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Birželio baisiejįjvykiai tesujungia mus j vienybę
Birželio keturioliktoji — lietuvių 

tautos išsklaidymo diena
Po jos begali ateiti tik lietuvių tautos apjungimo diena

Lietuvių tautai buvo ir yra lemta gyventi tarp Rytų ir Va
karų, tarp kelių stambių valstybių, kurių tai viena, tai kita vis 
pasikėsindavo j mūsų žemes, į mūsų žmones. Žmogui atimti žemę 
iš po kojų, padaryti jį svetimu savo gimtajame krašte, paimti jo 
prakaitu pagamintas gėrybes, neleisti jam būti šeimininku savuo
se namuose — tai sunkus likimas. O kiek tokio likimo teko Lie
tuvai pergyventi kelių dešimčių metų būvyje! Bet dar skaudžiau, 
kai užvaldžiusios kraštą svetimos galios ima gaudyti pačius žmo
nes ir smurtu juos išvaryti iš namų, išvežti į svetimas tundras, pa
daryti juos prievartos darbų baudžiauninkais, kaliniais.

Birželio keturioliktosios liūdna atmintis lietuvių širdyse pa
liko tokį gilų, stačiai neišdildomą skausmą dėl to, kad 1941 metais 
bolševikų vykdyti masiniai mūsų tautiečių išvežimai į Sibirą ne
paprastai skaudžiai užgavo lietuvio įgimtą laisvės jausmą. Tie 
masiniai trėmimai — tai buvo jau ne atskirų tautiečių nuskriaudi- 
mas, gyvenimo sugriovimas, šeimos suardymas, tai buvo visos 
lietuvių tautos skaudus įžeidimas, kurio tauta iki šiandien negali 
nei užmiršti, nei atleisti.

’fiesa, per pastarąjį dešimtmetį, tikriau sakant po Stalino 
mirties, vienas kitas ištremtųjų yra sugrįžę. Vienas kitas... Kur 
dingo dešimtys tūkstančių anuomet išvežtųjų? Jei būtų į Lietuvą 
grąžintas didesnis skaičius tremtinių, sovietinė propaganda be 
abejo būtų tais skaičiais pasigyrusi. Bet, matyti, tokių masinių 

‘grįžimų nė nebuvo. Tai žiaurus likimas, kai žmogui nebeleidžia nė 
savam gimtajam krašte ramiai gyventi ir dirbti. Paukščiai grįžta 
į kraštą, kur buvo jų lizdai, skruzdės atpažįsta savo skruzdėlyną, 
o žmogus atplėšiamas nuo savojo kamieno, lietuvis savo paties tė
vynėje padaromas svetimu, jam neduodama ramiai namie gy
venti...

Tačiau, jei Birželio keturioliktoji yra lietuviams skaudžiai 
atmintina tautos išsklaidymo diena, tai visi mes turėtume būti 
giliai įsitikinę, jog kada nors ateis ir lietuvių tautos apjungimo 
diena. Tegu visos mūsų pastangos — organizuotos ir atskirų tau
tiečių — bus nukreiptos tąja linkme, kad tautos apjungimo diena 
kuo greičiau ateitų. Birželio keturioliktoji tad turėtų būti ne tik 
liūdesio ir skaudžių prisiminimų diena, o diena rimto, ryžtingo su
sikaupimo siekti laisvos, nepriklausomos Lietuvos.

Trumpai iš visur
• Vengrijos komunistinis teis

mas pasmerkė mirties bausme 
Vengrijos ūkininką ir jo dukterį, 
kad dalyvavo praėjusių metų 
spalio revoliucijoje.

• Alžirijos dvi nacionalistinės 
grupės sako, kad patys prancū
zai išžudė 300 Melouzos mieste
lio gyventojų ir kaltę suverčia 
sukilėliams. Alžirijos išlaisvini
mo frontas prašo Jungtinių Tau
tų ištirti masinį miestelio gyven 
tojų išžudymą.

• Izraelis kaltina Egiptą dėl 
atnaujinto partizaninio užpuldi
nėjimo prieš izraelitus ir įspėjo, 
kad šie egiptiečių žygiai gali pa
bloginti politinę padėtį.E

• Vokietija. Du šešiolikos me
tų jaunuoliai, Amerikos armijos 
karininkų sūnūs, paskendo, kai 
plaukė Main upe netoli Frank
furto.

• Latvių bosas Borisas Piekal- 
nitis pastaruoju metu dainavo 
Olandijoje ir Belgijoje. Birželio 
15 d. koncertuosiąs Amsterda
me.
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• Latvijos „liaudies ūkio ta

rybai“ būsią parduotos 465 įmo
nės, kuriose dirba 198,000 darbi
ninkų ir kurių gamyba siekianti 
9,5 biįionus rublių per metus.

Išvyko iš Austrijos
VIENA, Austrija, birž. 3. — 

Beveik 2,000 vengrų pabėgėlių 
praėjusią savaitę iš Austrijos iš
vyko į kitus kraštus.

KALENDORIUS
Birželio 4 d.: šv. Pranciškus 

Car.; lietuviški; Biržis ir Ven-
dif.

Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:20.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir joe apylinkėje šiandien da
linai apsiniaukę ir vėsu.

Price 5 cente
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Jordanas apšaudė
Izraelio lėktuvus

AMMAN, Jordanas, birž. 3.— 
Jordano vyriausybė vakar pra
nešė, kad jos priešlėktuvinės pa
trankos apšaudė keturis Izraelio 
lėktuvus, skridusius virš Jorda
no teritorijos 900 pėdų augščio.

Panaikins svetimšalių
stovyklas Vokietijoje

BONNA, Vokietija, birž. 3. — 
Vokietijoje panaikins visas sve
timšalių stovyklas, — pareiškė 
Jungtinių Tautų Augštasis ko
misaras pabėgėlių reikalams dr. 
Lindt, lankydamasis Vakarų Vo
kietijoje. Tačiau tai galėsią įvyk 
ti tik išsprendus butų statybos 
ir pabėgėlių įjungimo į ekonomi
nį gyvenimą klausimus.•

Iš 220,000 svetimšalių pabė
gėlių Vakarų Vokietijoje gyve
na stovyklose dar 22,000. Komi
saras Lindt rūpinasi svetimša
liais pabėgėliais. Jis ragina pa- 
sąulio institucijas neužmiršti ir 
„senųjų“ pabėgėlių, kurių padė
tis dar nesanti sutvarkyta. Pa
saulio opinija pastarais laikais 
savo dėmesį buvo nukreipusi tik 
į Vengrijos pabėgėlius.

Kai dėl priekaištų iš sovietų 
pusės, kad Sovietų Rusijos pilie
čiams Vokietijoje esą daroma 
kliūčių grįžti į Rytus, komisaras 
Lindt pareiškė, jog jam dėl tokių 
trukdymų iki šiol nepasiskundęs 
dar nei vienas Sovietų Rusijos 
pilietis.

Italijos šventė
ROMA, birž. 3. — Italija va

kar šventė vienuolikos metų res 
publikos sukaktį. Romoje ir ki
tuose miestuose buvo suruošti 
kariuomenės paradai su tankais 
ir sprausminiais lėktuvais.

Politikos lauke 
pasižvalgius

NEW YORKAS, birž. 3. — Jei 
reikėtų paskelbti pranešimą apie 
laimėtas ir pralaimėtas šios die
nos kovas šaltajame kare, — 
sako D. Lavvrence (NYHT), tai 
jis būtų tokis...

1. Pergalė komunistų naudai 
Formozoje — kinų sukurstymas 
prieš amerikiečius ryšiumi su ki
no slapuko nužudymu ir jo žudi
ko amerikiečio išteisinimu.

2. Pergalė komunistų naudai 
pačiose Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse — išgirstama dau
giau reikalavimų, kad Amerikos 
kariuomenė būtų atitraukta iš 
kitų kraštų. Prieš keleris metus 
tokius reikalavimus skelbė Mas
kva ir komunistinė Kinija. Da
bar tokiai politikai pritaria ir 
tie kongrese, kurie reikalauja 
mažinti biudžetą kariniam rei
kalam. Tai gera naujiena Krem
liui.

3. Pergalė komunistų naudai 
Amerikoje ir Anglijoje — reika
lavimas sustabdyti atominius 
bandymus nelaukiant garantijų, 
kad juos sustabdys ir Maskva. 
Už visos tos propagandos buvo 
Maskva ir jos milionais buvo įti
kinėjami žmonės Amerikoje ir 
Anglijoje.

4. Pergalė Jungtinių Amerikos 
Valstybių naudai prieš komuniz 
mą — tai sustiprinimas padėties 
Vidurio Rytuose. Išlaikytas pa
sitikėjimas Amerika tarp ara
bų, išskyrus Siriją ir Egiptą, lai
mėtas taipgi Izraelio palanku
mas; pats Egiptas jaučiasi izo
liuotas. Tai negali patikti komu
nistam. To pasiekta prezidento 
Eisenhowerio pagalbos progra
ma.

Tibete prohibicija
KATMANDU, Nepalis, birž. 3. 

— Kinijos komunistų pareigūnai 
Tibete įvedė prohibiciją. Visos 
svaiginamųjų gėrimų gamyklos 
uždarytos, pranešė Katmandu 
laikraštis Commoner.

Jaunimo festivalis
KLAIPĖDA, okup. Lietuva.— 

Klaipėdoje buvo jaunimo festi
valis, kuriame dalyvavę 10,000 
klaipėdiečių. Panašūs festivaliai 
įvykstą ir kituose rajonuose.

Sesi į kalėjimų

NICOSLA, Kipras, birž. 3. — 
šeši graikai kipriečiai buvo nu
teisti iki 10 metų į kalėjimą dėl 
to, kad turėjo ginklų ir amuni
cijos.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Japonijos studentai vakar vėl demonstravo Tokio mieste 
prie Britanijos ambasados prieš britų vandenilio bombos bandymą 
Pacifike.

— JAV senatas grąžins kaikuriuos nukirtimus apsigynimo 
biudete.

— Indijoje slogos epidemija tebesiaučia.
— Prezidentas Eiscnhoiceris vakar pasiuntė kongresui raštą, 

kad Pašto departamentui būtų paskirta daugiau pinigų, jei norima 
normalaus paštinio patarnavimo.

— Argentinos vyriausybė pranešė, kad visos radijo stotys, 
suvalstybintos Perono režimo metu, bris parduotos privatiems as
menims.

— Japonijos ministeris pirmininkas Nobusuke Kishi vakar 
atvyko į Formozą, kur pabus tris dienas. Birželio 16 d. jis atvyks
ta į Jungtines Amerikos Valstybes.

— Pilipinų ambasadorius Jungtinėms Amerikos Valstybėms 
Carlos Romulo peikė valstybes, kurios yra neutralios kovoje tarp 
laisvės ir komunizmo. Jis pabrėžė, kad neutralumas pagelbsti ko
munizmui.

— Japonai giria popiežiaus Pijaus XII pastangas, kad būtų 
uždraustos atominės ir vandenilinės bombos.

— Lebano vyriausybė masiškai tremia siriečius iš Lebano 
valstybės, pranešama iš Sirijos sostinės Damasko.

Sėdėdamas metalinėje kapsuloje (kairėje), oro pajėgų kapitonas Joe 
Kittinger, 28 metų, yra nešamas baliono (dešinėje) i augšt j. Lakūnas 
skrido 6 valandas ir 34 minutes, pasiekdamas 96,000 pėdų augščio (be
veik 18 mylių). Ir ten išbuvo 1 valandų 50 minučių. (INS)
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Naujoj Italijos vyriausybėj 
yra Lietuvos draugų

ROMA. — Naujoje Italijos vyriausybėje yra 9 nuoširdūs Lie
tuvos draugai, pradedant pačiu ministerių pirmininku Adone Zoli, 
kuris palaiko santykius su lietuvių sluogsniais ir yra gerai infor
muotas apie padėtį Lietuvoje.

Naujojo ministerio pirminin- 
ko pavaduotojas ir užsienio rei-
kalų ministeris Giuseppe Pella 
su lietuviais santykiauja jau nuo 
1948 metų, kada jis atidarė Lie
tuvos skyrių ni-je Tarptautinėje 
religinio meno parodoje Novaros 
mieste. Tie santykiai buvo pa
gilinti kitomis progomis ir pas
kutiniu metu NEI kongrese. Lie 
tuvos delegatai jį išsamiai pain
formavo apie Lietuvos padėtį, ir 
lietuvių veiklą tremtyje, įteikda
mi atitinkamos literatūros.

Pella pats pirmutinis pritarė 
Lietuvos delegato Turausko iš
keltoms mintims, liečiančioms 
kovos metodus prieš komunizmą. 
Tarp kitų ministerių paminėtini 
teisingumo ministeris Gonella, 
kuris 1955 metais Lietuvos ne
priklausomybės minėjime, į kurį 
buvo atvykęs ir URT valdytojas 
dr. Karvelis, pasakė pagrindinę 
ir politiniai svarbią kalbą; Sena
to vicepirmininkas ir Valstybi
nių akcijų ministeris Giorgio Bo, 
priėmęs 1956 metų pavasarį Vli
ko pirmininkus ir su jais apta
ręs dabartinę Lietuvos padėtį, pa 
žadėdamas, reikalaui esant, savo 
nuoširdžią paramą; Pramonės 
ministeris Gava, kuris 1948 me

tais Senate griežtai pasmerkė 
sovietų agresiją prieš Lietuvą 
ir jos dabartinę okupaciją. Švie
timo ministeris Aldo Moro, fi
nansų ministeris Giulio Andreot- 
ti, pašto ministeris Matarella Lie 
tuvos nepriklausomybės šventės 
ir kitomis progomis yra atsiuntę 
savo sveikinimus bei linkėjimus 
ir yra minėję Lietuvą ir jos kan
čias savo politinėse kalbose, 
smerkdami sovietus. Nuoširdžių 
simpatijų jaučia Lietuvai darbo 
ministeris Luigi Gui, su kuriuo 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas Mincevičius palaiko drau 
giškus ryšius.

Skaudi nelaime
CHICAGO, III., birž. 3. — Du 

asmenys šiandien žuvo ir penki 
buvo sužeisti keturių automobi
lių susidūrime Northwest hwy 
prie Hillside av., Barrington.

Žuvo William R. Gibb ir Mrs. 
Katherine Stayner, abu iš Bar- 
ringtono.

Prašė patvirtinti
JERUZALĖ, birž. 3. — Izrae

lio premjeras David Ben - Gu- 
rion šiandien prašė parlamentą 
patvirtinti Izraelio priėmimą Ei- 
senhowerio doktrinos principų.

Dvi Izraelio kairiųjų partijos 
priešingos Eisenhowerio doktri
nai, bet atrodo, kad koalicinė vy
riausybė laimės.

Pierre PfUmlin, kuriem pavestai 
sudaryti naujas Prancūzijos minis
terių kabinetas. (INS)
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JT generalinis sekretorius
nutylėjęs apie Vengriją

SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Kai skaitysite šias eilutes, grei
čiausia jau ne vienas būsite matę TV programoje ar girdėję per 
radiją generalinį sekretorių Dagą Hammarskjoldą, kalbantį apie 
JT vaidmenį nūdienio pasaulio problemose.

Jis tą sąvo pasikalbėjimą su
JT informacijos atstovu jau 
prieš porą dienų buvo įrašęs, o 
oficialus transliavimas buvo nu
matytas sekmadieniui, birželio 
2 d. Taip pat ir krašto radijas 
tą Dago pasikalbėjimą translia
vo sekmadienį.

Kas įdomaus tame Dago pasi
kalbėjime, kuris kaip ir užbaigė 
visą seriją Jungtinių Tautų pa
rengtų radijo ir TV pasikalbėji
mų svarbiaisiais nūdienio pasau
lio klausimais?

Reikia atsiminti, kad turima 
galvoje pereitoji žiema, itin pa
gyvinusi JT darbą įvykiais pa
saulyje, atsimušusiais čia nely
ginant veidrodyje. Be abejo, 
svarbiausi buvo du įvykiai — 
vienas Sueze, kitas Vengrijoje. 
Tačiau Dagas, nutylėjęs apie 
Vengriją, tekalbėjo apie Suezą.

Jungtinės Tautos nepalūžo

Taigi, Dagas mano, svarbiau
sias įvykis yra tas, kad Jungti
nės Tautos šitų audrų nebuvo pa 
laužtos, bet išliko, kaip debato 
vienetas ir kad atsinaujino ne 
tik administraciniai, bet galbūt 
tam tikrais atvejais ir politiš
kai?

