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Korėjos sukilėliai nemano
gražinti valdžios

Lietuvos žemdirbiai kenčia nuo
sovietinės netvarkos

Sukilę kariškiai turi pilną kontrolę

Įsakymai kenkia labiau už nederlingus metus
OKUP. LIETUVOJ. — Sekant Lietuvos žemės ūkio gyve
nimą, domintis stambesniais ir
smulkesniais jo reiškiniais, tik
rai gaunasi išvada, kad Lietu
vos žemdirbiai nuo sovietinės
netvarkos kenčia daugiau, ne
gu nuo pasitaikančio nederliaus,
nuo gamtos negerovių. Štai vie
nas paskutinių dienų ryškus pa
vyzdys.
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SEOUL, Korėja. — Pietų Ko- 17TT.
.....
.
,. . i Vakariečiai mato ,kaip sunku
rejoje kariuomene nuvertėmin. .
.
,
yra įgyvendinti demokratiją
pirm. John Chang vyriausybę
tuose kraštuose.
ir užėmė valdžią. Perversmą pa
Korėjos gi gyventojai, nuver
darė gen. Chang Do-Young. Atus Rhee valdžią, tikėjos page
merikos karinis viršininkas Ko
rėjimo, tačiau 23 mil. gyventojų
rėjoje gen. Carter B. Magruder
atsidūrę daug blogesnėse sąly
paskelbė, kad jis jokio pervers
gose ir, jaunesniųjų karininkų
mo nepripažįsta ir sukilėliai tu
nuomone, ši revoliucija gelbstin
rį grąžinti valdžią nuverstam
ti kraštą iš chaoso.
min. pirm. Chang.

-----------------------------------------juos užaugino. Galutinėje iš
vadoje krašte užaugindavo ver
šelių gana daug, o karvių skai
čius proporcingai kaip nedidė
ja, taip nedidėja.

Įsimaišė j šj reikalą Maskvos
centrinės
įstaigos.
Žurnale
“Smielskaja žizn” balandžio 27
d. numeryje tilpo straipsnis apie Lietuvos veršelių “tragedi
Gen. Magruder nusistatymą
Laoso vyriausybės
Dirva paruošta — o pupos
ją” antrašte: “Veršeliai eina į
remia ir Amerikos ambasada,
delegacija susilaiko
sandėliuose
skerdyklą”. Vos kelioms die
kurios Charge Affaires Green
palaiko tokį generolo nusistaty
GENEVA, Šveicarija. — ProVarnių, Skaudvilės, Tauragės, noms po to praėjus, paklusni
Lkp
centro
komiteto
vadovybė
mą.
Sukilėliai
paskelbė
atsišau

Kanados parlamento rūmai Ottawoj. Kairėj viršuj yra gub- gen. George Vanier, atstovaująs kara
vakarietiška karališkoji Laoso
Jurbarko, Vilkijos rajonuose
liaus karūną ir min. pirm. John Diefenbaker (dešinėj). Kanadoj besilankąs prez. Kennedy su jais
kimą, kuriuo kviečia visus gy vyriausybė vėl pranešė, kad ne
esą girdima vis tie patys skun kartu su ministerių taryba pas
turės pasitarimų.
(UPI)
ventojus laikytis ramiai, nes sutinka dalyvauti 14 valstybių
dai (rašoma “Tiesoje”): Sąs kelbė “Tiesoje” nutarimą, ku
riame
nuolankiai
prinažjstama,
1 prasižengę bus gaudžiami mir konferencijoj Laoso reikalais.
kaitos pupoms dar negautos,
kad
Maskvos
priekaištai
dėl
Lie
timi. Gyventojai kviečiami į- Iš Laoso vyriausybės Vietname
tad kolchozai negali pupų sėk
tuvos
veršelių
esą.
teisingi.
Nu

prastai atlikti savo pareigas. delegacija gavo pranešimą kon
los atsiimti ir pupų pasėti. Įsitarime
atidengtas
ir
faktas,
kad
Sukilėlių oficialus pranešėjas ferencijos dalyvavime susilai
dėmėkime: pupų sėklos yra,
trūksta tik sąskaitų ir dėl to Įiki šių metų balandžio 1 ^enos
pulk. Won Paik Yun skelbia, kyti. Šis pranešimas buvo pa
negalima pupų pasėti! Patikri- buve užkontraktuota tik 93
kad sukilėliai laimėjo daugumos darytas Laoso delegacijos na
0TTAWA.
—
Prez.
Kennedy
nūs Kauno elevatoriuje, pasi- tūkst veršelih * tik 8 tūkst
generolų pritarimą.
rio, buv. Laoso ambasadoriaus
Kancleris bijo tapti Kennedy ir Chruščevo
vakar po pietų išskrido iš Wash
veršelių
buvę
perimti
į
fermas.
Jungtinėse Tautose Sisouk Na
rodė, kad sėklinės pupos buvo
pasitarimų auka
Nori veiklesnio režimo
ingtono į Kanadą, 42 valandų
Champassak.
atvežtos dar gruodžio 20 d. Bet
Nesėja kukurūzų
BONNA, Vokietija. — Vokie---------------vizitui. Drauge su prezidentu
Amerikos atsakingiems asme
truko dar 4 mėnesiai, kol sėkla
Sovietinės įstaigos, sekdamos skrenda žmona Jacqueline ir tijos kancleris Adenaueris pa
Viceprez. Johnson
nims Korėjoje pareikalavus suPrez. Kennedy ir
pradėta išdavinėti
(balandžio
Chruščevo raginimus, įpareigo grupė vyriausybės pareigūnų. reiškė labai konkrečiai, kad Va
y
. •« •
! kilėlius grąžinti valdžią min.
atvyko j Thailandą
19 d.!). Bet ir tada pirmiausia
vuaiu?
jo ir visus Lietuvos rajonus Kanadoj prez. Kennedy ir Ka karų Vokietija nori savo armi Chruščevo susitikimas pirmininkui Chang, „„
sukilėliai
sėklos gavo eksperimentiniai,
BANGKOK, Thailand. — Vi
kukurūzus auginti, uždera jie nados mni. pirm. Diefenbaker ją apginkluoti atominiais gink
darosi realus
atsisakė tai padaryti. Jie teigia,
parodomieji' ir šiaip privilegi
ar neuždera. Nenuostabu, kad aptars bendrus abiejų valstybių lais pakol diktatorius Chruščei kad krašto ekonomija stvinti ceprez. Johnson atvyko į Thaijuotieji ūkiai. Kiti ūkiai turėjo
Diplomatai nustebę
Vilniaus radijas “Valandėlėje ir santykių su užsieniu reikalus. vas pavojingai kalba apie nusi
blogai ir reikia energingesnio landą, kur buvo nuoširdžiai vie
gauti per rajonus, tačiau sąs
tos vyriausybės sutiktas. Pa
Trečiadienį
Diefenbaker
ir
Ken

ginklavimą.
žemės ūkio darbuotojams” iš
WASHINGTONAS. — Sovie- režimo.
kaitas išrašo tik viena tarnau
tirta, jog kraštas reikalingas
vardijo visą eilę kolchozų, ku nedy dalyvaus parlamento se
Kancleris, kuris šiuo metu y- tų ambasadorius Menšikovas įSusirėmimuose
revoliucijos
toja, kuri prieš ilgas laukian
rie ne tik kad nepradėjo ku sijoj. Bus aptariama nemaža ra 85 m., grįžęs iš Italijos, kur teikė prez. Kennedy raštą, dėl
skubios pagalbos militariškai,
čiųjų eiles yrą bejėgė. (Tr čia
metu žuvo penki ar šeši policikurūzų sėti, bet nepradėjo jiems aktualių klausimų, gi praėjusią
galimumų ateinantį mnkai
... saugoję
• armijai verzian- kad galėtų atremti komunistų
praleido atostogas, Nuernber- susitikimo ®
būdingas sovietinės netvarkos
nė dirvos paruošti. Kolchozinin savaitę Kanados užs. reik. min.
būstjnę, ta6iau puolimus,
j'“™; panašius
e-™ į, Laose. Rei
™
ge kalbėjo jaunųjų krikščionių mėnesį. Menė,kovas Baltuose į
reiškinys: kai kur įstaigose pil
kai matyt sovietinės vadovybės Green skelbė, kad Kanada mieRūmuose
kalbėjosi
pusvalandį.
|
ij;1
praėj0
kalmga
ta.p
pat
ir
ekonomine
demokratų partijos nariams
na tarnautojų, kurie neturi ką
neklauso, bent jau kas liečia lai tarpininkaus tarp Castro ir! Vakan| Vokietija dabar
Kalbama, kad tai buvo atsaky ramiai. Min. pirm. Chang esąs l parama, ypač tose vietose, kur
veikti, o tokioje vietoje, kur
kukurūzus.
Amerikos ieškant santykių pa luotą vadinamais trumpais dvi mas į Kennedy raštą, pasiųstą
' nuo komunistinio Laoso grėsmė
reikėtų daugiau tarnautoju, čia
arešte. Revoliucijos viršininkas
gerėjimo.
yra didžiausia. Patirta, kad ko
“Technika” lieka patvoryje
kovos ginklais tarp jų ir trum Chruščevui vasario mėnesio 22 štabo gen. Chang Do-Young ytik viena moteris aptarnauja
pų distancijų raketom, galin- d. Prez. Kennedy tiki susitikti ra 38 m. amžiaus. Jį rėmė oro munistinė grėsmė čia nėra taip
šimtus interesantų). Kol kol
šita negerovė jau tokia sena
. .
didelė kaip Vietname.
chozai galės atlikti visus sąs kaip ir visa sovietinė santvarka ;KeVOllUCIjOS esą niekas «om nesti atomines galvas..u- Chruščevą ateinantį mėnesį, po pajėgų, laivyno ir kiti karininčiau jas pasilaiko JAV savo ži susitikimo su Prancūzijos prem kai Jje akMntuojaj kad kraS.
kaitybos formalumus ir reikės Lietuvoje. Žemės ūkio mašinų
Farmų reikalais
nebesustabdys
jeru de Gaulle. Manoma, kad
nioje.
išlaukti ištisas dienas ilgose ei skaičius Lietuvoje, be abejo, ytas turi nušluoti korupciją, su
susitikimas bus Vienoje. Dau aktyvinti antikomunistinę veik
WASHINGTONAS. — Farmų
MIAMI. — Diktatorius Cast
lėse prie elevatorių, gali pra ra padidėjęs. Bet taip pat yra
Adenaueris
susirūpino
dėlto, giau informacijų tebelaukiama
lą, pakelti ekonominį gerbūvį laikraščių redaktorių draugija
eiti ir geros dienos nunoms pa faktas, kad gana didelis tų ma ro pareiškė, kad niekas nebe kadangi diktatorius Chruščeiš
Baltųjų Rūmų. Iš nė, vieno
sušaukė dviejų dienų pavasario
gali
sustabdyti
revoliucijos
Ku

sėti. Pasirodo, kad didelis skai šinų skaičius negali būti pa
vas, susitikime su Kennedy tokio susitikimo nėra buvę va ir suglaudinti ryšius su JAV. mitinga, kuriame diskutuojama
čius kolchozų dirvas pupoms naudotas laukuose, kadangi ma boje. Savo kalboje taip pat pas kaip tik kalbės, kad nereikia
Karininkai verčia
prez. Kennedžio programa pa
jau prieš keletą savaičių pa šinos nėra laiku suremontuo tebėjo, kad Ispanijos laivas Co- Vokietijai duoti atominių gink kariečiams naudos, o tik pralai
mėjimai.
Net
ir
JAV
ambasa

Karininkų juntos jau nuver kelti farmų stovį.
ruošė. Bet sėti' negali, nes nu tos. Dažniausia trūksta atski vandonga iš Havanos netrukus lų, nes ji galinti vėl užpulti Soros dar sandėliuose. Jau prieš rų detalių, trūksta kartais tik išplaukia su kunigais ir vienuo vietiją. Kancleris bijo, kad Ken dos tarnautojų Maskvoj, tarp tė valdžią Egypte, Sudane, IraAtsistatydino
Kalėdas į sandėlius atvežtos pu menkniekiu (varžtelių) — bet lėmis. Katalikų šaltiniai skel nedy nepasiduotų Chruščevo jų ir ambasadorių Llewellyn, J ke, Pakistane, Thailande, Burvyriausybė
(moj, Turkijoj, Laose ir Konge.
pų sėklos išgulėjo juose nepa be jų negalima mašinos paleis- bia, kad 398 katalikų kunigai spaudimui ir paliktų Vokietiją toks susitikimas nustebino.
BIERUT, Libanas. — Reutejudintos keturis mėnesius, o kai ti į darbą. Patvorėse stovi ne ir vienuolės iš Kubos išvyksta. neginkluotą, kurią kiekvienu
rio agentūros pranešimu Lebajau reikia sėti nunas. kolchozai | guremontuotos mašinoS) o lau.
atveiu galėtų užpulti Rvtu Vo
KALENDORIUS
no
vyriausybė, kuriai vadovavo
vis dar neturi sėklos!
j kuose kolchozininkai ir SOvchokietijos komunistai ir taip už
Saeb Salam, atsistatydino.
Gegužės 17 d.: šv. Paskalis, imti visą Vokietiją.
Lietuvos veršelių problema net į zininkai priversti rankų darbu
Maskva susidomėjo
( arba rankiniais įrankiais dar- Mindaugas, Gailė.
• Indonezijos prez. Sukamo
Vakarų Berlyno burmistras
Gegužės 18 d.: šv. VenanciPrasidėjo tuo, kad sovietinė bus atlikti. (E.)
Ghanoj
buvo sutiktas karo dai
Willy Brandt, kuris galimas
jus, Erdvilas, Erikas, Ryte.
vadovybė savo laiku buvo kol
nom ir būgnų bei statinių skam
JAV1
daiktas rugsėjo mėnesį bus so
WASHINGTONAS.
Saulė teka 5.30 v., leidžiasi
armijos
spauda
skelbia,
kad
JA
1
davimu
Sovietų
Sąjunga
galinti
i
jojimų.
Sukamo atvyko 3 d.
chozams ir sovchozams įsakiu• Specialią komisiją dokucialistų kandidatas į kanclerius,
8.05 v.
Valstybės
žinančios,
kur
yra
į-!P
er
ateinančius
metus
pagamin
vizito>
si sudaryti su kolchozininkais mentacijai apie sovietų nusikal
pareiškė, kad Vokietija turi būti lygi Nato narė, tačiau sočia- rengtos sovietų raketų stotys!
dar
raketų. Yra pagrinORAS
ir darbininkais kontraktus ver-1 timus sudarė estai iStockholme.
do
manyti,
kad sovietai turi
sėliams auginti ir juos vėliau Komisijai vadovauja buv. min.
Chicagoje ir apylinkėse, oro I hstai būtų laimingesni, kad V., ir fabrikai. Pranešime yra sapat
judamas
raketų paleidimo NAUJAUSIOS
perleisti kolchozams ir sovcho Laretai, buv. užs. reik. min. biuro pranešimu, šiandien šil- j Vokietijos armija neturėtų ato-, koma, kad nustatyta, kur yra
ŽINIOS
zams. Įsakymas šiaip taip bu Lattik ir kt. žymūs estai.
37 raketų stotys ir kur yra ke stotis, įmontuotas ant geležin
čiau. Temperatūra arti 70 1.
minių ginklų.
kelio
platformų.
vo vykdomas. Bet greit pasiro
turiolika raketų fabrikų ir sto
— Glianos prez.
Kwame
dė visokie nenormalumai. Kol
čių. Viena tokių stočių yra AKhrumah ateinantį mėnesį lan
chozai ir sovchozai, būdami
nadyr vietovėje Sibire, tik 500
Dingo
Laose
trys
kysis Sovietų Sąjungoj, kom.
strioke dėl mėsos paruošų vals
mylių nuo Aliaskos skersai Be
Kinijoj ir Jugoslavijoj.
amerikiečiai
tybei, užkontraktuotus verše
ringo jūrą.
— Dwight D. Eisenhovrer, bu
lius, kai jie jau buvo bent kiek
VIENTIANE,
Laos.
—
Pravęs prezidentas, gavo aukso me
Gegužio mėnesio laidoje laik
mėsingi, atsiėmė ir nuvežė tie
raščio Military Review, leidžia- nešama, kad dingo amerikiečių dalį, 1 svaro, West Point, N.
siai į paruošų punktus. Jei kol
mo armijos štabo Fort Leaven-1 helikopteris su trimis amerikie- Y., akademijoje už pasižymėji
chozas ar sovchozas neturėda
worth, Kas., teigia, kad visa Į čiais ir manoma, kad jis nukri mą krašto tarnyboje.
vo pakankamai pašaro, jis ver
tai nustatyta iš nepatvirtintų I tęs kalnų srityje, kurią kont— Korėjoj pradėta areštuoti
šelius kartais ir pats paskers
roliuoja
komunistai
sukilėliai
kabineto
nariai. Sukilėliai pa
šaltinių
davo ir mėsą išparduodavo. Ir
! Helikopteris skrido į Pathet reikalavo pasislėpusį premjerą
Žurnalas skelbia, kad sovievienu ir kitu atveju užkontraktai turi nuo 35 lį M ilgusis- La0 ‘eritoriją. Helikopteris bu Chang pasiduoti. Visiems revo
tuotieji veršeliai nepadidino kar
tanciju raketų, .parengtu 8,000 ™ vienos Plačios amerikiedų liucionieriai garantuoja saugu
vių skaičiaus, kaip buvo numa
firmos žinyboje.
mą.
mylių nuotolyje.
tyta, bet sujaukė visą gyvulių
— Pakistane viesulas užmu
ūkį. Susidarė kreivas vaizdas
Palietė streikas
Amerika turi daugiau
šė 420 asmenų.
“visuomeninių” ir “privačių”
BUENOS AIRES. — Argen— Amerikos darbininkų AFL
Paskutiniais duomenimis JA
galvijų santykio atžvilgiu. Kol
Valstybės turi 59 paruoštas sau ; tinoje įvyko traukinių tarnau -CIO viceprezidentas Walter P.
chozai ir sovchozai privačiai iš
ti raketas, įskaitant ir 32 ato-; tojų streikas. Darbininkai rei- Reuther atvyko į Frankfurtą,
JAV ambasadorius Averell Harriman (kairėj) kalbasi Genevoj su Laoso karališkosios vyriausy
augintus veršelius ėmė užskai
minių povandeninių laivų Po- kalauja 25 dol. pakelti algos jis išbus Vakarų Vokietijoj tris
bės atstovais. Centre matyti Laoso ekonomijos min. Ngon Sananikone, kuris yra delegacijos gal
tyti savo sąskaiton, nors ne jie
laris raketas. Žurnalo apskai-^per mėnesį.
dienas.
va. Konferencija prasidėjo antradienį.
(UPI)

Kennedy
Kanadoj

Adenaueris nori atominio
apsiginklavimo
/- «

Nustatytos sovietu raketų
paleidimo vietos
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JAV ATLANTO RAJONO
VADEIVĖ SKELBIA

26 — rugsėjo 3 d.d. Prašau vi-, gūnai šiuo metu, ir potencialūs
DR. MARIJA LINAS
sas vadoves ir vyr. skautes su-! darbininkai tolimesnei LSB ir AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS
, sitvarkyti su laiku taip, kad ga- į LSS gerovei.
LSB. R.V.
2817 West 71st Street
' lėtumėt stovykloje dalyvauti ir
(Nukelta į 7 psl.)
Telefonas HEmlock 6-3545
prisidėti prie jos pasisekimo.
(OFISO IR REZ.)
VALANDOS
PAGAL SUSITARIMĄ.
1 Lai šiais metais nelieka nei vierei. otiso UK 8-777,3. rez. JfK. 6-47 SI
: nos paukštytės, skautės, vyr.
l,UAhl\SKAS
skautės ir vadovės, kuri nebū
DR. A. MACIŪNAS
J. G. TELEVISION CO.
tų stovyklavusi Atlanto Rajo
CHIRURGAS
2512 W. 47th St., FR 6-1998
TV RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI
2858 West 63rd St.
no Skaučių stovykloje.

