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ATSAKYMAS Į SPJŪVIUS
DR. KAZYS SRUOGA

įvykius žinome. Pietų Ameri- nebūti aiškaus atsakymo. Demo- 
koje, Afrikoje, Paryžiuje ir Vi- kratija turi nagrinėti ir svarsty- 
duriniuose Rytuose prasidėjo ti. Bet gi vienas dalykas aiškus, 
spjaudymai į Jungtinių Ameri- Spjūviai (raudonomis seilėmis) 
kos Valstybių veidą. Tikslas aiš- į Amerikos veidą daug padės 
kus. Paniekinti JAV ir kruvinai tiems Amerikos politikams, ku- 
supykinti su spjaudytojų tauto- rie tvirtina, kad yra tik vienas 
mis ir valstybėmis. Kas gi gali būdas išgelbėti Ameriką nuo pa
būti suinteresuotas šitais veiks- niekinimo, o visą pasaulį nuo 
mais? Reikia truputį pažiūrėti į bolševizmo jungo. Tas būdas 

yra: visų (didžiųjų ir mažųjų,faktus.
Jungtinės Amerikos Valsty- turtingųjų ir neturtingųjų) tau- 

bės kolonijų neturi. Pavergtųjų tų laisvė ir nepriklausomybė, 
tautų niekada neturėjo ir neturi. 
Diktatorių čia taip pat nebuvo 
ir nėra. JAV visada pasisakė ir 
pasisako už visų tautų laisvę ir 
jų neginčijamą teisę būti nepri
klausomomis. Kam gi toks JAV 
nusistatymas gali būti žalingas? 
Atsakymas: tik tiems, kurie tu
ri pavergę svetimas tautas ir tu
ri kolonijas. Taigi. Pirmoje eilė
je Sovietų Sąjunga. Toliau An
glija ir Prancūzija. Pati didžiau 
šioji kolonijinė imperija buvo Di 
džioji Britanija. Ji, tačiau, su
gebėjo prarasti daugumą savo 
kolonijų be triukšmo ir kraujo. 
Išimčių buvo. Kas tiesa, tai tie
sa.

Bet gi Prancūzija pastarai
siais laikais garsėja savo kruvi
nomis pastangomis išlaikyti pa
glemžtąsias žemes — kolonijas. 
Indokinija. Egipto užpuolimas. 
Ir kraujo klanai Alžirijoje. Pran 
cūzija, būdama JAV karo sąjun
gininke, reikalauja, kad Ameri
ka ją remtų 100% jos kovose 
prieš Alžiriją. O kai Amerika to 
nedaro ir prancūzams tos impe
rialistinės kovos nesiseka, tai iš 
desperacijos prancūzai puola 
JAV ir kursto visus kitus prieš 
Ameriką.

Sovietų Rusija ne tik turi pa
vergusi daugybę tautų, bet vis 
dar siekia daugiau ir daugiau 
žmonių ir žemių pagrobti. Gi So
vietų Rusijai tėra viena vienin
telė kliūtis: JAV. Sovietų Rusi
ja suranda sau talkininkų prieš 
JAV. Tai nepatenkinti prancū
zai. Ir nepatenkinti arabai — 
Nasserio draugai. Prancūzai ne
patenkinti, kodėl JAV nepadeda 
jiems nugalėti arabus. Gi arabai 
nepatenkinti, kodėl Amerika ne
meta viso savo svorio už arabų 
teises ir nepriklausomybę.

Koks gi gali būti JAV atsa
kymas į užmetimus ir įžeidimus 
— spjūvius? Dar ilgą laiką gali

Kas tam priešinasi, tas niekina 
Ameriką ir jos idealus.

“ " >
Vokietijoj raudonieji 

pagrobė 60 vaikų
BERLYNAS, geg. 24. — Ber

lyno vyskupijos religinis laik
raštis „Petrusblatt“ praneša, jog 
iš Stralsundo miesto, rytinėje! 
Vokietijoje, komunistų valdžios-1 
pareigūnų įsakymu buvo išvežti 
į nežinomą vietą 60 vaikų, gyve- 

I nusių katalikų kolegijoj. Kolegi
jos vadovybei įsakymą išduoti 
vaikus davė pats miesto burmis
tras. Negelbėjo nė Berlyno vys- 

" kupo Doefner asmeniškas apsi
lankymas pas burmistrą, sie
kiant pakeisti komunistų planus. 
Vaikai buvo išvežti, visai neat
siklausus tėvų.

Panaikins karinį stovį

Senato grupė pradeda lėktuvų susidūrimų tyrinėjimus — JAV karinės aviacijos, senato, civilinės 
aeronautikos nariai, ruošiantis tyrinėti masinius lėktuvų susidūrimus ore, susitiko VVashingtone. 
Grupėje yra (iš kairės j dešinę) karinės aviacijos sekretoriaus pagalbininkas Malcolm A. Macln- 
tyre? gen. Maurice A. Preston, aviacijos veiksmų direktorius; šen. A. S. Mike Monroney (D., Okla.) 
iš senato aviacijos komiteto; ir civilinės aeronau tikos administratorius James T. Pyle. Pyle pa
reiškė, jog civilinės aeronautikos administracija sudarė naują oro kontrolės sistemą, rezervuoda
ma trim tikrus oro ruožus komerciniams lėktuvams. (INS)

AR ATEIS DE GAULLE?
PARYŽIUS, geg. 24. — Alžirijos sukilėliai vakar kreipėsi į 

prancūzų tautą, kad ji nuverstų ketvirtąją respubliką ir generolui 
Charles De Gaulle suteiktų valdžią.

Armijos generolų ir jų revo
liucinių komitetų, visoje Alžiri
joje veikiančių viešojo saugumo i 
vardu, yra viena iš pačių pavo
jingiausių grėsmių, kokias tik 
yra pakėlusi Prancūzijos vyriau
sybė.

Tas pavojus ypač išryškėjo po Į 
to, kai generolai, musulmonų ir 
prancūzų kolonistų atstovai su
sirinko į vyriausybės rūmus Al
žire ir paskelbė, kad jų jau su
darytas bendras visos Alžirijos 
komitetas.

Premjeras Pierre Pflimlin vis 
dar kietai stengiasi pasiekti tai
kaus susitarimo su Alžirijos 
maištininkais, bet greita prie
šingų įvykių eilė padarė tai be
veik neįmanomu pasiekti.

* *

Gen. de Winter pridūrė:
— Aš vaikštau pats vienas 

arabų apylinkėse, kurios pava
dintos „blogomis“ apylinkėmis. 
Aš nebijau, kad arabai man ką 
nors blogo padarytų. Jie žino, 
jog aš esu generolas ir jie žino, 
kad mes esame draugai. Bet jei 
reikalas būtų, mes galime būti 
griežti draugai.

De Winter yra tylus, atrodąs 
nuolankus žmogus, bet yra pa
garsėjęs savo drąsa. Gegužės 14 
dieną riaušėse Orane jis pats 
vienas įžengė tarp triukšmaujan
čiųjų ir grąžino tvarką.

BAISIOJI PRIESPAUDA l

AMMAN, Jordanas, geg. 23.
Jordano parlamentas vakar 

pareiškė pasitikėjimą premjero 
Rifai vyriausybei. Premjeras Ri
fai pažadėjo panaikinti karinį 
stovį, kai kaimyninėse valsty
bėse bus ramiau.

I

Britanija duos Libijai 
9 milionus dolerių

LONDONAS, geg. 23.—Pagal 
1953 metų sutartį, Britanija 
duos Libijai §9,100,000 kasmet 
sekančiais penkeriais metais. 
Kasmet bus duodama §1,400,000 
daugiau negu praėjusiais penke
riais metais.

Naujas laivas
GROTON, Conn., geg. 24. — 

Naujas JAV atominis povande- 
i ninis laivas Skipjack bus paleis- 
1 tas į vandenį gegužės 26 dieną.

Nėra jokio esminio pasikeitimo komunistų laikysenoj 
Bažnyčios ir tikinčiųjų atžvilgiu. Prof. Cavalli atkreipia 

skaitytojų dėmesį į Pabaltijo valstybes
Mūsų korespondentas Italijoje

ROMA, geg. 23. — Įtakingas Italijos katalikų mėnesinis žur- j 
nalas „La Civilta Cattolica“ paskutiniame numeryje atspausdino i 
straipsnį antrašte: „Katalikų Bažnyčios Kryžiaus kelias komunis
tinėje priespaudoje“.

Straipsnio autorius yra komu
nizmo žinovas prof. Cavalli, ku
ris prieš keletą metų yra para
šęs ilgesnę studiją apie padėtį 
Pabaltijo kraštuose. Šį kartą jis 
pateikia panoraminį vaizdą, iš 
kurio aiškiai matyti, kad ir šian
dien Bažnyčia visuose komunis
tų valdomuose kraštuose — nuo 
Pabaltijo iki Jugoslavijos — ei- 

i na tuo pačiu erškėčiuotu Kry
žiaus keliu. Nors iš kalėjimų bu
vo paleistas vienas kitas vysku- 

Į pas, bet Bažnyčia ir toliau pasi- 
| lieka be pagrindinių teisių atlikti 
savąją misiją. Ji neturi spaudos, 

į mokyklų, organizacijų, semina- 
j rijų. Jos ateitis yra dideliame 
: pavojuje, nes ateizmas platina- 
Į mas visomis priemonėmis, ku
rias komunistai vieni yra suėmę 
į savo rankas.

i
normaliais laikais jų visuomet 
būdavo apie 500.

i

Sovietų Rusija 
plės sintetinius 

gaminius
MASKVA. — ,.............

111 paskyrė ištisai visą pirmą

Gen. Raoul Salan, vyr. pran
cūzų vadas Alžirijoje, vakar pir 
mininkavo atidaromoje sesijoje. 
Dar reikšmingesnis įvykis, kad 
riaušininkai Alžirijos komiteto 
antrais pirmininkais išrinko gen. 
Jacąues Massu ir musulmonų va-

Stritch atsigauna
ROMA, geg. 24. — Kardino

las Stritch palaipsniui atsigauna. 
Kard. Stritch smegenyse išsiliejo 
kraujas praėjusį pirmadienį ir 
buvo dalinai paralyžuotas.

dą Carą.

.Izviestijos“ Nr Massu yra žymus riaušininkų
• - • vadas ir sudarė pirmąjį priešvy-

puslapį paskelbimui Sovietų Są- riausybinį komitetą. Bet taip pat 
jungos komunistų partijos cen- krenta į akį faktas, kad gen. Ša
trinio komiteto nutarimo, priim- ^an aktyviai dalyvavo posėdyje, 
to pagal Chruščevo pasiūlymą. kontroliuoja Prancūzijos

■ Nusistatoma stipriu tempu plės- 400,000 vyrų kariuomenę Alžiri- 
ti chemijos pramonę ir sinteti- 
nių medžiagų gamybą, stengian
tis ja patenkinti gyventojų rei
kalavimus. Sąjunginių respubli
kų ūkiniai rajonai skatinami į 
tos pramonės šaką investuoti 
didesnius kapitalus.

Plečiant šią pramonės šaką nu 
sistatyta baigti 37 statomas tos

Komunistai nori pridengti 
raudonosios armijos žiaurumus

Vengrijoje

Turėdamas visa tai prieš akis, 
straipsnio autorius nemato jokio rūšies įmones, pastatyti dar 120 
esminio pasikeitimo komunistų naujų ir išplėsti veikimą 100-to 
laikysenoj Bažnyčios ir tikinčių- jau esančių.
jų atžvilgiu. Kai kur dalinai at- , , .
leisdami varžtus, komunistai šie ■ S,u.° klaus'mu Pasakytoj!
, • +;u hv.i„ Chruscevo kalba įsspausdintakia tik propagandinių tikslų. Izvi tį- „ N n2E -- , ... 
Tuo jie nori tik pridengti raudo- ” ... ’.. -T . rascio 4 pusi., ii uzeme 3 L, pusi,nosios armijos žiaurumus Vengri F 1
joj, kuriuos dar ir šiandien su 
pasibaisėjimu mini pasaulis. Ko
munistų antireliginė programa 
ir toliau pasilieka ta pati. Ko
munizmas negali nuslėpti savo 
esminės bedievybės, kurią jau 
seniai yra pasmerkę popiežiai.

Prancūzijoje vėl padidėjo kri
zė, sustiprindama De Gaulle ga
limybes sudaryti valdžią. Pran
cūziją galįs ištikti civilinis ka
ras. Vakar gen. Salan įsėdo į 
gen. De Gaulle šalininkų vežimą 
ir jo lojalumas Pflimlin’ui pasi
darė abejotinas.

Viešojo saugumo komitetas

ALŽIRAS, Alžirija, geg. 24.— 
Visos Alžirijos viešojo saugumo 
komitetas (faktiškoji revoliuci
nė vyriausybė) vakar buvo for
maliai sudarytas- Alžire.

Generolo de Winter žodis

Paleidę is armijos
TOKIO, Japonija, geg. 24. — 

Komunistinė Kinija pranešė, jog 
ji 6 milionus karininkų ir karei
vių paleido iš savo armijos nuo 
1950 metų.

Mechanizuoja durpių 
kasimaV

OKUP. LIETUVA. — Kazlų 
Rūdos rajono durpynuose pasta
raisiais metais pradėta naudoti 
savieigiai durpių kasimo agrega
tai. Tokią mašiną aptarnauja 6 
žmonės. Per pamainą ji pagami
na ir pakloja 65 tonas durpių.

Lietuviai kovoja prieš 

komunizmo vergiją 
"L'Osservatore Romano" dienraštis apie Lietuvą

VATIKANAS, geg. 24. — Va
tikano dienraštis „L’Osservato- 
re Romano“ gegužės 7 dienos lai
doje atspausdino ilgesnę studiją 
apie senovės lietuvių religiją.

Peržvelgęs įvairius istorinius 
šaltinius, iš kurių galima susi
daryti vaizdą apie pagoniškąją 
lietuvių religiją, straipsnio auto
rius, žinomas religijų istorikas 
Luigi Vannicelli ypač pabrėžia 
tvirtą senovės lietuvių tikėjimą 
į sielos nemirtingumą.

Straipsnis baigiamas tokia iš
vada: „Sprendžiant iš visų isto
rinių duomenų, galima sakyti, 
kad lietuvių tauta visuomet bu
vo nepaprastai religinga. Jei ji 
vėlai priėmė krikščionybę, tai 
buvo vien dėl to, kad lietuviai at
kakliai gynė savo nepriklauso
mybę. Tą pačią nepriklausomy
bę jie nemažiau atkakliai gina ir 
šiandien, kentėdami nepakelia
mą bedieviškojo komunizmo ver
giją, kurią Lietuvai atnešė pa
vergėjai rusai“.

• Popiežius Pijus XII bendro
je audiencijoje gegužės 15 d. pri
ėmė apie 20 tūkstančių tikinčių
jų, atstovaujančių įvairioms tau
toms bei rasėms. Didžiausios 
maldininkų grupės buvo iš Vo
kietijos, Italijos, Kanados, Jung
tinių Amerikos Valstybių ir Is
panijos.

Kalendorius
Gegužės 24 d.: švč. Marija, 

krikščionių gelbėtoja; lietuviš
kas: Gina.

Gegužės 25 d.: šv. Dvasios at
siuntimo šventė (Sekminės); lie
tuviškas: Agis.

Saulė teka 5:25, leidžiasi 8:11.
Oras

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
dalinai apsiniaukę ir šilčiau, apie 
70 laipsnių; rytoj — vėsiau, ga
limas lietus.