Dagas beveik stebuklu laiko 
tai, jog iš nieko buvo sukurta 
pirmoji tarptautinė policija ir 
kad Jungtinės Tautos pasiėmė 
atsakomybę ir įvykdė Suezo ka
nalo valymo darbus. To dėka ka 
nalas, kurį Egiptas nuskandin
tais laivais buvo užblokavęs pa
starosios britų - prancūzų - Izra
elio karinės ekspedicijos metu, 
dabar jau vėl atidarytas ir nau
dojamas gyvybiniam transpor
tui. Tarptautinis bendradarbia
vimas čia parodęs gražų pavyzdį.

Asamblėja atliko, ko Saugumo 
Taryba nepajėgė

Dagas vertina JT darbą ypa
tingai iš Generalinės asamblėjos 
veiklos požiūrio. Kadangi, kaip 
žinia, dėl to, jog Saugumo tary
boje tiek Vengrijos atveju, tiek 
Egipto, buvo įvairių pusių pa
naudotas veto ir todėl, pagal 
esančią tvarką, situaciją į savo 
rankas buvo perėmusi Generali
nė asamblėja.

Prie normalių sąlygų, be abe
jo, JT Saugumo tarybos nutari
mu turėjusi būti sudaryta ir tarp 
tautinė kariuomenė ir imtasi ki-

KARACHI, Pakistanas, birž. 
3. — Jungtinės Amerikos Vals
tybės šiandien įsijungė į Bagda
do pakto karinį komitetą. Bag- 

tų veiksmų, bet ją suparaližavę dado paktą sudaro Irakas, Ira-
veto panaudojimai, buvo sušau-|nas, Pakistanas, Turkija ir Bri- 
kę į nepaprastą sesiją Generali- tanija.
nę asamblėją, tą, kuri normaliai 
posėdžiauja tik vieną sykį per 
metus paskutiniais rudens ir pir 
mąjį žiemos mėnesį.

Ir nors Asamblėjoje buvo vie
toje paprastai šešiasdešimties 
jau aštuoniasdešimt ir vėliau aš
tuoniasdešimt vienas narys, tai 
nėkiek nesutrukdė Asamblėjai 
prieiti beveik vienbalsių nutari
mų.

Nebuvo konstitucinės krizės

Džiaugdamasis tokiu Asamblė 
jos darbu, Dagas betgi sako, kad 
tai, tiesa, neišėjo iš JT Chartos 
ribų, bet Asamblėja šįkart atli
ko visiškai naujo tipo pareigas 
ir jas atliko gerai, nepaveržda- 
ma Saugumo tarybos teisių, bet 
tik veikdama anai veikti neįsten 
giant. Tai šitaip Dagas užginči
jo, kad Jungtinėse Tautose nesą 
konstitucinės krizės, kaip kas 
bando aiškinti.

Palikdamas tuos vadinamus di 
džiuosius dramatinius įvykius, 
kurie pareikalavo tiek daug dar
bo ir nesuskaitomų valandų lai
ko, Dagas atsiminė ir „amžino 
svarbumo“ problemas, prie ku
rių priskiria nusiginklavimą, ato 
mo panaudojimą taikingiems rei 
kalams ir kt. Taip pat padisku
tavo ir Palestinos pabėgėlių 
klausimu, tardamas, kad tų pa
bėgėlių padėtis kasdien blogėjan 
ti dėl nepakankamų lėšų.

Dėl sansacijų
Savo pasikalbėjimą užbaigė 

tikrai, kaip čia vadina, „ham- 
marskjoldiška“ nuotaika — bū
tent, kad Jungtinės Tautos dirba 
ne todėl, „kad būtų kas nors dir
bama“, bet, Dago manymu, kad 
esama įsitikinimo, jog reikia 
dirbti ir kad tikima, jog tas dar
bas atnešiąs vaisių. Tai taip ir 
nepasakė Dagas jokių sensacijų. 
O kalbant apie jas, tai nors čia 
ir ne prie to jo pasikalbėjimo, 
bet norisi priminti pastaruoju 
laiku JT sluogsniuose pasklidu
sius gandus, kad Dagas ketina 
vesti. Nežinia, kas ta išrinktoji, 
bet manoma, kad ji esanti iš Lo
tynų Amerikos bloko. Kai aną
dien spaudos konferencijoje žur
nalistai jį užklausė, ar tai tiesa, 
tai Dagas išraudo ir, papsėda
mas pypkę, atsakė:

— Na, matote, aš jums sensa
cijų nepranešu, tai jūs patys jas 
skelbiate.

2,000 mokslininkų 
prašo sustabdyti

atominius bandymus
PASADENA, Calif., birž. 3. — 

2,000 Jungtinių Amerikos Vals
tybių mokslininkų, įskaitant ir 
Nobelio premijos laimėtoją che
miką dr. Linus Pauling, kreipėsi 
į pasaulį, kad būtų susitarta su
stabdyti atominių bombų bandy
mai.

Mokslininkai įspėja, kad kiek
vienos bombos sprogdinimas pa
didina radioaktyvių elementų 
pasaulyje.

Įsijungė j paktą

Stassen pavėlins
įteikti planų

LONDONAS, birž. 3. — Jung
tinių Tautų nusiginklavimo pa
komitetis šiandien vėl pradėjo 
posėdžius Londone. Jungtinių 
Amerikos Valstybių delegatas 
Harold Stassen turbūt nesisku
bins įteikti dalinio nusiginklavi
mo planą nusiginklavimo pako
mitečiui.

Adenauerio žodis
BAMBERGAS, Vokietija, bir

želio 3. — Vakarų Vokietijos 
kancleris Adenaueris pradėjo 
rugsėjo mėnesio rinkiminę kam
paniją įspėjimu, kad Vakarų Vo 
kietijos neutralumas vestų į ka
rą. •

• Peru, III., anglies kasyklų 
darbininkai sustreikavo.
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DIENRAfiTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Antradienis, 1957 birželio 4

į Rašo DR. AL. RAČKUS'

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
rw—„.į—4342 Archer Ave.. Chicago, 32

Dedervine ir piktšašis
Dedervinė angliškai vadinama dedervinėmis ar pleiskanomis,

JIS IŠVENGĖ KREMATORIUMO, KAD 
DEGINTŲ BLOGYBES ŽMONIŲ 

ŠIRDYSE
Minint prof. kun. Stasio Ylos kunigystės 25 m. sukaktį

išlikęs degintų blogybes žmonių 
širdyse.

Antra primicijų

“Ringworm”, o lotyniškai “Ti-
__ _ _»»nea .

Lietuvių liaudžiai yra žinomos 
tik dvejopos dedervinės rūšys — 
tai sausoji dedervinė ir šlapioji 
dedervinė. Pažįsta lietuviai dar

kiekvienas šeimos narys privalo 
turėti ir vartoti tik savo asme
nines šukas. Plaukų kirpėjai 
privalo savo instrumentus ste
rilizuoti taip, kaip Sveikatos De 
partamento yra įsakyta. Kir-

ir trečiąją dedervinės rūšį, kuriij Pastebėję šašuota galva 
prasideda kaip dedervinė ir iš- žmo^’, Prival° Jam Patartl eitl 
sivysto į šlykščiai atrodančią pas a tarą'
skreteną — šašną, kurią pa
prastai vadina piktšašiu. ,

Medicinoje yra žinoma daug 
dedervinių rūšių. Dažniausiai 
pasitaikančios rūšys yra šios: 
Tinea Sycois, Tinea Tonsurans, 
Tinea Circinata, Tinea Versi- 
color, Tinea Kerion ir Tinea Fa- 
vosa. Apie kiekvieną jų galima 
daug ką pasakyti. Šį sykį trum 
pai aptarsime tik vieną piktša- 
šinės rūšies dedervinę, vadina
mą Tinea Favosa.

Piktašašinė dedervinė (Tinea 
Favosa) yra limpanti odos liga. 
Toji liga dažniausiai atakuoja 
galvą, bet gali pasireikšti ir ki
tose kūno vietose, kartais gali

Reikia daug laiko ir pastangų 
derevinei pagydyti. Nereikia nu, 
siminti, jei kartais neatlaidžiai 
ir uoliai gydantis pįktšašiai grei 
tai nepranyksta. Toji liga yra 
pagydoma, tik reikia klausyti vi 
sų gydytojo įsakymų. Jei dak
taras duoda kokių siera dvo
kiančių vaistų vartoti, tai varA

Gegužės 21 d. Marijos Nekal
to Prasidėjimo Kongregacijos 
vienuolyne Putnam, Conn., įvy
ko didelės ir retos iškilmės. Vie
nuolyno kapelionas kun. prof. 
Stasys Yla, savo minėdamas 
kunigystės 25-rių metų sukaktį, 
atnašavo iškilmingas šv. 
šias.

11 vai. jubiliatas, apsirengęs 
liturginiais rūbais, iš kapeliani- 
jo lydimas keturių prelatų, ka- 
nauainko ir 40 kunigų, iškilmin 
ga procesija atvyko į vienuoly
no šventovę aukoti šv. mišių. 
Atistoję dalyvavo: diakonu 
kįin. V. Šarka, subdiakonu, kun. 
M- Čivas, ceremonijų tvrakytoju 
— kun. Smilga, turiferariumi

laiko tik vieną kartą savo pri
micijas — aukoja pirmąsias šv. 
mišias, o po 25-rių metų pakar- 

lietuvių visuomenei, įterpdamas toja savo primicijas, t. y. se-

VIKTORO K O 2ICO8, 
Lietuvišku gazolino stotis ir auto 

taisymas
_ , . Atliekami motoro remontai, lygi-
Paprastai įšventintas kunigas nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

6759 S. WESTERN AVE. PR 8-9533

kundicijas. Bet prof. St. Yla ta- 
(Nukelta į 4 pusi.)

atitinkamai pritaikytus Šv. Raš
to žodžius. 25 kunigystės metai 
yra didelis tarpas, ir jubiliatas 
gali didžiuotis, kad ne tuščiai 
juos praleidęs. Nėra vien žodžių 
Dievo mokslo skelbėjas, bet ir

mi- raštu. Kad jis yra neeilinis ku
nigas, kuris tenkinasi savo tie
sioginių pareigų atlikimu, tai 
rodo, kad vokiečiai jį su kitais 
lietuvių veikėjais, kuriuos skai
tė pavojingus jų okupacinei ad
ministracijai, uždarė į kacetą. 
Ir čia sunkaus darbo nuvargin
tas, mušamas ir kankinamas tei 
kė paguodos ir suraminimo žo
dį kitiems ir skleidė Dieviškojo 
Gėrio spindulius tarp sužvėrėju 
šių žmonių. Stebėjo kankina
mus ir mirštančius draugus. Irkun. J. Steponaitis, akolitais 

tok, jei nori ligos atsikratyti; Į _kun p jonaįtis ir kun. K..
Žinok, jog piktšašio vien kvepa- ] BaĮčys. Tai dauguma buvusieji Pats lšvenSe krematoriumo, kad 
lais ar kvepiančiais aliejais ne- į^auno kunigų seminarijoje ju-
no i TVv-ii lirro 1 ... ' .... _- . .palydysi. Toji liga yra pagy 
doma, jei tinkamai gydoma.

1 .

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Klausia S. S. — Esu 45 metų

biliato mokiniai. Pamokslą pa- Dabar Daugelis Vartoja
saM.vokieiiy opcijos kace- DIRBTINIUS DANTIS
to kolega kun 
turna..

Šventojo Tėvo palaiminimas
Su didesniu patogumu

FASTEETH, malonūs alkalinlai (ne- 
rūgštils) milteliai, tvirčiau palaiko

Pirmiausia kun V- Pikturnai dirbtinius dantis, kad valgyti ir kal- uirmiausia aun. v. riKturna su ^įdeantu patogumu, tik ui-
net ir nagus paliesti. Užkrėsti; amžiaus. Kai buvau jaunas, at- pranešė nepaprastai džiugią ži-! pykite^truput^-FASTEETH ant

nagai trupa. ' rodžiau gerai ir mano muskulai
Iš pradžios apkrėstoji odos buvo gražiai išsivystę. Dabar 

vieta pradeda niežėti ir atsiran- mano kūne visi raumenys sū
dą tokios geltonos, trapios skre bliuško, o pilvas ląbai padidėjo, 
tenos. Tos skretenos pavirsta tiesiog pačiam nesmagu ir kitų 
į piktšašius ir, jei tinkamai ne- pastabų klausyt inemalonu. Dir- 
sigydoma, tų piktšašiu daugiau bu karštą ir sunkų darbą, todėl

i j •- r> , • , i »uvu dirbtinių dantų. Nepasiliekakad is Romos yra atsiųstas limpamos košes skonio, sustabdo
Apaštališkasis palaiminimas ju- "dantų kvapų”, pirkite fasteeth 

. . , , . savo vaistinėje.
bulatui ir visiems pamaldų da- ------------------------------
lyviams.

Pamokslininkas pradėjo reikš
mingais šv. Pauliaus apaštalo
žodžiais: “Jie yra Kristaus tar- 1 S

Kur piktšašiai įsi- vasaros metu geriu labai daug na^’ a® daugiau: daugiau pakė-atsiranda. 
gali, ten plaukai iškrinta. Plau
kams nuslinkus ir piktšašiams 
plintant,"vaizdas yra šlykštus ir 
bauginantis. Nežinantiems at
rodo, kad tas žmogus turi ko
kią tai piktą venerinę ligą, jam 
rankos nepaduoda, nuo jo ša
linasi, nors piktšašiu apniktas 
žmogus yra padoriausias ir vi
siškai nekaltas.

“sodės” ir kitokių skysčių. A- 
laus ir degtinės beveik visiškai 
negeriu. Prašau, daktare, pa-

liau darbų, daugiau kalėjimų, 
kirčių be galo, buvau dažniau 
mirties pavojuose” (2 Kor. 11, j

tarkite, ar mano raumenys su- 23). Savo pamoksle priminė svar 
nyko nuo sunkaus darbo, ar dėl bosnius prof. kun. Ylos darbus 

Lietuvos Katalikų Bažnyčiai irisenatvės.
Atsakymas S. S. — Tamstą 

esi dar jaunas amžiumi, tik gal 
tamstos savijauta panaši į se
nio. Fizinį darbą dirbant rau-

Tikrasis piktšašinės dedervi-' menys neturėtų atrofuotis. Gas 
nės kaltininkas yra toks grybi-, trooptozas, vidurių išsipūtimas 
nis mikrobas, vadinamas “Acho ’ dažnokai įvyksta pas žmones, ku

rie geria daug gazuoto vandens. 
Tamsta prival'ėtum nueiti pas 
savo šeimos daktarą ir pasitei
rauti, kodėl tamstos raumenys 
atrofuojasi.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
Gibson 8-4938

• OeneraliH kontraktorius nau
jų namų statybai, įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime dldelj patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento lr medžio 
darbus. • Apkainavlmai nemo
kamai.

NAUJOS PREKES,
PIGI KAINA, 

DĖLTO VISI
MĖGSTA DAINA! 

Dabar muzikos mfitėjiinis |vwlaa
naujas, dideli*

FONOGRAFŲ PLOKŠTELIŲ 
SKYRIUS

Populiarios, klanines lr dzaso
— PLOKŠTELES —

Didelis pasirinkimas geriausių firmų
HI FI FONOGRAFŲ

TV. Radio ir Elektrinių Aparatu

ILllTCLĮvision

Csales - service)
Sav. Inž. A SEMENih 

8821 S. Halsted — CLiffslde 4-5665 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais

lr ketvirtadieniais 9—9

rion Schoenleinii”, taip pavadin
tas garbei bakteriologo Schoen- 
leino, kuris pirmas pastebėjo ir 
aprašė šį mikrobą.

Nežinia kodėl, bet dedervinės 
labiau plinta pavasarį. Sunku 
išaiškinti ir tokį reiškinį, kad 
Amerikoje tose vietose, kuriose 
daugiausia gyvena suomiai, šve
dai, estai, latviai, lietuviai ir 
prūsai, piktšašiais aptekusių ma 
žiau matoma. Bet tose koloni
jose, kuriose tirštai yra rusų, 
lenkų ir italų gyventojų, Tinea
Favosa (piktšašiai) yra labiau Chlcago 2# HEmlock 4.241, 
palitusi. Tų kolonijų mokyklo- t*£$**»$^***»:*»**********: 
se dažnai ir lietuvių vaikai užsi
krečia piktšašiais.

