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KOLUMBIJOS PREZIDENTAS G.R. PINILLA KRITO
Naują lietuvių bažnyčią rytoj 

šventins kardinolas Stritch ė. M

CHICAGO, III. — Marųuette 
šį sekmadienį išsipildys: naujoji 
tinimo iškilmės rytoj įvyks 12 
Stritch.

Po šventinimo apeigų naujoje 
bažnyčioje pirmąsias šv. mišias 
celebruos kan. V. Zakarauskas, 
asistuojamas kun. Ant. Zaka
rausko ir kun. Stankevičiaus.

Parapijos šeimininkas kan. J. 
Paškauskas džiaugiasi, kad trijų 
su puse metų statybos darbas ap
vainikuojamas šventinimo iškil
mėmis. Statyba buvo pradėta 
1953 metų rudenį prakasant pa
matus. Bažnyčia pradėta statyti 
minint 700 m. sukaktį nuo Min
daugo vainikavimo ir tam atmi
nimui bažnyčios išorėje, rytinėj 
pusėj bus A. Varno paveikslas 
„Mindaugo vainikavimas“. Prie 
jos nuolat dirbo nuo kelių iki ke
liasdešimt darbininkų. Bažnyčios 
augštis 150 pėdų, jos kubatūra 
800,000 kub. pėdų. Ir dabar sto
vi puošnus, mielas, lietuviškais 
kryžiais papuoštas naujos baž
nyčios pastatas.

Jau priėjus prie dailaus fronto 
krinta į akis graži Marijos statu
la (dail. Mozoliausko darbas) ir 
Lietuvos vytis (Kašubos). Vir
šum durų — keturių labiausiai 
Lietuvoje pamėgtų šventovių Ma 
rijos bareljefai: Žemaičių Kalva
rijos, Šiluvos, Aušros Vartų, Pa
žaislio — dail. Kašubos kūriniai. 
Trejos stiklinės durys, kurių 
centrinėse — Bažnyčios ženklas
— popiežiaus tiara, antrose — 
Vyties kryžius, trečiose — JAV 
žvaigždėtas skydas. Apatinėje 
daly — kryžiai su trykštančiais 
į visas puses saulės ir žaibų spin
duliais, vaizduojančiais tikėjimo 
dinamiškumą."

Yra ko pasižiūrėti

Bažnyčios pastatymas kainavo 
daugiau kaip milioną dolerių. 
Bet yra ko ir pasižiūrėti. Visų 
pirma — ji puošni originaliais 
dail. Jonyno ir dail. Kašubos iš 
gipso sukurtais ornamentais. Pa
čiame centre — didžiulis Kara- 
fos marmoro altorius, kuris sve
ria 100 tonų. Klebonas net nuo
gąstavo, ar tas visas svoris ne- 
slinks į žemes, tačiau bažnyčios 
statytojas arch. Mulokas užtikri
no, kad to pavojaus nėra.

Marijos gimimo paveikslas

Didžiojo altoriaus priešakinė
je dalyje (antepediume) yra Ita
lijoje iškaltas Marijos gimimo 
paveikslas, o čia pat šalimais — 
Dievo Avinėlis ir Pelikanas, savo 
krauju maitinąs savus vaikus: 
Kristaus tiesos ir Eucharistijos 
simboliai. Meniškas kryžius vir
šum tabernakulio. Dar augščiau
— Šiluvos Dievo Motina, kurios 
atnaujinimui ir paauksavimui iš
leista 1,075 dol. Šalimais šeši al
toriaus pilioriai. Altorius didin
gas, masyvus, sudarytas gal net 
iš dešimties spalvų marmoro.

Šonuose penki altoriai

Aplinkui altorių, presbiterijo
je — vitražai: Šiluvos Marijos,

Parko lietuvių ilgų metų svajonė 
bažnyčia bus pašventinta. Šven- 
val. Apeigas atliks pats kard.

j
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KALENDORIUS
Gegužės 11 d.: šv. Pilypas ir 

šv. Jokūbas, apaštalai; šv. Ma
mertas ir šv. Anastazijus; lietu
viški: Skirgaudas ir Budonė.

Gegužės 12 d.: III sekmadie
nis po Velykų; šv. Nerijus ir šv. 
Pankracas; lietuviški: Vaidutis 
ir Viligaila.

Saulė teka 5:37, leidžiasi 7:59.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — vė
su.

2. Kalvarijos, Aušros Vartų, Die 
vo Motinos. Ne tik paveikslai, 
bet ir tų šventovių bei miestų 
vaizdai su atitinkamais omamen 
tais. Iš šalių didžiojo altoriaus 
klūpo angelai. Kada nors šioje 
vietoje gal išaugs labai čia pri
tinką lietuviški kryžiai. Dabar 
jų siluetai irgi yra ant altoriaus 
viršaus. Altorius konsekruos 
vysk. V. Brizgys jau šeštadienį, 
gegužės 11d.

Šonuose yra altoriai Šv. J. šir
dies ir Šv. Antano. Iš viso bus 
penki altoriai. Visi jie pagaminti 
Italijoje, ir krotelės taipgi. Jie 
kainavo 79,000 dol. Yra ko pasi
žiūrėti. Visų jų sustatymas, atve
žus dalis, užėmė net aštuonis mė
nesius.

(Nukelta į 6 psl.)

Mala jai gaus
nepriklausomybę

KUALA LUMPER, Malajai, 
geg. 10. — Princas Abdul Rah- 
man, Malajų ministeris, vakar 
išvyko į I-ondoną tartis su britų 
kolonijų pareigūnais Malajų ne
priklausomybės klausimais. Ma
lajų nepriklausomybė bus pa
skelbta š. m. rugpjūčio 31 dieną. 
Jis dar turi išspręsti pilietybės 
problemą, kuri kyla dėl tautybių 
Malajuose.

Štai kokia yra
komunistų laisve

BUDAPEŠTAS, Vengrija, geg. 
10. — Vengrijos komunistinis 
premjeras Janos Kadar vakar 
paprašė parlamentą atidėti vi
suotinius rinkimus, kurie buvo 
numatyti šį mėnesį ir visą dėme
sį koncentruoti į ekonominio gy
venimo atgaivinimą.

Kadar kalbėjo parlamento po
sėdyje, kuris buvo pirmą kartą 
sušauktas nuo praėjusių metų 
spalio mėn. vengrų sukilimo. Jis 
pasakė, kad rinkėjai vistiek „pa
tvirtintų“ komunistinius kandi
datus ir daugpartinė sistema iš
ardytų vienybę.

Tai va kokia yra komunistinė 
laisvė.

Augštose pareigose
VATIKANAS, geg. 10. — Po

piežius Pijus XII amerikietį pre
latą Joseph McGeough vakar pa
skyrė internuncijumi Etijopijai. 
Vatikanas ir Eti jopija diplomati
nius santykius sudarė šių metų 
pradžioje.

.X :

' Kolumbiją dabar valdo 
trijų vyrų taryba

BOGOTA, Kolumbija, geg. 10. — Praėjusią savaitę Kolumbi
joje prasidėjo demonstracijos prieš prezidento gen. Gustavo Rojas 
Pinilla vyriausybę, ypač prieš jį patį.

Bogota nuo sekmadienio pa- -------- ■ ■■■----------- —

Hondūro - Nicaragua 
pasienį nuginkluos
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Naujoji Švč. I’. Marijos Gimimo bažnyčia Marųuette Parke, Chicagoje

Mirė generolas
Edv. Adamkevičius

Gen. Edvardas Adamkevičius 
mirė vakar rytą Worcester, 
Mass. Buvo gimęs 1888 m. kovo 
31 d. Pikelių mst., Mažeikių 
apskr. 1909 m. baigė gimnaziją 
Liepojoj, 1914 m. karo mok. Pet
rapily, 1918 m. Rovno lietuvių 
bat. vadas. 1918 m. stojo į liet. 
kariuomenę. Buvo antros divizi
jos vadas. Už jo sielą pamaldos 
bus atlaikytos gegužės 14 d. 8:30 
vai. šv. Antano bažnyčioje, Ci
cero, Ilk, kur gyvena generolo 
giminių.

Prezidentas kalbės
WASHINGTONAS, geg. 10.— 

Prezidentas Eisenhoweris gegu
žės 14 d. pasakys kalbą biudžeto 
klausimais. 0 po savaitės kalbės 
užsieninės pagalbos klausimais. 
Prezidentas kalbės per televizi
ją ir radiją.

Suezo kanalo naudotojai
I

nusileido; baigė boikotą
LONDONAS, geg. 10. — Suezo kanalo naudotojų draugija 

vakar nutarė nebeboikotuoti vandens kelio. Jos penkiolikos vals
tybių daugiau kaip 90 proc. laivų naudojosi Suezo kanalu. 

Komunikate pasakyta, jog vi
si nariai, išskyrus Prancūziją, su 
tiko naudotis Suezo kanalu.

Šis Suezo kanalo naudotojų 
draugijos nutarimas pakelia E- 
gipto vyriausybės prestižą. Ko
munikate pasakyta, kad draugi
jos narių laivai naudosis kanalu 
pagal sąlygas, paskelbtas balan
džio 24 d. Kairo mieste.

Tačiau komunikate sakoma, 
kad naudojisasis kanalu dar ne
reiškia „Egipto deklaracijos pri
ėmimo“.

Prancūzijos atstovas pasakė, 
jog jo vyriausybė yra įsitikinusi, 
kad „dabartinėmis aplinkybė
mis“ nėra galimybės patarti nau
dotis Suezo kanalu.

Z

Suezo kanalo naudotojų drau
giją sudaro Jungtinės Amerikos 
Valstybės, Britanija, Ispanija, 
Australija, Naujoji Zelandija, 
Norvegija, Danija, Švedija, Olan 
dija, Italija, Vakarų Vokietija, 
Portugalija, Turkija, Iranas ir 
Prancūzija.

i

virto kariuomenės apgultu mies
tu. Pirmiausia policija susirėmė 
su demonstruojančiais studen
tais ir jaunais vyrais.

Kovose su policija ir kariuo
mene žuvo apie 50 asmenų.

Kolumbijoje kilo didžiausios 
riaušės, kai Rojas Pinilla parei
kalavo jį perrinkti antram ketu
rių metų terminui. Konstitucijos 
nuostatai draudžia perrinkti jį 
prezidentu. Nežiūrint to diktato
rius Pinilla įsakė parlamentui, 
susidedančiam iš jo šalininkų, 
kad jis sutvarkytų jo perrinkimą 
ir likviduotų opoziciją su jų kan
didatu į prezidentus dr. Valen- 
cia.

Trijų vyrų taryba

Pąneigiant reikalavimus visuo 
tinių rinkimų, diktatoriaus Ro
jas Pinilla parinkta asamblėja 
praėjusį trečiadienį perrinko jį 
prezidentu kitam terminui. Po to 
kilo dar didesni neramumai Bo
gotoje ir kituose miestuose.

Prezidentas Gustavo Rojas Pi-

TEGUCIGALPA, H o n duras, 
geg. 10. — Hondūro vyriausybė 
vakar pranešė, kad ji priima 
Amerikos valstybių organizaci
jos (OAS) planą demilitarizuoti 
Hondūro — Nicaraguos pasienį, 
jei Nicaragua taipgi sutiks su 
tuo planu.

Šiandien pranešta, jog Nicara
gua sutiko demilitarizuoti pasie
nį.

Komunistai uždraudė
vykti i Vakarus

BERLYNAS, geg. 10. — Ryti
nės Vokietijos komunistų jauni
mo organizacija uždraudė savo 
nariams vykti atostogų be leidi
mo į Vakarų Vokietiją.

Organizacijos laikraštis „Jau
nas Pasaulis“ sako, kad rytinės

nilla šiandien prezidento parei-; Vokietijos berniukai ir mergai- 
gas pavedė karinei tarybai. Sa-ltės^ vykstą į Vakarus, gali būti 
koma, kad dabar Kolumbiją vai-' įtraukiami į Vakarų „šnipų“ bū
do trijų vyrų taryba. , rius.

Kur dabar yra Kolumbijos dik----------------
tatorius? Iš New Yorko gauta ži- „ *nia, kad lt,.jas Pinilla su Seimai 37 omenys ŽUVO 

išvykęs į Jamaicos salą. 1 MADRIDAS, Ispanija, geg. 10.
— Ispanijos keleivinis lėktuvas 
vakar užsidegė ir nukrito, kai 
bandė nusileisti. 37 asmenys žu
vo lėktuvo katastrofos metu.

Pietų Vietnamas dėkingas JAV 
už ekonominę ir karinę pagalbą

WASHINGTONAS, geg. 10. — Pietų Vietnamo prezidentas 
Ngo Dinh Diem vakar padėkojo Jungtinėms Amerikos Valstybėms 
už ekonominę ir karinę pagalbą Pietų Vietnamui, kuris kovoja 
prieš komunizmą.

Diem vakar kalbėjo JAV kon
grese ir tikisi ir toliau gauti eko 
nominės ir karinės pagalbos iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių.
Jungtinės Amerikos Valstybės 
kasmet duoda apie 200 milionų 
dolerių Pietų Vietnamui.

Diem, atvykęs šešiolikai dienų 
į Ameriką, pasakė, kad daugu
mas Azijos valstybių stovi skers- 
kelyje tarp komunizmo ir lais
vės. Jis pareiškė, jog jo 12 milio
nų gyventojų kraštas, kurio pa
sieniai prieina prie komunistų 
valdomo Šiaurės Vietnamo, yra 
daug kritiškesnėje padėtyje ne
gu betkuri kita Azijos valstybė.

Diem pasakė, kad jo žmonės, 
po 100 metų prancūzų viešpata
vimo, ir „15 metų karo ir sunai
kinimo“, yra giliai dėkingi Jung
tinėms Amerikos Valstybėms už 
jų materialinę ir moralinę pagal
bą.

Pietų Vietnamo prezidentas 
pasakė kalbą kongrese po 45 mi 
nučių konferencijos su preziden
tu Eisenhovveriu Baltuose Rū
muose.

Diem, 56 metų, pasakė, kad 
Pietų Vietnamas ir toliau tęs ko
vą prieš komunizmą.

Motina ir du vaikai
paskendo rūsyje

DENVER, geg. 10. — Mrs. Di- 
xie Underwood, 20 metų, ir jos 
du vaikai (vienas 2 metų, o kitas 
8 dienų) vakar paskendo namo 
rūsyje, kuris buvo apsemtas pot
vynio metu. Potvynis netikėtai 
juos užklupo rūsyje ir nesuskubo 
pabėgti į saugią vietą.

• Britanijos laivyno vadas lor
das Sėlkirk vakar pasakė, kad 
Sovietų Sąjunga turės 700 po
vandeninių laivų 1960 metais. Pa

Gegužės pirmoji
Vilniaus mieste

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Maskvos „Pravdos“ koresponden 
tas iš Vilniaus praneša, kad te
nai gegužės 1 d. buvo paradas. 
Jame, esą, žygiavę nemažai pilie
čių, net atvykusių iš emigraci
jos: iš Argentinos, Brazilijos. Iš
kilmėse dalyvavo ir rašyt. Linas 
Vilbasis, ir darbininkai: Petras 
Pilipavičius ir Henrikas Čer
niauskas, kurio žmona yra mo
kytoja muzikos mokykloje. Da
lyvavę ir daugiau panašių emi
grantų. Ar dalyvavo ir grįžusieji 
iš Sibiro — nerašoma.

Taipgi laikraštis nieko neužsi
mena apie galimybes išvykti iš 
SSSR tiems, kurie, atvykę iš Pie
tį] Amerikos, jaučiasi nusivylę.

• Britų Vakarų Indijos fede
racijos pirmuoju generaliniu gu
bernatoriumi ir vyriausiu vadu 
paskirtas lordas Hailes, 56 metų. 
Dešimt britų salinių kolonijų

sak jo, sovietai dabar turį 500 į apylinkėje sudaro federaciją su 
povandeninių laivų. <sostine Trinidadas.

Trumpai iš visur
• Atominis povandeninis lai

vas ,,Nautillus“ atvyko į Brook- 
lyno uostą. Jis padarė jau 37,956 
mylias ir po vandeniu išbuvo 
3,306 valandas. Didžiausias tar
pas, kurį išbuvo po vandeniu, bu 
vo 265 valandas. įgula sakėsi, 
kad po vandeniu jaučiasi geriau 
nei viršum vandens, nes ten nėra 
supimo.

• Didžiausias gerbūvis Kana
doje. Kanados prekybos ministe
ris Howe šiems metams prana
šauja didžiausią gerbūvį. Kana
dos ūkis pažengs dar nematyta 
sparta krašto istorijoje. Vyriau
sybė įvedusi kaikuriuos paskolų 
suvaržymus, kad pažanga būtų 
pastovi. Kanadiečiai esą, nenori 
trumpo blykstelėjimo, po kurio 
sektų krizė.

Katalikė motina
WASHINGTONAS, geg. 10. — 

Mrs. Ered A. Kueppers iš St. 
Paul, Minn., visuomenės veikėja 
ir 10 vaikų motina, išrinkta 1957 
metų katalike motina.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Kolumbijos radijas pranešė, kad dabar Kolumbiją valdo 
gen. Alfredo Duarte Blum, armijos vadas; gen. Deograeias Fon- 
seea, policijos direktorius; ir gen. Gahriel Paris, karo ministeris.

— Augšėiausias sovietas Maskvoje vakar nutarė tiesiogiai 
kreiptis į Jungtinių Amerikos Valstybių kongresą ir Britanijos 
parlamentą, kad tuojau būtų baigti atominių ginklų bandymai.

— Vakarų Vokietijos socialistinė opozicija vakar paprašė 
parlamentą uždrausti laikyti atėtminius ginklus Vakarų Vokieti
joje,

— Raudonoji Kinija bombąrdavo tautinės Kinijos salas prie 
Formozos. Ar tik nepasiruošimas invazijai į Formozą.

— Eugen Periami, Rumunijos diplomatas, vakar išvyko iš 
Londono į Rumuniją. Britų vyriausybė jį ištrėmė už bandymą 
organizuoti šnipus iš pabėgėlių rumunų, gyvenančių Britanijoje.

— Raymond Hare, JAV ambasadorius Egiptui, gegužės mė
nesio pabaigoje atvyks į Jungtines Amerikos Valstybes.

— Kolumbijos Bogotoje vakar buvo suruoštos didžiulės 
džiaugsmo demonsl racijos, kai sužinota, kad Kolumbijos preziden
tas Gustavo Rojas Pinilla jau išstumtas iš valdžios.