Kiekveina kova prieš Dievą 
baigėsi negarbingu 

pralaimėjimu

„Jei Bažnyčia savo Kryžiaus 
Keliu eitų, remdamosi tik natū
ralinėmis jėgomis, — baigia 
straipsnį „La Civilta Cattolica“,

Pažvelgė į atskiras valstybes

Peržvelgdamas atskirus kraš
tus, autorius nurodo, kad Ven
grijoje katalikų gyvenimas yra 
pasidaręs nepaprastai sunkus, 
ypač po 1956 metų revoliucijos, 
kurią sovietiniai tankai paskan- 

• dino kraujuje. Čekoslovakijoj Ka
talikų Bažnyčios hierarchija yra — su pagrindu galėtume baimin- 
labai suvaržyta. Rumunijoj, Al
banijoj, Bulgarijoj katalikų per
sekiojimai tebesitęsia. Lenkijoj 
nuo 1956 metų pabaigos kova 
prieš Katalikų Bažnyčią sušvel
nėjo, bet antireliginė komunistų 
ideologija ir toliau pasiliko griež 
tai priešinga religiniams tautos 
įsitikinimams. Dėl to ir kovos su 
švelnėjimas yra tik dalinis ir ne
pastovus.

Straipsnio autorius atkreipia 
skaitytojų dėmesį ir į Pabaltijo 
valstybes. Rašydamas apie Lie
tuvą, primena Rusijos ištrėmime 
mirusius vyskupus Reinį ir Bo- 
risevičių, pastebi, kad iš Sibiro 
grąžintieji vyskupai Matulionis 
ir Ramanauskas negali eiti savo 
ganytojiškų pareigų; kad nėra 
nė vieno katalikiško laikraščio, 
kad nėra katalikiškų mokyklų; 
kad kunigams yra draudžiama 
mokyti religijos veikus; kad vei 
kia tik viena kunigų seminarija 
su keliasdešimt auklėtinių, kai

Trumpinamas darbo 
laikas, bet...

VILNIUS, okupuota Lietuva. 
— Vilniaus „Žalgirio“, Šiaulių 

| „Elnio“ ir kai kuriose kitose įmo 
nėse pereinama prie sutrumpin
tos darbo savaitės (5 dienų) ar
ba sutrumpinto dienos darbalai- 
kio (ligi 7 valandų). Žinoma prie 
tokio darbo laiko sutrumpinimo 
einama tik tuo atveju, jei yra 
.'tikra, kad darbininkai per trum
pesnį laiką atliks tiek pat, kiek 
anksčiau per ilgesnį laiką.

tis dėl jos ateities. Bet pergalę 
jai užtikrina jos Dieviškojo Įstei 
gėjo pažadėjimas, kurį savo he- 
roiška auka liudija nesuskaito
mi kankiniai: vyskupai, kunigai, 
vienuoliai ir paprasti tikintieji. 
Dviejų tūkstankių metų istori-

ORAN, Alžirija, geg. 24. — 
Oran srities karinis komendan
tas vakar teigė, jog taika yra 

,tiek atsteigta Alžirijoje, kad jis 
dabar galįs pats vienas saugiai 
vaikščioti „blogųjų“ arabų apy
linkėse.

Gen. Robert de Winter tai 
skaito nuopelnu Alžirijoje tų ge
nerolų, kurie vadovauja sąjū
džiui: „De Gaulle į valdžią“.

De VVinter taipgi pareiškė, jog 
generolų grupė grąžina Alžirijo
je taiką, nes jie laimi gyventojų 
draugiškumą.

I

Kolūkiečiams statysią 
5,000 namų

VILNIUS, okupuota Lietuva. 
— Kolūkiečiams statysią 5,000 

; namų. Taip pranešė Vilniaus ra
dijas apie šių metų planus. Be 
to, būsią statoma gyvulininkys
tės pastatų 100,000 vietų. Vil
niaus statybos technikumo direk 
torius siūlo statyboms panaudo
ti daugiau molio žaliavą. Tačiau 
molio statybai dar nesą kaip rei
kiant pasiruošta.

TRUMPAI IŠ VISUR

NAUJAUSIOS ŽINIOS
— Argentinos naikintuvai praėjusį trečiadienį užpuolė neat

pažintą povandenini lavą pietinėje pakrantėje, vakar pranešė pre
zidentas Artūro Frondizi. Frondizi pareiškė, jog povandeninis lai- 

I vos paskendęs ar sužalotas. JAV laivynas pranešė, kad joks „ame-
joje kiekviena kova prieš Dievą | rikiečių povandeninis laivas nėra dingęs Pietų Amerikos vande- 
baigėsi negarbingu pralaimėji
mu“.

Ūkinis persitvarkymas 
Sovietų Sąjungoje

MASKVA, geg. 25. — Peror
ganizuojant. pramonės ir staty
bos vadovybę Sovietų Sąjungo
je, buvo panaikinta 141 visasą
junginė ir respublikinė ministe
rija, sumažinant ūkinės admi
nistracijos personalą 56,000 ir 
per metus sutaupant 600 mil. 
rublių. Vieton ministerijų, įsteig 
ta 104 ūkinės tarybos, kurių ži
nion pavesta apie % ūkinės ga- reikalavo grąžinti gen. Charles De Gaulle į valdžią, kad pakeistų 
mybos įmonių. > premjerą Pflimlin’ą.

nyse ar kur kitur“.
— Maroko uostų unijos darbininkai Casablancoje, Moroke, 

vakar neleido išlipti 900 prancūzų kareivių ir keliems šimtams 
prancūzų civilių iš keleivinio laivo Koutoubia.

— Prancūzijos premjeras Pierrc Pfliml'n, norėdamas išgelbėti 
ketvirtąją Prancūzijos respubliką, prašo parlamentą reformuoti 
konstituciją.

— Japonijos ministerio pirmoninko Nobusukc Kishi liberalų - 
demokratų parti ja la'mėjo parlamentariniuose rinkimuose. Pro- 
vakarietis Kishi apie birželio 16 dieną sudarys naują vyriausybę. 
Dinamiškas valstybininkas, 61 metų, pažadėjo ir toliau bendradar
biauti su Jungtinėmis Amerikos Valstybėmis.

— Italija rytoj rinks parlamentą ir senatą.
— Libano susisiekimo ministeris atsistatydino. Libane riau

šininką dar tebeveikia prieš provakarietišką vyriausybę.
— Grupė, pasivadinusi visas Alžirijos saugumo komitetu, pa-

I 
I

• Anglijos gydytojai pas po
piežių Pijų XII. Gegužės 12 d. 
popiežius Pijus XII specialioje 
audiencijoje priėmė grupę An
glijos gydytojų, plaučių ligų spe
cialistų, kurie šiomis dienomis 
moksliniais tikslais lankosi Ita
lijoje. Jiems pasakytoje kalbo
je Šv. Tėvas iškėlė gydytojo mi
sijos kilnumą ir palietė kai ku
rias moralines medicinos proble
mas.

• Tautybių taryboje lietuvių 
mažiau kaip latvių ir estų. Mas
kvos Pravdos pranešimu, SSSR 
Tautybių tarybon išrinkta 147 
rusai, 39 ukrainiečiai, 36 geor- 
giečiai, 32 azarbeidžaniečiai, 29 
armėnai, 29 uzbekai, 29 baltgu- 
džiai, 22 tadžikai, 22 latviai, 22 
estai, 20 lietuvių, 20 turkmėnų, 
16 moldaviečių.
• Užsieniečiai Sovietų Sąjun

goje. Sovietų Sąjungos kelionių 
biuras Intourist keliautojam yra 
sudaręs 40 kelionių sąrašus — 
kur ir kaip keliauti po SSSR. 
Per 1957 m. Sovietų Sąjungą lan 
kė 500,000 turistų. Dauguma bu
vo iš satelitinių kraštų.
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VYČIŲ TARPE
— Sekmadienį, gegužės 25 d., 

24 — 99 kuopa rengia “bingo” 
pramogą ir gegužinę L. Vyčių 
salėje bei darže. Vyčiai ir jų 
draugai yra kviečiami čia atsi
lankyti ir gražiai praleisti po
pietę. Pradžia — 3 vai. p. p. 
Rengimo komisiją sudaro Elena 
Širvinskienė, Sally Sosnitskienė, 
Ange Andris, Walter ir John 
Cibulskiai, Frank Jurgaitis, Gor 
don Gudas ir Tony Yuknis.

— CIevelande įvykusias vyčių 
“bowling” varžybas laimėjo Ga
ly komanda, .kurią sudarė Joan- 
ne Peter, Vincent Mažeika. Joe 
Kurpalis ir Miki Širvinskas. Vy
rų grupėje daugiausia taškų per 
vienas rungtynes pasiekė Gar

Brockton, Mass.
Kalbėjo prof. B. Vitkus

Gegužės 4 d. skautų suimoš- 
į tame Motinos dienos minėjime 
paskaitą apie motiną skaitė 
prof. B. Vitkus. Bostono ir 
Brocktono skautai, vadovauja- 

Į mi J. Stašaičio, atliko progra
mą. Skautų mamytės, vadovau
jamos Sofijos Stašaitienės, vai
šino gausiai susirinkusius sve
čius skautų gegužinėje Romu
vos parke. Prof. B. Vitkui bu
vo įteikta dovana — tautiniais 

. motyvais drožinėlis — lyg ir at
sisveikinant, nes profesorius 
kiek vėliau žada apleisti Brock- 
toną.

Šv. Kazimiero parapijoje
Gegužės 11 d. buvo paminė

ta Motinos diena.
prieš šv. mišias meh’aičių so- 
dalicijos narės apvainikavo Die
vo Motinos Marijos statulą ir 
padėjo gėles ant Marijos alto
riaus. Po pamaldų, kurių metu 
Šv. Vardo Draugijos vyrai, so- 
dalietės, vaikučiai ir motinos pri 
ėmė šv. Komuniją, buvo moti-

šeštadienis, 1958 gegužės 24DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINUfS
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vininkė Ona Kašėtaitė padova- vertomis moterimis. Kas randa 
no jo tam reikalui staltiesėlę ir gerą moterį — Dievą į namus 
rankšluostį.

Du Aušros Vartų Marijos pa
veikslus laimėjo Morta Lanku- 
tienė ir jaunoji Miliauskienė.

Balsingosios tremtinės, vado
vaujamos Julijos Tubien'ės, St. 
Gofensienės, Onos Šmitienės ir 
Albinos Baškauskienės, padai
navo “Aš verkiau parimus” ir 
kitų dainų.

Dėka energingosios Onos Čes- 
hienės taip darniai pabendravo 
šį vakarą trijų kartų lietuvės.

Moterų Sąjungos 15 kuopos 
pirmininkė pakvietė visas daly
vauti birželio 1 d. pas kuopos 
vicepirm. Mortą Lankutienę to
kiame pat pobūvyje, kurio pel- jas ateives.

; nas bus paskirtas parapijos sko- i Pertraukos metu atstovės baž
i lų apmokėjimo fondui. Pobū- nyčioje su parapijos žmonėmis 

8:30 vai. vis įvyks 4 vai. p. p. 18 Emmet atgiedojo gegužines pamaldas, 
lietuves. Atstovėms vakarienę paruošė 

dainos ir Stella Kay, Barbara Kay, Nellie 
Paznokas, Aąuila Loyne, Anne 
Docar, Betty Stonis, Dorthy Ko 
hansky, Joan Johnson, Mary 
Eilėn Kneižys.

Vakarienės metu kalbėjo prel. 
P. Jutas, klebonas kun. Norbu- 
tas išgyrė Wackell už išvirtimą 

' “Anykščių šilelio” anglų kal- 
bon, vikaras kun. Svirskas.

Meninėje programos dalyje 
Kontrimas padainavo “Lakštin
galėle” ir “Kur bakūžė samano
ta”. Akomponavo- vietos var
gonininkas Kamantauskas.

Kubilą pašoko Renata Šimė- 
naitė, Juliana Benkavičiūtė, Skir 
mantė Makaitytė, Dale John-

rodą. Taip kruopščiai ir tiek 
gražiai meniškai atliktų darbe
lių nesu mačiusi.

Iš čia išvykdamos linkėjome 
kitą kartą rasti kuopą daug gai> 
sesnę. Ypač naujosios ateivės 
yra kviečiamos prisidėti prie 
Moterų Sąjungos klestėjimo. 
Norvvoodietės, stokite į jos ei
les ir žinokite, kad tuo prisidė
site prie lietuvybės išlaikymo 
Amerikoje.

Mes džiaugėmės jūsų dukterų 
deklamacijomis ir šokiais, o ki-

Tautiniais rūbeliais papuošta 
Birutė Jaraitė padeklamavo sa
vo tėvelio sukurtą eilėraštį. Ma
rytė Kneižytė paskambino pia
ninu. Programą pravedė Knei- 
žienė. Marcelė Watkins padėko
jo Norwoodo kuopai už gražų 
priėmimą. Šiai kuopai vadovau
ja Jieva Tvaskienė, Elena Knei- 
žienė, Barbora Adomaitienė ir 
Akvila Layan.

parveda, turtą suranda.
Iždininkė Mitchell pranešė, 

kad ižde yra $143.26. Visų kuo
pų atstovės pranešė apie kuopų 
veikimą. Diskusijose dalyvavo 
U. Daukantienė, M. Watkins, Si
dabrienė, Lavvrence kuopos sek
retorė Venčienė, K. Keblinskie- 
nė, Mitchell ir kitos.

Diskusijose išryškėjo vieninga 
nuomonė, kad reikia plėsti ap-1 
švietos skyrių, reikia "ruošti va
jaus arbatėles, reikia kurti sti- Į 
pendijų fondus kuopose ir lan • 

. kyti silpnesnes kuopas stiprės-! 
nėms, kviesti organizacijon nau!

Bivom tikrai nustebintos nor-I
Į vvoodiečių kuopos valdybos nuo
širdumu, vaišingumu ir tokia 
gražia menine programa bei B. kartą dar labiau džiaugsimės, 
Adomaitienės rankądarbių pa- rasįme jus sąjungiečių ei- 
——————=^=====^==== 1‘ėse. K. Keblinskienė

i------------------------------

i EFREN S. VELASCO D. N.
NAPRAPATH

Hitzman, moterų — Diane Rė
kus.

— Ad. ir Sally Sosnitskių dūk 
tė Anita birželio 8 d. baigs Ne
kalto Prasidėjimo parapijos mo> 
kyklą. Sosnitskiai yra 24 — 99 
kp. nariai.

— Elena širvinskienė, 24 — 
99 kuopos narė, atšventė savo 
gimtadienį.

— -Joseph Zichevvic, Los An
geles 133 kuopos pirmininkas, ir 
Mary Ann Slėnis, tos pačios kuo 
pos sekretorė, lankėsi Chicago
je. 133 kuopa birželio 7 d. (šeš
tadienį) ruošia šokius Statler nU ir dukterų pusryčiai, 
viešbučio “Gardens Room”. Bi- 3 val- P- P- Šv. Kazimiero pa- 
letus galima įsigyti Šv. Kazimie-, raPij°s mokykla suvaidino ope-

........................ retę “Pavasaris”.
Pasigėrėtinai suvaidino Dalia 

Stonkutė, Pranciškus Bukantas, 
Tomas Pileskis, Laima Tubytė, 
Viliamas Tamošaitis, Paula Be- 
liudevičiūtė, Gražina Tamulevi
čiūtė, Audra Liūdonytė, Kons
tancija Barauskaitė, Joana Tri- 
buliauskaitė, Marijona Campion, 
Gražina Cinčytė, Augustinas Su 
žiedelis, Jonas Grandmont, Juo
zas Jezukevičius, Jokūbas Liū
tas, Robertas Pileskis, Viliamas 
Gudaitis, Silvestras Sviokla, Do 
vydas Čiliauskas, Jonas Omel- 
las, Edvardas Armon.

Minėjimas pradėtas giesme 
“Marija, Marija” ir baigtas Lie
tuvos himnu.

Motinų garbei sudainuota — 
“Mamytė”, “Baltijos vėjelis” ir 
“Graži tėvynė mano”.

