
r DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

ROBLISHEO BY
The Lithuanian Catholic Press Socicty 

4545 Webt 63rd Street Chicago 29. III.
Telefhone LUdlow 5-9500 

LEADIHO DAILY POR OVER A MILLION LITHUANIAHS

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

DRAUGAS
LIETUVIU KATALIKU SPAUDOS DRAUGIJOS 

LEIDŽIAMAS LIETUVIU DIENRABTIS 
SU ŠEŠTADIENINIU MOKSLO. LITERATŪROS 

IR MENO PRIEDU 
DRAUGAS ĮSTEIGTAS 1909 M

VOL. XLV Price 10c Printed In Two Parts ŠEŠTADIENIS, GEGUŽES (MAY) 27, 1961 Šiandien Draugas 14 pusi. Kaina 10c Nr. 124

Atskleiskime pasauliui Maskvos klastą ir apgaule
Dvidešimties metu sukaktis

Sov. Sąjunga valstybė, kur negalioja jokia teisė kur 
vyrauja smurtas ir apgaulė

Suėjo jau dvidešimt metų nuo ■ ... ■ -------
tų baisių dienų, kai rusiškas gatvėmis su atitinkamais plaka- 
komunistinis • okupantas prade- tais. Rūpinkimės, kad tokios 
jo masiniu būdu vykdyti negai-; demonstracijos būtų gausios ir 
testingąs deportacijas. Visi tie, tvarkingos.
kurie išgyvenome anas tamsias 3. Minėjimuose ir demonstra- 
dienas, ir šiandien negalime ra- cijose priimkime atitinkamas 
miai apie jas kalbėti. Dešimtys rezoliucijas, reikalaujančias- Lie 
tūkstančių nekaltų lietuvių — tuvai laisvės, ir jas siųskime 
vyrų, moterų, vaikų, senelių, j save kraštų valdžios žmonėms, 
sveikų ir ligonių — buvo krau- Jungtinių Amerikos Valstybių 
narna į sunkvežimius, vežama dėtuvių tarpe šiuo metu vykdo- 
į prekinius vagonus ir nežmo-1 ma plati akcija už pravedimą 
niškose sąlygose gabenama bai- mums tikrai svarbios rezoliuci- 
siam likimui, dažniausiai lėtai Kongrese. Toji akcija vyk- 
mirčiai, toli nuo tėvynės.

Kai antrojo pasaulinio karo

Žemėlapyje matyti tie kraštai ir vietos, kurie bus paliesti Chruščevo ..ir prez. Kennedy susitikime. 
Tai Kubos, Laoso, kam. Kinijos, Kongo ir Berlyno problemos.

Vliko žygiai didžiųjų p. _ v n O L*l J 1
susitikimo proga Prez. Kennedy prašo 7.3 bil. dol.

Gencvoj vis dar negali susitarti
GENEVA, Šveicarija. — Sov. i

Sąjunga ir vakariečiai posė-, Maskva išvarė vokietį 
džiaują Laose nesutaria ar rei- < <korespondentąkia siųsti naują komisiją į Lao
są, kuri tenai patikrintų ar tik
rai vykdoma paliaubų sutartis.

f
Indijos, Kanados ir Lenkijos 

atstovų komisija teigusi, kad

MASKVA. — Heinz Weber, 
Vakarų Vokietijos laikraščio ko 
respondentas, išvarytas iš Mask 
vos, kadangi blogai vaizdavęs

paliaubos turėjusios prasidėti! Sovietijos ekonominį ir politinį 
prieš porą savaičių, atsiuntė iš gyvenimą. Jis Duesseldorfo laik
Laoso pranešimą, kad kautynės 
daugelyje vietų vyksta. Tiek

raštį Handesblatt atstovavo 
nuo 1959 m. Vakarų Vokietija

vyriausybės atstovai, tiek Pa-: pareiškė protestą. Tai pirmas 
į thet Lao sukilėliai kaltina vie-! korespondentas išvarytas po to, 
nas kitą. Komisija teigia, kad ka-i kovo mėnesį bolševikai nu- 
džiunglėse labai sunku nustaty-! ėmė išsiunčiamų žinių cenzūrą, 
ti, kur kada yra paliaubos ir

doma didžiojo laisvės krašto pi
liečių iniciatyva ir pastangomis.
Neturime formalios galios tie-

į slūginiai į tą akciją įsijungti, 
grąžinta jos neginčijama teisė ta.iau guprantama> kad vi9a
gyventi laisvai savo nepnklau- §irdžia Hnkime stiprinti tas pa- j simatymu su Sovietų Sąjungos
somoje valstybėje, vėl grįžo tie gtangag ir kviečiame to krašto diktatorium Chruščevu, Vliko j . Dasekretoriaus ran-o valdinin-
patie^okupantai ir dar baisės- Uetuvius masiškai akcijojė da-| pirmininkas dr. A. Trimakas Kennedy vakar kongrese siūlė ? ______ .. . go vaIdmm

pabaigoj mūsų tautai nebuvo
NEW YORK. — Ryšium su | 

JAV prezidento Kennedy kelio
ne į Europą ir planuojamu pa- užsienio pagalbai

kur susirėmimai. Neatrodo, kad 
kontrolės komisija būtų pasiun 
tusi į pirmąsias linijas savo

Žuvo šeši nepilna
mečiai

SAFFORD, Ariz. — šeši jau-

WASHINGTONAS. _ Prez.

stebėtojus, o sukilėlių vadas' nuoliai ir vie^ 33 m 
Pathet Lao visai tokių stebė- įuvo susidūrus automašinoms, 
tojų neįsileidžia. i Septyni jaunuoliai važiavo iš

Anglija ir Amerika siūlo, kad mokyklos namo ir susidūrė A-

niu būdu gabeno į vergų sto- lyvauti,. minėjimų proga prii- specialiu raštu kreipėsi į prez. 
vykias šimtus tūkstančių mu- mant rejkjamas rezoliucijas ir Kennedy, primindamas Lietuvos 
sų brolių ir seserų. Per tuos jag pasjun£ant nurodytais ad- reikalą ir prašydamas'kelti so-

patvirtinti naują sistemą sve ko. 1962 fiskaliniams metams būtų išdirbta smulkios ir griež- raona kelyje su kita mašina.

dvidešimt metų didelė dalis iš- resais. Į vietinio kolonializmo klausimą. 
Vliko Vykd. Taryba daro žy-

užsienio pagalba būtų pakelta tos instrukcijos, pagal kurias Visi buvo iš Safford mokyklos
damas 7.3 bil dol sekantiems 535 mU’ doL * tai reikštų’ Kad g&lima kontroliuoti taiką apie 17 m. amžiaus. Vienas jau-
penkiems metams. ' ntl6mS į sudarytų 4. ir pusės bil. dol. su- i Laose- tačiau Sovietų Sąjungos ; nuolis sunkiai sužeistas.

c i t imą- Manoma, kad vargu šią atstovai su tokiu pasiūlymu ne- Polpidn jc ValpiimoSavo laiške kongresui prez. Į sumą kongresas patvirtins. sutinka. Konferencija atidėta Ii- įleido 1S kalėjimo

timų šalių rėmimui, reikalau-

tremtųjų mirė nuo bado, ,kan-. 4 Kviečiame stengtis ko pla
čių, nepakeliamo darbo Daliai čiausįai kelti per gyvenamų ; gius Euroįoje ryšium su prez. Kennedy prašo 1.69 bil. dol. pa- ‘ 
likusių gyvų buvo leis a nese- kraštų raaiją., spaudą, televizi- Kennedy pasitarimais su Pran-iremti ekonomiškai atsilikusius' 
mai išeiti iš vergų stovyk ų ar ją kitas informacijos priemo-Lūzi jos prezidentu de Gaulle ir: sąJun^ininkus pirmaisiais tos 
net grįžti } Lietuvą, tik prara- neg ^ūk-;us SOvietinio teroro irį p> Britanijos min. pirm. Mcmil- numatytos programos fiskali-

_ _ ~ i. Tiiaic Tnofoic Tie* __dus'sveikatą, praradus visa, ką sovįeĮ,;nįo kolonializmo režimui 
žmonės turėjo prieš okupan- pasmerktj negailint tam ir šu
tams įsiveržiant, ir net netekus dėtn lėšų> jd reikia. sotinis 
teisės gauti žmoniškesnį darbą, tercras ir kolonializmas -tiesio- 
sunkus pasidarė grįžimas ir į gjn:aj rištini, nes pati sovietinė 
savąjį kraštą. Pati sovietinė propaganda kelia sau paiankia 
santvarka yra melo ir teroro prasme kolonializmo klausimą, 
pagimdyta ir tuo laikosi. Jeigu ‘ pareiga išaiškinti, koks
per pastaruosius keletą metų, g tikrųjų yra sovietinis kolo- 
bent viešai buvo vengta vvkdvti į
deportacijas, tai dabar štai iš-jVOR klastą ir apgaulę.
leisti nauji įstatymai, kurie įga
lina ne tik naujas deportaeiias. 
bet ir žudymą vietoje. Sovietų 
Sąjunga niekada nebuvo įstati- 
minė valstybė, ten vyko ir vyks
ta valdančios grupės sauvalė.

jan - niais metais. Jis taip pat prašė
patvirtinti 500 mil. dol. prezi- 
dentiniam fondui netikėtiems

WASHINGT0NAS. — Kon- ! reikaIams- 
greso narys Roman Pucinski i Ši programa, kaip trumpai 
pranešė iš Washingtono, kad jo skelbiama AID (Agency for In- 
rūpesčiu sekmadienį, gegužės ternational Development) pa- 
28 d.. Jungtinių Amerikos Vals- keis ligi šiol egzistavusią tarp- ‘ 
tybių vėliava plevėsuos virš ka- tautinę kooperacijos administ- 

■ nia.izmas ir atskelisti visą Mask pjį0Įjaug riimų jubiliato Leo- raciją ir ūkio išvystymui pasko- 
nardo Šimučio, Alto pirmininko tos fondą.

5. Kviečiame visur laisvame Toji pati vėliava sku- Prezidentas siūlo, kad nau-
pasaulyje esančius lietuvius at- |>ug aįsjug,ta jubiliatui. joji agentūra bus prižiūrima 
naujinti ta proga pasiryžimą ___________

Pagerbia L. Šimutį

Konferencija
gi kitos savaitės, šioje 14 tau-į SEOUL, Korėja. — Buv. mi
tų konferencijoje, kaip stebė- nist. pirm. John Chang ir penki 
tojai teigia, susitarimas tėra kiti jo kabineto nariai buvo pa
galimas vienas prieš tūkstan-! leisti' iš kalėjimo. Penki buvę 

! tį. Tokį pareiškimą padarė Cam , kabineto nariai dar tebėra ka- 
bodia atstovas princas Noro-' Įėjimuose.
dom Sihanouk, išvykdamas dėl

i Ilgos is Genevos į Prancūziją Susidūrė' tTVS lėktuvai 
I dviem-trim savaitėm.

__________________ ________ BIG SPRINGS. — Trys sprau
sminiai lėktuvai susidūrė 22,000 
pėdų aukštyje ir tai yra rečiau
sias atsitikimas aviacijos isto-

________________ _________  j rijoje. Trys lakūnai iššokę pa-
— Kom. Kinija jau 150 kar-, rašiutais susižeidė, bet nebuvo 

tų perspėjo J. A. Valstybes, kad užmušti. Du lėktuvai sudužo, 
šios lėktuvai skraidę virš Kini- o vienas nusileido. Trijuose lėk
jos teritorijos. Kwangtung pro-, tuvuose buvo keturi lakūnai.

NAUJAUSIOS 
2 I N IOS

Turime veikti laisvojo pasaulio 
opiniją

Užtat kai sovietinė propagan 
da stengiasi užliūliuoti laisvojo 
pasaulio visuomenę, kai spau-i 
doj nuolat skaitome apie naci
nės Vokietijos nusikaltimus, ku-Į 
rie buvo sustabdyti prieš šešio-i 
lika metų, o retai užtinkame: 
žinių, vaizduojančių šiandieninį

kovai už Lietuvos išlaisvinimą 
ir stiprinti paramą Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
vedamai laisvinimo akcijai, re
miant jo išlaikomas instituci
jas

Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Prezidiumas

Atvyko iš Lietuvos 
į Kanadą

Masinių šaudymu Lietuvoje 
bylos

Po 5 savaičių baigėsi byla 
Tuebingene

Palangos, Tauragės, Jurbar
ko, Virbalio ir Vilkaviškio kru
vinų įvykių 1941 metais byloje

sąrąs Krumbach, kuris pasisa
kė norįs savo parodymais savo

Prez. Kennedy kalba senate, 
prašydamas naujų sumų erdvių vmcijoj. 
programai. Penkių metų laikotar- , , . . .
pyje tai pareikalautų 9 bil. dol. Amerikos keleivinis lek-
Amerikietis j mėnulį nuskraidinti tuvas nuskrido iš New York į 
bus galima J970 m. (UPI) paryžių rekordiniu laiku, per

3 vai. 20 min.
Naujas JAV ambasa- _ Taikos Korpuso 7,000 kan- 

dorius Ispanijoj didatų egzaminuojami šiandien

Neduos vizų komu
nistam

SANTIAGO, Čilė. — Vyriau
sybė paskelbė, kad neduosianti 
vizų Sovietų Sąjungos ir kom. 
Kinijos atstovams atvykti į že-

, J. A. Valstybėse keliasdešimt mės ūkio darbuotojų kongresą, 
kuris prasideda šį sekmadienį.

TORONTO Kanada — Iš Tuebinšene Prieš Richard Wie- mas atvaizdavo ypač šaudymus ralissimui Franko.’ * __ ( •  T'»—   O _ 1___T —    ! ■—■- « .

Sukilėliai puola
----„  ----------  ------------‘i Lietuvos atvyko ; Torontą O. chert ir Bruno prisie’ , Palangoje.
komunistinį terorą, turime da- j Butkįenė gg m Relio Erž_ kusiųjų teismas gegužės 10 d. | Teismo pirmininkas Schar- 
ryti visa kas nuo mūsų parei- ‘ paskelbė sprendimą. Wiechert wies baigė sprendimo motyvus
na, kad laisvojo pasaulio spau-Į^ tremtyje yra išken- nubauetas 41/2 metų sdk’’ pilie' pabrėždamas, kad Wiechert ir

tinęs teises atimant 3 metams, Schulz buvę Hitlerio, Himmle-

MADRIDAS, Ispanija. — - ,, . . » i j vietovių,
sązmę palengvinti — ir buv. j JAV naujas ambasadorius Is- . .
vokiečių lakūnų kariūnas Ar-1 panijai Anthony Drexel Biddle — Prez. Kennedy kalba bu-i Teigiama, kad toks suvaziavi 
nemann, kuris nesidangstyda-! įteikė savo kredencialus gene- vo pertransliuota kitom valsty-į mas• yra^Ktmia.^Cflė^nęno- 

bėm.

da, radijas, televizija nuolat pri 
mintų, jog yra nemaža dalis 
pasaulio, kur negalioja jokia 
teisė, kur vyrauja smurtas ir 
teroras, melas ir apgaulė, kur 
siautėja kolonializmas, nepaly-

tėjusi 5 metus.

Žemės drebėjimas
LIMA, Peru. — Trumpas ir

Schulz nubaustas 31/^ metų sd rio, Heydricho ir kitų vyriau- 
k., pilietines teises atimant 2 šiųjų kaltininkų pagalbininkai, 
metams. Prokuroras buvo pa- Nusikaltimas lieka nusikaltimu,

. . , .... siūlęs Wiechert nubausti 6, o visvien, kas jį įsako
stiprus žemes drenejimas su- 4 metais sdk. karių musulmonų, tarnaujančių

ginamai aštresne forma, kaip krėtė teritoriją prie Limos mies Teismo motyvuose pasakyta *r didžiosios l imo bylos . prancūzų kariuomenėj,
jis kada yra buvę, Afrikoj ar Mėmių nuotolių nepada- ka(J prisIekusiųjų telsmM ,aiko . «<**>* į .
Azijoj. : ryta. įrodyta (pačių kaltinamųjų pri- Buv. Klaipėdos policijos lei-; Ambasadorių pasitari-

Minėdami dvidešimties metų ————
sukaktį nuo komunistinio tero-: KALENDORIUS
ro masinio pasireiškimo pra-

Į rinti, kad suvažiavime dalyvau
tų kitos valstybės.

— Sprogo dinamitas, kaip - . - r>
pranešama iš New Yorko, ir su- . Johannesburge Pietų Af. 

ALŽIRIJA. - Sukilėliai per- žeisti 6 asmenys. ! rikoj pašaukta 5 000
piovė gerkles šešiems prancū- — Robert Kennedy pareiškė mijos, kad padėtų sutvirtinti 
zų kariams ir vienam karinin-1 per radiją pasauliui, kad 30— antivalstybinius riaušininkus, 
kui vienam poste netoli Alžiro. 40 m. laikotarpyje JAV prezi- ■■ 1 " 11'
Skelbiama, kad 14/sukilėlių už- lentas galįs būti negras.
puolė postą, o jiems padėjo 15 i

Plainfield, N. J., rastos nu-

džios. ryžkimės kelti to teroro 
apraiškas ir veikti laisvojo pa
šauto opiniją. ( sekm., šv. Augustinas, Augis,

1. Tų baisių įvykių minėjimus Rjma. 
renkime, kur galima, sykiu su Gegužės 29 d.: šv. Marija 
latviais ir estais. Jų programą Magdalena, Viksvė. 
skirkime ne vien sau, o pirmoj Saulė teka 5.23 v.

sipažinimais ir liudininkais), tenantas Wemer Rchmidt-Ham- 
jog Wiechert dalyvavo Lietu- mer (53 m.) didžioje Ulmo by- 

Gegužės 27 d.: šv. Beda, Bru vos piliečių sušaudyme Palan- loję buvo nubaustas palygina-

žudytos dvi moterys Eliot 
Ewelt, 49 m., ir Tyson, 50 m., 
žymių prekybininkų žmonos. 
Įtariami du negrai.

mas Maskvoj ,
J — Darbo sekret. A. J. Gold-

MASKVA. — Amerikos, Bri- berg pranešė, kad vyriausybės
goję, Tauragėje, Jurbarke ir mai mažiausia bausme, būtent Danijos, Prancūzi jos ir V. V o- atstovai ir unija tvirtai suta- 

Gegužės 28 d.: Švč. Trejybės Vilkaviškyje, eidamas pareigas 3 metais sunkių darbų kalėjimo k’et'j°s ambasadoriai susitiko rė, jog darbininkai nestreikuos
Tilžės gestapo įstaigoje. j (už dalyvavimą sušaudant Pa-1 Amerikos ambasadoj Maskvoj raketų bazėse.

Schulz laikomas kaltu daly- langoje. Kretingoje ir Gargž-' pasilolbėti. bočiau neskelbia a- — Alžirijos žurnalistas nu-
vaves masiniuose šaudymuose duose Lietuvos pilieč’ų). Jis ta-1 p’e k^ buvo tartasi. Išautas Paryžiuje dviejų nežino-

; Palangoje, Tauragėje ir Virba- da kai kuriais atvejais vadova- Sprogimas kasyklose asmenų‘
2 Ivia virnn va Aovpkiiriios komandoms. Kai i /

nonas, Saulė.

eilėj to krašto visuomenei, kur g 14 v. 
gyvename. Kalbėtojais būkime 
ne tik patys, bet kvieskime ir 
žymius tų kraštų žmones.