Senator Carl Curtla

Senatorius Carl Curtis (R.., Nebr.) 
pnnk irtas į selinto investigaeijon ko
mitetą, vieton įnirusio scnntoriaus 
Joseph MeCarthy. (INS)
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Solistai: DANA STANKAITYTfi 
ir ALGIRDAS BRAZIS

Dainos - S. Šimkaus. Tekstą pritaikė AL MACKUS 

Dir. - STEPAS SODEIKA ... Rež ALG. DIKINIS

Tautiniu šokiu vadovė _____ IZOLDA RALIENE
•į Dekoracijos ............. Dail. ALGIS KURAUSKAS

SŪNAU, LAIKYKIS ŽEMES!
“Išeivių" pastatymo proga 

- EDVARDAS ŠULAITIS

p Sekmadienį, gegužės 12 dieną, 3 valandą po pietą Marijos Augštesnio- 
' sios Mokyklos salėje, 6727 South Califomija Avenue.

1 DAINAVOS MENO ANSAMBLIO
Rri P r e m i e r a

Prie piano . 

Prie vargonų 

Rageliai ... BALYS PAKŠTAS

Biletai gaunami: Marginiai, 2511 VV. 691 h St., Kinderio ;W, 
maisto krautuvėje, 2659 VV. 7Ist St., Club “Vainutas”, 4258 
So. Maplevvood Avė., Ramanausko maisto krautuvė, 4559 So. pi 
Hermitage Avė., “Daina” Television, 3321 So. llalsted St. 1*1

Kviečiame pamatyti “Išeivius”. M
DAINAVOS MENO ANSAMBLIS *

Providence, R. 1.
27 dainos

kaip kūnas be sielos, taip tauta 
be dainos.

“Kai mirė mano tėvus, jis man 
l>asakė: sūnau, laikykis žemės.
Žemė žiauri ir gera. .lis ir mirė 
žemėtom rankom. Kada mes, gy
vieji, grįžome iš Širvintų. aš vėl 
prisiminiau tėvo žodžius: laiky
kis žemes. Kokia rūpestinga ir 
brangi būna žemė, kai virš gal
vos kalena šūviai... Taip stipriai 
rankomis siurbies j. žemę ir glau
dies... o žemė tvirtu, kaip mū
ras... Laikykitės žemės! Laiky
kitės žemės.”

Tokiais žodžiais prasideda 
“Išeivių” veikalo pirmasis veiks 
mas, kuri Chicagos lietuviška-

ne-kur paženklinti praūžusius 
karo audros žaizdomis.

Čia mes sutinkame grįžtan
čius iš Amerikos: ir Jievą, ir Jo 
ną ir Mery su Peter. Motina at
neša savo grįžusiai marčiai iš
saugotą šliūbinę suknią; Tamu
lių kieme vėl linksma — jauni
mas šoka ir dainuoja, o Senas 
Žhomus kalba:

‘Nedidelis yra mūsų sapno pa
. . saulis ir neilga buvo mūsų melo 

jai publikai šj sekmadien) Mana va,an(Ja Mes at ,
T-IiorVv Qr»l-v/-v/~vl colmo nornnvrc! T io •

niekada iš čia neišėję. Tačiau 
mūsų sapnas yra didelis, nes jis 
yra sapnas apie žemę, kuriame 
pasiliko žnfonės, kuriame pasi-

High School salėje parodys Lie 
tuvių Meno Ansamblis “Dai-( 
nava”.

Šis “Išeivių” veikalas negali
būti įrėmintas į jokį literatūri- jjko vaikystės rankomis liesti
nį žanrą: tai tėra tik trys muzi
kiniai lyriniai veiksmai, trys iš
karpos iš .mūsų pačių — išeivių 
praleistų bei gyvenamųjų dienų.

“Išeivių” veikale mes atran
dame dalelę savęs —ir toje vie
toje, kur antrosios bolševikų 
okupacijos išvakarėse pasitrau
kėme iš gimtosios žemės ir ta
me šviesiame, jaukiame, moder
niškais baldais apstatytame sa- 
lione Amerikos didmiestyje.

Čia pradžioje mes susipažįsta 
me su jaunavedžių pora: stu
dentu Jonu Tamulių ir jo žmo
na, Jieva. Ši pora, tiesiai nuo al
toriaus, rengiasi važiuoti sveti- 
mon šalin, o jaunosios uošvė su 
susijaudinimu prašo marčią ne
pamiršti savo šliūbinės suknios. 
Prie jų vėliau prisideda ir Jie- 
vos draugė Marytė ir jie, jauni
mo palydėti, apleidžia savo gim
tinę.

Antrame veiksme mes aplan
kome ponų Dumont namus 
Amerikoje, kuriuose iš tėvynės 
išvažiavusi Marytė dabar, ište
kėjusi už amerikono Peter Dau- 
manto-Dumont ir besivadinanti 
Mary, rengia priėmimą savo sve 
čiams. Čia mes susipažįstame 
su visa eile charakterių: namų 
pardavimo agentu Marūnu, jo 
žmona, majoru Bėgūnu, Viršū- 
naičiu...

Ir taip... “linksmas vakaras 
plaukia ponų Dumant namais. 
Jis susisuka į melsvus cigarečių 
dūmus, jis išsilieja gėrimais, po 
kurių kitą dieną nuskauda gal
vos, jis užsidega šviesią lempą, 
jis kvatoja, jis džiaugiasi, jis už 
miršta, kad ten, kažkur, tikrai 
vakaro esama... Jis tįsta, vieno
dai ir ilgai, kaip kramtoma giN 
ma, į naktį... Ir naktis tampa 
linksma. Ponų Dumont namo 
šviesos įsigraužia į naktį ir a pa 
kiną pavėlavusius praeivius...”

Paskutiniame veiksme vėl su 
grįžtame į tą pačią pirmojo veik 
smo sodybą, bet jau po antro
sios bolševikų okupacijos. Ma
tosi tas pats erdvus kiemas, tie 
patys vaizdai, tik medžiai

daiktai. Šitas pasaulis yra mū
sų. Ir vieną kartą jis bus tikras, 
vieną kartą jis vėl bus gyvena
mas. Didelis yra šauksmas gy
venti ir didelis yra šauksmas su 
grįžti. Tikėkim, jis nebus tik 
trumpos valandos melas, jis bus 
tiesa, kaip tiesa yra kūnas ir 
kraujas, kaip tiesa yra vanduo 
Žmogus kalba:

“Nedidelis yra mūsų sapno pa 
ra naujas, nes jo mintys, muzi
ka ir dainos yra paimtos iš 
komp. St. Šimkaus operetės “Iš
eivis”, kuri dienos šviesą išvydo 
prieš 40 metų Amerikoje. Da
bartinį tekstą, pagal šiuometi
nį momentą, veikalui pritaikė 
Algimantas Mackus.

Veikalo pagrindines roles vai
dina: I. Radienė — Marytę, D. 
Stankaitytė — Jievą, E. Kra
sauskienė — Tamulienę, B. Ma 
ciukevičius — Joną Tamulį. Re- 
žisoriumi yra Alg./Dikinis, ku
ris taip pat ir kalba už Seną 
Žmogų; tautinius šokius paruo
šė — I Ralienė, dekoracijas pai 
šė — A. Kurauskas, chorą pa
ruošė — dirigentas St. Sodeika.

Mums, išeivijoje gyvenan
tiems lietuviams, kuriems tėvy
nės horizonto ilgesys yra kas
dieninė mūsų minčių duona, šis 
veikalas yra, tarsi, rytinė “Tė
ve mūsų” malda, atnaujinantis 
ryšius su mūsų vilčių bei svajo
nių uostu — Lietuva. Mums, 
kartu su vikalo Senu Žmogumi, 
reikia tarti “Laikykitės žemės!”

Puiki kalba
Viename susirinkime, kuria

me pasakė didingą kalbą labai 
žymus senatorius, dalyvavo gar 
sus rašytojas Mark Twain. Per 
pertrauką Mark Twain sako se
natoriui: “Tai buvo puiki kalba, 
bet, žinai tamsta, aš turiu kny
gą, kurioje yra kiekvienas žo
dis šitos kalbos”. Senatorius įsi 
žeidė ir sako: “Gal galėtum 
man tamsta parodyti tą kny
gą”. “Žinoma, mano pasiuntinys 
tamstai atneš ją”.

Rytojaus dieną senatorius ga
kur- vo didžiulį žodyną.

DRAUGAS 
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VYSK. RANCANS SUKAKTIS
TITAS NARBUTAS, New York 

— Vyskupas nori kalbėti su dalyje, vadovaujamoj panelės
tavim, — buvau pašauktas prie 
telefono.

— Čia vyskupas Rancans. At
važiavau iš Grand Rapids. Mes 
latviai rytoj turėsime šventę lie 
tuvių Aušros Vartų parapijoj 
Nevv Yorke. Atvyk, pasikalbė
sim, juk seniai matėmės, — taip 
paprastai gražiai lietuviškai vys 
kūpąs užkvietė.

Kai gegužės 5 dieną nuvykau 
į Aušros Vartus Nevv Yorke, su
žinojau, kad latviai katalikai 
švenčia Motinos dieną ir savo 
dvasinio ganytojo ir politinio va
do, didelio lietuvių draugo, vys
kupo Juozapo Rancans 33 vysku 
pavimo metų sukaktį.

Pamaldas laikė pats vysku
pas. Savo pamoksle kalbėjo apie 
tris motinas: motiną gimdytoją, 
Dievo Motiną ir motiną Bažny
čią. Cituodamas vieną lietuvį 
profesorių ekscelencija pasakė, 
jog jis tvirtai tikįs, kad latviai 
ir lietuviai nepražus, jų tėvynės 
atgaus laisvę, nes jų kraštai pa
aukoti Dievo Motinai Marijai.

Vaišėse parapijos salėje daly
vavo apie du šimtu svečių. Jų 
tarpe buvo inž. su žmona S. Lai- 
jons iš Washingtono, D. C., Ka
nados latvių katalikų Kultūros 
centro atstovas dr. B. Cever, 
Lietuvių Aušros Vartų parapijos 
klebonas J. Gurinskas, kun. J. 
Parancevičius ir amerikietis 
Pax Romana atstovas prie J/ing 
tinių Tautų Eduardas Kirsh- 
ner, kuris gerai pažįsta Pabal- 
tiečių padėtį. Po karo Vokieti
joj jis rūpinosi pagelbėti trem
tiniams studentams. Vienas iš 
tų buvusių studentų, Janis Sau 
litis, dabar dalyvavo šiose iškil
mėse. Kirshner žino ir Ųetūvių 
ateitininkų veiklą. Jis apgailes
tavo, kad tokie gražūs Ateiti
ninkų rūmai Kaune dabar yra 
bolševikų rankose. Jis norėtų su 
rasti lietuvį ateitininką Cezarį, 
su kuriuo dalyvavo Pax Roma
na kongrese Jugoslavijoje. Su 
vyskupu Rancanu Kirshner su
sipažino Vokietijoje. Vyskupas 
pakrikštijo jo dukrelę, kuri da
bar ėia irgi dalyvavo.

Savo kalboje Kirshner primi
nė, jog pirmasis D.P. buvo Kris- 
tus# turėjęs bėgti nuo persekio
tojų į Egiptą. Tada D.P. kelionė 
ir gyvenimas Kristui buvęs sun
kesnis, nes nebuvo nei džipų, nei 
kitokios pagalbos. Bet kaip šv. 
Juozapui angelas pranešė, kad 
Šv. Seimą jau gali grįžti į tėvy
nę, nes priešai jau mirę, taip 
ateis laikas, kada angelas pra
neš ir dabartiniams D.P., kad 
tėvynė jau laisva, nes priešai 
mirę. Tada Kirshner vėl gelbė- 
siąs tremtiniams sugrįžti į savo 
tėvynę.

Minėjimo programos vedėjas 
buvo latvių katalikų bendruome
nės komiteto pirmininkas B. 
Maikovskis. Meninėj programos

A. Vanaga, jaunimas padekla
mavo ir gražiai padainavo.

Pasikalbėjus su latvių kuni
gu D. Murnieks, kuris Aušros 
Vartų bažnyčioje laiko pamal
das kiekvieną sekmadienį, suži
nojau, jog latviai labai uoliai 
lanko savo pamaldas. Tai latvių 
katalikų organizuotumo žymė.

RĖMĖJU ŠVENTE . SEIMAS 
PUTNAM, CONN. ,

Maloniai kviečiami visi Mari
jos gerbėjai ir mylėtojai, visi 
Nek. Pr. Švč. P. Marijos Sese- Į Martinkus linkėjo ir toliau cho
rų Kongregacijos bičiuliai ir ge- rui nenuilstančiai dirbti, nes,
radariai į RĖMĖJŲ v ŠVENTĘ------- -
SEIMĄ, įvykstantį š. m. gegu

Koncerto pabaigai choras ga-
JAV ir Lietuvos himnais Wor lingai užtraukė “Eisim broleliai 

cesterio Lietuvių Meno Mėgėjų namo”. Publikai skirstantis, vie 
Ratelio choras, vadovaujamas nas žilagalvis senelis ramiai sė- 
muz. Jono Beinorio, pradėjo kon dėjo, o mano pakalbintas eiti na- 
certą Šv. Kazimiero parapijos mo, atsakė, kad tik jaunuosius 
salėje š. m. gegužės 5 d. brolelius namo ragino, o jis no-

m , -__ ___ - ___ _ rįs dar pasilikti. Žinoma, pasi-Tai mieli musų kaimynai wor- ..
. v. . , .. likti buvo ko. nes parauna sve-cesteneciai, kurių misrus, mo- u ’ f h j

terų ir vyrų chorai padainavo
27 dainas. Beveik visos dainos 
skambėjo gana gražiai, o ypa
tingai daug plojimų susilaukė 
paties muz. J. Beinorio “Aš pro 
kaimo ūlytėlę”.

Moterų choras dalyvių skai
čiumi mažesnis už vyrų, bet jų 
programos dainos ypatingai gra 
žiai ir švelniai skambėjo.

Padėkos žodyje kun. Vacį.

čiams ir vietiniams choristams 
suruošė pagerbimo vakarienę.

Jonas S-s

EXTRACTIONG—Nltr.il. Gat. Loaal 
PLATI ANO BRIDGI W0RK

| Hrs.: 9 A.M.-8 P.M.; Son. 10-11 
D*. J. S. O'CONNILL DENTIST

320 S O. STATE ST.

žės 19 d. Nekalto Prasidėjimo 
Vienuolyne, Putnam, Conn. 
Ypač laukiami visi, kurie auka 
ar darbu yra prisidėję prie Ma

rijos Šventovės statybos. Ta

(

Iš apie 200 latvių katalikų, ku- proga bus šventinama ŠILU- 
rie gyvena .įvairiose Didžiojo; VOS DIEVO MOTINOS statu- 
New Yorko dalyje ir priemies- ja) kuri iš šventovės lauko ni- 
čiuose, į pamaldas susirenka a-i §os su gavo Dieviškuoju Kūdi- 
pie 150. Latvių nekatalikų Newika,u ,aimins vigus atvykstan. 
Yorke yra apie 5 tūkstančius. |{jus ar pravažiuojan4ius pr0

New Yorko'latviai leidžia sa
vo dvisavaitinį laikraštį “Laiks”,

KAS TIK TURI GERĄ SKONĮ — VISKĄ 

PERKA PAS LIEPONĮ.

Lietuvių Prekybos Namai

1 kuris pasiekia net kituose kraš
tuose gyvenančius latvius. Lei
džia ir mėnesinį žurnalą “Latv- 
ju Mcnešrakst”.

cius ar 
jos šventovę.

šventės tvarka:
11 vai. Šv. Mišios ir pamoks

las;
12 v. Šventės dalyvių pietūs; 
1 v. “Dorybių vainikas” —

Stebėjaus vyskupo Rancans į misterija Marijos garbei;
popularumu ir nuoširdumu. Kiek 
vieną jis užkalbina, su kiekvie
nu suranda kalbą, kiekvienas jį 
gerbia ir myli kaip gerąjį tėvą. 
Paminėtina, kad vysk. Rancans 
yra šalininkas-didesnio bendra
darbiavimo tarpe latvių ir lietu
vių. Jo nuomone tik drauge ko
vodami lengviau ir greičiau at
gausime laisvę savo pavergtom 
tėvynėm.

2 v. Seimo posėdis;
4:30 vai. Šiluvos Dievo Moti

nos statulos šventinimas ir pa
laiminimas Švč. Sakramentu.

Tad iki malonaus pasimaty
mo Marijos Sodyboje Putname, 
gegužės (May) 19 dieną.

Nek. Pr. švč, P. Marijos 
Seserys ir Naujosios Ang
lijos Nek. Pr. Seserų Gildi
jos Centro Valdyba.

DOVANOS 1 LIETUVĄ
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE bendrovė siunčia į LIETUVĄ 

ir j Rusijų (Sibiran) dovani, siuntinius su įvairiomis gerybėmis, kaip (ai: 
angliškom medžiagom, maistu, avaline, vaistais. Taipgi per mūsų ben
drovę Jūs galite nusiusti LIETUVON siuvamus mašinas SINGER, akor
deonus HOHNER, dviračius, laikrodžius ir duug kitokių dalykų. Visi šie 
daiktui yra pristatomi ir iš Anglijos bei Švedijos. VISI reikalingi mo
kesčiai yra apmokėti siuntėjo, gaunant siuntinį mokėti nieko NEREI
KIA. Pristatymus garantuojumus 100%, nes pilnas DRAUDIMAS.

W-7 ORO PAŠTU.................... KUI8.0O
60 GM Streptoniycin a 1 gin. 
looo tablečių Kimifon

Koche u 60 ingiu

W-9 ORO PAŠTU ................. 9M.*0
200 tablečių Rutazolidin a 100 mgni 
200 tablečių Serpasii a 0.26 mgm 
200 tablečių Athophan
260 tabl. Vitamln B-12 a 10 tnicr.

S-13 . . .
20 svurų COkraus

S-14 ...
20 svurų grynų taukų

.... *23.50

8-17 ... 
10 nvurų
1 o nvurų

grynų Taukų 
Cukraus

____ *20.50

spalva ir visi reikalingi priedai 
(pamušalai, kišenės, siūlai ir kit.).

3 jardai vilnonės medžiagos suk
nelei Afgalaine, visokių spalvų.

0-21 .............................................. $60.50
3 jardai vilnonės vyriškaiti* pal

tui medžiagos — pilka, mėlyna, ru
da. Visi reikalingi priedai (pamuša
las, kišenės ir kiti dalykai).

3(4 Jardų vilnonės medžiagos vy
riškam kostiumui su visais reiku- 
llnguis priedais.

