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BRITANIJOS ŽINGSNIS ĮSIJUNGTI I 
EUROPOS BENDRĄJĄ RINKA
Posėdžiai vyksta Briuselyje, Belgijos sostinėje

BRIUSELIS, Belgija. _ Bri
tanija užvakar vėl pasistūmė 
arčiau prie Europos Bendrosios 
Rinkos narystės, priimdama pa
grindines rinkos vidaus taisyk
les be pakeitimo jų.

Naujose derybose Briuselyje 
britai sutiko atsisakyti nuosta
tų, turinčių tikslą suliberalinti 
darbą ir kapitalą Europoje.

Britai taipgi priėmė planus 
suderinti įvairios rūšies mokes
čius (taksas) ir fiskalinius įsta 
tymus su Europos Bendrąja 
Rinka (Ekonomine Bendruome
ne).

Žinoma, dar teks išspręsti kai 
kurie kiti klausimai, kad Bri-

Mire dr. A. Vaitekūnas
NEW YORKAS. — Gegužės 

30 d. vakare New Yorke mirė 
chemijos daktaras inžinierius 
Aleksandras Vaitekūnas.

A. Vaitekūnas gimė 1911 me 
tų liepos 11 d. Biržų apskrityje, 
Plitiškio vienkiemyje. Chemi
jos mokslus baigė Vienoje, Au 
strijoje, daktaro laipsnį įsigijo 
Fordhamo universitete Ameri
koje. Jis buvo ateitininkas šen 
draugis.

Turkijos vyriausybės krizė
Ikonų negalėjo išspręsti skirtumų

ANKARA, Turkija. — Prem 
jeras Ismet Inonu, senas turkų 
politikas, atsistatydino vakar, 
kadangi buvo pareikalauta pa
leisti iš kalėjimo nukankinto 
ministerio pirmininko Menderes 
vyriausybės narius.

78 metų amžiaus Inonu, pa
rinktas praėjusį lapkričio mėn. 
prezidento Cemal GurseI bandy- 
dyti sujungti suskilusį kraštą, 
įteikė atsistatydinimą, negalė
damas išspręsti aštraus ginčo 
tarp respublikonų liaudies par
tijos ir teisingumo partijos na
rių, esančių jo koalicinėje vy
riausybėje.

■i-

Irakas užmušė 
150 kurdų

BAGDADAS, Irakas. — Vy
riausybės kariniai daliniai už
vakar nužudė 150 kurdų sukilė
lių kovoje Zakho apylinkėje, 
šiauriniame Irake. Vyriausybė 
bando iššluoti visus likučius kur 
dų separatistų revoliucijos, kuri 
buvo pradėta praėjusį rudenį ir 
sutriuškinta.

/"

—■ Jugoslavijos diktatorius 
Tito pakviestas Kremliaus va
dų vizituoti Sovietų Sąjungą 
šią vasarą. Vizito diena ir ki
tos smulkmenos nepaskelbtos.

KALENDORIUS

Birželio 1 d.: šv. Angelą Me- 
riči, šv. Juvenicijus, Galinda.

Birželio 2 d.: šv. Eugenijus, 
šv. Marcelinas, Ąžuolas.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien. 
—■ vėsiau, apie 70 laipsnių; ry
toj —vėsu.

Saulė teka 5:18, leidžias 8:15.,

tanija galėtų įsijungti į Bend
rąją Rinką.

Britanijos delegatas Briuse
lyje konferencijoje lordas Ed- 
ward Heath pareiškė: “Dery
bų atmosfera pagerėjusi”.

Archeologas Petras 
Tarasenka mirė

Lietuvoje
VILNIUS, okup. Lietuva. — 

“Literatūra ir Menas” gegužės 
26 dieną pranešė, kad gegužės 
17 dieną mirė Petras Tarasen
ka, rašęs archeologijos klausi
mais. Darbai archeologijos sri
tyje sudarė beveik jo gyvenimo 
turinį. Savo straipsniuose rašė, 
kaip pažinti senovės lietuvių 
buitį ir kultūrą, remiantis įvai
rių piliakalnių iškasenomis.

Tarasenka yra parašęs “Gim
toji senovė”, “Priešistorinė 
Lietuva”, “Lietuvos archeologi
jos medžiaga ir kt.

Jis palaidotas Eigulių kapi
nėse, prie Kauno.

— Raudonoji Kinija nusiskun 
dė aną dieną, kad penki Indijos 
kareiviai peržengė Tibeto pa
sienį.

Teisingumo partija, kuri lai
kosi Menderes demokratų par
tijos tradicijų, pareikalavo am
nestijos Menderes vyriausybės 
nariams, kurie dar tebėra įka
linti. Respublikonų liaudies par 
tija nori griežtų apribojimų tuo 
reikalu. Inonu neišrišo skirtu
mų.

— Vakarų Berlyno burmist
ras Willy Brandt ragino Bon- 
nos vyriausybę imtis daugiau 
veiklumo, 'bandant išspręsti Ber 
lyno problemą.

— Mali prezidentas Keita vi
zituoja Sovietų Sąjungą.

— Čekoslovakijoje trūksta 
mėsos ir kiaušinių.

AUSTRIJOS NEUTRALUMAS IR EUROPOS 
RENDROSIOS RINKOS GUNDYMAI

VIENA, Austrija. — Politi
niai ir kariniai Austrija yra 
neutrali. Šį neutralumą ji pa
žadėjo Sovietų Sąjungai pasi
rašant taikos sutartį, kuria 
Austrijai buvo grąžinta nepri
klausomybė. Vakarų sąjunginin 
kai ir Sovietų Sąjunga po 10- 
ties okupacijos metų iš ten ati
traukė karinius dalinius. Paža
dėtas neutralumas ligi šiandien 
yra išlaikytas, nors vidiniai 7 
milijonų austrų tauta krypsta į 
Vakarus.

*
Paskutiniuoju metu Austriją 

vilioja Europos Ekonominė Ben 
druomenė (Bendroji Rinka), ku 
riai priklausymas nebūtų tiesio
ginis neutralumo sulaužymas, 
nors Sovietų Sąjunga įtaigoja

De Gaulle kelionė
PARYŽIUS. — Prezidentas 

Charles de Gaulle atliks antrą
ją oficialią kelionę Prancūzijos 
provincijose, birželio 14 -17 die
nomis. Prezidentas vizituos 
Haute - Saone, Jura ir Douls 
departamentus (apskričius).

Streikas Brazilijoje
RIO DE JANEIRO. Apie 18, 

000 komunikacijos darbininkų 
užvakar sustreikavo, nutrauk
dami beveik visas telegrafo, ra
dijo telegrafo ir radijo telefo
no tarnybas. Streikininkai pra
šo pakelti tarnautojų atlygini
mus.

Traukinių nelaimėje 
žuvo 61 asmuo

ROMA. — Šiaurinėj Italijoj
vakar susidūrė du traukiniai:!s«os me‘?'s“jaulJin0/8’. 
prekinis traukinys įvažiavo į ke-1 f \ , ..
leivinį. Traukinių susidūrime žu dieni a cijų ver e n o $
vo 61 asmuo, sužeista 72.

Europiečius ragina stoti 
į kariuomenę

PARYŽIUS. — Praneūzų vy
riausybė įsakė visiems jauniems 
europiečiams, gyvenantiems Orą 
ne ir Alžire, Alžirijoje, įstoti į 
Prancūzijos kariuomenę, kad 
tuo žygiu būtų sutrukdyta Slap 
tosios Armijos organizacijos 
(OAS) veikla.

Astronauto sūnus apžiūrinėja kapsulę, kuria tėvas aplėkė tris 
kartus apie žemę. (UPI)

ir grasina, jog Austrijos prisi
dėjimą prie Europos Ekonomi
nės Bendruomenės ji laikytų nu 
sikaltimu duotų pažadų nesilai
kyme. Ligi šiol Rusija dar ne
pareiškė viešai, ką ji darytų 
Austrijai prisijungus prie Eu
ropos Bendrosios Rinkos są
jungos.

Austrijos socialistai anksčiau 
priešinosi Austrijos įsijungimui 
į šią ekonominę sąjungą, tačiau 
šiuo metu savo nusistatymą kei 
čia ir net pradeda ieškoti ke
lių užmegzti derybas su šiai 
sąjungai priklausančiomis vals
tybėmis. Šio socialistų persio
rientavimo priežastis yra Britą 
nijos nusistatymas irgi jungtis 
prie Europos Bendrosios Rinkos 
sąjungos (Ekonominės Bend

Astronautas Scott Carpenter ir jo žmona Rene važiuoja automobilyje Kapinių puošimo dienos 
parade Denver, Colorado, kur jj pasveikino per 400,000 asmenų. Carpenter, jo žmona ir keturi 
vaikai atvyko į Washingtoną. (UPI)

NETEKUSIOS DAUG BILIJONU DOLERIU SAVO 
VERTĖS, AKCIJOS VĖL IMA KILTI

Publika atgauna pasitikėjimą akcijomis
VVASHINGTONAS. — Štai- fliacija (nuo kurios apsidraus- pirko apie 50,000 naujų šėrų

gus akcijų (šėrų) kritimas, ko
kio nebuvo nuo pat 1929 depre-

bilijonų. Ekonomistai to netikė
to įvykio priežastis randa ke
lias;

1. Prezidento Kennedy pasiel 
girnas su plieno kainomis (in
vestuotojus išgąsdinęs, kad ne
bebus įmanoma tikėtis norimų 
dividendų).

2. Perdidelis, ne pagal duo
damą pelną, akcijų (šėrų) kai
nų iškilimas.

3. Visuomenės aprimimas, kad 
artimoje ateityje nebegresia in-

ruomenės). Britanijos ekonomi
niam klestėjimui yra kenksmin
ga atsiriboti nuo Europos ir 
pasilikti vien prie savo buvusių 
ir esamų kolonijų. Tai jaučia 
ir Austrija, kuri nors maža vai 
stybė, tačiau su labai stipria 
pramone, kuriai reikia Vakarų 
Europos rinkos. Ligi šiol Aust
rija, Šveicarija ir Švedija ne
priklausė jokiai ekonominiai są
jungai ir buvo ekonominiu at
žvilgiu neutralios valstybės.

*
Praėjusio mėnesio pradžio

je, prieš pat Austrijos kancle
rio A. Gorbach kelionę į Wash- 
ingtoną tartis dėl galimybių pri 
sijungti prie Europos Bendro
sios Rinkos' sąjungos Sovietų 
diktatorius Chruščiovas jį pa

dami žmonės padidintu tempu 
pirko šėrus).

4. Didesnio kiekio JAV akci
jų metimas į rinką iš Šveicari
jos.

Tuo visų pirma susirūpino 
Kongresas ir jungtinis Senato 
bei Atstovų Rūmų ekonominis 
komitetas, kurio pirmininkas 
yra demokratų atstovas Wright 
Patman, patvarkė, kad būtų
dabar tuoj pravesta investigaci, sinės įstaigos ir investavimų 
ja, kurią normaliai buvo planuo j fondai, atrodo, laikydami, kad 
jama įvykdyti rudenį. Daugelis! akcijos jau pasiekusios žemiau- 
yra susirūpinę, kad toks akci- šią kritimo ribą ir pradės kilti, 
jų kritimas gali būti atoslūgio ėmė energingiau jas supirkinėti, 
ženklu. Dažnai taip ir būna, bet į tuo pakeldami ir jų kainas. At- 
šiuo kartu eilė ekonomistų tvir- įrodo, kad publika atgauna pa
tina, kad čia buvo tik akcijų l sitikėjimą akcijomis, bet tik ge- 
kainų išlyginimas ir mažųjų in- Irosiomis (blue chips).
vestuotojų savotiška panika. In-----------------------
vestavimų fondai, įvairios ūki
nės įstaigos taip nesiskubino 
savo turimų akcijų parduoti.

Reikšminga, kad akcijos kri
to ne tik JAV, bet ir Londono 
bei kitose didžios, pasaulio rin
kose. Tačiau jau gegužės 30 d.
(kada JAV rinkos dėl Kapinių 
dienos buvo uždarytos), Londo
ne ir kitur buvo pastebimas ak
cijų kainų kilimas. Turtingiau
sias pasaulio finansininkas J.

turimų akcijų neparduoda, o

kvietė atvykti į Maskvą antro
je birželio mėn. pusėje. Nors 
Austrija pakartotinai užtikri
no Rusiją, Čekoslovakiją ir Ven 
griją dėl savo neutralumo ger
bimo, tačiau komunistinis blo
kas jaučia, jog Austrijos eko
nominis prisijungimas prie Va
karų bloko būtų visiškas atsis
kyrimas nuo dabartinio neutra
lumo.

¥

Jungtinės Amerikos Valsty
bės, nors ir nepriklauso Euro
pos Bendrosios Rinkos sąjun
gai, tačiau ją remia ir stengia
si stiprinti. Britanijos ir Aust
rijos prisijungimas prie Euro
pos Bendrosios Rinkos sąjun
gos labai ją sustiprintų ir pra
plėstų.

įvairių žibalo bendrovių. Ir dau 
guma kitų vadovaujančių eko
nomistų yra tos nuomonės, kad 
šis akcijų kritimas nėra artė
jančios depresijos ženklas.

*
Nors finansininkai dar numa

to kai kuriam laikui akcijų rin
kos svyravimus, tačiau jau ket 
virtadienį iš ryto jų kainos JAV 
buvo kylančios. Įvairios finan-

Maroko ir JAV santykiai
Marokiečiai nustebo..

RABAT, Marokas. — Marokie 
čiai buvo nustebinti pranešimu, 
kad Philip W. Bonsai atsista
tydino, kaip Jungtinių Ameri
kos Valstybių ambasadorius Ma 
roke. Nustebimas atsirado dėl 
trumpo buvimo Maroke amba-

P. Getty pareiškė, kad jis savo sadorium, kuris į Rabatą atvy-
ko prieš vienerius metus.

Marokiečiai tikisi, kad amba
sadoriaus pakeitimas sutaps su 
santykių pagerinimu tarp Wash 
ingtono ir Rabato.

“Santykiai tarp Maroko ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
yra geri, bet gali būti dar ge
resni”, — pareiškė aukštas vy
riausybės pareigūnas.

Marokiečių vyriausybė nepa
tenkinta, kad Jungtinės Ameri
kos Valstybės jai sumažino pa
galbą šiais metais nuo 40 mi
lijonų dolerių iki 30 mil. dol. 
Pareigūnai tikisi, jog nominavi- 
mas naujo ambasadoriaus reik-

Komunistinio bloko pastangos 
šią sąjungą ardyti ir silpninti

Bonnos paskola
o* • • •Sirijai

BONNA. — Vakarų Vokietija 
paskolins Sirijai šešiolika mili-

yra suprantamos. Austrija tu- jonų dolerių pagerinti siriečių 
rinti elgtis atsargiai ir diplo- ekonominį gyvenimą, 
matiškai. Nors Washingtonas
siūlė konkrečius planus kancle
riui Gorbach ir užsienio reikalų 
ministeriui B. Kreisky (austrų 
socialistų partijos nariui), jie 
reikalą aptarė tik bendrais bruo 
žais, nedavė jokių pažadų, ne
pasitarę su likusiais dviem neut 
raliais: Šveicarija ir Švedija.

