
flO’.’SST r.’TZP.-L! 
5721 CO1 i'Aui* Ui‘O 
CHICAGO 57, ILL.

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

FUBLItHCtt av
Tmk Lithuanian Catholic Press Society 

4S4S Wcst 63ro Street Chicaoo 29. lu..
TCLCFHONE LUOLOW 5-9800 

LEAOINO DAILY FOR OVER A MILLION LITHUANIANS

I
f I

»•* DRAUGAS
LIETUVIU KATALIKU SPAUDOS DRAUGIJOS 

LEIDŽIAMAS LIETUVIU DIENRAŠTIS 
SU ŠEŠTADIENINIU MOKSLO. LITERATŪROS 

IR MENO PRIEDU
DRAUGAS ĮSTEIGTAS 1909 M.

Nr. 129 Prloe 5 cente
THE LltHUANlAN DAILY FRIEND

PIRMADIENIS, BIRŽELIO (JUNE) 3,1957 Kaina 5 centai VoL XU

NAUJAS AMERIKOS NUSIGINKLAVIMO PLANAS
Pavergtoji Lietuva naujų 

pareigojimų ženkle
ARVYDAS RIGMANTAS, Vokietija

Šių metų gegužės 22 dieną Chruščevas pasakė kalbą Lenin
grade vykusiame Rusijos federacijos vakarinių sričių žemės ūkio 
darbuotojų susirinkime. Šitoje kalboje maskvinių komunistų par
tijos sekretorius “pasiūlė” artimiausiais metais pasivyti Jungti
nes Amerikos Valstybes pieno ir mėsos gamybos srityje.

Tuojau po šitos kalbos kolcho- - •
zuose prasidėjo Chruščevo pra
nešimo svarstymai. Tokie “svars 
tymai” vyksta ir pavergtosios 
Lietuvos kolchozuose uždarytų 
žemdirbių tarpe. Chruščevas sa
vo kalboje pateikė šitokius paly
ginamuosius skaičius: Ameriko
je per metus kiekvienam gyven
tojui pagaminama 343 kg. pie
no, o Sovietų Sąjungoje — 245 
kg. Amerikoje per vienerius me
tus kiekvienam gyventojui pa
gaminama 102,3 kg. mėsos, o So 
vietų Sąjungoje — 32,3 kg. Esą, 
siekiant pagerinti mitybos sąly
gas, būtina artimiausiais metais 
šitose srityse pasivyti ir pralenk 
ti Ameriką. Be to, komunistų 
partijos centro komitetas numa- 
tąs svarstyti sodybinių sklypų 
savininkų nuo 1958 metų sau
sio 1 dienos atpareigojimą nuo 
prievolių. Šioje srityje nuo 1953 
metų jau daug padaryta, žymiai 
sumažintos esančios prievolės

Baigėsi mokslo metai — 
prasidėjo pareigojimai

Šių metų gegužės 24 dieną Lie 
tuvoje baigėsi mokslo metai vi
durinėse ir pradinėse bei sep
tynmetėse mokyklose, išskyrus 
baigiamąsias klases, būtent VII- 
ją ir XI-ją. Šitų klasių mokslei
viai turi išlaikyti baigiamuosius 
egzaminus. Tuo tarpu kitų kla
sių moksleiviai šiais metais at
palaiduoti nuo keliamųjų egza
minų.

Mokslo metų pabaigos proga 
per Vilniaus radiją buvo kalba
ma apie moksleivių vasarojimo 
galimybes ir primenama, jog vy 
resniųjų klasių moksleiviai sto
vyklausią kolchozuose bei sov- 
chozuose, kur atliks privalomą
ją dviejų savaičių gamybinę pra 
ktiką. Tokia privaloma gamy
binė praktika pavergtosios Lie
tuvos kolchozuose moksleiviams 
įvesta nuo praėjusių metų. Per
nai vasarą šitą praktiką atliko 
daugiau kaip 35,000 aštuntųjų 
ir devintųjų klasių moksleivių. 
Šiemet jau kalbama apie priva
lomą praktiką ne kurioms kla
sėms, bet visiems vyresniųjų 
klasių moksleiviams .

Praėjusiais metais privalomos 
praktikos atlikėjams teko daž
niausia gyventi palapinėse. Daug 
kur buvo sunkumų su maistu.

Be to, nuo ateinančių mokslo 
metų pradžios pavergtoje Lie
tuvoje įvedama nauja tvarka 
stoti į augštąsias mokyklas. Ta
tai liečia specialiai kolchozinin- 
kų vaikus, baigusius vidurinei 
mokyklas. Sniečkus šių metų 
kovo 22 d. žemės ūkio darbuo
tojams pasakytoje kalboje Vil
niuje išsitarė apie tai, nurody
damas, jog nuo ateinančių mok
slo metų būsiančios sudaromos 
į augštąsias mokyklas stoti leng 
vatos tiems kolchozininkų vai
kams, kurie kolchozuose bus 
atlikę dvejų metų praktiką...

Vidurines mokyklas baigu
siems ir dvejus metug “sąžinin
gai” kolchozuose dirbusiems kol 
choeininkų vaikams, stojantiems 
į augštąsias mokyklas, tereikė- 
sią išlaikyti stojamieji egzami
nai, tačiau jie būsią priimami be 
konkurso. Sniečkus tatai vadina 
lengvata. Tikrovėj tai apsunki
nimas vidurines mokyklas bai-

Vidurinėse mokyklose įgytos ži
nios dvejus metus kolchozuose 
dirbant išblės ir sudarys sunku
mų išlaikyti stojamuosius egza
minus.

Tenka daryti išvadą, jog šitie 
moksJeivija|s pareigojimai pa
vergtoje Lietuvoje yra aiškus 
liudininkas stokos darbo rankų, 
ypač kolchozuose.

Teatrinis festivalis Vilniuje

Praėjusių metų pavasarį pir
mą kartą Rygoje buvo suruoš
tas pirmasis Pabaltijo teatrinis 
festivalis. Pavergtoji Lietuva ta 
me festivalyje Rygoje buvo at
stovaujama ir su inscenizuota 
Vienuolio novele “Paskenduolė”, 
kurią režisavo Kymantaitė. In
scenizuotajame veikale itin už
akcentuotas priešreliginės kovos 
momentas.

Šiemet Pabaltijo Antrasis te
atrinis festivalis prasidėjo Vil
niuje gegužės 26 dieną. Festi
valyje dalyvauja Latvijos, Es
tijos ir Baltgudijos teatrai (ir 
Lietuvos, šio festivalio šeiminin
ko). Lietuvos teatrai šiemetinia 
me festivalyje atstovaujami Kio 
vos opera “Pilėnai”, Indros ba
letu “Audronė”r Grušo tragedi
ja “Herkus Mantas”, B. Sruo
gos pjese “Apyaušrio dalia” ir 
eile kitų veikalų. Pabaltijo te
atrų Il-me pavasario festivaly
je Vilniuje dalyvauja ir paverg 
tosios Lietuvos provincijos teat
rai (Šiaulių, Panevėžio).

Paryžius galbūt
• V v |TF« • va

išveš alziriecius
PARYŽIUS, birž. 2. — Pran

cūzai svarsto galimybes išga
benti daug Alžirijos musulmonų 
iš Prancūzijos, kad apsisaugotų 
nuo teroro Paryžiaus bulvaruo
se?

Čia gyvena ir dirba % milio
no alžiriečių. Prancūzų policija 
pasiūlė išgabenti keliasdešimt 
tūkstančių alžiriečių iš Prancū
zijos, kai Paryžiaus stadiume 
šiomis dienomis buvo nužudytas 
Ali Chekkal, buvęs Alžirijos 
parlamento vicepirmininkas, 
nuoširdus prancūzų politikos 
bičiulis.

„Pasikėsinimų Uždai”

Chekkal nužudė jaunas ara
bas. Paryžiuje išsiplėtė politi
nės žmogžudystės arabų sluogs 
niuose. Policija įsitikinusi, kad 
Paryžiuje yra susukti keli „pa
sikėsinimų lizdai” prieš prancū
zus ir jų bičiulius.

Nėra palankūs

Policija siūlo išgabenti „įtar
tinus” ir kitus nepalankius al
žiriečius prancūzams. Bet pran 
cūzų kariuomenės vadai Alžiri- 
joje nėra palankūs grąžinimui 
alžiriečių namo. Prancūzų pra
monės pareigūnai turbūt irgi 
bus priešingi alžiriečių deporta
cijoms, nes alžiriečiai už mažes
nį atlyginimą dirba negu kiti.

Baltuose Rūmuose. Prezidentas priima nuotrauką veršiuko, kuris nuvežtas į jo 
Gettysburg, Pa., ūkį. Veršiuką padovanojo Minnesota pieno gaminių įstaiga. 
Nuotrauką įteikė Barbara Jean Bossus. (INS)

Žmonių skerdynės Alžirijoj
sukrėtė visą Prancūziją

PARYŽIUS, birž. 2. — Prancūzijos prezidentas Rene Coty 
vakąr priminė visiems civilizuotiems žmonėms Alžirijos mieste
lyje baisias žmonių žudynes ir prašė neremti sukilėlių, norinčių 
numesti prancūzų valdžią

Šiandien visoje* Prancūzijoje

Kokie klausimai keliami
nusiginklavimo plane

WASHINGTON, birž. 3. — Jungtinės Amerikos Valstybės 
šią savaitę pasiūlys naują nusiginklavimo planą Sovietų Rusijai. 

Nauju planu būtų baigti ato
minių ginklų bandymai, jei bū 
tų susitarta nebegaminti atomi 
nių ginklų.

Žemės satelitas

Washingtono informuoti šal
tiniai sako: kai tik oro kontro
lė bus įvesta ir atominių gink
lų gamyba sustabdyta, tai ban
dymai bus nebereikalingi.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės ir toliau tęs atominių gink
lų bandymus, kol ginklavimasis 
bus tęsiamas.

LONDONAS, birž. 2. — So
vietai vakar pranešė, kad jie 
jau pasiruošę paleisti dirbtinį 
žemės satelitą, bet nepaskyrė 
dienos bandymui.

Vėl audra
DALLAS, Tex., birž. 2. — 

Texas valstybės rytų vakaruo
se vakar siautė didelė audra.

JAV apsaugos sekretorius Charles E. 
VVilson įspėjo senato užsienio reikalų ko
mitetą VVashingtone nespręsti klaidingai 
Amerikos santykių su nacionalistine Ki
nija iš įvykusių priešatnerikinių riaušių 
Formozoje. (INS)

Kremlius visokiu
niekų prišneka

WASHINGTONAS, birž. 2.— 
Maskvos propagandistai dabar 
naudoja priešamerikines riau
šes ' Formozoje žeminti Jungti
nių Amerikos Valstybių karei
vius. Maskva dabar visokių nie
kų, prišneka apie Amerikos ka
reivius. Kremlius tomis savo kai 
bomis nori pridengti sovietų žu
dynes Vengrijoje.

Chiang Kahshek <
atsiprašė Amerikos

TAIPEI, Formoza, birž. 2.— 
Taktinės Kinijos prezidentas 
Chiang Kai-shek vakar viešai 
apgailestavo praėjusios savaitės 
priešamerikines riaušes Taipei 
mieste. Chiang Kai-shek įspėjo, 
kad jis netoleruos opozicijos jo 
draugiškai politikai su Jungti
nėmis Amerikos Valstybėmis.

Chiang Kai-shek kalbėjo per 
radiją ir atsiprašė Amerikos dėl 
įvykusių riaušių.

JAV ambasadorius
siūlo Ispanijai

BARCELONA, Ispanija, birž. 
2. — Jungtinių Amerikos Vals
tybių ambasadorius Lodge va
kar pasiūlė Ispanijai dalyvauti 
Europos sujungime. Ambasado
rius kalbėjo Amerikos komerci
jos Ispanijoje banketo metu.

Vėliavos diena
WASHINGTONAS, birž. 2.— 

Prezidentas Eisenhoweris užva
kar paskelbė birželio 14 dieną 
Vėliavos diena ir prašė ameri
kiečius iškelti JAV vėliavą.

KALENDORIUS

Birželio 3 d.: šv. Kiotilda; 
lietuviški: įminąs ir Develta.

Saulė teka 5:19, leidžiasi 8:20.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago-

kalbama tik apie Alžirijos suki
lėlių užpuolimą Melouzos mies
telio ir ten baisias žmonių žu
dynes.

Kerštas virta žudynėmis

Prancūzijos pareigūnai prane 
šė, kad Alžirijos sukilėliai Me
louzos miestelyje išžudė 302 gy
ventojus, nes tarp dviejų nacio
nalistinių grupių kilo ginčas. 
Ginčas virto kerštu, o kerštas 
virto miestelio gyventojų žudy
nėmis.

- Melouzos miestelyje žudynės 
ne tik Prancūziją sukrėtė, bet 
ir visą pasaulį.

Alžirijos sukilėliai jau pus
trečių metų kovoja prieš pran
cūzų režimą ir nori nepriklau
somybės.

t
Prancūzai sustiprino žygius

Prancūzijos prezidentas Coty 
vakar vidurnaktį per radiją pa
sakė kalbą prancūzams ir pašau 
liui:

— Aš kalbu į visus civilizuo
tus žmones ir aš prašau jų ne
klausyti žmogžudžių ir teroro 
agentų, kurie sumindė visus 
Dievo ir žmogaus įstatymus ir 
nepaiso visuotinės sąžinės.

Prancūzų kariuomenė sustip

• Bertrand Russell spėja, kad 
sekantis didelis karas bus tarp 
Rusijos ir Kinijos.

Frederick N. Dearborn, Bretono _________ _______ _
gusiems kolchozininkų vaikams I į ** aPylinkėJe Šiandien —

patekti j augštąsias mokyklas. I nuoti valstybinę saugumo politiką, i šilčiau.

rino savo žygius prieš sukilė
lius. Prancūzai helikopteriais, 
lėktuvais ir šarvuočiais jieško 
žmogžudžių.

Tom Brett, Oklahomro civilinės 
apsaugos direktorius, bučiuoja vieno 
miliono dolerių čekį, kurį jis gavo iš 
federalinės valdžic« šelpti Oklaho- 
mo.je nukentėjusius asmenis potry- 
nio metu. Jis laukia dar vieną mi
lioną dolerių. (INS)

Naujas Jungtinių Amerikos 
Valstybių nusiginklavimo pla
nas sudarytas Baltųjų Rūmų 
konferencijoje užpraėjusį šeš
tadienį. Manoma, kad šis JAV 
planas bus patiektas Sovietų 
Rusijai šią savaitę Jungtinių 
Tautų nusiginklavimo pakomite 
Čio posėdyje Londone. JT nusi-, 
ginklavimo pakomitečio per
trauktas posėdis šiandien pra
dedamas Londone.

„The Nevv York Times” laik
raštis šeštadienį pasakė: Jung
tinės Amerikos Valstybės nus
prendė tartis dėl atominių gink 
lų bandymo apibrėžimo; tai bū
tų pirmasis žingsnis į nusigink
lavimo susitarimą su Sovietų 
Rusija.”

Sakoma, kad Amerikos pla
nas siūlys visoms neatominėms 
valstybėms atsisakyti teisės ga
minti atominius ginklus. Ato
minėmis valstybėmis yra Jung
tinės Amerikos Valstybės, Bri
tanija i c Sovietų Rusija.

