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Lietuvos atstovas Povilas Zadeikis užvakar mirė
Žvilgsnis į Izraelio valstybę 

po devynerių metų
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose 
JUNGTINES TAUTOS. Izraelis, Jungtinių Tautų vaikas, 

kaip valstybė pradėjo savo dešimtuosius nepriklausomybės me
tus, naujai sustiprindama savo viltis, kad Jungtinės Tautos, ku
rios Izraelio valstybę sukūrė, neleis jai pražūti.

Tokiomis mintimis guodžiasi 
Izraelio ambasadorius Abba E- 
ban savo knygoje, kuri vienos 
New Yorko leidyklos kaip tik 
buvo pasirūpinta išleisti prieš 
gegužės 6 d., kada Izraelis ofi
cialiai švenčia savo nepriklauso
mybės šventę.

Izraelio balsas

Henry Clay 
1777-1852

Daniel VV^bster 

1782-1852

John C. Calhoun KobL M. LaFollette 

1782-1850 1855-1925

Robert A. Talt 

1889-1953

Penki žymiausi JAV senatoriai, kurių paveikslai bus iškabinti senato rūmuose (INS)

\

Lietuvos atstovas Amerikai 
mite Washingtone

Ambasadoriaus knyga pava
dinta “Voice of Israel”, kuri per
žvelgia tuos negausius, bet dar
bu ir kovomis perpildytus lais
vės metus. Knyga įdomi tuo, 
kad jos autorius yra asmuo, ku
ris buvo ir ligi šiolei tebėra vie
nas pagrindinių kalbėtojų savo 
krašto vardu ir jos gynėjų tarp 
tautinės opinijos tribunoluose.

“Puikios galimybės ir pavo
jai, augščiausias susijaudinimas 
ir ledinė baimė tuo momentu žy
giavo pagrečiui”, — sako am
basadorius apie pirmąsias Izrae
lio nepriklausomas dienas, to
liau pamečiui smulkiai išdėsty
damas Izraelio laimę ir nelaimę 
tuose istoriniuose sprendimuose, 
kurie buvo daromi Vid. Rytuo
se.

Ambasadorius atskirai susto
ja ir ties Izraelio hebraiškąja 
kultūra, pažvelgdamas į Izrae
lio valstybės atkūrimą trijų 
tūkstančių metų perspektyvoje. 
Knygoje surinktos ir visos pa
grindinės jo kalbos, kurias jis 
yra pasakęs Jungtinėse Tauto
se ir kitur.

Ambasadorius Eban, būdamas 
savo krašto atstovu prie JT nuo 
pat 1949 m., kai Izraelis priim
tas į JT, kartu eina ir Izraelio 
ambasadoriaus pareigas Wash- 
ingtone nuo 1950 m., kada, tu
rėdamas vos 35 metus amžiaus, 
Washingtone jis buvo pats jau
niausias iš savo kolegų diploma
tų.

Lygiagrečiai Izraelio delegaci
ja savo nepriklausomybės šven
tės proga spaudai parengė sta
tistinės medžiagos apie devyne
rių metų amžiaus valstybę. Ta 
statistika įdomi, kai ją palygi
ni su tuo, kas Izraelyje buvo 
prieš devynerius metus ir kas 
dabar.

Gyventojų padvigubėjo

Pirmiausia į akis krinta gy
ventojų skaičius. Tuo metu, kai 
1948 metų gegužės 14 d. pasi
baigė britų mandatas, Izraelio 
valstybėje oficialiai tebuvo 650 
tūkst. gyventojų. Dabar gi pri- 
skaitoma per vieną milioną ir 
devynis šimtus tūkstančių, tai
gi per tą laikotarpį gyventojų 
skaičius padidėjęs net dviem su 
puse karto. 89% dabartinių gy
ventojų yra žydų tautybės, o 
likusieji daugiausia arabai.

Be abejo, toks staigus gyven
tojų skaičiaus padidėjimas yra 
atsiradęs masinės imigracijos 
dėka. Per tuos metus buvo apie 
850 tūkstančių imigrantų, apie 
pusę jų iš Vid. Rytų valstybių. 
Dabar dar laukiama apie šimto 
tūkst. žydų imigrantų iš š. Af
rikos ir Rytų Europos.

Nors, kaip pabrėžiama, vos 
apie du proc. atvykstančiųjų žy- 
4ų tenusimanė apie žemdirbys
tę, tai šiandien jau netoli 20 
proc. žydų bendruomenės įsikū
rė žemės ūkyje, kai tuo tarpu 
apie 40 proc. dirba pramonėje, 
susisiekime, statyboje ir kt.

Ž. ūkio ir ekonominė pažanga

Visą laiką Izraeliui rūpėję 
praplėsti žemės ūkį, kad galima 
būtų vietoje pasigaminti tiek, 
kiek kraštas pats gali sunaudo
ti. Beveik dvigubai padidėjo a- 
riamos žemės plotas. Pradžioje 
jos buvo apie keturis su puse 
šimto tūkstančių akrų, o dabar 
jau yra per devynis šimtus tūks
tančių.

Lygiagrečiai dirbta ir žemės 
irigacijoa srityje, ir to dėka pa
didėjo derlius.

Pramonės srityje, Izraelis pri
pažįsta, kad per tuos devynerius 
metus šalis tapusi labiausiai su
pramoninta visuose Vid. Rytuo
se. Buvo surasta įvairių žemės 
turtų ir kaikuriose srityse jau 
pilnai eksploatuojamos kasyk
los. Kaip dabar apskaičiuojama, 
Izraelyje šiuo metu esama in
vestuota apie vieną bilioną ka
pitalo.

Šalia potašo klodų, rasta mag 
nezijaus, fosfatų, mangano, ge- 
ležfesi žėfUėio, vario irkt. O taip 
pat naftos gręžimai davę pagei
daujamų rezultatų. Šiuo metu 
Izraelio teritorijoje naftos tyri
mai atliekami plote, kuris užima 
apie tris mil. akrų. Koncesijos 
yra suteiktos devynioms bendro
vėms, kurių tarpe atstovaujama 
Izraelio, JAV, Prancūzijos, Ka
nados ir Šveicarijos kapitalas. 
Tikimasi, kad septyni naftos 
šaltiniai, kurie ligi šiolei paden
gė apie 7 proc. vietinio parei
kalavimo, padvigubės ligi šių 
metų pabaigos. Daug dėmesio 
skiriama ir naftos vamzdžiui, 
kuris iš uosto Eilat, esančio prie 
Akabos įlankos, eina per Izrae
lio žemę iki Beršebos ir numa
tytas išplėsti iki Viduržemio jū
ros krantų. Taip projektuojami 
ir didesni vamzdžiai, kurie per 
metus galėtų ištraukti apie 15- 
20 mil. tonų naftos.

švietimą^, sveikata ir kt.

Izraelis didžiuodamasis pabrė
žia, kad pagal jo 1949 m. įsta
tymus krašte yra įvestas visuo* 
tinis priverčiamas švietimas vai
kams nuo 5 ligi 13 metų am
žiaus. Augštesniųjų mokyklų 
veikia visa eilė, ir jose mokosi 
apie 50 tūkst. jaunimo. Univer
sitetai veikia Jeruzalėje ir Tel 
Avive.

Sveikatingumo srityje per 
devynerius metus viskas dau
giau kaip padvigubėjo. Vien li
goninių skaičius iš 63 pradžio
je su 4,626 lovomis padidėjo iki 
102 su 12,254 lovomis. Pagerė
jusių sąlygų dėka sumažėjo ir 
naujagimių mirtingumas.

Izraelis labiausiai didžiuojasi 
savo transporto priemonių pa
didėjimu. Iš keleto menkos ver
tės laivų Izraelio prekybos lai
vynas yra išaugęs į 29 laivų ir 
turi ne tik gražių keleivinių lai
vų, bet tanklaivių bei prekybinių 
laivų, kurie raižo viso pasaulio 
vandenis. Tik, kaip nelaimei, dėl 
vis tebesitęsiančio karo stovio 
su arabų valstybėmis, Egiptas 
neleidžia naudotis Suezo kanalu, 
o taip pat kvestionuoja ir Aka
bos vandenis.

Izraelis ir arabai

Viskns būtų gerai, jei ne ara
bų valstybių priešiškas nusista-

Amerikos delegacija

vyks į parodę

WASHINGTONAS, geg. 12.- 
Komercijos sekretorius Sinclair 
Weeks pranešė, kad JAV preky
bos delegacija, susidedanti iš 
keturių vyrų, dalyvaus Poznanės 
prekybos parodoje, Lenkijoje, š. 
m. birželio mėn.

Jungtinės AmerikosValstybės 
turės savo skyrių parodoje, ku
ri bus nuo birželio 9 iki 23 d.

Wecks pasakė, jog JAV pre 
kybinė misija bus apie šešias sa
vaites Lenkijoje. Į prekybinę mi 
siją įeina John Hajduk iš Chica-
gos-*

Nėra darbo
karalienei Elzbietai

CANBERRA, Australija, geg. 
12. — Australijos premjeras Ro
bert G. Menzies atmetė pasiūly
mą, kad Britanijos karalienė nu
statytą laikotarpį praleistų com- 
monvvealth'o valstybėse, įskai
tant Australiją.

Diktatorius atvyko 

į Bermudų

BOGOTA, Kolumbija, geg. 12. 
— Gen. Gustavo Rojas Pinilla, 
pašalintas diktatorius — prezi
dentas, vakar pabėgo į Bermu- 
dą. Penkių vyrų karinė taryba, 
kuri užėmė Pinillos vietą, prašo 
užsienio valstybių diplomatinio 
pripažinimo.

Rojas Pinilla, Kolumbijos ex- 
diktatorius, kurio keturių moto
rų lėktuvas buvo nusileidęs Ja- 
maicoje, nesikalbėjo su britų 
spaudos žmonėmis.

Septyni žuvo
STRATFORD, Conn., geg. 12. 

—Ugnis vakar nusiautė trijų šei 
mų namą. Gaisro metu žuvo sep
tyni vaikai. TryS moterys susi
žeidė.

tymas Izraelio valstybės atžvil
giu, pastebi žydai. Jie nurodo, 
kad apie 50 tūkstančių arabų 
pabėgėlių visd'ėlto yra įsikūrę 
jų valstybėje ir ekonomiškai in
tegruojasi. Padidėjęs jų svei
katingumas, o jų švietimo srity
je daug pasiekta.

Didžiuodamasis, Izraelis pa
brėžia, jog jų valstybė buvo 
pirmoji Vid. Rytuose arabų mo
terims suteikusi teisę balsuoti. 
Šiuo metu aštuoni arabų atsto
vai yra Izraelio parlamente 
(Knesset), kuriame proporcin
gai atstovaujamos visos demo
kratinės srovės ir kuris turi 120 
narių, renkamų ketverių metų 
laikotarpiui.

Pabrėždamas savo valstybės 
pasiektus laimėjimus įvairiose 
gyvenimo srityse ir demokrati
nę valdymosi formą, Izraelis 
reiškia viltį, kad laisvojo pasau
lio, o jų tarpe ypač JAV, iš ku
rių Izraelis šiaip ar taip "stip
rybę semiasi" finansiškai, jis 
nebus paliktas vienas kovoje 
prieš arabų užgaidas.

Saudi Arabijos karalius 
atskrido į Iraką

BAGDADAS, Irakas, geg. 12. 
—Saudi Arabijos karalius Saud 
vakar atskrido į Iraką baigti se
ną arabų nesantaiką. Jo vizitas 
taipgi atidaro duris naujai pro- 
vakarinei sąjungai Vidurio Ry
tuose.

Irako karalius Faisal ir Irako 
princas Abdul Ilah sutiko aero
drome Saudi Arabijos karalių 
Saud. /

Kivirčai tarp Irako ir Saudi 
Arabijos prasidėjo tuojau po II 
Pasaulinio karo, kai Saud tėvas 
išstūmė Faisalio Senuką iš Ara
bijos tyrumų.

Abu karaliai iš aerodromo va
žiavo karietoje į karališkąjį pa- 
locių. Karietą traukė šeši balti 
arkliai. Monarchus sveikino did
žiulė minia, kuri buvo išsirikia
vusi trijų mylių Vieškelyje.

Saudi Arabijos karaliaus vi
zito tikslas į Iraką yra sutelkti 
visus arabus į vienybę.

Milionas darbininkų
susėdo ant bėgių

• TOKIO, Japonija, geg. 12. — 
Japonijos geležinkeliuose susisie 
kimas vakar buvo nutrauktas, 
kai apie vienas milionas darbinin 
kų suruošė demonstracijas ir su 
sėdo ant geležinkelių bėgių.

Geležinkelių unijos nariai su
ruošė dviejų dienų demonstraci
jas prieš vyriausybę, kuri paša
lino 23 tarnautojus ir 856 kitus 
įspėjo dėl vadovavimo streikams 
š. m. kovo mėn.

Klasikai Kinijoje
HONG KONG, geg. 12. — Pei

pingo radijas pranešė, kad rau
donosios Kinijos liaudies litera
tūros spaudinimo rūmai planuo
ja išversti į kinų kalbą 40 vals
tybių klasikus, įskaitant Whit- 
man, Poe, Flaubert, Hardy, Puš
kino, Tolstojaus ir Gorkio taš- 
tus.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
galimas lietus.

Areštai Jordane
AMMAN, Jordanas, geg. 12.— 

Jordano armija vakar’konfiska- 
vo šautuvus ir areštavo kelioli
ka komunistų Madaboje, 15 my
lių pietuose nuo Amman.

Jau pastatytas’
MITO, Japonija, geg. 12. — 

Japonijoje pirmas atominis re
aktorius pastatytas Tokai mies
telyje, 70 mylių šiaurės rytuose 
nuo Tokio miesto. Atominis re
aktorius pradės veikti š. m. bir
želio 30 dieną.

Raudonosios Kinijos
komunistai pravirko

TOKIO, Japonija, geg. 12. — 
Komunistinė Kinija vakar vėl už 
puolė Jungtines Amerikos Vals
tybes, kad jos atgabeno kont
roliuojamų šovinių vienetą į 
Formozą. Peipingo radijas šį 
Amerikos žingsnį pavadino „pro 
vokuojančiu veiksmu.”

Kinijos komunistai verkšlena, 
kad, girdi, Formoza paverčiama 
Amerikos sala „atominiam ka
rui” prieš raudonąją Kiniją.

Jei raudonoji Kinija nestiprin 
tų savo karinių pajėgų prieš lais 
vas valstybes Azijoje, Jungtinės 
Amerikos Valstybės nebūtų siun 
tusios kontroliuojamų šovinių į 
Formozą.

WASHINGTONAS, geg. 12. — 
■ šeštadienį, gegužės 11 d., 10 vai. 
vakare mirė širdies priepuoliu 
Povilas Žadeikis, Lietuvos mi- 

, nisteris prie Jungtinių Ameri
kos Valstybių Washingtone, D: 
C.

Ypatingu supuolimu, kai mi
nisteris mirė, ponia Žadeikienė 
buvo išvykusi į savo brolio lai- 
ddtuves.

Velionis buvo pirmuoju Lie
tuvos kbnsulu Chicagoje ir pir
muoju generaliniu konsulu New 
Yorke. Paskui buvo perkeltas į 
diplomatinę tarnybą ir paskirtas 
atstovu VVashingtone, D.C. Prieš 
apie mėnesį laiko velionis at
šventė 70 metų amžiaus sukaktį.

• Amerikiečiai lanko Britani
ją. Britanijoje praėjusiais me
tais lankėsi 1,174,589 užsienie
čiai, iš jų 330,000 amerikiečių.

• Vengrijoje revoliucinė dva
sia dabar yra gyvesnė negu kada 
yra buvusi. Apie 80,000 laisvės 
kovotojų turi įvairių ginklų.