Naujausios
va ■žinios

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės šiandien Pacifike virš 
Christmas salos išbandys ato
minę bombą, norėdama ištyri
nėti magnetinius laukus.

— Tiesioginiais lėktuvais su
sisiekimas tarp Vokietijos ir 
Texas pradės veikti liepos mė
nesį. Tai pranešė Pan Ameri
can Airways.

— Kuboje sumažėjo pieno ga 
myba.

— Pietų Vietnamo kariniai 
daliniai užvakar užmušė 10 ko
munistų partizanų Mekong upės 
deltoje.

— Tokio-Jakarta skridimas. 
Japonijos oro linijos liepos mė
nesį atidarys Tokio-Jakarta skri 
dimus. 4,707 mylios sprausmi- 
niu lėktuvu į Indoneziją truks 
12% valandos.

— Adolf Eichmann ieško už
tarimo Jungtinėse Tautose ir 
Bonnoje, kad būtų išgelbėtas iš 
Izraelio kartuvių.

— 24,000 vištų sudegė Colo
rado Springs, Colo., ūkyje. Per 
24,000 vištų sudegė gegužės 27 
dieną, žaibui uždegus aštuonias 
vištidės audros metu.

— Jugoslavijos vyriausybė už 
draudė naują Milovano Djilo 
knygą: “Pasikalbėjimai su Sta
linu”. Djilas gegužės mėn. vėl 
nuteistas kalėti .daugiau kaip 
8 metams.

Maroko ir JAV sutartis
RABAT, Marokas. — Jungti

nės Amerikos Valstybės ir Ma
rokas vakar pasirašė paskolos 
sutartį. Marokas iš Amerikos 
gaus 30 milijonų dolerių pasko
lą, kurios pusę panaudos pirk
ti gaminiams Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse.

šią padidinimą pagalbos.
Tačiau manoma, kad Maro

ke ateityje sumažėsią Jungtinių 
Amerikos Valstybių interesai. 
Nuo liepos 1 dienos Jungtinės 
Amerikos ‘Valstybės pradės e- 
vakuoti keturias karines bazes 
Maroke; evakavimas būsiąs 
baigtas 18 mėnesių laikotarpy
je.

*
Baltieji Rūmai Washingtone 

dar nepranešė, kas bus naujas 
JAV ambasadorius Maroke.

“PRAVDA” APIE AKCIJAS
MASKVA. — Komunistų laik 

rastis “Pravda” vakar pravir
ko, kad Vakarų pasaulio eko
nominė ateitis esanti liūdna, nes 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
ir kitų kraštų krito akcijos 
(šėrai).

Turkijos vyriausybes 
krize

EGIPTAS. — Prezidentas 
Nasseris vakar parlamente pa
aiškino, koks yra skirtumas 
tarp Arabų socializmo ir Sovie
tų komunizmo.
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JUNGTINIS CHORAS 
PAVASARINIAME BALIUJE

Šį šeštadienį, birželio 2 d. pui 
kiai atremontuotoji šv. Jurgio 
parapijos salė vėl atidaroma 
viešajam naudojimui. Ta proga 
rengiamas ir visų lietuvių bend
ras balius - koncertas, kuriame 
koncerto programą išpildys 
jungtinis čiurlionieeių ir Šv. Jui’ 
gio parapijos choras.

Svečiai bus pavaišinti prity
rusių šeimininkių, geras orkest
ras gros šokiams, veiks puikus
baras.

Šį parengimą-balių organizuo 
ja susidaręs specialus komite
tas, vadovaujamas pirmosios 
Apylinkės pirm. F. Eidimto. Tai 
kiną dauguma lietuviškųjų or
ganizacijų, kurios šia sale nau
dojasi.

Pakvietimų galima įsigyti Lie 
tuvių Prekybos namuose ir pas 
Komiteto narius F. Eidimtą, 
tel. UT-11921, VI. Čyvą MU- 
15314 ir V. Ročiūną, tel. KE- 
15264. Pakvietimo kai-na 3.50 
dol.

Visas šio parengimo pelnas 
skiriamas parapijos salės re
monto išlaidoms sumažinti.

Mūsų mielieji čiurlioniečiai su 
savo vadovu muz. Alf. Mikuls- 
kiu ir šv. Jurgio parapijos cho
ras, vadovaujamas muz. Pr. Am 
brazo išpildys įdomią progra
mą. Abu chorai duoda koncertą

samblio namuose, 10908 Mag- { 
nolia Drive. Sesija darbą pra-i 

j deda šeštadienį, birželio 2 d. 
10 vai. r. , !

Dalyvauja Tarybos nariai, 
Centro valdyba, apygardų pir
mininkai ir centrinių instituci
jų vadovai (kaip Kultūros Fon- 
do, švietimo Tarybos ir t.t.). j

Pakviesti ir Lietuvos oficialūs 
i asmenys.

j Kviečiama ir Clevelando vi
suomenė pasekti L. Bendruome- 

i nės darbus, jų rūpesčius ir atei
ties planus, atvykstant į posė
džius.

I I

j Sesiją globoja abi Clevelan
do L. B. apylinkės, ypatingai 
pirmoji apylinkė, kurios ribo
se ši sesija ir vyksta. Pirmoji 
apylinkė, vad. pirm. F. Eidim
to, pakvietė visus Tarybos na
rius dalyvauti ir rengiamaja
me šv. Jurgio parapijos salės 
atidarymo bankete.

Lietuvių Bendruomenės Tary
Ajos pirm. Stasys Barzdukas ir i 
kiti Tarybos nariai yra padarę 
viską, kad sesija kuo geriausiai 
pasisektų. Clevelandiečiai svei
kina visus šios sesijos dalyvius.

f . . . . .
DIB'ELft DAILININKŲ 

DOVANA

Tėvynės Garsų radijui stam
bią paramą suteikė Clevelando 
lietuviai dailininkai, padovano-

Dail. Juozo Bagdono paroda, surengta Clevelande čiurlionieeių 
namuose gegužės 19- 20 d. Parduota 8 paveikslai. Nuotraukoje 
parodos globėjai' Juozas Žilionis, Violeta Žilionis, dail. Bagdonas 
ir Dirvos vyr. red. Jonas Čiuberkis, kuris parodą atidarant tarė 
gražų žodį. Parodą rengė Dirva. (Nuotr. V. Pliodzinsko)

Į — A. a. Frank Shimkonis, 84 
m., gyv. Tuller gatvėje, mirė 

j gegužės 24 d. Palaidotas Holy 
Sepulchre kapinėse.

P. ŠILEIKIS^ 0. P.
ortltopedad. Proteztstas 

yparatal-Protezai. M.ed, bai, 
dažai. Spee. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t.t

. ai 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1 
■ 1RTHOPEDIJO8 TECHNIKOS IAB 
f,850 VV. 63 rd St., Chicago 29, 111 

Tel. PRospect 6-5084

lą Miško fantazija (aliejus). Pa 
veikslo vertė $375 dol.

Kun. P. Dze-goraitis, laisvu 
laiku tapąs paveikslus ir daly
vaująs amerikiečių dailės paro
dose, radijo valandėlei padova
nojo savo aliejinį kūrinį Sena
me vienuolyne. Skuilpt. V. Rau- 
linaitis padovanojo įdomų abs
traktinės nuotaikos darbą Miš
ko burtai (aliejus) ir dail. V. 
Ignas vieną, vertingų savo gra
fikos darbų. Bendra visų ketu
rių paveikslų vertė siekia virš 
600 dol. Paveikslai yra gražiai

įrėminti ir jie bus paskirstyti 
radijo rėmėjams laimėjimų bū
du.

Laimėjimų biletai pradedami 
platinti birželio 1 dieną, o lai
mėjimų paskirstymas įvyks Tė
vynės Garsų radijo baliuje lie
pos 28 d. Lake Shore Coutry 
Club salėje. Visi keturi dailinin
kai tame baliuje taip pat žada 
dalyvauti.

Šis lietuvių dailininkų pavyz
dys tikr ai ver tas pagarbaus dė
mesio. V. R.

0R. J. IR X. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal au3itarlmą. 

)6! valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1552 nuo 2 iki 9 v. p. p 
-įskied. išskyrus trečiad. ir šefitad.

DR. URNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO ASINIUS

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
va;k. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
>ten. uždaryta Kitu laiku susitarus.

Ofiso telefonas PR 8-3329 
Rez. telef. WAibror.lt 5-5070

Rez. HE 0-1070

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical Building). tel. LU 5-6446 
Valandos pagal susitarimu Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 8-0001,

Ofisas: 3148 West 63rd Street
Tel.: PRospect .8-1717 

Rezid.: 3241 VVest 66th Place 
Tel.: REpublic 7-7808

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki S; treč. 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 03rd St. (
Kampas 63-čios ir California 

Vai. ha».iien nuo 6—8 vai vak.
šešt. 2—4 vai.

Trečiad. ir Kitu laiku pagal sutartį. 
Ofiso telef. 476-4042 
Rez. VVAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0533 Elgin 
425 No. Liberty Street. 
Route 25, Elgin, Illinois 

Valandos pagal susitarimą

be jokio honoraro. Jiems iš anks 
to didelė padėka. Šv. Jurgio pa- 
rapiečiai ir lietuviai jau nema
žai įsigijo biletų. Tikimasi, kad 
lietuviai pripildys šią moderniš
kai atremontuotą salę ir daly
vaus pavasariniame baliuje. Ba
liaus pradžia 8 vai. vak. Pra
šome biletus rezervuoti iš anks
to.

PARENGIMŲ KALENDORIUS

Birželio 9 d. Neo Lituania 
rengia literatūros vakarą šv. 
Jurgio parapijos salėje.

Birželio 10 d. abiejų Clevelan
do lituanistinių mokyklų šventė 
Neurų ūky.

Birželio 17 d. Karių Ramovė 
rengia gegužinę Kario žurnalui 
paremti.

Liepos 28 d. Tėvynės Garsų 
radijo valandos vakaras Lake 
shore Country club salėje.

Kugpiūčio 5 d. Dešimtoji lie
tuvių diena, rengiama LB pir
mosios apylinkės.

L. B. TARYBOS SESIJA 
’ Šį savaitgalį Clevelande įvyks 
ta trečiosios L. B. Tarybos II-ji 
sesija, kuri turi visą eilę svar
bių klausimų apsvarstyti.

Posėdžiai vyks Čiurlionio an-

dami keturis savo kūrinius. Di
džiausią dovaną radijui įteikė 
Amerikos lietuvis dailininkas 
Antanas J. Vaikšhioras, laimėji
mams paskirdamas Clevelando 
Dailės Mužiėjaus parodoj pir
mąją premiją laimėjusį paveikš-

CHEMMOS STEBUKLAS
■ PATAMSINA ŽILUS PLAUKUS 
| BE DAŽU
j Mokslas išrado miStodą patamsinti 
žilus plaukus be dažų. žmonės su 
žilais plaukais daba,r gali pašalinti 
šią blogybę nenaudodami' joikių dažų, j 

| kurie vistick dirbtinai atrodo ir nie- ' 
ko neapgauna. Tai yra skystis, nau- I 

i dojamas pora sekundžių, kas rytą 
I kaip ir kiekvienas kitas plaukams . 
tepalas. Palaipsniui, 10 dienų laiko- į 

i ta.rpy ai- panašiai, spalva keičiasi. I 
j Spalvos tamsumas pareina nuo kiek 
1 kartų panaudoslt minimą skyst), tuo i būdu jūs galit matyti kasdieninį 
; pasikietimą iir sustoti, kai pasiekia- 
| mas norimas tamsumas. Tikras ste- 
! buklas; ypatingai jūs būsit paten- 
' kinti galutinais rezultatais. Ncpra- 
, leiskit neišbandę šio metodo. Pasių- 
j skit šią iškarpą drauge su savo var- 
i du ir adresu TRYSAN CO.. DEl’T.
! 90, PEEKSK1LJ5, N. Y. Tai bus 
' jiems ženklas, kad jus norit išban- 
į dyti jų skystį ir kad jie prisiųsti) 
l jums $6.00 vertes atsargas, už ku- 
, rias jūs mokėsit tik $5.00, paštinin
kui) jas pristačius. (Sk.)

AL-TON Y 
DECORATING

Ilgamete patirtis dažyme—dekora
vime. Pigu. Sąžininga.

A. BIKINIS. GA 5-5867.
A. BUKU ATT: 3-885653.

HEALTH Y FOOD RĘST AŲR ANT
lietuvių v a iIg y kl a

3236 Soufh Halsted < Street

Julija O. BičiOniene
Tel.: DAnube 6-9837

Chicago 8, Illinois

ATOSTOGAUKITE IR PAILSĖKITE RAMIOJE IR 
JAUKIOJE VASARVIETEJE

“V E N T A”, Union Pier, Michigan
Čia rasite gaivinančias Michigan ežero bangas, puikų 

smėlį, jaukią namų nuotaiką ir visus patogumus. Lengvai 
pasiekiama ne tik automobiliu, bet ir South Shore linijos 
traukiniais, sujungtais su autobusų linija. Traukiniai išeina 
beveik kiekvieną 'valandą.

Užsisakykite vietas iš anksto telefonu arba atsilanky
dami asmeniškai: Pranas Odinas, 6632 So. Mozart Street, 
Chicago 29, III. Tel. REpublic 7-9723 po 3 vai. po pietų ir 
Union Pier long distance tel. LAKESIDE 8510 galite šaukti 
bet kuriuo laiku.

Di. ofiso HE 4-5849. rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
; Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-8 
i Antr. 1-6, treč., S.ešt. pagal sutartį, 
; sekim uždaryta.

rei. ofiso HE 4-5758: Res. H1 5-3325

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

2751 VVest 5lst Street
(Bendra praktika ir Alergija) 

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
I vai.: penkt. 10 v. r. iki 9 v v.; 
šeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Ligoniui" 
priima pagal susitarimą.

DR. J. G. BYLA-BYLAITIS
Nervų smegenų chirurgija, ligos

2737 VVEST 71at STREET 
Valandos tik susitarus 
Tel. GRovehilI 6-3409

Tel. Ofiso 247-1002 Namu PR 8-6900

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Taipgi Įvairios nervines ligos 
Valandos pagal susitarimą.

4063 Archer Avenue
(Prie California Avė.)

, Perskaitę Draugą , duoki 
te ii kitiems riasiskaitvti

MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖ

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika Birželio 1, 2, 3 dienomis

ASBACH URALT German Brandy
F

IMPORT. Carrioca Rum...........
ARR0W COGKTAILS ...............
BISŲUIT 3 Star Cognac ........
OLD AMERICAN Whiskey ..... 
IMP. BORDEAUX Wine ...........

HILLS BROS. COFFEE..................... 2 Sv. $1.15
GRYBŲ (kelmučiu) ... ........... Kvorta $1.19
GRYBŲ (kelmučiu) dėže .... 12 kvosrty $12.89 

Didelis pasirinkimas importuotu šokolady, špro
tu, uogienių, Jvairiu silkių ir žuvų gaminiu. 

KAINOS — ŽEMOS! KVIEČIAME ĮSITIKINTI!