Pagal Amerikos planą, šis 
kraštas, Sovietų Rusija ir Bri
tanija turėtų pirmiausia sutar
ti šiais klausimais:

1. Sustabdyti visus atomo ir 
vandenilio bombų bandymus.

2. Baigti visą atominių gink
lų gamybą.

3. Mažinti atominių ginklų at
sargas, panaudojant iš ginklų 
galimas medžiagas naminiams 
reikalams.

Britų „šnipai”
- VIENA, Austrija, birž. 2. — 
Komunistinė Čekoslovakija arės 
tavo „britų šnipų” grupę, prane
šė Pragos radijas.

3,000 laikrodžių
VIENA, Austrija, birž. 2. — 

Policija areštavo Lajos Koeroe- 
si, 28 metų, kai jo namuose ra
do 3,000 žadintuvų laikrodžių, 
pranešė Vengrijos žinių agen
tūra. Koeroesi tuos laikrodžius 
pavogė’ iš dirbtuvės, kur jis dir
bo.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

—Britanija planuoja išbandyti antrą vandenilio bombą Ka
lėdų saloje, Pacifike.

—Jungtinės Amerikos Valstybės išbandė antrą atobinį gink
lą Nevados dykumose.

—JAV senato specialus komitetas tyrinės Čhicagos kepėjų 
unijos fondus, ar ten yra išeikvojimų.

—Britanija, Prancūzija ir Kanada tarėsi nusiginklavimo klau
simais.

—Japonijos kairiųjų organizacijų studentai trečią kartą pro
testavo prie Britanijos ambasados Tokio mieste prieš britų van
denilio bombos bandymus Pacifike. Ą00 studentų dalyvavo de
monstracijoje. Policija juos išsklaidė.

•—Britanijos nauja apsigynimo politika bazuojasi atominiais 
ginklais, — pareiškė Britanijos premjeras Harold Maemillan.

—Adlai Stevenson, išvykdamas iš Londono į Afriką pasakė, 
kad Jungtinės Amerikos Valstybės turi ką nors daryti, kad bū
tų sustabdytas vandenilio bombos išvystymas.

Žaibas nutrenkė
MINNEAPOLIS, birž. 2. — 

Žaibas vakar vieną asmenį nu
trenkė ir kitus keturis sužeidė. 
Minnesotos jaunimo centre, apie 
100 mylių šiaurėje nuo Minnea- 
polio. Žaibas užmušė James 
Schrriefal, 21 metų, iš Stillwa- 
ter.

Nori grąžinti buv.
diktatorių Peroną

RIO DE JANEIRO, birž. 2.— 
Brazilijos kariai paėmė vieną 
maištingą radijo stotį Argenti
nos pasienyje ir areštavo penkis 
buv. diktatoriaus Perono agita- 
jtorius. Pradėta kampanija, kad 
Peronas būtų grąžintas į Argen 
tiną.

Trumpai iš visur
• Dr. Heinrich Krone, 62 me

tų, Berlyno viršininkas, numato 
mas Vakarų Vokietijos kancle
rio Adenauerio įpėdiniu.

• Prof. Oskar Lange, buvęs 
Čhicagos universiteto profeso
rius, grįžęs į Lenkiją pagelbėti 
komunistams, pasakė, kad Len
kijos ekonomija yra ant briau
nos ir jai gresia griuvimo pavo
jus.

• Japonija pastatė 1,700 tonų 
naikintuvą.

• Chicagoje ir priemiesčiuo
se šiandien yra teisėjų rinki
mai.

• Du alžiriečiai užvakar nu
žudė vieną amerikietį kareivį ir 
kitą sužeidė Metz’e, Prancūzijo
je.

• Naujos audros užvakar 
siautė Texas ir Oklahoma vals
tybėje.

Politikos lauke
Skaitytojams paduodame pra 

ėjusios savaitės sverbesnius po
litinius įvykius.

• Kuboje vis dar neramu. 
Prezidento Fulgencio Batistos 
armija susikirto su sukilėlių 
grupėmis. Abiejose pusėse yra 
nuostolių.

• Lebane aštuoni asmenys žu 
vo ir daugiau kaip 70 asmenų 
sužeista riaušių metu.

• Jungtinių Amerikos Valsty
bių vyriausybė yra nusivylusi 
Britanijos nutarimu sušvelninti 
savo prekybos bloką prieš rau
donąją Kiniją.

• Sovietų Rusijos komunistų 
partijos vadas Nikita Chruščev 
pasakė Lenkijos žurnalistams, 
kad rusai turi tokią didelę van
denilio bombą, kad bijo net ją 
bandyti, nes, girdi, visas pasau
lis būtų paskandintas.

• Jungtinės Amerikos Vals
tybės planuoja sumažinti savo 
karines pajėgas užjūryje.

• Amerika išbandė atominį 
ginklą Nevados dykumose.

• Harold E. Stassen, prezi
dento Eisenhowerio nusiginkla
vimo patarėjas, laimėjo Atlanto 
sąjungos paramą dėl naujo Ame 
rikos ginklų kontrolės plano, 
kuris bus patiektas Sovietų Ru
sijai.

• Prezidentas Eisenhoweris 
įspėjo, kad nubraukimas sumų 
iš Pašto departamento biudžeto 
privers sumažinti paštinius pa
tarnavimus nuo liepos 1 d., jei 
kongresas nepaskirs daugiau 
pinigų Pašto departamentui.

• Lenkijos komunistų vadas 
Gomulka buvo susitikęs su Mas 
kvos Chruščevu. Spėjama ne 
pačioje Maskvoje, bet netoliese.
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SAMARIEČIO KELIU
30 METŲ KORP! “GAJA”

Jaunystė charakterizuojama E Jaunimo stovyklai įrengti. Su- 
kaip nerūpestingiausias, malo- sirinkimas suprato reikalo svar
iausias, didelių užsimojimų, e- bumą ir, nežiūrint, kad korpo- 
nergijos ir pasiruošimo kūrybai rantai jau daug prisidėjo prie jos 
amžius. Dažnai su širdgėla šven- realizavimo, nutarė ir toliau tą 
čiamas pirmasis trisdešimtmetis darbą ir morališkai ir materia- 
kaip to nerūpestingumo pabaiga liškai remti (Kai kurie pažadėjo 
ir pradžia racionalios kūrybos, net iki 500 dol.).

Lietuvių Katalikų Gydytojų Vakare įvyko šeimyniškas ir 
K! “Gaja” savo amžiaus trisde- nuotaikingas banketas, kuriame 
šimtmetį paminėjo š. m. gegužės dalyvavo giminingų korporacijų 
19 dieną visai kitoje nuotaikoje, atstovai ir svečiai. Jį pravedė 
Iš Chicagos ir apylinkių susi- buvęs ilgametis “Gajos” pirmi- 
rinko tik 25 šios šeimos nariai, ninkas D. J. Starkus. Paskutinis 
Kur kiti? Visuose pasaulio kon- laisvojo Medicinos Fakulteto 
tinentuose pradedant Vilniumi, Kkune dekanas prof. D. J. Meš- 
Sibiro taigomis, baigiant Chica- kauskas savo kalboje priminė, 
ga. Daugelis atidavė duoklę už kad žmogus-pacientas nėra vien 
laisvę 1941 m. birželyje arba anatominių ir fiziologinių funk- 
buvo nukankinti koncentracijos
stovyklose vienų ar kitų okupan
tų.

Norėtųsi prisiminti K! “Ga
ja” vaikystės nerūpestingumą.
Bet ji tokio neturėjo, nes gimė 
svarbiems uždaviniams. Nuo pat 
pirmųjų dienų ji pradėjo kovą 
su visa jaunystės energija prieš 
įsigalėjimą rytų nihilįstinę at
mosferą. Medicinos fakultetai 
Kaune ir Vilniuje greitai pra
dėjo keisti savo veidą.' Studen
tas, provincijos gydytojas ir mo 
komasis personalas vėl atrado 
tikrąją žmogaus esmę. Žmogaus 
gimimas ir mirtis, sveikata ir li
ga nebematuojama vien gru
biais fizikos, chemijos bei psi
chologijos dėsniais, bet atranda
mas tamprus ryšys tarp organiz 
mo ir dvasios. Gydytojas vėl pa 
junta didelę atsakomybę prieš 
žmogų-pacientą (net dar negi
musį!).

Kadangi pacientas gydytojo 
akyse tampa daugiau negu ma
terija, atsisakoma nuo krimina- 

i linių negimusios gyvybės žudi- 
mo. Gydytoją pradeda saistyti 
krikščioniškoji etika ir jis at
sisako būti nusikaltimo dalinin
ku piktajai ir išsigimusiai mo
tinai, kuri nori net savo negi
musį kūdikį nužudyti. Atsisako
ma žmones (kad ir didžiausius 
nusikaltėlius) panaudoti bandy
mo tikslams bei žudyti nepagy
domus ir persenusius pacientus.
Atsisakoma naudoti prigimčiai 
svetingą dirbtinį apvaisinimą.

Tai tik keletas sunkių ir ak
tualių uždavinių, kurias “Gaja” 
turėjo nugalėti. Jokios kitos pro
fesijos žmonės nesusilaukia iš 
savo klijentų tokios vispusiško 
pasitikėjimo, kaip gydytojas.
Todėl ne tik jo profesinis pasi
ruošimas, bet ir moralinis lygis 
turi būti labai augštas ir pa
grįstas krikščioniškąja meile ir 
etika. \

K! “Gaja” savo ginftadienį 
atšventė ateitininkiškoje šeimo
je. Šv. mišios su tėvo J. Kidyko,
S. J., pamokslu ir bendri pusry
čiai įvyko Marijos Augšt. mo
kykloj. Sveikinimo žodžius tarė 
J. E. vysk. J. Brizgys ir A-kų 
Sendraugių pirm. K. Kleiva.

K! “Gaja” susirinkimui vado
vavo dr. J. Balčiūnas ir dr. K.
Rimkus, sekr. dr. Tumosienė. Se 
najai valdybai atsistatydinus 
(Dr. Starkus — pirm., dr. A. A- 
lekna, dr. D. Kisieliūtė, dr. J.
Kižya ir dr. V. šaulys), buvo 
išrinkta naujoji valdyba: prof. 
dr. J. Meškauskas, dr. A. Rugie
nė, dr. P. Starkienė, dr. Z. Da
nilevičius ir dr. K. Pemkus. Re
vizijos komisija sudaryta iš dr.
A. Kyro, dr. Tumosienės, dr.
Juozevičiaus, dr. Repšienės ir 
dr. šamušio.

Prof. dr. A. Damušis kreipė
si prašydamas paramos ALRK-

Chicagoje

cijų konglomeratas. Kad gydy
tojas geriau pažintų sielos funk 
cijas, jis turi susipažinti su dva
sinėmis vertybėmis per humani
tarines priemones. Tėvas J. Ki
dykas, S. J., pasidžiaugė gydy
tojų uolumu. Pastoracijos misi
jose gydytojai turi jausti dide
lę atsakomybę, nes tik jis daž
niausiai turi galimybę palydėti 
mirštantį..

Sveikinimo žodžius tarė K. 
Kleiva (Ateitininkų sendr-gių),

Vytauto Klubo ir lustitia 
korporacijos šventė

Gegužės 26 d. pas tėvus sale
ziečius Šiluvoje (Crown Point, 
Ind.) labai gražiai atšvęsta atei
tininkų Vytauto Klubo 30 metų 
sukaktis ir lustitia korporacijos 
metinė šventė. Šv. mišias atna
šavo ir pamokslą pasakė Vytau
to Klubo narys kun. Juozas Bu- 
dzeika, MIC. Šv. mišios ir Ko
munija paaukotos už mirusius 
nukankintus, ištremtus ir išblaš
kytus gyvus tebesančius narius 
ir visus ateitininkus.

Posėdžio metu St. Rauckinas,

vardu sveikino pirm. Jurgis Štuo 
pis, Kęstučio korporacijos var
du — pirm. Juozas Končius, 
Giedros korp. vyresniųjų var
du — Em. Vilimaitė, Šatrijos 
korp. vardu — O. Stankaitytė, 
Birutės korp. vardu — Iz. Mote- 
kaitienė, Krikščioniškosios De
mokratijos Studijų Klubo var
du — pirm. Vladas Šoliūnas, 
A. L. R. K. Susivienijimo Chica
gos apskr. vardu — pirm. K. 
Kleiva, A. R. K. Federacijos Chi
cagos apskrities vardu — pirm. 
Ant. Repšys, Vytauto Klubo se
niūnų trijulės pirm. Juozas Bi
čiūnas. Raštu dar sveikino Ga
jos korporacija, Krikščionių De-

vienas Vytauto Klubo steigėjų Sokratų Sąjungos Chicagos sky 
riaus pirm. P. Maldeikis ir dr.ir buvęs klubo pirmininku, pri

siminė kaikuriuos charakterin
guosius klubo veiklos momen
tus, ypatingai pabrėždamas vi
suomeniškumą ir organizuotą vi
suomenišką veiklą, ir pats klu
bas atsirado tik todėl, kad ruoš
tųsi ir augtų organizuotai vi
suomeniškai veiklai. Dr. VI. Ši
maitis papasakojo iš lustitia

VI. Viliamas iš New Yorko.
Kaip paprastai, sveikinimai 

būna komplimentų sakymas, 
taip ir čia neapsieita be to. Ke
lių kalbėtojų išreikštas linkėji
mas, kad ateinančią šventę švęs 
dami turėtų ir studentų savo na
rių tarpe, o ypatingai studentų 
ateitininkų draugovės pirm. J.

korporacijos gyvenimo kaiku-1 Štuopio žodžiais išreikšta pana- 
riuos epizodus, primindamas,, ši mintis, buvo sutikta labai en-
kad šion korporacijon būrėsi stu 
dentai ateitininkai — teisinin
kai ir ekonomistai.

Baigiant posėdį, Iz. Motekaitie 
nė, savo sūnaus Manigirdo, ga

dr. Tauras (K! Fratemitas Li->baus muzikos studento, palydi- 
tuanica), Vilimaitė (K! “Gied- pįaninu, gražia ipadainavo 
ra”) I. Lozaitytė (K! “Šatrija”),'
Miknevičius (“Vytauto klu
bas”) ir Končius (K! “Kęstu
tis”) vardu.

Pareiga šaukia. Nors ir labai 
maloni ir nuotaikinga daina, bet 
ji gydytojui greit pasibaigia. 
Samarietis turi atsisakyti asme
niškų malonumų. Jis turi skubė
ti pas tuos, kurie jam atveria 
ne tik savo žaizdas, bet ir dva
sios gelmes. Gydytojų K! “Ga
ja” adresas: Dr. K. Pemkus, 
6516 S. Washtenaw Avė, Chica
go 29, III. Dr. K. Pemkus.

porą dainų ir pagiedojo 
Maria”.

