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Tarptautinė civilinė aviacija tobulina savo veikla
Naujausi duomenys apie

modernią susisiekimo šaką
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Tarptautinės Civilinės Aviacijos 
organizacija čia ką tik paskelbė savo metinį pranešimą, kuriame 
yra pačių naujausių duomenų apie moderniąją šio amžiaus susi
siekimo šaką.

Įdomu yra tai, kad, kaip skel- ........................._r.--------
bia Organizacija, kuri yra Jung
tinių Tautų specialinė agentūra, 
praėjusiais metais pasaulio oro 
linijos pervežė dešimčia milionų 
keleivių daugiau nei 1955 m., 
kas sudaro apie 16 procentų pa
didėjimo. Ir dar maža to, skel
biama, jog, palyginus su skridi
mų distancija, pernai buvo pa
siekta geriausi rezultatai saugu
mo srityje.

Metinis pranešimas bus svare 
tomas šią vasarą įvykstančioje 
Jungtinių Tautų Ekonominės ir 
Socialinės tarybos sesijoje ir pas 
kui 1958 m. Montrealyje, Kana
doje, įvyksiančiame pačios orga- 
nizacijųos kongrese.

B
Oro keleivių žiniai

Nore tame pranešime ir daug 
įvairių technikinių duomenų, ku 
rie gali dominti tik aviacijos sri
ties specialistus, bet jame yra 
įdomių žinių ir paprastam pilie
čiui, jau esamam ar dar būsi
mam oro linijų keleiviui.

Neskaitant Sovietų Sąjungos 
ir komunistinės Kinijos, apie 
kurių civilinę aviaciją jokių ži- 
nių neduodama, pavyzdžiui, čia 
skelbiama, jog pernai tarptau
tinis susisiekimas labiausiai pa
didėjęs Tolimuosiuose Rytuose 
ir Šiaurės Atlanto regione. Apie 
830,000 keleivių pernai perskridę 
Šiaurės Atlantą, kas maždaug su 
daro apie 20 procentų padidėji
mo, lyginant su 1955 m. Bet lėk 
tuvai visdėlto dar nenurungė lai 
vų. Anie pernai ta pačia krypti
mi pervežė arti 985,000 keleivių.

Tačiau Organizacijos praneši
me ypatingai pabrėžiama oro li
nijų pastangos kiek galint padi
dinti liuksusinį oro linijų patar
navimą tai keleivių rūšiai, kuri

tarpu iš kitos pusės, oro linijos 
taipgi stengiasi ir sudaryti pri
einamas sąlygas vidurinės kla
sės keleiviams, šiuo metu esama 
planų įvesti trijų klasių oro lini
jų tarnybą. Augščiausioje vieto
je buvo liuksusinė klasė, toliau 
eitų pirma klasė ir pagaliau la
bai patobulinta turistinė klasė. 
Jau daugelis oro linijų yra įvedę 
15 dienų ekskursijų tarifą su 20 
procentų sumažinta kaina, o taip 
pat iš Europos į Šiaurės Ameri
ką jau kursuoja lėktuvai, kurie 
veža 40 procentų papiginta kai
na nesezono laikotarpiu. Ateinan 
tiems .metams norima ir taip jau 
žemas turistines kainas nuo 290 
dol. numušti iki 223 dol.

Rengiamasi jeto amžiui

Populiariai vadinami jetais 
(spausminiais) tie modernieji 
lėktuvai, manoma, kad apie 1960 
metus išstums iš kurso visus ki
tus lėktuvus. Kaip iš daugelio 
oro linijų veiklos matyti, visos 
jos dabar užsiėmusios tuo persi
tvarkymu. Jau praėjusių metų 
pabaigoje 343 sprausminiai lėk-
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tuvai buvo naudojami pasaulio 
oro linijų tarnyboje. Daugelis 
oro linijų ir toliau tebestudijuo- 
ja, kaip galima būtų dar labiau 
patobulinti tų lėktuvų pritaiky
mą civiliniam susisiekimui. Ypa
tingų pastangų, pavyzdžiui, de
dama tyrinėjimams, norint su
mažinti ūžesį, kuris yra vienas 
labiausiai nepakenčiamų dalykų 
sprausminio lėktuvo kelionėje.

Kai jau sprausminiai lėktuvai 
užvaldys pasaulio padanges, tai, 
manoma, kad jie maždaug jose 
ir pasiliks kokį desėtką metų. 
Pagal vieną tarptautinio susisie
kimo žinovą, kuris cituojamas 
Aviacijos organizacijos praneši
me, tai būsią dėl to, kad tolimes
nis lėktuvų greičio didinimas ne
būtų ekonomiškai pateisinamas 
dėl didelio oro pasipriešinimo, 
kuris atsiranda tada, kai lėktu
vas priartėja garso greitį.

Ir helikopterių era

Helikopteriai, arba, kaip ame
rikiečiai vadina, oro taksi, pasta 
ruoju metu vis daugiau ir dau

jos organizacija savo pranešime 
mini, kad keturiolikoje šalių jų 
esama arti šimto įvairių tipų. 
Amerikoje jie daugiausia yra 
naudojami tarpaerodrominiam 
susisiekimui, kai tuo tarpu, Va
karų Europoje helikopteriai da
bar nuolatos skraido tarp Briu
selio, Londono, Paryžiaus, Liuk
semburgo ir Saarbrueckeno.

Ypatingai pabrėžiama, kad 
helikopteriais skristi daug pato
giau, nes kelionė jais užtrunka 
vos pusę tiek, kiek reikėtų au
tobusais ar lėktuvais, įskaičiuo
jant, žinoma, ir nuvykimo į aero
dromą laiką, kai tuo tarpu heli-

yra pajėgi už tai užsimokėti. Tuo kopteriai gali pakilti iš miesto
centro.

Bet tuo atveju, kai prasidės 
sprausminių lėktuvų amžius, bū 
šią reikalinga atitinkamai per
tvarkyti ir helikopterius. Mano
ma, kad ateities helikopteriai ore 
maždaug prilygs traukiniams ar
ba laivams, kurie turės privežti 
keleivius prie nuo gyvenamų vie
tų nutolusių aerodromų, kuriuo
se pakils ir leisis sprausminiai 
lėktuvai.

Indijos V. K. Kristina Menon crrj-
ž<T> pirmų kartų į Jungtines Tautas 
po Širdies smūgio, kuris buvo prieš 
kelis mėnesius. Kristina Menon da
bar vra Indijos užsienio reikalų mi- 
nisteris. (INS)

Naujas Japonijos
apsigynimo planas

TOKIO, Japonija, birž. 10. — 
Japonija, naujai pasiūlytu apsi
gynimo planu, 1960 metais turė
tų 180,000 vyrų armiją, 1,300 
oro pajėgų lėktuvų, 124,000 tonų 
laivyną ir 200 laivyno lėktuvų. 
Programa turi gauti apsaugos 
tarybos patvirtinimą prieš patie 
kiant ją parlamentui. Programa 
būtų pradėta vykdyti 1958 m.

Amerikiečiai rūpinasi
našlaičiais Korėjoje

SEOUL, Korėja, birž. 10. — 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
antroji pėstininkų divizija ati
darė naują Korėjos karo rai
šiems našlaičiams namą Seoul 
mieste. Divizija davė 40 tūks
tančių dolerių užlaikyti našlaity- 
ną. Kiti JAV 8-tos armijos da
liniai davė dar 25 tūkstančius 
dolerių.

Prie Gazos pasienio
JERUZALĖ, birž. 10. — Dan- 

ny Agron, 37 metų, Jeruzalės 
mero Gerehon Agron sūnus, už
vakar buvo sužeistas, kai jo au
tomobilis užbėgo ant minos ne
toli Gazos pasienio.

Izraelio vyriausybės pareigū
nas pasakė: Jungtinių Tautų ka
riuomenės atstovas Gazos ruože 
ir Izraelio kariuomenės štabo vir 
šininkas šiandien svarstys sau
gumą palei Gazos ruožą.

Kongresmano žodis
WASHINGTONAS, birž. 10.— 

Kongresmanas Holifield, (D., 
Cal.) pirmininkas senato — at
stovų rūmų pakomitečio, studi
juojančio atominių medžiagų kri 
timo pavojų, vakar pasakė, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
turėtų sustabdyti didelių atomi
nių ginklų bandymus.

Egiptas sutiko
KAIRAS, Egiptas, birž. 10. — 

Egiptas leis prancūzų laivų sa
vininkams mokėti britų svarais 
už praplaukimą Suezo kanalu, 
paskelbė Egipto vyriausybė. 
Prancūzai to ir norėjo.

Laikraščiai spėja
ROMA, Italija, birž. 10. — 

Daugumas italų laikraščių spėja, 
kad naujas Italijos premjeras 
Adone Zoli, 69 metų, atsistaty
dins 48 valandų laikotarpyje.

Bomba kavinėje
ALŽIRAS, Alžirija, birž. 10. 

— Pajėgi bomba vakar sprogo 
Alžiro kavinėje po orkestro plat 
forma. Kavinėje buvo apie 300 
asmenų. Septyni asmenys žuvo 
ir 83 sužeista.

Jaunos poros šoko, kai sprogo 
bomba. Manoma, kad bombą pa
dėjo Alžirijos sukilėliai.

Komunistų teisme
BUDAPEŠTAS, Vengrija, bir

želio 10. — Vengrijos komunis
tų teismas nuteisė mirti šoferį 
Kapolanski, kad jis buvo paslė
pęs du pistoletus su šoviniais.

Keturi žuvo
PACOIMA, Calif., birželio 

10. — Keturi asmenys žuvo ir 
aštuoni kiti, sėdėję prie pietų sta 
lo, vakar išvengė mirties, kai lėk 
tuvas smogė į namą.

Visi žuvę, iš Chico, Calif., bu
vo lėktuve.
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Girard šeima Ottawoje, III., meldžiasi, kad JAV armijos specialis
tas VVilliam S. Girard grįžtų laisvas iš Japonijos į namus ir užimtų 
tuščią kėdę. Japonų teismas nori jį teisti, kad jis nušovė japonę mo
terį ginklų aikštėje. Iš kairės į dešinę: Louis Girard, VVilliam Girard, 
brolis; Louis vaiikaii — Terry, 5 metų, ir Joann, 16 metų; Mrs Gi
rard._______________ Į___________ (INS)

Egipto Nasseris teisinasi
NEW YORKAS, birž. 10. — 

Egipto prezidentas Nasseris va
kar pasakė, kad Jungtinės Ame
rikos Valstybės bandžiusios „nu 
žudyti“ jo kraštą „ekonominiu 
spaudimu ir badu“.

Nasseris taip pat pasakė, kad 
jo valstybės, ekonominis gyveni
mas dabar yra tiek pririštas prie 
sovietinės vėliavos, kiek prieš 
kelerius metus buvo pririštas 
prie vakarinio bloko. Jo pareiš
kimai pasikalbėjimo forma buvo 
atspausdinti „Look“ žurnalo da
bartinėje laidoje.

Kalbėdamas apie Egipto eko
nominius ryšius su sovietiniu 
bloku, Nasseris pareiškė, kad jis 
pasuko į Sovietų Rusiją, nes 
„Egiptui buvo gyvybės arba mir 
ties klausimas“.

LIETUVOJE
• Kovai su parazitais Vilniu

je įvyko mokslininkų pasitari
mas, kuriame dalyvavo Lietu
vos, Latvijos, Estijos, Rusijos, 
Baltarusijos, Lenkijos ir Čeko
slovakijos atstovai. Konferenci
jos dalyviai, pasidalinę sekcijo
mis, svarstė 25 parazitologinius 
klausimus. Buvo paskaityta apie 
90 pranešimų. Konferencijos pa
baigoje buvo priimta rezoliucija, 
kurioje kalbama ne vien tik apie 
tai, kaip išveisti parazitus, bet 
ir apie atominių bombų bandy
mų uždraudimą...

• Lėktuvai iš Vilniaus į Mas
kvą išskrenda dabar kas rytą 
7,55 vai. ir po 2 vai. 25 minučių 
esą Maskvoje, praneša Vilniaus 
radijas. Tki esą 27 vietų greitieji 
lėktuvai. Nuo gegužės 15 dienos 
esą atidarytos ir kai kurios nau
jos linijos. Dabar tiesiai iš Vil
niaus esą galima pasiekti Var
šuvą, Leningradą, Lvovą, o vi
daus susisiekime Kauną ir Klai
pėdą. Kursuosią daugiau lėktu
vų ir Kievo, Minsko bei Rygos 
kryptimis. Nuo birželio 15 die
nos prasidėsiąs tiesioginis susi
siekimas lėktuvais ir su Soči ku
rortu.

• Ant Šešupės kranto pasta
čius Antanavos jėgainę, iš 93 
apylinkės kolchozininkų šeimų 
elektrifikuota daugiau kaip kaip 
80. Iš viso tame rajone esą elek
trifikuota 15 žemės ūkio artelių, 
praneša Vilniaus radijas.

Lavonas be galvos
CHICHESTER, Anglija, birž. 

10. — Be galvos žmogaus lavo
nas su naro įrankiais vakar bu
vo vandens išmestas netoli Chi- 
chester. Manoma, kad tai naro 
Lionei Crabb lavonas. Žymus 
britų naras Crabb dingo praėju
siais metais prie sovietų laivo, 
kada Bulganin ir Chruščev lan
kėsi Anglijoje.

į.."'?

Jungt. Tautų nusiginklavimo 
lauke pasižvalgius

WASHINGTONAS, birž. 10. — Harold E. Stassenas vakar 
grįžo iš nusiginklavimo pasikalbėjimų su sovietais Londone. 

Turbūt jis tarsis su preziden-

Plaukiant iš Izraelio
PORT SAID, Egiptas, birž. 

10. — Egiptas neleido plaukti 
Suezo kanalu Norvegijos tank
laivio, kuris plaukė iš Izraelio 
Tel Aviv į Persijos įlanką.

Maskva nenori
paleisti Egipto

KAIRAS, Egiptas, birž. 10. — 
Sovietų atstovas Egipte išvyko į 
Maskvą aiškintis dėl pasunkėju
sių ūkinių santykių tarp sovietų 
ir Egipto. Maskva nori pririšti 
prie savęs Egiptą vis tvirčiau. 
Tačiau Egiptas jau nepatenkin
tas: kviečių ir žibalo transportai 
iš Sovietų Rusijos atėjo pasivėli
nę; nafta tiek buvo netikus, kad 
sugadino Egipto valyklas. Egip
tas norįs ūkinius santykius stip
rinti vėl su Vakarų valstybėmis.

Gamulka vėl žiūri
j Maskvą

VARŠUVA, birž. 10. - Lenki
jos komunistų partijos sekreto
rius W. Gomulka pasakė, kad 
Lenkijos sąjunga su Sovietų Ru
sija yra būtina Lenkijos egzis
tencijai. „Mes ne viską galime 
daryti, ko mes. norime“, pasakė 
Gomulka.