Rez. GI 8-087S

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

8132 S. Kedzie Yve. WA 6-2670 
Valandos pagal susltarima. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001. 

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-6867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SpedalybS akušerija Ir moterų ligos 

2454 VVest 71st Street
(71-os Ir Campbell Avė. kampas)

Vai.: kasdien 1—8 ir 6-—8 vai. vak. 
Šeštadieniais 1-4 p. p. 
'Pn.čiadienln.i. nždarvtr.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiku ligos 
2737 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak.. 
šeštąd. nuo 12:80 iki 2:30 vai. p. .p 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus 

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
1 Ligonius priima pagal susltarima

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų-rez. tel. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

3658 We«t 63 Street 
Vai.: Pirmad. Ir ketv. nuo S v. Iki 
4:80; antr. ir penkt. nuo 4 Iki 8; 
šešt. nuo 1 iki 4 vai.

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. ČA 8-72

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ

3844 Wf«t 63rd Street 
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. Ir
iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždary
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Telefonas: GKovehell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 West Marąuette Rd,

Valandos 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą. išskyrus trečiadienius, 
uždaryta.

DR. ZIGMAS RUDYTIS
2745 VVest 69th Street

Spee. ORTnOPEDINfiŠ1 LIGOS 
Priešais &\. Kryžiaus <ll&Onine.

VAL.: Pirmad., antr., ketv., peikt, 
nuo .9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai v 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpubllc 7-ji!Ž9b.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero 
Kasdien 10-12 ir 4-7 Treč. ir šeš
tad. tik 10-12.

DR. ANT. RUDOKAS, Op?.
Tikrina akis Ir pritaiko .akinius 

keičia stiklus ir rėmuK
4455 S. California Avė. YĄ 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 valiį.. trečiad
uždaryta, šeštad. 10 v. r. Iki 2 d d
------------------- — ------- —------ —------- 1__ 1

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

(Spee. plaučių ir širdies)
756 VVest 35th Street

(kampas 35-ta ir Halsted) 
Valandos vak. 7-9. šeštad. 10-2 p. p. 

Trečiad. susitarus.
Dienos metu tel. CA 5-5010

Tėl. Ofiso — BĮ 7-0400.

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PJJt 9-6730

Dr. W. Ross Dr. L Sabutis
Inkstų, pūsles Ir šlapumo takų 

chirurgija r':
Ofisai: 7958 S. Western Ąve.. tel 
BR 6-0091; 392 E. I59th St., ' HarveyĮ 
111., tel. EDison 3-4383; 80.; N Mi
gau Avė., Suite 808, tel. pE 6-7764. 

Valandos pagal susitaritaą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
6449 So. Pulaski Rd. Tel. įjtt 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oale-jPprest, III. 

Telef. pu 5-2020. .
Valandos pagal susitarimą. Jeigu 

neatsiliepia skambinti TE: 9-1071.

Tel.: RElianee 5-1811
0R. WALTER i. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30 
vai. vak. šeštad i—4 vai., trečiad.

DR. 1. J. SlPdOMAftlS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 VV. 63d. St 
Ofiso tel. RElianee 3-4410'

Bt'z. tel. GRovehilI fl 10,617
Valandos: 1 -8 p. m. ir 6-8 p

Penki, tik 1—8 p.“Ai1.
Trečiad ir šeštad. pagal v nutartį.

- ei. ofiso Ir buto OLympic 3-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th St.. Cicero 
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 ral. vak 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite Klklzle 8-2868

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA-CHIRURGĖ

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—S vai. 
vak., pirm , antr., ketvir. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus

DR. E. STANAT-STAĮtolTIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mitybos Ir svorio problemos 
1951 W. Irving Partt 'Rd.

(D&mcji Avė. kampas)
Vai. pirm., ketv. ir penkt. 7-8 v 

PA,-P' lr pagral a.poiri®bintą.
Tel. Ofiso IjA 5-2134, Rez. j 878 ^960

Ofiso telef. CLiffside'412896 
Rezid. telef. VVAlbrook [5-3099

ŪR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Ąve.
Bendra praktika Ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekviena dieną -2—4 ir
6 * val- vak. Trečiadienfilif ‘ (r sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. Šeštadieniais nuo 
2 vai. iki 5 vai. vak.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALTSI’jB

MEDICAL BTTIl.DTNG
7156 South Western Avenue 

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

vai. ryto iki S vai p. p.
Ofice tel. RE 7-1168

Res. tel. VVAlbrool 5-3765

DR. MARIJA LINAS
A.KUSERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

281.7 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUBITARIMj)

TeL ofiso FR 8-7773, rez. PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p. 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v.

DR. VYT. TAURAS
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 W. 59fts St 
Tel. PRospect 8-1223 ar PJrt 6-5577 
Ofiso va!.: Pirm., antr., treč ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nu<j’’6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet,, ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

- -------------- rf t st [ -------
Tel. ofiso HE 4-2123. rez. Gt 8-6195

DR, V. P. TUMASoNIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st s'treįt
hgonis pagal susitarimą. 

Del valandos skambinkltE tol.: HE 
4-2128 nuo 1 iki 8 vai. popįet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir •Bėštad.Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos
2454 West 71st Street

‘ (71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v. 
šeštad.: 9 y, r. — 2 p p.

Trečiadieniais uždaryta.

Telefonas — GRovehiil" 6-2828

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Stteet 
Specialybč: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ 

LIGOS
-alandos: nuo 1-4 Ir 6-8 44l. vak. 

Šeštadieniais nuo 1-4 vai., popiet
Trečiadieniais uždaryta.DR. JONAS V. MILERIS

NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 
5430 Sv. Kedzie Avenue

PAGAL SUSITARIMĄ
Tel. HE 4-1562

Skambint. 2 Iki 9 vai. popiet kasdie
ną. Išskyrus trečiadienį.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAšKEVIftlS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGEI 

6248 South Kedzie Avc.
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8. 

Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais Ir susitarus.DR. JULIA MONSTAVIČIUS

GYDYTOJA-CHIRURGB 
Vidaus Ilgos

10748 S. Michigan, Chicago 28, UI. 
Telef. offlso; PUllman 5-6766 

Narinį: BEverly 8-3646
PriCm. vai.: kasdien 6-8 v. v„ šešt. 
1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. ^E 4-3150

DR. F. C. WINSKintAS
GYDYTOJAS IP. CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Road
Vai. nuo 2 Iki 4 v. v. ir 7 ‘iki 8 v. v. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofisas 2659 VV. 59th St.
Vai. Pirm., ketv. 2-4 p. p. ir 6-8
D. p., šešt. 16-12 vai.

Ofisas 3259 S. Halsted St.
Vai. Antrad. ir penkt. 1-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta

DR. P. Z. ZALAT0RIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257. rez. PR16-6659 

Rez. 6600 So. Arteslan Avenue 
Vai.: 11 v. ryto iki > v. p.p.j'A-7 v.v.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2525

DR. AL RA6KUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL.: kasdien nuo 2 Iki 9 vai. vak 
Treč. Ir aekmad. tik susltaru*.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIR^GAS

Staigiai susirgus arba shfeižeidua 
(Emergency), šaukite telefonu — 
434-6967 nuo 2 valandos1 po piety 
ligi 5 valandos ryto kasdiefc.

WAibror.lt


Vargonininkų sąjungos jubiliejus ir

NAUJI UŽSIMOJIMAI
VEIKAS, ALTAS, BENDRUOMENĖ

Lietuvių R. K. Vargoninin
kų Sąjungos jubiliejinis seimas 
įvyksta Chicagoje birželio 4 
d. To seimo proga yra rengia
mas ir koncertas, kuris yra 
pavadintas mažąja dainų šven 
te. Jis bus birželio 3 d. Mari
jos aukštesniosios mokyklos 
auditorijoj.

Pastebėjome, kad seimo dar- 
botvarkėn yra įtrauktas svar
bus ir rimto dėmesio vertas 
klausimas — steigti vargoninin 
kams ruošti mokyklą. Šis rei
kalas yra tiek aktualus, kad 
ne tik vargonininkai savo sei
muose jį turi svarstyti, bet ir 
Kunigų Vienybė juo turi susi
domėti.

Lietuvių vargonininkų, ypač 
gerai pasiruošusių savo parei
goms, niekuomet nebuvo per
daug, o šiuo metu jų trūksta. 
Net kai kurios ir didokos lie
tuvių parapijos neturi kvali
fikuotų vargonininkų ir cho
rų dirigentų. Nuo to nuken
čia chorų lygis, nukenčia ir 
bažnytinė muzika. Lietuviai 
mėgsta gerą giedojimą bažny
čiose ir gerą muziką. Mėgsta 
matyti parapijos chorą ir šiaip 
jau pasirodant parapijos paren 
gimuose ir savus koncertus su 
rengiant.

Reikia tad manyti, kad var
gonininkų sąjungos seimas pa
darys užuomazgą tokiai mo
kyklai, ir kad toks seimo žy
gis susilauks Kunigų vienybės 
ir lietuvių katalikų visuome
nės paramos. Manytume, kad 
mokinių tai mokyklai nepri
trūktų.

*
Dabartinė Vargonininkų są

jungos centro valdyba, kvies
dama šių metų. seimą, paskel
bė šį seimą esant jubiliejiniu. 
Iš tikrųjų jos auksinio jubi
liejaus metai prasidėjo pernai, 
nes Vargonininkų sąjunga įsi
kūrė 1911 m. gegužės mėn. 
pabaigoje ir birželio pirmomis 
dienomis. Apie tai skaitome 
Lietuvių Romos Katalikų Su
sivienijimo istorijoje.

LRKSA 26-sis metinis sei
mas, įvykęs 1911 m. gegužės 
30, 31 ir birželio 1 d., savo 
protokole yra užrekordavęs, 
kad — “šio seimo metu Bal- 
timorėje įsikūrė nauja orga
nizacija: Amerikos Lietuvių 
R. K. Vargonininkų Sąjunga. 
Jos atstovas pasveikino seimą 
ir buvo sutiktas gausiu delnų 
plojimu”. Tų metų birželio 
mėn. “Draugas” duoda papil
domų žinių, kad tuo pačiu lai
ku, kaip ir LRKSA seimas, įvy 
ko vargonininkų suvažiavimas 
Baltimorėje. “Atvyko dvylika 
Dievo muzikantų” — rašo 
“Draugo” korespondentas. 
Nors suvažiavimas didelių dar 
bų ir nepadaręs, tačiau duota 
pradžia organizacijai. Esą 
daug buvę “šnekėta apie lavi
nimosi bažnytinėje ir pasauli
nėje muzikoje, apie chorų ve
dimą...” Įdomu, kad ir po 50 
metų sąjungos veikimo kelia
mi tie patys klausimai: steig
ti vargonininkų mokyklą ir t.t. 
Įdomu ir tai, kad pirmame A-

Spaudoje ir gyvenime

KĄ ATSKLEIDĖ NAUJI ATOMINIAI 
BANDYMAI?

Ramiajame vandenyne JAV pa
gal griežtai nustatytą planą vykdo 
atominius bandymus. Jų rezultatai 
pasilieka karinė paslaptis, tačiau 
kai ką jau dabar atskleidžia žur
nalas “U. S. News & World Re- 
port” geg. 21 d. numery: raketi
nių ginklų galvutės gali pakelti 
tolimus skridimus ir su tuo su
rištą šilimą, raketoms lekiant į to
limąsias erdves ir iš jų grįžtant. 
Sprogstamoji galia nuo to nesu
mažėja. Tai buvo įrodytai paleidus 
Polaris raketą 1,400 mylių skri
dimui.

Antra, JAV tarpkontinentinių 
raketų sprogstamoji galia gali bū
ti padidinta nedidinant jų ligšio
linio dydžio. Tai patirtai mėtant 
sprogmenis iš lėktuvų.
- JAV raketų bazės ir šių vietų 
susižinojimo sistema gali būti pa
daryta dar atsparesnės karščiui ir 
kitiems priešo bombų poveikiams.

Amerika savo naujus atominius

merikos lietuvių vargonininkų 
suvažiavime buvo padarytas 
toks nutarimas, kuris ir šiems 
laikams tinka, būtent: “Nu
tarta mesti laukan iš bažnyčių 
neturinčias savyje bažnytinės 
dvasios kompozicijas”.

Pirmoji Vargonininkų sąjun 
gos valdyba sudaryta iš K. 
Strumskio, A. Gudaičio ir J. 
Stulgaičio. Antrasis šios są
jungos seimas buvo 1912 m. 
gegužės 28 d., Bostone. Jame 
dalyvavo jau žymiai daugiau 
vargonininkų. Nutarta rūpin
tis lietuviškų giesmių ir dainų 
spausdinimu. LRKSA šiam 
tkslui paskyrė $100.

Tai pirmieji “Dievo muzi
kantų” organizacijos žings
niai.

¥
Paskiri lietuviai vargoninin

kai ir prieš tai, t. y. prieš są
jungos sukūrimą veikė. 'Or
ganizavo chorus, rengė kon
certus, dalyvavo lietuvių ka
talikų organizacijų veikime. 
Kadangi anais laikais tik ke
lios parapijos tebuvo įsteigu
sios mokyklas lietuvių vai
kams, ne vienam vargoninin
kui teko mokyti lietuvių vai
kus šeštadieninėse ar sekma
dieninėse mokyklose. Juos mo 
kė lietuvių kalbos, mokė ir ka
tekizmo. Tokie vargonininkai 
buvo dešinioji klebonų ranka.

Sąjungai įsikūrus, vargoni
ninkų veikla įgavo dar dides
nę, nes vieni kitus galėjo pa
pildyti, turėjo daugiau galimy
bių lavintis muzikoje, pasirū
pinti lietuvių giesmių ir dainų 
leidimu. Kur gyveno daugiau 
lietuvių ir kur buvo ne viena, 
bet kelios parapijos, vargoni
ninkai, sujungę savo chorus, 
galėdavo gana gerų koncertų 
surengti. Iš jų vadovaujamų 
chorų išaugdavo ir neblogų so 
listų. Taigi, parapijų chorai ir 
jų vadovai vargonininkai yra 
garbingai prisidėję prie lietu
vių kultūros puoselėjimo.

*
Vargonininkų ir jų sąjungos 

vaidmuo ir šiandien nėra pa
sikeitęs. Jis yra didelis ir svar 
bus. Gerai muzikiniai pasiruo
šę, veiklūs ne tik savo diri
guojamuose choruose, bet ir 
kituose mūsų visuomenės vei
kimo baruose, jie daug gali 
padaryti. Jų įtaka jaunimui y- 
ra didelė. Jie ir parapijų mo
kyklose, kaip muzikai, gali 
reikštis. Skiepydami jaunime 
ne vien tik religinės muzikos 
ir giesmės, bet ir lietuvių dai
nos bei muzikos meilę, kaip 
praeityje, taip ir šiuo metu tik 
rai daug gali nuveikti ir religi
niam jausmui stiprinti ir lietu
vybei palaikyti. Dėlto mes 
džiaugiamės, kad Vargoninin
kų sąjunga ir po 50 veiklos 
metų tebėra gyva ir veikli ir 
kad ji savo jubiliejiniame sei
me svarstys, kaip savo veiklą 
dar plačiau praplėsti, net mo
kyklą steigti, kuri ruoštų var
gonininkų prieauglį. Sveikinti
ni užsimojimai ir jiems vyk
dyti linkėtina geriausios sėk
mės.

bandymus pradėjo balandžio 25 d. 
Sprogdinimai planingai vyksta 
maždaug kas antra diena. Kai ku
rie sprogdinimai įvykdyti 5 my
lios virš žemės paviršiaus. Pirmas 
povandeninis sprogdinimas ir iš
bandymas ginklo prieš povandeni
nius laivus įvyko gegužės 11 d.

