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Kančios naktis ir aušra
Velykų nakties liturginės apeigos kalba apie kančią, bai
mę ir tamsybes. Bet tai buvo tikrai laiminga naktis — „vėre
beata nox"; naktis, kuri nušvito, kaip šviesiausia diena; baimė,
tamsybės ir kančia parengė džiaugsmą, garbę ir prisikėlimą.
Naktis prieš Kristaus prisikėlimą buvo nusivylimo, skaus
mo, ašarų ir tamsybių naktis. Kristaus priešai buvo patenkin
ti, kad, pagaliau, tas tautos ,^uvedžiotojas" buvo uždarytas į
kapą. Žuvus piemeniui, mažoji jo kaimenė išsisklaidė. Nusi
vylę ir išsigandę Jėzaus mokiniai yra priversti slėptis nuo rasto žinovų ir parizėjų. Kristus uždarytas kape. Jo kūnas guli
ant šalto akmens, sąnariai suvystyti, lūpos užčiauptos. Kas
• bepaliko iš jo žodžių, kurie taip uždegdavo, paguosdavo ir ap
šviesdavo; iš "Sodžių, kurie buvo taip pilni išminties f Kur pra
dingo jo jėga, kuri įsakinėdavo vėjams ir audroms; kur jo su
gebėjimas išvengti pragariškų savo priešų pinklių ir drąsiaiatremti jų siautėjimus? Kur dingo jo galia, gydanti ligonius
ir prikelianti numirusius? Atrodė, kad visa baigta; kad drau
ge su juo yra palaidoti ne tik vieno ar kito ambicingi planai,
bet ir daugelio gražios viltys. Visa baigta! Kalba sau vieni
buvę ištikimi Kristaus sekėjai. Ir jų balse nuaidi beviltiškas
liūdesys. Visa baigta! Jų nusiminimui atrodo pritaria visa
aplinka...

'

O tačiau ir po mirties tiek Jėzaus kūnas, tiek siela pasili
ko susijungę su žodžiu, su dievyste, kuri gyveno ir veikė tuose
sustingusiuose sąnariuose... Štai sudreba žemė. Angelas nu
žengia iš dangaus, nuverčia akmenį nuo kapo... Kareiviai sar
gybiniai pabėga, nešdami Jėzaus priešams pirmąjį nelaukto
pralaimėjimo įrodymą. Pateka aušra. Kristus pasirodė Mag
dalenai, moterims, apaštalams ir mokiniams.
Naktis praėjo, o drauge su ja praėjo ir baimė, praėjo iš
gąstis ir abejonės, nušvito tamsybės; grįžo viltis ir tikrumas.
•Ir vėl šviečia saulė; kyla pergalės giesmė: Prisikėlė, aUeliuja!
— garbinkite Dievą.
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3 didieji sako, kad bus f
viršūnių konferencija, ]

'Gen. de Gaulle atmetė neutralią

jeL.

•Prancūzijos politiką
!

WASHINGTONAS> kovo 26.
— Vakarų trys didieji ketvirta
dieni jteikė notas Sovietų "Sąjun
gai, pareikšdami, jog jie pasiruo
šę vykti į viršūnių konferenciją
Berlyno ir Vokietijos reikalu, jei i
keturių didžiųjų užsienio ministerių suvažiavimas padarys pa-j
žangą.
Notos buvo Įteiktos Kremliui;
Jungtinių Amerikos Valstybių,:
Prancūzijos ir Britanijos amba
sadorių. Trys didieji siūlo užsie
nio reikalų ministerių konferen
ciją gegužės 11 d. Ženevoje, Švei
carijoje.
Amerikiečių ir britų notos pa
našios, bet Prancūzijos truput}
skirtinga.
Trijų didžiųjų notą ištraukos
Jungtinės Amerikos Valsty
bės —
kai tik įvykiai užsie
nio reikalų ministerių suvažiavi
me pateisins viršūnių konferen
cijos reikalą, JAV vyriausybė pa
siruošusi dalyvauti tokioje kon
ferencijoje".
Britanija — „... kai tik įvykiai
užsienio reikalų ministerių suva
žiavime prileis viršūnių konferen
eijos reikalą, karališkoji valdžia
džiaugsis galinti dalyvauti tokio
je konferencijoje".
/Jįj^l
Prancūziją — „... jei užsienio
reikalų rrinisterial duotų tikros
pažangos ženklų, prancūzų vy
riausybė sutinka priimti viršū
nių konferenciją, jei bus patogus
laikas ir vietovė'

Prancūzija užima naujas pozicijas
PARYŽIUS, kovo 26. — Prezidentas Charles de Gaulle tre
čiadienį atmetė Prancūzijos neutralią politiką „šaltajame kare", ir
; sutiko su prezidentu Eisenhoweriu ir vakarų Vookietijos kancle•j riu Adenaueriu, kad Vakarai privalo tvirtai stovėti prieš Rusiją.
Savo pirmajame pasisakyme
, i apie užsienio politiką nuo užėmi• mo prezidento posto- praėjusį Šv. Tėvas rytoj pasakys
sausį, de Gaulle išryškino šias po
velykinę kalbą
zicijas:
VATIKANAS, Popiežius Jo1. Tradicinė nesantaika tarp n a s x x m kartu su tikinčiaisiais
prancūzų ir vokiečių yra baigta; aktyviai dalyvauja ir DįdžioaioB
ir abiejų kraštų artimas draugiš- i Savaitės pamaldose. Verbų sekkumas sudaro Prancūzijos užsie-1nūdienį ^ o u v o atsilankęs išldlnio politikos raktą.
| m ė s e & Pa9flo bazilikoje už
2. Prancūzija pasiliks Atlanto j me8to
uūrų, kur pašventino pal
sąjungoje (Nato) bent „iki t a i - ! ^ ^ j ^ y ^ į^^^ dalyvavo
ka bus užtikrinta
procesijoje ir šv. Minose.
3. Prancūzija pateisinamai pas
Didžiojo Ketvirtadienio vaka
kutiniu metu išskyrė savo Vidur re dalyvavcrtiturginėse pamaldo
žemio jūrų laivyno komandą iš se šv. Jono Laterano bazilikoje.
Nato.
Didž. šeštadienį, kovo 28 d., 8
4. Prancūzija nelinkusi pripa vai. ryto Italijos laiku popiežius
žinti rytų Vokietiją nepriklauso
pasakys velykinę kalbą per radi
ma valstybe, nes ji egzistuoja
ju.
i vien rusų okupacijos ir žiaurios į
Pirmąją Velykų dieną šv. Tė
komunistų diktatūros dėka.
vas celebruos iškilmingas mišias
5 Prancūzija yra priešinga j ^ p ^ ^ ^ 0 ^ j,, p ^ , ^ _
į B r ^ j o s p i ^ j e r o Macmillano ^ ^ p a l a i m i n i m ą „ M <* orbL
**Ir štai pasidarė didelis žemės drebėjimas, nes viešpaties angelas {„atsipalaidavimo
(disengagenužengė iš daagaas, prisiartinęs nurito akmenį ir ant jo atsisėdo". ment'o) ir suvaržyto nusiginkla
S
• <.
(Šv. Matas 1&, 2> vimo planui abiem Vokietijonu
6. Prancūzija laiko pastovius
gražins J A V
dabartinius Vokietijos pasienius, j
'įnimant ir kontroversinį Oder '* •
"Neisse pasienį su Lenkija.
Vokietija » ***<>
7. Pats de Gaulle atstovaus'™ 3 1 < f i e n » 1 5 0 *"&«?*
Prancūziją viršūnių konferenci kaip dalį savo sekolos, Jungti
joje, bet jis „sutinka su preziden nėms Amerikos Valstybėms u i
Adenaueris lig šiol kietai priešinosi betkokiam pripaži tu Eisenhoweriu, kad ji turėtų pokarinę pagalbą.
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Džiugu būtų, kad ir Teita naktis, naktis, kuri yra apgau
busi pasaulį, kuri dengia žmoniją, kad ir ši naktis greitai taptų
nušviesta aušros-, žmonija šiandien atrodo tarsi Hgos apim- tas^ sulaužą* T&has, kuriame kraujas labai sunkiai cirkuliuo^ ^ I f e N h * *o*x pasaulio 'pažiba — žmogus yra sukūręs civilizaciją;
skraido sprausminiais lėktuvais ir veržiasi į tolimiausias erdves~. Asmenys, klasės, ir tautos užsispyrusiai skaidosi, ne
bendrauja tarp savęs, neapkenčia, kovoja ir naikina.
Apvaizda vykdo savąjį planą: vis daugėja priemonės pil- v
Susidūrė keleivinis nimui "Maskvos lekaju", kaip jis vadina rytų Vokietijos būti rūpestingai paruošta, jei no^
nesniam ir laisvesniam gyvenimo išsivystymui. Mokslo atradi
Atlanto sąjungos
mai praplečia žmogaus galimybių horizontus, o technika ir
Vyriausybę
irimą šį tą atsiekti".
laivas su tanklaiviu
organizacija laimėjimus palenkia tiesioginei žmogaus tarnybai.
lėktuvų pratimai
Nėra vilties, kad betkuriam ligšioliniam Vokietijos sujungimo
** Gaulle irgi smarkiai pūdė
NEW YORKAS, kovo 27. - l
• Branduolinė energija jau yra praktiškai pradėjusi naują epoką.
1 1 Dutl
Macmillano
planą,
kuriuo
būtų
Grace Unijos laivas Santa Rosa, P& " *
i galima laimėti pritarimą keturių užsienio reikalų mi^
SEMBACH ORINĖ BAZĖ, VoTačiau vis dar yra naktis. Tiesa, naktis pūna lūkesčių ir
I
U
k i e t i
sudaryta
militarinė
tuštuma
VoK *™> **• ~ S**^ V a k *
vilčių, bet visdėlto naktis. Naktis, kurioje visai nelauktai galį vežęs 247 keleivius iš Karibų, su- Inisterių konferencijoje ar viršūnių konferencijoje. Nepraeis ^ j f " ^ ? Z 00 r ^ ^ X1 1 T ^ r T i
sidūrė vakar su tuščiu tankiai-i visuotinių Vokietijos rinkimų projektas, kuriais būtų ^ d a n ^ , ^ ^ ^ ^ ^
^ ^ ^ ! ^ valstybių sprausminiai lėktapakilti didžiulė audra su žaibais ir perkūnija.
viu Valchem Atlante, 22 mylios j vokiečių tautos reprezentacija.
bejėgią prieš Rusijos puolimą, f vai <|alyvaus pirmą kartą sutelkTaip pat nebus pritarta Vokie
fc
į rytus nuo Atlantic City, N. J.
i timame skridime, atliekant pra
sąjungos (Nato)
Vienas tanklaivio įgulos narys tijos suneutralinimui ir santar vadina rytų Vokietijos vyriausy-; JSįato T a r y b a p a t v i r t i n o timus
K ^ Atlanto
S
tDaugumas žino, kad Kristaus mirtis ir palaidojimas mūsų žuvo ir šeši sužeisti.
vininkų kariuomenių atitrauki
sukakties
iškilmėse
bę. Bet manoma, kad jis
\r 1
'
metų
j i s nusileis,;
laiką bendruomenėje galėjo įvykti vien dėl to, kad jo artimųjų
mui.
Vienintelis
dalykas,
kurio
Vakaru notas
Mainz, Vokietijoje.
Niekas nebuvo sužeistas kelei
nes krikščionių demokratų tarpe
draugų tarpe atsirado tokių, kurie jo išsigynė ir jį išdavė; kad
Amerikiečių aviacijos pareigu
viniame laivė, kuriame taipgi bu galima tikėtis, pasak vakarų dip kyla nuotaikos, palankios susi
PARY2IUS, kovo 26. — Šiau nas pranešė, jog 112 Jungtinių
buvo daug tokių, kurie pabėgo, išsigandę priešo grasinimų.
lomatų,
yra
nuolatinis
oficialus
vo 65 įgulos nariai. Laivas.San
rės Atlanto Gynybos organizaci- Amerikos Valstybių, Belgijos,
Pilni^ryžto žmonės žino, kad skubi, vieninga ir organiška veik
abiejų Vokietijų kontaktas. Tam artinimui.
ta
Rosa,
16,000
tonų,
sužalotas.
la įstengs pakeisti žemės veidą, jį atnaujindama ir pagražin
tikslui siūloma sudaryti nuolati Vakarų, diplomatai domisi šiuo jos (Nato) taryba trečiadienį pa Olandijos, vakarų Vokietijos, Ka
Hdama.
nį vakarų ir rytų Vokietijos dar planu, nors pripažįsta, kad jis tvirtino Vakarų valstybių — nados ir Prancūzijos
bo
komitetą, kuris reguliuotų nėra be pavojų. Jie visas savo vii Jungtinių Amerikos Valstybių, lyvaus pratimuose.
Tebevyksta kovos x
Reikia nuristi krašto akmenį, kuriuo buvo norima kape už
prekybos,
susisiekimo, kultūri tis deda į tarpusavį abiejų Vo> Britanijos ir Prancūzijos >— no
daryti tiesą ir gėrį. Reikia leisti, kad Kristus vėl prisikeltų...
Indonezijoje
nio ir sportinio bendradarbiavi kietijų kontaktą ir pasitiki va tas, siūlančias Rytų — Vakarų
Kad prisikeltų, paskirų žmonių širdyse sunaikindamas mirti
Jonas X X I I I
užsienio reikalų ministerių kon
JAKARTA, Indonezija, kovo mo klausimus. Komitetas turėtų j karų Vokietijos persvara,
nos nuodėmės naktį; kad prisikeltų Šeimose, abejingumo ir šal
PJT delegatus
ferenciją.
tumo tamsybes pakeisdamas meilės saule. Darbo vietose, mies 26. — Indonezijos laivynas kovo neformalų pobūdį.
Su griežtesniu planu jie nenori
Amerikiečių, britų ir prancūROMA, — Kovo 20 d.
Plano tikslas
tuose, tautose, nesusipratimų ir neapykantos vietose naktis tu ja su laivais, kurie bando prista
išeiti dar ir dėl to, kad jie bijo,.
ri nušvisti, kaip šviesi diena. Tik tada pasiliaus kova, tik tada tyti reikmenų sukilėlių dali
'A_1
AJ
• xr I_: X-- u *9 notos ketvirtadienį įteiktos Ii oj audiencijoj popiežius Jonas
niams Sumatros ir Celebes salo šis planas, kuris dar nėra ga-1 J°g po Adenauerio Vokietija gab j
bus taika.
jx x m p r i ė m ė p ^ r g ^ 3 * ^
Rugi^
Ateik, Viešpatie Jėzau! žmonijai trūksta jėgų. Žmonija se. Tai vakar pranešė žinių agen lutinai išdirbtas, laimi šalininkų J pasukti neutralizmo pusėn ir iš-! Vakarų Vokietija vėliau įteiks !pos valstybių seimo delegaciją,
Vakarų sostinėse, ypač Washing- stoti iš Atlanto sąjungos (Nato). notą Rusijos vyriausybei.
kuri, aplankinai Australiją, Pilinepajėgia atrišti tą didžiulį akmenį, kuriuo ji pati norėjo tave tūra Antara. Laivynas keletą su
tone.
Manoma,
kad
vakarų
Vo
\
pinus, Tobuluosius ir Artimuo- •
uždaryti kape. Atsiųsk savo angelą, Viešpatie, ir padaryk, kad kilėlių laivelių sulaikė ir
kietija
savo
kultūrine
ir
ekono
1
sius Rytus, pro Romą grįžta nakonfiskavo.
mūsų naktis nušviestų kaip šviesi diena.
mine persvara tokiu būdu turėtų
į mo. Audiencijoje dalyvavo ir Va
Marija, kuri matei jį prisikėlusį; Marija, kuriai pirmasis
progos daryti visokios įtakos ry- tikano valstybės sekretorius kar
prisikėlusio Jėzaus pasirodymas išblaškė visą neišsakomą rū
1
B
atistos
name
dabar
tų Vokietijai ir ilgainiui privesti
dinolas Tanfiąk
pestį ir skausmą, susitelkusį kančios naktyje. Marija, tau au
prie geresnės vienybės. Taip pat
—
Prancūzijos
prezidentas
de
Gauūe
praėjusį
trečiadienį
išėjo
yra našlaičiai
kojame pirmuosius tos dienos žiedus. Tau, dieviškosios Dva
tikimasi, kad šitoks planas su ii savo spaudos konferencijos Paryžiuje kaip Vakarų Europos stip
Kipneciai graikai
sios Sužadėtine, mūsą širdys ir mūsą viltys!
HAVANA, Kuba, kovo 26. — švelnintų Berlyno įtampą. Šis riausias vadas prieš sovietų imperializmą ir tvirtai palaikąs EisenŠvietimo ministerija vakar pra planas netiesioginiai reiškia rytų hotoerio — DuUes doktriną pasaulinėje politikoje. De Gaulle so- švente Graikijos dieną
nešė, kad nuverstojo prezidento Vokietijos pripažinimą de facto. vietų betkokį bandymą, išgauti iš Vakarų nuolaidų su grasinimais
NICOSIA, Kipras, kovo 26. —
'.. Daugelis šneka, veikia, blaškosi, nerimastauja. Bet dėl ko Batiste* ištaiginga vasarinė re Tačiau šią nuolaidą vakariečiai Berlyne, pavadino neprotingu. Jis aiškiai pasakė, jog Prancūzija j Tūkstančiai graikų kipriečių tregalą gale. tokie menki to triukšmingo veikimo vaisiai? Priežas zidencija, penkios mylios į rytus yra pasirengę padaryti, kad užr-jeis įkąrą, jei rytinė Vokietija ar sovietai sutrukdys vakariečių su- ' čiadienį ?v~ntė Graikijos nepri
tis labai paprasta: visame tame veikime nebuvo Dievo.
nuo Havanos, paversta našlaičių stotų kelią Chruščevo pashlly- fsisiekimą. De Gauūe, senos kartos politikas, premjerą Chruščevą klausomybės dieną. Nicosijos ir
Nebeatsimenu kokioje dramoje įeina į sceną vienas vaidila vaikų namu.
mai, norinčiam sudaryti rytų ir prisimena, kaip paprastą Stalino pagalbininką.
j kitų miestų gatvės buvo papuoš' ir uždainuoja. Jo balsas taip visus sužavi, kad viską palikę, jie
:v«
vakarų
Vokietijos
federaciją.
— Prezidentas Chiang Kai-shek vakar pasiūlė tibetiečiams K™ vėliavomis Studentai ir kitų
f
seka paskui nuostabą dainininką. Galėtą juos nuvesti į pasau
• Lenkija pirko Kanados kvie Chruščevas praėjusią savaitę pa nepriklausomybę, jei tautinės Kinijos vyriausybė atgaus žemyną iorganizac;j4 nariai suruošė eiselio kraštą, jei norėtų. Pagaliau vienas paklausia: .JSakyk, kas čių.
reiškė, kad „iš tikrųjų Vokieti ir jei tibetiečiai norės būti laisvi. Jo pareiškimas sukilėliams tibe nas Kipro miestuose. Kipro vy
.-.
tau davė tokį balsą?" — „Okeanas, mano tėvas", — atsako vai
jos sujungimo niekas nenori". tiečiams sako, jog jis vadovaus savo daliniams prieš komunizmą, riausybė pirmą kartą dalyvavo
dila. — Ilgai, ilgai jis klajojęs vandenyno krantais, mąstyda
Dėl to galima tikėtis, kad fakti jei tibetiečiai tęs savo kovą.
šventės iškilmėse. KALENDORIUS
t'A
mas, stebėdamas nuolatinį jūros liūliavimą ir stengdamos už
nis rytų Vokietijos pripažinimas
—
Etijopijos
karalius
Baile
Selassie
priėmė
kvietimą
vizituoti
šaukti vilnią ūžimą.
,
Kovo 27 d : Didysis Penkta jam bus priimtinas.
3,000 darbininku
Sovietų Sąjungą sekančią vasarą.
Bedraugaujant
su
vandenynu,
bemąstant
gilias
mintis, gi dienis.
:
I
Netikras Adenauerio
— Sprausminių keleivinių lėktuvų tarnyba tarp Londono ir
su policija
lesnes už jūros gelmes, jo balsas ir jo žvilgsnis tapo tokie ža
Saulė teka 5:44, leidžiasi 6:1L
nusistatymas
Maskvos
bus
pradėta
sekančią
vasarą.
vingi, kad zmąnės, jį pamatę, negalėjo ištverti ir sekė paskui
BUENOS AIRES, Argentina,
— Prezidentas ir Mrs. Eisenhovoer vakar išvyko į savo Gei kovo 26. — Trys tūkstančiai me
jį, kaip užburti.
Būkštaujama, kad šį planą
Kas mano žodžiams, %as mano apaštalavimui duos tokią
paskutiniame momente gali pa- tysburg, Pa., ūkį Švęsti Velykų. Spaudos sekretorius Hagerty pa- talo darbininkų trečiadienį kovo
Oro
žavinčią galią?
j» it jes apylinkėje šiandien — jhddoti vakarų Vokietijos kanc-^ reiškė, kad jie grįi į Washintgoną pirmadieni.
jo su policija prie savo unijos
•
Dievas, beribis tobulybių vandenynas. Turiu visada at apsiniaukę, galimas lietus, apie leris Adėnaueris. Ligi šiol jis kie- , ' — Jungtinės Amerikos Va9tybės, Prancūzija ir vakarą Vo- būstinės. Jie nuvertė gatvėkarį
minti, kad vidujinis, dvasios gyvenimas yra apaštalavimo sėk 40 laipsnių; rytoj — dalinai ap- tai priešinasi betkokiam pripaž*- į kieti ja Leningrade atidarė techninių tr mokslinių leidinių parodą. nuo bėgių ir padarė užtvarą, kad
Ąį
mės sąlyga ir jo širdis.
ir Šalta
nimui „Maskvos lekaju", kaipfia\Tai vakar pranešė soiakią žinią agentūra T
policija neįeitų į rūmus.
r
\f
i'
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P A S K U T I N IŲ Ž I N I Ų
SANTRAUKA
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Penktadienis, kovo