Visa programa buvo atlikta 
lietuvių kalba. Pabaigoje kal
bėjo prel. P. W. Strakauskas, 
dėkodamas seselėms už darbą 
ir susirinkusiems už dėmesį.

Lietuvių moterų pobūvis

Gegužės 17 d. 7 vai. vak. Juo-

St. Kviečiame visas 
Bus vaišės, žaidimai, 
laimėjimai.

Šv. Kazimiero

Trys šimtai metų Šv. Onos 
Šventovei

ro parapijos klebonijoje.

SO. BOSTONO ŽINIOS
MCKYTkLOS BAIGIA DARBĄ

So. Bostono lietuvių parapi
jos mokykla baigia darbą š. m. 
birželio 10 d. Tą dieną bus bai
giamosios klasės išleidžiamasis 
aktas. Po to visi baigiamosios 
klasės mokiniai, seselių lydimi, 
išvyks ekskursijos į Washing- 
ton, D. C.

Lituanistikos mokykla baigia 
darbą birželio 7 d. Keliamieji 
egzaminai baigiantiems ketvir
tą, gimnazijos klasę bus gegužės 
24 d. raštu ir 31 d. žodžiu.

Lituanistikos mokykla jau į- 
sigijo knygynui spintą ir ją pa
dėjo mokykloje. Dabar tvarko
mos gautos knygos ir laukiama 
naujų.

NEMAŽAS PELNAS Iš IZ. 
VASYLICNO KONCERTO
Iš smuikininko Iz. Vasyliū- 

no surengto So. Boston High 
School salėje sonatų koncertų 
gryno pelno gauta $313.95. To
ji suma padėta j sąskaitą So. 
Boston Savings Bank konce'rtui 
rengti k-to pirm. St. Vaitkevi
čiaus ir Iz. Vasyliūno vardais.

'i

KURIA ŠEIMA
Romualdas Leimonas, dr. Juo 

zo ir Stasės Leimonų sūnus, šį 
pavasarį baigęs magistro laips
niu socialinių mokslų studijas, 
birželio 15 d. susituoks su Milda 
Martinkute, Prano ir Birutės 
Martinkų dukterimi, kuri šie
met baigė chemijos studijas.

Jungtuvės įvyks So. Bostono 
lietuvių parapijos bažnyčioje 1 
vai. p. p., o vestuvių pokylis — 
So. Bostono Liet. Pil. Dr-jos 
salėje.

l

GRIAUS MECHANICS
BUILDING

sudarė Telemann, Hindemith, 
von Weber, Gaidelio ir Bozza 
kūriniai. Koncertą atliko žino
masis kvintetas, kurio nariu y- 
ra Vyt. Strolia. Sėkmės jau
nam muzikui!

I

Šiais metais sueina lygiai trys 
šimtai metų, kai šiaurinės Ameri
kos žmonės l?nko Panelės Šven
čiausios motinos šventovę, Quebec, 
Kanadoje.

Bus nepaprasta ekskursija į šv. 
Onos šventovę šiais metais, kai 

! atvyks didelis būrys Kanados in- 
! dijonų iš šiaurės. Pirmieji to kraš- 
! to gj-ventojai jau nuo 1671 metų 
į vyksta į šv. Onos šventovę. Pran
cūzai misijonieriai senai veda in- 
dijonų grupes į metines iškilmes 
prie šventoves.

Kiekvienais metais buvo didelės 
ekskursijos tikinčiųjų amerikiečių 
vykstančių į Quebee, prie šv. Onos 
šventovės, ypatingai liepos mėne
syje. kai išpuola šv. Onos šventė.

(Skelb.)
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ANNOUNCES THE OPENING 
OF HIS OFFICE AT

3201 West 63rd Street
CHICAGO. ILL.

Phone PKospect 8-8676 or 
HE 4-2269 for appt.

" JI
_

MEDICINOS LABORATORIJOS 
TECHNIKOS DARBAS

Mokome tik medicinos laboratori
jos technikos darbą. Baigusieji šiuos 
kursus labai pageidaujami medicinos 
profesionalų. Naujos klasčs praside
da birželio 2 d. Dienomis ir. vakarais. 
CHICAGO SCHOOL FOR MEDICAL 
TECHNICIANS, 410- S. Michigan 
Avė. HA. 7-2493.

Žinomas Mechanics Building, 
turįs erdvias patalpas, tinka
mas konvencijoms ir parodoms, 
šių metų pabaigoje bus nu
griautas, nes ten bus statomi 
nauji didžiuliai Prudential kom
panijos pastatai.

— Procesija Marijos garbei 
buvo surengta gegužės 18 d. ne | 
tik mūsų parapijoje, bet ir ki
tose So. Bostono katalikų para
pijose. Buvo puikus o'ras, ir vi
sas miestas skambėjo nuo gies-1 
mių, žėrėjo gražiais procesijų 
dalyvių papuošalais.

— Birželio įvykių minėjimu 
rūpinasi naujai išrinktoji LB a- 
pylinkės valdyba. Minėjimą nu
matoma surengti birželio 14 d. 
So. Bostono lietuvių parapijos 
salėje.

— -Just. Vaičaitis, buv. Aust
ralijos LB pirmininkas, jau ke-; 
lėtą metų gyvenąs Bostone ir; 
čia aktyviai besireiškiąs visuo- zo ir Albinos Baškauskų žavin-

š _ ,
tuvės moterys susirinko praleis
ti draugiškai vaka’rą ir surinkti > 
lėšų Nekaltai Pradėtosios sese-1 
rims Putname padėti išmokėti 
naujos koplyčios skolas ir Nu-' 
kryžiuotojo Jėzaus seserims — 
padidinti koplyčios statybos fon 
dą. Iš viso suaukota $102.25.

Daugiausia šiam pobūviui su
ruošti pasidarbavo veikli Brock
tono lietuvė Ona Čėsnien'ė ir jud • vimas Dievui ir artimui. Sąjun- 
rioji lietuvė Nelė Vereckienė. giečių tikslu turi būti ne tik 
Stasė Gofensienė, Antanina Su- doleris, bet ir idealinė sritis. Ne 
žiedėlienė, Ona Čiužienė ir ki- reikia klausti, ką gausi iš Są- 
tos vaišino savo kepiniais; Zu- jungos, bet ką jai duosi. Auklė- 
zana Kucinienė pademonstravo jimasis vyksta per pasikalbėji- 
ekrane paveikslus iš Nukryžiuo
tojo Jėzaus seserų gyvenimo. 
Morta Lankutienė savo rankų 
darbo lėle — nuotaka — pra
turtino dovanas, o visos kitos 
moterys, kurių buvo 60, atsine
šė po menkesnę dovanėlę ir su
teikė malonumo kiekvienai lai
mėtojai pupų žaidime. Krautu-

meniniame gyvenime, turėjo pa 
staruoju laiku pakelti dvi Ii-' 
gas — operaciją ir netrukus po 
to — širdies negalavimus. Šiuo 
metu jau yra ge'rokai pasitai
sęs ir išvyksta poilsio į Cape 
Cod.

— Česlovą ir Tad. Aleksoniai 
gegužės 15 d. sulaukė pirmgi- 
mio sūnaus.

— -Jonui Kasmauskui, veik
liam ir geram lietuviui, gegužės 
15 d. suėjo 75 metai. Vietos 
tautininkai rengia jo pagerbi
mo banketą gegužės 24 d.

— -Jonas -Jankauskas, veiklus 
vyr. kartos visuomenininkas, mi 
rė Bostono miesto ligoninėje ge
gužės 17 d.

SINGER SEM1NG MACHINES
Sąlygos pritaikomos jūsų biudže

tui. Ekspertiškai pataisomos visų iš- 
dirbysčių mašinos, 
nemokamai.
SINGER SFAVING 

3115 S. Halsted.

Apskaičiav imas

MACHINE CO. 
FRontier 6-3905

TRUMPAI
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— Pabaltiečių kompozitorių 
kūrinių koncertas buvo sureng
tas Bostono kbnservatorijos au
ditorijoje gegužės 16 d. Kon
certe iš mūsų kompozitorių bu
vo atlikti J. Kačinsko “Atspin
džiai” ir J. Gaidelio “Pučiamųjų 
kvintetas”. Dalyvavo ir 'latvių 
kompozitoriai. Koncertą rengė 
Pabaltiečių Amerikiečių Dr-ja.

— Vyt Strolios koncertas bu
vo surengtas gegužės 19 d. Bos
tono universiteto muzikos mo
kyklos koncertų salėje. Vytau
tas Strolia šiemet baigė Boston 
University School of Fine and 
Applied Arts Division of Music., 
Studijų baigimo proga buvo su- Į 
rengtas gražus ir jaukiai pra
ėjęs koncertas, kurio programą

Norwood, Mass,

parapijos 
gegužinė įvyks gegužės 30 d. 2 
vai. p. p. Romuvos parke. Lau
kiama svečių ir iš kitų parapi
jų. Katalikai, remkime vieni 
kitus!

—r Brocktono katalikai poli
cininkai gegužės 18 d. organi
zuotai atėjo į Šv. Kazimiero 
bažnyčią. Čia išklausė šv. mi- 

j šias ir visi priėmė šv. Komuni- 
! ją. Po pamaldų prel. Urbana- 
I vičiaus salėje įvyko bendri jų 
I pusryčiai. Prel. P. W. Strakaus 
I kas pasakė jiems pamokslą. Kas
j turi dvasios ramybę, tas mokės į son, Edith Lindbloom, Jean Kar 
i tinkamai sudrausti ir viešosios skis, Temina Duobaitė ir* Kathy 
I ramybės trukdytojus! 1 Babel. Pianinu pritarė Marti-

K. Keblinskienė šius.

Moterų Sąjungos suvažiavimas
Moterų Sąjungos Naujosios į 

Anglijos apskrities suvažiavi-1 
mas įvyko gegužės 4 d. Nor- 
wood, Mas.., Šv. Jurgio para
pijos svetainėje. Dalyvavo 36 
atstovėj iš 8 kuopų ir Moterų 
Sąjungos dvasios vadas prel. P. 
Juras.

Posėdį pradėjo buvusi pirm. 
Marcelė Watkins.

Šv. Jurgio parapijos klebonas 
kun. Norbutas pasveikino atvy
kusias. Po to sugiedota “Ma
rija, Marija”. Lapkričio 3 d. į- 

?oje pastogėje^^Brocktono” lie- v^kusio suvažiavimo Brocktone 
protoklą skaitė apskrities sek
retorė M. Puzar.

Pirmininkavo dabartinė ap
skrities pirm. Sykes. Prel. Ju- 

’ras savo kalboje sąjungietes pa 
vadino Bažnyčios gėlelėmis, ku
rios turi amžinai žydėti ir skleis 
ti aplinkoje skaistų aromatą ir 
spindėti darbo vaisiais. Žmo
gaus gerumo saikas yra tama- 

i

mus ir paskaitas. Toliau pre
latas savo kalboje paminėjo, 
kad pašalpa ir pomirtinė kvepia 
mirtimi ir liga, o reikia gyve
nimo idealų. Ragino kviestis pa 
skaitininkes — jaunesnes advo
kates, mokytojas ir būti savęs

DĖMESIO!
Buvęs Brighton Parko biznierius Juozas Sakalauskas, dabar 

gyvenantis Lake Como Beach, Blue Spruce Resort, Lake Geneva. 
Wis., ruošia iškilmingą atidarymą vasarvietės š. m. geg. 30 ir 31 
d. d. Svečiai bus vaišinami skaniais lietuviškais valgiais, vieti
niais išgėrimais ir prie linksmos muzikos. Plačią Chicagos visuo
menę maloniai kviečiame atvykti dalyvauti atidarymo iškilmėse. 
Dėl platesnių informacijų kreiptis adresu:

JUOZAS SAKALAUSKAS,
4064 S. Artesian Avė., Chicago, III.
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LEISKITE ŠEIMININKĖMS
NORS SEKMADIENIAIS

Z I

PAILSĖTI!
Atvykite su visa šeima pasivaišinti mūši) LIETUVIŠKAIS 

VALGIAIS, kiekvieną sekmadienį nuo 12 vai. d. iki 8 vai. vak. 
ir švenčių dienomis: Decoration Day, 4th of July, Labor Day 
ir kt. Restoranas ir baras su vietos ir užsienio gėrimais veikia 
kiekvieną dieną. AMELIA IR VINCAS METRIKAI, sav.

BILL’S RESTAURANT & LOUNGE
6850 S. Pulaski Rd., Chicago 29, III. Tel. RE 5-9814

<

ęvho 
dif- 
fish

Jei tenka kentėti nuo užkietėjusių
KORNŲ (nuospaudų) 

ir nuotrynų, tai vartokite naują 
ir skubų skausmų naikintoją 
KORN-KIT. Bonkute kainuoja 
81.00 jūsų apylinkės drugštory.

P0WER LAWN MOWEKS
Žolę pjauti mašinos .... nuo 869.50 

Naujos ir vartotos
KIPP’S SALES & SERVICE
Ogden Avė., Naperville, III.

1 mylia į rytus nuo \Vheaton Rd.
Tel.: Naperville 1939-M Dept. D.

Joseph's Militcry Academy
Ha y s, Kansas

Boarding School conducfed by the Capuchin 
Franciscan Fathers

Senior High School 
Member of North Centrai Ass'n. 
Complete Academic Program 
All Major Sports 
ROTC Honor Roll 
Civil Air Patrol 
Indoor Swimming Pool and 
10-Point Rrfle Range 

For Catlogue —
Address Business Office

1 •

FOR FISHERMEN ...
NEW ADJUSTABLE SC1ENTIFIC

GAME FISH LUKE
Praised everywhere by those 
now know. Adjustable for 
ferent areas and to all game
from the Pacific Northwest to the 
Florida Keyes. The WHIRL 
Ll’RE adjusts, vibrates. hunis, 
only $1.00.
IVRITE. PHONE or COME IN 
Open Daily incl. Sat. and Sun.

WHIRL LURE CO.
24 No. VVells. DEarborn 2-9680

JODY’S CLEANERS 
EXPERT DKY CLEANING 

Suits - 
Slipcovers. 
Formals.
Alterations
ments.
6249 So.

Dresses - Coats - Drapes. 
Specializing in Summer 

Fur Storage - Expert. 
& Repairing on all gar-

Pulaski Rd. RE 5-5281

fSISENIMVSIOS 
NUOSPAUDOS 

Sukietėjusi oda, karpos? Paban
dykite naują

KORN - KIT
Palengvinimas per kelias valan

das, ir garantuojama, kad skau
smas bus pašalintas per 3 die
nas. Tiktai $1 jūsų vaistinėje.

PADĖKIME ARTIMIESIEMS LIETUVOJE 
IR SIBIRE

Užsakydami maistą. avalynę, vaistus, medžiagas, siuvamas ma- 
akordeonus ir kita bei atnešdami savo naujus •daiktus į se- 

didelį patirimą turinčią ir plačiausiai žinomą lietuvišką 
kuri žymiai praplėtė savo veiklą. Čia rasite tikrą, nuoširdų 

sąžiningą patarnavimą ir žemiausiomis kaino- 
vilnonių ir rayon medžiagų. Galite ir 

pavyzdžių ir tiuro-

šiitas, 
niausiąją. 
įstaigą, 
lietuvišką patarimą, 
mis pirksite odos, skarelių, 
raštu užsakyti, pasirinkdami iš žemiau paduotų 
dydami pageidaujamas spalvas.

No. 1.
196%
1

No. 2. Dvigubas No. 1................. j ESSR — $96.00, j ASSR — 97.80

No. 3.............................  J ESSR — $48.95. į ASSR — $49.55
lo0% vilna motor. paltui 3 y., pamušalo 3 y., gėlėto rayon 8 y., 
1 vilnonė ir 2 ravon skarelės. 2 poros nylon kojinių. 3 šp. siūlų.