Ypač svarbiu laikomas bandy
mas, atliktas gegužės 6 d., kada 
iš panerusio po vandeniu atominio 
submarino “Ethan Allen” buvo 
paleista Polaris raketa su atomine 
bombai galvoje. Raketa buvo iš po 
vandens išmesta suspausto oro 
sprogimu, pakilo iki 200 mylių į 
erdves, grįžo į atmosferą maž- 

'daug už 1,400 mylių ir krisdama 
,15,000 mylių greičiu per valandą, 
'nusileido beveik tiksliai ant taiki- 
I nio ir čia pusės milijono tonų 
i jėgos galvutė sprogo, kaip bu- 
, vo nustatyta. Amerika dabar turi 
daugiau kaip 30 įvairių ginklų su 

I atominėmis galvutėmis, ir šis ban-

(Tęsinys)

Altas
Altas priklauso tų organizaci

jų rūšiai, kurios įsikūrė įvairio
se valstybėse Lietuvos laisvei 
ginti ir kai kuriems kitiems tiks 
lams siekti. Tokius Altus turi 
ne . tik JAV-bių lietuviai, bet ir 
kitų valstybių eilė. Tokį Altą, 
man esant Vliko pirmininku, tu 
rėjo Argentina, Kanada ir kai 
kurie kiti kraštai. Jie buvo ki
tais pagrindais kuriami, kitais 
vardais vadinami, turėjo skir
tingų užsimojimų, bet pagrin
dinis tikslas buvo tas pats — 
rūpintis savo gyvenamos vals
tybės ribose Lietuvos laisvini
mo darbu. Toks Altas Argen
tinoj, kiek prisimenu, vadinosi 
Lietuvos Išlaisvinimo Centras, 
Kanadoj Bendruomenės sukur
ta Politinė Komisija, turėjo ir 
kitos valstybės. Jie gal ir dabar 
gyvuoja ir veikia. Kur specia
lių organų tiems tikslams nebu
vo, Lietuvos laisvinimu rūpino
si Kraštų Bendruomenių vado
vybės. Visi tokie altai naudin
gi ir reikalingi. Gera būtų, kad 
jų turėtų visi kraštai, kur tik 
lietuvių gyvenama.

Savo amerikoniškąjį Altą 
mes pažįstame jau ne nuo šian 
dien. Žinom jo nuopelnus, jo 
veiklą ir jo vadovus. Jo pada
ryta daug ir tą organizaciją 
reikalinga gerbti ir palaikyti. 
Negirdėjau, kad, ir šiam ura
ganui siaučiant, kas būtų rei
kalavęs ją sugriauti. Kuo tad 
jis man užkliuvo ? Tuo, kad no
riu Altui ramaus ir sėkmingo 
darbo sąlygų, noriu, kad jis ap
sižvalgęs ramiai ir šaltai ap
svarstytų to sukilusio apie jį 
uragano priežastis ir padarytų 
reikiamas išvadas.

Iš visur šaukiama — duokit 
reformų. Aš to klausimo nelie
stu. Jis Alto sferose nemėgia
mas. Ne kiekviena atmaina or
ganizacijoj yra reforma. JAV-

bartiniai santykiai ne tik rūgš
ties gamina, bet ir darbų eigą 
kliudo bei silpnina kovą su bend 
ru priešu — raudonuoju okupan 
tu.

, Alto tikslai ne jo vieno, bet
mūsų visų. Jis turi savo tiks--turimam reikale — atsako ne 
luose tokią sritį — Lietuvos lais pavieniai asmenys, bet visi kolek

I vinimą, — kuri visiems šiandien 
. yra aktualiausias ir svarbiau
sias reikalas. Jo siekti reikia 
prileisti visus, visus į galingą 
talką jungti. Kas, darbo aplin
kybėms ir sąlygoms pasikeitus, 
pats stovi kaip mūras, nesi- 
keisdamas ir prie jų nesitaiky- 
damas, virs neveiksmingu ir 
sugrius.

Ir taip, Vilkolakio žodžiais ta 
riant, girgžda mūsų ratai. Jei 
jų nepatepsim reikiamu tepalu,

dymas parodė, kad visi tie gink
lai bus tinkami.

Tolimesni bandymai patikrina 
veikimą raketų, kurios skirtos su
klaidinti priešą — šalia atominių 
sprogmenų, jos turės kitus įtaisus 
tik priešo dėmesiui nukreipti. Pa
skesnių bandymų eigoje — sprog
dinimai šimtų mylių aukštyje, sie
kiant patikrinti, ar tokiais sprog
dinimais bus galima išardyti prie
šų susižinojimo, sekimo sistemą, 
kad po to būtų galima paleisti ato
minius sprogmenis į taikinius. Pa
galiau siekiama patikrinti veikimą 
raketų, kurios skirtos nudaužti 
priešo raketas, šioje srityje rusai 
giriasi turį pirmenybę. Amerika 
ir čia juos nori pralenkti.J. Daugiailis

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

Batų poeto vardas liko iki mokslo metų pabaigos. 
Nors Tomas pajuokai' jautrus nebuvo, bet šis įvykis 
jį palietė skaudžiai. Matė neteisingą skriaudą, nes 
skylės batuose buvo tik dėl to, kad tėvai neturėjo pini
gų. Kaltę vertė Šukiui, kuriam paslaptį patikėjo, ir 
manė niekad neatleisiąs. Susitaikė tik už kelių savai
čių, artėjant antram algebros rašomajam, kai Šukys 
pradėjo iš mokinių kooperatyvėlio kasdien Tomui 
pirkti bulkutes ir prižadėjo daugiau niekados neuž
kabinti.

ii
3.
Iš tikrųjų su Šukiu sutarė, nors būdai skyrėsi. 

Tomas buvo ramus, mokėsi gerai, kiekvieną žingsnį 
apgalvodavo ir be reikalo nesiblaškydavo. Šukys mė
go fantazuoti, greitai šokdavo ką nors girti, kad už 
valandėlės iki kraštutinumo išpeiktų, mokytojams čia 

į šlykščiai pataikaudavo, čia vėl bardavosi su jais. Ne 
Į kaip ir su mokslu ėjosi. Iš klasės į klasę stūmėsi tik 
I su dideliu vargu, iš Tomo rašomuosius kopijuoda
mas, o septintoje turėjo du metus pasėdėti.

Išskyrus staigumą, Šukiui daug ko prikišti ne
buvo. Atviros širdies ir nesigailįs viskuo dalintis su 
draugais, jis mokėjo gerbti geresnius mokinius, su 
jais steigdamasis draugauti. Šitos bičiulystės To

M. KRUPAVIČIUS

bės trumpu laiku įsijungė į sa
vo žvaigždėtą vėliavą Aliaską 
ir Havajus. Nuo to JAV-bės ne 
pakitėjo.

Nuo 1950 m. amerikoniškoji 
aplinka ir lietuviškosios visuo
menės sudėtis labai pakitėjo.
Ar neverta Altui rimtai apgal
voti ir iš to fakto pasidaryti 
išvadų — įsijungti į savo ra
tą naujų susikūrusių organiza
cijų. Nauji ateiviai jų turi ne
maža — politinių ir nepolitinių.
Pasirinkimas nemažas. Jų tar
pe yra ir stiprių ir patyrusių 
visose srityse žmonių. Jie įneš 
tų naujos energijos, naujų idė
jų-

Kodėl Altui neperreviduoti sa 
vo santykių su Vliku ir Bend
ruomene? Jie nenormalūs. Da- rai, kaip ąžuolai. Ir Tarybos ' pakelri'^ atl^Mmis ir jiems 

ketvertas, net viena pripažinti streiko teisę, šis

trokš. Užtrokš ir Vilkas, nes ir 
jis per Altą gauna tos rinklia-1 
vos dalį. Tai mano garsus dū
mojimas. Būtų naudinga bend
ram reikalui, kad ir Altas ir jo 
sudedamosios dalys vakaro ty
lumoje tuos mąstymo punktus 
apdūmotų.

Ausyse spengia nuo Grigaičio 
ir Vileišio. Grigaitis, Grigaitis, 
Grigaitis. Vileišis, Vileišis, Vi
leišis. Kuo čia tuo du vyru dė
ti? Nei Grigaitis Alto egzeku- 
tyvas, nei Vileišis, Bendruome
nės Tarybos sesijos išrinktoji 
komisija, kuriai buvo pavesta 
išrūpinti audienciją pas Kenne
dy Lietuvos laisvės bylos rei
kalu.

»ii 14. . i tarė savo žodį. Ji reikalauiaAlto egzekutyve keturi vy- •, , . . ,. _ ; suslrupmti darbininkų gerove,

komisijoj 
moterim pagražintas — Vilei
šis, Giedraitis Ivaškienė ir Iz-
bickas. Tad už visa — dorybes, kunigai pramoningouse Baskuo- 
ir nedorybes, gautos valdžios' 
perviršinimą ar nepanaudojimą

tyvai, šiuo atveju — abu ket-
vertai. Pasirinkti iš tų žmonių pat Baskuose, Astūrijoje ir ki- 
tik vieną asmenį ir negailestin- tose vietovėse verda tyli, bet
gai malti 
singa.

negražu ir netei-

(Bus daugiau)

BARCELONA, Ispanija. — 
Pasaulinio Eucharistinio kon
greso metu 1952 metais Barce- 
lonoje įsisteigusi katalikų namų 
statybos organizacija per de
šimtį metų pastatė 5 tūkstan-

. ratai subyrės. Girdėjau, kad šių čius butų. Šiomis dienomis buvo1 darbininkus grįžti į • darbovie-
pradėtas naujas namų statymo i tęs. Darbininkai liko už įmonių 
planas, pagal kurį artimiausio- durų. Ispanijos užsienio reika-

1 metų Vasario 16 rinkliavos 
daug kas nebesiunčia Altui 
Lengvai gali visai ją sulaikyti. I je ateityje bus pastatyti 
Negaus to kuro Altas, — už- 1 3 tūkstančiai butų.

kiti

Patric Air oro bazėj, Fla., astronautas Carpenter buvo su džiaugsmu sutiktas savo 
ir tėvų. Užpakaly vaikučių matyti astronauto žmona ir motina.

mas taip pat nesikratė, nes, ko prireikus, pas Šukį 
visada gaudavo, be to, stebėjosi ir jo žvalumu, gyvu
mu, apsukrumu. Jį pažinojo visos mergaitės, jis gra
žiai reiškėsi per kūno kultūros pamokas, šauniai šo
ko pasilinksminimuose.

Aišku, juos rišo ir tėviškių artumas. Atostogų 
metu susitikdavo beveik kiekvieną sekmadienį, o kar
tais ir šiaip dienomis Šukys įjodavo Jasaičių kie
man ant šmaikštaus bėro arklio.

Dėl šito arklioi stebėjosi visa apylinkė. Kas ma
tė, kad ūkininkas laikytų arklį, jam geriausius do
bilus šertų ir nieko juo nedirbtų? O Šukio tėvas taip 
darė. Bėris buvo tik jodinėjimui, gerai iššukuotas ir 
išblizgintas, kai kiti jo arkliai pavasariop vos kojas 
pavilkdavo.

— Va, šlėkta ant stoininio prajojo, >— šypsoda
vos žmonės, pamatę Šukio tėvą šuoliuojant. — Pati 
darbymetė, o jis miestelin nešasi. Po Kalėdų važinės 
pakiemiais grūdų skolintis.

Šukio tėvas buvo keistokas. Paveldėjęs dvarelį, 
jį pasidalino su jaunesniu broliu. Anas pasistatė gra
žius namus, gyveno tvarkingai ir pasiturinčiai, o šio 
stogai buvo kiauri, pusė žemės dirvonavo, nes iš tik
rųjų kartais vidurdieny mesdavo karščiausius darbus 
ir jodavo miestelin, kur su viršaičiu iki vidurnakčių 
kortomis lošdavo. Nors lenkiškai visai nemokėjo, bet, 
progai pasitaikius, girdavo Lenkiją, sekmadieniais, 
nusipirkęs patį pirmąjį radijo aparatą apylinkėje, iš 
Varšuvos klausydavosi mišias transliuojant.

Sūnum rūpinosi iš paskutiniųjų. Tačiau, kai ta
sai išvažiavo studijuoti, tėvas padidėjusių išlaidų pa
kelti negalėjo, ir Šukys buvo priverstas ieškotis dar
bo. Tomas jam siūlė keletą privačių pamokų, kurių 
pats negalėjo aprėpti, tačiau Šukys pamojo ranka, at
sakydamas :

— Ką tu čia, brolau! Tik apsijuokinsiu. Žinai gi,

j kad tuose gimnazijos moksluose nieko neišmanau. 
Man reikia kitokio darbo, ne su algebra, bet su arit
metika. Ir, žinoma, gero pinigo!

Jis panašų darbą gavo. Greitai įstojo korporaei- 
jon, kuri buvo pajėgi surasti tarnybas, ir po pusmečio 
Šukys jau sėdėjo banke, dailiai pasirišęs kaklaraištį 
ir gražiai išsipustęs. Kaip jam su studijomis ėjosi, 
tik jis vienas žinojo.

4.
Jasaičio padėtis, kai įkopė į aukštesnes klases, 

taip pat buvo gera. Nereikėjo rūpintis batų skylėmis 
ar dejuoti dėl nesaldintos arbatos, nes Tomas pradėjo 
pats pinigų užsidirbti. Vos grįžęs iš mokyklos ir spė
jęs užvalgyti, bėgte skubėdavo iš namų į privačias pa
mokas, kurių net apsiginti buvo sunku. Jis pažinojo 
visą miestelio diduomenę, kasdien lankydamasis ir 
burmistro, ir apskrities viršininko, ir miesto inžinie
riaus šeimose, sveikinosi su stambiausiais prekybinin
kais, kurių vaikai, kaip ir aukštųjų vietos valdininkų, 
patys dirbti arba nesugebėjo arba nenorėjo.

Baigęs gimnaziją, dar niekad nebuvo matęs Kau
no, bet jau ir ten jo laukė tas pats darbas: apskrities 
miestelio didieji turėjo sostinėje giminių ir pažįstamų, 
taip pat pasiturinčių ir mokyklose leidžiančių vaikus, 
išdykusius bei išpaikusius. Už tai, gavęs atestatą ir 
tik savaitę tėviškėje praleidęs, su baime išvažiavo 
Kaunan, čia per vasarą skubėjo iš namų į namus, li
po kalnan į užmiestį ir vėl leidosi klonin, bėgo miesto 
centran, nes pataisininkų visur užteko.

Savo uždarbio nenustojo ir rudenį, ekonomiją 
ėmęs studijuoti. Per keturis metus išlandžiojo visą 
miestą, sutiko žmonių, pažino tokių asmenų, kurių žo
dis svėrė daug. Šitos pažintys lėmė ir gerą tarnybą 
gaunant.