Kai piktšašiu epidemija kurio
je nors viešoje mokykloje pra
deda siausti, arba kai pastebima 
piktšašinėmis dedervinėmis ap
tekusį žmogų, reikia saugotis ne 
apsikrėsti ta odos liga. Mokyk
lose vaikai apsikriečia piktša
šiais vienas nuo kito, kai jie be- 
žaisdami vienas kitam už plau
kų patampo, kai “-grūšią” vienas, 
kitam duoda, ar kai šašuoto vai 
ko kepurę ant galvos užsimauja.
Kai šeimoje vienas turi piktša
šius, lengvai gali ir kiti užsi
krėsti, jei vartos vieną rankš
luostį ar vienas šukas šukavi- 
muisi. Nuostabu, kad net šian
dien daug šeimų ne tiek dėl ne
turto, kiek d'ėl nesusipratimo 
vartoja prausykloje vienas šu
kas ir tuos pačius šepečius plau 
kų šukavimui. Kad savo galvos 
neužkrėsti kito žmogaus skalpo

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

IS WGEP stoties — Banga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:45 Iki 9:30 vai. ryte 
SESTA D. 8:30 iki 9:30 ryte 

SEKMAI). H:30—0:30 v. r. iš stoties 
WOPA — 1400 klL 

71 b9 So. MAPLEWOOD AVE.

/ s.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė
Precin Photo Studio

(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav.
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

IS ARTI nt TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI., Chloago,

UI. VVAlbrook 5-8063

i:hkii;ii:ii:iN3I

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayetto 8-1088

B. R. Pietldetricz, prez.; E. R. Pletkiewlc®„*ekr. Ir advokatas
Mokame aukštu* dividendu*. Keičiame čekiu*. Parduodame lr perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta Iki 810,000.

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

DR. 1. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 West Slst Street
Priima ligonlB pagal susitarlma. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 lkl 9 vai. 
p. p. kasdlan išskyrus trečiad ir 
šeštad.

Res. tel. GRovehill 6-5603

TeL ofiso WA 5-3010, rez: PR 0-7333

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
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES TR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 South Western Avenne 
vai.: kasdien 10-12 vai. L 7-9 vai 
vak šeštadieniais 10-. vai .Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
telef WAlbrook 5-5076

DR. VL BLAŽYS^
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenne
(Kampas 47-tos lr Daman Ave.) 

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 
Šeštad. 2—4 vai. vak. 

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Telef. ofiso LAfayette 3-6048 

Rez.: VVAlbrook 5-3048

Ofiso ir buto tel. OLyniple 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

ToL REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

GYDYTOJAS IR CHIRURGAP 
iETDVIB OYPTISOJAB)

8925 Wegt 59th Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. ir 

penktad. nuo 1—4 p .p. 6:30—8:30 
vai. vak. Trečiad. ir šeštad. 1—4 v. 
P- P.

Tet ofiso lr buto OLympic 2-4150
DR. P. KISIELIUS

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

Res. 1634 S. 49th Ave., Cicero .
Kasdien 1-8 vai. ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 3-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad. tik susitarus.

” d. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penat. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir šešt. pagal sutarties

r?

SPECIALUS
BARGENAS

• Sofoms, Lovoms,
• Lempoms

KAINOS NUO
$49.50

augliau

DIDELIS PASIRINKIMAS (VAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FELIK A. RAIJDONIH. NELLIE BERTULIS, zv.

ROOSEVELT FURNITURE Co. 
2310 W. Roosevelt Road Telef. SEeley 8-4711

Krautuvė atidaryta eekmadlenlaia nuo 11 Iki 4:30.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
*■^1

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South VVestern Avenne 
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168
Res. tel. VVAlbrook 5-3765

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South VVestern Avenue 
Chicago 29. IU 

telefonas REpublle 7-4900 
Reridenda: GRovehlU 6-8191

oaslmatymal pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 1-4 Ir nuo 6-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Virgtnla 7-0036. 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Spec. akušerija ir moterį) ligų 

2454 Waat 71st Street 
(71-06 ir Oampbell Ave. kampu) 
Vai.: kasdien 1—1 tr 6—3 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Ofiso telef. YArda 7—1166 
Beztdendjoe — HTcwart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weet S5th Street
(kampas Halsted lr 86-ta gatv6) 

VAL. 1—4 Ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius Atidara

šeštadieniais 1—4 vai.

Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nno pat joa įaikfirimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų nnftnran atžvilgiu, nėra žangesnė* ir pclningeanėa įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję t.anpinius pas mus gausite ne tiktai ssngumę — jų 
apdraudimų iki $10,909.00, augštą dividendą, bet ir dąugelį kitų patarnavimų 
veltai, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės {staiga yra viena iž gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Cbieagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paStn.

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

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

Atdara: pirmadienj nno 12 lld 8, antradieni Ir penktadieni nuo 9 lkl 4, kctvirtadienj nuo 9 lld 8.
Trečiadieni uždaryta vlaą dieną, o šeštadienį nuo 9 Ud 2 valandos po pietų.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - PruCezistas

Aparatat-Protezal, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom 

(Arch Supports) ir LL 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63rd St.. Chicago 29, DI 

Tel. PKospect 0-5064

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4250 VV. 68rd St
Ofiso tel. RElianoe 5-4410 

Rezid. telef. GRovehUl.6-0617 
Valandos: 1-8 p. m., 6-3- p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-S7OO 
Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-os ir Campbell Ave. 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 TR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Ave.
Buto 1658 W. 103 St., Beverly Hills

Vai1.: kasdien nuo 6 v. v. jki 9 v. v?+ 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

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

Tel,: Ofiso — PUlIman 5-6766 
Buto — BEverly 8-8946

Ofiso HEmloek 4-6815 
Rez. HEmloek. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street 
(priešais Šv. Kryžiaus ligonlnp)

Priima pagal susitarlma

TflL WAIbrook 5-9670
Rea HHltop 6-1560

Dr. Alexafider J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marquette Medical Center 
6132 Sonth Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—• v. vak.
Trečiad. Ir šeštad pagal sutarti

Ofiso tel. CLiffslde 4-2896 
RezldencUos: IiAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.; nuo 2 lkl 4 ir 6 iki 9 v. vak. 
šeštad. nuo 2 lkl 6 vai., lšskyr. sek

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

Vai. kasd. 12—4 
TeL CEntral 6-2294

5002 VVest 16th Str., Cicero
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhall 3-0959 
Kitu laiku ir trečiad. susitariu 

Rezld. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų Ilgo*)
Ofisu ir rez.: 5100 S. Western Ave. 
Tel. PKospect 8-1223 arba VVE 6-5577 
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. Glb. 8-6105

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street 
(71*t lr Campbell Ave.)

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
Vai 1 Iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p,

Tel. ofiso PKospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

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

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

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 8-4946.

Namų — CEdarcrest 3-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS 
3259 South Halsted Street 

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tet Republic 7-8818.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie lr Archer)

VAI,, kasdien nuo 2:00 lkl 9:00 v. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso Victory 2-1581
Rez. Victory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso PR J-6446, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Bd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 lkl 8 vau 

Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso OA 6-0257, rez. PR 6-6660 

Rezld. 6600 S. Arteslan Ave.
VAI. 11 v. v. lkl 8 p.p.; 6—9 v.v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-I82V 

Pritaiko akintu. 
Kreivas akla 

Ištaiso
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 Went 35th Street

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINI88 IR 

ORTOPER1NP.S LIGOS 
2745 VVest 69t,b Street 

Priešais šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpublle 7-2260 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 lkl 11 ryte lr nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DB. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrins akis Ir pritaiko aklnlna, 

keičia atlklua Ir rėmna 
4455 S. California Ava. .YA 7-7381 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki S V. p.p. 

uždarytas

Išėjo iš spaudos nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 pusk 

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, 

Chicago 29, III.

Tel. ofiso PR 6-8888, rez. RE 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIU GYDYTOJAS)
2500 Weat OSrd Street

VAL. kasdien nuo 1—4 p. p tr T:«. Member of the Cathollo Prato Asa’n

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

4545 W. 68rd St, Chicago 29. nilnols, Tel. LŲdlow 5-9500

Entered aa flecond-Clasa Matter Mareh tl, 1916, at Chloago, lUlnola 
Under tbe Aot of Maroh 1. 1879. ,— -

iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta.

Telefoną* GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIU T.TGU SPECTAT.TST®
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: »—1 Z lr 7—9 v. v. pagal 
susitarlma Išskyrų, trečiadienius.

2422 W. Marąuette Road
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BIRŽELIO ĮVYKIAI
Lietuvių tautos gyvenime birželio mėnesis yra pilnas svar

bių Įvykių. Bet labiausiai minėtinos yra 1940 ir 1941 metų bir
želio dienos, dėl kurių Lietuva ir šiandien dar tebekenčia.

1940 m. birželio 15 d. Sovietų Rusija Įvykdė didįjį agresinį 
žygį — ginkluotųjų jėgų pagalba okupavo Lietuvą ir netrukus, 
panaudojusi apgaulę ir smurtą, paskelbė prijungainti ją prie Ru
sijos kaip “sovietinę respubliką".

1941 m. birželio 14 d. taip pat pasiliks mūsų tautos istorijoje 
kaip viena liūdiausių ir skaudžiausių dienų. Iš birželio 13 nakties 
ir birželio 14 d. dešimtys tūkstančių mūsų brolių ir sesių buvo 
suimami, sodinami į sunkvežimius, grūdami į gyvulinius vago
nus ir išvežami iš Lietuvos į tolimuosius Rusijos kraštus. Dau
gelyje vietų buvo suruoštos baisios, kruvinos skerdynės, kuriose 
išžudyta visa eilė žmonių.

Tai buvo tragiškosios dienos Lietuvoje. ■ Jų liudininkų turi
me daug ir savo tarpe. Mes manome, kad pirmaeilė jų pareiga 
yra gyvu žodžiu ir raštu kalbėti savo aplinkoj gyvenantiems 
amerikiečiams, parodant komunizmo žiaurumus ir tuo pasitar
naujant ne tik lietuvių tautai, bet ir Amerikai, nes dar nemažai 
čia yra žmonių, kurie vis dar galvoja, kad su komunistais ga
lima gyventi taikoje ir palaikyti su jais normalius diplomatinius 
bei ekonominius santykius. >

Ypač šių metų birželyje reikia daug ir plačiai kalbėti apie 
bolševikų smurtą ir kraugeriškumą,, nes, kaip žinome, šiuo metu 
Londone vyksta nusiginklavimo konferencija, kurioje ir JAV 
yra atstovaujamos ir kurioje esama palinkimo ir vėl padaryti' 
nuolaidų Kremliui.

Beisitariant dėl nusiginklavimo, plačiai keliamos ir koegzis
tencijos idėjos, kurios, kaip ne vieną kartą esame nurodę, Lietu
vai ir kitoms tautoms už geležinės uždangos yra labai pavojin
gos. Be to gali ir vėl iškilti neutraliosios zonos (tarp Rytų ir 
Vakarų) klausimas. Ir reikia budėti, kad šį planą vykdant nenu
kentėtų Lietuvos nepriklausomybės atgavimo reikalai. Nors ke
liais atvejais Alto žmonėms Valstybės Departamento ir buvo pa
sakyta, kad JAV savo planuose neturi tokios zonos steigimo 
klausimo, tačiau atsargumas ir budėjimas yra ir bus reikalingas.

Atsižvelgdami į tuos ir kitus užsienio politikos vėjus, būki
me ir akylus, ir veiklūs. Garsiai rinkimės į birželio įvykių minė
jimą ir visur, kur tik galima, aiškinkime amerikiečiams tų dienų 
reikšmę, kad, ją suprasdami, jie labiau lietuvių tautą užjaustų 
ir įsijungtų j prieškomunistinę kovą. Juk Amerika taip pat nėra 
laisva nuo komunistinių pavojų.

Prieš keletą dienų šioje vietoje rašėme apie senatoriaus Paul 
H. Douglas planą ir jo pateiktąją JAV Kongresui rezoliuciją, 
kuria siūloma įsteigti “Laisvės autoritetą” (Freedom Authority). 
Tą planą įgyvendinus, Lietuvos ir kitų komunistų pavergtųjų 
tautų išlaisvinimo darbams būtų didelis palengvinimas. Šen. 
Douglas rezoliucija oficialiai vadinama — S. J. Res. 87. Kreip
damiesi į savo senatorius ir Atstovų Rūmų narius, kad jie planą 
paremtų, paminėkime ir rezoliucijos numerį. Tarp pat labai 
svarbu, kad birželio įvykių minėjime priimtume ir nutarimą, 
išreiškiantį mūsų prašymą saviesiems parlamentarams, kad jie 
rezoliuciją paremtų.

Pasirūpinkime, kad birželio tragiškųjų dienų minėjimas pra
eitų ne vien tik liūdint, bet ir atliekant šį tą konkretaus Lietu
vos laisvinimo darbų baruose.

“JAUNIMO ŽYGIAI”

Visuomeninio auklėjimosi ir 
krikščioniškos - demokratiškos 
politikos laikraštis. 1957 m. 1 
(10) nr. Vyriausiasis redakto
rius — Algirdas Kasulaitis, re
daktoriai : Juozas Končius ir Al
gis Vedeckas. Viršelis Ados Kor
sakaitės. 32 psl.

Siame numeryje rašo: Algir
das Kasulaitis — “Lietuvos lais 
vinimo kryžkelyje”. Autorius iš
kelia Lietuvos problemas ir pa
teikia įdomius pasiūlymus šiuo 
reikalu. A. Gražiūnas — “Krikš 
čioniška valstybė, politika ir par 
tija”. Straipsnyje nagrinėjama 
politinė partija Bažnyčios moks 
lo šviesoje. Dangyra Laukytė 
— “Ar krikščioniui būtina visuo 
meninė veikla’” Autorė iškelia 
būtinumą krikščioniui organi
zuotai veikti visuomenėje. St. 
Alšėnas — “Jaunimas ir politi
ka”. Šis straipsnis yra įdomus 
savo aktualumu ir problemos 
karštumu. A. Vedeckas — “Par 
tijų ateitis Jungtinėje Europo
je”. Čia svarsttomas siekiamos! 
Jungtinės Europos santykis su 
partijomis. Jonas Virpša (A. 
Kasulaitis) — “Aš pasirinkau 
politiką”. Autorius sugestionuo-1 
ja jaunimą daugiau domėtis po
litika. Jurgis Gravrokas — “Lie 
tuvos jaunimas kovoje su komu 
nizmu”. Pabrėžiamas Lietuvos 
jaunimo atsparumas prieš ko
munizmą.

Įdomi apžvalga “Spaudoj ir 
gyvenime”. Iškeliama krikščio
niško jaunimo politinė veikla 
įvairiose vietose. “Mūsų draugų 
eilėse” tinkamai pagerbiami pa
ryžiečiai inž. A. Venckus ir B. 
SlepetytėVenckuvienė.

Nors ir nedidelis savo forma
tu ir puslapių skaičiumi, šis žur 
nalo numeris yra labai gražiai 
išleistas ir didžiai įdomus ir ak
tualus savo turiniu:

Vyr. redaktorių Algirdą Ka- 
sulaitį ir redaktorius J. Končių 
ir A. Vedecką tenką sveikinti
už redagavimo sumanumą, p.n.

*
VERGŲ STOVYKLOS 

RUSIJOJE

Chruščevo nustalinimo politi
ką, kaip anglų “The Catholic 
Times” gegužės 24 d. skelbia, 
pripažino nemaža faktų, kuriuos 
anksčiau komunistinis režimas 
neigė. Nors anksčiau Maskva 
visam pasauliui skelbė, kad Sov. 
Rusijoje nesą jokių priverčiamo 
jo darbo stovyklų, tačiau užuo
mina, jog Rusijoje panaikinta 
du trečdaliai Stalino laikais bu
vusių darbo stovyklų, privertė 
juos prisipažinti, kad anksčiau
buvo meluojama.

• 1
Kaip neseniai paskelbta, 

SSSR Teisingumo ministerio pa
vaduotojas Kudriacev pareiškęs 
Harvard universiteto Teisių mo
kyklos pref. Bermandui, kad 
praėjusį spalio mėn. buvęs pa
skelbtas įstatymas, kuriuo buvo 
panaikintos “pataisomojo dar
bo stovylclos”. Minėtas laikraš
tis stebisi, kad ryšium su tuo 
sovietų propaganda buvusi labai 
nežymi, atsimenant Vakarų nuo
latinį puolimą už vergų stovyk
las S. Rusijoje.

Toliau “The Catholic Times” 
rašo:

“Galbūt pakeitimas yra labiau 
žodinis nei faktinis, nes dabar 
ten yra “pataisomojo darbo ko
lonijos", taipgi ir kalėjimai ir 
garsusis GULAG, “centrinė sto
vyklų administracija” yra pa
keista “GUITK, kuri turi būti 
žinoma kaip įstaigą, kontroliuo
janti darbo kolonijas”.

Kudriacev pažymėjo, kad ko
lonijos žymiai skirsis nuo sto
vyklų. Jo teigimu, darbas būsiąs 
lengvesnis ir labiau pritaikintas 
ir bus kreipiamas dėmesys į ka
linio perauklėjimą.