<•-22 . . . .,.................................... <lf.5O
5 jurdai Cbtton medžiagos, 

įvuirlų spalvų.
6 jardai Raydn, įvairių npalvų
6 jardui Heavy Crepe, įvair. spalvų 
6 jardui Satin, baitas 
6 jardai baltos medžiagos pataly

nei, 72 Inčlų pločio.
6 jardų Poplln, balta.

0-19 ................................................ *49.50
3 jardai vilnonės medžiagos mo

teriškam paltui (mėlyna ar pilka
Mes dar siunčiam visų eilę kitokių dalykų. Ypatingai mūsų bendrovė 

siunčia labui pigiomis kainomis ORO PAŠTU įvairiausius vaistus Užsa
kant į Sibiru, prie nurodytų kulnų pridėkite — Oro Paštui $6.60, kitiems 
$1.60.

Mes išsiunčiame vaistus pagal Jūsų receptus gautus is Lietuvos

Rašykite mums lietuviškai, prašydami visokių informacijų. Naudo
kitės mūsų patarnavimais, nes mes turime daugmetinj patyrimų.

Prašykite mūsų katalogų.

INTERNATIONAL PARCEL SERVICE 
4102 Archer Avenue, Chicago 32, III.

Telefonas FRontier 6-6399

Prekės b© brokų, sugadinimų, sąskaitos nepervedamos 

Finansų kompanijom

Šis puikus 5 dalių miegamasis gegužės
mėnesį už specialią kainą, tik $149-00

Už $150 parduodamos 5 dalių sofa, kėdė, 
ottoman dvi pagalvėlės, nakčiai 3-jų 
asmenų Miegamasis, tik

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

tik

Šaldytuvas 7,5 kub. pėdų Admiral ar Gen.

$99-00

$169-00

Electric, tiktai už $ 159-00
Skalbimo mašinos Speed Queen $79-00
Parcelano virimui gaso pečiai $79-00
Televizijos aparatai RCA, Admiral, Ze-

nith, po $149-00

Kilimai 9x12 su Nylon $39-00
Kilimai 9x12 100% vilna 59-00
Linoleum, geriausių firmų 9x12 $6-50
Rašomieji stalai moksleiviams $29-00
Knygų spintos stiklo durys $29-00

FURNITURE CENTER, INC.
3224 SO. HALSTED STREET

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

ĮMONE ATIDARYTA:

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

Kitom Dienom: 9 e no
Sekmadieniais: ............................................ 12—5 valandos

EXTRACTIONG%25e2%2580%2594Nltr.il
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MOTINA IR VAIKAI
Tokiu pavadinimu mes pirmojo skyriaus mokiniai išmoko

me mintinai, dabar mano tiksliai nebeatmenamo rusų autoriaus, 
gal Kolcovo, eilėraštį, kurio tekstas ir šiandien tebėra įstrigęs 
atmintyje. Kreipdamasis į vaikus, autorius klausia: — Kas jus, 
vaikučiai, taip karštai myli ir švelniai glamonėja, visą naktį ne
sudėdama akių, kas jumis besirūpina? — Kas jūsų lopšelį supa, 
kas savo dainele mintis išblaško, ar pasakėlę sekdama, ar žais
leliu pradžiugindama? — O, jei jūs, vaikučiai, išdykėliai ir tin
giniai, kaip kartais pasitaiko, kieno gi veidais ašaros rieda? — Praktiškame gyvenime džiaug 
Ir į visus klausimus atsakymas tebuvo vienas: — Motina. )gmu suprantama turtuolio lėba-

Mūsų pilkoje žemelėje, kurią mes dažnai be jokios atodairos ‘ vimai, teikią išorinį patogumą

TIKRASIS DŽIAUGSMAS
B. MIKALAUSKAS

Yra pasakyta, ir labai tiksliai 
kad viena moderniojo gyvenimo 
charakteristikų yra didžiųjų pro 
blemų pamėgimas. Jei tokių 
problemų esama, tai džiaugsmo 
problema yra tikriausiai viena 
tokių.

ir pagarbos trypiame, nėra nei gražesnio, nei brangesnio vardo 
už motinos vardą. Net ir liaudies dainose atjaučiama našlaitėlė 
savo širdgėlą išlieti ir godas išsakyti eina į apleistus kapelius ir, 
čia pilkąja gegule kukuodama, savo mamytei skausmą išlieja. 
Mat našlaitėlė tiki, kad josios geroji, vienintelė motušėlė yra 
tikrai dieviškajame danguje ir jos graudulį girdi bei supranta. 
Ir tik ji, tik motina vaiko skausmą tepergyvena ir atjaučia.

Sena sena žmonių patirtis sako, kad motinos maldos ir iš 
jūrų dugno prikelia... Kai jos vaiką, nors jis jau būtų ir pražilęs, 
ištinka gyvenime kokia nelemtis, motina vistiek pirmoji bėga

ir vidinį malonumą. Aiškesniais 
terminais kalbant, — gerai val
gyti, gerti, linksmintis ir labiau
siai kūno geidulius patenkinti.

Iš kitos pusės, randame visai 
priešingą džiaugsmo jieškojimą 
visiškame kontraste su pirmuo
ju. Vienuolė jį randa slaugyda
ma sergančius, misionierius 
šviesdamas laukinius, berniukas

vaiko gelbėti, niekad nesiklausdama ir nesvarstydama, kaip jį užsidarydamas kunigų semina
rijoje, mergaitė — dingdama iš 
pasaulio aktų neturto ir atgailos 
vienuolyne.

Triukšmingajam pasauliui tie 
dalykai nesuprantami; jis gieda 
savo giesmę: “Pasidabinkime ro 
žėmis, gerkime ir linksminki
mės!” Tai triumfališkas dievai
čio Bacho pasekėjų šauksmas: 
“Gaudeamus igitur — džiauki-

kąjį malonumą iki apsvaigimo.
Gi kitiems, ar apsivylusiems gy
venimu, ar ištiktiems tragedijos, 
ar įpuolusiems į baisų pesimiz
mą, gyvenimas yra kančia, o 
džiaugsmas — tik gryna chime
ra arba prabėganti iliuzija.

Paliekant nuošaliai filosofus,
ir mes patys lengvai supranta- dailininkams asmeniškai. Daili- 
me, kad kiekviename džiaugs- ninkai siunčia paveikslus į pa- 
me visada yra tulžies lašelis; mū rodą savo lėšomis; paveikslai gi 
sų pačių prigimtyje klajoja mir- iš parodos grąžinami dailinin- 
ties šešėlis. Nuo kaikurių blo- kams parodos rengėjų lėšomis,

950,000. Sios žinios paimtos iš 
Herderio enciklopedijos 1956 m.

— Nuo 1947 m. ligi 1956 m. 
maisto kainos miesto šeimoms

mitetui, kurį sudaro dailininkų 
ir LB Chicagos apygardos val
dybos atstovai.

Meno parodos laikas numato
mas birželio 28 — liepos 14 die
nomis. Paroda įvyks miesto cen
tre, gražiojo Morrison viešbučio yra 257,763. Vienuolių ku- 
patalpose. Parodoje išstatomų yra 119,445. Klierikų 
paveikslų skaičius, pasiuntimo 65,328. Vienuolių brolių yra 
vieta bei priedinės informacijos 
tilps spaudoje ir bus pasiųstos

AR ŽINAI, KAD...
— Pasaulyje yra 451,593,000 

katalikų. Bažnyčių, neskaitant 
koplyčių, yra 416,466. Parapi-1 pakilo apie 500 dol. metams. Iš
jų — 177,027. Pasauliečių ku-|tos sumos 11' r gauna importo 

agentai, 9% ūkininkai ir 80% 
prekybininkai. Nežiūrint mais
to kainų pakilimo, ūkinių pro-

210,248. Vienuolių seselių — dūktų kaina krito 14%.

gelbės. Juk kartais pasmerktajam tik vienas mylinčios motinos 
žvilgsnis lyg koks balzamas visą nelaimės žaizdą užmarina: ir 
mirti būna lengviau, matant, kad bent viena širdis jį begaliniai 
myli.

Po daugelio metų susitinki senutę, pasakojančią apie savo 
mirusius kūdikius, ir pastebi jos raukšlėtu veidu riedančią gryną 
kaip perlas ašarą, — ji vis dar tebemyli ta pačia motinos meile 
ir mirusius savo vaikus. Motinos meilės vaikui niekas neišsakys 
ir jokiais turtais nepakeis.

Andai mūsų spauda persispausdino tokį motinos meilės pa- . ..
vyzdį. Jos gyvenimo pradžia atrodė būsianti laiminga, buvo su- ! ^°..e ° iečių poe as
šliaukusi kūdikio, išaugino jį, bet čia jos gyvenimo kelias susi- eine ®1UOS 20 Z1US isver e 1 p" 
kryžiavo: persiskyrė su vyru, o jos sūnus papildė žmogžudystę...
Norėdama bent laikinai išlaisvinti savo sūnų iš kalėjimo, ji pri
valo padėti dešimties tūkstančių dolerių užstatą. Pinigo nėra?
Motinos meilė šį klausimą greitai išsprendžia: ji skelbiasi spau
doje, kad parduodanti savo akis už 10,000 dolerių...

Arba vėl, kai pavartai kasdien vietinę spaudą, dažnai užtin
ki reporterių pastabas apie pasmerktuosius mirti elektros kėdė
je. Veik niekad neteko išskaityti, kad kalėjime pasirodytų pa
smerktojo tėvas, broliai ar seserys, bet motinos nuo sutemų budi 
kalėjimo koridoriuose iki išnaktų, ar tai verkdamos, ar kalbė
damos drebančiomis lūpomis maldas, ar pagaliau beviltiškai 
stengdamos ginti savo vaikus, kad esą nekalti...

Gera, kad nors kartą metuose visuomenė suskanta Motinos 
dieną prisiminti: vienu ar kitu būdu motiną pagerbti, pradžiu
ginti ją kokia dovanėle ar šiaip kuo nors parodyti jai daugiau 
savo širdies. Gi toms mūsų motinoms, kurios Dievulio jau pa
šauktos į amžinybę, mes tik savo karštomis maldomis tegalime 
ir privalome išreikšti bent menkutį šešėlį savo meilės už begalinę 
motinų meilę, mums atiduotą gyvenime ir amžinybėje. Nes, ir 
amžinybėje būdamos, motinos meldžiasi už savo pasilikusius že
mėje vaikus. Dr. P. Mačiulis

aliu tikslumu: “Palikime dangų 
kregždėms ir angelams; mes no
rime šampano, rožių ir grakščių 
merginų šokiams”

Daugeliui pinigas ir meilė yra 
du dideli dievaičiai, kuriems at
siklaupę nusilenkia, kad išgautų 
žemiškąjį džiaugsmą ir kūniš-

yra kaikurie paties Dievo mums 
duoti būdai malonės įgyti. Žmo
gus gali būti visiškai tik
ras, jog, tokią priemonę tinka
mai pavartojęs, galės gauti vie
ną ar kitą malonę. Tokiomis 
priemonėmis yra sakramentai, 
malda ir visoki geri darbai.

gybių nė vienas negali pabėgti, 
kaip nuo ligos, pažeminimo, var
go, išdavimo, atšalimo ir pan. 
Tad ir vėl tenka prisiminti gy
venimą psalmininko žodžiais: 
tuštybių tuštybė, o džiaugsmas 
tik iliuzija.

Jei taip, tai ar iš viso egzis
tuoja džiaugsmas, malonumas? 
Niekas niekad žemiškai nebuvo 
pilnai laimingas ir nebus.

Sakoma, kad žmogaus širdis 
yra praraja. Teisingai. Meskite 
į ją yisas gėrybes, visus turtus, 
visus šio pasaulio malonumus, 
o ji vis daugiau ir daugiau alka
na ir tuščia.

Viename gražiausių “Quo va- 
dis” puslapių Vinicijus primyg
tinai klausia šv. Petrą: “Graiki
ja sukūrė išmintį ir grožį, Ro
ma — jėgą ir teisę, bet ką jūs 
sukūrėte?”

“Mes nešame meilę!”, atsakė 
Apaštalas.

Pasaulis, jei ir neprašo, tačiau 
yra reikalingas tos meilės. Inte
lektas jį išvargino, grožis jį ap
vylė, jėga jį sukruvino, teisė jį 
ištuštino. Jis begaliniai yra rei
kalingas tos meilės, kuri yra 
pats Dievas, Kristus, Duona ir 
Kraujas. Čia yra viltis ir idea
las. Tame yra mūsų tikrasis 
džiaugsmas gyventi.

jeigu savininkai to pageidaus. 
Parodos metu parduotų paveiks
lų kainos 10% skiriama paro
dos išlaidų padengimui. Parodos 
programoje dailininkai figūruos 
alfabetine tvarka.

Todėl nuoširdžiai kviečiame 
visus dailininkus dalyvauti šioje 
parodoje, kurios tikslas yra su
pažindinti platesnę JAV visuo
menę su Lietuva, jos kultūra, 
menu ir menininkais. Savaime 
aišku, kad mes labai vertinsi
me kiekvieną sugestiją ruošia
mosios parodos klausimu.

Meno Parodos Komitetas 
5541 So. Paulina Str.

Chicago, III.

VELTUI DOVANA
SIUNTINIAMS J LIETUVĄ

EUROPE PARCEL SERVICE
6004 S. Mozart Street, Chicago 29, III.

Tel.: WA 5-3829
' Sąryšy su 10 metų sukaktimi firma 

VELTUI SIUNČIA 
su kiekvienu užsakytu siuntiniu 10 sv. cukraus, ry
žių arba muilo. Prekės vertę bei muitą apmoka pa
ti bendrovė.

Kiekvienam užsakomam penktam siuntiniui fir
ma duoda veltui medžiagą kostiumui arba paltui. 
Siunčiame rūbus, avalynę, tekstile, maistą, vaistus 
ir kt.

I
Atidaryta kasdieną ir šventadieniais nuo 12 iki 9 vai. vakaro 

Garantu*)jamas kiekvieno siuntinio pristatymas 100%
4

Auklėjimas ir Dievo malonė
t VYSK. V. BRIZGYS

Popiežius Leonas XIII savo I ralius Dovydas yra parašęs, kad 
enciklikoje apie laisvę pabrėžia ' išminties pradžia yra Dievo bai- 
didelę Dievo malonės reikšmę ' mėje (Psl. 110,10). Dievo baime
žmogaus laisvei. Dievo malone 
vadiname visokią Dievo teikia
mą žmogui pagalbą. Dievo ma-

Dovydas pavadino žmogaus nuo 
lankumą Dievui ir jo įstaty
mams. Tokiems nuolankiems

lonė žmogaus laisvės nė nekliu- j Dievas visada yra gausus savo 
do, nė nemažina. J ipadeda žmo- malonė.
gaus protui tiesą pažinti, supras 
ti jos turinį ir jos vertę, padeda 
tai geriau atjausti, padeda va
liai ryžtis ir tesėti tiesos siekti.

Būtų daugiau, negu neišmin
tinga, būtų didelė klaida never
tinti mokslo ir bendrai proto bei 
valios auklėjimo. Tačiau vis- 

Vieni kitus mokydami, vieni Į tiek reikia sutikti, kad joks
kitiems padėdami mes, žmonės, j mokslas, joks auklėjimas nega-
labai dažnai nepataikome į kito 
asmens dvasios individualybę. 
Del šio nesugebėjimo kitus žmo 
nes pilnai pažinti ir reikiamai 
prie jų prisiderinti labai daug 
mūsų gerų norų kiti žmonės pri 
ima ne taip, kaip reikėtų priim

li Dievo malonės veikimui nei 
prilygti, nei jo pavaduoti. Su vi
somis savo susikurtomis prie
monėmis ir su visais Tvėrėjo 
duotais talentais žmogus vistiek 
yra permenkas kėsintis kuo nors 
kitu tolygiu pakeisti Dievo ma-

ti. Dievo malonė šiuo atžvilgiu1 lonės veikimą. Kad ir kažin
yra nepalyginamai sėkmingesnė. 
Tas pats Dievas, kuris yra žmo
gaus sielos ir visos jo individua
lybės kūrėjas, yra ir malonės 
autorius. Dievui nėra jokios sun 
kenybės savo malonę ir jos vei
kimo būdą pritaikyti prie kiek
vieno žmogaus individualybės.

Kokia yra galinga savo veik
la Dievo malonė žmoguje, gali
ma kasdien matyti pavyzdžių iš 
vadinamų paprastų žmonių kil
numo. Ko žmonija netektų, jei
gu liktų, nors ir su visomis 
mokslo ir kultūros įstaigomis, o 
netektų anų paprastų, bet iš-

Camp Stonebridge
Conducted by

THE SERVTTE FATHERS 
Lake Bluff, Illinois

The Ideal Camp

For Boys 7-14 Years 

ALL SPORTS
Season July Ist to August 12th

4th.
Annual May Sale]

Nors ir iš trumpų paaiškini
mų apie Dievo malonę gali būti 
aišku, kaip yra svarbu jaunus 
žmones mokyti ir pratinti Dievo 
malones branginti if jų siekti. 
Dievo malonė, veikdama mūsų 
protą ir valią, padeda žmogui 
tapti ir būti tikra prasme laisvu. 
Iš kitos pusės, koks neatlygina
mas ir nepataisomas nuostolis 
daroma jauniems žmonėms, jei
gu tėvai ir kiti auklėtojai nepa
rodo jaunam žmogui jo gyveni
mo ryšio su Dievo malone ir jo 
nepamoko ta malone naudotis.

*#********?♦•!•!*#******«***#« 
GIGGLE & GOBBLE

G RI LL
1530 W. Chicago Avė.
Atdara 24 vai. kiekvieną dieną 

Pietūs nuo 95c. Tai restorartas, ku
ris atdaras Jums patarnauti visą 
parą. Maistas už prieinamas kai
nas švarioje, modernioje aplinkoje.
BUSINESSMEN’S LUNCH

Special ........................... 75c.
»■*###**#***#**»********#**

Kvietimas lietuviams 
dailininkams

LB Chicagos apygardos val
dyba organizuoja š. m. birželio 
29 ir 30 dienomis Chicagoje tau
tinių šokių festivalį ir Jaunimo 
kongresą, šia retai vertinga 
proga valdyba planuoja ir lie
tuviškojo meno parodą. Jos dy
dis, įspūdis ir kultūriniai laimė
jimai priklausys nuo kiekvieno 
dailininko bendradarbiavimo bei 
paramos. Meninę parodos dalį 
tvarkys speciali jury komisija. 
Organizacinės dalies tvarkymas 
yra pavestas meno parodos ko-

per vveck 

For Information write or phone

Camp Stonebridge
Lake Bluff, Illinois

Phone 1974

1000 MUŠT BE SOLD 
Choose from our inventoiy of 

2000 Girs !
SAVE DURING MAY

at
7819 South Ashland Avenue

PRIOR MOTOR SALES

Naudokitės Drovers skubiu, mandagiu asmeniškų paskolų patarna

vimų kuomet kyla reikalas. Išlaidos yra žemos — jūs sutaupote 

prieš pasiskolinant. Patikrinkite išlaidas.