Gomulka tarp kitko pareiškė, 
jog Lenkijos sienos, girdi, bus 
garantuotos sovietų, kol Lenki
ja bus ištikimas Maskvos sąjun
gininkas. Dėl Amerikos pareiš
kė savo nusivylimą. Jos ūkinė 
pagalba esanti Lenkijai labai 
maža.

Mrs. Edith Miller atšventė aavo 
101 metų amžinus ankaktį Albany 
mieste, N. Y. Presidentas Eisenho- 
weria ją pasveikino atviruko. (INS)

tu Eisenhovveriu ir valstybės sek 
retoriumi Dulles naujo Jungti
nių Amerikos Valstybių ginklų 
kontrolės plano klausimu.

Mes atsargiai lr palengva 
svarstome tuos klausimus, kurie 
yra pirmas žingsnis į ginklų kon
trolės programą, pasakė Stasse
nas laikraštininkams.

Privačiai tarėsi[
Stassenas, prezidento Eisenho 

werio nusiginklavimo patarėjas, 
privačiai tarėsi su Britanijos, 
Prancūzijos, Kanados ir Sovie
tų Rusijos delegatais Jungtinių 
Tautų nusiginklavimo pakomite
čio suvažiavime Londone. Bet jis 
dar naujo plano neatskleidė.

M. Higgins (NYHT) rašo, kad 
Stassenas yra pasiryžęs siūlyti 
pirmiausia oro kontrolės planą 
ašigalio sritim, nes ten bus ma
žiausia kliūčių. Reikės tartis tik 
su Danija, Norvegija ir Kanada, 
kai jau Amerika bus susitarus 
su Maskva. Tačiau, sakoma, kad 
Stassenas norįs siūlyti ir Euro
pos srityje oro kontrolės zoną. 
Stassenas žino Vokietijos kanc
lerio Adenauerio pareiškimą, 
kad Vokietija nesutiks turėti vir 
šum savęs jokios oro kontrolės, 
kol Vokietija nėra sujungta. Ta 
čiau Stassenas pasiskubino pa
samprotauti, kad Adenaueris gal 
būt tą nusistatymą pakeis. Pa
keis po rugsėjo 5 d., kada Vokie
tijos rinkimai jau bus praėję.

Spėliojimas vertas dėmesio

Šis spėliojimas, nutrūkęs nuo 
Stasseno liežuvio, yra dėmesio 
vertas. Jis pakišo viešai mintį, 
kad Vokietijos kancleris Ade
naueris tik rinkimam lankęsis 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se, tik rinkimų propagandai kal
bėjęsis su prezidentu Eisenho-

Planuoja kreiptis
NEW YORKAS, birž. 10. — 

Dr. Linus Pauling šiandien pa
sakė, jog jis svarstąs kreiptis į 
visų valstybių mokslininkus, įs
kaitant sovietų, kad jie įsijung
tų į jo prašymą, kad būtų susi
tarta sustabdyti atominių ginklų 
bandymai...

“Šnipas” pasmerktas
KAIRAS, Egiptas, birž. 10. — 

Egipto teismas šJandien nuteisė 
mirti vieną egiptietį, kad jis šni- 
pinėjęs Britanijos naudai, bet 
atidėjo sprendimus keturiems 
britams ir vienuolikai kitų vyrų 
iki birželio 22 d.-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Britanijos karalienė Elzbieta II atvyks į Jungtines Ameri
kos Valstybės spalio mėnesį.

— Lebano pro-vakarų vyriausybė laimėjo parlamentariniuose 
rinkimuose.

— Kipro salos ortodoksų arkivyskupas Makarioa kaltina bri
tų saugumo pareigūnus, kad jie žiauriai elgiasi su graikais kiprie- 
čiais. Jis sako, kad visi britų pareigūnų žiaurumai bus patiekti 
Jungtinėms Tautoms.

— Jordanas reikalauja atšaukti du Egipto diplomatus saugu
mo pagrindu. Maj. Fuad Hilai, oro attache, ir Mohammed Aziz, 
generalinis konsulas Jordano Jeruzalės sektoriuje, kaltinami są
mokslu prieš Jordano saugumą.

— Prezidentas Eisenhotocris vakar šiek tiek sunegalavo. Bal
tuose Rūmuose vakar buvo atšaukti diplomatiniai priėmimai.

— Maurice Bourges - Maunoyry rytoj patieks naują ministe
rių kabinetą Prancūzijos parlamentui. Į jo numatytą ministerių 
kabinetą nesutiko įeiti populiarūs respublikonai (MRP),

— Kanadoje vakar buvo visuotiniai rinkimai.

weriu apie Vokietijos sujungimą 
ir nusiginklavimą, o kai rinkimai 
praeis, tai Adenaueris savo pa
reiškimus galės keisti.

Būtų smūgis Adenaueriui

Jei. Adenauerio apsilankymas 
ir bendras komunikatas su Ei- 
senhoweriu turėjo sustiprinti 
Adenauerio poziciją rinkimų me
tu, tai tokis pareiškimas, išėjęs 
tiesiogiai ar netiesiogiai iš Stas
seno štabo, tvoja Adenaueriui 
smūgį. Stassenas naikina tai, ką 
buvo Adenaueris su Eisenhowe- 
riu padarę.

Kiti klausimai

Sakoma, kad Stassenas siūlys 
vėliau suspenduoti atominių gin
klų bandymus, įšaldyti atominių 
ginklų gamybą ir dalinai suma
žinti kariuomenę ir paprastus 
ginklus.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Sovietų maršalas Žukov pa

skelbė, kad miręs majoras gene
rolas Fel. Baltušis Žemaitis, pa
sižymėjęs revoliucijos metu. Su 
bolševikų kariuomene jis 1918 - 
19 m. dalyvavo puolime prieš 
Lietuvą ir Šiauliuose mėgino su
formuoti žemaičių bolševikinį 
pulką. Bet kai nepasisekė jam 
nei raudonajai armijai, jis bėgo 
vėl į Maskvą. Bolševikam Lietu
vą užėmus 1940 m., jis buvo at
gabentas ir paskirtas „liaudies 
kariuomenės vadu“, o.paskui ją 
pavertus „teritoriniu korpu“ ir 
gen. Vitkauską paskyrus to kor
po vadu, Žemaitis buvo nukeltas 
į jo padėjėjus ir pagaliau atšauk
tas į Maskvą.

• Formozoje karas... Formo- 
zos vyriausybė pradės žiurkių 
naikinimo kampaniją spalio mė
nesį. Sakoma, kad Formozos sa
loje yra 40,000 žiurkių.

• Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse iš 100 gyventojų katali
kų yra 20. Tačiau iš 100 moky
tojų katalikų yra tik 3, iš 1,000 
gydytojų katalikų tik 12 ir iš 
1,000 specialistų, dirbančių prie 
atominės energijos, katalikų tik 
3... Taip kalbėjo Brooklyno vys 
kupijos statybos direktorius pre
latas R. MacDonald.

• Prancūzijoje per metus gims 
ta 55,000 vaikų, kurių motinos 
yra netekėjusios. Vadinasi iš 16 
motinų viena yra netekėjusi.

• Respublikonų vadai infor
mavo prezidentą Eisenhowerį, 
kad piniguočiai, kurie paremia 
rinkiminę kampaniją, dabar ne
nori pinigų duoti; jie nepatenkin 
ti, kad biudžetas tokis didelis.
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'Rašo DR. AL. RAČKUS'

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Avė.. Chicago, 32

Nepaskęsk
Vasaros karščiams siaučiant, 

ežerai įr upės žmogų vilioja. Mau 
dytis ir plaukioti malonu, tačiau 
ne be pavojų. Pavojai/ galima 
nuskęsti, galima susižeisti, gali
ma staiga mirti, galima ir kokią 
nors šnervių ar ausų ligą gauti.

Praeitais metais JAV virš 
7,000 žmonių besimaudydami nu 
skendo. Jų tarpe apie 200 lietu-

12. Niekados neperkrauk per
sunkiu kroviniu laivelio.

13. Pasirink maudymuisi ir 
plaukiojimui tokią vietą, kur ran 
dasi ir budi gelbėtojai — “life- 
guards”.

14. Mokykis plaukti jei turi 
progos mokytis iš to kurs moka 
plaukti.

,5. Niekad nepasitikėk upės 
srove ar jūros bangomis. Jos

vių. O galėjo neskęsti ir būtų visada pavojingos
16. Išmok kaip gelbėti sken

duolio gyvybę, išmok kaip teikti 
pirmąją pagalbą, ypač kaip teik 
ti dirbtiną alsavimą. To viso ga
li išmokti Raudonojo Kryžiaus 
kursuose, arba pas skautus.

Gaivinkis ir džiaukis maloniu 
vandeniu, tik vandenyje nešelk, 
nepaskęsk.

Daktaro atsakymai 
į klausimus

Klausia S. K. — Ėmiau vita
minus, kai buvau nėščia, taip 
pat kol maitinau kūdiki) iki 4 
mėnesių. Nustojau maitinti, nu
stojau ir vitaminus imti. Labai 
pradėjo smukti plaukai, tiesiog, 
pilną, ranką prišukuoju. Ar vėl

geriau, kad būtų neskendę.
Pereitą metą daug tūkstan

čių staiga mirė besimaudant, mi 
rė nuo apopleksinio smūgio, ar 
nuo širdies smūgio. Jei turi per- 
augštą kraujo spaudimą, ar jei 
širdis nestipri, tai einant plaukio 
ti ir vandenėliu pasidžiaugti būk 
pasiruošęs netikėtumams. Būk 
atsargus, vandenyje nesiusk.

Žmogus ne žuvis, tad neapsi
moka demonstruoti savo “spor
tiškumo” ir perdaug nardyti po 
vandeniu. Vienas kartas gali ne
meluoti. Daug tokių prašmatnių 
nardytojų apkurto, kai per šner 
ves vanduo patekęs į vidujinį 
ausies aparatą iššaukė otitis 
media ar prakiurdė ausies būg
nelį. Daug nardytojų gavo chro Į turiu tuos pačius vitaminus im 
nišką sinusitą ir vargsta visą ti, ar kitus? Ar be vitaminų tas 
amželį su savo nosies liga. praeis? Be to, prie kiekvieno 

Apie sužeidimų galimumus be- vaiko pastebiu, kad per neštu- 
šelstant vandenyje nėra ko daug mą akys nusilpsta. Esu trum-

KlaiiHia K. G. — Esu 43 m. 
amžiaus moteris. Ar nepervėlu 
mokytis automobiliu važiuoti? 
Ar yra pietų vakarų Chicagoje 
mokykla, kurioje galėčiau išmok 
ti vairuoti7

Atsakymas K. (i. — Mokytis 
nėra pervelu. Automobilių vai
ravimo mokyklų Chicagoje yra 
daug. Jų adresus gali rasti gel
tonoje telefono abonentų kny
goje. Jei sveikata normali ir 
fizinių defektų neturi, tai auto
mobilį vairuoti galėsi.

Atsakymas M. A. — Toji ant 
akių auganti plėvelė vadinama 
pterygium, kai pasieks vyzdžio 
vidurį, visiškai apvilks akis, ir 
tamsta tuomet jau negalėsi nie
ko matyti. Tamsta privalai ne

delsdama eiti pas akių specialis
tų gydytoją, kad jis padarytų 
operaciją. Nuimti nuo akių pa
viršiaus pterygiumą nesudaro 
jokių pavojų ir operacija yra 
nesudėtinga. Tik delsti — tai 
jau neapsimoka.

Atsakymas P. T. — Tiktai ne 
žinėlis galėjo tamstai patarti nu 
sipirkti hypoderminį švirkštą ir 
leisti sau po oda epinefriną, kad 
bronchinę azmą (dusulį) paša
lintume!. Reiki ažinoti, kad ne
atsargiai vartojant tokį sympa- 
thomimetišką vaistą kaip epi- 
nefrinas galima gauti baisųjį 
“status asthmaticus”. Tada jau 
bus tikrai blogai. Vai, reikia 
būti atsargiam'.

Atsakymas M. K., Hart, Mich.

— Taip, visokios plaučiams in- 
flacijoB, imobilizacijos ir opera
cijos yra daromos, kai jau nie
kas kitas negelbsti. Iš Lietuvos 
gautame laiške minimi vaistai 
yra geri plaučių tuberkuliozei 
gydyti. Tiktai sunkoka suprasti, 
kokiam tikslui, jeigu ne speku
liacijai, tokio didelio tų vaistų 
kiekio prašoma.

VIKTORO KO 2 I C O S 
Lietuviška gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5769 8. WESTERN AVĖ. PR 8-9633

P. ilLEIKIS, 0. P.
Orthopedaa - ProU-rtMae

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

(Areli Supports) Ir t. L 
Vai.: 9-4 lr 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
OHTHOPEDIJOS TECHNIKOS IAB.
2850 W. OSrd St. Chicago 29, Dl. 

Tel. PKospect 6-5084

paregė ir nešioju akinius.

Atsakymas S. K. — Be gydy
tojo priežiūros nepatartina jo
kių vitaminų imti. Nuo per- 
didelio kiekio vitaminų galima 
gauti hypervitaminozą. Hyper- 
vitaminozas, taip kaip liga, gali 
iššaukti labai keistų sindromų 
kompleksą, ypač gali paveikti 
odos (ir plaukų) sveikatą.

Ar DIRBTINI DANTYS
Juda, Kliba, Slysta? -

FASTEETH, patobulinti milteliai už
barstyti ant viršutinių ar žemutinių 
dirbtinių dantų, juos tvirčiau laiko. 
Nuslysta, nejuda, nekliba. Nėra jokio 
limpančio košės skonio ar jausmo. 
FASTEETH yra alkalinls (nerflgš-

Nueik pas savo daktarą iri tus). Nerūgsta. Sustabdo "dantų kva
pų”. Pirkite FASTEETH savo vais
tinėje. 

čia pasakoti. Tik kai nusibruži- 
ni nosį, ar susipjaustai kojų pa
dus, ar kokiu surūdyjusiu ge
ležgaliu pasiduri, tai privalai sau 
gotis, kad žaizdą neužsikrėstų 
ir, kad negautum kraujo apnuo 
dijimo.

Nevisi malonumai teikia svei
katą. Ir plaukiojimo malonumas 
nevisada ir nevisiems yra svei
ka. Nežinant saiko ir nežinant 
kaip vėsinančiu vandenėliu 
džiaugtis, kartais vieton sveika
tos žmogus gali gauti ligą. Kad 
išvengti ligų, kad išvengti pa
vojų ir kad nenuskęsti, tai ei
nant maudytis visada reikia 
prisilaikyti šių taisyklių:

1
sužinok koks yra tavo kraujo 
spaudimas ir kokiame stovyje 
yra tavo širdis. Tad maudantis 
žinosi kaip elgtis.