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, ELLINCMB

tos stokos, mes neturime gaH- 7 ^
-r""
mybės padiskutuoti.
Gerai žinome, jog šios žaidy
nes mūsų tarpe pats didžiausias
įvykis, tebus tik įžanga j kitus
platesnio — tarptautinio mas
to susitikimus. Žaidynių metu
ims sudarytos lietuvių rinkti
nes, kurios balandžio mėn. 25d86 -dyi. Chicagoje artos ,'į -Pabal- į
tiečių varžybas krepšinyje, tink
sveikiname parapi^ecius, 3i»ugus"ir.pa^falinyje ir stalo tenise. Tai daly
mus ir Tinkime, kad Ic^ftū au ptMkemsiu
kai reikalingi daug apsigalvoji
mo, sumanumo, darbštumo, pa
Kristumi kiekvienas pt&kękumSm kilnessišventimo.

^

oTio&tĮjyžvalaa $

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
PROGA

Redaguoja EDVARDAS SULAITIS,

Nuoširdų sveikinimą ir linkėjimą siunčia Cicero lie
tuviams ir visiems MčinKams ffikagėfe ; ir 4n#wr

Šventų Velykų Šventėse

1SS0 So. 51st Avenue, Ckero 50, 111., telef. OLympic 6-1357

DIDELIŲ ĮVYKIŲ

SV. ANTANO PARAPUOS KUNIGAI
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ŠVIESOJE

£DV. š i LAITIŠ

Prel. I g . Albavičius

Artėjame prie pirmo didžiojo panašiomis progomis jau yra
v
šių ihėtų mūsų sportinio gyve- į buvę pareikšti. Čia tik norime : Čia -tferes "Tji&i :8Mb«id#fiitos4 niam gyvenimui.
V.Ufba
"
nimo įvykio — IX-jų šiaurės A-; palinkėti jų rengėjams geriau- komandų sudarytojų, jų vado
"Draugui" ir visam jo stabui linkime sėk
merikos liet. sporto žaidynių I- j šios kloties organizaciniame dar vų bei žaidėjų jėgos, ką mes
S. Gaučias
mos dalies varžybų. Pažvelgę į j be bei skaudaus pravedimo anksčiau nevisada pastebėdavo
mingai skleisti Kristaus idėjas lfetovic tarpe.
kalendorių, matome, kad jau tik} reikaluose. Taip pat norime me, bet kas yra būtina, neda
P. Patlaba .
savaitė mus skiria nuo jų pra-: pabrėžti, jog tie sporto vie- loma. ' Šioje vietoje asmeniškos
A. Vilkaitis
džios, todėl ta proga, tenka tar- netai a r jąaskiri sportininkai, ambicijos bei kitos pasismaguti vieną kitą žodį.
kurie yra pasižadėję čia daly- navimo tendencijos turės būti
y/
, , | vauti nepakeistų savo sprendi užmirštos, nes tautinės repre- j
Yra malonu pastebėti,
ia-Uj
mų prieš pat žaidynes, nes tas zentacijos srityje tiems daly Jr
:
^1
1951
metais
užsimezgę
panašūs
Jr
kams
tikrai
yra
"ne
vieta.
atneša nemaža komplikacijų
S. Amerikos lietuvių sportinin.
. .
Taip pat norime atkreipti dė
« < ^
... .
........
. tiek rengėjams, tiek kitoms ko
Linksmų Šv. Velykų Švenčių
mandoms.
I
r
pagaliau,
norime
mesį
į
faktą,
jog
sportininkai
yra
išsiplėtę j didelio
var
kų susibūrimai,
iki masto
šiai dienai
*
,
icž«fr
žybas. Jeigu pradžioje juose su paskatinti Detroito . lietuvius, yra bene vieninteliai, kurie rekad
jie
nuoširdžiai
talkininkaugūlariai
(ir
gana
tankiai)
varL
I
N
K
I
•
tilpdavo visi, kas tik pareikšda
vo norą dalyvauti, tai jau šian tų (kuo mes neabejojame) vi- žosi su kitataučiais, sueidami
dien (bent komandinėse varžy suose su žaidynėmis surištuose su jais į glaudų kontaktą, kubose) turi būti daroma daly darbuose ir gausiai pačias var- " ° nebeturi kitų organizacijų
atstovai. Ypatingai pabaltiečių
vių atranka, nes žaidynių rė- j žybas sektų
Iiriki Visiems ulefirViams
^ ?,v \
varžybos, 'yra bemaž vienintelis
mai negali aprėpti perdaug gau
Taip -pat šioje vietoje reikia trijų Pabaltijo tautų jaunimo
sų sportininkų skaičių.
SEGHETTI TRAM0L m^aEr\X^
j prisiminti ir keletą kitų ryškės- bendradarbiavimo laukas ir čia
7022 S. Talman Ave.,
PRospcct 8-5268
Taigi šiandien žaidynėse jau j nių mūsų . sportinio gyvenimo mes saviems reprezentantams
INC
s, dalyvauja tik pajėgesnieji vie- Į taškų, kuriuos dažniau, dėl vie
(Nukelta j 4 psl.)
netai, tą teisę išsikovoja apy-Į
^ i gardinėse pirmenybėse. Tai yra
Jr
2451 SOUTH OAKLEY AVEMtfE
:
^
r nemažas žingsnis į priekį, ro- {r
. dantis, jog jau yra iš ko pasiChicago 8, III.
Telef. YArds 7^278-3279
Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linksmų Šv. Velykų Švenčių
| rinkti ir skatinantis sportinin\ kams dėti daugiau pastangų,
LINKI
SEGHFTTI
norint
patekti
j
tą
"išrinktųjų"
linkime
visiems
savo
klientams
ir
draugams
savo klientams, draugams ir pažįstamiems
\ skaičių.
parūpina ne tik kelionei biletus, lėktuvais, laivais,
Balandžio
mėn.
4-5
d.d.
į
DeBALYS R A D I O & TELEVISION
traukiniais Ir autobusais, b§t taip pat brgamiubja
| troitą suvažiuos daugiau negu
S A L E S & SERVICE
ekskursijas į jdomesnias vietas Amerikoje, Kanado
300 sportininkų, iš kurių nema
ŠVIEŽU M£SA IR IMPORTUOTI
2646 West 7 i st Sreet
PRospect 8-5374 ža dalis bus iš mūsų sportinio
je, Meksikoje, Pietų Amerikos valstybėse, Europoje
IŠ EUROPOS DELIKATESAI.
prieauglio tarpo, šį kartą I-jų
ir kitur.
—;
tokių
žaidynių
dalyviai
jau
su
B. I. BRAZDŽIONIS, savininkas
2433 W, 69th Street
Tel. PRospect 8-0129
^
darys tik nedidelę dalelę, o dau
=^
gumoje bus nauji veidai, jau
'
• !
_.i...
',
I
J
'
pradėję žengti savo pirmus žin «s
gsnius}
(prieauglio
klasjg
daly
' f ~T7Z
l
t. ••
viai) a r subrendę šiame krašte.
THE UTHUAJflAM SSOLT rRIBHD
Žvelgiant į tą gausų jaunimo
6-eset
tb46 We*t bSrci St, Chicigo 5», UbadU
^f*
būrį, dar galime būti tikri, jog
s»
mūsų sportinis judėjimas greiSecond-class postage paid at Chicago, IlKnois

J

4^9

BERNARD

LMsmiį Šv. Velykų Iv^haį

P L U M B I NG

CO M PAN Y

r

v

mmi Boafiftu, mc. [

VOS YLIUS FOOD M ART

SUBSCRtPTION KA.TKS
• lu.yf per >ear outalde ot CIUcagi.
II 2.i0 per year ln Chicago A Ctoer*
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Foreign J12.0C per year
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: mai
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Metama

Nemanau, jog reikėtų daugiau j ahk**oj «r cicero;
I apie šias žaidynes bei iu reikš- i *5? r i A V l r **••«»;
mę. kalbėti. Juk nedaug naujo i
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Linkime Visiems Lietuviams
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DR. ir M RS. P ATKOČIU N AS
1446 So. 49th Ct.
5147 So. Hafcted St.,

Gcero 50,111.
Chicago, 111.

JADVYGA

irmM&&mjėiazvm&
savinitdrai

Susitarti Tel. OLympic 2-4276

2457 W. 46 Place
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Tei VIrginia 7-1250

Ne kasdien "Drauge" telpa mano adresas.' Prašome žiūrėti i
telefonų sąrašą, Cfuoagos ar Cicero. Dr. Petras Atkočiūnas.
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Linki Savo Kostumeriams ir Draugams
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Linksmų Šv. Velykų Šverrcių
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS
IR DRAUGAMS
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Linkkne Vteem*
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S K O L A S IR ELZBETA
'GUDAUSKAI
C 2 E I O A I R HOLLYWOOD SALft
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SUKNĖLfiŠ, PALTAI, ^ILLTOES IR KAILIAI
VESTUVIŲ VCLIONAI IR SUKNJBS 5TCSŲ
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RENDON

2419 W. 43rd St. Tel. Vlrgihld 7-9780
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NUfsMMAS NOO KRYŽIAUS

KELTIS GYVENIMUI

- siūlymus, ji ne vieną kartą bu
vo pastačiusi Atlanto Panto
Organizaciją, arba sutrumpin
tai — NATO — į nelengvą pa-.
dėtį. Sio krašto valstybės sek
retoriui J. F. Dulles j a . daug
i kartų yra tekę lankyti NATO
narių sostines, kad užbėgus už
akių gresiančioms
susidaryti i
toje organizacijoje
spragoms.;
Dėka bendram pavojui iš Sov.etų Sąjungos pus£s ir dėka
sumaniam Dulles vado.avimci, :
NATO ne tik laimingai išsilaikė
per pirmąjį savo veiklos dešimt
mėtį, bet ir žymiai sustiprėjo,
kaipo svarbiausia užtivara bolše
vikų veržimuisi į Vakarų Eu
ropą.

kad keturis metus jiems kovo
ja t su bolševikų palaikomu su
kilimu Alžirijoje, jie nėra gavę
jokios paramos pagal Atlanto
pakto raidę. Paryžiuje buvo ki
lę reikalavimai visai nuo At
lanto pakto atsisakyti. Bet tas
paktas įpareigoja Prancūziją
dar dešimčiai metų. Dėlto at-,
rodo, kad jeigu iš NATO pu-1
sės neb.s padaryta tam tikrų
mostų Alžirijos klausimu, pen-1
ktoji Prancūzijos respublika
pasitenkins tik formaliniu pri
klausymu prie NATO.

tusi. Bet bijomasi, kad PrircŪzijos pavyzdžiu nenueitų kiti
NATO nariai. Dėlto numato
mas VVashingtone NATO užsie
nių reikalų ministerių suvažia
vimas NATO dešimtmečio pro
ga susirinks nelabai pakilusioje
nuotaikoje.