Yra lengva bendrauti su DROVERS

sOroveisBanks

47rfi StrMt A Aahland Avuw Y Arda 7-7000 

nuo 1883 metų

MUSIC
The Heart and Soul
of Self Eacpression!

Enrich your lives by learning to 
play a musioaJ instrument: Piano, 
Violin, Accordion, Trumpet, Trom
bone, Clarnet.

Private Instniottons.
Free Ūse of Instrumentą
MASTER ACADEMY 

0F MUSIC
2653 W. 63 St., Tel. OR 6-4600

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

99 tęsinyskokios išdidžios nuomonės žmo
nės būtų apie save, tai vistiek
jaunimui ir visai žmonijai yra , 8Osi' _ Na> į jūaų laimę 
daroma didelė žala, jeigu žmo
nės kėsinasi auklėjime pasiten
kinti vien tik žmogiškomis prie
monėmis. Tikinčiam žmogui y- 
ra aišku, kad toks pasikėsini
mas yra nenuoseklus. Gi juk 
pati mūsų egzistencija, sugebė
jimai ir pajėgumas yra galimi 
tik todėl, kad esame Dievo pa
laikomi. Kad ir kažin kaip žmo
gus stengtųsi apsieiti be Dievo, 
jis negali to .išvengti, nes pats 
žmogaus buvimas yra nuolati-

— Tikiu, tikiu, — motina šluosto ašaras ir šyp-

mintingų ir kilnios širdies žmo- nio Dievo galios veikimo pasek- 
nlų? šiandien universitetų pro- mė.
fesoriai ir studentai gali juok
tis iš mokyklos ir jos mokslo, 
biivusio prieš 2,900 metų. Ta
čiau ar ne visi kartu — Dievo 
apreiškimą pripažįstantieji ir jo 
nepripažįstantieji — stebimės 
karaliaus Saliamono knygomis

Dievas nėra sau ribų nusta
tęs. Nei žmogus negali nusta
tyti, kada ir kokiu būdu Dievo 
malonė turi ir gali žmogui pa
dėti. Dievo dvasia dvelkia ten, 
kur j inori (Jon. 3,8). Žmogui 
svarbiausia yra tą malonę bran-

Šventajame Rašte? Jo tėvas ka Į ginti ir būti jos vertu. Tačiau

gą į kampą, kaip numeta skrybėlę, apsiaustą. Ir kas Nulekiu, ūsus užrietęs, su juoduku žengiu į bankelį, 
galėjo įaudrinti jį? Bus Julius ką nors pasakęs, o ten — net nepažįstu. Julius kaip giltinė perbalęs, o 

— Jei šitaip mūsų miestely dedasi, reikės ke- klebonas lyg calūnas pajuodęs. Na, manau, bus vys- 
liaut į planetą — ūžia Gimbutas. — Vos nepražuvom, kūpąs miręs, gal mūsų prezidentas iškeliavo į anapus.
bekariaudami už mūsų gerovę.

— Kas nutiko? — klausia susirūpinusi žmona

Abu dideli ponai, nėra ko sakyti, bet toli gyvena, kam 
liūdėti. Aš dar juokauju, liežuviu plaku, o klebonas 

-Tuoj išgirsit. Du^”užkąstl^ burTnėlę'pastatyk, 1?.ng^?ja gJįvą varpą’ skambindamas žodžius: “Pa-

Išgeria midufiio stiklą. Tuo metu kieman įvažiuo- 
žiuoja ratai. Gimbutienė pirmoji praskleidžia užuolai
das ir, skubiai grįžusi prie stalo, indaujon sudeda 
taureles, įkelia butelį. •

— Tėvas! — taria ji neramiai ir žvalgosi, ar kam
barys tvarkingas.

Meistras irgi žiūri pro langą.
— Gal dabar mums pasakyti ?
— Atrodo, kad kažkas atsitiko, — nuogąstauja 

motina. — Nežadėjo taip greit parvažiuoti. Ar ne
bus varžytynės sudegusios. Būkit atsargūs, geriau 
palaukit!

— Ateina! Su botagu! — Samanė sušunka iš
gąstingai ir bėga atidaryti durų.

37

tokia tūžmastis užėjo.
— Tik nepasakok, kol mes sunešim!
Gimbutienė dukrą siunčia į virtuvę. Baiminasi 

ji, gal tėvas tuoj sudebesiuos prieš meistrą, Samanę. 
Geriau likti čia. Ji iškelia tuos pačius midaus stiklus.

— Saldų vandenį duok Samanei, pati gerk, o mum 
su Viktoru skustuvinio pastatyk, kad per kaulus 
nueitų.

Monika pamato, kad stiklai neišdžiūvę. Ims vy
ras ir pastebės, paklaus. Nieko nelaukus, tuoj pri
pildo dvi taures midaus.

— Kad tu ir ištroškus! — šypteli Gimbutas. — 
Pirma sau pili!

— Taip tu išgąsdinai. Bet ir tavęs neužmiršiu! 
— Motina iš indaujos ištraukia ropinę su šaknelėm.

Viktoras pastumia pripiltą stikliuką Gimbutui ir 
nedrįsta žodžio tarti.

— Na, pamerkim ūsą, kol dar dienelės mūsų!— 
šeimininkas kviečia meistrą išgerti.

Ant stalo atsiranda kumpis, duona, sviestas.
— Taip atsitiko, kpd velnias kadrylių pašoko! Va, 

klausykitės! — Kleopas apžvelgia visus, susėdusius 
aplink. O jie, apimti baimės ir smalsumo, gaudo kiek
vieną jo žvilgsnį, kuris tai niaukiasi, tai giedrėja. Už
kandęs porą kąsnių, pasakoja, plėsčiodamas rankomis, 
nusitverdamas už auksinės grandinėlės. — Pašaukė 
mane, žinai, Viktorai, laišku. Manau: varžytynės, kas 

Tikras ir geras kepenis.

GIMBUTAS vos įžengęs sušvokščia:
— Pasiutimas! — Pamato meistrą stalo gale.—

Ir tu čia? Neišvažiavai? Gerai! Išgirsit, ko dar ne
girdėjot!

Viktoras stebi rūstų senį, kaip jis trenkia bota-{kita, jei taip greit kviečia

žiūrėk į seifą, į tą geriausią spintą, kurios neima nei 
ugnis, nei kulka”. Taip ir nustėrau, bet seifą atida
riau. Prigrūsta popierių, o aš nieko nesuprantu. Kle
bonas taip ir sako: “Pinigo nėra”.

— Vai, Jėzau! — šūkteli Gimbutienė. Stalas su
dreba.

— Palaukit, dar nebaisioji. Aš jiems tariu: "Ko 
čia juokaujate, juk seifas, kaip toj pasakoj, užrakin
tas devyniais raktais?” Aš netikiu, bet kišu galvą į 
vidų ir visdėlto paklausiau: kiek? Klebonas taip iir pra
linksmina mane: tris tūkstančius pasiėmė kaip savo!

— Negali būti! — Viktoras susijaudina.
— Trys tūkstančiai ?
— Dieve, apsaugok!
— Palaukit, čia ne bankas, neūžkit! Sėdaus ir 

aš prie stalo. Pasiusti reikia, kai nėra tvarkos, kai 
iš panosės nuveža tokį pinigų valktį. Julius tuoj link
si, kaip visada, trina rankas ir pasakoja. Rytmetį vos 
pradėjo darbą, atėjo kažkoks žmogelis, kažkoks spir
ga, su čekiu iš pieninės. Trylika litų reikia jam iš
mokėti. Ir toks, mat, veža pieną ir remia tautos ūkį. 
Buhalteris mandagiai priima interesantą, atidaro sei
fą, ir vos apoplekcija netrenkia, bet anam neparodo 
sumišimo. Dar sukrapšto kelisdešimt litų, išmoka. 
Likęs vienas, dar kartą į seifą, sutikrina: trūksta mi
nėtų tūkstančių. Telefonu šaukia kleboną, man laiš
kelį rašo.
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DrRNRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Šeštadienis, gegužės 11, 1957

Kanadoje

JUO TAMSESNĖ NAKTIS; JUO
ŠVIESESNIO REIKIA ŠVYTURIO

Kun. dr. J. Gutausko sidabrinei kunigystės sukakčiai 
PRANYS ALšENAS, Kanada

"Juo tamsesnė naktis, juo snių spaudoje autorius ir t.t. 
šviesesnio reikia švyturio, kad Rašąs šias eilutes, kuris yra 
nepaklystum. Juo didesnė aud-jtos pat parapijos narys, kurioje 
ra, juo daugiau reikia jėgų pir-Į sukaktuvininkas našiai dirba pas 
myn eiti. Didelė tamsa supai toracinj darbą, norėtų kun. dr. 
tremties kelius, didelė pikto audi Gutauskui palinkėti ilgiausių me 
ra nesiliauja siautus aplinkui] tų, gražios sveikatos bei ilgo, ne 

nuilstamo darbo Kristaus sar
gybinio pareigose ir savo tautie
čių tarpe. Tebūnie Augščiausio- 
jo jam lemta sulaukti auksinio 
kunigystės jubilėjaus. O nuo
širdžiausias prašymas pas Augš 
čiausiąjį — teleidžia mums ir 
jam ko greičiau grįžti į savo 
mielą ir laisvą tėvynę Lietuvą, 
nes ten taip pat ligšiol gaubia 
tamsi naktis ir bus reikalinga

mus. Nenuostabu, kad da’is 
tremtinių ima pavargti, rankas 
nuleisti, viltį prarasti. Stovyklo
se vis labiau įsigali nervinga, de 
fetistinė nuotaika. ‘Taip prail
go naktis, nematyti aušros’, kar 
tojame Maironio žodžius. Šitoj 
nakty be aušros tenka dirbti, 
kartu su visais vargti ir Vieš
paties reikalų sargybiniui — 
kunigui”.

Šitokiais žodžiais anuomet,'gana šviesių švyturių.
dar tebevargdamas tremtiniui ’ ----------- ■------
stovykloje, kun. dr. J. Gutaus- Ukrainiečių ir lietuvių draugystė 
kas nusakė nūdieninio kunigai į ukrainiečių operetės “Sari-
darbą ir pareigas. (Žiūr. “Au
ka”, Nr. 2, 1947 m., str. “Cus- 
tos, Quid De Nocte?”),

Ir štai šiemet tas žmogus ir 
kunigas, tas pedagogas, moks
lininkas ir dvigubo mokslinio 
daktaro laipsnio savininkas kun. 
Jonas Gutauskas švenčia 25 me 
tų sukaktį nuo to laiko, kadi 
pats savanoriškai pasirinko Vieš 
paties reikalų sargybinio parei
gas ir buvo įšventintas į kuni
gus.

Ta proga, pasinaudodami Lie
tuvių Enciklopedijos žiniomis, 
peržvelkime sukaktuvininko bio 
grafinius bruožus.

Kun. dr. J. Gutauskas gimė 
1906 m. sausio 16 d. Katlėriškių 
km., Debeikių valsč., Utenos 
apskr. 1928 m. baigė Utenos 
gimnaziją, 1933 m. — V. D. uni
versiteto teologijos — filosofijos 
fakultetą teologijos licenciato 
laipsniu. 1940 m. gavo daktaro 
laipsnį. 1953 m. Quebeco Lava-

ka” premjerą per Naujai] buvo 
atsiųstas pakvietimas dalyvauti 
tose iškilmėse dr. Ancevich - An 
cevičiui, kaip kandidatui į fede- 
ralinį parlamentą, su teise tarti 
žodį žiūrovams. Naujalis yra 
Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjun
gos Toronto skyriaus specialus 
įgaliotinis santykiams su kita
taučiais palaikyti ir yra suda
ręs ypač draugiškus ryšius su 
ukrainiečiais.

Operetės “Sarika” premjera 
buvo sutraukusi daugiau tūks
tančio žiūrovų. Pirmosios per
traukos pradžioje ukrainiečių 
komiteto sekretorius dr. Roso- 
cha ukrainiečių salės pirm. Mo
tos vardu pristatė dr. Ancevičių 
žiūrovams, pasakydamas daug 
šiltų žodžių apie lietuvius ir a- 
pie CCF kandidatą dr. Ancevi
čių. Dr. Rosocha kvietė visus 
ukrainiečius balsuoti ateinan
čiuose rinkimuose už dr. Ancevi
čių, nes jis ne tik yra daugelį

lio universitete Kanadoj įsigijo I kartų pasisakęs už nepriklauso-
pedagoginių mokslų daktaro 
laipsnį. 1934 — 1939 m. — Ku
piškio ir Biržų gimnazijų kape
lionas ir lotynų kalbos moky
tojas, 1941 — 1944 m. — VDU 
teologijos — filosofijos fakul
teto dėstytojas. 1941 m. — In- 
stitutum Russicum steigėjas ir 
jo pirmininkas, slapta išspaus
dinęs Okulič Kulako rusų kalba 
katekizmo dvi laidas. Tremties 
metu (1945 — 1948) dirbo tau
tinėje delegatūroje ir ėjo jauni
mo auklėjimo ir mokyklų pata
rėjo pareigas. 1946 — 1952 — 
Ateitininkų Federacijos dvasios 
vadas. 1948 — 1949 m. Medelli- 
ne, Kolumbijoje, kunigų semi
narijoje dėstė patrologiją. Ka
nadoje — Lietuvių Kunigų Vie
nybės pirmininkas, Ateitininkų 
Sąjungos dvasios vadas, “Tėviš
kės Žiburių” steigėjas, Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdybos

mą Ukrainą, bet kaip lietuvis 
labiau supras ukrainieči ųreika- 
Jus Kanadoje ir ukrainiečių ve
damą kovą dėl laisvės.

Žiūrovams trumpą žodį uk- 
rainietiškai tarė dr. Ancevičius, 
pažymėdamas, kad partija, lui
nos vardu jis kandidatuoja į par 
lamentą, aiškiai yra nusiteikusi 
ilž tautų apsisprendimą ir lais
vės principą, ir kol tas princi
pas nebus Rytų Europoje įgy
vendintas, tol negali būti kalbos 
apie taiką pasaulyje. Svarbu, 
kad atsistatytų laisva ir nepri
klausoma Ukraina, nes be jos 
laisvės neįmanoma ir kitų so
vietinės imperijos pavergtų tau
tų laisvė. Dr. Ancevičius išryš
kino lietuvių ir ukrainiečių tau
tų likiminį kelią ir pareiškė, kad 
jis, jeigu būsiąs išrinktas į par
lamentą, pašvęsiąs visas savo 
jėgas kovai už tų kilnių laisvės

narys. Išspausdinta “Dangaus principų įgyvendinimą, nes jam, 
tarnyboje” 1932 m., "VI. Solov- kaip lietuviškos kilmės kandida- 
jovo mokslas apie Romos popie- tui, visi tie reikalai yra gerai ži- 
žiaus primatą” (disertacija)! nomi iš paties pergyvenimų. Ta 
1940 m., “L’ education religiue- proga dr. Ancevičius išreiškė šir 
se de V enfant en relation avec] dingiausią padėką Motai už su- 
son deleppement mental” (diser- teiktą garbę prabilti į ukrainie- 
tacija), išsp. liet. vertimas, “Vai čius ir išryškinti abiejų tautų 
ko Dievas ir religija” 1953 m. interesų bendrumą. Dr. Ancevi- 

Šiuo metu kun. dr. J. Gutaus-1 čiaus žodžiai buvo palydėti aud- 
kas gyvena Kanadoje, Toronte, Į ringai plojimais.
dirba pastoracinį darbą Sv. Jo- Operetė “Sarika” yra turtinga 
no Krikštytojo lietuvių parapi-]dainomis, sveiku humoru, tau- 
joje. i tiniais ukrainiečių motyvais, iš-

Sukaktuvininkas yra didelė, 
šviesi ir itin populari asmeny
bė lietuvių tarpe. Jis savo di
deliu taktu ir moksline erudicija 
sugebėjo įsigyti daug simpati
jų ir augštos pagarbos vietinių 
savo tautiečių didokoj šeimoj, o 
ypatingai jaunimo tarpe.

Ir kaip gi kitaip? Juk tai as
menybė, atsidavusi visa širdimi 
ir siela tiesioginei Dievo tar
nybai kaip kunigas, o be to, 
nors metų skaičiumi priartėjo 
pusamžio, vis siekęs ko daugiau 
mokslo, ko daugiau žinių. Ne
gana to, kad turėjo vieną moks 
linį doktoratą, jis siekė kito. 
Po ilgesnio darbo ir gilių stu
dijų kun. dr. J. Gutauskas pa- 
i-uošč ir antrąjį doktoratą iš pc 
dagogin'ės srities. Jis yra nepa
keičiamas mokslininkas, paskai
tininkas, gilių ir turiningų straip

ryškintais jų šokiais, todėl su
darė labai teigiamą įspūdį. Jos 
pastatymas aiškiai rodė, kad 
įdėta daug darbo ir pasišventi
mo. Vieno mėnesio laikotarpyje 
tai antras pastatymas. Kiek 
anksčiau jie sėkmingai pasirodė 
su gerai pastatyta opera “Ku- 
pala” didžiausioje Toronto au
ditorijoje Massey Hali. Patarti
na mūsų meno mėgėjams Toron
te susipažinti su ukrainiečių me
niškais pasirodymais. Kor.

Laimingiausias, garbingiau
sias ir tobuliausias numylėtinis 
yra tas, kuris savo gyvenimo 
pabaigoje gali pasakyti: “Jokiai 
moteriai nebuvau kentėjime 
priežastimi; aš sėjau savo lrrrka 
mumą ir nei vienas Iš mane 
džiaugsmų nei.;.ilglmS į sualgrau 
žimą.” —Mantegam

ĮVADUOS ŽINIOS
$1,000 dovanų

Stephen Nemeth, išdirbęs net 
30 metų Johnson & Jonhson 
bendrovėje Chicagoje, būda
mas vienos dalies vedėju, gavo 
dabar $1,000 dovanų iš savo 
firmos.

• Vakarų Vokietijos preziden~ 
tas Theodor Heuss atvyko aštuo
nių dienų vizitui į Turkiją.