Banditai iš senuko
pagrobė $16,000

CHICAGO, III. geg. 12. —Trys 
vyrai vakar įsiveržė į pensiją iš
ėjusio geležinkeliečio trijų kam
barių namelį ir atėmė iš jo 16 
tūkstančių dolerių.

Alexander Miller, 76 metų pa
sakė policijai, kad valant sandė
liuką savo name, 5933 S. Karlov, 
jis atidarė metalinę dėžutę, ku
rioje rado 16 tūkstančių dolerių.

Jis mano, kad šį turtą paliko 
jo žmona, kuri prieš trejus metus 
mirė.

Alexander nepažino banditų, 
kurie pagrobė ne tik 16 tūkstan
čių dol., bet dar ir žmonos bran
genybių.

Linksmas žmogus gyvena il
giau ir geriau, kaip surūgėlis.

—Federici

Prez. Eisenhovveris pažadėjo
pagalbą Pietų Vietnamui

WASHINGTONAS, geg. 12. — Prezidentas Eisenhovveris va
kar pažadėjo tęsti Jungtinių Amerikos Valstybių pagalbą laisva
jam Vietnamui, kurio prezidentas Ngo Dinh Diem dabar yra at
vykęs į šį kraštą.

Pietų Vietnamas ne tiek žo
džiais, kiek socialinėmis refor
momis kovoja priėš komunizmo 
grėsmę pietryčių Azijoje. Ame
rikos ekonominė parama daug 
pagelbsti Pietų Vietnamui.

Jungtinis pareiškimas
Prezidentas Eisenhovveris ir 

laisvojo Vietnamo prezidentas

Vėliausių žinių 
santrauka

—Britanijos karalienė Elzbie
ta ir jos vyras princas Pilypas 

Diem jungtiniame pareiškime sa rudenį ruošiasi atvykti į Jung 
ko, kad betkokia komunistinė ag tinęs Amerikos Valstybes. 
resija ar subversyvinė grėsmė
jaunos respublikos politinei ne
priklausomybei “būtų sutikta

Prisiminė McCarthy
NEW YORKAS, geg. 12. — Už 

a. a. senatoriaus Joseph McCar
thy sielą vakar buvo atnašau
jamos šv. mišios Šv. Patriko ka
tedroje. Pamaldose dalyvavo 3,- 
000 asmenų. Šv. Mišias užprašė 
airių klubas. *

Nehru vyksta į Ceilonę
COLOMBO, Ceilonas, geg. 12. j 

—Indijos premjeras Nehru ir 
Ceilono premjeras Bandaęąnaike 
greitai tarsis Vidurio Rytų prob 
lemų ir atominių bandymų klau
simais. Nehru atvyksta į Ceilo- 
ną gegužės 17 dieną.

kaip pavojinga taikai ir pastovu
mui apylinkėje.”

• Šis pareiškimas, paskelbtas 
Baltųjų Rūmų po trijų dienų pa
sikalbėjimų su Pietų Vietnamo 
prezidentu Diem, nukreiptas 
prieš raudonosios Kinijos kari
nių pajėgų stiprinimą ir didini
mą.

Kinijos raudonieji stiprina 
karines pajėgas

Pareiškime pasakyta, jog Pei
pingo karinis veiklumas „suda
ro grėsmę visų laisvų valstybių |

—Sovietą Sąjungos komunis
tų bosas Nikita Chruščevas vėl 
kalba apie keturių didžiųjų kon
ferenciją.

—Japonijos premjeras Nobu- 
suke Kishi š. m. birželio 19-21 
d.d. tarsis su Jungtinių Ameri
kos Valstybių augštais pareigū
nais politiniais ir ekonominiais 
klausimais.

—Egpito pareigūnai Gazoje 
pareiškė, kad trys Izraelio vy
rai susprogdino kelis pabėgėlių 
namus Rafah mieste, Gazos ruo
že. Vienas arabas sužeistas.

—Jordano kariniuose teismuosaugumui Azijoje. , ... , ,Komunikato tonas užtikrinai sc V"' ^endlu,mo, bylos tų os
ne tik Diem’ą, bet ir kitus Ari- k"r,e .>’lat,no I™™™'-

jos vadus, kad Jungtinės Ame-1 
rikos Valstybės ir toliau bus prie 
šingos betkokiam Peipingo reži
mo pripažinimui.

Eisenhovveris Ir Diem taip pat 
pastebėjo, kad komunistai Šiau

nius ir priešvyriausybinius la
pelius Amman’e, Jordano sosti
nėje.

—Paul-Henri Spaak pasitran
kė iš užsienio reikalų ministerio 
pareigų ir šią savaitę pradės

Studentai prieš komunizmą
rėš Vietname smarkiai stiprina Siaurės Atlanto Gynybos orga-

Pasitraukia iš pareigų
VVASHINGTON, geg. 12. — 

Baltieji Rūmai vakar pranešė, 
kad JAV apsaugos sekretoriaus 
pagelbininkas tyrinėjimo ir in
žinerijos reikalams Frank D. 
Nevvbury pasitraukia iš pareigų 
gegužės 17 dieną.

Nevvbury yra ilgametis apsau
gos sekretoriaus VVilsono drau
gas.

KALENDORIUS
Gegužės 13 d.: šv. Robertas ir 

šv. Zigmantas; lietuviški: Gar- 
dievutis ir Nergonė.

Saulė teka 5:35, leidžiasi 8:01.

BERLYNAS, geg. 12. — Ry
tų Vakietijos komunistai vakar 
nubaudė 60 rytinio Berlyno stu
dentų, kurie nepasirašė raudoho- 
jo lojalumo priesaikos.

Lėlinė vyriausybė suspendavo 
60 studentų, kurie studijuoja 
veterinarijos mediciną.

Studentai dažnai demonstravo 
praėjusių metų lapkričio mėn. 
dėl sovietų žiauraus elgesio 
prieš vengrų laisvės kovotojus.

Nauja „revoliucija” kilo, kai 
veterinarijos medicinos fakulte
to dekanas dr. Guenther Schuet- 
zler buvo raudonųjų kaltinamas, 
kad jis nepritaikė disciplinos 
studentams, kurie „kėlė nera
mumus Vengrijos revoliucijos 
metu.”

karines pajėgas. nizacijos (Nato) generalinio sek 
retoriaus pareigas. Spaak gyvai 
rūpinasi Europos sujungimu ir 
Vakarų solidarumu.

—Egiptas pasiruošęs prekybi 
nėms deryboms su Britanija.

—Jordanas kaltina Egipto va 
dus dėl sukeltų neramumų Jor
dane.

—Vakar buvo Vakarų Vokie
tijos krikščionių demokratų su
važiavimas.

—Tcxas valstybės centrinė da
lis praėjusį šeštadienį nukentėjo 
nuo potvynio.

—Gen. Nathan E. Tunning už
vakar pasakė Dalias mieste, 
Tex., kad sovietai nori įsigyti ne

J paprastų ginklų, kurie juos įga
Povilhs žadeikis kariškio

uniformoje
lintų pradėti agresiją 
mės.”

,be bai-
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FIZINIO AKTYVUMO BEI UŽSIĖMIMO 
ĮTAKA Į ŠIRDIES KRAUJO INDŲ LIGAS

O atskirti yra labai svarbu, vėliau, nes tai yra seno

DK A. GABONAS

Pagal mediciniškos literatū
ros duomenis, skaitome, kad šir 
dies kraujo indų ligos (oorona- 
ry artery heart disease) pasku
tiniais laikais yra žymiai padaž
nėjusios, nežiūrint, kad dėl mo
dernios civilizacijos laimėjimų 
sunkus, fizinis darbas ir darbo 
valandos yra žymiai sumažėję, 
bet kitos rūšies įtempimas yra 
padidėjęs.

Širdies kraujo indų ligos- su
daro apie Va visų širdies ligų, ir 
pvz. 1944 metais Amerikoj mi
rė nuo šių ligų 118,809 asme
nys, kas sudaro 8<4 procento 
visų mirties atsitikimų tais me
tais. Didžiausias mirtingumas

atvejyje gydytojų darbas fizi
niai aktyvesnis kaip įstaigų tar 
nautojų, bet čia reik manyti, 
jtad turi reikšmės diena iš die
nos gydytojo darbo įtempimas.

Ne kiekvienas, kuris skun
džiasi širdimi, turi organiškų 
širdies ligų.

Prieš keletą metų viena ligo
ninė kruopščiai ištyrinėjo 200 
pacientų paeiliui, kurie atvyko 
su širdies nusiskundimais. Iš 
šių rasta, kad tik pusė (1QO) tu 
rėjo organišką širdies ligą; iš 
likusių šimto rasta, kad 80 tu
rėjo funkcionalinius nusiskundi 
mus — nervišką širdį, o likusie 
ji 20 turėjo ar tai stuburio są-

nes prie širdies nervingumo ge
riausia gydymo priemonė yra 
fizinis aktyvumas, o prie orga- 
nišlkosj pirdies ligos fizi
nis aktyvumas turi būti apribo
tas.

Mediciniškas poilsis (tiems, 
kurie dirba sėdimą dirbą) išvy
kus po darbo yra ne sėdėti ar 
gulėti, bet judėti. Geriausia pa
sirinkti kokią mėgiamą sporto 
rūšį). Kartais reik stebėtis, 
kad asmenys, kurie treniruoja
si nuo jaunystės, kaip ligi gilios 
senatvės gali ištverti tą mėgia
mą sporto rūšį. Kada seniau
sias Amerikos senatorius Green, 
turįs apie 90 metų, buvo gydy
tojų patariamas pakeisti jo mė
giamą sportą (lauko tenisą) į 
mažiau aktyvų sportą (golfą), 
jis vis atsakydavo: “Gal kada

gaus sportas .
Paprasčiausia ir prieinamiau

sią priemonė palaikyti fizinį ak
tyvumą — tai kasdieninis bent 
pusės valandos pasivaikščioji
mas, o prie betkokio aktyvesnio 
sporto prieiti palaipsniškai.

Atrodo, kad žinomas posakis,

žmo- jog “nuo darbo niekas nemirs- i 
ta“, turi iki tam tikro laipsnio 
ir realios prasmės.

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymua bei pervežimus 
■š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075
•£S

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Prccih Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Virginia 7-24C'

Telefonaa GRovahlll 4-1691

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALIST®

•w'Taiko lkinius

Valuudos: !•—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimų, išskyrus trečiadienius.

2122 W. Marąuette Road

TeL REliance 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

•nYTOJAS IR CHIRURGĄ 
' «Tuvi8 oylytojah j

3925 W-st 59th Street
Vai. Pirmad., iuitrud., ketvirtad. Ir 

penktad. nuo 1—4 p .p. 6:30—K:30 i
' vai. vok.. Trečiad. ir šeštad. 1—4 v. ! 
! P- P.

I

auesr ■
KAZYS ČESNAUSKAS

6444 SO. TROY ST.
Telef. WAlbrook 5-7670 ir 

Gibson 8-4938
• Generalis kontraktorius nau- * 
jų namų statybai, įvairiems re- g 
montams ir namų pertvarky- j į 
mams • Turime dideli patyri- M 
mą namų statyboje. • Patys S 
atliekame cemento lr medžio H 
darbus. • Apkainavlmai nemo- ii 
karnai. AI 1

A

nuo šios ligos yra virš 40 metų' nJr*ū udegimą, ar tulžies pūslės 
amžiaus ir kiekvienais .metais. ar skrandžio žaizdą ir pan.

J

vienas vyras iš 50 ir viena mo
teris iš 150 virš 40 metų am
žiaus gauna širdies priepuolį.

Daug kruopščių tyrinėjimų 
buvo padaryta aiškinant, kiek 
daug įtakos turi į širdies krau
jo indų ligas žmogaus fizinis ak 
tyvumas, užsiėmimas.

1949 ir 1950 metais buvo iš
tirta širdies kraujo indų ligos 
tarp 31,000 vyrų nuo 35 iki 65 
metų senumo Londono trans
porto tarnautojų konduktorių ir 
šoferių. Išanalizavus duomenis, 
rasta, kad širdies kraujo indų 
ligos atsitinka skirtingai tarp 
tų dviejų grupių: konduktorių 
(fiziniai aktyvus darbas) ir šofe 
rių (sėdimas darbas). Rasta, 
kad konduktorių mirtingumas 
nuo širdies kraujo indų ligų yra 
žymiai mažesnis, negu šoferių 
ir pačios ligos būna lengvesnės 
fermos ir atsiranda vėlesniame 
amžiuje. Konduktorių didesnis 
procentas turėjo nusiskundimų 
širdies skausmais.

Panašiai buvo tyrinėta 110,- 
000 pašto tarnautojų vyrų nuo 
35 iki 59 metų senumo. Gauti 
rezultatai parodė, kad širdies 
kraujo indų ligų skaičius ir mir 
tingumas nuo jų buvo mažesnis 
tarp laiškų išnešiotojų, negu ki
tų pašto tarnautojų, kurių dar- 
baS\buvo sėdimas.

Iš šių davinių padarytos išva
dos, kad pas konduktorius ir lai 
škų išnešiotojus mirtingumas 
nuo širdies kraujo indų ligų bu
vo mažesnis, kSdangi jų darbas 
buvo surištas su didesniu fizi
niu aktyvumu. Manoma, kad 
šių abiejų grupių darbo įtempi
mas yra maždaug vienodas.

Kad daug įtakos turi darbo 
įtempimas, parodo šie daviniai: 
Iš 6,000 bendros praktikos gy
dytojų ir specialistų tarp 40 ir 
64 metų amžiaus, tyrinėtų tarp 
1947 iki 1950 metų, rasta, kad 
jų mirtingumas nuo širdies 
kraujo indų ligų yra dvigubai 
didesnis kaip sveikatos departa-

Šie rezultatai buvo patvirtinti 
sekant šiuos paskutinius — per 
4 metus — nei vienam neišsivy
stė organiška širdies liga.

Širdies nervingumas gali pa
sireikšti nuo sunkumo paširdy 
iki stiprių skausmų, ar iki grei
to, ar neregularaus širdies pla
kimo. Tokioj nerviškoj širdy po 
ilgesnio laiko dėl nuolatinio šir
dies kraujo indų spazmų gali 
gauti širdies raumenų nusilpnė
jimas. Ypač šiai ligai yra palin
kę didelių miestų gyventojai, 
įvairūs profesionalai, mažiau fi
zinio darbo darbininkai.

Skaitoma, kad iki 20G visų 
didelių miestų gyventojų turi 
reiškinius širdies nervingumo 
(cor nervosum), o, pavyzdžiui, 
Italijos Alpėse tik 3—5rč.

Kadangi širdies nervingumas 
pasireiškia labai įvairiai ir sun
ku atskirti nuo organiškos šir
dies ligos, tai tas paveikia dar 
labiau neigiamai, nes toks žmo^ 
gus jaučiasi daugiau ar mažiau 
ligonis, nors ir neturi organiš
kos širdies ligos. Toks žmogus 
bijosi betkokio fizinio aktyvu
mo, bijodamas pakenkti savo 
širdžiai. Tokia širdis be treni
ruotės veda prie padarinių, kad 
cirkuliacija nebeprisitaiko prie 
fizinio aktyvumo, širdies mus
kulai praranda toną.

Ligonio nusiskundimai prie 
organiškos širdies ligos ir šir
dies nervingumo yra kiek skir
tingi ; pavyzdžiui, skausmas 
prie organiškos širdies ligos at
siranda dažniau prie fizinio ak
tyvumo, prasideda po krūtin
kauliu ir radijuoja į kairįjį pietį 
ar ranką, tęsiasi trumpai. Oi 
skausmas prie nerviškos širdies 
atsiranda dažniau ilsintis, pra
sideda, kairėj pusės krūtinės, ne 
radijūoja į petį ar ranką ir tę
siasi ilgesnį laiką.