Hartfordo Šatrijos V-jos vie
tininkės pristatymu, išvardintas
į seses keliu j sekančius laips
nius : vyr. skiltininkės 1. — Mili dą Jucėnaitę, Gražiną Marijošiūtę; paskiltininkės 1. — Ra
Redaguoja: SKTN. P. NEDZINSKAS IR LIUDA ČESNAITR
mutę Zdanytę, Praurinę Petraus
Adresas: P. Nedzinskas, 2532 W. 46 Place, Chicago 32, III.
kaitę, Mariją šerkšnaitę. Svei...................
11 kinu išvardintas seses ir linkiu
BROLIJOS VADOVŲ
toliau gražiai skautauti.
F.S.S. CHICAGOS SKYRIAUS.
8
PAKĖLIMAI
PAGERBĖ MAMYTES
IŠKYLA
į Įvertindama didelį ir sėkminĮvertindama eilės Brolijos vaPirmas gegužės mėn. sekma
i gą skautišką darbą, Elizabetho
|
dovų
pareigingumą ir kvalifidienis. Net visą valandą anksGegužės 6-7 dienomis lie- paiangOs Vietininkijos vietinin! kacijas LSS Pirmija, pagal LSB
čiau susirinko “Žemaitės” dr-; tuviškoje” Beverly Shores gam- j kę vyr gk gl Gilandą BartyĮ Vadijos pristatymą, šv. Jurgio
vės skautės į Jaunimo Centrą, toje, F.S.S. Chicagos skyriaus tę keliu,į yyr skiltininkės laips.
. šventės proga pakėlė į sekannes šiandieną jos pagerbs ma- nariai turėjo pirmą pavasario į nį gu iinkėjimais ir toliau taip
i čius laipsnius:
mytes, išreikš joms savo meilę iškylą, šeštadienį po pietų še-1 sėkmingai vadovauti ElizabeĮ skautininkus: ps. Petrą Balir pagarbą. Jos dengia vaišių šiolika pavasariškai nusiteikusesėms
K&turių metų berniuką tėvas są, Niagara Falls, Canada, jūstalus, deda gėlytes ir stengiasi šių filisterių bei jų svečių su-' Dar viena pagelbininkė ra
buvo išmokęs pašaukti telefonu rų ps. Bronių Juodelį, Chicago,
padaryti kambarį kuo jaukės- sirinko jaukioje “Jūratės” vilo jonui. Sesė Birutė Šimanskienė, operatorę. Kartą berniukas grįžęs jūrų pg Antaną Levaną, Chicaniu. Štai pradeda rinktis ma je.
.
30 Newton St., Hartford, Conn., iš lauko ir radęs savo motiną
„.
apalpusią, tuoj iššaukė operatorę ,?°> jūrų ps. kun. Joną Raibu
mytės. Kiekviena sutinkama se
Atsipalaidavę nuo miesto į- paskirta eiti Jaun. Skaučių sk. jr per
pranešė policijai apie iš- ! žį, SJ, Chicago.
sių, papuošiama baltomis, gra
tikusią nelaimę. Motina buvo ap- į Į paskautininkus: s.v.v.s. Viktampos, kasdieninių darbų bei vedėjos pareigas.
žiomis gėlytėmis ir palydima
dujomis iš vandens šil- '
,v.
. , ... .
Skelbiu, jog Elizabetho sesės sinuodijuši
rūpesčių ir pasisėmę naujų jė
dytuvo.
(UPI)
torą Adomavičių, Australijoje,
prie vaišių stalo. Gražus būrys
gų iš atgijančios gamtos, visi pasirinko Palangos skaučių V- --------- —------- s.v.v.s. Česlovą Anužį, Detroite,
mamyčių. Minėjime dalyvauja
išklausė referato apie Friedric jos vardą. Palangos V-jos V-kei nepriklauso) gavus tuntininkės s-v-v-s- Vytautą Dambrauską,
“Aušros Vartų” tunto tuntinin-. T
.
,; .
.
.
.. Juenger knygą “The Failure pristačius, tvirtinu žemiau išvar
leidimą. Vadovių ir vyr. skaučių Bostone, s.v.v.s. Algį Dūdaitį,
ke s. J. Bobmiene ir pirmoji
of Technology”, kurią jiems pri dintas vadoves: V-kės pavaduo
programos bus atliekamos at Australijoje, s.v.v.s. Algį Kaz
Chicagoje šio tunto tuntininkė
statė fil. Donatas Tijūnėlis ir toja — vyr. sk. Gailė Vaičiū
skirai. Ten pat ir broliai turės lauską, Australijoje, s.v.v.s. Al
s. N. Grigaliūnienė.
naitė, Vyr. Skaučių b. vadė —
fil. Rita Stravinskaitė.
. '
j
-n
t
j
savo suvažiavimą. Vakare Hart gį Muliolį, Clevelande, s.v.v.s.
v . si. Gilanda Bartyte, Lazdynų
Motinos dienos minėjimą Vakare iš tolo buvo matyti Pelėdos sk. draugininke - Z. for<3° ^autų-čių v-jos rengia Vytautą Namiką, Chicagoje.
arbatėlę pradeda draugininke
Naujai pakeltieji vadovai yra
ant aukštos smėlio kopos su Medziunaitė, Alyvų Jaun. sk. vakar,!' Prasau vadt>ves ir
s. R. Kučiauskienė, pasveikin
,
.
.
i
.
.
T
...
skautes
skaitlingai
dalyvauti
daug
pasidarbavę Sąjungai ir
kurto laužo liepsna ir lietuviškų
dama mamytes ir sesėms pri
draugininke
A.
Jarmaite.
pavasariniame
suvažiavi
I
Brolijai,
atsakingi LSB pareidainų melodijos skambėjo MiSkaučių vadovių ir Vyr. Skau Slame Pavasa™ame suvažiavi- Į
J
mindama šios dienos prasmę.
............................
..
chigan ežero pakrantėmis, šeš- čių suvažiavimas įvyks birželio me' Papildoma informacija bus ;
Papasa ojo, aip sį pirmąjį ge tadjenio vakarą negalėjo užbaig
10 -11 d. d. Lietuvių Piliečių issiųsta kiek vėliau. Mokestis1
gūžės men. sekmadienį laisvoje ,. , j(,
„
P. ŠILEIKIS, 0. P.
b
. ti be tradicines dainų ir so2 dol.
Ortliopeda»- Protezistas
klubo salėje, Hartforde, Čonn.
Lietuvoje suklupdavo vaikai ir
gvenį^g
Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai. Spee. pagalba kojoms
Stovyklos reikalai jau juda
Pradžia 1 vai. p. p. Sekančioms
motinos prie žalumynais išpuoš- i
(Arch Supports) ir t.t.
tos Dievo Motinos ir aukojo jai i Sekmadienį, pasistiprinę šei- vadovėms dalyvavimas būtinas: į priekį. Vieta dar vis ieškoma, Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1
savo džiaugsmą ir sielvartą. Vi- mininkės skaniai paruoštais pus tųntininkėms, vietininkėms, jų nors yra keletas galimybių. Sto ORTHOPEIMJOS TECHNIKOS LAB.
sų skaučių vardu išreiškė pade- ryčiais ir artimam miestely iš- adjutantėms, skaučių ir jaun. vykios vadovybė bus sekanti: 2850 W. 63rd St., Chicago 29, III.
Tel. PRospect 6-5084
ką tuntininkei — tunto motinai, klausę šv. Mišių, su dideliu su skaučių draugininkėms, jų ad viršininkė — ps. S. Subatkevikuri su didele meile ir pašiau- į sidomėjimu iškylautojai susirin jutantėms ir vyr. skaučių bū čienė, kapelionas — ps. kun. J.
DR, L IR K. AGLINSKAI
kojimu veda seses tikruoju ke-! ko Liūto Mockūno paskaitai relių vadėms. Į vyr. skaučių sąs Klimas, jaun. skaučių st. vado
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
liu, moko mylėti Dievą, Tėvynę i “Socialinis realizmas literatūro- krydį kviečiamos visos vyr. vė — sesė Birutė Šimanskienė,
5480 So. Kedzie Avė.
ir Artimą. Padėkos ženklan bu- i je”. Paskaita buvo puikiai pa- skautės, vyr. skautės kandida- skaučių stovyklos vadovė —
i '. iinia ligoniu pagal sus tarimą
valandos skambinti telefonu
vo įteiktos gėlytės. Taip pat' ruošta ir įdomiai klausytojams tės bei skautės, sulaukusios 16 ps. R. Bružinskienė, vyr. skau- DS1
HEmlock 4-1662 nuo 2 Iki 9 v. p. D.
■.
a.sdti-n,
išskyrus frečlad ir šeštad
pasveikinta pirmoji tuntininkė patiekta.
metų. Pastarosios gali dalyvau- čių stov. vad. — dar nepaskirs. N. Grigaliūnienė. Įteikiant! Norg puikug oras ir gamta li
skaučių sąskrydyje (jei ta.
DR. ANNA BALIUKAS
jai gėlytes, palinkėta ne tik vyliojo visus ilgiau pasilikti ir Su dar
skaučių būreliams
Stovyklos laikas: rugpjūčio
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
GERKLĖS LIGOS
sveikatos, bet, kad kuo arti' paiškylauti, bet savaitės darbai
PRITAIKO AKINIUS
miausioje ateityje šios gėlytės ir pareigos privertė visus trauk
6822 South VVestera Avenue
^4^ PASIRUOŠKITE ŽIEMAI
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v.
būtų jai įteiktos jos pačios vai ti Chicagos link. Atrodo, kad
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiadien. uždaryta. Kt. laiku susitarus
kų, likusių tėvynėje. Skautės visi grįžo patenkinti ir pasiry
Ofiso telefonas PR 8-3229
Leiskite mums patikrinti Jūsų centrinį apšildymą
Rez. telef. WAlbroo5t 5-5076
savo ir mamyčių vardu apdo žę daugiau tokių iškylų suruoš-1
vanojo draugininkę gražia puok ti artimoje ateityje. Tai įro
M^s
Mes įrengiame
DR. VL. BLAŽYS
Pakeičiame į
šte gėlių.
GAZG
—
ALYVOS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
do, kad kultūrinę skyriaus pro
aptarnaujame
Sekė vaišės, kurių metu skam gramą galima tęsti ne tik žie
4701 South Damen Avenue
apšildymą
Kampas 47-tos Ir Damen Avė
bėjo mamyčių ir dukrų dainos. mą susirinkus kokioje nors sa
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak.
Paruošta
Stokerįus — Boilerius
šešt. 2—4 vai. vak.
Prelegentė s. M. Jonikienė pra
KŪRENAMA
ALYVA
CreClad. ii- kitu laiku pagal sutarilėje, bet taip pat nereikia ją
Ofiso
telef. EAfayette 3-6048
Pilnas patarnavimas
vedė gražų, jautrų pašnekesį
.1
'
1
Rez. VVAlbrook 5-3048
Anglines krosnis — Aly
Išsimokėjitno
sąlygos
nutraukti
atėjus
pavasario
ir
— Motina ir jos meilė. Ji pa
vos degintuvus
~DR, C. K. BOBELIS
Dalyvis
vergė ne tik mamyčių, bet ir vasaros sezonams.
ANGLYS
Ankstų ir šlapumo takų chirnrgija
Komerciniams
sesių širdis. Atrodė, jog kiek
Tel. PRospeot 6-1795
Karšto vandens
Rezidenciniams namams
8300 W. 51st St., Chicago, Hl.
viena sesė dabar tikrai supra
Oakley Medical Arte Bldg.
šildytuvus
SIURBLIAIS IŠVALOMI
arba
to motinos meilę, jos pasiau
Aigona Avė., Elgin, Ulinois
Boileriai—
Pardavėjas: Vincas Doba
M OV I N G
kojimą. Prelegentė mokė paleng
Tel. OWens 5-05SS
Center. krosnys
Valandos pagal susitarimą
vinti sunkią jų gyvenimo naštą,
A. BENIULIS atlieka įvairius
Tel. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324
G A P S ALYVA •. ANGLYS
atsilyginti meiie už meilę, kol perkraustymus bei pervežimus iš
DR. PETER T. BRAZIS
dar ne vėlu, kol dar turime jas tolimų ir artimų atstumų.
Kreipkitės į mus visais apšildymo ir air-ocnditioning reikalais
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
savo tarpe.
Tel. RE 7-7083
2735 W. 63rd St.
Dieną ar naktį PRos. 6-6677
2434 West 71st Street
Programoje skautės atliko
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-9
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutartį.
montažą, parašytą v. s K. KoSekm. uždaryta.
datienės. Ir vėl skambėjo liauTel. ofiso HE 4-5758; Res. HX 5-S225
dies, skautiškos ir mamyčių gar
DR. S. ir M. BUDRYS
TAUPYKITE LIETUVIŲ SOSTINES CENTRE
bei skirtos dainos. Atrodė, lai
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
(Bendra praktika Ir Alergija.)
kas buvo pamirštas. Baigus mi
2751 West 51st Street
nėjimą, visos pakilioje nuotai
Valand-os: pirm., antr., ketvirt., 2-9
vai. vak., penk. 10 v. r. iki 9 v. v.
koje skirstėsi namo.
šeštad. 10 v. r. iki 1 p. p.
Ligonius priima pagal susitarimą.
Pasidėkite santaupas į apdraustą, tvirtą finansinę įstaigą, visais atžvil
Mes esame dėkingos visoms
giais išbandytą per pastaruosius 36 metus. Negalėsit rasti patogesnės
DR. L G? BYLA-BYLAĮTIS
atsilankiusioms mamytėms, pre
Nervų-Smegenų Ligos. Ohirurg.
ir pelningesnės vietos. Puikiausi įrengimai, aukšti dividendai. Atdara
legentei už gražų pašnekesį. Ir
OAKLET MEDICaL BLDG.
vėl lauksime gražios susitikimo
tris vakarus savaitėje. Du dideli kiemai automobiliams pasistatyti.
2800 West 51st Street
progos.
Sesė Julija
Valandos šeštad. susitarus,
Nemokamai teikiame daug pelningų patarnavimų.

1

CHICAGO SAVINGS B-VEJE

KVIEČIAME

l

MARIJOS GARBINIMAS
LIETUVOJE
Kun. J. Vaišnora, MIC
Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demijos leidinys, Roma, 1958 m. j
Didesnio formato 445 pusi. Kny- '
ga yra padalinta į 2 dalis. I-oje i
dalyje: Liturginis Marijos garbi
nimas, Bendruomeninis Marijos
garbinimas ir Liaudies pamaldu
mas į Mariją. II-oje dalyje: Mari
jos Vardo bažnyčios. Stebuklin
gieji Marijos paveikslai ir Mari
jos Šventovės Lietuvoje, kurių
yra paduota net 52 vietovės. Kai
na $5.00.
Pinigus su užsakymu siųskite
DRAUGAS
4545 West 63rd Street
Chicago 29, m.

GRovehill 6-3409.
Neatsiliepus skambinti
__________ PRospect 6-1795,__________

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Spec. vidaus Ilgos
Tel. ofiso — REpubllc 7-4900
namų — GROveliill 6-8101
Persikels J naują ofisą
2858 West 63rd Street.
PRANCISOO MFJHUAL CENTER
Priima tik pagal apointmentą.

Sek. uždaryta

Pardavimai-taisymai.

M O V I N G

Ofiso HE 4-1818, Rezid. PR 6-9801

R. ŠERĖNAS jerkrausto baldus
ir kitus daiktui. Ir iš toli. Miesto
leidimai ir pilna apdrauda.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2047 W. 67 PI. W& 5-8063

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

AND LOAN ASSOCIATION
6245 South Western Avė.
Chicago 36, Illinois
GRovehill 6-7575
ATDARA: Pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį ir
penktadienį nuo & iki 8. Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį
nuo 9 iki 12:86 vai. po pietų.

spec. vidaus ligos

2454 West 71st Street
(71-os ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v.
šeštad.: 9 v. r. — iki 2 p. p.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS

4157 Archer Avenue

NERVŲ IR SMEGENŲ EIGOS

Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:30 v.
vak. šeštadienias nuo 2-4 v. popiet.
Trečiadieniais pagal sutartį.
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0036
Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Rez. GI 8-0873
Dr. Eisiu

Rez. HE 6-1670
Dr. Batukas

DR. W. M. EISIN-EiSINAS
DR. K. G. DALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
6132 S. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą.
*4rambin*i Ml tt-OOOt

Ofiso HE 4-1414. Kezid. Rfi 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybe akušerija ir moterų ligos

2454 West 71st Street

5430 So. Kedzie Avė.
PAGAL

SUSITARIMĄ

Tel. HE 4-1562
Skambint 2 iki 9 vai. popiet kasdie
ną, išskyrus trečiadienį.

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA-CHIRURGE
Vidaus ligos

10748 S. Michigan, Chicago 28, Iii.
Telef. offiso: PUllinan 5-6706
Namų: BEverly 8-3946
PriSm. vai.: kasdien 6- 9 v. v., šešt.
1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta.

Tel. ofiso VT 2-1484. Rez. RE 7-8818

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURG®
3259 South Halsted Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas
Vai. kasdien: 3-7 p. p.; šeštad. 2-4
Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. vai. Trėč. uždaryta.
Šeštadieniais 1-4 p. p. Trečiadieniais
uždaryta.
Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR, A. GARUNA&
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vidaus ir vaikų ligos

2787 West 71st St.
vai. kasdien nuo 6-8 vai vakaro
rještad. nuo 12:39 — 2:80 vai. p. p.
Treč. ir kitu laiku • tik susitarus.
Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017
Ligonius priima pagal susitarimą.

ofiso tel.

he 4-7007.
Nainiį-rez. tel. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠAI

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKŲ LIGOS
2656 West 63 Street
Vai.: Plrmad ir ketv. nuo 2:30 iki
4:30; antr. ir penkt. nuo 6 iki 8;
šešt. nuo 1 iki 4.
Kitu laiku tik
susitarus.

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 West 68rd Street
Vai. kasdien nuo I — 4 p p. ir 6
dei 8 vai. Trečiad ir šešt. uždaryta
Telefonas: GRovehell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPĖCIALISTĖ
PRITAIKO AKINIUS
2422 W. Marųuette Road
Valandos 9—12 ir 7—9 v. v. pagal
susitarimą, išskyrus trečiadienius.

Ofiso Ir buto tel. OLynipio 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 Ir 4-7. Treč. Ir šeš
tad. tik 10-12.
Tel.: REliance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Lietuvis gydytojas)

3925 West 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad., ketvirtad. ir
penktad. nuo 1—4 p. p., 6.30-8:80
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad.
uždaryta.
Tel. ofiso ir huto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 W. 15th St., Cicero
Kasdien 1—s vai. ir 6—8 vai. vak
išskyrus trečiadienius
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 1J—S vai.
vak_ pirm., antr., ketvir. 6—9 vai.
Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTU
7156 South IVestern Avenns
MEDICAL BUILDING
Pirmad., antrad,, ketv. ir penktad.
nuo 11 va.l. iki 1 vai. p. p. Ir nuo
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11
-ai ryto iki 3 vai. p. p.
Office tel. RE 7-1168
Res. tel. IVAlhrook 5-3765

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
4545 West 6Srd St., Chicago 29, Illinois
Tel. LUdlow 5-9506
Entered as Second-Class Matter March 81, 1916, at Chicago Illinois
Under the Act of March 8, 1879

Member of the Catholic Press Ass’n
Published daily ezcept Sundays and
deva after Christmas and Easter
by the Lithuanian Catholic Press
Society.
PRENUMERATA.;
Metams
Chlcagoj ir Ciceroj
$18.00
Kitur JAV Ir Kanadoj
$11-00
Užsienyje
$18.00

DR. J. MEŠKAUSKAS

Akušerija ir moterų ligos

DRAUGAS

CHICAGO SAVINGS

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

SUBSCRIPTTON RATEg”
$11.00 per year outside of Chicago
$18.00 per year in Chicago & Cicero
$11.00 per year in Canada.
Forelgn
$13,00 per year
% metų
I men.
1 m#n.
$7 00
$4.00
$1.76
$6.00
$8.60
$1.50
$7,0#
$4.09
$1.75

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
Nesunaudotų straipsnių
nesaugo, juos grąžina tik iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimų tu
rini neatsako. Hkelhimu kainos prialnnčiamos aavns nrašvmns

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie tr Archer)
VAL. kasdien nuo 2 iki S vai. vai
Treč. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 West 69th Street
Spec. ORTHOPED1NES EIGOS
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę
VAJL.: Pirma., antr,, ketv., penktad
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v
šeštad. nuo 2-4.
Trečiadieniais ii
kitu laiku susitarus telefonu.
Telef. REpubllc 7-2290

DR. ANT. RUDOKAS. Opt.
Tikrina akis Ir pritaiko akinius
keičia stiklus ir rSmus
4455 S. California Avė. YA 7-7381
Vai.; 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. už
daryta. Šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Naujas adresas: 4255 W. 63rd St
Ofiso tel. REliance 5-44IC
REz. tel. GRovehill 6-0617
Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 p. m
Penkt. Mk 1—8 p. m.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti
Ofiso telef. CLiffside 4-2896
Rezid. telef. \VAlbroook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1724 West 47th Street
(Bendra praktika Ir specialiai
chirurgija )
(Kamp. 4lth ir S. Hemiltage)
Val.: nuo 2 iki 4 vai. ir 6 iki 8 v. v.
Šeštad. nuo 2 iki 6 .vai. išskyr. sek.

Tel. ofiso TO 3-0959
Res. tel. GA 3-6946

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Spec. chirurginSa ligos
5002 IVest 16th Street, Cicero, m,
Vai.: kasdien 5-8 p. m., šeštadlen.
1-4 p. p. Kitu laiku Ir t-rečdlad su
sitarus.
'

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Bendra praktika Ir moterų ligos)

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St.
Tel. PRospect 8-1223 ar TR 3-5577
Ofiso vai.: Pirm 7-9 v. v. , Antrad.,
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad.
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.
Tel. ofiso J3E 4-2123, rez. GI 8-0195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
(71st Ir So. Campbell Avė.)
Vai.; pirm, antr., ketv. ir penkt
nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8. Treč. lt
šešt. uždaryta.

Telefonas

—

GRovehill

0-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2524 West 69th Street
Specalybč: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ
LIGOS
Valandos: nuo 1-4 Ir 6-8 vai. vak.
šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet
Trečiadieniais uždaryta

Tel. PKospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
6248 South Kedzie Avė.
Ofiso vai. kasdien; 2-4; 6-8
Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm.
tik skubiais atvejais ir susitarus.

Tel. ofiso PR 0-0440, rez, HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 W. Marųuette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir 7 Iki 8 v. v
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR 6-6659
Rezid, 6000 So. Arteslaa Avė.
Vai, Ji j. ryte Iki S t, p, pH t-l &
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DRAUGAS
LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 West 63rd St„ Chicago 29, Illinois

