGANICALLY GROWN
California L*monai $1.00 ui tuziną.
11.16 j rytus u£ Mississippi, Postpaid
(Minimum užsakymas 2 tuzinai).
Special: fc dfižfej $8.50. Pilna dS25 $15.00, užmokant su užsakymu.
(Apie 75 sv.) Siųskit užsakymus J:
Dept. A. F.
Albert E. Lesie, Growcr, 14545 W.
\Vhittter Blvd., Whlttter, California

PABKHOLME SERVICE
STA1TON
5000 W. O r m a k Rd.
Lietuviška gazolino stotis ir
automobilių aptarnavimas
WUliam J. Grigelaitis, sav.

KAN. JUOZAS TUMASVAIŽGANTAS
Jo šviesiajai asmenybei primin
ti ir jo kūrybos stiprybės pasi
semti išleidžiama A. Merkelio
parašytą Vaižganto monografi
ją apie 500 pusi. įrišta $7 —,
Vaižganto raštai 20 tomų. Vie
noje knygoje po jdu tomus įriš
ti po $5 —. Palengvinsite išlei
dimą užsisakydami iš anksto,
pinigus sumokėsite kai knygas
gausite. Leidėjas J. Karvelis
3222 S. Halsted St. Chicago, Iii.
tel. YA 7-0677.

Skaitykite ir platinkite dienrašti "Draugą".

MŪSŲ KOLONIJOSE

ko

Rugpjūčio mėn. 19 dieną įvy
Bendruomenės
Valdybos

Lituanistinė Mokykla.

— Aleksas VaškeUs, neseniai

Lietuviškosios

Visų

Šventųjų

Po visos eilės parengiamųjų pirkęs namą, tvarkydamas jo parapijos Roselande nariai ir kle
kviestas Philadelphijos lietuvių
organizacijų atstovų pasitari- darbų bei Kultūros Tarybos pla- stogą, nukrito nuo kopėčių ir bonas kun. J. šaulinskas liūdi
darbštaus ir nepaprastai stromas Lietuvių Dienos reikalu. Iš nav'mų nuo rugsėjo mėn. puses sunkokai susižeidė.
Jakševieių šVma, atvykusi paus vikaro, kun. Ed. Abromai23 kviestųjų atvyko 13 atstovų, pradės darbą naujos rūšies Phikurre nuoširdžiai dalyvavo LD ladelphijos lietuvių gyvenime pas savo gimines iš Pakistano, Į čio, išdirbusio šiame Dievo vyreikalų svarstyme. Bendruome- švietimo institucija — Augštes-'ne'lgai viešėjusi Philadelphijoje, Į nuogyne net 7 metus. Jo darbšnės Valdybos patiektas Lietu- nioji lituanistinė mokykla. Kul- nuolatiniam gyvenimui išvyko į tumu čia daug gero yra pada
ryta dvas'nėjs ir materialinėje
vių Dienos rengimo planas iš es-1 tūros Tarybos paskutinis posė- j Čikagą.
mės buvo priimtas. Pritarta dis, įvykęs rugpjūčio mėn. 26
—- V. Votertas, prieš metus parapiečių gyvenimo srity. Ypaminčiai Dienos kalbėtoju kvies- d'eną, aptarė visas smulkmenas, persikėlęs į Balt'morę, pasinau- tingai kun. Ed. Abromaitis per
ti gen. konsulą Budrį iš N. Yor- susijusias su parengiamaisiais dodamas atostogomis, su šeima tą laiką parodė nepaprastą stroko. Meninę programos dalį at- darbais, sudarė provizorinį mo-' ir ponia Molioliene iš Čhicagos, pumą lankydamas ligonius.
Švento Vardo Draugija, ku
Tks Philadelphijos L. Meno an- kymo planą bei apsvarstė kitus lankėsi Philadelphijoje pas seriog dvasios vadu per paskuti
>sambli8. Programa aikštėje nu- su mokyklos atidarymu susiju-i nus prietelius.

V
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Bris* your famfly and frieads and help us «bsene

a

doubie m+mmam i

Jom u s for a slfoe of birthday cake and a cheering c u o of coffee anvtime durIng t h e (elebration. Open an accotint or add t o y o « r navings and v o o l l take
home s handv all-alununiMii ice cream dipper — perfect for k* cream notmtoes, chopped m e a t s , etc.
r*~
Don't forget — we invite y o u t o visit u s September 1 — 10.
!

letoiuL SautiuLi
AND IOAN ASSOCIATION
• • • ••#•<
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KIMTI1>
«VALAMJŪi

Bntarad M 8©cond-ClajJs Matter March SI, 1911, at Chica«o, IUlnola
Undei the Act of Marcb t , 1879.
l

Marnber of the Catholic Preaa AM'o
FubUahed daily, azept Sundaya,
by the
Lithuanlan Catholic Presą Soclety
PRENUMERATA:
Metama
ChicasroJ ir CiceroJ
ft.OO
Kitur JAV Ir Kanadoje
$2.00
Užsienyje
111.00

SUBflCRIPTlON RATE8
$8.00 per year outatde of Chlcago
$9.00 per year 1D Chlcag-o £ Cicero
18.00 per year in Canada
Forelg-n f l l . 0 0 per year.

tt metų

• m6n.

Naujojo šventojo diena ,
Dr. JUOZAS DAUGAILIS
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— A l ir t * tneaos iiandteną, ti, jei jų nuolatos nelydi ir ne- amerikietiškais ginklais. Komuapaeisiu, — tepratarė, jis.
j seka pavyzdžiai, tai ryškiausia nlstai saukia: arabai, prie! jus
Tikinčiuosius skatino laiky- visų katalikiško veikimo cha- nukreipti amerikietiškų ginklų
tis vienybes. Prancūzų maldi- Į rakteristika būtinai turi būt! vamzdžiai. Jie nutyli, kad tie
savo tikėjimo viešas išpažini- ginklai galėjo būti per pastarą
ninkams kartą kalbėjo:
— Vienybe Bažnyčios vaikų mas per savo gyvenimo šven- jį karą prancūzams padovanoti
savo tarpe; tikinčiųjų su kuni-Jtumą, papročių sveikumą ir są- ar gauti tarpininkaujant NATO
gaiš; tikinčiųjų ir kunigų su žiningą Dievo ir Bažnyčios įs- organizacijai.
vyskūpais; tikinčiųjų,
vysku-' tatymų pildymą. —
Kiekvieną menkiausią įvykį
pų su Augščiausiuoju Ganyto
Ypač vertino spaudą ir vie komunistai panaudoja įrodinėti,
name laiške rašė:
ju sudaro mūsų galybę. —
kad amerikiečiai remia arabų
—
Tikintieji
tegu
žino,
kad
pavergimą ir Paryžiaus daromą
Apaštalauti auka, kurią spaudai daro, y r a vietin'ų gyventojų išnaudojimą.
Visus skatino prie apaštala gražiausias religijos veiksmas,
Antrasis taik'nys yra d a r
vimo dvasios, savo viename kuris geriausia gali patarnau jautiesnis. Maskvos agentai įtirašte sakydamas:
ti sislų išganymui.
k'nėja, kad amerikiečiai remia
— Ne tik žmonės, pašvęsti
Savo visus išteklius buvo Izraelį vesti kovai prieš jo kai
kunigais, bet visi tikintieji, be pašventęs geriems darbams ir mynus arabus, š i propaganda,
išimties, privalo pasišvęsti Die testamente galėjo pasakyti:
kuriai paremti turi ganėt'nai
vo ir sielų reikalams. —
— Neturte gimiau, neturte duomenų, jau padarė ganėtinai
Geriausia apaštalavimo prie gyvenau ir neturte mirštu.
stiprią įtaką ne tik Egipte, bet
mone laikė pavyzdį:
Ar reikia stebėtis, kad toks ir Saudi Arabijoje bei Libijoje.
— Kadangi žodžiai ir veiki žmogus pasiekė altoriaus 4jar- Arabi'oje amerikiečiai finansa
mo smarkumas nieko negelbs- bę?!
vo žibalo šalt : niu8, o abiejuose
kraštuose jie turi karines įgulas.