Prie gausiai apkrauto vaišių 
stalo vyko kita šventės progra
mos dalis — sveikinimai. Pir
miausia perskaityta Vytauto 
Klubo šefo prel. M. Krupavi
čiaus sveikinimo telegrama ir 
lustitia korporacijos šefo bei Vy 
tauto Klubo garbės nario dr. P. 
Karvelio sveikinimo laiškas. To
liau buvo sveikinimų žodžiu iš

‘Avė

suaugęs su lietuviškomis ir aka į y £ T Q R ” ' į f įTįg
deminėmis tradicijomis. Lletuvlžks gazolino stotis lr auto

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

Šventę suruošė išrinktoji ko
misija — K. Mickevičius, dr. VI. 
Šimaitis, A. P. Bagdonas ir Jo
nas Karpavičius. Tačiau visą 
sunkiausią naštos dalį ant savo 
pečių išnešė Vytauto Klubo Bi
čiulių Chicagos seniūnas K. Mic
kevičius. Antanas Repšys

NAUJOS P R E K f. S, 
PIGI KAINA,

DĖLTO VISI
MĖGSTA DAINAI

Dabar muzikos mėgėjams Įveltas 
naujas, didelis

FONOGRAFŲ PLOKŠTELIŲ 
SKYRIUS

Populiarios, klasines lr dzaso
— PLOKŠTELES —

Didelis pasirinkimas geriausių firmų 
HI FI FONOGRAFŲ 

TV. Radio ir Elektrinių Aparatu

JL.D-Pin-O-
DJTCLCvision

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

5759 8. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

Ofiso lr buto tol. OLympic 2-13S1

DR. F. Y. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 ir 4—7 vai. Trečiad. 
tik 10—12 vai. šeštadieniais uždaryta

P. ŠILEIKIS. 0. P.
Orthopedas - Prou-zlatas

Aparatal-Protesal, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom 

(Arch Supports) Ir t. L 
Vai.: 9-4 ir «-«. ,Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 VV. 63rd St, Chicago 29, IU 

Tet PKospeet 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adrema: 48(53 W. 63rd St
Ofiso tel. KElfauice 6-4410 

Rezid. telef. OItovehlU.6-O617 
Valandos: 1-8 p. m., 8-8 p. m.

Penktad. tik po piety.
Trečlad. ir ie&taul. pagal sutarti

[sales - Service)

SOPHIE BALO US
RADIO PROGRAMA

IS WGEf> stoties — Banga 1890 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:45 lkl 9:30 vai. ryte 
SESTAD. 8:80 iki 9:30 ryte 

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

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29. III. HErnloek 4-2418

Yestuviy nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė
Precin Photo Studio

(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia* 7-2481

1 KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 6-7670 ir 
GIbson 8-4938

• Generalis zkontraktor1us nau
jų namų statybai. įvairiems re
montams lr namų pertvarky
mams • Turime dldelĮ patyri
mą. namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento lr medžio 
darbus. • Apkainavimai nemo
kamai.

16 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
2047 W. 87th PI., Ohlcago,

IlL VVAlbrook 5-8063

tuziastingaįi ir džiaugsmingai, 
ypač iš vytautininkų pusės. Vy 
tauto Klubas čia nėjo studentų 
ateitininkų tarpan organizuoti’ 
savo narių, tačiau apie save stu
dentų informuoti nevengė, kai 
prašė. Ir, jeigu sutdentų visuo
menininkų tarpe atsirastų min
tis organizuoti Vytauto Klubą, 
suprantama klubo bičiuliai steng 
tusi suteikti jiems visokeriopą 
organizacinę pagalbą.

Pietūs ir visa šventė praėjo 
labai gyvai ir nuotaikingai. Y- 
pač pagyvino savo nuotaikingo
mis dainomis gausus tikrai gra
žaus studentiško jaunimo būrys. 
Reikia ne tik labai pasidžiaugti, 
bet ir pasididžiuoti, kad mūsų

Sav. Ini. A. SEMENAb 
3321 S. Halsted — CLlffside 4-5685 

Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais
lr ketvirtadieniais 9—9

av

Tel. REUanoe 5-1811
DR. VVALTER J. KIRSTUK

■VDYTOJĄS IR CHIRURGAS 
IRTI VIS GYDYTOJAS)

3925 VVest 59th Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. ir 

penktad. nuo 1—4 p .p. 8:80—8:30 
vai. vak. Trečiad. ir šeštad. 1—4 v. 
P. P.

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-41*9
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 VV. 15th SU Cicero 

Rez. 1634 S. 49th Avė., Ciceroy
Kasdien 1-8 vai. ir e-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Ofiso tel. Cl.iffslde 4-2898 
RezldencUoo: LAfayctte 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR ČHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street 
| Kampas 47th lr Hermitage)

Vai.; nuo 2 lkl 4 lr 6 lkl 9 v. vak. 
Aeštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšakyr. sek

pakviestųjų organizacijų. Stud. į akademiškasis organizuotas jau 
ateitininkų Chicagos draugovės nimas yra giliai susigyvenęs ir

austoj l/2% PADIDINA 

DlVIbENDĄ !

CRANE SAVINGS 4N^AN
2555 VVEST 47th STREET ; LAfsyette 3-1083

B. R. Ptetkletvicz, prez.; E. R. Pletkievricz, sekr. Ir advokatas
Mokame ankštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame lr perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitų šiandien. Apdrausta iki *10,000.

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

SPECIALUS
BARGENAS
• Sofoms, Lovoms, 

Lempoms
KAINOS NUO .

$49.50
Ir augttiao

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FKT4V A. RAUDONIS, NELLIE BERTULIS, Sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co. 
2310 W. Roosevelt Road Tolei. SEoloy 8-4711

Krautuvu atidaryta aekmadlenlaia nuo 11 lkl 4:80.

DR. J. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 VVest Slst Street
Priima ligonis pagal susitarlma. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 8-1796 nuo 2 lkl 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad lr 
šeštad

Rea. tel. GRovebUl 6-5803

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 8-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ANNA BALIUNAS
IKTŲ, AUSŲ. NOSIES TP 

gfrkles ligos 
— Pritaiko akinius —

6322 South VVestern Avenne 
vai.: kasdien 10-12 vai. 1, 7-9 vai
vak. Šeštadieniais 10-1 vai Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarti. 

Oflao 'elefonas: PR 8-3229 
Ree telef. VVAlbrook 5-5078

dr. yl blažys"~
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenne 

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

Šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečlad. Ir kitu latku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 3-8048 
Rez.: WAlbrook 5-3048

”il. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 7 lst Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Ahtr. 1-6, treč.lr šešt. pagal sutarties

J

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikfirimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių, saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję tanpinins pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir dangelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Tanpytojų patogumui Chicagos Savinga Bendrovės įstaiga yra viena iš gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chicagos ribų, nežiflrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigns paštu.

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

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

io 9 Iki 4, ketvirtadieni nuo 9 Hd S.
Štadienį nuo 9 lld 2 valandos po pietų.

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2888

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGS 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:10 v. 
Vak pirm. antr., ketvirt 6-8:30 v 

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7158 South Western Avenue
(MEDlCAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto* — 1 v. p. p. Aeštad 
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1188 
Rea. tel. VVAlbrook 5-3785

11

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Rez. PR 8-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS .
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Sp»*clalybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė.
Buto 1653 VV. 103 St., Beverly Hills

VaT1.: kasdien Inuo 6 v. v. jkl 9 ▼. vfą 
Vąl,: kasdien nuo 6 v. y. lkl 9 ▼. v.,

išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUUirtan 5-8788 
Buto — BEverly 8-8946

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North VVacker Drive 
(Civic Opera House. kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 8-2294

5002 VVest I8th Str., Cicero 
Vai kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. T0wnhall 3-0959 
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HErnloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos) 
Ofisas ir rez.: 5100 S. VVestern Avė. 
Tri. PRospeet 8-1223 arba VVE 8-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., Šeštad. 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu.

Tel. ofiso HE 4-2123. rez. Gib. 8-8195

DR. V. P, TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street 
(71st lr Campbell 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 South Halsted Street
Va) I iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospeet 8-9400
Rezid. PRosiJect 6-9100

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Va&krričlntė)

GYDYTOJA m CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

Atdara: pirmadieni nuo 12 Iki 8, antradieni ir penktadieni 
Trečiadieni uždaryta visą dieną, o šeštodl

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South VVestern Avenoe 
Chicago 29, HI 

telefonas REpublic 7-4900 
Rezidenda: GRovehill 8-8181
pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:S0 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Oflao tel. Virglnla 7-OOS8.

Realdenri jos tri. BEveriy 8-8244

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rez. RE 7-8887

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligų 

2454 W«rt 71«t Street
(71-oa ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 lr 8—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Oflao telef. VArds 7—1188
Reridencijos — STevrart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weet 35th Street
(kampas Halsted lr 86-ta gatve) 

VAL. 1—6 lr 6:30—8:80 p. p. kas- 
1 dien Išskyrus trečiadienius Atidara

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofiso HErnloek 4-6815 
Rez. HErnloek. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
(priešais šv. Kryžiaus ligonine) 

Priima pagal susitarlma 

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

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 lkl 12; 3—6; 7-9. 

šeštad. 10—12. Trečlad. uždaryta
LAfayette 2-4242.

Namų — CEdarcrest S-7788

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3259 South Halsted Street

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2487 
VV. 62nd St., tel. Republie 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2526

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzie lr Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 lkl 9:00 v. 
Trečlad. lr sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 2-0741

DR. V, VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted lr 81-mos gatvių 

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

Tel. oflao PR. j-6446, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 lkl 4 p. p.; 6 Iki 8 vak

Trečlad. Ir šeitad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
TeL ofleo CA. 6-0257, res. PR. 8-8653 
• Rezid. 8600 8. Arteslan Avė.
VAI. 11 v. v. lkl J p. p.; 6—9 v.v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArdn 7-182V 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas lr akinių dirbtuvė 
756 VVest S5th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 lkl 8. tre- 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 lt 
šeštadieniais nuo 10 lkl 2 vai. p.p

Tri. VVAlbrook 6-2870
Rea Hllltop 6-1580

Dr. Alezander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medieal Center 
6182 South Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak.
Trečlad. lr šeštad. pagal sutarti

Tel. oflao PR 6-1828, rez. RE 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 VVeat OSrd Street

VAL kasdien nuo 2—4 p. p Ir 7:1.
Iki 9 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta.

Telefonas GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKTU TJOU SPFCIATJST®
— PRITAIKO AKINTUS —

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
suHltarlmą Išskyrus trečiadienius.

2422 W. Marųuette Road

DR. ZIGMAS RUDAITIS
RPF.C. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 VVeat 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpubllo 7-2290 

VAL: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 lkl 11 ryte lr nuo 8:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečlad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR, ANT. RUDOKAS, Opt. 
Tikrina akla Ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir rėmus
4456 S. California Ava .YA 7-7381 
Vai.: 10 ryto lkl 8 vak. (trečlad. už
daryta), šeštad. 10 ryto lkl S v. p. p. 

uždarytas

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aktų (tempimą, kurie 

yra priežastis galvos skaudSJimo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegyste lr tollregys 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egsaminavlmal daromi au elektriniai, 
lnetrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
i mokyklos valkua

4712 South Aahlnnd Avė. 
Tel. YArd« 7-1873 

Vai. 10:20 tkl 7 v. vak. Šeštad. 10:80 
lkl 6 vai. Sekmad. lr treč. uždara.

DRAUGAS 
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TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ
JAUNIMO ŠOKIS IK KONGRESAS

Birželio 30 dieną Chicagoje ruošiama tautinių šokių šventė 
Jai ruošiasi jaunimas įvairiose kolonijose. Programoje bus atlie
kama pora dešimčių tautinių šokių. Ta pačia proga ruošiamas ir 
jaunimo kongresas. Kiek šis kongresas prisidės prie jaunosios 
kartos įsijungimo į lietuviškąją visuomenę sunku iš anksto pasa
kyti. Gaunamas įspūdis, kad jis nevisiškai atitinka lietuviškų 
jaunimo kongresų tradicijai, nes eina nepakankamai bendradar
biaujant su vyresniąja karta ir tomis lietuviškomis organiza
cijomis, kurios yra užgrūdytos lietuvybės kovose.

Kalbant apie šokius, reikia pasakyti, kad doras šokis, ypač 
tautinis, yra gera priemonė jaunimo šventiškam pasireiškimui. 
Prie jo čia norime kiek sustoti. Ta proga norime pasvarstyti 
šiuos tris klausimus: šokis kaip priemonė ritmui grąžinti į gyve
nimą; šokis kaip meniška išraiškos priemonė; ir šokis kaip kelias 
į gyvenimo paprastumą.

RITMAS IK DŽIAUGSMAS

Prof. Antanas Ramūnas yra išleidęs knygą apie kūno kultūrą, 
kuri yra sulaukusi pasaulinio pripažinimo. Ji duoda fizinio auklė
jimo filosofiją. Taip ji buvo įvertinta viso pasaulio kūno kultū
ros žinovų, šiuo veikalu turėtų susidomėti mūsų sportininkai. 
Tačiau jis yra ne be naudos ir tautinių šokių šokėjams. Viena iš 
idėjų, kurią mes norėtume pasisavinti iš šio veikalo tautinių šo
kių festivalio proga, yra ritmo ir džiaugsmo sąryšis, kurį prof. 
Ramūnas puikiai susieja. Iš jo aiškėja, kad be ritmo nėra įma
nomas gyvenimo džiaugsmas. Šokis yra natūrali ritmo mokykla. 
Dėl to jis prisideda prie džiaugsmo ugdymo. Nėra galimybės čia 
suminėti turtingos argumentacijos, kuria prof. Ramūnas pagrin
džia savo pažiūrą.

Gal to čia mums ir nereikia. Vietoj to, mes galime atkreipti 
dėmesį į tai, kaip labai šiais laikais esame reikalingi ritmo. Mūsų 
gyvenamieji laikai gali būti būdingi bet kuo, tik ne savo ritmin
gumu. Mes gyvename revoliucijų laikais. Revoliucija yra ritmo 
paneigimas.

Ritmas yra ne tas pat, kas pasikartojimas. Ritmas yra atsi
naujinimas — iš naujo gyvenimas to, kas jau buvo išgyventa. 
Mašinos ir darbas prie mašinų taip pat gadina natūralų gyvenimo 
ritmą, iš jo atimdamas atsinaujinimą ir palikdamas tik pakar
tojimą.

' ... KAIP BULVES PIETUMS
*

Šokis įvairių menų tarpe užima rodos pačią žemiausią vietą. 
Apie šokį menuose sakoma kaip apie bulves prie pietų. Jos yra 
čia reikalingos, tačiau jps vargiai sudaro savaimingą valgį. Ju
desys, pats vienas paimtas, retai' yra didelė išraiškos priemonė, 
tačiau vargiai ar bet kuris menas gali išsiversti be judesio pagal
bos.

Dėl to šokis, kaip savaiminga meno forma, yra labai linkęs 
išsigimti. Arba jis nueina tarnauti kitoms meno šakoms, arba jis 
yra visiškai užmirštamas. Reikia džiaugtis, kad kaikurie seno
viški lietuviško šokio elementai liko išgelbėti nuo užmaršties. .

Šiandien šokis visuomeniniame gyvenime turi nemažų užda
vinių ir nemažų problemų. Svarbus yra šokio ir dorovės klausi
mas, tačiau, ačiū Dievui, tautiškuose lietuviškuose šokiuose šis 
klausimas nekyla. Šokio mene dabar yra pastebima kryptis duoti 
šokiui daugiau išraiškos, daugiau minties, ta proga jį išlaisvinant 
nuo ritmo. Tai yra vadinamoji pantomimika. Tarp pantomimikos 
ir šokio yra toks skrtumas, kaip tarp žmogaus, einančio kur su 
reikalais ir žmogaus išėjusio pasivaikščioti. Šokis yra išvidinės 
žmogaus energijos išliejimas, o pantomimika yra žmogaus judesys 
darbui. Pantomimika dėl to yra ne tiek autonominis žmogaus 
judesys, kiek viso žmogaus pavergimas kokiam vienam judesiui. 
Ji yra darbo ir technikos šokis.

Tautiniuose lietuvių šokiuose mes taip pat galime pastebėti 
įvairių darbo elementų. Tačiau vargiai ar juos galime skirti pan
tomimikos dvasiai. Darbo judesiai čia yra žaismingos šokėjo dva
sios nusavinti ir žmogus čia reiškiasi ne kaip įrankis.