ĮBus daugiau)

DRAUGAS, penktadienis, 1962 x' birželio mėn. I

Ispanijos valdžia kryžkelėje

Kova dėl darbininkų gerovės — aštrus ginklas 
prieš Franco 

GEDIMINAS GALVA

Praslinko šešios sunkios, įtem 
ptos savaitės Ispanijoje. Iki 
šios dienos įvykiai nežada pra
giedrulių. Kova dėl darbininkų 
gerovės tebesitęsia. Ispanija iš
vengė visuotinio streiko, bet 
nūnai streikuoją darbininkai ne 
ša pavojų rimčiai. Valdžios gal
va Franc. Franco sukurtoji fa- 
langinė Ispanijos tvarka ima 
braškėti, nors jokia jėga neiš
traukė kardo iš makštų ir neat- 
gręžė ašmenų į ją.

Katalikų Bažnyčios vyresny. taiiaU nCgaTO a',dien"ios-

teisę
sprendimas ne staigiai padary
tas. Jau 1960 m. pavasarį 339

Įtampos pasėkos
Ispanijos katalikų veikimo 

centro leidinys ‘Ecclesia”, vals
tybės necenzūruojamas žurna
las, ne tik streikus pripažino 
teisėta priemone ginti darbinin
kų reikalus, bet ir netiesioginiai 
skatino darbininkus būti vienin 
gaiš kovoje. Katalikiškos stam
biosios H.O.A.C. — vyrų darbi- 

atkakli kova. Katalikų Bažny--ninkU brolija, H.O.A.C.F. — 
čios vadovybė ir jos spauda sto ! moterų darbininkių seserija, J.- 
jo atviron kovon prieš Franco O-C. — berniukų ir J.O.C.F.- 
socialinę politiką.

se Įspėjo savo vyresnybę, kad 
tarp jų ir tikinčių atsirandanti 
bedugnė. Tikintieji dažnai prie
kaištauja dvasiškiams dėl jų ne 
lemtos padėties. Nūnai tuose

Nesutarimai tarp bažnytinės ir 
valstybinės vyresnybės

j mergaičių jaunimo organizaci- 
ijos ėmė remti streikuojančius. 
Jų atsišaukime aiškiai nurodo
ma, kad katalikai negali nuoša- 

Darbo ir vidaus reikalų minis kai tūnoti, kai darbininkai ko-
terių pasitarimai su darbininkų voja. Katalikai turi talkininkau 
atstovais . nepateisino vilčių. Is-; ti streikuojantiems, remti jų 
panijos vyriausybė kreipėsi į T šeimas ir siekti, kad krašte

lų. ministerio F. M. Castiella, 
vidaus reikalų — gen. C. A. Ve-

žmonos, vaikų 
(UPI)

ga, teisingumo — A. Iturmendi 
pasitarimas su Ispanijos primų 
kard. Pla y Daniel ir nuncijum 
kard. Hildebrando Antoniutti li
ko nepaskelbtu. Pastarieji įvy? 
kiai rodo, kad jis tik padidino 
įtampą krašte. Primas reikala
vo išlaisvinti suimtuosius kata
likus, o ministeriai priekaišta
vo, kad Bažnyčia nedaro žygių 
įtampą sumažinti krašte. Užsie
nio reikalų ministeris vėliau da 
rė žygių pasimatyti su primų,

ėjusią savaitę jis išskrido į Ro
mą daryti spaudimą Vatikane. 
Jo žygis vargu bus sėkmingas.

būtų Įgyvendintas 
ir sugyvenimas.

teisingumas

Vyriausybė įsakė policijai im 
tis priemonių. Gegužės 20 d. jos 
pareigūnai įsibrovė į katalikų 
veikimo būstinę. Vyskupas Mo- 
drego padarė rimtus žygius, gin 
damas savo tikinčiuosius ir rei 
kalaudamas, kad H.O.AU. va
dovas Manuel Verdura ir kiti 
suimtieji būtų paleisti iš kalėji
mo.

Katalikų Bažnyčia stojo ko
von. H.O.A.C. viešai platino 
Madride ir Bilbao atsišaukimus 
streiku kovoti už darbininkų 
teises. Oviedo bažnyčiose kuni
gai meldėsi už streikuojančius.

Partijų atsišaukimas
Ispanijos socialų demokratų 

veiklos partija, įkurta poeto 
Ridruejo, respublikininkai, mo- 
narchistai, liberalai, socialistai 
surado bendrą kalbą ir išleido 
slaptą atsišaukimą. Šiuo metu 
nedaug reikalaujama: tik teisės

(Nukelta į 4 pusi.)



DRAUGAS penktadienis, 1962 m. birželio mėn. 1 štai dėl ko opozicijos partijos 
_________..—...... ................. neįjungia komunistų ir atsar-

Ispanija kryžkelyje
(Atkelta Iš 3 psl.)

naujo pilietinio karo ir pažaboti 
komunistus, kurie bando šiuo 
metu didinti sąmyšį krašte.

giu spustelėjimu bandė duoti 
ženklą, kad metas pasitraukti 
caudillo — vadui.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
KKAL ESTATE REAL E S T ATE

darbininkams ginti savo reika
lus ir laisvės politinėms parti
joms. Jos nestoja atviron kovon 
prieš Franco, bet bando surasti 
politinę plotmę.

Visi numano, kad darbinin
kui sunku pragyventi iš 40-60 
dol. mėnesinės algos, kai nuo 
1958 m. pvz. maisto kainos pa
kilo 48%. Jos ieško kelio šia 
proga atsikratyti dictablanda— 
švelniosios diktatūros, išvengti

MARQUETTE PARKO CENTRE

G U AIH N S K AS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998 
TV RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS mCsų specialybe.

PREGIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel- Vi 7-248 )

(Tncorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.

MOVIMO
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toJ»- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. 5-8063

SOPHIE BAR8ŲS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA

1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 
Tel. HEmlock 4-2413 

7159 So. Maplevvood Avė., 
Cbicago 20, Hl.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

M O V R N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

110%, 20%, 80% pigiau mokėsite 
juž apdraudą nuo ugnies ir auto- 
|mobilio pas

FRANK ZAPOLIS
3268% West »5tl> Street 

"Jhicago 42, Illinois
įĮTel.: GA. 4-8054 ir GJ1. 6-4330.

ELECTROniCS
TV-RADIJAI - JUOST. REKORDERIAI----------------,------------- — -<jT— —STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELES ---------- -------- JTĖSL ANTENOS- BATERIJOS - LEMPUTES 

EL. VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI
Viskam žemiausios kainos ir garantija

13321 S. Halsted St.- CLIFFSIDE4-5665

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

.......ii:iiiiiiiiiiimi!imi!tiiiiin;iHsų;!im;

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje $3.00, 
už dirbtuvės darbą—$10.00 ir da
lys. Pigios paveikslines lempos.

J. MIGLINAS
2549 VV. 69th St. H a. PR 6-1063

iiiiiiiiiĮmiiiiiiihiiiiiiiiiiniĮiihiiiĮiimm

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

Išnuom. 3-jų kamb. butas, 2-me 
aukšte.

7137 S. Campbell Avė.

Išnuom. 3 kamb. namas kieme. 
Šeimininko apmok, dujos, elektra 
ir šildymas. $85 mėn. PR 8-0482

HELP WANTED — MOTERYS

Reikalinga virėja vasarvietėje 
Michigane. Teirautis —

'VI 7-6771

Reikalinga šeimininkė (jokio vi
rimo). Moderniški namai ir mo
derniškos ruošos priemonės. Pri
vatus kamb. ir vonia. 2 blokai nuo 
miesto susisiekimo. Geras pradi
nis atlyginimas; laisvalaikis. Rei
kia nors kiek angliškai kalbėti. 
Rekomendacijos reikalingos.

Skambinti OEchard 4-0046

The Mission of a Mother Seton Sister of Charity is to carry 
Christ te all whom she serves in grade schooi, high school, college, 
hospital. a. foreign naission in Korė,a, or the deaf and blind a.t De 
Paul Institute.

Whether she beeonies. a good teaclier, nurse, artist, musician,. 
scientist, or business vvoman is not the Įdėtai. The Sister of Charity 
vvho keeps her Kūle, is obedient, charitable and lives in the presence 
of God is the ideial įmetnber of the Comununity.

FOK FUKTHER INFORMATION IVRITE TO:

MOTHER M. CLAUDIA 
Seton Hil!, Greensburg, Pa.

PROGOS
> v «• ♦-<
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Prie panko 7 metų, 4 kamb. mūras 
su augšta pastoge. Garažas. $20,200. 
(> kamb. didelis namas. Naująs šil
dymas. Arti 71st ir Western. $ i 5.900.
2- jų butu namas. 7 ir 3 kamb. Nau- 

i jas šildymas. Alumin. langai. Gara
žas. $17,200.
Galvojate gerai pirkti? 5 kamb. mo
dernus namas. Alyva šildymas. Ga
ražas. $12,900.
Žavus 5% kamb. mūras, Karpetai. 
alumin. langai. Įrengtas rūsys. Gara- 

įžas. $22,600.
Ar svarbu kaina? Tik $36,800 už mu
ro namą. ir taverną. 4 butai. Geras 
biznis. Gera vieta.
Tik matyti ir siūlyti. 2-jų butų na
mas. 5 ir 4 kamb. Garažas. Naujas 
alyva šildymas. $22,000.
Didelei šeimai 9 kamb. mūras, ir 3 
auto. garažas. Koklių stogas. Platus 
sklypas. $28,000.
3- jų butu 6 lcamb. ir 2 po 3 kamb. 
švarus namas, puikus pirkinys. 
$17,000.
Tik 2-jų metų, 514 kamb. mūras.
Sausas rūsys. Alumin. langai. $19,-
900.

-3-jų butų mūras. Garažas. Reikalas 
! parduoti: žema kaina. $26.200.
Vienų metų liuksus 6 ikamb. mūras 
ant 50 p. sklypo, alumin. langai. Ga
ražas. $27,000.
Platus lotas ant kampo ir mūro ga
ražas Tuojau parduoda už $5,000.
5 butū muro namas. Alyva šildymas. 
$6,000 pajamų ir mažos išlaidos. 
$32,500.
5Įž kamb. mūro namas. Platus skly
pas. Garažas. Gera vieta. Gražus. 
$17,900.
4 butų mūras. Naujas alyva šil
dymas. Naujas stogas ir alumin. lan
gai. Garažas. $45,900.

aukšt. mūras. Prieš 12 metų 
statytas, naujoje sekcijoje prie par
ko. Garažas ir kt. $28,500.

C butų mūras. 2 po 5 kamb. ir 
4 po 4. Apie $7,000 nuomos. Dar 
ne vėju. $50,000.

2-jų butų mūras. Dideli kambariai. 
Alyva šildymas. Alumin. langai. 
$28,500.

Modernus 6 kamb. mūras. Marlite 
kabinetų virtuvė. Karpetai. Pušim 
Įrengtas rūsys. Gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Garaž. $20,700.

”RIF MAROIJETTE PARKO
S-jų butų mur. 6 — 5—3 kamb. 

Alyva - karštu vandeniu šildymas. 
Garažas. $145 mėnesinių, pajamų ir 
savininkui butas. Gage Parke. 
$27,900.

Pajamų namas — 5% ir 3 kamb. 
; 7 metų senumo. Keramikos plytelm 
vonios. $100 mėn. pajamij ir savi
ninkui butas. Arti 64-os ir Pulaski. 
$25,900.

5 kamb., 3 mieg. mūr. 32 p. skly
pas. 7 metų senumo. Garažas. Arti 
66-os ir Pulaski. $20,900.

2-jų aukštų mūr. 5 ir 6 kamb. 
Alyva šildymas. Plytelių vonios. Ga
ražas. Arti 62-os ir Mozart. $28,900.

2-1u aukštu mūr. 4 R ir 9 kamb2-jų aukštų mūr. 4, 5 ir 2 kamb. 
I Modern. vonios. Karštu — vand. Sil- 
I dymas. Mėn. pajamų $280. Arti 55- 
; tos ir Pulaski. $26,900.

4 butų mūr. Visi po 6 kamb. 50 
p. sklypas. 4 maš. garažas. Butai vi
si išnuomuoti po $115. Arti 66-os 
ir Artesian. Tik $49,900.

6 butų mūr., po 5 kamb., 60 p. 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apyl. $61.500.

Draudimo Agentūra Patarnauja^ Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

B E L L-V A R P A S 
REAL ESTATE

GENERAL INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
6455 SO. KEDZIE AVENUE, TEL. PROSPECT 8-2233

Tiesioginiai Iš Savininko — 9-MILE TAVERN 
Įruoštas ištisiems metams, sėkmingas biznis. Apima masalų (bait) 
parduotuvę, modernišką namą — 3 miegamieji, salionas, virtuvė. 
Šokiams salė, kabinos, beisbolo parkas. Netoli gražaus Sawyer 
ežero ir Highvvay 55.

‘Tik 40 mylių j šiaurę nuo Shavvno, Wisconsin.
Vienintelė pardavimo priežastis — savininkas išeina pensijon. 

Pilna Biznio ir Nuosavybės Kaina: §29,975 Plūs Inventorius 
RAPHAEL KIELCHESKI, savininkas 

White Lake, Wisconsin Skambinti: Pickerel, VVisc. 2536

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puikiu mažai vartotą bet- 
kokios firmos nuo 1956-1961 metų modelių 
garantuotą automobilį? Duodame 6-ių mėn, 
garantiją.

VACYS MOTOR SALES 
6516 S, Western Avenue, Chicago 36, III. 

Telef. WAIbrook 5-5121

K. VALDIS REAL ESTATE 
2815 W. 7lst St, Tel. RE 7*7288 arba RE 7-8534

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
Mūrinis 5 kamb. ramioj vietoj ar

ti susisiekimo, garažas, karšto van
dens šild., įmokėti $2,500, Kaina 
$15,900.

Mūrinis 7 metų, 3 mieg., 30 p. lo
tas, garažas. įrengtas rūsys, Išpil
tas pravažiavimas, nepaprastai gra
ži vieta priešais parką, tik $22,000.

Mūrinis 2x6 naujai plcsteriuotas, 
2 šild. gazu, garažas, platus lotas, 
aukšta pastogė, 44 ir Talman, sku
biai už $27,900.

i Mūrinis pajamų namas ant dvi
gubo loto, virš $10,000 jeigu me
tams, alyva šild., Marąuette p. ra
jonas, kaina sumažinta ik'i $54,000, 
įmokėti $10,000. Nedelskite!

Medinis lp. aukšto (5 ir 3 viršuj) 
pilnas rūsys, virš 30 p. lotas, mo
dernizuotas vidus, $14,900.

Mūrinis 7 kanib., 4 mieg., gara
žas, naujas gazo šild.. 3 0 p. lotas, 

: moderni vonia, kabinetinė virtuvė, 3 
blokai nuo bažnyčios ir mokyklos,

' skubiai už $19,500.

MABQUETTE PARKE
S I-a ir Mozart. mūr. bungalow, su 

4 mieg., 10 metų senumo, garažas. 
$23,500.

Brighton Parke barngenas, skubiai 
parduodamas namas su “cleaning” 
bizniu. Modern. butas ir geras biz
nis. Pirksite nedaug Įmokėję. Kaina 
$1 3,900.

Dėmesio! Prie Šv. Kryžiaus baž. 
mūrinis namas — 3 butai ir kepyk
la. Naujas kepyk. krosnys. Geras 
biznis. $28.500.