Kartais atskirti, ar yra organiš 
ka ar nerviška širdies liga, yra 
labai sunku ir reikia panaudoti 
elektro-kardiogra.mas, širdies

KAS TIK TURI GERĄ SKONI — VISKĄ 

PERKA PAS LIEPONĮ.

Lietuvių Prekybos Namai
Prekės be brokų, sugadinimų, sąskaitos nepervedamos 

Finansų kompanijom

mento tarnautojų. Nors šiame nuotraukas ir t.t.

FEK 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA I* 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

VIKTORO KO 2 I C O S 
Lietuvi&ks gazolino stotis ir aato 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

SOPH I E B A EC U S
RADIO PROGRAMA

IS WGEF stoties — Banga 1390
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
n:to pirmad. iki penktad. 

8:45 Iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

SEKMAD. 8:30—9:30 v. r. iš stoties 
WOPA — 1400 kil.

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29, III. HEmlock 4-2413

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 VVest Slst Street
Priima ligonis pagal susitarlma.

DSl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 lkl 9 vai. 
p. p. kasd lan Išskyrus trečlad. Ir 
Seštad

Ree. tel. GRovehUl 6-5608

Tel. ofiso lr buto OLympie 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th St., Cicero 

Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 8-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAI., Kasdien popiet nuo 12-2:80 ▼. 
Vak pirm. antr., ketvlrt 6-8:30 ▼. 

Trečtad. tik susitarus.

P. ŠILEIKIS. 0. P.
Orthopedas - l‘r<rt«-/.l»tas

Aparatai-Protezai. Med ban
dažai. Spec. luigallu. kojom 

(Arch Supports) lr t- t. 
Vai.: 9-4 lr 6-8. Šeštadieniais 9-4 
OKTHOPEDIJOH TECHNIKOM LAK.
2850 W. 63rd St. Chicago 29, UI 

T» l. PRuspeet 6-5OS4

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 425.1 IV. 68rd St 
Ofiso tel. REliance 5-44IO 

Rezid. telef. GRovehill 6-06 17 
Valandos: 1 -S p. m., 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietą.
Trečiai! Ir šeštad pagal sutartį

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECI AUSTE

7156 South VV'estcni Avenue .
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. lr nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo į 

į 11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad 
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Rea. tel. WAlbrook 5-3765

Ofiso tel. CUffside 4-2896 
Rezidencijos: IJkfarette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street 
(Rampas 47th ir Hermitage)

Vai.; nuo 2 iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak 
Seštad. nuo 2 lkl 6 vai., išskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North VVacker Drlve 
(Civic Opera House. kamb. 858) 

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294 

5002 VVest 10 th Str.. Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhall 3-0959 
Kitu laiku ir trečlad. susitarus i 

Rezid. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos')'- 
Ofisas ir ros.: 51Q0 S. Westem Avė. 
Tel. PRosprd 8-1223 arba VVE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 

11 Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštaA. 
Į 2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu.

Tel. ofiso PRospcct 6-2240
PRospcct 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS
5700 So. VVood Street 

Pričmimo vai. nuo 2- -4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. !r penkt. į 
Trečiad. lr sek uždaryta. i

Tel. ofiso VVA 5-3010, rez. Plt 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfieid Blvd.
Vai. — Pirmad., antr., ketv., penkt. 
1—4 ir 6—8; šeštad. 1—4: treč. ir 
sekm. uždaryta.

Šis puikus 5 dalių miegamasis gegužės
mėnesį už specialią kainą, tik $“| 4-9-00

O}»
Už $15.0 parduodamos 5 dalių sofa, kėdė, 

ottoman dvi pagalvėlės, nakčiai 3-jų 
asmenų Miegamasis, tik

Už $250.00 parduodami svečių k. Kroeler 
baldai naujausio stiliaus, Nylon ar vilna,

tik $169-00
Šaldytuvas 7,5 kub. pėdų Admiral ar Gen.

Electric, tiktai už $139-00
Skalbimo mašinos Speed Queen $79-00
Parcelano virimui gaso pečiai $79-00

Televizijos aparatai RCA, Admiral, Ze
nith, po

Kilimai 9x12 su Nylon 

Kilimai 9x12 100% vilna 

Linoleum, geriausių firmų 9x12 

Rašomieji stalai moksleiviams 

Knygų spintos stiklo durys

$99-00

$149-00
$39-00
39-00
$6-^0

$29-00
$29-00

FURNITURE CENTER, INC.
3224 SO. HALSTED STREET 

Lietuviu Prekybos Namai vedėjas*-Justas Lieponis
TEL. — VICTORY 2-4228

[MONE ATIDARYTA:

Pirm., Ketvirtad......................................................... 9—9:30
Kitom dienom: ......................................................... 9—6.00

Sekmadieniais: . .................................... 12—5 valandos

J.

4038 Archer Avesss t.i. LA3-A779 

AUGUST SALDUKAS Prscl

lHb KlbbfcM LHJLLAK IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių aangnmo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra Baugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau- 
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 

Į apdraudimą iki $10,000.00, angštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų
,veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iš gra
žiausiai ir modemiSkiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chicagos ribų, nežiūrint knrioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paktu.

Rąžykite dėl informacijų. Mūsų turtas $21,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Avė. Tel. GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara: pirmadienį nno 12 Iki 8, antradieni lr penktadienį nno 9 Iki 4, ketvirtadienį nno 9 Ud 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nno 9 lld 2 valandoa po pietų.
1................- .......— *- ■ ■ ■■ -

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES TR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius -

6322 South VVestern Avenue 
vai. kasdien 10-12 vai 1. 7-9 vai
vak šeštadieniais 10 . vai Trečia 
Henlais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-3229
Res te4«-f. VVAlbrook 5-6076

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 Sonth Damen Avenne

(Kampas 47-tos lr Daman Avė 1 
Vai kasdien nuo 6—8 vai. vak 

šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rea.: VVAlbrook 5-3048

”)1. ofiso HE.4-6849. rez HE 4-2824

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. I--* lr 7-9 
Antr. 1-6, treč.lr šešt. pagal sutartlee

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8817 South VVestern Avenne 
Chicago 29. III 

telefonas REpnblio 7-49A0 
Rezidencia: GRovehill 6-8161

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJASJR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Ofiso val.: nuo 3-4 lr nuo 6-8:30 y. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso lel. Vlrginla 7-0036

RezĮdend Jos tel. BEverly 8-8344

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Sp«'cialybe — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v.v. 
Šeštadieniais 9—11 ryto lr 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė.
Buto 1658 VV. 103 St., Beverly Hills

Vak: kasdien nuo 6 v. v. Jki 9 r. v?.. 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v.,

lšskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUlltnan 5-6766 
Btifo — BEverly 8-3946

Ofiso HEmlock 4-6815 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street 
(priešais šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarlma 

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. VVhippIe Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 lkl 12; 2—6; 7-9. 

šeštad. 10—12. Trečlad.- uždaryta
LAfayette 8-4949.

Namą — CEdarcrest 8-7786

Tel. ofiso HE 4-2123. rez. Glb. 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street 
(7tst Ir Ca.mpbell Avė.)

VALANDOS: Kasdien nuo 3—7 
šeštadieniais nuo 2-4 vai.

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS-

3267 Sonth Halsted Street
Vai 1 Iki 4 v. p. p. Ir 6—8 <r. vak 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospcct 6-9400
Rezid. PRospcct 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevlčlOtS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 Sonth Kedzie Avenne

Vai. kasdien 1-3 p. p. Ir nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 8-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp: Halsted lr 31-mos gatvių 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

Tel. ofiso PR. J-6446, rez. HE.4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

2420 VVest Marąuette Rd. t.
Vai. nuo 2 lkl 4 p.p.; 6 Iki 8 va-'* 

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutartj

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 Sonth Halsted Street

Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-14R4. Resid. 2437 
W. 62nd Kt., tel. Republlo 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL RAČKUS -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenne
(Kampas Kedzie lr Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. P. Z. ZALATORIS .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. Ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6659 

Rezid. 6600 S. Arteslan Avė.
VAI. 11 v. v. iki 8 p. p.: 6—9 v. v.‘

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽHJNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija lr moterų ligų 

2454 West 71st Street
(71-os ir Oampbell Avė. kampas) 
Val.: kasdien 1—S Ir 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Ofiso tdef. YArda 7—1166 
. RMldenctJos — S’Tevvart 8-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHTRURGA8 

756 VVest 85th Street 
(kampas Halsted ir X6-ta gatvB) 

VAL. 1—4 ir 6:10—8:80 p. p kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. W AI brook 5-2670
Ree. Hllltop 5-1560

Or. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6182 Sonth Kedzie Avenne

VAL. 3—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir šeštad. parai sutarti

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

i Priešais šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpubllc 7-229O

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte lr nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečlad. lr
kitu laiku eusitarus telefonu.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metą patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis .y 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 VVest S5th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 lkl 8, tr^‘ 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 lr 
šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p

DR. S. VAITUSH, OPT.
H*,

Palengvinu akių {tempimą., kuris 
yra priežastis galvos skaudšjlmo bert 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir tollregys- 
tę. Prlrenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
i mokyklos vaikus.

4712 Sonth Aahland Avė.
Tel. YArds 7-1873

Vat. 10:80 Iki 7 v. vak. fi-šiad 10:80 
Iki 6 vai. Sekmad. Ir treč. uždara.

Tel. Ofiso PR 6-3838, rez. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVI8 GYDYTOJAS)
2500 VVest 63rd Street

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 
Tikrina akis Ir pritaiko aklnlua, 

keičia silkina Ir rėmus 
4455 S. California Ara. .YA 7-7881
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. Už
daryta,). šeštad.. 10 ryto iki 8 V. p. p. 

uždarytas

DRAUGAS 
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PSEUDOKLASINĖ POLITIKA
STEIGIAMOJO SEIMO SUKAKTIS

Steigiamojo seimo susirinkimo diena — gegužės 15 — kiek
vienais metais mums primena vieną reikšmingiausių mūtų tautos 
politinių pasireiškimų. Svarbu ne tik tai, kad Steigiamasis sei
mas davė tautai konstituciją ir pagrindinius įstatymus, bet ypač 
tai, kad jis veikė labai plačiu visuomeniniu autoritetu. Steigia
mojo seimo rinkimuose balsavo 90% krašto gyventojų, tuo būdu 
visam pasauliui parodydami, kaip teisingas buvo Vasario 16 Lie
tuvos nepriklausomybės atstatymo paskelbimas.

Kai mes. kalbame apie Steigiamąjį seimą ir kitus demokra
tinius seimus, mums kyla klausimas, kodėl vėliau toje pažioje 
lietuviškoje visuomenėje tiek daug blogo buvo prikalbėta apie 
seimų laikus? Tarsi kažkas pakeitė tai pačiai visuomenei galvas 
ir ji pradėjo visokį apmaudą lieti seimų laikams. Užėjo kažko
kio nihilistinio sąžinės perkratinėjimo gadynė, kurioje daug kas 
rado kūrybinio pasitenkinimo, niekinant pačius garbingiausius 
tautos pasireiškimus.

Kodėl taip atsitiko? Norint rasti teisingą atsakymą į šį 
klausimą, reikia pastebėti, kad tai nėra vienintelis atvejąs žmo
nijos istorijoje. Įdomų šiuo atžvilgiu epizodą turi senoji žydų 
tautos istorija tuo -metu, kai ji perėjo iš teisėjų valdymo epo
chos į karalių laikmetį, šis įvykis yra labai nuotaikingai pavaiz
duotas I Karalių Knygoje, aštuntame perskyrime.

TAUTA NORI KARALIAUS
Žydų tautai tada vadovavo teisėjas ir pranašas Samuelis. 

Krašte veikė labai laisva santvarka, bet ji pradėjo nebepaten- 
kinti visuomenės. “Tada susirinko visi Izraelio vyresnieji, at
vyko į Ramą pas Samuelį ir jam kalbėjo: Žiūrėk, tu pasenai, o 
tavo vaikai neina tavo keliais. Dėlto duok mums karalių, kuris 
valdytų, kaip kitas tautas”, šis pareiškimas Samueliui nepatiko 
ir jis visą reikalą pateikė Dievui. “Tada Viešpats Samueliui ta
rė: Klausyk tautos balso visuose dalykuose, kuriuos jie kal
bėjo. Nes jie ne tave, bet mane atmetė, kad ne aš būčiau jų 

. karaliumi... Taigi klausyk jų balso, tačiau įsakmiai juos per
spėk ir paskelbk jiems, kokios bus karaliaus teisės, kuris juos 
valdys”.

Samuelis, vykdydamas Viešpaties pavedimą, išaiškįno, ko
kios bus karaliaus teisės. Pradėdamas nuo karinės prievolės, 
pereidamas per ūkinius dalykus iki muito teisės, Samuelis nusakė 
karaliaus privilegijas. Tarp kitko jis kalbėjo: “Karalius ims 
jūsų dukteris maišyti aliejui, virti ir kepti. Taip pat jis paims 
geriausias jūsų dirvas, vynuogynus ir alyvmedžius ir atiduos 
juos savo tarnams”. Samuelis priminė tautos atstovams, kad 
faktiškai jie taps karaliaus tarnais. "O kai jūs dejuosite dėl to 
karaliaus, kunį jūs išsirinkote, tai Viešpats tuo laiku jūsų ne
išklausys”.

Tačiau tauta nenorėjo klausyti Samuelio žodžių ir sakė: “Tai 
nieko. Vistiek mums reikia karaliaus, kad mes būtume kaip ki
tos tautos, kad karalius mus teistų, mums pasirodytų ir mūsų 
karus vestų”.

Samuelis dar kartą kreipėsi į Viešpatį, klausdamas, ką da
ryti, ir Viešpats jam patarė klausyti tautos balso.

TVIRTA VALDŽIA
»* • - M . I U . .»

Šis įvykis, atsitikęs apie 910 metus prieš Kristų, duoda pro
gą pamąstyti ir mūsų laikų žmogui, besidominčiam politika. Jis 
iškelia prieš mūsų akis tautos užsidegimą turėti tvirtą valdžią. 
Jis parodo mums principinį Viešpaties nenorą, kad tokia valdžia 
būtų įkurta. Jis taip pat paliudija Viešpaties nusistatymą skai
tytis su tautos noru, nors ir neinančiu gera kryptimi.

Žymusis ekonomistas Max Weber, studijuodamas senovės 
žydų visuomeninius santykius, teisėjų valdymo laikotarpį laiko 
labai laisvu ir demokratišku. Klausimai tada būdavo apsvarsto- 
mi giminių seniūnų bei vietos vyresniųjų ir jų rastam sprendi
mui tauta paklusdavo. Karalius net vėlesniais laikais apsišvie- 
tusioje visuomenėje nebuvo popularus. Pranašų literatūra ka- 
r&Iių nemėgsta. Išimtį sudarė tik Dovydas. Tačiau ir jo popu- 
larumas kilo ne tiek iš jo administravimo, kiek iš jo giliai žmo
giško charakterio: iš jo nuolatinių pastangų išsilaikyti augštu-, 
moję, iš jo nuodėms ir atgailos už ją, iš jo tėviškos kovos prieš 
savo sūnų ir kt. Taigi mes negalime senovės žydų laikyti na
tūraliais monarchistais.

Tačiau višnu laiku juos buvo pagavęs monarchinis entuziaz
mas, dėl kurio jie atsisakė savo laisvosios santvarkos.

Kodėl jie taip padarė? Viena pirmųjų priežasčių matyt bus 
buvę kaikurie ligtolinės santvarkos negerumai. Mat Samuelio 
vaikai jau nebebuvo geri teisėjai. Tačiau visuomenės atstovai, 
vietoj suvaldę negerus Samuelio vaikus, panorėjo eiti toliau ir 
įsteigti tvirtą valdžią, naiviai manydami, kad kiekviena tvirta 
valdžia būtinai turi būti gera valdžia.