Eucharistinio popiežiaus Pi
jaus X, kurs į pasaulį meti
garsųjį šūkį: "Viską atnaujin
Redakcija straipsnius taiso s«tvo nuožiūra. Nesunaudotu straipsnių ne- ti Kristuje", kurs dabar nese
•augo. Juos grąžina tik ii anksto susitarus. Redakcija ut skelbi m i/ turinj niai buvo šventuoju
paskelb
beatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą.
tas, švente yra paskirta šian
dien, rugsėjo 3 d. Įdomu, kad
jis yra pirmas popiežius, kano
Popiežius Pijus X
nizuotas per paskutinius 242
Jungtinėse Amerikos Valstybėse įgyvendinta labai graži metus. Jis mirė Didžiojo karo džią naujojo didžio Kanonų
tradicija — vieną dieną minėti kaip Darbo Dieną. Toji diena pradžioje 1914 m. rugpj. 20 d., teisyno paruošimui.
Jautrios širdies* žmogui jam
murina kiekvienų metų rugsėjo pirmąjį pirmadienį. J i skirta o paskelbtas šventuoju 1954
buvo gaila net gyvulėlių ir
išimtinai darbininkų , poilsiui. Svarbiausia, tą dieną dar- metais.
binnkija turi progą pasvarstyti socialines problemas, pagalvoti, Neturtingo paštininko sunūs jisai vienu metu gyvulių g b bos draugijai pasiuntė savo
kuo būtų galima pagerinti savas būvis.
Būsimasis šventasis gimė paveikslą su palaiminimu, ku
Izraelio klausimas
Neramumai
Viduržemio
srityje
Daugelyje vietų Darbo D'eną yra sukviečiami masiniai su neturtingo
paštininko
Sarto ris, kaip pranešė per vieną
sirinkimai, kuriuose kalba darbininkų unijų vadai, valdžios parei
Arabų valstybės jau šiandien
GEDIMINAS GALVA
šeimoje
1835
m.
birž.
2
d.
J
a
u
prelatą,
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gūnai, socialinių ir ekonominių dalykų žinovai. I r spauda i š s a - , - ,
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nepritaria Dulles skubotam pa
« i . u pasvarsto darbininkiškas problemas. Amerikos Katalikų! d a r n a s kunigu parode duiel k u n e s t eng,as. sukl.udyUz.aur
Arabai nepripuolamai dabar nalistams įsigalėjus kaikuriose sipiršimui Egipto — Izraelio su
*
' - s a v ę s atsižadej.mą
siaučiant rūmus prieš anuos
anuos nebylius
sikirtimą sulaikyti. Kurios prie
Veikimo Centro (National Catholic Welfare Conference) socia
cholerai jo parapijoje. Kaiku mums Dievo duotus tarnus (—* veda kovą net dviem frontais. srityse gali sudaryti rimtus pa monės bebūtų panaudotos minė
linės ak c jos skyrius prieš Darbo Dieną jau dešimti metai iš
Išdavoje prancūzai žynrai su vojus net pačioms amerikiečių
ri laiką dėstė dogmatinę teolo gyvulius)".
toms valstybėms sutaikyti, koleidžia specialų pareiškimą, kuriame iškeliami aktualesni darbo
silpnino Europos saugumą, kai karinėms bazėms.
giją seminarijoje. Buvo ypa
,WukfclUf į 7 psl.)
ir kapitalo santykiai.
; Darbštus ir nuolankus
iš NATO žinios atitrauktos žy
"Ta'kingos ir oesišypsanČios"
tingo
veiklumo
žmogus
orga
Šių metų pareiškime šis skyrius džiaugiasi, kad per pasta
mios karinės pajėgos. P a r y ž u - Maskvos parėdyti agentai pra
Didelio darbštumo
vyras.
nizacijose.
rąjį dešimtmetį padaryta stambi pažanga darbininkų ir darb
je vyrauja savotiškas sąmyšis, dėjo aršią propagandą prieš aPAJIEŠKOJIMAS
Vienas
statistikos
rinkėjas
ap
davių santykiuose. Taip pat mano, kad kitas dešimtmetis dar
P&jieskomi seserėnai — ROMAS
Leonas XIII jį 1893 m. pa
kuris trukdo tuo klausimu da merikiečius. Jie siekia arabų
skaičiavo,
kad
Pijus
X
tik
daugiau gero toje srityje padarys. Tikimasi, jog ir Kongresas kėlė į kardinolus ir Venecijos
ryti rimtą sprendimą. Tuo tar tarpe sukelti nepalankias nuo MACURIS ir HEN'RIKAS MACŪ1910
metais
turėjo
50,000
pri
duos reikalingų įstatymų tiems santykiams reguliuoti ir darbo patriarchus. Norėdamas pa
pu, ginklams gaudžiant ir aukų taikas, kad VVashingtonas yra rė RIS (Stasio Macurio sunūs). Atsi
liepti šiuo adresu — Antanas-Igna
žmonių būvį gerinti.
gelbėti Italijos
vargstantiems vačių audiencijų. Kasdien per skaičiui didėjant, vedamos keis mėjas Paryžiaus kolonialinės tavičius, 72 S. W. llth St., Miami
kaimiečiams, jis net pasisten žiūrėdavęs šimtus laiškų ir pa tos derybos. Prancūzai, net su politikos. Jie prikaišioja, jog 32, Jlorida arba Ray Burmistz, 8055
DERYBŲ KELIAS
atsaky sitarę su arabais ir berberais,
gė, kad valstiečių parapijose diktuodavęs dešimtis
prancūzai kovoja prieš arabus h ^ g ^ ^ , " * "
"' ""
Pareiškime primenama, kad bendros derybos tarp darbo būtų steigiami bankai jiems mų.
negalės senobiniu būdu esančių
ir kapitalo gal ir nėra pati geriausia socialinio teisingumo for varge padėti. Nuostabus spau
Didelio nuolankumo žmogus. klausimų išspręsti Šiaurinėje
mulė, bet tuo tarpu dar niekas nėra sugalvojęs geresnės. Esą dos mylėtojas, jis įstaigė laik
Kartą, jam jau būnant kardi Afrikoje. P e r toli įvykiai yra
pagrindo manyti, kad ši formulė visdėlto jau pradeda įgyti ir raštį "Difesa" ir pats Veneci
nolu atvažiavo pas jį draugas nuriedėję, kad vietos gyventojai
naują charakterį: "bendros derybos" tampa '^bendru galvoji jos kanalais gandola plaukda
kunigas. Apgyvendino jį pas būtų patenkinti kai kuriais pa
mu". Mažėja konfliktai, nes ir vienoj, ir kitoj pusėj atsiranda vo iš namo prie namo, rinkda
save, pakvietė savo koplyčioj žadais, kurių prancūzai negalės
ILGOJO GROJIMO PLOKŠTELI
daugiau geros valos ir daugiau ats'žvelgiama į bendrąjį visų mas jam p r e n umeratorius.
šv. mišias atlaikyti ir ėmėsi ištesėti, nors 1.5 mil. prancūzų
Kurią įdainavo
žmonių gerbūvį. Jei vyriausybė iš savo pusės duos paskatinimų
Netgi pareiškė — jeigu to pa jam patarnauti prie mišių. K a i [ m i e l a i s i e k i a 20 mil kitataučių
ir paramą šiai transformacijai iš konfliktus keliančių derybų į
reikalautų laikraščio egzisten kunigas parodė savo nusiste engti.
"kolektyvinį galvojimą", tai sudarys galimumus Jungtinėms
PENKIOLIKOS METŲ SUKAKTUVĖMS PAMINĖTI
cija, jisai nepagailėtų tam rei bėjimą, kardinolas Sarto pra Neramumai liečia amerikiečius
Amerikos Valstybėms įgyvendinti ekonominę demokratiją pilna
GENOVAITE ALEKSIUNATTfi, Akompaniatorė
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tarė:
ta žodžio prasme, ko nieko panašaus nėra buvę ir nėra jokiame
Sekančios dainos ir arijos yra įdainuotos į šią
kryžių,
savo
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Viduržemio
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Veravox plokštelę:
kitame krašte pasaulyje.
signijas ir kitas bažnytines vaikai moka
patarnauti šv. tėse. Vien Maroke, kuriame
MES PADAINUOSIM
Šimkus
VIENERIŲ METŲ LAIMĖJIMAI
NAKTIES TYLUMOJ
Šimkus
vyksta formalus karas, ameri
vertybes. Stipriai ugdė socia- Mišioms, o kardinolas ne?
RUGSĖJIS
„
....Jakubėnas
kiečiai išleido 500,000,000 dol.
Ypatingu pasitenkinimu tenka konstatuoti faktą, kad š : ais j hnį veikimą.
DOBILĖLIS
Vanagaitis - Jakubėnas
Nuotykis su elgeta
kariniams sutvirt'nimams įreng
ŠAUKSMAS
Budriūnas
1955 metais bent du labai svarbūs momentai darbininkų gyve
Viską atnaujinti
Kristuje
ti.
Maroke
esančios
keturios
PAVi^SARIO RYTAS
šimutis
Jam esant vyskupu pas jį
nime buvo realizuoti.
•
SPRAGILŲ
DAINELE
Petrauskas
£»ephens
1903 metais išrinktas popie šeimininkavo jo tikra sesuo. strateginės bazės atsidūrė pa
Pirmasis labai svarbus ir senokai lauktas dalykas, tai susiŽIEMA
„
Gruodis
jung mas dviejų didžiųjų darbininkų unijų — Amerikos Darbo žiumi jau savo pirmojoje enci- Kartą pasibastė elgeta. Būsi- vojuje. Jei Maroke pilietinis ka
KO 2TLAS 02YS BLIOVĖ . .
Jakubėnas
O TĖVYNE MANOJI
Ceriene
Federacijos ir Industrinių Organizacijų Kongreso. Nėra abejo-1 klikoje metė šūkį "instaurare I masis popiežius neturėjo jam ras užsitęs, niekas negali numa
'
Solo: Mary Bank v — Soprano
nės, kad šis susijungimas žymiai padės apjungti, suorganizuoti \ ominia in Christ" (Viską at- pinigų. Įėjo virtuvėn ko nors tyti jo pasekmių. Jis gali tapti
IŠTRAUKOS IŠ "BIRUTES"
Petrauskas
ir tuos darbininkus, kurie ligšiol dar buvo neorganizuoti. Tuo naujinti Kristuje). Išleido po-1pajieškoti.
Sesers tuo metu pavojingesnių už buvusį Indo
Solo: Estelle Bogden — Soprano
būdu bus galima praplėsti kolektyvinių derybų tarnybą ir bus j tvarkį, skatindamas prie daž-' nebuvo, tai jis elgetai i r ati- kinijoje.
Alvina Giedraitis — Mezzo
IŠ n AKTO "EGLE, ŽALČIŲ KARALIENE" ..».. .Petrauskas
išvengta ginčų tarp unijų dėl kompetencijų. Svarbu ir tai, kad nos šv. Komunijos, dėlto" vadi- j davė visą puodą su mėsa. Kai Gi amerikiečiai ir prancūzai
..*'.-.. Solo: Christine Bertulis—Soprano
dabar organizuotieji Amerikos darbininkai turės vieningą fron namas Eucharistiniu popiežių- sesuo patyrė, kas atsitiko, su- Maroke glaudžiai bendradarbiau
Genovaite Peškys—Soprano
tą kovoje su didžiuoju ir piktuoju darbininkų priešu — komu mi. Didelis bažnytinės muzi- sirūpino — ką vyskupui pa- ja. Paryžiui pritarus ten įrengti
Josephine Putrimas—Mezzo
amerikiečių karimai sutvirtini
AGNĖS
DAINA
Iš
"RADVILAS
PERKCNAS"
.. Karnavičius
nizmu.
kos ugdytojas. Jis davė pra- j duos valgyti
mai. Prancūzai baudžia nusikal
Solo: Genevieve Maczis—Soprano
Po šių dviejų galingų unijų susijungimo kaikas yra pareiš
tėlius, pažeidusius amerikiečių įIŠ II JO VEIKSMO "PAGIRENŲ"
Šimkus
kęs nepasitenkinimą. Girdi, tai duos darbininkams didelės įta
Solo: Eleanor Zapolis — Soprano
Tad tenepraeina Darbo Diena visai bergždžia!. Ilsėkimės, gulų narius. Baudos arabuose
GIESME
KUNIGAIKŠTIENES
BIRUTES GARBEI . Banaitis
kos politikoje. Katalikų Veikimo Centro socialinės veiklos de žaiskim, bet aukokim valandėlę laiko susikaupimui, pagalvojimui kelia neapykantą ne vien prieš
Užsakymus siųskite šiuo adresu:
partamentas nemano, kad taip galėtų atsitikti. Ligšioliniai JAV ir pastudijavimui visų tų darbo problemų, kurios yra susietos su prancūzus.
Ši ilgojo grojimo plokštele yra įgrota ant Verrox Masterpieee
darbhvnkų organ : zacijų vadai labiau yra persiėmę filosofija, kad mūsų kasdieniniu gyvenimu, kurios mums turi rūpėti. Turėtume
Transcription Hi-Fidelity Vinylite plokštelės ir sudaro 45 minu
Pilietinio karo metu gali būti
;
čių
programą. Plokštelei bus išleista spalio 3 d., 1955 m. ir kai
unijų paskirtis yra labiau ekonominė ir socialinė negu politinė. plačiau sus pažinti su popiežių socialinėmis enciklikomis ir įvai pažeistas žibalo tiekimas. Suža
nuoja $5.95; pridėkite 30 centų pašto išlaidoms padengtu
Kolektyvinių derybų sistema, tiesa, nėra tobula visa jsavo pil riomis progomis padarytais pareiškimais, nurodančiais mums lojus vamzdžius, amerikiečių že
ALICE STEPHENS
numa, tačiau ji ve:'kė pusėtinai gerai, taip kad organizuotiems pastovų ir tvirtą kelią į darbininkiškų problemų išsprendimą, mėje įrengti žibalo rezervuarai
410 S. Michigan A ve,, Chkmgo 5, m.
darbininkams nėra reikalo kreiptis į krašto vyriausybę, prašant į socialinį teisingumą ir į taiką.
gali likti tušti. Maroko naciojų problemas spręsti.
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$1.75
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ALICE STEPHENS ANSAMBLIS
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— Sūnau mano, kraujas mano!
gė padėti ranką ant Nikitos galvos, ant jo plaukų. Pro
Nikita tebestovėjo keistame letarge. Jis išstenėjo: jo pirštus sunkėsi Nikitos kraujas. I r lengvi Nikitos
Šiuos 1955 metus atžymi ir tai, kad taikingu kolektyvinių
— Tėvas? T u . .
kūno agonijos krūpčiojimai priminė gęstančiai tėvo są
derybų keliu padaryta žymi pažanga einant prie metinio darbi
Ne artėti prie Pan Gintowto pradėjo Nikita, bet monei paskutinį susitikimą su Uršule, kada jis švelniai
ninkams atlyginimo garantavimo. To jau pasiekta žymioje da
trauktis nuo jo atatupstas. Jo rankos drebėjo, ir veį- padėjęs ranką ant jos augančio pilvo stengėsi užčiuopti
lyje automobilių pramonės. Tai yra didelis šuolis į priekį. To
das buvo kaip nejudanti kaukė. Jis sušnypštė:
pirmuosius jų būsimo vaiko judesius.
pasiekiama net be streikų, be revoliucijos ir riaušių. Reikia
— Gana! Nekalbėk! Užmiršk ką šnekėjom. Už
— Janyčaras, — prašnabždėjo Pan Gintowt su
tai vadinti visai sveiku ženklu, kai unijos ir darbdaviai pasiima
miršk. Niekai.
baisiu atliktos pareigos jausmu
ant savęs atsakomybę garantuoti darbininkų atlyginimo ir dar
Jo
balsas
drebėjo
ir
lūžo.
Jis
puolė
prie
lango,
vėl
ROMANAS M m m \ v u \ m i
Žandaro siela apleido Nikitos kūną ir jo veido
bo pastovumą, vietoje pavedus tą visą reikalą vyriausybei. Jei
atgal prie lovos. Jis atgavo save.
78 tęsinys
bruožai paslaptingai kito. Prieš P a n Gintowtą iškilo
šiuo keliu ir kitos darbo problemos bus sprendžiamos, jei jos
— Tylėk, kaip kapas. Ne žodžio. Tuoj sugrįš visi. Nikitos veide nepamirštamai - mylimi Uršulės bruožai.
bus sprendžiamos gera valia ir turint galvoje visų žmonių ir
— Tu nepavadinsi manęs tėvu? Sūnau! — garsiu
— Tavo motįina, — sušnibždėjo Pan Gintowt
— Sūnus, — norėjo pasakyti tėvas. Nepasakė.
viso krašto gerovę, bus padarytas didelis ir garbingas patar
— Kur tai buvo prisižaidžius. Mane pagimdė. fnibždėsiu ištarė dūstantis Pan Gintowt
Kraujas dusino, sruvendamas į plaučių kavernas, kaip
navimas ne tik Jungtinėms Amerikos Valstybėms, bet tai nušvis Svetimi mane augino. Prieglaudoje. O tą nuotrauką
— Tu! Tėvas? — įsiutimo priepuoly suriko Niki vanduo dusina skenduoli
pavyzdžiu ir kitoms pasaulio tautoms. Be to visa tai pasidarys perdavė. Mažas ties ja\psiverkdavau. Bet... netikiu. ta. — Tu kartą mane pražudei. Tu palikai mane su
dideliu įrankiu kovoje prieš komunizmą. Aišku, kad šiame pro Vaikystės pasaka. — Lyg atsipeikėjęs, jis suriko, net benkarto vardu- Tu vėl atsiradai, pražudyti mane, ma
KYGNEŠIAI
cese ir vyriausybė turės suvaidinti atitinkamą vaidmenį. Ji tu suvirpėjęs dėl įsiutimo. — Iš kur tokią turi? Iš kur? no tarnybą... Aš jūsų visų neapkenčiu... Prakeikiu. •
rės skatinti, prižiūrėti, reikale tarpininkauti.
— O, sūnau, — sustenėjo ligonis.
Ką gali man pasakyti daugiau. Iš kur turi?
* Urnužis ir Džiūsna Jonas važiavo į Kražius.
JAV Kongresas ir vyriausybė labai daug gerų ir naudingų
— Tu man sakysi „sūnau", — sugirgždėjo danti
— Tu tėvo neturėjai? — paklausė Pan Gintowt.
Džiūsnos Jono kumelaitė, kaip ir jos šeimininkas,
darbininkams ir valstybei socialinių reformų jau yra pravedę.
— Tėvas buvo valkata. Nežinau jo. Apleido mo mis Nikita, — Tylėk! Pagalvę ant galvos, ir nėra tavęs. oda ir kaulai, traukė nepaprastą daiktą. Tai buvo veži
Kok'os tos reformos, ir kaip jos veikia — visi gerai žinome. tiną. Prieglaudoje mane vadino benkartu. O., prakeik
Jis sutrypė įtūžime kojomis. J i s puolė prie lango:
mas — knygnešių išradimas. Vežimas turėjo dvigubas
Tačiau dar toli gražu ne viskas yra padaryta. Kas dar reika tas gyvenimas. Aš atkeršysiu jums visiems.
ar grįžta isprauninkas ir Suslovas. Nuovokos, ką be
grindis.
'
linga padaryti, pasisakysime kita proga.
daryti, išsidavus, sūkuriu suko jo mintį. Mintis už
— T | kur žinai apie tėvą ?
Po viršutinėmis grindimis pakišdavo spaudą, pas
spausti
ligonį
pagalve
buvo
išganinga.
—
Kurie
augino,
pasakė.
GLOBĖJAS
kui, sudėję grindis, užkaldavo vinimis. Buvo vientisi
— Janyčaras, — sukriokė Pan Gintowt J o rankoj
Lyg kokia banga pakėlė juos abu, siūbtelėjo ir
NCWC socialinis departamentas savo pareiškime skatina trenkė į uolą. Ta uola buvo kartu sužaibavęs spėjimas buvo revolveris su jo herbu rankenoje. J i s šova į atsi nės, stiprios grindys. Įprasti šiaudų pakratai teikė ve
darbininkus ir jų vadovus minėti Darbo D'eną krikščioniškoje minty. Baisus ir aiškus abiem. Tartum iš tolybių, iš gręžiantį į jo šauksmą Nikitą. Nikita griuvo kaip pa žimui kasdienio, eilinio vežimo vaizdą.
Tarp dvejų grindų sunku būtų sudėti kiek knygų,
dvasioje, neužmirštant savo globėjo šv. Juozapo — "Kuklaus po grindų, iš už sienos, nuskambėjo dainingas virpantis kirstas dalgio.
bet spaudiniai: laikraščiai ir žurnalėliai, ten galėjo tilp
Nazareto Darbininko".
Šauksmo įtampa išveržė kraują iš burnos. Krau
Pan Gintowto šauksmas:
ti labai patogiai. Jų buvo galima pervežti nemažai.
Popiežius Pijus XII, įvesdamas naują liturginę šv. Juoza
jas pasruvo, kaip iš apverstos stiklinės. Limpus, labai Urnužiui dabar terūpėjo spauda, kurioje y r a leidimo
— Prieik prie manęs, sūnau mano...
po darbininko šventę, yra išreiškęs viltį, kad ji pasitarnaus mo
Nikita sudrebėjo, kaip nuomario trenktas. Jis te skaidrus. Kraujas dažė patalą, krūtinę, rankas. Jo data, kad žmonės matytų spaudą judant po Lietuvą lai
derniai visuomenei siekti socialinio teisingumo ir socialinės tai bestovėjo vidury kambario, vis neišleidęs iš rankos buvo taip daug.
ku, be suvaržymo, vėlavimosi ir baimės.
kos. Anot Šv. Tėvo, pasaulis dar nėra pasiekęs nė socialinio Uršulės fotografijos. Pan Gintowt ištiesė rankas į Ni
Pan Gintowt išsivertė iš lovos a n t grindų. J i s
kitą:
teisngumo, nė socialinės taikos.
(Bus daugiau)
šliaužė grindimis prie Nikitos. Jis prišliaužė. Jisįstenr
METINIS ATLYGINIMAS

RAIDŽIU.
PASĖLIAI

1

s.
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SINCE THE FOUNDING OF OUR GREAT NATION...
LABOR

HAS

A VITAL
AND

ROLE

I NIT5

UNITY

PROGRES8
•

It was the mighty force of labor that cleared the tand,

Today, as never before, labor and busii:*$s are march-

built rcads, and railroads enabling our country to

:'ng hjtid

wim the West.

tomorrow ihrough

in hand to fulfill the protnise for a greater
ittdustty, skili and research. The

many firms listed on this page salute organized labor,
Tlhrough many great crises, labor has stood united

and with it are constantly opening new fields of en-

producing the manpower, machittes and tools that

deavcr that mearc a higher stendard of livlng for all

have meant victory.

Americans.

Best Wishes to
Our Friends and Patrons for

Best Wishes to
Our Friends and Patrons for

A Safe and Happy Labor Day

A Safe and Happy Labor Day

CHERRY M E A T
PACKERS, Ine,
Phone YArds 7-1200
4750 So. Califoritia Ave.
Best Wishes to
Our Friends and Patrons. for
A Safe and Happy Labor Day

FIRST FEDERAL
SAVINGS AND
LOAN ASSN.
Phone Elgin 7560
14 East Chicago
ELGIN, ILL.

ARENA

I^m

r?