Tel. LUdlow 5-9500

PORTUGALIJA II! ANGOLA

bus, valgį, butą ir medicinos
pagalbą.
Švietimas

Tačiau, nelaimei, tikrovėje
nelabai tepaisoma nuostatų.
Portugalų valdžia šitai asi nacionalistai stengiasi sudaryti Piktanaudojimai labai dažni, o
Po kelių dešimtmečių tylos,
Portugalijos ir Angolos vardai miliavimo politikai priskiria y- visuomenę iš dviejų skirtingų kontraktorių elgsena brutali.
vis dažniau ir dažniau ima mir patingą koloninį pasisekimą. kultūrų, rasiniai išskirtų, por Nepaisant to, kad portugalai
gėti pasaulinėje spaudoje. Ir ne “Kokiu stebuklu viešpatauja tugalai nori vienos kultūros, nekreipia dėmesio į rasių spal
tik spaudoje. Neseniai jie buvo taika portugalų kolonijose?” ne rasiniai maišytos. Žalio Iškišu- vas, jiems nepavyko Angoloje
linksniuojami ir Jungt. Tautose seniai klausė Salazaras (Portu lio ir Santo Tome salose, kur asimiliuoti juodųjų, nei jie rim
ryšium su kelių valstybių rei galijos diktatorius). Ir pats at neskaitlingi gyventojai labai ra tai mėgino to siekti. Vis dar
kalavimu ištirti Angolos būklę. sakė, kad taip esą todėl, kad siniai susimaišę, ši misija jau tėra tik saujelė juodųjų gydy
Daugelis stebėjosi ir netgi smer portugališkų kolonijų čiabuviai yra baigta. Laikoma, kad visi tojų, advokatų bei valdininkų.
laiko save portugalais. Iš tik jau “civilizuoti” arba turi vi Jų švietimas vis dar tebėra mi
kė JAV-bes, kai jos kartu
Sovietais balsavo prieš savo są rųjų, atrodo kerais, kad maža siškai portugališką pobūdį ir sionierių rankose, atseit savaj
jokio skirtumo noriškas, ir nėra nė mažiausio
jungininkę, paremdamos tą rei tauta (92,000 kv. klm.) valdo nebedaroma
didelę koloninę imperiją (2,000, ‘tarp portugalų ir kitų. Tačiau noro jį tvarkyti pastovesniais
kalavimą.
Iš pačios Angolos atemančįos 000 kv. klm.) ir kad iš visų Angoloje, Mozambike ir Gvinė pagrindais. Pagal oficialius duo
Kun. J. Panavas, šiemet švenžinios yra gana aliarmuojan senųjų imperijų, Portugalija y- joje, kur yra ryškus rasinis menis Angoloje tėra tik 0.7% čiąs sidabrinį kunigystės jubiliejų.
čios. Esą čiabuviai, komunistų ra vienintelė, mokanti atsispirti skirtumas ir juodieji sudaro asimiliuotųjų. Tad po 500 m. Darbuojasi Visų Šventų parapijo
Chicagoje, kur klebonauja
skatinami, skerdžių balstuosius, mūsų laikų antikolonizmo spau daugumą, individualinės pastan valdymo tai yra labai liūdnas je,
kun. P. Lukošius, vakar, baigiant
jiems atsikeršydama, portugalų dimui. Ligi šių dienų Indija ne- gos tėra vienintelis keliaft asi balansas.
40 vai. atlaidus, buvo suvaž'avę
Chicagos lietuviai kunigai jubilia
kariuomenė esą sunaikinusi virš įgab prarvti mažyčio Goa, Ki- miliuotis. Ten, kad afrikietis ga
Priešingai anglams bei pran to' pasveikinti. Iškilmingos šv. mi20.000 iuoduių, iš lėktuvu mė- ' nįja — Macao, Indonezija nepa lėtų asimiliuotis, jis turi mokė cūzams, portugalai niekad rim i šios ir pagerbimo banketas bus
tvdama i džiungles ugnies bom lietė Timoro. Žaliajam Tškišu- ti portugališkai skaityti ir ra tai negalvojo duoti kolonijoms i birž. 25 d.
JubiTatas gimė 1910. V. 21 Gabas. Žinia, portugalai visa tai ly (Cabo Verde), Santo Tome. šyti ir kaip europietis gyventi. laisvę. Jie visad valdė tiesiogiveikiškės kaime, Daugėliškio vals.,
l niai, paniekindami čiabuvių gen Švenčionių apskr. 1930 m. baigė
, čių vadų autoritetą ir jiems Vilniuje Vytauto Didžiojo gimna
ziją. 1936 m. baigė Vilniaus kun.
primesdami savo valią.
seminariją ir S. Batoro universi
Daugiau kaip tris šimtmečius teto teologijos fakultetą. Vikara
vo Eišiškėse ir Palūšėje. 1939-42
vykdomas vergų gaudymas ir m. buvo Vilniaus įgulos bažny
jų išvežimas lygiai kaip ir pri čios rektorius ir tuo pačiu metu
verstinis darbas viduje, sugrio savisaugos dalinių ir mergaičių
gim. kapelionu. 1944 m. pasitrau
vė šeimos gyvenimo ryšį ir la kė iš Lietuvos į Vokietiją. Čia
bai neigiamai paveikė Angolos buvo Kempteno liet. gimnazijos
gyventojų prieauglį, kuris te ir darbo kuopų kapelionu. 1949
m. atvyko į JAV. Buvo Grand
siekia tik 9 žm. I kv. klm. ir Rapids, Mieli., ir Muskegon, Mich.,
yra vienas žemiausių Afrikoje. vikaru ir vietos gi.mn. kapelionu.
Savo ruožtu jis buvo krašto eko Dabar darbuojasi Roselande Visų
Į Šventų parapijoj.
nominio atsilikimo priežastim,
nors šiaip Angola gana turtin dųjų 10%, o mišrių tik 5 proc.
ga, turi gerą klimatą (mūsų Į Tačiau imigracijos padidėjimas
prof. K. Pakštas ją buvo pa Į ne tik kad nepadidino mišrių
rinkęs atsarginės Lietuvos su skaičiaus, bet dar labiau įtem
darymui), turtinga mineralais pė santykius tarp juodųjų ir
ir hidroelektrine jėga. Tačiau baltųjų, kurių dabar yra 170,
Portugalija niekad neturėjo ka 000 priešais 4,200,000 afrikie
pitalų, pramonės ir gabumų, rei čių.
kalingų tokios plačios teritorijos
Ilgą laiką Angolos juodieji
vystymui. Nors pastaruoju lai buvo pasyvūs, bet pradedant
ku nemaža padaryta, bet vis 1958 m. pradėjo rodyti tam tik
Penkių uniformų mergaitės reprezentuoja visas penkias Amerikos karines pajėgas. (UPI)
vien tėra tik sauja fabrikų, nes rų simpatijų nacionalistų ju
ligi šiol portugalai nenorėjo dėjimui. Šiandien komunistų
užginčija. Kokia tad ten tikro portugalų Gvinėjoje ir Mozam
1951 m. Portugalija išleido konkurencijos savajai pramo
skatinami ir ginkluojami, jie
vė?
bike nepastebima nė mažiausio įstatymą, kuriuo einant visos nei. Per keletą pastarųjų metų
Afrikiečių patarlė sako: “Die juodųjų nacionalizmo, kuris j jos kolonijos buvo paskelbtos atidaryta keletas svarbesnių kelia riaušes ir žudo baltuosius.
Tačiau kol kas negalima ti
vas sutvėrė baltuosius, Dievas taip įsiliepsnojo likusioje Afri metropolijos provincijom ir jau mokyklų, skirtų tik europie
kėtis
portugalų pasitraukimo iš
sutvėrė juoduosius..., tačiau por koje.
nebelaikomos kolonijom. Žinoma čiams, tačiau palaipsniui vis
Angolos. Portugalija ne tik kad
tugalai padarė mišrius (mula
tikrovėje tai tėra fikcija ir pvz. , daugiau jose mokosi ir afrikieAtrodo, kad pirmoji didžiųjų
nieko
nenustos, bet labai daug
Į Angola ligi šiai dienai tebevaltus)”. Per 500 metų portuga
1 čių. Kalbama apie busimąjį An laimes iš paskutiniųjų besilai
Europos imperijų taip pat bus
lai įvairiose pasaulio dalyse pa
ir paskutinioji. Per 500 metų doma kaip kolonija. Reikalavi golos universitetą. Planuojama kydama savo imperijos, nes jai
tvirtindavo tos garsios afrikie
Portugalija ramiausiai tvarkėsi mu asimiliuotis Angoloje patei plėsti mineralų kasimą, naftos tėra viena išeitis — pasitrauk
čių patarlės teisingumą. Jie bu
savo imperijoje, pati būdama sinamas ir priverstinis arba pramonę. Tad nors reikalai pra ti skurdžiam gyvenimui savo
vo ir tebėra šventai įsitikinę
‘ kontraktinis” darbas, nes kiek deda judėti, bet Angola vis dar
viena iš mažiausių ir neturtin
vargingoje šalyje. Ligi bus gy
savo “civilizuojančia misija”,
giausių Europos tautų, kas vi vienas angolietis, sukakęs 18 nepaprastai atsilikusi nuo kitų vas diktatorius . Salazaras, por
kurios pasėkoje labiausia atsi
metų, verčiamas kasmet išdirbti Afrikos kraštų.
sais atžvilgiais yra nepaprastas
tugalai mėgins tvirtai laikytis.
likusios portugalų imperijos
bent šešius mėnesius. Kadangi
dalykas.
Gi jam mirus, galima laukti
Ko laukiama ateity?
gentys gali būti asimiliuotos ir
čiabuviai nėra pratę gauti al
didelių pakitimų. Iš tikrųjų- bū
Asimiliacija
fiziniai bei dvasiniai sutapti su
gas nei turi kitų “civilizuotų”
Bekylantį nacionalistinį judė
tų
stebuklas, kad visa liktų po
augštesne portugalų kultūra.
Nepaisant savo autoritetinės potroškių, jie verčiami dirbti ir jimą Angoloje portugalai tikisi
senovei, portugalų imperijai ant
santvarkos, josios asimiliacinė tuo pačiu išmokti vertinti kitų prilaikyti padidinta baltųjų įmi| visados besilaikant tokiai rakad pasaulio opinijai būtų at teorija gana liberali. Ji remiasi “civilizacinę” ir “civilizuojan ! gracija, kuri patrauksianti grei- jmiai ir nekintamai, kaip ligi
skleistas vandališkas Lietuvos jau tariamu absoliučiu pranašumu,
! tesnį čiabuvių asimiliavimąsį.
nimo trėmimas. Būtų gerai suda kurių viršūnėje yra portugalų čią” reikšmę. Visi kontrakto- Per pastaruosius 5 m. Angoloje 1 šiol.
I
___________
ryti tarptautinį komitetą Lietuvos
riai, besinaudoją kontraktuojaĮ įsikūrė 50,000 imigrantų ir ruo
jaunimiu gelbėti, įtraukiant į jį kultūra, o apačioje čiabuvių
Ar esi jau parašęs laiškus Kuįtakingus žmones. Visų vieningoms kultūros, laisvu nuo bet kokių mu darbu, savo darbininkams šiamasi dar daugiau jų įkurdin chel-Lipscomb rezoliucijos reika
pastangoms čia yra plati veikimo biologinių ir rasinių skirtumų. turi mokėti mažiausiai 10 dol. ti. Nuo 1940 - 50 m. baltųjų lu Senato ir Atstovų Rūmų užsie
dirva.
nio reikalų komisijų nariams? Jei
Tuo tarpu kai Pietų Afrikos mėnesinio atlyginimo, duoti rū gyventojų padidėjo 80%, juo- ne, tai tuojau tai atlik!
Dr. J. Daugi.
POVILAS GAUČYS, Chicago

Užsienio politika ir

PREZIDENTO INSTITUCIJA
Prezidentas John F. Kennedy lanko Kanadą.
Viceprezid. Lyndon Johnsonas Azijoje.
Valstybės sekretorius Dean
Rusk konferuoja Genevoje,
Šveicarijoje.
Diplomatai, atstovaują Jung
tines Valstybes įvairių valsty
bių sostinėse, taip pat dideliu
įsitempimu dirba, kad surink
tų kiek galint daugiau ir tiks
lesnių žinių apie ten esamas
nuotaikas.
Šiuo metu, kaip matom, vi
daus reikalai yra pastūmėti
antron vieton. Pirmauja užsie
niniai klausimai. Ir supranta
ma kodėl taip yra. Nuo jų pa
reina ne tik krašto gerovė, bet
svarbiausia, jo saugumas.

Amerikos visuomenė gali bū
ti patenkinta, kad jos vyriau
sybė yra akyla ir veikli, kad
pačios jos viršūnės net užsie
nin keliauja taikos ir kitais
svarbiais reikalais.
Tas viskas yra labai gerai.
Galima kvestionuoti tik me
todus, kurie naudojami įvai
rioms tarptautinėms proble
moms gvildenti.
Kai pačios valdžios viršūnės
imasi pareigos tiesioginiu bū
du kibti į didžiųjų ir opiųjų
tarptautinių problemų svarsty
mą, aplenkdami tradicinius
diplomatinius kelius, šiam tiks
lui išvyksta iš sostinės, palie
kant joje tuštumą, praeitis jau
parodė, jog tai nėra pats ge
riausias, tiksliausias ir sau
giausias būdas krizėms likvi
duoti.
Apie prezidento keliones už
sienin reiktų daug kas pasa
kyti. Ypač tuo atveju, kai jis
planuoja ir su Chruščevu su
sitikti.
Kiekviena valstybė, besirū
pindama savo saugumu, savo
tinkamu reprezentavimu užsie
nyje, savo interesų sėkmingu
gynimu, išsiauklėja gerų, ap
sukrių diplomatų, gerai išmoks
lintų valstybininkų. Juos siun
tinėja į įvairius pasaulio kraš
tus įgyti patyrimo, susipažinti
su jų gyvenimu, vidaus politi
ka, jų rūpesčiais ir siekimais.
Tokie yra vadinami karjeros

diplomatais. Gaila, kad ligšiol
šitie vadinami karjeros diplo
matai ne visur ir ne visada
buvo panaudojami. Į didžiųjų
valstybių sostines ambasado
riais dažniausiai yra pasiun
čiami asmens, neturį jokių dip
lomatinių gabumų, neįgiję pa
tyrimo, bet tik užsipelnę savo
partijai. Gal ir ne be reikalo
net didelė knyga parašyta apie tokių ambasadorių nekompetentiškumą, pavadinant juos
“Ūgly Americans”. Iš tokių
“diplomatų”, ambasadorių tik
rai nedaug tegalima laukti.

Pasitaiko, kad ir į pačias vai
džios viršūnes patenka politi
kai be ypatingo pasiruošimo
užsienio reikalams tvarkyti. Ir
jei tokie naujokai patys veda
pasitarimus su užsieniu, ypač
jei jie imasi net su tokiais suk
čiais, kaip Chruščevas, derė
tis, tikrai pastato kraštą ir jo
sąjungininkus gana dideliame
pavojuje. Todėl daug kas ir
galvoja, kad tarptautinių pa
sitarimų ir derybų reikalus
prezidentas ir net užsienio rei
kalų sekretorius bei ministeris privalo pavesti patyrusiems
karjeros diplomatams. Viršū
nių susitikimas gali būti rei
kalingas tik galutinam sutar
čių tekstų užgyrimui ir jų pa
sirašymui.
Jungtinių Valstybių demo
kratinėje santvarkoje preziden
to institucija yra pati aukš
čiausia. Ir todėl, jei toji pati
institucija kad ir keliom die
nom persikelia į užsienį, ir jei
ji pati veda visus pasitarimus,
daro sutartis, nebėra kas ją
sulaiko, pataria, kaip klaidų
ar kenksmingų valstybei nuo
laidų išvengti.
Atsižvelgiant į visa tai, mū
sų prezidentas neprivalėtų sku
bintis pats, be tinkamų pasi
ruošimų, nepanaudojant dip
lomatų patirties ir tarpininka
vimo, pasinerti į tarptautines
painiavas. Juk po vadinamųjų
viršūnių konferencijų Tehera
ne, Jaltoje ir Potsdame, po
tiekos ten padarytų klaidų ir
nuolaidų, dar ir šiandien kraš
tas negali atsipeikėti.

Spaudoj ir gyvenime

PSICHOLOGAS APIE MOKYKLŲ
PARINKIMĄ
Vienas iš gražiai kylančių lie nes. Paprastai pasitaikančios karo
tuvių mokslininkų yra dr. Justinas ir pokario blogio įtakos padariniai
Pikūnaš, jau 10 metų dėstąs psi pasitaiso, arba turi tendencijos
chologiją Detroito universitete. Su taisytis, tačiau, daugelio nuste
mokslininko kruopštumu ir atkal bimui, nusikalstamumas Amerikos
liu darbštumu gilindamasis į psi jaunimo tarpe, žymiai pakilęs I
chologines problemas, jis jau yra Pasaulinio karo metu, ne tik kad
parašęs anglų kalba tris knygas iš i nesumažėjo, bet pastoviai didėja.
tos srities, taipgi — eilę studijų J Tai nauja gąsdinanti problema.
Blogos mokyklos įtakoje tėvai pra
žurnaluose.
Plačiai skaitomas žurnalas “Lie randa kartais vieną po kito savo
tuvių Dienos” įsidėjo su juo ilgo vaikus, o kartu praranda ir visos
ką pasikalbėjimą, kuriame, be ki šeimos ramybę ir gerovę, — kal
tų dalykų, mūsų psichologas pa ba dr. J. Pikūnas.
reiškia įdomių .minčių apie mokyk
Didelis įnašas vaikų auklėjimui
lų parinkimą. Dr. J. Pikūnas sako: būtų religijos įvedimas į visas mo
— Jeigu mane kas klaustų pa kyklas, tačiau tai surišta su eile
tarimo, pasakyčiau, kad turėtume sunkumų, apie ką dr. J. Pikūnas
leisti savo vaikus į parapines ir sako:
privačias mokyklas, neatsižvel
— Jaunuolių nusikalstamumas
giant, kad už mokslą tektų mokėti. nėra jų prigimties, bet tėvų, mo
Už einamąjį mokslą viešosiose mo kyklos ir visuomenės įtakų pada
kyklose nemokama ir duodama rinys. Religiją dėstant, mokyklų
kitokių privilegijų, bet neturėtu įtaka gerėtų, o tas keltų jaunimo
me tuo Susižavėti.
dorovę, net kitoms įtakoms pasi
Nuo 10 metų amžiaus tėvų įta liekant tame pačiame lygyje. De
ka vaikams pradeda mažėti, tuo ja, protestantų susiskaldymo pasė
tarpu mokyklos atmosferos įtaka kos padaro religijos dėstymą vie
didėja ir toliau ima dažnai vyrau šosiose mokyklose praktiškai ne
ti. Mokyklos su geromis įtakomis, įmanomu.
su geru auklėjimu, yra būtinos.
Toliau dr. J. Pikūnas pabrėžia
Reikia atsiminti, kad net ir geriau nuodugnesnio lietuviškojo auklėji
siose mokyklose šiek tiek neigia mo reikalą. Kaip patriotiniais, taip
mumų pasitaiko, o viešosiose, kur ir pedagoginiais bei religiniais su
morale ir charakterio ugdymas metimais mums būtų naudinga
yra išstumti, blogosios įtakos daž įsteigti lietuvišką gimnaziją Ame
niausiai yra vyraujančios — nere rikoje. Anot dr. Pikūno:
tai blogos įtakos išveda iš kelio
— Kai turime savas gimnazijas
ir gerai tėvų auklėjamus vaikus. Vokietijoje ir Italijoje, kodėl to
Blogų įtakų Amerikos gyveni I negalima būtų pasiekti čia ? Ka
me yra daug. To pasėkoje nusi dangi lietuvių administruojama
kalsiančiųjų, psichiškai pakrikusių gimnazija anglų kalba egzistuoja,
ir dorovinių vertybių pajutimą pra turėtų būti ištirtos galimybės nau
radusių jaunuolių skaičius yra ryš doti lietuvių kalbą kaip pagrindinę.
kus, grasinančiai didelis ir vis dar
Prisiminęs į Aziją deportuoja
didėjąs. Jų pataisymas sunkus ir
dažnai neįmanomas, kad ir nau mą lietuvių jaunimą, autorius siū
dojant įvairias modernias priemo lo išleisti brošiūrą anglų khlba,

ALOYZAS BARONAS

LIEPTAI IR BEDUGNĖS
PREMIJUOTAS ROMANAS

Ž6 —
Į darbą eidami, sustojame kur yra neva štabas
ir kur stovi vadinama Pačemu kuopa. Kol puskarinin
kis susitaria, kur ir pro kur mus vesti, trepsim kie
me. Vieną vakarą puskarininkis viršilos būstinėj sėdi
ilgiau. Reikia juk pasitarti, kaip nugalėti pasaulį. Pa
galiau išeina ir šaukia Karolį:
— Malenki, katės akys, — ir iš tų žodžių matyti,
kad puskarininkis „paėmęs” dėl drąsos ir šilimos.
Ką gi: šaudo, o ir nešilta. Eina su Karoliu susikabi
nęs, kaip į vakaruškas. Paskui seka šakietis Antanas.
Puskarininkį alkoholis baigia paimti. Alkoholiui daug
lengviau negu mongolui apkasuos. Eina puskarinin
kis, tempdamas Karolį. Reikia pripažinti, tokiose dir
vose nėra labai paranku išgerdinėti. Karolis veda, o
puskarininkis nori komanduoti. Dabar paduotum visą
armiją — nuvestų į pergalę. Kaip Hitleris. Tarp gir
tumo ir kvailumo kartais tarpas labai mažas. Taigi,
kad sukomanduoja, net nežinom ką daryti, net pats
Hauptmann atsistojęs mąsto. Ir mes stovim. Ir kas
mums, kvailiams, darbo. Tikras cirkas, o ne žygis.
Reikia pereiti griovelį. Karolis šoka su puskarininkiu

drauge, puskarininkis net šūktelia op, ir abu griūna da, ką nuperkam ar pa vagiam. O ka.sam vis naktimis.
į vandenį. Ir kas gali sakyti, kad liūdna kariauti! Ka ! Proklamacijų nebemėto, ir mūsų rūkoriai pateko pa
rolis niršta, bet senis atiduoda jam visa, kas lieka nikom Popierio nebuvo, o tabako vis atsirasdavo.
nesuvalgyta, ir dirbti mažiau verčia. Reikia padėti Kartais duodavo pokelį kokio maišytinio. Bet už tat
girtiems mažutėliams.
žinių netrūko. Bolševikai pastatė garsiakalbį toj vie
— Palikt čiortą vandeny! — šaukia rusas, žiū toj, kur mes rausiamės po žemes. Užgroja ir aiškina,
kaip ir kur mušamas Hitleris. Sako, ties Budapeštu
rėdamas į besikapstantį kranto purve.
— Prima, — sako puskarininkis, neprarasdamas į katiušos groja, o čia sau sentimentalios plokštelės.
entuziazmo. Ir vėl einam Su komandomis, kaip Mask Kad ilgesiu užkrėstų žmogų. Eik, sako, vokieti, na
vos imti. Ir pastovim, žinoma. Vėluojam mažiausia mo, tavo Gerda laukia ir Helga, ir Erna. Vokiečiai
pasiunčia vieną, kitą sviedinį tų viliojimų lipk. Kar
trejetą valandų, bet kas mums, vergams, darbo.
Nugalim spygliuotų vielų tvorą, pagaliau pasie tais garsiakalbis prityla, o po to vėl vilioja ir groja.
kiam sodybą, kurioj gaunam uždavinius. Puskarinin Kartais nutyla šūviai, švysčioja tik raketos, danguj
kis atsikvepia, papurto galvą, perbraukia ranka akis sutirpsta paklydę šviečiančios kulkos, užkloja debesė
ir eina į štabą. O po to visa paprasta. Eilinis ka liai žvaigždėtas dangaus skliauto properšas. Šąla že
simas. Tik kai grįžtam, puskarininkiui, matyt galvą mė, sausa ir sveika. Kartais blykstelia mėnulis. Ne
skauda. Jis biursta, bet garsiai nesikeikia. Pabliūra pasikeitęs, kaip prieš daug ir prieš mažai metų. Už
toks, kaip ir kelias. Už tą žygį Hauptmann penkias merki akis tam sausam šaltyje ir, rodos, stovi kur
paras atsėdėjo. Pasivėlinom ir pagaliau, iš štabo iš nors čiuožykloje. Rodos, išeisi, užsuksi į barą ir gersi
ėjęs, užmiršo parolės vardą. Na, bet kas ten tikrai alų dūmams banguojant arba eisi Laisvės alėja ir
bežino, o žmogus atsėdėjo už tėvynę, ir mums tik žiūrėsi į linksmas vitrinas, pro šalį lekiant nerūpes
tingoms mergaitėms ir rimtiems ponams bejudant.
rai dėl to nebuvo liūdna.
Vieną naktį, kasdami atsitraukimo apkasus, dar Tačiau visa melas, krinta raudonos lėtos šviesos, pokžinėj aptinkam krūvas pupų. Žmogus kūlė ir paliko Į ši vieniši šūviai, toli, toli nugriaudžia artilerija, o"cia
baigti kulti patrankoms. Pilam jas į terbas, užančius, j pat, rodos, dirvogaly skelbia radijas, kad paimtas
kišenes ir velkam namo. Čia verdam, mirkom, ryjam Freiburgas. Amerikonai veržiasi pirmyn, jie turi daug
žalias. Pupa maistinga. Taip profesoriai aiškino.
metalo ir parako. Čia tik frontas stovi, ir mes jį graMums svarbu praleisti dieną nenusilpus. Geras au
žinam grioviais.
galas pupa: ne veltui senelis kirto lubas į dangų.
Valgom pupas, arklienos sriubą ir visa, ką duo

Bus daugiau
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BOSTONO ŽINIOS
— Gražus įvertinimas. Gegu
žės 1 d. buvo Bostono Lietuvių
Tautinio sambūrio parengimas
- pokylis — kaip patys rengėjai
jį pavadino. Visi galime džiaug
tis tuo parengimu, nes tai iš
tikrųjų buvo pokylis. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos di
džioji salė dar niekada nebuvo
sutraukusi tiek daug ir tikrai
gražios publikos. Buvo atstovau
jama: mažieji, vaikai, jaunimas
ir iki pat senimo. Šokių sambū
ris, vad. Onos Ivaškienės, ver
tai nusipelno tokio gausaus da
lyvių skaičiaus. Sambūris savo
šokiais ir lietuviškais tautiniais
rūbais labai gražiai atstovauja
lietuvius amerikiečių tarpe. Šis
parengimas buvo rengtas finan
suoti sambūrio dviem kelionėm
j Washingtoną, D.C., atstovau
ti lietuvius tautų festivaly ir da
lyvauti programoje naujų Vals
tybės Departamento rūmų ati
daryme.
Programą atliko suomiu šo
kėjai, pašokdami keletą suomių
tautinių šokių. Šios simpatingos
tautos šokėjai jau yra. gerokai
vyresnio amžiaus. Jie atstovaus
suomius tautų šventėje Washington, D.C. Solistė Stasė Dau
gėlienė, kaip ir visados akornponuojant dukrelei Rūtai, labai
gražiai padainavo tris dainas.
Ta proga šokių vad. O. Ivaškienė pasveikino dainininkę Stasę
ios vardadienio proga. Seserys
Maneikytės atskirai išpildė po
baleto šokį. O tain pat pasirodė
su žodine ir šokio programa
ir pats sambūris. Išpildytojais
buvo pradedant 4 metukų am
žiaus ir iki pražystančios jau
nystės mergaičių ir berniukų.
Jaunimas šoko kelis šokius, ku
riuos iie šoks Washingtone.
Gražus Jaunimas, energinga
vadovė, o Bostono lietuviai su
jais.
— Nauja valdyba. Buvo su
rengtas Nekaltai Pradėtos Ma
rijos seserų kongregacijai, iš
Putnam, Conn., parengimas.
Vienuolyno motina sesuo Augus
ta susirinkime kalbėjo apie vie
nuolyno didelius planus ir dar
bus, kurie daromi dabar Ir nu
matomi ateičiai. Buvo parody
tas gražus filmas iš vienuolyno
veiklos.
Šis vienuolynas atlieka dide
lį darbą ir lietuvybės išlaikymo
darbą. Vienuolyno bendrabuty
gyvenančios mergaitės, kiekvie
ną dieną grįžusios iš kolegijos,
gyvena lietuviškoj aplinkoj. Se
selės taip pat ruošia vasaros
stovyklas mergaitėms ne tik
Putnam, bet ir kitose Amerikos
vietose ir net Kanadoj, kur turi
savo vienuolyno skyrių.
Susirinkime buvo išrinkta
nauja seserų rėmėjų būrelio vai
dyba: V. Kulbokienė — pirmi
ninkė, V. Šimkienė ir dr. J. Leimonas — vicepirm., dr. P. Ka
ladė — sekretorius, inž. K. Krik
ščiukaitis — iždininkas ir p. p.
A. Grinienė ir Urbonienė — na
riai.
— Moksleivių Ateitininkų sto
vykia. Rytų apygardos, kuri ap
ima visą Atlanto pakraštį nuo
Washington, Baltimore, Philadelphia, New York, Boston ir
kitas šio pakraščio vietoves, ateitininkų moksleivių stovykla
bus nuo rugpiūčio 12 d. iki rugpiūčio 26 d. Kennebunkport,
Maine, Tėvų Pranciškonų vie
nuolyne. Stovykla rūpinasi Da
lia Skudžinskaitė-Ivaškienė, dr.
P. Kaladė, dr. J. Leimonas ir
Irena Lendraitytė. Suinteresuo
tieji stovykla prašome kreiptis
į Dalią Skudžinskaitę-Ivaškienę,
16 Hinckly, Dorchester, Mass.,
telef. Boston: CO 5-2.546.
Stovyklavimas visais laikais
gražiai veikdavo jaunimą. Juo
labiau jis reikalingas dabar. Jis
prisideda prie lietuvybės išlai
kymo. o jaunimui duoda, naujų
pažinčių, naujų lietuvių draugų.