Prie Oalifornia ir 65-os. Mūr. 2
butai po 4 kamb. Naujas šildymas. 
2 maš. garažas. Tik $19,500.

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVĖ. 

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639

KAIRYS REALTY, 2501 W. 69th ST. HE 6-5151
LIETUVIAI PLEČIASI LEMONT

Sklypai mieste, visi patogumai, po $1,500. 5 akrai, jaunas sodas, 6 kamb. 
res. $17,o00. Pajamų nuosavybė ir gražus 2-jų akrų sodas. 4 butų namas, 
geros rendos turi būti parduotas. Bizniui patalpa, 3 kamb. užp. viršuje 
butas — $8,000. labai gera vieta dėl motei ir Night Club, nebrangiai.

_ G-ausitc 13% investavę į -pirmus mortg’age.
Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajonS.

P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter St., Lemont, III., CL 7-6675
Per 4 m. galite išmokėti šią nuo

savybę: 2 mūr. namai, 23 išnuomuo
ti vienetai ir 3 butai. Metinės pa
jamos $12,300. Parduodama už 
$33,000.

A. Norkus Real Estate
2405 W. 51st St. WA 5-5030

Skubiai parduodam j 0 kamb. na
mą? Marąuette Parke. Naujas radiją-1 
toriais alyva šildymas. Apsauga nuo 
potvynio. 2 vonios ir 2 virtuvės. 
Alumin. langai. Šaldytuvas. Garažas. 
Galimos pajamos. Kaina apie $17,000 
REpublic 7-7201.

Medinis namukas, 3 miegamieji, 
gazu šildymas. Brighton P-ke, netoli 
nuo Archer, žemi mokesčiai. Gražus 
sodelis. Tik $12,000.

Medinis bungalow, 6 kamb. Arti 
mokyklos. Švarus ir gražus. $14,900.

Mūrinis ant 30 p. sklypo. Idealu 
1 ar_ 2 asmenim. $12,900.

Mūrinis — 2 po 6 kamb. Centr. 
šildymas kiekvienam butui. Mar
ąuette Pk.

(Medinis 2 po 4 kamb. Cementiniai 
pamatai. Skalbykla. Gazu šildymas. 
Brighton Parke. $15,900.

Turime daug ir įvairių namų vi
sose^ kolonijose, parūpiname pasko
las. notarizuojame dokumentus, pil
dome Income Tar.

6 kamb. 10 m. rezidencija ant 
40 p. lot. Gazo šildymas. $18,000.

2 aprt. po 4 kamb. 5 metų. šil
dymas alyva. Garažas. $35,000.

3 aprt. 5, 4 ir 3 kamb. Atskiri
gazo šildymai. $35,000.

12 aprt. po 4 kamb. Mėn. paja
mos virš $13,000. $95,000.

Turiu kitokių namų pasirinkimui.

A. KATILIUS R. E. 
2456 W. 69th St. RE 7-8399

22 APART. MŪRAS, prie gražaus 
parko, modern. butai. $2,40 4 mėn. 
pajamų. Kaina tik 6.5 karto paja
mos. Pašaukite.

Visai naujai atremontuotas 5 
kamb. bung. Marąuette Park. Mo
dernų $18,350.

ŠIMKUS
BEAb ESTATE, NOTARY PUBLIC
4259 So. Maplewood Avė

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

Hoeraburg-fJtfrsatlo ’oo ■ 195

Pasaulio žinomiausias radijo 
aparatas, su AM, FM ir 
trumpom bangom — pilnai 
automatinis.

Savininkas parduoda mūrinį na- 
I mą — 2 po 4 kamb. ir 1 kamb. 
j rūsy. 1-as augštas gazu karštu 
vandeniu apšildomas. 2 mašinų ga
ražas. Kreiptis 4340 S. Rockvvell 
St. 1-mas augštas.

Našlė parduoda 4 kamb., 7 metų 
murini. Apsaūga nuo potvynio 
Alumin. langai, geležinė tvora. Ga
ražas. Prie Marąuette Parko. Apie 
$19;000. Susitarti — REpublic 7- 
7202.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 VV. 43rd St. CL 4-2390

Rinktinėje vietoje, prie Michigan 
ežero parduodami 5 namukai — 
”cottages”, privatus paplūdimiai Apie 
200 p. pagal ežerą. “Riparian rights; 
— paežerės teisės. Skambinti

LA 3-1884 arba BA 1-4994.

CICERO—BERWYN

Didelis pasirinkimas įvairiausių radijų, televizijų, 

phoųografų ir oro vėsintuvų.

l TV & RADIO, Ine.
3240 So. Halsted St. CA 5-7252

SKIP’S
Liquor Store

S E L F 
S E RV ICE

5515 S0. DAMEN AVE. ALL PHONES WA 5-8202
MAY — GEG. 31, JUNE — BIRŽELIO 1 & 2 D. D.

ASBACH UKALT
GEKMAN BRANGY Fifth $4.98

IMPORTED STOCK B KANDY
10 YRS. OLD 84 PROOF Fifth $3-79

IMPORTED DON “Q.” RUM
LITE OR GOLD Fifth $2-98

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF
U, S. P. Fifth $4*89

CANADIAN 8 YR. OLD 86.8 PROOF
WinSKEY. Fifth $3-98

CHATEAU NIAGARA NEW YORK STATE
C1IAMPAGNE OR PINK CHAMPAGNE Fifth $1.59

BURTON’S LONDON DRY GIN Fifth $*2.49
SEMKOV VODKA 80 PROOF Fifth $2-49
AKKOW COCKTAILS 

.MARTINI OR MANHATTAN

PFEIFFER’S CAN BEER 
Case of 24—12 oz. Cans

Full Quart $2-69

Case 5S-79

CICERO. Geriausias pirkinys. 
3-jų butų namas lietuvių rajone. 
16th ir 50th AVe. 2 po 4 kamb. ir 
2 kamb. Gazu apšild. Mokesčiai 
tik $77. Pajamų $103, plius butas. 
Įmokėti $2,000. Bl 2-2162.

Didelis mūrinis
2 blokai nuo Mari 
pių stogas. Alyva 
tai. Apsauga, nuo 
tvora. Virš 40 p. 
— tel. REpublic 7

7 kamb. namas, 
luette Parko, čer- 

šildymas. Karpc- 
potvynio. Geležinė 
sklypas. Apžiūrėti
-72-02.

HELP WANTED — VYRAI

1. Medinis 5 butų: 4 po 4 ir vie
nas 3 kamb. butas. Gazo šiluma. Tik 
$18,500.

2. Parkholme mūrinis 4 butų: 3— 
3 — 3 — 4. Dviejų_ .mašinų garažas

3. Parkholme mūrinis 2 butų: 2 
po 6-šis kamb., mūrinis garažas. 
. .4. 4 kamb. mūrinis. 2 miegamieji. 
Garažas. $12,900.

5. Medinis 4 butų namas: 4—3— 
2—2. Tik $12,500.

6. Du po 4 kamb. 45 pėdt; sklypas. 
Šviesūs kambariai. Tik $3,500 įmo
kėti.

7. Tvirtas mur. Gerai prižiūrėtas. 
3 butai po 5 kamb. (3 miegamieji). 
Pilnas skl.pas. 2 aut. garaž.

8. Parkholme . beveik naujas 5 
kamb. bungalovv. Palikimas. Vertas 
pamatyti.

ėti I ŠIMAITIS REAL ESTATE
4936 VVest 15 Street, Cicero 
Tel.: 656-2233. OL 2-8907

OL 2-9589

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’
, I

nes jis plačiausiai skaitomas Pjto Į 
vių dienraštis. GI skelbimu kainot’ 
visiems prieinamos.

C L 6 C K E R 
O PERATOR

TURI BOTI PATYRĘS
Valandos: nuo 8 ryto iki 4:30 

po pietų.
Kreiptis —

The Scholl Mfg. Co. 
213 W. SchįĮIe? St.

prie VVells St. (1400 Ncirth)

Marąuette ant Talman Avė., netoli 
69th St. parduodamas geram sto
vy, 2-jų fletų mūr. namas ir 2-jų 
maš. naujas garažas. Dėl apžiūrė
jimo šaukite PRospect 8-3792.

Parduodama pajamų nuosavybė 
Beverly Shores, Ind. Pilnai apsta
tyti 2 namai, garažas ir šalia tuš
čias sklypas. 2 blokai nuo ežero. 
Informacijai Chicagoje skambinti 
586-1923.

Savininkas parduoda mūr. bun- 
galow. 5y2 kamb. Marąuette Parke. 
6331 S. Rockvvell St. Tel. 476-2845

HELP W A N T E D — VYRAI IR MOTERYS

PONTIAC OSTEOPATHIC HOSPITAL
PONTIAC, MICH.

New 406 bed hospital cxpansion program just being completed. This 
beautilul hospital is locatcd 30 miles riorth' of Dcti'Oit in Michigan’s- 
vacation and resoirt land of lakos.

Immedšaie Openlngs in the Following:
* rIgistere® nurses
$384.79-$560.14 d.cp.cnding upon ąualification and expericnee.

Supcrvisors, Head Nurses, Mėdičal Nurses
(All 3 shifts in all departments open)

★ LICENSED PRACTICAL NURSES
$3S4.79-$560.14 depending upon ąualifieations and expericnce; all 
3 shifts open.
June graduates (graduate school of nut-sing pending statė board 
esamination): $10 sliift differcntial fo;r all employes vvorking 3 to 11 
p.m. and 11 p.m. to 7 a.m.

* 0R PERSONNEL 
MEDICAL TECHJMOLOGISTS

(Malė or Eeinalc)
Registercd Ą.S.C.P., A.M.T., or ąualified cxperience 

Excellent vvorking coiiditions, 2 weoks’ vacation with pay after 1 year, 
3 weeks after 5 yea.rs, siek leave, meals at c.ost, l'ree c.offec brealcs, 
employes’ diseount. BJue Cross and Blue Shięld panticipation, many 
other fringe ben'ėfits.

Expcricnccil Personncl Contact:
PONTIAC OSTEOPATHTC HOSPITAL 

4714 North Pcrry Street 
Pontiac, Michigan 

Attention: Personnel Director 
Phone: FEderal 8-7271

PRIE DIDELIO FABRIKO
Taverna su visais įrenginiais. Ge

ra apyvarta darbo dienomis. 2 aukš
tų mūr. namas. Pirmame aukšte 
yra dar 4 ir 5 kamb. butai, antra
me — 12 miegamųjų kambarių. Į 
kainą įeina visi baldai. Iš namo 
$686 mėn. pajamų ir savininkui 
dar 5 kamb. butas su taverna. 
$65,000.

TIK $18,500
5 ir 3 kamb. mur. namas prie 

Maria High School. Gazo šiluma. 
Garažas.

$335 MEN. PAJAMŲ
6x4 kamb. mūr. šildymas gazo 

krosnimis. $28,000.
GERAS PIRKINYS

7 metij 2 aukštų mūras Marąuette 
Pk. Pirmame aukšte krautuvė ir 4 
kamb. butas: viršuje — 6 kamb. 
gražus poilsio kambarys rūsyje. 
$380 mėn. pajamų. Kaina $43,000.

6 KAMB. MŪR. BUNGALOW
Arti bažnyčios ir mokyklos Mar

ąuette Pk. Gazo šildymas. $18,000.
VASARVIETE

Su baru ir restoranu Beverly Sho- 
res, Ind. (Sandūnuose). $12,000 gry
no į metus. Savininkas duos paskolą.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. VVAlbrook 5-8015

Nauj. mūr. 2x5)4 (3 m.)—$36,500
Nauj. mūr. bung., garažas—$18,900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29,500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$16,900 
Didelis pasiriim. gerų Ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 8-3384

6954 S. CLAREMONT AVE. 
Naujas 3-jų miegamų mūr. na

mas. Pilnas rūsys, tinkotos sie
nos. Iškelti vamzdžiai ir “sump” 
pompa. Plytelių’ vonia ir virtuvė, 
“Built-in” orkaitė ir virimui kros
nis. Žemas įmokėjimas. Atdara 
apžiūrėjimui sekmad. nuo 1 iki 6 
vai. Skambinti statybininkui —

HEmlock 4-4255

4 miegamų kamb. namas. Plyte
lių virtuvė ir vonia, šeimos kam
barys. Gazu apšild. Žemi mokes
čiai. Garažas. Arti mokyklos ir 
krautuvių. PRospect 6-5673.

CONTRACTORS

KERELIS BROS.!
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 

ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7 - 8 9 4 9
2301 VV. 69th St., Chicago

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus, gydytojų ofisų, 
gyvenamųjų ir prekybos pa
statų. Jūsų pasirinkimui tu
rime virš 300 įyairių stan
dartinių projektų.

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 VVEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančianskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gaau 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 

Į naces) visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlieka 

' visus skardos darbus.

7304 So. Rockwe!l Street 
Tel. GRovehill 6-7875

Heating Contractor
Greit, sąžiningai Ir garantuotai 
įrengia naujus, perstato senus 
įvairių rūšių gazu, alyva ir ang
lim kūrenamus pečius, vandens 
boilerius. Vandens nutekėjimo 
rinas (gutters) ir kt. darbus. 
Nemokamas apskaičiavimas.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HIATTNG & SHEET METAL 

4444, S. Westem Avė., 
Chicago », Hl.
 Tel. VI 7-S447

V. SIMKUS
Statybos fer Remonto Darbai 
2618 WEST 71st STREET

Tel.: PR 8-4268 Ir TE 0-55S1 j 
Į—  .................. ......... .......... —/?

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš . 48 metus 

Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 5 
m. garantija. Dedame naujas "cop- 
per-alloy” rinas—“gutters”: niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
ir "galvanized”. Dažymhs iš lauko, 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

JUOZAS ŽEMAITIS
HB VIC. SKADE, ST 8-9272
HEATING CONTRACTORS

Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildimus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 8 metų lšsi- 
mokėj imas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenue
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

=] REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR

3 KITOKĮ pastatai

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL J tJSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 OL 7-2094 Chicago, Hl.

S



Kolumbo vyčiai ir tikinčiųjų minia Šv. Kazimiero kapinėse pamaldų metu.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Elizabeth, N. J.

Auksinė vedybų sukaktis 

Gegužės 20 d. buvo labai įs-

Star' medalius. Duktė Jadvyga, 
j vyrui per eismo nelaimę 1947 
į metais žuvus, augindama du

lietuviškai, o tik nesuprantan- vaikus įsigijo mokytojos diplo-
tiems pakartojo angliškai. 

Jubiliatai yra kilę iš Kauno.
mą ir dabar mokytojauja Flori 
doje. Jos sūnus Pranas šiais

reiškia. Jie labai užjautė po ka
ro atvykusius tremtinius ir kuo 
galėdami jiems padėjo. Jubilia
tas priklauso Šv. Vardo ir Ka
ro Veteranų draugijoms, o žmo
na aktyvi Šv. Pranciškaus dr- 
jos veikėja.

Tarp pažymėtinų svečių vai-, 
šėse dalyvavo prel. M. Kemė
šis, kun. P. P. Cinikas iš Chica- 
gos, kun. J. Pragulbickas, vie
nas iš pabrolių St. Zakarauskas, 
ir keturios pamergės: L. Ka- 
zokienė, A. Makutėnienė, A. 
Kirvelavičienė ir A. Romeikie- 
nė.