ORAS

Chicagoje šiandien giedra ir Anų baisių įvykių Lietuvoje 
2 Kur įmanoma, vykdykime trupu* į šilčiau. Temperatūra a-, tikra vaizdą teisme palhidijo 

viešas demonstracijas miestų pie 60 1. ‘.ypač buv. Tilžės gestapo komi-

Sandor Szilagyi. vienas iš Ven-
leidžiasi lvie- vipnu atveju priklausė vo egzekucijos komandoms. Kai ~ f i — Prez. Kennedy šį savaitga-

•sušaudomųiu sareybai. kitu at- tinąmasis sprendiniu nebuvo na JOHANNESBURG, S. Afri- Ii išvyksta į Hyannis Post, iaiikusiy karo metu
veju ir pats dalyvavo egzeku- tenkintas ir jte’kė aneliaciią, ka. — Anglių kasyklose spro- Mass. Į New Yorką grįžta ant- kaPjna Jeruzalės teisme buv. žy- 
cijos komandoje. Į bet ia tuo tarpu atsiėmė. To- j gus dujoms žuvo aštuoni asme- radienį. Bostone prezidento 44 dų bendruomenės pirm. Vengri-

je kiu būdu Ulmo teismo spren- nys. 1960 m. sausio 21 d. toje gimtadienio proga bus didelis joj Freudiger kad sis savo šeimą

dimai prieš visus kaltinamuo- vietoje įvykus sprogimui žuvo banketas, kuriame 
sus įsigaliojo. (E.) 1437 angliakasiai. | 5.000 asmenų.

, r išgelbėjo, o kitų šeimom nesirūpi-
dalyvaus, no Teisme Szilagyi pakėlė triukš

mą. (UPI)
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Stvlaguoja L1J. SLLA11IUS ir A. kUKNlS 
1320 S. 48 et-. Cicero 50, III. 

Telefonas — OLympic 6 -1357

MŪSŲ SVEIKINIMAS

Lietuvos Vyčių organizacijos seną veikėją, jos garbės narį 
ir Draugo dienraščio vyr. redaktorių Leonardą Šimutį

Dabar jo dėmesys daugumo- — Gražių gražiausios akys ir — Ignorancija yra naktis 
je sukasi apie L. vyčių chorą, gražių gražiausios lūpos nesu- žmogaus gyvenime, ir tai nak- 

. gal dėl to, kad čia merginos yra daro gėlės, jei pro jas nepasi- tis be mėnulio ir žvaigždžių.
gražios ir malonios. Nors jis reiškia siela. M. Pečkauskaitė —Konfucijus
tiek yra užsiėmęs darbu, kad 

sveikiname garbingos 50 m. žurnalistinės bei visuomeninės veik- neturį daug laiRo aplinkui ap.
los sukakties proga. sižvalgyti. Gal nenori prarasti

Tegul Aukščiausias suteikia jam sveikatos bei ištvermės ir iaįSVę.
toliau -darbuotis vyčių ir bendrai lietuviškiems reikalams!

Lietuvos Vyčių Veiklos Redakcija

f

3) yra gimę Amerikoje, bet yra nam reikia ruošti visus balsus, 
dideli lietuviškų dainų mėgėjai, taigi nesuskubsime pasiruošti.
Vienas iš jų — Peter Gagle dai- Žinoma, dalyvauti noiėtume. 
nuoja visur, kur tik jį kviečia. — Kaip, bendrai, sekasi dar- 
Kada kuriam nors parapijiniam bas, — toliau klausėme Faustą,
chorui reikia talkos, jis visur — Neblogai. Smagu yra dirb- šį savaitgalį Chicagon atvyks

Tikimės, kad apie L. vyčių 
chorą ateityje galėsime para
šyti daugiau. O iki to laiko, ge
ros sėkmės dainininkams ir va
dovams.

VYČIŲ KEGLIL'OTOJŲ 
TURNYRAS

LIETUVIAI ŽIEDŲ FESTIVALYJE
EDVARDAS SCLAIT1S

Kiekvieną pirmadienio vaka- jūnas ir kiti rūpesčiai slėgė padeda gjuo metu savo reper. ti su žmonėmis, kurie rodo daug ta vyčiai iš Detroito, Clevelan-
rą skamba dainų garsai L. vy- pečius. Po kelių mėnesių repe- į-uare turime 12 dainų ir jų skai dėmesio. Tada ir noro atsiran- do Gary ir kitų vietovių į Vi-
čių salėje. Tai Lietuvos vyčių ticijų choro laukė didelis ban- eįug yig auga da įr ne taįp sunRu yra - durio VaRarų <>bowling
choro dainininkai styguoja dymas- viešas pasirodymas Tiesa, norisi pažymėti ir apie Faustas vra kalbus vvras ir r4- Žaidimai prasidės
savo balsus, besiruošdami toli- Morrisono viešbutyje Lietuvos diri t Faustą Strolią, be ku- būtų sunku surašyti viską kl 27 d., šeštadieni, 2 vai. Miami
oresniems pasirodymams. nepriklausomybės sukaktres m- < >ivaizduoti šį oT to fe Borvling Lanes patalpose. Po

Kelis kartus teko stebėti šio nėjune. Egzaminas buvo islai- cho^ Taį žmogus kurig gu ^atliktus £ dfeblmS dar rungtynių, nuo 7 vai. bus vai- 
jauno choro juodų darbų ir ma- kytas neblogai ir chorų girde- kiekvienu choristu pakalba. kiek b ‘ puslapiu ori ir šokiai L. vyčių salėje/
tyti entuziazmų, kuris spindi jusieji stebėjosi gera daminin- vienam padeda J[s daug ^‘^su mes anksčiau 2455 W. 47 St. Sekmadienį pro-
choro vedėjo Fausto Strolios kų me aga ir jaunojo inSei1' į laikrodį, bet stengiasi galimai matėme besidarbuojant su vai &rama bus vykdoma toliau. —
ir dainininku veiduose. Teko su- to Fausto Strolios sugebep- ” Z Visi vyčiai ir jų prieteliai yra
tikti ir choro pirmininką Estelle • nininkais. koše nasiekė puikiu rezultatu kviečiami dalyvauti.Kogers, kuri šį chorų atgaivi- Tada sekė pasirodymas Bal- Besikalbant su choro pMi. ^^'r -_____
no ir įstatė į vėžes. to parengime, Gary, Ind., o vi- n^ke ir šiek tiek ?.. . ... tų “

Buvo laikai, kada L. vyčių sai neseniai — gegužės mėn. 21 duomenų apie ją pačią Ji kukli '• a 1€* tall\lnink° roleje “ Didžiausias žmogaus kil-
choras gyvavo’ tvirtai Chicagos d. choras reprezentavo lietuvius _ g ’r' .!noma’ Ji dar daug kur ma- numas yra turėti ideją^delku-

iv o-rtinriA-irt “'žiedu festivalvie” Grant nar nenon aaug apie save kai- tysime. nos sutiktų mirti. J. Newmanpadangėje ir spindėjo Chicagos žiedų festivalyje Grant par- pragė daug neberašyti
lietuviams. Bet 1951 m. jis nu- ke. Reikia pažymėti, jog ji vra
tilo ir kiti gal galvojo, kūd nie- Paklausėme choro pirminin- gimusi įr augusi Chicagoje Bū.
kada neatgims. Tačiau taip ne- kę apie ateities užsimojimus. — dama 7 metų Įtartu su tėvais
buvo. Veikliųjų vyčių — Eleo- Esame daug ką numatę, — pra- lankėsi LietuvojG; kuria dar 5r
nore Laurin ir Estelle Rogers dėjo dėstyti ji. _ Gegužės mėn. dabar sakogi> prisimena Pra.
rūpesčiu, choras buvo atgaivin- 29 d. pas mus repeticijon at- dėjo dainuoti Birutės chore 0
tas 1960 m. pabaigoje. Tų me- vyksta Tarptautinės Prekybos vėliau jsijungė j senajį L vy.
tų gruodžio 12 d. buvo pirmoji parodos Chicagoje rengimo ko; čių chorą priklauso ir Marąuet-
chom repeticija, o nuo tada kar miteto atstovas, kuris tikrins te parko parapijos chorui jį
tą savaitėje renkamasi prakti- mūsų sugebėjimus. Jeigu jam Rag metaį suorganizuoja Curtiss
kai. j patiksime, tai dainuosime šios Candv Co (ji ten dirba) dai.

Kaip pasakoja choro pirminin didžiulės parodos meninėje pro- nininįug ir Kalėdų laikotarpyje
kė, ypatingai pirmasis mėnesis gramoje šią vasarą McCormick gieda Kalėdines giesmes.

Teko sumesti vieną, kitą sa
kinį ir su choro vadovu Faustu mą. Liepos 19 d. esame pakvies .. ' „ . , , . , ...z? j Strolia. Prieš tai buvo pasitai
kiusi proga stebėti jo vedamą 
repeticiją, kurioje Faustas dir-

buvo sunkus: choristų “medžio- patalpose. Už šį pasirodymą 
gautume net piniginį atlygini-

ti dalyvauti “Back of the Yards 
Fair”" programoje. Spalio* mė-

turny-
gegužės

Pagarsėjusiu išdirbiniu rūbus
VYRAMS IR BERNIUKAMS

Puikius kokvbės modelius
MOTERIMS 

Pirkite pas *

DEIMANTAI
NUPIGINTI

nesį (tiksli data paaiškės kiek , .. .. T, . . z. j •1 v r bo įssijuosęs. Kartais net dvie-vėliau) rengsime savo koncer- . . . .......® tomis kalbomis (lietuvių ir ang
tą, kuris, tikimės, bus visiems . . ........... , . ... lų) Faustas bandė išaiškinti nau
Įdomus. ^a dajną, norg be dįdesnio susi-

— Ką galite daugiau paša- jaudiųimo ar griežtumo. Fausto
kyti apie chorą, — dar pasitei- linksmas ir malonus veidas lai- 
ravome. ' mi simpatijas dainininkų tarne.

— Šiuo metu turime 41 na- — Girdėjome, kad choras da- 
rį: 18 merginų, 23 vyrus. Dau- lyvaus Dainų šventėje, — pra
gumas jų yra iš Marąuette par- džioje paklausėme.
ko 112-tos kuopos; nemaža da- — Čia, atrodo, išėjo nesusi- 
lis mūsų dainininkų priklauso^ pratimas: snaudoje paskelbta 
ir Gimimo Š. P. Marijos parap. žinutė neatitinka tiesai. Mūsų 
chorui Visi choristai (išskyrus choras jaunas, o be to man vie-

Jūs rasite didžiausią pasirinkimą, ir taip pat turėsit malonumą 

patirti neprilygstamą patarnavimą ir mandagumą, kas buvo Morris 

B. Sachs tradicija beveik pu--ė šimtmečio.
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Abi krautuvės atidaros 

pirmadienį ir ketvirtadienį 

vakare

<

GERIAUSIOS ATOSTOGOS
UNION PLĖK vietovėje pas JUOZĄ ir PETRĘ KINDERIUS 

erdvioje ir jaukioje ju vasarvietėje

RAMBYNAS
(Buv. Gordon Beach Hotel)

r Puikus smėlėtas pliažas. Vėsios Michigano Bangos. Pavėsingi 
sodai. Ramios poilsio aikštės. Patogūs ir puošnūs kambariai. 
Gardus ir sotus maistas. Lietuviškas svetingumas. Prašome ne- . 
pavėluoti. Užsisakykite vietas iš anksto telefonu — Union Pier, 
Lakeside 8241.. Kviečiame visus j atidarymą — gegužės 27 d.

Chicagoje HEmiock 4-1810.

%
MOKYKLOS BAIGIMO, PIRMOSIOS KOMUNIJOS, 

VARDUVIŲ AR GIMTADIENIO ŠVENTĖMS VISUOMET 
TURĖKITE SKANIŲ MŪSŲ TORTŲ!

.......
čikagiečiams jau gerai yra žino

mas puikus Brighton Bakery gaminių 
skonis. Gyvenantieji ne Čikagoje da
bar taip nat gali apsirūpinti skaniais 
BRIGHTON BAKERY gaminiais:
Raguoliu (Baumkuchenu), lietuviš
kais biskvitais. įvairių skonių pyra- 
gaičiąis, aguoninėm babkom, medau- 
ninkais, mazurkoms, lietuviško sko
nio keksais, įvairiais tortais, aštuonių rūšių duona ir kitais ga
miniais. Tuos visus gaminius BRIGHTON BAKERY pasiųs jums 
paštu. Reikalaukite gaminių kainoraščio, iš kurio pasirinksite 
kas jums yra reikalinga, čikagiečiai gali vietoje (kepykloje) 
gauti jau pagamintą prancūzišką tešlą, iš kurios patys namie 
pasigamins sau pageidaujamus kepinius.

BRIGHTON BAKERY
2457 West 46th Street

Chicago 32, Illinois Telef. Vlrginia 7-1250

BRIGHTON BAKERY C AMINIŲ REIKALAUKITE 
VISOSE MAISTO KRAUTUVĖSE

»■
WORLD’S SMAUISTį 

HEARING AID!;
■n * * * ♦ *look at * 

tbis actual bz» ♦ 
comparisonl *

ąThit i< ALL yee eeed I J
• No cordl
• No hite/
• No eor moldl

Didelis pasirinkimas
Benrus, Bulovą, Elgin, 

Longines.
Nuolaidos dovanoms siusti 

į Lietuvą
Kišeniniai laikrodėliai .... $1.95 
šveicariški 7 akmenėlių laikro

dėliai, vertės $15, už .. $5.95 
Auksiniai laikrodėliai, geltono

aukštu 17 akmen., vertės
$59.00? po .......................... $35.95

Deimanto žiedai, vertės
$100.00. po ..................... $59.95

Kliperiai plaukams kirpti . . $4.50 
Deimantiniai rėžtukai stiklui

pjauti ................................... $375
63 dalių lėkščių setas .... $19.95
Maži radijai .......................... $10.00
Radijai su FM ir AM . . $39.00

Gintaras už pusę reguliarės 
kainos

Pilnas pasirinkimas naujausių 
lietuviškų plokštelių visų greičių

ir albumų.

CAlumet 5-7237

BUDRIKi
FURNITURE

3241 S. Halsted St.

Atdara pirmadienį ir ketvirtadienį 
iki 9 vai. vakaro 

Sekmadieniais atdara 11—5.

Budriko radio valanda sekma
dieniais nuo 2 iki 2:30 vai. po pie
tų iš WHFC radio stoties, 1450 
UI.

MES ESATIE
KAIP ŠUNYS-SARGAI, 

KAI TAUSOJAM 

JŪSŲ PINIGUS
tuo būdu Jūs privalote 

padaryti

GERIAUSIA BIZNj 
PIRKDAMI

VIDURVAKARILOSE PAS

TONY PIET PONTIAC
,z .taip pat gaudami tokį patar
navimą ir priežiūrą savo nu
pirktam automobiliui, kurį ne
prilygs niekam visoj Čikagos 
apylinkėj.

NEMOKAMAI:
45 RPM Shaw, plokštelė, 

WHITE SOX metiko, *'What 
is a Little Leaguer”.

BILIETAI | KINĄ,
/

tik ateikit ir pasiimkit.

State & Monroe St. 6638 S. Halsted St.

SUTAUPYSITE ,

Makeyour 
home SprinaJ

Wiwithz

nome

PILNAI ATKEMONTLOJ.AME ARBA PATAISOMIS

.I>orm«is

Virtuves

Vonias 
Kraut n \in |iri<kiiis

Statome priestatus

Ponius

Poilsio kamh.

< ui ra Žus

Namy savininkai! Susipažinimui pasiūlymas !
Kombinuotos aluniininės žieminės durys, POO RA
Vertos $79.56............................................................. DabarV^O***"

Nemokamiems apskaičiav. kreipkitės į Mr. Bravo, RE 1-3005

TONY PIET PONTIAC INC.

Chicago's Largest Pontiac Dealer!
6617 S. WESTERN AVĖ. • HEmiock 4-8200

NEW CAR SALES TILL 10 P.M. 7 OATS A WEEK 
PARTS ANO SERVICE TILL MIDNIGHT MON. THRU FRU

• tiara valymas
• sililjuiai įtaisomi
• I lektros il.irliai
• <'enteritai imas
• liažymas
• Z.iein. <lur>s. langai
• Stomai, sienos a|imusiiiiios

• Tiling (plj lėlės)
• I’luinhiiiK
• Mūrinimas
• ru<-k|M>iiitinK (mur. laisvinąs)
• t. m terš
• Iron railiiiKS
• I.anglį slogeliai

IHA ir Banko linan.sai imas. Lengvos sąlygos

VĖLA CONSTRUCTION CO-
8551 Stony Island Avenue Tel. RE 1-3005

► ♦♦♦♦♦♦♦e
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_________________
■ • 
i DaMberg Heerlag Service Dept. L

Send for FREE bookiet !«1,17 •
Zeara all about tbi* thrilling J * J
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let Find aut bota •‘Mindo- , Imi , i
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V/.ighs Ietį 
than 'A ounea

flesmABLC HEARING AIDI
V’

liiihfen^irriimriifi
HELPS OVeKCOME HEHVS DEAFNESSI

•tand cojtoersation agoMo a - 
Sent in piaia iwapper.

MMESIO VISIEMS!
Daktarai ištyrę gerą veikimą, pataria 

visiems galvos odos ir plauku priežiū
rai naudoti vaistus .J I Ik Kroniula 1- 
TSS49 išgydoma, pleiskanos, plau-
ki,i slinkimas, niežėjimas, šašai ir at
gaunama jaunystes plauku spalva.

Prmiile 3-25ŠS6 'tvistai nu oren- 
matizmo. l-'ormule 4 2.YS97 nuo egže- 
mu - dedirvindo. Visi vaistai nepa
mainomi. Patyrę vaistu g, l uiną, pa
tarkite giminėms, kaimynams ir pažįs
tamiems. l ž.*«ifkant siunčiama C. O. D. 
ISA, Vaistui gaunami:

DRUG STORE, 2458 W. 691 h St 
Chicago 29, III.