Netenka smulkiai dėstyti Kristaus prisikėlimo i š numirusių
prasmės krikščioniui, juo labiau praktikuojančiam savo tikėjimą
katalikui. Jis skaito, # s dažnai girdi bažnyčioje apie visa tai,
ką reiškia Velykos. Jam labai dažnai kalbama, kad Kalėdos ir
visos kitos krikščioniškosios šventės neturėtų jokios prasmės,
— Gyvenimas man nėra tik
jei Kristus nebūtų prisikėlęs iš numirusių. Ir tai y r a šventa tie
sa, kurią daug kas'bandė užginčyti, moksliškai ir kitokiais bū- !
trumpai deganti žvakė. Tai sa
dais įrodinėti, kad taip nėra, tačiau ligšiol dar nieks nepajėgė i
votiškas puikus žibi.-.tas, kurį
ir nepajėgs t o s tiesos paneigti.
gavau laikinai palaikyti, ir a š
Todėl Velykų šventės mums duoda visas progas atnaujinti
noriu, kad jis degtų kaip gali
savo tikėjimą į Kristaus prisikėlimą. Labai prasminga yra Ve
ma šviesiau, kol aš jo neperlykų rytą kartoti šį savo Credo: Tikiu į Kristaus prisikėlimą
duosiu ateities kartoms.
Kai Prancūzijos karo pajė
visa savo siela, jausmais, širdimi ir protu! vIr tasai tikėjimas te
—G. B. S h s w
veda kiekvieną iš mūsų ir gyvu žodžiu, ir raštu, ir darbu bei
gos kone visą laiką buvo įtrauk
veiksmais būti vertais viso- to, ką Kristus atnešė mums žemėn,
tos į kolonijalinius karus, NA
— Žmonės nieko nemėgsta
ką Jis mums davė. Jis trokšta, kad mes prisikeltume iš savo
TO* vadovybė prie jų atitrau taip lengvai duoti, kaip pata
apsileidimo, iš apsnūdimo, iš nusikaltimų savo artimui, sau pa
NATO dešimtmečio minėjonas kimo iš NATo jau yra pripra
rimų.
— Rockefoucauld
čiam ir Dievui ir būtume Kristaus įsteigtosios Bažnyčios, visuo
lieka netikėtai aptemdintas
tinės ir "kovojančios Bažnyčios, veiklūs, kovojanti nariai, nes
Per paskutinį NATO Tarybos
Kristus ir Jo Bažnyčia amžiais turėjo, turi ir turės piktų prie
^>
Duokite savo 1958 metu mokesčiu (income tax)
suvažiavimą Paryžiuje Prancū
šų, mėginančių • sužlugdyti ir sutrukdyti jos pasiuntinybę žemė
je, paversti žmogų vergu, padaryti pikto vergais ištisas tau
zija pranešė kitiems NATO na
LAKŠTUS UŽPILDYTI
tas, visą žmoniją.
riams, kad ryšium su įtempta
Praėjo Didysis Penktadienis. Atėjo Velykos — Kristaus
padėtimi Alžirijoje, ji negalė
prisikėlimas.
sianti pavesti NATO savo karo
4127 So. Richmond Street
Virgin:a 7-3030
Gilus tikėjimas turi prasmės ne vien tik sielos reikalais
Po to Juozapas iš Arimatejos (būdamas Jėzaus mokytinis Wt slap
laivyno Viduržemių jūroje. Kai
prie
ARCHER
AVENUE
besirūpinant, bet ir žemiškuose dalykuose. Mūsų tautai ypač
tas iš baimes žydų) prašė Pilotą leisti jam nuimti Jėzaus kūną.
dar ankščiau Prancūzija ati
;
Pilotas leido. Taigi jis atėjo ir nuėmė Jėzaus kūną.
yra reikalingas gilus tikėjimas į pavergtosios ir kankinamos
Pildo biznio, nuosavybių ir asmenų lakštus
traukė
dėl tos pačios priežas
Šv. Jonas 19-38
Lietuvos prisikėlimą laisvam ir nepriklausomam gyvenimui.
ties didesnę savo karo pajėgų
Chicagos lietuviams pildo lakštus jau per 25 metus
Daug kas iš mūsų atsimename a . a. kardinolą Samuel A.
dalį iš Europos, prasilenkda-, «
Stritcft, Chicagos arkivyskupą, kuris, besilankydamas lietuvių !
^
ma su duotais NATO pažadais,,: /jpobūviuose. ir besakydamas jiems kalbas, veik kiekvieną kartą
Penktosios Prancūzų Respublikos vaidmuo Atlanto - naujas NATO karo pajėgų silp
primindavo, kad šiuo metu Lietuva kenčia Didžiojo Penktadie- '
LINKSMŲ
ŠV VELYKŲ
ŠVENČIŲ
ninimas iš Praniūzrjos pusės
Pakto organizacijoje
nio kančias. Ji.yra prikalta prie kančios kryžiaus... Bet tikėkim, !
Linkiu V i s i e m s S a v o KosturaeriSJUS Ir D r a u g a m s
sukėlė kitų NATO narių tarpe
praeis baisusis Penktadienis, ateis Velykos ir Lietuva naujar
P. DAILIDĖ, Syracuse, N. Y.
slegiamo įspūdžio. Nes dabar
prisikels gyvenimui, laimingam, laisvam gyvenimuil Didysis
Prancūzija, galima sakyti, dakardinolas tikėjo Lietuvos prisikėlimu.
VAISTININKAS
Ryšium su padidėjusia karo tikslas buvo atremti raudono
Tikime ir mes jam. Kristaus prisikėlimas duoda šviesių vil
jo s imperKdizmo užsimojimus j lyvaus NATO tik simboliškai
YVholesale a n d R e t a i l
grėsme
dėl
Berlyno
krizės
šiuo
čių. Su juo atsivėrė pasauliui naujas gyvenimas, neš? s žmoni- j
pasiglemžti
Vakarų Europą. tik smulkiais kariuomenės da
Botanical D r u g s a n d P a t e n t Medicine
jai šviesą, teisingumą ir tiesą. Tuo ir mes remiame savo viltis j metu įgyja ypatingos reikšmės
liniais,
kas.'jokiu
būdu
neatitin
Tas pavojus tuomet buvo tok3
3259-3261 S. H a l s t e d St.
Telefonas VIctory 2-9584
į Lietuvos prisikėlimą, nes tikime, kad, ar vėliau, ar anksčiau Atlanto Pakto Organizacija.
ka didžiosios valstybės padėtį. "V:
aiškus
ir
netarpiškas,
kad
Va
pasaulis.pravers savo akis ir pamatys bei supras reikalą at- j Atlanto paktas buvo pasirašy
^
Tokią Prancūzijos laikyseną
statyti Kristaus atneštą žemėn tiesą ir žmonių gerovę, pagrįs- j t a s VVashingtone 1949 m. ba karų Europos saugumo patikri
t?
kai kas aiškina prezidento De
tą artimo meilės dėsniais. Iš t o išeidami, ir mes negalime neti-! landžio 4 d. Jo svarbiausias nimas privertsė rasti bendrą
kalbą gynimosi reikaluose ir Gauiie nepasitenkinimu ta kuk
keti, kad-Lietuva būtų užmiršta, nes juk ir jos likimas, kaip ir j
tokius Europos kraštus, kurie lia padėtimi, kuri buvo skirta
visų tautų, visos žmonijos, yra Jo rankose.
Kūryba, laisvė ir tėvynė
Linkime Visiems Savo Rostumeriams ir D r a u g a m s
Toliau autorius rašo:
ligi tol be formalinių santykių Prancūzijai Atlanto Pakto Or
Savo giliu tikėjimu, savo darbais ir veiksmais, savo broliš
ka itfefie fr vienybe gafime ir turime prisidėti, kad greičiau atei- Į "Turime" dvi estų, dvi latvių, dvi beveik jokio bendradarbiavimo ganizacijoje. De Gatnje, dar
Hetuvių, dvi lenkų, čekų, vengrų,]
- a
prieš savo atėjimą į valdžią ne
% Lietuvos prisacėlimo rytas!
GROCERY and M E A T M A R K E T
rumuną, bulgarų, albanų, ukrai- i tarp savęs nepalaikė. Tuo keliu
kartą buvo neigiamai išsitaręs
4624
S
o
u
t h Wood S t
Chicago, Illinois
niečių, rusų ir net dvi vokieėių Ii-1 Vakarų Europa buvo sucemendėl
NATO.
Dėlto
Amerikoje
ir
,
teratūras. Raštas, atitrauktas nuo j ^ ^ ; ^į—į. į ^ t M vienetą,
Vtrgfaiia 7-8025
Anglijoje jis buvo sukėlęs net
savo tautos, negali teisti sveikų i ^ T T ••* - • *-!~a£~?l£ • »
atžalų, bent ilgesniam-laikui. Bet H2 kurio ^toVmt Ttmenkai, SOr.
,
tani
mesnegali
taip pat
žinome,
kad
rašytotikrą nepasitikėjimą savo
jaš
kurti,kai jam
yra
atim j vietų Sąjunga jau nedrįso savo i
ta laisve rašyti pagal savo sąžinę. užsimojimus vykdyti
Raudo- politinėmis pažiūromis, kurios
Šiuo metu turim abu tuos para nasis pavojus" į**p***" pradėtas i a trode nepakeliui bendriems Va- i
doksus, ir nemaža yra tokių, ku
Gauiletikslams.
tą nepasitikėji
k*"* de
Europos
Bet v e - '
ir
bedieviai,',"
dorieji
'ir
iš
rie galvoja, kad šitaip ir toliau ga pamiršti, o drauge-su tuo į At-1 liau
Dvasia nesileidžia
krypėliai. Kas tos tiesos nežino, li būti. Norėčiau čia tik pabrėžti, lanto Pakto Organizacijos na mą' išblaškė,
pasirodydamas
pančiojama
negali, būti didesnis rašytojas ir kad ir varžomos srovės susiranda rių tarpusavius santykius pra uoliu Vakarų Europos susiar
>.
Tremties Rašytojų klubo PEN menininkas. Kas nepažįsta tautos kelius į jūras".
dėjo prasiveržti nuo seniau už tinimo šalininkn. Tik dabar se
pirmininko Peteris Aigars straips sąžinės, negali tautos vardu kal
Dviguba
našta
silikę
kivirčiai. Užtenka čia ni šešėliai vėl prisimenami.
nį „Europos dvasia" išsispausdino kėti Naująjį gyvenimą sudaro mei
- visiems mūšy Klientams, o taip pat ir
Autorius
primena
rašytojo
AnEuropos Lietuvis kovo 5 d. nr. lė, bet ne neapykanta. Kaip gali dreas Koline žodžius, pasakytus prisiminti tik neseniai užbaig
Prancūzija turi ir kitų
Straipsnyje , yra įdomių minčių, ii klasikines neapykantos kilti P£N kongrese Amsterdame, kada i trys
tą Kpro
salos
ginčą,
kuriame
įų šelpiamiems giminėms, draugams
Atlanto
Pakto
Organizacipriekaištai NATO
kurias čia pakartojame.
raštija ir iš klasių kovos kultūra! jis tvirtino: Wo kiek metų ims | ^ ^ ^ _ ^ ^
GraiMja
ir pažįstamiems
Diena po dienos vis labiau tirpsta aiškėti, kad žinomiausiems rusų
Savaime yra aišku, kad Al
Individuali dvasia
ir
Turkija
—
bu-vo
taip
įsikarš
j
klasinės sienos, o rašytojas priva rašytojams teks dvigubą naštą
"Socialistinis realizmas gryniau lo atsistoti ant tvirtesnio pagrin nešti. Viena bus atlikimas savo mi čiavę, kad kilo pavojus pačios žirijos sukilėliai turi ne tik mo
rališką paskatinimą iš raudo
siomis savo formomis yra ne kas do, ant kurio jis galėtų statyti sa sijos, o kita — išlikti". Pasternako
kita, kaip rašto ir meno pajungi vo mūzai šventyklą, štai čia ir Daktaras Zivago patvirtino tą spė organizacijos skilimui. Laimei, nųjų, kurstančių juos atsipalai
mas valstybės valdžiai. Tos pažiū- yra ta neperžengiamoji siena, ku jimą. Bet Pasternakas nėra vie Chruščevas laiku išėjo su savo duoti nuo bet kurių ryšių su
'ros panašiai visomis priemonėmis ri skiria laisvąjį rašytoją nuo Be nintelis. Gal būt, jau ir netolimoj grasinimais Berlynui, primin
stengiasi įrodinėti, kad kuriamo silaikančiojo socialistinio realizmo ateity ne tik rusų, bet ir kitų ry damas senus Sovietų Sąjungos Prancūzija. Įvairiais kanalais
ji jėga yra*' ne atskiras žmogus, ideologijos. Čia yra toji kryžkelė, tines Europos tautų literatūrose
tie sukilėliai gauna ir reikalin
kėslus, ir tuo žymiai padėda
bet kolektyvas. Mes visi labai ge
iškils
koks
ligi
šiol
nežinomos
rū
g
ą ilgam karui amuniciją. Tuo
rai žinome, kad kaip apie naujų kurioje mes turime stovėti, kai šies darbas, kuris sudarys pa.- mas Kipro salos ginčą išspręslaisvosios
dvasios
nebepajėgiame
tarpu Alžirijj yra Prancūzijos
vertybių kūrėją galima kalbėti tik
grindą naujajai Europos literatūmetropolijos dalis, ir pačiame
apie individą, bet ne apie kolekty užčiuopti. Čia mums uždedamos ir rai.
vą. Kcflektyvinė dvasia yra nevai pareigos, kuriu mūsų draugai ne
Chicago 4 , U linois
Toliau autorius sako, kad dva f B e t tokių "slidžių" dalykų, Atlanto Pakte, šeštame st raips ]
singa. Tik vieniša siela imasi sau gali pasiimti. Mes privalome kal sia nesileidžia pančiojama ir jeigu
visus dvasinės kūrybos sunkumus. bėti vardu tų savo tautų, kurių niekas nesirūpina padėti Europos kaip Kipro sala, slepiasi ir dau n y j e yra įrašyta, kad Prancū
Tel.. VYAbash 2-9354
Kiekvieną kolektyvą sudaro indi kalbos mums yra gautosios, ir tol dvasiai išsilaisvinti, tai ji 'bandys giau Atlanto Pakto Organiza zijos Alžirijos departamentas
vidai.
Ir kiekviena kultūringa kalbėti, kol pačios tautos galės pati, nes nuostabūs dalykai įvyks cijos narių santykiuose. Mas įeina į Atlanto pakto ginamų
Mes turime tiesioginę sutartį su Intourist
bendruomene naudojasi tuo pali prabilti. Nėra jokių abejonių, kad ta ne tik pasakose, bet ir tautų
kva tai žino. Pakišdama tai šen sričių skaičių D§lto pancūzai
kimo, kuri ji gavo iš kuriančiųjų mūsų tautos ilgus metus ėjusios gyvenime.
nuo 1947 metų
!
nusiskundžia,
individu.". J į
.
vargo ir kančios mokyklas, dar
M. Melionas. 1 tai ten gudriai pritaikintus pa- ne be pagindo
^
Neperžengiamoji siena
sudės po žmonijos kojų savo žini
"Žmoniją sudaro protingieji ir jos vaisius. Mūsų pareiga yra pri
kie tuo požiūriu žingsniai ir sumanymai? Taip a i no
kvailiai, teisingieji "ir sukčiai, ti- sidėti, kad tie vaisiai noktų."
Š V A I S T A S rėjau, taip norėjau kuo greičiausiai apie viską patirti. ir Engelso išvedžiojimais. Aš dabar abejoju, a r esi
skaičiusi. Gal tik iš šalies girdėjai?
1
Ar tikėsi, v i s a s tas dienas kaip ant žarijų vaikščiojau.
Nuo tiesioginio atsakymo Rania išsisuko. Beveik
Laiškuose nenorėjau ir tau nepatarčiau aiškintis, nes desperatiškai sušuko:
Brangus v t y krašto Lietuviai!
labai pavojinga. Ką turėtum iš tos srities, būtinai
— Na, tai kas gi belieka ?
', -- .
slėpk. Nieko nelaikyk savo kambary. Ir anuos mano 4
Tik ne Marksas ir Engelsas, kaip kokie nauŠias eilutes rašau dar Tasmanijos salos — Aust
PREMIJUOTAS ROMANAS
laiškus būtinai sudegink. Nežinai nei dienos, nei va- jausi evangelistai. Man daug aiškesnis Karolis Kautsralijoje pačiame tolimiausiame pietiniame taške
landos, kaip kalbama apie mirtį, ka3a įsiverš randon- j kis. Patikiu ir tamstai pasiskaityti. Ten bent neskelfTeaiayal
siūlių komanda. Bet dabar galima atvirai pasikalbėti, biama, kaip „Komunistų Partijos Manifeste", p r a k e » Hobbarth Lietuvių kolonijoje. Ligi Vėlybi būsiu
Na, tai kaip? Kokios išvados?
toji proletariato diktatūra ir klasių bei visuomenės
Mūsų partija, kaip susipratusių darbininkų, o taip
H atlankęs Australijoje 13 Lietuvių grupių ir neskait
Kudirka daugiau buvo rūstus ir santūrus. Jokio giuogsnįų kova. Pusė bėdos jei
' " ta
' kova
* ~būtų
"*" ' numatyta
"'rf'"'il",w
pat ir inteligentijos, atsidėjisios darbininkų reikalams, entuziazmo nerodė.
tik prieš turtinguosius ir eksplotatorius. Dabar » lingus Naujosios Zelandijos Lietuvius.
organizacija, taipgi tari veikti ir gyvu žodžiu. Turi la-|
— Klausi apie išvadas? Tuo tarpu jos neigiamos...
kreipta prieš visus — net kitaip manančios. Tai kur
vinti prakilnesnius žmones iš darbininkų tarpo, idant
Kodėl ? — staiga pašoko Hania. Jos balsas nugi galas? Kaip toli galima nueiti tokiu įsibėgėjimu?
faagtfyje Vittft buvau prasytas sveikinti Lietu apsišvietę galėtų stoti į pirmąsias judėjimo eiles kaip krito—kaip
palaužta medžio viršūnė. Buvo augstas, skal
Ir koks pagaliau, pasakyk man, skirtumas: a r dabfcr
;:£ •
vius visur, Kur sutiksiu. Šia tad proga sveikinu vi vadovai.
sus, dabar prislopintas, baugštesnis. Po valandėlės pri
jodo mus caro žandaras, ar vėliau jodys koks nors
• — Kasdieninė darbininkų kova dėl savo būvio pa dėjo:
sus Draugo skaitytojui ir per jus visus Lietuvius
chamu ii a. toks pat darbininkų komisaras?
— O Razumeičikas tave gyrė. Sako patikęs jam...
gerinimo pas mus seniai prasidėjo ir eina pirmyn. Vie— Vadinasi atsisakai nuo Proletariato organizaAustralijos, Naujosios Zelandijos Lietuvius ir savo timai mūsų partijos darbininkų komitetai privalo rū- Esąs kritiškas, geros orientacijos.
.<• 'A »• T .
•
eijos!*
„. . . . , . , .
"
,_ --,
vardu. Visi jums Imkime daug džiaugsmo k ' pa pintis, idant šita kova eitų tvarkingai, nesustodama' r "«,„
au, dar
— Aš taip nepasakiau dar. Stoviu kaip sakoma
ligi pergalingos pabaigos:
i.
. ~~ T a i . g l ! _ k a d į P ^ * 8 * - P o to' '** gmJėj
kartą perskaičiau H. Spencerio ..Sociologijos pagrin ..bobinčiu je'".. Stebiu. Gal gi modifikuosią?
guodos Velykų Švenčių proga, kurių prasme tesu
— P&tariu perskaityti S. Dikšteino - J. Mloto: dai". Tas garsusis.Anglijos sociologas aiškiai įrodi
Hania pasijuto priblokšta ir gerokai apsivylusi.
stiprina visuose savo žmogiškos didybes pajautimą „Kto z szego žyje' (kas iš ko gyvens), „Ojciec Szymon" nėja,
kad socializmo mokslas praktikoje tai utopija. Labai gailėjosi išsišokusi. Nevykę pasirodė jai tie pair vilti į žmogaus asmenini ir mūsų kenčiančios (Tėvas Simonas), V\ Lftinechto - „W obronie praw- Jei būsimas gyvenimas bus sutvarkytas pagal to moks įĮ tyčių epitetai ir pirmųjų laiškų agresyvus tonas Ku
dy/ (Tiesą ginant)..Kas daugiau įkanda, tiktų J. Iva- ^ prilHAvm r
^ ^ neišvengiamai taip bus suvaržyta dirka v » s i ne toks, kaip ji vaizdavosi. Vvras su tutautos prisikėlimą.
nmkovo.
Sranvv veikalai.
vmVšlrfi
. . .
. V^. .
. ~niukovo, K. Sramo
»l .
riniu ir ne lengvai blaškomas. Plačiai apsiskaitęs. Ir
w„*.
r>
^ ^ gyventojų asmens laisvė, j o g visi turės pasidaryti
Maždaug po tnjaj savaičių vėl susitiko su Hania centrinės valdžios vergais, suvaržyti socializmo doV ne bet kaip, paviršutiniškai, bet giliai, mąstydamas.
Kristuje.
rni SU
Aišku buvo, kad tenka kapituliuoti. Tik nenorėjo
c
Nepaprastai judri ir šneki pasirolė. Klausimai kaip matiko. ir centralizavime
^ ^
*™***™> dof• iš
karto
pasirodyti nugalėta. Pasiskundė pavargusi,
• J'
if
krusa pabira
.
A,
flania
tik klaiisėsi.
v Vysk. V. Brizgys
f laH S k a i p p a t i k o
21
1
anfi 7 f T ^' ' '
R * ™ ^ " ^ ir visa , r ^ Nagi i r tas tamstos r^omenduotas Mykolas kad gaiva skaudanti ir paprašė palydėti į namus, fijo
(Bus daugiau)
apanka Ar dažnai lankaisi t e n - Ar jau įsirašei* Ko- Bakuninas. Jis irgi toli gražu nesutinka su Markso tylėdami.
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CHESTER KILKIS