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

NESVEIKAS OPTIMIZMAS
KZ. T-KUS, Illinois

Netikras |M>litinls sapnas

JAV delegacijos vadą Harold 
Stasseną Londono penkių vals
tybių (JAV, Britanijos, Sovietų, 
Prancūzijos ir Kanados) nusi
ginklavimo konferencijoje vargi
na netikro optimizmo sapnai. 
Prieš pat Velykas jis atbildėjo 
Washingtonan su pranešimu a- 
pie "didelį progresą”, rodomą 
Rusijos susitarimams. Pačios 
smulkmenos viešumon nepateko. 
Čia apramintas ir gavęs naujų 
instrukcijų, grįžo Londonan ves 
ti toliau derybų ir laukti tolimes 
nio “progreso” išsivystymo. So
vietų atstovas — teroro ir žval
gybos specas — Zarubinas, ap
silankęs per Velykas Maskvoje, 
gavo atitinkamas instrukcijas , 
vispusiškai išnaudoti Stasseno! 
optimizmą, —* netikro politinio 
sapno realumą sustiprinti, pa
darant “geros valios” įrodymui 
paprasčiausius nukrypimus nuo 
ankstyvesnių nesileidžiamų dis
kutuoti dalykų.

Rimtas galvojimas ir įtartinas 
misi leidimas

Stassenas per 10 dienų aiški
no “geros valios” tikrumą pre
zidentui, komisijoms, komite
tams, Saugumo tarybai, specia
lios paskirties asmenims ir visuo 
menei. Pastarasis tiek susižavė
jęs realybe bei Sovietų tiesa, 
kad drįso paskelbti spaudoje 
septynių punktų greitai galimo 
sutarties sudarymo planą tarp 
Rusijos ir Amerikos' nusigink
lavimo reikalu. Sutartyje būtų 
suminėti šie punktai: atominių 
ir branduolinių bombų bandymų 
uždraudimas, palaipsnis mažini
mas ir panaikinimas; 10-15% 
kariškų ir vandeninių laivų, lėk 
tuvų, tankų ir artilerijos suma
žinimas; tam tikrų sričių žval
gymas iš oro ir žemėje kontro
lės organų-inspektoriato suda
rymas; jų priežiūros pavedimas

Gale “The Catholic Times” pri 
deda:

“Reikia atsiminti, kad slap
tosios policijos pavadinimai bu
vo daugelį kartų keičiami, ta
čiau ji visuomet pasiliko ta pa
čia persekiojančia organizacija”.

Iš tikrųjų naujas vardas, bet 
ta pati tikrovė. Lietuvoje taipgi 
“agituojama”, kad jaunimas va
žiuotų į naujai kuriamas kolo
nijas, kur esančios didelės atei
ties galimybės. Jei tai nebūtų 
ir darbo stovyklos, o tik darbo 
kolonijos, tai vistiek būtų kolo
nizacija, kurios tikslas sveti
momis rankomis kelti S. Rusi
jos karinį ir ekonominį pajėgu
mą ir alinti jau užimtus kraš-

Jungtinių Tautų dispozicijai; pa 
kvietimas kitų tautų jungtis1 
prie sutarties, pirmoje eilėje tų,' 
kurios turi atomines bombas ar| 
ba greitai jas turės ir kitas smul • 
kmenas. Vadinasi, apie šiuos da1 
lykus Stassenas yra kalbėjęsis! 
su sovietų delegacijos vadu Za- 
rubinu ir yra gavęs iš jo tokių 
sugestijų, kurios, Stasseno nuo-; 
mone, nesudarys didelių ir nenu
galimų kliūčių pasiekti susitari
mo. Tik reikia esą mažos valan
dėlės laiko ir kantrybės. Spau
dai jis autoritetingai pasakė, 
kad "...that a first step arms 
agreement with the Soviets has 
become a real soon possibility...”

Vadinasi, viena puse rimtai 
galvoja, -kita kažin ką slepia, 
turi tik jai vienąi žinomą tiks
lą.

Stasseno “geros valios” 
pamatas

Be tariamosios susitarimo su
tarties gairių, jis pateikė ir ketu 
ris punktus, patikėtinai naujus 
sovietų pasiketimus gerojon pu
sėn. Štai jie: a) sutikimas kal
bėti nusiginklavimo reikalu tam 
tikrais punktais; b) beveik su
tikimas su Vakarų pasiūlymais 
dėl atominių ir branduolinių gin 
kių panaikinimo bei nukrypimas 
nuo savo bekompromisinio rei
kalavimo panaikinti JAV kari
nes bazes užsienyje, net arti so
vietų sienų; c) balandžio 30 d. 
sovietų pirmakartis pasiūlymas 
leisti nusiginklavimo kontrolę a-

titinkamų sričių savo teritorijo
je ir d) nesibaidymas ir kalbė
jimasis apie Vokietijos sujungi
mą taikiomis ir kultūringomis 
priemonėmis. Jei šie pasikeiti
mai būtų širdingi, tektų džiaug
tis, kad pirmasis žingsnis, ku
rio žmonija laukė 12 metų iš 
sovietų, pagaliau žengtas. Ta
čiau Zarubino užtikrinimas žo
džiu, net ir raštu, nėra geros 
valios tikru įrodymu, kuris leis
tų jais pasitikėti, mažintų ap
gaulės baimę. Stasseno sukelta 
audra, pasitarimai, aiškinimas! 
su vyriausybe, Saugumo taryba 
bei atitinkamomis komisijomis 
bus suradę ir jam davę tokias 
instrukcijas, kurios jo optimiz
mui neleis padaryti klaidų.

Korėjos paliaubų kontrolė

Žinome, kad 1953 m. liepos 
27 d. Kopėjos karas baigtas pa
liaubomis. Jų priežiūrai buvo su 
darytas inspektorių organas iš 
neutraliųjų kraštų valstybių. 
Karo metu Šiaurės Korėjos oro 
pajėgos ir aerodromai buvo su
naikinti. Sutartis draudžia sta
tyti aerodromus ir didinti oro 
pajėgas. Kas atsitiko? Pagal 
žvalgybos duomenis, šiandieną 
Šiaurės Korėja įsiruošė naujų 
aerodromų; juos laiko per 1000 
naujausios konstrukcijos rusiš
kų lėktuvų. Kontrolė veikia, in
spektoriai (čekoslovakai, lenkai, 
indai ir šveicarai) dirba, o kas 
vyksta — nemato ar laiko neka
rinių jėgų stiprinimu. Atsimena 
me, koks triukšmas buvo sukel
tas Pietų Korėjoje dėl inspekto 
rių “uolumo” ir darbų — vos 
prezidentas S. Rhee karinę jė

gą nepanaudojo. Tik Amerika 
sulaikė nuo nemalonių pasėkų. 
Korėjiečiai teisingai inspekto
riams davė šnipo vardą. Tai vie
nas komunizmo teisingumo ir 
jais pasitikėjimo žingsnis.

Kas nematoma Londone

Tos pačios Rusijos atstovas 
Londono konferencijoje manda
giai kalba, leidžia susidaryti opi 
nijai apie gerą valią, atėjusį 
laiką susitarti. Tuo tarpu Mask
va, kuri instruktuoja Londono 
delegaciją, varo šaltąjį karą vi
somis kryptimis. Sekančiam mė

nėšiui organizuoja kifą "pasau
linę taikos konferenciją” Ceilo- 
ne. Sovietai Indijoje ir Pietų 
Azijoje rodo žmonėms filmus a- 

[pie Hirošimos baisumus ir aiš
kina, kad tai yra Amerikos dar
bas ir kam jie gamina atomines 
bombas, kas yra tų bombų au
komis. Birželio mėnesį kviečia
mas jaunimas iš viso pasaulio 
į festivalį. Maskvoje daugiausia 
kreipiamas dėmesys į Afrikos 
jaunuolius. Visas išlaidas, kaip 

Į kelionės, pragyvenimo ir t. t., 
mokės Maskva. įvairiems taria-

(Nukelta į 5 pusi.)

tus. jk-

D fi M E S I O !
Populiari&kiausia ir hygieniSk įausta 

lietuviška
PIiAIJKV RIRPVKiA 

BRIDGEbORTK 
752 W. 3Srd St.

Dabar yra vedama labai (ienai ir 
gerai prityrusio kirpėjo. Kaina ta 
pati, bet darbas daug sąžiningesnis.

tSL*?5

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

1957 BUICKAS
T i k

#2,595.00
Dynailov, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK,
907 W. 35th St., Chieago 9, III- LA 3-2022

JONAS GRADINSKAS
J. G. TELEVISION CO. Pardavimu ir taisymu

‘ 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. ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

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

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

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telef. PRospect, 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934
f

“ li TOLI IR ARTI
NAUJI O/OtU TUOKU-NAUJAUSI KAAUSTTNO tUANKtN 

tusų NSTU AATTfUNAS-PtUUS iasąLininsasnuaunaunaa

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 V. 69 St CHICAGO 36, ILL Tel. VAIbeelt 5-9209

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

ištaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti IU >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. 9 ryto iki 12 vaL 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vaL iki 8 v.v.

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
RRKMIJUOTAS ROMANAS

117 tęsinys
* o ■.

Kai jis taip rašo, du policininkai atve'da Viktorą, 
išblyškusį, suveltais plaukais, suvargusį.

— Sveikutis, — vachmistras atkiša jam ranką.— 
Tamstele, kaip maniau, nekaltas, pinigai surasti. 
Tamsta laisvas.

Meistrą pirmiausia apstoja kunigai, paskui grū
dasi ir kiti, sveikina, kalbasi. Tik vienas Julius pasi
lieka prie lango. Nejuda ir Gimbutas.

— Dabar visi pas mane, pasirašykit, būsit liudi
ninkais, — kviečia Drąsutis.

Vyrai spiečiasi aplink. Pasirašo ir Julius, ar ne 
vistiek. Atidaro seifą ir pinigus padeda į senąją 
vietą.

— O kur mūsų vekseliai? Ištrauk! Reikia su
naikinti ! — Gimbutas žengia į priekį.

Valdyba užpila klausimais, ir buhalteriui nieko 
nebelieka, kaip vekselius išimti. Parodo klebonui, 
Gimbutui ir suplėšo.

Viktorui visą laiką rūpi, iš kur atsirado pinigai, 
kas juos atnešė Paklausia jis vachmistro. Sis sukru
tęs mosteli ranka.

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentflra iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui lr 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
J

TELEVIZIJA RADIJAS
HI FI PHONOGRAFAI o VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV A RADIO, INC.
8240 So. Halsted St., CAIumet 5-7252

— Čia paslaptis, tamstele. Toks jau gyvenimas! 
— Krauna portfelin savo raštus ir apžvelgia polici
ninkus. — Na, likit drūti! — Nusijuokia ir išklega pro 
duris.

Įkandin išeina ir abu kunigai. Vyrai tuoj už skry
bėlių, už kepurių. Gatvėje klebonas gal prasitars dau
giau. Apsupa juos, liet kunigas Senkus nešnekus. Jis 
tik pasiūlo Gimbutą pavėžėti namo. Nueina pasikin
kyti arklio. Nuo būrio atsiskiria ir vikaras su meistru.

Tada pakyla papirosų dūmai ir įtarinėjimai. Kas 
pavogė? Jaunas žmogus! Bet kodėl atnešė klebonui? 
Galėjo pamesti bankelio gonkose, nei šuo nebūtų su
lojęs. Kodėl atėjo abu kunigai ? Čia yra kažkoks ryšys 
tarp jų ir to nežinomojo. Pagaliau, buhalteris?!

Išsigandę šito žodžio, paslenka nuo gonkų ir vėl 
spėlioja. Klebonas Julių aiškiai puolė. O gal jis nu
švilpė? Dabar, kai pamatė, jog riesta, ir nunešė ku
nigui Senkui. Nesąmonė! Klebonas būtų kitaip kalbė
jęs, nebūtų pasiėmęs vikaro! Tačiau kunigas Senkus 
kažką sakė, kažką piktai minėjo, tai rodo, kad visdėl
to yra ryšys tarp Juliaus ir nežinomojo! Bet koks, 
koks?

Pasiusti reikia, jei kitaip darosi! Vakar išplėšė 
sukėlė visus ant kojų, šiandien lyg iš dangaus pini
gai nukrito. Tvarkos nėra! Kažkokia nemato/na ran
ka pasimaišo! Ko gero, štai, ramiausiai važiuoji na
mo, o toji nematoma ranka ims ir numaus skrybėlę. 
Paskui po kelių dienų staiga iš debesų vėl skrybėlė 
lept prie tavo kojų.

— Dutki! Nematoma ranka! —išpučia dūmą Lin
kus. — Aiški čia rankelė, stebuklinga! — šelmiškai 

I mirkteli. ■____________________

Vyrija tuoj užgula jį, gal žino, gal nujaučia. Lin
kus tik aiškina ir prideda:

— Nepraleiskime buhalterio iš akių.
Per kalbas negirdi kunigo, kuris atidarda rate

liuose. Kai jis pakviečia Gimbutą, dar vyrai sukrau
na linkėjimus:

— Išklausinėk būtinai: kas buvo, kas grąžino! 
45

GIMBUTAS įsisveria vežiman ir paprašo jam per
leisti vadeles. Klebonas nesipriešina. Pūkšdamas 
traukia į kairę ir toli nukiša kojas.

— Atsimink, arklys mano, botagu neskalbk!
Kleopas nieko neatsako. Sėdi susmigęs, paniu

ręs, kramtydamas ūsus. Kunigui gaila bičiulio. Vi
siems diena buvo griausminga, bet vistiek reikia 
judėti.

Užvažiavus ant Žarstės tilto, klebonas sukruta, 
žvelgia per akinius į pliuškantį vandenį.

— Va, koks upelis! Tik varlėm braidyti, ta
čiau kiek gero padaro. Jei ne jis, neturėtume pievų, o 
be pievų, nebūtų ir karvių. Kleopai, kaip tavo gal
vijai šiemet?

— Nieko!
— Mano silpni. Nugaišo veršis; paršas, buvo toks 

britvonas, paspringo. Rugeliai, kaip zuikio ūsai ^no
ris net patempti, kad didesni augtų. Kaip išmisime?

— Nieko, klebone. Mes gyvenam iš sulenkto del
no, o kunigas iš atlenkto. Badu nemirs! Bet eikim prie 
reikalo: kas nudžiovė banko pinigus?

— Nepasakysiu, Kleopai, taip yra! Reikia pa
laukti. IBn d a « f tu}

/
t
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Antradienis, 1957 birželio 4

Išvengė krematoriumo
(Atkelta iš 2 pusi.) 

me tarpe dar turėjo vienas pri
micijas, t. y. 1943 m. birželio 
13- d., Sekminėse, po daug var
go ir išgyventų kančių kacete 
pirmų kartą laikė šv. mišias, 
apsivilkęs kacetininko rūbais, 
vieton auksinės taurės vartojo 
stiklinę taurelę ir vieton pate- 
nos molinę lėkštelę. Pats jubi
liatas savo knygoje “Žmonės ir 
žvėrys dievų miške” taip rašo: 
“Gyvenime galima užmiršti vis
ką, bet šių įspūdžių — nieka
dos, nors jų apibūdinti nėra įma 
noma... Nptilpo galvoj, kad 
štai atsikviečiame eucharistinį 
Dievą. Kambary — mirtina ty
la. Atrodė, kad draugai nedrį
so kvėpuoti” ...

Baigdamas prašė kunigą ju
biliatą savo šv. mišias aukoti 
už pavergtą tėvynę, ištremtus 
kunigus ir kvietė visus pamal
dose dalyvaujančius jungtis prie 
bendros maldos.