A-5-2

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

4A45 Hest 6Srd St, Chicago 29, Illinois Tel. LUdloev &-9500
Knterea s 8econd-Claj« Matter March SI. 1918, at Ctale*»o. Illinois 

Under the Aot of March S, 187,

M'mhor of the Catholic Prese Asa'u 
Ptibllshed dally excet>t Sunday-e and 
■ieva after Chrlsttnaa anil Kaater 
by the Elthuanlan Oa/hollc Prese 
Socicty.
PrtCNI MKRATA. Metame
iJhicHKOj Ir Cicero) ŲlA.O'i

HUBSCRIPT1ON KATES 
,11.oi) p-r yar outaMe of Chicago 
,l3.oo per year in Chicago A Cicero 
,l .do per year ln Canada.
Pere'ęn f U. 00 per y “ar
’o mt'u t mAn I m*n
,7 «0 ,,.on

Kitur JAV Ir Kari lo. 
Užsienyje

,110O III • ,6.01) 
,7 <>•

,A.SO
,4 <>«

>1.50
>1.75

Redakcija straipsnius ta)a< «no auuriora 
.esaugo, juoa crąllna tik 1A anksto susitarus. Redakcija uA skeiuimų tu- 
rinl neatsako Skelbimu kalno* ortatonMamoe savus sraSvmne

NeeunauUoių atralpOnlt)
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DRAUGAS, šeštadienis, 1961 m. gegužės 27

D K A U G A S
LAISVOJO pasaulio lietuvių dienraštis 

<845 West 63rd St. Chicago 29, Illinois Tel. LUdlow 5-9500

JAV LB Kultūros Fondo padėtis
EDVARDAS ŠILAITIS, Cicero, UL

Rimties valandėlei

SŪNAUS DVASIA MŪSŲ ŠIRDYSE
KAZYS PŪGA

Reikalinga atiduoti

PAGARBĄ DIDVYRIAMS
Tautos kilnumas ir jos dva

sios gajumas lengviausiai pa
žįstamas iš jos reiškiamos sa
vo didvyriams pagarbos. Di
dieji tautos pranokėjai yra 
tartum jos dvasiniai įkvėpė
jai, kurie iš istorijos dulkėmis 
apneštos praeities savo dar
bais byloja jaunosioms kar
toms, skatindami siekti jų siek 
tųjų idealų. Ypatingai verti 
dažno prisiminimo ir didelės 
pagarbos tie didvyriai, kurie 
už savo tautos geresnę ateitį, 
už jos laisvę ir gerovę yra 
atidavę savo gyvybes. Tikra 
pagarba didvyriams — tai sa
vo tautai meilės pareiškimo iš
orinis ženklas.

Artinasi dvidešimties metų 
sukaktis, kai mūsų tauta vie
ningai ir didvyriškai parodė 
pavergėjui, kad ji turi teisę 
ir nori būti laisva. Kieta lietu
vio didvyrio ranka laiku grie
bėsi ginklo, kad bolševikinis 
okupantas kuo mažiausiai spė 
tų padaryti žalos ir kad pa
justų lietuvių tautos paruoš
ti ir budrumą. Didvyriai par
tizanai savo vardus krauju į- 
rašė Lietuvos istorijos lapuo
se, kad tautos praeitis iš nau
jo būtų atžymėta didvyrišku
mu. Tai jos gaivališkumo ir 
nepalaužiamos jaunatvės žy
mė.

Ant šio Lietuvos laisvės au
kuro buvo padėta anais me
tais nemaža pastangų, išlieta 
kraujo, prarasta sveikatų ir 
net mūsų brolių gyvybių ati
duota. Tie partizanai, kurie 
griebėsi ginklo ir nesigailėjo 
net savo gyvybės, tesitikėjo 
tik ta kaina išpirkti prarastą 
laisvę ir nepriklausomybę. Jie 
rizikavo savo gyvybe, kad tik 
likusiems tėvynainiams nerei
kėtų tempti vergijos pančių, 
nes laisvė jiems buvo branges 
nė ir už gyvybę.

*
Ne visuomet net geriausios 

pastangos pasiekia trokštamų 
laimėjimų. Mūsų partizanų, pa 
guldžiusių 1941 m. savo gal
vas už tėvynės ateitį, lūkes- 

' čiai, dabarties akimis žiūrint, 
neišsipildė. Tačiau tie vėles
nieji mūsų tautos pralaimėji
mai, iš naujo atnešę tėvynei 
vergijos pančius, nesumažina 
kritusių brolių gyvybių ver
tės ir neištrina iš lietuviškos
žemės jų kraujo žymių.

Mūsų tėvynės žemė daugelį 
šimtmečių buvo šlakstoma tė
vynainių prakaitu, ašaromis 
ir krauju. Ji nepasotinama, 
kaip nepasotinamas mūsų tau
tos priešas iš Rytų ir Vakarų. 
O kol yra tų priešų, norinčių 
pasinaudoti nuo amžių priklau 
sančia lietuviška žeme, tol ji 
bus reikalinga vis naujų mū
sų brolių kraujo aukų. Ir gar
binga ta tauta, anot Vaižgan
to, už kurią yra kam mirti. 
Tie už tautą mirštą didvyriai

i’ždeda visiems savo broliams - 
didvyrių ainių antspaudą.

Žuvusiems didvyriams mū
sų pagarba nereikalinga. Bet 
jos pareiškimas yra reikalin
gas mums jų pavyzdžiu stip
rintis ir jaunąją kartą did
vyriais išauginti. Jų darbai, 
savęs nebojant! auka ir atsi
davimas savo tautos reika
lams turi būti didžioji paska
ta laisvajame pasaulyje esan
čiai tautos daliai pareikšti 
jiems pagarbą, kad tuo išreikš 
tume meilę savo pavergtai ir 
nedalią nešančiai tėvynei.

*
Mažiau nei mėnesis teliko 

iki skaudžiųjų birželio įvykių. 
Jau dabar laikas lietuviškoms 
organizacijoms ir visai lietu
vių visuomenei susirūpinti, kad 
mūsų partizanai — pirmosios 
ir antrosios bolševikinės oku
pacijos metu žuvę — būtų tin
kamai paminėti ir pagerbti. Jų 
didvyriškumas yra visos tau
tos nuosavybė, todėl visi turi 
lygių teisių ir pareigų jų at
žvilgiu.

Partizanų aukos priminimas 
jaunimui turėtų būti įtrauk
tas į lituanistinių mokyklų pro 
gramas. Jei kur nebūtų spėta 
paminėti, baigiant šiuos moks
lo metus, ten reiktų programą 
paruošti mokslo metų pradžiai. 
Paskirų nuotrupų iš herojiš
kų kovų galėtų vaizdžiai ir 
gyvai papasakoti vienas ant-( 
ras iš gyvų partizaninės veik
los liudininkų. Bet labai svar
bu, kad tautos išsilaisvinimo 
kovų dvidešimtmetis nestoko
tų nuoširdesnio mūsų dėme
sio ir gilesnio žvilgsnio. Tai 
sužadintų jaunimo širdyse pa
garbą ir meilę tautos didvy
riškumui, kurio jis mūsų su
smulkėjime taip pasigenda.

Visuomenė šiuo metu turė
tų pagalvoti, kaip sėkmingiau 
galėtų surengti specialią par
tizano dieną, kurioj būtų nu
šviestas jų aukos dydis ir pa
rodyti jų nuveikti darbai. Jų 
kraujas dar nėra išdžiūvęs, jų 
žaizdos — dar neužgijusios. 
Dar teberašomas mūsų tautos 
tragiškiausias, bet kartu ir 
didvyriškiausias istorijos la
pas, kuris nebus greitai už
verstas. Mes esame didvyrių 
ainiai, todėl negalime leisti iš
blėsti nei savyje, juoba nei 
jaunoje kartoje to didvyrišku
mo pajautimo, iš kurio turime 
semtis stiprybės ateičiai.

Šiuo metu pasaulyje eina mil 
žiniška dvikova tarp gėrio ir 
blogio, tarp laisvės gynėjų ir 
vergijos nešėjų. Niekas negali 
šioje kovoje likti abejingas. 
Mūsų partizanai, tautos nau
jausių laikų didvyriai, turi 
mums būti pavyzdys toje ko
voje. Pagarbos jiems pareiški
mas yra kartu ir jų kovos pra
tęsimas bei jų darbų pripaži- 
nimap. P1- Gr.

Cicero liet. kolonijoje, šalia leidimas ir rėmimas kitų aktu- varžoma. Tačiau bendrieji tau-
visos eilės lietuvių visuomenių į alių kultūrinių pasireiškimų, tiniai interesai turėtų būti kiek-
niame ar kultūriniame veikime kiek tik lėšos ir sąlygos leidžia, vieno sąmoningo tautiečio elg-
plačiai besireiškiančių žmonių, — Girdėjome, kad Jums ne- senos matu. Kai tautinėje veik-
gyvena ir vieno iš Liet. Ben- senai teko lankytis Toronte įvy- loję įsigali partizaniškumas, talikų universitete mėgdavo už-
druomenės padalinio — Kultu- kusiame LB centrinių orgami grupinių ar asmeninių reikalų klausti naujų studentų: “Kokia
ros Fondo pirmininkas Jonas suvažiavime. Gal galite trumpai vertinimas aukščiau už bendruo- mintis
Švedas. - _ Į nupasakoti, kokį bendrą įspūdį sius tautinius reikalus, tai aiš-

Amerikon atvykęs

Vienas žymus religinio švie
timo profęsorius Amerikos Ka-

1950 m., paliko šie pasitarimai? 
jis tų pačių metų rudenį įsijun- „j 
gė į Bendruomenės veiklą ir 6 “Bendras _ įspūdis labai ge- 
metus iš eilės išbuvo LB Cicero Buv° susi™kę kultūrinio 
apyl. pirmininku. Būdamas šio- ^rb° ^ovai bei vykdytojai, 
se pareigose jis sugebėjo rasti ai ytieji re eratai bei prane-

ku, kad bendrasis reikalas nu
kenčia. Šiuo atveju išimties ta
me nukentėjime neturi ir KF. 
Veiksmų tikslingumo derinimas 
yra būtinas, bet šiose sąlygose 
jis gali būti pasiektas tik per

bendrą kalbą su čia anksčiau: ^.T^8 išmintį, tautinę sąžinę bei tau-
priemonės 
auklėjimo

ou via auaoviau „ . ' - išminų, tautinę sąžinę oei tau-
atvykusiais lietuviais ir plačiai konkreiios Vyr^ ^pusiZ tini “B*"™“*- Sios Priemonės
išvystyti veikimą. 1958 m. bu- , ...
vo paskirtas KF pirmininku ir ^^ solidarumas. _ seimi- 
šios institucijos veikloje parodė nin ai vaisin»1’ paslaugus.

turi būti nuolatinio 
dalyku.

— Jūs, kaip žinome, esate 
— Kaip Jums atrodo Geleži- vienas is sekančio kultūros kon-nemažų sugebėjimų. Nors ir 

dirbdamas fizinį darbą, J. Šve- nio Fondo bei kitais vardais pla- greso rengimo komiteto narių. 
das rado laiko ir energijos, tar-, nuojamų didžiųjų fondų rcika- Kada ir kur šis kongresas įvyks 
nauti bendriesiems lietuvių rei- lai? Ar jie turi konkretų .pa- ir kas yra numatyta jo progra- 
kalams. • grindą? moję?

Norėdami patirti apie Kultu- 
ros Fondo padėtį, sąryšyje su 
pagausėjusioms kalboms apie ki 
tus fondus, kreipėmės į pirmi
ninką su eile klausimų, kuriuos 
jis mielai sutiko atsakyti.

Paklaustas — kokia yra da
bartinė KF padėtis gimstančių- 
jų naujų fondų pavėsyje?, — J.
Švedas atsakė: — Naujųjų fon
dų paskirtis yra visai kita, ne
gu KF. Jie nedirbs KF dirbamų
darbų, o tik gautais iš sutelk- Į 
tojo kapitalo procentais rems 
kultūrinį darbą dirbančias įs
taigas. Tad KF kaip dirbo, taip 
ir dirbs jam pavestus darbus.

— Iš kur dabar gaunate lė
šų KF užsimotiems darbams 
vykdyti ir ko šioje srityje dar 
būtų pageidaujama?

iš Kristaus ir suvienija mus su 
Kristumi. Sujungti su Kristu
mi per Šv. Dvasią, mes einame 
Šv. Dvasioje prie Tėvo. Dievas

ateina jums į galvą, Tėvas, kuris siuntė Sūnų, siun- 
kai aš ištariu Dievo vardą ?” čia taipgi Šv. Dvasią per Sūnų, 
Studentai, vienas po kito pra- ir Dvasia nuneša mus sujung- 
dėdavo atsiliepti: “Gryna dva- tus su Kristumi pas dangiškąjį 
šia”... “Nesudėtinga būtybė”...
“Beribė būtybė” ir t. t. Profe-
sorius, nusišypsojęs, linktelėda
vo galvą ir tardavo: “Taip, 
taip, bet kada aš ištariu Die
vo vardą, jums pirmiausia tu
rėtų kilti mintyje sąvoka — Tė
vas. Mes krikščionys turėtu- J 
mėm visuomet žiūrėti į Dievą 
kaip į mūsų dangiškąjį Tėvą!”

Tėvą.
Šv. Povilas rašo romėnams: 

“Nes kurie tik yra Dievo Dva
sios vedami, tie Dievo vaikai. 
Jūs juk gavote ne vergystės 
dvasią, kad jums vėl reiktų bi- 

Į joti, bet gavote įsūnystės dva
sią, kurioje šaukiame: Abba, 
Tėve! Pati Dvasia duoda liudi
jimą mūsų dvasiai, kad mes 

Šv. Povilas savo laiške gala- e-sme Dievo vaikai. O jei mes 
esame vaikai, tai ir tėvoniai: 
tėvcniai Dievo ir bendratėvo-

tiečiams sako: “Kadangi jūs 
esate sūnūs, Dievas siuntė savo
Sūnaus Dvasią į jūsų širdis, ku- mai Kristaus, jei tiK drauge 
ri šaukia: Abba, Tėve!” (Gal. kenčiame, kad būtumėm drau- 
4,6) Žodis “Abba” žydų kalbo- Į ge ir pašlovinti”. (Rom. 8,14 
je prasmiškoje tarmėje reiškia —1?)
Tėvą. Jėzus tuo pačiu vardu Jėzaus laikais žydai kasdieni- 
vadino dangiškąjį Tėvą, meldą- n;ams reikalams naudodavo 
mas Alyvų darželyje: “Abba, aramajišką tarmę. Šeimoje žy- 
Tėve, visa tau galima, atitolink ^as vadindavo savo tėvą “Ab- 
nuo manęs šitą taurę: tačiau ba» bet maldoje kalbant į Die- 

j ne ko aš noriu, bet ko tu!”i Vą nenaudodavo to pavadinimo, 
j (Mork. 14,36) (Jėzus, pasinaudodamas tuo var-

Aišku, Jėzus toj maldoj kai- savo maldoje, parodo, kad
bėjo kaip žmogus. Kaip Die- ^ra tikras Dievo Sūnus. O
vas, Jie nesibijojo mirti. Kaip ®v- Povilas sako, kad (per krikš 

| žmogus, jis turėjo kūną, sielą • *4) me9 gauname įsūnystės dva-
i ir jausmus, kaip ir mes. Bet Jo ®v- Dvasią, kurioje ir mes
žmogystė taip buvo sujungta galime šaukti: “Abba, Tėve”, 
su dievyste vienam asmenyje, Tokiu būdu apaštalas aiškina, 
kad Jis, kaip žmogus, galėjo • i kokias aukštybes mes esame 
vadinti Dievą savo Tėvu tikra į Dievo pakelti. Mes esame Dievo 
prasme, nes jis buvo tikrai Die- įsūnyti vaikai ir Jo tėvoniai —

Pagal patvirtintą pajamų — 
išlaidų sąmatą gauname po
2,000 dol. kamet iš JAV LB Susitinka seni pažįstami. Prof. A. Varnas (kairėje) sveikinasi su prel.
Centro Valdybos, apie 4,000 dol. Pr. Juru, kuris lankėsi Chicago je ryšium su Nekalto Prasidėjimo švč. vo Sūnus antrasis Švč Treiv-! bendratėvoniai Kristaus. Vien 
kasmet gauname aukų iš orga- p- Arijos seselių rėmėjų seimu, jvykusiu gegužės 21 d. bės asmuo ' dėl to mes galime tikėtis amži
nizacijų (gydytojų draugijų, (Foto A. Gulbinsko)
LB padalinių, inžinierių-archi- . ....... nos laimės danguje.

Dievo Sunaus įsikūnijimas
tektų s-gos, gailestingųjų sese- — Kelių fondų idėjos įgyven- x — Kultūros Kongresą numa- sudarė artimiausią ryšį tarp Dž tai Kristus moko mus 
rų s-gos ir kitų). Mums aukoja dinimas yra neįmanomas daly- tyta rengti 1962 m. liepos mėn. Dievo ir žmogaus. Žmogus Jė-: melstis: “Tėve mūsų, kurs esi
ir atskiri asmenys, surenkame kas. Tačiau vieno fondo steigi- pradžioje Chicago je. Kongreso žus buvo tuo pačiu laiku ir Die- danguje...” Kaip dažnai mes
pinigų už platinamus KF leidi- mo idėja palaikytina, nes šutei- smulki programa dar nenusta- vas Nuo Jo atėjimo į pasaulį i kartojame tuos žodžius, ne
rius, gauname pajamų ir iš KF kus didesnį kapitalą, kuris bū- tyta, bet jos, pagrindai jau yra visos Dievo malonėg ateįna kreipdami dėmesio į jų gilią
parengimų. Tačiau šitų pajamų tų skiriamas nepriklausomai išryškėję nėr PLB, JAV LB ir -. DJ i reikšmę! šv. mūsų Bažnyčia
KF uždaviniams vykdyti nepa- Lietuvai, o to kapitalo procen- KLB valdybų bendrą pasitari- , _ 7 P, ,U
kanka. Labai pageidaujama,: tai būtų naudojami lietuviškai mą. įvykusi š. m. balandžio kęS mus K™tuJC' Drevas k™- ta, pagnndme. maldai
kad LB apygardos ir apylinkės kultūrai palaikyti, kurti bei ug- mėn. 29 d. Toronte. Apie tai jau mus ^ti Dievo vaikais sa- į &ar s vie 4 sv. mišiose. Kada
pagreitintų KF įgaliotinių pa- dyti, nauda būtų neabejotina, trumpai buvo paskelbta spau- v0 Sūnuje. Dieviška meilė mums po konsekracijos šv. mišių da- 
rinkimą ir kad tie įgaliotiniai Bet šio fondo kapitalo sutelki- doje. Kongrese vyraus kultūri- ateina per Jo Sūnų, kurį Jis lyviai, kaip,Dievo šeima, ruo-
organizuotų lėšų telkimą jų pa- mui yra reikalingos ne partiza- nės politikos gairių ryškinimas mums pasiuntė. Dievas Tėvas g^j priimti Kristaus kūną ir
čių pasirinktais būdais bei prie- ninės, o visų lietuvių bendros ir jų vykdymas, kultūrinių lai- ir Dievas Sūnus yra sujungti , ., .

pastangos. Toks fondas turėtų mėjimų manifestacija ir kiti gy- §v. Dvasioje, kuri yra raUją uonos pavidalu, kuni-monemis.
— Koki yra artimiausieji KF 

planai bei užsimojimai?

meilės
priklausyti Lietuvių Bendruo- vybiniai svarbūs 
menei. Sutelktojo kapitalo sau- kalai.