NATO IR DE GAULLE

JUSTIN KŪLIS

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

ALEX IR ANASTAZIJA TUNKIAI
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CENTRAL PARCEL
SERVICE, INC
220 S. STATE STREET, suhe t2M
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

Penktadienis,

Dar vienas reikalas — gal
Šiuo metu turime naują spor- Jr
pats didžiausias ligšiolinis mū- tinės organizacijos vadovybę —
(Atkelta iš 2-ros dalies)
neturime pagailėti materialinių sų sportinis bandymas paskuti- Fizinio Auklėjimo ir Sporto Ko- j
gėrybių bei moralinio, paskati nių 10 metų laikotarpyje — mįtetą, kurio pareiga bus vėl
nančio jausmo. Kitos organiza tai S. Amerikos liet. krepšinio sucementuoti kiek apgriuvusį
cijos ar ištaigos, kuriems tie- rinktinės pasiuntimas j Pietų mūsų sportinės veiklos vežimą,
: , - . : , , ; . a r , a v , , « s , Amerikos valstybes. Reikia tikėt j) gerai sutarkyti ir išsileisti į
kitataučiais yra negalimas, pa tis, jog ir čia, kada tik bus i našų kelią. Tikimės, jog šis korodytų gražų mostą sportinin konkrečiai kreiptasi, mūsų vi-! mitetas jau savo veiklos prakams reprezentantams, paskir suomene neatsisakys vienokiu\\*įto && a * * ^ P * * » ™»
; pelų u* kaikuriais mūsų sportidami jiems dalį savo lėšų.
ar kitokiu būdu paremti.
nes veiklos ar paskirų asmenų
klausimais, reikalui esant, tars
autoretetingą
žodį.
(Continuation from part four)
Mes visiems artėjančių žaidy
nių dalyviams, jų rengėjams,
^ =
naujam Fizinio Auklėjimo ir
EASTER GREETINGS AND
Sporto Komitetui, bei visiems
BEST WISHES TO ALL FROM
geros valios sporto organizaci
jos prieteliams linkime geriau
WHITE MOTOR COMPANY
sios sėkmes!

kovo 2Z, 1969

Penktadienis,

Sporto kronika

e^

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkiu
visiems savo parapijiečiams, veikė
jams/ draugijoms ir pažįstamiems.
Sveikinu taip pat "Draugo" štabą ir vi
sus katalikiškos spaudos platintojus
linkėdamas jiems kogeriausio pasise
kimo.
Kun. J . Šaulinskas
Visu Šventę Parapi tos
Klebonas

Phone Vlctory 2-8180
2401 So. Archer A ve., Chicago 16, III.

J?
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BEST WISHES FOR A HAPPY EASTER

SAND, GRAVEL, CRUSHED STONE W0RKERS
LOCAL UNION No. 681
MR. M. T. PADLEY, President '

Phone Fleetwood 2-2424
810 Arlmgton A ve., La Grange, III.
^

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

SCHORSCH BROTHERS HOME BUILDERS
Phone PAlisade 5-7170
6059 West Irving Parfc Road, Chicago 34, III.

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

r?

Mid-West Jewelrv and Music

Best wishes for a Happy Easter Best wishes for a Happy Easter

i

ANTANAS P. ir BRONISLAVA LIAKAI IR SEIMĄ,
Sav.

2014-16 W . 35th St.

Chicago, Illinois

MAR-ZEE BEAUTY SH0P

TAI-SAM-Y0N

For appointment
Phone REDance 5-7496
4010 West 63rd Street

Chmese-American Kestaurant
Specializing in Cantonese Dishes
Orders to take out
Phone BUtterfiekJ 8-9018
1318 E. 63rd St., Chicago 37, III.

CHICAGO 29 ILL.
^v.

Tel. Lafayette 3-0332

Sš

Best wishes for a Happy Easter
Easter Greetings and

Mundjer's Pate 011 Service

Best Wishes to aH

Phone POrtsmoath 7-9877
600C West 63rd S t
CHICAGO 38, ILL.
Best wishes ; for a Kappy Easter

Courtesyof a
• f. ..X".±~.t.

•

l - . . ' • _ . .

FK-IEND

MARKO* DRUG CO.
Phone CAlomet 5-7711
3103 So. Halsted St.
CHICAGO 8, ILL.

Best wishes for a Happy Easter

FRANK J. SERPIC0

f

ARCHTTECT AND ENGHNEER
Phone SPring 7-6400
4800 No. Milwaukee A ve.

Linksmų Šv. Velykų Linkėjimai
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

Best wishe8 for a Happy Easter f
H. WESTER, Owner
Contractor for
Ashes and Rnbbish Removal
Phone AMbassador 2-6543

STALO TENISĄ IR BILIJARDA

JONAS BUDRIK'S

6044 N. Clark St., Chksago M, IU.

1442 So. 49di Court,
Cicero 50, HL
Tel. T0wnhaU 3-9472

ANN'S GR0CERY

=^

rf

2201 WEST CERMAK RD.

,

CHICAGO 8, ILLINOIS
4>

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

" \

linkime
klientams, draugams ir pažįstamiems

2652 West 7lst St. Tel. GRovefcilI 64852
Chicago 29, m.
A. ir P. STAISIUNAS. savininkai
^CN

Šv. Kryžiaus parapijos
klebonas Chicagoje
J?
^

Phone Woodland 8-9875
Blodgett Rd. and Ogden Ave.
DOWNERS GROVE. ILL.

EDWARD M. PUINKET
CARPET C0.
Phone ORchartl 4-4485
9002 Wbokegaa Road
MORTON GROVE, ILL.

Phone BErkaUra 7-1157

J

KAZIMIERAS ŪKELIS

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Savo Pacijentams ir Prieteliams

J

-.T..

DR. ir MRS. PETER T. BRAZIS

h GLOBĖ PARCEL
SERVICE

' : • •

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Linkėjimai
nuo " .. - |

1

[•E... j

ALGIRBO
to
ALDONOS
BRAZIŲ

COMMUNITY PHARMACY

> Y

SHUKIS BUILDERS,

r:

Tel. GAImnet 54163

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Kostumeriams ir Draugams

Šv. Velykų

EDVARDAS SAUNORIS

Linksimi Velykų Švenčių linkime visiems savo klijentams,
draugams ir pažįstamiems!

AL*S HILL TOP LOUlfOE
8514 S. Roberte Rd.
OAKLAWN, ILL.
Tel. GArden 2-9561

Nauji namai

Pramones namai

Komerciniai namai

#

Švenčių

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

IR ANELĖ KINCINAI

>

•

-

'.;\

MIDWEST SERVICE STATION

BUCERNfi IR GROSERNE
4441 So. Honore St.
Tel. YArds 7-1066 Chicago, DI.
**

2335 S. Westero Ave
. Chicago, IU
Pbotie VIrgk«ia 7-^758

•v$

._ • '

Linl

Šv* Velykų Švenčių

P H I U J P S "66" PfcODUClS — UOTOR
RANGE and F U E L DILS

linkime

k

iii-

GUS,

it

•

mūsų gausiems klientams, draugams ir pažįstamiems

BRl-VO SHUKIS

*:

BRUNO SHUKIS, Jr. ,'

'

; :

v -.'
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių

CERTMED FOOD
?
MARKET
v

m
MYKOLAS

•

:

.

Best wi8hes for a Happy Easter

'
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•
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0AKLAWR t ILLINOIS

Phone MUfberry 5-1444
584S W. <iHUl«, Chicago S4, BL

m

•

-

•.;

BAJORŪNAS

GB«-90»
2451 W«t69Str^«

,.

•f,,.

:

;

•t

- %-U
Kileago, II.

• r-'
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Seni namai

f

:

t- '

{r

dien. "Draugą", duokite jj kitiems.

f

•

M

MANDAGUS

Draudimas

•

1

PATARNAVIMAS

Nuosavybių administravi mas

JANET PONIS, Secretary: SALESMEN: Edward Stempinski, Florian Dodge, Felix J. Woods.
'

•

*

*

• ' T #. Ą
''•

v

PATIKIMAS

M

\

'.į^"j^i* "

VIEIOS IR U2SIENH0 GfiRIM AI PIGIAUSIOMIS KAINOMIS.

6934 West 95tli St

L0MBARD C0NTRACTING
SERVICE

1

UQU0R STORE i TAVERN

*

Ttlefonas GArden 4-2859

CHICAGO 39, ILL.

S REALTY CO.

linkiu savo klientams, draugams ir pažįstamiems >

& ir P. DAMBRAUSKAI, savininkai

2524 Nortfe Larjunfe

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. Draage'

,

PALANGA

3212 So. Halsted Street

3=3-r

Best wiahes for a Happy Easter

ALLIED HEATING C0.

J

:

Best wishes for a Happy Easter

Easter Greetings and
Best Wishes to all from

HANDY HARDWARE

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

linkime visiems savo klientams ir draugams
4

330 Norta Albany Ave.
CHICAGO 12, ILL.

VIRGIMIA 7-6592

Jr

Kun. Anicetas Linkus,

Phone Vaa Boren 6-0567

OPTOMETRIST

_

Atsilankę Velykų metu gaus margutį

SERVICE SCREEN
PROTINO C0.

Doctor Walter Swiatek

ir jos stiprėjime.

KUNIGUNDOS LIETUVtekA UŽEIGA

Best wishes for a Happy Easter

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

darbiaujant .parapijos dvasios atnaujinime

I

Wester Disposal Service

SANVIČIAI - CHILI
Loškite Shuffle-Board

Visiems sveikinimai ir padėka Bendra

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

CHICAGO 30, ILL.

Gėrimų, kaip vietinių, taip ir užsieninių pasirinki
mas didžiausias, nebrangiomis kainomis.

— KKI vyrų ir KPI moterų
krepšinio komandos viešėjo Ry
tų Vokietijoje, kur sužaidė eilę
rungtynių, jas visas laimėdamos
augštomis pasekmėmis. Mote
rys įveikė Halės Chemy 91:39,
Berlyno Humboldto un-tą 75:42,
77:56, 79:38, Leipzigo Kūno kul
tūros institutą 108:44, vyrai —
Halės Fomards 132:58, 108:52,
Halės Chemy 107:44, Leipzigo
KKI 122:46, 111:58, Berlyno
Humboldto un-tą 133:56, 79:48.
(E. S.)
— 1959 metų pasaulio mote
rų krepšinio pirmenybės bus
pravestos Maskvoje. Jose da
lyvauti jau užsiregistravo: JAV,
Bulgarija, Argentina,. Čekoslo
vakija, Brazilija, Rumunija,
Prancūzija,
— B. Zalagaitytė-Kalėdienė,
D. Nepaitė, J. Pipyne, A. Baltušnikas, A. Varanauskas pa
kviesti į Sov. Sąjungos lengva
atlečių rinktinę, kuri ruošis
1959 m. tarptautiniams susitiki
mams ir Romos olimpiadai.

•

Džiaugiuos, kad gyvai ir giliai supran
tate Kristaus mokslą ir jį vykdote gyveni
me, ypač Šv. Kryžaus parapijoje.

— Vilniuje įvykusias stalo te
niso rungtynes su Kauno spor
tininkais laimėjo vilniečiai 9:6.
Pažymėtina 'Saunorio pergalė
prieš Paškevičių ir Ramanaus
kaitės prieš Žilevičiūtę.
-#- Neseniai sudaryto "tary
binės" Lietuvos Sporto draugi
jų ir organizacijų sporto są
jungos organizacinio komiteto
pirmininku"
paskirtas A GudaJ?
navičius, o jo pavaduotojais —
=^1
J. Kilšauskas ir A. Ferensas. .