No 4............... .... .......................... j ESSR — $100.00. Į ASSR — $101.20
Junginys No. I ir No. 3 su priedu 3% y. rayon siutui.

No. 135................................................ j ESSR — $28.75, j ASSR — $31.10
18 sv. kiaulės taukų. 10 sv. I rūšies kvietinių miltų. 5 sv. cuk
raus. 4 sv. manų kruopų. 2 sv. ryžių.

LIETUVI. ATMINK, JOG TIK LIETUVIS 
LIETUVI GERIAUSIAI SUPRAS!

PATRIA GIFT PARCEL CO.
3741 W. 26th St., Chicago 23, III., USA. Tel.: CRaaford 7-2126 

vedėja RRONF: TAUJF.NTS)

SKYRIAI
111., Tel.: LA 3-2021, (A, 
69th St., HE 4-8292 

6908 Supcrior At’Onm. Clexe4and 3. OMo, USA.
1520 N. Itiskton A ve., Rockford, 11L, Tel. 3-1793, 
[jarbo valandos 9-6, ptrmad. 9-8, šeitd 9-5. ftventad.

............................................. j ESSR — $51.30, 
vilna vyriškam paltui. 3 y. ir siutui 3 Vi 

kaklaraištis. 2 poros vyr. nylon kojinių. 2 šp. siūlų.

Dvigubas No. 1.

į ASSR — $51.90 
y., pamušalo 5 y..

t

TT. MARIJONŲ BENDRADARBIŲ DRAUGIJOS 
CHICAGOS APSKRITIES

Metinis Išvažiavimas
Sekmadienį, birželio 15 d., 1958 m.

TT. MARIJONU SEMINARIJOS KIEME

Clarendon Hills, Illinois
Pelnas viso šio parengimo eis padengti susirinkimų kam

barių įtaisymo išlaidas. TT. Marijonų Bendradarbių draugija 
užsiangažavo įtaisyti tris kambarius susirinkimams ir naują 
knygyną vienuolyne Chicagoje.

bus įvairios dovanos duodamos ir . veiks 
rečiau gaunamais valgiais iš TT. Mari-

Išvažiavimo metu 
nemažas bufetas su 
jonų ūkio.

Lietūviška visuomenė kviečiama dalyvauti ir praleisti dieną 
ūkio kieme ir seminarijos aplinkumoje.

(Centro skyriaus

3305 S. Halsted, Chicago 8,
2439 We»t

Kavaliauskas)

(lir. Gražulis) 
(A. šernus) 

uždaryta

4>

*
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TT. Marijonų Bendradarbių Draugijos 
Chicagos Apskrities Valdyba

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
(Lithuanian World Directory) 

paruoštas ANICETO SIMUČIO

Tai didžiausias informacijų šaltinis apie Lietuvą ir lietuvius, 
koks bet kada buvo išleistas lietutvių ir anglų kalbomis vienoje 
knygoje, šis 464 puslapių veikalas yra pilnas informacijų apie 
Lietuvą, lietuvių kalbą, meną, literatūrą, muziką, sovietų oku
paciją. deportacijas ir t. t. Jame surašyti keli tūkstančiai lietuvių 
kultūrininkų, laisvųjų profesijų narių, biznierių, parapijų, klubų.x 
organizacijų, radijo valandų ir t. t. Stambus iliustruotas angliš
kas skyrius, liuksusinis popieris. kieti viršeliai. Kaina — $6.50. 
Tai kiekvienam lietuviui visuomenininkui reikalinga knyga. Ne
paprastai puiki dovana tiek lietuviams, tiek lietuvių draugams 
kitataučiams. Reikalaukite pas platintojus, arba užsakymus siųs
kite:

MR. A. SIMUTIS, 41 W. 82 St., New York 24, N. Y.

e

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

4545 West 63rd St., Chicago 29, Illinois Tai. LUdlow 5-9500

Entered as Second-Class Matter March 31, 1916, at Chicago, Hlinoia 
Under the Act of March 3, 1879

Member of the Catholic Press Ass’n 
Published daily escept Sundavs and 
days after Christmas and Bast e r by 
the Uthuantan Catholic
PRENUMERATA:
Chicago j ir Cicero) 
Kitur JAV ir Kanadoj
Užsienyje
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Metams 
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$10.00
$12.00
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MŪSŲ PREKYBININKAI
Ryt vakare Congress viešbutyje įvyks Illinois Lietuvių 

Prekybos Rūmų banketas, ši organizacija kasmet surengia 
šaunų banketą. Bet ryt įvykstantis banketas yra pažymėtinai 
svarbesnis, nes jis yra jubilėjinis. šie Rūmai buvo įkurti prieš 
dvidešimt penkerius metus.

Prie šio straipsnio antraštės — Mūsų prekybininkai — rei
kėtų ir daugiau ką pridėti, nes Illionis Lietuvių Prekybos Rū 
mams (The Lithuanian Chamber of Commerce of Illinois) pri
klauso visa eilė lietuvių pramonininkų, bankininkų, gydytojų, 
teisininkų, laikraštininkų ir politikos veikėjų. Toks narių įvai
rumas organizacijai teikia daugiau reikšmės. Jos veikimo mas
tas pasidaro platesnis, pasiekiąs daugiau mūsų visuomenės 
sluogsnių. Tarp įvairių sričių veikėjų užsimezga ryšiai, kurie 
yra naudingi jiems patiems ir lietuvių visuomenei. Vien jau 
pažintys daug reiškia. Bet šios organizacijos vadovybė ir jos 
nariai vien pažintimis nepasitenkina. Jie veikia. Veikia su
tartinai, be pavydo, be kenksmingo lenktyniavimo, be sieki
mo vieni kitiems pakenkti, kaip dažnai pasitaiko tos pačios 
srities prekybininkų, pramonininkų aT vienos profesijos žmonių 
tarpe. Ši organizacija kiekvienu atveju jieško kelių padėti savo 
nariams lietuviškąsias įmones išugdyti, pakelti, daugiau inte
resantų. joms patraukti. Popularina kiek iau seniau iškeltąjį 
šūkį “Savi pas savus!”, nes žino, kad lietuvis, būdamas preky
bininku, pramonininku, gydytoju ar teisininku, lygiai gerai pa
tarnaus, kaip ir nelietuvis. Dar geriaus, nes jis jaučia didesnę 
atsakomybę patarnaudamas savo tautiečiams. Pagaliau, kad 
savieji galėtų geriau patarnauti saviesiems ir kitiems, Illinois 
Lietuvių Prekybos Rūmų vadovybė dažnai rengia paskaitas, 
kuriomis nariai gali pasinaudoti, pasiinformuoti.

Taigi lietuviai prekybininkai ir kiti yra susiorganizavę ne- 
vien tam, kad retkarčiais susitiktų ir pasivaišintų. Jų tikslas 
yra didesnis ir gilesnis.

Per 25 metus ši organizacija yra išvariusi gana plačią va-1 
gą ne tik savo veikimo ribose, bet ir bendroje mūsų visuomenės 
veikloje, neaplenkiant šiandien paties svarbiausio reikalo — Lie
tuvos išlaisvinimo. Visi didesnieji mūsų visuomenės darbai yra 
sulaukę Lietuvių Prekybos Rūmų paramos. Tr pati organizacija, 
ir paskiri jos nariai visą laiką vienu ar kitu būdu rėmė ir remia j 
Lietuvos laisvinimo organizaciją — Amerikos Lietuvių Tarybą. 
1953 m. jos vadovybė stipriai parėmė Alto pastangas pravesti 
JAV Kongrese kongresmano Charles Kersteno rezoliuciją, 
rėmė ir kitus Alto veiksmus. Prieš keletą metų būdavo 
organizuojamos “Lietuvių prekybos savaitės”, kurių metu 
tuviai prekybininkai buvo skatinami ypatingai pasiruošti, 
galėtų geriau aptarnauti interesantus, o lietuviai būdavo prašomi 
Temti savuosius prekybininkus ne tik tos specialios savaitės me
tu, bet visada.

Suprantama, jog Illinois Lietuvių Prekybos Rūmai toli 
gražu dar nėra sutraukę po savo vėliava visus prekybininkus, 
pramonininkus bei įvairių profesijų lietuvius. Taip pat ne vis
ką galėjo įvykdyti, ką buvo galima a'r reikalinga įvykdyti. To
dėl šio jubilėjinio banketo metu turėtų būti iškeltas reikalas 
didinti narių skaičių ir plėsti organizacijos veiklą. Į šios orga- 
ganizacijos programą reikėtų įrašyti ir tai, kad lietuviai siste
mingai būtų raginami imtis prekybos ir kibti į pramonę, 
kiems šių Rūmų vadovybė turi ateiti į pagalbą.

Lietuviai yra pa'rodę nemažų sugebėjimų prekybos, 
monės ir kitose srityse. Jie gali lenktyniauti ir su tomis 
tomis, kurios yra garsios savo pasisekimais prekyboje. Todėl 
lenktyniavimo nereikėtų bijoti. Jei turėsime daugiau pTeky- 
bininkų, daugiau bus judėjimo mūsų prekybininkų organizacijo
je, daugiau paramos iš jų susilauks mūsų visuomenė ir dėl savo 
laisvės kovojanti tauta. Be to. būsime įtakingesni ir ekonomi
nėse, ir politinėse sferose. O tai juk yra labai svarbu šiandieni
nėje mūsų tautos padėtyje ir svarbu bus visą laiką.

Pa- 
su- 
lie- 
kad

To-

pra 
tau-

I

Naujos Sandoros Pasiuntinė 
f VYSK V. BRIZGYS

I

nedrįso prašyti pasi- 
to Dievo, su kuriuo 
jis kalbėjosi veidas į

Dievas yra kalbėjęs žmonėms skelbimas už kaltes, žmones bau 
visokiais būdais. Turėjo būti ne giną stebuklai. Tik retai kada 
švelnus Dievo žodis Adomui, iš- 
mėtinėjąs jo nuodėmę, kai Die- kuriam nors nelaimingam asme- 
vui jį taTus šalia žmogaus atsi- niui. Taip buvo todėl, kad tų 
stojo angelas su ugnies kardu laikų žmonėse, šalia Dievo bai- 
rankoje ir išvarė žmogų iš ro
jaus. Žmogus buvo taip paveik
tas, kad 
gailėjimo 
prieš tai 
veidą.

Žydai drebėjo iš baimės, kai 
Dievo žodžius lydėjo žaibai ir 
griaustiniai. Jie prašė Mozę, 
kad jis kalbėtų su Dievu, nes 
Dievo besiklausydami jie išmir
štą iš baimės. Kai Dievas kal
bėjo Mozei, o Mozė Dievo var
du kalbėjo kitiems žmonėms, tai 
reikėjo nepaprastų stebuklų 
tuos žmones įtikinti Dievo žo
džio teisingumu. Nekalbant jau 
apie egiptiečius ir jų faraoną, 
patys žydai, matę jūros perėji
mo stebuklą, du kartus jų aky
se ugniai sunaikinus nusikaltu
sius žydus, matę žalčių bausmę. | 
iš uolos ištekantį vandenį ir 
daug kitokių nepaprastų įvykių, 
žiūrėk — viską greitai pamiršo 
ir vėl pradeda sauvaliauti ir 
murmėti.

Prieš Kristų žydų tautoje ir 
kitur buvo daugiau pranašų, ne 
gu jų pateko į Šventojo Rašto tų mirusių žmonių. Tačiau di- 
knygas. Jų visų kalbos daugu- džiausiąs ‘Naujosios Sandoros 
moję buvo kietos — bausmių pranašas yra iš kito pasaulio

I

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

Rytoj Congress viešbuty, Chicagoj, Illinois Lietuvių Prekybos rūmai mini sidabrinį jubilėjų. Pagrindiniu kalbėtoju jubilėjiniam’e bankete 
bus meras Richard Daley. šioj nuotraukoj matome dabartinius direktorius. Sėdi (iš kairės dešinėn): Antanas Valonis,. iždininkas; Adolfas 
Baliūnas. sekretorius; dr. J. Jerome. vicepirmininkas; Stanley Balze kas, Sr.. pirmininkas; Julius Kuzas, F. Raudonis. Stovi: Wm. Kareiva, 
teisėjas A. Wells, A. Pivariunas, adv. F. Zogas. inž. Antanas Rudis, Stanley Balzekas, Jr., dr. K. Drangelis ir J. Stankus.

AR MASKVA ANTISEMITIŠKA, AR TIK r™ rengiamas liudyti prieš Mas politika esanti ir jo įpėdinių tę-
* Krr’TCTnMTCTTčV A9 ' kvos &Ydytojus> bet, Stalinui siama, kad keli milionai Rusi-■ČVlN 1 lolA/lNlo 1 I mirus, buvo paleistas ir grįžęs jos žydų kenčią baisią priespau
J. GOBIS, Los Angeles, Cal. , į izraelį parašė knygą, kaip jis dą Sovietų Sąjungoje.

buvo priverstas meluoti ne ka- - ---- -----
jant Rytų bloko komunistų cen- pįtalistų agentų, o savo parti- 
trus, buvo Čekoslovakijoj su
imtas ir tortūromis priverstas 
prisipažinti, kad jis bendra-1 
darbiavęs su “Vakarų imperia- ^ew Yorko laikrašty “Novoje 
listų agentu” žydu Slanskiu, Russkoje Slovo ’ aprašė apie 
kuris Stalino įsakymu buvo tie- didelį mitingą Tel-Avivo mieste, 
šiai iš CSR kompartijos pirmo- Kur Izraelio žymūs politikai ir 
jo sekretoriaus posto suimtas 
ir nuteistas pakarti, o Izraelio 

‘ kompartijos vadas nuteistas il- 
i gam kalėjimui; kalėjime jis bu

Ar Stalinas varžė ir ar jo 
įpėdiniai tebevaržo žydų tauti
nę laisvę iš esmės, ar tik per
sekioja sionistus, tai yra nevi
sai aiškus klausimas. Kad Sta- 
lino įsakymu buvo fabrikuoja
ma sunki byla garsiems Mas
kvos žydams gydytojams, tai j 
faktas; Stalinui mirus, ta byla 
buvo greit numarinta ir gydy
tojams laisvė grąžinta. Izraelio 

į kompartijos vadas, jam vizituo- 
i_____________________________

į sugrįžtanti moteriškiausia iš vi- liais Mozės stebuklais i'r prana
šų moterų — Kristaus Motina 
Marija. Paprastai ji pasirodo ne 
tautų vyresniesiems ar išmin
čiams ir net ne Bažnyčios vy
kesniesiems ar kunigams, o to- i 
kio amžiaus ir tokio būdo vai- į 
kams, kurie tiesos nemaišo su 
melu, su prasimanymais, su sa- j 
vo gudrybėmis, o kalba, ką ma-

I tė, girdėjo, ką žino.

Savo apsireiškimuose Marija 
niekad nėra pavartojusi tokių 
stebuklų, kaip pvz. Mozė, Eli- 

i-jas, Samuelis ,ar net apaštalai. 
Ją mačiusieji ir iš jos kokią 
nors misiją gavusieji taip pat 

‘ nė vienas nėra gavę galios pa- 
, daryti kokių nors žmones nuste
binančių stebuklų. O tačiau tu
rime sutikti, kad švč. M. Mari
ja ir jos tarpininkais žmonės 
patikėjo plačiau, pastoviau ir 

užuojautos žodis ar stebuklas nuoširdžiau, negu žydai dide-

šų skelbtomis bei įvykusiomis 
bausmėmis. Galime taip pat sa
kyti, kad per Marijos švelniu 
būdu įvykstančius apsireiški
mus vyksta daug didesni ste
buklai, negu anie garsūs Sena
me Įstatyme įvykę ar apaštalų 
padaryti stebuklai. Anie ste
buklai vyko negyvose medžiago
se ar žmonių kūnuose, tačiau 
sunkiai jiems vyko pakeisti žmo 
nių dvasią. Per Švč. Marijos pa 
siuntinybę vykstą stebuklai vyk 
sta žmonių dvasioje — vyksta 
žmonių pasikeitimas tikėjimo, 
meilės ir’ do'ros gyvenimui. Tie 
stebuklai yra patvarūs savo pa
sekmėmis. Šiluvos įvykis po 350 
metų, Liurdo po 100 metų, Fa- 
timos po 40 metų dar ir šian
dien žmonių sielas ir jų gyve
nimą veikia daugiau, negu di
dieji Mozės stebuklai veikė juos 
mačiusius ano meto žmones.