Hartford, Conn.
Vyrų choro koncertas

Hartforde yra suorganizuotas 
vyrų choras, kuriam priklauso 
keletas dainininkų iš New Bri
tain, Conn., bei Thompsonville, 
Conn. Choras, vadovaujant mu
zikui Jurgiui Petkaičiui gegužės 
11 d. buvo surengęs koncertą. 
Vyrų choras padainavo apie 15 
dainų, mišrus choras padainavo 
7 dainas. Keletą dainų solo pa
dainavo dainininkė Lillian Syd- 
ney - Bastytė. Publika po kon
certo griausmingais plojimais 
nenorėjo dainininkų paleisti nuo 
scenos ir tupėjo kitas dainas pa
kartoti. Atsilankiusių buvo net 
iš Amsterdam, N. Y., Worces- 
ter ir Boston, Mass. Visi daly
viai buvo labai patenkintti šiuo 
koncertu ir nori daugiau tokių 
parengimų. Už gražų parengimą 
didžiausias nuopelnas tenka jau
nam muzikui Jurgiui Petkaičiui. 
Kitas asmuo, labai daug darbo

PADĖKA
Patyrus nuoširdžios talkos Ir malo

nau* bendradarbiavimo mūsų ruošto 
Žibuoklių baltulis metu Kili skautiš
ka padėka priklauso gėrimų bufete 
dirbusiems: p. J. Vepštui, p. V. Pa
vilniui. p. Beinorui ir p. A. Noreikų!; 
kasų. prie įėjimo tvarkiusiems: p. L.» 
Žemgullenei ir p. P. Meilui; progra
mų attikusiems: akomponiatoriui p. 
A'. Kalvaičiui lr jo vedamam vyr. 
skaučių kvartetui, p. S. Velbasiui ir 
jo studijos mokiniams bei akompa
niatoriui p. A. Skriduliui, p. I. Silin- 
gienei ir jos vedamai skaučių taut. 
šokių grupei ‘‘Grandis”; programų 
pravedusiai psktn. V. Pavilaičiūtei; 
vertingų fantų loterijai aukojusiems: 
p. J. Lieponiui, p. P. Bendoraičlui. 
p. M. Tumlenel, "Dainai”. “Terrai”, 
p. J. Karveliui, p. p. Prišmantams, 
p. E. Rudaičiui, p. R. Racevičlui ir" 
p. J. Budrikui; visoms ponioms, au
kojusioms valgių bufetui.

CLASSIFIED AND HUP W ANTED OS HELP WANTED — MOTERYS

REAL ESTATE SEAL ESTATE ' IŠNUOMUOJAMA — FOR RENT

įdėjęs choristų organizavime ir 
Buvęs Lietuvos operos solis-|kt„ yra Jonas Kodis (Kudzins- 

tas Ip. Nauragis šv. mišių metu
pagiedojo “Avė Marija”, o šv. 
mišias giedojo Nekalto Prasidė
jimo Seserų choras. Pamaldų 
metu be minėtų dvasiškių daly
vavo gerokas skaičius ir pasau
liečių, jubiliato artimų bičiulių, 
atvykusių iš Brooklyno, Brock
tono, Worcesterio ir kitų vieto
vių. Šventovė buvo pilna žmo
nių.

Aštri Yla

Po pamaldų vienuolyno salė
je buvo surengtos puikios' vai
šės, kurioms vadovavo dr. kun.
C. Cukuras. Pirmutinis kalbėjo 
kan. M. Vaitkus, iškėlęs charak
teringas jubiliato ypatybes, ati
tinkančias jo pavardei. Lyg Aug 
ščiausiojo Kūrėjo buvo specia
liai jam parinkta tokia pavardė.
Kun. Stasys Yla, turėdamas aš
trų protą, pasireiškė ne tik teo
logijos srityje, bet ir filosofijos, 
visuomenės, socialinių klausi
mų ir politikos baruose. Nekar
tą vienoje kitoje vietoje aštriai Teief*”jA 2-7510
įduria, o kitur savo priešą ir 
prismeigia, kad jis negali nė pa
krutėti. Prof. Kun. St. Ylos veik 
la yra labai plati ir šakota.

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

NOTARY PUBLIC 
8405 Weet 51 St.
WAlbrook 5-5030 

PRoepect 8-3579 (vak. ir semad.)

Mūr. 4 apartm., centr. šild.—(24.200. 
Mūr. 2 po 4 kb., centr. šild.—(25.400. 
Mūr. 8 kb. bung., gazu centr. šild.— 
(18.200. Puikus 1 metų 6 kb. bung.. 
brangūs priedai — (10.500. Nuo Chi
cagos 46 myl. vasarvietė su visais 
įrenginiais, maudytis ir žuv.—(1.900. 

•
Yra pigių Ir gerų pajamų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384 

(prie California e-vosj

RAMIOJ, GEROJ VIETOJ
Mažai šeimai ekonomiškai pertvar

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

Plytelėm klota vonia ir virtuvė. 
Naujas alyvos šildymas. Kilimai. 

. Chicago 32, UI, Tel. Virginia. 7- *20.000. a. Sirutis.
kas). Garbė ir choristams, ku-' 7419, po 6 vai. vak. Turiu žinių< PUIKI 6 KAMB. REZIDENCIJA 

1 apie žmoną gyv. Lietuvoje. vnim-u tstm»t a„ iamhuriui im

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų iinuomavi 

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate 
58Ifl So. Weetcrn. PRoepect 0-MS4

Dar kartų, visiems mūsų 
džiausiąs ačiū.

nuoėir-

SKAUČIŲ SESERIJOS VADUOS 
ŽIBUOKLIŲ BALIAUS RENGIMO 

KOMISIJA

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomas PETRAS - POVILAS 

RAUDONIKIS, s. Jokūbo, g. 1920 
m., bal. 20 d. Atsiliepti arba apie 
ji žinanti pranešti adresu: Anta
nina Bazarienė, 2436 W. 45th St.,

rie, nežiūrint tiek daug paauko
tų vakarų repeticijoms, kelionės 
išlaidų ir nuovargio, dalyvavo 
programoje. Padėka ir mote
rims choristėms, o taip pat ir 
sol. Lillian Sydney. Po koncerto 
buvo šokiai ir pasilinksminimas, 
vakaras visais atžvilgiais pavy
ko.

Lietuviškas radijo pusvalandis

Tam tikrai žmonių grupei su
siorganizavus, buvo atidarytas 
lietuvių radijo pusvalandis, per- 
duodafnas per WOP stotį 1410 
kilociklų sekmadieniais 12 vai. 
pietų metu.. Programos vedėju 
yra paskirtas Vladas Plečkaitis, 
iš New Britain, Conn. Jis yra 
vyrų choro dainininakas, supran 
ta parinkti dainas ir muziką 
šiai programai. Pusvalandis vei
kia jau daugiau kaip mėnuo. Pus 
valandžio reikalais kreiptis į VIa 
dą Pečkaitį arba Algirdą Pilve
lį, 122 Fairfield Avė., Hartford,

Laimingas tas, kurio nesmer
kia jo paties sąžinė. —Moises

Kilimais iškloti du kambariai. Dvi
gubi alium. langai. Rūsys apsaugo
tas nuo potvynių, šildomas gazu. 2 
karų garažas. (23,000. A. Katilius.

5 AKRAI ŽEMĖS
2 gyv. namai: vienas 7, kitas 5 

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

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West Tlst Street
Visi telefonai: AVAlbroolt 5:0015

Metinis balius

BRIGHTON PARKE
Nebrangiai, geroje vietoje, 44th ir 

Western Avė. 2-Jų aukštų; 8 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- Išnuom. 2 atskiri mieg. kamb. 

tisas rūsys. Pastogėje (atttc) Jau maŽQa ^„08. Visi paltogu-
įrengtas 1 kamb. Centrallnis apšildy- H •»» _ .______
mas. Venetian blinds. drapes ir kiti i Vyrui ar mergaitei,^ypač pa-
inoderniški įrengimai ir pagražini- — - - -
niai. Savininkas išvyksta Kaliforni-
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 pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis į raštinę ir mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus.

geidaujama vyresnio amžiaus ved. 
pora. 5025 Šo. Maplewood Avė., 
HEmloek 4-2477.

Išimom. 3-jų kamb. aĮrstutytas bu
tus. $30 į mėn. 5824 S. Butherford 
Avė. LUdlow 5-7991.

SHUKIS BUILDERS 
AND REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

Išimom. 2 apetatyti mieg. kamb. 
Galimybė naudotis virtuve ir galio
nu. 2 ar 3 dirbantiem asmenim.

CLbffade 4-0927

MISCELLANEOUS

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpubUe 7-9400

Kunigų Vienybės Centro val
dybos vardu sveikino prelatas 
J. Balkūnas. Katalikų Federa
cijos ir Kultūros Instituto var
du prelatas Pr. Juras, seminari
jos kunigų vardu kun. J. Kli
mas, kun. J. Švaigždys, buvusių 
seminarijos mokinių vardu kun.
T. Narbutas ir įteikė filmų apa
ratą, buvusių kacctininkų —
Kun. V. Pikturna, Norvieho vy
skupijos lietuvių vardu kun. V.
Paulauskas, Tėvų Pranciškonų 
ir “Aidų” vardu kun. Gidžiūnas,
Tėvų Marijonų — kun. J. Kup
revičius, Tėvų Saleziečių — kun. į istorijoje yra pirmasis kunigas I 
Andriekus, Ateitininkų Federa- kuris turi Kristaus žaizdas. T& 
cijos — prof. S. Sužiedėlis, Nu-I vas Pijus yra garsus nepapra- 
kryžiuotojo Seselių iš Brockto- stais darbais ir Dievo malonė 
no—Motina Anunciata, ir dau- mis. Knygoje aprašoma pra* 
gelis kitų kunigų sveikino. į našysčių dovana, nuostabūs iš

gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenime 

Kaina

Lietuviai legionieriai su mo
terimis rėmėjomis rengia meti
nį balių birželio 8 d. 7:30 vai. 
vak. Lietuvių Piliečių Klubo sve 
tainėje, 227 Lawrence Str., Hart 
ford, Conn. Bus smagi muzika, 
o moterys rėmėjos pagamins 
skanią vakarienę. Prašome pa
remti lietuvių legionierių F. Sa
bonio postą. Biletus galite gau
ti pas visas moteris rėmėjas ir 
visus legionierius. A. S.

TĖVAS PIJUS

įspūdingas ir graudus buvo 
kun. St. Ylos parapietės, kurk
lietės ponios Ražickienės žodis, 
kuris tryško pro ašaras iš susi
jaudinimo.

Daug gauta sveikinimų raštu, 
kurių svarbesnius tenka tepa
minėti: vysk. V. Brizgio, latvių 
vyskupo Rancano, Tėvų Jėzuitų, 
L. B. Centro valdybos pirminin
ko St. Barzduko, Seselių Kazi- 
mieriečių ir Pranciškiečių, vyr. 
skt. Matonio, “Draugo” redak
toriaus kun. J. Prunskio ir dau
gelio kitų bičiulių bei konfratrų.

Pabaigoj tarė žodį ir pats ju
biliatas, pareikšdamas, kad jis 
labai nenorėjęs švęsti savo ku
nigystės 25-rių metų jubilėjaus, 
nes tai dar trumpas kelias nu
eitas, sulaukus 50 metų, bet jau 
kas kita, kai Marijos Nekalto

yra įdėti 32 paveiksiu 
<2.00.

Galima gauti “DRAUGO“ 

Administraci jeje

4515 Wcst A3 Street, Ctilc-ago 29. III.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
vietoji; k; ia toliau

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
2313 W. 91st St, CMcago, Dl. 

Tel. PRrescttt 9-2781

f

M*8
nyoka«'e

1MIDLAND
Savinas and Loa 

A'.socidtion

A. A.
ONA ŽUKAUSKAS

(Vitkauskaitė)
Gyveno 2830 W. 39th Place 

Tel. YA 7-2839
Mirė birž. 3 d., 1957. 8 vai.

ryto, sulaukus 59 m. amžiaus.
Gimė Scranton, Pa.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
duktė Lucille Laskauskas. anū
kės Charlotte ir Carollne Petit, 
Jos vyras Ralph, sesuo Stella 
Petkienė, švogeris B1II lr jų šei
ma, sesuo Helen Šidlauskas, 
švogeris Jim ir šeima, dėdė Le
onas Laurutis, giminaitis Alex 
Girdauskis su šeima, gyv. Rock- 
ford, III., kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas antrad. 
1 vai. p. p. Petro Bieliūno kop
lyčioje, 4348 S. California Avė.

Laidotuvės Įvyks ketv., bir. 6 
d., iš koplyčios 8:80 vai. ryto 
bus atlydėta į švenč. Panelės 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią., kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, anūkės lr ki
ti giminės.

Tjaidottivių direktorius Pet
ras Bieliūnas. Tel.. LAfayette 
3-3572.

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE ■ 1653 W. 103 st 

Tel. BEVERLY 8-3040 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose ir
valdžios įstaigose.

INOOME TAA. Tai aeoountant

Savininkas parduoda mūrinį namą.
Geriausiame stovy. Šv. Agneės pa
rap. 5 kamb. apačioj, 3 kamb. vir
šuj. Pilnas rūsys. 1% garažo. Už
daras porčius. Karštu vand. alyva 
apšild. Prieinama kaina. CRawford 
7-0247.__________________________

CICERO. $18,500. Mūrinis 2-jų bu
tų. 6—5—1 kamb. Karštu vand. aly
va apšild. 2 autom, mūro karažas. 
Aluminum žieminiai langai ir sie
teliai.

CICERO. 6 butų namas. $18,700. 
2—4; 2—3; 2—2 kamb. Karštu vand. 
apšild. 2 autom, garažas. $216 paja
mų į mėn. plius savininkui 4 kamb. 
butas.

CICERO. $1 4.500. Pajamų namas. 
5 ir 3 k. Karštu vand. apšild. 2 au
tom. garažas. Savininkas turi par
duoti.

OLYMPIC 2-9580 OLYMPIC 0-O««5

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-Sklėje, mūr.; 6 būt. po 4 
kamb. Skubiai parduodamas, tik už 
$16,500.00.

57th ir Paulina. Mūr. 5 lr 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

LAfayetto 3-3881

ARTI IRVING, 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

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

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

1546 S. 46th Court, Cicero
TeL OLympie 6-0775 nuo 8 vaL 

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nno 5 vaL vakaro: 

OLympie 2-6752
LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvlrtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur- 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
6108 S. Ashland Ave_ Chieago M, DL

June 1957 

High School 

GRADUATES

TYPISTS I

Career opportunities in a 
friendly Loop organization.

Apply now and start 
after graduation.

$3,100 per year 

starting salary

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

Our offioes are among the 
newest and most modem in 
Chicago and our job and pay 
opportunities among the best.

CHICAGO TITLE 
& TRUST CO.

28 No. Gark Street
Personnel Dept. 5 th Floor

BUILDING B REMODELING

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tel. Bishop 7-3340 
2737 YVest 43rd Street

Remkite dien. Draugu

Pirkit Apsaugos Bonus!

MARQUETTE PARKE
Savininkas turi greitai parduoti 

1 % augšto medinį namą — 5 ir 31/, 
kamb., alyvos šildymas. Tik $13,000. 
A. Vaina.

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

Gage Pdrke. Mūrinis — 2 po 6 
kamb. su gražiai įrengtu rūsiu. Ga-

i ražas. Numažinta kaina.
PASITEIRAUKITE mūsų namų 

sąrašo ir įsitikinkite gerais pirkiniais 
Namų Savin inkai i

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

Bacevičius.

VARPAS Real Estate
Insurance Notary Public 

59 Ifl So. We«tcrn Avė. 
mtosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085

Nauji namai, garažai, įvairūs pa
taisymo ir pertvarkymo (remodel- 
ing) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., CMcago 32, OI. 
Y Arda 7-9075

GENERAL OFFICE
Permanent position 
Mušt be good typist 
Good starting rate 

Air-conditioned Office

ASSOCIATED TRUCK LINES 
2526 W. 2«th St. Bishop 7-4200

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

Employee Benefits.
Burlington Truck Lines, Ine.
434 W. Folk, WA 2-2845, ext. 842

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as

menų turinčių ilgų patyrimų.
STASYS FABIJONAS 

2146 Sv. H»ywe >w., T.lri. Virgiui. 7-7087

40 MITU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA lt 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

IENDROVI

4518 Arehtr Aveanfl i.i laj-a/i» 
AUGUST SALOUKAS Pm<l4

R O P H I
Geriausias prancūziškas konjakas

J

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sųlygomis

CHICAGO SAVINGS A LOAN ASSN.
6245 S. We«tem Avė.,_________ Chicago 36, III.

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

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

DISTRICT SAVINGS 1 LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., * Chicago 8, III.

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

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chicago 8, IU.

PASTOVIAUSIA VTZRTYBft — 
NEKILNOJAMAS TURTAS

Kas pirko — išlošė. Ko laukiate Jūs!
Brigliton Par kari:

Med. 2 po 4, dujų pečiais šild. 
(13,500.

Med. 2 po 4, su garažu, $11,500.
Mūr. 2 po 6, palikimas, reikia sku- 

Į biai parduoti.
Gage Parke:

Med. 2 po 4 su skiepu ir garažu. 
$14,500.

Med. 4 gražūs kamb. ant plataus 
sk'lypo. $12,500.
Kitur:

Mūr. bung. 7 kamb. puikioje 48 Ir 
Kceler apyl. $6,000 įmokėti.
Bizniai:

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

Valgyk), patalpa ir 5 butai judri 
vieta. Duos paskolą savininkas.