Daug bus šiuo atveju lėmęs pavyzdys arba nuotaikos, atei
nančios iš kit|| taut4- Ten yra karaliai, reikia jų ir pas mus. Ne
mažai bus lėmęs noras daugiau techninės politikos, arba, kaip 
mes dabar sakome, policinių priemonių, kad tuos, kurių negalima 
paveikti tiesos žodžiu, būtų galima įtaigoti organizuota jėga. 
Pagaliau šiek tiek bus lėmęs ir tam tikro visuomeninio spektak
lio ilgesys arba noras, kad karalius “mums pasirodytų”. ’ 

PAVYZDYS VIETOJ TIESOS

PASTABŲ PASTABOS
J. BA LTIS

Naujų gudrumų jieško jima f

Įvairių pobūvių rengėjai skun 
džiasi, kad mažai publikos besi
lanko jų parengimuose. Kaiku
rie kaltfna mūsų visuomenę net 
tautiniu atbukimu, atšalimu. 
Bet tikrenybėje tik netvarkin- 

! gas rinkliavų įsisiūbavimas pub
liką nuo parengimų atbaido.

Vėlesniu laiku kaikurie ren
gėjai griebėsi naujų pamasini
mų publiką patraukti. Skelbi
muose pažymi, kad įėjimas ne
mokamas, bet “norintieji turės 
progą (tam ir tam) fondui pa
gelbėti”. Be abejo, reikia su
prasti, kad tai bus rinkliava.

Kito parengimo skelbimuose 
nurodyta įėjimo mokesnis, bet 
biletėliuose pažymėta, kad “įė
jimas kviestam svečiui nemoka
mas”. Taigi šiame skelbime ma 
tosi minčių nesuderinimas. Juk 
skelbimais visi kviečiami, o jei 
kviečiami, tai reiškia, kad visi 
atėję būna svečiais. Tad, sulig 
pažymėjimo biletėliuose, “kvie-

savotiškiems sumanymams pa
remti. Paprastai visų rinkliavų 
maldavimas pagrįstas patriotiz-

bus vėliausias Cass Varanius 
(Waranius) kandidatuojąs į 
Long Beach, California, miesto 
tarybą. Varanius yra buvęs či- 
kagietis, kur per eilę metų jisai 
ėjo gaisrininkų komandos kapi
tono pareigas. Long Beach mies

Rausias ^aust^ 9

I

mu, humanizmu ir taikoma žmo1 te sų savo šeima apsigyveno
niškumo jausmą išnaudoti. Rin 
kėjas užsigauna, jei primenama 
jam, jog turime centro fondus 
labdaros tikslams, iš kur visi 
vertingi reikalavimai galėtų bū
ti aprūpinti. Rinkėjui pastebi
ma, kad jo (dažniausiai jos) el
gesį gali pasekti (ir, be abejo, 
seka) visa eilė kitų rinkėjų su 
lygiai vertingai skambančiais 
šūkiais. Tokiu atveju rinkėjų 
maršui, kepurių pranešimui ar
ba “aukotojų lapų” siuntimui 
nėra galo.

Laikas rinkliavas tvarkyti

Jau tautinėje plotmėje, dėl tų 
rinkliavų, nemalonumai mus pa
sivijo. Net tautinių švenčių mi
nėjimuose nesutarimai įsibrovė 
vien dėl to, kad tų švenčių minė
jimo progos rinkliavoms panau
dojama. Galės prieiti prie to, 

stieji svečiai” leidžiami be įėji- kad visa eilė skirtingų pažiūrų 

mo mokesčio. Ergo - niekas už
įjimą nemoka

Geriausia visus “gudrumus” 
palikti nuošaliai, mažinti rink
liavų skaičių .tuomet visuomenė 
vėl skaitlingai lankys parengi
mus. Rinkliavos jau visiems įg
riso “iki gyvo kaulo”.

Begalinės rinkliavos—publikos 
stabdžiai

Pergyvenam rinkliavų 'laiko
tarpį. Kasdienis paštas atneša 
įvairių, net graudenančių, prašy 
mų piniginės aukos. Tas daro
ma dažniausia garsiai ir impo
nuojančiai skambančių vardų 
priedangoje. Prasidėjo su kalė 
diniais ženkleliais, dabar jaū be
veik visoms šventėm turima

rinkliavomis užsiims. To pasė
koje patys net svarbieji minė
jimai bus nuniekinti, visuome
nės dėmesys atbukintas.

Reikalingoms rinkliavoms ten 
ka surasti naudingesnių ir tin
kamesnių priemonių. Juk jau 
skaitomės gerai susipratusiais, 
gerokai organizuotais. Todėl vi
sai prinokęs laikas pritaikan
čiais periodiniais mokesčiais ap 
sidėti. Spaudai ir vadovybėms 
parėmus, toji mintis visuome
nėje greitai prigytų. Bet tam rei 
kalinga, kad visų tautinės nuo
taikos srovių ir įsitikinimų spau 

j da ir vadovybės vienodai ir su
tartinai pasirūpintų tą mintį 
pravesti. Žydai ir graikai jau

prieš septynerius metus. Čia už
laiko valgyklą, maisto krautuvę 
ir apartamentus. Jisai yra veik
lus Lietuvių klubo narys. Ge- 
riausios’sėkmės p. Varaniui!

Katalikų akcija reiškia kovą 
už tvarką, taiką, pusiausvyrą, 
kurtūrinį pažangumą, visuotinį 
solidarumą ir atitinkančias 
žmogaus prigimtį visuomenines 
reformas. — St. Šalkauskis

DELIGHTFULLY FRESH 
BAKERY GOODS

Completo line of fresh bakery 
goods for all occasions.

Open Sundays 
6 a.m. to 2 pm.

Whipped Cream Party Cakes
WEBER’S BAKERY

3425 West 63rd Street
HEmloek 4-7776 Erich Weber 

v (St. Rita) _______

•STATYBAI 
IR NAMŲ

PATAIS 
PRISTATOM
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER Cft
STASYS UTWINAS. Pre«.
3039 So. Halsted St.

Tel. Victory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai.
Raštini atidara kasdien nno
8 vai. ryto iki 6 vaL vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

..... . seniai mokesčių apsidejimo įdėtam tikri ženkleliai seals) par-i . ,. . \ .. ją pravedė ir, atrodo, sėkmingai! 
veikia. Tad pagalvokim, pasitar-davinėjimui. Šaukiama aukų ser 

gančių ir sužalotų vaikučių var
du. Atsišaukimuose net nelai
mingųjų nuotraukos dedamos. 
Maldaujama aukų įvairių įvai
riausių ligų pašalinimui. Taip 
tai aukų maldavimui galo nesi
mato. Tąja “liga” yra užsikrė
tę ir mūsiškiai.

Gaila, kad tik mažam skaičiui 
kol kas tėra žinoma, jog tos di
džiosios rinkliavos yra daromos 
specialistų agentų, kurie iš to 
gyvena ir turtus susikrauna. Pa 
prastai apie pusę surinktų aukų 
išleidžiama rinkliavai pravesti. 
JAV įvairios rinkliavos patapo 
savo rūšies bizniu.

Mūsiškių rinkliavos

Mūsiškių tarpe įvairių rinklia 
vų karštligė irgi gerokai papli
to. Kur tik susirenka būrelis 
žmonių, ten tuoj ir aukų rinkė
jai pasirodo. Apart įvairių žmo
nių vardu visuomenės įstaigų, 
prašoma įvairiems smulkiems 
vietos reikalams, tūlų asmenų

kim apie tai, nes aiškiai matyti, 
kad senųjų priemonių lėšoms 
sukelti teks atsižadėti.

Lietuviai JAV politikoje

Malonu pastebėti vis dažniau 
lietuvius JAV politinėn veiklon j 
įstojančius. štai, rodos, bene

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. «7th PI., Chicago,

Ml. WAlbrook 5-8063

1957 BUICKAS 
, Tik
$2,595.00

Dynallovr, Radio, Apšildymas. Baltos Padangos 

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK, Ine. 
907 W. 35th St., Chicago 9, IIL LA 3-2022

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ

Bet kodėl Viešpats, nors sutikdamas faktiškai patenkinti 
tautos norą, principe pasišako prieš jį? Tai jis padaro turbūt1 — 
dėl to, kad visi tie motyvai liudija apie vieno didelio visuomeni- 1 toras.

100 tęsinys

PRKMIJUOTAS ROMANAS

Kodėl nekvietėte policijos? — įsiterpia Vik-

6 TOLI IR ARTI 
NAUJI OtOtU TUOKIU-NAUJAUSI KKAUSTmO (BAUK/AJ 

HStį Htrų autamas - ūsus ur sąžiningas AmHMAVNAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2023 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL Tel WAibwoi< 5-9209

JI JILTU
J. O. TELEVISION 00. Pardavimas lr taisymas

Televizijos, radijai, patefonai, kainb. vėsintuvai

KALBA VILNIUS
Kasdien 4 vnl. :io min. popiet. Ateikite pasiklausyti.

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
Atdaru, kasdien Iki 6 vai., pirmad. ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

Pradėkit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 0 ryto iki 12 vai. 
Šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

(d

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM f VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as

meny turinčiu ilgy patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 Sa. Hoyne Avė.,Telel. Virginia 7-7091

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK S TV & RADIO, INC-
3240 So. Halsted St., CAIumet 5-7292

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

UniversaI Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite tanpyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Mes jiems prisiminėm vekselius ir juos parodėm. Tie 
pakraipė galvas, sako, tegu būna kol kas, šiaip ne
reikią, kai jiems pranešta. Atūžė kriminalinė moto-

— Jei žindtų, būtų jau sugavę ir- į kalėjimą pa
sodinę! — Samanė žaidžia žydria kaklo skarele.

— Aš ne apie vagį galvoju, — nusijuokia mėist-
ciklais ir — nieko, jokio pėdsako, jokių nuospaudų! ( ras. — Julius mydviejų dar nesusekė

nio motyvo aptemimą tautoje. Tai yra sumažėjimas pagarbos 
teisei. Šioje visuomenėje jau nebėra kantrybės kovoti už tiesą 
ir už ją kentėti. Nėra kantrybės diskutuoti su savo artimu, pa- 
kenčiant jį kaip oponentą. Ir šis visuomeninės tiesos meilės trū
kumas liudija tautos perėjimą iš klasinės stadijos į pseudokla- 
sinę stadiją. Taigi ne dėl kokios “siauros” ambicijos Viešpats 
laiko save atstatytu iš šios tautos visuomeninio gyvenimo. Dievas 
laiko save atstatytu kiekvienu atveju, kai tiesos meilė yra pa
keičiama jos technikia.

Negalima taip pat paleisti iš akių Dievo skaitymosi su dau
gumos dėsniu. Jis keletą kartų pataria Samueliui įvykdyti tau
tos valią, nors iš esmės su ja nesutikdamas. Tuo laiku, kai žmo
gus netenka kantrybės skaitytis su savo artimu ir su juo disku
tuoti aktualius uždavinius, kad rastų geriausią sprendimą, Die
vas tos kantrybės ir pagarbos žmogui nenustoja.

Kai tautos pradeda mažiau vertinti tiesos radimą, tada jos 
pasigenda pavyzdžio; pavyzdžio, kuris jas atleistų nuo tiesos jieš- 
kojimo rūpesčio ir kuris vienas būtų. atsakingas. Tačiau tas pa
vyzdys turi turėti daug viliojančių ir verčiančių priemonių įgy
vendinti tiesai.

Tai jau nėra klasiškosios politikos fazė, kuri suvokia rei
kalus ir duoda konstitucijas. Tai yra pseudoklasinės politikos

— Palauk, meistreli, šaukėm, kur nešauksi! Aš 
tuoj ir klausiu: ar seifas buvo užrakintas? Pasirodo, 
kad nežino. Aš prie tvarkos: ar jis vakare patikrino, 
ar ne? Buhalteris neprisimena: Pats prisipažino, kar
tais pamirštąs uždaryti. Bet jokio pavojaus nėra. 
Parodė į langines, brač, lašinių paltys, ne lentos. Kas 
prasilauš?! Durys ne pagaliu užremtos: raktas ir 
kablys išdidaus! /

— Jei įėjo į seifą, turėjo palikti žymes, pirštų nuo
spaudus. /

— Tuoj sužinosi, Viktorai! Išgerkim! — šeimi
ninkas, nepatenkintas, kad jį pertraukia, kilsteli stik
liuką. — Jokios žymės! Niekur nė nago įbrėžimo! 
Svarbiausia, jis net negirdėjo, o turi šaunamą, būtų 
pasveikinęs. Bet aš vėl griaudžių: šaukim policiją. 
Pasirodo, jau paskambinę, pranešę net kriminalkai į 
Telšius. Tačiau kas nutiko: klebonas, toks protin
gas vyras, tuoj ir sako: “O jei rezivija užklups? Vi
sada gali tie šarančiai pasirodyti. Įtars išeikvojimu. 
Julius į kalėjimą ant valdiškos duonelės”. Aš tuoj 
pasiūliau rašyti vekselius. Buhalteris beregint juos 
pakišo, ir, mudu su klebonu patrupinom savo pavar-

Policija ėmėsi aiškinti. Mano, kad čia prityrusio spe
cialisto darbas. Turėjo kas nors pasidaryti visus 
raktus ir įeiti. Aš nebegalėjau išlaikyti. Trauk juos 
kelmai, galva kvaišta net prisiminus: toks pinigas 
kiaulei ant uodegos! Taip ir išvažiavau. Prašiau, jei 
kas naujo atsitiks, tegu praneša. Žinia pasklido mies
telyje. Taigi, dabar jūsų žodis, patarkite, ką daryti.

Gimbutas atsikvėpęs išgeria ir valgo. Stalas kle
ga, teiraujasi smulkmenų, spėlioja.

— Klausykit, — nutildo šeimininkas. — Važiuo
kit judu, paguoskit Julių, tokia nelaimė!

— Gerai! — Viktoras pakyla pirmas, lyg seniai 
laukdamas progos išeiti.

— Patarkit jam. Kelios galvos ne malkų krūva, 
ką nors sugalvosit, gal kokį pėdsaką surasit. — Aiš
kiną Gimbutas pilna burna. ) .

' Monika abu palydi ir sustabdo priemenės laip
tuose:

— Keista istorija, vaikai. Atsargiai jūs. P?rma 
užeikit į kleboniją, ką sakys kunigas Senkus. Aplan
kykit vikarą, pasiteiraukit. Gal ten kitokios žinios?
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laikai; tai yra sekimo politikos laikai. V. Bgd. i dės. Žaibu atlėkė ir policija, apžiūrėjo iš visų pusių.

PERVAŽIAVĘ! beržų alėja, sustoja. Abu susėda 
ant ganyklų tvoros. Aplinkui rudos kalvos, medžiai, 
krūmai dengia sodybų akis. Ir gera jiem, lyg kregž
dėm susiglaudua būti dviese, ilsėtis, žiūrėt į vakari
nę saulę.

— Julius ir tėvas dar nežino, nonujaučia, — ta
ria Viktoras.

— Ir gerai! Man rūpi tėvo paskojimas apie ban
ką. Ar kartais buhalteris jo neapkraustė?

— Jis? O ne! Jis nedrįs! Bet mum gali būti 
daug nemalonumų.

' — Ar mes kalti ?
— Ne! Tačiau mes pasislėpę. Reikia mum vi

siem pasisakyti.
— Tai'važiuojame! Pirmiau pas Liną. — čiauš

kia ji linksma ir, nušokusi ant kelio, traukia jį už ran
kos. — Meškinėlį greičiau!

Viktoras džiaugiasi: koks ji vaikas, koks lengvas 
jos rūpestis! Bet jis gali išaugti, jei atsidursi gražia
me name, kur dūzgia siuvamoji mašina.