Kovos tebevyksta

Alžirijos krašte
ORAN, Alžirija, geg. 10. — 

Dvi europietės moterys mokyto
jos ir trys musulmonai žuvo, kai 
Alžirijos sukilėliai vakar užpuo-

PAJIEŠKOJIM AI
LEONAS RUDAITIS iš Kybar

tų jieškomas giminių iš Lletuvoą. 
Rašyti: Rev. T. Palukaitis, St. An- 
selm's Chureh, San .Anselmo, Car 
lifomia.

Jieškomi — 1) BRONIUS KU- 
RAUSKAS, s. Jono, g. Keturkai- 
mio kaime. Kybartų valst., Vil
kaviškio apskr. 2) JUOZAS KAU
NAS, gyv. Kudirkos Naumiesty, 
Kataučiznos dvare, šakių apskr. 
Atsiliepti: Justinas Legota, 36 
Mildred Ave., St. Catharines, Ont. 
Canada.

lė namą netoli Mazouna Orleans- 
ville apylinkėje, vakarinėje Alži- 
rijoje.

REAL ESTATE

MŪRINIS NAMAS ANT SOUTH 
VVESTERN AVE. KKrautuvė ir du> 
butai. Informacijai kreiptis telef.1 
HEmlock 4-3211.

OAK LAWN. Našlė būtinai turi par
duoti 5 m. senumo. 7 kuinb. modern. 
"ranch” stlliuus namą. 2 nileg. km, 
"Breezevvay”, kilimai. Gazu apšild. j 
2*4 autom. Karatas. Sklypas 128 x 
125. Arti mokyklų, bužu. ir truns- 
portaelojs. 9515 S. Meitttrd Avenue. 
Tel. GArtlen 4-3112.

2-jų butų mūrinis modemiškas na
mas — 2 įsi 4 kamb. Pilna pastogė | 
ir rūsys. Automatiškai alyva apšild. 
Kilimai ant laiptų. Labai švarus na-i 
mas. 3356 S. Wood St. VVAlbrook 

j 5-6626.

Jieškomi — STANISLAVA VIS
KANTIENE - KAVALIAUSKAI
TE, (kilusi nuo Kretingos) ir jos 
vyras ALOIZAS VISKANTAS ir 
jų vaikai. Turimomis žiniomis gy
vena Illinois valstijoje. Jieško bro
lis Juozas Kavaliauskas iš Sibiro. 
Jo adresas: Irkutskaja Oblast, Go- 
rod Bodaibo, Poselok Mamakan, 
Uliea Krasno Armeiskaja, USSR.

JUOCAS — VINCAS ir POVI
LAS, sūnūs Vinco, apie 60 m. am
žiaus, 1941 metais gyveno Chica
goje, yra jieškomi jų sesers Mor
tos iš Lietuvos. Jie patys, arba a- 
pie juos žinantieji malonėkit atsi
liepti šiuo adresu: U. Žiauberaitė, 
7133 S. Rockwell St., Chicago 29, 
III. Tel. PRospeet 8-3252 .

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Steačtoaskaa instoliuoja vi

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

1846 8. 49tti Court, Cicer.
TeL OLyupie 6-6775 nao 8 vaL 

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

OLymplc 2-6752

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bes patvirtino, kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITI8 
WAIbrook 5-M71

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
0108 S. Ashland Ave_ Ctafcavo M, OI.

PARDAVIMUI

PARDUODAMAS OIv/nIS WARD- 
ROUE 81TTCASE-ČEMODANAS.

POrtMmoattt 7-2280

PARDUODU IZ)VA IR 
STALĄ

PRospeet »-0«43

Store Youi Turs — 
Heat Ritins Them!

Hummer heat and dust rob 
(urs of lustre and beautv 
long before their time! Pre- 
tect your fur investment by 
storing them ln the RE- 
KKIGEHATED VALLTS of 
any of the reliable furriers 
listed in this column Call 
today!

REPAIRING — RESTYLING 
Air conditioned, fireproof storage. 

TOBLER’S FURS, INC.
Service at a lower price. Serving 
the public for 37 years

6510 S. Halsted St.,
WE 6-3040

For $22.50 I will remodel to a 
1957-58 fashion your old fur cont 
into a cape, stole or jacket All 
work guaranteed. Cleaning and 
glazing. Monogram free. Call —

MARDATS FUR,
7909 Essct Ave., EX 5-6800.

PARAM0UNT FURRIERS
Expert Manufacturing Furriers 

of Fine Qu«lity Fur« since 1921. 
Free insured piek-up and deiivery. 
Insured cold storage in our air- 
conditioned Voulta on premises. 
3487 W. Lawrence, tel. ift 8-3080

REMODEUNO — REPAIRING 
Inėured storago and

t all wintcr clothcs.

UNO B ERG
8615 S. Barine, tok HUdstn 8-6211

PRIE EŽERO
(tt mylios nuo Liberty t ille)

fLASSIFIED AND H|LP WANTED ADS
REAL ESTATE

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po ti, centrui. Šildymas. 3 

auto garažas, arti mokyklos lr susi
siekimo, Šviesūs ir patogūs butai, 
proga!

Med. 2 po 4 ir 3 kamb. pastogėje, 
geras skiepus, dujų pečiais šildomu, 
kuinu $15,000.

Medinis 2 po 4 kmb. gale sklypo, 
eentralinis Šildymus, garažas. gerus 
skiepas, puiki apylinkė, $14,000.

GAGE PARKE
Nauj. mūr. 1 % aukšto, 4 lr 3 km., 

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

KITI'lt
Puikus mūr. bung. 7 kmb. 4 mteg. 

48 Ai Keeler apyl.. karstu vund. Šil
dymas, arti susisiekimas ir mokyk
los $6,000 įmokėti.

Turime numų ir biznLų įvairiose 
vietose, parūpiname paskolas leng
viausiomis sąlygomis. Kviečiame tei
rautis.

(ŠIMAITIS REALTY,
i 2737 W. 43rd St., CL 4-2390

Savininkas būtinai turi parduoti. MQr 4 k 6„d did ,0tll8i uk $10,000 
Gražiu* ultra modern. pumas: 1 1 2 po 4 kb. nauj. garažas — $11,600 

2 po 4 kb. nauj. garažas — $13,200 
ti kb. nauj., modern. įrengtas—pigiai 

Vasarvietė prie Kankakee upės. su 
baldais ir motorlaiviu — pigiai — 
$2,000.

Yra pigių ir gerų pajamų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer ave., LAfayette 3-3384

(prie California g-vės)

BRIGHTON PARK
43rd & Talman. 6 kamb. namas (3 

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

Krautuvė lr 5 kamb. gyven. užpa
kalyje. Bažnyčia ir liet. mokykla ta-

52 AK. ŪKIS NO. JUDSON, IND.In>e'pat bloke. Central, apšild. karštu 
' j vund. Apsaugotas nuo potvynių. Sle-

prie didelio kelio. Prieinama kai- teliai ir žiemin. langai ir kiti moder-

kmb., 3 nileg.. 2 vonios, “baseboard” 
šild. Bendruomenės (Comniunity) gu
zas ir vanduo. Didelis salionas su ži
diniu. Pušinių ("knotty pine”) lentų 
sienos valgomajame. Ijaveliams prie
plauka ir užtvanka (“dock & bu- 
sin”), “Sea Wall”, virš 1 akro žemės 
— 218 pėdų pakrantės (šaltinių van
dens) Gagės I^ike. Žvejiba. maudyk
lės, plaukymas irkliniais bei būriniais 
laiveliais. Augšti ąžuolai erdviose 
pievose pagal 1 mylios ilgumo priva
tų ežerų. Privatus bei bendruomenės 
paplūdimai, privatus keltas arti susi
siekimo, valdiškų ir tfarupijinių mo
kyklų, Didelis 2 automob. garažas. 
Tiktai $5,000.00 įmokėti, 5% 

paskola

na. 5 kamb. apstatytas namas; į- 
rankiai; 400 vištų. Naujas fabri
kas miestelyj© duoda progą dirb
ti. Žemę galima išnuomuoti; labai 
tinkama vieta pensininkams. Daug 
lietuvių gyvena šiame miestely. 
Daugiau infor. gausit kreipdamiesi: 
3409 W. 59th PL., CHICAGO, ILL.

MARQUETTE PARKE
KAMPINIS MŪRINIS NAMAS, 
krautuvės ir 6 butai. Metinės paja
mos virš $7,000. Tik $15,000 įmo
kėti. Groserių biznis parduodamas 
atskirai — mažas įmokėjimas.

E. T. MITCHELL 
REAL ESTATE 

2501 W. 69th Street 
WAlbrook 5-5431

PARDUODAMAS NAMAS — BE- 
VERLY SHORES,; INDIANA. Ispa
niško stiliaus stucco, modern. namas. 
Tik 50 mylių nuo Chicagos. Ant 2-jų 
gražiai apsodintų sklypų, gražūs me
džiai. 1 blokas nuo Lake Michigan 
2 autom, garažas. 6 *4 kamb. butas 
viršuj, 3 (4 kamb. apačioj su atskiru 
įėjimu. Namas tinka vienai ar dau
giau šeimom, patiems gyv. arba iš
nuomoti. Lengvos sąlygos. $25,000. 
Tel. Beverly Shores, Triangle 2-4739, 
Rašyti: Box 2«, Beverly Shores, Imi.

ARTI Šv. ANTANO BAŽNYČIOS 
Nuosavybė su gerom pajamom. 50 
pėdų sklypas. 2-jų augštų medinis 
apkaltas namas. 2 po 4 kamb. ir 2 
po 3 kamb. Pilnas rūsys. Centrinis 
apšildymas alyva. Automatiškai 
karštas vanduo. 2 autom, garžas 

PAOLI REALTY COMPANY 
5106 W. 14th Street 

OLympic 2-5248

REAL ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas* 
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALONIS.
Namų PRospeet 8-2071

$2,800 JMOKETI Modern. 2-jų 
butų mūrinis namas. 5 ir 6 kamb 
Rūsys. Garažas. Centrinis apšildy
mas. Apylinkėįe 22nd ir Kostner. 
$16,900. SVOBODA, 3739 V/. 26th 
St. LAwndale 1-7038.

Kaina — 818.OIH1 žemiau pirmykštės 
kainos. Telefonuokite savininkui 
GRAYKLAKE, IIL, BAhluin 3-1042.

Prieš pirkdami ar parduedami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL BSTATE-IHSnRANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 61 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospeet 8-3579 (vsk. Ir semsd.)

REAL, ESTATE HELP WANTED MOTERYS

4 ir 5 kamli. narnas. Tile virtuvė 
ir vonia. Gazu ilpšild. 2 autom, ga
ražas. *4 bloko iki Šv. Jurgio baž
nyčios. Kreiptis į Wnv Mins, po tt v. 
vak. U-l. \Tt4ory 2-H394.

D. MONSTAVI6IUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 «t 

Tel. BEVERLY 8-394*
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose lr 
valdžios įstaigose.

INCOME TAX. Tas acoountant

MARQUETTE PARKE
, SavIninkaH turi greitai parduoti 
1*4 augšto .medinį namą — 5 tr 3I<(, 
kamb.. alyvos šildymas. Tik $13,000. 
A. Vaina.

EVEROREKN PARKE 
I.iukMLsinlN ti nt. mūrinis namas

(“ranch” stiliaus) ant 60 pSdų skly
po su gražiai įrengtu rūsiu, plytelių 
vonia, automotiškas gazo šildymas. 
Garažas. Arti mokyklos ir bažnyčios, 
įkainuotas pardavimui.

PASITEIRAUKITE mūsų narnų 
surašo Ir įsitikinkite gerais pirkiniais 
Namų Savininkai!

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

VARPAS Jteal Estate
Insurance Notary Public 

seitt So. WeMern Ave.
PItosp. S-2234 arba HEm. 4-7085 

agi4i4mmdS8iidmt4m

nūs įrengimai. Parduodama labai ne
brangiai.

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

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

SHUKIS BUILDERS 
AND REALTY 

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

"BUILDING A REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tel. Bishop 7-3310 
2737 West 43rd Street

cxxx>o<x>o<>-o-o<><><xxxx>o<xxxx><><><
PLUMBING

Licensed bonded plumbers
Joks darbas nėra didelis ar mažas. 
Šaukite dabar. Kalbame lietuviškai

Tel. — REpublic 7-0844 ar 
WAlbrook 5-3451

O-CKyOOOOOOOO-O^OOOO-OOO-OO-OO-O^

Statome
NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILOEtS
General Gontracting Co.

(Sav. V. Sodeika ir J. Skorubakną) 
1600 8. 46TH CT.. CICERO 60. ILL
Tel. OLympio 2-7881; TO S-4888

ir atitekame visus statybos lr per 
tvarkymo (remodeling) darbus

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

VACYS PETRAUSKAS
RITLDING CONTRACTOR 

1327 S. Cnmphell Av.. Chlongo 32, III. 
VArds 7-9(175

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, OI.
Statome naujus namus lr ganius 

Atliekame vieokių trobesių ir patal
pų įvairini remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
Aauklte DAnube 1-2798 nno P vnl 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLymplc 2-5181 nno • vai.

* vakaro Iki t < vaL vakaro

SAVININKAS PARDUODA 2-jų 
butų mūr. namą — 2 po 5 kamb. 
Platua sklypas. Apylinkėje 39th ir 
Francisco. Tel. YArds 7-5248, po 
1 vai. popiet.

r
I

MNUOMUOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI 1
Tai-pininkaujame bntų išnnomavi 

mui. Patarnavimas veltui. Turimi 
laukiančiųjų surašą.

VARPAS Real Estate
ItSIB So. Westem. PRosp«-c« 8-2234

I

LIETUVIŲ STATYBOS^ 
BENDROVE

MORAS i
Bullders Gen. Contractors 

Atlieka planavimo Ir staty
bos darbus gydytojų ofisų, ry- 
venamųjų Ir viešųjų pastovi;.

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

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

Tel. 1*l<OK|tect 8-2OI3 
UAIItrook 5-4855

6800-SO CAMPBELL AVE. 
Chicagc 29. III.

BEVERLY SHORES, IND. Iš 
nuomuojsmi kambariai vasaroto
jams — Viloje JŪRATE. Tel. Mi- 
nhigan City, TRiangle 2-4911, Mrs. 
Gavėnas.

Namų Maly ha, įvairūs patalaymal 
Ir pardavimaM. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai Iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite nr užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
TAnuomuojatni viengungianm nau- 

jnme nome du atskiri kamb. nu) 
atnklra vonia. Skambinti po 5 vak 
LVdlow 5-9439.

Husitartl šaukite TF.rtmnal 9-5581 
nuo 5 vai. p p kasdien ir sekma
dieniais nuo l<> - 4 vai Adraaaa: 515
tyoltoit, Wllluw Sytrtoaa III.

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALE8 

REpnbUe 7-9400

Šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jtt- 
sų laukia greitas lr teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE 8ALBB

aeoo w. sueit st. Tsl

POSITION WITH A FUTURB!
1 niiiiediate o$teiiin^ 
CLERK-TYPIST 

To procesą inventories, type orders, 
liglit steno and other getieral work 

in the department.
5-DAY WEEK '

GROUP INSURANCE

EASTERN VENETIAN 
BLIND CO.

See Mr. R. M. Welter 
2533 N. Elston SP 2-1420

Couvenient tįansportation 

HELP ’ W ANTIS) VYRAI

REIKAIJNGAS A N T RA
RA N K I S KEPĖJAS JUO
DAI DUONAI.

Kreiptis —

3500 S. UNION AVE.

MEN
WAREHOUSE

PACKERS
W0RK IN SUBURBAN 

ATMOSPHERE
CONVENIENT TO NORTH AVE. 

AND NARRAGANSETT BUS LINE. 
(OWN PAKKING AREA)

TOP RATES
\ NEW BUILDING

6460 W. CORTLAND ST.
Call for appointment

TUxedo 9-6161, ext. 21

PUIKUS 2 AUGŠTŲ MfR. NAMAS
Gage P.arke. Apačioje išnuomota 

prekybine patalpa ir 4 kamb. butas. 
Viršuje 6 kamb. gražiai ir gerai įreng
tas butas, šildymas karštu vandenlu- 
stokeriu. 2 auto mūr. garažas. Tik 
$25,000. $25.000. A. Sirutis.

JEIGU JUS VILIOJA 
Marąuette Parkas, o Jūsų svajonės 
apie nuosavybę šioj gražiausioj Chi
cagos lietuvių kolonijoj ligšiol sap
nais tik ir liko, tai dabar yra reta 
progai tas svajones gražiai realizuoti 
ir nusipirkti 5 kambarių mūrinį bun- 
galow. Naujai, moderniškai išstatyta 
virtuvė ir vonia, žieminiai langai, 
aliuminaus durys, autimatiškas šildy
mas alyva. Sutvarkyti porčiai. Dvigu
bas garažas. Arti krautuvių. Kaina 
numažinta lr be derybų:

gi 5,800
Ateikit ar paskambinkit, apžiūrė- 

kit ir nusipirkit! Volodkevičius.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 71»t Street 
Visi telefonai: WAIbrook 5:5015

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

Mūrinis 2 po 6 k. ir 4 kk Platus 
sklypas. Garažas. Stiprus namas.

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

Mūrinis bungalow. 5 k. ir 1 kmb. 
Centr. šildymas gazu. Tile vonia, ki
limai, garažas. Kaina $17,500.

BRIDGEPORTE. Pačiame biznio 
centre ant 57 pėdų sklypo mūrinis 
su rūsiu ir šildymu. 3 krautuvės ir 
2 butai. Galima padaryti X didelę 
krautuvę. Prieinama kaina.

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

35 ir Ashland Ave. Mūrinis su rū
siu ir šildymu. Taverna-I.unch Room.
3 po 4 k. (tinka “rooming house”). 
Geros pajamos. Nebrangiai.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVE.

IiAfayrtte 3-3881

$10,000.00 PILNA KAINA už 4 
kamb. medinį namą Benvyn, arti 
Roosevelt Rd. Namas yra skvpo 
gale. Sklypas 40x125 pėd. Namas 
apstatytas, neužimtas. Galima, sta
tyti priekyje.

PERGL REALTY 
5517 W. 22nd Plaee 

TO 3-3612 Cicero. UI.

EKPERIENCED TOOL 
AND DIE MAKER

Mušt be capable of designing and 
making dies withuout supervision. 
,Ah n®w equipment in tool Room. 