Greetings To One and All for * Safe and Happy Labor Day,
From The Office OF

JOHN

HOTEL

CARL'S STANDARD
SERVICE

GEO. ANGELO, piop.
Phone SE 3-9282

Best Wishe8 to
Our Friends and Patrons for^
A Safe and Happy Labor Day

509 West North Avenue

Best Wishes to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

Wm. H. BROWN &
SONS, Not Ine
SPEC1ALIZING IN
Concrete Work and
HOUSE MOVING

—

—

—

—

—

—

Best Wishes To Our Many Friends for a
Safe and Happy Labor Day

KIRIAN'S MARKET

HACKEL H O M E S
DESIGNERS & BUILDERS

RUDY KIRIAN, owner

GEI L S
FUNERAL HOME

J=

<F

Best Wishes t o
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

PANAMA-BEAVER, INC.
(arbon Paper — Inked Ribbons
Dupliratinir Supplies
Ininiasters — Secretarial Supplies — Aerosol Products
Typewriter C!*aner — Room Deodorant
Static Electricity Ban|sht <1 — Hand Cleaner
Call Your Local Panama-Beaver Man. "Always a Live Wire"

VALERIE DALL. prop.
Phone PEnsacola 6-100090
8A68 Wett Carmon

^ ^ . — •

• !

- _ - — _

i

MICHAEL
BABIARZ

i .

i

ą

IOHN G.
HENNEBERGER
TRDSTEE
SANITARY DISTRICT
Best VVisher. to
Our Friends and Patrons for
A Safe and H a w y Labor Day

DRAKE SUPPLY
COMPANY
ELECTRICAL JOBBERS

Phone MAjestic 3-2028
23 North Wes< Side
WAŪKEGA«, ILL.
Best Wiahes for a
Safe and Happy Labor Day

CARL CHRISTENSEH'S
BAKERY
"Fresh Baked Goods Daily"
Phone SP 2-1146
4040 W E S * NORTH AVE.

COMO

INN

OHICAGO'S FAMULS
ITAL1AN RĘSTA t R A N T
Since 1924
Scvcn Private Dining
Rocms Available
COCRTA1L LOUNGE

Phone HAymarket 1-5222
546 North M..waukee Ave,
Best Wish.es to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

AUSTIN OGDEN
SERVICE STATION
SPECIALIZING IN
Lubrication — Complete Auto
Repairing — Accessorie*

Jj

DAN'S BARBER SHOP
DAN DAVENPORT, owner
VVomen and Children's
Expert Haircutting
Phone DOrchester 3-9834
804 EA&I 65TH b I R L L I

_

—

• n i i

I

I

n

'

:

'•'

HISGEN ANIMAL H0SPITAL
5424 S. PULASIU ROAD (Former location, 5335 Lake Park)
RELIANCE 5-6252

1

Best Wishes t o
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

Best Wishefl to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

MAR0UARDT ^ MONTGOMERY
FARRELL
MOTOR SALES, Inc. OLDSMOBILE, Inc.
Phone MOmoe 6-5900 Nort?i 2nd S Cedar Street
2300 Wesl Madison Sfreel Phone ST. Charles 6400

ACADEMY, Inc.
IVAN PARTS, Mfcr.
Daily and Evening
INSTRUCTION CLASSES
FOR PARK RIDING

Phone MO 4-1794
IS 08 Horth Clark Sfrett
Best \Vishes to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

HARRY'S WAIKIKI
HONOLULU
PAPPY LEE MeKAY, ML C.
Din ners S e n e d A te r 5:00 P. M.
FLOOR SHOW NIGHTLY

•

KOOL-RITE
SALES CO.
Phone RE'1-0810
1617 W « t SMfc Street

CMCAS9, ILL

KEDL PLUMBING
COMPANY

FROM

BERWYN t ILLINOIS^
——
o"
~~—
Best Wikhes t o
Our Friend* and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

LAKE COUNTY'S SMARTEST
SUPPER CLUB
Oerated Under The Personai
Management Of
MR. JOK CARLEY
Located
nighuay 4 1 —
1/4 jnile North Beividere

m

J i

—' '" •—-•""•i

I

FRANK

••

Best Wishec to
OUJC Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

PRIOR
MOTOR SALES
Phone HUdson 3-4911
7811 South Ashland Avo.

BERLINER
MONUMENT CO.
MR. S. BERLINER, prop.

•

i

Best VVisher. to
Our Friends and Patrons for
A^Safė and Happy Labor Day

Mr. CHARLES IRWIN
Of
ACCURATE W O O D

FUEL CO.
Phone MOnrot 6-4819
1388 Wes! Meetras Sfraal

Landscape Coniractors
Phor.3 GLen?iew 4-2300

Best VVishes t o
Our Friend* and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

Hlghland Park 2-5448
1401 Divisioa Sirsat

Best \Visher. to
Our Friend* and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

Best Wisites to
Our Friends and Patrons for
A Safe r^i Happy Labor Day
AUGUST GROEN

Best Wishes for a
Safe and Happy Labor Day

ISAK GUSTAFSOH
CARPENTER CONTRACTOR
Phone FAirfax 4-0084
16S0 EAST 70TH STREET

Phone MUlberry 5-2230
4750 Peferson Avenue
Best Wish«: to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

CLAUDIO
PASTRY CO.

Best Wishes t o
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

R. SCHMIDGALL
& SONS, Inc.

G and L
RtCREATION PARLOR
Phona KEdzie 3-3477

Phone Uwndale 2-1545

3957 West Chicago Avenue

CHICAGO, ILL

PRIVATE SCAVEN6ER
SERVICE

Phone HUdson 3-0856
6887 So. Morgan St.

BLUETTFS
GIFT PATIO

1126 Ofspla.nes A venų 3
Phone NEvada 8-3482
Phona FOrest 6-0736
800 South CaJiioraia Avo.
F0RE5T PARK, ILL.

FREE EST1MATES
PHONE
H1GHLAND TARK, ILL.

Garbage — Ru*>WsJj —
Ash Removal Sar>ice
Office or Factory
Lobd or Contract
Weekly or Monthly Rates

C. Z. ZIMMERMAN,
DIRECTOR

Best Wishes to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

—"

FOR
' "

GRUNDSTROM
CO, Inc.

GLENVIEW. ILL.

Phone STewari 3-1303
7030 ScuSh Hasted Street

HLECTRICAL
CONTRACTOR

228 South Ashk.id Ave.

Best Wishes t o
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

200IWaukegan Road

Best Wishes t o
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

Best W»shes to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labcr Day
JAMES LENCIONI

MILK DRIVERS
UNION
LOCAL NO. 753
Phone MOnroe 6-7343

FRIEND

ZIMMERMAN
FUNERAL HOME

Phone FR. 2-8915
25 Kcr..i Wacker Drive
- 1 'm

Broker

Phone GU 4-7799
6784 Ogden Avenuo
BERWYN, ILL.

MARIO'S
RESTAURANT

•
Best Wi»hes to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

—

MR. E. C. DAW,

Best Wishee t o
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

ST. CHARLES. ILL.

CHICAGO. ILL.

BARNEY'S REALTY
SC INSURANCE

Phone ONtario 2-9533
WAUKECAN, ILL

Specializing In The
FINEST I T A U A N FOOD
Located Across from the
Civic Opera House

•

Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

Best Wishes t o
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

6825 West I6th Street

T H E NITE CAP

Announces the opening of the new

A Safe and Happy Labor Day

BIshop 2-2723
GDnderson 4-2423

_—__—__—_—»__^^

JONU D. HISGEN, D.V.M.

r

Best Wishes for a
Safe and Happy Labor Day

—

'

Phone LOngbeach 1-3446
PHILLIPS "66" PRODUCTS 804 West Wi.son Avenue
Corner Aitstin & Ogden
Phone TOv/nhall 3-8958
Best Wishes to
CICERO, ILLINOIS

•

Our Friends and Patrons for

Plumbtng & Heatfng Contractors
PHONES

Best Wishes to
A Safe and Happy Labor Day

C0MMISSI0N MERCHANTS
Phone CA 6-7440
^

Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

i

Ashland and Wavsland
GENERAL C0NTRACT0R
SERVICE STATION 5510 So Newcastle Avo.
SELUNG
Phone POrtsmouth 7-5952
Best Wi.>viies to
OKLAHOMA GAS
CHICAGO, ILL.
Our Friends and Patrons for
Phone DI 8-8873
A
Safe and Happy Laboj. Day
Best Wishes to '
Our Friends and Patrons for
3856 Horih Ashland •
LAKESIDE RIDING
A Safe and Happy Labor Day
Best Wishes to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

^

SLICK CHICK
POULTRY SHOP

SAM HOUSTON
& SON

Phone BE. 8-3133
157 South Water Market
CHICAGO, ILL.
10857 SoutoflihlandAve.
Best Wishes to
CHICAGO, ILL.
Best Wi>heti te
Our Friend- and Patrons for
A Safe and Happv Labor Day
MR. BKN 8CHAWANKE
OF

:

Best Wishes t o

Phone 700
ITASCA, ILL.
1
Best Wish.es t o
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happv Labor Day

Phone 232
BENSENVILLE, ILL.

Best Wishes t o
Our Friends and Patrons for
A Safe and Ha.ppy Labor Day

CHICAGO

125 West Orc/iard

Hour Ambulance Service

180 So. York St.

Phone BIshop 7-9388
3310 West 26th Street

MUNICIPAL COURT OF

COMPLEMENTS
OFA
FRIEND

24

COMPLETE LINE OF
QUALITY (.ROCERIES
AND CHOICE MEATS

^

»

CHIEF BAILIFF

Best Wishes t o
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

R. E. HECK &

6857 So. Normai Blvd.

Joe. & VYalter Jagiello

Best Wishes to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

OUR TRIBUTE TO LABOR

SONS MEATS
Phone DElaware 7-8554

WILLIAM G.
MILOTA

Phone BIshop 7-9741
3059 Souti Central Park

CHICAGO, ILL.

CARL FIELD'S, owner
Phone STewart 3-9464

PALACE LOUNGE
A N D BALLROOM

FRIEND

Phone RIverside 7-7774
7260 Ogden Avenue
RIVERSIDE, ILLINOIS ~' '

Best Wishes to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

Best Wishes to
Our Friend> and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

New owners

jf

3053 North Lincoln
Phone LAkeview 5-9019

Best Wishes t o
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

A

^

1. H. K U H N
DELICATESSEN

—

FROM

Phone GRovehill 6-7575
6234 South Wostorn Avenue
CHICAGO, ILLINOIS

2342 Wes* Madison St.

'

PAKEL

CHICAGO SAVINGS &
LOAN ASSOCIATION

M__B_-_-_-_-_-_-_-_-___________-_-_-__-----_____________________-_----________-_-_r

Best WLshes to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

Best Wi s hes to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

_

_

_

_

_

_

_

—

—

—

—

i

—

—

^

—

—

—

i

—

—

2340 So. Springfield
—

Best Wishec t o
Our Friend; and Tatrons for
A Safe and Htppy Labor Day

RAYMOND F.
HOULIHAN
COŪNTY ARCHITECT
30 NO. DEARBORN ST.

Safe

Best Wishes for a
and Happy Labor Day

OE G0UW and SON
FRED DeGOUW. prop.
Phone Bt>k«itire 7^o07
4938 W £ S T GRAND AVE,

(CtniiBued M page 5)
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rContinuation Irom page 4)
Best VVishes to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

G. F. MORRIS
TIRE SHOP

Best Wishes for a
Safe and Happy Labor Day

OUR LADY OF VILNA
CN U R CH
Best VViphes for a
Safe and Happy Labor Day

Best VVishes to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

We Specialize In
VVedding Cakes — Italian Pastrie:and Confections
Phone MOnroe 6-2201
772 WEST TAYLOR ST.
Best Wisb.es for a
Safe and Happy Labor Day

1934 Se. Wentworth Ave.

CHICAGO. ILL.
Best VVishes to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

LIEUTENANT
TOSEPH
DILLENBURG

BOEHNING'S
A P O T H EC A R Y

5738 — 26th Street

CICERO, ILL.

'VVhere Good Friends M e e f
CA. 6-9511, 901 N. PAULINA ST.
Best Wishes for a
Safe and Happy Labor Day

H E L E N' S
BEAUTY SHOP
ROckvrell 2-1991

MR. C. COLLINS, prop.
Phone Llvingston 8-3780
3845 COTTAGE GBOVE AVE.
Safe

Best VVishes for a
and Happy Labor Day

ALBANO'S PASTRY SHOP

Best VVishes for a
Safe and Happy Labor Day

AL'S TAP t PIZZERIA
AL and BEN PASQUINI
Phone Dlckens — 2-0505
4124 WEST ARM1TAGE AVE.
Safe

Best Wisher. for a
and Happv Labor Day

Best Wishes to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

W. "ACE" BARBER, owner
Phone KI«;nwood — 6-8613
805 EAST OAKVVOOD

Best VVishes to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

B R A N D T' S
RESTAURANT & L0UNGE

Phone Palatine 9838
10 North-West K:ghway
PALATINE, ILL.
Best Wish.cs to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Ilappy Labor Day

G R A H AM
PAINT A VARNBSH CO.
THERE'S NOTHING FINER

Phone SUperior 7-5351
841 Nori.i Larrabee St.
Best VVishes to
Our Frisnds and Patrono for
A Safe and Happy Labor Day

BRUNA'S CAFE
Fried Chicken, Sea Food
Wines — Liąuors — Beer
Phone VIrginia 7-8875
2424 SouHi Oakley

Safe

Best VVishes for a
and Happy Labor Day

HILBERT'S BAKERY
EMIL HILBERT, owncr
Famoua for VVedding &
Party Cakes
Phone DIckens 2-2484
2526 NO. CALIFORNIA AVE.
Best VVishes for a
Safe and Hapr"- Labor Day

BILL'S
SINCLAIR SERVICE STATION
Speciaiizing in
Auto Repairs, Truck and
Trailer Service
VI. 7 8854, 1621 IV. CKRMAC RV.
Safe

Best VVishes for a
and Happv Labor Day

Best VVishes for a
and Happy Labor Day

M. A. MILLER
FUNERAL HOME
P i c r a CArjetei 7-C915
&*H W. ABcMITAGE AVE.
CHICAGO, ILL.

BARNEY'S
ORY CLEANERS

3200 S. Western Ave.

1

Phone (Anai 6-6869
94 SOUTH VVATER MARKET

* Phone PRospect 6-0771
35^8 VVESt t>3RD PLACE

ANDREW KUNZ C0.

A Safe and Happy Labor Day

K& K *
Phone HUmboldt 6-9422

1 hU HoHh Wesiern Ave.

Best VVishes for a
Safe and Hapny Labor Day

MILL.E WEBB
FURNISHE© ROOMS
Phone RIversidc 7-9779
140 LOWTON
RIVERSIDE, ILL.
Best VVishes for a
Safe and Happy Labor Day

. DINI CABINET SHOP

CAPTAIN)

(GRESHAM STATION)

CONGRESSMAN

JAMES B.
BOWLER

Featuring
DANIEL BEVERAGES
2 113; - 3100 SO. 48TH CT.
CICERO, ILL.

Best VVishes for a
Safe and Happy Labor Day

Best VVishes for a
Safe and Happy Labor Day

LAWNDALE SAVIN SU
& LOAN ASSN.
Phone Blshop 7-6530
3205 CERMAK RD.
Best VVishes for a
Safe and Happy Labor Day

Our Fiiends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

HEiyiLOCK
SAVINGS
8C LOAN

Best VVishes to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

Expert Body and
Complete Auto
Phone TU
2536 NORTtl

Fender VVork
Painting
9-9527
lKERO

Best VVishes for a
Safe and Happy Labor Day

GEORGE SMITH, owner
Phone LAkeview 5-5430
1225 DIVERSEY
Best Wishes for a
Safe and Happy Labor Day

HALSTED AUTO PARTS C0.
Wm.

0F

THE O A S I S
3333 $ N « l Karimi Avtnue

RERWTH. ILL
Best Wishes to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

lOE'S PIZZA

FRED KOCH

JOE 0DD0, owner

Sausage & Smoked Meat
OUR SPECIALTY

Speciaiizing In
The Finest Italian Foods

Phone ARmitage 6-7888
1741 W. Divis.on St.