2. Niekad nesimaudyk vienui 
vienas giliame vandenyje.

3. Palauk vieną valandą po 
valgio pirm eisiant maudytis.

4. Vengk plaukiojimo jei esi 
pavargęs. Nesimaudyk jei blo
gai miegojęs.

5. Nenerk vandenin, nesimau
dyk jei buvai perkaitęs ar iš
prakaitavęs; palauk kol gerai 
pasilsėsi ir atvėsi.

6. Jei besimaudant skilvio duo 
butę suskauda, tuojau brisk lau 
kan iš vandens.

7. Jei beplaukiojant mėšlungis 
raumenį traukia, tuoj brisk lau
kan iš vandens ir tą dieną ne
simaudyk.

8. Plaukiok tiktai netoli kran
to.

9. Niekada nešok iš laivelio j 
gilų vandenį, nemandrauk!

10. Jei laivelis apvirsta, tai 
laikykis įsikibęs į laivelį kiek ga
lint, ir neišdrįsk nuo apvirtusio 
laivelio plaukti į kraštą.

11. Niekada nestovėk atsisto
jęs laivelyje ir, keičiant sėdynę, 
laivelyje būk labai atsargus, lai
velio nesupk, mergelių negąz- 
dink ir nelošk kažkokio “geniju- 
šo” rolės. Giliame vandenyje Į 
šposai dažnai baigias gailiomis 
ašaromis.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
Olbson 8-4938

• General is kontraktorius nau
jų namų statybai, įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime didelj patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkainavimal nemo
kamai.

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentfira Iki 
$10.000.00 kiekvienam indėliui ir teikalingi 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

NAUJOS P R E R t S, 
PIGI KAINA,

DĖLTO VISI
MĖGSTA DAINĄ!

Dabai muzikos mėgėjams (vestus 
naujau, didelis 

FONOGRAFŲ PIjOKŠTELI Ų 
SKYRIUS

Populiarios, klasines lr dzaso
— PLOKŠTELES —

Didelis pasirinkimas geriausių firmų
III FI FONOGRAFŲ

TV. Radio ir Elektrinių Aparatų

iiuDflinfl.
pTCLEVISIOn
Csates- Service)

Ofiso lr buto tel. OLymplc 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

Tek RElianoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

VDYTOJAS IR CHIRURGAS 
IRTI VIS GYDYTOJA81

3925 We*it 69th Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. lr 

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

TeL oftso Ir buto OLympio 2-4150
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St, Cicero 

Res. 1634 S. 49th Avė., Cicero

Kasdien 1-8 vai. lr 6-8 vai. vak., 
Iftskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

SPECIALUS BARGENAS

M

Sav. Ini. A. 8HMENAS 
8321 S. Halsted — CLiffslde 4-5665 

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

DR. I. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 YVest Slst Street
Priima ligonis pagal susitarlma 

H61 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 uuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdtan Iftskyrus trečiad Ir 
šefttad

Rea. teL GRovehill 6-5HO3

Ofiso telef. LAfayette S-8210, Jei 
neatsiliepia, liaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Trečiad. tik susitarus.

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-7333
DR. ANTANAS ALEKNA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1601 YV. Garfield Blvd.

Vai. — Plrmad., antr., ketv., penkt. 
1—4 ir 6—8; šeštad. 1—4; treč. ir

ŠALDYTUVAI

tik

1.00

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South YVestern Avenne 
vai.: kasdien 10-12 vai. I, 7-9 vai 
vak. šeštadieniais 10-a vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso ’elefonas: PR 8-3226 
Res telef. WAlhrook 5-5076

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarti. 
Telef. ofiso LAfayette 8-6048 

Rez.: VVAlbrnok 5-3048

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4253 W. 63rd St 
Ofiso tel. RElianoe 5-4410 

Resid. telef. GRovehill. 0-0617 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų.
Trečiad. lr šefttad. pagal sutarti

Ofiso tel. CLiffslde 4-2800 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 YVest 47th Street 
(Kampas 47th ir Hermitage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak 
Šefttad. nuo 2 Iki 6 vai., iftskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North \Vacker Drive 
(Clvlc Opera House. kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntrai 6-2204

5002 tt'est lOtli Str.. Cicero 
Vai kasdien 6-8, Aefttad. 1-2 vai 

Tel. TOvvnhall 3-0050
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika lr moterų ligos)
Ofisas ir rot.; 5100 S. Westem Avė. 
Tel. PRospert 8-1223 nrha WK 6-5677 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu.

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

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:30.

-Ii. ofiso HE.4-6849. rea. HE.4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 YVest 71 st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penut. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6. treč.lr fteit. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.

SS

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South YVestern Avenue 
Chicago 29, III 

telefonas REpublio 7-4600 
Rezidciicia: GRovehill 6-8161

pasimatymai pagal sutartie*

BILETAIj
PIRMĄJĄ JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ
Gaunami šiose vietose:

3322 S. Halsted Street 
3333 So. Halsted Street 

ROSEROOM, sav. J. Markauskas,
10758 So. Michigan Avenue 

P.METRIKIS, 1003 N. 18th St.,
Melrose Park, Illinois 

E. STANGENBERGAS, 4938 W. 15th St., 
Cicero, III.

N. ZAJANČAUSKAS, 4551 S. Hermitage 
B. BRAZDŽIONIS, 2646 W. 71&t St.. 
V. PRIŠMANTAS. 1805 W. 46th St. 
A. VASILIAUSKAS, 1345 S. 49th Avė., 

Cicero, III.

J. KARVELIS, 
TERRA,

Šiose vietose biletai po $1, $2, $3 
ir $4 bus pardavinėjami ligi birželio 1 
dienos.

Ložėse vieno bileto kaina $5. Rei
kia pirkti visą ložę, kurių yra 6, 8, 10 
ir 12 vietų. Biletai ložėse užsakomi 
pas: Miss Josephine Miller, 1030 Cent
ral Avė., Evanstone, Illinois, telef. GR 
5-9183, Evanston, III.

Iš provincijos visi biletai paštu už 
sakomi tuo pačiu Miss J. Miller adresu.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chieagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat joa įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga bisnio tvarka, ypatingai indėlių sangnmo ir divi
dendų na&umo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomos pinigus. Pasidėję tanpinius pas mus gausite ne tiktai saugumų — jų 
apdraudimų iki $10,000.00, augštų dividendų, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, nž kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

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

Lietuviai gyvenantieji nž Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus pafttu.

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

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

Atdara: pirmadienį nno 12 Ild 3, antradienį Ir penktadienį nno 9 Iki 4, ketvirtadienį nuo 9 ttd 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 Ud 2 valandoa po pietų.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7l5tl South VVeetern Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. lr penktad 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. lr 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 5-3766

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-0700 
Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Sp»-clalyl)ė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Vai.: kasdien1 tnuo 6 v. v. Jkt 9 r. vi.į 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 

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

Tel,: Ofiso — PUllman 6-6766 
Buto — BEverly 8-8946

Ofiso HEmloek 4-6816 
Rez. HEmloek. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIKOS 

2745 YVest 69th Street 
(priešais Šv. Kryžiaus ligonine) 

Priima pagal susitarlma

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginla 7-0036

Reridend Jos tel. BFverly 8-8944

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-0105

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 YVest 71st Street 
(7Ist ir Campbell Avė.)

Valandos: Kasdien nuo 2—4 ir 6—8. 
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 oftso PRospcct 6-6400
Rezid. PRoepect 6-6400

DB. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčiatė)

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.

Tel. oflao Victory 2-1681
Rez. Victory 1-0769

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
lr nuo 6-8 v.v. iefttad. 1-4 vai. popiet.

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. YVhipple Street

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

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayctte 3-4646.

Namų — CEdarerest 8-7786

DR. VLADAS* PRUNSKIS
GYDYTOJAS I lt CHIRITRGAS 
3259 South Halsted Street

Kasdien 8—7 vai. vak. Šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2417 
VV. 62nd St., tol. Republic 7-8818.

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 YVest Marųnette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak 

Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. oflao CA. 6-0257, rez. PR. 6-6666 

Rezid. 6600 S. ArteHlan Avė. 
VAI. 11 v. v. iki 8 p. p.; 6—9 v. v

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-6700 
Rez. RE 7-6867

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

2454 YVest 71st Street 
(71-oe ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Ofiso telef. Y Arde 7—1186
Rezidencijos — ST«-wart 8-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 YVest SSth Street 
(kampas Halsted Ir 86-ta galvS)

V AL. I—4 ir 8:80—8:80 p. p. kas
dien iftskyrus trečiadienius Atidara 

ftefttadlenlala 1—4 vai.

Tel. WAIbrook 6-9670
Rea Hllltop 6-1660

Dr. Alęxander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center 
6132 Sonth Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—8 v. vak.
Trečiad. Ir šefttad. pagal sutarti 

Tel. ofiso PR 8-8838, rez. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS OTDTTOJAS) / 
2500 YVeat (ISrd Street

VAL kasdien nuo 1—4 p p Ir 7:84
Iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

Telefonas GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKTU LTOU SPFGTALTSTfl
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—12 ir 7—6 v. v. pagal 
sualtarluiį išskyrus trečiadienius.

2422 W. Marųuetta Road

Ofiso telefonas — Bishop 7-9696
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

(Kampas Kedzie lr Archer) 
VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PF.O. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 YVeat 69th Street

Priešais Šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpublio 7-9980 

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

DR. ANT. RUDOKAS, OpL 
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

keičia Miklus Ir rėmus 
4455 8. Oalifornia Ava. .TA 7-7381 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šefttad. 10 ryto Iki S v. p. p.

uždarytas

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1896 

Pritaiko akinius
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 YVest 35th Street 

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki 8, tre
čia d. nuo 10-12, penktad. 10-2 lr 
ftefttadlenlats nuo 10 Iki 2 vai. p.p

A /

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų įtempimų., kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę Ir tollrogys 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trilkumus. Speciali atyda kreipiama 
t mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avė. 
Tel. YArds 7-1S78 

Vai. 10:80 iki 7 v. vak. Šeštad. 10:80 
iki 6 vai. Sekmad. lr treč. uždara.

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
4545 YV. 63rd 8L, Chicago 29, Illlnota, Tel. LUdlotr 5-9500

Entered as Recond-Clasa Matter March 81. 1916, at Chicago. 
Under U»e Act of March S. 1879.
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SUOMIAI NEPASIDUODA
Praėjusią savaitę Nikita Chruščevas ir Nikalojus Bulgani- 

nas lankėsi Suomijoje ir plačiai rodė savo veidmainiškas šypse
nas. Tačiau, spaudos žiniomis, suomiai nė kiek nesusižavėjo šių 
dviejų veidmainių vizitu. Jie priėmė juos labai šaltai.

Chruščevo ir Bulganino kelionė Suomijon buvo pirmoji už
sienin po to, kai sovietai sutriuškino vengrų pastangas išsilais
vinti iš komunistinės vergijos. Manydami, kad jiedu ten bus 
sutikti entuziastingai ir šiltai, planavo netrukus lankyti Švediją, 
Daniją ir Norvegiją. Atrodo, kad pirmasis bandymas nesėkmin
gas. Jeigu jiedu ir vyks Skandinavijon, gali laukai, kad ir ten jie 
bus šaltai sutikti. Žinoma, būtų geriausiai, jei skandinavai jų vi
sai neįsileistų. Bet jie to padaryti neišdrįs, nes skandinavai save 
laiko neutraliais ir bent tuo tarpu nenorės nuslysti nuo neutralu
mo pozicijos. Tiesa, Kremlius jau seniai siekia, kad visos trys 
Skandinavijos valstybės išsižadėtų neutralumo ir visu kuo pa
linktų Sovietų Rusijos pusėn, visai atsukdamos nugarą Vaka
rams.

Pasitikdamas Chruščevą ir Bulganiną Suomijos sostinės ge
ležinkelio stotyje, Suomijos premjeras V. J. Subselainen drąsiai 
ir aiškiai jiems pasakė, kad Suomijos nusistatymo stovėti neutra
lioje pozicijoje niekas nepakeis. Siekiama tą poziciją dar labiau 
sustiprinti. Tad, jei mažoji Suomija išdrįso šitaip pasakyti Ru
sijos diktatoriams, galima laukti, kad lygiai tokio drąsaus atsa
kymo jiedu susilauktų iš švedų, norvegų ir danų.

Reikia manyti, kad tiedu Kremliaus juokdariai visvien lan
kysis ir Skandinavijoj, ir kitur. Jų lankymosi proga laisvųjų 
kraštų žmonės, jei jau bus reikalinga juos pasitikti, turėtų tą 
progą panaudoti sovietų pavergtųjų ir persekiojamųjų tautų 
naudai. Reikėtų organizuotai Chruščevą ir Bulganiną pareika
lauti, kad bolševikų armijos būtų atšauktos iš okupuotų kraštų 
ir leista tų kraštų žmonėms laisvai ir netrukdomai pasisakyti 
dėl savo krašto santvarkos ir išsirinkti tokią valdžią, kokios gy
ventojų dauguma norės. Ta proga reikėtų priminti jų padarytas 
kruvinas skriaudas vengrams ir kitiems.

"Chicago Tribūne" sukaktis
Šiomis dienomis žymiausias ir didžiausias dienraštis JAV 

Vidurvakariuose — “The Chicago Daily Tribūne” — mini 110 
metų įsteigimo sukaktį. Jį pradėjo leisti Joseph Medill 1847 m. 
Jis padėjo šiam dienraščiui medžiaginius pagrindus ir nustatė 
jam kryptį, kurios ir damar tebesilaikoma. Pulk. Robert R. Mc- 
Cormick, redagavęs ir leidęs šį dienraštį nuo 1914 m. iki pat sa
vo mirties 1955 m., išaugino jį į tikrai didelį ir savotiškai įtakin
gą. Galėjai nekęsti jo politinio ar kitokio nusistatymo, bet vis
vien jį pirkai ir skaitei.

Velionis McCormiek buvo dešinysis respublikonas. Jis visais 
laikais puolė demokratus ir jų politiką, kai jie būdavo valdžioje. 
Ypač piktu priešu jis buvo prezidentų Roosevelto ir Trumano. 
Tekdavo ir prez. Eisenhoweriui, kadangi ir jis nėra “aiškus” 
respublikonas, darė nuolaidas demokratams ir nepakankamai 
skaitėsi su dešiniaisiais. Demokratai tuo pačiu atsilygindavo — 
kiekviena proga puldavo McCormicką ir jo dienraštį. Bet šitoki 
puolimai laikraštį dar labiau popularindavo.

Šiaip jau — žinių perdavimo atžvilgiu, užsienio korespon
dentų gausumu ir jų perduodamais reportažais — “The Chicago 
Ttribune” nedaug sau lygių dienraščių teturi.

Ir McCormickui mirus, laikraščio politinė liniją nepasikeitė, 
gal tik kiek sušvelnėjo.