JERONIMAS IGNATONIS

Ir nevesk

Į PAGUNDĄ
PREMIJUOTAS ROMANAS

(Tęsinys)

mės, buvo permaža Dievo mei
lės: žmogus paisė Dievo įsaky
mų iš baimės, o ne iš meilės.

Kristus ne tik Naująjį Įsta
tymą davė, ne tik Naują San
dorą pTadėjo. Su Kristumi pra
sidėjo tarsi naujas žmogus ir 
nauji santykių būdai tarp Die-1 
vo ir žmogaus. Kai žmogus iš
laisvinamas iš nuodėmės, kai jis 
apsivalo nuo nuodėmės pasek
mių, tai kartu jis yra apvalomas 
nuo nejautrumo ir šiurkštumo 
kevalo, nuo prieštaravimo dva
sios. Su žmogumi, laisvu nuo 
nuodėmės, galima kalbėti ne tik 
apie klusnumą būtiniems įsa
kymams. ne apie bausmes, o ga
lima kalbėti ir. apie tobulumą, 
apie Dievo pageidavimų ir pata
rimų paisymą, taigi ne apie baus 
mes. o apie meilę.

Naujoje Sandoroje yra buvę’rias, į didmiesčių bokštus, bet kas nematė saulėlydyje 
ir paties Dievo apsireiškimų, ta-; Kauno nuo Vytauto kalno, galima drąsiai sakyti; jis 
čiau tie apsireiškimai labai yra; nieko nematė. Kai saulė, lyg pavargusi paukštė, nu
jau skirtingi nuo apsireiškimų Į tupia į Aleksoto medžių viršūnes, tada Nemuno ir Ne
senajame Įstatyme. Naujojoj ries klonyje prasideda spalvų šokis. Vakaro gaisai ba ji pakiliai, nusimauna pirštinaites ir vėduoja jas' ir išeina. Užtrenkia duris piktai ir trankiai leidžiasi 
Sandoroj pasikeitęs ir pranašų sumerkia savo kasas į Nemuno ir Neries gelmes, o jų 
pasirinkimas. Yra apsireiškusių 
nemaža šventų, o gal ir nešven-

— Ir tamsta ten sėdėjai? — klausia Saulė.
— Taip.
— Ir ne vienas? — šyptelia ji. Suprantu, kad jai 

būtų mieliau išgirsti atsakymą, jog vienas, bet aš ty
čia sakau:

— Vienam beprasmis gyvenimas. Tik dviese pa
jausi gamtos grožį ir jos slėpiningą dūsavimą.

Saulė susimąsto. Aš jaučiu, kaip ji ilgesingai ima 
dūsauti ir su didžia atida ir pagarba priima mano kiek
vieną žodį. Tada aš pasakoju toliau:

— Gražu žiūrėti į didingus kalnus, į beribes ma- 

liepsnos nusidriekia į vakarų tolumas. Nušvinta kran
tai tamsėjančiu raudonumu, ir bažnyčių bokštai pra
deda skęsti miglų debesyse. Tyliai ir nesulaikomai 
pradeda slinkti ir Nemuno ir Neries šlaitų šešėliai ir 
užpildo miesto gatves nakties nerimu. Matai ir netiki.

*

, politikoje. Šis mokytojas buvo 
patrauktas teismo atsakomy
bėn ir nubaustas ilgu areštu.

I Kairo vyriausybė greit sužino- 
l jo šį įvykį ir atsiuntė šiam 
grubiam antisemitui pakvieti
mą, išėjus iš kalėjimo, atvykti 
į Egiptą, kur jam bus duota 

! geresnė tarnyba, negu jis tu- 
I rėjo Adenaueriui valdant (ka- 
I riuomenės instruktoriaus).

Jau seniai žinoma, kad ne
vienas vokiečių antisemitas ra
do šiltą prieglaudą Nasserio 
Egipte. Tai žino ir Maskva, 

1 kad Nasserio režimas globojo 
vokiečių antisemitus, kuriems 
šalta ir nejauku demokratinėj 
Vakarų Vokietijoj, tačiau Na- 
sseris buvo Sovietų Sąjungoje 
visai šiltai priimtas. Nasserio 
antisemitizmas Maskvos vy
riausybės nelaikomas fašizmo 
reiškiniu, ‘nors šiaip fašizmas 
keikiamas grubiausiais ž o - 
džiais. Bolševikai prikiša Ade
naueriui, kad jo vyriausybė 

i globojanti hitlerininkus, bet, 
kai Nasseris tikrai globoja ir 
kviečia į Egiptą žymesniuosius 
hitlerininkus ir duoda jiems ge
ras tarnybas, Maskva to “ne
žino” ir Nasserį laiko padoriu 
kovotoju už arabų laisvę.

Siaučia mušeikos
Chicagoje du jaunuoliai sun

kiai primušė Williamą F. Bar- 
ton, užpuolę prie jo namų, 8353 

. !S. Winchester. Jo žmona rėk- Is Vakarų Vokietijos atėjo , .... , , . dama jbego į namus ir pasau-..................... žinios, kad vienas augsciausiais , _ .... TT* i*. •mų vienminčių. ; . . ....... . ke policiją. Užpultajam suzei-
i eno m i ariniais or mais stas vei(įas, nuskeltas kulnies 

Dr. Margolin rusų emigrantų apdovanotas karininkas, po ka- kaulag Vienas jaunuolių jam 
ro dirbęs mokytoju gimnazijoj, trenkęs specialiu mušimo įtai- 
ua?;t?rx?ix;2aiki:_:leŠaTl.,grU‘ su: kojine, pripildyta stambes- 

■ --------J "ių šratų. Užpuolę be jokios

visuomenininkai skundėsi ir 
griežtai protestavo, kad ir 
Chruščevui viešpataujant žydų 
reikalai Sovietų Sąjungoj nėra( 
pagerėję. Šitam mitingui im
pulsą davė prancūzų “Le Figa
ro” laikr. atstovo Groussard 
pasikalbėjimus su Sovietų Są
jungos vadovu N. Chruščevu iš 
kurio Groussard išgirdo, kad 
žydai inteligentiška, bet sukta 
tauta, kad ji nenori gyventi 
normaliu tautišku gyvenimu ir 
nenori asimiliuotis su kitomis 
tautomis.

Sovietų vyriausybė davė žy
dams Birobidžano sritį, bet jie 
tuo nepasinaudojo. Kai Grous
sard priminė Chruščevui Izra
elį, kuriame žydai puikiai tau
tiškai tvarkosi pastarasis atsa
kė, kad Sovietų vyriausybė pa
rėmė Izraelio valstybės atkūri
mą, bet Izraelis Sovietų Sąjun
gai už tai parodęs juodą nedė-| 
kingumą. Kaip matyti iš dr. 
Margolino atpasakotų Izraelio 
vadų kalbų, Izraelitai iš Chruš- 
čevo posakių padarė aiškią iš
vadą, kad Stalino antisemitinė

biais žodžiais teisino Hitlerio
antisemitizmą, kad Hitleris bu- priežasties, o paskiau pabėgę 
vęs teisus savo antisemitinėje automobiliu.

mielai sutiks

APLANKYKITE MARIJĄ
jos pasižymėjusioje šventovėje

SHRINE OF OUR LADY 
OF CONSOLATION

CAREY, OHIO
Kadangi Marija pasiskyrė Carey, Ohio. kaipo ypa
tinga šventove nuo 1875 m. Ji išprašė ir tebeišpra- 
šo nuostabių pagijimų - malonių sielai bei kūnui.

Conventusl Franciscan Fathers (Pranciškonai)
priimti maldininkų grupes Our Lady of Consolation šventovėje.

Nepaprastai graži procesija einama lauke su žvakėmis išva
karėse švenč. P. Marijos • į dangų ėmimo šventėje, rugp. 15 d

APLANKYKITE ŠIĄ GRAŽIĄ ŠVENTOVĘ SU SAVO ŠEIMA
Maldininkai priimami kiekvieną savaitės diena — nuo pirmad. 

iki šeštad. Specialios pamaldos kiekvieną sekmad. 2:30 v. popiet

Procesija su Stebuklingąja stovyla ir Ligonių palaiminimas.

NAKVYNE IR VALGIAI
SEKMAD. MIŠIOS: 6:15, 8:00. 10:30 (12:00 per visus metus)

PILNESNĖMS INFORMACIJOMS RAŠYKITE —

Shrine of Our Lady of Consolation
THE CONVENTUAL FRANCISCAN FATHERS

CAREY, OHIO

kaip nyksta tau iš akių didingi miesto rūmai ir gat- — Išvažiuoju mokytis. Tėtė sako: „Ką tu čia 
vių žalumas. Dar tolumoje sušvita Rotušės, Švč. Tre- dabar dūlysi tame užkampyje. Važiuok pasimokyti že- 
jybės ir Jėzuitų bažnyčių bokštai, jiems atsiliepia mės ūkio, sako tėtė, ir grįžusi galėsi tvarkyti ūkį, kaip 
Karmelitų barokas ir niūri Įgulos bizantika — ir vėl agronomai. Pinigų užteks. O kai gerai tvarkysi ūkį, 
pamaži nyksta, skęsta. Ir kaip keista — ant kalno, me
džių viršūnėse, dar vakaro gaisai žaidžia, o pakalnėje 
jau naktis! Pamaži ima blykčioti atskiros švieselės 
gyvenamuosiuose namuose, po to užsidega tiesios ir 
ilgos Kauno gatvės.

Ir taip palieku aš Saulę, sukėlęs joje ilgesį. Ji da
bar svajoja apie Kauną ir liūdės, kad toli nuo jo gyve
na. Ir kai einu pro valgomąjį į viršų, matau — Simu
kas prie savo darbo stalo sėdi ir taiso laikrodį. Aš ži
nau, kad jis klausėsi mūsų pasikalbėjimo ir kiekvieną T ' / ‘ __
mano žodį sekė. Ir džiaugiuosi, kad aš Saulei pasakau i ir nervingai. Ji laukia, kada aš parklupsiu čia pat ant 
tik sausą labanaktis, o žodžiams palieku laisvę laiškuo- j 
se. Ir taip vyksta tylus ir gilus mūsų susikalbėjimas, šaltas ir nejautrus.

Vieną vakarą, grįžęs iš panašaus pasikalbėjimo, | — Gana. Reikia eiti. Reikia daiktus susidėti. Juk
girdžiu, kažkas lipa augštyn laiptais ir po valandėlės ne vienai dienai išvažiuoju, — atsidūsta Adeliukė ir 
stipriai pasibeldžia. O buvo lietingas vakaras. Prasi-į pakyla eiti.
veria durys, ir pasirodo Adeliukė. Aš tyliai ir galvoju, kad tik greičiau ji išsinešdin-

— Labas! — ji taip drąsiai pasako ir labai laisvai tų. Užeitų ko gero Saulė ar Simukas — tai būtų kalbų,
jaučiasi mano palėpėje. Ji su lietapsiausčiu, baltom — Sudie! — pasako ji, ir aš ištiesiu jai ranką be
pirštinaitėm ir skėčiu rankoje. Aš pašokstu iš lovo3. žodžių. Jaučiu, kaip ji virpa ir nerimo pilna.

— Prašau sėstis! — pastūmiu jai kėdę ir galvoju,1 Atsisveikinusi, dar neskuba. Lyg kas dar nepasa-
koką velnias ją čia nešioja. Ji visuomet pasirodo, kada kyta. O gal dar laukia iš manęs nors vieno paguodos 
man mažiausiai reikalinga. žodžio.

— Ačiū, aš neilgam. Atėjau atsisveikinti! — kai-' Aš tyliu. Adeliukė apsisprendžia: apsisuka aštriai

t

dar daugiau jų turėsi”, — kalba Adeliukė, nuolatos pa
brėždama žodį ūkį.

— Na ir ką! Geros kloties tau, — pasakau jai 
sausai.

O ji:
— Fi! Kaip čia tvanku ir tamsu! — atsako į tai.
— Žinoma, pas tave daugiau oro ir erdvės, — šyp

teliu.
— Juk buvai ir matei, — atsikerta ji aštriai. 
Ir mudu nutylame. Adeliukė laikosi išdidžiai, bet

kelių ir pradėsiu meilės prisipažinimą, bet aš sausai 

rankoje.
— Atsisveikinti? Juk aš dar neišvažiuoju! — nu

sistebiu.
— Bet aš išvažiuoju, — pasako ji tokiu tonu, lyg patys žingsniai. Prasiveria durys ir nuolaidžių balsu 

aš turėčiau būtinai apie tai žinoti.
— Ak taip! Kur taip pakilai? — klausiu ją.

laiptais žemyn.
— Ačiū Dievui! Vienas šios vasaros lapas jau 

užverstas! — pagalvoju. Bet ir vėl girdžiu, grįžta tie
į - w —

kalba Adeliukė:
XBua daugiau).
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MUSŲ KOLONIJOSE
Philadelphia, Pa.

Malda už Lietuvą

Motinos dienos minėjimas

CLASSIFIED & HELP WANTED ADSi

i PROGOS - OPPORTUN1TIfc>

REAL ESTATE
I

REAL ESTATE

Philadelphijos arkivyskupas 
šv. Kazimie'ro gimimo 500 metų 
jubilėjaus proga yra sutikęs 
skirti visoje Philadelphijos ar
kivyskupijoje maldos dieną už 
kenčiančią Lietuvą. Tas didelės 
reikšmės įvykis bus š. m. biželio 
1 d. Visose Philadelphijos ar
kivyskupijos bažnyčiose tą die
ną bus perskaitytas specialus 
arkivyskupo O’Haros ganytojiš
kas *raštas ir visi tikintieji bus 
prašomi savo maldas aukoti už 
pavergtą Lietuvą, prašant Augs 
čiausiąjį, kad Lietuvos kančios 
būtų sutrumpintos.,.jPhiladelphi- 
jos katedroje tą dieną bus mel
džiamasi už Lietuvą, dalyvau
jant arkivysk. O’Harai, kuris 
suteiks palaiminimą. Maldos va 
landa katedroje bus pradėta 
3:30 vai. p. p. Pamokslui saky
ti yna pakviestas prel. J. Bal- 
kūnas. Šią žinutę skaitantiems 
tektų priminti reikalą kiek ga
lint plačiau paskleisti ją pažįs
tamųjų tarpe, kviečiant dalyvau, 
ti Philadelphijos katedroje bir-; 
želio 1 d. 3:30 vai. p. p. įvyk
siančiose pamaldose.

Stambios aukos gražiems 
tikslams

Bendruomenės iniciatyvos dė
ka Waterburio organizacijos 
surengė motinos dienos minėji
mą, kuris prasidėjo 11 vai. pa
maldomis ir trečią valandą įvy
ko paminėjimas parapijos sa
lėje. Per pamaldas pamokslą 

.pasakė prel. Krupavičius, kurio 
pasiklausyti susirinko bent tris 
kart tiek žmonių daugiau kaip 
paprastai tuo laiku bažnyčioje 
būna. Jo pamokslo pasiklausyti 
ateina žmonių, kurių šiaip baž
nyčioje nepamatysi.