— Pirmiausia savim rūpinkimės, Samane! Ką ji 
mum padės? Nieko! Reikia pasakysi Juliui, paskui 
kunigam!

— Tu rūstus pamokslininkas! — juokiasi žaizda- 
ma skarele. — Žinau, moterys turi nusileisti, bet iš
klausyk ir manęs: pirma važiuojam pas kunigėlį. Ne 
dėl to, kad mama sakė. Man pačiai noris. • Jis daug 
man gero padarė, auklėjo. Esu dėkinga. Jam turime 
pirma pasisakyti.

— Gerai!
— Bet, Viktorėli, tuščiom rankom ten negalime 

pasirodyti. Pririnkim gėlių!
Ji šoka per griovį ir brenda pieva, kur pilna bur

bulų, mėlynžiedžių. Priskynę žolynų glėbį, lekia į mie
stelį ir sustoja klebonijos kieme. Niekada čia nebuvo 
dviese. Abu nejaukiai apsižvalgo ir suka į vikariatą.
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JEI BALDŲ REIK

PAS RUDAITĮ
TIESIAI EIK.

- .-.s

CLASSIFIED AND HKI.P W 4 N TI! U 41) S

Lavos visų dydžių ir spalvų, tik .................................... $10.50
✓

Matracai, vatiniai su spalvotu viršum ......................... $(2-50

4 stalčių komodos, ąžuolo ar riešuto spalvos............$29-^

Komodos su šlifuotu veidrodžiu ................................... $64-50

2 dalių miegamo kambario baldai, ąžuolo ar 
riešuto spalvos, tik ...........................................................$99-00

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI

Dienai sofos, nakčiai lovos, pas mus tik ....................$39-00

2 dalių sofa ir kėdė, visokių spalvų . . . . ................ $129-00

7 dalių saliono baldai (sofa, kėdė, 3 staliukai ir
2 lempos), tik  ...................j............................................ $199-^0

Rašomieji stalai, ąžuolo ar mahagony.........................$39-°O

” su formica viršų ............................... $49-00

Knygom spintos su stiklo durim ................................... $29-00

su šlifuoto stiklo stumdomom durim $39-00

Virimui porcelano pečiai, tiktai ........................................ $99-00

5 dalių virtuvės stalai su formica viršum ................ $49-^0

Vilnoniai kilimai 9 X12 dydžio, nuo .......................... $49-05

MAJOR FURNITURE, INC.
3207 So. Halsted Street

Telefonas — CAIumef 5-3207
Vedėjas E. RUDAITIS

Krautuvė atidaryta: kasdien 9—6 vai.
pirm. ir ketv 9—9:30 vai. 
sekmadienį 12—5 valandos

inuiMUHiiiiiiiiiiNiHiiMiiiHiHininiiuiiiiniiiiiiiiiiinniiHHiiiiniMMo*.

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

SS

I

ANTANAS VILIMAS
3415 SO. LITUANICA AVĖ., CHICAOO, ILL.

Telefonas — FRontier 6-1882

</2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINGS
2555 WEST 47th STREET - LAfayette 8-1083

B. R. Pletkievvicz, prez.; E. R. Pletklewlcz, aekr. Ir advokatas
Mokame aukštua dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apclrausta Iki >10,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uidaryta, o aeit. nuo 9 iki vidurdienio

SPECIALUS
BARGENAS

Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO
#49.50

Ir augšėiaa

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FF.I.IT A. RAUDONIS, NELLIE BERTULIS, Sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co. 
2310 W. Roosevelt Road Tolei. SEeley 3-4711

Krautuvo atidaryta nekniodlentala nuo 11 iki 4:10.

Detroit’e nerasite gražesnio ir modernesnio kaip MISSEL’S 
FINE FOODS restorano, kurį netrukus atidans lietuviai sa
vininkai James ir Albina Missel (Miseliūnai) naujame specia
liai pastatytame name 13611 Grand River. Restorane, veikian
čiame 24 valandas, prityrę virėjai gamins naujausiomis prie
monėmis augščiausios kokybės valgius, kaip “Brosted Chi- 
c-ken” — naujausiu būdu keptas viščiukas, Fish (žuvis), 
Shrimp (vėžukai) ir kitus skanius valgius bei gėrimus. Val
giai ir gėrimai bus patiekiami netik viduje, bet ir automobi
liuose. Norintiej, specialiuose induose, galės šiltą valgį pa
togiai parsivežti namo. Atsilankiusieji netik skaniai pasiso
tins, bet ir gražioje aplinkoje praleis maloniai laiką.

VL. PAUŽA

Pijatis XII laiškas ūkininkų
ir žemės darbininkų klausimu

Pijus XII parašė laišką tarptautiniam katalikų suvažiavimui 
kaimo problemoms svarstyti, kuris neseniai įvyko Čilės sostinė
je Santiago, Pietų Amerikoje.

Tai jau ketvirtas šios rūšies 
suvažiavimas. Pirmasis įvyko 
1951 metų vasarą Castelgandol- 
fo miestelyje netoli Romos; ja
me krikščioniškų principų švie
soje buvo studijuojamos kaimo 
aplinkos, žemės ūkio moderni
zavimo, apimties, privačios nuo
savybės, kooperacijos, ūkinio 
pasirengimo, profesinių organi
zacijų ir apdraudimo problemos 
tarptautinėje plotmėje. Antra
jame katalikų tarptautiniame že 
mės. ūkio kongrese, kuris įvy
ko 1953 metais Kolumbijos mies 
te Manizales, buvo apsistota 
prie Pietų Amerikos žemės ū- 
kio socialinių problemų, jieškant 
priemonių, kuriomis Bažnyčia 
galėtų prisidėti prie jų išspren
dimo. Ta pati tema buvo studi
juojama trečiajame suvažiavi
me 1955 metų pavasarį Pana
moj ir neseniai pasibaigusiame 
katalikų tarptautiniame žemės 
ūkio suvažiavime Čil’ėjė. Visuo
se šiuose kongresuose dalyvavo 
žymiausi katalikų sociologai ir

REAL ESTATE

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po 6, centrai, šildymas. 3 

auto garažus, arti mokyklos Ir susi
siekimo. šviesūs lr patogūs butai, 
proga!

Med. 2 po 4 lr 3 kamb. pa.stof&jv, 
geras skiepus, dujų pečiais šildomu, 
kaina $15,000.

Medinis 2 po 4 kmb. gale sklypo, 
centralinis šildymus, guružas, geras 
skiepas, puiki apylinke, $14,000.

GAGE PARKE
Nauj. mūr. 1 Vį aukšto. 4 ir 3 km., 

centr. šild. dujomis, puiki vieta dviem 
giminingom šeimom.

KITI’It
Puikus mūr. bung. " kmb. 4 mieg. 

4S A- Keeler upyi., kuršiu vand. šil
dymas, arti susisiekimus ir mokyk
los $0,000 (mokėti.

Turime namų ir biznių (vairiose 
vietose, parūpiname paskolas leng
viausiomis sąlygomis. Kviečiame tei
rautis.

SIMAITIS REALTY,
2737 W,43rd SU CL 4-2390
Mūr. 4 k. šild. did. lotas, tik $10,000 
2 po 4 kb. nauj. garažas — $11,600 
2 po 4 kb. nauj. garažas — $13,200 
0 kb. nauj., modern. įrengtas—pigiai 

I Vasarvietė prie Kankakee upės, su 
baldais ir motorlaiviu — pigiai — 
$2.000.

Yra pigių ir gerų pajamų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384

(prie California g-vės)

pačias aštriausias socialines že 
mės ūkio problemas Pietų A- 
merikoj ir nurodo tuos Bažny
čios mokslo principus, pagal 
kuriuos jos turėtų būti išspręs 
tos. “Šio kongreso pastangos 
nebus tuščios, — rašo tarp kit
ko Pijus XII, — jei jam pavyks 
sukurti palankias sąlygas, ku
riose galėtų kilti visuotinis są
jūdis, siekiąs pravesti atitin 
kamus įstatymus ir įgyvendinti 
socialinį solidarumą; ' sąjūdis, 
kuris, savo eilėse sutelkdamas 
žemės ūkio srityje dirbančius 
geros valios žmones, juos vestų 
į užsibrėžtą tikslą. O tas tiks
las yra ne kas kita, kaip žemės 
darbininkų gyvenimo lygio pa
kėlimas ir paties žemės ūkio 
pritaikymas bendruomenės rei
kalavimams”. Šv. Tėvas toliau 
primena augščiausias vertybes, 
kurių visuomet turi būti paiso
ma, sprendžiant žemės ūkio pro 
blemas. Tos vertybės tai yra 
žmogaus asmuo ir šeima. Žmo
gaus asmens ir šeimos reikala-

BRIGHTON l'AKK
43rd & Talman. 6 kamb. namas (3 

miegamieji). Augštas rūsys (English 
basment). Galima įrengti butą rūsy
je ir pastogėje (attic).

Krautuvė ir 5 kamb. gyven. užpa
kalyje. Bažnyčia ir liet. mokykla ta
me pat bloke. Central, apšild. karštu 
vand. Apsaugotas nuo potvynių. Sie
teliai ir žiemin. langai ir kiti moder
nūs įrengimai. Parduodama labai ne
brangiai.

Taip pat turime daugiau nuoso- 
vybių duodančių geras pajamas ir 
prekybinių namų.

Turime rinitų pirkėjų, todėl pra
šome turinčius parduoti namus kreip
tis į raštinę ir mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus.

SIIUKIS BUILDERS . 
AND REALTY

6433 So. Pulaski St.
Telef. LUdlow 5-5900

PRIE EŽERO
(ii mylios nuu Libcrtyville)

Savininkas būtinai turi parduoti. 
Gražūs ultra modern. namas: 1 1 
knili., 3 mieg.. 2 vonios, “baseboard” 
šild. Bendruomenes (Community) gu
zas ir vanduo. Didelis salionas su ži
diniu. Pušinių (“knotty pine”) lentų 
sienos valgomajame. Laiveliams prie
plauka ir užtvanka ("dock Ai ba- 
sin”), "Sea Wall”, virš 1 akro žemės 
— 218 pėdų pakrantės (šaltinių van
dens) Gagės l^ike. Žvejiba, maudyk
lės, plaukymas irkliniais bei būriniais 
laiveliais. Augšti ąžuolai erdviose

ekonomistai iš įvairių pasaulio vimai nustato ribas ir valstybės 
kraštų. Savo paskaitose jie iš-1 galiai, neleisdami panaikinti že-
dėstė Bažnyčios mokslą apie 
žmogų ir apie žemę, atskleidė 
žemės nuosavybės problemas 
mūsų laikų pasaulyje, peržvelgė 
pastarųjų įvairiuose kraštuose

mės nuosavybę. Šie reikalavimai 
valstybę įpareigoja taip refor
muoti žemės nuosavybės santy
kius, kad žemė niekuomet ne
nustotų tarnavusi visai žmonių

REAL ESTATE

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE * 1653 W. 103 at

TH. BEVERLY 8-S04U
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimus bizniuose ir 
valdžios (staigose.

INCOME TAA. Tai aroountant

HELP WANTED MOTERYS

POSITION WITH A FUTURE!
liiiiiiediatc opening
CLEKK-TYPIST

To process inveutories, type orders, 
light šieno auti other geueral woik 

in the depurtment.
5-DAY WEEK 

GKGl’P INSURANCE

EASTEKN VENETIAN 
BLIND CO.

See M r. K. M. Weltei
2533 N. Elston SP 2-1420

('ciiveiiient trnnsportation_____

MARQUETTE PARKE
Savininkas turi greitai parduoti 

1 tį augšto medinį namą — 6 ir 3I(, 
kamb., alyvos šildymas. Tik $13.mm.
A. Vaina.

EVERGREEN PARKE
I.luksusinis 6 m. mūrinis namas 

(‘Taneli” stiliaus) ant 60 pėdų skly
po su gražiai įrengtu rūsiu, plytelių 
vonia, autoinotiškas gazo šildymas.
Garažas. Arti mokyklos ir bažnyčios.
Įkainuotas pardavimui.

PASITEIRAUKITE mūsų namų RANKI S KEPĖJAS JUO 
sąrašo ir Įsitikinkite gerais pirkiniais 
Namų Savininkai!

Turiu pirkėjus visų rūšių namams.
Norėdami skubiai . parduoti namą, 
šaukite nemokamam įkainavimui. J.
Bacevičius.

VARPAS Real Estate
Insurance Notary PnbUo 

5916 So. Western Avė.
PRosp. (4-2234 arba HEm. 4-7085

HELP WANTED VYRAI

REIKALINGAS ANTRA- 
ANKIS K 

DAI DUONAI.

Kreiptis — •

3500 S. UNION AVĖ.

PIRKITE ir parduokite aavo ne
kilnojamą tortą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patarna
vimu.

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpuMlo 7-9400

Šioje nejudomo turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

24100 W. 50th St. Tel. Proepect 8-5454

MEN
WAREHOUSE

PACKERS
W0RK IN SUBURBAN 

ATMOSPHERE
CONVENIENT TO NORTH AVĖ 

AND NARRAGANSETT BUS UNE. 
(0WN PAKKING ARKA)

TOP RATES
NEW BUILDING

6460 W. CORTLAND ST.
Call for appointment

t TUxedo 9-6161, ext. 21

Kaina — $18,000 žemiau pirmykštės 
kainos. Telefonuokite savininkui — 
GRAYSLAKE, ILL. BAldwln 3-1042.

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 Woat 51 St. 
WAlbrook 5-6030

PRospeet 8-3579 (vak. ir semad.}

EKPERIENCED TOOL 
AND DIE MAKER

Mušt be capable of designing and 
making dies withuout supervision. 
All new equipment in tool Room. 

Steady work — High pay

R. SMITH WIRE
AND IRON W0RKS

2340 N. CLYBOURN AVĖ. 
Lincoln 9-7000

PURUS 2 AUGSTV MM. NAMAS 
Gage Parke. Apačioje išnuomota 

prekybinė patalpa ir 4 kamb. butas.
Viršuje 6 kamb. gražiai ir gerai įreng
tas butas, šildymas karštu vandeniu- 
stokeriu. 2 auto mūr. garažas. Tik 
$25,000. $25xOOO. A. Sirutis.

pievose pagal 1 mylios ilgumo priva- I JEIGU JUS VILIOJA
tų ežerą. Privatus bei bendruomenės Marąuette Parkas, o Jūsų svajonės 
paplūdimai, privatus kelias arti susi- 1 aPle nuosavybę šioj gražiausioj Chi- 
stekimo. valdiškų ir parapijinių mo- cagoa lietuvių kolonijoj ligšiol sap-

įvykdytų žemės reformų laimė-, bendruomenei. Čia negalima pri- 
jimus ir klaidas; pagaliau at-j taikyti bendros formulės visiems 
kreipė dėmesį į komunistinę tak • kraštams. Turi būti atsižvelgia 
tiką, kuri apgaulingais paža- i ma .J konkrečias sąlygas, į sočia 
dais ir viliojimais nori į savo | linę bei istorinę atskirų kraštų 
pusę patraukti žemės darbinin- struktūrą ir į technikos vysty
kų sluogsnius Pietų Amerikoj.

Socialinės-ekonominės proble
mos Pietų Amerikoje

Pietų Amerika pirmoj eilėj 
yra žemės ūkio kraštas, nors jo
je ir yra išaugę visa eilė milži
niškų pramonės centrų, kaip 
Rio de Janeiro, Sao Paolo, Bue
nos Aires, Meksikos miestas. 
Pačios sunkiausios ekonominės 
ir socialinės problemos yra su
rištos su žemės ūkio pažanga 
ir klestėjimu. Ir tos socialinės 
bei ekonominės problemos Pie
tų Amerikoj yra labai skirtin
gos, pavyzdžiui, nuo Europos 
problemų. Europoj kaimas yra 
perpildytas gyventojais, tuo 
tarpu Pietų Amerikoj didžiuliai 
derlingos žemės plotai dar nie
kuomet nėra matę arklo. Tokioj 
Čilėj, pavysdžiui, tik 12 nuo
šimčių žemės ūkiui tinkamų plo 
tų yra išnaudojama. Meksikoj 
9 milionai hektarų derlingos že
mės dar tebelaukia darbininkų.