EASTER GRJEETINGS AND
BEST WISHES.TO ALL FROM

l?»K0

Kun. AB&+* Spurgis, MIC,
inž. Pranas, Drasotis jau ii-, tuvių Enciklopedijos atstovu
sėkmingai veda misijas šv. Jur gesnis laikas sunkiai serga. Bu-1 Clevelande V. Ročiūnu. CJevegio parapijoje. Misijos prasidė vo gydomas daugely ligoninių | landas pagal savo kolonijos gau
jusios Verbų sekmadieni, baig- ir garsiausių gydytojų. Šiuo me' sumą ir finansini pajėgumą, L- .
sis Didįjį šeštadienį. Jo įdomių I tu ligonis gydosi savo namuo- Į E. prenumeratorių skaičiumi ne '*
ir aktualių pamokslų pasiklausy se žmonos ir dukters rūpestin- gali pasigirti. Leidėjai tikisi jų
ti kiekvieną vakarą prisirenka goję priežiūroje.
j daugiau. Lietuvių Enciklopedi- '4
daug tikinčiųjų.
Joozas Kapočins, dalyvavęs * * l e i d i m ui persiritus | antrąEgidijus ŽUionis baigęs John, Dirvos spaustuvės atidaryme, » P u s e i r didžiausieji pesimisCarroll universiteto sociologijos j turėjo pasitarimus ir su Lie(Nukerta j t p«L)
studijas ir studijų metu ROTC|
---- —
. . ,.
,,
—y'
Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Įsigijęs j . leitenanto laipsni bu*
TRUMPAI
sisveikinimas", • Jakubeno "Po j vo išvykęs | 10 savaičių karinės
Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Dr. Kazys Ambrozaitis šiomis darželi vaikščiojau", Prie gin-', stovyklos kursus, kuriuos bailinkime
dienomis išlaikė radiologijos i taro jūros" -^ Pfeil, V. Scotto' g*č pirmuoju mokiniu. Egidijus,
visiems savo pacientams,' draugams ir
specialybės egzaminus ir gavo "Blynai", J. Brahmso valsą As: trumpai pasisvečiavęs pas saMŪSŲ GERADMIAMS, R£MCJAMS( o ypatingai pa- j American Board of Radiology' Dur ir kitas visų mėgstamas vo tėvus Clevelande, išvyksta
pažįstamiems linki
diplomą.
Jis
yra
pirmasis
lietudainas.
Rezervuokite
tą
šeštakariuomenės
prievolės
atlikti
dėjusiems sukelti pakankamai lesi; pastatyti Šv.
į Vokietiją.
vis daktaras JAV įsigijęs šią dieni kvarteto koncertui,
DR S B I E Ž I S
Šeimynos prieglaudą.
specialybę. Daktaras uoliai da- > yiadas ir Kratė Čyvai gavo
Petras Grigonis, išradęs ir už
lyvauja lietuviškame gyvenime., g r a ž i ą Velykinę dovaną — ket patentavęs automatinį laivams
Gydytojas ir Chirurgas
yra Ateities klubo narys, L. ^^ v a i k ą ^ ^ a u g i n a d u s ū į vandenį nuleisti ir ištraukti J
LABDARIŲ ORGANIZACIJOS VALDYBA Fronto bičiulių sambūrio valdy3148 West 63rd St. TeL: PRospect 8-1717
nus ir dvi dukras
Inž
čyv&s
prietaisą, jį buvo išstatęs Boat
bos Clevelande pirmininkas ir d i r b a ^ ^ ^ k e l i ų s t a t y b o j e i r Show. laivų parodoje, kur susi
KUN. A. LINKUS
trečiosios L. F. poilsio ir studi-. k a i p ^^^
valstybinius egza- laukė labai didelio pasisekimo, j H\
jų
savaitės,
įvyksiančios
rug-.
verčiasi
ir privačia ma- Gavo daugybę užsakymų ir įstei —
minus
KUN. ST. ADOMINAS
pjučio 9-15 dienomis Dainavos timnko-miiitferi*us praktika VI. ge bendrovę, kurioje P. Grigo- r^
stovykloje,
Mich., vadovas.
j C y v a s š i u o m e t u y r a A t e i t i e s nis yra viceprezidentas ir reika
ORLAND P ARK, ILL.
Linksmų Šv. Velykų Švenčių
lų vedėjas.
Don Kuraitis, Balfo 68 sky- k I u b o pirmininkas,
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
riaus kviečiamas, atvyksta į Oe , ~p
Jr
y
'-%>
velandą ir balandžio 5 d. 4 vai
lietuvių salėje padarys praneši
mą ir parodys filmą iš už Gėle-;
žinės uždangos, kur jis perei
tais metais lankėsi, šis lietuvis)
stambus prekybininkas, ta pa
DEGTfNfi, VYNAS, ALUS IR MALONUS
čia proga papildomai parodys
PATARNAVIMAS
ir filmą iš Lietuvos, kurioje lan
kėsi prieš pat antrąjį Pasaubnį
karą. 7 vai. filmas ir praneši
3436 S. Lituanica Ave. Chicago, IU.
mas bus pakartotas naujosios
Linksmų Šv. Velykų Švenčių
TeL Vlrginia 7-9601
parapijos salėje.
LVS Ramovės Clevelando sky
Linksmų Šv. Velykų Švenčių ^fcr
riaus valdybą 1959 metams su
Visiems
daro: F. Eidimtas — pirm., A.
<F
Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams Ir Draugams
Spirikaitis — vicepirm., L. Leknickas — sekretorius, Ed. KarLinksmų Šv. Velykų Švenčių
nėnas — ižd., K. Morkūnas —
kultūrinių reikalų vadovas ir
linkime visiems savo klientams ir draugams
skyriaus vėliavos globėjas.
Jarošeko kvartetas koncertuo
ja pirmą kartą Clevelande ba
landžio 25 d Kvartete, be pa
C. KfiRECKAS, R. Ph.
GĖLYNAS
SIUNTINIAI I LffiTUVA IR KITUS KRAŠTUS
ties vadovo, dainuoja Vytautas
Dargis, Antanas Peškys ir Jo
TeL PB 9-1355
50qpW^6thSU
Cicero,
Illinois
4102 Archer Ave.,
Tel, FRofltier 6-6399 nas Avelis. Sis kvartetas, jau
spėjęs gerai užsirekomenduoti
^ytoeu* OtTHPIC 2-0951
lietuviškajai publikai, be kitų
^ dainų, išpildys Kačanausko "At-

Sveikinu visus parapiečius, gimines ir
pažįstamus Velykose - Kristaus Prisikėlimo
šventėje.
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Albert F. MUaUftoms,
Sales Manager
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

Penktadienis,

Dar vienas reikalas — gal
Šiuo metu turime naują spor- Jr
pats didžiausias ligšiolinis mū- tinės organizacijos vadovybę —
(Atkelta iš 2-ros dalies)
neturime pagailėti materialinių sų sportinis bandymas paskuti- Fizinio Auklėjimo ir Sporto Ko- j
gėrybių bei moralinio, paskati nių 10 metų laikotarpyje — mįtetą, kurio pareiga bus vėl
nančio jausmo. Kitos organiza tai S. Amerikos liet. krepšinio sucementuoti kiek apgriuvusį
cijos ar ištaigos, kuriems tie- rinktinės pasiuntimas j Pietų mūsų sportinės veiklos vežimą,
: , - . : , , ; . a r , a v , , « s , Amerikos valstybes. Reikia tikėt j) gerai sutarkyti ir išsileisti į
kitataučiais yra negalimas, pa tis, jog ir čia, kada tik bus i našų kelią. Tikimės, jog šis korodytų gražų mostą sportinin konkrečiai kreiptasi, mūsų vi-! mitetas jau savo veiklos prakams reprezentantams, paskir suomene neatsisakys vienokiu\\*įto && a * * ^ P * * » ™»
; pelų u* kaikuriais mūsų sportidami jiems dalį savo lėšų.
ar kitokiu būdu paremti.
nes veiklos ar paskirų asmenų
klausimais, reikalui esant, tars
autoretetingą
žodį.
(Continuation from part four)
Mes visiems artėjančių žaidy
nių dalyviams, jų rengėjams,
^ =
naujam Fizinio Auklėjimo ir
EASTER GREETINGS AND
Sporto Komitetui, bei visiems
BEST WISHES TO ALL FROM
geros valios sporto organizaci
jos prieteliams linkime geriau
WHITE MOTOR COMPANY
sios sėkmes!

kovo 2Z, 1969

Penktadienis,

Sporto kronika

e^

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkiu
visiems savo parapijiečiams, veikė
jams/ draugijoms ir pažįstamiems.
Sveikinu taip pat "Draugo" štabą ir vi
sus katalikiškos spaudos platintojus
linkėdamas jiems kogeriausio pasise
kimo.
Kun. J . Šaulinskas
Visu Šventę Parapi tos
Klebonas

Phone Vlctory 2-8180
2401 So. Archer A ve., Chicago 16, III.
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BEST WISHES FOR A HAPPY EASTER

SAND, GRAVEL, CRUSHED STONE W0RKERS
LOCAL UNION No. 681
MR. M. T. PADLEY, President '

Phone Fleetwood 2-2424
810 Arlmgton A ve., La Grange, III.
^

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

SCHORSCH BROTHERS HOME BUILDERS
Phone PAlisade 5-7170
6059 West Irving Parfc Road, Chicago 34, III.

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

r?

Mid-West Jewelrv and Music

Best wishes for a Happy Easter Best wishes for a Happy Easter

i

ANTANAS P. ir BRONISLAVA LIAKAI IR SEIMĄ,
Sav.

2014-16 W . 35th St.

Chicago, Illinois

MAR-ZEE BEAUTY SH0P

TAI-SAM-Y0N

For appointment
Phone REDance 5-7496
4010 West 63rd Street

Chmese-American Kestaurant
Specializing in Cantonese Dishes
Orders to take out
Phone BUtterfiekJ 8-9018
1318 E. 63rd St., Chicago 37, III.

CHICAGO 29 ILL.
^v.

Tel. Lafayette 3-0332

Sš

Best wishes for a Happy Easter
Easter Greetings and

Mundjer's Pate 011 Service

Best Wishes to aH

Phone POrtsmoath 7-9877
600C West 63rd S t
CHICAGO 38, ILL.
Best wishes ; for a Kappy Easter

Courtesyof a
• f. ..X".±~.t.

•

l - . . ' • _ . .

FK-IEND

MARKO* DRUG CO.
Phone CAlomet 5-7711
3103 So. Halsted St.
CHICAGO 8, ILL.

Best wishes for a Happy Easter

FRANK J. SERPIC0

f

ARCHTTECT AND ENGHNEER
Phone SPring 7-6400
4800 No. Milwaukee A ve.

Linksmų Šv. Velykų Linkėjimai
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

Best wishe8 for a Happy Easter f
H. WESTER, Owner
Contractor for
Ashes and Rnbbish Removal
Phone AMbassador 2-6543

STALO TENISĄ IR BILIJARDA

JONAS BUDRIK'S

6044 N. Clark St., Chksago M, IU.

1442 So. 49di Court,
Cicero 50, HL
Tel. T0wnhaU 3-9472

ANN'S GR0CERY

=^

rf

2201 WEST CERMAK RD.

,

CHICAGO 8, ILLINOIS
4>

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

" \

linkime
klientams, draugams ir pažįstamiems

2652 West 7lst St. Tel. GRovefcilI 64852
Chicago 29, m.
A. ir P. STAISIUNAS. savininkai
^CN

Šv. Kryžiaus parapijos
klebonas Chicagoje
J?
^

Phone Woodland 8-9875
Blodgett Rd. and Ogden Ave.
DOWNERS GROVE. ILL.

EDWARD M. PUINKET
CARPET C0.
Phone ORchartl 4-4485
9002 Wbokegaa Road
MORTON GROVE, ILL.

Phone BErkaUra 7-1157

J

KAZIMIERAS ŪKELIS

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Savo Pacijentams ir Prieteliams

J

-.T..

DR. ir MRS. PETER T. BRAZIS

h GLOBĖ PARCEL
SERVICE

' : • •

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Linkėjimai
nuo " .. - |

1

[•E... j

ALGIRBO
to
ALDONOS
BRAZIŲ

COMMUNITY PHARMACY

> Y

SHUKIS BUILDERS,

r:

Tel. GAImnet 54163

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Kostumeriams ir Draugams

Šv. Velykų

EDVARDAS SAUNORIS

Linksimi Velykų Švenčių linkime visiems savo klijentams,
draugams ir pažįstamiems!

AL*S HILL TOP LOUlfOE
8514 S. Roberte Rd.
OAKLAWN, ILL.
Tel. GArden 2-9561

Nauji namai

Pramones namai

Komerciniai namai

#

Švenčių

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

IR ANELĖ KINCINAI

>

•

-

'.;\

MIDWEST SERVICE STATION

BUCERNfi IR GROSERNE
4441 So. Honore St.
Tel. YArds 7-1066 Chicago, DI.
**

2335 S. Westero Ave
. Chicago, IU
Pbotie VIrgk«ia 7-^758
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Šv* Velykų Švenčių

P H I U J P S "66" PfcODUClS — UOTOR
RANGE and F U E L DILS

linkime

k

iii-

GUS,

it

•

mūsų gausiems klientams, draugams ir pažįstamiems

BRl-VO SHUKIS

*:

BRUNO SHUKIS, Jr. ,'
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių

CERTMED FOOD
?
MARKET
v

m
MYKOLAS

•

:

.

Best wi8hes for a Happy Easter
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0AKLAWR t ILLINOIS

Phone MUfberry 5-1444
584S W. <iHUl«, Chicago S4, BL
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BAJORŪNAS

GB«-90»
2451 W«t69Str^«
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Kileago, II.
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Seni namai

f
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dien. "Draugą", duokite jj kitiems.

f
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M

MANDAGUS

Draudimas

•

1

PATARNAVIMAS

Nuosavybių administravi mas

JANET PONIS, Secretary: SALESMEN: Edward Stempinski, Florian Dodge, Felix J. Woods.
'

•

*

*
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PATIKIMAS

M

\

'.į^"j^i* "

VIEIOS IR U2SIENH0 GfiRIM AI PIGIAUSIOMIS KAINOMIS.

6934 West 95tli St

L0MBARD C0NTRACTING
SERVICE

1

UQU0R STORE i TAVERN

*

Ttlefonas GArden 4-2859

CHICAGO 39, ILL.

S REALTY CO.

linkiu savo klientams, draugams ir pažįstamiems >

& ir P. DAMBRAUSKAI, savininkai

2524 Nortfe Larjunfe

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. Draage'

,

PALANGA

3212 So. Halsted Street

3=3-r

Best wiahes for a Happy Easter

ALLIED HEATING C0.

J

:

Best wishes for a Happy Easter

Easter Greetings and
Best Wishes to all from

HANDY HARDWARE

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

linkime visiems savo klientams ir draugams
4

330 Norta Albany Ave.
CHICAGO 12, ILL.

VIRGIMIA 7-6592

Jr

Kun. Anicetas Linkus,

Phone Vaa Boren 6-0567

OPTOMETRIST

_

Atsilankę Velykų metu gaus margutį

SERVICE SCREEN
PROTINO C0.

Doctor Walter Swiatek

ir jos stiprėjime.

KUNIGUNDOS LIETUVtekA UŽEIGA

Best wishes for a Happy Easter

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
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Wester Disposal Service
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CHICAGO 30, ILL.
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pažįstamiems linki
diplomą.
Jis
yra
pirmasis
lietudainas.
Rezervuokite
tą
šeštakariuomenės
prievolės
atlikti
dėjusiems sukelti pakankamai lesi; pastatyti Šv.
į Vokietiją.
vis daktaras JAV įsigijęs šią dieni kvarteto koncertui,
DR S B I E Ž I S
Šeimynos prieglaudą.
specialybę. Daktaras uoliai da- > yiadas ir Kratė Čyvai gavo
Petras Grigonis, išradęs ir už
lyvauja lietuviškame gyvenime., g r a ž i ą Velykinę dovaną — ket patentavęs automatinį laivams
Gydytojas ir Chirurgas
yra Ateities klubo narys, L. ^^ v a i k ą ^ ^ a u g i n a d u s ū į vandenį nuleisti ir ištraukti J
LABDARIŲ ORGANIZACIJOS VALDYBA Fronto bičiulių sambūrio valdy3148 West 63rd St. TeL: PRospect 8-1717
nus ir dvi dukras
Inž
čyv&s
prietaisą, jį buvo išstatęs Boat
bos Clevelande pirmininkas ir d i r b a ^ ^ ^ k e l i ų s t a t y b o j e i r Show. laivų parodoje, kur susi
KUN. A. LINKUS
trečiosios L. F. poilsio ir studi-. k a i p ^^^
valstybinius egza- laukė labai didelio pasisekimo, j H\
jų
savaitės,
įvyksiančios
rug-.
verčiasi
ir privačia ma- Gavo daugybę užsakymų ir įstei —
minus
KUN. ST. ADOMINAS
pjučio 9-15 dienomis Dainavos timnko-miiitferi*us praktika VI. ge bendrovę, kurioje P. Grigo- r^
stovykloje,
Mich., vadovas.
j C y v a s š i u o m e t u y r a A t e i t i e s nis yra viceprezidentas ir reika
ORLAND P ARK, ILL.
Linksmų Šv. Velykų Švenčių
lų vedėjas.
Don Kuraitis, Balfo 68 sky- k I u b o pirmininkas,
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
riaus kviečiamas, atvyksta į Oe , ~p
Jr
y
'-%>
velandą ir balandžio 5 d. 4 vai
lietuvių salėje padarys praneši
mą ir parodys filmą iš už Gėle-;
žinės uždangos, kur jis perei
tais metais lankėsi, šis lietuvis)
stambus prekybininkas, ta pa
DEGTfNfi, VYNAS, ALUS IR MALONUS
čia proga papildomai parodys
PATARNAVIMAS
ir filmą iš Lietuvos, kurioje lan
kėsi prieš pat antrąjį Pasaubnį
karą. 7 vai. filmas ir praneši
3436 S. Lituanica Ave. Chicago, IU.
mas bus pakartotas naujosios
Linksmų Šv. Velykų Švenčių
TeL Vlrginia 7-9601
parapijos salėje.
LVS Ramovės Clevelando sky
Linksmų Šv. Velykų Švenčių ^fcr
riaus valdybą 1959 metams su
Visiems
daro: F. Eidimtas — pirm., A.
<F
Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams Ir Draugams
Spirikaitis — vicepirm., L. Leknickas — sekretorius, Ed. KarLinksmų Šv. Velykų Švenčių
nėnas — ižd., K. Morkūnas —
kultūrinių reikalų vadovas ir
linkime visiems savo klientams ir draugams
skyriaus vėliavos globėjas.
Jarošeko kvartetas koncertuo
ja pirmą kartą Clevelande ba
landžio 25 d Kvartete, be pa
C. KfiRECKAS, R. Ph.
GĖLYNAS
SIUNTINIAI I LffiTUVA IR KITUS KRAŠTUS
ties vadovo, dainuoja Vytautas
Dargis, Antanas Peškys ir Jo
TeL PB 9-1355
50qpW^6thSU
Cicero,
Illinois
4102 Archer Ave.,
Tel, FRofltier 6-6399 nas Avelis. Sis kvartetas, jau
spėjęs gerai užsirekomenduoti
^ytoeu* OtTHPIC 2-0951
lietuviškajai publikai, be kitų
^ dainų, išpildys Kačanausko "At-

Sveikinu visus parapiečius, gimines ir
pažįstamus Velykose - Kristaus Prisikėlimo
šventėje.