— Pirmaeilis KF rūpestis yra gotojais galėtų būti to kapitalo — Kokia yra Jūsų bendra\ «- 
išleidimas dar lituanistinėms sudėjėjai, o procentų skirstymą nuomonė apie dabartinę liet. T?. unus’ Yra nuo 9av° pra-
mokykloms trūkstančių vadovė- kultūros reikalams turėtų vyk- kultūrinę veiklą Š. Amerikoje? dzi°9 sujungtas su Dievu Tėvu
lių, nes be mokymo priemonių dyti speciali įstaiga, sudaryta iš — Imant bendrai visų sričių ®v- Dvasioje. Kristaus žmogys- 
mokytojų darbas yra labai sun- LB ir kapitalo sudėjėjų atsto- tautinės kultūros veiklą, tenka tė buvo pripildyta Šv. Dvasios, j nurodomi, drįstame tarti: Tėve
kus. Toliau — į KF planus įeina vų. LB čia turėtų pasilikti ne pasakyti, kad dirbama daug ir kuri jungė Jį, kaip žmogų, su mfl kurg eg. danguie „ Meg
saviveiklinės medžiagos leidi- mažiau kaip 51% balsų, nes kul nemaža padaroma. Tačiau visai Jo dangišku Tėvu. . ’ .
mas jaunimui, kultūrinės pre- tūrinės politikos nustatymas suprantama, kad šitos veiklos v, +i 'm b"F ’F drįstame tarti tą nuostabų Var
mijos skyrimas, PLB archyvo yra pagrindinė LB funkcija. išdavos nėra ir negali būti tiek _. 6S JT"™6 U * nunes 1 pas dą “Tėve” tikrąja prasme tik
rėmimas, vaikų literatūros leidi- — Ar negalvojate, jog didžių- veiksmingos, jog pajėgtų visiš- su nst“mb ŠV‘j dėlto, kad Dievo Sūnaus Dva-
nių rėmimas, Aleksandryno II jų fondų ir visos eilės mažesnių- kai sulaikyti įtaką tų gausių Dvasia, kaip meiles rysys, mus
tomo išleidimas, Gimtosios Kai- jų fondų gausumas ncsusilp- aplinkos antilietuviškų jėgų, ku- jungia. su Kristumi ir per Kris- sia» v- asia’
bos leidimas, V. Jakubėno liau-| nins KF padėties? rių sūkuryje tenka gyventi bei (y su Dievu Tėvu. Šv. Dvasia, švenčiamąja malone mūsų sie-
dies dainų sąsiuvinių tolimesnis Privati iniciatyva negali būti (Nukelta į 5 pusi.) i kuri yra Kristuje, ateina mums loję.

kultūros rei- ryšys tarp Tėvo ir Sūnaus. Dėl
to žmogus Jėzus, įsikūnijęs Die

gas Bažnyčios vardu prabyla, 
kviesdamas visuomenę sukalbė
ti Viešpaties maldą: “Melski
mės. Išganingųjų įsakymų lie
piami ir dieviškojo pamokymo

ALOYZAS BARONAS
S

LIEPTAI IR BEDUGNES

frontas būtų vienas didelis papūgynas. Po to leitenan- žiu negirdėta, jog Ji neišklausytų. Ir prašiau tada tik 
tas atpiauna duonos gabalą. šūvio per raumenį, ir tikrai buvo šūvis, tik ne ten,

— Sena duona, gera duona, — pasako jis, pri- kur mąsčiau. Betgi tikrai Ji Balčiausias Bokštas ir 
tariu, dėkoju ir einu kramtydamas paskui kareiviuką, Nuliūdusiųjų Paguoda. Ir visa taip įvyko, kaip norė- 
kuris nuveda į biaurią kamarą. Joj apsčiai kruvinų, jau, kaip bandžiau melstis. Ir „ačiū Tau”, pasakau

Spaudoj ir gyvenime

BLOGUMAI NE VIDAUS, 
BET UŽSIENIO POLITIKOJ

PREMIJUOTAS ROMANAS

U. S. News & World Report 
žurnalo apžvalgininkas (Nr. 
22) visai teisingai teigia, kad 
didžiosios problemos, su kurio
mis šiandien Jungtinės Vals
tybės susiduria, gludi ne tiek 
vidaus politikoje ir jų ekono
miniuose bei socialiniuose rei
kaluose, kiek užsienio politiko
je. Bent tuo tarpu vidaus rei
kalai nėra blogoje padėtyje. 
Kas kita su užsienio dalykais. 
Kodėl taip? Žurnalas atsako, 
kad šiuo požvilgiu JAV vyriau 
sybei trūksta objektyvumo, 
drąsos. Bloga ir tai, kad ir 
Jungtinių Valstybių draugai 
bei sąjungininkai dažnai su

purvinu, žemėtų antklodžių ir keletas čiužinių. Kama 
roj tamsoka, ir tik iš balso pažįstu, kad čia guli Tu- 
mosa. Vaikinui ranką peršovė. Prieš kiek laiko jis, 
eidamas į darbą, įkrito ligi kaklo į duobę, o naktį 
šalo ir pradėjo rūbai ledėti. Vaikšto vaikinas su tais 
šarvais, o Scikala rėkia:

— Dirbk ir sušilsi. Dirbk ir sušilsi. Lietuviai yra 
tinginiai.

— Lietuviai yra darbščiausi. Kokią pažangą pa
darė per dvidešimtmetį! Tik čia nėra ko plūktis be

95 —
— Kalbi vokiškai, pasiprašysi ko reikės, — ta

ria pradėjus judėti vežėtims.
— Parolė vadinasi Vakaro rūbai, — primena kie- 

svyruoja ir suabejoja. Politi- mo sargybinis mane vežančiam. Vėliau mačiau vieno 
kai pradeda įsitikinti, kad a- j§ nelaisvės grįžtančio kareiviuko kepurėj įrašą: Pa- 
merikiečiai yra labiau linkę role heist Heimat. jį amžina parolė. Ir tiem, kurie 
gyventi patogumuose, negu mu§ė, ir tiem, kurie norėjo išlikti. Mušė, nes norėjo 
veikti. Taip pat ir patsai nau- parnešti savo kaulus tėviškėn, ir kentėjo kiti taip pat
jasis prezidentas dažnai pasi- to paties. Nieko daugiau nemačiau, sėdėdamas ra- juo ginčytis. O Tomosa nė slogos negavo. Tvirtas vai 
rodo savo netikrumais, suabe- tuose. O kulkos dar sušvinta pralėkdamos, bet vis ma- kinas. Ir dabar jis rangosi ir džiaugsmingai sako: 
joja, kai kada net ir drąsos žiau, ir pašvaisčių mažėja, ir triukšmas tolsta. O ra- 
netenka tai tokie ^a’P tėviškėj ir arkliukas nedidelis, gal Lie

tuvoj pagautas. Važiuoji po pogiedriu dangumi, lyg 
Lauktina, kad bent jau su kur nors Kalėdų atostogų. Primerkiu akis. Ir jose 

Chruščevu susitikęs būtų drą- parolė tėviškė. Tik koja keistai tirpsta, nuaidi pavie- 
sus ir nebijotų pasakyti jam niai šūviai, kurių dabar itin bijau. Staiga sugrįžau į
tiesos žodį bei išdėstyti Ame- ^umą. Ne visos kulkos lekia pro šalį.

. x . Nedideliam name į koją pasižiūri leitenantas. Ma-
rikos nusistatymą sulaikyt. gydytoj. Įleidžia jo padėjėjas adatą. Tur būt,
Maskvos vadovaujamąją ko- nuQ gangrenos.
munistinę agresiją, nepaisant — Karas blogai, — sako leitenantas, 
kiek jėgų tai pareikalautų. 1 Kvailai šypsausi. Tą žodį kartojo visi, lyg visas

pusgarsiai, o Tumosiukas išgirdęs klausia:
— Kam tu dėkoji?
— Daktarui, kuris davė duonos.
— O kodėl lietuviškai?
— Aš pats su savimi kalbu, sakau, ačiū tau: per 

tave, prūse, dabar guliu ne toks alkanas, — nenoriu 
pasakoti savo intymių reikalų. Tie, kurie meldžiasi 
demonstratyviai ir viešai, nėra tikri maldininkai. Mei
lė nepripažįsta kitų akių. Ir merginos nenori apka-

rcikal0, - gina Zigmas lietuvių garbę lenkiškai. Tik- m jr ^dangstai, ir ant
ras kiaule tas Scikala. Miesto salikas. Ko mums 8ky,utįs užkabinj skryW Ir Dievą n,y,ėdi.

mas turi spraustis į kertę ir kaip vabalas smulkus ir 
menkas kelti akis į dangų Ir kai Komunijos eini, ty
lom, nejučiom prislinkti prie grotelių, o ne demonstra
tyviai su visa kompanija žygiuoti per bažnyčia ir 
džiaugtis, kad tai in corpore. Meilė yra subtili, meilė

— Vyre, tai mane dabar veš į ligoninę. Kaulas 
nenukirstas, ranka liks, o tų velnių daugiau nema
tysiu.

- 2ino™. - tingėdamas jam pritariu, nors tru- £ viešumos reikalas. Tik jėga de-V-vii Te onl/ooi, , niirtn norr.lzno ° _pūtį abu klydom. Iš apkasų, kartą į juos patekus, 
sunku išsimušti. Tingiu kalbėti ir mąstau apie visa, 
kas įvyko ir kas laukia.

— Noriu miego, paskui pakalbėsim, — sakau ir 
mąstau- Esu gilus mąstytojas žemėtam ir kruvinam 
migy. Čia daug praėjo filosofų, ir poetų, ir velnių, ir 
šventųjų. Bolševikai ne akmenėliais žarsto. Ir galvo
ju apie amžinybę, Dievo Motiną ir tai, kad nuo am-

monstruojama, ir kareiviai žengia, kulnimis kirsda
mi, kad žinotų jėgą. Meilė nuolanki ir atleidžianti. 
Švento Povilo meilė. Taip aš įsitikinęs, bet dabar me
luoti sužeistam draugui, nežinant ateities, čia gulint 
tuose šiauduose, atrodo lyg nusikaltimas, todėl atnau
jinu pokalbį:

Bus daugiau
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PATARNAVIMAS

Tuščias sklypas arti mūsų įstai-1 Trijų butų mūras — rinktinė vieta —.— — - — -------------
$2.000 ĮMOKĖDAMI PIRKSITE gos $27,300. REAL ESTATE

3 jų butų namą. apylinkėje 26th 
ir Trov. 5—4—2 įamb. Centr. aly- a vieta $13,800 

$3.00 už atvykimą aptarnauti va apšild. $132 pajamų per mėn. 6 kamb. medinis, alyva šildymas
anarata namuose (Service calD Pilnas rūsys ir pastoge. 3 auto. $13.700.paratą ' ' garažas. $14.500. SVOBODA. 7 kamb. mūrinis, įrengtas rūsys, ga-

BRowmng 9-fefe,.. 3^39 Wegt gt LAfavette ražas $20.900.
■ .T* .T 1 Naujas 5*/2 kamb. mūras, modernūs----------------------------?------L7038'_______________ _ ______ Į_______ įrengimai $21,000.

DŪMTRAUKIAI PERSTATOMI Nupiginta iki « kamb. mūro rezidencija, platus
Atliekame pilną dūmtraukių dar- šie Qf|fl sklypas, garažas $22,500.
bą. Statome priestatus ir aaujus J10.3UU 5 kamb. beveik naujas mūras, ir 2
dumtraukius. Iš plytų arba blok- Nau^s k' m*r-.ranch na’ kamb. rūsyje $23,500.
sų. Bet kokio dvdžio. Bet kurioje ’ ***’ Nauja luxus 7 kamb. ranch rezi-
V’etoje. — NEMOKAMI APSKAI- iSf turi ‘dinett ’̂' “Lifetime” de^ij® "Z ,$46’?00- ,
CIAVIMAI. Tel. BIshop 7-1211. Sį*" cŽ^muota gatv, ir 

vakarais. šaligatvis. “Storm sewers” ir kiti pa- XI • ’
ger&lmai. Kvalifikuojančiam asmeniui ~

i tik $500 įmokėti. J gražl eta 5,-8>o00-
APŽIŪRĖKITE MODELI Pusantro aukšto muitas — 2 geri,

3406 W. 38th St. (prie Homan Ave.) erdvūs butai $23,900. 
j Atdarąs šešt. ir sekm. 1 iki 6 vai. Naujas pusantro aukšto — 3 butai,

5 kamb. mūras, gazu šildymas, gra- . Dviejų butu naujas mūras ir gara
žas, gerai įrengta $45,200.

Lukšus statyba 2 butų naujas mūro 
namas $50,500.

2 a. mūr. 5 ir 6 kamb. pilnas 
beis. užd. purčius. 2 m. garažas. 
$23.0<»O.

_ , _ ..... K kalinti, mūr. bmig. MarąuettePajamų mūras, mažai seimai geras p;ll.u Cvntlt.. sUI. 3„ ,,.r3 maS. gar. 
pajamų namas $16,300. Ui s.

Rooming house mūras geroje vie- Toks imt bmig. Gag< park $17. 
toje $18,500 pajamų. įmokėti $25,000. f™, 3

Rūbų valykla — 2 butai, 2 bizniai,
2 aukštų mūras $42,400.

Rūbų krautuvė — visi modernūs 
įrengimai veltui, o už prekes $5,100.

Biznio mūras — 2 aukštų. 4 vie
netų namas $25,800, duokit pasiūly
mą.

Taverna — mūras, 2 butai, garažas, '

REAL ESTATE

Mūrinis 5 kamb. — tik blokas 
nuo Maria Higli Sehool. Atpiginti®.

Mūrinis naujas 3 mieg. Arti M. 
parko ir susisiekimo. $17,800.

Mūrinis I*4 aukšto, S metų prie 
72 ir Campbell. $31.500.

Mūras 6 kamb.. garažas, prie 60 
ir Saeramento.. $17,7110.

l»u mediniai namai Brighton p.,
geros pajamos. $16.200.

1>U mediniai namai ir ekstra lo
tas Gage p.. $20,500.

Medinis namas ir maisto krautu, 
vė su šaldytuvais, tik $6,950.

Medinis 4 kamb. ant 33 p. loto 
M. parke. $11.500

Mūras 2x6. alyva šildymas, arti 
R UAL ESTATE, NOTARY PUBLIC mūsų Įstaigos. $30.000

irk $17.500.
ntr. 

šia u r. 
nuo ežero.miesto daly. S blokai 

$40,000,
Brighton Parke graži maisto krau

tuve su 5 kamb. butu, 3 mieg. na
mu. Viskas su visomis prekėmis, tik 
$16,000.

Ė I M KUS
1L ESTATE, NOTARY PO

4259 So. Maptewoed Ave.

SMULKIOS PREKYBOS 
SAVININKAI

BUILDING A REMODELING

STANKUS
COMSTRUGTIOM C0.

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

Ofiso ir namų telefonas:
PRospeet 8-2018 

7403 S. WESTERN AVE. 

Chicago 86, Illinois

I

I
i
i
i

šalia tuščias sklypas $36.300.
Apartmentinis 10 butų sveikas,

tvatrkingas mūras $77.700. Telef.. CL 4-7450 arba VA 7-2046
Apartmentinis gelsvų plytų 9 butų

mūras $86,600- „ į '5 kamb. mūr. (su atskiru mieg. f
Apartmentinis 3 aukštų 13 butų viršuje), 37 p. sklypas. Plytelių

mūras, graži vieta $115.000- vonia su spalvotais įrengimais.
Naujai atremontuota moderni ka- į 

■ binetinė virtuvė- 2 maš. mūr. ga-! 
Į ražas, su šoniniu įvažiavimu, i 
Skalbiamoji maš. ir džiovintuvą:

Mūras 6 butai po 5 kamb., Mc-
Kinlev p.. $33.000.

Mūras 8 vienetai. Ideali Marųuet-
te p. vieta. $68,500.

Lotas arti M. p. 25x125, $3.500.

KAIRYS R. E.
2517 West 69th Street

Mano atlyginimas yra 'labai nuo- ! xitu la,£u
saikus. Aš atliksiu jūsų mėnesinę j * Kitl namai nuo $17,000 iki $17.900. 
apyskaitą — metų ketvirčių ra- ! Apžiūrėkite modelius 4324 S. Keat- 
portus. Už kelis centus dienai, ar ing Ave. ir 2124 W. 49th PL (prie 
kaklų mėnesinį atlyginimą, įves- Hoyne Ave.).

2655 Wes» 69H. Street, Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534 m cSs_» R
niams bei valstybiniams mokės- : 8ansett (6400 į vak.tp;l- 5909=10 Brighton Pse. Reikalingas vidaus įjTaip pat įvairus pastatų re
čių įstatymams. Jus turėsite pH'- WESTWARD REALTY UO.

susitarus. garažas $34,200.

{STAIGA DIRBA KASDIEN

K. VALDIS REAL ESTATE PR 6-8956 arba HE 6-2099
UŽ S 10.250

• PLANAI 
• PASKOLOS

Gyvenami namai. Biznio, in

6617 Archer Avenūs ir patvirtintus dokumentus.
C- R. Vradenburg, WA 5-6085

CICERO. EXTRA!

TeL 586-7400

-butų po 4 kamb.
Mūr. 3-jų 

Gazu ir alyva
WORTH apylinkėje parduoda-. aPši1^- Gera pajamų nuosavybė.

2 auto. mūr. garažas. Modern. vo-

JEI TIK GERO NAMO REIK,
TU PAS ŠIMKŲ TIK UŽEIK.
JEI UŽEITI PER TOLI, TAI PASKAMBINTI GALI.
JIS PAS TAVE ATVAŽIUOS, NEMOKAMAI APSKAIČIUOS. 
JEI REIK, PLANĄ PADARYS. GERAI, PIGIAI PASTATYS

mas “redwood shingle” apkaltas ; 
ranch narna* Spintelės virtuvėle «nios- APybnkeje 31st ir 52nd Ave. 

mašinų prijungtas garažas su i g 9^2 Cerma d. pgaražas 
akro žemės

V. S I M K U S
2618 W. 7lst Street Tel. PR 8-4268 ir TE 9-5531

tas ^ėmesio. Tik $20,250.
2-jų aukštų mūr. 2 po 5 kamb.

Alyva karštu vand. apšild. >Gara- i 
žas. Brighton Parke. $25,900.

Idealus namas gyventi su tė
vais — Mūrinis 5 ir 3 kamb. Gazu 
šildomas . Garažas. Marąuette 
Parke. Tik $19.500.

remontas.

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

“brąezeway”. Apie *4 
sklypas: gražiai apsodintas. 

GI 8-1177

IŠNUOMOJAMA FOR KENT

NAMŲ SAVININKU
TARPININKAUJAME 

BUTU IŠNUOMAVIMUI 
PATARNAVIMAS VELTUI 

TURIME LAUKIANČIŲJŲ SĄRĄŠĄ
BELL-V ARPAS Real Estate

6455 S. Kedzie —PRospeet 8-2232

4 kamb. namas, labai modernus, 
ant 2/3 akro žemės. Union Pier, i 
Miehigan. Savininkas turi parduo- 

1 ti dė! silpnos sveikatos. Skambinti 
VAKARAIS NOrmal 7-6146.

REAL ESTATE REAL ESTATE

[ Brighton. Gage ir Marų. Park.
Mūr. 5 ir 6 kb. c. šild., gar.—$23,500 ražas. Arti 62-os ir 
Mūr. rezid. 7 kb. dvig. gar.—pigiai.
Med. 2x4 k. gazu šild. gar.—-$16,500. ; $19.9(8).