Su džiaugsmu ir pasididžiavi
mu jubiliatai gali gėrėtis bendro 
gyvenimo pasiekimais. Dieve, 
duok jiems sveikatos išgyventi 
dar daug bendrų laimingų die
nų. Reikia tikėtis, kad jų šei
mos atžalos, kurių jau dabar 
yra 9 anūkai ir 4 proanūkiai, 
bus širdimi susirišę su lietuvių 
tauta, iš kurios garbingi jubi
liatai yra kilę. J. S.

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. birželio mėn. 1
■ iftTiii'UiT i

URŠULEI GRINCIENEI IR 
ALGIRDUI DŪDAI,

jų tėveliui mirus Lietuvoje, liūdesio valan
doje gilią užuojautą reiškia

Antanina Jankūnienė-Radžiony-metais gaus B. S. laipsnį ir jau 
pudingai paminėtos Prano ir An i tė į JAV atvyko 1907 m., o įtur^ Wilson Foundation sti- 
taninos Jankūnų 50 metų vedy- Pranas Jankūnas — 1910. Jie • PendB^ toliau studijas tęsti, 
binio gyvenimo sukaktuvės, ku- ! susituokė 1912 metais gegužės {Jis priimtas į Phi-Beta-Kapa
rias suruošė jų vaikai.

Iškilmingas šv. mišias auko
jo prel. M..Kemėšis. Jis pakar-

5 d. Visą laiką gyveno Eliza- 
bethe.

Iš šešių vaikų užaugo keturi,

moksle pasižymėjusių studentų 
draugiją. Duktė Antanina De
gutienė yra Tėvų - Mokytojų 
draugijos vicepirmininkė, Lie

Suomijoje atidarytas katali
kų informacijų centras, kuriuo 
rūpinasi Helsinkio katalikų vys 
kūpąs William P. B, Cobben. 
Panašūs informacijų centrai 
veikia Norvegijoje ir Danijoje.

A. A.
JULIA SALDOKAS

(Stalcanskaite)

Gyveno 6625 S. Hermitage Av.
Mirė geg. 30 d., 1962, 10:55 

vai. ryto.
Gimė Lietuvoj. Kilo 18 Kau

no apskr., Seredžių parapijos, 
Padubysiu kaimo.

Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Antanas, sūnus Antanas, 
marti1 Mary. anūkė Mary, bro
lio duktė Mary Žakas, jos vy
ras A!ex, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Lietuvoje liko brolis Juoza
pas su žmona.

Priklausė Chicagos Lietuvių, 
Draugijai.

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

Laidotuvės įvyks šešta.d., bir
želio 2 d., iš koplyčios 11:30 v. 
ryto bus atlytėta į šv. Jur
gio parapijos bažnyčią., kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės siela. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnus, mar
ti ir anūkė.

Laidot. dire.kt. Antanas M. 
Phillips. Tel. YArds 7-3401.

Narbutai, Upiniai ir KSyvtai

GD*AWKV RFV€RLY HILIS GĖLINY61A
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0838 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. N E L S 0 N

SAVININKO

SAINT CASIMlf? 
MONUMBNT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-8335
Vienas blokas nuo kapinių

tojo sutuoktuvių apeigas ir pa- kurie visi su savo šeimomis da- ,, ,T , , . , , ., . . . / _ ' tuvos Vyčių ketvirto laipsniosake tikrai užtarnautą pagyri-1 lyvavo iškilmėse. Vyriausias su 1 . . ...„ ,. C „ . nare ir uoli visų parapijos pa-mo žodi aniems jubiliatams. Pa- i nūs Pranas yra Smger siuvamų . T. .
/ i • j • -d i -• c /-i j t / rengimų pagalbininke. Ji glo-maldų metu solo giedojo Balys , mašinų fabrike departamento ,. r- - -• ■, |boja savo tėvus ir gražiai au-Miskmis. direktoriumi. Jis yra baigęs e-1 ._ ■ .. , i t, x gina tris dukreles.Po pamaldų kviestiniai sve- konomijOs mokslus Rutgers u-

čiai, kurių prisirinko apie 250, ' niversitete. Sūnus Alfonsas per Jubiliatai yra susipratę liėtu 
buvo svetingai pavaišinti Lietu- antrąjį karą už narsumą yra viai ir geri katalikai, kurie krik 
vių salėje;. Vadovu buvo adv. įgavęs Purple Heart ir Silver šeioniškus principus darbais pa 
Kazmieras.. Grinčius. Labai pa
sigėrėtinai, nors Lietuvos nie- 1 
kada nematęs, programą vedė

A. -j” A. 
PAULINA BĖRUKAS

(VAINAVSKATTfi)
Gyveno 836 W.

Tel. LA
33rd Plaee. 
3-0329.

Mirė geg, 30 d., 1962, 4 v. 
ryto, sulaukus 47 m. amžiaus. 
Gimė Chicagoje, III.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vyras Jonas, 3 dukterys: Rose 
Del Russo, žentas Pranlk, Ju- 
lie Czyzyk, žentas John ir Ka
therine Kazawite.h, žentas 
Gari, gyv. Oklahoma. 4 anū
kai: James, Karen, Joseph ir 
Gynthią, .2 broliai: Petras ir 
Aleksas Vainauskas teta Eleo
nora Vę-tSbta su .šeima., seserų 
vaikai ir kiti giminės, draugafl 
ii- pažįstami.

Kūnas' paSarvotas Jurgio F. 
Rudmino koplyčioje, 33 19 So. 
Lituanica, Avė.

Laidotuvės įvyks šešt.. birže
lio 2 d.,, iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Šv. Jur
gio parapijos bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bua. 
nulydėta j šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

A. -Į- A.

JONUI MACKUI mirus,

žmona Marcelę, sūnų rašytoją Algiman

tą ir jo šeimą bei kitus gimines giliai už

jaučiame ir drauge liūdime:

ZIGMAS ffi KAZĖ ARLAUSKAI 
59 Jackson Street 
Rochesier 21, N. Y.

V ■iS'.'A

Nuliūdę: Vyras,
žentai ir anūkai.

dukterys,

T.aid. direkt. Jurgis F. Rud- 
minas, Telef. YArds 7-1138.

MAŲTHA RUMSAS
KAZILYTĖ

(Pagal pinnų vyrą. Vaišnoras).

Gyveno Phoenix, Arizona. 
Aksčiaū daugelį metų gyveno 

Chicagoje (Bridgeport.).
Mirė geg. 29 d., 1962, 11 v. 

ryto, sulaukus pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoj. Kilo iš Tau

ragės apsjir., Kvėdarnos par.
Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Petras, 3 dukterys: Ma
ine Young. žentas William, 
Katherine Matual ir Florence 
Rumsas, anūkas James Ma
tual, jo žmona Franccs, pusse
serė 161 donorą Zyibas su šei
ma, švogeris Pranas Rumsas 
su šeima, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. Priklausė šv. 
Kazimiero Vienuolyno Rėmėjų, 
Šv. Petronėlės Draugijoms ii' 
R. K. Moterų Sąjungai — 49 
Kp., šv. Pranciškaus Vienuoly
no Rėmėjų, Maldos Apaštala
vimo Draugijai — 5 k-ta Kp., 
ir Liet. Motoru Piliečių Lygai.

Kūnas pašarvotas Jurgio F. 
Rudmino koplyčioje, 3319 S. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks šcšfe, birže
lio 2 d.į iš koplyčios 9:30 v. 
ryto bus atlydėta j šv. Jur
gio parapijos bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sięlų. Po pamaldų bus 
nulydėta į' ŠV. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: lyras, (lukterys,
žentas ir anūkas.

Laid. direkt. Jurgis F. Rud- 
minas, Telef. YArds 7-1138.

A. f A.
ONA ALEKSA

SKAISGIRYTE
Gyveno 6419 S. Mapleivood Avenue

Mirė geg. 28 d., 1962, 3 vai. p. p.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš šakių apskr.,

Marcinkų kaimo.
Amerikoje išgyveno 52 m.
l’asiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys Tilllie Brewe,r, žen

tas Leonard ir Anna Gribin, 4 anūkai: Mary Gribin, Ann Ca- 
labr.ese, jos vyras James, Josophine G.rebliūnas ir Edvvard Alek
sa, jo žmona Lee, 2 proanūkai Bernard ir Robert Aleksa, mar
ti Josophine Aleksa, kiti gimines, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko brolio vaikai.
Priklausė Šv. Barboros Draugijai, Altorių l’uošimo Draugi

jai ir ŠaSii’ų Apskrities Klubui.
Kūnas pašarvotas Lackawlcz koplyčioje, 2424 W. 69th St.
Laidotuvės įvyks šešt., birželio 2 d., iš koplyčios 9 vai. ry- 

lo Ims atlydėta, j švenč. P. Marijos Gimimo_ parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamal
dų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus; gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, žentas, marti, anūkai ir proanūkai.
Laidot. direkt. Steponas Lackawicz. Tel. RE 7-1213.

Lukšių parapijos,

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki-8 popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
šeštad. nuo 9 iki 12:30 p. p.

Mielas birutininkes
ADELĘ DULKSNIENĘ IR 

KOSTĘ RAPŠIENĘ
su šeimomis, jų brangiam tėveliui, uošviui ir sene
liui mirus Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučia

D. L. Kng. Birutės Chicagos 
Skyriaus valdyba

.k F. EI BEI KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4805-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2
4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

GAUKIT NAMŲ PAGERINIMO IR MORGIelŲ 
PASKOLAS PAS MUS!

Santaupos) atneštos prieš kiekvieno 
menesio 15 dieną, gaus dividendus 

už tisą mėnesį.

VALANDOS:

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

Pirrnad. nuo 9 iki 4
Antrad. „ 9 iki 4
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirt. nuo 9 iki 8
Penktad. „ 9 iki 6
šeštadiend. 9 iki 1

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga su dviem kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas.
Taupykite ir skolinkite pinigus 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marųuette Parko apylinkės centre. 

Current Dividend up to 4*4%

CHICAGO SAVINGS 8C LOAN ASSOCIATION
6245 South Western Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehilI 6-7575

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS 

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7 Ist St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

į EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

' krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
i ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
■ kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. 11 Ith St., PR 9-1355 ir 9-1356

AND LOAN ASSOCIATION 
3Ą30 South Halsted Street * Chicago 3 * CLiffside Ą-OIOIį. 

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas



DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. birželio mėn. 1

X Partizanams atminti pa
minkliniam kryžiui statyti ir 
jo projektui įgyvendinti reika
linga nemaža suma pinigų. Jau 
sdamas širdyje pagarbą žuvu- 
siems paremk prisidėdamas au
ka, kad būtų projektas įgyven
dintas. Aukas siųsti: Portlande 
statomam Liet. Kryžiui acct. 
nr. 94172, Standard Federal 
Savings & Loan Assn. of Chi
cago, 4192 Archer avė., Chiea- 
go 32, III. Arba kun. P. Balt
rūnas, 516 W. Burnside str., 
Portland, Oregon.

X Žurn. Stasys Pieža, “Chi
cago American” redaktorius 
bus pagrindiniu kalbėtoju ma
sinių deportacijų minėjime birž. 
16 d. Hamilton viešbuty. Minė
jimą ruošia Pabaltijo Komite
tas, kuriam vadovauja teis. 
Alg. Aglinskas, red. St.\ Semė
nienė, visuom. Dzirvonas, lat
vių atstovas dr. Landmanis, 
estų atstovas teis. Jurima ir kt.

X Dr. P. Daužvardis, Lietu
vos gen. konsulas, birž. 16 d. 
dalyvaus “Hamilton” viešbučio 
salėje, kur įvyks Pabaltiečių 
Komiteto ruošiamas masinių 
deportacijų minėjimas. Konsu
las pasižadėjo tarti atitinkamą 
žodį.

X Seselė Paulė, viešėdama 
Chicagoje, aplankė buvusius Ha 
nau gimnazijoje klasės drau
gus, susirinkusius Vlado ir Da
nutės Balčių rezidencijoj. Mok. 
S. Jonynienė pagerbė visus at
silankydama su savo šeima. Da 
iiyviai nutarė organizuoti suva
žiavimą sekančiais metais. Su
interesuotus prašom rašyti: Da 
nutė Balchas, 3357 W. 66th St., 
Chicago 29, III., arba: Janina 
Mikutaitis, 4455 S. Washtenaw 
avė., Chicago 32, III.

X Illinois lietuviai gydytojai 
kasmet ruošia pavasarinį po
būvį, kurio metu pristatoma ir 
nauja valdyba, šiemet Chicagoj 
vyksta Amerikos Med. s-gos 
(AMA) metinis suvažiavimas, 
tad jo išvakarėse, sekmad., 
birž. 24 d., visi lietuviai gydy-. 
tojai 5:30 v. v. renkasi Cong- 
ressi - Plėk viešbuty, apie daly
vavimą iki birž. 20 d. praneš
dami dr. Kaunui, 1832 So. 49 
Court, Cicero 50, III., OLym
pic 2-1381. Po vakarienės ir pro 
gramos (solistė Janina šalnie- 
nė ir pianistas Alvydais Vasai- 
tis) šokliams gros Freddy Fi- 
scher orkestras. Kviečiami—su 
šeimom ir Svečiais — pažinčių 
atnaujinimui visi med., dantų 
ir vet. gydytojai ir farmacinin
kai.

X Biržėnų klubo pavasarinis 
išvažiavimas įvyks birželio 3 d. 
Vieta ten pat, kur ir praeitais 
metais — prie Spaičio daržo. 
(Įvažiavimas iš Archer avė.). 
Dalyvaujantieji patys apsirūpi
na užkanda ir troškulio sura
minimu. Pradėsime 10 v. r.

X Jubilėjinis koncertas ren
giamas A. L. Vargonininkų S- 
gos įvyks birželio 3 d., 5 vai. 
p. p. Maria High School audi
torijoj. Vietos numeruotos; dar 
galima gauti bilietų: Mar
giniuose, 2511 W. 69 St., pas J. 
Karvelį, 3322 S. Halsted ir pas 
Liet. parapijų vargonininkus.

(Pr.)

X Tėvas J. Kubilius, SJ, ir 
Br. Kviklys skaitys paskaitas 
per akad. skautų suvažiavimą 
(birželio 9—10 d. Suvažiavimas 
įvyks Christiana Lodge, Liukų 
vasarvietėje, Adamsrvdlle, Mich.

S X Birželio 24 d. įvyksta šau
nus didysis Tėvų Marijonų Rė
mėjų apskrities piknikas Tėvų 
Marijonų seminarijos sodybose, 
Clarendon Hills, III. Bus dau
gybė gražių dovanų, kurios ati
teks burtų keliu, tiems laimin
giesiems, kurie dalyvaus pikni
ke. Kartu bus švenčiama ir Jo
ninės.