Didelis šv. Tėvo dėmesys 
darbininkams

Tokios padėties akivaizdoje 
katalikų tarptautiniai žemės ū- 
kio kongresai įgauna nepapras
tai^ didelės reikšmės. Juos visus 
su dideliu dėmesiu sekė ir lai
mino pats popiežius Pijus XII. 
Šiemetiniam kongresui parašy
tame laiške Šv. Tėvas paliečia

kyklų. Didelis 2 automob. garažas.
Tiktai $5,000.00 įmokėti, 5% 

paskola

mąsi. Tik taip bus galima at 
siekti trejopo žmogaus pakeli 
mo: materialinio—tai yra visais 
atžvilgiais tinkamų darbo ir gy
venimo sąlygų; socialinio pakė
limo — tai yra techninio ir pro
fesinio darbininkų parengimo 
bei profesinio suorganizavimo; 
moralinio pakėlimo — tai yra 
socialumo ir darbo atsakomy
bės.

šv. Tėvo patarimai 
Šv. Tėvas Pietų Amerikos

kraštams pataria privačios nuo
savybės pagrindu sustiprinti kai 
mo klasės pastovumą, kad to 
kiu būdu būtų išvengta žemės 
darbininkų veržimosi į miestus. 
Ragina ir žemės ūkyje išplėsti 
tuos įstatymus, kuriais naudo

,Nukelta [ 5 pusi.)

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229 

Namų tel. BIshop 7-3340 
2737 VVest 43rd Street

Nauji namai, garažai, (vairūs pa
taisymu ir pertvarkymo (remodel- 
ing) darbai.

' VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

1327 S. Campbell Av., Chicago 32, III. 
Y Arda 7-»075

nais tik ir liko, tai dabar yra reta 
proga tas svajones gražiai realizuoti 
ir nusipirkti 5 kambarių mūrinį bun- 
galovv. Naujai, moderniškai išstatyta 

i virtuvė ir vonia, žieminiai langai, 
i aliuminaus durys, autimatlškas šildy
mas alyva. Sutvarkyti porčlai. Dvigu
bas garažas. Arti krautuvių. Kaina 
numažinta ir be derybų: •

>15,800
Ateikit ar paakambinkit. apžiūrė- 

kit ir nusipirkit! Volodkevičius.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 7 Ist Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 5:0015

EXPERIENCED COUNTER MAN 
and

OUTSIDE SALESMAN
For Electrical VVholesale 

Supply Co.
BELASCO ELECTRIC SUPPLY 

COMPANY
2126 So. Stote________ CA 5-5635

’ PROGOS — OPPORTUNITIES

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, Dl.
Statome naujai namai ir gantui. 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairina remonto darbna, skubiai, 
zerai ir pigiai.
Aaukite DAnube 0-S7M nno • val 

ryto lkl 7 vai. vakaro.
Tel. OLymple 2-5121 nno t vai. 

vakaro Iki II vaL vakaro.

HNUOMUOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnnomavi 

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
Rate So. Western. PRospeet 0-2234

Niekas taip prie beprotybės 
nepriartėja, kaip pyktis

— Citero

Grožio imperija nepažįsta su
kilėlių. ' —Segur

^fUUM'sTATYBOsTI 
BENDROVE

M O R Ą S JĮ
Builders Oen. Contractors 

Atlieka planavimo lr staty- ft
bos darbus gydytojų ofisų, gy- * 
venamųjų Ir viešųjų pastanį. ”

Namų įkainavimas Ir Įvairūs y 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu: *

JONAS STANKUS
Kasdien nuo S vai. ryto lkl 6 ■ 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus. “ 

TH. Pltoapect 8-2013 
U’Albmok 5-1855

6800 80 CAMPBELL AVĖ. i 
Chicago 29. UL

Namų statyba, Įvairūs pataisymai 
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai 14- 
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TF.milnal 1-5531 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma- 
dleftlals ano 10-4 vai. Adreana* 515 
Nolton, Ritinu kliringą. III.

BRIGHTON PARKE—Gražus mū
rinis su šildymu. 2 po 5 kamb., 6 k. 
ir krautuvė su 3 k. Garažas. Geras 
susisiekimas. Arti mokyklos.

Mūrinis 2 po € k. ir 4 k. Platus 
sklvpaH. Garažas. Stiprus namas.

MARQUETFE PARKE norintiems 
turėti gerą namą — 2 dideli butai. 
Centr. šildymas alyva. Dažytas rūsys. 
Alum. langai, kilimai ir užuolaidos.

Mūrinis bungalow. 5 k. ir 1 kmb. 
Centr. šildymas gazu. Tile vonia, ki
limai, garažas. Kaina $17,600.

BRIDGEPORTE. Pačiame biznio 
centre ant 67 pėdų sklypo mūrinis 
su rūsiu lr šildymu. 3 krautuvės ir 
2 butai. Galima padaryti . 1 didelę 
krautuvę. Prieinama kaina.

55-a ir Homan Avė. Ant 50 pėdų 
sklypo, medinis su rūsiu ir šildymu.
2 po 4 kamb. Garažas. $16,500.

35 ir Asliland Avė. Mūrinis su rū
siu ir šildymu. Taverna-Lunch Room.
3 po 4 k. (tinka “rooming house”). 
Geros pajamos. Nebrangiai.

VENTA
4409 SO. FAJBFIELD AVĖ.

lafayette 3-3881

ROOMING HOUSE 
24 Room Brick Building 

Oil Heat, good income

Bldg & Furn. Price $29,560
III health reason for selling.

Call owner:

ENglewood 4-5548

NEPAPRASTA PROGA!
Parduodama pelną daranti DE

LIKATESŲ KRAUTUVE su gy- 
venamom patalpom — 5 erdvūs 
kamb. (3 mieg. k. ir vonia). Arti 
mokyklų, bažnyčių ir persėdimo 
kampo. Pardavinėjama pilnas pa
sirinkimas šaldyto maisto, “didte- 
tic foods”, kepsnių, grolerių ir už- 
kandžiams mėsa. Ilga nuomos su
tartis. Prieinama nuoma. Verta ap
žiūrėti šį įsigyvenusį “cash” biznį.

Skambinti Virginia 7-387D

v

MISCELLANEOUS

ŠILDYMASf' • * I f •
A. St&nčinaslLM inatoliuoja vi

sų geriausių Amferikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oondltioners) ir atlieka 
visus skardos1 darbus.

1546 S. 49th Court, Cicer.
TeL OLymplo 6-0775 nno 8 vaL 

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas ano 5 vai. vakaro: 

OLymple 2-6752

LIET. APDRAUDOS AGENTORA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas Notarlataa. Valsty
bės patvlrttnOR kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite paa mua.

JONAS KIRVAITIS 
ttAlhmnk 5-5071 I

intkuntatr inhuranur agfnct
0108 H. Ashlaad Avė. Chioago *

SAVININKAS PA RD I ODA V ASAI!- 
VIETŲ IVATERVLIET, MICHIGAN

Buveinę Lietuvių Jaunimo Stovyk
los. Pilnas įrengimas šimtui žmonių 
— viešbučio kambariai, ‘'cottagės”. 
Jcombinuota souvenirų Ir groserių 
Krautuvė. Piknikams aikštė. Dėl in
formacijų kreiptis į GI'ST SIGALAS. 
Tel. W»tcrvliet, Mbhlgan Engersol 
3-4020. ■  '

PARDAVIMUI 2-jų augšti) NA
MAS SU TAVERNA. Nebrangiai, 
nori skubiai parduoti. KEnwood 
6-9343
Parduodama Groeerlų Ir Mėsos Krau
tuvė. Tinka vyrui su žmona. Parduoda 
dėl ligos. Prieinamai. CH 3-0531.

SIUVAMOS MASINOS 
Sutaupykite $100.00 iki $200.00

pirkdami siuvamas mašinas: Pfaff, 
Phoenix, Necchi, Singer ar Ken- 
more. Visoms prgkėms duodame 
lifetime garantiją.
A. B. C. SEWING MACHINE CO. 
3034 W. 63rd St. Chicago 29, III. 

Telef. WAIbrook 5-7812
Oil

KSZ Pirkit Apsaugos Bonus
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Pirmadienis, gegužės 13, 1957

MŪSŲ KOLONIJOSE
Omaha, Nebr.

Eilės retėja
S. m. balandžio 11 d. mirė An

tanas Dubauskas, kilimu pane- 
munietis. yos sulaukęs 18 m. 
amžiaus, stojo savanoriu j lietu
vių karių eiles, kuriose pasiliko 
iki II Pasaulinio karo. Jis my
lėjo Lietuvą ir jos Reikalams nie 
kad nepašykštėjo pagalbos. At
važiavęs j Ameriką, dirbo prie 
namų statybos. Priklausė lietu
viškoms organizacijoms, tarp jų 
ir LVS Ramovė Omahos sky
riui.

Balandžio 13 d. iš jo priva
taus buto, kur jis buvo pašarvo
tas, buvo palydėtas į Šv. Anta- 

A. Rugys ir St. Vaičiūnas — pa- Į no_bažnyčią. Čia buvo atlaiky- 
skyrė jai pirmąją LB apygar- tos gedulingos pamaldos už ve
dos valdybos dovaną. Vertingo- Uonį, o po to jis ramovėnų gar
inis knygų dovanomis buvo ap- j kės sargybos ir omahiečių be
dovanoti ir visi kiti programos; tuvių bei vietinių žmonių minios 
dalyviai. Taip' pat audringus a- į iš bažnyčios palydėtas j Šv. Ma-

Keamy, N. J.
Daugiau tokių parengimų

New Jersey apygardos jauni
mo organizacijos — skautai, at
eitininkai, jaunieji vyčiai, LB jau 
nimo klubai ir radijo Rūtos an
samblis, susibūrę j JAV LB New 
Jersey Apygardos Jaunimo Ta
rybą, balandžio 28 d. Kearny 
lietuvių parapijos salėje surengė 
pirrfląjį apygardos jaunimo va
karą. Meninėje programoje Li
na Skučaitė pašoko baleto šo
kių. Ji yra Plainfield, N. J., pran 
cūzų baleto mokyklos viena ge
riausių balerinų ir jos šokiai bu
vo tiesiog pasigėrėtini. Meno 
teisėjų komisija — Baltutienė,

plodismentus pelnė ir jaunoji .so
listė Irena Stankūnaitė. Ir ne

rijos kapines. Kapinėse atsisvei 
kinimo žodį tarė ramovėnas Juo

nuostabu, nes ji yra laimėjusi zas Sakalas, iškeldamas velio- 
visą' eilę vokalinių ir pianino nies asmenį. Jis paminėjo, kad
konkursų. Ji atstovavo Ameri
kos akademinį jaunimą Jungti
nių Tautų akademinio jaunimo 
tarptautiniame koncerte ir ne
žiūrint, kad tėra vos 17 metų, 
jau Juliard muzikos mokykloje 
rimtai ruošiama operų soliste.
Toje mokykloje ji yra laimėjusi 
ir stipendiją. Ši gabi mergytė y- 
ra ir gera lietuvaitė, nes jau 
dveji metai Lindeno šeštadieni- 
nėjo mokykloje moko vaikučius 
lietuviškų tautinių šokių ir dai
nų. Gausiai plota ir pianistėms 
Aldonai Skripkaitei ir Danguo
lei Masionytei. Iš jų lauktina 
rimtų muzikų. Visus skaniai pra
juokino Kerny jaunosios vytės globėją — motiną 
F. Harrison ir J. Makofka savo

velionies didžiausias troškimas 
buvo grįžti į tėvynę Lietuvą. Dar 
prieš mirtį ' jį aplankiusiems- 
draugams sakė norįs, kad jo 
kaulus pridengtų Lietuvos že
melė. Nuliūdę liko žmona Ele
na, duktė Marija su vyru ir šei
ma.

Š. m. gegužės 1 d. staigiai mi
rė Ona Laukaitienė. Velionė pa 
liko vyrą Juozą, tris sūnus ir 
dukrelę.

Laukaičiai neseniai buvo pir
kę namą ir į jį persikėlę. Nete
ko nei gerai apsižiūrėti naujose 
patalpose, .kai mirtis pasiėmė 
vaikučiams dar taip reikalingą

merginų improvizacija. Labai 
gražus dalykas, tik jaučiama, 
kad labai skubiai paruošta. Vi
siems labai patiko Elizabetho 
jaunesniųjų skautų tautiniai šo
kiai.. Garbė jų vadovei Laimu
tei Petrauskaitei, nes ji tikrai 
puikiai juos paruošė. Gaila, kad 
dėl techniškų kliūčių negalėjo da 
lyvauti radijo Rūtos ansamblio 
solistai Liudvikas Stukas ir Dia
na Mockeliūnaitė (rodos mašina 

1 pakeliui sugedo), tad programa 
buvo kiek pertrumpa. Todėl da
lyviai atsigriebė šokiuose. Čia 
pirmą kartą ir labai šauniai pa
sirodė apygardos jaunimo orkes 
tras. Orkestrui vadovauja Kle
mensas Bagdonavičius.

Vąkaras skyrėsi iš kitų dar ir 
tuo, kad čia bufete nebuvo nė 
lašo alkoholio, ir niekas jo ne
pasigedo. Vakaras davė daugiau 
100 dolerių pelno, už kurį bus į- 
sigyta daugiau muzikos instrui- 
mentų ir sporto įrankių.

Jaunimas yra dėkingas kun. 
Vaiciekauskui, dr. Skripkui su 
žmona, inž. VI. Diliui, ponams 
Vaičiūnams, E. Čemaskienei ir 
visiems kitiems, padėjusiems va
karą suruošti ir jį sėkmingai 
pravesti. Tokių parengimų lauk 
tina ir daugiau. J. P.

Indiana Harbor, Ind.
Ralfas veikia

Vietos Balfo 95 skyrius šiais 
metais per Atvelykį Šv. Pran
ciškaus lietuvių parapijos salė
je buvo suruošęs vakarą, kurio 
metu po ilgesnės pertraukos 
šios kolonijos scenos mėgėjų bū
relis, vadovaujamas Z. Molie- 
jaus, vėl pasirodė scenoje su tri- 
tų veiksmų komedija “Gyvieji 
numirėliai” ir, kaip visada, žiū
rovų neapvylė. Vaidintojų tar
pe buvo matyti ir naujų veidų, 
kurie prieš vieną kitą mėnesį y- 
ra atvažiavę šio Balfo skyriaus 
vadovybės pastangomis į šį kraš 
tą. Nekalbant apie seniau at
važiavusius Z. Moliejų, B. Pet
raitytę ir V. Kanišauską, ypač 
gerai vaidino Česlovas Zirums- 
kis, Benas Pakalenka ir kiti.

Teko patirti, kad sis kolek
tyvas rengiasi pakartoti Grušo 
keturių veiksmų dramą “Tėvas”, 
o kiek vėliau pastatyti “Bran
dos atestatą”, kuriam mano su
burti vietos jaunąsais jėgas.