Phone GRaceland 24146
1518 Fullerton Aveime

Best VVishes to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

YOUNG, owner

r h o n e ' r U i l m a n 5-6995 i
12307 SO. HALSTED STREET

Best VVishes for a
Safe and Happy Labor Day

M t M PIZZERIA

n

ą

MR. WTLLL\M
O'CONNOR

Best VVishes for a
Safe and Happy Labor Day

MR. LEE
STRONAČH

MASI'S DEUGATESSEN

Our Ftiends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

Best Wishes for a
Safe and Happy Labor Day

Best VVishes to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

BUSCH'S
SHELL SERVICE STATION

»

COMPLIMENTS
OF A
FRIEND

RICHARD BUSCH, owner
RA 8-9517, 7900 S. SOUTH PARK
Best VVishes for a
Safe and Happy Labor Day

L0MBARDS GR0CERY

PRESIDENT

Phone VIrginia 7-7125
2305 SOUTH OAKLEY

Village cf

Best VVishes for a
Safe and Happy Labor Day

Best VVishes to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

DR. TAMESW.
HENRY

Lincoln Avenu3 Produce
High Grade Poultry and Eggs
VVHOLESALE — RETAIL
GR 2-4219, 4139 LINCOLN AVE.

Best VVishes to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

Best VVishes for a
Safe and Happy Labor Day
ROBERT TAMBOURINE, prop.

6LENVIEW BODY SHOP
Phone GLenvIeu 4-2490
1501 Uaukegan Road
GLENVIEvv, ILIK

ALOYSIUS
•

Best VVishes for a
Safe and Happy "Labor Day

CHICAGO AUTO RACING,
INC.
Phone — HArrison 7-8677
SOLMERS F1ELD
Best TVishes for a
Safe and Happv Labor Day

KENNEDY C0NSTRU6TI0N
Best VVishes to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

i

AND

Best Wishes to

MAZEWSKI

COMPANY
New type frame & brk-k Garages
Inter-lock frame. For information
Phcne Hl 5-0239. 11018 S. Whlpple
Safe

Best VVishes for a
and Happy Labor Day

GRAF PASTRT SN0F

Phone ABerdeen 4-885/
7110 Soufit Nalsted Stretl

IKICAGO, ILL.
Best VVishes to .
Our Frtends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

UNDERTAKERS
SUPPLY CO.
Undertakers, Embalmers
and Cemetery Supplies
Phone MOnroe 6-1040
331-339 South Peoria St.

CHICAGO 7, ILL.
Best VVishes to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

G REIN
FUNERAL
DIR ECTORS

DOETSCH
BROTHERS

Oven Freah Bakery Goods Daily
Children's Party Cakes & Pastries
Phone — HUmboldt 6-1110
27H; WES'i NORTH AVE.
j

Phone JUniper 8-6336
2214 W. Irving Park Road
CHICAGO. ILL

Best VVishes for _a
Safe and Happy Labor Day

2740 Ridge Road

M 8C M T A P

Best VVishes to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

EVANSTON, ILL

/;Phone LAwndaJe 2-9566
2601 WEST 15TH STREET
Best VVishes for a
Safe and Happy Labor Day

Best VVishes to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

DECKER'S GRILL
and
LIOUOR MART

Phone HEmlock 4-0600

Best VVishec for a
Safe and Happy Labor Day
MR M. SCHUETZ
OF

5100 S0 ASHLANP AVL

B0ERICKE and TAFEL

1837 South I7K» Aveniu

CHKBfiO, ILLINOIS

pboae CE&tzsl 6-2S95
6 EAST LAKE STELEI

BR0ADVIEW, ILLINOIS

MEL H.

DECKEK, prep.

Phone FI. 3-0043

-

Best VVishes to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

PAUL MANSINE, prop.
Speciaiizing in Pizzeria
NE\V LOCATION
7525 BELMONT AVE., TU 9-9838

TONI MASI, prop.
Phone CAnal 6-9210
1458 LEXINGTON ST.

A.

PETER ADLHOCft, owner
Fresh Baked Goods Daily
Speciaiizing In
Coffee Cakes and Rxlls
OPEN: DAY OH NIGHT

-

INC.
3559 West
Irving Park Road'

FOREST VIEW,
ILLINOIS

ADLHOCH'S
DANISH BAKERY

48th Dsraocratic Ward
C 0 M M I TTEEM A R Phone RAdclifi 3-7166
75C9 South Matelei Street

KA Y

FRANK L.
LUZNICKY

Best Wishes to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

FRANK LYMAN, |r«

Best VVishes to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

DEMING AUY0 REPAIR

DIVERSEY . &LEVIS.0N A
RADI0 SERVICE
Best VVishes to

Phone ABERDEEN 4-0730
CHICAGO, ILLINOIS

RIVERSIDE, ILL

CICERO B0TTUR6 W0RKS

Phone HAymarket 1-0610
1452 WEST CHICAGO AVENUE
Best VVishes to

C0RRENE & WALTER LAW

252 Fairbanks Road

Best VVishes for a
Safe and Happy Labor Day

OL.

DOODY REALTY
COMPANY
1039 West 79th St.

STanley 8-7539

FINE ARTS STUDI0

Best VVishes for a
af!d Happv Labor Day

Best Wioh.es to

JOE CAREK, owner
Phone CR, 7-0605
3613 WEST OGDEN AVE.

CAPTAIN Wm. HENNESEY

CARL FISCNER, Inc.

Est. 1918
Multolift Mimecgraphing
Any size order handled promptly
OE. 2-1891, 139 NO. CLARK ST.

CAREK'S AUTO B0DT
REPAIR SERVICE

Our Friends and Patrons for

A Safe and Happy Labor Day

A-Z LETYER SERVICE

Best VVishes for a
Safe and Happy Labor Day

Best VVishes to

FISHER M0VERS

Safr

MITZIE LaMOYNE, owner
Phone LO 1-1279
5555 NO. SHERIDAN ROAD

Mr. Dande Dini, prop.
Phone OLympic 2-9015
1501 _ 51ST. COURT
CICERO, ILL.
Best VVishes foi a
Safe and Happy Labor Day

Our Friends and Patrons fer

Everything in Music and
Instruments
Phone WEb*ter 9-2331
306 SOtTII VVABASH

LE M0NETTE
HEALTH SAL0N

(ACTING

Best VVishes to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

Phcne DEARKORN 2-0595

PHONE

ESS

A Safe and Happy Labor Day

Best Wishe« to
Our Friends and Patron* for
A Safe and Happy Labor Day

74 Wesi WashLigtcn

GENERAL
CONTRACTOR
& BUILDER

Best VVishes for a
Safe and Happy Labor Day

PLUMBING and
HEATING CO.

COACH &CAR
EOUIPMENT
CORP
CAlumet 5-7392
2860 S. OUINN ST.

FRANK L.
CERMAK

AND

BRUNO
FRANCIS

t

A Safe and Happy Labor Day

Phone GRaceland 2-0978
2915 NO. Q«EENVIEW AVE.

Best VVishes to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

Best VVishes to
Our Friends and Patrons for
Modfrn Equipment,
Bondcd & lnsurcd
C. FISHER, owncr
1213 58TH AVK.
OL. 2-010€
CiCEKl *LL.
Best Wisher f c r a
Safe and Happy Labor Day

Best VVishes for a
and Happy Labor Day

Safe

5010 N O . A U S T I N
CHICAGO, ILLINOIS

PH0NES: —
GRovehilI 6-6803 6-6804
CHICAGO. ILLINOIS

;—

MICHAEL C0URTNEY
A SONS

AUSTIN
INN

Our Frienda and Patrons for

Best VVishes for a
and Happy Labor Day

Safe

Best VVishes to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

Best Wishes to

CHICAGO, ILL.

"Send Your Cleaning To U s
and Be Sure"
VVE. 6 5773, 5708 S. Halsted St.

CHICAGO, ILLI0NS

A. A. CNARBONNEAU
C0RSTRUGTI0N 00.

Our Friends and Patrcns for
Safe

Best VVishes for a
Safe and Happy Labor Day

HELEN and ANDY MARTIN.
Best Wishes for a
owners
Safe and Happy Labor Day
ROdney 3-9846
C0LLINS FURNITURE C0.

ACE'S DREXEL SQUARE
BARBER SHOP

Phone LInden 4-1125
4238 Warren Ave.
P. 0. Melrose Paik, 111.
HILLSIDE, ILL.

Mr. & Mrs. Edwin Schlube^i, own.
**Freah Baked Goods Daily"
Pnonc STewart 8-9141
508 \VEST 68TH STREET

FRonttier 6-2600

Phone RAndolph 6 6008
228 NO. La SALLE ST.

1206 South komensky

CEN T R A L
ROOFING CO.

BETTER TASTE BAKERY

PHONE

AMERICAN
AIR FILTER CO.

Phone SE — 3 6684
1015 SOUTH VVESTERN AVE.
Best Wishes to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

Speciaiizing in Minor Motor Tune
Up. Ignition, Lubrication, \Vashing
Phone SHeldrake 3-9183
2801 WEST HOVVARD ST.
Best VVishes for a
Safe and Happy Labor Day

Best Wishes for a
Safe and Happy Labor Day

TA VIII

Best Wishes to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

EDDIE'S "66" SERVICE

COMPANY

"OPEN ALL NIGHT"
Phone HUdson S-49S3
748 WEST 79TH STREET

MARQUETTE
23id Cistrici

Phone OLympic 2-8800

CITIES
SERVICE OIL

Best Wishes for a
and Happv Labor Day

ED & MARIE'S

(Acting Captain)

Room 1010 Kimball Bldg.
HELEN CURTIS, prop.
Phone H A 7-07HC
25 EAST JACKSON BLVD
r —-—
•
Best VVishes for a
Safe and Happv Labor Day

1

Safe

Phone VI 2-6000

CURTIS PIANO COURSE

A Safe and Happy Labor Day

Phone Uvingston 8-9807
5058 so. WENT;VORTH AVE.

DECATUR
CARTAGE CO.

KING lUICE'S

Our Friends and Patrons for

NI CH0 L S
SERVICE STATION

Best VVishes for a
and Happy Labor Day

Safe

REV. PETER MALINAUSKAS
2327 WEST 23KD PLACE

ORIGINAL
FERRA, Ine

Phone UNiversity 4-2286
1135 Chieage Avcnue
EVANSTON. ILL.

Best Wishes to

COLLINS JEWELRY SHOP
MR. L. W. COLLINS, prop
Phone WEIlington 5-3585
* 835 IRVTNG PARK ROAD
Best VVishes for a
Safe and Happy Labor Day

A. A. ELECTRIC
SUPPLY CO.
Phone LAwndale 1-6500
4012 West Ogden Avenue
Best VVishes to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

LEITHERER
BODY SHOP

CE0RGIA HUT GC
Phone SPanlding 2^000
. 4557 WEST D1VESEY
Best VVishes for a
Safe and Happy Labor Day

Mr. W. 0. Leithercr, prop,

Phone 0R 3-6360
0327 RilM Ceirter Road

SK0KIE. ILLINOIS

IANN0 GR00ERY
SANT IANNO, owner

"^•Pr

' ^ • F ' "^m\W ' ^ • T ' " ^ • F ' ^ĘkW
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(OorttiiMed on page T)

Phosia Siaiey S-GS30
24SS WEST HARJKIBON

^lkW

SI.
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DRAUGAS

Skaudi nelaime

CLASSIFIED & HELP WANTED A D V E R T I S E M E N T S

PROGOS-OPPORTUNTnES

CAMP HILL, Ala., rūgs. 1. —
Penki asmenys užsimušė ir šeši
sunkiai sužeisti, kai du automo
biliai susidūrė netoli Camp Hill,
Ala.

Įteikė rašte
TOKYO, rūgs. 2. — Brazilijos
naujas ambasadorius Japonijai
Roberto Mendes Goncalves įtei
kė kredencialus Japonijos impe
ratoriui Hirohito.

! • • • » .

E M E R A L D FOOD MART.
- 8001 8. Emerald A r e ,
D A n a b e 6-1017,
p o 7 irai. vak. TAykw 0-&S73
Pardavimui $6,000 vertes krautu
ve už $4.500. Gyvenimui butas už
pakaly. Atvykite ir apžiūrėkite,
MARQUETTE P A R K E parduoda
mas ICE f'HKAM
PARLOR (ledų
parduotuve). Yra Ir 4 kamb. butas.
Pirkėjas gali gauti labai gera nuo
mos sutartį — "lease". Ideali vieta
lietuviškai porai. Prieinama kaina.
MITCHELL R E AL. ESTATE & IN
SURANCE. 2501 W. 69th St. W Al
brook 5-5431.
_ _ _
PARDUODAMA grocery ir' deli
katesų krautuve. Gerai Įdirbta, biz
nis labai gerai eina.
Dideles paja
mos, butas
pragyvenimui,- apšild.,
pigi nuoma,
savininkas
parduoda,
nes turi kitas idėjas.
Kreiptis tel
— HEmlock 4-7124.

Rastas negyvas

šeštadienis, rugsėjo 3, 1955

•

MISCELLANBOrS
įvairūs Dalykai
LLfcTTUVIftKA A P D R A U D Ų
AGENTŪRA
Oyvybsa, ligoninis,
automobilių.
baldų, namų ir visos kitos apdraudos
— asmenims, profesionalams Ir biz
nio ištaigoms. Laisvas pasirinkimas
kompanijos Ir apdraudos rūšies. Ne
m o k a m a s patarnavimas ir informaci
ja. Valstybes
patvirtintos
kainos.
Smulkesniai informacijai gauti s k a m 
binkite, rašykite, užeikite:
J o n a s KIRVAITIS .
INTERSTATB INSURANOB
AGENCY
6900 S. Ashland Ave.. Chlcasjo SS, m .
TH. U Albrook 5-5671
Agentu ir brokerio dėmesiui 1
PrieS drausdami kitur pasiteirau
kite. P i r m a e i l i s kompanijos — augsčiausi komisai. Savi pas s a v u s !

ŠILDYMAS

Popiežius P i j u s X mėgo sportą ir čia jį matome kelionėje j kalnus.

Plieno ir jo gaminių kainos

Į v a i r i o s Žinios

N o r s plieno kainos ir pakilu
Experienced. Pleasant
sios, tačiau iš jo padarytų ga
working conditions.
minių
parduodamoje
kainoje
plienas tesudaro nedidelę dalį. | Relianoe Auto Supply Co.,
Pvz. automatiškas tosteris kai- į Ine, 26 i9 S. Michigan Ave,
nuoja $25, o jame esančio plie
Reikalingas kepėjas padėjėjas
no k a n a tesudaro 3.36 r r daik-; REAL RYE BREAD BAKERY
2910 W. 40th St.
to vertės; traktorius, kurio kaina $2,400 turi plieno tik už 4.36
c
'< tos sumos; skalb ; mo masino-, HELP WANTED MOTERYS
je, kurios kaina $160, plieno kai
na tesudaro 5.07r'< tos sumos; JIEftKAU M O T E R S PRIŽIŪRĖTI
Atlyginimas
elektrinis šaldytuvas, k u r s kai 10 mėnesių mergytę.
nuoja $300, plieno teturi už 5.92 pagal susitarimą. 40 mylių nuo Chl^ir tos sumos; keturių durų au- cagos. Rašyti — Dr. A. Milius, 100
tomobiliuje, kamuojančiame $2, liarnard Rd., Manteno, III.
500, plieno y r a už 9.75 rr tos su
»i
mos.