5 Imtai, 200 paj., tik (23,000,

SIMAITIS REALTY,
2737 W.43wl SU CL 4.2390

.miiiiiiiHMMiiniiiiniiiiiiimmthiiiiiiimHiiiiinimMiiiMMmimHiMiimiffliMiit  
šioje nekilnojamo turto pardavimo 

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

NORVILĄ
REAIj ESTATE SALES 

2000 W. 591 h St. Tel. I’Rospeet 8-5454
iiiKininiininniiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiimHiiiiiiiiiniiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairias remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 0-2793 nuo 9 vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro
Tel. OLympio 2-5121 nuo 0 vai. 
vakaro iki 11 vai. vakaro

LIEYmŲmTTBOS 
BENDROVE 

MORAS
Builders Gen. Contractors

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

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

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

Tel. PRospeet 8-2013 
UAlbrook 5-4800 

6800 SO CAMPBELL AVĖ. 
Chicago 29, DL

REIKALINGOS PADAVĖJOS 
VALGYKLOJE BEVERLY 
SHORES VASARVIETfiJ, Skam
binti telef.: PROSPECT 6-1985 po 
5 vai. vakare.

Ite Fun To Work Near Home
GENERAL OFFICE GIRL
For Purchasing Department. Mast 

type; will take full charge in nčar 
tuture.

OOURTESY STORM WIND0W 
2419 W. 14th St.

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

Why nat enjoy more home life. — 
Lesa waste of time traveling and

work near home.

STENOGRAPHER
Some Filing. Ideal co-workers and 
company benefits and starting 

salary
MR. F. LUKE

Tel. NE 8-1200

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

V. ŠIMKUS

Skelbtu “DRAUGE” 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraitia, o akelMmų 
kaina yra prieinama vlslema.

Susitarti šaukite TErminal 0-0031 
nuo 6 vai. p. p. kasdien Ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: *10 
Vnlton Willow Uprlnca OI

' PROGOS — OPPOR TUNTnES

Gerai einąs biznis — CORAK REEE 
SEA FOODS — FRENCH FRIED 
JUMBO SHRIMP * CHICKEN-IN- 
A-BOX. Visi modernūs įrengimai. 2 
blokai nuo Sears-Roebuck. Tiktai 
“carry-out-servlce”. Labai geros pa
jamos. Priimsime rimtus pasiūlymus. 
Apžiūrėkite. Skambinkite dabar — 
NEvaila 8-9219._________

PARDUOS ARBA ISNUOMUOS 
MftSOS IR GROSERTŲ KRAUTUVŲ. 
Puikūs įrengimai. Finansuos, 2433 W. 
09th Kt. Kreiptis | Mr. Mack, tolei. 
CEntrai fl-8513.

Attenfion: June Gradoates!
GENERAL OFFICE

Kxperienced or Inezperienred
For Order Department in 

Small Pleasant Office 
Typing NecessaTy 

Mušt Have Pleasant Voke 
For Phone Work.

6 DAY WEEK 
COMPANY BENEFITS

GOOD STARTING SALARY 
CALL HELEN

KEnwood 6-5058

ASSEMBLERS & TAUKAMS
YOUNG, EXPERIENCED.

TOP SALARY 
NEAR UNION STATION

Ttl. AHdover 3-6076

HELP WANTED — PEMALE

JUNE G R A D SI
The University of Illinois Medical Center

Kas many kiteresting openings for:

Bcginning Stėnos and Typists
Chcose the work you will likę. >

Exeellent Opportunity for Advanc«nent.
37' į IhmrM, ft Day D'eek. Bos to door

HELP WANTED — VYRAS

AUTO MECHANICS
Ir

BODY a FENDER VYRAI
Atsineškite įrankius pasiruošę darbut 

NUOLATINIS DARBAS 
MES JUS IŠMOKYSIME

Taisysite įvairių firmų automobilius
2450 S. Michigan Ava. 

CAIumet 5-7022

808 South Wood Street MOnroe 6-6160

Prasidėjimo seselių buvęs įpa
reigotas. Jaučiąs laimingas, kad 
dar esąs naudingas ir reikalin
gas lietuvių katalikų visuome

nei. -Dalyvis
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PREL. KAZIMIERAS BIČKAUSKAS
IZ. VALANČIUS, East Chicago, Ind.

Balandžio 29 dienos rytą East 
Chicagos, Ind., lietuvius pasie
kė liūdna žinia, kad nuo širdies 
smūgio mirė prel. K. Bičkaus
kas, šios kolonijos lietuvių pa
rapijos klebonas.

metu dirbti mirškuose, o vasa
ros laiku prie žemės ūkio dar
bų. Vienur ir kitur jam teko 
dirbti dieną ir naktį be jokio 
žmoniško poilsio. Dienos ir nak 
ties metu turėjo drauge su ki

visados būdavo linksmas, ener
gingas ir mėgstąs humorą. Lie
tuviai jo asmenyje neteko di
delio ir reto asmens, o ypač se
nesniosios ateivių kartos.

Už nuopelnus kun. K. Bičkau 
skas 1953 metais šv. Tėvo buvo

.. , . , itais dirbti kasdienius fizinius
.. . r i darbus, o tik poilsio ir nakties------------------- norima papasa-l . ... . •£ metu galėjo aptarnauti tikin

čiuosius dvasiniais reikalais. 
Dažnai turėdavo pastoracijos 

Prelatas K. Bičkauskas buvo reikalais važiuoti pas tikinčiuo- 
gimęs 1888 m. kovo 27 d. Pra- sius nakties metu, nežiūrint, 
zariškių kaime, Žąslių parapijo
je, Trakų apskr., pasiturinčio 
ir gausioje 9 vaikų ūkininko šei 
moję. Pradžios mokyklą lankė 
ir baigė Žąsliuose, gimnaziją 
Vilniuje, o kunigų seminariją 
Seinuose ir čia 1913 metais 
sausio 18 d. liko įšventintas į 
kunigus. Pirmoji jo pastoraci
jos vieta buvo Krosna, bet po 6 
mėnesių liko perkeltas toms pa
čioms pareigoms į Simną. Čia jį 
užklupo pirmasis Pasaulinis ka

tame rašinyje
koti apie prelato nueitąjį kelią, Į 
jo vargus ir pasisekimus.

ir globą visokios organizacijos, 
draugijos. Jis pats jų veikloje 
buvo aktyvus ir nuoširdus.
1936 metais sudėti bažnyčioje 
vitražai, 1937 metais įtaisyti 
nauji vargonai, o 1938 metais 
vėl išdekoruojama bažnyčia.
Nuo 1925 metų iki 1938 metų ... . , x „
parapijos statybos ir puoš.mo “““ tt?? ± 

darbams išleista apie 47,000 do
lerių. 1952 m. pastatoma vaikų 
darželiui naujos patalpos. 1953 
m. bažnyčia vėl išdekoruojama 
ir 1955 m. taip pat bažnyčios 
vidus iš pagrindų atnaujina
mas: uždėtos naujos lubos, grin

koksai yra oras, kelias ir jo to- ir ant sienų tinkas, perdažy

lis bei susisiekimo priemonės. 
Tik skubėta ir žiūrėta, kad sa
vo pareigas sąžiningai ir tinka
mai atliktų, kad laiku grįžtų ir 
su kitais darbininkais stotų 
prie kasdieninio darbo.

ti altoriai, suolai, statulos, įtai
syti nauji kryžiaus keliai (sta
cijos) ir t.t.

Sugrįžimas Lietuvon

Tremtinių draugas 
Naujiems ateiviams jis taip 

Ipat yra žinomas ir labai gerai 
pažįstamas. Jo dėka ir pastan
gomis gražus tremtinių skai-

Iš Rusijos 1921 metais grįžta ėius turėjo galimybės į šį kraš- 
Lietuvon, ir 1922 metais paski- tą atvažiuoti ir tinkamai įsikur 
riamas Kazlų Rūdos klebonu, ti. Be to, kun. K. Bičkauskas 
Čia jam pavedama suorganizuo pasirūpino, kad naujųjų ateivių 

ras, ir karo audros 1915 metais ti parapiją ir rūpintis bažny- vaikai nepamirštų savo tėvų
nublokštas į rytus. Pastovės- čįoa įr kitų bažnytinių trobesių 
vesniam gyvenimui sustojo Ru- statybos reikalais. Pavestas 
sijos gilumoj, Jeroslavos mies- darbas sekėsi, bet dėl lėšų sto
te, kame Įsijungė į karo lietu-,kos sklandžiai darbas nėjo, ir 
vių pabėgėlių globos darbą ir tais pačiais metais, gavęs iš vy- 
tuo pačiu laiku pradėjo lietuvių skupo 4 mėnesiams leidimą, iš-
gimnazijoje kapelionauti. Iš pri 
gimties buvo judrus, energin-

važiavo į JAV-bes aukų rinkti. 
Atvažiavus į Ameriką, Al

gas ir pilnas visokių norų bei bany, N. Y., vyskupo ir lietu- 
sumanymų, todėl ir šalpos orga vių kunigų patariamas, o be to, 
nizavimas jam sekėsi. Vysku- Vilkaviškio vyskupui sutinkant,
pas Cieplakas, įvertindamas 
kun. K. Bičkausko darbus ir 
matydamas jo gabumus, 1916 
metais paskyrė jį į Kastramą 
ten esantiems katalikams klebo 
nu. Ir čia jis rankų nenuleido, 
bet ėmėsi darbo, kurio čia buvo

sutiko kuriam laikui pasilikti 
JAV-se, kad papildytų lietuvių 
kunigų trūkumą. Paskiriamas 
Schenecady klebonu. Čia lietu
viai dar neturėjo nuosavos baž
nyčios ir parapija dar nebuvo 
tinkamai suorganizuota. Iš vie

begalės. Lietuviai išsirenka jį tos žydų jis nupirko sinagogą,
savo pirmininku. Čia kaip karo 
pabėgėlių pirmininkui tenka 
ant savo pečių paimti sunkią 
ir atsakingą darbų ir pareigų 
naštą. Jo žinion patenka mokyk 
la ir senelių prieglauda. Nekar
tą jam teko belstis ir į bolševi-, 
kiškos valdžios duris su viso
kiais lietuvių tremtinių reika
lais, o ypač jieškant mokyklos, 
prieglaudos ir virtuvės išlaiky
mui lėšų.

Apkaltinamas
Bolševikams tokie kun. K. 

Bičkausko darbai nepatiko; už 
tai liko apkaltintas, nuteistas 
ir į kalėjimą įmestas. Parapie- 
čiai išgirdę, kad klebonas bolše 
vikų yra suimtas ir nubaustas 
už tai, kad jis rūpinosi karo pa
bėgėlių reikalais, susirūpino, ir 
jų pastangomis buvo iš kalėji
mo paleistas.

Vyskupas tais pačiais metais 
kun. K. Bičkauską paskyrė į Si
birą rūpintis ten esančių lietu-

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GBLINYC1>
Geriausios gėlė« dėl vestuvių, bau»»- 
tų, laidotuvių ir kitų papuošima.

2443 Weet 63rd Stree*
Tel. PItospect S-0M33 Ir l’R

Duoną Ir Įvairias skoningas 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8339-4 L S. Lituanica Ave. 

Tel. t'l.if fsitle 7-0370
Pristatome j visas krautuves 
ir. restoranus, taip pat iš
siunčiame j visus artimuo
sius miestus.

kalbos: mokykloje įvedė papra
sta tvarka lietuviškas pamokas. 
Sau pagelbininkų pasikvietė iš 
tremties energingą kun. dr. P. | 
C. Bažnyčioje tik lietuviškai pa; 
mokslai ir lietuviškos giesmės 
buvo tegiedamos. Klebonijoje 
tik lietuviškai tekalbėdavo ir 
gatvėje sutiktą žmogų pirmiau
siai užkalbindavo lietuviškai;

verend titulu. Prelatas K. Bič
kauskas Indiana Harbor, Ind. 
Šv. Pranciškaus lietuvių para
pijoje išklebonavo 2 metus ir 
17 dienų. Per tą laiką jis atliko 
Bažnyčiai ir savo tautai dide
lius darbus.

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
NAUJA CENTRINĮ 

APŠILDYMĄ — GAZO 
AR ALYVOS.

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

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

1626 S. CICERO AVENUE
Cicero 50, UI. T0wnhall 3-6670
ANTANAS LIGUTIS, savininkas

W W ‘AT W W W W IA* ’A* W W •-*•*,A?JR JR ^R^R JR ^R JR ^R^R ^R^R^R ^R ^R^R

MOVING
A. BENIULIS atlieka Įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. Blshop 7-7075

A A
JUOZAS GARBAČIAUSKAS

Gyveno 842 W. 33rd Place.
Mirė birželio 1 d., 1857 m., 

11:50 vai. vakare.
Gim6 Lietuvoje. Kilo iš Tei

sių apskr., gyvenęs Salantuose 
ir Skuode.

Amerikoje išgyveno 7 metus.
Pasiliko dideliame nnuliūdime 

sūnus Anicetas, duktė Justi
na Levonavlčius. žentas An
tanas ir anūkas Anicetas, kiti 
gimines, draugai bei pažjstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje. 3807 S. Li
tuanica Ave. Laidotuves Jvyks 
ketvirtad., birželio 6 d. Iš ko
plyčios 8:80 vai. ryto bus at
lydėtas j šv. Jurgio parap. baž
nyčių, kurioje jvyks gedulin
gos pamaldos už velionies sie
lų. Po pamaldų bus nulydėtas 
J šv. Kazimiero kapines.

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

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

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

llllllllllllllllllllllllllllllllllllliliilllllllllll
Jei turite parduoti ar Išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu. Virginia 7-6640.
.'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIID Pirkit Apsaugos Itonus!

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON, /

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas miesie!

Tel — CEdarcrest 3-6335

A. A.

ANTOINETTE YURGAITIS
(Pagal tėvus RUTKAUSKAITĖ)

Gyveno 2517 Weat 46th Street, Chicago, Illinois.
Mirė birž. 1 <1., 1957 m., 4:45 vaL popiet, sulaukusi puses amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr., Krekenavos parapi

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

tas Chester Bambera, anūkas Dengias, dvi seserys — Anna Du
ros h ir Bessie Kastel, jos vyras Albin ir jų šeima, brolis Dr. 
John Kooth, 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 Dorcus 
Draugijai.

Kūnas pašarvota* Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 South 
Westem Ave. Laidotuvės įvyks trečiadienį, birželio 5 d. Iš ko
plyčios 1:30 vai. popiet bus nulydėta į kapines.

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

Nuliūdę lieka: vyras, duktė, žentas, anūkas, seperys ir brolis.
Liidotuvių direktoriai Mažeika-Evans, tel. REpublie 7-8600.

Mieliems p. Pranui Sideravičiui, p. Sideravičienei, 
jų dukrai Ramutei ir sūnui Antanui, mirus jų uoš
vei, motinai ir senelei

A. f A.
MARIJAI KLUONIUVIENE1,

gilią užuojautą reiškia jonas vasaitis nu šeima

A A
JUOZAPAS BERKIEL 

(Berkelis)
Gyveno 829 Victory St. 

VVAUKEGAN, ILL.
Mirė birželio 2 d., 1957, 9:30 

vai. vak., sulaukęs 78 m. amž. 
•Gimė Lietuvoje: kilo iš Uk- 
ųiergčs apskr., Gelvonių parap., 
Ižeriškių kaimo.

Amerikoje išgyveno 57 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

3 sūnūs: Stanley, marti Apolo
nija (gyv. Waukegane), Lietu
voje 2 sūnūs: Juozapas ir Pran
ciškus su šeimom, sesu-o Joana 
Medeska, gyv. Hartford, Conn., 
Lietuvoje sesuo Marijona Pen- 
kauskas. Aštuoni anūkai, vie
nas proanūkas, 5 povaikiai 
Chieagoje. kiti giminės, drau
gai ir pažjstami.

Priklausė šv. Cecilijos Dr-jai 
(šv. Mykolo parap. Chicagoj).

Kūnas pašarvotas Petroshius 
koplyčioj, Sheridan Rd. ir lOth 
St., Waukegan, Iii.

laidotuvės jvyks treč., birž. 
5 d., iš koplyčios 7:45 vai. ry
to ims atlydėtas j šv. Baltra
miejaus parap. bažnyčių (Wau- 
kegane), kurioje 8 vai. jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielų ir bus nulydėtas j šv. 
Mykolo parap. bažnyčių (Chi
eagoje). kurioje 10:30 vai. ryto 
įvyks gedulingos pamaldos. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Sūnūs, marti, anū
kai, proanūkai ir kiti giminės.

laidotuvių direktorius Petro
shius Funeral Home. Telefonas
Waukegane Dexter 6-0965.