Salėje minėjimą atidarė ir pra 
vedė Ant. Paliulis. Gana įvairi 
buvo šeštadieninės mokyklos 
vaikų programa. Vaikų progra
mai scenoje vadovavo mokyto- ] 
ja stud. Irena Kleinaitytė. Iš 
montažinio ilgo pasirodymo, ku
ris sklandžiai vyko, pasirodo, 
kiek mokytojams teko su jais 
padirbėti. Už tai mokytojai bu
vo publikos šaukiami į sceną liepti B. Augustaitei, 324 Rusholme 
priimti gėlių, tačiau, nežiūrint Rd.. Toronto, Ont., Canada. Jieško 
ir vadovaujančio Paliulio išėji- pažįstami iš Kauno, 
mo už scenos mokytojus atsi- 

. vesti, jų pasirodymo publika 
: nesulaukė. Trumpą programą 
i davė i'r skautai.

Paskaitą laikė dr, šerkšnas 
iš Hartfordo. Prelegentas savo 
paskaitose duoda įdomių prak
tinių dalykų, kas sudaro įdo
mumą ir net humoristiškai nu
teikia klausytojus. Taip kad Mo 
tinos dienos minėjimas buvo per 
dėm įdomus. Publikos buvo mi
nėjime vidutiniai. Patį minėji
mą Paliulis pravedė be balas
to, trumpai, aiškiai ir korektiš
kai, jeigu tik kiti įsiterpusieji 
būtų savo dalį patrumpinę. Ben 
druomenės pirmininkas dr. Vi
leišis įteikė gausiavaik'ėms moti
noms dovanėlių.

GROSERIŲ IR MĖSOS KRAU
TUVE veikianti virš 30 metų. Ge
roj vietoje. Parduodama dėl mir
ties šeimoje. Skambinti COim- 
modore 4-1703 dėl pilnesnių infor
macijų.

Parduodamas restoranas, gerai 
einantis biznis. Telefon. CAlumet 
5-5685. F

REAL ESTATE KEAL ESTATE
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GROSER1V KRAUTUVĖ. Apylin
kėje 113th ir Michigan. šaldytas 
maistas. Kiek šviežios mėsos. Mo
kyklos reikmenys. Pilnai įrengta. 
Turiu parduoti dėl silpnos sveikatos. 
Biznis gerai įsigyvenęs. Gera proga 
pensininkams. Kaina prienama.

Skambinti savininkui —
IVAterfall 8-4360.

Pardavimui VALGYKLA. Gausi 
klijentūrą, didelėj lietuvių koloni
joje. Teirautis 2447 W. 69th St., 

1 arba Telef. GRovehill 6-9504 nuo

PAJIEŠKOJIMAI
RUTELIONIS prašomas atsi-

Jei kas laisvajame pasaulyje su
sirašinėja su Sibire ar kitur esan
čiais buvusiais Raseinių kaliniais 
(iš 1940-41 m.), malonėkite man 
parašyti. Jieškau pažįstamo as
mens. Rašyti: S. Narkeliūnaitei, 
383 S. 3rd St., Brooklyn 11, N. Y.

5 BUTŲ MŪRINIS NAMAS — Į 
4 po 4 kXmb. ir 1—6 kamb. Pilnas 
rūsys. Iš lauko naujai dažytas. 
Šalia tuščias sklypas. Du 2-jų 
maš. garažai. Parduodamas pagal 
sutartį — “contract”. Įmokėti 
87,500. Apylinkėje 37th ir Wood 
St. LAfayette 3-4932.

2-jų BUTŲ NAMAS. 6 ir 6 
kamb. Geros pajamos. 810.900; 
įmokėti 81,800. Arti California ir 
23rd St. LAvvndale 1-7038.

4 K^MB. NAMAS. 87,500 pilna 
kaina. Centrinis apšild. Garažas. 
Sawyer ir 30th St. Įmokėti 81,500. 
LAwndale 1-7038.

BERWYN. Mūrinis 2-jų butų 
namas, 4 ir 4 kamb. Gazu apšild. 
Apylinkėje 16th ir Oak Park Avė. 
$19.90): įmokėti 85.000. BIshop 
2-2162.

CICERO 8 kamb. rezidencija. 
Karštu vandeniu apšild. gazu. 37, 
pėdų sklypas. Mokesčiai tik 8112. 
Kilimai. Bargenas — S13.900; 
įmokėti 84,000. BIshop 2-2162.

i
i

RIVERSIDE NORTH. ATDA- i 
RAS APŽIŪRĖJIMUI SEKMAD. , 
NUO 1 IKI 5 VAL. 2422 S. 2nd 
Avė. 5 kamb. 3 mieg. kamb. bun-: 
galow. 50 pėdų sklypas. Tuojau i 
galima užimti.

MARQl'ETTE PARKO CENTRE
Beveik naujas 3 miegamųjų mūri

nis namas. Visi modemiški įrengi
mai. Kaina $17,200.

Elegantiškas mūras $33,800. Vie
nų metų specialisto sau statytas 7 
kambarių namas ir garažas, apie 50 
pėdų aptvertas sklypas. Puošmai 
įrengtas sausas rūsys, vertingi prie
dai. Savininkas apleidžia Chicagą.

5 butų mūras. Arti $5.500.00 paja
mų metams ir mažos išlaidos. Na
mas gerai sutvarkytas, vertas rimto 
dėmesio. Kaina $46,600.

Puošni meilinė rezidencija. 6 kam
bariai, gazo šildymas, garažas, arti 
parko $14,500.

3 mieg. naujas mūrinis. Automati
nis alyva šildymas, rūsys, 2 auto ga
ražas. $18,900.

2 butų naujas mūras. Gražūs mo
dernūs 5 kamb. butai. Sausas angliš
kas rūsys su apsauga nuo potvynio. 
Platus sklypas. Kaina $32,000.

5 kambarių geras mūrinis Gage 
parke, švarus namas, rūsys, garažas. 
Tik $17,800.

2 butų mūras. Geri po 6 
butai. Uždari porčiai, zrūsys, 
vandens šildymas, garažas. 
$27,900.

2 augštų mūrinis. Brighton ______
2 butai po 6 kamb., arti lietuviškos 
mokyklos ir bažnyčios. Yra rūsys ir ; 
garažas. Prašo $23,000.

K. VALDI S REAL ESTATE
2655 VV. 69th St.

RE 7-7200 arba RE 7-8534
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BRIGHTON PARKE 
$3,000 įmokėti

Med. 2 po 5, 37 pėd. sklypas, mo
derniškas viduB, prie gero susisiekimo 
. $5,000 Įmokėti

Med., 2 butai 4 ir 5 kamb. pe
čiais šild., gražios išvaizdos namas, 
arti kryžminio susisiekimo.
. $5,000 Įmokėti

Mūr. 2 butai ir siuvėjo dirbtuvė, 
gera vieta arti Marąuette parko.

$6,000 Įmokėti
Med 2 po 4 kamb., centr. šildy

mas, garažas, šviesus medis, geras 
plasteris, naujas garažas.

$7,000 Įmokėti
Mūr. 2 po 4, centr. šildymas, šva

rūs kambariai, geras garažas.
$8,000 įmokėti

2 po 6 mūr., centr. šildymas, ga
ražas, viskas moderniška.

$9.000 įmokėti
Mūr. 2 po 6 centr. šildymas, ga

ražas, dideli kambariai, gera vieta 
Gage parke.-

0<XXXXXXXXM50<XXXXXXX>000000
MARQUETTE PARKE

mūrinis ..........................$18,900
GAGE PARKE

mūrinis ........................$16,900
mūrinis..........................$17,90o

BRIGHTON PARKE
Pasirinkimas iš 3-jų: 2-jų augštų 

mūriniai: 2 po 4 k .ir 2-jų k. bu
tai rūsy. Alyvos karštu vand. šildy
mas. 2-jų maš. garažas. Po $22,500.

PASITEIRAUKITE mtt.su namu 
sąraše ir įsitikinsite gerais pirkiniais

BELL-VARPAS
Real Estate — Insurance — Rentai*

Notary Public 
5916 So. VVestem Avė.

PROSPECT 8-2233
<X>0<XXKKKXX>0<>0<>0<XKX?00000<>

Prieš pirkdami ar parduodami na% 
mus, biznius, sklypus ar ūkius 

atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY I ŠIMAITIS REALTY,
REAL ESTATE-INSURANCE i - 

NOTARY PUBLIC 
2405 W. 51 St WAlbrook 5-5030 
PRospect 8-3579 (vak. ir sekm.)

General Insurance, Notary Public

2737. W.43rd St., CL4 2390

karųb. 
karšto 
Nertas i

i
parke. I

Š. m. gegužės 19 d. šalia Phi- 
ladelphijos esančioje Juozapo ir 
Marijos viloje (New Town, Pa.) 
įvyko šios vilos, kurioje yra į- 
sikūriisios seserys kazimierie- 
tės, metiiiis rėmėjų seimas, į 
kurį šiemet suvažiavo arti tūks 
tančio atstovų ir svečių. Seime 
pasakytos kalbos ir visos nuo
taikos bylojo apie džiaugsmą, 
kad neperseniausiai pradėtan se 
serų kazimieriečių rėmėjų dar
ban sutraukti dideli būriai įvai
riose JAV vietovėse gyvenančių 
lietuvių, ir jų veiklos pastangų 
rezultatas — čia, New Town, 
Pa., išaugęs milioninės vertės 
pastatas — modemiškai įrengta 
mergaičių gimnazija. Šiemetinis 
seimas, vykęs erdvioje naujosios į 
gimnazijos salėje, 'entuziastin
gai priėmė naują planą, pagal 
kurį bus pradėta akcija pasta
tymui modemiškai įrengtų lie
tuvių senelių namų ir šv. Kazi
miero vaYdo koplyčios. Ta pa
pildomoji statyba kainuotų 1,-1 
700,000 dolerių. Šio milžiniško’ 
plano pradžia jau padaryta ir linksmo ir nerūpestingo gyveni- 
šio seimo metu sudėta §25,546. | 
Šią sumą sudarė skyrių ir indi
vidualios aukos. Paminėtinas 
yra Worceste'rio skyrius, kurio 
pirmininkė M. Watkins gražia 
lietuvių kalba prašneko ir pa
žymėjo, kad tik prieš metus pra 
dėjęs veikti rėmėjų skyrius IVot 
cestery šio seimo proga įteikia 
$4,301,50. Iš individualiai au
kojusių stambiausią auką pri
siuntė prel. I. Valančiūnas, au- j 
kojęs $1,000.

į

Pavasarinis vakaras
PraGegužės 18 d. Nekaltai 

dėtosios Švč. M. Marijos seserų 
rėmėjai suruošė pavasarinį va
karą Waterbury Conn.

Programą atliko iš Putnamo 
atvykusios seselių auklėtinės ir 
Hartfordo skautai bei skautės.

Pirmoj programos daly put- 
namietės pasirodė scenoje su in
triguojančiu keturių paveikslų 
vaizdeliu “Marija sumaišo kor
tas”. Čia pavaizduojamas vieno 
miestelio paštininko Jono Man
drapypkio likimas, kuris po

Jieškoma MARCELĖ ŠVELNY- 
TĖ iš Alytaus. Jieško draugė iš 
Lietuvos. Rašyti — Mrs. G. Vis
kantas, 2701 25th St., Detroit 16, 
Michigan.

Sesers iš Lietuvos yra jieško- 
mas ANTANAS MACAITIS, Juo
zo s., gim. 1897 m. Varnaičių k., 
Tauragės apskr. Prašomas atsi
liepti. A. Plienaitis, 1980 S. Canal
port Avė., Chicago. III.

1) Jieškcmas VYTOLDAS VEN- 
' CEVIČIUS, s. Boleslovo. Jis pats 
Į arba žinantieji apie jį prašomi 
I pranešti Juzefai Vencevičiūtei, Pa- 
I nevėžys, Liaudies g-vė Nr. 5, būt.
3, Lithuania.

2) Jieškoma ELENA KISKIE- 
i NĖ. d. Simo. Ji pati arba žinan
tieji apie ją prašomi pranešti 

į Onai Orlickienei, Panevėžys, Plu
kių g-ve Nr. 9-a, Lithuania.

Seimo pabaigoje meninę pro
gramą atliko šios gimnazijos 
auklėtinės, deja, tarp 10 choro 
atliktų dalykų tik vieną dainelę 
tepadainavusios lietuviškai.

Seimas baigtas turiningu šios 
vilos kapeliono kun. dr. M. Ra
žaičio maldos žodžiu.

Waterbury, Conn.
Krikščioniu demokratų 

susirinkimas

mo žemėję netikėtai atsiduria 
prie dangaus vartų. Vaizdelyje 
pagrindines roles atliko L. But
kutė — Jono Mandrapypkio, D. 
Macijauskaitė — Jono angelo 
sargo, G. Pauliukonytė — šv. 
Petro, L. Vasiliauskaitė — vel
nio ir A. Vištartaitė — Merge
lės Marijos.

Daug plojimų susilaukė Zdan- 
cevičienės vadovaujama Hart
fordo skautų tautinių šokių gru 
pė, paškusi Žiogelius, Kepuri
nę ir pabaigai — Malūnėlį.

Buvusi seselių auklėtinė, ta
lentinga baleto šokėja Kristina 
Raščiūtė jautriai ir įtikinančiai 

1 pašoko “Mirštančią gulbę” ir 
i “Dunojaus valsą”. Tačiau visiš 
kai publikos širdį paveržė ma
žutės deklamuotojos Danutė ir 

1 Vitutė Šliogerytės. Vakaro pro
gramą pravedė ir su įsijautimu 
ištrauką iš “Vaidilos Valiūno” 
padeklamavo gabi pranešėja 
Violeta Mitkutė.

su- 
pa-

Gegužės 17 d. šeštadienį 
sirinko 48 Green str. klubo 
talpoje krikščionys demokratai 
pasitarti svarbiausiuoju reikalu 
apie vykimą į krikščionių demo
kratų konferenciją Chicagoj ir 
tarėsi pačios konferencijos rei
kalais. Susirinkimui pirmininka
vo dr. Vileišis, sekretoriavo Die- 
lininkaitis. Susirinkime dalyva
vo ir šalia Waterburio gyvenąs 
prel. M. Krupavičius. Susirin
kimas savo diskusijomis ir pasi
kalbėjimais buvo nariams labai 
įdomus. Į konferenciją išrinkta 
vykti pirmininkas Antanas Pa
liulis ir Antanas Petrauskas. 
Waterburiečiai vyks į konferen
ciją lėktuvu iš New Yorko.

Per šį susirinkimą nauju na- 
‘riu įsirašė pirmą kartą atsilan
kiusi į susirinkimą ponia Ša
tienė, kurios vyras skyriui pri
klauso jau nuo seniau^^^^^

MARQVETTE PARKE, kampinis 
namas. Mėsos parduotuvė ir groser- 
nė. Biznis parduodamas kartu su na- 

CICERO. ATDARAS APŽIURĘ- ' ™u’ guriame yra ir 5 kamb. butas. 
JIMUI SEKMAD. NUO 1 IKI 5 ' kartu 
VAL. Dideliai šeimai arba profe- j 
sionalui. 7 kambarių reziden- • 
ei ja. “Master” mieg. kamb. 1^2 !

i vonios. 5315 W. 22nd Place.
I

Ii

l

lyvavo visos Milvvaukee arki
vyskupijos, kuriai Kėnosha pri
klauso, CYO nariai. Irena yra 
uoli šv. Petro parapijos skau
tė, taip pat priklauso Kenoshos 
tautinių šokių grupelei “Lieps
nelei”. Ga'rbė gabiai lietuvaitei 
i'r sėkmės ateityje*

Kenoshos Mary D. Bradford 
High School, kurią lanko maž
daug 1200 mokinių, gražiai lei
džia dvisavaitinį mokyklos laik 
raštį “The Kenews”. šio laik
raščio vyriausia redaktore atei
nantiems mokslo metams buvo 
išrinkta Daina Skirmuntaitė, lari 
kanti trečius augšt. mok. me
tus. Ji taip pat daug darbuoja- 

; si Kenoshos Kristaus Karaliaus 
Moksleivių Ateitininkų kuopos 
veikloj, kurios ji yra pirminin
kė. A.