Gražus mūr. namas. Koklių sto-X Pasirinkimą.-, gerų ir pigių namų. 2-ju butu mūr. 6 ir 4 kambar. 
Marąuette Parke de luxe 5 m- se- ; gas. gazu apšild. 5 mieg. k. 4 vo- namus burinai pa- 1 Qazu karštu vand. šild. 2 mašin

rnontai.

L. STAŠAITIS
Statybos Kontraktorias

0043 SO. SAMVrE AVKNUE 
CHICAGO 2». ILL.

Namų TeL PR 8-8878 |
PALIKIMAS

Turi būti greit parduotas. Prie 
Brighton Pk. lietuvių mokyklos 2 x.

_ ,6% kmb. mūr. Gazo šiluma. Alumi-
3-JV butų mur. 4—5—3 kamb. naus langai. Garažas. Duokite pasiū- 

Naujai atremontuotas. Gazu at- pAJAMOM
skiros srldymo sistemos. Garažas. $75.00 mėn. pajam 11 ir 6 kamb. 
Gage Parke. $26,900. savininkui. Naujas 2 auto garažas. -

Idealus namas gyventi su tė- Gase Pk- kamb
vais — Mūr. 5..ir 3 kamb. Atski- į Medinis. Brightoų. Pk. Gazo šilu- 
ros vonios. Al\va šild. 2 maš. ga-

Lawndale. GERAS INVESTAVIMAS
15 apartamentų švarus mūras prie 

Marąuette Pk. $16.0t>0 met. pajamų. 
Kaina 6 kartus metinės pajamos.

$2(M).00 MftN. PAJAMŲ .
tikrinkite mos. ” 'Jaiu «trsiu variu. suu. z. masių. 1.5, 2x4 ir krautuvė, mūr., prie

___ _ _ __ _ _ _ _ _ —. mūrinis garažas. Gage Parke- 25-os įr ęuiaįtk $2L|00.
.... ... .. . didelė ydinette” su spintelėm 2 kam. , BŪDRECKAS ' $28.500. į 5 % Mj^b./^T^iniegsLmieji, labai

apšild. Ąžuolo papuošimai, 2 autą. į s^von^tarnaitei, 1-me aukšte. Ru- ARCHER AVE LA 3-338* Draudimo Agentūra Patarnauja gražiai įrengtas, šildomas gazu. 1%
•---------------------------------------------------------- Visais Draudimo Reikalais >!»,,♦« B-ara-zas X0 Dedu skhoas.

well St. _ i 165x207 pėdų. Arti mokyklų ir baž-

OAK PARK — NORTH

numo. 3-jų butų mūr. apartmen- i n*°?. 2*me aukšte. Erdvus salionas. 
’ J; , 7 . . • atskiras valgomasis, bibliot., “den”,

tmis. 6-6-4 kambariai. . Radiant 
1. Ąžuolo papuošimai, 2 auto. .

____ „ -nOi c sys. šeimos kambariai. 2 maš. gar.garažas. Savininkas. S. Rock- gu , kanib butu Kamp sklypas

8542 S. KNOX AVE, Atdaras ap
žiūrėjimui sekmad. nuo 1 iki 5 vai. 
5^2 kamb. mūrinis, naujai deko
ruotas. įrengtas rūsys, patio. Sa-

Išnuom. 5 kamb- neapstatytas
butas, 2-me aukšte. Yra gazo pe- . > <t = -noo
čius apšildymui ir karštas vanduo. vminkas. Lt .>-<93~

, nyčių.

James O’Brien Real Estate
EUclid 3-1171

Dėmesio, nuosavybių 
savininkai

Namus lr žekię pirkti, parduoti lr 
išmainyti galite per mus.

Turime didelį pasirinkimą naujų 
ir senų namu.Ant Roscoe g-vės Galima su 1 ar o . - , 5850 ĮMOKĖDAMI PIRKSITE' pTrklmTTemės sklypus. Nėra jo-

_ . . ° Savininkas parduoda 2-jų aukštų gerą 2-jų butų namą. 2 po 4 kmb. kių išlaidų^ pardavėjui,
vai ais. ,mūr. namą.7130 S. Campbell. Ga- Rūsvs ir pastogė. Gera žas Gazu
SU 7-8746 arba MI 2-1402 ' Įima apžiūrėti šeštad ir sekmad. apšild. Tuojau galima užimti. Sko- 

nuo 10 iki 6 v. v. Skambinti ia lengvais išsirookėjimais. SVO-
Bridgeporte išnuomojamą du jl.A 3-1098.

kambariai ir virtuvė viengungiui- ------- ---------------------------------- :-------------
3613 So. Union Ave. I MŪRINIS NAMAS 2 butai po

Telef. CL 4-7835 | 3 kamb.: 2 kamb ir 4'Ą kamb. (3 savininkas parduoda gražų

BODĄ, 3739 W. 26th St. 
LAfavette 1-7038-

“facej
butai yra apstatyti). Garu apšild. i »>ri<k- — mino ranch namą. Nau-

J. BACEVIČIUS

BELLVARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. PRospeet 8-2233

auto garažas. 30 pėdų sklypas.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. WAlbrook 5-6015

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKABĖ, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS

J rengiame šiltu oru ir vande
niu šildomus pečius (furnaces 
-boilers). air cniTitioners, ry- 
nos Jgutters) iki 3 metų išsi- 
mokėjimas,

CICERO HEATING AND 
SHEET MET AL

2431 S. Kedzie Avenue, 
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL. 6-0412.

KAZYS ČESNAUSKAS
CHICAGO 29, ILL.

6928 S. Maplewood Ave. 
HE 6-2812 ir GI 8-4988

• Generalinis kontraktorius 
naujų namų statyba {vai
riems remontams ir namų per
tvarkymams • Turime dideli 
patyrimą namų statyboje. • 
Patys atliekame cemento ir 
medžio darbus • Apskaičiavi
mai nemokamai.

i

Atidarėme raštinę Cicero 
4936 \V. 15 St. OL 6-4980.

CICERO:
Med. bung.. 2 butai: 3 ir 4 kam,, 

gazu šildymas, geras skiepas, aukš
ta-pastogė. žemi mokesčiai. $13.900.

Mūr.: 2 po 5. 37 pėd. sklypas, 2 
auto garažas, geras mūras, nebran
gus.

BRIGHTON PARKE:
Mod’-rn. med. 6 ir 5 kamb. centr. 

šildymas. 2 auto garažas, labai žemi 
mokesčiai, arti Archer & NVestern 
susisiekimo.
...Mūr. 4 metų 5 kmb. 47 & Keating 
apvtinkėje. $3.600 {mokėti.

Mūr. 2 po 6. modern. butai,
$2 2.500.

GAGE PARKE:
Mūr. 2 po 5. 60 pėdų sklypas, ar

ti susisiekimas ir krautuvės, šviesūs 
kambariai, tik $17,900.

SIMAITIS
Realty — Insurance — Notary

Prie 80-os ir Morgan., puikus 2 po 
r 6 kamb. mūr. narnas. 2-jų maš. ga

ražas. Alyva apšila. Skubiai par
modamas dėl mirtlet. Pilna kaina 

$26,000. L’ėl smulkesnių Informaci
jų, kreiptis Grigas Real Katate.

Dėmesio: Vienas blokas nuo mė
sų raštinės naujas aukšto mfi- 

1 rlnis namas. Dėl tolimesnių infor
macijų prašome kreiptis asmeniška) 
mūeų raštinėje. Kaina $32.5UO.

Marųnetie Parko centre 5 kamb 
moderniškai {rengtas bunga’ow. Me
tiniai taksai $20« 80. Pilna kaina 
$18.900.00

Prie 71 lr saeramento gat. 7 me
tų 1^4 aukšte mūr namas Namas 
liuksus {rengtas. Apsauga nuo pot
vynio. Gazo šiluma, z auto garažas. 
Skiepas pilnai {rengtas, baras, vir
tuvė. Išvietė ir daug kitų patogumu 
Pilna kaina $25,750.00.

v.raziai jrenguo kambarių mfl 
rln. buDgaiow Gazo šiluma. Žiemi

REpublic 7-9515 arba REp. 7-4S39 niai langai 2 išvietės. 2 auto gara 
__________________________________________  žas. Daug kitu priedų- Kaina

COLUMBUS REALTY C0.
LAPKUS BUIEDERS, INC. 

LU 1-0400
6440 So. Pulaski Rd.

Prie 67-os 1o Saeramento mhr. 5 
kamb. i>ungalo\v. 5 m. senumo. KiIšnuomojamas atskiras kamba- mokesčiai. Naujas 2 auto.: ^‘„^uotas 3 »kg,ka„,b 2^ p. Karna

rys. Nebrangiai. 6821 S. Maple- garažas 5537 W. 63rd Place. ! <M,on4-s dtn • 1 'on--ątie =mn
wood. HEmlock 4-3063. POrtsmouth 7-0145

Išnuomojamas kambarys su at- Atdaras apžiūrėjimui sekm. nuo 1 
skiru įėjimu. Galima naudoti vir- jki 5 vai. Geros pajamos. Mūrinis 
tuvę. $10 savaitei. namas. Rūsys. Garažas. Pajamų

pilnas'rūsys. 2% auto. garažas. Di
delis sklypas. Dvigubas patio. Arti 
mokyk.. kraut. ir susisiekimo. 
$32,500. Te!. Kl.eetuood 4-1X60.

GRAŽUS ^VAJONIŲ
r. sklypas ant kalnelio. Atkalnėje miš-

ju»ix 1, '^^90 per men. -606 S- Rldgeway kelis, truput: mažiau negu akras že-
Isiruomojama nedidele krautute Ave. mes, ‘'black top” keli—i. laba; aukš-
Tinka “cleaner shop” arba batsiu- -------------------- :------------------ ---------------- i tos klasės bendruomenė. Galima
viui. $60 mėnesiui. 6 BUTŲ MŪRINIS ?

po 7 vai. vakaro Brighton parke. 6 po 5 kamb. Šil- Box A-101. c/« C. F.. Rrr 700.
dyma.-. ir karštas vanduo atskirai 108 ^<st Į-oke st„ Chicago į, m.

$18,500.
Marųoette Parke visai naujas. 3 

butai ir 2 atskiri kamb. su privačiais 
įėjimais ir vonioms.

Gage Parke. 2 namai. — Modern. 
S kamb. mūr. bungalow ir 2-jų bu
tų — 2 po 5 kamb. med.

VAINA REALTY
6540 So. Western Avenue

Skambinti
RE 7-8766.

Insurance
Public

A. ABALL R0CFIN6
įsteigta prieš 48 metas 

Gutters. Dovvnsponts. Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi. Išsrr alinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated). Dažymas iš lauko. 
"Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

I.A 1-6047 RO 2-8778

MOTERIS pritas dirbančią vedu- -i
:eU„š°?aAX'erbX* .5M . Sčiais ap,

ir California. Kreiptis šeštad. ar-1 ■ 1 •' ■ " —1 Garažas. Mokesčiai tik S1.j6. Mo
ba pirmad. tcl.H’Albrook 5-0970. PILNAI SUMODERNINTAS 3-jų dern. plytelių vonios. Apylinkėje
-------------------------------butų namas. 4-4-3 kamb. Gražios 16th ir 51st Ave. $20.800; jmo-

plytelių virtuvės ir. vonios. Rūsys I keti $5,000. BIshop 2-2162.______
HELP WANTED— VYRAI Garažas. Arti 26tn ir S. Kedvale : unonn no

r“ ■--■u u mi Ave. Savininkas turi parduoti, i PASTATYSlnlt RAMA PA“
Reikalingas pirmarankis kepė- į $15.900. LA 1-7038. fiAL UŽSAKYMĄ.

jas, patyręs prie lietuviškos juo- ATDARAS APŽICRfcHMLI 7148 S. Campbell Ave. vieta da- 
dos duonos. Gera proga geram .iiu intn .ir/.nnMi'n i i ,
žmogui, pastovus darbas, geras SEKM. NUO 1 IKI 5 VaL. L^- ar paruoš a s y jų ų __ ,
mokestis. 5 d. savaitėje. REAL n»«nt — Singer Ave. ir Logan St. mą. Informacijai i
RYE BREAD BAKERY. 2910 W. Nauji 6 kamb., 3-jų didelių mie ; 'Bcvere n A Glnmb Builocrs . 
40th SL LAfayctte 3-6927 gamųjų mūr- ranch stiliaus na-1 y4*5’’ »*c8icm Ave. WAiorooK
----------------- :------ ------------- ------------------' mai. Modemiškiausi vidaus įrengi- 5-0200-______________________________

mai; šild. gazu. Apsauga nuo pot- _________________ _ _
' vynio. Garažas. Tik 1 blokas nuo ANNTVERSAJRY SALE 

mokyklų, bažn. ir krautuvių. Ma- Nemokama dovana Jums: mūsų 
žas imokėjimas. Ten pat bus par- žemos kainos
duodami 3 platūs sklypai. Dėl Bendraukite betarpiškai su regist-

SHUKIS REALTY 

6433 S. Pulaski St.
Tel? LUdlow 5-5900'

2737 W.43rdSi., CL 4-2390
Perkant ar parduodant nekil-

HELP WANTED MOTERYS

šEIMININKK.
I.a Šalie Towers viešbučiui reika

linga šeimininkė, 40 iki 55 m. amž. 
Prižiūrėti tarnaites.

$18.900 oė
Marųuctte Parko centre s metų 

ant plataus sklypu S butu liuksus 
namas, i po 6 ' po 4. 1 pc S kamb
S’amas yra orcgina.ics statybos .
Gražiai įrengtas ssclepas. > atskiri anuojamą turtą-KCAl cistai* — pir- 
gazo pečiai 2 auto garažas is cat OJa pasitarkite so mumis dėl gre*-

Gage Parke 9 metų inflrtnė ręst to ir sąžiningo patarnavimo.
1* neita »n 2 auto garaž j Moder
niškai įrengta, gazu apšildoma, arti 
bažnyčios ir mokyklų, puikus susi
siekimas. Savininkas nupirko bizni 
ir turi skubiai parduoti su dideliu 
nuostoliu. Pilna katoa tik $16.750.

Brigton Parke ž aukštu mūrinis 
namus su 2 auto mūr. garažu. Nau-

TALMAN REALTY CORP. 
2625 W. 7lsl Streel
Chicago 29, niinois

Tel. REpublic 1-9400
$300.00 laukiame rimto pasiūlymo, f

Turim* k^Uia toiu Marquett< '
Parko rajone

A. J. GRIGAS

Parduoti, pirkti ar išmainyti na
mus galite Čikagoj-- ar jos priemies
čiuose.

Turime nuosavybių visur, taip pat 
tinime ir klientų, kurie nori pirkti.

Kreipkitės į mūsų raštinę, kur 
gausite geriausįjų patai įlavintą.

MAKQI-ETTK parke
Gražus ir didelis 9 butų mūras.

Virš $!t,50<i im tinių palmių. Visi • 
dideli kamb.. apkulti porčiai.

Kaip naujas 7 m. 2 aukštu mūras. ĮSTATE — INSURANCE —
2 butai po 4 kamb. ir išnuomavimui e. ,
kambariai rūsy. $4. 30<> metinių pa- ' NOTARY PUBLIC
jamų. Arti mokyklų ir krautuvių. 2301 Wcst K9tli SL, Chicago. III.

5 miegamų 1% aukšto mūras. Sta- Vfc>j tek.roIiai HĖmlock 6-2300
tytas pnes 6 m. 2 plytelių vonios. ___ ________________ _____________________
Aiumininiai antrieji langai, gazo šil- r, «*• i- j t-* o • v .aymas. 6125 S. Ricbtnond St. 2-jų butų

6936 S. MAPLEWOOD AVE. 
HE 4-7482

7

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 

3KITOKĮ PASTATAI!

Nauju namę pasirinkimas
Marąuette Parko apylinkėje 

M ODE L HOME 
77th * WHIPPLE ST. 

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. nuo 
1 iki. 5 vai. vak.

F. PETRAUSKAS CO., BuUders 
2523 West 69th Street 

PRospeet 8-3792

DAŽYMAS IR 
DEKORAVIMAS

Iš vidaus ir iš oro. “Recreation 
kamb. įrengiami rūsyje 

VISI DRAUDIMAI 
V. VAITEKŪNAS 

PRospeet 8-2215

KEBELIS BROS.
CONSTRUCTION C0.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS m PREKY B OS

2456 W. 69th St. RE 7-8399 tikslams skirtus pastatus.
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ

i aukšto 5x3 k. butai. Apkaitas mūr., 6 ir 6 kamb. 2 auto. mūr. 
X* ~«« T _ $250 menes, pajamų,

miesčiuose. Nereikia mokėti jokių ko- Karšto vandens alyvinė šiluma. 2 au- $30.000. Prašome nuomininkų ne- 
misų pardavėjams. Darbo rūpinsis tik to gar. Užpakaliniai laiptai viduj na- trukdyti susitarimui apžiūrėti 

.. . . _ zzi-x ge savininkas. Atliekama — medžio, mo. Nertas daugiau, bet parduoda • ’ „p k-6506 Iki
Skelbkltes Drauge, elektros, “plumbing", tinkavimo dar- kambariq geras u ;15 C. r. arba nuo 9 iki 10 v. v.

bus, įrengiame rusius, por^ius, rėk- mūrinis namas. 2 auto garažas, o________________________________________
_____________________________ reac. kambarius, virtuves, ir statome jame motorlaivis sų visais priedais.

baltinių taisy- smulkesnių informacijų skambiu- ruotu kontraktorium mieste ir prie- ] 2. a”?> garažas
R< I- U iik.„„i, - -Jl'U ____ K,__ ________ z P° * nk ».. mūras. » ___ •ma. t. t. •> d. darbo savaite. i •* xkalingos vietinės . rekomendacijos, kitę MAJbrpok O-O031. 

Turi kalbėti angliškai. Atlyginimas
pagal susitarimų. Kreiptis į M r.
Constant nuo 9 v. r. iki 4 popiet.

Miehigan 2-3400. (

IM kamb.

kamb.

bungalovv.

banjralow.

kmb.

DĖMESIO, MBOSAVYBES SAVININKAI!
TAUPYKITE KREIPDAMIESI J

A & D OVERHEAD DOORS
MIESTE & PRIEMIESČIUOSE.

NAMŲ SAVININKAMS ĮVADINIS PASIŪLYMAS!
VRŠUN PAKELIAMOS GARAŽO DURYS

16x7 įstatomos pradedant $124.
Pilnas perstatymo & pataisymo aptarnavimas 

4 Palėpės langai 
’ Virtuvės

reac. KamDariUS, virtuves, ir jame muiuruuun su visais priB.iuis. „ ... TIIAVf'TT 9 4,1 bnfi,nriestatus Atliekame Dilna darba Ne- Apžiūrėkite greitai. Geras pirkinys. $1.000 ĮMOKĖTI, (.eras 2-jų butų 
P . , .. . P ** , . L/ „r, Kvergreen Parke 1% aukšto mū- namas po 4 kamb. Naujas aj»šild.
mokamai apskaičiuojame. Jokio jmo- rinls 6 namas, 51x134 sklypas, * .■ movvjdu įr susis'ekimo
kejimo. Lengvos išsimok. sąlygos, mūro gar. dvi vonios $21.200. gazu. Arli rnokVKių ir susis.ekimo.