UŪDlflO VALANDOJ
{ankitt

MAŽEIKA .EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6846 S*. Weatova Ava, Air Condltloned koplyčia 
7-8604 — 7-4441 Aatomoblliams vieta 
karto oyvena kltoaa aalaata dalyse] gausime

koplyčių arčiau Jūsų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Ave.
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

iš kurios padarė gražią ir jau-Į 
kią lietuvišką bažnyčią. Čia 
kun. K. Bičkauskas pustrečių 
metų sėkmingai klebonavo ir 
tvarkė lietuviškus parapijos rei 
kalus.

Indianoj

1925 m. balandžio 12 d. kun. 
K. Bičkauskas atsikelia klebo- j 
nauti į Indianą Harbor, India
na. Tuo metu šioje parapijoje į 

buvo didžiausia netvarka. Kle
bonai labai dažnai keitėsi, ir tik 
retas kuris teišklebonaudavo po 
metus ar daugiau, bet dažniau- Į 
šiai tik po kelis mėnesius. Ke
liais atvejais šios lietuviškosios 
parapijos bažnyčia buvo likusi 
be nuolatinio kunigo, ir tik sek- 
madieniais atvažiuodavo iš Ga-! 
ry ar atvykdavo vietos airių1 
kunigas. Atvažiavęs daugiau 
nieko nerado apart bažnyčios. 
Tais pačiais metais pastato kle
boniją ir joje įsikuria. Sekan-

vių, lenkų ir latvių katalikų pa- čįais metais pastatoma sese-1 
storacijos reikalais. Ir čia bol- rims namai ir įsteigiama lietu-j 
ševikiškoji valdžia jo pastora- viška mokykla. Mokyklai vesti į 
cinį darbą nepripažino darbu ir įr mokytojauti pasikviečiamos 
griežtai draudė naudotis tikin- seserys kazimierietės. 1928 me-i 
čiųjų aukomis. Sau duoną už- tais išdekoruojama bažnyčia, o' 
sidirbti buvo priverstas žiemos 1929 metais pastatoma parapi-
-------  • jos salė, prie kurios įrengia-
Nesveikas Optimizmas ma virtuvė ir dėl 300 žmonių t 

į nuperkami indai. Nuo to laiko
miemAHTKS^ntarinS’ fi!- v!8om3 ■P“ida'

■ i • >» i ... . re geresni laikai. Todėl jo para-mams kas metai Maskva islei-1 ,.® .. . . ,
džia $25,000,000. Tie filmai ne- P1JOS r‘bose radojvictą, paramą 

mokamai platinami atsilikusiuo
se kraštuose. Atitinkami Krem 
liaus “kultūriniai junginiai” tuos 
filmus vežioja ir veltui rodo, ži
noma, su paaiškinimais, kurių 
komentavimas nereikalingas.
Taip, šių paveikslų Londono nu
siginklavimo konferencijos sa
lėje nėra, Stassenas negali jų 
matyti. Jei jis pakeliautų su 
sovietiškais "kultūrininkais” to
se šalyse, kurioms ši prabanga 
skirta, jo optimizmui būtų smū
gis. Jis nesiektų “taikos betko- 
kia kaina”, bet rimčiau žiūrėtų 
į taikos reikalus. Tai mažas ki
tos rūšies optimizmo paveikslas.
Būkime tikri, kad iš jungtinio 
štabo v-ko adm. Arthuro W.
Radfordo, savo karštai tempe
ratūrai numušti, bus gavęs Stas 
senas vaistų.

Anot Indianos demokratų šen.
Jenncrio, Washingtone yra žmo
nių, kurie dirba taikai, myli ją 
ir kovoja už ją, bet jų vaisiais 
pasinaudoja laisvės priešai, fiian 
dieną toji stipri grupė jau ne- 
paslaptyje. Pati save iškėlė vie
šumon.

Mielą MARIJĄ KLUONYTĘ - SIDARAVIČIENĘ, PRANĄ 
SIDARAVIČIŲ IR IŲ ŠEIMA, del jų mylimos mamy
tės ir uošvės

A. t A.
MARIJOS KLUONIUVIENES mirties,

giliai užjaučia ir kartu liūdi
JANINA IR JONAS KRIŠČIŪNAI SU ŠEIMA

NUO U2SISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ZAIZDU 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurte kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagai! ramiai sėdėti lr naktimis 
miegoti nes Jų užalsenėjuslos žaizdos 
niežėjimų ir skaudėjimų senų atvi
ru ir skaudžių ialždų uždėkite 
LEGULO Otntment Jos gydymo , 
ypatbyes palengvins Jusu skaudėji
mų lr galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Jų tapai nuo skau
džių nudegimų. JI taipgt paAaiina 
niežėjimą ilgos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi paAaiina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE.8 FOOT, su
stabdo džiovinimą, odos lr parplyilmų 
tarppirščlu. Tra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskllslos odos dedlr- 
vtntų, odos išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduole nuo U- 
vlrSinių odos ligų. Le
gulo Otntment yra 
parduodama po 75 
ct.. 51.25, Ir SS.50.
Pirkite valsttnėseChl- 
cagoj ir apylinkėse—
Mtlwaukee, Wisc.. Oa- 
w,Ind. ir Petroit, Mi
chigan arba rašyki
te t r atsiųskite Mo
ney order |

LEGUIX), Department D., 
5618 W. Eddy St., Chicago 34. 111.

TROOST - PACHANK1S MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATOH), Vlce-Prenident

6819 So. Western Ave. Tef. GRovehilI 6-3745

„m

1 paminklų patalpas lr atgal mea visuomet parūpiname
tranaportaciją automobiliu.

Atdara kasdien Ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 5 vai popiet.

IŠNIKI ŠI K IT K DABAR — HUH PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJE! 
JOKIO JMOK|JIMO. NUMOKttHHTO KAPINIO DIENOJE.

A. A.

URŠULE VITKUS
(pagal tėvus Sabaliauskaitė)

Gyveno 3256 S. Union Avenue.
Mirė geg. 31 d., 1957 m., 5 

vai. popiet.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa

nevėžio apskr., Subačiaus para
pijos, Pavašakių kaimo. Ameri
koje išgyveno 4 4 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vyras Domininkas, sūnus Al
girdas, marti Helen, anūkas Al
be rt, .kiti giminės, draugai • b»-i 
pažįstami.

Priklausė šv. Kazimiero Vie. 
nnolyno Rėmėjų I ir-jai Ir Chi
cagos Lietuvių Iiruugijai.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. Li
tuanica Ave. laidotuvės jvyks 
trečiad., birželio 5 d. iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydė
ta j Šv. Jurgio parap. bažny
čių, kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už veįlonės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į fev. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimimo!, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

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

I.aid. direktorius Antanas M. 
Phillips, tel. YArds 7-3401.

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAIS 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO-
STASYS LITWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272 
Apkainavimą lr Prekių Priataiy 

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidara kasdien nuo
ii vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienaia iki 3 vai. vakaru

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6612 SO. WESTERN AVE. 1410 S0. 50th AVE. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- ^ur’mc koplyčias^
1 vimas dieną ir nak- B?' "Įžg v s o s c Chicagos ir

'tį. Reikale šaukti _ jMBrl J Ros61ando da,yse ir’ 
imua tuojau patarnaujamcJ

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. LAfayetto 3-3572

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

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

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

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

JURGIS F. RUOMIN
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. VArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKŪS
1446 S. 50th AVE., CICERO, III Tel. OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpuMit 7-1213
2814 W. 23rd PLACE Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL NOME
1424 S. SOth Ave. OLympic 2-5245 ir TOunhalI 3-9687
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X “Kristaus Karaliaus Lai
vo” naujam numery telpa šie 
įdomūs straipsniai: kun. J. 
Prunskio — Sekminių vėjelio 
dvelkimas, B. Mikalausko — 
Viešpaties dainius, dr. A. Balti
nio — Fatima — Dieviškoji 
šviesa mūsų dienų tamsoje. 
Myk. Muraičio — Grožis ir ste
buklai, kun. J. Maeiulionio, MIC
— Trys motinų tipai, B. Baro
— Ayinas laive, O. Labanaus
kaitės — Aleksandro siela at
sibunda ir visa eilė trumpesnių 
įdomių pasisakymų. Klausimų 
ir atsakymų skyriuje kalbama 
apie Jehovos liudininkus. Be to/ 
platus skyrius iš katalikiškojo 
bei lietuviškojo pasaulio gyve
nimo.

X Chicagos Augštesnioji Li
tuanistikos mokykla sekmadie
nį, birželio 2 d., turėjo savo abi
turientų išleistuves. Iškilmes 
pravedė mokyklos direktorė A. 
Rūgytė. Iš viso šiais mokslo me
tais mokyklą pastoviai lankė 
225 moksleiviai; mokyklą baigė 
35 abiturientai. Įdomu, kad tarp 
tą mokyklą lankančių yra 5 
studentai — einą mokslus augš- 
tosiose mokyklose. Po iškilmin
go akto ir sveikinimų, buvo me
ninė dalis, kurią išpildė Br. Jo
nušo vadovaujamas mokyklos 
choras. Taipgi buvo atidaryta 
mokinių darbų paroda, kur bu
vo gražiai pieštų tautiniais mo
tyvais ornamentų, koplytėlių, 
žemėlapių, rašto darbų. Plates
nis šių iškilmių aprašymas bus 
šeštadienio priedo “Lietuv. Mo
kyklos” skyriuje.

X Birželio tragiškų įvykių 
minėjimas įvyks birželio 15 d. 
7 vai. vak. Marijos Augšt. mo
kyklos salėje. Programoje trys 
svarbiausi punktai — oficialio
joj kalbos ir rezoliucijų pri
ėmimas, meniškojoj montažas 
“Vardan tos Lietuvos” ir paro
da, kurią paruoš Buv. Politinių 
Kalinių S-gos Chicagos valdy
ba. Plačioji Chicagos lietuvių 
visuomenė turės progos išklau
syti pranešimų, pasigerėti tu
rininga vaidyba ir dainomis, 
montažu ir pirmą kartą Chiea
goje pamatyti parodą, vaizduo
jančią teroro aukas pavergto
je Lietuvoje.

X Jonas Balčiūnas, laikraš
čio “Laisvoji Lietuva” leidėjas, 
šiomis dienomis atšventė savo 
50 m. amžiaus sukaktį, kuri ge
gužės 26 d. plačiau buvo pami
nėta Lietuvių auditorijoj. Vilk
damas sunkią leidimo finansinę 
naštą, sukaktuvininkas rašo 
straipsnius įvairiais visuomeni
niais klausimais. Duoną pelnosi 
dirbdamas Gen. Motors kompa
nijoj, kur už įvairius patobuli
nimus ne kartą buvo apdova
notas padėkos lapais ir pinigi
nėm dovanom.

X Liet. Saleziečių sodyboje 
prie Cedar Lake, Ind., berniu
kams stovykla atidaroma bir
želio mėn. 30 d. (sekmadienį po 
pietų). Stovyklą ves saleziečiai 
kunigai: Endriūnas, A. Saba
liauskas, Aug. Sabas, Ant. Nau
jokas, Edvardas Mozūras, bro
lis M. Burba ir kiti penki bro
liai saleziečiai.

X Linksmą,, turtingą įvairu
mais ir dovanom pikniką ren
gia vyčių sendraugių kuopa sek
madienį, birželio 8 d. Vyčių so
delyje, 2453 We8t 47th St. Bin
go, dainos ir vaišės neduos nuo
bodžiauti visiems, kas tiktai at
silankys. Komisija kruopščiai 
ruošiasi svečius iš arti ir toliau 
pasitikti.

X Smagus karnavalas dabar 
vyksta Sv. Jurgio parapijoje. 
Kasnakt dalyviams laimėjimo 
keliu paskiriama $50 dovana. 
Pristatyta daugybė pramoginių 
ratų ir laimės būdelių.

X Antano Nako Fortepiono 
Muzikos studija birželio 12 d. 
Marijos Augšt. mokyklos salėje 
surengė savo mokinių rečitalį. 
Dalyvavo net 38 mūsų jauniau
sieji pianistai, paskambindami 
eilę sunkių klasikinių kūrinių, 
kaip Čaikovskio, Klendelsohno, 
Chopino, Shuberto, Padęrews- 
kio ir daugybės kitų. Iš lietuvių 
kompozitorių buvo išpildyti kū
riniai A. Nako, V. Kerbelio, B. 
Dvariono. Iš jaunamečių klasės 
gražiai pasižymėjo Vytas Na
kas (paskambinęs B. Dvariono 
ir Liszt-Thompson kūrinius) ir 
Živilė Keliuotytė (Chopin, Cho- 
pin-Jorda) — abu tik 8 metų 
amžiaus. Iš pažengusiųjų kla
sės buvo visa eilė stiprių jaunų 
pianisčių. Ypač gerai laikėsi R. 
Apeikytė, O. Kreivėnaitė, R. 
Vansauskaitė, I. Suvaizdytė, R. 
Godliauskaitė ir kt. Platesnį ap
rašymą duosime vėliau. Kon
certas dalyviams darė mielą 
įspūdį.

X Jono A. Poškos ir Bernar
dine Lawr**nce (Laurinaitės) 
vestuvės praėjusį šeštadienį bu
vo labai šaunios. Iškilmės pra
sidėjo bažnyčioj. Vestuvių puo
ta buvo Clearing Club, kur su
sirinko keli šimtai jaunųjų gi
minių, jų bei tėvų draugų. Kaip 
žinom, jaunojo tėvai — Jonas 
Poška ir jo žmona Albina nuo 
pat savo jaunų dienų uoliai da
lyvauja lietuvių visuomeninėj 
veikloj. Taip jat įr jaunosios tė
vai yra veiklūs. Antanas Law- 
rence savo laiku buvo labai ge
ras L. Vyčių baseball’o žaidi- 
kas, o dabar uoliai darbuojasi 
Kolumbo Vyčių Mundelein kuo
poj

•X Už a. a. Broniaus Siručio 
sielą 12-jų jo mirties metų pro
ga buvo atnašaujamos šventos 
mišios š. m. birželio mėn. 3 d. 
Marąuette parko parapijos baž
nyčioje Chieagoje. Br. Sirutis 
buvo vienas iš pirmųjų lietuviš
kų knygų leidėjas nepriklauso
moje Lietuvoje. Jo ir Ad. Duni 
dzilos įsteigta “Dirvos” b-vė į 
knygoms leisti per 22 savo vei
kimo metus išleido apie 530 at
skirais pavadinimais knygų, 
virš 1 miliono egzempliorių.

X P. Jonušienė, žinoma šei
mininkė, vadovaus Balfo gegu
žinės užkandžių pagaminimui. 
Jonušienė mielai prisideda prie 
visų gerų darbų. Nežiūrint kad 
ji nemokamai apsiėmė Balfo 
gegužinės šeimininkės pareigas, 
dar padovanojo dvi vertingas 
dovanas, kurios bus galima lai
mėti gegužinės metu. s

X Antanina Juškienė ir Ona 
Jonikienė yra labai patyrusios 
iškilmingų vakarienių ruošime. 
Jos daugeliui banketų maistą 
paruošė Šv. Jurgio parapijos 
salėje, turėdamos gerų talkinin
kių. Jos taipgi ruošė vaišes 
kun. J. Prunskio sidabrinio ju
bilėjaus iškilmėms.

X St. Ažubalis, Kanados gy
ventojas, džiaugiasi St. Rašti
kio ir spausdintais “Drauge” 
prel. M. Krupavičiaus atsimini
mais. Atsiminimai, laiško auto
riaus nuomone, daug įdomesni 
už išgalvotas istorijas.

X Kun. Augustinas Sabas,
salezietis, paskirtas dirbti liet. 
saleziečių sodyboje prie Cedar 
Lake, Ind., š. m. birželio mėn. 
29 d. iš Portugalijos atvyksta į 
New Yorką.

X Dr. Ludmila ir p. Petraus
kai, Cicero gyventojai, susilau
kė pirmgimės dukters. Dr. Lud
mila savo dantų gydymo kabi
netą turinti 1405 S. 49 ct., Ci
cero, III., darbą pradės jau šią 
savaitę.

X “Draugo skaitytoju” pa
sirašęs asmuo atsiuntė “Drau
gui" vieną dol.' auką, kartu iš
reikšdamas džiaugsmą todėl, 
kad "Drauge” buvo išspausdin
ta žinutė, jog bus baudžiami 
gyvulių skriaudėjai.

*
X Turtingas pramogomis ir

dovanomis Šv. Antano parapi
jos karnavalas Cicero, III., bai
giamas birželio 4 d.