I

I 
i

Ne- 
Lie- I

MARQUETTE PARKE. Netoli baž. 
ir mokyklos 2-jų augštų. 3-jų butų, 
stiprus mūras, erdvus lotas. Garažai. 
Parduodamas už neįtikėtinai žemą 
kainą. $27.900. REpublie 7-9401.

BEVERLY SHORES 
namas ant kainelio.

baidų. Cemento 
stiliaus stucco. 

Tile ir galvaniz- 
Židinys, didelis

rūsys, autom, alyva 
Namas ant sklypo su me- 

apie 1 akras. Privažiavimas 
2 -mylios iki Michigan 
Shore Elec; Patogu į 

krautuves, paplūdimį. Sa-

Su baldais arba be 
pamatai. ispaniško 
Septyni dideli kamb. 
ed geležies stogas, 
porčius, pilnas 
apšild. 
džiais,
prie namo.
City ir So. Shore Elec, 
prekybą, krautuves, paplūdimį, 
vininkas išvyksta į Arizoną.

Tel.: Michigan City TRiangle 
2-6957, Post Office, Box 45,

automob. garažas. Parduodama 
------- 1 su visais įrengimais ir puikiais 
įtaisymais. Į savaitę duoda pelno 
nuo $200.00 iki $250.00. Patikimam 
asmeniui reikalinga įmokėti tik 
$7,000.00.

Pajamų arba sau gyventi puikus 
mūrinis namas. 2 butai: 4 ir 3 kamb. 
Įruošta uždaryta veranda. Puiki vie
ta, arti 59th St. & Tripp Avė. Įmo
kėti tik $5.000.00.

TOWN OF LAKE, Taverna, salė 
ir 4 kamb. butas žemai, antrame 
augšte 3 butai: 6, 4 ir 2 kam h Ta- 
bai pelningas pirkinys. Salė išnuo- 
muojama, vestuvėms, krikštynoms ir 
kit. parengimams. Karčiama parduo
dama su visais vidaus įrengimais ir 
šaldytuvais. Namas 120 pėdų ilgio. 
Parduodamas už nepaprastai mažą 
kainą, tik $18,000.00.

Turime Ir kitų namų pardavimui, 
; taip pat ir prekybinių namų.

Jei norite parduoti savo namą, mes 
j jums mielai patarnausime; turime 
klijentų, norinčių pirkti. Prašome 
kreiptis Į mūBų raštine —

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

REAL ESTATE
Nej Turtu Valdvmas

'riST T RŪŠIŲ ą POR AITDTMAI
K MAIŠINIS

Namu PRospect 8-2077

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 
nuo 1 iki 6 vai. vak.

6455 W. 89th PLACE
Vienų metų senumo tikrai gražus 
modern. 5 Ve kamb.. visas gerų 
plytų mūro namas su pristatytu 
2 karų mūro garažu. Rūsys su 
baru. Sklypas 170x214. Įmokėti 
$4,000. Verta pamatyti.

2 m. senumo, 5% kamb., mūr.
Puikus mūr. 2 po 4 k., 2 erdvūs 

mieg. Centr. šild. Gar. Brighton Pk.
Mūr. 2 a. po 6 kamb, garažas.
Vasarvietė — Beverly Shores. 24 

mieg. k. su baldais, patalyne. Virtu
vė su visais įrengimais. Puikios paj. 
— geras pirkinys.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE — INSURANCE

4259 So. Map!ewood Avė.
CL. 4-7450; Res. YA. 7-2046

7(>-<»s IR CALIFORNIA APYLIN
KĖJE. 4 butų mūras. Skubiai par
duodamas —- rimta kaina. REpublie 
7-6232.

I

SEE-SONS NURSERY AND 
F L O R I S T

10254 S. Halsted. CE 3-9835
Specialiai paruošiame korsažus bei 

skintas gėles. Turime žydinčių gėlių 
kiemams. Augalai sodinimui ant ka
pų. Turime taip pat ir Bumus že
mių. — Parduodama pagal “load" 
ar pagal ”Yard”.

SOS Cleaners and Shoe Repai r 
Espert Dry Cleaning.

Clothing - Drapes - Slip. Covt rs - 
Hats - Summer. Formals & Gowns.

Shoe Kepair - Hosrery - Notins - 
Bachelor Serv.

2743 W. 59th XI. 
WA 5-6065

Brighton Parke arti krautuvių, 
mokyk, ii gero susisiekimo. 6 k. re
zidencija ant 6o pėdų sklypo, su 3 
k. butu anglišk rūsy. Centr. šild. ga
zu. Naujas garažas.

Prie 62-os ir Rockwell. 6 % k. ge
rai išlaikytas ir prižiūrėtas bunga- 
low. Garažas. $19,200.

Prie 63-oss. 10 butų apartmentinis, 
labai gerame stovy. Pajamų $10,560. 
Kaina $62,500.

1 blokas nuo Marąuette Parko. 15 
pėdų 
gazu. 
nupi-

m.. 6 k. rezidencija ant 37 
sklypo. Garažas. Centr. šild. 
Skubiai parduodama už labai 
gintų kainą..

VENTA
4077 Archer Avė. LAfayette 3-3881

BRIGHTON ir MARQUETTE PARK 
Mūr. 2 butų, rūsys, gar. — $13.300 
Mūr. 2x5, dvigubas lotas — $18,200 
Du namai 3x4, geros paj. — $17,700 
Du bungalou po 6 k. prie pk., pigiai 
50 mylių nuo Chicagos vasarvietė su 
baldais, motorl,. maudyk., žuv. $2,500

BUDRECKAS REALTY
4081 Archer Avė. LAfayette 3-3384

Mūr., 6 ir 7 k., 2 auto gar... $19,900
-Mūr., 5^ž kamb., naujas.__ $18,700
6 kamb., garažas ..................... $16,500
Mur. 5 ir 6 k. 2 auto gar. $23,100

S.A- AGLINSKAS Real Estate
2439 W. 69 St HE 4-8292

30 AKRŲ MIŠKO PRIE EŽERO
2 augštų (5 miegamųjų) geras • 

mūr. namas. Dvigubas mūr. garažas. 
Prie US 6, apie 135 mylios į 
nuo Čikagos. Tik $16,500. A. 
laitis.

HELP WANTED F EMA T.F,

rytus 
Rėk-

BEVERLY SHORES
Visai naujas 6 kamb. (4 mieg.) 

ranch namas ant labai gražaus, sau
so. pušimis apaugusio kalnelio. Skly
pas 65x200 pėdų. Rūsys. Elektr. 
karšto vandens tankas. $13,500. A. 
Sirutis.

12 METŲ' 6 KAMB. NAMAS
41 pėdos sklypas. 2 blokai 

Marąuette Pk. šildymas gazu. 
karo

Reikalinga angliškai kalbanti 
moteris namų ruošos darbui dviem 
dienom savaitėje. 81.00 į vai. ir 
“carfare”. Apylinkėje Evergreen 
Pk. Tel. GArden 2-9092.

Reikalinga moteris vaiko glo
bai šeimoje. Pageidaujama, kad 
apsigyventų, bet galėtų būti ir 
ateinanti.. Tel. PLaza 2-5340.

nuo 
1% 

garažas. $20,000. A. Katilius.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5-6016

BERWYN, III. Didelis bungalow. 
Sklypas 52x125 pėdų. 6’/2 kamb. 
Tuojau galima užimti. Naujai de
koruotas. Yra irgi 2 autom, gara
žas. Namas adresu — 6934 W. 
26th St. Arti krautuvių centro ir 
naujos Bervvyn High School. At
daras apžiūrėjimui šešt. ir sekm. 
Tel. STanley 8-3783.

CICERO. 2-jų butų mūrinis na
mas. Arti Western Electric. 5 ir 
4 kamb. Karštu vand. alyva apšil. j 
2 autom, garažas. 816,900; įmo
kėti 84.500. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd. BIshop 2-2162.

GERAS MŪRINIS 3-jų BUTŲ 
NAMAS. l/2 bloko nuo 26th ir 

--- - „---- ---------- ----------Ridgeway. 4—4—4 kamb. Gazu 
pranešti telefonu arba atvykti pas apšild. šoninis privažiavimas. Už- 
K. Volodkevičiu------------------------- i - -

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

RE 7-7200 arba RE 7-8534

KAS ĮIEŠKO GERŲ NAMŲ 
ar nori greit parduoti prašome

BL( E ISLAND SPECIALI 2 na
mai po 5 kamb. ant kanopinių skly- 

abupų. Nebrangiai parduodami. 
$15.500 arba duokite pasiūlymą.ST. ADlilAN S l’ARAP. Savininkas 

parduoda 7 kamb. mūro rezidenciją 
apylinkėje 71st ir Maplewood (2532 
j vakarus). Gazu apšild.. pilnas rū
sys su “shower”, “coved” lubos, 1% 
plytelių vonios. natūralūs židinys.

("vitrogiass” virtuvė su Is-ržinėmis 
spintomis, nuo s. iki s. kilimai, užuo-

: laidos, aluminum žieminųii langai ir 
Į sieteliai, "fibe.rglass avvnings". naujas

2 autom, ypatingai didelis garažas.
1 Patio. Apžiūrėti tik susitarus tel. — Į vos šild. 2 maš. garažas. Savinin- 
________ Hi.mi<Kik i-22.>3._____ _  ; kas 6519 S. Francisco Avė. RE- 

BERWYN. 2-jų butų namas. Pubhc 7-3S47-
Apylinkėje 16th ir Oak Park. Mū- 

| rinis. 2 po 4 kamb. Gazu apšild.
Mokesčiai tik 8150. Garažas. 35

i pėdų sklypas. 819,900; įmokėti 
' 86,000. SVOBODA. 6013 Cermak

Rd. BIshop 2-2162.
6 kamb. mūr. bungalow, gazo 

šild., 2 k. garažas. 817,800. 6337 
S. Mozart St.

?uxe namas Markham'e.De
kamb. ir prijungtas 2-ju autom, 
ražas, ant didelio- sklypo.

6 
ga- 

Kl'HNLE 
REAL ESTATE, VInccnnes 6-0024 
arba BOulcvard 8-0540.

Marquette Parke 6 k. mūr. bun- 
gplow. 3 miegi ir 1 k. viršuj. Aly-

BUILDING & KEMODEUNG

Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy-^ 
mo, pertvarkymo (remode'ing) darbai /

VACYS PETRAUSKAS į
BUILDING CONTR.*CTOR •*

r-
6936 So. Maple-ivood Av., Chicagoj
Tel. HE 4-7482 arba CL 4-7450*

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR

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

Namų tel. BIshop 7 3340
______2737 VVest 43rd Street

STANKUS
CONSTRUCTION CO.

dari porčiai. Sls.900; 85,000 įmo- 
j keti. SVOBODA, 3739 W. 26th 
; St. LAvvndale 1-7038.

ŠVARUS 2-jų BUTŲ NAMAS, 
i 4 ir 4 kamb. Gazu apšild. Apylin
kėje 31st ir Kedvale Avė. Garažas. 
S13.900. SVOBODA, 3739 W. 26th i 
St. LAwndale 1-7038.
-

Atlieka planavimo ir statybos 
darbus gydytojų ofisų, gyvena
mųjų ir prekybos pastatų. Jū
sų pasirinkimui turime virš 300 
įvairių standartinių projektų. 
Ofiso ir namų teefonas

PRospect 8-2013 t
7403 SO. WiSTEKN AVĖ.

Chicago 30, Iii.
~ >'

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 
nuo 1 iki 5 vai. 2-jų šeimų na
mas. 3 m. senumo. 6 dideli kamb. 
apačioje, 4Įį k. viršuj. “Overhead 
sewers”. Kombinuoti žieminiai 
langai-sieteliai. 7118 S. Francisco

DIDŽIAI ŠIAS “BARGENAs” 
CHICAGOJE

Tiktai $14,500 už 3-jų butų na
mą. Pajamų $1,800 į metus. Tiktai 
$2.000 įmokėte Labai geram stovy. 
Arti 27th ir Normai. Skambinti sa
vininkui. C Anai 6-1640.

NAMŲ SAVININKAI !
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
. laukiančiųjų sąrašą.

BELL-VARPAS Real Estate
5916 So. IVestern PKospect 8-2233

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS
2717-19 West 7lst Street

BUILDING CONTRACTOKS 
Stato naujus namus, atremontuo 
ja senus. Kreipkitės:

Telef. — HEmlock 4-5881

IšM <>M. ATSKIRAS. DIDELIS, 
j šviesus kambarys, su virtuve. Mar- 
! ąuette Parke. I’Kosįm^I 6-2191.

MODERNIŠKAS 2% KAMB. 
STATYTAS BETAS tvarkingam 
rui. Atskiras įėjimas ir vonia. 

Tel. — IA 3-5623.-------------I—
AP-
vy- l

GENERAL CONTRACTOR
Mes taisome ir atremontuojame 

namus iš vidaus ir iš lauko. Jokis 
darbas nei per mažas nei per didelis.

Esame pilnai apsidraudę.
ALBERT ŽICKUS

2243 S. Bell Avė., FRontier 6-2937
Nuo 10 v. r. iki 7 v. v.

MISCELLANEOU8
Kenosha, Wis.

Pamaldos už Lietuvą
Gegužės tryliktą dieną, 

kalčiausios Marijos širdies
tuvių Tautos Karalienės šven
tėje, klebono kun. J. Augūno, 
MIC, pastangomis šv. Petro pa- I 
rapijos bažnyčioje buvo atlaiky- 

i tos vakarinės pamaldos lietu- 
! vių tautos intencija. Per pamal
das gražiai giedojo G. Klevickai 

i tė, L. Seianienė ir V. Janušonis.
Atsilankė nemažas būrelis pa- 
rapiečių. Organizuotai pamaldo- į 

I se dalyvavo šv. Petro parapijos 
i skautės ir Kenoshos ateitininkų 
kuopa.
Gražūs lietuvaičių laimėjimai

Irena Rakauskaite, lankanti 
šv. Petro mokyklos aštuntą sky 

’ rių, laimėjo ketvirtą vietą Ka
talikų Jaunimo Organizacijos 

i (CYO) raidžiavimo arba “spel- į 
ginimo” konktfrse^J^nkurse j

J i M
$

Įsigykite nuosavus namus, kuriuos jau baigėme 
statyti Marąuette Parke. Atvažiuokite apžiūrėti — 
6838 ir 6840 So. Oakley Avė. Apie sąlygas teirau
kitės telefonu: CEdarcrest 3-1739.

BORCHERT IR JUSTICE 
STATYBOS BENDROVĖ 
11654 Longwood Drive, Chicago 43. Illinois 

Statome namus visoje Čikagoje ir apylinkėse.
Turime ilgametį patyrimą.