* Vonios
* Krautuvės priek

* Garo valymas
* Šildymas
* Šildymas
* Elektrifik,
* Cemento darbai
* Dažymas
* 2ieminės durys 

šon. taisymas

Priestatai
* Verandos
* “Recreation-’ 

kambariai
* Garažai 
Mūro darbai

• • Plyšių užtaisymas
* Rynos
* Gelež. turėkliai
* Brezent. stoginės 

(Awings)
♦ Stogai & namo
• Vandentiekis

& langai 
' Plytelių darbai

NEMOKAMAM JKAINA\ IMLI KREIPTIS BETKE'RIUO LAIKU 
EV 4-2899 ar EV 4-3410

Apdrausta * Įsipareigoję (bnndcd) turį leidimus " Unijos darbininkai 
FI1A ar banko finansavimas * Žemi mokėjimai.

A & D OVERHEAD DOORS 
3428 W. Nortli A»e. BNIcmp

1 met ti
$ 1 ’J.SOo.

3 metą

Mūr. pusantro aukoto 4 ir
M';: rotiette Pk. $2>iJHiii.

Mar. 2 apt. po 5 kamb.
M a r. I apt. po 5 kamb. .\Yarqiiet-

te PK.
12 apt. po 4 kamb. Garažas.
2 apt. po 4’^ kamb.

A. KATILIUS R E.
$10.500. LA 1-7038.Skambinkit dabar — AV 2-1888.

TOWERS BUILDERS,
General Gontractor,
5959 W. Montrose

KODftL PIRKTI 2-jų butų na MATAS R«E»
mą. jei už tą patį pinigą gali pirk- 10648 South Western Ave. 
ti 5 butų mūr.? Apylinkėje 50th BE S-8252, rez. PR 6X398
ir 22nd St. 3 po 3 kamb., 2 kamb. --------------------- ;— -----------------------------
ir 5’m kamb. Mūr. garažas. Geros ROOMING HOUSE. Apylinkėj LA 1-7038 
pajamos. Tik $44.500; įmokėti Central Park ir 1900 į šiaurę. Pa- 
$15,000. SVOBODA. 6013 Cermak jamų $800 per mėn. Savininkas 
Rd. BIshop 2-2162. apleidžia valstvbę. $46,500. Įmo-
---------------- -------------------------------------- keti $15,000. SVOBODA. 3739 W.

2 DE LUXE. visiems^metams 26th St. LAfavette 1 7038.
gyventi, namai ant '• akro žemės ----------------------------------------------------------
sklypo. Arti Miehigan ežero. Be- UNION PIER, MICHIGAN 
verly Shores, Ind. Apžiūrėti gali- 6 kamb. namas ir 6 vasarnamiai — 
ma susitarus telef. —- Beverly “cottages”, visi pilnai apstatyti,
Shores TRIangk 2-3054; arba tik 6 m. senumo. 1 blokas nuo 
Chicagoje, ED 8-5067. ežero. Joks rimtas pasiūh mas ne-

" “ bus atmestas,' Skambinti sav. Chi
cagoje LA 1 6769 arba Union

B«"verly Hills liuksusinis ranch 
namas 7% rnižiniškų kamb. visi ter. 
moĮianc langai, įrengtas ir šildomas 
rūsys.

BRIGHTON PARKE arti 451 h 
ir Fairfield. Lotas 25 x 125 p.
LLdlou 1-0403.

$2. 900 ĮMOKĖTI. Mūrini- 5 butų 
po 4 kamb. Apylinkėje 26th ir 
Keeler Ave. $260 pajamų per mėn. s::rd it ū'cštcrn

I biitu p<

2 po <» kamb. mūras. Arti Mar- 
< p i«' t m Parko ra ok \ k I ą, A t skir i šil
dymai gazu.

hutai ir tav« i na. Apylinkėje

k.)

PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7 -.8949
0S50S. ALBANY AVE. CHICAGO

IŠNUOM. SALE
k,, i Pier. Lakcside 5227.

Arti šv. Kryžiaus bažnyčios Marąuette Parke parduodamas 
bet kokiai progai nuomokite pa- namas Naujai apkaltas. 5 kam. 
togią salę — pigiai. 1820 W. 46th apačioje; 2 viršuje- Pilnas beis- 
St. arba susitarkite skambinant , mentas. Kaina $13.900. Skambinti 
Vlrginia 7-8575. ' PR 6-7660.

misceli.an>xh;s

irengts naujus tr ceratato sa- 
nus visų rūšių namo apšildy
mus, pečius (furnaces), gas lr 
alyvos “convereJon burners”, 
vandens “boilers"’. vandens nu- 
tekšjlnic, rtnaa (gutters) tr at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.
Š444 8. WEfirTKRN ATE., OM- 
cago, DI. VI T-B447 — D. Za- 
v-t—»-r- CSosvo teL OL 1-1617 
— V.

1\. ir 2 įh<
.Mūras .Marq<i»-llc Darko ctnlrc.

Brighton Parko apylinkėje 4 reg. 
butų mūrinis su 35 p. sklypu šalia.
Tik $26,000.

Prie Marųtiette Par&o 2-jų butų 
po f, kamb. Garažas. Platus sklypas.
S2i'T^*as mm Maryte P^ko. 7 ^rai cinns bizniu J 
m. mūras ant 37 p. sklypo. $190 butas. 333.1 »», >Jth ^t- 
pajamų ir puikus butas savininkui. ———M » ■■■
G Gr^„sPe3r^tbXrSifin' .Gage Par- Pi"iai pardutniama groserių 
ko. Užtikrintos geros pajamos. Rami krautuvė su visu inventorių, kurj 
vieta. Būtinai apžiūrėkite.

Avtcsiis 6 kamb. hungalow. Arti 
Marąuette Parko lietuviškų mokyk
lų. Patiks ir namas tr kaina. >.

Pa-dgėrftinas. 9 erdvių butų apart
mentinis. Auksinė proga investavi
mui.

I. STONKUS, R. E.
2617 W. 71 it SL

HE S-1SIT Bri» PB S-15#5

PKOGOS-OFl’OK'HrNrriES

Parduodama groserių krautuvė.
'ra 5 kamb.

galima pirkti atskirai. Savininkas 
•dėl ligos uždaro biznį. Tel. PUII-
man 5-387’ arba BEverly 8-6640

PARDUODAMA M O T E R Ų IR 
VAIKU RUP,U KRAUTUVE. Biz
nis išdirbtas per J5 m. Moderniški 
šviesaus medžio įrengimai. Gyve
nimui kambariai užpakaly. Ne
brangiai. 6924 So. AVesteVn Ave. 
HEmlock 4t7780.



VIRTUVfiS ATREMONTUOJA
MOS & BENDRI TAISYMO DAR
BAI. šaukite Carl Englund.

SA 1-7683 vakarais;
DE 3-6031 dienomis

C'REST CEMENT CO.
Cementuojame šaligatvius, laiptus, 

patias, garažui grindis. .Prieinaniom 
kainom. Joks darbas ne permaltas. 
Pilnai apsidraudę.

l*R 9-0583

DRAUGAS, šeštadienis, 1961 gegužės 2? x

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS SEKMADIENIAIS VŽDARY- 
x ŠIĄ AtTOMOIUUŲ PBEKY-

SVEČIAS Iš OLANDIJOS kai dr. M. Montessori aukštai BĄ

SUBMARINAI MYLIOS 
GILUMOJE

Už dešimtmečio submarinai

Kultūros fondasz
(Atkelta iš 3 pusi.)

APLANKĖ CHICAGĄ vertino, kaip pavyzdingą mo- . , . . . * plaukios mylios gilumoje, pa- , ... .Illinois valstybes senatas 42 , , .. 0 -r-> r veikti. Bet, dėl to1 — ' "“v 1 /~4 y-v v . z-. z-> IX /-v T •*> fr/v A I O 1 L— X tri O WN i i Z“V*.v -—v Vx."v va

JIM SERVICE
DAŽYMAS & DEKORAVIMAS

Vidaus ir lauko. Neapmokamas 
įkainavimas. Privatus, komerci
nis, pramoninis. 2058 VV. Cermak 
Rd, YArds 7-8112.

o t Taisome — Dengiame Stogus 
“Gutters” — Nutekamieji \amwlžiai 

Skardus dailiai 
I.ESNIAK ROOFING 

AND SHEET METAI. \YOKKS 
1806 \V. IStb St. Tel. CA 9-0569 

Nemokamai apskaičiuojame ir in- 
, spektuojame. Darbas garantuotas. 
[ Pilnai apsidraudę.

kinę, jos idėjų pasekėją, gerai 
Mano Montessori su žmona, jag supratusią ir tiksliai pritai- 

Association • • - ■
nationa’e (AMI) organizacijos 
generalinis direktorius, buvo at 
vykę iš Olandijos New Yorkan.
Gegužės 18 d. atskrido Chica- 
gon ir aplankė Mariją ir dail.
Adomą Varnus.

Montessori Inter- jcįnusį^ j^g metodus savo pėda 
goginiame darbe. Susirinku
siems svarstant įsigalintį Ame-

balsais prieš 9 priėmė nuosta- . laikydami ryšį garso bango- mes neturime 
nuleisti rankų, o neatlaidžiai

. tą, kuriuo draudžiama automo miS’ . aJ®1 a ^le P*11®1"8 veikti, tobulinti veiklos priemo-
1 bilių prekyba sekmadieniais. ?enklAs kartus negu da- nes ir saVO pastangas derinti su
• i_.____ x-:_= i___ j_ bar Apie tai papasakojo dr. D. tais gausiais kitų tautų jungi-Taipgi duodama teisė bendru

Illinois kongreso nutarimu už- S. Potter, gynybos laivyno epe niais, kurie siekdami savųjų tau
rikoje montesorinį sąjūdį, stei- ... eicVba sek- racijų departamento direkto- tinių tikslų, ieško talkininkų ir
giamų vaikams mokyklų ir dar aiy.1 . 1 4 F , rius, atvykęs į telemetrinę kon kitų tautybių sambūriuose. Tau-
; . ... ... madiniais. Kad draudimas sek e .. Z, . „ .. . , ■ •, - •želių klausimą, svečiai pareiškė ■ ,. . . , . . fereneną Chicagoje. SunRiau- tinęs gyvybes išlaikymas ir jos

. - ‘madiemais pardav neti automo- . , nordavimac cokančinm^ kartoms^ivo nuomonę ir patarė gnez- . . . . . . šia gilaus nerimo problema yra peraavimas seKancioms Kartoms
Malonių svečių viešnagė už- tai laikytis montesorinio auk- bilius pilnai įsiteisėtų dar rei

kia atstovų rūmų sprendimo. palaikymas ryšio. Radijo ban
gos neina giliau į vandenį. Ta-

W E N LE
Sodina Meirrion Blue Sod (žolę). 

Planai nemokamai 

Telef. VA 7-2757

S A N D S T R O M C O X S T R.
GENERAL CONTRACTORS 

Statome pagal užsakymą 
Rezidencijas ir komencinius 

pastatus. Atliekame remontus
bei padidinimus.

RE 7-2400

S & H LANDSC.APING

Graži pievele per vieną naktį. 
^Visas darbas ir medžiaga. Spygliuo- 
lį-iai pasodinami; ir apkarpymas, 
nemokami apskaičiavimai. Telefonai; 
GA 2-9302. RE 4-0936

truko apie tris. valandas Jiems Įėjimo dvasios ir jos metodo; 
buvo pristatyta LMDr. valdy- nepasiduoti naujų vėjų įtakai, 
ba, suteikta žinių apie jos veik nenukrypti nuo jos giliai išstu-
1, ir pastangas įsitvirtinti A- dijnotų gairių vaikų auklėji- Ryra. SUAUKOJO 380,000 KNYGŲ 
menkos dirvoje; taip pat api- me. M auKsw^oJ( muayiua
būdintas vykdomas auklėjimo Atsisveikindamas Mario Mon Šv. Patriko. Jos šimto metų su . YgU o
darbas lietuvių vaikų židinėly tessori pažadėjo netolimoj atei-’kakt;‘ švenčiant ketvirtadienį cnai suau ojosiun ui uzsie- 

ty vėl , aplankyti Chicaga ir pa- Sherman viešbuty buvo sureag-mo tautoms. Buvo tfeto gau

ŠIMTAMETĖ MOKYKLA

yra ne tik prigimtinė teisė, bet 
ir pareiga bei tautinė garbė, —

.. ' , . . baigė pasikalbėjimą JAV LBciau garso bangos gali pasiek- T. ®_ J “ T -,. Kultūros Fondo pirm. J. Šveti net 15 mylių. das.

L. Ii E R D T
Plyšių užtaisymas mūre ir pasta

tų remontavimas. Taisomi ir atsta
tomi kaulinai. Nemokamas įkainavi
mas.

10608 EDBROOKE
Skanrbinti bet kuriuo laiku.

IX 8-4827 arba l’l 5-9181

ŲUALITY BUILDING CONSTR. , v
Specialistai “tuckpointlng”. taiso-' a U namuose. a - ~~~ tas banketas kuriame da’vva- ti 250,000, bet rinkliava prašo

me dumtraukius. atliekame murmi- Svečiai parodė nuoširdų su- daryti viešą pranešimą. LMDr. Ias D«inKe’-<ls> Kunkule ua.vva. r
j darbus. Taip pat cemento, daiiy- .. . . * x x • .... . Vn aire 1 000 svečiu Toie mo- ko visas viltis ir dabar turima
S ir stogu darbus, visas darbas sidomėjimą LMDr.i veikla ir atstovių su gėlėmis palydėti vo aP‘e A,uuu svečių. ±uje mu-, _ _ .
„u v^d„- dinžlju. Mari0 Montessori sa svečiai išskrido Oinndiion. tykioje dėsto Krikščioniškų rūpino >s sutvarkyU ir is-

itališku jautnunu ir tempera- prieš tai sustodami dar vienai Brolių vienuolyno nariai. Ban- ^ųsti. Jos yra sukrautos Navy
' 4 - j- - zs, i j • ut keto metu Dasakė kalba vysk. Pier patalpose ir ten kviečiamimetu džiaugėsi atnaujinęs pa- antrai dienai Clevelande ir New Keto . n . F , 5 ... ^ . .Y t Hillinger, pabrėždamas, kad talkininkai paaet tvarkyt.

Chicaga nebūtų tokia pati, jei- ŽIŪRONAIS SUGAVO 
VAGI

mo darbus. Taip pat cemento, daily- 
dės 
lai
bas ga rantuotas. Mes patys dirbame. 
Nemokamam apskaičiavimui MU
5-1205.

ROBERT L. BOND
Bendras namų aptvarkymas. Iš vi- žintį su M. Varniene, kurią jis Yorke.

<iaus- Kamb. $2" ir aukšč. Tongai ... ,
iš lauko 42.50 ir aukšč. Garantuota, pažinojo nUO tų laikų, kaip ji ........
naujame. Skambinkite bet kuomet. lankė kelius kartus tarpt, mon- A UŽIMTOS ne^tų dirb? Krtkšeio-
S5-KSS "S-ii. SKS tesorinius kursus bei kongre- niškieji Broliai.
!±21----------------------------------- sus. Jis pasakojo kaip jo mo- .APART.MIKNIA1 ANT GE- pKAG¥VENB1AS TBlT,;T,

Una dr-.Ma.nJa Montess.on UEŽINKEUIO PAŽEKĖJE ATp,GO

DENDRAS
APDRAUDIMAS
Automobilių, ligoninėje bu
vimas. gaisro, gyvybės, bend
ras atsakomybės (Liability) 
ir kt-

E. A. K L I N E
414 Granville 

BELLtVOOD 20. ILL. 
Tel. LInden 4-6104

- - Didžiausias pasirinkimas vilnonių Ui minėj° Li.'tUVą, TUOŠėsi ap- 
medžiagu ii medžiagų užuolaidoms, lankyti Pabaltijo valstybes ir

Leiskite ekspertams ją piitaisyti. Baidams apmušti medžiagų. Plasticsi , cija patikrino leidimą pasta- goie balandžio menesį atpigo
Tuojau ir zipper fiy. 2547 w. Dmsion st. pravesti tarpt. Montessori SUK- ° J .

Atdara sekmad. Atdara šiokiadie- - tyti 35 aukštų apartamentmius vienu dešimtadaliu procento,
niais: pirmad. ir ketvlr. iki 9:30 v.v. lęjimo kurSUS Kaune prie M. _ . . J!. . „ , ...

AR 0-4340. ivomionio ,roiir„ _ _____ rumus virs Illinois. Central ge- palyginus su kovo men. kamo-

SERGA TV Federalinė Butų administra- Pragyvenimo išlaidos Chica-

Penki policininkai, naudoda
mi radijo telefonus ir žiūronus, 
sugavo vagį, kurte nukraustv- 
davo padangas nuo automobilių, 
pastatytų aerodrome.

Toj pačioj vietoj 10 metų. 
skambikite BE 7-4445. Namų vizi
tas su šiuo skelbimu 33.00.

TEL-Ru\D TV AND RADIO 
5839 W. Belmont BE 7-4445

Mr. Raczmarek. savininkes.
, Varnienės vedamų vaikų namų 

ir pr. mokyklos. Ją asmsniš-
ŠILDYMAS

A. Štančiaask&s instuliuoja vi-

KIEMAI APSODINAMI SOI TH 
S1DEJE

PITT’S LANDSCAPING
Roto-tilling — žeme išpurenama, 

klojame velėną, žolę sėjame, dirba
me su traktorių. Nemokami apskai
čiavimai. Darbas ir medžiaga garu.n-

^uoti. GLobe 8-3497.

Jei jieškote specialiai gerai atlik- 
' to darbo už specialias kainas už 
j — Garažus “rųmpus rooms”, arba 
i priestatus — būtinai šaukite

CAPITOL LUMBER CO.
GI, 3-4000 — TU 9-4OIM'
8210 Grumi Avė.. River Grovc. III. PLEASURE

Paruoštas 
• vestuvėms

ležinkelio bėglų Chicagoje. Mi- mis. Apie tai praneša Darbo 
chigano ežero pakrantėse. Ta- departamento Statistikos biu- geriausių Amerikos firmų gazu

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’ j namus.

SCHULTZ PIEVOS IR GĖIA'NV 
' PLANAVIMAS

Prityręs pievos planavimas ir prie
žiūra. Sėjimas. Apdengimas velėno
mis... Tręšimas... Juodžemis... Lygi
nimas__ Purškimas... Akmens dar
bai ir atviri priestatai (palios^.

CRestwood 2-3580.

DAŽYMAS
Žemiausios kainos, geriausia koky

bė. geriausias darbas. Patenkinimas 
garantuotas. Nemokami apskaičiavi
mai.

KRANK CASSARA 
MO 4-8600. Ext. 309

-

M PRO PLYŠIŲ V ĮTAISYMAS

padidinami guraž-ai. kaminai patai
somi pradedant nuo l^iiton-
■>uojatnas krautuvių priekis. Nemo
kamas įkainavimas.