#
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SPORTAS LIETUVOJE
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Albert F. MUaUftoms,
Sales Manager
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Penktadienis,

O'K'I-A'J'!

ffm men. 29-ta dienę, 7-tą valandą vakare

PAKŠTO SALĖJE
California Avenue ir 38-tos gatvės kampas

|

GROS B. PAKšfį)

%

Telefonas

5

^ RELIGINĖS 2 I N I O S
Daug pašaukimų

LINKSMŲ
SV. VELYKŲ
ŠVENČIŲ
Linkime V i s i e m s S a v o K o s t u m e r i a m s ir D r a u g a m s

Philadelphijos
vyskupijoje
| 1958 m. 559 asmenys įstojo j
\ kunigų seminariją arba mote
rų bei vyrų vienuolynus. DiM 1 3 9 i desoe puse jaunuolių sudaro
j ^ \ mergaitės.

Peoples Hardware and Paini Co.
GREGORAVIČIAI,

1901 W. 47th St.

Savininkai

LAfayette

Katalikai Afrikoje

Linksmų Šventų V e l y k ų Švenčių
sveikinimai ir geriausi linkėjimai
visiems lietuviams
REALTY, INSURANCE

2737 West 43rd Street,

Justas Strimaitis,
• Povilas žumbakis, Jr.
Adv. Dr. K. Šidlauskas

Aldona Šimaitis,
Dr. Vladas Simaitis,
Povilas 2umbakis,

^

^

tT

wl\lr

w

SERVl CE

ASBACH UBALT 8 yr. oid
GEBMAN BRANDY

PREKIŲ SUMAŽINIMO

Fifth

$4.89

Flfth

$4J9

Ffflfa

tsw*

^.

IŠPARDAVIMAS

BISQLIT THKEE STAB COGNAC
MPORTED FRENCH

Dideles santaupos — Lengvi išmokėjimai

BRANDY

JEROM E GRALX ALCOHOL
U.S. P

SVEČI? KAMBARIO SETAI
IXABAR
' . . . . . $ W.0O
$269.00
$299.00
$199.00
$259.00
$139.00
$ 44.00
$ 59.00
$125.00

190 Proof
Flfth
•?;'.'/

CAYMEBS STDLL APPLE CIDER

Fifth

KING GEOBGE or TAM O ^ H A N T E E
Imported Scotch Whiskęy
Fifth

TVHISKEY.

DISTILLED LONDON DBY GOf
90 Proof

Flfth

$4-89
$3.49

Rcal EsttUe Broker - Nota'ry Public
PRospect 8-1595

$3.98

Norintieji parduoti ar pirkti nekil
nojama tarta — Kreipkitės i aktyvią'
• r. rezultatas duodančią {•taiga.
Pasiteiravę mllsn- namų sara&e }•!• tikinsite gerais pirkiniais.

BELL-VARPAS
Real Estate —
Votary Pnbttc

$3.39

Velykų Švenčių Proga

$200-24 colių console T V

i

r.

DABAR
$ 89.00
$ 99.00
5109.00
$109.00
, $159.00
$225.00
$199.00
$495.00
$125.09

1175— \Vebcor K-Pt autom. Stejseoph. Record Changer $ 89.00
$ 79.00
$148—Hi-Fi Stereopaonic pbonografas
$119—Travler Stcreopbonic piw»ogr., Hi-Pi
$ 60.00
$ 90-Stereophoaic ifi-Fi, 4 jrtiaų
$ 59.00
* 24—3 gre*it Blec. RecorO Player
$ 12.00

BU tatdUymo tafevtdjos CAtanet 5-2757
Krautuvė atdara selnaad. 12—5; pirm. ir ketv. Hd 9 vai. vakaro
Budriko radio programos kiekvieną sekmadieni nuo
2:15 iki 3 vaL popiet ii radio stoties WHFC, 1450 kO.
^ :

4-7460.

GENERAL OONTRACTOB
— stato —
rezidencinius,
• komercini.^ ir k t paTaip pat atlieka ivairins
remonto darbus. >f
6836 S. Maplevvood A v e .
Telefonai:
Rfcs. HE 4-7482, Off. CL 4-7450

Bes. T A 7-304S

ANTANAS LUKAS IR ŠONUS
2717-ff « * t 7lff SfrMff
BtlLDING OONTRA CTOB

Stato naujus namus,
ja senus.
Kreiptis:

Vak. P R »-»57»
INOOME T A X gtatVIOE

'

atremontuo

Telef. HEmiock 4-5881

PELNINGAS MOR. NAMAS — S
butai ir krautuvei patalpa.
Karsto
vand. aptild. 2 maSlnų garažas. Vis
kas labai gerame story . Našle turi
<«WEBAL CONTRACTOR
skubiai parduoti. Sav. duos paskola.
Stato rezidenciniusfa*komerctaii..
5124 S. KEDZIE A V E .
namus, pasiūlo sklypus, rekoiuea
Tei. pRoapeot «'-S60»
Amja planus; išrūpina statybos

VIKTORAS ŠIMAITIS

i -.j-- •

i

-- •

kreditus. Skamb.

—*

IŠNUOMOJAMA - FOB BENĮ
\ •Ą » * ' • •

•» * > • *

tilt

M M*M i • * » • » a.uaasuaa»niia»e

PRospect 8-8747
Waat Tlat Streat

NAMŲ 8 A V D O N K A I !
TARPININKAUJAME
BUTU I«NUOMAVTMUl

STANKUS

PATARNAVIMAS VKLTTJI

CONSTRUCTON C0.

TURIME LAUKIANČIŲJŲ SARAtA.

BELL - VARPAS Real EaUte
*

tH<*fr>nt] R f ^ j i i h l i r

Vynai K Moose Lodge iafyvnas vietoje bei
Moterys fi Moose Čnaptėr 11d dalyvaus M M*i padedamos Velykų Zuikiui padarmti
ir žaislus visiems — mergaitėms ir brminkHm-..

m

,

• M

••

fMk ' '-• * * ^

' '

'•

»

' °

Marquette Parke išnuomojamas
|4y 2 kamb. šviesus butas. Teirautis
7-Ą50*.

IŠNUOMOJAMI
DAKTARl,
K.VBPsKTAI
i Moderniškame a>-conditioned narna,
pirmame aogMe.
Pidrlis priėmimo JcamnaryM. RecepĮ tiontut. X-Ray tt iab^ąąptiią.
<aa< W. asrd s c HKmJook t-T

I M Jau turite vaiką ar vaiką, kurie mėgsta pad/iricra'iti 3t\ ėskite % y* nr juos j ,Marquette
Parką kava » «L, sekmadienj tarp 1 : » Ir 4:#9 VaL popiet.
: '

^W

Vacys Petrauskas

ESTATE — INSURANCE

NORKUS * ASSOCIATES
2405 W. 51»t 8treet
WAibrook ą>aaaa

Daug kitą dovaną bus dalinama — Radio aparatai, pirštinės, lėlė su vežunėlin ir pilnas
ĮHai ribėtą, bei "fluify"—pakuot *ai«liukA.i mažiesiem^
Kiekvienas bernmJkas ir mergaitė gaus ką nors p a r s i n e š t i namo.
:

BUBLDING k REMODEUNG

•

REAL ESTATE-IRSURANCE

Vienas H svarbiausiųjų dienos jvvkin
bus j i e š k o j i m a s SIUBPRVZINKJ
KLAUSINIO. Jonas Pakel. Jr^ Viceptraideat Chicage 8avmgs and Loan
AssociafloR praves to starpry zinio k'raušinio "medžiokJf''. Jis parūpins velvH j] KN attki ir šimtus Idaašmin. Viename
tių kiaušiniu bus praaeaanaa, kad laimtajcam radėjui yra taupymo sąskaita
iš dvidešimts penkių dolerių Chicago
Savtngs and Loan bendrovėje.

3241 Soffth Halsted Street

CEMENTO KONTRAKTORIUS
reikalmgas darbo. Kreiptis po 6
vai. vak. tei, PRescott 9-8560

4259 St. Maplewood Ave.

Taipgi kviečiame vietinius šios apy
linkės vaikus f Chicago Lawn Moose
Ladge metini Velykų kiaoširiu me
džiokle, Marąuette Parke. Medžioklė
teeis ano 1:3d P M. iki 4 P. M. Velykų
diena, kovo 29 dieną, kampas Tlst SL
b Sonth California Ave. arba 67th St.
ir Kedzie Ave., Marąuette Parko FWWįMonfe.

TELEVIZIJOS - RADIJOS - PH0N0GRAFAI
BUVO
$149^-;Travler nešiojamas, 17 colių
$169—Admiral nešiojamas. 17 colių
$179—Philco nešiojamasr 17 coHų
$179—Gen. Electric nešiojamas. 17 colių
$29^-1959 contole TV, 21 colio . . . . . . . **.
$399—1959 console dehnte
$299—RCA console. 21 cotto
$695-RCA spalvotas TV. 21 colio

JIEŠKO DARBO

ŠIMKUS
CIA

*

AUietta pIsnaTimo tr statybos
omrbu* gydytojų ofisu. urTvona.
mąjė tr prekybos pastatą. J o na pastrlnkimifl turime viri $«0
Įvairių standartinių
projektų
Ofiso (r narna telefonas:
PRospect

S-aoiS

74ns s n . WK«TERW AVE.
("htcagr) :l«. IIJ.

-m

-kr.il

--"""'
i*

J

;

2737. W. 43rd St,. C L 4 2390

i'lLDOME 1NCOME TAX

REAL

Notary Public

LNCOME TAX

4 m. -senumo bimgalovr. 4% kamb.
2 dideli mieg. Sklypas 32 pėdų CenI ral. Šild. gazu. Plytelių virtuvS, spin
teles. Kilimai ir daug kitų priedų.
Tik $17.750.
Brųrhton P a r k e 2 po 4 k a m b , 2
gražūs mieg. ir 2-jų kamb butas rū
sy. Tvarkingas namas. Tik pamate
j vertinsite.
Grąžos mūr. namas — 2 po 6 kb.,
3 mieg. Ir 3 kb. butas rflsy. Centr.
šildymas, garažas. Patrauklus, geroj
vretoje.
Netoli Chicagos prie pat ežero —
24 k a m b vasarviete, su visais įren
gimais, baldais, patalyne bei indais.
Duoda labai gražų pelną.
27 Butų Apartmentas — su bal
dais. Pajamų apie 123.000 metams-*
Gražioj vietoj. Skubėkite, tik $98,000,
viena trečdali jmoketi.

visas atsilankiusius j mūsų j s t a i s ą
ketvirtadieni, penktadienį ir šeštadienį,
kovo 26. 27, 28 d- d., vaišins skania
kava ir kitais skanumynais. Vaikučiai
atėję su tėvais gaas dovanas velykinio
saldainio. Kviečiame visus.

$3.95
$7J6
59c ketv. vardas
10c ketv. pėda

General Insurance,

S H U K I S REALTY
6433 S. Putoki St.
Tel. Lūdlow 5-5900

CHICAGO SAVINGS A W D LOAN A S S N

DABAR
$ 49.00
$ 29.00
$ 39.00
$09.00
$129.00

LmOLEUM
$ 8—9x 12 Hnoleum
$12—9x 12 Goki Seal
12 pėdų pločio Hnoleum
Goki Seal CongovalI Iinoleum

SIMAITIS REALTY,

Parduodamas namas — 4 kamb.
apačioj, 2 k. viršuj. R&ys. Alyva
apšild. 307 South Oafctrood Ave.,
Willow Springs, IH.

$3.98

LEONAS

2735 Wesf 7!sf Sfreef

6016 SO. WESTERN AVE
Tel. — PRospect g.22SS

KAURAI

P.

6540 SO. WESTERN AVE.
RE 7-9515 ir RE 7-1089

DDIETTE SETAI

BUVO
$ 89—9 /12 Axminater kaurai
$ 49—9 x 12 vatiniai kaurai
$ 69—Nylon kaurai
$119—9x12 grynų vilnų
$219—9x 12 grynų vilnų

BUDRECKAS

VA!MA REALTY

.SU

REAL ESTATE

STIIJNGAS NAMAS ,
I Mūr. 2 b . ir kr., c. šildima*—18,5dO
« kamb. mūr. prie patiea Marąuette-; Mūr. S k. ir kr., c šild, gar, S20,0OO
Pk. Rūsy pulkus pusinių lentų kmb. Sarsiąs bargenų. geru narna, bizniu.
su baru. virtuve tr vonia. , Gazo Pelningai pirk.site ir gerai pardookarstu vandens šildymas. Dvigubas gite, t i k - p e r s i s praplėsta įstaigą.
mūr. garažas. Labai tinka profesi
jos šeimai, A. Rėklaiti*.
ŠTAI TIK $16,000!
Mūr. namas:
2 butai
(4 ir 2 4001 ARCHER AVE..
LA. 3-SS84
kmb.) ir krautuve ant 69-os netoli
Maruuette
Parke:
Mūr.
3 butų—»
Western g-ves.
šildymas
karštu
vand — alyva. 2 karų garažas. A 4—S—2 k. Centr. Sild. Garažas. Ge
ros pajamos.
Gražūs
kambariai
Katilius,
$21.500.
NEPRALEISKITE PROGOS!
Medinis. 6/ gražūs kam^k ir 3 k.
Marąuette Pk. centre 2 a., šviesių
plytų mūr. 3x5 ir 2x3. Moderniškos P^gtoggje. «0 pčdų sklypaa^Garažas,
Mūrinis.
6 kamb. švar.u& bungavonios. Plarors fotas. S karu m&r.
^T T
low.
garažas. Sumažinta karna.
Gage. Parke: Medinis 2-jų butų po
P. Pranckevičius
. 3 kamb Centr. šild. Skiepas. Tik
IŠTAIKINGA
REZIDENCIJA
; $?6.?00.
7 kmb. 8 metų. Gazo
šildymą*.
Marinis. 4 butų po 5 kamb. (po 2
Apsauga nuo vandens. 2 auto g a  mieg.). Naujas alyvos šild. $54.000.
ražas. Lietuviška kolonija, arti par
Marinis. 2 po 4 kamb. Centr. šil
ko. $27.000. A. Sirutis.
dymas.
VERTAS- MftCRSIOl
Brighton Parke: Marinis 4 butai
Stiprus, mūrinis 2 butų
po . 6
kmb. namas Marąuette Pk. 2 karų po 3 kamb. Centr. Siid. Garažas. Ge
ros progos pirkinys Tik $33,000.
garažas. $33.000. B. Liskus.
Mūriais. 4 butai — 6—5—3—3
kamb. $37.000.
PILDOME IN'COME TAKSAS
Mūriais. 4 butai — 2 po 6; 2 po
j 4 kamb. '$44,000.
Marinis. 3 butai po 4 k. Pečiais
BEAL ESTATE
šildomas. $24,000.
**HMniš. 2 po 6 kamb. Modern. ir
didelis.
"Proga biznieriui. 2 krautuves. 3
TeJ.: VFAIbrook 5-6015
butai ir 4 garažai.
Ypatingai gera
meass parduotuve. Puikiai prižiūrė
Cottage # Kambarių. Ištisas rūsys ta nuosavybe.
Savininkai p© ilgų 'ir pastogė. 1 automob. garažas. 50 meta nori pailsėti dėito parduoda.
pėdų pločio sklypas Naujai įtaisytas
aliejumi šildymas.... Labai jaukus ir . Turime daug namu ir jieskančių
šviesus namas. Reikalinga pamatyti;' plrksjų.
kad įvertintumet. (mokėti tik $2,000.
Parūpiname paskolas, visu rūšių
Tarime n> kitų namų pardavimui, draudimus ir apskaičiuojame paja
mų mokesčius.
taip pat !r prekybinis namu.
Jei norite parduoti savo narna, mes
šeštadieni dirbsime visa
Jums mielai patarnausime:
tarime
klijentų, norinčiu pirkti
Prašome
kreiptis { mūsų rastine —

Evergreen Parke, 5 kamb. mūr.
bungalow. 8 m. senumo, gazu a p 
šild. 2 mašinų garažas. Geras pirki
nys. $17.900.