Pasaulio katalikų
^ kongresas
J a u dabar pradčta
ruoštis
viso pasaulio katalikų kongre
sui, k u r s įvyks 1957 m. spalio
men. Į kongresą kviečiarr-i pa
sauliečių apaštalavimo
nariai.
Kongrese pagr'nd'.ne sva: stymų tema bus "Pasauliečiai mo
dėmiojo pasaulio krizėje — jų
atsakingumas ir jų
paruoši
mas

Žemas kilione
•*.,

Kasdien žemė, skriedama ap
link saulę, nulekia pustrečio mi— Dykinėjimas — kvailių ato
liono kilometrų ir savo svorį pri
Chosterfield
augina 75 kilogramais. Kasdien stogos.
užregistruojami (skaitant pa
čius mažiausius) 160 žemės dre
bėj'mų bei 40,000 visokio dydžio
audrų, 9 milionai krinta meteo
ritų ir išlyja 1377 kubinių kilo
metrų lietaus. Upės suneša į at
viras mares 50 milionų ton.
dumblo ir 7 milionus ton. drus
kos.
K - Z ' <f ' v / v t. /??%;f

Pagalba nukentėjusiems del
potvynio

k a i rūkimas

padidina pavojų mirti nuo plau

>'^i&Bl'

«?

^

BBBS

i

\f

YOU

DRAUGAS

l

2334 South Oakley Avcnue
CHICAGO 8, n J JNoia

PLUMB

ING

Licensed, bonded plumbera
Joks darbas nėra didelis ar mažas.
Išnuom. 6 kamb. butas. 2257 W. Saukite dabar. Kalbame lietuviškai
TeL ORovehill 6-6708 arba
23rd Place. Arti "Draugo". Telel.
W.\lbrook 5-8451
FRontier 6-5941..
GYVENKITE KARTU SU MU
MIS. 2 atskiri mieg. kamb. Nau
dotis visais buto patogumais. Tin
ka vedusių porai su Maria H. S.
lankančia mergaite, arba dviem
viengungiam. 6940 S. Maplewood
Ave. PRospect 6-4906.
Perskaitę "Draugą", duokite
ji kitiems

BUsUMNG & RKMODELLNG
'

NAMŲ STATYBA

Įvairūs
į t a i s y m a i tr pardavimas
Jei norite' pirkti ar užsakyti namą.
kuris būtų gerai Išplanuotas, pato
sus, gražus ir planus, pirkite ar užsa
kykite pas
Susitarti šaukit R E l i a n c e 6-S90S
nuo 6 vai. p. p. kasdien Ir
sekmadieniais nuo 10—-4 Tai.
Vdresas:
4645 So. Keating Ave,,
CHICAGO 82. ILL.

ARE

NEEDED'

KONTRAKTORIUS

AT

STANDARD BUILDERS, INC.
726 \V. 18th S t

A
D

Cicago 16

A. Gintneris,
pirmininkas
¥ . PeCrmuskas, statybos vedėjas.
CH S-1535
Lietuvių Statybos Bendrove stato na
m u s pardavimui, pagal u ž s a k y m u s Ir
atlieka remonto darbus.

IRAL
R
A
L

N

BUILDING €X)NTBACTORS
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:
TeL HEmlock 4-5881

U RA S

Ap p 1y

Ei
E
E
s
=

Enter

KIIO.Y

E kasdien nuo 4 vai. popiet
E Tel. PRospect 8-2013 arba
E
LUdlow. 5-8580.
E 6800 SO. CAMPBELL AVE.,
Ę
Chicago 29, Illinois

at
AVENUE

DĖMESIO
NAMŲ S A V I N I N K A I !

1

J
EDGEWATER HOSPITAL
HAS IMMEDIATE OPENING FOR

• KITCHEN W0RKERS

• H0USEMAN

(Cook H ei pers, Salad Women,
Diet Maid)

Excellent starting salary.

Meals & Insurance Many other

(Experlence required)

benefits.

•

Statome n a m u s pagal užsaky
mą. Visokių rūšių dailydės dar
bai. Pastogėse ir rūšyse įrengia
me butus. Garažus s t a t o m e ir
taisome. Nemokamai apskaičiuo
jame. HU-«-8247.

Free

• NURSE'S AIDĖS

Phone UPtown 8-6000

B
i
=
§
E

5iimiiiiiniiniiiiiiinmiiiimiiiiiniiiiitt5

from Montrose — 1 Block East of Cicero

EDGEWATER HOSPITAL,

individualinius pageidavimus, i
Jvairūs patarimai statjy- ££
bos bei finansavimo rcika- \
lais, skicinial planai ir na- H
mų įkainavimas nemokamai. •
Statybos reikalais kreiptis t
J reikalų vedėją šiuo adresu: £

5700 No. Ashland Ave.
Apply pcrsonnel Oflce

'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Jeigu ieškote pirkti namq, biznių,
sklypų, ūkių, arba norit ką par
duoti, atsiminkit, jog mielai ir są
žiningai patarnauja

P.
2S84 South Oaidey Avcaoe
TeL V i r i n u 7-6640; 7-8641

LEONAS

RKAL ESTATE
m > w . rtsa, st, mimmm.
Prieš
namus,

pirkdami
biznuis,

ar

sklypus

»-*ois

parduodami
ar

ūkias

atlankykite mus.
REAL ESTATE
Daugiausia sutaupysit* pinigų
pirkdami mūsų įstaigoj namus,
biznius, nes čia RASITE TIKRAI
LABAI VERTINGŲ BARGENŲ
visoj Chicagoj. Patikrinkite!
ALG

KUTRA-NORKUS R E A L T Y
BEAL

ESTATE-INSURANCE
8405 W e s t 51 St.
W A l b r o o k 5-5030
PRospect 8-SS79 (vak. to- • i i l m s i l Į
Kas. perkant arba parduodant na
mus, norit-sąžiningo Ir lietuviška)
nuoširdaus patarnavimo kreipkitės |

B U D R E C K A 8
VENTA REAL ESTATE
REALTY
4409 S. Fairfleld, tel. LAf. 3-S881
1839 W. 47 S t TeL LAI. 3-3384 Vai. Kasdien nuo t — 1 2 Ir 4—t *mL
vak. SeStad. nuo 9 v. r. Iki I v. r
(Ir sekmadieniais)
TrečU»dtneiau« uždaryta

ooooooooooooooor,ooooooooo<
K a s Nori namų, farmų ir- biznių
pirkti bei parduoti,
kas nori gauti
paskolas — morglčius, apdraudimus
— Insuransus, k a s nori blsnių kny
g a s suvesti ir J u m s nuoširdžiai pa
tarnaus Ir pagelbės.

JUOZAS STANAITIS
Telef. HTJdsoa S-78S8
N a m ų tel. P R o s p e c t 8-2530

COOK CX)UNTY BUSINESS
BROKERS
9016 S. Cottage Grove Ave,

P . 8TANKOV1CIUS
REAL EST. ir INSTJH. BROKERIS
LIETUVIŲ AUDITORUA
3133 So. HalMtPd S t
Pb. DAnabe 6-8793
Padeda plrkltl - parduoti
namus,
ūkius, blsnlus.
Parūpina paskolaa
draudimus ir daro vertimus. Tvarko
1
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—T.

2 - t o butu
mūrinis
namas — 5
kamb. su 1% vonios apačioje; 4 ir 2
Chicaao
kamb. su 1 H vonios viršuj.
Pilnas
rūsys.
Karšta
vandeniu
apšildymas.
oooooooooooooooooooooooooi
2 autom, garažas.
r U f f s i d e 4-1911
BRIGHTON P A R K E erdvus mū
rinis s u pastoge, rūsiu ir šildymu.
BRIGHTON
P A R K E — 2 po 5
2 butai po 6 kamb. Parduodamas del
k
a
m
b
.
(3
m
i
e
g
.
)
. Centr. gazu Šildy
turto pasidalinimo.
mas, 1-me augšte. 2-j\j autom. med.
garažas. Labai
arti
lietuviu- moL A f a y e t t e 3-3881
U. y Ivlos
MŪRINIS. 2 po 6 k. Centr. šildy
m a s 1-me aug*t»\ Kaina $22,000.
6 buty
vertingan mūrinis na
N A U J A S M E D I N I S "COTTAGE''.
m a s . S k u b i a i p a r d u o d a m a s — t i k 4 kamb. apačioj ir 2 k.
pusiau
jrengtt viršuj. Didelis sklypas.
53o*»
už $ 2 0 , 0 0 0 . P R o s p . 8 - 2 0 7 1 .
j vakarus prie Archer Ave.
Kaina
2-jų a u g s t ų na.mas — 5 i r 6 $ 1 4 . 0 0 0 .
k a m b . S t o k e r i u a p š i l d y m a s . A u t o 1 % AUGSTO N A U J A S MŪRINIS —
€ Ir 3 kamb.
Autom, alyva šildy
m a t i š k a i k a r š t a s v a n d u o . 2 a u t o m . mas. Garažas. Kaina $29.000.
garažas. $10,000.00. 666 W. 18th
M E D I N I S "COTTAGE". 2313 W.
91st St. Centr. gazu šildymas. Kai
S t CAnal 6-2790.
na $10,000.
B e t o turime ir kitu n u o 4 Iki
CICERO — BACK
TO SCHOOL
SPECIAL — Arti valdiškos Ir
*v 19 butų {vairiose kolonijose. Įstaiga
Antano parap. mokyklos. 2-jų butu bus atidarą sekmad. ir latbor Ifety
mūrinis ir medinis namas. 5 ir S iki pietų.
kamb.
Automatiškai alyva apštld.
SIMAIČIAI
Pilnas rūsys. Barg-enas — $15,500
Realty-Builders-Insurance
2-JŲ BUTŲ MŪRINIS. 1—4 k. ir
27JT W . 43rd. SC
S po S kamb. Stokeriu—karštu v a n 
C U f f s i d c 4-2S90
deniu apšild. 2
autom.
garažas.
$23,000.
B R I G H T O N P A R K E prie pat liet.
K R A U T U V E I R 6 KAMB. BUTAS. m o k y k l o s medinis pajamų namas. 6
MEDINIS. Gazu apšild.
50
pčdų k., butas savininkui tr $95 nuomos
sklypas. 2 autom, garažas. $14,500.
į m$n. K a i n a $15,700.
VENTA
PAOLI R E A L T Y CO.
I
A
t
a
y e t t e S-S881
5106 \V. i Itli SU
d e e r o , 111.
OLympic 2-5248
MARQUETTE , PARK K
Gerai v
pastatytas gražus mūrinis bungalow
6 kamb., septintas k. rūsy ir aštun
CICERO. Mūrinis 2-jų butų
€ tas
k. uždarytuose porčiuose. Rūsys
ir 6 k a m b . Karštu vandeniu—alie augštas,
visada sausas ir jame gali
jum apšild. — 2 vienetai. 2 a u t o m , m a įrengti
4 k. butą. Nauji radiato
gar.
Arti 12th Ir Austin. $31.900. riai, naujas alyva šildytuvas. N a u 
SVOBODA. e013 Cermak Rd.
B l - jas plelsterls. Ąžuolo trimingal. Kai
shop 2-2162.
na tik $16,800. «31S S. Albany Ave.
Del rakto skambinkite —
6 KAM. MCR. R E Z I D E N C I J A IR
P R o s p e c t S-1930
KRAUTt T Vft.
Karštu vandeniu a p 
šild. 2 autom, garažas. Arti 26th ir
S. St. Iyouts Ave.
Kaina $11.750. M A R Q r E T T E P A R K E 2916 W E S T
SVOBODA, 3739 W. 26th St. L a w n - MARQl'ETTK R D . Tuojaus bus pra
dėtas statyti 5 butų
modernus na
dale 1-7038.
m a s po 3 ir 4 kambarius. Jei k a m
iš lietuvių būtų reikalingas t o k s na
Atdaras
apžiūrėjimui
sekmad. mas, rašykite arba atsilankykite —
811S S. Harvard St.
& k a m b . bun- 6753 S. ROCKVVELL. ST.
galow. Kaina $12,600 arba geriau*
8ias pasiūlymas. HEmlock. 4-0680.

i

i JONASSTANKUS!

G00D VVAGES

4150 N O . KNOX

TeL DEarborn 2-2434

i

Clean . . . Light . . . Sitting work in Small Parts
Division . . . oi our modern, vvell Eąuipped plant.
STEADY EMPLOYMENT

East WashliigtOD StracA

5 kamb. mūr.
bungalow
centr.
šildymas.
Tuojau
gulima
užimti
$15.200; įmokėki $3,500.
2-jų aug>tų mttr. Gage Parke. 2
2ĮIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIUI& po 5 k. šiltu vand. — a l y v a šild,
5
UETUVIV STATYBOS
I 2 autom, naujas mūr. garažas. N a u 
jai dekoruotas. $18,500.
BENDROVE
=
3-jų butų mūrinis. S po 6 k. Gage
Parke 75x125 pėdų sklypas. 2 au
tom, garažas. $22,000, ar geriausias
pasiūlymas.
BUILDERS, I N a
=
11 b a t ų mūrinis s u m a i s t o k r a u 
tuve. K a m p i n i s pastatas. $570 m€n.
Mažos išlaidos. $46,000.
Stato gyvenamuosius na- i pajamų.
Reikalaukite
parduodamų
~i mus, ofisus ir krautuves pa- j= nuosavybių sąrašo.mūsų
J e i g u draudžia*
E gal standartinius pianus ar j l e s , kreipkitės p a s m u s .

ASSEMBLERS WIRERS
SOLDERERS

"Draugas'* tari saro bendradarbius Kanadoje, Kolumbijoje, Venecueioje,
Brazilijoje. Argentinoje, Cileje. Švedijoje, Belgijoje, Vokietijoie, Šveicarijoje
ItaJajofe, Prancarijoje, net ir AustraUjoie.
ft^dsum a«aDoaau>al 'Draugą" arfistsiai jffc oleano uetsruareigojate, a
,uiės.te progos susJpažiati tu geriausiu lietuvišku dienraščiu. Jei "Draugo r
dar neskaitote, atsiųskite savo adresą, o taip pat adresus avo paijstamų. kurk*
jo dar neskaito b* mes per menes) buko „Draugą" siusime be užmokesčio.

I. M I G L I N A S
Telef. — HUmbold 6-1038

ISNUOM. mieg. kamb. Mar
ąuette Park, prie mažos šeimos.
G819 S. Washtena\v Ave.

i.i B i s & \ v o >i i;\

AD

OCTOBER 1—9
Th e miraele worker
The \vonder worker
The one you need!
t
rry Him... He Never Pails!
BE ND YOUR PETITIONS NO\ V!
B L B S S E D
M A R T I N
M I S S I O N
. Rev. O. T. Carl, O. P.
2229 Bampton Street
Columbia 4, South Carolina
Ki ndly send an offering or d ona tion to help us support tl tis
small mission.

UrkieJa Hy dieną įtempimas, karo ir kitos gatimybei verčia risus atsidėjo*
tekti kasdienim įvykiu*. Tam reikalai d*enr»Jt» darosi būtinybe.
Sisn n »• tais nueina 30 turtu ksip iškovota spaudo* IskvC. Tas jubilejus tebūnie minimas lūkiu: kiekvienuose lietuviškuose namuose "lietuviš
kas'" laikrašti*, o šiuo metu — lietuviškas dienraštii. Dienraštis "Draugas",
pats švęsdamas 40 m. sukakti nus įsikūrimo Chicagoje, daro iš savo putes
auka: naujiems skaitytojams tiusime dienrašti per mėnesi laiko nemokamai, tik
malonėkite atsiusti adresą savo ar kito kurs tuo interesuojasi
l>raugar fra sutelkęs arti 1,000 bendradarbiu, korespondentu b informatoriu, kas ŠeŠudienj duoda mokslo, meno, literatūros priedą, tori speci^Bnf įkyrius: moterų, iaunfano (uteštinlnbu, skautu, studentu). sporto, svei
katos patarfią: kasmet duoda f 1,000 ncenijos geriausiam romanui far psskJso
•tkarpoje ąmm&am rto* tintus kUruiius. .

Garantuoja darbą ir dalis.

V. ŠIMKUS

m. Martin de Porres

IMEMtASnS MĖNESIU NEMOKAMAI!