X Kapinių dieną, esant gra
žiam orui, labai gausiai žmonių 
susirinko į Šv. Kazimiero kapi
nes Chicagoje. šv. mišias at
našavo vysk. V. Brizgys, asi
stuojamas kun. K. Vengro, 
MIC, k-un. P. Cibulskio, MIC, j 
kun. J. Petraičio ir marijonų | 
klierikų. Giedojo vargonininkų 
choras. Dalyvavo keliasdešimt 
Chicagos ir artimos apylinkės 
kunigų. Pamokslą pasakė kun. 
Pr. Garšva, primindamas, kad 
kapinės tai vienintelis miestas, 
kuris niekada nemažėja, o vis 
auga. Skatindamas maldoje pa
gerbti čia palaidotųjų atmini
mą, pamokslininkas priminė žū 
stančius lietuvius Sibiro trem
tyje, žuvusius partizanus, oku
pacijoj mirštančius mūsų žmo
nes.

Kapinėse staigiai mirė apie 
80 m. turinti Julija Saldukienė, i 
kuri bus laidojama šį šeštadie
nį iš Šv. Jurgio par. bažnyčios.

Kun. P. Katauskas, šv. Kazimie
ro kapinių valdybos pirmininkas.

X Adelė Duoblienė, kulina
rijos mokytoja - instruktorė, 
kurį laiką dirbusi Teodoros ir 
Igno Serapino maisto krautu
vėje, 2543 W. 69 St., gamin
dama lietuviškai naminį mais
tą, iš to darbo pasitraukė ir 
nuo gegužės 15 dienos nebedir
ba Teodoros ir Igno Serapinų 
krautuvėje.

X Sporto Apžvalgos skyrius 
bus rytoj, šeštadienį.

X Tarptautinio futbolo lygos
rungtynės bus Žaidžiamos šį va
karą, birželio 1 d., 8:30 vai. 
vak. Soldiers Field stadijone, 
Chicagoje. Rungtynėse susitiks 
Palermo of Italy su America 
of Brazil. Priežaismis prasidės 
6:30 vai. vak. tarp Chicago All- 
Stars ir St. Louis Kutis.

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, etc.
3237 W. 63r<l St.. Chicago 2», HI. 

Tel. 434-4660
ParduotuvS atdara ir sekmadie

niais.

PROGRAMOJ DALYVAUJA: Dainavos Ansamblis, 
Chicagcs Lietuvių Vyrų Choras “Vytis”, Operos Mo
terų Choras, Alice Stephens Ansamblis, Vyčių Cho
ras ir parapijų chorai.

SOLISTAI: Pr. Bičkienė, A. Giedraitienė, G. Giedrai
tienė, G. Mažytė, G. Peškienė ir A. Brazis. Akom
panuoja J. Byanskas.

DIRIGENTAI: A. Aleksis, B. Budriūnas, dr. L. Ši
mutis, A. Stevens ir A. Gečas.

Chicagos liet. parapijų ir kiti chorai rengiasi jnbiliejiniam koncertui, kuris bus birželio 3 d. 3 vai. 
Marijos aukštesniosios mokyklos auditorijoje. Chorui diriguoja dr. Leonardas J. Šimutis.

IS ARTI IR TOLI
i. A. VALSTYBĖSE

— A. F. Bukowski, Aąuinas 
kolegijos rektorius, Grand Ra- 
pids, Mich., šventė 25 m. rek- 
toriavimo sukaktį. Į iškilmes 
atsilankė vysk. Allen J. Bab- 
eock, kunigai, profesoriai, mok
slininkai, rašytojai, kompanijų 
savininkai ir kiti profesionalai. 
Taip pat buvo pakviestas ir at
silankė aukštesniosios mokyk
los mok. K. Alkevieius su žmo
na.

Pasveikinimų buvo iš univer
sitetų prezidentų, valstybės gu
bernatoriaus, kongresmanų, iš 
Londono bei kitų vietovių.

Iškilmes pravedė kun. Hugh 
Beahan. kuris yra girdimas 
kiekvieną sekmadienį per tele
viziją. Iškilmių vedėjas buvo 
R. F. Knape, vienas iš kompa
nijų savininkas.

— Kun. Norbertas Pakalnis, 
Apreiškimo parapijos klebonas, 
mini savo auksinį kunigystės 
jubilėjų šiais metais. K. Vieny
bės N. Y. ir N. J. provincija 
pagerbė jį geg. 29 d., įteikda
mi adresą, specialią dovanėlę— 
lietuvišką koplytėlę. Pranciško
nai ta proga surengė vaišes. 
Kalbėjo prel. J. Balkūnas ir T. 
L. Andriekus, OFM. Didžiosios 
parapijos iškilmės bus rudenį.

— A. a. kun. Modestas Ste- 
paitis, OFM, tragiškai žuvo ge
gužės 17 d. Jo intencija specia
lios pamaldos bus birežlio 2 d., 
vienuolyno koplyčioje Brookly- 
ne. Velionį atsimena savo mal
dose ir daug šios apylinkės lie
tuvių, nes jis ir čia ilgą metų 
eile dirbo ir veikė.

— Pašventinta nauja lietu
viška bažnyčia. Geg. 27 d. vysk. 
B. MeEntegart pašventino Mas- 
peth, N. Y., V. J. Atsimainy
mo bažnyčią, kurios klebonu 
yra prel. J. Balkūnas. Įspūdin
gos iškilmės ir gausiai dalyvių 
liudijo naujos bažnyčios reikš
mingumą lietuviams.

— LKRŠ metinis suvažiavi
mas kviečiamas birželio 12 d., 
Newarke, N. J., globojant prel.

|kad raidės sudaro žodžius ir! TERRA PRANEŠA,
I kad žodžiai susideda iš garsų.! kad parduotuvėj, 3237 W. 63rd 
I Tai prelegentės kondensuotos St’ Cihca«° 29’ I1L: >u susi“

I. Kelmeliui. Suvažiavime kal
bės vysk. V. Brizgys, bus svar
stomi lietuvių religiniai reika
lai, ypač pašaukimų klausi
mas.

ŠVEICARIJOJE
— Prof. J. Eretas, gyv. Švei-1 

■Darijoj, išeina pensijon ir nebe- į 
dėstys Bazelio gimnazijoj. Ga
limas dalykas, jis kuriam laikui 
persikels į JAV. Šiuo metu 
prof. Eretas renka medžiagą a. 
a. prof. K. Pakšto monografi
jai.

I mintys. Tema, atrodo, visiems i 
i aktuali, ypač dabar, kada tiek 
| daug verkiama ir puolama pesi- 
' mizman dėl nutautėjimo. Bet 
' kur yra mūsų pedagogai ? Kur 
lyra tėvai? Ar jų yra tik tiek, 
kiek gali talpinti 50 kėdžių tu
rįs kambarys? Ar jiems tekio 
turinio paskaitos neįdomiosi? 
Nejau tikrai mus užpuolė ta 
apatija, kad vertiname tik sa
ve, o kritiką skiriame kitiems? 
Graudu, nors ir graudentis jau 
pasidarė madoje. Ld. Ger.

LIETUVIŲ FONDAS JAU 
PERKOPĖ $30,000

Lietuvių Fondo inkorporavimo aktas perduodamas LF Valdybai. 
Iš kairės: Ben. Babrauskas, dr. VI. Šimaitis, adv. A. Rėželis, dr. 
G. Balukas, dr. A. Razma, LF Valdybos pirm. Teodoras Blinstru- 
bas, St. Rauckinas, J. švedas, Al. Rūgytė, J. Vaičekonis. Greta

matome Lietuvių Fondo inkorporavimo chartos nuotrauką.
Foto V. Noreikos

Paskutiniame LF Tarybos po 
sėdyje jau patvirtinta ir užpro
tokoluota 46 nariai aukotojai, 
iš kurių 24 tūkstantininkai, o 
22 — aukoję po šimtinę ir dau- | 
giau; jų tarpe yra keletas or
ganizacijų, daugiausia LB pa
dalinių. Didžiausią sumą —- $2,- 
000 yra paaukojęs dr. Antanas

VAIKO PARUOŠIMAS 
SKAITYMUI

Razma. Didžiąją aukų dalį iki |Ze’ ^a^ 
šiol yra įnešę gydytojai. Lau- ! moikyti

Jaunimo Centre gegužės 23 
susirinko gražus būrys iš

klausyti D. Petrutytės: paskai
tos “Priešmokyklinis vaikų pa 
ruošimas skaitymui”.

Prelegentė paskaitoje paibrė- 
vaikus reikia pradėti 
skaityti neankslčiauyra įnešę „„ „ „

X Stefanija Norvil ir Julė jojama, kad jų pavyzdžiu pasek- | ^a^P nuo 7 metų amžiaus. Mo- 
Pugzlis, pasinaudodamos meti- inžinieriai, prekybininkai irvaiką skaityti anksčiau 
nių atostogų proga, buvo išlvy- 1 į^oį daugiausia yra i ^ra ne tik neįmanoma, bet sun
kę į Miami, Floridą. Kadangi £da.Vę Illinois gyventojai. Atro-' Pasiekti teigiamų rezultatų,
oras buvo palankus, tai jau ga
lėjo pasinaudoti ir saule ir van
deniu. Kelionę į abi puses atli
ko sprausminiais lėktuvais. Jos

do, kad turėtų ateiti eilė N'ewjnes naetų vaiko protas
Yorkui, Detroitui ir kitų vie-' ^^tymui yra neimlus, 
tovių lietuviams. Įsidėmėtinas I Skaitymas, kaip ir rašymas, 
Lietuvių Fondo adresas: 7243 ! neturi būti prieš vaiką atveria-

aJbidvi gyvena Cicero, III., ir pri Alibany Avė., Chicago 29, 'mas staiga, nedavus vaiko pro-
sideda prie vietos Tėvų Marijo
nų rėmėjų skyriaus darbų.

X Alvudo parengime birž. 1 
d., penktadienį, Jaunimo Cent
re, 7:30 v. v. kultūrinėj popie
tėj dr. J. Adomavičius skaitys 
paskaitą apie medicinos •pata
rimus nervų nuraminimui. Bus 
paskaitą paryškiną filmai, taip 
pat ir vaikams užsiėmimai.

X “Ventos” vasarvietė (Union 
Pier, Michigan) atidaroma šį 
sekmad., birželio 3 d. Kviečia
me visus atsilankyti. Svečiai 
bus vaišinami alučiu. Didelė 
nuolaida duodama nuamojant 
butą visam sezonui. (Sk.)

X Karščiai dar tik prasidės. 
Apsirūpinkite vėsintuvais da
bar. DAINA CO., 3321 S. Hal
sted, tel. CL 4-5665, parduoda 
juos smarkiai numuštomis kai
nomis. (iS'k.)

Illinois. ;tui progos tinkamai susipažinti.
Š. m. kovo 14 d. legaliai in- Ųau ^'5 metų vaikas pradeda 

korporuotas Lietuvių Fondalsi— ' domėtis raštu, raidynu. Jeigu
Lithuanian Foundation kaip ne šiame amžiuje apkrausime jį 
■pelno korporacija, kuriai ski- j knygom, pradėsime iš karto 
riamos aukos gali būti nurašo- 5am rodyti daugybę raidžių, jo 
mos nuo pajamų. Gegužės 12 d. s^m°nėje gali įvykti maištas, 
adv. Alg. Kėšelis šį teisinį do- ateityje jis gali nesąmonin-
kumentą Lietuvių Fondo Tary
bos posėdyje perdavė L. Fondo

gai spirtis prieš bet kokį mo
kymą. Tačiau, jei iki 4 metų

Valdybai. Tame posėdyje jau j amžiaus vaikas bus savarankiš- 
numatyta Investavimo komisi-• kas, turės aiškią tarseną ir 
ja, taip pat sudaryta ir pelno [gausų žodyną, jis turės stiprų 
skirstymo komisija, kuri metų ; pagrindą raidžių ir skaitymo iš-
pabaigoje turės paskirstyti su
sidariusį iš kapitalo pelną. Val-

mokimui.
Pirmutinė vaiko skaitymo pa

dyba jau labai gražiai sutvar-; moka turi būti atlikta be jo- 
kė sąskaitų bylas,, narių įmo-ikio elementoriaus. Dažnai 3-4 
kėjitoo kartoteką ir kitas kny- 'Ui-etų vaikas klausia, kokia čia 
gas. Artėjančiame LB Tarybos' yra raidė, ir atsakyti tik tiek, 
suvažiavime Cleveiande laukia- kiek- jo klausimas apsiriboja, 
ma svarbių bei efektyvių suma- ; Atsakymas turi būti trumpas, 
nymų ir pasiūlymų L. Fondo be didelių paaiškinimų. Vėliau 
vajui paspartinti. B. B. reikia vaikui padėti suprasti,

| rinko iš Europos visos svar- 
i blausios prekės, šveicariški laik
rodžiai, aukso apyrankės, gin
taro puošmena, žiedai su viso
kiais brangiaisiais akmenimis, 
kristalo, porcelano ir kerami
kos. dirbiniai yra dideliu pasi
rinkimu ir prieinamiausiomis 
kainomis. Taip pat didelis pa
sirinkimas stalo, amžinų plunk
snų, lietuviškais puošmenimis 
foto albumų, knygų, muzikos 

! plokštelių ir visokių kitų pre
kių, tinkančių visoms dovanų 
I progoms ir namų. padekoravi- 
mui. (Sk.)

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., VIctory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PRospect 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 

Sekmadieniais abi krautuvės atidarytos nuo 12 iki 5. 
Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 

6211 South Western Avė. krautuvė Ji
NAMAMS PASKOLOS 

ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS
Paskolas duodame lengvomis sąlygomis ir mėnesinius 

mokėjimus pritaikome pagal jūsų išgales.
Dėl visų informacijų kreipkitės į

Mutual <Mesial Savings
and. cAsoan £/'tssociahon

Chartered and Supervised by the United States GovernrnenI 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

B U I C K ’ A S - LIETUVIŠKAS 
AUTOMOBILIS! 

NAUJAUSIAS BUICK-V-6!
Šiš vėliausiai išėjęs Buick 2 Dr: Sedan su automatu, Radio ir šild.
Kaina tik .... $2,227.85 

Taksai 89.11
Pilna kaina .. . $2,316.96
Dan Kuraitis • Liet. Prekyba

MILDA BUICT, INC.
907 W. 35th Street, Chicago 9, III., Tel. LA 3-2022

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.
2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%
Naujas aukštas dividendas numatomas 

mokėti ant investavimo sąskaitų nuo vasario mėn. 1 d., 1962 m. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
PIRM. ir KETV.............................. 9 v. r. Iki 8 p. D.
ANTRAD. ir PENKT..................... 9 v. r. Iki B p. p.
ŠEŠTAD...........9 v. r. Iki 12 v. d. Trečlad. uždaryta.

mnarTrr
VALANDOS:

BIRŽELIO 3 D., MARIA HIGH SCHOOL AUDITORIJOJE RENGIAMAS

KONCERTAS
A.L.R.K. Vargonininku S-gos 50 m. sukakčiai paminėti. Koncerto pradžia 5:30 v. popiet

Į KONCERTĄ BILIETUS ($2.00, $3.00 ir $4.00) 
parduoda: “Marginiai, 2511 West 69th Street, 
J. Karvelis, 3322 South Halsted Street ir taipgi 
Parapijų vargonininkai.

Nuoširdžiai kviečiame gerbiamą visuomenę da
lyvauti šiame sukaktuviniame paminėjime.

A.L.R.K. VARGONININKŲ SĄJUNGA

“Z*—vS I !et.:vo. A