LENKIJOS LIETUVIŲ VARGAI
M. KRUPAVIČIUS, Ansonia, Conn.

mažumas lenkinti. Mes, lietu
viai, tą jų lenkinimo “meną’* 
skaudžiai patyrėme ant savo 
kailio. Kor klasta ir apgaulė sa
vo tikslo nepasiekia, ten griebia 
si prievartos ir smurto. Ir šiuo 
metu, kai visa Lenkija velka 
sunkią raudonųjų smurtininkų 
naštą, savo mažumų lenkinimo 
politikos nemeta.

Minėtas kolektyvinis laiškas 
ta lenkų politika skaudžiai nu
siskundžia. Šiandien tas lenkini 
mas varomas atkakliai per baž
nyčią lenkų kunigų. Nė viena 
kiškas parapijas. Dėlto maži lie 
tuvio kunigo, nors Lenkijoj yra 
30 lietuvių kunigų, gerai mokan 
čių lietuvių kalbą. Jie visi pa
skirstyti po įvairias grynai len
kiškas parapijos. Dėlto maži lie 
tuviukai religijos mokomi len
kiškai, nors tos kalbos jie nesu
pranta. Nesunku suprasti, kiek 
jie tos religijos galės išmokti. 
Bet lenkų kunigai nesitenkina 
tik mažųjų lenkinimu. Jie sie
kia ir suaugusių. Dzūkai yra ge
ri patriotai. Jie moka gražiai 
priešintis svetimoms įtakoms ir 
ginti savo gimtąją kalbą ir tau
tos reikalus. Tas dzūkiškas kie
tumas dar labiau erzina kuni
gus lenkintojus.

Punske pvz. yra du lenkai ku 
nigai — Kaminski ir Kvaterski. 
Apie jų lenkinimo metodus mi
nėtame laiške taip rašoma: tie 
du kunigai tiesiog nachališkai 
lietuvius kolioja girtuokliais, 
mušeikomis, litewskie bydlo — 
lietuviškais galvijais. Jie savo 
antilietuviška veikla sudarė to
kią nuotaiką lenkų tarpe, kad 
šovinistiniai nusiteikę lenkai lau 

bibliotekėlės ir viešos skaityklė ■ kįa patogios progos surengti lie

a

ATSIMINIMAI APIE PROF. 
ST. ŠALKAUSKĮ

Vienu iš artimesniųjų velionio 
filosofo prof. S(t. Šalkauskio 
drauigų ir bendradarbių buvo 
prof. K. Pakštas. Didelį pasi- 
tamavimą atliko prof. Pakštas 
“Aiduose” išspausdindamas sa
vo atsiminimus apie Šalkauskį. 
Atsiminimai gyvi, turtingi, pa
puošti humoru, vaizdūs, pilni. 
Prof. Pakštas vis įdomiai užgrie 
bia ir ano laiko žmones, ir ap
linkybes, tuo dar labiau rašinį 
praturtindamas. Prof. Pakštas 
čia su poetiniu iškalbingumu ta
ria apie velionį: “Šalkauskis li-

Dabartinė bolševikinė Lenki
ja ilgą laiką neskelbė jos dabar
tinės ribose gyvenančių mažu
mų statistikos. Ją paskelbė tik 
pereitais metais ir tai kaikurias 
mažumas tik paminėjo, nenuro- 
dydama jų skaičiaus. Pagal tą 
statistiką, lietuviai priklausą 
prie mažųjų skaičiaus. Jų esą, 
jei neklystu, 20,000. Dalis jų 
yra išsisklaidžiusi po visą Len
kiją. Kiek didesnis skaičius gy
vena Varšuvoj ir Lodzėj. Bet 
kompaktinėje masėje gyvena 
smurtu išplėštose iš Lietuvos 
pietų Lietuvos žemėse, vadina
mame Suvalkų trikampyje. Ja
me yra trys parapijos — Puns
ko beveik grynai lietuviška. Len 
kų skaičius labai nykus, šiuo 
metu atsirado jų daugiau, kaip 
okupanto infiltratas. Smalėnų 
parapijoj lietuviai sudaro didžiu 
mą. Seinų parapijoj tautiniai su 
sipratę lietuviai sudaro mažu
mą. Kalbėsiu apie šias tris paia 
pijąs.

Lietuvių suvažiavimas

Neseniai spaudoj buvo pra
nešta maloni žinia, būtent, kad 
Punske buvo Lenkijoj gyvenan
čių lietuvių atstovų suvažiavi
mas ir kad suvažiavimas pada
ręs naudingų sprendimų, liečian 
čių jų organizaciją ir veiklą. Su
važiavimas ir savo sunkumus, ir 
vargus konstatavo. Ypatingai 
nusiskundė dideliu lietuviškos 
spaudos badu. Jos sunku gauti 
net iš dabartinės bolševikų oku
puotos Lietuvos. Lietuvių turi
mos kelios lietuviškos pradžios 
mokyklos ir viena augštesnioji 
neįstengia sudaryti net mažos

ir apie ištikimus delfinus.
Šiame “Aidų” numeryje bai

gia savo studiją apie idealizmo 
ir materializmo kryžkelę (Hė
gelis ir Marksas) Feliksas Ju
cevičius.

KIEK MES MATOME 
ŽVAIGŽDŽIŲ?

Mūsų astronomas dr. R. Za- 
lubas “Aiduose” informuoja apie 
žvaigždes. Jis visada seka nau
juosius mokslo atradimus, todėl 
jo straipsniai aktualūs, turtin
gi faktais. “Aiduose” rašydamas 
apie žvaigždes jis primena, kad 
paprasta akimi mes jų temato-

lės. Šiais metais čia gyveną pun 
skiečiai lietuviai gavo laiškų su 
prašymu atsiųsti jiems įvairių 
knygų, kaip L. enciklopediją, 
grožinės literatūros ir religinių 
knygų — ligi maldaknygės. Ar 
kas pasirūpino tų knygų pasių
sti, nežinau.

Skaudžios žinios

Š. m. gegužės mėnesį gautas 
naujas laiškas. Jį dabar rašo ne 
pavieniai asmenys, bet minėtų 
trijų parapijų atstovai. Ir šiuo 
atveju labai skundžiasi spaudos 
badu, kas, suprantama, didina 
nutautinimo pavojų. O lenkai ne 
spaudžia. Jie pratę nuo senų se
novės, nesirinkdami priemonių

Pirmas Liuterio katekizmo 
vertimas prūsų kalba pasirodė 
1545. Kaip pirmojo, taip ir ant
rojo leidinio kūrėjas nežinomas. 
Abelio Will’io Liuterio Euchiri- 
diono vertimas išėjo 1561. Prof. 
Bezzenbergeris randa jį pasibai
sėtinu, kadangi kalba pernelyg 
suvokietėjusi. Ir nenuostabu: 
prūsų kalba jau apie 1,400 už
geso’

tuvių skerdynes.

Kreipimasis į vyskupą

Mūsų prašymai ir maldavi
mai nieko nepadeda. 1956 metų

gale lietuvių delegacija buvo nu 
vykusi tais reikalais pas Lom
žos vyskupą Moscickį. Ji prašė 
vyskupą nutraukti kunigų anti
lietuvišką veiklą. Bet iš vysku
po sulaukė tik patarimo sėdėti 
ramiai, nes, jei tęs savo kovą 
su lenkinimo kunigų politika, 
bus ištremti iš savo gimtinių 
Lietuviai jieškojo teisybės ir 
pas civilinės valdžios žmones. 
Bet ir jie atsisakė betkuo padė
ti, pasiteisindami, kad jie negalį 
kištis į bažnytinius reikalus. 
Bet tai pilotiškas rankų nusiplo 
vimas. Jie nesikiša į bažnytinius 
reikalus tik ten, kur lenkinami 
lietuviai. Į lenkiškus bažnyti
nius, grynai lenkiškus reikalus 
jie net perdaug kišasi. Tai paro
do šitų kunigų, eilės vyskupų ir 
net paties Lenkijos Primo kar
dinolo Višinskio kalinimas, pa
vedimas Piaseckio vadovauja
miems bolševikuojantiems “kata 
likams” su grupe tokių pat ku
nigų, vadin. “kunigais patrio
tais”, kontroliuoti vyskupų veik 
lai ir t.t. Civilinė valdžia ir len
kintojai lietuvių atžvilgiu siekia 
to paties tikslo. Kun. Kvaterski 
neduoda išrišimo ir padoriau
siems lietuviams katalikams tik 
už tai, kad jie bažnyčioje gieda 
lietuviškai rožančių. Dėl to ne
mažas skaičius tikinčiųjų lietu
vių nustojo lankę bažnyčią ir 
ėję išpažinties.

Dėmesio jų prašymui

Tuo būdu suterorizuoti lietuviai 
bijosi, kad nepasikartotų po II 
Didž. karo surengtos lietuviams 
skerdynės ir persekiojimai. Šiuo 
šiurpiu metu buvo lenkų parei
gūnų sušaudyti be jokio teismo 
Malinauskas, Paransevičius, Jo
nužis, daugelis buvo kankinami 
ir ištremiami. Todėl supranta
mas jų nerimas dėl ateities. Mi
nėto laiško autoriai maldauja 
laisvų lietuvių užtarimo ir pa
galbos. “Mes prašome jus, ra
šoma ten, iškelkite mūsų reika
lą kur tik galite. Tepasiekia

Augščiausiojo Ganytojo Pijaus 
XII ausį, gal tuomet sulauksi
me teisingo sprendimo”.

Kaikas tų nelaimingųjų mūsų 
brolių lietuvių jau yra padary
ta. Bet šis reikalas yra ne pa
vienių lietuvių, bet visų laisvų
jų. Į savo bendrą Lietuvos lais
vinimo rūpesnį turim įjungti ir

SOPHIEBARCUS 
RApiO PROGRAMA

18 WQE8 Rtotlea — Banga 1890 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.

8:46 lkl 9:80 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:80 lkl 9:80 ryte 

SEKMAD. 8:30—0:30 v. r. 18 atotlee 
WOPA — 1400 kll.

7189 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29. IU. HEmlock 4-2418

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
<š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
Precin Photo Studio

(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Virginia 7-2481

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
V IETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu paują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
2313 W. Slst St, Chicago, Iii. 

TeL PRrescctt 9-2781

i -.j.j v. v- ime apie 3,000, kai jų mūsų ga-ko nedideliame ^ba-idehų bu-llaktiko38iatem ra k6ai_ 

čius, kad jį atžymėti reikėtų ra-ry. Tai dažnai atsitinka su tais, 
kurie savo protu ir vizijomis pa 
kyla į kultūrinės piramidės augš 
tybes. O a<~-<tybėse vyrauja vie
numa. Piramidės susitinka savo 
žemomis papėdėmis, savo mase. 
Į augštybes pakilę žyniai pasi
lieka žvaigždžių vienumoje, tik 
jų kurstomo aukuro šventa ug
nis iš didžių tolumų ir augštu- 
mų tvaska ir šviečia tiems, ku
rie jieško takų į tiesą, grožį ir 
meilę”.

POEZIJA, BELETRISTIKA, 
FILOSOFIJA

Naujasis “Aidų” numeris duo 
da “Draugo” laureato Pauliaus 
Jurkaus poemos “Juodvarnių” 
ištrauką “Girių mergaitė”. Ta 
liaudies pasaka čia plaukia to
kiu sklandžiu poezijos ritmu.

Antanas Vaičiulaitis netaip 
dažnai su savo dailiąja kūryba 
rodosi, bet jo darbai rūpestin
gai apdirbti, įspūdingi, ne tiek 
siužetu, kiek stiliumi turtingi, 
kaip šiame “Aidų” numeryje 
duodami trys pasakojimai — 
apie šuniuką Pikį, apie dulkę

syti 10 su 11 nulių, žvaigždžių 
skersmens dydis svyruoja tarp 
vienos penkiasdešimtosios saulės 
diametro ir 400 saulės diamet
rų. Saulės skersmuo yra 864, 
000 mylios. Esą pagrindo many 
ti, kad yra visai tamsių žvaigž
džių.

Dr. R. Zalubas rašo apie žvaig 
ždes, išmetančias medžiagą iš 
savęs, apie sprogstančias žvaigž 

' dės, apie žvaigždžių gimimą ir 
i mirtį.

UŽSILIKUSIEUI PRŪSŲ 
KALBOS RASTAI

Dr. J. Remeika, apžvelgdamas 
prof. dr. E. Fraenkelio veikalą 
“Baltų kalbos”, apie prūsus ra
šo: “Prūso kalbos raštų maža 
užsiliko. Yra vokiečių-prūsų El
bingo žodynėlis iš maždaug 1400 
m. Ir tas pats nėra pirminis raš 
tas, bet nuorašas. Be to, ne be 
klaidų. Simono Grunau metraš
ty žodynėlis iš 1517-1526 m. tu
ri maž 100 prūsų žodžių, tarp 
kurių yra įsimetę lenkiškų ir 
taip pat lietuviškų žodžių.

R O PH I
Geriausias prancūziškas konjakas

SKAUDA GALVĄ?
Chiropraktika suteikia efektivų paleng
vinimą įvairiausių rūšių gaivos skaudėji
mams — įskaitant ir migrenos agoniją.

Kreipkitės į jūsų vietinį chiropraktą ir 
rašykite šiandien dėl pilnesnių informa
cijų apie galvos skaudėjimus, jų priežas
tis ir kaip nuo jų apsisaugoti bei gauti 
pagalbą. Taip pat prašykite nemokamos 
literatūros apie kitas ligas.

Spears Chiropractic Hospital
Dept. L-106 Denver 20, Colorado

— Dr. J. Dgi.

'1 i U LIUS JURKUS
1 ■KA-

jau su Vachmistru. Jis prasitarė dėl tų kaltinimų. 
Greičiausiai tai vaikų darbas, taip spėja jis, gal net lau.

SMILGMCIŲ AKVARELE
MIJUOTAS ROMANA*

123 tęsinys
— Aš dar kartą pakartoju, Juliau: bus viskas 

kaip seniau. Tik dabar gausi kitu keliu eiti. Galiu aš1 
namie paimti botagą, bet kas iš to: Samanė užsispirs,1 
dar ko gero išbėgs. Ištrūks ir meistras, o kas namus 
baigs? Tačiau gerumu, ot kas yra, gali viską pada
ryti. Dabar mes ir užmauname Samanei pamirštas 
vienuolyno vadeles. Norim vėl atkiūtinti senas min
tis. Kai ji vėl lakstys į bažnyčią, kai niekas nė žodžio 
prieš nesakys, tada ją nusivesime, kur norėsime. Pa
matysi, į vienuolyną ji vėl įsidegs. Tada meisterėlį 
pro langą iššvilpins. To kaip tik ir reikia. Per tą lai
ką jis man baigs namus. Tegu užkelia sparus, kitą 
mes patys suramstysime, juk durys ir langai gatavi, j

Lenkijoj gyvenančių lietuvių 
vargus. į tų darbų pirmoj eilėj 
turėtų įsijungti Punsko, Smalė
nų ir Seinų parapijų buvę gy- 

(Nukelta j 6 psl.)

i **************************
STATYBAI 

, IR NAMŲ 
PATAISYMl
PRISTATOM 
Visokių Rūšių I 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY
LUMBER CO.