SUSITIKIMAS
Daugeliu atžvilgių šiandien tenka pasisakyti už sveiką tau

tinį šokį. Šiandieninis žmogus yra linkęs savo psichinį gyvenimą 
dalinti, analizuoti ir dar kartą dalinti. Tuo keliu eidamas, jis pa
galiau prieina iki to, kad jis nežino, ar jis dar yra vienas, ar jis 
jau yra daug. Jis pakrinka. Jis pasidaro netikras, ar jis yra 
pats savęs šeimininkas. Sveikas šokis tuo tarpu skatina žmogų 
save suvokti kaip vieną būtybę, kaip dvasios ir kūno vienybę; ne 
kaip atskilusią dvasią ir ne kaip kūno svorio pavergtą dvasią, 
bet kaip savaimingą gyvą žmogų. Žmogus turi ką nors galėti 
su savimi. Jis turi galėti save pajudinti. Jis turi sugebėti nuga
lėti savo inerciją. Tai yra pradžia viso auklėjimosi ir tobuli
nimosi. .

Sveikas paprastumas yra vienas pagrindinių žmogaus idealų. 
Ir šiais psichoanalizės laikais jis yra pavojuje. Paprastumas tai 
nėra tas pat, kas dvasinis neturtingumas. Paprastumas nereiškia 
žmogaus suproletarinimo, kaip tai daro komunizmas, suvesdamas 
žmogaus gyvenimą į ekonominius santykius ir paskui juos pa
čius jam uždrausdamas. Paprastumas reiškia sugebėjimą patį 
save suvaldyti ir atstovauti žmogišku būdu. Natūralus tautinis 
šokis, jei neužburia žmogaus kokiame dirbtiniame rate, skatina 
jį išgyventi, kad jis pats yra savo kūno šeimininkas ir savo ju
desio įkvėpėjas.

Lietuviškas šokis, nebūdamas išsigimęs į nesveiką erotiką, 
yra natūrali žmogaus su žmogumi susitikimo mokykla. Nėra vi
sada taip paprasta susitikti žmogui su žmogumi. Dažnai šį susi
tikimą kliudo kalnai kliūčių. Yra žmonių, kurie negali pradėti 
santykiauti su kitu, pirmiąu jo, jei ne žodžiu, tai bent savo kūno 
laikysena, nepažeminę. ' Iš kitos pusės yra tokių drovių ir iš
siblaškiusių žmonių, kurie iš viso neprieina prie artimo. Lie
tuviškas liaudies šokis yra būdingas ne savo solistišku pobūdžiu, 
kaip koks “kazokas”, bet savo susitikimu šokio partnerio. Jis 
turi kažkokio sveiko klasiškumo žymių. Ir tai reikėtų ne tik iš
laikyti, bet ir ugdyti. V. Bgd.

GAL SUGRJft

Mrs. Smith žiūri į savo 12 m. sūnų Baltimores ligoninėj, kur jis 
guli be sąmones nuo kovo 1 d., kai jį užkliudė auto. Motina tikisi, 
kad jis atgaus sąmonę. (INS)

LIETUVOS DIPLOMATIJA
IR LAISVINIMO DARBAS

P. STRAVINSKAS, Cleveland, Ohio

Visi džiaugiamės tuo faktu, 
kad JAV ir daugis kitų valsty
bių iki šiol nepripažįsta Lietu
vos inkorporavimo į Sovietų Są
jungą. Užsienyje išlikusieji' ir 
iki šiol kitų valstybių pripažįs
tamieji Lietuvos pasiuntiniai ir 
kitos diplomatinės institucijos 
yra mūsų valstybės tęstinumo 
simboliai. Todėl mes juos ir tu
rime gerbti,, saugoti jų vardo 
orumą.

Iš antros betgi pusės svarbu, 
kad ir Lietuvos pasiuntiniai, ly
giai kaip ir kiti mūsų diploma
tinės tarnybos nariai, nebūtų 
tik stebėtojai mūsų laisvinimo 
kovoje.

Šiandien mūsų garbingiems 
pasiuntiniams ir kitiems diplo
matams tektų tarti tiesų, atvi
rą ir teisingą žodį mūsų laisvi
nimo klausimais, kuriais mūsų 
politinės grupės vis negali su-1 
tarti. Jų autoritetingas žodis 
ypač gi pageidautinas VLIKo J 
teisinės prigimties klausimu. Pa 
geidautinas ir jų skaitymasis 
su VLIKu, koks jis įsteigtas Lie 
tuvoj ir koks ,yra šiandien. O jų 
gi buvo įsteigtas ir iki šiol reiš
kiasi kaip tautos politinė vado
vybė.

Reikia pastebėti, kad tas Lie
tuvos pasiuntinių nuomonės pa
reiškimas VLIKo klausimu bū
tų tik pakartojimas jau kartą 
jų pareikštos ir raštu patvir
tintos VLIKo koncepcijos. Turiu 
čia galvoje Lietuvos pasiuntinių 
ir jų šefo (p. St. Lozoraičio) 
pasirašytą Berno konferencijos 
1946.VII.27 d. nutarimą, kur 
buvo pasakyta:

1) kad VLIKas imtųsi suda
ryti politinį organą, kuris vyk
dytų Vyriausybės funkcijas, pa
gal 1922 m. Konstitucijos dva
sią;

2) kad tas politinis organas 
būtų sudarytas VLIKo 1944.11. 
16 d. deklaracijos nustatyta tvar 
ka, t. y. pačiame VLIKe, koali
ciniu būdu, politinių grupių susi
tarimu ;

3) kad to politinio organo na
riu užsienio politikai vadovauti 
kviečiamas p. St. Lozoraitis (ku

ris tą pakvietimą ten pat kon
ferencijoj ir priėmė);

• 4) kad, sudarius tą politinį or
ganą, VLIKas jį kontroliuotų, 
nustatytų jo politinę liniją, o 
pats pasiimtų vykdyti Seimo 
funkcijas.

Iš to nutarimo matyti, kad 
VLIKas yra ne kokia eilinė vi
suomeninė organizacija, o poli
tinė tautos vadovybė, teisiškai 
išgalinti, esant reikalui, sudary
ti netgi Respublikos vyriausy
bę ir pasiimti vykdyti Seimo 
funkcijas. Aną Berno konferen
cijos nutarimą pasirašiusieji Lie 
tuvos pasiuntiniai šitą VLIKo

koncepciją patvirtino savo pa^ 
rašais.

Minėto nutarimo sugestija 
VLIKas, kaip žinome, sudarė sa 
vo Vykd. tarybą, o Vėliau Teisi
ninkų .komisija (kurioje daly
vavo ir tautininkų bei frontinin
kų atstovai VLIKe), VLIKo pir 
mininko paklausta, raštu pareiš
kė savo motyvuotą nuomonę, 
kad toji Vykd. taryba yra VLI- 
Ko 1944.11.16 d. deklaracijoj nu
matyta Respublikos vyriausy
bė.

Mano nuomone, anas Teisinin 
kų komisijos aiškinimas, kad 
Vykd. taryba yra valstybes vy
riausybė tiksliąja ir teisine žo
džio prasme, yra kiek perdrą- 
sus. Ir mums šiandien nėra rei- 
ka^> būtinai laikytis tos koncep
cijos, kad VLIKas yra Seimas, 
o jo Vykd. taryba — vyriau-1 
sybė. Mums svarbu tik tatai 
konstatuoti, kad VLIKas yra 
politinis organas, kompetetingas 
atstovauti mūsų pavergtąją tau
tą, kalbėti jos vardu, vadovau
ti jos laisvinimo darbui. Toks 
politinis organas yra buvusi pvz. 
Lietuvos Taryba, paskelbusi tau 
tos vardu Lietuvos Nepriklau
somybės (1918.11.16 d.) aktą ir 
pabrėžusi jame, kad ji yra vie
nintelė tautos atstovybė. Tokia 
VLIKo koncepcija išryškinta ir 
minėtame Berno konferencijos 
1946.VII. 27 d. nutarime.

Jei Lietuvos pasiuntiniai tą 
VLIKo koncepciją dar pakarto
tinai patvirtintų savo pareiški
mais, jei jie ir patys tos koncep
cijos laikytųsi, bendradarbiau
dami su VLIKu, tai būtų visai

nesunku ir atnaujinti normalius 
VLIKo santykius su visais Lie-, 
tuvos pasiuntiniais, o taip pat ir 
atstatyti pilną politinę vienybę 
Lietuvos laisvinimo darbe, ap
jungiant VLIKe, kaip tautos at
stovybėje, visas mūsų politines 
gru jies.

Mes nužemintai dėkojame' 
tiems, kurie mums padeda pa
kilti. Kai mums pavyksta, dė
kojame savo pačių nuopelnams.

. Petit

GRADINSKAS
J. G. TELEVISION CO. Pardavimas ir taisymas

Tranzistorinių radijų prikraunamų baterijų užtenka ligi

10,000 VALANDŲ
Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai, vėdintuvai

2512 W. 47th St. TeL FRontier 6-1998
Atdara kasdien,Iki 6 vai., pirmad. lr ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta
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“SvMJSMS ™
” lė TOU IR ARTI

NAUJI Otbtu TUOMU-NAUJAUSI NAAUSTrMO tAANMAI 
tisų Merų AtrriHMAS-MSUS l/?SĄtlN/N6AS AMAANANMAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL Tel. V/Alkmok 5*9209

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Ud $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 Ud 12 vai. 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. Ud 8

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

116 tęsinys

— Pons vachmistre, — prišoka Linkus. — Čia jau 
mano darbas. Moku su pinigu apsieiti.

Jis nieko nelaukia, sėdasi ir skaičiuoja. Valdinin
kas nusišypso, Drąsutis mosteli ranka. Tegu. Aplink 
visi sukiša galvas ir linksi, palydi šnarančius bank
notus, apžiūri augančias krūveles. Gula ir gula žals
vi, rausvi, melsvi pępieriai. Jau tūkstantis ... Antras! 
Į galą visi tyli, susikaupę stebi. Na, paskutinis penkli- 
tis. Visi! Visi! Vagies būta sąžiningo!

— Tamstelės, prie tvarkos, sėskite, nuo stalo ne- 
kuš! — vachmistras plėsčioja, grūdasi prie telefono ir 
skambina. — Staigūs pasikeitimai, laukit naujų pra
nešimų! — Trumpai įsako.

Raštinėje klegesys. Stumdosi aplink stalą, žiūri į 
išskleistus pinigus. Linkus gi pamato pripiltus stik
liukus ir griebia.

— Dabar, gerbiamieji, už mūsų sūnų palaidūną, 
kurs buvo pražuvęs ir vėl sugrįžo. Būtinai turime at
švęsti. Pons vachmistre, prašau!

Išvydęs taureles, Drąsutis ūmai surimtėja, ap
sižvalgo ir nusijuokia:

Mirtis fizine prasme yra ne 
kas kita, kaip pašaukimo nu
traukimas: tai įsakymas tar
nams susirinkti pas savo valdo
vą ir parodyti, kiek talentų yra 
laimėta aname būties žaidime.

—A. Maceina

DĖMESIO!
PopulIurlškluuNia ir hygleniftklausla 

lletuvlftka
PLAVKV KIRPYKLA 

ItKlDOEPOKTK 
752 VV. ».1nl St.

Dabar yru vdamu lubai Henui lr 
Kerui prityrusiu kirpėjo. Kainu tu 
puti, bet darbus daug oąžinlngeanis.

PERKRAUSTYMAI - MOVING
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

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

Telefonas — FRontier 6 1882

%

J

1957 BUICKAS
T i k

£2,595.00
Oynatlow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekybeje-MILDA BUICK, ■"«- 
907 W. 35th St., Chicago 9, lll. LB 3-2022

Atliekame didelius lr mažus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalia 

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

2641 West lįst Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telet. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5931

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
lr gražų pelną.

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

Galite taupyti 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

TELEVIZIJA RADIJAS
HI FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV A RADIO, INC.
3240 So. Halsted St., CAIumet 5-7252

Tarnyboj mes nevartojame, bet tokie įvykiai, valdininkas. - Nusikaltimas lieka nusikaltimus, nors

tokie kalnai nusivertė nuo mūsų, toks džiaugsmas, na, 
į bankelio sveikatą! — išgeria ir nusišluosto ūsiukus

pinigai ir grąžinti.
Bet nusikaltimas nusikaltimui nelygus. Kai

Vieni stikliukus paima, kiti piktinasi, liepia Lin-'žinau visas aplinkybes, man atrodo, kad ten maža
kui nurimti, o jis švyti visas ir nieko nesiklauso.

— Kaip Viktoras ? — klausia klebonas.
— O! Tamstele, jis laikėsi savotiškai. Pirma gy 

nėši, o paskui sako: jei taip reikia bankeliui, tegu pa 
| siima mano pinigus ir taip toliau. — Mostelėdamas 
ranka, krutėdamas jis sėdas prie stalo ir žiūri į pini
gus. Vėl atsistoja. — Gerbiamieji, prašau tylos! No 
riu paklausti, iš kur jie atsirado ant stalo?

— Motina bažnyčia atnešė! — atsako Linkus.
— Tamstelės, nejuokaukit!
— Taip, atnešiau! — linkteli galvą kunigas Šen

kus.
— 0! Reikalas komplikuojasi. Kaip atsirado 

pas jus?
— Jūsų pareiga visiškai skiriasi nuo mano. Jums 

reikia žinoti, kas atnešė, o manoji liepia tylėti.
— Klebone, nerūstaukit. Taikoje gyvenome tiek 

laiko! — Vachmistras šypsosi, trina rankas. — Ne
sivarginkite, pasakykite!

— Taip, prašau prie visų pasakyti! — įsiterpia 
Juliaus metalinis balsas. — Tamsta atėjęs taip kalbė
jot, lyg aš būčiau kaltas. Pasakykit, nes kitaip manys, 
kad čia mano kokia afera!

— Man pinigus atnešė tas, kas iš seifo paėmė!
— Bet kas, kas?
— Neklauskit, nesakysiu. Čia įveltas žmogus 

yra tiek mažai kaltas, arba visai nekaltas.
— Gerbiamas kunige, — kreipiasi kriminalinės

kaltės. Atnešdamas pinigus, jis ją atpirko. Krimina
linei policijai nėra ko veikti.

— Taip negalima! Tada aš įtariamas. Aš būtinai 
reikalauju, kad policija susektų nusikaltėlį! — protes
tuoja buhalteris.

— Tai svarbu! — prideda vachmistras.
— O jei tai būtų jaunas žmogus, jūsų įsikišimas, 

kalėjimas dar labiau jį sugadintų. Štai, ir yra aplinky
bės, kuriose gali veikti tik kunigas, o policija turi pa
sitraukti. Aš klausiu: a,r jūs pripažįstate, kad pinigai 
banko; antra, prašau tuojau paleisti Viktorą; trečia, 
surašykit aktą, kad pinigai grąžinti.

— Gerbiamieji, gerbiamieji, — Linkus tramdo 
susirinkusius. — Jau po pamokslo, eikim prie mišpa
rų. Jei klebonas sako, tai ir teisybė. Ponas vachmis
tre, skambinkite visais telefonais, tegu atveda meist- 
ruką.