MUŠTYNES URBANOJ

Ašarinėmis dujomis ir kitomis taikiomis priemonėmis policija ramina 3,000 studentų sukėlėlių Ur- 
banoj - Champaign. Muštynės prasidėjo dėl niekų — pradėjus dviem korporacijom vandeniu laistytis. 
Suimta apie 50 studentų. Policija bemalšindama. neturinčius kur dėti energijos studentus, panaudojo 
apie 200 ašarinių granatų Kaip žinome tame Illinois universitete studijuoja labai didelis lietuvių 
skaičius, tačiau jų pavardžių nei suimtųjų nęi sužeistųjų skaičiuje nerandama. (INS)

Teisėjų rinkimai
Vakar Chieagoje buvo renka

mi teisėjai. Net 2,958 balsavimo 
vietose buvo naudojamos ma
šinos, likusiuose 820 precink- 
tuose balsavimai vyko kortelė
mis. Iš viso buvo renkama 20 
Apylinkės teismo, vienas Augš
čiausio teismo ir trys Municipa
linio teismo teisėjai. Chicagos 
gyventojai dar turėjo pasisaky
ti savo nuomonę apie projektuo
jamas paskolas bonais: $113,- 
000,000 miesto pagerinimams, 
$50,000,000 švietimo reikalams 
ir $15,000,000 Parkų distriktų 
reikalams ir dar eilė kitų pa
skolų. Gražus oras buvo palan
kus balsavimams.

2,500 policininkų parade
Katalikai policininkai, susi-į 

būrę į ŠV. Judo draugiją, sek-' 
madiertį atšventė sidabrinę su-j 
kaktį nuo to laiko, kaip jie I 
Chieagoje pradėjo rinktis į ben- Į 
dras jų organizacijos šv. mi-1 
šias. Ta proga buvo paruoštas ’ 
paradas, kuriame dalyvavo apie 
2,500 vyrų ir moterų policijos 
tarnautojų. Paradui vadovavo 
pats mėras Daley. Žygiavo 25 
policininkų grupės, po šimtinę 
kiekvienoje. Per policininkų pa
maldas giedojo 70-ties semina
ristų choras, atvykęs iš Šv. Ju
do seminarijos Momence. Poli
cininkai, kurie anksčiau yra 
buvę mišių patarnautojais, da
bar patarnavo pamaldas laikan
čiam kardinolui Stritch. 

Nepilnamečio mirtis
Kilus ginčams tarp dviejų ne

pilnamečių, buvo nudurtas pei
liu Michael Bucsko, 14 m. am
žiaus, Phil Rheridan mokyklos 
auklėtinis. Jį nužudė Adrian 
Konecki, 17 m. amžiaus. Nužu-i 
dymą matė dar vienas 14 metų 
berniukas. Jaunuoliai susiginči
jo dėl to, kas daugiau įgalėtų iš
gerti, susipyko, pradėjo muštis 
ir tada į Bucsko krūtinę buvo 
suvarytas trijų colių peilis. Jis 
kiek paėjęs sukrito.

Tragiška advokato 
mirtis

Advokatas Daniel D. Carmell, 
plačiai žinomas darbo unijų tar
nyboje, mirtinai užsimušė iš
šokdamas iš savo buto 1640 E. 
50 gatvė, Chieagoje. Atvežus i 
Illinois Central ligoninę buvo 
nustatyta, kad jisai jau miręs. 
Jo tragiška ųiirtis įvyko vakar 
rytą, kada jisai turėjo stoti į 
teismą, kaltinamas nemoraliais 
tikslais atgabenęs moterį iš 
lotvos.

Mokslo laipsniai 
mergaitėms

Mundelein mergaičių kolegi
joje mokslo laipsniai bus teikia? 
mi birželio 5 d. 3 vai. p. p. mo
kyklos teatro patalpose. Iškil
mėse dalyvaus ir kard. Stritch.

CHICAGOS ŽINIOS
Mirtinai sužeistas 

gydytojas
Dr. Raymond Halpin, 34 m. 

amžiaus, gyvenąs 331 N. Ma- 
son, Chieagoje, Mercy ligoninės 
gydytojas, sekmadienį buvo 
mirtinai sužeistas automobilio 
nelaimėje. Jo automobilis tren
kė į pervažą ties 1025 S. Cicero. 
Nelaimės niekas nematė ir jisai 
buvo rastas gulįs be sąmonės. 
Mirė praslinkus dviems valan
doms, kaip buvo nugabentas į 
Loretto ligoninę. Velionis buvo 
vidaus ligų specialistas, baigęs 
Lojolos universitetą. Buvo nee- 
vedęs. Liko didžiame nuliūdime 
jo tėvai.

Biologijos studijos 
mokytojams

Mundelein kolegijoje, Chiea
goje, su pritarimu JAV Moks
lo fondo, atidaromas specialus 
kursas mokytojams pasitobu
linti gamtamokslyje. Ta nauja 
studijų šaka pavadinta Biologi
jos Institutas Mokytojams. 
JAV Mokslo fondas apmokės 
išlaidas mokytojams, siekian
tiems pasitobulinti tame insti
tute.

Traukinys suvažinėjo 
mergytę

Chicago and Northwestern li
nijos keleivinis traukinys sek
madienį Dės Plaines mieste su
važinėjo 14 m. amžiaus mergy
tę. Nelaimingosios vardas — 
Lynn Drenk. Ji su drauge ėjo 
iš karnavalo. Jos ėjo bėgiais ir 
laiku nepastebėjo atlekiančio 
traukinio. Draugė spėjo pabėg
ti, bet Drenk buvo suvažinėta.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE .

— Trys maldininkų grupės
Putname Mariją pagerbti buvo 
atvykusios gegužės 26 d. Didelė 
maldininkų grupė buvo atvy
kusi iš New Britain, Čonn., va
dovaujant kun. J. Matučiui. 
Prie jų prisijungė kita. maldi
ninkų grupė iš artimųjų Put- 
namo apylinkių, kurią suorga
nizavo National Council of Ca
tholic 'YVomen. Prie naujosios 
Šiluvos Marijos statulos kun. 
J. Matutis įspūdingai pakalbė
jo, primindamas, kad Marijos 
apsireiškimas Šiluvoje yra 250 
metų ankstyvesnis už Marijos 
apsireiškimą Liurde.

Trečioji grupė atvyko vakare, 
padarė procesiją su žvakėmis 
prie Fatimos Marijos, kalbėda
mi rožančių atvyko prie koply
čios, kur yra naujoji Šiluvos 
Marijos stovyla. Šiai procesijai 
vadovavo kun. dr. Z. Smilga. 
Maldininkai buvo iš Wauregan, 
Conn.

Vliko sesija įvyko geg. 31 d. 
ir birželio 1 ir 2 d.

Atvyks karalienė
Londono laikraščiai praneša, 

kad D. Britanijps karalienė Elz
bieta spalio mėnesį besilanky
dama JAV-se atvyks ir į Chi
cagą. Paskutinis britų karališ
kos šeimos narys lankęs Chica
gą, buvo princas Edvardas, čia 
atvykęs 1924 metais.

Negyva moteris
Savo bute 4825 W. Adams 

buvo rasta negyva 38 m. am
žiaus persiskyrusi moteris Do
ris Jost, tarnavusi banke. La
vone — sunkaus sumušimo žy
mės. Jos sugyventinis Edward 
Quetler, 37 m. amžiaus, prisi
pažino ją mušęs, kai ji sekma
dienį ryto apie 3 vai. grįžo apė
jus tavernas. Quetler sulaiky
tas tolimesniam tardymui.

Jieško pigios elektros
Pramonininkų suvažiavime, 

vykstančiame Palmer House, 
paaiškėjo, kad šiuo . metu yra 
net 14-je vietų bandoma rasti 
būdus, kaip atominės energi
jos dėka būtų galima pigiai pa
sigaminti elektros. Tuos tyri
mus remia net 80 įvairių pra
monės firmų.

Susisiekimo ekspertai 
posėdžiauja

JAV ir Kanados policijos su
sisiekimo ekspertai nuo vakar 
dienos iki penktadienio posė
džiaus Evanstone. Tie posėdžiai 
tai pasirengimas susisiekimo 
pareigūnų konferencijai, kuri 
įvyks rūgs. 29 — spalio 3d. Ho- 
nolulu mieste.

— Prel. Mykolas Krupavičius, 
prieš kiek laiko atvykęs iš Vo
kietijos ir pabuvojęs New Yor
ke, pereitą savaitę išvyko pas 
kleb: kun. Gauronską į Ansonia, 
Conn. Tenai prelatas ketina il
giau apsistoti. Buvęs ilgametis 
Vliko pirmininkas prel. Krupa
vičius, prįeš išvykdamas iš New 
Yorko, čia dar turėjo visą eilę 
darbų. Praeitą sekmadienį, ge
gužės 26 d., jis pasakė pamoks
lą New Yorko Aušros Vartų 
parap. bažnyčioje, minint tos 
parapijos 52 metines. Vakare 
parapijos bankete prelatas kal
bėjo špie lietuvybės išlaikymo 
svarbą ir reikalą. Prieš tai — 
penktadienį prelatas kalbėjo 
New Yorko vyresniųjų ateiti
ninkų skyriaus susirinkime.

— Rymanta šarfinaitč, tar
naujanti JAV kariuomenėje, iš
buvusi keletą metų Vokietijoje, 
Heidelberge, grįžo atgal J JAV. 
Paskirta ir.jau dirba raštinėje 
S. Antonio, Texas.

— Dr. Kazys ir Dalia (Deve- 
nytč) Bobeliai susilaukė antro 
šeimoj įpėdinio, dukters, kuriai 

įduotas Rūtos Sofijos vardas.

ti įgudusio bei jautraus akorde
onisto E. Radionovo. Bendrai 
skautų pasirodymą su “Šiena
pjūte” Berisso padangėje visi 
žiūrovai palydėjo ilgais ploji
mais ir gėlėmis, “šienapjūtės” 
vaidinime dalyvavo L. Palįulio- 
nytė, J. Valentinas, D. Valenti
nai tė, A. Rastauskas, Z. Jau
nius, V. Rastauskas, R. Macke
vičius, Pr. Tamoševičius, Ed. 
Radionovas, F. Masiulytė Jau- 
nienė. Tautinių šokius šoko D. 
Santarai tė, O. Masiulytė, L. Pa- 
liulionytė, O. Čekanauskaitė, A. 
Jablonskytė, E. čikštaitė, F. 
Masiulytė, Jaunienė, V. Rastau 
skas, A. Rastauskas, R. Macke
vičius, S. Metrikis, T. Jackevi
čius,-Z. Jaunius. Režisūra — J. 
Valentino. Dainos muz. — A. 
Stasiulio. Taut. šok. grojo E. 
Radionovas. Grimas ir dek. — 
A. Jabloskytės.

BRAZILIJOJE
— Rio de Janeiro Liet. Kata

likų ir Dainavos bendruomenė, 
atsisakius jos pirmininkui kan. 
Z. Ignatavičiui iš pareigų, išrin
ko naują valdybą: pirm. — 
kap. K. Martinkus, vicepirm. — 
Ernestas Petraitis, sekretorė 
— Lucija Dutkaitė, reikalų ve
dėjas — Jonas Saurusaitis, ka
sininkas — Vaclovas Radzevi
čius. Dvasios vadas — kan. Ze
nonas Ignatavičius.

— Nelė Mazalaitė buvo nu
vykusi j Petersoną dalyvauti 
vietos lietuvių moterų klubo su
rengtame literatūriniame vaka
re. Ji tenai skaitė savo legendą 
"Apžadas”. Savo eilėraščių va- 

Į kare skaitė poetė Kotryna Gri- 
gaitytė-Graudušienė, o neseniai 
iš Europos atvykusi Zina Lau- 
rinavičiūtė padainavo lietuviš
kų dainų ir .operos arijų. Akom
panavo Arnoldas Presternikas.

Vakaro programą atidarė klu
bo pirmininkė Iz. Keraitienė, 
pabrėždama, kad vakaro pelpas 
bus skiriajnas siuntiniui vargs
tančiai lietuvei motinai Sibire.

Mazalaitė gegužės 5 d. buvo 
nuvykusi į YVaterbury, kur kar
tu su P. Jurkum ir L. Žitkum 
skaitė savo kūrybas Aidų žur
nalo koncerte.

— Dail. Povilas Puzinas, chi- 
cagiečių pakviestas, sutiko da
lyvauti jury komisijoje, kuri 
sudaryta vertinti Chicagos Jau
nimo Festivalio proga rengia
mos parodos paveikslams. Toje 
komisijoje dar dalyvauja skulpt 
Marčiulionis, Murinas ir Sku- 
pas-Cooper. Puzinas, vykdamas 
iš New Yorko į Chicagą, savo 
automobiliu nuveš į parodą ir 
newyorkiečių dailininkų pa
veikslus.

— Dail. Č eslovas Janusas ge
gužės 18 d., Jamaica Catan- 
Rose Institute of Fine Arts di
rektoriaus pakviestas, dalyvavo 
to instituto studentų darbų 
premijų paskirstymo jury ko
misijoje. Tai jau ne pirmas lie
tuvis Instituto talkininkas. Te
nai jau nuo 1948 m. (su per
trauka, nes buvo išvykęs į Ka
liforniją) dėsto dail. Puzinas, 
dail. V. K. Jonynas ir kt.

ARGENTINOJE
— Draugija “Mindaugas” va

ro platų kultūrinį darbą Beris- 
so lietuvių tarpe. Norėdami pa
brėžti kultūrinio bendradarbia
vimo reikšmę, neseniai pasikvie 
tė lietuvių skautų sambūrį, su
vaidinusį Gasparp Veličkos pje 
sę “šienapjūtė”.

Kaip žinoma, ši pjesė Argen
tinoje vaidinama bene šeštą kar 
tą, — skautai su ja buvo net 
nuvykę į Urugvajaus sostinę 
Montevideo, — tačiau žiūrovų 
buvo sutikta labai šiltai ir pa
lankiai. Sumanaus režisoriaus 
J. Valentino paruošti vaidinto
jai savo vaidmenis atliko įtiki
nančiai ir sklandžiai. Ypatingai 
gerą įspūdį darė pačių vaidinto 
jų įsigyvenimas į jiems skirtus 
vaidmenis bei masinių scenų na 
tūralumas. Bendrai reikia pas
tebėti kaip gerą ženklą režiso
riaus nuosaikumą šaržavime. 
To pasėkoje scenoje matėme 
simpatingą Miką ir įtikinančią 
miesto panelę. Šokiai, Z. Jau
niaus vadovybėje, atrodė iš
traukti iš tikrovės, — nelygi
nant kaimo vakaruškų įtikinan 
tis pakartojimas.

Gražiai skambėjo ir liaudies 
dainos, J. Stasiulio sumaniai 
kiek pastiprintos bei rūpestin
gai paruoštos.

Švelni ir augšto lygio tauti-j 
nių šoklų muzika bei kiti akor-j 
deono pasirodymai buvo atlik

KAS KĄ IR KUR
— Moterų Sąjungos 20 kp. su

sirinkimas įvyks birželio 4 d. 8 
vai. vak. Nekalto Pr. parapijos mo 
kyklos kambary.

Pirm. H. širvlnskienė

Nauja maldaknyge
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Suredagavo

Kun. K. Matulaitis, M.I.C.
Išleido

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija
640 puslapių; 3/, colio storumo

Kaina.............................................. $3.00

Paauksuota....................................$3.50
Tai viena Iš pilniausių maldakny

gių. spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; 11 novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams ir 
aboliucijai; maldos apaštalystes mal
dos; šv. Valandos maldos; 33 giesm.; 
Velykų ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
ir t.t.

Maldaknyge "Viešpatie, Išklausyk 
Manęs” yra labai gražiai išleista; at
spausdinta ant balčiausio ir geriau
sio popierio; tvirtai Jrišta su paauk
savimu ar be; nemažos raidės; daug 
ryškių Iliustracijų.

ši maldaknygė yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 

4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL.

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kam* paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENfiS
pasakų knyga —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA Vir
šelį ir iliustracija* piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina $1.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street, Chicago 29, IIL

KADA IR KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
štame leidinyje Ir 8 pusi. priede at
spausdinta JAV-bių Soclaiinto Drau
dimo (Sodai Security) Jatatyman su 
naujausiais I05H mitų papildymais, 
būtent: 1) Oficialės pensijų ir pašal
pų lentelės, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 62 metų amžiaus, 8) 
Nedarbingiems asnienims pensijos 
mokėjimas nuo 60 metu amžiaus

Be to, šiame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų atsitikimų įstatymas 
(Wonkmcn’s Oompensatlon), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno su- 
stžeidlmus klek mokama pašalpos. 
Leidinių kaina tik 80 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
•‘DRAUOAS’’

4545 West 68rd Street 
Chicago 29, Illinois

KAS TIK TURI GERA SKONĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ I

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chieagoje, 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 Chieagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

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