STASYS I JT VAINAS. Eres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

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

MMEi!
DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 

NAUJĄ CENTRINĮ 
APŠILDYMU — GAZO 

AR ALYVOS.
Mūsų kainos žemiausios; mūsų 

Instaliacija yra tobula. Kreipkitės 
į mus pilnam centrinio apšildymo 
instaliacijos darbui. Mes atliekame 
visokį “sheet metai” — skardos 
darbą.

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

162G S. CICERO AVENUE 
Cicero 50, III. TOunhall 3-6670 
ANTANAS* LIGUTIS, savininkas

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2017 W. <17tll l’L, Chicago,

UI. VVAlbrook 5-8063

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS &
6245 S. Westem Avė.,

LOAN ASSN.
Chicago 36, III.

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

CRANE SAVINGS &
2555 W. 47th St.,

LOAN ASSN.
Chicago 32, III.

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

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt„ Cicero 50, Dl., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chicago 8, III.

— Aš neišlaikiau, Samanę tyčia išbariau, mela- 
Su meistru nedraugauju, nenoriu!

klapčiukų.
— Ką jūs sakote? Pagaliau aiškėja. Net nesu- 

uodžiau, kur siūlai veda.
— Na, kur?
— Į vikarą! Kad jūs žinotumėt, kaip jis manęs 

nekenčia! Gatavas galvą nukirsti, gyvą iškepti, į pi
pirų žemę ištremti. Čia senos sąskaitos! Jis greičiau
siai ir pakišo vaikams idėją, kad, suprantate, į ban
kelį ... ir mane įsodintų į nelaimę.

— Ką tu niekus mali! Kunigas negi vogs!
— Ne, kam jam, jis mokytas, jis žino, kaip 

reikia.
Gimbutas nepatenkintaą sujuda.

Aš nieko, nič nieko, bet gal reikėtų! — Ju

— Kodėl tau nedraugauti, šaunus vaikinas. — 
šelmiškai jis mirkteli ir ima dėstyti. — Pagalvok, jis 
prie mano dukters prilipo lyg kibis, o Samanė dar 
šiandien guodėsi, kad norėjusi į vienuolyną. Aš tė
vas, nors ir gaila, turiu sutikti. Vienuolė daro gera, 
meldžiasi, pasninkauja. Žinoma, dabar Viktoras ne
paleis. Va, ir būtų tavo paslauga: pašnekėk su juo, 
supranti? Neliksiu skolingas, galėsiu sumokėti kur 
kas geriau nei už kokius pasiuvimus. Aš žodžio 
laikaus.

— Ponas Gimbutai, aš žinau, man pati Samanė 
sakė, jai Viktoras patinka, ir reikia tik džiaugtis. Aš 
nesutinku!

— Kuo džiaugtis? Mergaite, neišmanai augštos
liūs švelnina padėtį. Mato, kaip šis susiraukė. Amži- politikos. Mano duktė ne meistrui auginta, ot kas yra!
nai jis į kunigo skverną įsikibęs!

— Jei gali, mėgink, bet reikia teisybės, ot kas
yra! Nepakišk galvos po spragilu, bo gausi, kad ki
birkštim spjaudysi! — nusijuokia ir išeina.

Pervažiavęs tiltą, staiga sustoja.
— Irgi mano galva, spalių pripilta! Juk ne tuo

Tu tik budėk. Mes ir toliau čia paliksime paštą. Tu baru tinklą traukiu. Yra dar viena perzona! — Su- 
pradžioje būk visai kitoks, kad ji nusiramintų. ka arklį ir vėl sulaiko. — Užeiti pas tas žirkles? Jei

Julius su dėmesiu išklauso naujų planų, trina reikalas, kodėl n*, visi juk žmonės!
putlias rankas. Dar ne viskas žuvę. Jį parenka, ne Pasibeldžia pas Liną. Mergina išsigąsta. Ir ko 
meistrą. jis nori? Dar su botagu? Sumišusi užmiršta pakviea-

— Esu dėkingas. Stengsiuos. Bet jei taip daro- ti į kitą kambarį.
si, ar ji sutiks čia užeiti? Tie kaltinimai prieš mane, — Tai tamsta muzikantė, groji siuvamąja! — 
lyg būčiau kokią slaptą bendrovę bankams plėšti su- juokauja Gimbutas ir keistai pažvelgia, 
organizavęs. — Ponas, aš nekalta.

— Pelai tos kalbos! Ji apsipras ir užeis. Šnekė- —Kas kaltina, bet... •T.

— Juliui! — Lina nusijuokia. — Gerai pamokėk, 
galiu užleisti.

— Ką čia čirški: pamokėk, užleisiu? Ne tavo 
reikalas! Jei Julius norės, pasirinks be tavo malonės.

— Jis su manim draugavo ilgus metus. Jum tai 
nieko nesako?

Gimbutui net ūsai sujuda: ką tu žinai, ten die
nų dienas kukavo?!

— Pelai, mergaite! Julius žino, ką daro, ir jei 
pūsi į dūdą, niekas nesiklausys, netikės!. — atkerta 
ir vos nepakyla išeiti. Tuoj supranta: bus nauja pra
džia kalbom. Perdaug išsiplepėjo. Dar valandėlę pa
silieka, stengiasi būti draugiškas; grįžęs nuo pradžios 
nuneigia, pataiso, lygina ir kviečia Samanės ap
lankyti.

.(Bus daugiau)
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MŪSŲ KOLONIJOSE CLASSIFIED AND flSIP WANTED ADS

NAUJI OIOSU TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO {RAN K/Ai 
N&U M STU PATYRIMAS- PI6US IR SĄtlNIM6AS PATARNAMYAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 36, ILL. Tel. VZAlU,«k 5-9209 I

-- ________ ■ ---------------------- —---- .-T ' ~~ ■ amw»JB

Atliekame dideliui lr ir-,žus automobiliu remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis 

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

2841 West 7Ist Str. (Kampas Talman flve.)
Telet. PRospeet 8-9842, Namų tel. Wfllbrook 5-5934

l/2% PADIDINA

DIVIDENDĄ !
Aiiifii lisiiEiiiaij •»> •

CRANESAVINGS
2655 WEST 47th STREET LAfayctte 8-1083

B. R. Pletkievvicz, prez.; E. R. Pletkievvicz, sekr. Ir advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. I'ardiMNlame tr perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarna tImat nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami suskaite šiandien. Apdrausta tki $10,000.

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

Chicagoje
Brighton Park

Lietuvių Bendruomenės val
dyba š. m. birželio mėn. 4 d. tu
rėjo skubų posėdį tautinio moks 
leivių ansamblio reikalu. Per po
sėdį v-bos pirmininkas P. Dirkis 
atsistatydino iš pirmininko pa
reigų ir pasitraukė net iš val
dybos sąstato.

Laikinai pirminirTK0 pareigas 
perėmė vice-pirmininkas agr. VI. 
Velža. Kiti valdybos nariai pa
liko savo pareigose.

Nauja valdyba 'konstatavo, 
kad ji yra bendruomenės rink
ta, todėl ji dirbs su bendruome
ne ir dėl bendruomenės.

Ta proga valdyba atkreipė dė
mesį į “Naujienose” š. m. bir
želio 3 d. “Brighton Parko ben
druomenė” — informacinę ko
respondenciją pasirašytą slapy- 
varde P. Erdvys. Koresponden
tas tarp kitko palietė ansamb
liui patalpų gavimo reikalą. Čia 
jo prasilenkta su tiesa ir be rei
kalo jis veržiasi į bažnytines pa-,

Gražios išleistuvės

Gegužės mėn. 29 d. Marųuette 
Parko parapijos pradžios mo
kyklos salėje įvyko Lituanisti
nės mokyklos 8-jį skyrių baigu
siųjų mokinių išleistuvės.

Lituanistinės klasės vedėjas 
kan. Zakarauskas pranešė, kad 
šiais metais Lituanistinę klasę 
baigė 33 mokiniai. Tėvų komite
to pirmininkas Traškevičius 
įteikdamas baigusiems moki
niams mokslo pažymėjimus, 
kiekvieną pasveikino, linkėda
mas ir toliau lavintis ir moky
tis.

Lietuvių Bendruomenės Mar
ųuette Parko apylinkės pirmi
ninkė S. Endrijonienė pasveiki
nus baigusiuosius Lituanistinę 
klasę mokinius, įteikė trims ge
riausiai baigusiems mokiniams 
Po lietuvišką juostą, o kitiems 
po lietuvišką knygą.

Parapijos mokyklos vedėja 
seselė Estele nuoširdžiais žo
džiais sveikino baigusius Litu
anistinę klasę mokinius, linkėda
ma niekuomet neužmiršti lietu
vių kalbos ir būti gerais lietu-

talpas, nes mes žinome, kad pa- viais

REAL ESTATE , REAL ESTATE

Mill', naujau 2 po 6, nl. ftlld.—$33.900. 
Mūr. bungl. 8 kb. centr. šlld.,$l8.900. 
Mūr. 3 apart. Ir krautuvė — pigiai. 
Mur. 3 apart, ir kepykla—bargenas. 
Mūr. 4 apart, centr. šild. — $24,000. 
Mūr. 3 apart. Ir taverna — $22,000.

Yra pigių ir pelningų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 ArcheT avė., LAfayette 8-3384

MARQUETTE PARKE, tik vienas 
blokim nuo parko. Kampinis mūrinis 
namas. 4 miegami: du 1-me augšte 
lr du pastogėje (attic), 2 vonios. Vis
kas labai puikiai įrengta. Kabinetine 
virtuve, žieminiai aluminijaus langai 
ir kiti patogumai. Reikalinga pama
tyti, kad ĮvertintumGt. šildymas spin
duliuojantis iš viršaus (radiant heat). 
Kaina tik $24,500.

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

Turime rimtų pirkėjų, tod61 prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis Į raštinę ir mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS BUILDERS 
AND REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

Vicinity Central Park & Thomas
3-Jų butų mūr. namas. Garu apšild. 
3 butai po 4 k., po 2 mieg. Rūbai di
delis mūro garažas. $4,000 įmokėti. 
Pajamų $252 į menesį. PROGRESS

REAI/TY & MORTGAGE OO., 2616 
MUuaukee Avė. CApitol 7-6655.

HELP WANTED — FEMALE

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

N

%

rapijos salė ar mokyklos klasės 
| patalpos yra prieinamos tiek 
! lietuvių organizacijų, tiek lietu* 
' viškos visuomenės vienetų reika 
lams galimybės ribose.

Valdyba tokius koresponden
tus smerkia ir apgailestauja, 
kad iš valdybos nelegaliai iš
gautus ir visai iškraipytus fak
tus skelbia tikslu drumsti gerus 
savitarpinius santykius.

Valdyba.

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

A U J A S
19 5 7

CHRYSLER

*2811
Daugybė garantuotų visų išdirbysčių vartotų automobilių už labai atpigintas kainas

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER _ PLYMOUTH DIRECT FACTORY DEALER

4030 Archer Avė., Chicago 32, Illinois Telef. Virginia 7-1515

“Geriausi, džiuginantys

žodžiai, draugai

$4.50
4/5 Qt

a i f Brook whiskey

Sunny Brook AWhiskey
Cheerful as its Name

also AVAILABUS: Kentucky Straiįht Bourį/en tt'hisley

THE OU) SUNNY BROOK COMPANY, LOlllSVIltF KY., DISTRIBUTED BY NATIONAL DISTILLERS PRODUCTS CORPuRAHON 
80IH & PROOF • KĖNIUCKY BlLNDED YVHISKEY C0NTAI()lSl60%tUlAJN NEUTRAL SPIRITS

Baigusieji Lituanistinę klasę 
mokiniai, gerai pasiruošę, pas
kaitė apysakas, .gražiai padekla
mavo eilėraščius ir Lituanisti
nės klasės vedėjui kan. Zakaraus 
kui įteikė lietuvišką kryžių ir gė 
lių puokštę.

Septintojo skyriaus mokiniai, 
atsisveikindami su savo drau
gais, kiekvienam baigusiam aš
tuntąjį skyrių prisegė po gėlę 
su tautiniu kaspinu.

Motinų klubo pirmininkė Nar
butienė visus iškilmių dalyvius 
pavaišino gardumynais.

t

E. Chicago, Ind.
Motinos dienos minėjimas

Gegužės 12 d., Šv. Pranciš
kaus lietuvių parapijos salėje. 
E. Chicagos L. B. valdyba su
ruošė Motinos dienos minėjimą. 
PaJgerbti motinas, atsilankė pil
na salė žmonių. Meninės pro
gramos organizatoriai buvo H. 
Molejienė ir F. Strolia. Trum
pą paskaitą padarė V. Makie- 
jus. Prie minėjimo daug prisi
dėjo J. Petraitienė, kuri išde- 
koravo stalą ir rūpinosi kitais 
minėjimo reikalais.

Scenos veikalas
Pasitarus su E. Chicagos lie

tuvių vaidybos vadovu Z. Mo- 
liejum, numatoma pastatyti sce
nos veikalą ateinantį rudenį. 
Praktika parodė, ka'd šis scenos 
mėgėjų vienetas įgavo popula- 
rumo ir pasisekimo.

Mokyklų šelpimas
16-tos Vasario gimnazijos rė

mėjų būreliai dar stipriai laiko
si. Jais rūpinasi valdybos iždi
ninkas B. Pakalenka.

Vargo mokyklai V. Vokietijo
je paremti ,buvo valdybos nu
tarta daryti dvi rinkliavas per 
metus, einant iš buto į butą. 
Pirmą rinkliavą yra padariusi 
valdybos vicepirmininkė J. Pet
raitienė. 16-tos Vasario gimna
zijos ir Vargo mokyklos rėmė
jų pavardės bus atspausdintos 
E. Chicagos L. B-nės laikraštė
lyje birželio mėn. gale.

Gegužės 20 d. mirė buvęs pe
reitų metų E. Chicagos L. B-nės 
apylinkės pirmininkas ir šių me
tų Kultūros Fondo įgaliotinis 
Z. StanČius. Kultūros fondo įga 
liotinio pareigas eiti sutiko P. 
Indrcika, kuris anksčiau yra 
daug prisidėjęs prie lietuviškos 
veiklos.

Tėvų komitetas -
1957 m. gegužės 25 d., Šv. 

Pranciškaus lietuvių parapijos 
patalpose įvyko tėvų susirinki
mas, kurių vaikučiai lanko para 
pinę mokyklą. Susirinkimas iš
sirinko savo komitetą iš A. Rui- 
bio, O. Juodvalkienės ir Br. Nai
nio.

Birželio minėjimas
1957 m. birželio 16 d., Šv. Pran 

ciškaus lietuvių parapijos salė
je įvyks birželio minėjimas. Mi
nėjimas susidarys iš dviejų da
lių: paskaitos ir meninės dalies. 
Visi lietuviai yra prašomi kuo 
skaitlingiau dalyvauti.