— Antanas Andirulionis, Balfo skyr. Bostone pirmininkas,
kuris yra ir Balfo direktorius,
dalyvavo Balfo direktorių su
važiavime New Yorke. Bostono
Balfo skyr. jau ruošiasi baisio
jo birželio įvykių minėjimui.
— Motinos dienos minėjimas
buvo Tautinės s-gos namuose
gegužės 13 d., kurį rengė Lie
tuvių Bendruomenės Bostono
skyrius. Visą organiz’.einį dar
bą atliko Lidija Čepienė ir Sta
sė Subatkevičienė. Programą
išpildė daugiausia skaudės Pauk
štytės. O visus svečius gražiai
pavaišino jaunosios skautės ir
ateitininkės moksleivės. Labai
gražią ir gilių minčių paskaitą
skaitė E. Vosyliūnienė. Kūdikis
paveldi jjš savo motinos visus
jos išgyvenimus ir nusiteikimus.
Kūdikio auklėjimui labai daug
reikšmės turinti aplinka. Tai ką
jis mažas mato ir girdi, kada
tėvai dar galvoja, kad kūdikis
nesupranta, jame kaip filmoje
iškyla daug vėliau. Renka vai
ką pažinti ir rasti būdų jį su
pi asti ir išklausyti ne* ir tada,
kada galvojama, kad tai neapsi
moka ir negerai. Supratimas vai
ko sudarąs ryši tarp vaiko ir
tėvų.
Minėjimą atidarė Bendruome
nės skyr. pirmininkas P. Žičkus, o maldą sukalbėjo kunigas
J. Klimas.
— Pamaldos už Lietuvos lais
vę buvo Šv. Petro lietuvių pa
rapijoj So. Bostone. Šv. Mišias
atnašavo it* pamokslą pasakė
kun. Kontautas, kuris yra Mė
lynosios Armijos lietuviško sk.
dvasios vadas. Buvo pakartotas
pasiaukojimas Marijos Nekal
čiausiai Širdžiai ir'paminėta to
pasmukojimo 10 metą sukaktis.
Pamaldose dalyvavo daugiausia
naujosios kartos ateiviai.
— Gegužinės pamaldos vyks
ta kiekvieną vakarą 7:30 vai.
Šv. Petro lietuvių parapijoj So.
B( stone. Lietuvoje šios pamal
dos buvo gausiai lankomos kai
mo seklyčiose. Labai gaila, kad
šių pamaldų dalyvių skaičius
nėra gausus.
— Bostono Dainavos sporto
klubo sportininkai dalyvavo pabaltiečių varžybose New Yorke.
— Lituanistinė mokykla bai
gia mokslo metus. 8-to skyr.
ir baigiamosios aukštesnės kla
sės egzaminai bus raštu gegu
žės 27 d., o žodžiu — birželio
3 d. Mokyklai šiais metais va
dovavo Kazys Mockus, o jam
neseniai išsikėlus į New Yorką
Vliko reikalų vedėju, jį pava
duoja anksčiau buvęs šios mo
kyklos vedėjas Vladas Kulbo
kas. Mokyklos tikruoju globė
ju yra parapijos klebonas pre
latas Pranciškus Virmauskis.
Mokykla varo didelę lietuvybės
išlaikymo vagą. Joje jau moky
tojauja ir šios mokyklos buvę
mokiniai. Be to, mokyklą jau
lanko ir šios mokyklos buvusių
mokinių vaikai.
— Bus jaunimo pavasario
šventė. Birželio 4 d., 5 vai. Lie
tuvių Piliečių dr-jos salėje ren
giama jaunimo šventė. Progra
mą atliks pats jaunimas. Ren
gėjai Tautinės s-gos Bostono
skyr. ir Korp. Neo-Lithuania.
— Skirmutė Makaitytė, gvv.
Nonvood, Mass., už gerą mokimąsi varžybose gavo aukščiau
sią stipendiją. Varžybose daly
vavo apie 15,000 mokinių. Prieš
■porą metų tokią pat stipdendiją laimėjo jos sesuo.
— Kazys Mockus, kuris lai
kinai eina Vliko reikalus vedėja
pareigas, pradės dirbti savo se
nole specialybėje. Nuo ateinan
čio rudens jis pradės mokvtoiauti
Aukštesniojoj
fU7-"
School) mokykloj New Yorko
statė, labai gražioj kalnuotoj
ir miškingoj vietoj. Sėkmės grį
žus savo dirvon, nors ir po sve
timu dangum.
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New York, N. Y.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Atvykęs vėliau į šią parapi
New I laven, Conn.
ją naujas klebonas J. Matutis,
— Pagerbtas kun. J. Rikte rado kun. Jono asmenyje jau
raitis. Sekmadienį, gegužės 7 prityrusį ir visus parapijos rei
d. New Haveno lietuvių Šv. Ka kalus žinantį bendradarbį.
zimiero parapijos vikaras kun.
Parapiečiai prašo Aukščiau
Jonas Rikteraitis šventė savo
siąjį
gausios palaimos savo
kunigystės 5 metų jubilėjų. Ta
proga parapiečiai surengė jam mielam vikarui ir linki jam il
gus metus darbuotis šioje pa
šaunų pagerbimo banketą.
Svečių susirinko tiek daug, rapijoje ir kopti bažnytinės hekan erdvi parapijos didžioji sa- rarchijos laiptais vis aukštyn
, lė nepajėgė sutalpinti visų no ir aukštyn, kad vieną dieną šio
rinčių dalyvauti. Svečių tarpe je pačioje bažnyčioje galėtume
matėsi keletas kunigų, miesto sutikti jį su himnu Ecce SaSH.
i valdžios atstovas, jubiliato tė- cerdos Magnus!
I vėliai, broliai ir sesuo su šei1 momis.
— Gyvenimas — panašus į
Banketo šeimininkas kleb. ugnį: prasideda dūmais ir bai
J. Matutis savo kalboje nu giasi pelenais. Arabų priežodis
švietė jubiliato kilnią asmeny
bę bei jo veiklą šioje parapijoj.
Taip pat ir eilė kitų kalbėtojų
iškėlė jo gražius darbus ir reiš
kė jam geriausius linkėjimus.

— Kosto Ostrausko 3-jų pa
veikslų drama Kanarėlė yra
statoma New Yorke gegužės 20
d., šeštadienį, Van Wyck Jr.
High School Jamaioa, L. I.
auditorijoje. Veikalą režisuoja
Vyt. Valiukas, dekoracijos R.
Viesulo. Vaidina aktoriai: V.
Valiukas, K. Vasiliauskas, L.
Vasiliauskas, L. Karmazinas,
L. Vasiliauskaitė ir šeštadieni
nės Maironio mokyklos moki
niai. Veikalą administruoja Z.
Jurys, rėžis, padėjėjas V. Strolia. Biletai gaunami J. Andriušio namų pardavimo įstaigoje,
V. Zelenio radijų parduotuvėj,
J. Ginkaus saldainių krautu
vėj, ir pas N. Valaitienę. Spek
taklį globoja Lietuvių Moterų
Atstovybės klubas.

oiZanoSji

Bandymų pilotas Joseph A. Walker stovi prie X-15 raketų lėk
tuvo Edwards oro pajėgų bazėje, Calif. Apačioj matyti, kaip
bombonešis paleidžia raketą.
(UPI)
— Kultūrinis subatvakaris
bus gegužės 20 d., 7:30 vai.
vak. Tautinės s-gos namuose.
Programoje dalyvaus Rita Au
siejute, Jurgis Jašinskas ir Rai
mundas Žičkus. Eilėraščių au
torių pavardės nebus skelbia
mos. Daugiausia autorių įspė
jusią ar įspėjusį rengėjai pa
gerbs atskira dovana.
P. Ž.
— Bostono Lietuvių Mišrus
choras, vedamas kompozito
riaus J. Gaidelio, savo antrojo
metinio koncerto metu, kuris
bus gegužės 28 d., 2 vai. p. p.
South Boston High School sa
lėje, Thomas Park. Programoje
dalyvaus Daiva Mongirdaitė,
Mergaičių Trio ir Mišrus cho
ras su visai nauju repertuaru.

Choro repertuaro pirmoje da
lyje liaudies ir originalios dai
nos, kurios bus išpildomos Dai
nų šventėje, Chicagoje. Antroje
dalyje — pirmą kartą lietuvių
kalba bus atlikta Johanno Strau
sso valsai: Vienos gyvenimas,
Vienos miško pasaka, Meninin
ko gyvenimas, Mėlynasis Du
nojus, Vynas, moterys ir dai- :
nos.

— Adv. Shallna Praktikuo
jančių Advokatų Valdybo je. Me
tiniame suvažiavime, Massachusetts Trial Lawyers Association, Parke House, Boston’e,
adv. A. O. Shallna buvo per
rinktas Tarybos narių tos or
ganizacijos trijų metų terminui.

— Naujosios Anglijos Atei
tininkų šventė įvyksta gražia
jam Marianapoly pas Tėvus
Marijonus gegužės 21 d., sek
madienį, tokia programa: 11 v.
pamaldos, Mišias atnašauja ir
pamokslą sako kun. Jonas Duo
ba, MIC.; 12 vai. pietūs, ku
riuos atvykstantieji atsiveža su
savim; 1 vai. p. p. Kryžiaus Ke
liai MalrianapoJio parke. Va
dovauja kun. prof. St. Yla, sa
vo žodžius atitinkamai pritai
kindamas taipgi Lietuvai ir
ateitininki jai; 2 vai. p. p. iškil 1
mingas posėdis.
Pagrindinis
kalbėtojas kun. dr. Antanas
Paškevičius, neseniai atvykęs
iš Romos; meniškoji dalis ir pa
silinksminimas.
Į šventę maloniai kviečiami
atsilankyti Naujosios Anglijos
bei kitų vietovių ateitininkai
bei jų prieteliai.

DAN’S VIDEO
atlieka visus remonto darbus TV-iai
ar Radiiui reikalingus.
D. LIUTIKAS, el-tro technikas.
GA 3-4059.
SO1S S. Lamon Avė.

Jeigu DAŽŲ ar
VARNIŠIO reikia
skambinkit HE 6*2011
dieną ar vakare. Turime di
delį pasirinkimą spalvų ir
rūšių. Dirbtuvės sav. chem.
inžinierius Juozas Ruokis.
Už tą pačią kainą pristatom
Čikagoje į namus.

Vaišes paįvairino operų ari
jomis solistė DiBenedetto akom
ponuojant muz. Roselli ir trys
tautinių šokių grupės pašoko
tautinių šokių.
Pabaigoje kalbėjo pagerbtuVių rengimo vicepirm. Kazys
Dikas įteikdamas jubiliatui parapiečių dovaną ir Liet. B-nės
vietinės apylinkės pirm. A.
Gruzdys — įteikdamas dovaną
L. B-nės vardu.
Kun. Jonas Rikteraitis gimė
1925 m. liepos 24 d., New Britaine, Conn. 1956 m. baigė Šv.
Marijos kunigų seminariją Baltimorėje, Md., tais pačiais me
tais buvo įšventintas kunigu ir
paskirtas į Nevy Haveno lietu
vių Šv. Kazimiero parapiją.
Jam atvykus į Nevy Hąveną,
parapija kaip tik ruošėsi 50 m.
jubilėjui, buvo atnaujinamas
bažnyčios vidus ir išorė ir kitų
darbų ir rūpesčių buvo bega
lės. Čia jaunas vikaras turėjo
progos pasireikšti savo jaunat
viška energija ir darbštumu
bei įgyti patyrimo parapijos
administravime. Šalia kasdieni
nių kunigo pareigų ėmėsi tai
syti pašlijusius parapijos finan
sinius reikalus suorganizuoda
mas foingo žaidimus, kurie ir
iki šiol jam vadovaujant tęsia
mi ir duoda parapijai nuolati
nių pajamų. Apjungė parapi
jos jaunimą į CYO ir jai vado
vauja ir sustiprino daugelio ki
tų, parapijos ribose veikiančių
organizacijų. Yra taip pat ak
tyviu nariu ir vietinės L. B-nės
apylinkės.
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Visi Pittsburgh’o lietuviai
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių
Katalikų Radijo Programų

vadovaujamą
— Metinis Baltų sąjungos su
Lietuvos Vyčių Pittsburghe
JI TRANSLIUOJAMA
sirinkimas. Gegužės 21 d. 3 v.
IŠ
STIPRIOS IR GALINGOS
p. p. International Instituto pa
talpose (190 Beacon st.) kvie
W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS
čiamas visuotinas Baltų sąjun
Kiekivena sekmadienį nuo
!
gos Bostono skyriaus narių su
1:39 iki 2:00 vai p. p.
!
Kam prisieina parašyti ar paša
Visais reikalais kreipkitSs šiuo ad
sirinkimas. Po susirinkimo bus kyti vieną kitą sakim angliškai resu:
Litlmanian
Catholic Houir.
Radio Station WLOA, Braddock,
meninė dalis. Be to bus rodomi *as labai vertingą pagalbą ras
Pennsylvania.
Viliaus Pėteraičio
spalvoti paveikslai iš latvių ir
<ni»ui;'-Hniiuiiiiiiiiidiimiiiminiinnn
lietuvių meno parodų Ameri LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAM*
koje. Visus narius ir svečius
Pristatome Visokių Rūšių
ŽODYNE
kviečiame įgausiai dalyvauti.
STATYBAI IR NAMŲ
Šis žodynas yra vertingas tuo
PATAISYMUI MEDŽIAGĄ
kad jis turi labai tikslius lietuviu
kalbos atitikmenis angliškiems žo
VESTUVTŲ
NUOTRAUKOS
m džiams. Jis nieko nesuklaidins nu
AUKŠTOS RCfiD’S FOTOGRAFIJOS
tiksliomis prasmėmis.
MTSV SPECIALYBĖ.
PRECIN PHOTO STUDIO
Taip pat visi tie, kurie nori iš
(Incorporated)
mokti lietuviškai ar paskaityt*
EDVARDAS UUS, sav.
modernias lietuviškas knygas, šia CARR MOODY
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 me žodyne ras labai tikslią lietu
LUMBER CO.
viškų žodžių prasmę angliškai, kas
STASYS LITVVINAS, Prez.
darbą padarys įmanomu.

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 10-1.1 vai.
ryto. šeštadieniais ir sekmadieniais
8:30—9:30
vai. ryto.
Vakaruškos
pirmad. 7 vai. vak.
Anglų kalba; kasdien nuo antra
dienio iki penktadieni-o 7-7:30 vai
vakaro.

VISOS PROGRAMOS Iš WOPA
1490 kil. AM ir 102.7 mg. FM
Tel. HEmlock 4-2413
715#

So. Maplewood Avė.
Chicago 29, ni.

Lithuanian-Englisb
Dictionary

3039 So. Halsted St.

Raštine atdara kasdien nuo 8 vai
ryto iki G vai. vakaro ir šeštadie
niais iki 3 vai. p. p.

Užsakymus su pinigais siuskite

iiiiiiiiiiiiiimmiiniiiiimiitimiiiiiiiiiimi

“DRAUGAS
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29. ILL.

PADĖJUS $500.00 AR DAUGIAU GEGUŽĖS IR
BIRŽELIO MĖN. DUODAME ŠIA DOVANA

KAS DU MENESIAI
DUODAMOS VIS
NAUJOS DOVANOS
DARBO VALANDOS:

1

pirm. 9 iki 8 v. v.
antr. 9 iki 5 v, v.
trečiad. — uždaryta
ketv. 9 iki 5 v. v.
penkt. 9 iki 5 v. v.
Sešt. 9 iki- 1 v. p.p.

mokame už
ilgalaikes
taupmenas!
F.

JOSEPH

G R I BA U S KA S , ve d ė j a S

suiiJiuoi siiauias
AND

LOAN

ASSOCIATION

1447 S. 4 9 thCOURT, CICERO 50, ILL./BI 2-1397,TO 3-4131
Lietuvių tautos tauriausios asmeny
bes
Arkivysk. Jurgio MalulaičioMatulevičfaus

paraginimų
moje

UŽRAŠAI
TRIJOSE DALYSE:
Užrašai: Mintys, pastabos, pasi
ryžimai. Čia kaip tik atsiskleidžia
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos įžvol
girnas bei visiškas pasiaukojimas tar
nauti Dievui, Bažnyčiai ir sielų išganymui.
II. Laiškai. Tai įvairiems asmeninu j
ašytų laiškų ištraukos, gyvenimiškos 4>į
išminties perlai, išreikšti patarimų,

I.

Ir

paaiškibimų

for

m. Vilniuje. Žvilgsnis į Arkivyskupo kančias perneštas senoji
Lietuvos sostinčje, kur Jis steng
damasis būti visiems visakuo, kad
visus laimėtų Kristui, daugiausia
yra nukentėjęs.
Knyga turi 220 pusi., paveiks
luota ir įrišta į kietus viršelius.
Kaina $2.50.
Užsakymus su pinigais siųskite’

“D R A U G A S”
4545 W. 63 St., Chicago 29, IK.

4...
MOKAM AUKŠTUS DIVIDENDUS ANT VISŲ
TAUPYMO SĄSKAITŲ!

;

INDELIAI APDRAUSTI IKI $10,000.00
Paskolos ant namų nuo vieno iki dvidešimties metų —
lengvais mėnesiniais atmokėjimais

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė.

CHARLES ZEKUS, Sect’y

LA 3-8248

VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 4:30; Ketvirtadieniais 9 iki 8 v. vak.
Trečiadieniais uždaryta

......... .................................... -.......... .

-------- V

TV, RADIJAI, STEREOFONINIAI HI-FI, VOKIŠKI APARATAI.
TAISYMAS IR PARDAVIMAS

FRANK’S TELEVISION
AND RADIO, INC.
3240 South Halsted Street

Tel. CA 5-7252

CRANE
SAVINOS AND
LOAN ASSOCIATION
B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

2555 West 47th St.

Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARFTNG

Tel. VIctory 2-1272
Apkainavimą ir prekių pristaty
mą teikiame nemokamai

II laida 1960 m. Išleioc Liei
Knygos Klubas. XV 586 psl. Ki<=
tai įrištas. Kainuoja 7 dol.

*

4 */4%
NEŠA INVESTAVIMO SĄSKAITOS

TELEVIZIJAS
Sąžiningai 1r nebrangiai taisau.
Už patarnavimą vietoje
$3.00, už
I dirbtuves darbų — $10.00 ir dalys
Pigios paveikslinSs lempos.

J.

MIGLINAS

I 2549 W. «9th St. II a. PR fi-108S

iiiiiiiiiiiiiiimiimiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii,

Mokami nuo vasario I d., 1960
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 d.

VALANDOS:

PIRMAD. ir KETV......................... 9 v. r. iki 8 p. p.
ANTRAD. ir PENKTAD................ 9 v r. iki 5 p. p.
ŠEŠTAD. ..9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.

£

DRAUGAS, Trečiadienis, 1961 m. geguž. 17
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KOLONIJOSE

Rochester, N. Y.
— Birželio įvykių minėjimas.
Birželio 11 d., sekmadienį, įvyks Kruvinųjų birželio įvykių
ir Lietuvos okupacijos 21 me
tų minėjimas. Minėjiman at
vyksta Anicentas Simutis, Lie
tuvos konsulas New Yorke, ku
ris padarys svarbų pranešimą
Lietuvos laisvinimo ir naujosios
kolonizacijos klausimais. Ani
cetas Simutis yra žinomas lie
tuvis veikėjas, daug dirbąs Lie
tuvos laisvinimo reikalais ame
rikiečių tarpe, išleidęs plačiai
paplitusias knygas “Pasaulio
lietuvių žinynas” ir kt.
Birželio įvykių minėjimais
yra bandoma demaskuoti Lie
tuvos okupanto plačiai ir nuo
latos kartojamas melas, kad
lietuvių tauta, kaip ir kiti Bal
tijos kraštai, laisvu noru prisi
ėmė raudonąją vergiją, kurios
pasėkoje tūkstančiai Lietuvos
žmonių įbuvo išvežtą į Sibiro
vergų stovyklas lėtai mirčiai,
tūkstančiai Lietuvos ir Rusi
jos kalėjimuose išžudyta ir vi
sas Lietuvos kraštas paverstas
Rusijos karine ir policine sto
vykla. Birželio įvykių minėji
mais atnaujinamas ryžtas dėl
Lietuvos laisvės ir pagerbia
mas partizanų aukos kovoje
dėl Lietuvos laisvės.
Į -minėjimą yra maloniai
kviečiami visi Rochesterio ir
apylinkės lietuviai. Minėjimas
įvyks birželio 11 d., 3 vai. p. p.
Šv. Jurgio liet. parapijos salė
je. Meninę programą išpildys
vietos bendruomenės choras,
vad. J. Adomaičio. Rengia Al
to sk. v-ba.
— Choro koncertas. Gegu
žės 27 d. Šv. Jurgio liet. para
pijos salėje vietos liet. b-nės
choras rengia viešą dainų kon
certą. Chorui vadovauja Jonas
Adomaitis. Pastaruoju laiku
choras daug dirba, nes rengia
si Dainų šventei Chicagoje.
— Nauji laimėjimai dail. Al.
Dargio. Dail. Alfonsas Dargis
praeitą savaitę laimėjo I-ją
premiją už piešinį “Kompozici
ja I”. Ši piešinio tema suside
da iš 3-jų dalių (Kompozicija
I, II ir III). Žinoma laikraščių,
radijo ir televizijos Ganet kom
panija už pirmąją premiją bu
vo paskyrusi $100. Dail. Al.
Dargis savo darbais dalyvau
ja taip vad. pavasarinėje “Ro
chesterio Finger Lakęs”, Ro
chesterio memorial meno gale
rijoje. Vietos laikraščiai, pla
čiai aprašydami kalbamą dail.
A. Dargio laimėjimą, pažymė
jo, kad dail. A. Dargis per pa
skutinį 10-tį savo moderniais
piešiniais yra plačiai dalyvavęs
JAV dailininkų parodose.
Parodoje iš 415 dailininkų,
kurie pristatė 1,241 darbą, bu
vo atrinkti 255 darbai (21%),
iš kurių 164 buvo išstatyti pa
rodai.
$100 yra paskirta už darbą
kuris daugiausiai balsų surinks
iš lankytojų.
Teisėjų komisiją sudaro: A.
W. Christ - Janer, kuris yra
dailininkas ir dekanas Pratt
meno instituto, Brooklyn, N.
Y.; P. Kelleher, direktorius
Princentono universiteto meno
muziejaus, ir M. W. Sullivan, di!
rektorius Eversono meno mu-!
ziejaus, Syracuse, N. Y.
Dail. -A. Dargis dirba Kodake. Jo adresas: 1802 East avė.,
Rochester, N. Y. Paroda truks
iki birželio 4 d.
— Gražiai pagerbtos moti
nos. Vietos mergaičių skaučių
draugovė, padedama, b-nės val
dybos, gegužės 7 d. surengė
motinų pagerbimą, kurio metu
apie motiną kalbėjo K. Jankienė, rašyt. J. Jankaus žmona.
Skautės apie motiną padaina
vo ir pasakė eilėraščių, o skau
tė Birutė Sedlickaitė, Nazareth
kolegijos studentė, gražia lie
tuvių kalba perskaitė ilgą re