,

Išnuom. kamb. Marąuette Parke
prie suaugusių. Yra visi patoguciai. Teirautis tel. REpublic 7-7663

ūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS
APARATUS

ANTANAS LUKAS ir SŪNUS
6450 So. Fairfield Aver.ue

$olemn Novena

Nors kai kurie mokslininkai
tvirtina, kad y r a t i k r a s ryšys
t a r p rūkimo ir vėžio, bet plau
čių vėžys g a u n a m a s n 3 tik n JO
rūkymo. Plaučių vėžį gauna ir
tiek tvirtinama,

-^.

ISNUOMUOJAMAS 5 kamb.
butas Marąuette Parke. Pirmas
augštas. Central, apšildymas, karštas vanduo. Tel. VIrginia 7-4936.

T*

Rūkymas turi ryšį su vėžiu

Tačiau vis

v

'Kaitykitr Draugą

1 &&m&&^**QftGfrl

Connecticut trijose katalikų
diecezijose, v : sose
bažnyčiose,
buvo p a d a r y t a rinkliava šelpti
nukentėjusiems nuo šių baisių
jų potvynių.

visai nerūkantieji.

PACKERS & ST0CK MEN

•

Marąuette VrrK
i&nucb mieg.
kamb. prie mažos šeimos, su valgiu
ar be valgio. GRovehill 6-2890.

m t n — < » — w

REAL ESTATE

" D R A U G A S " AGENCY

N E W YORK, rūgs. 1. — P h i 
lip Loeb, 61 metu, v e t e r a n a s fil
mų ir televizijos aktorius, praei
tąjį ketvirtadienį r a s t a s negyvas
UNUOMUOJAMA
viešbučio kambaryje. Spėjama,
A. Stančiauska* ir A. Lapkus
kad jis perdaug paėmęs miego
i;*uom. 6 k. butas 6223 S. Green instoliuoja visų geriausių Ameri
St. 1-mas augštas.
miltelių.
kos firmų gazu ir alyva kūrena
WEntworth 6-4843
mus pečius (furnaees), visų .dy
džių oro vėsintuvus Air condiI8NUOM.
mieg.
kamb.
Su
valgiu
tioners) ir atlieka visus skardos
TCtP WANTED — VYRAI
darbus.
ar |>e valgio. Kreiptis po 6 v. v.
1500 SOUTH. 50th OOURT
Keikalmcras bučeris. Viengungis—
5218 S. Herniltage Ave.
ir 1505 SO. 51st COURT
įrali gauti maistą ir kambarį.
Cicero, Illinois
Išnuom. 3 k. butas 2-me augšte iš
PRospect 8-0818
Telefonai:
OLympic 2-6752
kiemo. 2 miegamieji. Vonia, kar
ir OLympic 2-8492
PROGA K A R J E R A I
štas vand., uždari porčiai.
Reikalingi salesmen'ai. t Alga. Ac2829 YV. 39th St.

cident and Sickness Hospitalization,
I Life, Group Ir Pensija. 2 metai pa
siruošimui. 100 metų senumo k o m 
panijoje. Reikia
nors kiek kalbėti
i angliškai.
Saukite iki 5 vai. vak.
CEntral 6-8155

• • • » •

KrTRA-NORKUS
R e a l Kstate — Insurance

2405 W. 51st St.
AValbrook 5-5030
P R o s p e c t 8-3579
CHICAGOS PIETL T OSE 5 m. se
n u m o n a m a s su grosernes
bizniu;
2-me augšte: S butai 1—6 k. ir 2 po S
k a m b . MSnesines
nuomų
pajamos
$285.00. P i r m a m e augšte 32x80 p6dų krautuve, daranti virš $100.000
apyvartos. Sklypas
50x280
pšdų.
Autom, alyva šildymas — atskirai
b u t a m s Ir krautuvei. N a m o Ir krautuves su visais
{rengimais
kaina
$35,000.00. Pilus prekes, atskirai.
CHICAGOS P I E T U O S E kampinis
namas. 2 butai po 5 k., 3 po 4 k.
Ir taverna. Stokeriu apšild. Prie na
mo priklauso p i k n i k a m s ir Šokiams
paviljonas ant 10 sklyfrų. Iš namo
$410 nuomų, o iš paviljono
apie
$1,300 sezonui. Kaina $34,750.
ROSEL.ANDE didelis baltų plytų
g e r a m e stovyje kampinis n a m a s duo
dantis $760 m f n . nuomos.
Savinin
k a s apleidžia Chicagą..
V. STANAITIS
HTJdsoa 3-7828
Vakarais P R o s p e c t 8-2530

Jėgą j ė g a reikia a t r e m t i !
— Ciceronas.

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka
nes jis yra plačiausiai skaitomas
Beprasme j ė g a p a t i save pra
lietuvių dienraštis, o skelbimų
žudo.
— Horacijus.
kaina yra prieinama visiems.
UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIII

Atdaras apžiūrėjimui sekmad.
nuo 1 iki 5 vai. 74S0 S. Maplewood
Av«. 2 m. senumo 4 kamb. mūri
nis. Galima Įrengti daugiau kam
barių. Alvva — karštu' oru apšild.
Tik $17.000.
E. T. MITCHELL, Real Estate
2501 W. €9tli S t
VVAlbrook 5-5431

B R I G H T O N P A R K E — 6 k. šva
ri rezidencija. N a g i n g a s pirkėjas g a l č t ų pigiai j rengti butą
išnuomavimul. Abu augštai apšild.
Staigus
pardavimas — tik $11,000.
Skam
binti KURAITI — B l s h o p
7-8838
arba WAlbrook 5-6015.
P. Leonas
I Real Estate.
A dideli k a m b . 2 pilnos vonios
Ultra modernus, vieno a u g š t o "ranco
style" namas, 2 mieg. kamb., spin
tos virtuvėje, ekstra dideles rubl
ines. Gazu apšild. A l u m i n u m žiemi
niai langai ir sieteliai. 60 pėdų a p 
sodintas sklypas.
{mokėti
$9,500.
Savininkas — M S I & Albany Ave.
H E m l o c k 4-1347.
67th & MAPIJCVvOOn A V E .
5
kamb. bungalow. Garažas. Geras pir
kinys.
H K m l o c k 4-0680
NASLft T U R I P A R D U O T I NAMĄ
3-jų butų po 6 kamb. Garažai. Ga
ge
Parke.
Pilna
kaina
$22.000.
Kreiptis — S9S5 W . 7tst St,

PARDAVIMUI
N A U J A S BEIiVFJDERE 1955 M.
P l i Y M O l T H h a r d t o p coupe su šil
dytuvu, šoniniais veidrodžiais, pasi
s u k i m o s i g n a l a i s , "powerfllght"
transmieija. Nuvažiuotas 2700 m y 
liu.
D61 Ilgos parduos nebrangiai.
Geriausias
pasiūlymas — n u p r k s .
žauklte: U Albrook 5-5456.

SkelbkiteTOrauvIe"!
Pirkit Apsaugos Bonus!

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Šeštadienis, rugsėjo 3, 1955
v

Continuation from page 5

Best Wishes to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

ACADI A
Best Wishes to

COUNTRY

CLUB

SEMI PRIVATE

Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

Modern Club House
Cocktail Lounge

JOHN F.

SPACIOUS LOCKER ROOM

CNSTRUCTION

For Information and
Reservations Phone
CHESTNUT 6-2400

COMPANY

Wo.f Rcad and Raute 66

BEASLEY

STEEL ERE9T0RS

Bridget, Tovrers, Hangers,
Multistory Buildings,
Industrial Buildings
Powerhou£9s
Phone Stale 2-7888
20 NCRTH WACKER DRIVE

CHICAGO. ILL.

Best Wishes to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

COLONIAL
HOME
BUILDERS
TOUNY AND
OVERHILL AVĖS

visit our
DELUXE HOMES
Ranch and Split Level
$28,500' l'P

EDISON PARK
3 Blocks SehMl and Church

ST. lOLIANA'S PARISH

Best Wishes to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

U N I O U I P
CORPORATION
MAMJFACTl'RERS OF

FACTORY & ST0CKR00M
EQŪIPMENT
Phone ARmitage 6-3750
1804 North LeaviH Street
CHICAGO, ILL.
Best Wishes to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

EXCHANGE AUTO
LAUNDRY
SPECIALIZING IX

5-minute Autowash and
Turtle Waxing
Phone SAginaw 1-6618
8041 Exchange Avenue
CHICAGO 17, ILL
Best VVishes to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

LA GRANGE, ILLINOIS
Best VVishes to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

C E HUNN and
ASSOCIATES
REALTORS

I i KUR

Best Wishes to

•>•

Mm

U comesfrom^

MR. A. MARCHETTI. prop.
Phone BFrkshiie 7-0512
0012 West Grand A vestu e

CHICAGO. ILL

The BUDGET
DOLLAR

M A Y FA IR
BOWLING LANES
A.M.F. Automatic
Pin Spotters

rtacai *••* t«*0 ******

%#tmm

hun.

P. hi.vrlaiti*

Kaina: $1.50 ir i* 50
< t*skyniu* adresuokite

U k A U G A8

Air Gendsltaired

2334 Su. Oaldey Ave

Phone fiVenue 3-9090

CHICAGO 8, ILL.

4837 Norih CSslon Av:nue
Best VVishes to
Our Friends and Patrcns for
A Safe and Happy Labor Day

JOSEPH McPHEE
FUNERAL HOME

MORTGAGE LOANS
GENERAL INSURANCE
Phone TAIcott 3-5186 and
ROdnev 3-5671

2 Private Air Conditioned

837 Touhy Avenue

AMPI.K PARKINO SPACE

PARK BIPGE, ILL,
Best Wishes to
Our Friends and Patrons for
A Safe and Happy Labor Day

PHONES: —

CHA P E L S

A.

0

A

ANTANAS SIDLOWSKI
'j
.-

- ••-,-,—

^ . - . . ' . .,-.-

Diagrama

^7*k:,

llWl..-illi,.>^^

..y/:-.:-.->..•:•:•:.v^•••••>

vaizduoja

i s k u r ateina pajamos

ir kur j o s paskiau išleidžiamos. ( I X S )

Gyv. 7*48 8. Maplewood a v e .
Mirt rūgs. 1 d., ltB6. 8 va*|,
vak . sulaukęs 65 m. amžiaus.
Gimė