V. Makie jus

PIRKITE ir parduokite gavo ae- 
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patarna
vimu

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublio 7-9400

33rd lr Halsted, pačiam biznio cen
tre mūr., 3 krautuves 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.

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

57th ir Paulina. Mūr. 5 ir 6 kamb., 
rūsys, šildymas, aluminijaus langai, 
garažas. Nebrangiai.

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

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVĖ.

LAfayctte 3-3881

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 
šioje nekilnojamo turto pardavimo 

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

H 0 RV ILA
REA I: ESTATE SALES 

2«l)0 W. 59th St. Tel. PRospeet 8-5454
niiiiiHiiiitiiiiiiiiiiiuuitiiniiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiitiiiiitiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiii

2 augštų mūr. namas, netoli 
Antano bažnyčios. Skambinti
TOvvnliall 3-8977 imi 8 va/, vak.

sv.

Prieš pirkdami ar pardnodami 
namas, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5080

PRospeet 8-3579 (vak. ir semad.)

D. MOHSTAYIfcIUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 at 

Tel. BEVERLY 8-3948 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose lr
valdžios įstaigose.

ĮNIKIME TAX. Tu* arconntant

MMBiaMnManBMBi
GAGE PARKE

Mūrinis — 2 po 6 kamb. su gra
žiai įrengtu rūsiu. Garažas. Numažin
tu kaina.

5 k. mūr. namas, radijatoriais šild. 
2 autom, garažas. $16,900.

Pajamų nuosavybe, 2 po 4 med., 
rūsys, 37 pSd. sklypas, 2 autom, ga
ražas. $14,900.

MARQUETTE PARKE
Savininkas turi greitai parduoti 

1 % augšto medinj namų. — 5 ir 3% 
kamb., alyvos šildymas. Tik $12,200. 
A. Vaina.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąrašo ir įsitikinkite gerais pirkiniais 
Namų Savininkai!

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

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary Public 

5918 Ro. Weetern Avė.
PRoep. 8-2234 arba HEm. 4-7085

0KM3t)«U«aiW<KMWWin>gWWK«MMIlb

NETOLI ŠV. KAZIMIERO 
KAPINIŲ

Gražioje apylinkėje 3 metų 4 km. 
mūr. namas. Karšto vandens — aly
vos šildymas, 2 auto mūr. garažas, 
prie jo 2 kamb. tinka viengungiui. 
Apie % akro žemės. $15,500. A. Si
rutis.

DIDELIS, MODERNUS
6 kamb. tik 5 metų mūr. namas, 

šildymas gazu. Apsauga nuo potvy
nio. Prie 72 netoli Cųlifornia Avė. 
Pulkus pirkinys už $22,600. Volod
kevičius.

6 KAMB. MŪR. REZIDENCIJA
Marąuette Parke ant 40 pėdų skly

po, aut. šildymas alyva, 2 karų ga
ražas. $19,500. A. Katilius.

SUMAŽINTA KAINA
6 did. kam. mūr. namas Marųuette 

Parke. Lengvai galima pertvarkyti J 
2 butu. Rūsyj yra dar 2 kamb. bute
lis. Gazo — karšto vandens šildymas. 
Galima tuojau užimti. A. Rėklaitis.

PIGIAI — UŽ $19,000
6 kamb. 9 metų rezidencija, 73 ir 

Washtenaw. Svečių ir valgomas klo
tas kilimais nuo sienos Iki sienos. 2 
auto garažas. Kavaliauskas.

P. L E 0 M A S
REAL ESTATE 

2735 VVest 7lst Street 
Visi telefonai: W Al brook 6:8OIS

PASTOVIAUSIA VERTYBĖ — 
NEKILNOJAMAS TURTAS

Kas pirko — Išlošė. Ko laukiate Jūs! 
Brigliton Parkas:

Med. 2 po 4, dujų pečiais fllld. 
$13,500.

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

biai parduoti.
Gage Parke:

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

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

Mūr. bung. 7 kamb. puikioje 48 lr 
Keeler apyl. $6,000 įmokėti.
Bizniai:

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

Valgykl. patalpa ir 5 butai judri 
vieta. Duos paskolų saVtninkas.

5 butai, 200 paj.. tik $23.000.

ŠIMAITIS REALTY,
2737 W.43rd St.< CL4-23M

9 butai — ('Heroje, pajamų 
nuosavybė ant 5 sklypų.

Kiekvienas butas 5 kamb. ir vonia.
Puiki proga dirbančiam žmogui tu
rėti namą su pajamom saugiai atei
čiai. Pilna kaina $35,600. Reika
linga $18,000 įmokėti ir tuojau 
perimsite kaipo sav. šita nuosavy
bė turi būti parduota iki liepos 1 d.
Apžiūrėjimui prašau kreiptis į ma
no raštinę —

STEVE W. MIOHAELS 
5125 W. Cermak Rd., Cicero, IH.

Vakarais — nuo 3 iki 9 vai.
Sekmad. — 10 iki 6 vai.___

CICEROJE PARDU.ODAMAS 2-Jų ^L»944?

BUTŲ NAMAS. PRIEINAMA KAI-
1319 K. IHtli Court.

PRIE MARIA HIGH SCHOOL pui
kus 6 kamb. bungalovv. Autom, aly
va šildomas. Plytelių vonia. 2 autom 
garažas. Nebrangus tr tikrai retas 
pirkinys. Skambinti nno 10 iki 2 vai. 
•I. STONKUI, REpuhlle 7-9400.

ROOMING HOUSE. $237 paja
mų į menesį. 4-2-2-3 kamb. Karštu 
vandeniu alyva apšild. Garažs. 67 
pėdų sklypas. Apylinkėje 26th ir 
Ridgevvay. $17,500. SVOBODA, 
3739 W. 26th St. LAwndale 1-7038.

GRAŽUS 3-jų mieg. kamb. mūri
nis namas. Spintos virtuvėje. Tile vo
nia. 2 autom, garažas. Rūsys. Apy
linkėje 7ist ir Campbell Avė. Įkai
nuotas skubiam pardavimui. 3 m. 
senumo. COMER, 3120 W. 59th St.

NA.

BUILDING & REMODELING

LIETUVIŲ STATYBOS 
BEHDROVE 

MORAS
Huildern Gen. Contraetom 

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

Namų įkainavimas Ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas

l'Rospect 8-2013
6300 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicago 29. I1L

Namų statyba, įvairūs pataisymai 
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti narna, kuris būtų gerai Iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite paa

V. ŠIMKUS
Riisltartl šaukite TF.milnal 9-5581 

nuo 6 vai. p. p. kasdien Ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: SIS 

N oi toli. U'illnvc Nprtruca. HL

IŠNUOMUOJAMA — FOR KENT

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkanjame batų išnuomavi

mai. Patarnavimas veltui. Turim* 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Eatate
5918 Ho. W«rtem. PRospeet S-9SS4

Išnuom. labai gražus apšild. kamb. 
vyrui. Hu valgiu arba be valgio. 1-me 
augšte. Arti bažnyčios. 432(1 South 
Fairfield Avė., LAfayctte 3-1428.

ĮSIGYKITE dabar

(GOS

Naujasis Testamentas- 
šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno A r kivy fi

lmu Metropolitas. IV laida. Iš
do "LUX” 1947 m. Štutgarte.

ku
lei
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama 

“DRAUGAS” 4545 W. 63rd St.. 
CHICAGO 29. ILL.

Skelbkitės “Drauge”!

W0RK CLOSE TO HOME
SAVE TIME & CARFARE 

TYPIST—BILLER
8ome ezperlence deslrable būt not 

necessary. Age no barrier. Mušt likę 
ftgures. 5 day week. Salary according 
to abillty. Blue Cross and Blue 
Shleld. Company benefits.

SUE ANN FOOD 
PRODUCTS CORP.

3660 W 38th St.
Call LAfuyette 3-8983

WAITRESSES
Week lEnds and Lunch Hours 

Available — Good Tips 
(2) Cheekers 

11:30 A.M. to 2 P.M.
Call Vlctory 2-1077 

GLASS DOME HICKORY P1T 
2721 S. Union Avė.

Tuojaus reikalinga moteris prižiū
rėti 16 mėnesių mergaitę. Gyventi 
vietoje. Dėl sųlygų skambinti GRove- 
liill 8-9050 nuo 10 v. r. iki 11 vai. 
vak.

HELP WANTED — MEN

AUTO MECHANICS
ir

BODY & FENDER VYRAI
Atsineškite įrankius pasiruošę darbui 

NUOLATINIS DARBAS 
MES JUS IŠMOKYSIME

Taisysite įvairių firmų automobilius
2450 S. Michigan Avė. 

CAIumet 5-7022

VYRAI IR MOTERYS

Reikalinga dirbanti vedusių po
ra gyventi (kartu 5 kamb. bute prie 
našlės moters.

HEMLOCK 4-6920

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stančlauskas 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. 49tfi Court, Cicere
TeL OLympie 6-0775 nao 8 vaL 

ryto Iki 5 vai. vakaro.
Telefonas nno 6 vai.

OLymple 2-6752
LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA 

Vlaų rūšių apdraudos. Automobi
lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvlrtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
VVAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
8108 8. Ashland Avė— Chicago 86, m.

PROGOS — OPPORTUNTTTES

GROSERrŲ IR MĖSOS KRAUTU
VE. Nepaprastai moderniškai įreng
ta. Marąuette Parke. “Semi sei f 
strvice” barai, švari ir patogi. Puiki 
klijentūra. geras biznis, labai pelnin
gas. šiuo pirkiniu tikrai džiaugsitės. 
Kaina $4,580; įmokėti galima $3,000. 
2558 W. 89th St. REpublio 7-1998.

“THIS IS IT” BRIGHTON 
PARKE

‘ GROSERIV IR MftSOS KRAU
TUVĖ, su gera 4 kamb. gyvenimui 
patalpa. Kamp. kraut. veik. virš 30 
m. Labai geros pajamos. Kaina tik 
apie $6,000.

Skambinkite ir nuvykite pamatyti.
CLIFFIDE 4-3278

GROSERIŲ. MftSOS. DARŽOVIŲ 
KRAUTUVĖ. "Self Service“. įsigyve
nęs biznis.

Tel. TOvvnhall 3-2178

BUILDING & REMODELING

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

VAGYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4827 8. Campbell Av., Ohicago SS. III. 
Y Arda 7-9676

VIKTORAS SIMAITIS
SENEKAI. OONTBAOIOB 

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

Namų tel. BIshop 7-3340 
2787 Went 43rd Street

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

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

ryto iki 7 vai. vakaro
Tel. Ol/ympte 2-6121 nuo 6 val. 

vakaro Iki 11 vai. vakaro

Statome
NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
General Contraoting Oo.

(Sav. V. Sodeika lr J. Skorubakas) 
l«00 R 44TH CT., CICERO 50. TLL 
Tel. OLymplo «-7881i TO

Ir atitekama viaua statybos tr per
tvarkymo < rentedsitng') dartufa
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Pirmasis Tėvų Marijonų Bendr. Išvažiavimas - Piknikas !
BIRŽELIO MĖN. 16 DIENĄ - SEKMADIENĮ 

Programoje:
• POILSIS GRAŽIOJE GAMTOJE

• VAIŠES. • RUGUSIS PIENAS

• ŽAIDIMAI SU DOVANOMIS • LOTERIJA.

CHICAGĄ PALIEKAME IR Į
-------------- 4-------------------*---------- —

TĖVŲ MARIJONŲ SEMINARIJOS PARKE
AUTOBUSAI VYKSTA:

WEST SIDE — Nuo Aušros Vartų bažnyčios ................... 12:00 vai.
BRIGHTON PARK — No Nek. Marijos Prasid. banyčios .... 12:30 „
MARQUETTE PARK — Nuo Marijos Gimime bažnyčios___ 12:00 „
BRIDGEPORT — Nuo Sv. Jurgio bažnyčios ............................ 12:00 „
CICERO — Nuo Sv. Antano bažnyčios ........................................ 1:00 „

PIKNIKĄ VYKSTAME VISI! .
3E

Jaunimo stovyklos Atsišaukimas į lietuvių 
- jaunimų

Susiburkit krūvon, Lietuvos sa- 
/kalėliai,

švente
A.L.R.K. Federacijos Jauni

mo stovyklos atidarymo šven
tė įvyks 1957 m. liepos mėn.
28 d. Tolimesnių vietovių lietu- Išblaškykit miglas jūs galingais 
viai galės jau šeštadieni} stovyk /sparnais!
lon atvykti ir pernakvoti pala-'
pinėse, ūkio trobose ar artimų- Lietuvos Jaunime, buvo lai- 
jų miestelių viešbučiuose (sto-kas, kada keletas šviesuolių kal- 
vykla yra 3 mylios nuo Man- nus nuversdavo, bet šiandieną

kelių negana; šiandieną reikia 
visų ryžto ir darbo. Mūsų tė
vų žemė guli paslika po okupa
cijos jungu, jos vaikai nyksta 
Sibiro taigose ir emigracijos ma 
terializmo dumble. O ji, kas die
na vis silpstančiu balsu, šau
kia :
Lietuvos Jaunimo karštų šir
džių ir tvirtų rankų šiandieną 
reikia. Tėvų — senųjų darbuo
tojų gretos retėja ir jų pečiai jau 
nebetoki tvirti. Ko vertas tas, 
kuris motiną palieka mirties 
patale, ko vertas jaunimas ne
klausąs engiamos tėviškės balso, 
užmirštąs gimtą kalbą ar metąs 

j į šalį mūsų garbingas tradici
jas? Jau pribrendo laikas nors 
dalį egzistencijos kovos paimti 
ant jaunųjų pečių, jau pribrendo 
laikas atsakyti į Tėviškės šauks 
mą, ir todėl,
Lietuvos Jaunime, šių metų bir-

chester, Mich., miestelio, va
žiuojant Austin keliu į vaka
rus).

Sekmadienį, 11 vai. stovyklos 
salėje bus laikomos šv. mišios.
Po jų bus šventinami nameliai.
Po to įvyks iškilmingas stovyk
los atidarymo posėdis, kuriame 
dalyvaus daug augštų svečių.
Kiek Vėliau paežerėje programą 
išpildys mergaitės, kurios Ne
kalto Prasidėjimo seselių prie
žiūroje bus jau išstovyklavusios 
dvi savaites. Visi galės pama
tyti, kiek daug džiaugsmo ir 
dvasinio gėrio duoda jaunimui 
stovykla.

Nuostabiai graži stovyklos 
gamta kiekvieną maloniai nu
teiks. Jei bus karšta, vėsins ty
ras Spyglio ežerėlio vanduo, o 
ir ką valgysime, ką gersime,
nereikės rūpintis. Veiks gausūs * . „ . .