feratą apie lietuvę motiną, iš
ryškindama lietuvės motinos
vaidmenį spaudos draudimo lai
kais, kovoje dėl nepriklauso
mybės ir emigracijoj. Minėji
mą atidarė K. Sabalis, b-nės
pirm., vadovavo B. Sedlickaitė
ir N. Šlapelytė. Motinos minė
jimas tikrai gražiai -buvo pa
rengtas. Atsilankiusios motinos
buvo ne tik papuoštos gėlėmis,
bet ir pavaišintos kavute.
— — Gabi Živilė Vitkutė. Ži
vilė Vitkutė neseniai laimėjo
aukštesn. mokykloje 4 metų
stipendiją. Stipendiją paskyrė
St. Agnės aukštesn. mokykla.
Z. Vitkutė, Valerijono ir
Viktorijos Vitkų dukra, šiais
metais baigia Šv. Jurgio liet.
pradžios mokyklą, kurioje per
8 metus mokėsi pirmąja.
— Sportuojantis jaunimas
Rochesterio liet. sportininkai
susibūrę į “Sakalo” klubą ir
pr. žiemą gyvai reiškėsi vietos
amerikiečių ir lietuvių sporto
klubuose (Toronte, Hamiltone
ir kt.), kai kada laimėdami ir
pergales. Ypač sėkmingai yra
kovoję stalo teniso, krepšinyje
ir kt. šakose. Iš jaunių labiau
siai pasižymėjo: Pijus Grėbliūnas, Pranas Mališauskas ir Al
gis Januškevičius. Iš mergai
čių jaunių pasižymėjo: Laima
Janušaitė ir Laima Staškevičių
tė. Mišriam dvejete: K. Mačiu
lis ir L. Janušaitė. Stalo teni
so industrijos komandų lygoj,
Kodak park komandoje pagrin
diniai -žaidėjai yra: Jonas Ka
zakevičius, Kostas Mačiulis ir
Ant. Grybauskas. J. Kazakevi
čius buvo apdovanotas atskira
taure, kaip geriausias žaidikas
visoje lygoje.
— R. Sherelis priiminėja
siuntinius ir į Lietuvą. Žinomas
lietuvis prekybininkas R. She
relis savo krautuvėse atidarė
siuntinių skyrių. Siuntiniai pri
imami ir į Lietuvą.
— Labiausiai perkamos kny
gos. Šiuo metu labiausiai per
kamos knygos: B. Brazdžionio
poezijos rinkinė “Vidudienio So
dai”, Alės Rūtos “Motinos ran
kos”, romanas, J. Vaičeliūno
“Antrasis pasaulinis karas” ir
Alės Rūtos naujai pasirodęs ro
manas “žvaigždė viršum gi
rios”.
Ilgo grojimo plokštelės gra
žaus pasisekimo susilaukė: Alice Stephens moterų choro 25
metų jubilėjaus plokštelė, J.
Stuko “Dainos iš pavergtos tė
vynės’’ ir Čiurlionio ansamblio
sukaktuvinė plokštelė “Mes pa
dainuosime”.
— Kun. Antano Račaičio 25
metų pastoracinio darbo su
kaktuvės. Kun. Antano Ražai
čio 25 metų pastoracinio darbo
sukaktuvės yra rengiamos iš
kilmingai atžymėti gegužės 21
d. 11 v. iškilmingos Mišios, 3
v. p. p. parapijos salėse vaišės.
Minėjimui rengti yra sudaryta
iš parapiečių komitetas, kurio
pirm. P. Jurgelionis, sekret.
dr. A. Stankaitis.
sb.
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PARDAVIMAS-TAISYMAS
t3321 S. Halsted St.-CL4-5665
Al d.: 9 - 6. pi r m.- k e t v. 9 -9. Sekm.uždJ

daug savo laiko, pinigo, jie au
koja bendriesiems interesams,
lietuviškajai kultūrai. Išties, jų
meilė tautos reikalams turi bū
ti plati, didelė, begalinė. Ki
tas mūsų, rasi, sau ramiausiai
leidžia laisvalaikį, skiria jį sa
vo poilsiui, saviems malonu
mams, atostogas galvoja pra
leisti kur prie žavingo ežero,
toli nuo miesto triukšmo, dul
kių. O kitas, žiūrėk, kelis sa
vaitės vakarus skiria dalyvauti
choro repeticijoje, kai kurie dar
bovietėse turi mažų sutrikimų,
prašydami atostogų, kaip tik
Dainų šventės metui, treti ban
do balansuoti šeimos biudžetą,
Kanados Parlamento dalis. (UPI)
j bandydami skatiką kitą palikti
kelionei į Chicagą. Tiesa, žada
DAINŲ ŠVENTE — ATSINAUJINIMO ma chorams pusę kelionpinigių
grąžinti. Tikėkime, kad tai ga
DIENOS
lės būti įvykdyta, bet, jei dėl
AL. GIMANTAS
kurių nors priežasčių, sakyki
Greitomis artėjant liepos pra bekalbėti apie tuos nuoširdžiuo me, šventės viso pajamos bū
džiai, spaudoje vis dažniau ma sius lietuviškos dainos mylėto tų mažesnės už numatytąsias,
tysime straipsnelių Dainų šven jus — choristus ir jų vadovus, reikia skaitytis su galimybe,
tės reikalais. Ne vien tik straip kurių laukia ir pats didžiausias kad choristai turės visas kelio
snių, bet ir įvairių kronikinių ir pats svarbiausias uždavinys nės išlaidas patys padengti. Ži
žinelių, pranešinėjančių visuo- s — tinkamas pasirodymas ga noma, čia tik prielaida, bet ji
menei kas naujausio, kas ypa lingoje mūsosios dainos mani rodo, kad uoliųjų lietuviško
tingesnio ir būdingesnio visuose festacijoje — II-joje Dainų šven sios dainos mylėtojų jokiu būdu
pasiruošimo
darbuose.
Jei tėję. Visi deda savąjį grūdą, neatbaido ir tokie, tiesiogiai jų
mums, būsimiesiefns žiūrovams visi, savųjų sugebėjimų ir gali kišenę liečią motyvai.
ir klausytojams, ne tiek jau mybių bei' nustatytų pareigų
Kai kitataučiams paaiškini
daug tenka pasiruošimų šven ribose. Ir visų tik vienas no lietuvišką veiklą, kai jiems nutėn vykti, visiems tiems, kurie ras ir lūkestis, — kad visa pra rodai, kad mūsosios kultūros
atsakingi už šventės pravedimą, eitų galimai iškiliau, galimai puoselėtojai, šokėjai, vaidinto
kiekviena diena atneša vis nau iškilmingiau.
jai, dainininkai, įvairių meno
jus rūpesčius ir naujo darbo
Ir vien tik gėrėtis gali (jei sambūrių nariai už savąjį dar
aruodus.
tik to užtenka) šauniaisiais dai bą negauna nei cento ir, prie
. . . .•
Dirba atskiri komitetai,- dir nos mylėtojais. Kiek daug pas dui, dar patys turi padengti
ba pavieniai asmenys, o ką jau tangų, kiek daug darbo, kiek kelionės ar kitokias išlaidas, jie

Lietuviu Prekybos Namai

Trisdešimt Meiles
Žodžių
gyvenimo temomis Kristaus
dvasioj.
Lietuviškos Knvgos Klubo leidinys
167 psl.
kaina $1.50
r?.sflkvmųo kartu Rii

DRAUGAS. 4545 W &3rd St.
Chiraoo 29, TUinois

sistatymą. Po to, gavęs naujo
lietuviškajai sielai peno, vėl jau
gali irtis per svetingąją, bet
svetimąją jūrą, bandydamas ne
paskęsti jos sūkuriuose, prieš
akis, horizonte, jausdamas ir
matydamas lietuviškųjų krantų
švyturį. Ir kol tas švyturys ne
paliaujamai ir lygiais protar
piais žybčios, kol tas spindu
lys pajėgs pasiekti lietuviško
sios širdies gelmes, mes tikrai
Grįžtant prie Dainų šventės nepražūsime savajai tautai!
reikalų, kai peržvelgi ir bandai
,
> imt iiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
suprasti rengėjų ir choristų pa
MEILĖ IR LAIMĖ
sišventimą, gali tik stebėtis jų
Šitokių pavadinimu nauja di
ryžtingumu. Įsidėmėkime, jie
dirba ne sau, ne savo malonu Juozo Prunskio knyga išėjo iš
spaudos Joje svarstoma vyro ir
mui, bet tik mums visiems, iš duonos darnaus sugyvenimo klaueivių visuomenei. Mums būtini urnai, tėvų ir vaikų santykiai, o
-aipgi
būdo savybės, garantuo
;r reikalingi didesnio masto su jančios laimę gyvenime. Knyga su
degimai, kurie, lyg kokios lietu iaugybe pavyzdžių, skaitoma 'engviškosios rekolekcijos, suteikia 'ai. kaip romanas. Turi 248 pusi.
Kaina
$2
puikią progą sustiprinti savąjį
'įsakymus su pinigais-' -siuskite
tikėjimą gyvąją lietuvybe, tei
DRAUGAS
kia daug dvasinės ramybės, tvir
4545 West 63rd Street
tina mūsąjį, kartais, gal kiek
CtilCAGO 29, ILLINOIS
ir supilkėjusį, lietuviškąjį nu llllllllilllllliisilllillllllllllllllllllliuilllltl'

PASINAUDOKITE

DRAUGO’ SPAUSTUVĖS
PATARK AVIM U
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoj'e spaus
tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės
visoje Amerikoje.
DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas
knygas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikš
mingiems gyvenimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos dar
bų, kurių dienraščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.
DRAUGAS turi atlikti daug spaudos darbų, kad galėtų
išsilaikyti ir daryti pažangą. Kiekvienas spaudos darbas,
duotas DRAUGO spaustuvei, yra parama dienraščiui.
Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei
kitus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti kainų
ir sužinoti, kokius patarnavimus mūsų spaustuvė gali Jums
suteikti.
Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gy
venimą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaus
tuvei.

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

FURNITURE CENTE R, INC.

DRAUGAS
4545 West 63rd Street

Marcjuette Parke 6211-19 S. Western Avė., PR 8-5875

CHICAGO 29, ILL. — TEL LU 5-9500

0<><XKXXXKXXX><XXXX><XXHX>

Naujoji įmone randasi tarp Chicago Savings 8C Loai.
Taupymo b-ves ir Sears Roebuck, tame pat bloke ir
toje pat gat. pusėje kaip Sears, East-rytų gat. pusėje.

PERSPĖJAME: Nebūkite suklaidinti — mūsų įmonė
randasi rytų-Ęast gatvės pusėje, nes vakarų gatvės
pusėje baldų krautuvės ėmė vartoti Furniture Center
vardą. Ant mūsų krautuvės durų 6211-19 S. Westem
Avenue be Furniture Center, Ine., dar užrašyta —
J. LIEPONIS.
Nuoširdžiai dėkojame Cbicagos ir tolimų apylinkių
lietuviams už nuoširdų ir gausų mūsų rėmimą per 10
metų. Dabar Jūs galite pasidžiaugti, kad neveltui lie
tuvių prekybos namus remiate. Naujoji krautuvė už
ima 5 lotus ir yra moderniškiausia Chicagos Southwest dalyje.

Prekės naujausios ir geriausių fabrikų už žemiausias
kainas — įsitikinkite apsilankę.
PUIKIAUSIAS PASIRINKIMAS: Sofų - Fotelių Sectionals - Miegamųjų - Valgomojo Kambario Bal
dų - Kilimai siena nuo sienos ir įvairių dydžių - Šaldy
tuvų - Frigidaire ar General Electric - Televizijos apa
ratų - Vokiškų stereo, Telefunken, Saba, Blaupunkt,
Virtuvėms Setų, Pečių.

VISKAS

NAMU

ĮRENGIMUI

KAS TIK TURI GERA SKONf — VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ
“Ir kas būtina ir kas naudinga
ir kas malonu reikia neštis paskui
Kristų.”
Taigi,
ne visi žmogaus kryžiai yra saukus.
Apie tai rašo
VYSK. VINCENTAS ERIZGYS
savo knygoie

iš kart stebisi, o po minutės,
jau ir neslepia savojo susiža
vėjimo. Bet juk tai yra lietu
viškosios išeivijos kasdienybė,
nemeluota ir nepadailinta. Ar
nematėme, kai patys aktoriai
ir sunkvežimį su dekoracijomis
vairuoja, patys jas scenon susineša, sukala, pertraukų metu
jas pakeičia ir uždusę, spėja
išbėgti rampos švieson savą
sias roles atlikti?

Furniture Center, Ine.
MARQUETTE PARKE
6211-6219 So. Western Avė.
PRospect 8-5875

BRIDGEPORTE— ved. M, Rudaitis
3207 So. Halsted Street

VIctory 2-4226

STABDŽIŲ TAISYMAS
BRAKES RELINED
Nuo ’50 iki ’58 metų mašinoms kainuoja:
CH.EV., FORD, PLYM.......................................................... $14.95
DODGE, PONTIAC, OLDS., STUD., RAMBLER, BUICK $15.95
MERCURY, THUNDERB., HUDSON ............................ $16.95
CHRYSL., De SOTO, PACKARD ...................,................. $18.95
LINCOLN, ROADMASTER, CADILLAC ........................ $19.95
Žemos kainos ir čia neišvardintoms mašinoms. Pilnas
hydraulines stabdžių sistemos taisymas (cilinderiai, vamzdeliai,
oro šalinimas ir kt.). Taip pat tepimas, alyvos keitimas, smulkūs
mechaniški pataisymai, lyginimas ir dažj'mas.
Nauja dirbtuvė su moderniškiausiais įrengimais.
Naudokitės mūsų žemomis kainomis, garantuotu ir sąži
ningu darbu.

ČESAS AUTO REBUILDERS
2423 West 59th Street
Chicago 29, Illinois
GRovehill 6-7777
...................... —......................

PERKRAUSTYMAI—MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų ir
tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

MOVING

ANTANAS VILIMAS
3415 SO. LITUANICA AVENUE
Chicago. DI.
Tel. FRontier 6-1882

Planingas taupymas visada moka gerus

DIVIDENDUS!!
Nuo 1905 metų, tai yra, nuo pirmos
įsikūrimo dienos,

MUTUAL

FEDERAL

SAVINGS

nuolat išmokėjo aukštus nuošimčius savo taupytojams

41/470

Metinis dividendas
už santaupas
visose sąskaitose!

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN

EES9

Federal Savings
and' Loan Association
Chartered and SuperviBed
by the U. S. Govenunent

2202 West Cermak Road, Chicago 8, Illinois

Phone: VIrginia: 7-7747

JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres.

DRAUGAS Trečiadienis, 1961-m. geguž. 17

G
SVEIKATOS ŠALTINIŲ MIESTE
JURGIS JANUŠAITIS

marquette parko centre
Ar reikia tvarkingo 7 kamb. mū
Lengvos sąlygos pirkti 3-jų butu
rinio su mūro garažu ir dar 3-jų mūro namų su garažu už $27,50 0.
kamb. butu rūsyje už $22,500? Tei Atskiri šildymai.
raukitės pas mus.
Realus savo kaina 7 kamb. bun5 butu gražus mūras. Alumin. lan galow. Ųeroj gatvėj. $1 7,600.
gai. Dideli šviesus butai. Apie $6,000.
Ištaisytas — užbaigtas — naujas
Pajamų $53,400.
Galimos pajamos mažai šeimai iš mūras. 2 butai ir mūro garažas. Ga6 kamb. apkalto namo. Alyva šildy Iymybe nupirkti už $45,000.
9 butų 'apartamentinis. Puiki vie
mas. Gera. vieta. $13,900.
Jūsų diena sprendimui, puikus 6 ta. Apie $1 1,000 nuomos. Tikrai gra
žūs mūras. Vertas daugiau negu
kamb. Octagon mūras, $23,000.
Sunku didelei šeimai, štai 8 kam. prašo.
J rytus nuo AVestern, prie Marąuetmūras, medžiais iškaltas sausas beis
te Parko. Geras naujas 5% kamb.
montas, $20,900.
Architektui garbė—pirkėjui džiaugs namas. $1S,2OO.
Liuksus moderni 7 kamb. reziden
mas gyventi visai naujam 6 kamb.
mūro name, modernūs įrengimai, kai cija arti parko. $45,700.
Puikus 1 % aukšto mūras, 2 gra
na negirdėtai žema.
Patarėjai sveikins jus, kai nupirk- žūs butai. Alyva šildymas. Garažas.
$23.900.
site gražų S metų 1 % aukšto mūri
Modern. pajamų mūras, 3 butai ir
nį, už $34,400.
šiandien Jūsų diena nupirkti gels 2 kamb. su patogumais. $450 paja
vų plytų 6 butų mūrinį, už $66,000. mų. $49,400.
Geras gyvenimas sutvarkytame 3Roonring Ilouse,
geras
namas,
modernus šildymas, gražūs baldai, ■ jų butų mūro name. 3 maš. mūr.
I garažas. $41,800.
platus sklypas, $24.900.
Biznio mūras. Restoranas ir 3 bu
Daug pinigų iš rooming-house, 40
tai. $5,000 nuomos, alyva šildymas, kamb. duoda $18,500 pajamų. Kaina
$25,900, arba geras pasiūlymas.
$70,000.

cLASSIFlED AND HELP WANTED ADS
REAL ' ESTATE

REAL ESTATE

BUILDtNG & REMODELING

l > įhm >aBBn-»xrin>oaū»-p<soa-

aita»<

vouk-

Nedidelio Hot Springs mieste | cialūs vonių namai ir kurių da
Brighton Parke graži maisto krau
Murins 5 kamb. dŠKuniakampis,
tuve su 5 kamb. butu, 3 mieg. na
lio vardas Amerikoje plačiai ži bar priskaitoma iki 18. Ši vietomu. Vislias su visomis prekėmis, tik prie pat Maria High School, 30 p.
į
vė,
gavusi
valdžios
paramą,
labai
lotas,
garažai, tvora, puikiai prižiū
nomas. Apie ji žmonės kalba, kaip
$16,000.
STA N K U S 1
Geras mūr. 2 a. Pirmam bizniui rėtas. $20,500.
apie savos rūšies sveikatos centrą. į greitai augo, buvo pravesti per
Mūrinis
naujas
—
3
mieg.,
30
p.
patalpos, antram — 2 butai po 4 k.
lotas, 1% vonios, tik $22,900.
Į šį miestelį įvairiais metų laikais kamus ir tarpukalnėse keliai, išDgN$TROBT!GN 00, g
Tik $1 2,000.00
Mūrinis 0 kamb. ant 30 p. loto
9 m.
a- mūr. 6 ir 4 kamb.
suvažiuoja ne tik iš Amerikos, bet i planuotas miestas ir gatvės ir
1
65
ir
Rockwell,
numušta
kaina,
Viskas luxus įrengta
Platus skl.
Atlieka planavimo ir staty- g
taip pat ir užsienio žmonių, ieško ' dabar sudaro labai gražaus mies
Dvi šild. sist. Apsauga nuo potvynio. $17,300.
Mūrinis 5 kamb. 7 metų, prie 51
bos darbus, gydytojų ofisų
dami pairusiai sveikatai pagerė telio vaizdą.
2 maš. gar. Prie mokyklų ir susiek.
ir California. $17,500.
Kaina
nuderėta.
Gydymosi priemonės
gyvenamųjų
ir prekybos pa
jimo. Nemaža ir lietuvių lankosi
Medinis 1% aukšto (5 ir 4 viršu
Brighton Parke, 2 a. mūr. 2x4 ir
Ištyrus mineralinių vandenų,
statų. Jūsų pasirinkimui tu
čia.
S beis
Platus sklypas.
Garažas. je). prie 59 ir California. $14,900
Mūrinę kepyklą su visais įrengi
rime virš 300 įvairių stan I
$24,500.00.
Panorome ir mudu su kun. Jonu trykštančių iš 47 šaltinių, sudėtį,
mais, viršuj 2 butai .mažas įmokėjirasta,
kad
jie
turi
gydomosios
dartinių projektų.
a
Velučiu aplankyti šį garsų mies
mas. $25,500.
ŠIMKUS
Mūrinis namas 17 metų, tinkąs
telį ir sustiprinti jau gerokai pa- reikšmės. Šaltiniai yra karšto, iki
Ofiso ir namų telefonas: I
KKAL ESTATIS, NOTARY PURLIO bet kokiam bizniui, užpakaly butas,
147 laipsnių F. karščio, ir šalto
silpusią sveikatą$is;ooo.
PRospect 8-2013
2x4 Brighton p., $11,800.
Chicagą paliekame dar pirmuo- vandens. Teigiama, kad vanduo
4259 S©« Mapiewo8d Avė, į Medinis
Mūrinis
naujas
1%
a.
(4%
ir
3
pavasario ženkluose ir skubame į iš -mineralinių šaltinių labai pa
7403 S. WESTERN AVĖ.
Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046 viršuj). 69 ir Maplewood, $30,000.
šiltesnį klimatą. Pakelėse dar tik deda skrandžio, kepenų inkstų
Modernus 3 mieg. namas prie 71
Chicago 36, Illinois
pirmieji žolės daigeliai ir medžių virškinimo trakto negalavimams
5 kamb. mūr. (su atskiru mieg. ir Washternaw, įmokėti tik $2,000.
naujas 3 mieg. Marąuette1
pumpurai, bet juo tolyn į pietus, pašalinti, gi mineralinės vonios
viršuje), 37 p. sklypas. Plytelių p. Mūrinis
rajone. $18,000.
vaizdas keičiasi valandomis. Štai gelbsti reumatikams, sąnarių už
vonia su spalvotais įrengimais.
pasiekiame St. Louis ir užsukame degimu sergantiems bei muskulų
Naujai atremontuota moderni ka KAIRYS R. E.
H, VALPIS REAL ESTATE
I « STATYBA © PLANAI i
aplankyti mano geriausią priete- sutrikimams atstatyti. Todėl į šį
binetinė virtuvė- 2 maš. mūr. ga-;
I
M
® PASKOIX)S
lių, buv. Pašto valdybos referentą miestą ir suvažiuoja ieškodami 2655 West 69th Street, Tek RE 7-7200 arba RE 7-8534 ražas, su šoniniu įvažiavimu.
Z9 H Węsf 69th Street
sveikatos
ir
poilsio.
Žmonės
vaikš

Joną Bereišą ir jo malonią šeimą.
Skalbiamoji maš. ir džiovintuvas
M Gyvenami namai. Biznio, in
Jo jaukiame sodelyje jau žaliuo tinėdami po parką apie šaltinius
ir daug kitų priedų. Savininkas PR 6-S956 arba HE 6-2099 Y dustriios bei ofisų pastatai 8
ja medeliai, žydi pyčiai, žemuo gurkšnoja tai kartą, garuojantį
išvyksta į California. Tikrai ver
p! Taip pat įvairūs pastatų re
UŽ §10,250
JEI TIK GERO NAMO REIK,
I
gės ir vyšnios. Maloniai pasivaiši šaltinių vandenį, tai mineralinių
tas dėmesio. Tik $20,250.
ir su mažu įmokejimu parduOdamontai.
2
aukštų
pajauni}
mur.
namas.
name ir greitomis perbėgame- pra šaltinių šaltą vandenėlį ragauja.
2-jų aukštų mūr. 2 po 5 kamb. Brigu.-.n Pke. Reikalingas vidaus 1 L. STAŠAITIS I
TU PAS ŠIMKŲ TIK UŽEIK.
Pačios vonios (vonių namai)
eitį ir dabartį. Šis taurus lietuvis,
Alyva karštu vand. apšild. Gara remontas.
JEI UŽEITI PER TOLI, TAI PASKAMBINTI GALI.
i
bolševikų kalintas kalėjime už tai, gana puikiai įrengtos. Aptarnavi
žas. Brighton Parke. $25,900.
Statybos Kontraktorisis
JIS PAS TAVE ATVAŽIUOS, NEMOKAMAI APSKAIČIUOS.
0
kad gynė Lietuvos laisvę, daug ką mas geras. Įlipus vonion jautiesi
A.
Norkus
Reai
Estate
Idealus
namas
gyventi
su
tė