Drąsutis dar smalsiai žiūri į kleboną, juokiasi.
— Na, jei šitaip, tai šitaip! Svarbu mum auklėti 

jaunąją kartą! — sukleŠęs jis paskambina telefonu. 
Tada sudeda pinigus į krūvą, pasidaro vietos prie 
stalo ir atsisėda. Iš savo portfelio išima popieriaus 
lapą ir pradeda rašyti. Stato gražias raides, guldo 
eilutę prie eilutės, kad tokią ir tokią dieną dingę pini
gai kunigo Senkaus buvo atnešti, prie visų patikrinti 
ir į šefą įdėti. Kas pinigus pavogė, kunigas Senkus 
nepasakė.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
• Sovietų Sąjunga. — Sovie

tų ministerių taryba sudarė ra
dijo ir'televizijos komitetą, ku
riam vadovaus D. I. Česnokov, 
buvęs komunistų partijos mėne
sinio žurnalo „Komunistas” re
daktorius. Kremlius nori page
rinti radijo ir televizijos prog
ramas.

• Ispanija. — Gerai informuo 
ti šaltiniai sako, kad apie 20 
asmenų, karingi, monarchistai, 
areštuoti Ispanijoje. Taip pat 
areštuoti trys vyrai, kurie kal
tinami priešvyriausybinėje veik 
loję.

• Japonijos premjeras Kishi 
ir Pakistano premjeras Suhra- 
wardy nutarė rūpintis sumažinti 
tarptautinį įsitempimą. Japoni
jos premjeras Kishi lankėsi Pa
kistane.

• Haiti. — Daniel Fignole, 
Haiti socialistų laikinis prezi
dentas, sudarė koalicinį minis
terių kabinetą įvesti tvarką ne
ramumų nuvargintoje Karibų 
respublikoje.
""Laikinis prezidentas paskyrė 
10 ministerių ir du jų pagelbi- 
ninkus padėti jam išvesti kraš
tą iš anarchijos.

• Maskva nepatenkinta pre
zidento Eisenhovverio ir Vaka
rų Vokietijos kanclerio Adenau
erio pasitarimais Washingtone. 
Sovietų spauda apkaltino Eisen 
hovverį ir Adenauerį, kad girdi, 
jie komplikuoja ir vėlina nusi
ginklavimo problemas ir Vokie

tijos sujungimą. Kremliui nepa
tiko Eisenhovverio-Adenauerio 
kvietimas sustiprinti Šiaurės At 
lanto Gynybos organizaciją (Na 
to) „akivaizdoje tebesitęsian
čios sovietų grėsmės.”

• Haiti respublikoje politinis 
gyvenimas normalėja.

PAJIESKOJIMAI
Jieškomas PETRAS - POVILAS 

RAUDONIKIS, s. Jokūbo, g. 1920 
m., bai. 20 d. Atsiliepti arba apie 
jį žinanti pranešti adresu: Anta
nina Bazarienė, 2436 W. 45th St., 
Chicago 32, III. Tel. Virginia 7- 
7419, po 6 vai. vak. Turiu žinių 
apie žmoną gyv. Lietuvoje.

AUKOS UŽ KALEMORIŲ
Ui *Drango” kalendorių atsiunti 
šie asmenys:

Walter Lukoševičius . .$2.00
Marija Girdvainienė .. 1.00
Vera Kazėnas ................. 1.00
J. Sabaliauskas ............... 2.00
Pranas Odinas 1.00
Jonas Petraitis ............... 1.00
V. Staškus ........................ 2.00

Ačiū geradariams.

''Draugo” administradja

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” spaudos reikalams at
siuntė šie asmenys:

P. Sidaras......................f. $1.00
V. Blečkaitis ...................  2.00
Pov. Balčiūnas ............... 1.00
Rev. J. Paransevičius . . .2.00

Ačiū spaudos bičiuliams.

“Draugo” administracija

Šių metų gegužės mėn. 31 d. mirė mūsų mylima mamytė

A. A.

MARIJA KLUONIUVIENĖ,
kilusi iš Gelgaudiškio valse., Jankūnų kaimo.

Kūnas pašarvotas Vasaičio - Butkaus koplyčioje, 1446 So.
50 Avė., Cicero, 111.

Laidotuvės jvyks birželio mėn. 4 d, 8:30 vai. ryto iš koplyčios 
bus atlydėta į §v. Antano parapijos bažnyčių,. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero' kapines.

Nuliūdę: Sidaravičių šeima; duktė Marija su vyru ir anūkais.

Dėl informacijų skambinti OLympic 2-1003.

ANTOINETTE YURGAITIS
(Pagal tėvus RUTKAUSKAITE)

Gyveno 2517 West 46th- Street, Chicago, Illinois.
Mirė birž. 1 d., 1957 m., 4:45 vai. jtopiet, sulaukusi pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr., Krekenavos parapi

jos. Amerikoje išgyveno 35 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Peter, duktė Evelyn, žen

tas Chester Banibera, anūkas Douglas, dvi seserys — Anna Da
rėsi) ir Bessie Kastel, jos vyras Aibių ir jų šeima, brolis Dr. 
Jolm Rooth, brolienė Fansa, brolienė Anna Petraitis ir daug ki
tų giminių, draugų bei pažįstamų.

Priklausė Dariaus-Girėno Amerikos Legionierių Moterų Sky
riui 271, Chicagos Lietuvių Draugijai, SLA 63 kuopai ir Doreus 
Draugijai.

Kūnas pašarvota* Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 South 
Western Avė. laidotuvės jvyks trečiadienį, birželio 5 d. Iš ko
plyčios I :39 vai. įiopiet bus nulydėta į kapines.

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

Nuliūdę lieka: vyras, duktė, žentas, anūkas, aąserys ir brolis.
laidotuvių direktoriai Mažeika-Kvans, tel. ItEpnblie. 7-8600.

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS A LOAN ASSN.
6245 S. Wegtem Avė.,_________ Chicago 36, IU.

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina SU Chicago 9, III., Yflrds 7-0145

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

DISTRICT SAVINGS A 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.
1800 S. Halsted St., Chicago 8, III.

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
NAUJ* CENTRINI 

APSIUYM4 - GAZO 
AR ALYVOS.

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

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

1626 S. CICERO AVENUE 
Cicero 50,111. TOwuhall 3-6670 
ANTANAS LIGUTIS, savininkas

O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų. 

Tel. BIshop 7-7075

NUO U2SI81 
SKAUDANČIŲ ZAIZDl 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ

CLASSIFIED AND HELP W4NTED ADS
JREAL ESTATE

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

NOTARY PUBLIC 
3405 West 51 St.
WAIbrook 5-5030 

PRoepect 8-3579 (vak. ir aemad.)
Mūr. 4 apartm., centr. šiid.—*24.200. 
Mūr. 2 po 4 kb.. centr. šiid.—*25.400. 
Mūr. S kb. bung., gazu centr. šiid.— 
*18.200. Puikus 1 metų 6 kb. bung., 
brangūs priedai — *19.500. Nuo Chi
cagos 45 myl. vasarviete su visais 
įrengimais, maudytis lr žuv.—*1.900. 

\Yra pigių ir gerų pajamų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384 
i (prie California g-vės)

RAMIOJ, GEROJ VIETOJ
Mažai šeimai ekonomiškai pertvar

kytas 2-jų aukštų 4 butų mūr. namas 
su balkonais. Autom, šildymas. Mūr. 
garažas. 37 pėdų sklypas, apsodintas 
medžiais *24,400. Volodkevičius. 
GRAŽUS 5 KAMB. MORO NAMAS

PlyteiOm klota vonia ir virtuve. 
Naujas alyvos šildymas. Kili mai. 
*20,000. A. Sirutis.

PUIKI 6 KAMB. REZIDENCIJA
Tie. kurie kenčia nuo SENŲ. Kilimais iškloti du kambariai. Dvi-

ATVTRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 1 fubi alium langai. Rūsys apsaugo-

SEAL ESTATE I8NUOMUOJAMA — POR KENT

KELP WANtED — MOTERYS

nagali ramiai sSdStt lr naktimis 
miegoti ne* jų užeisenSJuslos žaizdos 
niežėjimų lr skautfųjimą senų atvi
ru lr skaudžių žalždų uždekite 
LEGULO Ointment Joe gydymo 
ypatbyea palengvina Jusu skaudėji
mų lr galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite J* tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina 
niežėjimų Ilgos vadinamos PSORIA- 
818. Taipgi paSallna peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE.8 FOOT, su
stabdo džiovinimų odos lr perplySlmą 
tarpplrSČIu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančio* suskllslos odos dedlr- 
vlnlų. odos Išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy- 
styklų. JI yra gera gyduole nuo Iš
viršinių odos Ilgų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
ct., *1.26, lr **.50.
Pirkite valstlnBseChl- 
cagoj lr apylinkėse—
Milwaukee, Wisc., Ga- 
-v.Ind. lr Petrolt, Ml
chlgan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo
ney order J

taa nuo potvynių. Šildomas gazu. 2 
karų garažas. *23,000. A. Katilius.

5 AKRAI ŽEMES
2 gyv. namui: vienfts 7, kitas 5 

kamb. Dvigubas garažas. Pauštides, 
vaismedžiai. Prie 3 didelių kelių Le
mont rajone. *17,000. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: WAIbrook 5:6015

BRIGHTON PARKE
Nebrangiai, geroje vietoje, 44th ir 

Western Avė. 2-jų aukštų: 3 butai; 2 
butai po 5 kamb. ir 1 būt. 2 kamb. 
Ekstra 25 pėdų sklypas. 1 autom, 
garažas. Galima užimti tuojau pat. 
Kaina tik *22,000.

LABAI PIGIAI
Mūrinis 4 kamb. (Expandable). Iš

tisas rūsys. Pastogėje (attic) Jau 
įrengtas 1 kamb. Centrallnis apšildy-

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų iinuomavi- 

mui. Patarnavimas veltui. Turim# 
laukiančiųjų sąrašų.

VARPAS Real Estete
5*16 So. Western. PRoepect S-2934

Išnuom. 2 atskiri mieg. kamb. 
prie mažos šeimos. Visi patogu

mas. Venetlan blinds, drapes lr kiti1 mai. Vyrui ar mergaitei, ypač pa- 
moderniškt įrengimai ir pagražini- geidaujama vyresnio amžiaus ved. 
mal. Savlnlnkaa Išvyksta Kallfornl-
jon ir todėl parduoda pigiai. 69th St. 
ir Pulaski Rd. Kaina tik $17,200.

Taip pat turime daugiau nuosavy
bių duodančių geras pajamas ir pre
kybinių namų.

Turime rimtų plrkčjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis j raštinę ir mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS BUILDERS 
AND REALTY
6433 So. Pulaski Sf.

Telef. LUdlow 5-5900

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patarna
vimu

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpubllo 7-9400

pora. 5025 So. Maplewood Avė., 
HEmlock 4-2477.

MISCELLANBOU8

ŠILDYMAS
A. Stančiaiislcaa instolluoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
nacee), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.

1546 S. 49th Court, Cicero
TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 

ryto Ud 5 vaL vakaro. 
Telefonas noo 5 vaL vakaro: 

OLympic 2-6783

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy St., CMcago 34. IU.

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 st 

Tel. BEVERLY 8-8946
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose lr 
valdžios įstaigose.

INCOME TAX. Taa acoountant

ST. RltOS PARAPIJOJ. 2 bu
tai po 4 kamb. ir 2 po 5. Visas 
“faoe brick”. 2 autom, mūro gara
žas. Stekens, garu apšild. Gera
me stovy. Cia yra geras pirkinys. 
Kreiptis į savininką. PRospect 8- 
5041.__________•________ ■

Anarchija yra laisvės mirtis.
—La Guerroniere

JEI TIK BALDŲ REIK,

PAS RUDAITĮ
TIESIAI EIK.

žemiausios kainos Chicagoje. Išsimokėjimui iki 3 m.

$149.00
AJr oonditioner,' Emerson, Admiral, Hot Point,

Westinghous*e ir kiti tik .................. .........................
8 cub. pėdų šaldytuvai, Frigidaire, Admiral, Westing-

house, Norge ......... ............................................ ....
Virimui gesiniai porcelano pečiai ..................... ............
Skalbimo mašinos geriausių firmų ................................
Automatišku-; skalbimo mašinos....................................r..
Gesiniai ar elektriniai džiovintuvai....................................

SVE6IŲ KAMBARIO BALDAI
Sofos dienai, nakčiai lovos parduodamos po $69.00 

pas mane tik ...........................................................
5 dalių svečių kambario baidai (sofa, kėdė, otoma-n-, 

2 pagalvėlės) kitur parduodama po 150.00 dclerių 
pas mane tik ..................................................................

2 dai. Nylon setai išpardavimuose siūlomos po $280.00 
pas mane tik ..................................................................

$159.00 
$ 89.00 
$ 89.00 
$189.00 
$149.00

$ 39.00

$ 99.00 

$229.00
MIEGAMO KAMBARIO BALDAI

Metalinės lovos visų dydžių tik ............... ......................... J
Medinės, ąžuolo lovos ....................................................... J
Vatiniai matracai ............... ........................... .......................
Spyruokliniai .matracai parduodami po $39.95 dabar tik '
2 dalių ąžuolo miegamo kambario baldai reguliariai

parduodami po $199.50 dabar tik ........................... J
4 dalių miegamo kambario baidai vertės $400.00 tik $249.00
3 dalių miegamo kambario baidai visur parduodami po

$199.00, pas mane tik .................. ................... $149.00
KILIMAI

9x12 kitimai parduodami po $59.00 dabar tik............... J 39.00
9x12 kilimai vertės $99.00, pas mane tik .................... g 69.00

RADIJO IR TELEVIZIJOS
17 inchų televizijos $149.00 vertės tik..................... J 99.00
21 bichų televizijos $189.00 vertės . r......*............ $149*00
24 inchų televizijos $209.00 vartės tik .................. $199.00

Atsilankę rasite daugybę Idtų prekių, kurias pirksite že
miausiom! kainom Chicagoje.

Perkant baldus, nežiūrint kurioj Chicagca daly gyvena
te, Jums apsimokės aplankyti mane, palyginti kainas ir pirk
ti pigiau, aegu bet kur Idtur.

MAJOR FURNITURE, INC.
3207 So. Halsted Street

Telefonas — CAIumot 5-3207
. Vedėjas E. RUDAITIS 

Krautuvė atidaryta: kasdien 9—6 vai.
pirm. Ir kstv 9—9:30 vai.

. . sekmadieni 1^—5 valandos

9.95
29.50
12.50
26.50 

99.00

33rd ir Halsted, pačiam biznio cen
tre mūr., 3 krautuvės ir 2 būt. savi-' 
ninkui centrai, šildymas.

Brighton Parke arti bažnyčios me-. 
din. Savinink. 6 kamb. butas. *105.00 
pajamų mėn., tik *16,800.00.

West-Skleje, mūr.; 6 būt. po 4 
kamb. Skubiai parduodamas, tik už 
*16,500.00.

57th ir Paulina. Mūr. 6 ir 6 kamb., 
rūsys, šildymas, aluminijaus langai, 
garažas. Nebrangiai.

Beverly Shores, Ind. Naujas gra
žus namas su rūsiu ir šildymu. Tin
kąs gyventi ir ištisus metus.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVĖ.

LAfayette 3-3881

AiRTI IRVINO, Ciceroje. *17,500. 
Didelis 7 kamb. medinis namas, su 
2-jų kamb. butu rūsy. Karštu vand. 
apšild. alyva. Puikiame tsovy. 37 pė
dų sklypas. Įmokėti reikia *5,000.

ELMER O. DOBROTH & CO. 
3415 Peterson Avenue

JUniper 8-7807

MARQUETTE PARKE
Savininkas turi greitai parduoti 

1 % augšto medinį namų. — 6 ir 3% 
kamb., alyvos šildymas. Tik *13,000. 
A. Vaina.