. , , . . . i zelio 29 ir 30 dienomis Chica-genmų ir valgymų bufetai. . „ , . _ . ,
goję saukiamas Jaunimo kon- 

Visai tai šventei ruošti yra gresas. Reikia aptarti dabarti-
sudarytas darbingas komitetas, nės mūsų problemos, išsiaiškin- 
kuris birželio mėn. 1 d. jau tu-' ti ir susiderinti laisvinimo kovos 
rėjo pirmąjį savo posėdį. Ko- būdus ir išreikšti lietuvių jau-
mitetą, kuriam pirmininkauja 
Pr. Polteraitis, sudaro šie asme
nys: J. Buitkus, M. Bukauskie
nė, kun. Br. Dagilis, L. Heinin- 
gas, V. Gražulis, Kavaliauskas, 
V. Kundrotienė, E. Kutkienė, I. 
Laurinavičienė, V. Lelis, J. Mi- 
kulionis, B. Neverauskas, E. 
Pauraziehė, A. Staniulienė ir Pr. 
Zaranka.

Rengėjai prašo, kad kitos or
ganizacijos tą dieną nerengtų 
gegužinių, o visi detroitiečiai bei 
čikageičiai ir clevelandiečiai, o 
ir tolimesnių vietų lietuviai at
vyktų j jaunimo stovyklos ati
darymo šventę. Pr. Zaranka

nimo ištikimybę kovojančiai Lie 
tuvai. Susiburkim visi į šį kon
gresą, tenelieka nei vieno prie 
svetimo krašto pastogių židinių. 
Stokime visi skaitlingai, kad 
prieš savo pranokėjus ir prieš 
savo palikuonis galėtume pasi- 
šventusiomis širdimis ir galin
gu balsu paskelbti: MBS — 
LIETUVAI!

Iki pasimatymo kongrese,
Jaunimo Kongresui nrošti k-tas

Fordhamo Lituanistikos
Instituto atsišaukimas

Šią vasarą pradedame pirmą
jį lituanistikos semestrą Ford
hamo universitete. Bus dėstomi 
visi lituanistikos dalykai: kal
ba, literatūra, istorija, geogra
fija, kultūra ir civilizacija. Tai 
pirmą kartą šio krašto istorijoj 
visos lituanistikos šakos dėsto
mos universitete. Iki šioL laiko 
buvo dėstoma kaikuriuose Ame
rikos universitetuose tik lietu
vių kalba. Lietuvių kalbai ir 
kultūrai iškovota prideramoji 
vieta. Visą šitą pasisekė suor
ganizuoti mūsų gerbiamųjų rė
mėjų dėka, kurie savo gausio
mis aukomis parėmė šį planą. 
Rėmėjų sąrašą ir apyskaitą pa
skelbsime vėliau.

Jau užsiregistravo 18 stu
dentų. Iš jų 13 seselių mokyto
jų ir 5 civiliai studentai. Tiki
mės padvigubinti šį skaičių. 17 
studentų reikalingi paramos, jie 
prašo stipendijų. Dalį reikalin
gos stipendijoms sumos jau yra 
paaukoję mūsų gerbiamieji rė
mėjai, bet mums dar trūksta 
600 dolerių, kad galėtume pa
tenkinti visus prašymus.

Mes kreipiamės į mūsų tau
tiečius, prašydami pagelbėti 
mūsų tautos dukroms ir sū
nums, kurie ryžtasi studijuoti 
lituanistiką. Neatstumkite pra- į 
šymo tų, kurie vien iš tyros 
meilės prie savo tautos trokšta 
pasisavinti lietuvių tautines 
vertybes, vėliau jas puoselėti ir i 
perduoti jaunesniajai kartai. Jie 
padės jaunimui nenutraukti ry
šių su savo tauta, jie palaikys 
mūsų tautinę gyvybę.

Aukas siųsti šiuo adresu: 
Rev. Vladas Jaskevičius, S. J., 
Director of the Lithuanian Pro
gram Fordham University, New 
York 58, N. Y. Tel. FO-rdham 
7-5400, Ext. 218.

TRUMPIAUSIAS IR ILGIAUSIAS

West Point kadetai sveikinasi išleidžiamose iškilmėse. Howes (kai
rėje) iš Mass., valstybes yra mažiausias ir Vickers iš Fairfield, Conn., 
didžiausias toj laidoj. (INS)

POVILUI TAUTVAIŠAI, 

jo brangiam tėveliui, geram gydytojui ir hu

maniškam žmogui mirus okupuotoje Lietu

voje, gilię užuojautą reiškia
BENDRADARBIAI

|||

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 V^est lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių

Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

UODlSIO VALANDOJ
iškilt

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

CMS SK Wwtwa Are. Air OmdMoned keplyfe 
7-8609 — 7-8601 Automobiliams vieta 
karte gyvena kitose mleeto dalyse | gausime

koplyčią arčiau Jflsų namų.

Gyvenimas suderinti su paži
nimu — tai kova, kurią kiekvie 
nas rimtas žmogus turi su sa
vim vesti. —H. Ibsenas

I) R M E S I O !Z
PopuliariftkiaUHia ir hygipiilškiausia 

lietuviška
PLAUKŲ KIRPYKLA 

ItltlDGKPUItTK 
752 W. SSrd St.

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

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GEIJNYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, harui»- 
tų, laidotuvių tr kitų papuošim*.

2443 West 63rd Streec 
Tel. PRospeet 8-08SS Ir PR 8-08*4-

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

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

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

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

JONAS STUKONIS
Gyveno 4631 S. Paulina St.

Mirė birž. 9 d., 1957, 9:30 v. 
vak., sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje, kilo iš Kė
dainių apskr., Baisogalos par., 
Ukeimių sodžiaus.

Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Kazimieras, marti June, 
duktė Alvyra, brolis Pranciš
kus, brolienė Pranciška, kiti 
giminės, draugui ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas žudyckio 
koplyčioje, 1646 W. 46tb St.

Laidotuvės Įvyks trečiadieni, 
birželio 13 <1., iš koplyčios 9 
vai. ryto Ims atlydėtas į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies :«ieli|. I'o 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vIhuh 
gimineH, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus, duktė ir 
marti.

laiidotuvių direktorius Z. Žu- 
dyckis. Tel. YArda 7-0781.

A. A.

ONA MATUSEVICIENR 
(po tėvais Dobilauskaitė) 
Gyv. 2145 W. 23rd St„ tel. 

FRontier 6-4568.
Mirė birž. 9 d., 1957 m., 

11:45 v. ryto, sulaukus 71 m.
Gimė Lietuvoje.
Amerikoj išgyveno 52 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
sūnus Pius Metus, marti 
Grace, 2 anūkai — Dolores 
Shuksta ir Laverne, 4 proanū- 
kai, sesuo Mary Verbeliia ir 
šeima, ir daug kitų giminių 
bei draugų.

Priklausė Lietuvos Ūkinin
ko Draug. ir Chicagos Lietu
vių Draug.

Kūnas pašarvotas Lacka- 
wicz kopi., 2314 W. 23rd Pl. 
Laidotuvės įvyks treč., birž. 
12 d. Iš koplyčios 8:30 v. ry
to bus atlydėta j Aušros Var
tų par. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kap.

Nuoširdžiai kviečiame gi
mines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka sūnus, marti 
ir visi kiti giminės.

Laid. direkt. St. Lackawicz 
telefonas Virginia 7-6672.

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 DIENA IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mes turime koplyčiasAmbulansu patarna

vimas dieną ir nak- 
1 tį. Reikale šaukti 

1 mus.

v s o s e Chicagos ir 
Roselando dalyse ir 
tuojau patarnaujame.’

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ZAIZDU 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia niro SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali ramiai eėdėll Ir naktimis 
miegoti nra Jų užaincnėjualon žalžrioa 
niežėjimų lr nkaudėjimą senų atvl 
m tr skaudžių žalždų uždėkite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyee palengvins jusu skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalins 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
RIH. Taipgi pašalins peršėjimą Ilgos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšimą 
tarpplrščlų. Tra tinkama vartoti nuo 
džlflstančlos suskilsios odos dedtr- 
vlnlų, odos Išbėrimų lr t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos Ilgų. I-e
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
ct.. 11.16, Ir 18.60.
Pirkite vatsttnėseChi- 
cagoj tr apylinkėse—
Mllwaukee, Wisc., Ga- 
rv.Ind. Ir Petrolt, Ml
chlgan arba rašyki
te I r atsiųskite Mo
ney order j

LEGULO, Department D., 
8618 W. Eddy SL. Chicago 34. IU.

JONAS GRADINSKAS
J. O. TELEVISION GO. Pardavimas lr taisymas

Tranzistorinių radijų prikraunamų baterijų užtenka ligi

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

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
Atdara kasdien Iki 6 vai., pirmad. Ir ketv. tkl 9 vai. Sekm. uždaryta

Pradėkit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite laupyti Šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti Iki $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Ave., j vairams nuo California Ave.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. Ir Trečlad. 9 ryto Iki 12 vai. 
fieštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

PETRAS BIELIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. LAfayette 3-3572

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

PETRAS P. GURSKIS
659 We«t 18tta STREET Tel. SEeley 3-5711

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArda 7-1138-1139

TvASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO, III Tel. OLymplc 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpuMk 7-1213
2314 W. 28rd PLACE_________________ Virginia 7-6672

VANCE FUMERALHOME
1424 S. 50th Ave. OLymplc 2-5245 ir TOwnhall 3-9687
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X Susitikimai kartais malo

nūs, kartais ne, tačiau susitiki
mas su “Draugo” ir tėvų mari
jonų bičiuliais birželio 23 d., 
kai jvyks naujų “Draugo” ir tė
vų marijonų naujų pastatų 
šventinimas, tikrai bus malo
nus ir įdomus. Šventinime daly
vaus mūsų organizacijos, dau
gybė dvasiškių su Chicagos 
kard. Stritch. lietuvių ir ameri
kiečių spaudos atstovai ir šiaip 
daug spaudą mylinčios visuo
menės.

X Gražių lietuvaičių šokėjų 
nuotraukos ir Lietuvių šokių 
šventės aprašymas pasirodys 
“Chicago American” antradie
nį, birželio 11 d., visose laido
se. Straipsnį paruošė žurnalis
tas Stasys Pieža.

"Chicago Tribūne” taip pat 
žadėjo duoti platesnį šokių 
šventės aprašymą ir parūpinti 
šokėjų nuotraukas Southwest 
Metropolitan laidai, kuri pa
prastai pasirodo ketvirtadie
niais ir sekmadieniais. Rajoni
nėj spaudoj (Neighborhood 
nevvspapers) jau pasirodė keli 
aprašymai, o neužilgo pasiro
dys išsamesni straipsniai. Visą 
angliškąją spaudą, radijo ir te
levizijos programas uoliai in
formuoja Šokių šventės anglų 
kalba spaudos komisija, kurią 
sudaro pirm. J. Daužvardienė, 
Claude Luth, Donald Petkus, 
Eleonora Laurinaitė, Genevaitė 
Giedraitytė ir Franciška Gra- 
montienė. St. Pieža yra komisi
jos garbės pirmininkas ir nuo
širdus talkininkas.

X Baifo gegužinė, įvykusi 
praeitą sekmadienį, praėjo ne
tikėtai labai sėkmingai. Tūks
tantinė minia visuomenės buvo 
gražiai nuteikta B. Bilevičiūtės 
patriotiško žodžio. Buvo pri
mintas prel. I. Albavičius, nuo
latinis stambus Baifo rėmėjas. 
Dovanas, kurių laimėtojai bus 
pranešti vėliau, paskirstė B. Ja
saitienė, A. Sprindis, A. Gulbi
nas. Programai vadovavo B. 
Račkauskas ir čia gimęs lietu
vis dail. Kancevičius. Miela pa
stebėti, kad Baifo veiklon buvo 
įsijungę .mūsų jaunieji, platin
dami biletus. Svečių tarpe da
lyvavo ir dr. P. Daužvardis. 
Buvo atsisveikinta išvykstanti 
Baifo veikėja Gribienė. Dovanų 
laimėtojai bus paskelbti arti
miausiomis dienomis.

X šv. Antano šventė šį ant
radienį ir trečiadienį šv. Anta
no parapijos bažnyčioj yra spe
cialiai atžymima. Tomis dieno
mis vakarais 7:30 vai. įvyk8 
pamaldos, kurių metu pamoks
lus sakys svečias iš Argentinos 
kun. J. Garšva, MIC. Parapijos 
klebonas prel. I. Albavičius, 
kviečia .mielus parapiečius ir 
svečius neužmiršti tos katali
kui brangios šv. Antano šven
tės.

X Tautinių šokių šventei au
kojo po 25 dol. J. Kirvaitis, In
surance Agency brokeris, ir J. 
Paškauskas iš Marąuette Park. 
Po 5 (įol. — kan. G. Paskųs, J. 
Getneris, J. Bajalis, J. Liepo- 
nienė, M. Barzda. P.o 3 dol. — 
J. Jasulis, V. Geležūnas, Vyt. 
Geležūnas. Po 2 dol. ir 1 dol. 
aukojo apie 200 asmenų.

A
X Eugenijus Bartkus, Zig

mas Dailidka, Justas Kudirka 
ir Josephine Miller yra JAVals- 
tybių ir Kanados liet. tautinių 
šokių šventės rengimo komite
to nariai. Iš viso šiam komite
tui priklauso 12 žmonių. ši 
šventė įvyksta birželio 30 d. 
Chicagoje.

X Dr. J. Meškauskas rytoj, 
birželio 12 d., 8 vai. v. Vyčių 
salėje skaito visuomenei pa
skaitą — Religija ir medicina.

X Vardan tos Lietuvos daug 
aukų buvo sudėta baisiojo bir
želio dienomis, kai komunistinės 
gaujos, kaip plėšrūs vilkai, už
puolė nekaltus Lietuvos žmo
nes. Ta mintimi bus pravestas 
ir šių metų birželio įvykių mi
nėjimas Marijos Augšt. mokyk
los patalpose birželio 15 d.

“Vardan tos Lietuvos” vadi
nasi scenos veikalas, kuris bus 
pastatytas tą vakarą. Jame da
lyvaus A. Stephens choras, 
Moksleivių ansamblio kanklinin
kai, Chicagos Lietuvių Vyrų 
choras, Skautų taut. šokių gru
pė “Grandis”. Rež. K. Oželis. 
Scenovaizdis dail. — V. Virkau.

Tam tikra naujenybė šiame 
tradiciniame minėjime bus pa
roda, kurią parengė Buv. Polit. 
Kalinių s-gos valdybos pavedi
mu J. Rimašauskas. Šioje paro
doje dokumentais bus parody
ta tas kančių kelias, kuriuo ėjo 
Lietuva atmintinomis birželio 
dienomis.

Chicagos Lietuvių Tarybos 
valdyba, T. Blinstrubui pirmi
ninkaujant stengiasi, kad šis 
minėjimas praeitų susikaupimo 
ir žuvusiųjų aukų pagerbimo 
rimties ženkle.

Chicagos Lietuvių Taryba 
kviečia visus lietuvius skaitlin
gai dalyvauti šiame minėjime.