Steady work — High pay

P. SMITH WIRE 
AND IRON WORKS

2340 N. CLYBOURN AVE. 
Lincoln 9-7000

$9,900 PILNA KAINA U2 2-jų 
BUTŲ NAMĄ. Mūrinis. 4 ir 4 kb. 
Centrinis apšildymas. Rūsys. Mo
kesčiai tik $102. įmokėti $2,800. 
Apylinkėje 25th ir LAwndale. SVO 
BODĄ, 3739 W. 26th St. LAwn- 
dale 1-7038.

MŪRINIS 6-ių būtų namas — 5, 
5 ir 3 kamb. Arti Western Elect
ric. F. A. (kaštu oru) alyva apšild. 
$27,500. SVOBODA. 6013 W. Cer
mak Rd. Bishop 2-2162.

$2,000 ĮMOKĖTI. 2-jų butų — 4 
ir 4 kamb. Pečiais apšild. Apylin
kėje Sawyer ir 26th St. Pilna kai
na $6,900. SVOBODA, 3739 W. 
264 h St. LAvvndale 1-7038.

PROGOJ — OPPORTUNITIES

TAVERNA ir NAMAS parda
vimui. Kambariai ir butas duoda 
$140 į mėnesį pajamų. 2-jų augttų 
mūrinis namas. Garu apšildomas. 
Prie autobuso Bu'alojįrno vietos; 
priašais Stock Yards. įmokėti 
$6,000. 4163 S. Halsted St.

EXPERIENCED COUNTER MAN 
and

OUTSIDE SALESMAN 
For Electrical Wholesale 

Supply Co.
BELASCO ELECTRIC SUPPLY 

COMPANY
2126 So. State________ CA 5-5636

' PROGOS — OPPORTUNTm»

Parduodama pelninga valgykla ne
toli VVestern ir Archer. Gerai iš
dirbtas biznis, gausi klijentūra. Dirb
tuvių ir sunkvežimių sustojimo apy
linkė. Gnlima gyventi vietoje. 

________Tek Bishop 7-9301________

ROOMING HOUSE
24 Room Briek Building 

Oil Heat, good income

Bldg & Furn. Price $29,500
III health reason for selling.

Call owner:

ENglewood 4-5548

TAVERN 
Lock, Stock and Banali 

901 W. 35th Street 
Sacriiice For $2,500

' Virginia 7-9187
PARDUOS ARBA ISNUOMUOS 

MPSOS IR (HIOSERIŲ KRAUTUVE 
Puikūs įrengimai. Finansuos, 2433 W. 
«»th St. Kreiptis į Mr. Mark, telef. 
CEntral tt-8513.

SAVININKAS PARDUODA VASAR
VIETE WATERVLIET, MICHIGAN

Buveinę Lietuvių Jaunimo Stovyk
los. Pilnas įrengimas šimtui žmonių 
— viešbučio kambariai, “cottagcs”. 
kombinuota souvenirų ir groserių 
krautuvė. Piknikams aikštė. in
formacijų kreiptis j GUST HIGALAS, 
Tel. Watervllrt, Mlchlgan Engersol 
3-4H20.

PARDUODAMA TAVERNA IR
N A M A S. Gera fabrikų klijentūru. 
Nori skubiai parduoti už geriausių 
pasiūlymą. 4254 S. Ashlaml Avo.

MEM’S ROOMING HOUSE
Parduodamas namas su Išnuoma

vimui kamharlMls vyrams. 22 u pais
tyti kuinb., taverna, virtuvė ir savi
ninko hutus. švarus kamb. Geroje 
vietoje. Pūgai sutartis sunkvežimių 
bendrovės apmoka savo vairuotojų 
mėnesines nuomas už kambarius, lie
tinių pajamų $13.000; galimybė paja
mas žymini padidinti. Verčiami par
duoti dėl silpnos sveikatos. Savinin
kas duoda paskolų, (mokėti $10,000.

Tai. BOulevard 6d 615
PARDAVIMUI 2-jų Bugštu NA

MAS SU TAVERNA. Nebrangiu., 
nori skubiai parduoti. K£nweod



šeštadienis, gegužės 11, 1957

MOŠŲ KOLONIJOSE
Putnam, Conn. Seserų rėmėjų šventė

Gegužės 19 d., sekmadienį, Ne 
kalto Prasidėjimo seserų vienuo
lyne įvyks seserų rėmėjų šven
tė, į kurią kviečiami visi asme
nys, kokia nors auka prisidėję 
ar prie vienuolyno įkūrimo bei 
išlaikymo, ar šventovės pasta
tymo. šventės tvarka: 11 vai. 
šv. mišios, 12 vai. pietūs, 1 vai. 
bendrabučio mergaičių meninis 
pasirodymas 2 vai. posėdis ir 
4:30 vai. šventinama Šiluvos Ma 
rijos statula. Statulą šventins 
ir šv. mišių metu pamokslą pa
sakys prel. J.' Balkūnas.

Chicagoje
Profesijų pasirinkimas

Kun. Alf. Lipniūno vardo mok 
sleivių ateitininkų kuopos mer
gaičių būrelio susirinkimas, įvy
kęs balandžio 12 d., Umbrasų 
bute, buvo pravestas labai prak 
tišku pagrindu. Aldona Krikš
čiūnaitė skaitė paskaitą “Profe
sijų pasirinkimas”. Tolimesnės

Metinė ateitininkų šventė
Gegužės 5 d. Nekalto Prasidė

jimo seserų bendrabučio ateiti
ninkės surengė tradicinę savo 
metinę šventę. Kun. St. Yla at
laikė pamaldas ir pasakė pritai
kytą pamokslą, pabrėždamas at
eitininkės mergaitės pareigas 
šių dienų gyvenime. Visos atei
tininkė bendrai priėmė Šv. Ko
muniją. Po pamaldų surengti 
pietūs, kuriuose dalyvavo prof. 
kun. St. Yla, rašyt. Paulius Jur
kus ir kiti į šią šventę atvykę 
svečiai.

Iškilmingas posėdis
1 vai. vienuolyno salėje buvo 

iškilmingas posėdis, kuriam va
dovavo stud. Danutė Giedraity
tė, pastebėjusi, kad Putnamas 
išiems metams pasirinko šūkį:
“Menas grožiui, grožis gyveni
mo tobulumui”. Į garbės prezi- 
liumą buvo pakviesti Ateitinin
kų Fąderacijos vadas prof. S.
Sužiedėlis, prof. kun. St. Yla,
sesuo M. Augusta, prof. B. Vit- q pasirinkimas yra la
kus, kun. J. Švagždys, Paulius tlonei„,0 _ tu
Jurkus ir bendrabučio skaučių
atstovė stud. R. Tonkūnaitė.

Studenčių ateitininkių įžodį 
davė studentės Danutė Pareigy-
tė ir Rita Durickaitė. Po įžodžio 
sveikinimo žodį tarė prof. S. Su
žiedėlis, sesuo M. Augusta ir 
kun. J. Švagždys.

Paulius Jurkus skaitė paskai
tą tema “Ateitininkai lietuvių 
literatūroje”. Pradžioje prele
gentas pasidžiaugė malonia ir

bai aktualus klausimas ar tik 
ką pradedančiai, ar jau baigian 
čiai gimnaziją. Mergaitės gali 
pasirinkti specialybes trijose di
delėse srityse — chemijoje, mo
kytojavime ir įstaigoje. Chemi
kės darbą visur gali gauti, ypač 
laboratorijose, ir atlyginimas y- 
ra geras. Mokytojavimo sritis 
yra plati visose mokslo šakose, 
nes Amerikoje stinga mokytojų, 
tik mokytojauti vaikų darželyje 
yra daug sunkiau negu univer-lietuviška Nekalto Prasidėjimo, , sitete. Tą patį galima pasaky-seserų vienuolyno aplinka, ku-1 . . “ . . .® ,' 1 ti ir apie įstaigas (reikalinga
sekretorių, buhalterių ir t.t.). 
Paskutiniuoju laiku reikalauja
ma, kad sekretorė būtų baigusi 
universitetą. Buhalterijos dar
bo sritis yra sumažėjusi, nes 
daug kas atliekama mašinų pa
galba; tai pagreitina ir paleng
vina darbą. Mergaitės, norin
čios studijuoti mediciną, privalo 
turėti augštus pažymius. Medi
cinos profesija yra sunki, nes 
reikia atsižadėti daug “žemiškų

rioje vyrauja tvarka ir darnu
mas.

Toliau P. Jurkus papasakojo, 
kokią didelę reikšmę turėjo lie
tuvių mokslo, visuomenės, po- 

_litikos ir kultūros gyvenimui A. 
Jakšto - Dambrausko 1907 m. 
išleistas pirmasis po spaudos 
atgavimo mokslinis žurnalas 
“Draugija”, prie kurios 1911 m. 
priedu išėjo “Ateitis”. A. Jakš
tas savo nenuilstančia energija
prie “Draugijos” buvo subūręs gėrybių” studijuojant ir vėliau 
apie 150 rimtų bendradarbių, ku savo profesijoje dirbant. Be to
rie palietė visus to meto svar
bius lietuviams klausimus ir at
rėmė iš Rusijos besiveržiančią 
bedievybę. A. Jakštas savo 
“Draugija” praskynė pirmus ke 
lius moksliniam žurnalui.

1924 metais Kaune pasirodė 
literatūros žurnalas “Keturi Vė
jai”, kurie buvo priešingai nusi
statę maironinei,poezijai, o kiek 
vėliau išėjo komunistinis, iš Mas 
kvos įkvėpimą imąs, literatūros

yra labai didelė konkurencija su 
vyrais. Mergaitėms yra labai 
įdomi profesija “sočiai worker”, 
nors alga nelabai didelė, bet ga
lima daug ką kitiems pagelbėti. 
Namų ruoša kiekvienai mergai
tei yra būtina.

Aid. Krikščiūnaitė, baigdama 
savo paskaitą, priminė, kad mer 
gaitės, norinčios studijuoti uni
versitete, turi gimnazijoje mo
kytis matematikos dalykų, ang-

žurnalas “Trečias Frontas”. Jis lų kalbos ir gamtos mokslų, 
skleidė visai bedievišką mintį., Mergaitės buvo labai patenkin-
“Keturi Vėjai” ir “Trečias Fron
tas” užteršė lietuvių literatūrą, 
įnešė bernišką stilių; jų įtaka pa 
sidarė didelė ir galinga. Su jais 
į kovą išėjo ateitininkai, susi
būrę į Šatrijos korporaciją. Ko
va buvo sunki, bet berniškas 
stilius buvo nugalėtas, vėtros ap 
lamdytos. “Šatrija” įnešė tikrą 
meno supratimą, į žmogaus sie
lą prabilo subtiliais tonais. “Šat
rija” išugdė žymių asmenybių, 
kurios susibūrė prie naujo kata
likų mokslo, politikos, visuome
nės ir kultūros žurnalo “Židi
nio”, turėjusio 'didelę reikšmę 
lietuvių gyvenime.

Baigdamas reiškė viltį, kad ir 
išeivijoje iš ateitininkų tarpo at-

tos, įsigijusios platesnį suprati
mą apie mokslo dirvą JAV uni
versitetuose. A. P.

Pavykęs zanavykų vakaras
Gegužės 4 d. J. Budriko salė

je, Ciceroje, įvyko Šakių apskri
ties klubo surengtas zanavykų 
pavasarinis pasilinksminimo va
karas, kuris gražiai pavyko ir 
praėjo jaukioje nuotaikoje. Žmo 
nių atsilankė nemažai. Akorde
ono muzika V. A. Markauskas 
susirinkusius sugebėjo gerai į- 
linksminti. Karštais užkandžiais, 
kuriuos paruošė darbščiosios kiu 
bo narės Antanina Domeikienė 
ir Agota Derenčienė su talkinin
kėmis, visi noriai vaišinosi. Juo-

i I I

DiEn KARTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

DEGA MIŠKAS
f

Tūkstančiai savanorių ir ugniagesių gesina miško gaisrą Massachusetts valstybėje.

Los Angeles, Calif.
Ar norite nusipirkti žemės 

Kalifornijoj?
Kalifornija yra viena labiau

siai augančių JAV vietų. Čia 
žemė nepaprastai brangsta. Kur 
prieš kelerius metus buvo dyku
mos, dabar išaugo miesteliai. 
Kur prieš kelerius metus žemės

siras asmenų, kurie toliau tęs zas Naida ir Stasys Braniška
“Šatrijos” pramintus literatūros 
kelius.
“Smilgaičių akvarelės" vaizdai

Vykusiai buvo parinkti trys 
vaizdai iš Pauliaus Jurkaus ro
mano “Smilgaičių akvarelė” ir 
meniškai suvaidino Teresė I- 
vaškaitė kleboną, Dalia Žemai
tytė ūkininką Gintautą ir Dalia 
Keblinskaitė buhalterį Julių. Y- 
patingai artistiškai savo rolę at
liko T. Ivaškaitė.

Pabaigai bendrabutietės su

• i SO. BOSTONO ŽINIOS
GRAŽUS LIETUVIŠKAS 

PARENGIMAS -

Š. m. gegužės 18 d., šeštadie
nį, 7:30 vai. vakare So. Bostono 
lietuvių parapijos salėje po baž
nyčia bus vaidinamas “Dorybių 
vainikas”. Tai labai gražus vei
kalas, kurį suvaidins Nekalto 
Prasidėjimo seselių auklėtinės iš 
Putnam, Conn.

KALBĖS PROF. K. PAKŠTAS

Tačiau dabar viena po kitos tos 
šeimos gavo lenkų valdžios leidi- 

I mus išvykti ir atvyko į Bosto
ną.

T R U M P A I

— LRKSA pirmoji gegužinė
įvyks š. m. gegužės 19 d., sek
madienį, Romuvos parke, Brock 
ton, Mass. Bus Įvairi programa. 
Visi kviečiami!

— LB apylinkės gegužinė bus 
JAV LB Bostono apylinkės j rugpjūčio 25 d. Romuvos parke, 

valdyba nutarė rengti birželio Brockton, Mass.
'įvykių minėjimą š. m. birželio _ ,R apy, v.,)Os UasillillUas
115 d. ir kviesti pagrindiniu kai- Vileniškis prašo visus LB apy 
bėtoju prof. K. Pakštą iš Wash- linkėg nariug siųsti jam nario 
ington, D. C. Kalbėtojo sutiki- mokytį, aukas Kultūros Fon- 
mas jau gauta®. Minėjimas bus jr studentų leidžiamam žur- 
Municipal Building salėje. nalui “Lituanus” paremti tokiu

(INS) Į Ryšium su liūdna sukaktimi adresu: 862 E. 5th Str., So. Bos- 
numatyta tartis su latviais ir es- ton, Mass. Pradedant 1957 m.

Parapijos kunigai nuoširdžiai kimai visada būtų ketvirtų mė- tais ir bendr’ radiJ° Pr<”' aauai° 1 d; dirbantieji nariai
kviečia visus gausiai vakarienė- nėšio pirmadienį parapijos I granų per vietines radi jo stotis. I bendruomenes mokesčio moka 2 
nėję dalyvauti, pasikviečiant, lėje. O. K. i dol. per metus, o nz praėjusi lat-
taip pat savo gimines bei pažįs-į
tarnus. Vakarienei biletas kai-! J-Jotliestead Pa.

Vestuvės
Lankėsi vyskupas

Š. m. gegužės 1 d. vakare mū
sų parapijos bažnyčioje lankėsi 
vyskupas ir suteikė Sutvirtini

Gegužės 4 d. Šv. Petro ir Po
vilo lietuvių parapijos bažny-

PAGERBĖ MYKOLĄ VENĮ ką — po 1 dol.
Dariaus posto legionierių ini- — Helen Tokiu, Trumano lai- 

ciatyva š. rų. gegužės 5 d. So.1 kais buvusio darbo sekretoriaus 
Bostono Lietuvių Piliečių Dr-jos i Maurice J. Tobin našlė, ištekėjo
salėje buvo surengtas seno vei
kėjo Mykolo Venio pagerbimas,

čioje 10:30 vai. ryto kun. E. Va- i kur* prisirinko tiek žmonių,
akras kainavo keletą dolerių, mo sakramentą. Tą sakramentą 
dabar kainuoja šimtus ir tūks- ,iškilmingomis apeigomis priėmė 
tančius dolerių.

Neseniai teko patirti, kad 
JAV vyriausybė dykumų žemę

siliauskas surišo moterystės ry
šiais Rūtą Grėbliūnaitę su Gino

pilstė svečiams gėrimus. Visuo
met į klubo parengimus atsilan
kanti M. Danauskienė, naujoji 
“Šatrijos” klubo savininkė, šį 
kartą negalėjusi atsilankyti, za
navykų vakarui paaukojo dova
ną, kurią laimėjo Stasė Braniš- 
kienė. Pasilinksminimas tęsėsi 
iki vidurnakčio. Tolimesni pa
rengimai numatomi — birželio 
2 d. zanavykų gegužinė ir ru
denį šakių apskr. klubo dvide
šimtmečio minėjimas. Pobūvyje

vaidino "seselės M.Kristoforos Palinkėta linksmų vasaros ato
stogų klubo pirm. Pranui Juš-Marijos garbei parengtą veika- 

liuką “Dorybių vainikas”. Po 
programos mergaitės, atsidėko- 
damos seselei Kristoforai už pa
ruošimą, įteikė gėlių buketą.

Po programos jaunimas jau
kiai praleido laiką užkandžiau
damas ir besilinksmindamas.

kai, kuris su žmona Antanina 
išvyksta į savo namus Custer, 
Mich. J. J-tta

(trinkite (lim. Draugą!

Kalifornijoje parduoda iš varžy
tynių. Tokiu būdu galima kele
riopai pigiau nupirkti. Parduo
dama tik JAV piliečiams ir tik 
po vieną sklypą žmogui. Sklypas 
dažniausiai turi 5 akrus. Sklypo 
kaina apie 100 dolerių. Varžy
tynių metu įvaržoma iki kelių 
kartų daugiau. Nusipirkęs gau
na žemę pilnon nuosavybėn be1 
jokių įsipareigojimų ten ką nors 
statyti ar pan. Laimėjus skly
pą žemės už jį visus pinigus rei
kia sumokėti tuoj pat (galima 
čekiu).

Dauguma Kalifornijos lietu
vių nori pirkti nejudomą nuosa
vybę, tik kartais dėl pinigų sto
kos ar kt. neprisirengia. Be to 
žemės prie miestų yra nepapras 
tai brangios — “neįkandamos”! 
Jei kas gali investuoti kelis šim
tus dolerių, čia atrodo yra reta 
proga.

JAV valdžia yra nusistačiusi 
išparduoti visą žemę dykumose. 
Daug žmonių jieško žemės dy
kumose, kur ramu gyventi ir 
šilta net žiemą. Vasarą labai 
karšta, nors yra daug žmonių 
(ištisi miestai), kurie gyvena iš
tisus 12 mėnesių.