Akademikai skautai stiprėja , bus pasiųstas j tas valstybes,
Atvykus jauniems, kupiniems kur mūsų broliai ir sesė nukenPBospect 6-0776 & 6-0777
Žodis nukentėjusiems nuo
energijos inžinieriams A. Dun- tėjr>nuo šio baisaus potvynio.
7133
South
Western
Ave.
OLSON REMODELING
potvynio lietuviams
dzilai ir A. Avižieniui, be to perElena Verbela
CHICAGO,
tLLINOIS
ė
mus
COMPANY, Inc.
Losangeliečiai lietuviai, sujau' , 'vadovavimą akademikams
We Are Specializing In
dinti dėl baisios nelaimės, k u r i p a u t a m s tuojau pagyvėjo ve.k a ^ j i
Be«t VVishes to
CHURCH BUILDING
Vtsuomet būsi
linksmai.
geroj*
Our Friends and Patrons for
Custom Houses — Store Fronts, A Safe and Happy Labor Day nusiaubė rytuose gyvenančius Ia ir padidėjo skyrius. Jin j - nuotaikoje, jei įsigysi ir skaitysi
stojo daU. A. Rūkštelė, inž. V. humoro eilėraščius
Basements — Rear Porches
lietuvius
—
VVaterbury,
Putnam
and Attic Flats
CENTRAL SHELL ir kitur — sunaikindama jų Varnas ir studentai R. Dabšys
VALERIJONO LAŠAI
Ali Work Guaranteed
ir J. Nav.ckas.
Over 25 years of Experienced SERVICE STATION turtą, at'mdama darbus ir^net
kurtuos sutaisą ir sumaidf D E 8
Quality Work
Akademiškoji iškyla
atėmus
keletui
lietuvių
gyvybes.
ALIfNAS.
FRANK
HROUDA,
WA. 4-1421, 5244 S. Halsted St.
Dėl to losangeliečiai, giliai atNew owner
R u g p j ū č i o 1 4 d . d r . J . N a U l O - n i eNaudingi
patarimai s e n i e m s ir Jau
n,s
Best Wishes to
"
i
'
vedusiems ir nevedusi* me
t
jausdami
tą
nelaimę,
kviečia
vi
SPECIALIZING
IN
Our Friends and Patrons for
k a l c i o SOde a k a d e m i k ų s k a u t ų Augstos politikos vyrams, žaliųjų do
sus lietuvius, nukentėjusius ar sąjūdžio Los Angeles skyrius,1 lerių s*rbi°tojama.^
A Safe and Happy Labor Day
Motor Tnne-Up Greasing —
gyvenančius vietovėse, kuriose kuriam vadovauja A. Naujokai-, „ST^S^Z
Uashirm, Brake Relming and
'fruES £ £
LUDWIG MILK CO. Kleetronio Wheel Balandng gali įvykti panašios gamtos ka tiene - Gajauskaitė, suruošė a- toje.
"ELGIN'S FINEST"
tastrofos, keltis ir apsigyventi kadem išką ją Viskylą. Iškyla bu
RO VI) SERVICE
Kaina t i k 1.00 dol.
FRESH BY A DAY
Los Angeles mieste, kur yra di vo pravesta pagal senus akade
TRAILERS
RENTED
BOTTLED IN T H E COUNTRY
delis pasirinkimas darbų, moka mikų skautų papročius su lietu Užsakymus ra pinigais siųskite
Phone
T0wnhall
3-9554
Sore and Home Dellvery
D R A U G A S
mi geri atlyginimai, visada sau viškomis dainomis, specialia pro
1600
CENTRAL
2334 So. Oakley Ave.
Phone LA 3-3377
lėtos ir gražios dienos, vėsios gramą ir lietuviškais žaidimais.
CICERO, ILL.
CHICAGO 8. ILL.
naktys, sausas ir sveikas klima
Programą išpildė viešnia iš
4725 South Talman
tas.
Atvykusiems bus nuošir Chicagos Aušra Skirmuntaijtė,
Viduržemio srityje
Best Wishes to
džiai pagelbėta, bus padedama Marija Naujokaitytė ir inž. A. j ~
Our Friends and Patrons for
(Atkelta iš 3 psl.)
surasti butą, darbą ir duoti vi Dundz.la.
A 6afe and Happy Labor Day
Iškyloje dalyvavo
VIENERIV METŲ MIRTIES
sokiausi
gyvenimiški
patarimai.
Korp! Vytibf garbėjjiarys prof.
munistai stengsis palaikyti nuo
M A R I E' S
SUKAKTUVES
Los Angeles yra pigesnis pra- M. Biržiška su ponia, dr. L. Birlatinę įtampą tarp arabų ir žy
dų. Nūdien niekas neprisimena gyvenimas, nes nėra šalčių, at- žytė su tėvais, iš Švedijos besiBeers — Wines — Liquors iš Prahos lėktuvais žydams vežr krinta š'lti drabužiai ir kuras, | svečiuojąs Los Angeles dr. Vartų ginklų. Ne kas kitas, o ko be to pigūs vaisiai. Atlyginimai nauskas su ponia, dail. A. Rūkš
Call PAlisade 5-1812
munistinė Rusija pardavė minė yra žymiai geresni, ypač specia telė, F. Masaitis, dvi viešnios iš
N For prompt
tus ginklus dolerjais. Milžiniš listams už esamus rytuose — Portlando, visi akademikai skau
Home Delivery Service
tai su savo šeimomis ir kiti aka Stanislovas Tamkeviftus
4127-28 Laurrenee Afenue kas dolerių sumas gavo įvairių ypač Bostone.!
Jau suėjo vieneri metai, kai
tautybių lakūnai, dalyvavę tieki
Kviečia keltis ir tiesia pagal demikų skautų rėmėjai.
negailestinga mirtis atskyrė iš
me ginklų, kurie anuomet buvo bos ranką parapijos klebonas
Best Wishes to
mūsų tarpo m y l i m a
brolį ir
Prof. S. Kolupaila palmių
dėdę.
Our Friends and Patrons for
nukreipti prieš arabus.
kun. J. Kučingis, JAV Lietuvių
alėjose
A Safe and Happy Labor Day
Netekome
savo
mylimo
Bendruomenės apygardos ir Bal
Komunistų šiaridieninės propa
1954 m., rūgs. mOn. 6 d.
Rugpjūčio 28 d. atvyko 2 die
fo pirmininkas Aleksandras Dab
gandos uždavinys smogti į ara
Nors
laikas
tęsiasi,
bet
noms aplankyti skautų akademi
m e s jo
niekados negalėsime
bų jautriausias žaizdas, kad tuo šys, LB Los Angeles apylinkes
kų Korp! Vytis Lds Angeles
užmiršti. Lai gailestingas Die
būdu pažeidus amerikiečius. pirmininkas muz. Br. Budriūnas
vas sutelkia j a m amžiną ra
skyrių korporacijos garbes na
skautų
akademikų
Korp!
Vytis
mybę.
J'ems rūpi arabų pasaulyje su
rys prof. S. Kolupaila. KorpoLos
Angeles
skyriaus
pirm.
inž.
Už jo sielą m e s užprašėme
FŲNERAL
H O M E daryti sąlygas, kuriose Penta A. Avižienis ir jau prieš 4 me rantai jį labai šiltai priėmė — gedulingas
šv. Mišias
rugp.
gonas turėtų panaikinti strate
mfn.
6
dieną
7
vai.
ryto.
Ne
sutiko stotyje, vaišino, vežiojo
tus
pradėjęs
talkininkauti
norin
kalto
Prasidėjimo
Panelės
MODERN
gines bazes, kurių taikiniai yra
švene. parapijos bažnyčioje
po Los Angeles įdomesnes vie
Rusijoje. Po pastarojo karo tiems persikelti į Los Angeles —
AIR C0NDITI0NED CHAPEL Maskva dar neturėjo tokios pa-, Antanas Audronis. Esantieji tas. Vakare per prof. pagerbi
Maloniai
kviečiame , visus
gimines,
draugus,
k a i m y n u s ir
varge gali tučtuojau pakuotis mo vakarienę buvo parodytos
pažįstamus
šiose
pamaldose
rankios
progos
svetimomis
ran-j
Phone ADstin 7-8600
dalyvauti
ir
kartu
su
mumis
prof.
Kolupailos
kaikurios
atsi
komis iš ugnies traukti kašta savo likusį*turtą ir parašę-laišpasimelsti už a. a. Stanislovo
5400 Wesi Harrison St. nus. Juos paragauti pasiūlys di ką drąsiai keltis. >Rašyti tokiu vežtosios iš Lietuvos spalvotos sielą.
Lietuvos ežerų ir piliakalnių fo
Nalhldc Sesuo O n a B l a v a s džiųjų valstybių užsienio reika adresu: A. Audronis, 1410 N.
CHK'AOO, ILL
čiunas, sesers dukterys — V a 
tografijos.
Be
to
garbingasis
lerija Sabitcfc ir Bernic* l ' a n lų ministeriams, kurie Genevoje Coronado St., Los Angeles 26,
Best VVishes for a
svečias
pasakė
reikšmingą
kal
zegraf.
Calif., telef. DU 6-9079.
rinksis ateinantį mėnesį.
Safe and Happy Labor Day
bą, prašydamas eiti senuoju iš
Šitas laikas keltis yra labai bandytu Lietuvos akademikų
MRS..DAVID L MARTIN
patogus, nes moksleiviai i-* stu skautų keliu, gyventi pagal skauReligijų augimas
Phone DEarborn 2-7092
dentai grįžta į savo mokslo įs- tiškuo'sius k r i k šuniškuosius
Room 210
Protestantų išle:stas statisti taigas, todėl labai padidėja dar74 WEST VVASHINGTON
p r i n c i p u S t n . eaive iiaiit į politinių
nių davinių rinkinys: "Yearbook bų pasiūlymai.
. *
Best Wishes for a
partijų veiklą ir kovas. Jis taip
of American Churches", skel
%
Safe and Happy Labor Day
A. A
pat pasidžiaugė žavėtinai gra-'
bia, kad praeitais metais JAV
Parapijos choras auga
1,
HLAVACEK BROS.
f
KAZIMIERAS BAGDONAS
žiu ir sveiku Los Angeles klimakatalikai
paaugo
2.9
%,
o
protes
,
Muz'kui
Br.
Budriūnui
grįžus
Gyveno 2316 W. 69th St.
Phone LAwndale 1-5435
tantai — 2.3*7;. Katalikų JAV- iš atostogų ir padėjus pastangų, tu, kartu papranašavo gražią at
Mirė rūgs. 2 d., 1955. 8 vat.
4248 WEST 27TH STREET
ryto.
sulaukęs pusės amžiaus
CHICAGO, ILL.
se yra 32,403,332. Didžiausia parapijos choras vėl padidėjo ir citį Los Angeles lietuvių koliniGimė Lietuvoje. Kilo iš Uk
mergės apskr., Anykščių para
protestantų grupė JAV-se yra nuo rugsėjo 3 d. pradeda reng jai, kuri esą neužilgo būsianti
pijos, Stakių kaimo.
Best VVishes for a
pirmoji savo didumu po Chicametodistai
ir
jų
yra
9,202,728,
Safe and Happy Labor Day
tis meno šventei, kuri įvyks kiAmerikoje išgyveno 40 m.
lietuviškame
Pasllko dideliame nuliūdime
po jų — Pietų Baptistai su j Uis metais Chicagoje. Laukia- I gos, o kultūriname
KALINA T0WING SERVICE
d a r b e gaJbl-1 b u s p a t i s v a r b i a u .
brolis
Petras
Bagdonas, j c
8,163,562
nariais.
Visos
protes
žmona
Julija,
jų
vaikai: Ped*
ma dar naujų jėgų iš kitų lietu šioji, nes čia esą labai sparčiai
RJCHARD KALINA, owner
ro
ir
Esther,
brolienė
Ona.
tantų sektos drauge turi 57,124, viškųjų kolonijų.
Phone BIshop 7-4768
Bagdonas su šeima ( g y v . Cleauganti pramonė, kuri patrauks
142 narių. Žydų JAV-se yra
v e l a n d e ) , sesers sūnus Vladas
2551 SOUTH SPAULDINd
Šlelnls su žmona ( g y v . Toron
Atvyksta
vienuolės
daug
baigusiojo
augštąjį
mokslą
5,500,000, rytų ortodoksų 2,024,
to,
Canada),
kiti
giminės,
Best VVishes to
lietuviškojo
jaunimo,
o
su
juo
draugai ir pažįstami.
318.
Maldos
namų
JAV-se
yra
Šiomis dienomis iš Chicagos
Our Friends and Patrons for
Priklausė
Chicagos
Liet
A Safe and Happy Labor Day 300,056, įvairių tikybų dvasinin atvyksta 3 kazimierietės seselės kelsis jų pažįstami, giminės ir
Draugijai.
A. Audronis
kų — 213,167.
K ū n a s bus pašarvotas š e š vienuolės, kurios vadovaus pa draugai.
tad.
C v. v. Mažeika - E v a n s
D & S
rapijos vaikų darželiui ir talki
koplyčioje,
6846 S. VVestern
Vaikų
vežimėlis
Ave.
Laidotuvės
įvyks antrad.,
W O O D PRODUCTS
ninkaus šeštadieninei lietuviškai
rūgs. 8 d . i i koplyčios S.30
vai. ryto. bus atlydėtas į Gi
Manuiacturers of Millwork Charleg Burlpn 1848' m. išra mokyklėlei. Joms gyventi pa Koncertas nukentėjusiems
m i m o P a n e l ė s Svenč. parapijos
do vaikų vežimėlius ir bandė talpos — atskira vila — jau pa
bažnyčią, kurioje įvyks
geduand Cabinets
Itngos pamaldos už
včltontetf
Lietuvių Amerikos Piliečių
fuos vartoti New Yorko mies ruošta ir išgražinta.
aiehį. ""-po pamaldų bus nuly
Phone CApital 7-7666
Klubo choras rengia koncertą
te, bet dėl piliečių protestų, būk
dėtus į Šv. Kazimiero kapines.
NauJ! gyventojai
Nuoširdžiai kviečiame visus:
nuo
potvynio
nukentėjusiems
lie
jie
gresia
pėsčiųjų
asmenų
sau
(743 Hori.i St. Uule Ave
gimines, draugus ir pažįstamus
gumui, Burton persikėle AngliAtvyko į Los Angeles ir ap tuv'ams šelpti. Jis įvyks sekma
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Brolis ir kiti giminės.
Kai aš nebedirbu — aš nebe jon, kur jo vežimėliai labai iš sigyveno pik. Andrašiūnas, maj. dienį, rugsėjo 11 d., klubo salė
Laidotuvių direktorius Ma
gyvenu.
—Mykolas Angelas populiarėjo. Karalienė Viktori Liaudanskis, aviacijos kpt. Nau je, 3656 N. W. 34 Str.
žeika ir Evans.
R E . 7-8600.
Prašome visas dalyvauti šia
Svetimu protu netoli tenuva- ja buvo viena pirmųjų jo klien sėda, ltn. Skirmantas ir inž.
me parengime, nes visas pelnas
Čiurlionis su šeimomis.
žiuosi. —Mūsų liaudies
išmintis tų.

Los Angeles, Calif.
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Our Friends and fatrons for
A Safe and Happy Labor Day

IR Į KUR,

Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno

60 m.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me
brolis
A d o m a s Vilią n is,
Sidlowski, ir mieli draugai su
kuriais gyveno — Edward Zakere ir jo žmona Wanda. kiti
gimines, draugai Ir pažįstami.
Kūnas
pašarvotas M c P h e e
koplyčioje
71 SS
S. Western
Ave. Laidotuves įvyks antrad.,
rūgs. 6 d., iš koplyčios 9:30 v.
ryto bus atlydėtas į St. T h o m a s More parapijos bažnyčią,
8Srd ir Fairfield Ave.. kurioje
įvyks gedulingos p a m a l d o s už
velionies sielą.
Po
pamaldi}
bus nulydėta į 8v. Kazimiero
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus:
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Brolis ir draugai.
l a i d o t u v i ų direktorius Joseph
McPhee. Tel. PRoapect 6-0777

P

A D m K A

a.
STEPONAS TVERI JONAS I
Mūsų m y l i m a s vyras ir t ė 
v a s mirė 1955 m. rugp. m ė n .
11 d. ir palaidotas rugp. K d.
šv. Kazimiero kap., Chicagoj.
Mes
norime
padėkoti v i 
siems, kurie s u t e i k ė j a m pas
kutinį patarnavimą ir palydėjo
i j o poilsio vietą.
Nuoširdžiai
dėkojame didž.
gerb.
kuni
g a m s : kun. J. Makarui, kuris
atlaikė
gedulingas
pamaldas
u t jo siela;
k u n . J. Vaišvilai,
kuris palydėjo velioni i kapi
nes. Dėkojamo k u n . kleb. k a n .
J. Paškauskui ir k u n . J. Ma
karui už atkalbėjimą
rožan
čiaus koplyčioje. Nuoširdus d ė 
kui visiems, kurie užprašė šv.
Mišias už jo sielą.
Dėkojame
visiems, kurie prisiuntė velio
niui gėlių. D ė k o j a m e grabnešiams
ir visiems,
kurie p a 
reiškė m u m s toje liūdesio v a 
landoje užuojautą.
Dėkojame
laidotuvių direk
toriui Mažeikai - Evans, kuris
maloniu
patarnavimu
atėmė
m u m s rūpesčius tose
liūdesio
ir 'skausmo valandose.
D ė k o j a m e visiems laidotuvė
se dalyvavusiems, kuriems a t 
skirai neturime g a l i m y b ė s pa
dėkoti. Visiems, visiems nuo
širdus dėkui.
ž m o n a , tluktč, issrts* ir asai

V A.
JUOZAPAS MUDINAS
Gyveno 7»17 S. Artesian Ave,
-Tel. REpublic 7-1541
Mirė rugsėjo 1 d.. 1955, 9:50
vai. vak., s u l a u k ę s pusės a m ž .
G i m ė U e t u v o j e ; kilo i i U k 
m e r g ė s apskr. Vidiškių parap.,
Petravos k m .
Amerikoje išgyveno 41 m.
Pasiliko
dideliame nuliūdi
me žmona
Stefanija
(Jaku
bauskaitė).
2 sūnūs:' Pranas,
ir Vilimas, marti Alioe, 3 duk
terys: E l e n a lannarone, žentas
George, Juzefą Konley, žentas
J o h n ir Patrirta Davis, t e n t a s
Donald, 7 anūkai, švogeris B o 
leslovas
Jacob.
kiti giminės,
draugai ir pažįstami.
K ū n a s b u s pašarvofas 5 vai.
popiet J o h n F . E u d ė i a i o k o p 
lyčioje, 4605 South H e r m i t a g e
Ave.
Laidotuvės įvyks antradieni,
rugsėjo 6 d., i š koplyčios 8:30
vai. ryto b u s a t l y d ė t a s į § r .
Kryžiaus
parapijos bažnyčia,
kurioje įvyks gedulingos p a 
maldos u t velionies sielą. P o
pamaldų
b u s nulydėtas į Šv.
Kazimiera kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
NidKkle: fanona. sūn&s, dnfcterys, marti, l e n t a i i r s a i k a i .
Laidotuvių direktorius J o h n
F.
Eudeikis. Tel. Y Arda T1741.

,
•
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2ADA PIKETUOTI DRAUGO PIKNIKĄ!