VVALTER S BIAXi. REPAI U 
2756 N. Ashland VYe.. GR. 7-0725

ras Truputį pabrango susisie- ir alyva kūrenamus pečius (fv
lė panašių pastatų, iš viso už kimo išlaidos, taipgi asmeniš- naces). viaų dydžių oro vėsintu- 

A • vus bei Air Conditioners/ir atliekakos išlaidos, bet atpigo skaito- akVdoe darbuB
„iai ir pramogos, o taipgi -
nuomos.

Tel. GRovehill 6-787,5
JAUČIAMAS ŪKIO 

ATKUTIMAS

me rajone planuojama visa ei
D ft M ES I O !

$250,000,000.

RAIBSTA AKPXĖS, DREBA 
RANKELĖS

I.AKE RESTAIKANT
maistus pristatomas
• bankietains • viso

kių rū.šiij pobūviams.
108tti ansl Roberts Roail

Ir vėl net 82 Ulinois gyven-

mi. Elektrinis kanai. camz. pruva- 
lyntas.

Nemokailias įkainavimas. 
Garantuotas <iar!«is.

(UlacelaiMl 7-0090
dels. Vartoti 8 ar 10 “wides” Nuo

Peerless—Marlette—VVinston

Specialios nuolaidos už Show Mo- 
.0 “wides” Nuo

$395 ir aukščiau. 1101 E. 95th.

PILNAS PIEVŲ BEI GĖLYNŲ 
IŠPLANAVIMAS

Pašalinami nvdžiai. Padalomos kainom dekoravimas: Vidaus iri
plytin. aikštelės, išklojama MARIAN .. . . . __ _ ____
blue velėna, žalumynai pasodina- išores dažymas. Sienų popienavi- 
ini, krūmai, medžiai, visad žaliuojan- mas. Skambinti — 
tieji augalai, vienmetiniai augalai.
ptliekami akmens papuoš, darbai ir TE-rrace 2-8529
Hijų prūdai. KEŠ9-8370.

Aukštos kokybės prieinamom

Palos Hills. Iii. — GI 8-2520
4 tojai neteko teisės vairuoti au

Kanalizacijos shbčKimo*^^?^ tomobiį, nes buvo sugauti per- ūkio atkutimą. Tai tvirtina 9-
(<-atch basin) išvalymas

Kanalizacijos vamzdz.iai pataiso-

PRISIMINK — "Prieš perkant 
apsimoka kreiptis j"

F. M. M A R S H A L L 
CONSTRUCTION CO.

VISOKIO TIPO PAGERINIMAI

Padidėjusios statybos veda į

daug prisisiurbę alkoholio ir nių didžiųjų bankų atstovai, ap 
vistiek bevairuoją mašiną. klausti dienraščio “Sun-Times”.

LIETUVIŠKO STILIAUS MĖSINĖ IK DEŠRŲ GAMYKLA!

VOSYLIUS FOOD MART
2433 We$t 69th St. Telef. PRospsct 6-2113

FTEVŲ IR GĖLYNŲ IŠPLA
NAVIMAS sėjimas ir velėno
mis išklojimas. Žemės išpureni- 
mas. Prieinamomis kainomis. Ne
apmok. įkainavimas. PR 6-0301, 
WA 5-5161-

PLAUNAME — DAŽOME — 
SIENAS POPIERUOJAME.

Tvarkingai atliekame darbą, šau
kite Johnny.

Tel. 521-7807

Klijento užsakomas garažas

SI287.S0
gruntuoto r audontnedž. 

apkalimas, dviguba sn^ia, ė.-rpės, 
pritaikintos prie namo. sustiprin
ti pamatai. Ik pėdų plieno durys, 
šalutin. durys, langai.

Visokio tipo cemento darbai. 
KREIPKITĖS DĖL NEMOKAMO 

ĮKAINAVIMO
HU 3-8525 ar SK 4-9273

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

A. + A.
MICHAEL ANThOHy 

STACHHIK

DUMTRAI KIAL MCRO PLYŠI U 
UŽTAISOMI 

Slogai taisomi 
NUO S 10.00

Mūro plyšius užtaisome, st-'tome 
garažus. Ni. kas neatliks darbų pi
giau kaip m<-».

MALTERs P.LDG. REPĄ IR 
2750 N. Ashland GR 7-0725

LEE'S PIEVŲ BEI GĖLYNŲ 
IŠPLANAVIMAI. Pievos prižiū
rėjimas, velėna padengimas, ža
lumynai, krūmai, medžiai. Priei
namos kainos. — OR 4-7900.

S A N D E R S
VIRŠUN PAKELIAMOS

DURYS
t.ARAZO

■ šaligatviai,jfc Naujos aluminines garažo duris Grindys, 
Uždedamos už JlSS.iUk Medinės 
"sectional” durys — iik.š.Ou. garan
tuotos a metams. Taip pat garažu 
taisymas.
MAOIC l'LOTE < A 7-3221

A L
BCT KOKS MŪRIJIMAS

Plytų darbai, , • Naru. plyšių
užtaisymas 

įsuptai.
Aikštelės.
Į važiavimai.

Neapmokamas | 
įkainavimas i

Skambinti TRojan 7-0137

V

MAISTO TIEKĖJAI (Caterers)
LUU1LLE PARUOŠTO MAISTO 

PRISTATYMAS
Nuosaikios kainos. Viščiuku bet 

bufeto stil. pietūs. Skambinti SA
1-0933.

Skambinti S A 1-6933

BENDRI STALIAUS DARBAI

Perstat. kambar., priestatai, ap
mušimai. plyte!,., vandentiekis, 
elektros darbai. į

PE 6 4010

P R E- SE A SON SP EU IA L

I. M. R. BEATTY
LUMBER CQ. & HOME

MOD ERNIZATION CE N T t; RS
įrengiame šeimos kambarius — 

Kambarius rūsy 
Įrengiami' daugiau kambarių 

I lormers
Kambarius pastogėse Butus 

Darbų taupaučdas virtuves 
Garažus — Breczeways. 

Idėjos, planai. matavimas. me
džiaga pasirinkimui, konstrukcija, 

užbaigimas & finansavimas 
Jokio jrnokėjimo. Žemi mėnesiniai 

mokėjimai.
65 m. Patikimas patarnavimas.
Nemiikamiems apškaičiav iniatiis. 

skambinkite
HI 5-2012 GA 2-4030

BUILDKRS - CARI’ENTFTIS 
s statytojai . Staliai

Dekoravimas & tinkavimas
Sienų popieriai nuimami $15 , 

reg. — $25 dažymo ka.mb. Kamb. į 
dažymas, $25 už kamb. Sienos 
popieriuojamos, $20 už kamb.

NA 2-7416

I’ETERSON I’IMH'ESSIONAL 
GARDEN SERVICE

Narys National Assoeiation of 
Gardeners. Turime gėlių daigų. Ap
tvarkomi pieveles, medžius jr krū
mus. MI 5-3525.

A. VIKTORĄ
Carpentcr

• Remontuoju senus namus, statau 
garažus ir įvairius priestatus.

Pigiausia kaina
sąžiningas ir greitas patarnavimas.

Tel. WA 8-4784

SMITJUOS PREKYBOS 
SAVININKAI

Mano atlyginimas yra labai nuo
saikus. Aš atliksiu jūsų mėnesinę 
apyskaitą — metų ketvirčių ra
portus. Už kelis centus dienai, ar 
kuklų mėnesinį atlyginimą, įves- 
kit pagerintą atskaitomybės siste
mą, kuri atitiks visiems federali- 

•— —— —. — — — ; niams bei valstybiniams mokes
čių įstatymams. Jūs turėsite pil
nus ir patvirtintus dokumentus. 

C. R. Vradenburg, WA 5-6085

MURO PLYŠIU UŽTAISYMAS 
Garų valymas, kaminų pataisymas. 

Marnyzi.i nuėmimas. Stiklo blokų 
(taisymas. Piltų darbus. Dažymo ir 
stiliaus dailiai.

Nemokamas įkainavimas. Pilnai 
apdraustas.
MID-A.MERK'AN CONSTKI < TION 

:ta<>8 S. HhIsKnI St. Bl 7-909 f

A R I S T O C K A T
NAMV PAGERIMMAI 
:W22 W<*st 2«Hli SCreet

General Kontrak tortai,
• Jrensriarnr- britui rūsnos<,

• Narnai riale* Irami.
• Cc-rn' nto darbai,

• I nimtrankĮai statomi ir 
turšimi ra#- ta 1 iM y,
TI L 277-H»73

L

COMPTOMETER SCHOOI.

Platinkite “Drauge”.

NAMAI SXW(»MI l’Af.AL 
I Z.SAKY.MA

Sf.lyf>ų -i\innikm! Jokio įmokėjimo.
6 kamb. namas (rarvh) 1,179 kv. 

tadų, trys miegam., pilnas rūsys, 
jutam. plyt. vonia, jmont, virimo 
krosnis. Pilnai dekoruotas $14.950.
G. B. CONSTRUCTION COMFA.N*

Tel. GL 2-8274. ‘|

KEGISTER NOW!
IN

I.B.M. KEYPUNCH 
COMPTOMETER 

TYPING CLASSES
Ali Counott Short. In«-xp«'nsive 
.MORNINGS - AUTERNODNS 
EVEMNGS & SATURDAYS

CALL 644-9603
Room 7134 Mochandise Mart

6233 S. Westem Avc 
In Ilammond 5231 Ilohman

W’E 1-9600
COMPTOMETER SCHOOL

Ountad A: operated b> 
Comptometer Corp.

Vienintelė lietuviškų mėsos gaminių parduotuvė. Tik čia 
gaunamos mums nuo seniai įprasto skonio lietuviškos dešros: 
arbatinė, krokuvinė, svogūninė, nugarinė (palengvicai), skilan
džiai ir daug kitų rūkytų gaminių. Apart dešrų čia parduoda
ma: mėsa, lietuviški sūriai, duona ir kit. prekės ir delikatesai.

Krautuvė veikia nuo 8 ryto iki 9 vak., kasdien ir nuo 9 ryto 
iki 1 vai. p. p. šventadieniais.

THUNDEKBIRD
RESTAURANT & LOUNGE 

7501 South Shore Drive 
CHICAGO, ILLINOIS

Jei norite smagiai laikę praleisti ir skaniai 
pietus pasivalgyti, prašomi sustoti pas mus! 
TAIPGI PARUOŠIAME BANKETUS IKI 70 ŽMONIŲ

lei kas atvažiuoja į Chicago iš toliau, patogu pas 
mus sustoti, nes čia pat yra ir motelis. Rezervaci
joms skambinkite SOuth Shore 8-4458.

Atdara kasdien nuo 7 vai. ryto iki 2 vai. ryto

Česlovas ir Eliza Sakevičiai, savininkai
J

— „ u ——
JOMN W. PACIMNKIS MONUMENTS 

C. VITKAUSKAS-VITKUS
6819-21 So. Western Avė. — Ali Phones GR 6-3745

GRAŽIAUSIŲ 
PAMINKLU

PASIRINKIMAS

— o -
Lietuviai

savininkai
Atdara kasdien ir 

sekmad. nue 9 v rvt©
iki 5 vąl. popiet &

|f suopys«
itl U

Sekmadienį. geg. 38 dienų 
sueina vieneri metai, kai Visa
galis Pievas pas Save pasiėmė 
mūsų mielų . i metukų sūnelį 
ir anūką.y'

Liūdime ,»o visados.
Tėvai Robert ir Carol Staeli- 

nik. smėliai Antoiiiettc . ir 
Krank Barvitz bei Alliert ir 
Hclcn Sbu-hnik. teta l.orrainc 
su vyru Joscpli Ho»anicc. 
proM-iielė Marijona Izs-liavi- 
čitis ir kili giminės.

A. A.

Alina M. Jagminas
MESTAI SKAITĖ

(Pagal piriTių vyrų Jonušienė)
Gyveno 4 >Ss S. Paulina St.

Mirė geg. 26 d.. 1961. ; v.
r., ■ sulaukus pusės amžiaus.

Gimė Liv uioje. Kilo iš Te’ 
šių apskričio. Agerčių parapi
jos. Medinių Kaimo.

Amerikoje išgyveno apie 50 
metų.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
:! dukterys: Annų Barsk.es.
žentas Jonas ir 2 anūkjti; Zo
fija Navickas, žentas Silvest
ras. brolis Ignacas su šeima, 
švogeris Mateušas Šveikauskas 
su šeima. giminės: Eieanor
Bernardu- su šeima. Bill ?Įes- 
tauskas. Sofija Vytaitis, kiti 
giminės Lietuvoje: draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas Zudyekio 
koplyčioje. 1646 \V. 4Ctl> St.

l-aitiotuvė- įvyks pirmad..
geg. 29 ii., iš koplyčios 9 v 
ryto bus atlydėta į šv. Kry
žiaus parap.jos ’ bažnyčia, ku
rioje įi.ks gedulingos pamal
dos už veiiončs siela. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Niilifulę
anūkai.

Dukterys, žentai ir

l-iidol. dlrekl Z. Zudyekis. 
Tel. YArds i'-liTM.

X.
Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad š. m. 

gegužės 25 dieną mirė mūsų mylima mamytė ir teta •

A. + A.

PAULINA VEISIENĖ
63 m. amžiaus. Gimus Lietuvoje .Amerikoje išgyveno 9 m. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette Funeral Home koply
čioje, 2533 W. 7lst St. Laidotuvės įvyks šeštad., geg. 27 dieną, 
12 valandą bus išlydėta į kapines.

Nuliūdę: Duktė Elmira Blynienė, Olga ir Liūdas Kasperskiai 
Laidotuvių direkt. A. Petkus ir Sūnus, tel. GR 6-2345

f
Mylimam vyrui ir tėveliui 

- A. t A.
PETRUI J. GUDELIUI mirus, 

žmoną Joanę ir vaikučius nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime.

Viktoras, Regina ir Linas Kučiauskai

A. f A-

JUOZUI STAUGAIČIUI 
Australijoje miru^, liūdesio valandoje reiš
kiame gilią užuojautą dukrai Angelei ir žen
tui Algiui Raulinaičiams ir giminėms.

Balys ir Birutė čiurlioniai 
LOS Angeles

Barsk.es


<

/ mus

X Balto 5 skyriaus valdyba 
Marųuette Parke, ateinantį sek 
madienį, gegužės 28 d. d. 11:30 
v., parapijos salėje šaukia sk. 
susirinkimą, kuriame bus apta
riami artėjančio Balfo apsk. 
pikniko darbo pasiskirstymai, 
rinkliavos prie bažnyčios prave 
dimo reikalai ir aptariami kiti 
šalpos darbai. Susirinkimas

X Leonardą šimutį sveikino 
ministeris Stasys Lozoraitis iš 
Romos, ministeris Bronius Ba- bus trumpas, bet svarbus ir
lutis iš Londono, ministeris 

• Mejeris iš Argentinos, konsu
las M. Šalna iš Bostono, kon-

reikšmingas pavasario sezonui. 
Kviečiami nariai ir svečiai da
lyvauti. Marąuette Parko lie-

sulas dr. Julius J. Bioiskis iš tuviai turi » vertingai
Los Angeles^ Vilko pirminiu, i pasirodyti, kaip pridera tokiai
kas dr. A. Trimakas, Kunigų 
Vienybė, Amerikos Lietuvių R.
K. Federacijas centrinė valdy
ba, Ateitininkų Federacijos vy- 
siausias vadas ir sekretorius,
Balfo centro valdyba, LRKSA 
centrinė valdyba, . T&azys, Čibi
ras iš Urugvajaus, Juozas Lin- 
gis iš Stockholmo, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdy
ba — pirm. Jonas Matulionis iš 
Toronto, JAV Lietuvių Bend
ruomenės centro valdyba, Cle- 
veland, Ohio ir daugelis kitų.

X ALVUDO kviečiamas fendorf Urtė, gyv. 1918 Shel- 
Brighton Parko ansamblis “Tė- by Court. Minėtieji asmenys 
viškėlė” su tėveliais bei drau- Pra-šomi tiesiai kreiptis į Chi- į 
gaiš dalyvauja išvykoje, suren | ca»°s Balfo apskr. reikalų ve-;

kolonijai, šalpos organizacinius 
darbus tinkamai sutvarkyti ir 
sėkmingai pravesti artėjančią 
piniginę rinkliavą ir pikniką 
birželio 18 d. Bučo darže, Wil- 
low Springs, III.

X Balfo Chicagos apskrities 
valdybai yra skubiai reikalingi 
asmenys: Žemaitis Juozas, gyv. 
Rockwell st., Minelga Jonas, 
Lopeta Jonas, Valentina- Mei- 
žytė, Fregin Hermanas, gyv. 
726 W. 21 st., Tchechell Anna, 
2620 S. Claremont st., Schlef-

” DRAUGAS, šeštadienis, 1961 m. gegužės 27

Chicagos Aukštesniosios Lituanistikos mokyklos 
devintoji (1960 m.) abiturientų laida. Vidury sėdi 
direktorė A. Rūgytė, jos kairėje — kun. J. Raibu
žis, 8 A kl. auklėtojas, dešinėje — mokyt. J. Ma- 
silionis, 8 B kl. auklėtojas, inž. Grabauskas, tėvų 
komiteto pirmininkas, tarpe abiturienčių įsimai
šiusi M. Peteraitienė, motinų klubo pirmininkė ir 
devintosios laidos abiturientai:

Aglinkas Audrius, Baukus Kęstutis, Bičiūnas 
Alvydas, Bražionytė Teresė, Endrijonas Audris, 
Indreikaitė Dalia, Jucevičius Kastytis, Kavaliūnaitė

Jaunimo Centro studentų an
samblio fcaut. šokių grupė pa
sirodė praėjusį sekmadienį 
Grant parke įvykusioje “Žiedų 

i festivalio” programoje.

Šaltokas oras čia nesutrau
kė daug žmonių, bet tie, ku
rie atėjo — nesigailėjo, nes 
matė apie 15 tautų meninių 
vienetų pasirodymus. Daugiau 
2 vai. užtrukusioje programoje 
vaizdai keitėsi ir traukė į save 
žiūrovų akį.

Lietuvių pasirodymui buvo 
skirta antra vieta. Pradžioje 
išėjo šokėjai, kurie sušoko 3

. . „ _ šokius: Oželį, Subatėlę ir Gy-
Sigutė, Konaukaitė Janina, Norvilaite Gražina,! , .v
Paskočimaitė Laima, Pauliutė Roma, Plėnys Liuci- vatarą. Šokiai 'ouvo išpildyti ne 
jus, Reikalaitė Regina, Reikalaitis Gintaras, Sta-
siškytė Giedrė, Zelbaitė Jūratė, Zigaitytė Regina,
Acalinaitė Zita, Augius Džiugas, Bakaitis Rimas- 
Liubertas, Bičiūnaitė Vida, Bulotaitė Danutė, Bin- 
kytė Viktorija, Girdauskaitė Alma, Garbanytė Aud
ronė, Ignatonis Algis, Karaliūnas Rimantas, Leo- 
nauskaitė Rūta, Luneckaitė Daiva, Makaras Roma- 
nas, Navickaitė Dalia, Pavilčiūtė Ina, Račkauskas tas buvo siek tiek Per ^tas, 
Ramutis, Račkauskas Saulius ir Vaičaitytė Aud- pats palydėjimas negarsus ir 
ronė.