Jonas Ervydlu

I

DIENRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
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Buvęs prez. Trumą nas stovi prie gimtadienio torto Kansas City, 
Mo., 73-čio gimtadienio sukaktuvių puotoj, kurią jam surengė io bi
čiuliai. (INS)

Naujas daigas
Maždaug prieš du mėnesius O- 

mahos moksleiviai įsteigė moks 
leivių ateitininkų kuopą. Į' val
dybą išrinkti F. Pabilionytė, V. 
Ribokaitė ir Pocevičius. Pra
džioj narių užsirašė mažai. Tė
vai turėtų atkreipti daugiau dė
mesio ir paraginti vaikučius įsi
rašyti. i

Parapijos 50 metų sukaktis
Š. m. gegužės 5 d. šventėme 

Šv. Antano parapijos įkūrimo 
50 metų sukaktį. Prieš jubilė- 
jaus šventę vakarais buvo ve
damos misijos misionieriaus (pa 
sionisto) Natanieliaus Krikščiū
no, kuris yra pats kilęs ši šios 
parapijos. Misijų vadovas sa
vo pamoksluose iškėlė mums ka 
talikams labai svarbias tikėjimo 
tiesas ir prašė jų laikytis.

50 metų jubilėjaus šventė pra 
ėjo iškilmingai. Sekmadienį 4 
vai. p. p. buvo atlaikytos iškil
mingos padėkos šv. mišios, ku
riose dalyvavo Omahos arkivys
kupas, ir po šv. mišių suteiktas 
apie 200 asmenų Sutvirtinimo 
sakramentas.

Turėsime premjerą
Omahos Scenos Meno Mėgėjų 

Būrelis gegužės 25 d. duos prem 
jerą — dviejų veiksmų komedi
ją “Pelų sėja prieš vėją”. Vei
kalas paimtas iš šių dienų gyve
nimo su charakteringais tipais 
ir pilnas humoro.

Gegužinės pamaldos
Malonu gėrėtis būreliu žmo

nių, nors jis galėtų būti dukart 
didesnis, kurie kas vakarą susi
renka kuklioje Šv. Antano para
pijos bažnytėlėje gegužinėms pa
maldoms. Pamaldos būna va
karais 6:45 vai. Padidinkime tą 
Marijos garbintojų būrelį ir lan
kykime gegužines pamaldas.

Klaustukas
. - • » t ••

Wa^hington, D. C.
Jaunimas gražiai atstovavo
Jau eilė metų, kai Washingt6- 

tone yra ruošiamas “Folk Festi- 
val”, kuriame įvairios tautos tu
ri gražią progą pademonstruoti 
savo tautinius šokius ir dainas.

Šių metų “Folk Festival”, ku
ris įvyko gegužės 3 ir 4 dieno
mis, dayvavo 22 tautų šokėjai.

Negausus Washingtono lietu
vių jaunimas, remiamas Lietu
vos pasiuntinybės ir Lietuvių

draugijos, sudarė šokėjų grupę, 
ir per gana trumpą laiką pasi-l 
ruošė atstovauti lietuvius minė-j 
toje šventėje. Tautinių šokių 
grupę pamokė N. Paramskienė 
ir Vaitkevičienė. Akordeonu tai 
kininkavo Vaitkevičius. Pasiro
dymo metu buvo pašokti trys 
tautiniai šokiai — Šustas, Blez
dingėlė ir Kubilas. Gražūs tau
tiniai drabužiai, linksma muzika 
ir judrus mūsų jaunimas žavėjo 
žiūrovus. Garbė mūsų jauniems 
reprezentantams!

Po programos šokėjų grupė 
buvo pakviesta į Lietuvos pa
siuntinybę ir ten min. P. Žadei
kio ir M. Žadeikienės gražiai pa
vaišinti. B. T.

bus kiek vėliau. Turint omeny, 
kad Sudbury yra didžiausias 
šiaurės Ontario sunkiosios pra
monės centras ir smarkiai augąs, 
tai vasarvietės laukia labai gra
ži ateitis. Pastačius daugiau na 
mukų, susilaukg svečių ne tik 
iš pietų Ontario, bet ir iš JAV. 
Malonu matyti, kaip mūsų tau
tiečiai čia sumaniai kuriasi ir 
ekonomiškai stiprėja. Mūsų lie
tuviškajai visuomenei vėl atsi
randa nauja jauki vieta praleisti 
laisvalaikius lietuviškoje aplin
koje.

Sudbury, Ont. »
Nida

J. E. Vaškeliai ir K. Ozolas 
nusipirko tik prieš ketvertą me-1 
tų pastatytą gražų vasarnamį 
Vermilion upės kilpoje tarp 
Larchwood ir Levack, už 20 my
lių nuo Sudburio. Vieta yra tik
rai graži ir toj kilpoj yra ilgas 
sklypas gražaus smėlėto miško, 
kuriame manoma įrengti ir dau
giau namukų vasartojams. Upė 
yra labai tinkama maudytis, žve 
joti ir paplaukioti laiveliais. Per 
15 minučių laiveliu galima pa
siekti gražų Vermilion ežerą, ku 
rio pakrantėj ir kitas mūsų tau- 
ties — B. Varys — turi gra
žią vasarvietę. Upės pakrantės 
yra smėlėtos, o kaikur smėlio 
tikra iapsčiai, tai savininkai tą 
vasarvietę pavadino lietuvišku 
Nidos vardu. Iškilmingos vasar
vietės krikštynos — įkurtuvės

GU2AUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIa
Geriausios gėlės dėl vestuvių. Danu.- 
tų, laidotuvių ir kitų papuošimu.

2443 VVest 63rd Street 
Tel. RRospect S-0SSS Ir I*R 8-0SH4.

selSU

Naujasis Testamentas- 
Šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Iš
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

“DRAUGAS” 4^45 W. 63rd St.. 
CHICAGO 29. ILL.

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
NAUJA CENTRINĮ 

APŠILDYMA — GAZO 
AR ALYVOS.

Mūsų kainos žemiausios; mūsų 
instaliacija yra tobula. Kreipkitės 
| mus pilnam centrinio apšildymo 
instaliacijos darbui. Mes atliekame 
visokį “sheet metai” — skardos 
darbą.

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

1626 S. CICERO AVENUE 
Cicero 50, Iii. TOwnhall 3-6670
ANTANAS LIGUTIS, savininkas

I I

Trumpai
— Irena Eley - Vaškelytė, k“u 

rio vyras yra tragiškai žuvęs, 
pakrikštijo savo sūnų Rolando 
Normano vardais. Kūmais buvo 
K. Qžolas ir E. Vaškelienė. Jau
kios vaišės įvyko naujojoj kūmų 
vasarvietėj Nidoj.

— A. Strakauskas padvanojo 
lietuviškai bažnytėlei dvi suta- 
nėles berniukams mišioms pa
tarnauti.

— Motinos dienos proga bu
vo atlaikytos iškilmingos pamal
dos su “Libera” už mirusias mo
tinas. Minėjimas įvyks gegužės 
18 d. 7 vai. vak. ukrainiečių sa
lėje.

— Šeštadieninės moky klos 
mokslo metų užbaigimas įvyks 
gegužės 26 d., sekmadięnį.

Sudburiškis

Duoną ir įvairias skoningas 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Avė.

Tel. CLiffside 7-«37« 
Pristatome 1 visas krautuves 
ir restoranus, taip pat Iš
siunčiame Į visus artimuo
sius miestus.

Pijaus XII laiškas .. .
(Atkelta iš 4 psl.)

jasi pramonės darbininkai, nu
statant minimalinio atlyginimo 
normas ir įvedant draudimą. 
Pagaliau primena darbininko tei 
sę naudotis gamybos vaisiaiis.

Misionieriai — pirmieji 
žemdirbiai *

Tai visa socialinio atsinauji
nimo programa. Ji nėra nauja. 
Tai ta pati programa, kurią 
Kristus paskelbė savo evange
lijoj prieš 2,000 metų. Ją dau
gelyje Pietų Amerikos vietų jau 
buvo įgyvendinę mįsionieriai, 
gindami vietinius gyventojus in
dėnus nuo europiečių koloniza
torių. Ta programa, kuri buvo 
įrašyta pirmųjų Pietų Amerikos 
vyskupijų sinodų statutuose. 
Kaip Europoje, taip ir Pietų 
Amerikoje pirmieji žemdirbiai 
buvo misionieriai. Skelbdami 
Kristaus mokslą, jie vietinius 
gyventojus išmokė žemę dirbti 
ir pasisavinti kitas kultūrines 
žmonijos vertybes. Ta pati isto
rija tęsiasi ir šiandien. Ir šian
dien šalia religinės-antgamtinės 
misijos Bažnyčia vykdo kultūri- 
hę ir socialinę misiją. Dėl to 
Šv. Tėvas, baigdamas laišką ka
talikų tarptautiniam žemės ū- 
kio suvažiavimui Čilės sostinė

je ,rašo: “Jei Kristaus evange-( 
lija, kuri sukėlė revoliuciją se
najame pasaulyje, dar nėra pil- Į 
nai įgyvendinta, tai mūsų kar
tai tenka uždavinys žengti dar J 
vieną žingsni pirmyn ta krypti-1 
mi, kuria einant katalikai turi į 
ne tik teisę ,bet ir pareigą būti! 
pirmose eilėse”.

JO S LITTLE SEWING B0X
Siuvame sukneles — Taisome

KkupertiškitH darbas už prieinamus 
kulnas. Užuolaidos pasiuvamos pagal 
užsakymu. Jokiu siuvimo darbas nė
ra per mažas nei per didelis. Puikiai 
atliekamas dailias. Kalbame liotuviš- 
kai. 17»><» s. Ilnl-hil SI.. Si: it-UMM.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Atliekame dideliu: ’r įtūžus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalia.

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA'
Sinclair gazolino stotis “PAGAIJtA” — A. Stanevičius, Sav

2641 VVest 7lst Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospeet 8-9842, Namų tel. VVAlbrook 5-5934

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. HELSON,

SAVININKO.

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3*6335

A. A.
MYKOLAS POCIUS

(POCEVIČIUS)
G.VV. 6824 So. Maplewood.
Mirė geg. II d.. 1957 m.. 12:- 

15 vai. ryto, sulaukęs 76 m.
Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Pa

nevėžio apskr. ir parap.,*Nuo- 
sodų kaimo. Amerikoje išgy
veno 55 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Veronika (po tėvais Kur- 
peikis), anūkė Sės. Dominic Ma
ria, brolio vaikai Harry, .Jo
seph ir l.awrence Pociai ir jų 
šeimos, 2 brolio dukterys Ona 
Mažeika ir Kotryna Bradeiis ir 
jų šeimos, pusbrolis Povilas Po
cius ir jo šeima, augintinis Al
bertas ir daug kitų giminių bei 
draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie Marųuette Pk. 
šv. Vardo draugijos.

Kūnas pašarvotas Mažeika- 
Kvans kopi., 6845 S. Western 
Avė. Laidotuvės įvyks antrad., 
geg. 14 d. Iš koplyčios 8:3(1 vai. 
ryto bus atlydėtas į Gimimo 
Panelės -xšvč. parap. bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, anūkė, brol
vaikiai. pusbrolis, augintinis Ir 
giminės bei pažįstami.

ljtid. diąekt. Mažeika-Kvans, 
telefonas REpublic 7-8600.

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENfiS 
pasakų knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės. Merce- 
deę. 48 pual. Kaina $1.25. Pinigus ir j 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street, Aicago 29, III.

TROOST - PACIIANKIS MOM MF.NTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vlce-Preeldent

6819 So. Western Avė. Tel. GRovehilI 6-3745

8

| paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdaru kasdien ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vai, popiet.
IASIRINK1TK PARAK _ BITH PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJE! 

JOKIO {MOK J JIMO. SUMOKĖSITE KAPINIO DIENOJE.

UŪDftSIO VALANDOJ

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6843 So. VFestem Avė. Air Condltloned koplyčia 
BEpnbUe 7-8606 — 7-8601 Automobiliams vieta

Ttema, kuria syvana kltoaa mlaata daly m: gausima 
, koplyčią arčiau Jdaų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9852

4330-34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VVESTERN AVĖ; 1410 SO. 50th AVĖ.
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai _ GRovehilI 6-2345 arba

TOvrnhail 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS I.IETI Viy 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mes turime koplyčias’Ambulanaų patarna-
1 vimas dieną ir nak- 
I tį, Reikale kaukite 
I mus

visose Chicagos ir' 
Rorelando dalyse Ir ’ 
tuojau patarnaujame I

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. - LAfayette 3-3572

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

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIOAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-113!)

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III Tel. OLymplc 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCkT
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpuMk 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Vlrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME x
1424 S. 50th Avė. OLymplc 2-5245 ir TOwnhall 3-9687
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Moterys turi atstatyti 
žmogaus vertę

Mundelein kolegijoje Chica
goje buvo suteiktas Magnificat 
medalis dėl-D. Gunn iš St. Louis. 
Tas medalis yra skiriamas kas
met kuriai nors labiausiai pasi
žymėjusiai moteriai, baigusiai 
katalikų augštąją mokyklą D. 
Gunn yra baigusi Fontbonne ko 
legiją. Iškilmių metu kalbėjo 
kard. Stritch, pažymėdamas, 
kad žmonija šiuo metu yra pa
sukusi į masinį galvojimą, kas 
susiaurina žmogaus asmenybės 
reiškimąsi ir kilnumą. Moterys 
gali daug paveikti pavienio žmo 
gaus vertę atstatant.

Priimdama medalį D. Gunn 
tarė:

— Amerikos moters vaidmuo 
yra pasipriešinti sąvokoms, ku
rios ugdo destrukciją, neapykan 
tą tarp skirtingų rasių ir tiky
bų, bedievybę ir tironiją ar tai

X “Lituanus” žurnalo, lei
džiamo anglų kalba, visi leidi
mo rūpesčiai pareikalauja daug 
pastangų, darbo ir laiko, ta
čiau nei vienas “Lituanus” lei
dimo pasidarbavimas nėra at
lyginamas. Nei redakcija, nei 
administracija, nei bendradar
biai, nei platintojai negauna 
jokio atlyginimo, net simboli
nio honoraro neįstengiama pa
skirti. Tačiau džiugu pastebėti, 
kad šį darbą atlieką individai 
supranta tautinės aukos pras
mę, tik pasišventusių asmenų 
dėka leidinys reguliariai pasi
rodo.

“Lituanus" siekia kuo plates
nės rimtos informacijos apie I Kremliuje, ar kur kitur. Ar mo- 
Lietuvą, jos tragediją, lietuvius,
jų kultūrinius ir kitų sričių pa
sireiškimus. Iniciatoriams pir- dirba prie kitų mašinų, jos el- 
moje eilėje rūpi pasiekti 2 pia-1 gesys turi būti perspėjimas prieš 
čias potencialių skaitytojų gru- • savimeiliškumą, šykštumą ir go-

teris supa lopšį, ar spaudo ra
šomosios mašinėlės raides, ar

peš: įtakinguosius svetimtau
čius bei jų įstaigas ir čia gimu
sius tautiečius, kurių ryšiai su 
tautiniu kamienu yra nutrūkę 
arba labai silpni. Skaitytojui 
pateikiama rimta medžiaga, 
vengiama intensyvių, agitacinių 
informacijų. Subtili informaci
nė vaga yra efektingesnė už ki
tas formas; juo labiau, kad 
leidinys taikomas intelektualiu 
nio nusiteikimo bei interesų as
menims.

X Teatralų baliuje ateinantį 
šeštadienį, gegužės 18 d., Wes- 
tern Ballroam patalpose “kon
centruotą” baleto, komedijos ir 
operinio meno programą atliks 
vietos ir importuotos meninės 
pajėgos. Konferuoja dail. Vla
das Vijeikis. Salė specialiai de
koruojama. Naujai sukurtus šo
kių muzikai refrenui sukūrė 

op. sol. Aleksas Kutkus; juos 
dainuos mėgiamos mūsų solis
tės ir solistai. Teatralų balių 
rengia Scenos Darbuotojų są
junga ir į parengimą yra įsi
jungę visi mūsų įvairiopos sce
nos dalyvės bei dalyviai. Ba
liaus tikslas yra* pagyvinti atei
nančio sezono sceninį veikimą. 
Tai yra pirmas “teatro” balius 
Chicagoje ir juo užbaigiamas 
salėse pasilinksminimų sezo
nas.