2-jų augštų 6 kambarių mūrinis 
namas ant 42 pėdų siklypo. 2 autom, 
garažas. Alyvos šildymas. Tik *19,500

Gage Parke. Mūrinis — 2 po 6 
kamb. su gražiai jrengtu rūsiu. Ga
ražas. Numažinta kaina.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
surašo ir įsitikinkite gerais pirkiniais 
Namų Savininkai!

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

VARPAS Real Estate
Insurance. Notary Public 

5® 18 So. Weatern Avė.
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlataa. Valsty
bės patvlrtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
VVAlbrook 5-M71

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
8108 8. Ashland Av*. CMoa«o ta, RL

ė BUILDING k BEMODKUNG

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL OONTBACTOB 

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

Namų tel. BIshop 7-3340 
2787 West 43n) Street

Nauji namai, garažai, įvairūs pa
taisymo lr pertvarkymo (remodel
lng) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, III. 
Y Arda 7-9675

PASTOVIAUSIA VERTYBE — 
NEKILNOJAMAS TURTAS

Kas pirko — išlošė. Ko laukiate Jūs! 
Brighton Parkas: -

Med. 2 po 4, dujų pečiais šiid. 
*13.500.

Med. 2 po 4, su garažu. $11.500. 
Mūr. 2 po 6, palikimas, reikia sku

biai parduoti.
Goge Parke:

Med. 2 po 4 su skiepu ir garažu. 
*14.500.

Med. 4 gražūs kamb. ant plataus 
sklypo. *12,500.
Kitur:

Mūr. bung. 7 kamb. puikioje 48 ir 
Keeier apyl. *6,000 įmokėti.
Bizniai:

Mūr. 3 augštų su krautuve ir 2 po 
6 būt., puikus namas Ir biznis.

Valgykl. patalpa ir 6 butai judri 
vieta. DUos paskolų savininkas.

5 butai, 200 paj., tik *23.000.

ŠIMAITIS REALTY,
2737 W.43rdSt..Ct 4-2390

iiiniiniiiiiiiuniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiimiiniiinMiiiiuiiiiiaMiiiiiiniiiiimniiiaiiiiiiimomiiiM  
Stoję nekilnojamo turto pardavimo 

įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas lr teisingas patar
navimas.

H 0 R V I L *
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 59th St. Tel. PRoupeet 8-5454
niiiiniitiiĮiiiniiiiiii»iiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiniiiimiiiiiiiiiiiniiiitiiinimwirmmiwwntniiiwHiiiii

MODERN. “BAY FRONT” 3-jų 
butų — 5-5-6 kamb. Gazu apiild. 
Modern. viduje. Kilimai. Savinin
kas eina pensijon. Pamatę pirksi
te. $22,900. SVOBODlA, 3739 W. 
26th St. LAwndale 1-7038.

Remkite drcn. Draugą?

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 
1442 S. 48th Ct., Cicero 50, III.

Statome naujus namas ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2793 nuo 9 vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro
Tel. OLympic 2-5121 nno 6 vai. 
vakaro iki 11 vai. vakaro

UETUYIŲ JTITY1 
BENDROVE 

MORAS
Rullders Gen. Contractors

Atlieka planavimo lr staty
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų lr viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas lr įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto lkl 6 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus. 

Tel. PRoepect 8*2013 
WAlbrook 5-4855

0800 80 CAMPBELL AVĖ. 
Chioago 29. OL

Namą statyba, (vairūs pataiaymal
ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai U- 
planuotas. patogus, graius ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS '
Susitarti šaukite TErminal 9-3531 

nuo S vai. p. p. kasdien lr sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: Ū19 
Mnltnn Wtllow Hortnso III

PROGOS *OPl4)RTUNTrrai8

Gerai elnųs biznis — CORAL REEP 
SEA FOOD8 — PBBNCH FRIED 
JUMBO SHRIMP A CHICKEN-IN- 
A-BOX. Visi modernas įrengimai. 2 
blokai nuo Sears-Roebuck. Tiktai 
"carry-out-service”. I^bai geros pa
jamos. Priimsime rimtus pasiūlymus. 
Apžiūrėkite. Skambinkite dabar — 
NEvada 8-9219.

Skelbtiz "DRAUGE” 

nes jis yra plačiausiai skaitomai 
lietuvių dienraitia, o skalbimų 

kaina yra prieinama riaiema.

HELP WANTED — FEMALE

JUNE GRADSf
The University of Illinois Medical Center

Has many interesting openingti for:

Beginning Stėnos and Typists
ChcoM the work you will likę.

ExoeHemt Opportunity for Advanrement.
37’ 't Ilonrs, 5 Day Week. Bus to iloor

808 South Wood Street MOnroe 6*6160

June 1957 

High School 

GRADUATES

TYPISTS į
Career opportunities in a , 
friendly Loop organization.

Apply now and start 
after graduation. >

$3,100 per year 

startinę salary

37% HOUR WEEK ‘
8:30 a.m. to 4:45 p.m.

Our ofTioes are among the 
newest and most modern in 
Chicago and our job and pay 
opportunities among the besti

CHICAGO TITLE
& TRUST CO. ,

28 No. Clark Street ‘
Personnel Dept. 5th FlOėr

GEUERAL OFFICE
Permanent position 
Mušt be good typlst 
Good atarti ng rate 

Air-conditioned Office

ASSOCIATED TBUCK LINES 
2526 W. 26th St BIshop 7-4200

OLERK - TYPIST
Age 18 to 45, 5 day 40 hour tfceek. 
Permanent. Free Group Insurance, 
Convenient To C.B.& Q Railroad. 

Employee Benefits.
Burlington Truck Lines, Inc.
434 W. Polk, WA 2-2345, ext. 842

TYPIST - CLERK
Have immed. opening for young 

man with typing eotperience. June 
graduate preferred. Opportunitv 
for advancements. Many company 
benefits.

D. C. Truckine Co.
8400 S. Iron SL

LAFAYETTE 3-7440

Its Fon To Work Near Home
GENERAL OFFICE GIRL
For Purchasing Department. Mušt 

type; vvill take full charge in near 
future.

COURTESY STORM WIND0W 
2419 W. 14th St.

NORTH WEST SIDE
OFFICE W0RKERS —
Now that Spring is Here ,— 

Why pot enjoy more home me., — 
Lesa waste of time traveling and

work near home.

STENOGRAPHER
Some Filing. Ideal co-workera and 

company benefits and starting
, salary 
MR. F. LUKE

' Tel. NE 8-1200

tttestles: June Gradustesl
GENERAL OFFIČE

Kxperienced or Inexperienced
For Order Department in 

Small Pleasant Office 
Typing Necessary 

Mušt Have Pleasant Voice 
For Phone Work.

5 DAT WEEK 
COMPANY BENEFITS

GOOD STARTING SALARY 
CALL HELEN

’ KEnwood 6-5058

ASSKMBLERS & TACKERS
YOUNG, EXPERIENCED.

•TOP SALARY 
NEAR UNION STATION

Tol. AMdovor 3-6076
HELP WANTED — VYRAS

AUTO MECHANICS
ir

BODY A FENDKB VYRAI
Atsineškite įrankius pasiruošė darbui 

NUOLATINIS DARBAS 
MES JUM IšMOKYStMK

Taiayaite įvairių firmų automobilius 
2450 S. Mlchlgan Avė. 

CAIumet 5-7022
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ŠACHMATŲ ŽINIOS
Kazys Jakštas, Chicago, III., 

baigia kopti j Amerikos meiste
rių klasę, kuri prasideda nuo 
2200. Jakšto rating’as 2185.

Chicagos tarpklubinėse Jakš
tas lošia už Chicago Chess & 
Checker Clubą, pirmoje lentoje. 
Nesenai jis sukirto Ali Sandri- 
ną, naująjį Chicagos meisterį.

“TAURO” šachmatininkai iš
kovojo pirmą ’ tfietą Montrealio 
B lygos pirmenybėse, surinkę 
17 taškų iš loštų 24 partijų. Ko
mandoje lošė: J. Viliušis, V. Ži
linskas, J. Šiaučiulis, A. Mylė 
ir J. Malaiška, Šis laimėjimas 
duoda teisę lietuvių komandai 
kitose pirmenybėse dalyvauti 
“A” klasėje.

Ignas Žalys ketvirtas iš 20 
Montrealio miesto p-b'ėse. Laimė 
tojai rikiuojasi šitaip: L. Joyner 
18*/^:%, N. Williams ir H. Mat- 
thai po 16, Ignas Žalys 15i/>» 
E. Engei 14 ir kt. mažiau. Baiko 
vičius baigė aštuntuoju su 11% 
ir Judzentavičrus 14-tas su 5% 
taškų.

Bostonas rungiasi dėl lietu
vių dovanos. So. Bostono L. Pi
liečių draugija paskyrė pereina
mąją dovaną Greater Boston 
Čhess Championship rungty
nėms. Dovana didelė, įspūdinga, 
ji atiteks tam, kas tris kart lai
mės šias pirmenybes. Šis lietu
vių gestas buvo labai šiltai pri
imtas Boston amerikiečių šach
matininkų. Massachusetts State 
Chess Assn. išleido specialų biu
letenį apie lietuvių dovaną. Už
baigoje rašo: “It is a huge tro- 
phy which any chess player 
would proud to possess. Kazys 
'Merkis of the Lithuanian Chess 
Club was instrumentai in his 
associations making this fine 
contribution to Greater Boston 
Chess”. Bostono Sunday Globė 
dėl lietuvių dovanos daro tokią 
užbaigą: “Chessplayer owe a 
vote of thanks to this singular- 
ly civic-minded club”.

Saulius Vaičaitis, Gediminas 
Kuodis ir Joseph Hurvitz pirmau 
ja Greater Boston pirmenybėse, 
B klasėje. Būtų labai gražu su
laukti mūsų jaunuolių laimėji
mo. Vaičaitis 17 metų, o Kuodis 
13 metų amžiaus.

New Yorko tarpklubinėse Bai

tijos klubo antroji sulošė lygiom 
su Brooklyno YMCA 3% :3%. 
Po tašką laimėjo Staknys, Pur- 
malis ir Pagsts, o Slapšys %.

Clevelando “Industrial” lygo
je Alg. Nasvytis įveikė J. Schul- 
te ir K. Tinkerį, o Julius Sta- 
niškis sudorojo B. Janoch, bet 
pralošė prieš D. Deviney.

Povilas Tautvaiša, š. m. Ai
dų nr. 4, pasirodė su puikiu strai 
psniu apie mirusį nenuvainikuo
tą pasaulio meisterį A. Alechi- 
ną: “Tarp dviejų pasaulių”. 
Tautvaišos straipsnis išsamus ū* 
labai patraukliai parašytas. 
Daug įdomios medžiagos jame 
apie Alechino sukurtąją super- 
didmeisterio klasę, kurioje jis 
buvo pats vienas, apie jo “kolo- 
boraciją” su vokiečiais ir sovie
tišką Alechino “atsivertimo” ver 
siją.

Ignas Žalys tebepirmauja 
1953 Golden Knights turnyre su 
45.7 tš. iš galimų 46.2. Tai di
džiausias Amerikos korespond. 
turnyras, kurio laimėjimas ne
ša $250 prizą, šeštuoju stovi 
Kazys Škėma su 40.7 Stonkus 
turi 36.25, P. Kontautas 30.5 
ir J. Karalaitis 28.9, skelbia ge
gužės “Chess Review”.

National Chess Ratings, pas
kelbtas gegužės “Chess Life”, 
kvalifikuoja lietuvius šitaip: 
Meisteriai — P. Tautvaiša, Chi
cago su 2248, P. Vaitonis, Ha
milton, Ont., 2207. Ekspertai — 
K. Jakštas, Chicago 2185, A. 
Zujus, Chicago 2045 ir K. Škė
ma, Detroit 2036. “A” klasėje 
— K. Merkis, So. Boston- 1985, 
A. Nasvytis, Cleveland 1942, Wi- 
nikaitis, Chicago 1922, A. Ketu
rakis, So. Boston 1900, R. Ans- 
kolis, N. Jersey 1850, T, Nagi- 
nionis, Mass., 1850, P. Kontau
tas, Mass., 1800 ir A. Rakutis, 
Rochešter, N. Y., 1800. “B” kia 
sėje — V. Karpuška 1753, J. 
Starinskas 1750, D. Dikinis 
1750, L. Šveikauskas 1744, J. 
Staniškis 1650, J. Deksnys 1650, 
A. D. Kuncė (?) 1600.

Bičiuli, gyvendamąs jieško- 
jau užuovėjos Parnaso kalne, 
tu gi verčiau jieškok jos Kal
varijos kalne.

—Poetas Chiabrera.

7%g A/euj
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Kenosha, Wis.
“Nervai” Kenoshos scenoje
Kenoshos mėgėjų teatro gru

pė, vadovaujama rež. Jarienės, 
Po ilgos pertraukos, gegužės 12 
d. pasirodė vėl su linksma trijų 
veiksmų komedija “Nervai”. To
dėl nenuostabu, kad žiūrovų bu
vo pilnintelė parapijos salė. Bu
vo svečių iš Chicagos, Milwau- 
k'ės, Racino ir VVaukegano.

Visi vaidintojai savo roles at
liko puikiai. Žiūrovai buvo su- 
čavėti, todėl nepagailėjo artis
tams aplodismentų. Po vaidini
mo Jarienei buvo įteikta gėlių.

Žiūrovas

Elizabeth, N. I.
Vyčių seimas

Lietuvos Vyčių New Yorko 
ir New Jersey apskrities seimas 
įvyks birželio 9 d. 3 vai. p. p. Eli 
zabeth, N. J., Šv. Petro ir Povilo 
parapijos salėje. Pirmininkas L. 
Janonis, dvasios vadas kun. VI. 
Karalevičius ir C. Oskutis rūpi
nasi seimu. Seime numatoma 
daug diskusijų dėl veiklos su

stiprinimo ir kt. Svarbiausias 
darbotvarkės punktas bus at
stovų rinkimai į Lietuvos Vyčių 
seimą, įvyksiantį Los Angeles 
rugpjūčio 8 — 11 dienomis, ir 
naujos valdybos rinkimai. F. V.

Mažas patikslinimas
fi.m. kovo m. 6 d. “Drauge” El

ta suteikė truputį žinių apie Lie
tuvos gyvūniją (fauną). Per trum
pą mūsų nepriklausomą gyvenimą 
neįmanoma buvo ištirti mūsų eže
ruose gyvenančias retesnes žuvis ir 
kitus “piliečius”. Todėl pasitaiko 
klaidų. Vieną klaidą čia noriu ati
taisyti. Ji nedidelė, bet vistiek 
klaida.

Elta kalbėdama apie seliavas ir 
sykus (stinkas) pasakė: “Seliavos 
ir rečiau sykai veisiasi tiktai dide
liuose giliuose ežeruose (mano pa
braukta). — jų užtinkame pvž. Du
sios, Daugų, Rubikių ir kt. pana
šiuose ežeruose”. Apie mūsų eže
rų retas žuvis mažiau žinau už ki
tus, bet vieną gerai žinau, kad se
liavos ir sykai veisiasi (supratau- 
gyvena. J.) ir nedideliuose ežeruo
se. Kaipo faktą nurodysiu Žiei- 
drą, prie pat Linkmenų miestelio, 
Švenčionių apsk., Lūšių ežerą,, prie 
Palūšės, tame pačiame apskr. ir A- 
laužą prie, Sudeikių, Utenos apsk. 
Alaušas turi 1260 ha., Rubikių — 
apie 900 ha., Lūšio ežero ploto ge
rai nežinau, bet yra nemažesnis 
už šiuos abu ežerus, šiuose ežeruo

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH). T(o»-Pmtdent

6819 So. VVestern Avė. Tel. GRovehili 6-3745

t J* v * ■*”<

4* M"-.-?* i

1 paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
tranaportaciją automobiliu.