LIETUVOS VYČIAI DAINUOJA
Du Chicagos lietuvių viene- na laimingoji, kuri sėdėjo sce- 

tai: Lietuvos vyčių choras ir noje programos metu.

Bendrai imant, šio festivalio 
programa buvo įdomi, tik šal
tokas vėjas kiek nemaloniai 
nuteikė žiūrovus. Tenka paste
bėti, kad žiūrovų tarpe lietuvių 
buvo matyti maža.

Edv. š.

toje vaikams ir jų namiškiams' 
Forest Preserve lankoje, gegu- 
gės 28 d., sekmadienį, 12 vai.

deją Antaną Gintnerį, 5509 S. Į 
Ashland Avė., tel. HE 6-1691, į 
arba žinantieji apie šiuos as-{

renkamasi šalia Tautinių kapi- l menis atsiliepkite telefonu, naš 
nių — Bruzgulienės darže; išį^u ar žodžiu. Balfo vadovybė 
ten vykstama nušienauton miš bus jums labai dėkinga. Asme-

CHICAGOS AUKŠT. LITUANISTIKOS 
MOKYKLOS ABSOLVENTAI

DIREKTORE AL ICIJA RŪGYTE

Chicagos Aukštesnioji Litua- tų. Vertas pagarbos lietuviš-

blogai, tačiau publika kažkodėl 
geriau mėgo gyvus meksikie
čių, vengrų ir kitų šokius. Čia 
labai reikėjo akordeono, nes 
pianino (grojo F.Strolia) tak-

nelabai imponuojantis.
■ i L. Vyčių choras sudainavo

! nitikos mokykla, baigdama 12,2 dainas: Daina, daina ir Per 
mokslo metus, išleidžia 10 abi- | Klausučių ulytėlę. Nors šių dai 

į turientų laidą birželio 4 d. Jau- nų atlikimas buvo genas, ta- 
nimo Centre, 5620 So. Clire- čiau lauke nevisi galėjo girdė- 
mont Avė. Čia 5 v. vak. įvyks ■ ti darnią melodiją, nes kai ku- 

i mokslo metų užbaigimo ir abi- riuos garsus pagavo mikrofo- 
turientų išleistuvių aktas. Mo- nas, o kai kuriuos — ne. Malo-

LIETUVIŲ AUDINIAI 
TARPTAUTINĖJ PARODOJ

Lietuviškieji audiniai bus iš
statyti Chicagoj, Tarptautinėj 
parodoj nuo birželio 25 d. iki 

; rugp. 10 d. McCormick salėje, 
į Iš viso toje parodoje bus apie 
125 paviljonai. Eksponatų bus 
iš 60 kraštų, net iš Philipmų,

: Prancūzijos, D. Britanijos, Vo-4t 
i kietijos, Izraelio, Meksikos, 
Arabų respublikos. Numatoma, 
kad parodą apžiūrės pusė mili
jono alnkytojų ir apie 35,000 
prekybininkų. Parodos organi
zatorius yra Chicagos Preky
bos ir Pramonės Rūmai. Jų iš
leistame biuletenyje / pažymi
ma, kad Lietuvos skyrius bus 
suruoštas Nepriklausomą Lie
tuvą atstovaujančių įstaigų ir 
JAV-se gyvenančių lietuvių.

ko aikštėn, pietų link, už trijų 
blokų esančiom Pedagoginius 
bei tautinius žaidimus praves, 
akordeonu pritardamas, muzi
kas Faustas Strolia. Jam talki
ninkaus ansamblio kanklių va

ldovė Anelė Kirvaitytė su pėda 
gogėm. Visus vaikus su tėve
liais kviečia ir vaišinti rengiasi 
Amerikos Lietuvių Vaiko Ug
dymo Draugija, Ine., — ALVU- 
DAS.

X Kun. Andriuškos, kun.

niškai galėsite pasakyti ir Bal
fo pikniko metu, birželio 18 d. 
Bučo darže.

X Dail. Elena Marčių’ionie- 
nė, gyvai atjausdama šalpos 
darbus, paskyrė savo -gražią 
auką Chicagos apskrities Bal- j 

■fo vadovybei. Ji davė savo kū- į 
rybos dvi keramikos statulas, 
kurios bus paskirstytos Balfo 

‘piknike laimėjusiems lankyte)- i 
jams birželio 18 d. Bučo darže. 
Balfo vadovybė nuoširdžiai dė-

Bagdanavižita, ir tan. Vengro ko> ™ien,s menininkam, ir
kitiems aukotojams, ypatingai 
vietos prekybininkarhs ir vers-

25 metų kunigystės sukaktu
vių proga Tėvų Marijonų Ben
dradarbiai ruošia iškilmingą Iininka^> kurie šia proga ne- 
vakarienę 1961 m. lapkričio 5 P^^jo aukos. O jų yra la
d., sekmadienį, Martiniąue res
torane 95 St. ir Westem avė., 
6 vai. vak. Bendradarbių val
dyba prašo kitų organizacijų į 
tai atsižvelgti ruošiant savo pa 
rengimus. »

X Francis Joan Kanapack

bai stambių ir vertingų, kaip 
niekuomet iki šiol.

X Pamaldos už Suvalkijos į- 
vykhiose žuvusius ūkininkus 25 
metų sukakties proga bus lai
komos šv. Mišios š. m. ge
gužės mėn. 28 dieną (sekma-

su Romeyn Arlen Keir jung- j dienį) 9 v. r. lietuvių Jėzuitų 
tuvės įvyks šeštadienį, gegužės.’koplyčioje, Chieagoje. Po pa-

. 27 d., 10 vaL ryte Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje šv. Mišių 
metu. Moterystės sakramentą 
palaimins kun. Jonas Kuzins- 
kas. Vestuvių puota bus Niel- 
sens restorane,. 77840 So. Wes- 
tem avė.

maldų lietuvių ūkininkų bei jų 
organizacinio komiteto susi
rinkimas. Kviečia visus lietu
vius ūkininkus dalyvauti.

X A. a. Vinco Vebro atmi
nimui žmona Valentina pastatė 
ant jo kapo Šv. Kazimiero ka-

Tradicinė gegužinė, kurią pinėse (blofcag 30> duobė 193) 
ruošia Chicagos moksleiviai pamink1ą> kurig bus pa.
ateitininkai, įvyksta rytoj Tė- šventintas Kapu puvimo šven- 
vų Marijonų seminarijoj, Cla- ggguggg 30 d., antradienį, 
rendon Hills, Dl. Pradžia 1 v. val Giminėg draugaį
p. p. Tiems moksleiviams, ku- pažįstainį maloniai kviečiami 
rie neturi kaip nuvažiuoti į ge- dalyvauti šiose iškilmėse.
gužinę, bus vietos Marijos kuo
pos nusamdytame autobuse, X Jonas ir Vytas Taiandžiai 
kuris sustos Brighton Parke Lietuvos paviljono Chicagos 
prie bažnyčios 11 vai. 30 min. Tarptautinėje Prekybos paro-

X Nakties Adoracijos Na. ** .j™?™“ p“kyrS ’250' 
Tai iki šiol stambiausia asme-muose draugijos šv. Mišių no- 

vena . Švč. Šėzaus širdį prasi
dės birželio 1 d. — Kristaus 
Kūno šventėje ir baigsis bir
želio 9 d. — Švč. Jėzaus Šir-

niška auka šiam reikalui. Bro
liai Taiandžiai vadovu ja Am- 
bo i, Ine., statybos bendrovei.

X Sol. Laimutė ir inž. Leo-

REIKIA JAU DABAR 
RUOŠTIS SENATVEI

Dr. T. R. Van Dellen dien
rašty “Chicago Tribūne” rašo, 
kad vyresnio amžiaus žmonėms 
nemažai skausmo sudaro jaus
mas, kad jie yra nenorimi, kad^ 
jie yra sunkenybė ir t.t Jis 
sako, kad tai reikia pramatyti 
ir ruoštis iš anksto. Visų pir
ma, žmogus turi taip pakeisti 
savo būdą, kad jisai būtų ma-

nistikos mokykla birželio 4 d. kas jaunimas, kuris dar ver- kykjos vadovybė ir mokytojų nu, kad L. Vyčių choras, diri- •
išleidžia dešimtą . abiturientų tina lietuvišką kultūrą, myli įaryba kviečia visus absolven- guojamas F. Strolios, daro pa
laidą. Ši diena reikšminga ir savo bočių žemę, supranta lie- įus jr absolventes dalyvauti stebimą pažangą ir net apsiima
garbinga Chieagoje gyvenan- tuvių tautos valią ir troški- . akįo iškilmėse. Į lietuvių reprezentavimą tarp-
tiems lietuviams tremtiniams, mą. .... * 1 1 1 i tautiniuose festivaliuose Žino-
Nebojant visų aplinkybių, vei- Chicagos Aukštesnioji Litua-
kiančių neigiamai į lietuvybės nistikos mokykla buvo įsteig-
išlaikymą, gražus būrys lietu- ta 1950 m. kovo 11 d. Moky-I ’ Aukšt mok. salėje. dą, ju^ sunkiau įalima

---------- tojų Sekcijos susiorganizavu- į Pradžia 6 v v Kasa atdiara prisiprašyti
sios prie Lietuvių Tremtinių nuQ 4 y y Bdėtų dar galima Tenka pažymėtii jog feg

gauti. Kviečiame nesivėluoti. tivalis buvo numatytas vykdy- lonus> draugiškas ir jau dabar 
Programą čiurlioniečiai duoda ti gegužės 14 d. ir čia turėjo įsigytų artimų bičiulių; turi 

. . „ , . . , .j visai naują. Kartu dalyvauja dalyvauti Ateities šokėjų gru-! įau dabar būti tauri asmenvbė
atestatus, patvirtintus parašu tunentų laidą. ir solistai A stempužienė ir pė. Tačiau festivalį atidėjus ir bus ir senatvėje gerbiama
ir antspauda Lietuvos konsulo Jei mes peržvelgsime Ch. A. į v Verikaitis. (Pr.) Ateities šokėjams turint kitus . r . . 5.
P. Daužvardžio. - L. mokyklos absolve'htų, sąra- . . . Į jsinareie-oiimus pagalbon atė-1 myIlma" žmones> kune ne'

Jie pasekė pavyzdžiu anksty šus, pamatysime kiek daug lie-! X Mirusiųjų atminimo (ieną __ ____________________ įmoka kitiems žmonėms nuošir-
tremtyje

viško jaunimo pasiryžo ir iš 
tesėjo. Jie lankė šią mokyklą 
vieni 5, kiti 4 metus ir gausj Bendruomenės. Trečiųjų moks- 
lietuviškos gimnazijos baigimo j lo metų pabaigoje (1952 m. 
(lituanistikos dalykų) brandos pavasar.) išleido Dirmąją abi

X šiaindien, šeštadienį, čiur- ma, kai kurie senesnieji mūsų 
lionio ansamblis koncertuoja j vienetai sudarytų geresnį vaiz-

vesniųjų 9 laidų 216 absolven- tuvybės išlaikymui tremtvie iParaaldos Šv. Kazimiero kapi-;J° Jaunimo Centro šokėjų gru-

dirba šis jaunimas. Įsijungė į nėse bus 10:30 vai. Šv. Mišias ly
dumo ir meilės parodyti, kaip

į ... .. , • •• celebruos vysk. V. Brizgys. Šio festivalio metu įvyko žie- Jie gah tlketls to PatYs su_
X Ped. Lituanistikos 1^. f veiklą lietuviškų organizacijų. asigtuos diakonu kun. dr. dų karalaitės rinkimai. Iš apieį silaukti kritiškame savo senat- 

tutui per Instituto Globos Ko- Sukūrė _ ‘e,UJĮS 35s^unasi k. A. Matulaitis, MIC, subdia- 3d merginų buvo išrinkta vie-’vės amžiuje.
miteto ižd. kun. J. Kubilių, SJ, prasO .m°.Y \ J? konu kun. J. Budzeika, MIC. -------------------------------------------------------------------------------------

M Įm.pav,nus paaukojo Pamokslą pasakys kun. P. Ci- HŽ
20 dol. Uz si medžiagini ir mo
ralinį mostą gerb. prelatui in
stitutas nuoširdžiai dėkoja.

Daugumas baigė aukštuosius 
mokslus: daktarai, inžinieriai,MIC- Ka>”’ administra- 
mokytoiai chemikai, tčisinin- Pria»ma, kad gegužes 2? ir 
kai, žurnalistai ir t.t. 30 d- automobiliai į kapine,

Ch. A. L. mokyklos absolven į "cbus i'*™*™- <PrdX Bridgeporto Lituanistinė
mokykla ruošia mokslo metų tai dirba lietuvybės išlaikymo 
užbaigimą, kuris įvyks gegužės darbą, jie papildo retėjančias 
28 d., 1 vai. p. p. Sv. Jurgio j eiles senesnės kartos. Baigi- Į

Susijaudinimo metu
— Kodėl tamsta man pasa- 

parapijos salėje. Meninę dalį'mas šios mokyklos uždeda pa- kei neteisingą pavardę? — 
atliks mokyklos mokiniai. Pra- reigas absolventams būti va- klausia policijos valdininkas 
šo tėvelius kuo- skaftlingiau da- dais lietuviško judėjimo. Jų suimtąjį.
lyvauti. darbų laukia pavergtoji tėvy-’ — Dėl Dievo meilės! Aš bu-

X Sol. Stasė Klimaitė-Pau- 'nė ir > jos neapvils. vau taip susijaudinęs, kad pats
tienienė padainuos solo I^eo- 
nardo Šimučio jubilėjinėse iš
kilmėse gegužės-28 d., 4:30 v. 
p. p. Jaunimo Centre.

X Jei nusprendėte pirkti 
FM radiją, tai būtinai pasi- 
klausykit geriausio vokiško 
aparato Saba. šių aparatų ir 
kitokių firmų — importuotų ir 
vietinių — net kelios eilės pas 
Gradinską, 2512 W. 47th Str., 
FR 6-1998. (Sk.)

Chicagos Aukštenioji Litua- savęs nebepažinau.

VISI MOKSLEIMAI NUO 12 M. KVIEČIAMI Į

, VYRESNIŲ MOKSLEIVIŲ AT-KŲ

STOVYKLĄ DAINAVOJE
NUO LIEPOS 23 D. IKI RUGPICČIO 5 D.

Įdomūs svarstymai, pašnekesiai, maudymasis ir laužai. Konkur
sams prel. Jūras paskyrS Už-sirogistruokite iki birželio 20 d.,
vėliau vieta neužtikrinta. Informacija ir registracija Clevelf. ndA, 
Detroite ir kitur pas Kuopų Globėjus Centro registracija: A. Mu
levičiūte, (5510 So. Campbell, l'hieago 29, III. Tel. PR <5-1275. . .

dies šventėje. Novena bus at- nas Bildukai, abu operos choro 
likta draugijos centre — Ma- dainininkai, gegužės 17 d. susi- 
rijonų koplyčioje, Chicago. laukė sveiko ir gražaus sūnaus,

X Sv,. Pranciškau, kuris bus krikštyta. Rimo
rtmėjų 5-to skyriau, Manjuet- Jo"° var'Jais' MotiPa ir san”s, 
te Parko susirinkimas jvyks tt Augustino, ligoninės jau 
gegužė, 28 d. 2:30 p. p. Ago- ^žo • namua' L- ir L' Bi,du- 
to, Seneviėienė, namuos, 6728 Sai 3an au?i"a dukrelę Ia'lrę' 
S. Campbell avė. Maloniai pra
šo nares atsilankyti.

X Visi gydytojai su žmono
mis ir svečiais kviečiami rytoj 
atsilankyti į Golfo dieną Silver 
Lake Country Club (147 str. ir

X Rambyno vasarvietės Union 
Pier, Michigan, atidarymas 
bus gegužės 27 d. Juozas ir 
Petrė Kinderiai kviečia į ati
darymą ir susipažinimą jų va
sarvietės (buv. Gordon Beach

82nd avė.) Orland Park, III. , Hotel). Smulkesnių informaci- 
Tel. FI 9-6940. I jų rasite skelbime. i

TESKAMBA DAINOS D2 LAISVA LIETUVA!

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ

DAINŲ ŠVENTĖ
CHICAGOJE

1961 m. liepos 2 d«, 3:00 vai. po pietų
INTERNATIONAL AMPHITHEATRE, 43rd ir Halsted Street 

BILETAICHTCAGOJE:
Karvelio prekyboje,

3322 So. Halsted St.

Maisto krantinėje.
43T.8 Ko. Campbeil Avė.

Marjcininoso .
2511 West <59 Street.

Cteeroje, Stangenhenro kraut. 
1447 South 60 Avenue.

$5.00 4.OO, 3.00, 2.00 lr 1.00
Visos vielos rezervuotos.

HAINV ftVIATftS nrST1\F.
telkia

INFORMACIJAS IK BII.KTI S
25OI West (50 Street 

CHICAGO 29. IM,.
PK K-22M3

PAŠTĮ 1 ’JtSA ROM I.

kartu siunčiant piniginį čekį, Muo 
adresu:

I.ITIHANIAN SONC, 
FKSTIVAI, COMMITTF.F.

2501 \Vest fi# Street 
Chicago 29, III.

DALYVAUJA CHORAI IS JAV IR KANADOS

VASAROS STOVYKLA 
BERNIUKAMS

Nuo 8 iki 14 metų amžiaus 

T. T. SALEZIEČIŲ VEDAMA

Cedar Lake, Indiana

Nuo liepos 2-os iki rugpiūčio 19-tos
Įvairūs sportai — Arkliais jodi

nėjimas. Du savi ežerėliai —
Valtys, meškeriojimas — Laužai

— o —
Mokestis $25.00 į savaitę

Dėl informacijy rašykite TT Saleziečiams arba 
skambinkite Cedar Lake, Indiana 3101

Visi vaikai nuo 8 iki 12 metu kviečiami į
JAUNUČIŲ AT-KŲ STOVYKLĄ

DAINAVOJE
nuo birželio 24 dienos iki liepos 8 dienos

Moderniška programa, žaidimai, maudymasis ir laužai stropioje 
Putnamo SESELIŲ, Tėvų ir mokytojų priežiūroje. Registracijos 
mokestis $5. Registruoja visi Globėjai At-kų Kuopose, o Centro 
registracija:

B. Miniataitė, 6038 So. Springfield, Chicago 29, III. 
Tel. 735-4731

KAINA: vienam asmeniui dvi savaitės $45 — 
dviem šeimos asmenim $80.

r^
Kas tik turi gerą skonį, viskį perka pas Lieponį!

Moderniškiausia lietuvių baldų krautuvė Chieagoje
Prekėo be brokų, kainos žemiausios Chieagoje. i&simokė- 

jimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių firmų 
baldai. Televizijos, šaldytuvai ir visa namams ir ofisams įrengti.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI— 
FURNITURE CENTER,INC.

6211 S. Westem Av„ PR 8-5875; 8207 S. Halsted, VIctory 2-4226 
Krautuvė atidaryta pirmad. ir ketvirtad. 8 v. ryto iki 9 v. vak. 
Kitomis dienomis nuo 9—6 vaL Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai.