8043 SO. SAWVER AVENUE
JEI REIK, PLANĄ PADARYS. GERAI, PIGIAI PASTATYS
iš
karto
labai
maloniai,
rodos
ir
CHICAGO
29.
ILL.
papasakoja iš tardymo ir kalėjimo
vais — Mūrinis 5 ir 3 kamb. Gazu 1
I
WA 5-5030
laikų, su pagarba ir sielodamasis vanduo nekarštas, tačiau po ko
Namų Te!. PR 8-8378
šildomas . Garažas.
Marąuette 2405 W. 51st St.
kių
20
min.
išlipus,
jauti
pavar

J
mini Nepriklausomos Lietuvos gy
Parke. Tik $19,500.
PALIKIMAS
Turi būti greit parduotas.
Prie
venimo metus ir sielojasi dabarti gimą. Vonių vandens temperatū
3jų
butų
mūr.
4
—
5
—
3
kamb.
Tel. PR 8-4268 ir TE 9-5831
Pk. lietuvių mokyklos 2 x
niais tautos reikalais. Parodo, kaip ra būna tarp 95 iki 102 laips. F. 2318 W. 7lst Sfreef
Naujai atremontuotas. Gazu at- Brighton
C % kmb. mūr. Gazo šiluma. Alumisavo rankomis iš kemsyno padaręs žiūrint kiek kas gali pakelti ir į
. skiros šildymo sistemos. Garažas. ( naus langai. Garažas. Duokite pasiū
puikų sodelį ir pats pasistatęs kokią turi širdį. Daug kas ima va
REAL ESTATE
* Gage Parke. $26,900.
v lymą!
REAL ESTATE
BUNGALOIV SU PAJAMOM
IR VIC. SODE, ST 8-9272
naujus jaukius namelius, o jam dinamas sėdimas vonias karšto |
Idealus namas gyventi su tė$7 5.00 rnen. pajamų ir 6 kamb.
HEATING CONTRAGTORS
savininkui.
Naujas
2
auto
garažas.
Brighton, Gage Ir Marų. Park.
kiek patalkininkavęs bendradarbis | vandens, kas padeda strėnų skaus Prie 67-os io Saoramcnto mūr. 5
vąisi — Mūr. 5 ir 3 kamb. Atski
Kas turite sutvarkyti apšildy
Mūr. 5 ir 6 kb. e. šild., gar.—$23,500 ros vonios. Alyva šild. 2 maš. ga Gage- Pk. $21,500.
Jonas Gudaitis, kurį aplankėme, mams, gi karščio mėgėjai ima va kamb. bungalow. 5 m. senumo. Ki Mūr.
mo sistemas ar pakeisti nau
2 PO 4% KAMB.
rezid. 7 kb. dvig. gar.—pigiai.
Mažas įn.okėjimas.
Kaina Med. 2x4
jomis, darykite dabar —- su
taip pat ir radome savo jėgomis dinamas “steam” vonias. Čia tai limai.
Arti 62-os ir Laivndale.
Medinis,, Brighton Pk. Gazo šilu
k. guzu šild. gar.—$10,500. ražas.
$18,500.
taupysite. Gazo permitą frau
ma. Garažas. $15,500.
(Nukelta j 7 psl.)
Pasirinkimas gerų ir pigių namų, $19,900.
taip pat gražiai įsikūrusį.
sit.e tuojau.
Marąuette Parke visai naujas. 3 todėl pirkdami namus būtinai paGERAS INVESTAVIMAS
Visa tai matant susimąstai, kad
2-jų butų mūr. g ir 4 kambar.
butai ir 2 atskiri kamb. su privačiais tikrtnkite mus
15 apartamentų švarus mūras prie
CICERO HEATING AND
įėjimais ir vonioms.
visa tai atsiekta kietu darbu,
Gazu karštu vąnd. šild. 2 mašin. Marąuette Pk. $16,000 _met. pajamų.
SHEET METAI, '
Kaina
6
kartus
metinės
pajamos.
Gage
Parke.
2
narnai.
—
Modern.
liuoslaikiais. Tai tikra gyvenimo
BUDRECKAS mūrinis garažas. Gage ParkeSŽ60.00 MfiN. PAJAŠIV
2431 South Kedzie Avemn*
Tėvai,
įsigykite
ir
duokite
savo
1
8 kamb. mūr. bungalow ir 2-jų bu
kova už būvį. Pernakvoję ir ge viakams paskaityti gausiai ir spal tų — 2 po 5 kamb. med.
1-5, 2x4 ir krautuve, mur., prie
Ohieugo 23, Ulinois
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384 $28,500.
ir Pulaski. $24,500.
Tel. 277-1442. Res, OI Ą-Ū412
rokai pailsėję, ponų Bereišų ir votai iliustruotą VANDOS FRAN6 kamb. mūr. bungalow. Plytelių 25-os6 MĘTV
MŪR. BUNGALOAV
VAINA REALTY
Gudaičių palydėti, leidomės to KIENES pasakų knygą
virtuvė ir vonia. 2 maš. garažas.
5 % kamb., 3 miegamieji, labai
gražiai įrengtas. Šildomas gazu. 1 %
liau. Pavakaryje pasiekiame Hot
Marąuette Parke. $17,500.
6540 So. ĮVestern Avenue
Dėmesio, nuosavybių
Springs, Ark., miestelį. Koks di
Draudimo Agentūra Patarnauja auto garažas. 30 pėdų sklypas.
REpublic 7-9515 arba REp. 7-4639
savininkai
delis skirtumas tarp Chicagos ir
Visais Draudimo Reikalais
Namus ir žemę pirkti, parduoti ir
P. LEONAS
KA2YS ČESNAUSKAS
šios vietos. Žydi gėlės, žaliuoja
J. BACEVIČIUS
išmainyti galite per mus.
CHICAGO 29, ILL.
REAL
ESTATE
pievos ir medžiai, aplinka jauki ir
Turime didelį pasirinkimą naujų
6928
S. Maplevvooū Avė.
ir senų namu.
miela, o oras šiltas. Tik keli šim
BELLVARPAS
Perkame žemės sklypus. Nėra jo
2735
West
Tist
Street
HE
6-2812
ir GI 8-4988
6433 S. Pulaski St.
tai .mylių ir keliolikos valandų ke
kių išlaidų pardavėjui.
REAL ESTATE
Tel. WAlbrook 5-6015
lionė atneša didžią permainą gam
•
Generalinis
kontr»ktoriua
Tel. LUdlow 5-5900
toje.
COLUMBUS REALTY C0. General Insurance, Notary Public Brighton Parke: Mūr. 2 po 4 k.
naujų
namų
statyba
įvai
6455 SO- KEDZIE AVENUE
Šis tas iš istorijos
riems remontams ir namų per
Centr.
šild.
Apsauga
nuo
potvynio.
LAPKUS
BUILDERS,
INC.
KARALAITĖS GINTARĖS
Geras skiepas. Arti mokyk. Nebran
Hot Springs vardas
Amerikos
tvarkymams ® Turime didelį
Tel. PRospect 8-2233
Parduoti, pirkti ar išmainyti na
LU 1-0400
gus.
mus galite Čikagoje ar jos priemies
patyrimą namų statybpje,
©
istorijoje jau žinomas senai. Jau
6440
So.
Pulaski
Rd.
Mūrinis.
2
po
5
kamb.
ir
4
kamb.
ILGESYS
čiuose.
Prie 80-os Ir Morgan, puiKUD 2 po ’ skiepe. Geras namas. $25,000.
Patys atliekame cemento ir
indėnai šią vietovę buvo suradę
Turime nuosavybių visur, taip pat
6 kamb. mūr. namas. Š-jų maš. gaMedinis. 6 kamb. Centr. šild. Ga
medžio darbus • Apskaičiavi
ir šaltinių vandenimis gydėsi- Is
Be to, šioj knygoj atspausdinta turime ir-klientų, kurie nori pirkti.
į ražas.
Alyva apšild.
Skubiai par- ražas. $15,500.
mai nemokamai
CICERO
NUOSAVYBE
—
4
panas de Leon (Californijos at kita pasaka — BALTOJI LELIJA,
; :'<ioduma» dėl r-ilirttees.' Pilna, kairia
Kreipkitės į mūsų raštinę, kur
Mūrinis. 2 būtai, 6 ir 4 kamb. Ge
butų pastatas, dideli 5 ir 6 kamb., i $26,000. Dėl smulkesnių infnrmacl- ras namas. $14,500.
radėjas) galvojo, kad šių šaltinių Viršelį ir iliustracijas piešė Sės. gausite geriausią, patarnavimą.
kreiptis Grigas Kcal JKstate
Medinis. 3 butai po 5 kamb. Ne
uždaros verandos,, ..karšto vandens i ių, Dėmesio!
vandenį gerdamas žmogus nesens Mercedes. 48 pusi. Kaina $1.25.
Vienas blokas nuo mū brangus.
MARQUKTTIfi PARKU
šilima,
užbaigtas'
pilna
”
,
rūsys,
2
sų
raštinės
naujas
aukšto
mū

Gage Parke: Mūr. 2 po 5 kamb.
ta. Gi De Soto pirmas baltasis
Pinigus su užsakymais siųsti
Gražus ir didelis 9 butų mūras.
rinis namas.
D*i tolimesnių infor- I 60 p. sklypas.
Gražiai aptvertas.
1541 metais šioje vietoje apsi
A. ABALL RO0>1.N6
Virš $11,500 metinių pajamų. Visi mašin. garažas, _ šoninis įvažiavi manijų prašome kreiptis asmeniškai ! Prie gero susisiekimo ir krautuvių.
DRAUGAS
mas,
įkainuota
$25,900.
Tik
$7,000
dideli
kamb.,
apkalti
porčiai.
lankė ir surado šaltinius ir da
; mūsų raštinėje. Kairia $32.500.
Įsteigta prieš 48 metus
$18,500.
Guttėrs, Dovvnspouts, Stogai,’ Dnm.
Kaip naujas 7 m, 2 aukštu mūras. įmokėjimasMarąuette Parko centre 5 kamb i Marąuette Parke: Mūr.
10
butų.
Kreiptis Steve W.
4545 West 63rd Street
bar jo vardu yra puikus viešbu
2 butai po 4 kamb. ir išnuomavimui Michaels, 5125 W. Cermak Rd., moderniškai įrengtas bungalovr. Mė $12,240 metinių pajamų. Puikiai at traukiai Pataisomi, Išsmalinaml ar
tis pastatytas.
tiniai taksai $200 *ft
pilna kaina ■ rodantis namas.
ba dedame naujus. Stogai ■ atnaujina
Chicago 29, Illinois
kambariai rūsy. $4,300 metini)) pa
OL 6-1631.___________________ $18,900.00.
Ciecroje: Med. 4 kamb. butas ir mi (re-eoated). Dažymas iš lauko.
jamų. Arti mokyklų ir krautuvių.
1832 metais kongresas savo
"Tuckpointing”.
Pilnai apsidraudę.
Prie 71 ir Sacramcnto gat. 7 me 2 krautuvės. 50 p. sklypas.
5 miegamų 1% aukšto mūras. Sta
oficialiu aktu šio miestelio šalti
Iti aukšto mūr. namas. Namas
Mūrinis. 3 butai — 2 po 4 kamb. Nemokamai apskaičiuojame: žemiau
tytas prieš 6 m. 2 plytelių vonios.
6125 S. Richmond St. 2-jų butų tų
liuksus įrengtas. Apsauga nuo pot ir 3 kamb. Gazu šild. 35 p. sklypas. sios kainos. Darbas garantuotas. At
niais įgalino naudotis visiems
ĄlUinininiai antrieji langai, gazo šil
mūr., 6 ir 6 kamb. 2 auto. mūr. vynio. Gazo šiluma. 2 auto garažas.
Turime daug namų visose lietuvių dara dieną ir naktį bei sekmadiedymas.
žmonėms. Pirmiau nebūdavo vo
Skiepas pilna! įrengtas, baras, vir kolonijose. Parūpiname paskolas.
I niais.
1 % aukšto 5x3 k. butai. Apkaltas garažas.
$250 menes, pajamų. tuvė,
nių, bet tam tikri rezervuarai,
išvietė ir daug kitų patogumų
LA t-6047 RO 2-8778
šiligeliais, 2 auto garažas. $15,000.
$30,000.
Prašome
nuomininkų
ne

Pilna kaina $25,750.00.
I
2 po 5 kamb., tik 8 m. mūras.
kuriuose maudydavosi žmonės,
ŠIMAITIS
Gražiai
įrengtas
7
kambarių
mū

Karšto vandens alyvinė šiluma. 2 au trukdyti,
susitarimui apžiūrėti
o tik vėliau buvo pastatyti speto gar. Užpakaliniai laiptai viduj na kreiptis į sav. tel. PR 8-6506, iki riu. bungalow. Gazo šiluma, žiemį
Insurance — Notary
Realty
niai langai. 2 Išvietės. 2 auto gana
mo. Vertas daugiau, bet parduoda
11:15 v. r. arba nuo 9 iki 10 v. v. žas.
Daug kitų priedų.
Kaina
už $38,000.Public
ONOS ELENOS POVILAITYTĖS
VACYS
$18,900.00.
3
metų,
5J-2
kambarių
geras
Marąnette Parko centre a metų
mūrinis namas. 2 auto garažas,
o
ĮPĖDINIAMS
|
MISCELLANEOUŠ
ant plataus sklypo 8 butų liuksus 2737 W. 43rd St., CL 4-2390 V “CONSTRUCTION CO.
jame motorlaivis su visais priedais.
namas. 1 po 8, 1 po 4. 1 po S kamb.
Apžiūrėkite greitai. Geras pirkinys.
1959 m. liepos mėn. mirė Ona
—
Ėvei'greeii Parke 1 % aukšto mū
Namas
yra
originalios
statybos.
Perkant ar parduodant nekilElena Povilaitytė, kilusi iš Pane
REZIDENCINIAI, Gražiai įrengtas skiepas.
S atskiri
6 kamb. namas. 51x134 sklypas,
Kokie yra sunkūs — pavojingi rinis
nuojanią
turtą-Rea! Estate — pir
gazo pečiai. 2 auto garažas ii gat
mūro gar. dvi vonios $21,200.
munės, palikdama stamboką tur
KOMERCINIAI,
Ų
s
darbai, prie kurių leidžiama Barnely
vės įvažiavimas.
ma pasitarkite sn mumis dėl grei
Boverly Uills liuksusinis ranch
tą. Velionies brolis Stasys Povi ti tik turinčius 18 metų amžiaus? namas
Gage Parke 9 metų mūrinė rezi- to ir sąžiningo patarnavimo,
7% mižiniškų kamb. visi tėrŲ
E
MEDICINOS
IR
ieneija su 2 auto garažu. . Moder
laitis esąs miręs Lietuvoje tuoj ir daugiau žinių suinteresuotieji as mopane langai, įrengtas ir šildomas
įrengta
naujus
ir
perstato
se

niškai
Įrengta,
gazu
apšildoma,
arti
KITOKĮ PASTATAI rrūsys.
po Pirmojo Pasaulinio karo, o menys gali rasti knygelėj —
nus visų rūšių namo apšildy
bažnyčios ir mokyklų, puikus susi:
TALMAN REALTY CORP.
vėliau išmirę ir jų vaikai: Alek
mus, pečius (furnaces), gas Ir
siekimas.
Savininkas nupirko biznį
alyvos “converslon burners”,
ir turi skubiai parduoti su dideliu
2625 W. 7lst Street
sandras, Marija, Elena ir Agne.
s. J. MATAS R E. vandens
FEDERALINIAI DARBO
6936 S. MAPLEWOO,D AVĖ.
“boilere”, vandens nu
nuostoliu. Pilna kaina tik $16.750.
Stasio Povilaičio žmona Antanina
tekėjimo rinaa (gutters) ir atChicago 29, Illinois
Brigton Parke 2 ankštų mūrinis
10643
South
Western
Avė.
SAMDOS
ĮSTATYMAI
HE 4-7482
Heka visus darbus susijusius su
namas su 2 auto mūr. garažu. Nau
Povilaitienė taipgi mirusi Lietu
Ofiso
BE
8-8252,
rez.
PR
6-6298
jas
alyvos
pečius.
Taksai
žemiau
namų
apšildymu.
Tėl.
REpublic
7-9406
voje Antrojo Pasaulinio karo me
Spaudai paruošė Pr. šulas
$800.00. Laukiame rimto pasiūlymo.
4444 8. WE8TERN AVĖ., Chitu.
Turime
keiktą.
lotu
Marąuette
Knygelėj klausimų ir atsakymų
eago, UI. VI 7-3447 — D. Žu
UNION
PIER,
MICHIGAN,
par

Parko rajone .
Velionies giminės arba žinan forma yra išaiškinti veikiantieji
kauskas. Cicero tel. OL 2-2017
Naujų namų pasirinkimas
tieji apie įpėdinius prašomi tuo JĄV-bėse federaliniai darbo samdos duodamas biznis ir rezidencija, 7 — V. fttuopjrs.
DAŽYMAS IR
įstatymai. Knygelės kaina 40 centų. kamb.
Brick. Veneer rezidencija
Marąuette Parko apylinkėje
A.
J.
GRIGAS
jau atsiliepti:
Pinigus su užsakymais siųsti:
su
uždarais
porčiais,
2-jų
maš.
i
DEKORAVIMAS
REAL
ESTATE
—
INSURANCE
—
MODEL HOME
Consulate General of Litihuania “DRAUGAS”, 4545 VVest B3rd Str. garažas. 2/3 akro žemės, 1 blo
NOTARY PUBLIC
77th & VVniPPLE ST.
i Iš vidaus ir iš oro. “Recreation
Chicago 29, III.
41 W. 82 Street
2501 \Vcst 69th St.;
Chicago, Rl.
kas nuo krautuvių ir susisiekimo.
kamb. įrengiami rūsyje
Atdaras apžiūrėjimui sekimad. nuo
New York 24, N. Y.
Visi telefonai HEmlock 0-2500
Arti paplūdimys. Namas pilnai
1
iki
5
vai.
vak.
VISI DRAUDIMAI
ŠILDYMAS
apstatytas. Savininkas apleidžia
F.
PETRAUSKAS
CO.,
Builders
V. VAITEKŪNAS
miestą, turi parduoti. Taip pat
A. Stančiauskas instuliuoja vi
HELP WANTED — VYRAI
2523 West 69th Street
i
PRospect 8-2215
parduodama kepyklos pastatas, sų geriausių Amerikos firmų gazu
PRospect 8-3792
alyva
kūrenamos
krosnys.
Tinka
DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI
ir alyva kūrenamus pečius fcurir bet kokiam kitam bizniui. Vie naces), visų dydžių oro vėsintu
PĄC&BRS.
ta yra miestelio biznių rajone- vus bei Air Gonditioners ir atlieka ~
VALANDOS IR AMŽIAI, religiniai pasakojimai ir legendos,
Mūrinis G rnt. 2 po 4 % kamb.
Tel. Lakeside 8179, arba rašykite: visus skardos darbus
Atskirai šildomi gazu. Garažas, daug
Aloyzas Baronas. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 1958 m.
■priedų.
Good starting rate
Abe Kaufman, Union Pier, Mieli.
Aplankas dail. Algirdo Kurausko. 99 psl........................ $1.00
8 mt. 3 apt. 5, 4 ir 3 kamb. At- !
ŠV. PIJUS X, redagavo kun. Jonas Petrėnas. Išleido Ateitis,
skirai šildomi gazu. $39,000.
7364
So.
Rockw@ll
Street
CONSTRUCTION CO.
BONUS
ST. MATTHEW PARAPIJOJ
4tž kamb. 4 mt. bungalow į va- |
1958 m. 255 psl......... ........................................................ $3.00

V.

SINKUS

JUOZAS ŽEMA ITIS

1hukiš~realty

„VIKDO“ Hsating Co,

KERELIS BROS.

SKELBK ŽODĮ, pamoksliukai sekmadieniams ir privalomosioms
šventėms, Prel. Dr. Feliksas Bartkus. Viršeliai dail. T. Va
liaus. Išleido Immaculata Press, Putnaim, Conn., 1957 metais,
150 psl............................ . ...............'........... ...................... $2.00
VYRAI GEDIMINO KALNE, Pirmūno ir Savanorio Kūrėjo at
siminimai, St. Butkus. Aplankas dail. Alf. Krivicko. Aušros
leidinys, 1957 m. 226 psl.................................................. $2.20
SAUJA DERLIAUS, skaitymai augantiems ir suaugusiems, pa
ruošė K. Baronas. Nidos Knygos Klubo leidinys Nr. 20-21,
1957 m. 558 psl.................................................................... $3.00
PRATIMINĖ LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA, mokyklai ir
namams, Dr. A. šešplaukis, Kolumbijos Universiteto New
Yorke lituanistikos lektorius. Antroji laida. Išleido Karvelis,
1958 m. 97 psl..................................................................... $2.00
MOTINA, Juozas Prunskis, dail. Vladas Vijeikis. Išleido Tėviš
kėlė, 1958 m. Didelio formato gausiai iliustruotas leidinys apie
motinas. 48 psl............ . ................................................. .. . $2.50
GINTARO KRANTAS, Petras Babickas, dail. Vladas Vijeikis.
Išleido Tėviškėle, 1958 m. Trečias papildytas leidimas, Dide
lio formato iliustruotas leidinys apie Lietuvos pajūrį. 96
puslapiai ................................... ..................... .............. . $4.00

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą”

718 NO. SAIVVER AVENUE
(3 250 į vakarus)

Naujas 3-jų mieg. kam ii. mūr. na
mas. Didelė veranda. Žemas įmokėjimas. 11 spintelių. Kreiptis i

Statytoją — KK 9-0233

Tel. GRovehill 6-7875

Hrs. 8 a. m. te 4 :30 p. m.

Apply:

* iTrTlTTi —
ELECTROLUX siurbliai su vi

5 kamb. mūr. Georgian namas. sais priedais, įskaitant purkštuvą
Alyva apšild.
Žieminiai langai, ir kandžių naikintuvą. Kaip nau
garažas. Prieinama kaina. 4318 jas. $10.00. LI 4-9440.
So. Christiana, FR 6-2829

The Scholl Mfg. Co.
213 W. Schiller

karus nuo Marąuette pk. $19,500.
12 apt. po 4 kamb. Gerame stovyje. M.et. pajamos virš $13,000. Ap
žiūrėję duokite pasiūlymą.
Marąuette pk. mūr. 2 butų 6 ir 5
kamb, $23,500.

A. KATILIUS R. E,
2456 W. 69tti St.

RE 7-8399

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS
EDI C INO S ir PREKYBOS
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS.

M

ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

7-8949

REpublic
Brighton Piii'ko apylinkėje 4 reg.
6350
S. ALBANY AVĖ. CHICAGO
butų mūrinis su 35 p. sklypu šalia.
Tik $26,000.
Marąuette Panko
2-jų butų
FOR RENT po Prie
IŠNUOMOJAMA
5 kamb. Garažas. Platus sklypas.
$28,750.
1 blokas nuo Marąuette Parko. 7
NAMŲ SAVININKAI
m. mūras ant 37 p. sklypo.
$190
pajamų ir puikus butas savininkui. .
TA RPININKAUJA M E
Galima perimti morgičių.
BŪT Ų IŠNUOMA VIM UI
Gražus 3-jų butų mūr. .Gage Par- I
PATARKAVTM AS VEDTUI
ke. Užtikrintos geros pajamos. Rami j
TUKIME LAUKIANČIŲJŲ SĄRAŠĄ. vieta. Būtinai apžiūrėkite.
šviesus 6 kamb. bungalovp.
Arti
BELL-VARPAS Real Estate
Marąuette Parko lietuviškų mokyk
6455 S. Kedzie — PRospect 8-2233 lų. Patiks ir namas ir kaina.
Pasigėrėtinas, 9 erdvių butų apartmentinis.
Auksinė proga investavi
Išnuom. 5 kamb. apšild. butas. mui.