Saaningas. greita* ir paaas patar.
Davimas i>erkant - parduodant nejudoma tarta.
Parūpinamos paskolos, draudimai.

Q«art $3.29

HAMMS, SCHLJTZ, HEDLEMANS, PABST
or MILLERS Gase of 24—12 oz. Bottles Casė

DABAR
$ 29.00
$ 3M» \ ^
S 49.00
$ 59.00 \\ j
$ 79.00
$129.00
$349.00

*^m-m<+^i*^m*

REAL ĮSTATE

10 Apartmentų mūr. namas. Už
nedidelį investavimą gausite
daug
pajamų, nes kaina tik $51.000.

IMPOBnED « J T . oid CANADIAN

DABAR
$ 89.00
$159.00
$249.00
$229.00
$369.00
$445.00

^

I. S T O N K U S

L4ERDS or H1LDICKS .4PPLE -IACK
BRANDY

MIEGAMOJO SETAI

BUVO
$ 59—5 gabalų chrome dinette
$ 79—5 gabalų Uoyd dinette
$ 89—5 gabalų Douglas dinette
$ 99—7 gabalų, Lloyd dinette
$149—5 gabalų modernus deiuxe
$249—7 gabalų valgomojo kamb. setas
$549—9 gabalų valgomojo kamb. setas

2625 West Tlst Street,
Chicago 29, Dlinois
EEpublic 7-94O0 '

Vasarnamis prie Bags Lake, s
kamb., 5 m. senumo. Modern. įreng
tas. Gazu apšild. Dar vienas skly
pas kitam namui. Ir su visais bal
dais. Viską pirksite už $10.600.

MARCH — KOVO 26, 27, JiS D . D. •

.•V*** 3241 South Halsted Street

BUVO
$175—3 gabalų ąžuolo, riešuto ir šviesaus medžio
$269—3 gabalų United
$499—4 gabalų Joerns mahogany .
$389—4 gabalų Mainline Topic
$549—American B and Y
$995—4 gabalų French Louis XVI

TALMAN REALTY SALES

2655 W. 69th St.
RE 7-7200 arba RE 7-8534

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
Ali PH0NES - VYALBROOK 5-8202

BU D R I K S

• '

KUTŲ STOOHAVBfAS — 1N00ME TAX

| K. VAIDIS REAL ESTATE

L i q u o r Store

SUVO \..-.
$179—1 gabalų Įvairių medžiagų ir spalvų
8449 -3 gabalų sectional, juodas .
$519—3 gabalų Howard sectional
$329—2 gabalų Kroehler
$549—2 gabalų Pullman
$249—2 gabalų Kroehler
• $ 99—Sofa lovos
$109—Sofa lova
$275—Kroehler sectional

'

Mirė radijo kunigas

Telef. CLiiiMe 4-2390

VTrginia 7-8232

Parko centre 5 butų mūras. Mūr. garažas. Autom,
šiluma., Kaina nusistebėtinai tema.
Geroje apylinkėje, 2 p» 6 kamb., vos kelių m. senumo mūras.
Garažai. Parduodamas u i rimtą pasiūlymą.
Gage Parke pajamų mūr. modern. bungalow. Parduodamas dar
šią aav. už $24,000, arba pasiūlymą.
šitas gerai prižiūrėtas mūr. aparcmentinis namas parduodamas
šiomis dienomis UŽ $100,000, artia net pasiūlymą. Visi butai
svarūs. Namas randasi puikioje apylinkėje, todėl prašome ne
delsiant pasiteirauti.
5 ir 6 kamb. mūras. Arti Archer ir Western Ave. Parduodamas
defr šią savaitę už $15,200, o gal net ir pasiūlymą. Gerai pri
žiūrėtas namas ir vertas dėmesio.

WILMINGT0N GENERAL
H0SPITAL

ŠIMAITIS

ORKESTRAS

?Marąuette

BILU. ESTATE

NURSES (Reg.)

Pagalba vaikams

1959

CLASSIFIED & HELP WANTED ADS

Per paskutinius penkis me
tus katalikų Afrikoje paaugo
1,500.000 žmonių. Misijų sto
tims pagalba daugiausia ateina
iš JAV ir Kanados.

MARQUETTE PARKO CENTRE
Parankus 6 kamb. mūrinis. $11.900.
' Arti visto 6 kamb.
bungalow.
HELP WAVTflD — FEMAUE
$17.960.
Svarus 4 kamb. medinis, augšta
pastoge, gazo šildymas, rūsys, g a 
ražas. $14,0.00.
J. rytas a n o parito 2 butu mūri
Iminediate optriirigs in modern 300bed general hospitai. Starting salary nis, geležine konstrukcija, alyva šildy
Apie 20 milionų vaikų buvo $280 a month with regular increases, mas, garažas. $21,100.
Arti Jaunimo Centro 2 butu m e 
40 hour \veak.
Ditt. for afterooon
suteikta pagalba iš Amerikos and
night duty. Liberal personm-1 dinis, apsaugotas rūsys, alyva šildy
Katalilcų Vyskupų fondo. Sie polieies. Private rooms available i n mas, garažas. $15,500.
Puikiam gyvenimui prie parko 2
nurses' residence. Write:
metų mūro rezidencija 6 kamb., 2
vaikai yra 50 valstybių. Grai
vonios, brangus įrengimai. $29.000.
Director of Nursing
kijoj ir Ispanijoj milionai vai
Tik $«,000 Įmokėti už mūrinį vi
sai naują 6 kamb. modernų narna.
kų gavo priešpiečius. Taip pat
Arti Beveriy.
Gage parke retas pirkinys 1 Vi
daug sušelpta Malajuose.
augSto mūrinis. 6 kamb. apačioj ir
VYibninston. Del.
2 kamb. butas viršuj. $24,500.
Brighton Parke 2 augštų mūrinis
or eall OLympia 6-2551
2 ^butai ir trečias rūsy. JLabai geras
namas. Prašo $24,700.
Pranešama iš Toronto, kad į Bcighton Parke 1fcaugšto mediPROGOS — OPPORTTJNTnES
mirė žinomas radijo kalbėtojas;.
t nis, s u tuščiu lotu šalia. Gazu silgaražas. $14,900.
kun. Charles Lanphier, 58 m., | Parduodama TAVERNA, 3201 I, dymas,
į vakatns nuo parko skubiai par
duoda
vertingą
6 kamb. mūro nuRadijo Lygos steigėjas ir radi- j lihšanica Ave. Vienas savinin- mą. Gražiai j rengtas
rūsys.
Daug
jo valandėlių vedėjas. Mirė į kas per 18 metų. Labai priei- priedų. $23,800.
Ocfkgon ž butu mūras. I-H-koratygerklės vėžiu.
M namą kaina.
vinis plast<ris, alyva šildymas, gara
žas. $29,900.
• botu mūrinis.
Gražūs šviesūs
butai, alyva šildymas, sausas rūsys,
pilnai sutvarkytas namas, geriausioivietoj Marąuette parite.
Didžiulis 8 botų ir 2 krautuvių
mūrinis. Virš $9.000 pajamų. $63,000.
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Unicsmų Šv. Velykų Švenčių
LINKIME VISIEMS

.

TfcCSŲ DRAUGAMS IR P A Ž Į S T A M I E M S

«

<F

. Kovo 17 d. televizijos pro
gramoje Rising Generation tarp
daugelio talentingų amerikiečių
matėme ir lietuvaitę Teresėlę
Stasaitę, kuri su dideliu įsijau
timu atliko šokį "Mirštanti gul
bė". Po kelių dienų gavo pra
nešimą, kad teisėjų pripažinta
geriausiai atlikusi ir laimėjo
pirmą vietą. Kovo 24 d. jai bus
įteikta dovana

(Atkelta iš 5 psl.)
Juliaus Kazėno mokinių kon• ;
*• i
, j v. ,.,.. ,. , , certas rvyksta gegužes 10 d. N.
tai sutinka, kad sis didžiulis kul;
. ..
,-• ? ,. „. _
*,-,™..;„ J „ u . u .
^tv. *_* i parapijos salėje. Julius Kazėnas
turinis darbas bus užbaigtas.
, ,
. . . _.
,
Todėl visi .kviečiami įsijungti ^: ^ e l e r i metai sėkmingai veda
sio darbo sėkmingą u ž b a r a K 5 * 2 2 ? t ^ T ^ *~
7 T 7 T _, % ? izuolų oktetui, pasirodo kaip sou . '
užsiprenumeruojant
L. E. Lei- L. . " . . . ' * ~
r
. ,,
*• i •
-v bstas u- šiuo metu yra pirmodykla sutinka ir patogiomis is-! .
. . ,. , .
, , r.
*
J;,, , - . .
,
.
.•
i šios Apylinkes valdybos narys.
simokejimo sąlygomis. Prašoma
T*
'
kreiptis j L E atstovą Clevelan"Marija, gelbėk mus", mal
dė, skambinant tel. KE-1-5264 Į- daknygė, atvežta iš Sibiro, learba sekmadieniais užeinant į į gendų rinkinys "Karaliaus vaiCALUMET FISHERIES
Spaudos kioską.
j rūkas", "Išėjusiems negrįžti", |
3259 East 95th St.
K t e . Petras Dzegoraitis per j "Valandos ir amžiai",
"Tiky-1
LINKIME V I S I E M S
Šviežia ir rūkyt* žuvis kiein iena
šį pirmadienį lietuviškąjį radiją j bos vadovėlis", "Auksinė kur
pasakė gražų ir prasmingą žo-1 bele" ir "Dąžy^s vualis" yra Wm ; ^ ^
M Ū Š Ų D R A U G A M S I E PAŽĮSTAMIEMS
čį šv. Velykų proga. Radijo pus | labiausiai
perkamos
knygos
į į [ į į 4^73
valandis nuo gegužės mėn. vidų- '^Spaudos kioske:
ĮSI G.
w,».—.-..— .-. -•-..—.
rio bus perkeltas į sekmadienio j
^T^TJ.i'".. ..""
" .: • •
- - .===^=5F~
popietę.
!y/*'
< • <•
^
Petras Jurgaitis, pulkininkas,
Linksmų Šv. Velykų Švenčių
uoliai reiškęsis lietuviškame g y 
venime, po sunkios ir ilgos vė
Linki savo klientams, draugams ir
žio ligos mirė kovo 19 d. Pa
laidotas Kalvarijos kapinėse.
pažįstamiems
VeJionies' šeima yra likusi TJetu(EVAVAUSKAS)
voje.
V. B . BIKULČIUS - Taverna
Andrius Kuprevičius, iškylu- j |
Jr
•Csįsis lietuvių pianistas turėjo sa4345
Wesf
T4fh
Street
CICERO
50,
ILL
'- vo rečitalį gausiai auditorijai.
L i n k i m e V i s i e m s S a v o K o s t u m e r i a m s ir D r a u g a m s
Pianistas susilaukė puikiausių
Tel. Tflwnha!I 3-9611
spaudos įvertinimų.
Vytautas Ignas-Ignatavičius,
'ailininkas, smarkiai ruošiasi
savo kurinių parodai, kuri įvyks \'J7tfalahtižio antroje pusėje • CSiica- M
Linksmų Š v . Velykų Švenčių
1 ;oje. -Menininkas išstatys "per>
60~sdvo*ta|>^bos ir grafikos dar
LINKI
bų.
Moksleiviai ateitininkai ir šio
Savo Draugams, Pažįsfamiems ir Klientams
mėn. igate'vaikščios ffo namus
su lietuviška knyga. Pagal jau- f
nimo organizacijų susitarimą,
Spaudos vajų pradėjo ateitinin
kai. Vėliau įsijungs' skautai, Neo
lftuanai ir būdžiai.
Paulius Iingaitis, nuoširdus
Wacker0rive
Tel. ANdover 3-6089
visuomenininkas, teatro ir cho
(Sanh^me įvairių rūsių klišes (cuts) k matricai
ro dalyvis, išsikėlė gyventi4.X3U .
;., „^....^
—
/f*
cagą.
v^p| ^
Lituanistines mokyklos kon- fy
certas-bauus įvyksta balandžio f
T i d. SaKhsenneim salėje, 14001
Linkime V i s i e m s R o s t u m e r i a m s ir Dra
'"E. 55 SUl*rogTai»oje d y y v a u - l
ja Čiurlionio ansamblis, mokyk- [
los ansamblio dainininkai, vai-"
dintojai ir šokėjai. Pakvietimų *
jau galima įsigyti Spaudos kios
t
ke kiekvieną sekmadienį.
- Antanas Tamulionis yra Ro
A X E L £ B E L I N I S — Savininkė
mos šv. Kazimiero kolegijos įgaliotinis Clevelande. Jis pri
ima Ir aukas atgimusios Lietu
122 East W5th St.
PUllman 5-2533
vos kunigų "parutfšmiui. "Aukas
igalima palikti kiekvieną sekma ^
=z;
dienį šv. Jurgio parapijos salė
r^
je.
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Mr. and Mrs. Stanley P. Mažeika

PETKUS

m

IR

Mr, and MrsJohn G. Evans

DONALD KEIKUS

ft\

i

.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

•

CHERRY MEAT PACKERS, Inc.

til^SPAPER SERVICE

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

'

Linkiu Visiems Savo K o s t u m e r i a m s i r D r a u g a m s

Linksmų Šv. ¥eŠyl«į švenčių

T '
si z •

t

•

MRS.

•»

J.
"

FOOD

A-*...

JOHN GUSTAINIS Sav.

v,

• • " >

<
-

.'

-

į

1800 Main St.

Tel. Fllmore 3-3033

MELROSE P A E K ,

,l~

-

.•-•

.•••- r-

ta

i,
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V

.

V

'
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UŽEIGA

LIQUORS
3234 SO HALSUED ST.

*

Liaksmy šv. Velyky

ILUNOIS,

• n

(Importuoti ir vietiniai gėrimai, spec. nuol. parengimam)

^

t

= ^ ^

Telef.: CAIumet 5-4555
LIXKIME -į*

Sv. Vėlykii Švenčių
y«'i-'.

'

•'"^•,.f.

f- H'

Lftiksittą Sto. tTetykų

:>£
* •

B A U

linki visiems

.v •

ir Juozas Rimkai, sav.
r
2 = ^ L
mmmmmm
**Vlnife«8 tl^o <wv. niaho *|iti6n. Ektonotnaros pmfesorhii,
vėliau artimui prieteliui. tam kukliam knygos ir mokslo my
lėtojui
A. f A.
OV^MMMM^

=

LITHUAfftA HOTEL
;

&mBiį

1606-1608 So, Halsfed St.
Tel. TAylor 8-2733
Chicago 8, U I

AL. VArtlS f

Savin. S. J, DARGUSH

,m

©R. JURGIUI B R O Z A i e i U I tffifus,
s ^

Buy WMi Goftfi^cnce
BIU'S MEAT MflRX€T

seseriai p-iai LftsnJauskienei. broliui Dovui ir giminėms p-ams
Sauliams* ir p-nams Zauniacns _ reiškiame gilią užuojautą ir
Hūdime.
^ %/.'"*"
ĮsKVifeDAŠ IR JOANNA STEPONAVIČIAI

, 3452 W. IftM 8TRĖET
Cliolce and Prime lf«at«.
Tresto
DresBed Poultry.
Easter Hams for
tbe Holidays. We DeUr«r.
.

•;

—,.• !,•..»

,,tį

.,.,.,

,.,..,

A'HZatN'S CtfCLE SHOP

Lrnismų Šv. Velykų Švenčių
IMaai.^e^emsIiflįuViains ,

4540 West SSKI Stre«t
Tr«Ml«tiB y<mr oM Btlce t n a 19S9
«CHWlItN. $S2.»6 and Ujx. LlfeUn»«
Ouarantee. Lion«l Tralna. Service f
Station 2000 Sq. Kt. nf Toys.