Norintieji gauti daugiau žinių 
minėtu reikalu, tesikreipia įstai 
gų darbo valandomis šiuo ad
resu: United States Department 
of the Interior Bureau of Land 
Management, Land Office, 215 
W. 7th Str., 5th floor, Los An
geles 14, Calif.

Jie duoda sąrašus būsimų var
žytynių, kurios vyksta trečiadie
niais nuo 1 vai. p. p. maždaug 
iki 3 vai. p. p. 847 So. Grand 
Avė., Los Angeles 14, Calif., 
(Embassy Auditorium). Kiek
vienų varžytynių metu parduo
dama po 100 sklypų (maždaug 
po 5 akrus kiekvienas).

Varžytynėsna leidžiamų žemių 
smulkius žemėlapius galima gau 
ti pirkti (maždaug po 20 ar 50 
centų) keliose vietose, taip pat 
ir U. S. Geological Survey, 215 
W. 7th Str., Room 1031, Los 
Angeles 14, Calif. Tuose žemė
lapiuose be tercno, kelių, van
dens vietų, augštumų ir kt. net 
pažymėti esą namai ir kiti pa
statai.

Šitą korespondenciją patariu 
tuoj pat išsikirpti ir pasidėti, 
kad, progai esant, žinotumėte 
kur kreiptis. Lietuvis

Nashua, N. H.
Parapijos vakarienė

Šv. Kazimiero parapijos Vyrų 
ir Mergaičių klubai gegužės 26 
d. 4 vai. p. p. salėje po bažny
čia suruoš parapijos vakarienę. 
Vakarienės metu rengėjai žada 
painformuoti susirinkusius daly
vius apie šiemet rudenį numa
tomą suruošti mūsų bažnyčios 
100 metų sukakties minėjimą.

apie 30 berniukų ir 24 mergai- i Giusti. Rūta yra duktė žinomų 
tės.

Mirė lietuvis
Gegužės 6 d. bažnytinėmis ap 

eigomis buvo palaidotas lietuvis 
Jonas Skliutas, apie 40 metų 
amžiaus. Velionis neseniai buvo j veikloje, 
sužeistas gatvėje pravažiuojan
čio automobilio. Jam buvo su
trenkta galva, kas, manoma, ir 
buvo staigios mirties priežasti
mi. P. S.

Worcester, Mass.
Nauja draugija

Šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų 
Draugija buvo suorganizuota 
Šv. Kazimiero parapijoje gegu
žės 2 d. Steigiamajame susirin
kime įsirašė 53 nariai. Valdy
bon buvo išrinkta pirm. Marce
lė Watkins, vicepirm. Ona Ridi- 
kienė, prot. rašt. Olga Keršytė, 
fin. rašt. Ona Bendorienė, ižd.
Pranciška Kulakusky, iždo glo
bėjomis Qna Valinskienė ir Le
onora Adamonienė, maršalka Ne Į Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai- 
lė Makauskaitė. Dvasios vadu kams paskaityti gausiai ir spalvotai 

iliustruotą VANDOS FANKIENfiS I 
pasakų knygą

kad vos galėjo tilpti salėje. Pa
sakyta daug kalbų ir gražių lin
kėjimų. Dariaus postas įteikė

biznierių ir visuomenės veikėjų* meda’į.
Jono ir Marcelės Grėbliūnų. Ji Mykolas Venys yra atvykęs 
yra nare ir veikėja L. Vyčių 19 1 į Rraštą dar XIX amžiaus pa- 
kuopoje. Linkime Rūtai laimės baigoje. Buvo vienu lietuvių pa
ir toliau dalyvauti lietuviškoje
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DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
NAUJA CENTRINI 

APŠILDYMĄ — GAZO 
AR ALYVOS.

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

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

1626 S. CICERO AVENUE 
Cicero 50, III. TOwnhall 3-6670 
ANTANAS L1GUTIS, savininkas

rapijos .steigėjų, Lietuvių Pilie
čių Draugijos pirmininku, daly
vavo Balfo ir kitų draugijų veik
loje. Žmonai mirus, M. Venys 
jau keletas metų gyvena pas sa
vo dukterį ir žentą — laidotuvių 
direktorių J. Kasparą. Atrodo 
ir jaučiasi labai gerai. Visada 
yra giedrios nuotaikos. Ilgiau
sių metų!

ATVYKSTA LENKŲ ŠEIMOS

Bostone yra lenkų, kurie gi
mę šiame krašte, bet ilgai gy- 
no Lenkijoje ir ten sukūrė šei
mas. Eilę metų jie negalėjo sa
vo šeimų atsikviesti į šį kraštą.

už našlio, unijų veikėjo John F. 
Regan. Sutuokė arkivyskupas 
Cushing.

— “Laisvės Varpo” gegužinė 
bus š. m. birželio 29 d. Romu
vos parke, Brockton, Mass.

— J. Curley, buvęs Bostono 
miesto galva ir Massachusetts 
valstybės gubernatorius, dabar 
82 metų amžiaus, parašė savo 
biografiją, kuri pradėta spaus
dinti dienraštyje “Globė” gegu
žės 12 d.

— Bostono liet. oro skautai 
gegužės 4 d. buvo nuvykę į New 
Yorką ir ten vaidino su pasise
kimu komediją “Svetimos plunk 
snos”.

C’; 53

pakviestas klebonas kun. Au
gustinas Petraitis.

Susirinkime kalbėjo Worces- 
terio seselių namo viršininkė se
selė M. Hyacinftb Ji kalbėjo a- 
pie dvasinį pelną, kurį gauna
ma priklausant Šv. Kazimiero 
Seserų Rėmėjų Draugijai.

Klebonas kun. Augustinas Pet 
raitis paaiškino šios organiza
cijos svarbumą ir kodėl yra bū
tinai reikalingas šios organza- 
cjos skyrusi mūsų parapijoje. 

Nutarta, kad skyriaus susirin

KARALAITĖS GINTARĖS 
ILGESYS

Ar jau perskaitei P. Kesiūnc 
romaną

larp Žalsvu Palapinių?
Dr. A. Baltini., savo recenzijoje 

apie A} romaną taip rašo: P. Regio
no romanas “Tarp žalsvų palapinių’ 
gražiai iškelia tą pasiaukojimo didu 
mą, kur) beviltiškoje kovoje dSl tau 
tos laisves parode Lietuvos partlza 
nas, tą Idealizmą, kuriuo dege mOsų 
jaunimas, liedamas kraują dei savo 
žemes, tuos didžiuosius nuostolius 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų repiese. Todėl š) romaną

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina $1.25. Pinigus ir I akaitoirne 8U malonumu ir dideliu bu- 

. . . .. sldomCjimu. Ypač romane minim)
užsakymus siųsti: žygiai žav6s Jaunimą lr kels Jo dva

šią. Sis romanas, atskleidžiąs mūsų 
berniškai tragiškus epizodus, yru 
šviesus spindulys tremties Idealizme 
ugdyme

296 pusi. Kaina 98.00
zsakymus kartu su pinigais siųskit-

‘‘DRAUGAS’’
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

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

VIENERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

A. A. 
ANTANINA 

KVIETKAUSKAS 
Kulisauskaitė

Gyveno 4533 8. Hermitage Avė.
Mirė gegužės S d., 1 957, 5:50 

vai. vak., -uiiaukus pusės auiž.
Gimė Lietuvoje; kilo iš Rasei
nių apskr., Nemakščių parap., 
Bubalkių sodos,

Amerikoje išgyveno 4 5 in. 
l’asiliko dideliame nuliūdime 

2 sūnūs: Anthony ir Vincent, 
marti Ang -line, 3 anūkui, bro
lis Anthony su šeima, gyveną 
Pennaylvani joje, sesuo Magda
lena Zaronas su šeima, pus
brolis John kulisauskus su šei
ma, gyv. I’ennsylvanijojc, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 
Lietuvoje liko 2 seserys, brolis 
ir jų šeimos.

Kūnas pašarvotas John I-". 
Kudeiklo koplyčioje, 41-05 Ho. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
gegužės 13 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto pus atlydėtas į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. I’o 
pamaldų. ims nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

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

SiilKiilę: Sūnūs, marti ir 
anūįkai.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. YArds 7-1741

*

t-'- ■
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A. A

STEPONO DERINGIO
•

Jau suėjo vieneri metai kaip negailestingoji mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą, sūnų ir brolį.

Netekome savo mylimo 1956 m. gegužės 21 d., Los An
geles, Californijoje, ir buvo palaidotas Chicagoje, šv. Ka
zimiero kapinėse geg. 26 d. Nors laikas tęsiasi bet mes jo 
niekad negalėsime užmiršti. Lai gailestingas Dievulis suteikia 
jam amžiną ramybę.

Už jo sielą bus laikomos Šv. Mišios gegužės 19 d., sek
madienį 10:45 vai. ryto Š v. Kazimiero bažnyčioje. Los An
geles, California. Po pamaldų pietūs parapijos salėj daly
vaujant artimiesiems kuriuos užprašė velionies žmona Ade
lė. Taipgi Chicagoje, Brighton Parke, Švenč. Panelės Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčioje, bus laikomos Šv. Mišios su 
egzekvijomis, gegužes m. 21 7 vai. ir 8 vai. ryto, o po Šv. 
Mišių a. a. velionies tėveliai kviečia visus savo artimuosius 
užkandžiams j savo namus.

Maloniai kviečiame savo artimuosius kartu su mumis 
pasimelsti už a. a. Stepono sielą.

Lai būna, tau sūneli, lengva ši žemelė, ilsėkis ramiai ir 
lauk mūši) ateinant pas tave.

Nuliūdę: Žmona' Adelė, tėveliai Antanas ir Kazimiera 
Deringiai, broliai ir seserys ir ju šeima.

DOMININKAS MONKUS
• GYVENO 2013 S. UNION AVĖ.

Mirė gegužės 9 <1., 1957, 9:30 vai. ryto, sulaukęs pusės amžinus. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Užvenčiu parap. Amerikoje išgyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime žinotis Viktorija, 2 sūnūs, \Villunn, 
marti Sophie; ir Albert, nuirti \Vnndn, 3 dukterys, .leJisntia Wd- 
bert, žentas Andy Adella Kibiekas, žentas Alla-ri, ir Ann \’e- 
mecek, žentas l-onis, marti Auna Monkus, 13 anūkų. Se-m Sta
nislava Petrauskas, jos vyras Juozapas, švogerka Veronika Šid
lauskas, jos vyras Petras, pusseserė Julė Andrulis, jos vyras Vin
centus, pusbrolis Antanas Vasaitis, dėdė Augustas Norvilas, gyv. 
Clevelande, ir jų šeimos, kiti giminės,‘draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petro Gurskio koplyčioje, 059 \V. ISlii St.
Ijuidotuvėa įvyks pirmadienį, gegužės 13 d., iš koplyčios H:30 

vai. ryto bus atlydėtas j Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčių, ku
rioje- įvyks gedulingos (aimaldos už velionies sielų. I’o pamaldi) 
Ims nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįtsanuis da
lyvauti šiose Inidotuvėae.

Nuliūdę: žmona, sūnūs, dukterys, marčios, žentai ir anūkai 
laiidotuviu direktorius Petras Gurskis. Tel. SEeley 3-5711.

Pasinaudokite "Draugo" Cb-ssifietl skyriumi.

O
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X Anelė Simutienė buvo pa

gerbta Šv. Kazimiero seserų 
vadovaujamos vidurinės mo
kyklos — Marijos Augšt. mo
kyklos alumniečių bankete pra
ėjusį treėiadienj tos mokyklos 
patalpose. Ji yra pirmosios lai
dos (1917 metų) abiturientė 
(vienintelė). Minėdama 40 me
tų sukaktį nuo baigimo kazi- 
mieriečių vidurinės mokyklos 
džiaugiasi, kad šiemet ta mo
kykla jau išleidžia pasaulin 400 
abiturienčių.

X Onai Biežienei, žinomai vi
suomenininke! i r dainininkei, 
buvo padaryta sunki operacija. 
Ji guli ir gydosi šv. Kryžiaus 
ligoninėje. Cikagiečiai, sužinoję 
apie jos ligą, jai atsiuntė šim
tus laiškų. Dr. Steponas Biežis 
sako, kad žmonos sveikatos sto
vis gerėja.

X “Lituanus’* žurnalas yra 
siuntinėjamas beveik visoms 
Amerikos universitetų ir kole
gijų bibliotekoms, kurių stu
dentų skaičius siekia virš 500 
akademikų. Be to, leidinys pa
siekia visą eilę viešųjų bibliote
kų, pagrindinių rimtų žurnalų 
redakcijas, informacijų biubus, 
įtakinguosius politikus, miestų 
bei apylinkių pareigūnus, ku
riuose gyvena kiek daugiau lie
tuvių. Siunčiamas leidinys ir 
visai eilei profesorių. Ne vienu 
atveju kreipėsi svetimtaučiai 
prašydami šio leidinio.I

1 Palengva pradedama susi
laukti dėmesio ir čia gimusių 
lietuvių tarpe. Susilaukiama 
vis daugiau laiškų, kuriuose iš
reiškiamas pageidavimas gauti 
“Lituanus”. Būtų gera, kad jau 
anksčiau šiame krašte įsikūrę 
lietuviai užsakytų leidinį savo 
vaikams, pažįstamiems; tokiu 
būdu ir šioj plotmėj “Lituanus” 
galės efektingiau atlikti savo 
uždavinius.

Susilaukta visos eilės atsilie
pimų, pageidavimų. Neseniai iš 
5 Europos universitetų gautas 
prašymas atsiųsti leidinio spe-

X Sofijos Barčus radijo pro-j cifinius numerius. Kaikurie 
gramos specialus Motinos die-| amerikiečių universitetai pra- 
nos minėjimas, kurį praves šį i n(“šė savo bibliotekų adresų pa- 
sekmadienį, gegužės 12 d. 8:3l)' keitimus. Gauta 25 prašymai 
vai. ryto studentai santariečiai, j Pr>*--'ių»ti visus iki šiol išleistus 
bus pertransliuota per Ameri-1 “Lituanus” numer.us (tai ne- 
kos ir Europos radijo stotis ir j įmanoma atlikti, nes leidinio 

praeityje išleistų numerių jau

i MARQUETTE PARKE 
NAUJA LIETUVIŲ BAŽNYČIA
(Atkelta iš 1 psl.) nių Dar pora šimtų sutilps viš-

_ . . ... ., . I koše ir galerijose aplink pres-
Pne vieno šoninio altoriaus' . .. * .

į bitenją. Galenjis paaukojo niž. 
nišoje jau įtaisytas didžiulis 18, A Rudia Suolai kainavo 20,000 
pėdų augščio ir tiek pat pločio doi. jau pastatyti vargonai, ku- 
dail. K. Žoromskio pieštas Nu-j rių kaina 20,000 dol. Jie abie- 
ėmimas nuo kryžiaus. Centre j jose viškų pusėse, iš vidaus be- 
lietuviška pieta — Motina Sopu veik nematomi. Prie piliorių yra

CHICAGOS ŽINIOS

bus girdimas Lietuvoje.

X “Dainavos” ansamblio “Iš
eivių” pažiūrėti ateinantį sek
madienį 3 v. p. p. Marijos 
Augšt. mokyklos s.ilėn ateis 
daug motinų, kurioms jų vai
kai nupirko biletus kaip dova
ną Motinos dienos proga.

X Medžiotojų ir Meškerioto
jų klubas, Cicero, III., norėda
mas sustiprinti savo veiklą, St. 
Gobio salėje, 1500 S. 49 avė., 
rengia vakarą gegužės 18 d., o 
ne gegužės 25 d., kaip klaidin 
gai buvo paskelbta anksčiau.

X Naujoje Marąuette Parko
lietuvių bažnyčioje įvyks geg. 
19 d. 3:30 v. p. p. religinis kon
certas. Jį atliks solistai Algir
das Brazys, Alvina Giedraitis, 
Genovaitė Mačytė, Mary B.in- 
ky ir parapinis choras, kuriam 
vadovauja A. Giedraitis.

X Inž. Antanas Rudis, A. L. 
R. K. F. pirmininkas, ir red. 
L. šimutis, vicepirmininkas, da
lyvauja National Council of 
Catholic Men konvencijoje, ku
ri prasidėjo vakar ir baigsis 
rytoj, sekmadienį. Konvencija 
vyksta Cincinnati, Ohio.

X J. Dulski ir Šame White,
Kolumbo Vyčių nariai, yra pa-'šaulių sąjunga, 
kviesti Kolumbo Vyčių vakaro
vedėjais, kuris įvyks gegužės 
18 d. AUgauer restorane. Ren
gimo komitetan taip pat įeina 
dar J. Putras, J. Milas, R. Paul 
ir kt.

lingoji, su septyniais kalavijais 
širdy. Ant jos kelių — Viešpa
ties kūnas. Jį nuo kryžiaus nuė
musių, Nikodemo, Simono, Ma
rijos Magdalenos, Marijos Mor
tos, Šv: Jono paveikslai — ryš
kiai nutapyti. Dešinėje pusėje 
Šv. Veronika duoda vinis nuo 
kryžiaus trims lietuviams vys-

įtaisai, kur specialiu raktu gali
ma atidaryti langus. Viršuje — 
motoras, kuris suka ventiliato
rius. Klausyklų - 4, su lange
liais iš oro. Bažnyčios prieangis 
atskirtas stibio pertvara, taigi 
jei kas ir neįsispraustų į vidų, 
vistiek aiškiai viską matytų. 
Ant tų stiklų bus lietuviškų kry

seniai nebėra).

X J. Karvei i o prekyboje
Bridgeporte (3322 So. Halsted 
St.) ir B. Brazdžionio prekybo
je Marąuette Parke (2646 W. 
71 St.) biletų pareikalavimas į 
pirmąją JAV ir Kanados lietu
vių tautinių šokių šventę nepa
prastai didelis. Lietuviškoji vi
suomenė biletus įsigyja tuojau, 
nes didieji lietuvių parengimai 
Chicagoje parodė, jog paskuti
nėmis dienomis biletų jau ne
begalima gauti.

i
X Jonas Pakel, Chicago Sav

ings and Loan sąjungos pirmi
ninkas, praėjusio šeštadienio 
vakarą buvo , pagerbtas adv. 
Charles Kai namuose. Pagerbi
me, kuris jam buvo staigmena, 
dalyvavo teisėjas Fisher, keli 
lietuviai laikraštininkai, visa 
pagerbtojo ir p. Kai šeima, taip 
pat visa eilė biznierių.