į . .
Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto lkl 5 vai. popiet.

IŠSIRINKITE DABAR — BUS PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJE! 
JOKIO ĮMOKJJIMO. SUMOK®8FnE KAPINIO DIENOJE.

I

se yra seliavų ir sykų. Tuo tarpu 
Žiezdras yra nedidelis ežerėlis, pa
lyginus su pirmaisiais. Žiezdre v- 
ra sielavų. Tuojau šalia jo yra tį
sių ežeras kokius tris kartus di
desnis už Žiezdrą, susirišęs upeliu 
su Žiezdru. Bet Usių ežere seliavų 
nei sykų nėra. Kodėl Ūsių ežere 
tokių žuvų nėra, vietiniai gyven
tojai man paaiškino, kad Osių e- 

i žeras negilus, o Žiezdras — gilus, 
nors jis ir nedidelis. O gal šitos 
žuvelės turi pacifinius reikalavi- 

jmus kaip pav. upėtakiai, foreles,
1 šamai ir kit. Forelių. yra, rodos, 
tik Akmenėje. Forelės gyvena tik 
Briaunose akmenotose švariose u-

Baisiausias šių laikų neda
teklius yra šventųjų stoka. Il
gai jau kenčia pasaulis dėl ne
gausaus šventųjų skaičiaus. Iš
gelbėti tai, ką galima išgelbėti, 
būtų reikalinga šventųjų ka
riuomenė —G. Popini.

Duoną ir {vairias sktnlngaa 
bulkutes kepa

pėse. J.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCU* 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, baua»- 
tų, laidotuvių ir kitų papuošimu.

2443 VVest 63rd Streea 
Tel. PRoapect S-083S ir PR S-0S2K-

Kūno alkio pasotinamas nie
kados nėra pilnas, jeigu nėra 
pasotinamas ir dvasios alkis.

—A. Maceina

A A
JUOZAS GARBAČIAUSKAS

Gyveno 842 W. 33rd Place.
MirS birželio 1 d., 1957 m., 

11:50 vai. vakare.
GimS Lietuvoje. Kilo iš Tel

šių apskr., gyvenęs Salantuose 
ir Skuode. *■

Amerikoje išgyveno 7 metus.
Pasiliko dideliame nnuliūdime 

sūnus Anicetas, duktė Justi
na Levonavičius, žentas An
tanas ir anūkas Anicetas, kiti 
giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
PhiUips koplyčioje. 3307 S. Li- 
tuanica Avė. Laidotuves įvyks 
ketvirtad., birželio 6 d. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas j šv. Jurgio parap. baž
nyčių, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionies sie
lų. Po pamaldų bus nulydėtas 
Į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: sūnus, duktė, 
žentas, anūkas ir kiti giminės.

Laid. direktorius Antanas M. 
Phillips, tel. Y Ards 7-3401.

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

Tel. CLlfftdde 7 (137H 
Pristatome J visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčiame į visus artimuo
sius miestus.

Pirkit Apsaugos Bonus!

AVork-saving 
appliances 
for the 
kitchen!

Electric
Houserares

We carry a full line of G-E Elec
tric Housewares and we would 
welcome the opportunity to dem-

> onstrate them for you. Check our 
credit terms — you will be sur- 
prised to find how easy it is to 
own that work saving appliance 
you need for your home.

ti*

Versatile ... ūse it right at the table 
Automatic Temperature Selector 
keeps temperature constant.
Fries — Bakes — Stews — Simmers.

$19.95

Makes 3-9 cups of delicious 
coffee. Automatic Brew 
Selector. to 
clean.

$19.95

1 OteaJn, a+id, fyty. J/t&n,
It’s 2 irons in 1. 
Switches from iteam 
todry-ironing instantly

$15.95

Lightweight, yet it’s 
powerful enough to do 
tough mixing johs.

$14.9:
A/ <» pink, f tlln u> 
antį litrai,oise, pins uihile.

$39.95

Boils water fast as 
you can ūse itl 2)4 
quart capacity, 
beautifully styled 
in copper and stata* 
less Steel. Shuts off 
if water boils away.

A. A.
ONA BELSKIS 

(Miieikaitė)
Gyveno 910 W. 32nd PI.

Mirė gegužės 31 d., 1557, m., 
9:45 vai. ryto. Gimė Lietuvoje: 
kilo iš Tauragės apskr., Kalti
nėnų parap., Antininkų km.

Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Mykolas, 3 dukterys: Ona • 
Jackiewicz žentas Julius, Micha
lina Sabin, žentas, Harry ir 
Victorija Gaidės, ‘žentas Ber
nard, sūnus Mykolas, marti 
Anastasia, 4 anūkai, vienas 
proanūkas, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. Lietuvoje liko 
sesuo Barbora.

Priklausė Tretininkų, Apaš
talystės Maldos ir Chicagos 
Liet. Draugijoms.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 South 
Lituanica Avė.

laidotuvės Jvyks antradienį, 
birželio 4 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. Jur
gio parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės stelų. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Vyras, dukterys, 
sūnus, žentai, marti, anūkai ir 
proanūkai.

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YArds 7- 
3401.

Automatic and works on 
AC or DC. For dry-iron- 
ing, too. Weighs IX lbs. $9.95

Toasts as you likę it — 
light, medium or dark. 
Estra-high toast lift.

$18.95

ARBET’S, INC.
FURNITURE AND APPLIANCE STORE

< <«nplete Interlor Decoratlng Service and Citatom llraperies

2442 W. 47th STREET, CHICAGO 32, IU. TELEFOMAS — VIRGIHIA 7-0700

t
URŠULE VITKUS

(pagal tėvus Sabaliauskaitė)
Gyveno 3 256 S. Union Avenue.
Mirė geg. 31 d.. 1957 m., 5 

vai. popiet.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa

nevėžio apskr., Subačiaus para
pijos. Pavaftaklų kaimo. Ameri
koje išgyveno 44 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vyras Domininkas, sūnus Al
girdas, marti Helen, anūkas Al
bert. kiti giminės, draugai bei 
pažįstami.

Priklausė Chicagos- Lietuvių 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. Li
tuanlca Avė. laidotuvės įvyks 
trečiad., birželio 5 d. lš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydė
ta J šv. Jurgio parap. bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. Ka- 
ziinioro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugu str pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: vyras, sūnus, 
marti, anūkas ir giminės.

Laid. direktorius Antanas M. 
Phillips, tel. YArds 7-3401.

- 7- »3r U

PIRKITE DABAR TIESIOG HUO
MR. HELSOH,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3*6335

UODfiflO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. WMtan Aro. Air Conditioned koplyčia 
7-8606 — 741601 Automobiliams vieta 
karta gyvsna kitam mitalą dalytai gausima

koplyčių arčiau Jūsų 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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

'Ambulansų patarna- 1JHI Mes turime koplyčias'
1 vimas dieną ir nak- Sn' v s o s e Chicagos ir

'tį. Reikale šaukti _ t Roselando dalyse iri

mus. tuojau patarnaujame J

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVĖ. Tel. VArds 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. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. VArds 7-1138-1139

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

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

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

VANDE FUNERAL NOME
1424 8. 5(Hli Avė. OLympie 2-5245 Ir Tlhvnhall 3-9687
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X Kun. B. Markaitis, SJ, pa

rašė naujas gaidas giesmėms 
*‘O Salutaris” ir “Tantum Ergo”, 
kurias giedos Alice Stephens 
ansamblis palaiminimo Šven
čiausio Sakramento metu per 
tėvų Marijonų vienuolyno ir 
"Draugo” patalpų pašventini
mo iškilmes birž. 23 d. 3 vai. 
p. p. Tai pačiai progai sesuo 
Bernarda, Šv. Kazimiero sese
rų vienuolijos narė, sukompo
navo naują muziką giesmei 
“Adoremus”.

X Konsulas dr. P. Daužvar
dis, Leonardas šimutis ir dr. 
Kazys Sruoga kalbės birželio 
tragiškų įvykių minėjime bir
želio 15 d. Marijos Augštesn. 
mokyklos salėje. Minėjimą ruo
šia Chicagos Taryba. Pirminin
kas Teodoras Blinstrubas, val
dyba ir komisijos rūpinasi, kad 
minėjimo programa būtų sva
ri ir įdomi. Kviečiama visa Chi
cagos lietuvių visuomenė minė
jime dalyvauti.

X Tėvų saleziečių jaunuome
nės stovyklavimo naujųjų pa
statų, Šv. Jono Bosko marmu
rinio paminklo ir dailininkų 
Laurinavičių padirbto lietuviš
kojo kryžiaus pašventinimas 
nukeliamas iš birželio mėn. 23 
dienos j liepos mėn. 14 dienos 
sekmadienį.

Pakeitimas padarytas, kad 
kuo daugiausiai lietuviškosios 
visuomenės galėtų dalyvauti 
anksčiau "Draugo” pastatų pa
šventinime, vėliau gi pas tėvus 
saleziečius.

X Stasys Pieža, Juzė Dauž- 
vardienė, Claude Luth, Donald 
A. Petkus, Eleonore Lorin, 
George Jonikas, Genevieve 
Giedraitytė ir Frances Gramon- 
tienė įeina į JAV ir Kanados 
liet. tautinių šokių šventės ang
lų kalbos spaudos informacijos 
komisiją. Jie visi daug dirba, 
kad ši birželio 30 d. įvykstanti 
šventė būtų galimai daugiau iš
garsinta amerikiečių spaudoje.

X Balfo Chicagos Apskrities 
gegužinei rengti komisijos pirm. 
F. Sireičikas ir nariai S. Semė
nienė ir Pr. Mažrimas daug 
dirba, kad gegužinė kuo sėk
mingiausiai pavyktų ir jo re
zultatais galėtų pasidžiaugti iš
tremtieji į Sibirą. Gegužinė 
įvyks šį sekmadienį, birželio 9 
d., Bučo darže, Willow Springs, 
DI.

X Leonas Radvila, Jr., su ge 
rais pažymiai baigė Mendel ka
talikų augšt. mokyklą, kur pa
sižymėjo savo gabumais ir darb 
štumu. Šiomis dienomis Pulman 
Education Fundation paskyrė L. 
Radvilai stipendiją studijuoti 
III. universiteto technologijos in
stitute. Leonas yra naujų atei
vių Radvilų sūnus, jau dabar 
namuose montuoja radijo apa
ratus ir net turi pasidirbinęs na- 
žą radijo siųstuvą.

X Stefos ir Motiejaus Kruš- 
nauskų, 4605 S. Fairfield ave., 
sūnus buvo pakrikštytas Zig
manto Petro vardais. Kūmais 
buvo A. Baltrušaitienė ir Vla
das Kenstavičius. Krušnauskas 
yra buvęs vienas iš "Draugo” 
tarnautojų. Jie augino ligi šiol 
du sūnus. Į Ameriką yra atvy
kę prieš 7 metus.

X Liuda ir Antanas Virku- 
čiaa, anksčiau turėję taverną 
Šatriją Cicero, neseniai įsigijo 
didesnę likerių parduotuvę, 
7358 S. Peoria st., Chicagoje.

X Albumų iš 10 plokštelių 
gauta J. Karvelio krautuvėje. 
Plokštelėse yra liaudies dainų, 
šiaip lietuvių kompozitorių. bei 
liaudies šokių 29 kūriniai.

X “Dr. Vydūno šalpos fon
do sukaktis”, straipsnis tilpęs 
praeitos savaitės “Draugo” 
skautų skyriuje yra parašytas 
Romualdo Viskantos.

CHICAGOS ŽINIOS
Plakatų konkursasBausmės už spausdintą 

šlamštą
Chicagos policija gana kietai 

griebia spausdinto šlamšto pla
tintojus. Vienas jų — Frank Ste 
venson — anksčiau turėjęs par 
duotuvę pietinėje State gatvės 
dalyje, nubaustas 30 dienų kalė
jimo. Jis buvo areštuotas lapkri 
čio mėnesį ir neseniai teismas 
jį rado kaltu ir nubaudė kalė
jimu. Jo krautuvėje buvo ras
ta nepadorūs filmai.

Ir kiti šioje srityje nusikaltę, 
prisipažinę, nubausti: James Kli 
ros, Cameo restorano vedėjas, 
nubaustas $200 už pardavimą 
pornografinių leidinių 17 m. am
žiaus jaunuoliui. Harry Hobert- 
son nubaustas $150 už tai, kad 
savo kioske pardąvė pornografi
nės medžiagos. Tokią pat baus
mę turės užmokėti ir kiosko sa
vininkas Louis Dobofsky už 
tuos pačius nusikaltimus. Paga
liau Mary Lumpkin, laikanti 
kioską 47-toje gatvėje, taipgi 
teisėjo Geary nubausta $150.

$1,647,000 misijų darbui
Per metus laiko, baigiant ge

gužės mėn. 31 d., Tikėjimo Pla
tinimo draugija Chicagoje yra 
gavusi misijų reikalams aukų 
$1,647,121. Pagrindinis šių pa
jamų šaltinis buvo parapijų au
kos: metinėje narių rinkliavoj 
rugsėjo mėn. gauta $344,830, 
gavėnios rinkliavoje — $421, 
989, mokyklos suaukojo $254, 
117. Iš tų sumų buvo visų pir
ma paskirta $677,556 užsienio 
misijoms, $335,599 misijoms 
tarp kitų rasių amerikiečių (neg 
rų, indėnų ir kt.). Iš parapijų 
per tuos apyskaitinius metus 
daugiausiai daVė Taikos Dievo 
Motinos parapija, kuriai vado
vauja prel. H. M. Friel: ten su
rinkta aukų $21,818.

Buvęs aviatorius — trapistu
Daugiau kaip 100 asmenų bu

vo iš Chicagos nuvykę į New 
Meleray vienuolyną Dubuųue, 
Iowa, kur buvo pirmosios šv. 
mišios naujai įšventinto trapisto 
kunigo James E. O’Connor, ki
lusio iš Chicagos priemiesčio Ri
ver Forest, kur ir dabar gyve
na jo tėvai. Naujasis kunigas 
baigęs Fenvvick Augšt. mokyk
lą įstojo į JAV aviaciją, kur 
baigęs savo tarnybą jis lankė 
Notre Dame universitetą, jį baig 
damas mokslo laipsniu, o 1949 
metais įstojo į trapistus.

Mirė didžiojo gaisro 
liudininkė

Chicagoj mirė Julia Richard- 
son, 97 m. amžiaus. Ji buvo 12 
metų, kai 1871 m. didysis gais
ras nusiaubė Chicagą. Jos tė
vas buvo kepėjas, vienas iš pir
mųjų Chicagos miesto gyvento
ju-

X Dagmara Jurcienė (Puo- 
džiūnaitė) birželio mėn. 1 d. lie
tuvių daktarų namuose (Me- 
dical-Surgical Clinic), 2454 W. 
71st St.) atidarė savo vaistinę. 
Farmacijos mokslus Dagmara 
yra baigusi Lietuvoje 1944 m. 
Būdama Vokietijoj dirbo kaip 
chemikė. Atvykusi į Ameriką 
jau devintus metus dirba vais
tininke, tuo būdu įsigydama 
didelį patyrimą receptų pildy
me. 1954 m. išlaikė Illinois val
stybės nustatytus egzaminus ir 
gavo pilnas teises verstis re
gistruotos vaistininkės profesi
ja. Paskutinius dvejus metus 
dirbo vaistininke vienoje iš se
niausių Chicagos vaistinių Sar- 
gent’s Drug Store, Ine.