Minėjimo pradžia 7 vai. yak. 
Parodos lankymas nuo 5 vai. 
vak.

X Leonardas J. Šimutis už
baigė Šv. Ritos pradžios mo
kyklą. Užbaigimo iškilmės bu
vo praėjusį sekmadienį gražio
je tos parapijos bažnyčioje, ku
rioj vargonininkauja Leonardo 
motina (kasdien), o tėvas sek
madieniais sumos metu. Jisai 
užbaigė šią mokyklą labai ge
rai, gaudamas du medaliu: už 
augščiausią laipsnį visuose išei
tuose mokslo dalykuose ir už 
“spelling’ą”. Lankydamas mo
kyklą (ją baigė per septyne
rius metus) buvo veiklus or
kestre, skautuose ir patarnavi
me prie mišių. Be to, kiekvieną 
rytą išnešiodavo po namus vie
ną didmiesčio dienraštį. Leonar
do laimėjimais džiaugiasi ne tik 

i jo tėvai, bet ir jo tėvų tėvai.

X Lietuvių studentų vakaras, 
įvykęs praeitą šeštadienį Pu
laski salėje, sutraukė daugiau 
tik akademinį jaunimą. Apie 
humoristinę programą galima 
pastebėti tik tiek, kad ji buvo 
atlikta lietuviškai. Vakarą ten
ka vertinti labai pozityviai, ka
dangi viskas vyko pažymėtinai 
lietuviškoj nuotaikoj. Reiktų 
priminti studentams, kad jų va
karai turi būti patys iškyliau- 
sieji, nes jaunimo tarpe yra bu
vę visi mūsų daktarai, inžinie
riai ir kiti intelektualai.

X “Lituanus” Nr. 10 išsiun
tinėjus buvo gauta gražių atsi
liepimų iš užsieniečių. Štai 
Young Republican National Fe
deration pirmininkas Mr. Mc- 
Whorter tarp kitko rašo: “You 
are to be congratulated on pre- 
paring such a first rate maga
zine: by any standards it is an 
outstanding job of presentation 
in editing”... Ukrainiečių or-jos 
atstovas giria lietuvius už “Li
tuanus” ir ypatingai džiaugiasi, 
kad pereituose numeriuos pa
sauliui buvo pristatyti mūsų

CHICAGOS ŽINIOS
Atvyko komunistų 

pagrobtoji
Į Chicagą atvyko 13 metų 

mergaitė Maria Nanos, kurią 
komunistų partizanai Graikijo
je pagrobė prieš 10 metų ir iš
laikė nelaisvėje. Buvo didelis 
džiaugsmas, kai Chicagoje duk
ters susilaukė motina Athena 

, Nanos, gyvenanti 2301 Grand 
avė. Mergaitės tėvas Chicagoje 
turi restoraną. Kai jis kovojo 
graikų patriotų armijoje, ko
munistų partizanai pagrobė jo 
žmoną, dukterį ir sūnų. Karui 
pasibaigus tėvas pradėjo jieš
koti savo šeimos. Visų pirma 
rado žmoną ir sūnų ir juos 
1953 m.- atsigabeno į Chicagą. 
Praeitą spalio mėn. jis susekė, 
kad Buchareste, Rumunijoje, 
yra jo duktė. Ten ją globojo 
britų Raudonasis Kryžius ir jau 
buvo besiunčiąs į Australiją. 
JAV pasiuntinybė Rumunijoje 
išlaisvino mergaitę ir sutvarkė 
jos kelionę pas tėvus į JAV.

X JAV Lietuvių Bendruome
nės tarybos III sesija šaukia
ma Chicagoje rugp. 31 ir rug
sėjo 1 bei 2 d.

Tarybos sesijos darbų tvar
koje daug svarbių klausimų: 
centralinių organų pranešimai, 
kontrolės komisijos aktas, dis
kusijos dėl pranešimų ir jų 
tvirtinimas; specialūs praneši
mai mes žvilgsnį į JAV Lietu
vių bendruomenės ateitį, bus 
svarstomas Bendruomenės ta
rybos darbo statutas, pasisaky
ta dėl Bendruomenės šventės ir 
ženklelio, išrinkti JAV Lietuvių 
Bendruomenės atstovai į Pa
saulio Lietuvių bendruomenės 
1958 m. New Yorke įvykstantį 
seimą ir kt. Kad Tarybos dar
bas posėdžiuose vyktų sparčiau 
ir būtų našesnis, tarybos pre
zidiumas prašo visus tarybos 
narius sesijai reikiamai pasi
ruošti.

Į komisiją Bendruomenės 
tarybos darbo statutui paruošti 
yra pakviesti čikagiškiai tary
bos nariai J. Bajerčius, R. Ski
pitis ir M. Rėklaitis. Bendruo
menės padėčiai kritiškai įver
tinti pakviesti newjorkiečiai A. 
Bendorius ir bostoniškis dr. J. 
Girnius.

Nušautas grasinęs peiliu 
policininkui

Leonardas E. Scott, 35 m. 
amžiaus, kuris buvo sąlyginiai 
atleistas nuo kalėjimo po auto-Į 
mobilio vagystės, buv-o mirtinai 

[ nušautas policininko ties 718 E. 
63 str., Chicagoje. Jisai kabi- 
nėjosi prie moterų ir policinin
kas jį norėjo areštuoti. Pikta- 
daris priešinosi ir išsitraukęs 
peilį grasindamas artėjo prie 
policininko, kuris jį nušovė.

Tirs šalpos apgaules
Illinois valstybės prokuroro 

Cook apskrities įstaiga pradė
jo investiguoti apgaules, kurios 
pasitaiko šalpos srityje. Turi
ma žinių, kad eilė šelpiamųjų 
neteisėtai ima pašalpas. Jaučia
ma ir kitų išeikvojimų. 1955 
metais šalpos reikalui dvejiems 
metams buvo Illinois valstybėje 
paskirta $282,000,000, ir tai pri
trūko $30,000,000. Sekantiems 
dvejiems metams jieškoma 
$367,000,000.

Neklusnūs balandžiai
Chicagos balandžių auginto

jai buvo suorganizavę savo ba
landžių lenktynes. Iš Norfolk, 
Neb., šeštadienio rytą paleido 
1,700 balandžių. Iš jų tik 2 sek
madienio vakare atskrido į Chi
cagą, o kiti nuklydo kažkur. 
Spėjama, kad jie buvo paveik
ti audrų, atominių kritulių, sau
lės dėmių.

Trys sužeisti
Praeitą savaitgalį Chicagoje 

buvo nemažai užmuštų ir su
žeistų. Automobilis, kuriuo va
žiavo ugniagesiai, atsidaužė į 
stulpą, ir buvo sužeisti du ug
niagesiai ir vieno iš jų žmona. 
Ugniagesys Barrett, 24 m. am
žiaus, ir kito ugniagesio žmona 
Iris Zieman, 23 m., sužeisti sun
kiai.

Mirė po širdies susiuvimo
Kelvin Weese, 11 mėnesių 

berniukas iš Danville, kuriam 
Chicagoje buvo padaryta reta 
operacija — užsiūtas plyšys 
širdies pertvaroje, praslinkus 
keletui valandų po operacijos 
mirė.

Kolonija atsilikusiems 
vaikams

Palei Algonąuin kelią, 60-ties 
akrų plote, į pietus nuo Palati- 
no bus pastatyta kolonija pro
tiškai atsilikusiems vaikams. Ta 
kolonija bus vadinama Little 
City. Jos pastatymas kainuos 
$1,885,000. Tuo reikalu rūpina
si Chicagos universitetas. Jau 
turi surinkęs tai statybai $45,- 
000. Daugiausiai remia šį pro
jektą Chicagos verslininkai.

Motociklėliu pro langą
Dvylikos metų mergaitė De- 

lynn Gilboe mažu motociklėliu 
(skuteriu) įvažiavo pro langą į 
Grace viešbutį, sunkiai susiža
lodama. Reikėjo panaudoti net 
30 digsnių ją susiūti, ir nežinia 
ar ji nepraras sunkiai sulaužy
tos rankos. Mergaitė nebuvo 
patyrusi ir vieton stabdžio, už
sistojo ant pedalio, kuris teikia 
benziną.

Areštuotas mušeika
Policija areštavo 27 m. am

žiaus sunkvežimio šoferį W. 
Kay, kuris įsivėlęs į susisieki
mo nelaimes vis stengėsi pa
bėgti iš nelaimės vietos, o vie
ną šoferį — Arthur Laskey — 
net sunkiai sumušė, sužaloda
mas galvos kaulus, šonkaulius.

92 užsienio lakūnai
Nuo penktadienio iki sekma

dienio ŪSO klube, 308 S. Michi
gan, Chicagoje, svečiuosis 92 
užsienio lakūnai, priklausą dvi
dešimčiai valstybių. Jie atvyks 
iš Chanute Air Force Base, III., 
kur studijuoja aviaciją, vado
vaujant amerikiečiams.

Vienam žmogui tokia auka daž
nai būtų persunki ir gal neįma
noma. Suaukotais pinigais ir ta 
dovana galima būtų pasiųsti.

Bet kaip visa tai galima pa
daryti? Kam siųsti Lenkijos lie
tuviams tą paramą? Išeitis su
rasta. Punskietis kun. Jurgis 
Paransevičius, Dachau kaceti- 
ninkas, maloniai sutiko šiuo rei 
kalu tarpininkauti. Jis suras bū 
dus gautas knygas pasiųsti 
kam reik. Todėl visi geraširdžiai 
lietuviai prašomi knygas ir pi
niginę paramą knygoms įgyti 
Lenkijos lietuviams siųsti šiuo

TELEVIZIJA

adresu: Rev. Jurgis Paransevi-s 
čius, 32 Dominick Street, Nevv 
York 13, N. Y. U.S.A.

Duoną Ir įvairias sktnlngas 
bulkutes kepa J

BRUNO’S KEPYKLA
8339-41 S. Lituanica Avė.

Tel. Cl.irr.siile 4-0370 
Pristatome | visas krautuves 
lr restoranus, taip pat lė- 
alunCiame ) visus artimuo
sius miestus.

RADIJAS
HI FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 So. Halsted St., CAlumet 5-7252

LM.

. .iiS: j:, f 4* U ‘.ArfO. 4 \ !t

1 957 BUICKAS 
T i k

02,595.00
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

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

Lietuvių vargai
(Atkelta iš 3 psl.)

ventojai. Aš noriu tikėti, kad 
laukiančių iš mūsų pagalbos liki 
mu susirūpins visi — ir asme
nys, ir įstaigos. Galima būtų 
pradėti nuo lengviausio, būtent, 
aprūpinimo knygomis. Juk kiek 
vienas sąmoningas lietuvis turi 
atliekamų jau perskaitytų kny
gų. Nesunku vieną kitą knygą 
paaukoti. Knygų leidyklos ir 
knygynai turi knygų, jau nebe
perkamų. Jie galėtų be didelių 
nuostolių jų dalį paaukoti tiems, 
kurie trokšta spausdino lietu- 
tuviško žodžio. Praverstų labai 
ir kad ir maža piniginė auka. 
Prašoma pvz. L. enciklopedija.

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldę perkrauslymas as

meny turinčių ilgę patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne 4w,,Telef. Virginia 7-7097

mokai*1* 

pįvidendą

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

BE NDROVĖ

4038 Archer Avenue T«l. la3-«7ip 

AUGUST SALDUKAS Pr»ild.n.t»

X Vyr. Skaut. Ona Zailskie- 
nė praėjusią savaitę dalyvavo 
JAV Rytinio rajono skaučių va
dovių, vyr. skaučių ir skautų 
vyčių suvažiavime Worcester, 
Mass. Ta proga aplankė Bosto
ną, Hartfordą ir Putnamą.

Vyr. skautininkė žada per
duoti rytinio rajono skaučių bei 
vadovių-vų nuotaikas Chicagos, 
Clevelando, Detroito ir kitų vie
tovių skautų vadovų suvažiavi
mui, kuris įvyks birželio 15—16 
d. d. p. Linkų vasarvietėje, 
Christiana Lodge, Edvvards- 
burg, Mich.

Visi vykstantieji skubiai re
gistruojasi pas s. A. Kliorienę, 
1407 So. 48 Ct., Cicero.

X Dailininko Jurgio ir Alek
sandros Daugvilų duktė pa
krikštyta Lauros Valerijos var
dais praėjusį sekmadienį Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčioje. 
Krikšto tėvai: dailininkas Adol- 

dailininkai Kasiulis ir Galdikas*. /as Valeška ir dr. Marija Rin-

Berniukams stovykla

X Br. Vaškelis Jaunimo kon
grese kalbės tema “Jaunimas 
ir ateities perspektyvos”. Tu
rinyje kalbama apie jaunimą ir 
ateities Lietuvą: padėtis, jeigu 
Lietuva būtų išlaisvinta arti
moje ateityje, gyvenimo aplin
kybės, jeigu tremtis tęstųsi il
gesnį laiką, jaunimo paskirtis 
ir uždaviniai abiem atvejais.

“Kristaus Karaliaus I*aivo” 
naujam numery telpa šie įdo
mūs straipsniai: švč. Dievoe 
Motinos apsireiškimas Vid. Eu
ropoje, Švč. Trejybės kryžiaus 
ženkle, Lietuvio laikraštininko 
kelias, Pavyzdingas turtuolis 
žydas, Nauja lietuvių bažnyčia 
Chicagoje, Kas sudaro gerą 
žmogų, Žmogaus širdis — alto
rius.

gus. Jaukios krikštynų vaišės 
buvo Daugvilų bute, 3230 W. 
65 st.

X Petronėlei Jonušas yra 
laiškas iš Varnių. Atsiimti 
“Drauge”.

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

Į stovyklą priimami jaunuoliai 
9 iki 13 metų.

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

Vykstant j stovyklą, pasiimti 
reikalingų dalykų sąrašas bus į- 
teiktas po registracijos.

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

Stovyklai vadovaus Tėvai ir Bro
liai Marijonai.

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

IŠKILMINGA DEDIKACIJA

KAS TIK TURI GERA SKOHJ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ!

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

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

8222-24-26 So Halsted St. Vlctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sekm. 12—5, Kitom dienom 9—6

piENRAŠČIO DRAUGO NAUJŲ PATALPŲ 
ir

TĖVŲ MARIJONŲ NAUJOJO VIENUOLYNO
* jvyks

Sekmadienį birželio men. 23 d., 1957 m.
prie 63-čios ir Kilbourn gatvių

(Kilbourn gat. yra 4500 į vakarus)

Dedikacijos iškilmes atliks 
JO EMINENCIJA, KARDINOLAS SAMUEL STRITCH, 

Chicagos Arkivyskupas
Iškilmės prasidės 3:00 vai. p. p.
Palaiminimas šv. Sakramentu 8:80 vai. p. p.
Sveikinimai ir meninė dalis prasideda 4:00 vai. p. p.
Naujų patalpų lankymas nuo 4:30 vai. iki 6:00 vai. p. p.
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