X Mažosios Lietuvos Lietu
vių dr-jos ir Vilniaus Kraštp 
Lietuvių sąjungos Chicagos 
skyriaus valdybos aptarė Joni
nių rengimo klausimą. Šios or
ganizacijos ruošia bendrai Jo
nines jau kelinti metai. Šįmet 
Joninių ruošime dalyvauja ir

kupams, Sibiro kankiniams- Rei žiu ornamentai.

Kan. J.

Geraširdė moteris
Geriausia šių metų motina — 

globėja yra išrinkta 35 m. am-, 
žiaus Oak Lawn moteris La 
Vine. Nors ji jau turėjo du sa
vo pačios sūnų, ji kreipėsi į ka
talikų vaikų globos biurą, pra
šydama mergaitės įdukrinimui. 
Jį gavo berniuką 4 metų. Iš 
pradžių atrodė, kad jisai kur
čias ir nebylys. Tačiau gerašir
dė moteris pastebėjo, kad jis 
girdi. Rmė jį .mokyti kalbos ir 
vaikas tikrai greit išmoko. Pa
sirodo, kad jis buvo nebyliu tik 
iš susijaudinimo, patekęs j nau
ją aplinką. Beauginant tą kū
dikį, jai pačiai gimė trečias vai
kas, tačiau tai nesukliudė jai 
lygiai nuoširdžiai globoti įsūny
tąjį. Atrodo, kad ji dar vieną 
vaiką įsūnys. Šalia to, ji vai
ruoja autobusą, ji yra pirmo-

99 metai kalėjimo
Chicagos kriminaliniame teis

me nubaustas 99 metams kalė
jimo Nathan Brown, 30 m. am
žiaus Cicero gyventojas, kuris 
tyčia automobiliu pervažiavo 
savo buvusią merginą Lucille 
Fitzpatrick, 30 m, amžiaus. Tai 
įvyko praeitų metų rugsėjo 12 
d, Vieną kartą pervažiavęs ve
lionę, jis apvažiavo aplink blo
ką ir dar antru kartu ją perva
žiavo, kad jos nužudymas bū
tų tikras. Jis buvo sugautas už 
keletos blokų bevažiuojant to
lyn.

Sužeistam berniukui 
$150,000

Standard Oil (Ind.) bendro
vė susitarė su nukentėjusio šei
ma, kad Ronald Plevniak, 9 me
tų berniukas, kuris per sprogi-

sios pagalbos technikė ir puiki, mą tos bendrovės gazolino va-
vaikų žaidimų organizatorė.

Prisipažino berniuko 
žudikas

Herman Barmore, 44 m. am
žiaus slaugytojas, gyvenęs Mus- 
kegon, Mich. prisipažino nužu
dęs 12 metų berniuką Peter 
Allan Gorham, skautą iš Evan- 
stono. Nužudymas įvykdytas 
1955 metais. Jau nuo pat nužu
dymo tas vyras, tada vadinęsis 
Charles Fischer, buvo įtaria
mas. Prisipažindamas berniuką 
nužudęs Barmore sakosi tai 
įvykę netyčia: jiedviem prakti
kuojantis šaudyti jo ginklas iš
šovęs kai berniukas statęs tai
kinį ir taip jis buvęs nukautas. 
Policija susekė, kad jisai Nevv 
Yorko kalėjime išsėdėjo 21 me
tus už plėšimą.

Dinamitu išsprogdino 
žmoną

Paškausko rūpesčiu pastatyta nauja Marąuette Parko East Gary, Ind., areštuotas 
bažnyčia, kuri šventinama rytoj gegužės 12 d. Dedikaciją atliks kard. | Charles J. Sexton, 59 m. am- 
S. Stritch. Bažnyčia pasižymi lietuvišku stilium, vidus išpuoštas lie-

žiaus. Susekta, kad jisai Para-

IŠ AUTI IR TOLI
AUSTRALIJOJE

— Melhourno Liet. Katalikų
parapijos mokykla ii' prie jos 
veikiantieji Jaunimo kursai su
ruošė gegužės 5 d. Motinos die
nos .minėjimą St. John parapi- 
jo salėje. Minėjimas pradėtus iš 
kilmingomis pamaldomis ir pa
mokslu, kurį pasakė kun. I’. Va 
seris. Salėje minėjimą atidarė 
mokyklos vedėjas Br. Zumeris 
atatinkamu žodžiu, o po to kun. 
P. Vaseris sukalbėjo maldą už 
mirusias lietuves motinas. Para 
pijos Janimo kursų mokiniai gy 
vai ir įspūdingai pasveikino mo 
tinas, o mokyklos vaikai pasi
rodė su eilėraščiais, dainomis ir 
muzika — akordeonu bei pianu. 
Žemesniųjų ir augštesniųjų sky 
rių vaikai išpildė gražių lietu
višką programą. Minėtoji para
pijos mokykla jau gyvuoja ket
virtuosius metus ir savo moki
nių skaičiumi yri didžiausia 
Melbourne. Prie mokyklos vei
kia ir vaikų darželis.

— Melbourne jau kelintas me 
tas buvo varoma akcija pirkti 
bendruomenės namus. (Parapi
jos namai jau nupirkti). Praėju 
siais metais buvo sudarytas 
tam reikalui komitetas, o vėliau 
namų įsigijimo taryba, kuri pi- 
kliuvusi į tautininkų (daugu
moje) rankas, atsisakė nuo ben 
duomenės namo ir pasišovė pirk 
ti klubui namus. Kadangi daug 
lietuvių suaukojo pinigus bend
ruomenės namui, o dabar tary
bai norint juos pinaudoti klubo 
namo pirkimui, kuriame bus 
taip pat ii' svaiginamųjų gėrimų 
parduotuvė, aukojusieji pinigus 
jaučia nusivylimo ir nenuosta- 
bū, kad visa tai sukėlė aštrias 
diskusijas spaudoje. Klubas iš
leido Įstatus ir p siskelbė vei
kiantis bendruomenės vardu, 
kai tuo tarpu tėra tiktai vienos 
politinės partijos reiškėjas.
W CK> 0-0 O O O O OO(

tuvių dailininkų kūriniais.

Suaukojo $700,(MH)
goulde, Ark., dinamitu išsprog 
dino namus, kur buvo jo at 

i siskyrusi žmona ir jos sūnus iš
niui, Matulioniui, Borisevičiui.
Kairėje — kard. Stritch ir ka.i., , -
Paškauskas, o viršuje — Vii-: KJebonas kan. J. Paskauskas ankstybesnės moterystės. Iš jo 
niaus miesto bokštų siluetai. | sakėsi, kad yra visu kuo paten-i paveikslo vienas krautuvinin-

_ lentas, tačiau dabar dar nelei- kag Kennette, Mo., atpažino,
1 aveiksle, nors kūnas jau nu pilnai džiaugtis statybos rū

X Moterims uždaros reko
lekcijos bus Šv. Kazimiero se
serų vienuolyne gegužės 19 d. 
Moterys norinčios rezervuoti 
vietas turi paskambinti WA 
5-8686.

X Kęstutis Vaičius, atlikęs 
karinę prievolę JAV armijoje, 
sugrįžo pas savo tėvus, gyve
nančius Ciceroje. Jis ilgesnį 
tarnybos laiką praleido Euro
poje.

X Jonas Kazlauskas, senas 
Brighton Parko gyventojas, 
praėjusį trečiadienį išvežtas į 
Šv. Kryžiaus ligoninę sveikatai 
patikrinti. Jisai yra dr. P. Bra
zio priežiūroje. Giminės ir drau
gai jam linki greit pasveikti. 
Jo sūnus Edvardas yra vedęs 
Rūtą Šimutytę.

X Cicero Lituanistinių mo
kyklų ruošiamas įdomus vaka
ras įvyks šiandien parapijos 
salėje 7:30 vai. v. Bus pagerb
tos motinos ir atlikta įdomi 
meninė programa.

X Žurn. Stasys Mikai iii kas, 
kuris buvo sunkiai sužeistas 
pravažiuojančios mašinos, grįžo 

'Iš ligoninės ir dabar gydosi na
muose.

X Laima (Radzytė) ir Pet
ras Aleksos susilaukė pirrngi- 
mio sūnaus. Sūnus sveikas, mo
tina jaučiasi gerai.

X Anastazija Snarskienė, ži
noma čikagiškė veikėja, su duk
ra Adele išvažiavo keletai sa
vaičių atostogų į Floridą.

imtas nuo kryžiaus, tačiau pa
lieka Viešpaties atvaizdas, lyg 
mūsų įprastoji Kančia. Dailinin 
kas savo paveikslui parinkęs 
itin ryškias spalvas, prisibijoda
mas, kad jo neužmuštų vitražų 
silpnesnė šviesa.

Sesers Mercedes piešiama 
Šiluva

Penktam, šoniniam, altoriui 
paveikslą piešia sesuo Mercedes, 
išsitiesusi drobę motiniškame 
Šv. Kazimiero seserų name. Čia 
centre švelnus paveikslas Mari
jos, piemenėliams apsireiškian
čios Šiluvoje. Aplinkui vaikučių 
šviesūs veideliai, avys. Dešinėje 
pusėje senelis nurodo klebonui, 
kur paslėpta dėžė su šventais 
dalykais nuo protestantų perse
kiojamų, o kairėje — ta dėžė 
atrandama. Paveiksle daug švel 
numo, pietizmo, šviesų ir šešė
lių bei linijų žaismo, daug sti
lizacijos. Primena Čiurlionio ir

pėsčiai. Per visą statybos metą 
neturėjęs reikiamų * atostogų. 
Statyba buvo pradėta sutau
pius 200,000 dol. Bestatant ge
rieji žmonės, be ypatingų ragi
nimų, suaukojo dar pusę milio
no dolerių. Per 1956 metus ap
mokėjus parapijos išlaikymo iš 
laidas, atliko statybos reika
lam 170,000 dol. Aukoja vyres
nioji karta, tremtiniai ir visi. 
Kazimieras Aleksandravičius pa 
aukojo 5,200 dol. Laidotuvių di 
rektoriai A. Petkus ir J. Evans 
parūpino lėšas dviems šoni
niams altoriams, kurių kiekvie
nas kainuoja po 5,000 dol. Inž. 
Rudis paaukojo 2,500 dol. Kry
žiaus kelių stotys kiekviena kai 
nuoja po 400 dol. — vis kieno 
nors aukotos.

Kolkas ir senojoje bažnyčioje 
dar bus pamaldos; ji dar drau
ge tarnauja ir kaip koplyčia se
selėms. Ilgainiui prie bažnyčios

kad tai tas pats vyras, kuris 
pas jį pirko dinamitą. Apie sa
vo atvykimą jis pranešė gimi
naičiui į East Gary. Tas jo bi
jodamas pranešė policijai. Po
licija nusamdė dvi moteris, ku
rios sekė namus, į kuriuos žu
dikas turėjo atvykti, ir kai tik 
atvyko, pašaukė policiją. Gimi
naitis, jo bijodamas, buvo pa
sišalinęs iš namų.

Pradės tiesti ekspresiįnį 
kelią

lykloje buvo taip sužeistas, kad 
neteko kojos žemiau kelio, gaus 
kompensacijos $150,000. Tai 
augščiausias tos rūšies atlygi
nimas iki šiol išmokėtas šiame 
krašte. Kitas tos šeimos ber
niukas, 3 m., buvo sprogimo 
užmuštas bemiegant. Tėvai dėl 
to gaus kompensacijos $20,000.
Be to — už nuostolius namui 
šeima gaus $5,000. Standard 
Oil bendrovė užmokėjo visas 
berniuko gydymo išlaidas.

Pabrango telefonų 
įrengimas

Illinois Komercijos komisija 
leido Illinois Bell Telefonų ben
drovei pakelti kainas už telefo
nų įrengimą ir perkėlimą. Vie
ton ligi šiol Chicagoje mokėtų 
$4.50, dabar už tą patarnavimą 
reikės mokėti $5.50.

Mokosi muzėjuje
Kaskart daugiau mokyklų 

gamtos istorijos muzėjų panau
doja savo pamokoms. Per 1956 
metus tą muzėjų aplankė 
1,101,512 žmonių, taigi net 
28 836 daugiau kaip 1955 me
tais.

Per 2 minutes krito 
I 17 laipsnių

Chicagoje ketvirtadienį oras 
staigiai atšalo. Per dvi minu
tes termometras staiga nukrito 
17 laipsnių — nuo 72 iki 55 
laipsnių.

Daugiau mokės 
statybininkams

Nuo birželio 1 d. statybos 
darbininkams atlyginimas pa
keliamas 20 centų per valandąI Marijos apsireiškimų Fatimoje 
ir jie gaus po $2.77%. Tuo pa- 1917 metais aprašymas
sinaudos apie 17,000 darbininkų

Cook Apskrities tarybos pre- Chicagoje.

Iš OKUPUOTOS LIETUVOS
— Velykos Lietuvos b&žnyčio 

se. Per praėjusias Velykų šven
tes toks buvo visur žmonių ant
plūdis, kad kaip pavyzdys mini
ma Kauno bazilika, iš kurios 
buvo išnešti laukan ir suolai, 
kad tik daugiau žmonių sutilp
tų (ir su suolais ji talpina apie 
5,000 žmonių). Tačiau tai ma
žai pagelbėjo, nes buvęs pripil
dytas ir visas šventorius ir net 
aplinkinės gatvės. Buvę tai iš 
anksto pramatyta, užtat aplink 
baziliką buvę įruošti keli garsia 
kalbiai. Minioje matęsi nemaža 
net kompartijos narių, kurių 
dauguma nesibijanti ateiti į baž 
nyčią nors per Kalėdų ir Vely
kų šventes.

Kauno bazilikoje Velykų nak 
tį pamokslą sakęs, perduotą į 
gatves per garsiakalbius, kan. 
Juozas Stankevičius.

zidentas Daniel Ryan pranešė, 
kad po keturių mėnesių bus 
pradėtas tiesti ekspresinis ke
lias pietinėje Chicagos dalyje. 
Pirmiausia bus tiesiama tarp 
71 gatvės ir 95. Tas pietinis ke
lias eis nuo Chicagos miesto 
centro išilgai State gatvės ir 
Wentworth iki 95 gatvės ir te- 
nais pasisuks į 103 gatvę ir

------- -------------- ----------------- ---------  , x , v • • j Stony Island, kur įsijungs į Ca-
Šimonio kūrybą, šviesų juosto-, us Pas & ya ,.e oniJa’ ° a lumet ekspresinį kelią. Tarpas 
se išnyra Šiluvos bažnyčia „■»’«">'» klebonuos namas bus
koplyčia. Sis paveikslas tapo- Pritaikytas, padid.ntas ir paves- 

tas naudotis seselėms mokyto-

tarp 71 gatvės ir 95 kainuos 
$8,630,000

Tėvai mokės už vaikų 
nuostolius

Illinois senatas priėmė nuo
statą, kad tėvai vaikų, kurie 
padaro kokius nuostolius, turės 
iki $300 nuostolius patys atly
ginti. Tas nuostatas daugiau
siai priimamas dėl vandalizmo 
Chicagos mokyklose.

128 pnsl. Kaina $1.00 
(JAankymiiH kartu nu plnlitaln ntunklte.

‘•DRAUGAS’’
4545 YVest 63rd Street 

Chieago 29. Illinois

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas ' Lietuviš
kai angliškas žodytis Parašytas 
H: H. Pewtress it *. Geiiko. 333 
psl. Kietais viršelis’* Kaina $4.50. 
Gaunamai “DRAUGE", 4545 W. 
63rd Street, Chicago 29, Illinois.

mas ir tik vėliau bažnyčioje bus 
išstatytas. Dailininkė paveiksle 
stengiasi išgauti gilumo iliuziją 
spalvų šešėliais, nevartodama
trijų matavimų tapybos būdo.•

Abiejuose bažnyčios Šonuose 
ir viršum didžiųjų durų yra la
bai spalvingos rozetės su ramu
nėlių ir geometrinių ornamentų 
papuošalais. Visi dail. Jonyno 
vitražai čia vartojami šiltų, švie 
šių spalvų. Tuos apskritus di
džiulius vitražus — rozetes, kai 
nuojančius po 2,500 dol., kaip ir 
kitus vitražus, įtaisė draugijos 
ir geradariai. Neužilgo bus at
vežta dar 10 vitražų, vaizduo
jančių šv. Kazimierą, šv. Myko
lą ir Guadalupės, Fatimos, Mu- 
rilio pieštą ir kitas Marijas.

joms.
Naujosios bažnyčios grindys 

— dirbtinio marmuro, vadina
mos tarazos, su misingio gijo
mis. '

Pagrinde — baroko stilius
Bažnyčią projektuojant buvo 

bazuotasi baroko stiliumi, gali
mai daugiau atmiešiant lietuviš 
k os architektūros pradmenimis. 
Siaurėjantieji bokštai, šoninių 
navų stogų formos ir bokštu vir 
šūnės — yra tos lietuviškos ar
chitektūros pradmenų žymės, ži 
nnma, daug daugiau įvedant lie
tuviškos ornamentacijos. Stogų 
pažiobėse yra sudėti 9 svarbiau 
šių Liet. miestų herbai: Kau
no, Vilniaus, Klaipėdos, Varnių,

Jaunieji verslininkai
Chicagoje yra apie 7,000 jau

nuolių, kurie vadovauja 291 
mažai verslo bendrovei, pratin- 
damiesi prie savarankaus nau
dingo darbo, gaudami iš vyres
niųjų patarimų. Tas sąjūdis va
dinamas Junior Achievement. 
Neseniai International Amphi
theatre patalpose įvyko jų ban
ketas, kuriame dalyvavo apie 
3,000 to sąjūdžio narių, pakar
todami savo pasižadėjimą būti 
ištikimais šio krašto žmonėmis 
ir kovoti dėl laisvės.

Sau ir į Lietuvę galite pasiųsti
Šveicariškus laikrodžius, foto, radijo apn raitus.

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

Plunksnakočius ir Deimantinius peilius stiklui piauti.

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

£

i Telšių, Raseinių, Gardino, Ker- 
Bažnyčioje jau sustatyti šuo- navės ir Trakų. Sukurti dail. V. 

lai kuriuose sutilps 1,000 žmo-1 Jonyno projektu.

Ši bažnyčia — didelis laimėji
mas arch. J. Muloko. Juo gali 
džiaugtis ir didžiuotis ne tik 
Marąuette Parko, bet ir viso pa
saulio lietuviai.

—Juozas Prunskis

KAS TURI GERA SKOMĮ, VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo

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

Moderniausia lietuvių baldų pre.kyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

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