Dagmara Jurcienė yra pasi
ryžusi sąžiningai patarnauti sa
vo klientams, o be to priimti 
vaistų užsakymus telefonu 
(HEmlock 4-3111) ir, reikalui 
esant, vaistus pristatyti j na
mus, neįmant už tai jokio atly
ginimo.

X Kun. A. Sabaliauskas ge
gužės mėn. 30 dieną išvyko į 
Kennebunkport, Maine, vesti 
rekolekcijas tėvams pranciško
nams. Iš ten grįš į Chicagą bir
želio 13 dieną.

Sekmadienį, birželio mėn. 2 d. 
9 vai. ryto Sv. Vardo katedroje 
įvyko bendra šv. komunija Ka
talikų Tarjlrasinės tarybos. Po 
pamaldų Sheraton viešbuty 
įteiktos premijos keturiems mok 
sleiviams, laimėjusiems plaka
tų konkurse. Plakatų konkur
sas vyko iliustruojant Pijaus 
XII žodžius: "Žmones gali skirti 
tautybė ir rasė, tačiau mūsų Iš
ganytojas išliejo savo kraują, 
kad per kryžių visus žmones su
taikytų su Dievu ir kad paska
tintų visus juos gyventi viena
me kūne”.

Premijas laimėjusieji plaka
tai išstatyti Tribūne patalpose 
(pirmame augšte).

Motinos negrąžins 
kalėjiman

Gubernatorius Stratton atsi
sakė grąžinti į kalėjimą Janetą 
Gaik, 33 metų Chicagos moterį, 
kuri 1952 metais buvo pabėgusi 
iš Detroito kalėjimo, apsigyve
no Chicagoje, ištekėjo ir labai 
pavyzdingai tvarkėsi, auginda
ma kūdikį. Ją tik neseniai su
sekė ir buvo pavojus, kad grą
žins atgal į kalėjimą. Ji buvo 
nuteista nuo 5 iki 30 m. kalėji
mo už ginkluotą plėšimą. Kele
tą mėnesių išbuvusi kalėjime ji, 
su keliomis kitomis moterimis, 
išbėgo.

Universiteto laikytojų 
jubilėjus

Šv. Kryžiaus tėvai, kurie lai
ko pagarsėjusį Notre Dame uni
versitetą, su Vatikano pritari
mu ištisus metus švęs 100 me
tų sukaktį nuo jų konstitucijos 
patvirtinimo, įvykusio 1857 me
tais. Jų laikomas Notre Dame 
universitetas labai smarkiai ple
čia savo veikimą. Jame dėsto 
taipgi ir lietuviai prof. Kolupai
la, prof. Pętrauskas.

4 minutės tarp gyvybės 
ir mirties

Langų plovėjas Harry Lame- 
ka, 63 m. amžiaus, keturias mi
nutes iškabojo, pirštais laiky
damasis lango, kad nenukristų 
iš ketvirto augšto ir neužsi
muštų. Pavojus susidarė, kai 
trūko kilpa jo saugumo dirže. 
Laimei, laiku jį pastebėjo poli
cininkas ir išgelbėjo.

Dėl širdies numušė bausmę
Savininkas namų 5411 So. 

Cottage Grove, Chicagoje — 
Edward Green — buvo nubaus
tas $78,600 už savo 7 augštų 
nosavybėje sulaužymą 25 namų 
priežiūros taisyklių. Tačiau tei
sėjas jam bausmę sumažino iki 
$1,500 kai buvo įrodyta, jog ji
sai turi silpną širdį ir per pa
skutinius trejus metus negalėjo 
pats patikrinti namų tvarkos.

6,118 uždarose 
rekolekcijose

Per 1956 metus Mayslake re
kolekcijų namuose, kuriems va
dovauja tėvai pranciškonai, už 
daras rekolekcijas atliko 6,116 
asmenų, iš kurių apie 26% bu
vo pirmą kartą. Iš viso per 1956 
m. įvyko net 52 atskiros reko
lekcijos. Tie rekolekcijų namai 
veikia nuo 1925 metų ir per 
visą tą laiką juose rekolekcijas 
atliko 107,558 asmenys.

19 naujų kunigų
Jolieto katedroje šeštadienį 

buvo įšventinta 19 naujų kuni
gų. Šventimus suteikė pats Jo- 
liet vyskupas Martin D. McNa- 
mara. Apskritai šį savaitgalį bu 
vo daug šventimų Chicagoje ir 
apylinkėse, įvairiose vienuoly
nų seminarijose.

$15,000 už nekalto 
kalinimą

JAV distrikto teismas pasky
rė $15,000 kompensacijos dėl 
Leslie Wakat, 48 m. amžiaus, 
kuris kalėjime išsėdėjo 7 metus 
dėl to, kad policininkai jį pri
vertę prisipažinti nusikaltus 
plėšikavimu, nors jis buvęs ne
kaltas. ,

IŠ ARTI IR TOLI
PRANCŪZIJOJE

— Prancūzijoje yra virš 
1,000 lietuvių, registruotų P. L. 
B-nėje. Jų tarpe yra 772 suau
gę ir 263 vaikai. Nuo praeitų 
metų vasario 1 d. iki š. m. kovo 
1 d. išemigravo 47 asmenys. 
Kaip aiškėja iš PLB Prancūzi
jos krašto valdybos apyskaitos, 
veikia 13 apylinkių, šiais metais 
atsikūrė Strasburgo apylinkė. 
Svarbiausiu bendruomenės už
daviniu laikomas lietuvybės iš
laikymas. Buvo ruošiami susi
rinkimai lietuvybės išlaikymo 
temomis, įsigyta patefonas, lie
tuviškų plokštelių, panaudota 
visos tautinės ir tikybinės šven
tės savitarpiniam draugavimui 
ir tautinių papročių puoselėji
mui. Įkurta kultūriniai židiniai, 
suorganizuota vaikų atostogos. 
Savo krašto pažinimui bei lietu
vių kalbos puoselėjimui 6O-čiai 
šeimų užsakyta vaikų laikraš
tis “Eglutė”. Praplėsta ir “Eu
ropos Lietuvio” pranumerata. 
Dabar jį gauna beveik visos 
vienišai gyvenančios šeimos, 
kurios dėl didelių nuotolių net 
negali priklausyti jokiai apylin
kei. Kiekviena apylinkė gauna 
“Lietuvių Dienas”, “Margutį”, 
“Moterį”, “Europos Lietuvį” ir 
“Darbininką”. Plečiama ben
druomenės centrinė biblioteka. 
Socialinėje srityje t. k. buvo 
teikiamos paskolos. Per metus 
išskolinta 139,500 frankų.

DIDŽ. BRITANIJOJi
i — Bradfordo lietuvių šešta
dienio mokykla jau dirba pilnu 
tempu ir sutraukia vis daugiau 
mūsų gražaus atžalyno. Visa 
mokykla suskirstyta į tris gru
pes. Pirmojoje grupėje mokomi 
patys mažiausieji, kurių yra 
daugiausia — per 20. Antrojo
je grupėje sutelkti tie, kurie 
jau truputį paskaito ir parašo. 
Pagaliau trečiojoje grupėje su
sibūrė paaugesnieji, kurių yra 
taipgi apie 20.

Gegužės 18 d., vadovaujant 
kun. J. Kuzmickiui, Lietuvių 
Namuose įvyko mokyklos mo
kytojų iir tėvų komiteto posė
dis. Jame pirmiausia svarsty
tas mokyklos vedėjo klausimas. 
Nors mokykloje dirba vos vie
nas cenzuotas ir ilgametis pra
džios mokyklos mokytojas V. 
Ignaitis, tačiau jis, sutikdamas 
ir toliau dirbti mokykloje, nes 
jam mokymo ir auklėjimo dar
bas pats svarbiausias, pritarė, 
kad mokyklos vedėju būtų pa
kviestas ekon. J. Varanavičius. 
Pagaliau nutarta, kad tuo rei
kalu susitartų tėvų komitetas. 
Toliau buvo paliesti mokyklos

inventoriaus klausimai. Tėvų 
komitetas jau deda pastangų, 
kad kuo greičiausiai būtų pa
darytos rašomos lentos. Jis ti-: 
kiši, kad netrukus pavyks įsi
gyti ir kitų mokslo priemonių, 
pirmoj eilėj — vadovėlių. Savo 
ruožtu tėvų komitetas kreipė
si į Bradfordo ir kaimyninių 
lietuviškų kolonijų organizaci
jų valdybas, kad jos finansiniai 
paremtų pirmuosius mokyklos 
žygius.

— Londono Šv. Onos Moterų 
kat. draugija 1958 metais ren
gia ekskursiją į Liurdą. Joje 
galės dalyvauti ir ligonių, nes 
kartu vyks kelios gailestingos 
seserys. Kad ši ekskursija bū
tų gausesnė ir įspūdingesnė, šv. 
Onos draugijos valdyba kreipė
si į visas D. Britanijoje veikian 
čias lietuvių moterų organizaci
jas, kad jos pasvarstytų ir suT 
rastų būdų, kad ko daugiausiai 
žmonių toje ekskursijoje daly
vautų. Škotijos moterų draugi
jos jau svarsto pasiūlymą ir 
reikia tikėtis entuziastiškai 
jam pritars.

VOKIETIJOJE
—• Kan. J. Končius, Balfo pir

mininkas, neseniai atvykęs iš 
Amerikos, lankėsi Dieburge ir 
su tėvu Alf. Bernatonių, Vokie
tijos Sielovados tvarkytoju, ap
tarė šalpos, emigracijos ir ki
tus svarbius dalykus. Nors 
kan. J. Končius atvyko Ameri
kos valdžios reikalais, kur jau 
keliose Europos valstybėse tu
rėjo konferencijas, tačiau su 
visu nuoširdumu rūpinasi Euro 
pos lietuvių šalpa ir emigraci
ja. PLB Vokietijoj valdyba pa
sikvietė tėvą Alf. Berųatonį ir 
su pirmininku J. Bataičiu apta
rė svarbius ir aktualius tauti
nius ir kultūrinius ateities dar
bus. Pasitarimas vyko labai nuo 
širdžioje ir vieningoje dvasioje. 
Linkėtina, kad gražius nutari
mus sektų dar gražesni darbai.

— Dieburgan atsikėlė Šimai
čių šeima ir numatoma, kad 
dar kelios lietuvių šeimos atsi
kels į šį apskrities miestą, nes 
yra patogios gyvenimo sąly
gos. Kultūrinei ir tautinei veik
lai sustiprinti yra kilęs suma
nymas čia įsteigti atskirą se
niūniją. Prie Dieburgo veiklios 
seniūnijos galės prisijungti ne
gausios savo nariais Hanau ir 
Frankfurto seniūnijos. Mano
ma, kad seniūno pareigas eiti 
sutiks Karolis Dargis.

BRAZILIJOJE
— Brazilijos prezidentas Jus- 

celino Kubitschek pareiškė spau 
dai, kad ateinančiais metais jis 
persikels naujon Brazilijos sos-

tinėn Brasilia. Galimas daiktas, 
kad prezidentūra galės persikel 
ti, bet kitos visos įstaigos dar 
nespės, nes tik gegužės 3 d. bu- 
po šventinami keltiniai vyriau
sybės pastatų akmenys.
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KAS TIK TURI GERĄ SKONĮ — VISKĄ 

PERKA PAS LIEPONĮ.

Lietuvių Prekybos Namai
Prekės be brokų, sugadinimų, sąskaitos nepervedainos 

Finansų kompanijon.

Šis puikus 5 dalių miegamasis gegužės
mėnesį už specialią kainą, tik

Už $150 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.

$149-°0

$99-00

tik $169-00

Šaldytuvas 7,5 kub. pėdų Admiral ar Gen.
Electric, tiktai už $159-00

Skalbimo mašinos Speed Queen $79-00

Parcelano virimui gaso pečiai $79-00

Televizijos aparatai RCA, Admiral, Ze-
nith, po $149-00

Kilimai 9x12 su Nylon $39-00

Kilimai 9x12 100% vilna 59-00

Linoleum, geriausių firmų 9x12 $6-50

Rašomieji stalai moksleiviams $29-00

Knygų spintos stiklo durys $29-00

FURNITURE CENTER, INC.
3224 SO. HALSTED STREET 

Lietuvių Prekybos Namai- -vedėjas*-Justas Lieponis 
TEL. — VICTORY 2-4226

22 naujos gail. seserys
Prie Šv. Bernardo ligoninės 

veikia gailestingųjų seserų mo
kykla, kurią šių metų birželio 
mėnesį baigs 22 auklėtinės.

50 metų vienuolyne
Sesuo Kotryna Loretto, Die

vo Apvaizdos seserų vienuolyno 
narė, Chicagoje atšventė savo 
50 m. sukaktį, kaip dirba auklė
jimo darbą būdama vienuolė.

Akademikų koncertas
Loretto akademiją baigusių 

mergaičių klubas, susibūręs į ka 
talikų Ars Musicae grupę, bir
želio 16 d. 8 vai. v. rengia kon
certą šv. Adriano salėje 71 st. 
ir Washtenaw, Chicagoje.

Teiks mokslo laipsnius
Šiandieną, birželio 3 d., Rosa- 

ry kolegijoje kard. Stritch su
teiks bakalaureato laipsnį 117 
mokslą baigusių auklėtinių, ma
gistrės laipsnį — septynioms. 
Iškilmės prasideda 10 vai. 30 
min. ryto.

Berniukams stovykla
T.T. Marijonų Seminarijos patal

pose, kuriose yra įruoštas maudy
mosi baseinas ir sporto aikštė, 
šiais metais bus nuo liepos mėn. 
7 d. iki rugpjūčio mėn. 4 d.

Į stovyklą priimami jaunuoliai 
9 iki 13 metų.

Mokesti $3.50 dienai ir $5.00 vien 
kartinis mokestis apdraudai, regis* 
tracijai, gydytojo priežiūrai).

Vykstant j stovyklą, pasiimti 
reikalingų dalykų sąrašas bus į- 
t ei k tas po registracijos.

Šiais metais nedidelis berniukų 
skaičius bus priimama, todėl tė
vai turėtų greitai juos užregist
ruoti.

Stovyklai vadovaus Tėvai ir Bro
liai Marijonai.

Dėl tolimesnių informacijų skam
binkite tel. FAculty 3-1441; arba 
rašykite: MARIAN F ATITEKS,
Marian Hills Seminary, Clarendon 
Hills, III.

ĮMONE ATIDARYTA:

Pirm., Ketvirtad................................... .....................9—9:30

Kitom Dienom:.......................................................... 9—6.00

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

■
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PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

RE NDROVf

4038 Archer Tel. La3-67iv
AUGUST SALDUKAS Pre.lder

y#

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM 1 VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as

menų turinčių ilgų patyrimų.
STASYS FABIJONAS

ŽI46 Sa, Hoym tn., T»l«l. Vlrginia 7-7091

Jr

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU

BALDUS
VIETOJE IR Iš TOI.IAU

K. EIDUKONIS

Turiu naują didelj sunkvežimį 
lr apdraudaa

231.3 W. 9 tat St, Chicago, DI. 
Tel. PRreec/tt 9-2781

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAIS 
PRISTATOM
Visokių Rūšių
medžiaga

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS IJTWINA8. Prea.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

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

KAS TIK TURI GERA SKONI, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ!

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

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

lt