Kambarys rimtam asmeniui,
' HELP WANTED MOTERYS
Marąuette Pk. Atskiras įėjimas.
$8.50 į sav., arba veltui kol laiki
nai padės1 su namais. Yra virtuvė
Reikalinga šeimininkės padėjė
ir garažas. RE 7-5724.
ja. 35 m. arba vyresnio amžiaus.
Šiaurvakarių miesto daly, katali
kiškoj klebonijoje. Atskiras kam
PRGGOS-OPPORTUNITIES
barys ir vonia. Reikia kalbėti ang
liškai. Skambinti NAtionai 2-4620
PARDUODAMA LEO’S BATŲ
2514 W. 39th Place
TAISYMO DIRBTUVE.
Virtuvėje reikalinga padėjėja,
YArds 7-4915
5452 S. Ashland Avė.
dirbti naktimis nuo 5 v. v. iki 2
v. r. Parvežame namo. Turi susi Perskaitę “Draugą", duoki
kalbėti angliškai. Santueci’s
Platinkite “Dranga”. Restaurant, 6211 S. Cicero Avė.
te ii kitiems pasiskaityti.
PO 7-2244.

I. STONKUS, R. E.
2617 W. 71 st St
HE 6-1517 arba PR 8-1595
I PIRKITE APSAUGOS BONUS

DRAXJGA,S: Trečiadienis, 1961 m. geguž. 17
Atsiteiski geru už blogį, šyps
— Gražus veidas yra puikiau
pramonės. Tik užtinki pakelėse ir, mininkės ponios Lukošienė, Šliū
mieste gražiausius viešbučius ir pienė, G-eštautienė, Biežiene, Sle- niu už įžeidimą. Laukinė mėta šia,s reginys ir mylimosios hal
i taip vadinamus motelius. Žmonių gaitienė nuoširdžiai visus vaišino palieka savo kvapsnį bato pa
(Atkelta iš 6 pusi.)
giau įsigytų skautiško patyri
“MOSIU VYTIS”
! pragyvenimo
šaltinis
ribotas, lietuvių pagamintais valgiais.
so skambėjimas yra saldžiau
mo bei labiau pažintij gamtą. jau prakaito išlieja. Po to ilsi i Daug restoranų, krautuvių ir vieš
de, kuris ją mindo.
Šią savaitę išėjo antras šių
sia harmonija.
—La Bruyere
Prašyti vienetų vadovų ruoš masi karštame kambaryje, gi bučių su skalbyklomis, tai ir vis
— Indų išmintis
metų “Mūsų Vytis” numeris ir
kas,
kur
žmogus
gali
gauti
dar

skaudamas
vietas
vynioja
karš

ti ir stengtis užbaigti skiltinin“Budžiu” — žurnalo priedas
tais rankšluosčiais. Po 20 min. bo- Čia daug gyvena pensininkų
kų kursus.
A. f A.
poilsio, vėsus dušas su stiprios ir pasiturinčių žmonių, gi Hamilskautų vadovams.
Prašyti tuntininkų ir vietinin srovės vandens sriautais. Po šių ton ežero pusiasaliuose puikios vi
GUŽAUSKŲ BEVERLY H1LLS GĖLINYČIA
MYKOLAS KOKONAS
Pagrindinis žurnalo straips kų pagelbėti Kanados Rajono ceremonijų j vėsesni kambarį ei los liudija, turtingų žmonių klasę.
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių
Gyveno 1742 W. 47tb St.
nama poilsiui ir tik po to kas
Tai taip atrodo keliais žvilgs
nis yra sktn. V. Stasiškio — Džiambore Fondo Įgaliotiniui nori
ir kitų papuošimų
ima masažus, arba eina na niais
Mirė
geg.
13
d.,
1961,
su

apmestas šis garsus sveika
“Skautininkas ,— Institucija ir surasti D F atstovus vienetuose mo.
laukęs senatvės. Gimė Lie
2443 ĮVEST 63rd STREET
tos šaltinių miestas, kuriame per
tuvoje. Amerikoje išgyveno
asmuo”. Autorius apibūdina iš tėvų rėmėjų būrelių tarpo.
Telef. PR 8-0833
PR 8-0834
Šių vonių reikšmė, kaip teigia metus, sako, apsilanko per 1 mi
49 m.
skautininko, o tuo jis vadina
Surasti tinkamus ir nuolati ma žmonių, yra ta, kad geriant lijoną žmonių. Mudu su kun. VePasiliko dideliame nuliūdi
kiekvieną skautų vadovą, as nius “Sk. Aido” platintojus ir karštą mineralinį vandenį, ir pra lučiu taip pat perėjome visus kry
me
pusbrolis Mykolas Klikūkaituojant iš organizmo pašalina žiaus kelius, išbandėme viską, ką
nas su šeima ir kiti giminėsmenybę, filosofiją ir idealus. palaikyti su “SA” redakcija ir ma visi nešvarumai, kurie nuodi Į radome gera ir naudinga sveikaLaidotuvėmis rūpinasi Jur
Straipsnis patiekia skautų va administracija pastovų ryšį.
ja net kraują. Pradžioje po vonių | tai, pailsėjome, pakvėpavome ma
PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
gis
ir Kotryna Shereikiai.
dovo asmenybės objektyves nor
Prašyti tuntininkų ir vietinin jaučiamas didelis nuvargimas ir loniu pavasario oru ir žydinčių
Kūnas
bus
pašarvotas
treč.
MR. NELSON’
gėlių kvapu. Galime tarti, kad po
tik vėliau pradedama sustiprėti.
2 vai. p. p. John F. Eudeimas, padarydamas išvadą, kad kų palaikyti glaudžius ryšius
SAVININKO
ilsiui čia miela vietelė.
kio koplyčioje, 4605 South
Be šių eilinių vonių yra specia
kiekvienas vadovas turi prilygti su kitų vietovių vienetų vado
Hermitage Avė.
SAINT CASIMIR
lios klinikos, kuriose gydomi sun
Hot Springs lietuviai
šiom normom, o ne skautybė vais beruošiant stovyklas, išky kūs ligoniai, kaip reumatikai, paLaidotuvės įvyks penkt.
Kur tų mūsų brolių nerasi! Jų
MONUMENT CO.
geg. 19 d., iš koplyčios 8:30
turi būti moderuinama ir taiko las bei skautiškas šventes.
raližuotieji ir kitokios raumenų
ir čia, pasirodo, esama. Jau tą
vai.
ryto
bus
atlydėtas
į
šv.
sąnarių
ir
kitos
panašios
ligos,
ma individų tipui.
Prašyti vienetų vadovų suda čia. jau reikalinga daktaro nuro pat vakarą, ieškodami nakvynės,
3914 West lllth Street
Kryžiaus parap. bažnyčią,
kuroje įvyks gedulingos pa
Lietuvių Studentų Sąjunga ryti galimai geresnes sąlygas dymai ir patarimai. Yra įvairiau pasukome į Court str. ir nuo bal
Didžiausias Paminklams Planų
konų išgirdome lietuviškas šne
maldos už velionies sielą. Po
J. A. V-se ryšyje su Jungtinių lietuviškam jaunimui patekti į sios rūšies masažavimo vietų ir kas. Pasirodo, toje gatvėje veik
Pasirinkimas Visame Mieste
pamaldų bus nulydėtas į šv.
labai pravartu iš anksto žinoti,
Tautų, neišskiriant ir Sovietų Brolijos eiles.
visi
lietuviai
įsikūrę.
Aplankėme
Telef.
— CEdarcrest 3-6335
Kazimiero kapines.
nes ne visi masažai gerai atlieka
Vienas blokas nuo kapiniu
Sąjungos, priimtu šūkiu: “Lais
Sąskrydžio prezidiumas mi. Visos pagrindinės vonios (vo jų visą eilę, susipažinome. Tai
Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pa
nių namai) randasi Central avė. malonūs dar senosios kartos lie
vė visiems kolonizmo jungą ne
tuviai. Bet mudviem su kun. Jo
žįstamus dalyvauti šiose lai
vienoje
eilėje.
Gi
kita
dalis
vonių
šančioms tautoms’”, paskelbė
CHICAGOS
dotuvėse.
yra įrengta viešbučiuose ir šiaip nu Velučiu buvo labai maloni
staigmena, kai vieną antradienio
SKAŲTININKAMS-ĖMS
1961 metus antikolonialinės ko
nuošalesnėse gatvėse.
Nuliūdę GIMINES
gražią popietę buvome pakviesti
vos metais prieš sovietų koloLaidot. direkt. John F.
Pats miestas išsidėstęs aukštų į Gorgious parką, prie čiulenančio
Numatyta Chicagos skautinin
nizmą. Antras straipsnis, R.
Ęude:kis, tel. YArds 7-1741.
kalnų papėdėse, o į kalnus įva upelio į vietinių lietuvių surengtą
kių-kų Ramovės sueiga — skau žiuoti yra puikūs keliai. Tad be mūsų išleistuvėms pikniką. Tokio
Stakausko “Trys naujos pasau
tininko teismas nukelta iš ge galo gražu, kai pasikeli į kalnų pagerbimo nebuvome verti ir tai
lio kolonijos — Lietuva, Latvi
gužės 14 d. į gegužės 21 d. 11 viršūnę ir apačioje matai žiburė be galo buvome sužavėti, kai prie
ja ir Estija” aprašo šį L.S.S.
lių jūrą vakare, gi dienos metu puikiai kolektyviniu būdu pareng
TĖVAS IR SŪNUS
vai. Visus skautininkus-es pra stebėti gali šio miestelio gyvą ju to
vaišių
stalo
susirinko
keliolika
žygiMARQUETTE FUNĖRAL HOME
šome tą dieną 11 vai, atvykti dėjimą ir tolumoje žalsvų ežerų I šeimų. Nuoširdžiai visi pasivaiši
PENKERIŲ METŲ
Ryšyje su šią vasarą įvyks
pasidalinome gyvenimo
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
į Jaunimo Centrą ir dalyvauti grandinė tarytum apjuosia šį nome,
tančiu viso pasaulio studentų
MIRTIES SUKAKTIS
sveikatos centrą. Čia nėra jokios įspūdžiais ir pasiklausėme čia įsi
skautininko teisme.
2533 West 7lst St.
Telef. GRovehUI 6-2345-6
kūrusių pasakojimų. Kun. J. Veskautų suvažiavimu Oxforde,
Ramovės Valdyba
lutis tarė gražų žodelį, iškelda
Anglijoje, į kurį ir lietuviai stu
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-69
mas literatūrinis vakaras; po mas Amerikos lietuvių gerus dar
dentai skautai yra kviečiami,
I to, aišku, laužas, šokiai, dai bus ir pasidžiaugė tokiu gražiu
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI
TRUMPOS ŽINIOS
A. Saulaitis, Jr. apibūdina stu
nos... Sekmadienį fil. Jonas Dai- būreliu gerųjų lietuvių ir palinkė— Atlanto rajono vadeivei nauskas skaitys “Lietuvos Sta i jo geros sveikatos ir ilgo amdentų skautų veiklą Europoje.
i žiaus. Gi rūpestingos pikniko šei
Seka santrauka Ilonos Gražy ps. Elei Banevičienei tarpinin tuto valstybė XVI amžiuje” ir
tės doktorato tezės išvardinta kaujant, Elizabetho skaučių po to jau artės laikas suvažia
EDVARDAS SAUNOMS — GĖLININKAS
“Arthur Koestler romanai”. draugovė perorganizuojama į vimo uždarymui.
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms,
PAJIEŠKOJIMAI
knkštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles
Jauna doktorantė gyvena Ka vietininkiją nuo š. m. balandžio
Į suvažiavimą yra kviečiami Jiešk.omi JONAS ir TADEUŠAS
ne h k laidotuvėms, bet ir gėles sodinti ir puošt.)
nadoje ir aktyviai reiškiasi lie 23 d. Naujos vietininkijos vie
kapt,? Jūsų artimųjų.
ZDANAIčIAI,
sūnūs
Tadeušo,
gi

visi
filisteriai,
studentai
ir
sve

tuviškoje visuomenėje ir skau tininke paskirta buvusi draugi
mę Vilkaviškio apskr., Kletkinin3942 W. lllth St., PR 9-1355 ir 9-1356
tiškoje veikloje. Savo studijas ninke vyr. skautė skltn. Gilan- čiai. Ypatingai yra kviečiami kų km., Pajavonio valse. Jieško
baigusieji
studentai tėveliai, sesuo ir brolis iš Lietu
gilino anglų literatūroje. Jos da Bartytė, 218 Franklin St., šiemet
skautai,
kurie
užvėrę
alma
ma- vos. Jie patys arba žinantieji kur
doktorato tezė nagrinėja vieną Elizabeth, N. J.
jie randasi, prašomi atsiliepti
— Egzilių Skaučių Tarybos ter duris galbūt ras įdomumo' šiuo adresu: B. Krantauskas, 330
iš žinomiausių moderniųjų brij sekretore prie pirm. Agnės Diet įsijungt į aktyvų filisterių tar- Titan St., Philadelphia 47, Pa.
tų rašytojų.
(pą. Suvažiavimo mokestis yra!
Iš grožinės literatūros yra po rich Clevelande paskirta vyr.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
$2; už nakvynę ir valgį — $7. i
ra poezijos kūrinių ir humoris skltn. Gražina Garlaitė, 17618
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
tinis “Sumuštinis”, užpildytas Crestland Road, Cleveland, O- Registruotis visi prašomi per
FSS
skyrius
arba
tiesiai
pas
4605-07
South Hermitage Avenue
A. -f- A.
vieio dr. Romulus, be abejo gi hio, nuo š. m. kovo 12 d.
Tel. YA 7-1741-2
— Šiuo metu Vokietijoje gra fil. Dalią Koklytę, 10328 S. Wal
minė dr. Rėmus, kuris dažnai
STEPONO DERINČIO
den
Pkwy,
Chicago
43,
tel.
HI
pasirodo šiame skyriuje su sa žiai veikia 57 lietuvaitės skau
4330-34 South Cahfornia Avenue
Gyvenusio Chicagoje ir pa
tės, vadovaujamos vadeivės s. 5-1254 iki gegužės 25.
vo kūryba.
skutiniuoju laiku Los Angeles,
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
Caiifornia.
Antrasis “Mūsų Vytis” nu Laukaitienės. Dauguma jų yra
Fil. E. K.
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
Vasario
16
gimnazijoje,
kita
meris taip pat aprašo įvairius
Mirė 1956 ni. gegužės 2i d.
naktį, sulaukęs tilt 4.L metus.
lietuviškos visuomenės momen dalis kitose vietovėse. Veikia ir
LIETUVOS GENERALINIO
Gimęs Chicagoje ir ten pa
tus, kaip Fausto Kiršos 70 me korespondencinė skiltis.
KONSULATO NEW YORKE
laidotas šv. Kazimiero kapi
nėse.
Vasaros sulaukus, ir jų sva
tų amžiaus sukaktį, kuria pro
PAIIEŠKOMI ASMENYS:
Laidotuvių Direktoriai
ga jis buvo apdovanotas Gele jonė yra visoms susitikti ir kar
Paliko nuliūdę: žmona Ade
lė,
Los
Angeles,
Caiifornia.
Čyžius
Antanas,
iš
Lelionių
km.,
tu
pastovyklauti.
Tačiau
be
mū
žinio Vilko Ordinu, Kurpi Gin
Tėvai Antanas ir
Kazimiera,
DELLA KAMINSKAS
apskrChicagoje. Broliai Antanas su
taras, suruoštą parodą, Litua- sų paramos jos stovyklauti var Alytaus
šeima, Kazimieras su žmona,
(Pagal tėvus Kaminskas)
Drinkmanas Voldemaras, gyve
Kd vardas,
sesuo
.Tosephine
gu ar galės. Todėl visų viene nęs Kaune, Aukšt. Panemunėje.
nus vajų ir pan.
Gyveno 10151 S. State SI;.
Hiornik su šeima ir Stella De
6845 SO. WESTERN AVĖ.
Grigalaitis
Pranas,
Jono
sūnus,
Mirė geg. lb d.. 1961, 6 v.
rinį' ir daugelis artimų gimi
Priede buvo išsiuntinėta an tų vadoves vyriausia skautinin
r., sulaulkus puses amžiaus.
nių draugų bei pažįstamų.
iš
Kybučių
km.,
Ttytuvėnų
par.,
keta visiems prenumeratoriams. ke prašo tam tikslui paskirti
Gimė Lietuvoje Kilo iš Ra
Kelmės vi., Raseinių apsk. ir jo
t)ž mūsų mielą a. a. Stepo
TRYS MODERNIŠKOS
seinių apskričio, Skaudvilės pa
nų bus atlaikytos šv. Mišios
Anketos pagalba yra tikmasi pagal išgales tam tikrą sumą sūnus Jonas.
rapijos, Sidagių kaimo.
AIR-CONDITIONED
KOPLYČIOS
šv.
Kazimiero
,
bažnyčioje,
Los
Amerikoje išgyveno 35 m.
Kuncaitis Jonas, Endriaus sū
patirti skaitytojų nuomones ir pinigų ar parinkti aukų iš skau
Angelės, Calif., seikmad., gegu
Pasiliko dideliame nuliūdime
žės 21 dieną, 12:15 vidurdieny.
vyras Alex. 2 posūniai: Albert
nustatyti tolimesnį žurnalo vei tininkių ir rėmėjų ir iki gegužės nus, ir jo sūnus Jonas, iš Norvai
MAŠINOMS VIETA
Chicagoje šv. Mišios bus ge
Karriiriškas, marti Adcline ir
šų km., Būblelių vi., šakių apsk.
gužės 19 d., 7 vai. ryto Šverič.
Krnešt Kaminskas, marti Saldą. Svarbu ir labai svarbu, kad mėn. 25 d. prisiųsti Seserijos
P.
Marijos
Nekalto
Prasidėji

Marcinkevičius Kazimieras Al
ly, 6 antikai: J.udy, Paul, JšrREpublic 7-8600
REpuhlic 7-8601
mo bažnyčioje, 2745 W. 44th
nest, Boiiita, Geraldino ir Ro
skaitytojai pašvęstų iš jų rei iždininkei s. A. Kliorienei, 1407 girdas, Petro sūnus, gimęs 1929
St. (Bright.on Parke).
Kitos
bertą. 4 proanūkai, sesuo Pet
Mišios bus šverič. TA Marijos
ronėlė 'Valiukas.
jos
vyras
kalaujamą pusvalandį ir užpil So. 48 Court, Cicero 50, III. Į m. Kamardės dv., Saločių vi., Bir
Gimimo bažnyčioje, gegužės 2)
Stanley, gyv. Kanadoje, pus
žų apsk., dingęs iš Šiaulių 1944
dieną, mirties dieną ir gegu
tą patį voką įdėkite apie tai m.
seserė Anelė Domulakas,
jos
dytų šią anketą.
žės 26 d., laidotuvių dieną.
vyras Kostas ir šeima, gimi
pranešimą ir socialinio skyriaus
Mockus Jonas ir Mykolas, An
nės^ Kežių šeimos ir kiti gi
Kviečiamo
visus
gimines,
minės. Lietuvoje liko 3 sese
tano sūnūs, iš Barzdžių km.,
vedėjai.
LS BROLIJOS KANADOS
d,raugus
ir pažįstamus daly
rys; Apolonija, Teresė ir Au
Skaudvilės vai.
vauti su mumis maldoje už a.
tose ir jų šeimos.
RAJONO VADOVŲ
a. Stepono sielą.
Kūnas bus pašarvotas treč.,
Narvilas Zenonas, Motiejaus sū
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
7 v. v.
Bukausko koplyčioje,
FSS METINIS
SĄSKRYDIS,
nus, gimęs 1920 m. Tilvikų km.,
O męs Tavęs, brangusis, nie
10821 S- Miehig'an Avė.
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Associacijos Nariai
Kulių vi., Kretingos apsk., gyve
Laidodtuvės
Įvyks
pęnkt.,
kuomet neužmiršime ir anks
SUVAŽIAVIMAS
gegužės men. 19 d., iš koply
įvykęs 1961 m. balandžio mėn.
nęs Gargžduose, dingęs karo metu
čiau
ar
vėliau
pas
Tave
ateisi

čios 8:30 vai. ryto bus atlydė
me. ilsėkis šventoje ramybėje!
22 d., Toronte, išklausęs ir iš
Š. m. birželio 3-4 d.d. p.p. Lin 1944 m.
ta j Visli
Šventu parapijos
PETRAS BIELIŪNAS
bažnyčią, kurioje jv.vks gedu
Parulienė-Bendaravičiūtė
Nas

.Nuliūdę: žmona, tėvai, bro
nagrinėjęs visus savo darbotvar kų vasarvietėje, Christiana Lod
lingos
pamaldos už velionės
4348
S.
CALEFOKNIA
AVĖ.
LAfayette 8-3572
tazija, Mateušo duktė, gyveno
liai, sesutes, giminės ir drau
sielą.. Po pamaldų bus nulydakės klausimus, nutarė:
ge, Edwardsburg, Mich., įvyks Worcestery.
ta, į šv. Kazimiero kapines.
gai.
Nuoširdžiai kivečiame visus:
ANTANAS M. PHILLIPS
Radišauskas Benediktas, buvęs
Pasveikinti LSS Tarybos Pir- ta antrasis visuotinis FSS su
gimines, draugus ir pažįstamus
8307 LITUANICA AVĖ.
Tel. YArds 7-3401
dalyvauti šiose laidotuvėse.
mijos Pirmininką, Pirmiją, Są- važiavimas. Pernai pirmasis Anglijoje.
Sabaliauskas Antanas, Jonas,
Nuliūdę: _ Vyrąs,
posūniai,
jungos Tarybą, LSS Seserijos FSS suvažiavimas buvo daugiau ir Vladas, iš Onušiškio, Trakų
marčios, anūkai ir proanūkai,
PETRAS P. GURSKIS
Perskaitę 'Draugą , duo
Laidot. dirokt. L. Bukauskas.
Vyriausią Skautininkę ir Vadiją šiai pašvęstas veiklos gairių ir apsk.
Tel. CO 4-2228.
659
WEST
18th
STREET
Tel. SEeley 3-5711
Sniečkuvienė-Paulauskaitė Ma
ir LS Brolijos Vyriausią Skau ateities planų nustatymui, šie
kitę ii kitiems uasiskaityt)
rija, ir jos sesuo Ūsiene Petrusė, i’
tininką ir Vadiją.
met filisteriai žada atsikvėpti iš Turloiškės km., Raudenio vai.
POVILAS J. RIDIKAS
Prašyti 'vienetų vadovų at ir dalyvauti daugiau programi
špelverytė (Špelveris) Elzė, Ma
3354 S- HALSTED STREET
Tel. YArds 7-1911
rė ir Morta, gim. Ridikiškės km.,
kreipti ypatingą dėmesį į jaun. niame sąskrydyje.
DIDŽIAUSIA IR MODERNIŠKIAUSIA PAMINKLŲ
Tauragės apsk.
LEONARDAS F. BUKAUSKAS
vadovų paruošimą ir bendrą
Šeštadienį, birželio 3 d., 1 v.
DIRBTUVĖ CHICAGOJE
Tamulevičius Martynas, iš Mus10821
S.
MICHIGAN
AVĖ.
Tel. OOmmodore 4-2228
skautų lavinimą.
po pietų, įvyks suvažiavimo ati teikos kaimo, Tamošiaus ir Rožės
Pirkite tiesiog iš gamintojo ir sutaupysite!
Vietovėse, kur tik susidaro darymas, po kurio tuoj seks sūnus.
Tankevičius Vaclovas, buvęs
JURGIS F. RUDMIN
John Savickas
progos, raginti tėvus savo vai organizacinis posėdis. Trečią va Vokietijoje.
3319 S. LITUANICA AVĖ.
Tel. YArds 7-1138—1139
kus auklėti lietuviškoje dvasio landą yra planuojama turėt,' pa
Usienė-Paulauskaitė Petrusė, 11
Monuments
je. Prašyti vienetų vadovų ieš šnekesį “Lietuva neseniai atvy ir jos sesuo Sniečkuvienė Marija,
VASAITIS — BUTKUS
11849 So. Kedzie
iš Turloiškės km., Raudenio vai.
koti priemonių, kad jaunesnieji kusiųjų akimis”, kuriame da
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL.
Tel. OLympio 2-1003
Chicago 43, III.
Vičiunas Vitas, Jurgio sūnus,
pamiltų lietuvišką žodį ir pap lyvaus neseniai iš Lietuvos at gimęs 1928 m. Medininkų km.,
Jūsų pasirinkimui di
STEPONAS C. LAGKAWIGZ
ročius, pav. lietuvišką dainą, de vykę studentai ir gimnazistai. Šimkaičių vb, Raseinių apskr.
džiausias rinkinys ga- j
2424 W. 69th STREET
Tel. REpublic 7-1213
tavų
pavyzdžių.
klamacijas, žaidimus, taut. šo Popiečio programą užbaigs Rim Jieškomicji arba apie juos žinan- ■
2314
W.
23rd
PLACE
Tel. VIrginia 7-6672
kius, vaidinimus ir pan.
vydo Šilbajorio paskaita “Ry tieji maloniai prašomi atsiliepti:
Dėl susitarimo (appointment) galite pašaukti kiekvienu laiku
CONSULATE GENERAL
VANCE FUNERAL HOME
Telefonai: BE 8-3632 arba BE 3-4718
Prašyti vienetų vadovų daž tų ir Vakarų pasaulių susitiki
OF
LHHUANIA
1424 S. 50th AVENUE
Tel. OL 2-5245 arba TO 3-9687
niau su savo vienetais iškylau mas dabartinėje lietuvių kūry
Atidarą kasdien ir sekmadieniais nuo 8 vai. rvto iki 5 v. vak.
41 West 82nd Street
ti, stovyklauti, kad skautai dau boje”. Vakarui yra planucjaNew York 24, N. Y.
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TRAGIŠKAS MOTINOS
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VISA ŠIRDIMI PRITARIA
PEGERINTI SOCIALINĮ
DRAUDIMU

mus

X Prelatas Pranciškus Ju
ras, Lawrence, Šv. Pranciškaus
parapijos klebonas, žinomas
lietuviškos kultūros
mecena
tas atvyksta šiom dienom j
Chicagą dalyvauti Nekalto Pra
sidėjimo seselių rėmėjų seime,
kuris įvyks šį sekmadienį Jau
nimo Centre, ir šį trečiadienį,

įprastu laiku, ryte kalbės į Chi
cagos visuomenę per Sofijos
Barčus radiją.
X M. ir Kaz. Kunigoniai, Ar
gentinos pramonininkai, turį
Wilde, Avellanedoje, elektros
transformatorių fabriką, kuria
me dirba daugiau 300 darbinin
kų, yra atvykę aplankyti savo
giminių. Jie dalyvavo gegužės
6 d. Danutės Izokaitytės ir Pudžiūno vestuvėse Chicagoje, vė
liau važiuos į Clevelandą, Ohio,
ir New Yorką, iš kur birželio
pradžioje išvyks į Argentiną.
Jie yra apsistoję pas Izokaitienę, 2528 W. 40 St., Chicago,
III.