X Budrecko Algirdo realty
ištaiga, 1839 W. 47 St., per
Darbo dienos šventę bus už
Jei matys'te piketus stovint |cio DRAUGO * metiniame išvadara.
prie dienraščio DRAUGO pik-(žiavime, ateinantį pirmadieni,
ra
prie
Dalia Margarita Karazi- niko daržo, tai nenusigąskite, rugs. 5 d. Oaks darž
jyte ir Antanas Laucius mote nes gal taip ir turėtų būti: į 119-tos ir Arch?r Ave., Lerystės Sakramentą priims rug pikniką atvyksta sovietų ūki D mont, 111.
sėjo 3 d. 3 vai. p. p. šv. Kry delegacija su IVANU DUR- Tie, kurie neturi priemonių
KOV ir IGORIU GLUŠEN- važiuoti į šią nepaprastą gegu
X J . Baltrušaitis Lš Kenne- žiaus parapijos bažnyčioje. Sa
sut.-iks parapijos KCV. Šiuos galingus sovi tų žinę, gali pasinaudoti autobu
bunke Port, Me., naujam vie kramentą
delegatur. lydės visiems gerai sų patarnavimu. Bus aštuoni
nuolynui ir "Draugo" spaustu klebonas ku*n. A. Linkus.
žinomi aktoriai: Alfa* Brinką, autobusai, kurie važiuoja iš 7
vei paaukojo $25. Tėvai Mari
X Chem. Lab. Techniku kur Jonas Kelečius ir Algirdas Bi vietovių ^ Chicagoje.
Žiūrėkite
jonai ir vyr. statybos komite sam registracija jau prasidėjo.
kitoj laikraščio dalyje ir rasi
kinis.
tas nuoširdžiai dėkoja.
Norintieji kursus lankyti pra
DRAUGO metiniame išva- te tvarkraštį. Vieni autobusai
šomi
kreiptis
iki
š.
m.
rugsėjo
X Ona NaruseviČiene iš Chižiavime 4:30 vai. popiet Sovie-' išvažiuoja anksčiau, kiti vė15
d.
pas
inž,
J.
Ruokj
telef.
cago, 111. "Draugo" statybas
tų delegatai bus tardomi ir g : l liau. Daugiau kaip 400 žmonių
BIshop
7-1190
nuo
6
v.
v.
fondui paaukojo $10, maždaug
jie išreikš savo įspūdžius iš galės vykt;. autobusais ? dien
vieno meto prenumeratos dy
X Antanas Ignatavičius, ki kelionls po Amerikos ūkius. raščio DRAUGO metinį išva
džio auką. Vyr. statybos fondo lęs iš Jonavos, šiuo metu gy Bus įdomu pasiklausyti, ką ji žiavimą.
komitetas nuoširdžiai dėkoja. venantis 72 S. 11 st. Miami, galės papasakoti.
Visi važiuojantieji savais au
p iGražiame Oaks darže bus tomobiliais, malonėkite
X Visi, kurie nespėjo grą Florida, lankėsi Chicagoje t a
žvelgti į mūsų dienrašty spaus
žinti Draugo dovanų paskirs proga jieškodamas savo dvie daugiau įdomumų.
Dvi tinklinio komandos Gin dinamą planą ir stebėkite ž nktymo knygučių atkarpų, galės jų sūnėnų Henriko ir Romano
lus kelyje, kad greitai nuvyk4as atiduoti Draugo
pikniko Maciūrų, kurie ka?p našlaičiai taras ir Perkūnas apie 2 vai.
tumėte j pikniko daržą.
metu, rugsėjo 5 d. Oaks dar anksčiau atvyko j Ameriką iš žair. tinklinį, žiūrovai galės pa
sidžiaugti stipriom jaunom jė
Beje, 7 vai. vakare susirin
že, prie 119-tos ir Archer Ave., Flensburgo.
gom sporto aikštėje.
kusieji sužinos ką aplankys
Lemont, 111.
X Victor Strash Ir R. KrisVisą laiką veiks geri bufetai, laimė. Tuo laiku pranešime,
X A n t Tiezkaus Jp., 2743 ciokaitis atsiuntė už Draugo kur bus galima gauti lietuviš
kam priklauso vienas tūkstan
W. 37 pi., autovežimis su Drau-1 dovanų
paskirstymo knygutę ki', valgių, amerikoniškų, vo
tis dolerių, kurie bus skirstomi
gc pikniko talkininkais išvyks ^ o $5. A. Lauraitis, E. Ka-kiškų, kitų kraštų gėrimų.
DRAUGO skaitytojams ir jų
į Oaks daržą rugsėjo 5 d. 8 v.|minskas, J. Klaviškis, A. MarTie, kurie y r a jauni a r jau draugams.
ryto. Pirmas sustojimas prie; kuzienė, J. Grigaliūnas ir O. nais jaučiasi, galės šokti prie
Kviečiame jaunus ir s:nus
Paulių namo, 4322 S. Artesian j Gavenavičius atsiuntė po $3.JURGIO AKELIO orkestro di
atvykti pasisvečiuoti ir susi
ave., antras — 4401 S. F a i r - J - Sakalas atsiuntė $1 už džioje šokių salėje.
field Ave., prie dr. J. Svencisko Draugo kalendorių,
Prie to viso bus kiti žaidi-, tikt? su visa Chicagos lietuviš
dienraščio
kabineto,
trečias sustojimas
greitai pra ka visuomene
x A | d o n o s Putriūtes ir Bro- mai, kad laikas
prie J. Kilas krautuves, 2640 n i a u g Mačiukevičiaus (abudu bėgtų. Vaikams bus arkliukai, DRAUGO metiniame išvažiavi
" • "^ s^*
I "Dainavos" ansamblio nariai) traukiniukai ir kitos pramo me Oaks darže ateinantį pir
madienį, rūgs. 5 d., 1955 m
X Balfas visus kviečia .j di- sutuoktuves įvyks rugsėjo 4 d. gos.
visuomenė prie 119-tos ir Archer Ave.,
Visa lietuviška
delę talką viešajai rinkliavai, 10 vai. Šv. Kryžiaus parapijos
kuri įvyks rugsėjo 18 d. Visui j bažnyčioje f
Jungtuvių metu susitiks ir svečiuosis dienraš-1 Lemont, UI.
lietuvius, gyvenančius 18 ko- per sumą giedos "Dainavos"
lonijoje, prašome registruotis ansamblis ir sol. Dana Stanrinkėjais pas kun. St. Santarą, kaitytė
717 W. 18th str., tel. CA 6X Auroros, 111., ir apylinkė1504 ir Jurgį Janušaitį, 726 W.
500 unijų darbininkų !
Milžiniškas gaisras
lietuviai gali prieiti išpažinties
18th str., tel. CH 3-1535.
mišiose
Baisus sprogimas O. iffith
kiekvieną šeštadienį ir sekma
X Kun. P . finikas., Juliui dienį Šv. Marijos bažnyčioje,»| Darbo dienoje, rūgs. 5 d. 10, laboratorijose, 1415 W. 37 st.,
Brenza, Stanley Balzekas, 4. Plano, 111., šeštadieniais tarp vai. ryto §v. Vardo katedroje, Chicagoje, pradėjo gaisrą, kurs
Lteponis, Stanley Menkus įsi- 7-tos ir 8-tos vai. vakare ir Chicagoje, b u s laikomos dar- padarė milioną,, dolerių nuosto
jung'ė į Allice Stephers an sekmadieniai prieš Mišias 8 v. bininkijai skirtos šv. mišios, N ir sužeidė apie 40 žmonių
samblio plokštelės leidimo me ryte ir Šv. Onos bažnyčioje, kuriose, numatoma, dalyvaus Gaisras išsiplėtė, užimdamas
cenatų šeimą. Yra laukiama Oswego, 111. (sekmadieniais apie 500 mūsų darbininkų uni- gretimus fabrikus. Vienas i
dar ir daugiau mecenatų gar
i prieš Mišias 8 vai. ryt3). Tė- jų. Pamaldas organizuoja uni-Įsunaikintų pastatų buvo b s k bės prenumeratų ir aukotojų,
fabrikas, .1546 W. 37 str.
vai Marijonai aprūpina tas pa- jų, pramonės ir visuomenes at- vitų
C i a dirbo 9 2
*$menys ir daukurie gali kreiptis šiuo adresu:
..
, .
.
,. stovai. Pamokslą sakys buvęs j
r
•
_
,
irapnas
ir nuolatJieyra
trys lietuviai kunigai.
gyvena
prie Mundelein seminarijos rėkto- ngelis iš jų buvo s u ž i s t i . LiepsAhce Stephens
Ensemble
~
«„« ~, Re ,Sv. Marijos parapijos Plano, rius, prel. R. Hildebfand. Ko-! r<>s sunaikino ne tik laborato
cord Committe2,
Michi T11 ,
Room 410
308, S.
Chcago!
,
, , •• . mitetui, kurs organizuoja pa- *fa> fabriką, kepyklą, b s t ir
6
Sprogimo garsas
111., kur yra pilnas
Marijonų maldas, vadovauja AFL vice-' sandelius.
gan Blvd
vienuolijos namas. Tos apylin- pirmininkas Chicagoje S t e p h e n l ^ v o taip stiprus, kad apylin5, 111.
!k
X Apolinaras Petkus, 2502 k ž s lietuviai turėtų pasinau- M. Bailey. Po pamaldų b u s e s namai Raikur ,buvo supurW. 69 st., J. Pupl?sis, 2423 YV.idoti- tom progom
darbininkų
bendri pusryčiai tyti. Suvažiavo daugybė mies
Marąuette Rd., Clearing Inn,
X "Dainavos" ansamblis pe
to
ugniagesių, deja, jiems
5758 W. 65 st., Joseph Janu reitą šeštadienį reprezentavo katedros salėje. Darbininkijos
trukdė susirinkusi apie 10,000
šauskas,
Morning Bowman, lietuvių grupę tautiniuose rū vadas Baitey spaudai pareiškė,
žmonių minia.
Stromberg
Carlson,
broliui buose iškilmingame parade Ro- kad pamaldos organizuojamos
dėkojant Dievui už laimėjimus,
Vladui, MIC, švenčiant 71 m. selande, pašventinant
Nauji elementai
naujo kuriuos JAV darbininkai yra
gimimo sukaktį, paaukojo ver uosto statybą prie Michigan
Netoli
Chicagos
esančios
tingu
dovanų. Tas dovanas ežero, šiame parade dalyvavo pasiekę, — prašant palaimos, Argone atominės laboratorijos
brolis Vladas perdavė Draugui, daug tautybių ir jį stebėjo mi kad darbininkijai pasisektų pa mokslininkai pritarė kitų spe*
kurjos bus paskirstytos burtų nios žmonių. Ansamblis buvo siekti dar didesnio socialinio cialistų minčiai — du nauju
keliu rugsėjo 5 d. įvykstan- pakviestas dalyvauti iškilmėse teisingumo ir prašant pagal elementu: 99-tą ir 100-nį pa
bos, kad JAV darbininkai įčiame piknike.
Lithuanian Chamber of Com- stengtų išpildyti kitų kraštų vadinti neseniai mirusių moks
lininkų Einšteino ir Fermi var
X Alkstančius ir trokštan- merce prezidento inž. Anthony darbininkų viltis.
dais. Elementai būtų vadina
čius Draugo piknike, rugsėjo 5! Rudžio, kuriam buvo pavesta
mi Einsteinium ir Fermium.
Naujas universiteto
d. Oaks darže, valgydins ir gir- į lietuvių atstovavimo organizadys šie talkininkai: F . Paukš- vimas. Parado metu jis pats
prezidentas
• -

1

CHICAGOS ŽINIOS

tis, V. Paukštis, J. Paulius, J. I intensyviai

dalyvavo

rūpinda-

Naujas

Illinois

universiteto

Miesto mokyklos pradės
d a r b ą n i g s . 7 d.

Miciūnas, A. Trakšelis, A. Gen- masis lietuvių grupes reikalais. prezidentas dr. Dovydas Dodds
Sekančią dieną po Darbo
čiauskas, V. Kulikauskas, M.
X Gražinos Caplikaites ir Henry jau perėmė pareigas.
Petkelis, B. Kulikauskas, P. Benedikto Mačiuikos sutuoktu Anksčiau jis buvo New Yorko dienos — rugsėjo 7 d. — Chi
cagos miesto mokyklos pradės
Rimkus, A. Geštautas, E. Sut ves įvyks šeštadienį, rugsėjo universiteto vicekancleris.
) darbą. Jose, nuo vaikų daržekus, J. Žilinskas, J. Dobrovah- 3 d., 4 vai. po pietų Nekalto
ilių iki kolegijų, y r a iš viso
kis ir M. Geštautas, visi iš Prasidėjimo Švč. Paneles baž
X L. R. K. Labdarių Drau 425,000 auklėtinių.
Brighton Park kolonijos. Iš nyčioje (Brighton P a r k ) . Ves
gijos
išlaikomam
Labdarių
Marąuette Parko kolonijos d i - tuvių vaišes bus Bagdonavičių
ūkyje "Holy Family Villi" rug Didėja Marshal Field pelnas
lyvaus šie talkininkai: A. Oš- ūkyje, Lemont, 111. Abu jau
sėjo 4 d. bus gražus piknikas.
Antrame šių metų ketvirty
keliūnas, D. Staniulis, J. Sap- nieji y r a baigę Chicagos uni
Ten paaiškės kam atiteks do je Marshal Field bendrovė tu
kus, F. Sipitavičius, M. Mar- versitetą. Gražina Čap! kaitė
vanų naujas Chrysl ris. Sve rėjo gryno pelno $910,893; šėtinkenas, % J. Kilas, K. Vilimas, praėjusį pavasarį gavo magist
čiai galės pasivaišinti Labda rlninkams už vieną šėrą išpuo
V. Totulis, S. Cibulskis, S. Sta- ro laipsnį iš socialinių mokslų.
rių ūkio šviežiais produktais,
niulis,V. Purtokas ir V. Valū Benediktas Mačiuika y r a išlai kuriuos paruoš ilgametė Lab la po 39 centai dividendų.
nas. Iš Roselando kolonijos pa kęs doktoranto egzaminus, lie darių
veikėja M. Sudeikenė.
sižadėjo talkininkauti L. Paliu- ka parašyti doktorato tezę. J i s Roselandieč'ų jaunų
moterų
lienė, K. Andruškevičiene, P. yra to paties un-to Slavų de būrelis,
vadovaujamas Mrs.
Chipiene,
S. Pivoriūniene, E. partamento direktorius. Yra Fandell, ūkyje darbavosi visą
Čepulionene, P . Rusteikaite, J. parašęs ir universitetui įteikęs vasarą. Graži gamta ir švie — Westsides Balfo skyriaus
susirinkimas įvyksta šį sekmadie
Pivoriūnas, *B. Papsis, J. She- studiją apie Lietuvą, o dabar žias maistas suviliodavo kiek nį, 11 vai. ryte, Aušros Vartų pa
mis, M. Pavilonis, L. Javra ir yra sudaręs su universitetu su vieną sekmadienį daug svečių, rapijos mokykloje. Visi šioje apy
linkėje gyveną lietuviai kviečia
A. Paliulis. Iš VVestside kolo tartį ir rašo mokslinę studiją bet ypač daug tikimasi šį sek mi atsilankyti į šį svarbų susirin
nijos talkininkaus, W. Duoba, apie Latviją.
madienį. Kun. S. Adominas de kimą. Jame bus aptarti rugsėjo
,ft d. įvyksiančios rinkliavos pi*aP. Malakauskas, P. Kraujelis,
da pastangas, kad šis pikni- j vedimo reikalai.
P. Cibulskis, D. Yodikis, J.
kas, kurio pelnas skiriamas
Zaura, A. Burdulis ir E . Alek
senelių prieglaudai, kuo geriau
nienė.
pavyktų.
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Pirkit Apsaugos Bonus!

SeltadienU, rugsėjo 3, 1955

Skelbkites "Drauge"!

Lietuvių Prekybos Namai
1956 METŲ MODELIAI
t

Visos prekes pristatomos tiesiai iŠ fabriko į jūsų namus.

Prekes be

sugadinimų arba brokų — geriausių Amerikos fabrikų.
KLIENTŲ SĄSKAITOS NEPARDUODAMOS
Sekmadieniais neskaitome

FINANCE
Pardavimo

KOMPANIJOMS.
Taksu.
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PRIE PIRMOS PROGOS
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PAMATYKITE ŠIUOS PUIKIUS
BALDUS MCSŲ KRAUTUVĖJE

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI — didžiaus iam pasirinkimui, 1956 metų modeliai, Nyion
vilna. Kavos staliukas, du lempų staliukai ir dvi lempos duodami dovanai perkantiems
setą.

8 dalių virtuvei chrome setai su Fornr.ča Top — viršumi—dvi padidinimo len
tos ir dvi kėdės dovanai, kainos nuo
$59-00
Miegamojo kambario baldų, virš šimtas įvairiausių setų 1956 metų
žemės veidrodžiai — patogu rūbus prisimieruoti. Kainos nuo

modelio,

iki

IITSoo

Televizijos aparatai 1956 metų. Modelių Zenith, Dumont, RCA, General Electric,
Sylvania, Admiral ir kitų.
rurime 1955 metų keletą setų 21 inch po

$|g|.00

Siuvamos mašinos stalo moddio

$89-00

Virtuvėms pečiai, parcelano, 36 inch

$89*00

T cub. pėdų refrigeratoriai 1956 metų po

S159.OO

Vilnoniai kilimai 9x12 Magee, B:gelow, Alexander Smith nuo
Rašomieji stalai moksleiviams
Knygom spintos su stiklo durim"
Vasarinės kėdės įv. spalvų
Kavos staliukai šviesūs a r riešuto

nuo

Telefono staliukai riešuto spalvos
*

Lempų staliukai šviesūs a r riešuto
9x12 linoleum

r

Grindims vilnoniai takai 1 yd.
Puikios lempos svečių kambariui

$7.50

FURNITURE CENTER, Inc.
įmonės vedėjas JUSTAS LIEPOMS

J222-24-26 So. Halstcd St.

Tel. - VIctory 2-4226

Atidaryta pirm.-ketv. 9 T. r. iki 9:30. v. • . kitom dienom 9 v. r. iki 6 v. • .
Sekmad. 10 v. r. iki 5 v. M.
nm
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