LINKSMŲ

ŠV. 'VELYKŲ

ŠVENČIŲ

linkime visiems savo klientams ii bičiuliams

8, 0,

A

* " ?&58S°:" "*
\

.

At)«TKA

(ET

Ave.
Oiicago, 11 linois
U 3-3698

.

ir brangiam -vyrui ir tėvui

=4*

•h

Linksmų ^ .

TAL R E 5-9841

t

Velykų

Švenčių

l i n k i m e V i s i e m s Savo K o s t i u m ė l i a m s ir D r a u g a m s
*

*
itt*m
••<-

LEADER

DRY

•

\._

and CLE.
1633 W. 43td Street

Oiicago, Illinois

YArcb .

'*.**

Kooperuoja ir remia Sophie B a r č u s r a d i o p r o g r a m a s
v
i•

• «

-

r

JbAJL
nžt^U

ŠILDYMAS

« . r*
A.. StančiMiskM instoliuoja
sų geriausia Amerikos firmų gasu
ir alyva kūrenamus pečius (fur
oaces). visų dydiiq oro- vėsintuvn»
(Air eonditfoners) ir atlieka visu*
skardos darbus.

1546 S. 49th Courf, Cicero
T»*l. OL.vmpic 6-077.5 nao 8 v%i
ryto W S vai. vakaro
TH^fonan nno 5 vai. vakaro

MEČIUI i R^CAIČIUI
,i. m. vasario 10 d. mirus, nuoširdžią padėką reiškiame gimi
nėms, bičiuliams ir pažįstamiems už suteiktą užuojautą ir*]
paguodą skaudžioje valandoje.
Ypatingai dėkojame dakUrams V. P. Tumasoniui ir J.
Adomavičiui; kun. F. Gureckui: šv. Kryfiaus parapijos kle
bonui kun Cinkui ir
kunigams, suteikusiems paskutinį
patarnavimą: mielteans grabncšiams; aukojusiems Sv. Mišias
už a a jo stela ir gėles; atsilankiusiems koplyčioje, pamal
dose ir laidotuvėse; ir už nuoširdų patarnavimą laidotuvių
direktoriui J. F. Eudeikiui.
.
- . ...
BAKAJTtFtWft m SrtNŪS-AMSS

DAR©K VM& STORE
2425 W. Marquette Bdų Chicago, DL Homlock 4-6050
?!^fįtl «P&(

i'

Perskaitė ta.

duokite jį Mms
'

'
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Penktadienis,

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
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CHICAGOS 23NIOS
Sidabrinis jubilejus
Velykose

mus
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*$

Cook apskrities nuosavybe
$1,646,696,430

! Velykų dieną arki v. Willram
Cook
apskrities
asesorius
į D. OBrien š v ę s savo vyskupa- skelbia, kad, naujai įvertinus
', vimo sidabrini jubilėjų. Jubilia apskrities gyventojų nuosavy
Kristaus Prisikėlimo šventes proga sveikiname visą
>. Draugo velykinis numeris tas jau turi 8Q m. amžiaus. Iš- bę, jos rasta už $1,646,686,430;
Aušros Vartų parapiją, visus parapijiečius ir visas
išeina šį penktadienį, kovo 27 kilmes įvyks š v . Marijos misi- ( taigi net 99,000,000 mažiau ne
d. Dienraštis bus keturių dalių. i jų namuose Techny, 111. Tą g u praeitais m e t a s . Chicagos
draugijas. Tegul Viešpaties Prisikėlimas suteikia
linkime visiems parapijonams, draugystėms,
Šeštadienį išeina paprasta lai- dieną jisai įšventins 12 Dieviš- miesto.nuosavybe įvertinta $1,Jums Dangaus malonių, palaimos ir didžiųjų vilčių
ir parapijos draugams. Taipgi sveikiname
da su kultūriniu priedu. Didįjį ko Vardo vienuolyno misionie- j 288,352,820. Pagal tą įvertinii
šeštadienį
Draugo
redakcija!
*"*•
Sekančią
savaite
arkv.
O'-j
mą
bus
renkami
mokesčiai
išsipildymo. Šv. Velykos tesuteikia visiems tyro
"Draugą" su visu štabu ir visus "Draugo" rė
Brien bus pagerbtas Catholic • ~
nedirbs.
Administracija
dirbs
džiaugsmo ir skaidrios krikščioniškos nuotaikos!
mėjus.
ligi pietų. Velykų antrą dieną. Church Estensiou, sąjungos.' ruępmĘmm lygis nepakilo
Kaip praneša JAV Darbo depirmadienį, Draugas neišeis. kuri darbuojasi vidaus misijų j
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS KUNIGAI
NEKALTO PRASID. PARAPIJOS KUNIGAI
Redakcija ir administracija tą srityje ir kuriai arkivyskupas partamentas, pragyvenimo lyvadovauja jau per 3 5 metus, g i s Cbicagoje sausio ir vasario
dieną dirbs kaip paprastai.
Kun. Vincas F. Andriuška, M.I.C.
PREL D. MOZERIS
J. GILBERT
Jį taipgi pagerbs Šv. Jono pa- j mėnesiais pasiliko tas pats. AtX Juozas Kairys iš Detroi
E. ABROMAITIS
P. JUKNEVIČIUS
rap. (100 W. I 8 t h S t . ) , kurios j p į g 0 maistas 0.4 proc., susisieKun. Bonifacas F. Vaišnoras, M.I.C.
to, prisiųsdamas Draugo pre
ekacelencija yra klebonas. Ar- Į \arazs 0.4 proc., drabužiai 0.2
= ^
^
#
numeratą rašo: Be Draugo, kiv. O'Brien yra ėikagietis. Bu
proc.; pabrango gydymasis 2 6 j įp
kaip be namų."
vo pakrikštytas, priėmė Šv Ko p r o c , asmeniškos išlaidos 0.5
^
<!r
Linksmų V e l y k ų
x Dr. i. Meškauskas DJdjjj muniją, buvo įšventimas ku proc., nuoma 0.2 proc.
šeštadienį nuo pietų ir pirma nigu ir vyskupu toje &v. Var
dieni nepriims ligonių, nes iš do katedroje, Cbicagoje. Arki- Mažiau mokėsim už dujas
švenčių
• vyskupo garbė j a m buvo suteik
vyksta iš Chicagos.
Gyventojai, kurie naudoja
ta 1953 m., išvakarėse jo auk Northern Illinois Gas bendro
Linkio visiems
X Amerikos Lietuvių Moky
sinio kunigystės jubUejaus.
i vės dujas (tokių yra 630,000)
tojų sąjunga paaukojo 25 d o U
Lietuviams
gaus sąskaitas 2 * proc. ma
stipendijai geriausiam Chica
Velykine gelių paroda
i žesnes,
mėnesiui sutaupydami
gos Augštųjų Lituanistikos Pe
Rytoj, šeštadienį,
Garfield nuo 10 iki 40 centų. Tai įvyks
dagoginių kursų studentui.
ir Lincoln parkų šiltadaržiuose todėl, kad minėta bendrovė at
LAWYER AND COUNSELLOR
x Jonas Jagminas, iš Rose- atidaromos gėlių parodos. Jose gavo 3,000,000 permokėtų su
11 SO. LA SALLE ST.
tando, pagerbdamas šv. Kazi bus daug velykinių baltųjų le mų Natūrai Gas Pipeline ben
Linkime V i s i e m s Savo K o s t u m e r i a m s ir D r a u g a m s
Retom 1415
miero 500 m, sukaktį, paauko lijų ir daug kitų pavasarinių drovei ir, grąžindama t a s su
PboBe RAndolph 6-442$
jo $500 Šv Kryžiaus ligonines žiedų. Iš velykinių lelijų bus su m a s savo vartotojams, sumaži
statybai.
darytas kryžius. Paroda tesis na jiems siunčiamas sąskaitas.
^
x
Margindami
raarguems iki balandžio 12 d. Atdara nuo
Gieigudas televizijoje
Velykų stalui, atskirkite keletą 9 vai. ryto iki 9 v. v. Įėjimas
Balandžio 2 3 d
televizijos
ir vyčių sendraugių ruošiamai nemokamas. Ypač didelis lelijų
kryžius
bus
Garfield
parko
šilvaidinime "The Brovvning Vermargučių parodai balandžio
B ^ į e s a i e j J I tadaržiuose: 20 pėdų ilgio ir 12 sion" matysime Joną Gielgud. Vyčių salėj
' pėdų pločio.
Kepa Ruginę Lietuvišką Duoną ir kitus kepsnius
dą. Jis jau bai. 4 d. atvyks iš
margučiai bus premijuojami j
Anglijos i JAV ir pradės repe
gražiomis dovanomis. Po paro- j Lietuviškos misijos Pero
Dus
ticijas.
dos margučiai
sugrąžinti j
valstybėje
4622 S . Marshfield A v e n u e
*
jų savininkams.
Chicagoj g a u t a s laiškas nuo $20,000 moksleivių parodai
X Soliste Danutė StankaityTeL FRotitier 6-4622
Chicagos pramonininkai pa
lietuvaites misionierės Marijos
te, buv. Metropolitan operos so
sižadėjo
duoti $20,000 finansa
4> listas Algirdas Brazis, Daina Širdies Jėzaus, i š Peru valsty
Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams
bes. Ji džĖMigiara, j o g lietuviai vimui moksleivių parodai, kuri
vos anmunbfia. ir jungtims pa
taip maloniai paremia t a s Pe į v y k s Mokslo ir Pramonės muKuriems Per Daugelį Metų Bandėme Mandagiai
rapijos choras Velykų rytą 5 v.
ru misijas, kad j o s esančios tie zėjuje bal. 16—19 d. Parodon
giedos Prisikėlimo ŠV. mišių
V
^tarnauti
į w
siog lietuviškos misijos.
Šios "bus išstatyti moksliniai jau
Linksmų .
metų Sv. Kryžiaus lietuvių pa
lietuvaites misionierės adresas: nųjų eksponatai.
rapijos bažnyčioje. Vargonais
Maria Širdies Jėzaus F. M. M.,
100.000 parodoje
gros Algis Šimkus, chorams di
Colegio
"Maria
Inmaculada",
riguoja Stp. Sodeika.
Gauguin kūrinių parodą ChiReąuena, Peru, E . S. Aukas g a
Linki
x Juozas Kreivėnas ir Jo Įima siųsti ir per kun. J. Prun- į cagoje jau iki praeito autradie- į
nio aplankė 100,000 lankytojų
nas švedas, abu iš Cicero, pra skį, Draugo radresu.
Paroda
vyksta Chicagos Meno
Kostumeriams
ėjusį savaitgalį lankėsi Toron
A. ZALESKIS ir J. MARTINAUSKAS
Bibliotekininkų
muzėjuje. Apie ją plačiau šios
te ir dalyvavo Kanados liet,
u
suvažiavimas
dienos priede rašo dail. J. Pauk
mokytojų suvažiavime. Pirma
S a v i n i n k a i
Amerikos Katalikų Bibliote tienė.
sis ten skaitė referatą, o taip
Lietuviams
pat turėjo pasitarimą busimos kininkų dr-jos suvažiavimas įTelefonas YArds 7-0525
$63,360 studentams
Dainų Šventės reikalais. J. Šve vyks Cbicagoje nuo kovo 30 d.
Naujakuriams
Lojolos universitetas pasky
das,
kuris yra JAV Kultūros ligi balandžio 3 d. Tai jau 35Fondo pirmininkas, ta pačia tas metinis suvažiavimas. Su rė 24 stipendijas Chicagos apy r ^
važiavime bus nagrinėjama te linkių studentams. Bendra tų
proga tarėsi su PLB valdyba.
ma: Katalikų bibliotekos ir in stipendijų suma $63,360. Tarp
x LSST CV Jaunimo sky telektualinis gyvenimas. Suva
riaus posėdis įvyko Lietuvių žiavimo metu mišias laikys Chi laimingųjų yra ir Juozas Kū
lis, gyvenąs 1500 S. 58th, Ci
Hardware, Tools, Cutlery and Paint
auditorijoje. Dalyvavo daugu cagos vyskupas HiHinger.
. linki visiems savo kostumeriams ir draugams
cero, ir lankąs Sv. Ignaco augma
sekcijų
nariai
ir
pirm.
VL
Didžiausia ir Moderniausia H a r d w a r e Krautuve,
štesn. mokyklą.
Išganaitis. Buvo tartasi dėl vy
Velykaičių paroda
Mėlrose P a r k e .
STASYS ir JUZfi RAMANAUSKAI
kimo į Detroitą birželio 20 d.
Chicagos Miesto bibliotekos
Skalbimo MaSinu Įrengimai Ir Elektros įrengimo Reikmenys
Plečia kolegiją
Joninių laužo > programa, Tri rūmuose, Michigan ties RanBarat kolegija ir akademija,
135 Broadway St.
TcL Fllmore 3-0745
4559 S. Hermitage Avenue
mito palaikymui surengti pra dolph. vyksta ukrainiečių vely
vadovaujama
Svč.
širdies
sese
mogą balandžio 25 d. Vyčių kinių margučių paroda. Chica
Melrose Park, I l l i n o i s
Telefonas: YArds 7-1564
salėje, | šalpos sekciją pakvies gos spauda juos vadina ne tik rų priėmė plėtimosi planą, tam
numatydama
S2.075.000.
Tos
ti šaulę Vandą Sakalauskaitę, gražiu įnašu į krikščioniškąsparčiau paplatinti Karį, kurj šias tradicijas, b e t ir vertingais mokyklos yra į Lake Foreste.
tįr
<ir
vietoje užsisakė 5 nariai ir bu- liaudies meno kūriniais.
$9,700,000 viadukas
vo aptarta daugiau smulkesnių
^ m
^
^ ^ ^ ^
Dalyvaujant
merui
Daley
reikalų, kurie pagyvintų šau
Linkiu V i s i e m s S a v o K o s t u m e r i a m s Ir D r a u g a m s
Chicagos Sanitarmis distrik- Chicagoje pradėti darbai prie
liską veiklą.
. ^ p^yj^
^ ^
j ^ t o s K- tiesimo viaduko Damen gatvėj
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UNIVERSAL SHOE STORE

3335 So. Halsted St.
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ALEKSANDROS G Y L I E N Ė S
I RESTAURANAS
3236 S. Halsfed St.

Ttl. MUurito 6-9837

CHICAGO, ILUNOIS

(T

i

n

proga, visiems
Draugo skaitytojams ir klientams

x L Sakalas la imejo pirmąją < dos būtų panaudotos kovai su j nuo 37 iki 47 gatvės per New
premija. L i e t Fuat. dr-jos biu- j dvokimu sanitariniuose lagfi- Į York Central bėgius. Kainuos $9
letenis praneša, kad First Cze- nuose ties Argo.
700,000
choslowak Philatelic Club of Amerika kovo 21—22 d. sureng
toje pašto ženklų paroroje Ig.
Sakalas draugijos vardu buvo
išstatęs labai gražų Lietuvos
JOHN i. KAZANAU8KA8,
pašto ženklų rinkinį, už kurį tei
1-T747 ^
2202 W.
M
sėjų komisija paskyrė pirmąją
premiją. Buvo išstatyta viso 30
T t l TORI GERA SKONI,
aibuminių lapų su įvairiomis fi(
K*
PERKA PAS UiPOMf!
latelinėmis retehybenus, k. a.
:
kasas
Hetvrif
taldu
prekya*
Chioagoje
prezidentų Smetonos ir Griniaus
Prekes be broku, kainos žemlanaioa Cbicagoje, flatanoautografuoti
keturblokiai u*
kejfanai
ild 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
"souvenir sheets", Dariaus - Gi
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai i r visa narnami ir ofisams
rėno skridimui paremti Lietu
įrengti
vos konsulato perspausdinti tri• .-+*»
.,._-•,
.i-L-flS
kampinių ženklų
keturblokiai
LIETUVIŲ PREKYBOS KAMAI —
ir kitos retenybes.
FUHNITURE CENTER INC.

K. VALDIS REAL ESTATE
REAL ESTATE
2655 W . 69th St.
;

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

R E 7-7200

s

• <

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
LENKI SAVO KLIENTAMS, DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

KAZYS MALON1S
REAL ESTATE, INSURANCE
N0TARY PUBLIC

L

GERIAUSI LINKĖJIMAI
Linksmų Šv. Velykų Švenčių

6918 So, Talman A ve.
PRosped 8-2071

Chieago, III.
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Skelbkitės "Drao^e".
•

ANIAN
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AUDITORIUM
«•••-.

Ylctory

m i

Krautuvė atidarą: Pirmad. ir ketvirtad. 9—9:30 vai. Kitomto
dieoomia 9—6 vai. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 6.
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