X Ramutė Kliorytė, baigian
ti šį pavasarį Illinois universi
tetą, sėkmingai atliko šešių sa
vaičių germanistikos ir anglis
tikos mokytojos praktiką Ca
lumet High School ir buvo gra
žiai mokinių išlydėta, apdova
nota gėlėmis ir dovanėlėmis. 
Pakviesta į augščiausią garbės 
korporaciją — Phi Beta Kappa.

Jos brolis Arvydas, pernai 
baigęs inžineriją Illinois uni
versitete ir gavęs stipendiją, šį 
pavasarį įgys magistro laipsnį 
Michigan universitete. Pažymė-

dumą.

• Rinkliava labdarai
Praeitą sekmadienį Chicagos 

bažnyčiose buvo rinkliava naš
laičiams ir kitiems pavargėliam. 
Motinos dieną katalikai aukojo 
globai tų, kurie motinos jau ne
beturi. Iš viso Chicagos katali
kai globoja 298,810 našlaičius ir 
senelius. Tam reikalui turi 77 
įstaigas ir visų šelpiamųjų iš
laikymui per metus reikalinga 
$9,000,000. Šiais metais' net ir 
per radiją buvo plačiai garsina
mi katalikų laimėjimai labdaros 
srityje Chicagoje.

Bažnyčia 102 m. senumo
Šv. Jokūbo bažnyčia Chica

goje jau yra 102 metų senumo. 
Civilinio karo metu jos kunigai 
apkrikštijo apie 250 pietiečių 
armijos belaisvių.

X Balfo centre, 105 Grand 
st., Brooklyn 11, N. Y., Vasa
rio gim. per balandžio .mėn. 
gauta aukų 2,032 dol. Daugiau
sia suaukojo Illinois lietuviai: 
1,017 dol. Drabužių Bai fui su
aukota 495 svarai. Maisto iš 
federalinės valdžios gauta 60,

Gerbti mokslininkus
Chicagos kardinolas Stritch 

buvo pakviestas pasakyti kalbą 
Chicagos universitete, kur vy
ko tris dienas užsitęsusi Inte
lektualinių ir Kultūrinių Reika
lų Katalikų komisijos konferen
cija. Kardinolas savo kalboje pa
brėžė, jog- mes turime augštai 
vertinti mokslininkus. Jis ragino 
tėvus duoti vaikams kaip gali- į 
ma didesnį išmokslinimą. Jis 
taipgi skatino, kad mokyklų pro 
gramose turėtų būti daugiau 
praktiškųjų dalykų. Pažymėjęs, 
kad Bažnyčia yra palanki moks
liniam darbui, kardinolas reiš
kė viltį, kad mokslininkų procen 
tas katalikuose nuolat augs.

Šv. Ksavero kolegijos 
šventė

Pietinėje Chicagos dalyje, ties 
103 ir Central Park gatvėmis, 
pastatytoji Šv. Ksavero kolegija 
ir Motinos McAuley Augštesnio- 
ji mokykla penktadienį pradėjo 
švęsti savo dedikacijos savaitę, i 
Ten išaugęs auklėjimo ir švieti-! 
mo centras pareikalavo daugiau 
kaip $7,500,000. Jį 'pastatė Merr 
cy seserų vienuolynas. Kolegija 
ir augšt. mokykla yra įsikūru
sios 155 akrų plote. Visą savaitę 
tame švietimo centre vyks pa
rengimai, paskaitos, teatro pas
tatymas ir kita programa.

Muzikos festivalis
De Paul universitetas, įsikū

ręs jam padovanotuose Kimball 
rūmuose, atidarydamas ten De 
Paul Center teatrą su 500 sėdi
mų vietų, nuo gegužės mėn. 20 
d. iki gegužės 27 d. turi Pava
sarinį Muzikos festivalį. Dabar 
pakeičiamas Kimball Hali var
das į Frank J. Lewis Downtown 
center ^Adresas: 306 S. Wabash. 
Tame muzikos festivalyje bus 
penki atskiri parengimai.

Filmas apie narkotikus
Antradienio vakare, gegužės 

mėn. 14 d. 7 vai. 30 min., Betle- 
hem Community'Center patalpo
se, 1853 S. Loomis str., Chica
goje, bus rodomas filmas apie 
narkotikus. Iš filmo paaiškės, 
ką narkotikai padaro suaugu
siems ir vaikams, ką daro įpra- 
tusieji prie narkotikų, kad ap
sirūpintų pinigais, kokie ženk
lai išduoda narkotikų vartotoją. 
Apie tai paaiškins iš Norkotikų 
biuro atvykę pareigūnai. Tame 
pobūvyje taipgi bus svarstoma,

KKlKsTAS l»«» NELMMftS

Autovežimio kritiškai sužeistas berniukas buvo pakrikštytas gat
vėj Kansas City, Mo. Motina, kuri pati pakrikštyjo gavus telefonu 
informacijas iš kunigo, laiko puoduką, kurį vartojo krikštui ir yra 
nelaimės labai sukrėsta. Kairėj moteris Boyd, suvažinėjusi berniuką.

- - (INS)

Gydykla alkoholikams
Chicagoje atidaryta gydykla 

alkoholikams — The Chicago į 
Alcoholic Treatment Center — 
3026 S. Čalifornia. Chicagoje 
yra apie 174,000 alkoholikų ir 
meras pasirūpino įkurti šią 
įstaigą jiems gelbėti. Įstaigoje 
yra 36 vietos alkoholikams. 
Miestas paskyrė $120,000 to 

1 centro įsteigimui.

600 svarų. Pinigais per balan
džio mėn. Balfui suaukota virš kaip kovoti su ta negerove, 
dviejų tūkstančių. Daugiausia
sudėjo taip pat Illinois lietu
viai: 122 dol.

X Lietuvaitės Amerikos lite
ratūroje. Tik ką iš spaudos iš- 
ėjusioj antologijoj “Y o u n g 
America Speaks”, išleistoje Na
tional Essay Assn., Los Ange
les, Cal., tilpo šių lietuvaičių 
konkursiniu būdu atrinkti raši
nėliai: B. Masiokaitės, Indrės 
Paliokaitės, Rimos Košiubaitės, 
J. Vaičiulaitės. Jos šiemet bai
gia seselių kazimieriečių veda
mą Marijos Augšt. mokyklą 
Chicagoje.

X Marija Rudienė, Balfo di-
tina, kad jiedu abu yra veiklūs j rektorė, kalbės per S. Barčus
Studentų ir Skautų 
riai-vadovai

s-gos na-

X Danutė Dlrvianskytė pa
rūpins ypatingai vertingą filmą 
"Tre Great Adventure” Lietu
vių Akad. Alumnų klubo susi
rinkimui, įvykstančiam gegu
žės 26 d. 3 v. p. p. pas Lakš- 
tuonę Betkauskaitę, 1405 So. 
Central Ave., Cicero.

Si švedų gamybos filmą yra 
laimėjusi premiją garsiajame 
Cannes tarptautiniame filmų 
festivalyje. Nesenai ji buvo ro
doma geresniuose miesto ki
nuose.

X I pirmąją lietuvių tautinių 
šokių šventę Chicagoje birželio 
30 d. atvyksta didelės ekskur
sijos iš New Yorko, Clevelando, 
Detroito, Kanados ir kitų vie
tų. Vien iš Kanados/laukiama 
apie 500 žmonių ekskursija. 
Lietuvių tautinių šokių šventės 
entuziazmas darosi 
Amerikos ir

radiją šiandien 7 vai. v. Balfo 
rinkliavos reikalu, kuri bus 
vykdoma Cicero mieste.

Aiškina muzėjaus 
eksponatus

Gamtos Istorijos muzėjuje 
Chicagoje kasdien 2 vai. po pie
tų būna aiškinami įvairūs mu
zėjaus eksponatai, šeštadieniais 
aiškinimai būna 2 vai. 30 min. 
p. p. Sekmadieniais aiškinimų 
nebūna. Įėjimas į muzėjų ket
virtadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais — nemokamas, 
kitomis dienomis — po 25 cen
tus. Vaikai visada įleidžiami ne
mokamai.

Moksleivių paroda
Gamtos Istorijos muzėjuje 

Chicagoje gegužės 18 d. nuo 9 
vai. iki 5 vai. v. išstatoma moks 
leivių gamtamokslio darbai, ku
rie bus premijuojami.

Tame pat muzėjuje iki gegu
žės 31 d. yra paroda piešinių, 
kuriuos tose mužėjaus patalpo
se padarė Meno instituto studen 
tai ir kiti suaugusieji asmenys.

NAUJOS PREKES, 
PIGI J( A I N A,
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Mft G S T A DAINA!
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(sales -Service,John Nuveen, Chicago Council 
on Forein Relations vicepreziden
tas, gegužės 19 d. Bismarek vieš- 

visuotinis būtyje, Lietuvių Prekybos rūmų 
iz j bankete, pasakys pagrindinę k«Jbą
Kanados lietuvių tema; Baltijos valstybių ateitis.
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Atdara: kasdien pirmadieniu Ii*
Ir ketvirtadieniai* »—«

Daugiau statybų
Per keturius pirmuosius šių 

metų mėnesius Chicagoje naujų 
statybų buvo vykdoma už $119, 
501,876 arba — apie 6.7/1 dau
giau, kaip pernai metais šiuo 
pat metu. Tačiau gyvenamų na
mų statyba Chicagoje per šį lai
kotarpį sumažėjo $9,000,000 pa
lyginus su pernykščiais metais.

BUDRIKO PREKYBA
padaro ant užsakymo visokius baldus: parlor setus, 
sofas, kėdes, lovas, lounges pigiau, kaip dirbtuvės 
kainos, Kroehler, Pullman, Diamond, Sealy, Sim
mons Duoda 5 metų garantiją. Įvairių spalvų me
džiagų: nylon, vilnų, šilko.
^.10 DIENŲ TEREIKIA LAUKTI UŽSAKYMO.

Šautuvas, kuriuo nužudė 
berniuką

Policija surado šautuvą, ku
riuo Herman Barmore, 44 m. 
amžiaus vyras, nušovė 12 m. 
skautą Peter A. Gorham. Žudi
kas pirma sakėsi šautuvą do
vanojęs nepažįstamam žmogui 
gazolino stotyje. Neužilgo po
licijai šautuvą atnešė Freury 
Jackson, darbininkas. Jis atpa
žino Barmore, kad tikrai šis 
jam ginklą buvo' davęs.

Barmore vis dar tvirtina nu
šovęs berniuką netyčia, bet 
savo parodymuose painiojasi. 
Policija jį stropiai tardo, no
rėdama išaiškinti, ar jisai ne
nužudė Petro Certik, 14 m. ber
niuko, kuris netoli Chicagos 
dingo 1955 m. bai. mėn. ir ku
rio skeletas buvo rastas po 6 
mėnesių. Barmore taipgi bus 
apklaustas dėl trijų berniukų 
nužudymo Chicagoje.

Nauji namai seneliams
Šv. Kirilo ir Metodijaus sese

rys Highland Parke pastatė nau 
ją seneliams prieglaudą, kurią 
sekmadienį pašventino kard. 
Stritch. Joje galės gyventi 70 
senelių. >

Veteranų vadas
Gegužės 3-5 dienomis įvyku

siame suvažiavime Illinois Kata
likų Karo veteranų organizaci
jos komandieriumi išrinktas Ber 
nard Coleman.

PIGLU IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
2313 W. 91st SL, Chicago, DI. 

Tel. PRrescctt 9-2781

Psichiatrijos specialisto i
* paskaita

Vienas iš labiausiai pagarsė
jusių pasaulio psichiatrų — dr. 
Kari Stern, direktorius Albert 
Prevost instituto Montrealyje, 
Kanadoje, atvyksta į Chicagą 
ir čia gegužės mėn. 14 d. 8 vai. 
v. kalbės Illini sąjungos klube 
715 S. VVood str. Jį kviečia New- 
mano klubas. Jo paskaitos tema: 
“Psichoterapijos dvasiniai atžvil 
giai”. Dr. Stem yra atsivertęs 
į katalikybę ir savo pasaulėžiū
rines mintis yra aprašęs knygo- Į 
je “Pillar of Fire”.

Pakėlė algas telefonų 
darbininkams

Illinois Bell Telefonų bendro
vė pasirašė sutartį su darbinin
kais, pakeldama jų atlyginimą 
nuo $2.50 iki $5 savaitėje. Tuo 
pasinaudos 12188 darbininkai.

NUO UŽSISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS UGŲ
Tie. kurie kenčia nuo SENT,’. 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ZAIZDŲ 
nuguli ramiai sėdStl lr naktimi# 
miegoti nes jų užsisenėjuslos žalždoa 
ntež6Jlmų Ir skaur’šjlmų jenų atvi
ru lr skaudžių žalždų uždekite 
I.EGUbO Olntment Jos gydymo 
ypatbyee palengvins Jusu skaudSJl- 
mą ir galSsite ramiai miegoti nak- 
tj Vartokite jų tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalins 
niežėjimų ligos vadinanOs PSORIA- 
BIS Taipgi pasalina peršSjtmų ligos 
vadinamos ATHbETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplySlmų 
tarppirščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančios suskllslos odos dedlr- 
vlnių, odos Išbėrimų lr t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiam* kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduole nuo Iš
viršinių odos ligų. be
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
ct., $1.26, lr $3.60.
Pirkite valstlnCseChi- 
cagoj lr apylinkėse—
Milwaukee, Wiec., Ga- 
-e,ind. Ir Petrolt, Mi
chigan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo
ney order )

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy SL, Chicago 34. III.

Ant parodos virš 100 parlor setų nuo $98-60 iki $395-00.
Virš 100 miegamojo kambario setų, valgomojo kambario 

setų, kilimų, skalbiamų mašinų, gazinių pečių, 
šaldytuvų, oro šaldytuvų (vėsintuvų).

Full size, ali Steel 
case — Baked enamel 

finish inside and out — Steel 
bearing wheels — Regular length hard- 
wood handle — solid rubber bumper ali 
around — Genuine china bristle brush — 
Swing-A-Pan dust pan control.

Hoover Tank Vacuum cleaner, už ............................
General Electric Tank cleaner, už ...............................
Eldorado Vacuum cleaner, vertės $69, už ............

Didelė nuolaida už jūsų seną cleanerį

$39-95
$39-95
$39-95

t?

Sau ir į Lietuvę galite pasiųsti
šveicariškus laikrodžius, foto, radijo apnra/tus.

Siuvamas Ir rašomas masinas su liet. ir kitų kalbų raidynais. 
Akordeonus ir Armonikas.

Plunksnakočius ir Deimantinius peilius stiklui piauti.

Ką bepirktumėte prieš tai pasiteiraukite ir katalogų reika
laukite. J. Karvelis 3322 So. Halsted St., Chicago, III. Telefonas 
YArds 7-0677.

KAS TURI GERA SKONĮ, VISKĄ PERKA PAS LIEPONJ
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 

kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namų ir ofisų 
įrengimui.

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted Str. Vletory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sekm. 12—5, Kitom dienom 9—6

-.......... .....................................-...... =5.---

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INU.
3241 South Halsted Street

Krautuvė atidara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30.
Sekmadieniais nno 12 iki 5 vai. vak.

Bndriko Radio Valanda iš WHF0, 1450 kil. radio stoties kiekvieną 
ketvirtadienį nno (i iki 7 vai. vakare.

J

NARIAI LIETUVIU TAIII’. IR SKOLINIMU
■nu:

B-VIŲ LYGOS. KURIOSE 
Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 

I R
Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Westem Ave., Chicago 36, III.

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St., " Chicago 32. III.

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, III.

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50. III., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
IROfl S. Halsted St., Chicago 8. Iii.

/