X Jaunimo šventė, lituanis
tinių mokslų dalykų varžybos
ir gegužinė įvyks birželio 11 d.
Tėvų Marijonų seminarijos so
dyboje, Hinsdale, III.
Ruošia
A. L. R. Katalikų federacija su
Chicagos ir Cicero Aukšt. Li
tuanistikos mokyklomis, globo
jant Tėvams Marijonams. Lau
kiama dalyvaujant daug Chica
gos lietuvių, ypač jaunimo.

X Tėviškės Atgarsiai, Chi
cagos Aukštesniosios Lituanis
tikos mokyklos liedinys, pasie
kė Draugo redakciją 24 ir 25
numeriai. Juose rašo: Živilė
Numgaudaitė, Vacys Šaulys,!
Danguolė
Šukelytė,
Povilas
Tautvaiša, Šarūnas Valiukėnas
ir kt. Redaguoja Marija Mažei
kaitė ir Mykolas Dranga.
X Vilhelmina (KuhiliūtS) ir
Edvardas 'Lapai pereitą savai
tę išskrido atostogų į Miami
Beach, Floridą. Apsistojo Foun
tainebleau viešbuty. Jųjų elek
tronikos įmonę Mel-Park TV,
Melrose Parke, III., prižiūri ir
tvarko partneris Jonas Kubi
lius.

J

i

Sesuo Almarita atžymi uoliąsias Šv. Kryžiaus ligoninės darbininkes (iš kairės į dešinę): Elena Strimel
ir Aleksandra Jonaitis. Laukiantieji pažymėjimų (sėdi, iš kairės j dešinę): Ann Malczewski, Anna
Gali, Genovaitė Orlauskis ir Frances Bolbat; (stovi, iš kaires j dešinę): Stefanija Baltušis, Bernice
Venskus, R. N., Geraldina Boske ir Arturas Nieholas.

Mažytė Glorija Simkovieh
aukojo tik 35 centus. Glorija
šiap rašė, kai ji atsiuntė savo
Andrem Wirtel ir Blanche Yu-, sutaupytus centukus: “Aš tik
revich.
tiek pinigų turiu. 'Aš norėčiau
Eina statybos fondo vajus
duoti daugiau ir aš tam tikslui
Ateinantį pavasarį ar vašu taupau. Aš džiaugiuos, kad garą naujoji ligoninė bus užbaiig-nu nors truputį pagelbėti”.
ta statyti ir tuo padidės 308 j
Būtų labai gerai, jei atsira
lovų skaičius ligoniams. Tas
stų daug daugiau tokių, kurie
milžiniškas darbas brangiai
duotų pagal savo išgalę. Kiek
kainuos.
Ir šiomis dienomis
viena auka ligoninės statybai,
statybos vajus eina pilnu įtem
priimama dideliu nuoširdumu.
pimu. Vieni daugiau duoda ir
Visais aukų reikalais kreip
kiti mažiau. Čia reikia pažy
kitės
į seselę Devotą, 2700 W.
mėti, kad Nekalto Prasidėjimo
lietuvių parapijos klebonas pre 69th St., arba skambinkite te
latas D. Mozeris, yra paauko lefonu HEmlock 4-6700.
Žvalgas
jęs $1,500 šio vajaus metu.

ŠV. KRYŽIAUS LIGONINĖ PAGERBĖ
33 LIGONINĖS DARBININKUS,-ES
Gerą darbininką visas pa
saulis gerbia. Taip įvyko ir Šv.
Kryžiaus, lietuvių ligoninėje
praeitą savaitę, kai sesuo Al
marita, ligoninės vedėja, atžy
mėjo 33 darbininkus-es už il
gesnį darbavimąsi. šie 33, ku
rie buvo atžymėti, išdirbo su
dėtinį laiką trijų šimtų metų.
Sesuo Almarita pažymėjo su
“Ypatingo pasitarnavimo” ženk
lėliu: Margaret McNamara, R.
N., ir Vera Ažukas, už 25 m.
pasidarbavimą ligoninės štabe.
Anne Martin ir Veronika Mu
rauskas buvo atžymėtos už 20
metų darbą ligoninėje. Gavo
pažymėjimus už 15 metų pasi
darbavimą Elena Strimel ir
Aleksandra Jonaitis.
Dešimtį
metų išdirbo: Anna Malzcewski, Arthur Nieholas, Ann
Gali,
'Genovaitė
Orlanskis,
Frances Bolba, Mikalina Gurėnas, Sophie Jablonskį, Stefani
ja Baltūsis, Bernice Venskus,
R. N., ir Geraldina Boske.

PAVYKUSI ATEITININKŲ ŠEIMOS
ŠVENTĖ
Parko jaunučiai ir moksleiviai,
moksleivių ansamblis su šo
kiais, iš Brighton Parko jaunu
čiai ir kt. Deklamacijos, dai
nos, šokiai praėjo sklandžiai,
kaip tokio amžiaus jaunimas
gali padaryti. Vėliau buvo pa
gerbti veikloje pasižymėję jau
nučių ir moksleivių globėjai,
gavę atitinkamus diplomus. Tė
vai ir vaikai, pasivaišinę ir pa
sidžiaugę programa bei pagy
venę vienos šeimos nuotaika,

Vyresnio amžiaus žmonės
galės pamatyti savo laikų meną, rankdarbius, pomėgių dar
bus, šokius ir girdėti dainas
parodoje, kuri pavadinta “Adventures in Lįving” ir kuri pra
sidės ketvirtadienį, Chicagoje,
McCormick salėje, gegužės 18
d. ir baigsis gag. 21 d. Bus
taipgi rodomi vyresnio amžiaus
žmonių patogumui pritaikyti
butai, kambarių įrengimai. Pen
kios mediciniškos grupės išsta
tys ekponatus, skirtus geriau
patarnauti vyresnio žmonių
sveikatai. Paroda bus atdara
kasdien nuo 11 vai. 30 min. r.
iki 9 vai. v.

Senatorius Paul H. Douglas,
atsiakydamas į pasiųstą prašynią socialinio draudimo įstaty-■
mo pagerinimo reikalu, rašo,
kad jis visa širdimi pritaria
Chicagos Socialinio klubo ir
Liet. Teis. dr-jos prisiųstam
prašymui išleisti pensininkų
sveikatos įstatymą per sociali
nio draudimo mechanizmą. Se
natorius sako, kad jis buvo
Forando įstatymo kosponsorius
86 Kongreso sesijoje ir balsa
vo už demokratų įstatymo papildymą šiam reikalui, kai jis
Senate buvo svarstomas. Tam
įstatymui nepritarė buv. prez.
Eisenhoweris su pietinių vals
MAJORO GIMTADIENIS
tybių konservatoriais bipartizanais ir respublikonais, dėlto
Savo 59-tą gimtadienį pirma
tas įstatymas nebuvo priimtas. dienį atšventė Chicagos majoĮr dabar yra organizuotų me- ! ms Dalev. Atšventė su tortais
.
.
, ,
■y‘
dicinos gydytojų atstovų opo- ir gėlėmis. Nuo pat ryto jį pa
zicija, bet mes turime preziden sveikino miesto rotušės tarnau
to Kennedy paramą ir senato- tojai. Miesto departamento verius tikisi, kad mes galime pa- dėjai atsiuntė rožių. Ugniagedaryti žingsnį pirmyn numa- sįaį majorui padovanojo 485
tant efektyvinę sistemą — ap svarų tortą per atidarymą nau
mokėtą medicinos apdraudą jos ugniagesių akademijos rū
pensininkams, kurie socialinį mų, kainavusių $2,000,000. Tor
draudimą finansavo, kai jie tas buvo 8 pėdų aukščio ir 40
dirbo darbovietėse. Senatorius colių pločio (apačioje).
pažada daryti viską, kad šiame
UŽ NUPIAUTAS KOJAS
Kongrese šis įstatymas būtų
—$100,000
priimtas.
Šen. Douiglas savo
laišką baigia — “Ar jūs mums
Geležinkelių inspektorius, ku
nepadėsite”.
riam traukinys nupiovė abidvi
Todėl mums reikėtų rašyti kojas, iš Pennsylvanijos gel. li
savo steito senatoriams sociali nijos gaus kompensacijos 100,nio draudimo reikalu prašymus, 000 dol. To geležinkeliečio var
kad vyras pensijon leistų nuo 60 das Alfred Tanner 45 m. amž.
m., moteris—55 m., bet nema Nukentėjusio advokatas pakai
žinant pensijos dydžio. Bendrai tino geležinkelio liniją, kad ne
siūloma dabar mokamų pensi buvo parodyta reikiamo rūpes
jų normas padidinti 50%. To tingumo ir traukinys buvo nu......
kius prašymus siūloma rašyti
kreiptas ne tais bėgiais.
tuojau pat, nedelsiant.

Siūloma rašyti taip:

Hon. Senator ..............
Ateitininkų Sendraugių s-gos
surengta
ateitininkų šeimos
šventė gegužės 14 d. Jaunimo
Centre praėjo pakilia nuotai
ka. Pamaldų metu tėvų Jėzui
tų koplyčioje tėv. J. Kubilius,
SJ, pasakė progai tinkamą pa
mokslą, nušviesdamas ateitinin
kų šeimos šventės prasmę. Po
pamaldų buvo užkandžiai ir
jaunimo atlikta programa.1, Mal
dą sukalbėjo tėv. J. Kubilius,
o pobūviui vadovavo Ign. Kaz-

PARODA VYRESNIO
AMŽIAUS ŽMONĖMS

(įrašykite senatoriaus pavardę)
Senate Building,
Washington, D. C.

g

STOVYKLA

NACIAI IR JŲ DARBAI
Filmas, vaizduojąs nacių įsi
galėjimą Vokietijoj, jų įvestas
koncentracijos stovyklas ir bai
sius žudymus, yra rodomas
Chicagos miesto centre, teatre
Today.
Taipgi
parodomas
Nuernbergo teismas ir mirties
bausmių egzekucija — pakori
mas vadovaujančių nacių. Fil
mas giliai įspūdingas, ypač ste
bint
lagerių aukas, nukan
kintų lavonus. Prie to — tur
tinga žinių kronika.
“PENKTO MATAVIMO”
MENAS
Šv. Ksavero kolegijoje, 103
gatvė ir Central Park avė., Chi
cagoje vyksta meno paroda, pa
vadinta “Art of the Fifth Dimension”. Paroda tęsis iki
birželio 7 d.

BERNIUKAMS

I

(Route 83 ir 63 Street, Clarendon Mills, III.)

i
I
I, the undersigned, desire I
the enactment during this ses- i
i
sion of the Congress of Lagis- S

DAINŲ ŠVENTĖ

siausias vakaras mūsų gyveni
me”. Bernaitis turėjo vesti,
nors jis neperdaugiausia nori
savo gyvenimą su ja surišti.
Abudu nutraukia mokslą, nes
ir bernaitis jaučiasi pareigą pa
rūpinti šeimai pragyvenimą.
Mergaitės motina sako, dabar
reikės juos rūpestingai globoti,
nes naujoji motina juk pati
tebėra vaikas...
J*

TĖVŲ MARIJONŲ SEMINARIJOJE

Dear Senator:

Penkmetį išdirbusių yra diau
giausia: Monika Balčytis, Harriet Dmytrasz, 'Loreta Funke,
lation which will grant an
Verną Gjondla, Juzė Kelečius,
amendment of the Sočiai SeMarija
Kinane,
Rosemary
eurity
Law according to the
Kraemer, Genovaitė Kulikaus
Bill
H.
R. 4571; Šen. 909.
kas, Edita Malonis, Ona Simo
naitis, Ida Thomas, R. N., LuInstead of the age limit for
skirstėsi į namus,
X šachmatininkai, dėmesio! cie Tomberg, Theodora TrochiSočiai Security which is 62, I
lauskas. Dr. S. Tumosienė ra
Indiana Open (viešas) turny miak, Mary Van Osterhout,
offer for consideration the lo— Moterų s-gos 20 kuopa Brigh tvering of the age limit to 60
gino dalyvauti Ėglutės laikraš
ras vyks šeštadienį ir sekma
tėliui rengiamam vakare. Me ton Parke sukruto ruoštis priimti for man, and 55 for woman
dienį, gegužės 20 ir 21 d. Hošiais metais įvykstantį L. K. Mo
tel Captain Logan, Logansport,
X Pedagoginis eilėraščių rin ninei programai gražiai vado terų sąjungos . seimą. Seimui reng and also to inerease monthly
Indiana.
kinėlis mažiesiems — Jaunieji vavo ateitininkė moksleivė iš ti komiteto pirm. M. Paukštienė benefits by 50%.
sukvietė gegužės 3 d. pas save ke
Pirmojo rato pradžia šešta Daigeliai, J. Narūnės. Jau išėjo Cicero Teresė Pautieniūtė. Pro letą komisijos ir valdybos narių:
Sinoerely yours,
dienį 10:30 vai. rytą. Registra ANTROJI LAIDA, papildyta
Kliimienę, P. Zakaraitę, E. širgramoje pasirodė Marquette V.
Po tokiu laišku reikia pa
vinskienę, Oną Lawrenee, Em.
vimosi laikas šeštad. 8:30 — naujais eilėraščiais ir pataisy
Vilimaitę.
Posėdyje taip pat daly sirašyti, pridėti savo adresą ir
9:30 vai. ryto.
ta. 55 pusi., kaina $1.50, pas
vavo centro valdybos vicepirm.
“Draugą”.
X Ekskursija į Floridą — N. Šatūnienė. Kalbėta apie pro tuojau pat pasiųsti savo steito
gramos išleidimą, propagandą, re senatoriui į Washingtoną.
X Antanas Valonis, Lietu
X ČALM Tėvų komitetas,' į Port Charlotte išvyks geg. gistracijos mokesčio didumą, de
Pr. šulas
vių Romos Katalikų Labda
susitaręs su mokyklos vadovy 27 d., grįš birželio 3 d. Užsire legačių priėmimą bei globojimą.
rių sąjungos pirmininkas, pra
be, šaukia visuotinį tėvų susi gistruoti galima pas Viktorą 20 kuopa pasiryžus viską daryti,
neša, kad sąjungos centro su
kad seimas pasisektų kuogeriaurinkimą gegužės 21 d., 1:30 v. Šimaitį, skambinti FI 6-7070. siai ir delegatės būtų maloniai
Skelbkitės “Drauge”.
sirinkimas įvyksta gegužės 17
(Pr.) priimtos.
p. p. .(sekmadienį) Jaunimo
d., 7:30 v. v. Sv. Kryžiaus pa
Centre, 203 kambaryje.
rapijos klebonijoje.
X J. ir T. Sakalauskai Blue
TESKAMBA DAINOS UŽ LAISVI LIETUVĄ
Spruce
vasarvietės savininkai
X Laba' svarbu Eglutę, vai
JAV IR KANADOS LIETUVIŲ
kų laikraštėlį, remti ir atsilan prie gražaus Como ežero, apie
90
mylių
nuo
Chicagos
ir
tik
3
kyti gegužinės 20 d. 6 vai. vak.
į Jaunimo Centrą parengiman, mylios nuo Lake Geneva mie
kurio visas pelnas skiriamas sto, Wisconsino valstybėj, spe
Eglutei. Vaidinama D. Augie cialiai lietuviams iki š. m. bir
CHICAGOJE
nės “Velykos”. Išpildo Mar- želio mėn. 10 d. sumažino 50
ąuette Parko moksleiviai, reži proc. nuomą už vasarnamius—
1961 m. liepos 2 d., 3:00 vai. po pietų
suoja Z. Kėvelaitytė. Kvietimai “cottages”, tuo sudarydami są
iš anksto: Terroje, Marginiuo lygas ankstyviems atostogau
INTERNATIONAL AMPHITHEATRE, 43rd ir Halsted Street
tojams, o ypač mėgėjams žu
se ir Šimaičio Realty. (Pr.)
PAŠTU UŽSAKOMI,
CHICAGOJE:
vauti, ekonomiškai paatosto
BILE TA I
kartu siunčiant piniginį čekį, šiuo
Karvelio
prekyboje,
X Nijolė Kazlauskaitė, pe gauti. Prie vasarvietės veikia
3322 So. Halsted St.
$'5.00 4.00, 3.00, 2.00 ir 1.00
adresu:
reitais metais baigusi universi valgykla, baras ir nuomojami
Visos vietos rezervuotos.
Maisto krautuvėje,
UITHUANTAN SONG
4359 So. Campbell Avė.
tete ekonominius mokslus ir laiveliai. Dėl informacijų 'gali
PEŠTI VAU COMMTTTEE
4 DAINŲ ŠVENTĖS BŪSTINĖ
2501 West 69 Street
teikia
Marginiuose .
kurį laiką vadovavusi vieno ma skambinti tel. Lake Geneva
INFORMACIJAS IR BIUSTUS
Chicago 29, III.
2511 West 69 Street.
2501 West 69 Street
fabriko raštinei, nuo gegužės CHestnut 8-2624, o asmeniškai
CHICAGO 29. IEL.
Cieeroje, Siangenltergo kraut.,
4 d. pradėjo dirbti didžiulėje galima nuvažiuoti U. S. 12 ke
l’lt 8-2283
1447 South 50 Avenue.
McCormiek kompanijoje buhal liu, prie Como miestelio pasu
DALYVAUJA CHORAI IŠ JAV IR KANADOS
kant į Lake Shore Drive. (Sk.)>,
terijos vedėja.

Viena motina “Chicago SunTimes” laikrašy antradienį iš
spausdino liūdną laišką apie
savo sūnų, kuris buvo jų šei
mos viltis ir kurį jie norėjo
išleisti į mokslus. /Jisai pradėjo
nuolat išeidinėti su 16 m. mer
gaite. Jos pas savo tėvus neatsivesdavo. Praslinkus trejetui
mėnesių, mergaitės tėvai pasi
šaukė to 18 metų berniuko tė
vus ir pranešė liūdną padėtį.
Mergaitė laukianti iir vaikinui
reikia vesti. “Visą vakarą mes
praleidome didžiame nuliūdime,
nuleidę galvag. Taį buVQ bai.x
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*
*
*
Nuo birželio 18 d. iki liepos 1 d. veiks lietuviams berniukams
stovykla. Priimami gero elgesio berniukai nuo 8 iki 14 metų
amžiaus. Pragyvenimas savaitei atsieis 30 dol. Gausioms šei
moms daroma nuolaida.

Stovykla turi labai gerų patogumų maudimuisi, įvairių rūšių
sportui ir poilsiui. Tėvai prašomi savo vaikus, kiek galima, anks
čiau užregistruoti šiai vasaros stovyklai.
Visais stovyklos reikalais kreiptis:'
Kev. J. SAKEVIČIUS, MIC, arba Rev. J. NAVYS, MIC,
Marian Mills Semimary, Clarendon Mills, III.
Telef. FAculty 3-1441

TERROS

Vf

PARDUOTUVĖJE

Visokioms dovanoms — europėjinis kristalas, porcelanas, kera
mika, sidabro dirbiniai, odiniai albumai, operinės muzikos plokšte
lės, visos lietuviškos knygos ir daug kitfikių dalykų.
Parduotuvės brangenybių skyriuje — gerų firmų šveicarų laik
rodžiai, sužadėtuvių , vestuvių ir kt. žiedai, aukso, gintaro, kristalo
ir kt. papuošalai.
Visos prekės — neaukštomis kainomis, geru pasirinkimu, rei
kalui esant — lengvais išsimokėjimais.

TERROS ADRESAS; 3333 S. Halsted St., Chicago 8, III.

A. L. TAUTINĖS S-GOS BANKETAS
Amerikos Lietuvių Tautinės S-gos seimas šio mėnesio 27 d.
rengia banketą, kuris įvyks SheratoįriTovvers viešbučio didžiojoj
salėj, 505 N. Michigan Avė. Gros Bob Roberts 15 žmonių ir Cleveland’o Neo-lituanų kapelos. Pradžia 7:30, vakarienė 8:30. Biletus galima gauti ir vietos rezervuojamos:
“Marginiuose” — 2411 W. 69th St.
“Marguty” — 6755 S. Westem Avė.
Stangenbergų krautuvėj — 1447 S. 50th Avė., Cicero, ir pas
Petrą Vėbrą — CR 7-2478, 2645 W- 18th St., Chiacgo 8, III.

Kas tik turi gerą skoni, viską perka pas Liepinį I
Moderniškiausia lietuvių baldų krautuvė Chicagoje
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje. išsimokėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių firmų
baldai. Televizijos, šaldytuvai ir visa namams ir ofisams Įrengti.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI —
FURNITURE GENTER,INC.
6211 S. Westem Av., PR 8-5875; 3207 S. Halsted, VIctory 2-4226
Krautuvė atidaryta pirmad. ir ketvirtad. 9 v. ryto iki 9 ▼. vak.
Kitomis dienomis nuo 9—6 vai. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai.
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