81.800 įmokėdami pirksite 4 
, butų namą. 4 po 4 kamb. Apylin- 
I kėje California Avė. ir 23rd St.
81.500 metinių pajamų. S10.900 
pilna kaina. SVOBODA. 3739 \V. 
2fith St. LAvvndale 1-7038.

s
Išnuomojamos salės, su valgiais 

ar be valgių, visokioms progoms. 
Vestuvėms, banketams, pobūviams 
ir po Komunijos vaišėms. Vietos 
iki 450 žmonių. — Klauskite Mr. 
Mazurca. BE 5-5520. EAGLE 
ARMS HALLS. 1531 N. California

Paskolos, perkant namus, daromos mėnesiniais išmokėjimais. 
Dėl visų informacijų, kreipkitės i

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2202 W. Cermak Rd. Chicago, III. Virginia 7-7747
.....................................................................-................................................................................................................. ~ -

Pirkite ir parduokite save nekilnojamą turtą per mūsų įstaigą.
Naudokitės mūsų teisingu patarnavimu

TALMAN REALTY SALES
INSURANCE — MANAGEMENT

2625 W. 71st Street, Chicago 29, III., REpublie 7-9400
Perkant ar parduodant nuosavybėn per mūsų įstaigą

Income Tax patarnavimas veltui.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintuvus 
(Air conditioners) ir atlieka visus, 
skardos darbus.
1546 S. 49th Court, Cicere
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai. 

ryto iki 5 vai. vakaro 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro 

OLympic 2-6752

VIKTORO KOŽICOS 
Lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 S. We«tern Avė. PR 8-9533

PARDAVIMUI
PARDUODAMAS VARTOTAS 

PIANO
J Kaina $55.00. Kreiptis —

i 3237 So. Halsted St. tcL CA 5.72M
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Putnam, Conn. Chicagoje
Apie mažiau žinomą koloniją
Chicagos vakarų rajone, tarp

Barboros Žagarietės mokslei- Į 
vių ateitininkių kuopa Putname- 
yra dėkinga visiems, kurie pri-į trijų gražių parkų — Columbus, 
sidėjo prie mūsų metinės šven- Garfield ir Douglas — savu lai- 
tės pasisekimo, ypatingai po- ku buvo apsigyvenusių daugiau 
nams Rudžiams, kurie padėjo į- kaip 70 lietuvių šeimų. Gerai 
sigyti vėliavą. Be jų aukos mū- uždirbantieji lietuviai, gražiai 
sų šventė nebūtų buvusi tokia įsikūrę, anksčiau net planavo 
pilna ir džiaugsminga. Tik vi- įsteigti savo parapiją, 
soms mums buvo labai gaila, 
kad negalėjome turėti jų mūsų 
tarpe, pasidžiaugti ir pasidi
džiuoti ta gražiąja, naująja vė
liava ir švente. Neturime žo
džių išreikšti, kaip dėkingos mes 
jiems esame. Didelė garbė tu
rėti Barboros Žagarietės kuopos 
naujosios vėliavos krikšto tėvais 
At-kų Federacijos vadą p'rof. S. 
Sužiedėlį ir kuopos globėją se
selę M. Paulę. Nuoširdus ačiū 
J. Mulokui už gražų vėliavos 
projektą ir dr. su ponia Dani
levičiams, kurie rūpinosi ir pa
dėjo mūsų šventės pasisekimui.

rų jiems teikiamų darbo sąlygų. 
Nuo 1907 m. ligi dabar nėra 
buvę ne tik nė vieno streiko, 
bet ir šiaip rimtesnio tuo reika
lu ginčo. Darbininkai gali nau
dotis įmonės paskolomis be nuo
šimčių, kasdien dovanai gauna 
nustatytą normą alaus, įvairių 
lengvatų ir dovanų tam tikro
mis progomis. Joje dirba ir lietu 
viai. Pati gamykla (tiek pasta
tai, tiek gamybos procesas) pa 
sižymi nuostabia švara. John 
Labatt Ltd. gaminamas alus 
laikomas vienas iš geriausių ne 
tik Kanadoje, bet ir pasaulyje. 
Tą patvirtina ir didelis skaičius 
gautų aukso medalių pasaulinė
se parodose, k. t. Anglijos Lon
done, Paryžiuj, Australijoj, Chi
cagoj i!r kituose JAV miestuose, 
Kanadoje ir daugely kitų vietų. 
Ši bendrovė yra plačiai žinoma 
dar ir tuo, kad ji skiria dideles

i 
I

Mūsų jaunos ateitininkiškos 
širdys prabyla į jus, mūsų tė
velius, mokytojus ir patarėjus, 
ir mes pažadame jums gyventi 
dorai, 'krikščioniškai ir siekti 
augščiausių ateitininkiškų idea
lų, kaip buvo pasakyta poeto 
K. Bradūno ir įrašyta mūsų 
šventės programoje: “Pakilkime 
į saulę su sakalo sparnais, at- 
naujinkim pasaulį naujais jaunų 
darbais! ” Rita Danilevičiūtė

tačiau 
tai buvo nelengva ir tada lietu
viai prisiglaudė prie Šv. Anta
no parapijos. Cicero mieste. Ka
dangi šio rajono lietuviai gy
venome parkų ir bulvarų rajo
ne, tai a. a. kun. Vaičiūnas mus 
pakrikštijo — bulvariškiai lie
tuviai. Eilė šeimų iš čia jau iš
sikėlė, bet likusieji tebežino šį, 
vardą.

Savu laiku ge'rai užsidirbda-1 
mi lietuviai savo vaikus išleido ■ 
į mokslus. Turim kunigų, advo-‘

■t katu, inžinierių, gerų amatinin- į sumas labdarybei, švietimui, nau 
kų. Lietuviai čia daugiausiai tu-

• ri apartamentinius namus. De
ja, dabar daugelis jau ima kel
tis į Sv. Kazimiero kapines. 
Per paskutinius dešimtį metų 
gal daugiau kaip pusę mirtis 
palietė, o per paskutinius porą 
metų — kelioliką giltinė išrovė. 
Paskutiniu laikotarpiu mirė vie
nas iš šio rajono pionierių — 
Bernardas Andrison (Andriu
lis), taipgi ir geras parapietis, 
gerų darbų darytojas Petras 
Davidonis. Jie rėmė visas lie
tuviškas įstaigas, dažnai net ir 
stambiomis aukomis.

Eilei vyrų išmirus, mūsų ko-

i

Visi žinome, kokį nepaprastai 
didelį darbą dirba Nekaltai Pra
dėtosios M. Marijos seserys lie- Jonijoje liko ge'rai išsilaikiusių, 
tuvybės išlaikyme. Putnamo so finansiškai pasiturinčių našli- 
dyba yra lietuvybės širdis di- kių. Mes, gyvais pasilikę bulva- 
džiulėje Amerikoje. Ten yra Ši- riškiai, norėtume, kad čia dau- 
luvos Marijos šventovė, ten kas- giau viengungių pasisuktų, nau 
dien meldžiamasi už tėvynės 
laisvę, ten vyksta rekolekcijos, 
jaunimo stovyklos, suvažiavimai 
ir susirinkimai.

Seselės ‘rūpinasi ir sielojasi, Į 
kad lietuviškasis jaunimas išaug 
tų stiprus ir nepalaužiamas dva
sios ir tautos reikaluose. Todėl 
džiugu, kad į joms remti paren- \ 
gimus visuomet taip gausiai at
silanko jaunimas.

Visiems atsilankiusiems ir pri 
sidėjusiems vienu ar kitu būdu 
prie šio vakaTo suruošimo, kle
bonui kun. J. Valantiejui, Ne
kaltai Pradėtosios seselėms, jų 
auklėtinėms ir Hartfordo šokė-j 
jams bei deklamuotojams ren
gimo komitetas nuoširdžiai dė
koja. R-nė T.

jos šeimos susidarytų ir šios a- 
pylinkės lietuviai išsilaikytų. Ge 
riems, doriems žmonėms ir pa
tarpininkauti galėtume, laukda
mi gerų būsimų kaimynų.

K. Y odelis

London, Ont.

COIAMBINE CLEANF.RS
Expert Dry CIeaning

Clothing - Draperies - Siip Covers. 
Knitwear Cleaned ~and blocked 

expertly.
Specializing in Summer Formals. 

Complete Storage Faciliti«s.
7049 S. Wa>ht<*naw Avc.

GR 6-5391

J

Kiekvienas vizitas .mūsų dvasi- i 
nės vyriausybės ganytojų yra 
laukiamas, kaip atsigaivinimas 
ir pastiprinimas tremties gyve- j 
nime. Tokios šventės stiprina j 
visą lietuvių išbarstytą kolo
niją.

— Tėvai Jėzuitai S. Paulyje. 
Vietos lietuviai kunigai norė
dami laiks nuo laiko atnaujinti 
savo ganomųjų sielas, pasikvie- j 
čia į talką iš Montevideo tėvus 1 
jėzuitus pravesti rekolekcijų 

, bei misijų. Liaudis mielai tais ' 
dvasiniais pasitarnavimais pasi 

: naudoja, ir įžiebtos liepsnelės 
I rusena ištisus metus. Šiais me
tais, kun. Juozo Šeškevičiaus 
pastangomis, buvo apsilankęs 
t. Jonas Giedrys, pats jauniau
sias kunigas jėzuitas, kuris sėk 
mingai pravedė rekolekcijas vi
suose S. Paulo priemiesčiuose. 
Didelio pasisekimo taip pat tu- iš pietll i Šiaurės Ameriką. Jau 
rėjo ankstybesnieji tėvai jėzui- persikėlė nemažas šeimų skai- ‘ 

t. Venskus, čius: dail. Antanas Kairys,.

Pranešame visiems pažįstamiems, kad 1958 m. gegužes 20 d. po sunkios ligos, sulaukęs 84 
metų amžiaus, mirė mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis

A. t A.
ALEKSANDRAS ROŽEVIČIUS

Gimė Vievio vaisė., Trakų apskrityje. Buvo gelžkelietis. 1950 m. atvyko į JAV.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona (Msčiulskaite); penki sūnūs: Valerijonas Rože 

vičius Worcesteryje, Petras Roževičius Brooklyne, N. Y., Juozas ir Feliksas Roževičiai Toronte 
ir Vladas Roževičius Lietuvoje; keturios dukterys: Irena Worcesteryje. Regina Skavičienė 
Clevelande, Marija Kazlauskienė ir Zofija Vilkienė Lietuvoje ir septyni anūkai.

Velionies kūnas buvo pašarvotas Dirsos koplyčioje.
Laidotuvės įvyko gegužės 22 d. 9:00 vai. ryto iš koplyčios kūnas nulydėtas į Šv. Kazimie

ro bažnyčią, kur atlaiky tos gedulingos pamaldos. Palaidotas Šv. Jono kapinėse.
Didžio skausmo prislėgti: žmona, sūnūs, dukterys, žentai, marčios ir anūkai.

i
— Tremtiniai iš S. Paulo į J. 

A. V-bes. Po dešimt metų ge
ros kantrybės, daugelis tremti
nių susilaukė progos persikelti

jųjų ateivių gerbūviui pagerinti 
ir kultūriniams “reikalams. Ši 
firma reiškė ir tebereiškia nuo
širdžias simpatijas lietuviams 
nuo pat jų susiorganizavimo 
čia Londone. Lietuviai kreipėsi 
ir į daugiau stambių firmų ir 
multimilionierių, bet stambesnės 
aukos sulaukė tik iš John La- 
batt Ltd! Šios firmos pareigū
nai patys pripažino, kad bendro 
vė praturtėjo dėka to, kad žmo 
nės suprato ir įvertino jos žmo- 
niškumo-artimo meilės princi
pus, kurių pagrindinis: “Rūpin
kis savimi, bet nepamiršk ir 
kitų’” D. E. F.

(SARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

I

' Labatt šelpia Sibiro lietuvius
I Šiomis dienomis milžiniškos 
alaus gamyklos John Labatt 
Ltd. atstovai Londone įteikė K. i 

, L. Bendr. Šalpos Fondo vieti- 
: niam įgaliotiniui 200 dolerių 
Į čekį Sibiro lietuviams šelpti.

Ši bendrovė yra ne tik viena 
iš didžiausių šio krašto alaus 
gamyklų, bet ir plačiai visoj Ka
nadoj žinoma dėl augštų darbi
ninkams mokamų atlyginimų 
(augščiausių čia Londone) ir geI

S & B TAILORS & CLEANERŠ 
294712 W. 63rd Street

Change your double breasted suits 
now. 3 o yrs. Experience. Draw 
dravs beautifully. cleaned $1.00 per 
panel. '

For pick up call WA 5-1008

STOVYKLA BERNIUKAMS
Tėvų Marijonų Seminarijoje

(Route 83 & 63 St., Clarendon Kilis, III.)
šiemet pradedama birželio 15 d. Priimami berniukai nuo 7 iki 15 
metų amžiaus. Pragyvenimas savaitei atsieina 21 dol., įstojimui 
5 dol., už kuriuos vaikai bus apdraudžiami nuo susižeidimų ir 
kitų nelaimių. Pirmąsias tris savaites bus tik lietuviška progra
ma. Nuo liepos 5 d. priimami ir tie berniukai, kurie lietuviškai 
nemoka.

Stovykla turi labai gerų patogumų maudymuisi, žaidimams, 
gyvenimui ir mokymuisi. Tėvai prašomi savo vaikus, kiek galima, 
anksčiau užregistruoti šiai vasaros stovyklai.

Visais stovyklos reikalais kreiptis šiuo adresu:

Kun. V. Rimšelis, MIC, arba Kun. J. Sakevičius, MIC, 
Marian Hills Seminary, Clarendon Hills, III. 
Tel. FAculty 3-1441

A

------
Medžiagų Siuntiniai į Lietuvę gerai žinoma firma:

OR BI S
turinio siuntiniui, maistą, m«*<lžiag;is, vaistus ir 

dalyką. Siuntiniai gali būti iki 44 svarą ir pagal su- 
i malkyti.

g< r<*snes ori»nta<-ijos iKi<iuo<iame 
KALNAS:

dvig.
viln.
ir '<-
viln.
vHn.

tai: t. Bružikas, t. ,
a. a. T. Mikalauskas. Visuo- mok- Edm- Bortkevičius, mok. 
menė pageidauja nuolatinio t. Izokaitis ir kiti ruošiasi pakel- 
jėzuitų įsikūrimo S. Paulyje. sparnus.

MŪSŲ GYVENIMO IŠKARPOS
Aną dieną sutikau vieną pa

žįstamą, šiame krašte išgyvenu
sį jau daugelį metų. Kalbėjomės 
apie orą. Chruščevą, sputnikus ir 
kt. Pagaliau kalba užkliuvo už lie
tuviškų parengimų, kuriuos jis ne
labai norįs lankyti, nes ten bemaž 
neužtinkąs savo draugų iš anks
čiau atvykusiųjų lietuvių.

Jis pradėjo skųstis:
— Atsimenu tuos laikus, kada 

jūsų (naujųjų ateivių) čia dar ne- 
1 bebuvo ar tik vienas kitas buvo
įkėlęs koją į šią šalį. Tada mes I 
turėdavome parengimus, kuriuose 

i salės lūžte lūždavo nuo mūsų 
“amerikonų”, o kas dabar atsiti
ko : atrodo, jog, dypukams čia at- ■ 
vykus, jie išemigravo į kitą šalį.: 
Dabar ateinu į parengimus ir nu
stembu: didžiąją publikos dalį su
daro naujai atvykusieji...

— Lietuvių ekskursija į Eu
ropą. Geg. 20 d. iš Chicagos La 
Šalie stoties lietuvių ekskursi
ja į Europą išvyko traukiniu į 
New York. Ekskursiją veža 
Saghetti Travel Bureau, Ine., 
2451 S. Oakley Avė., Chicago. 
Lietuvių grupei vadovauja kun. 
A. Miciūnas, MIC.

net pačią mirtį sutinka žymiai 
ryžtingiau. Tai sukėlė jame su
sidomėjimą katalikybe. Jis ėmė 

I klausinėti kalinių, tapusių ka- Į 
i talikais, apie šią religiją, ir pat, 
' sai nutarė tapti kataliku. Nuo . 
vieno mirtininko jisai net buvo' 
išmokęs Sveika Marija.

siunčia įvairaus 
da>iK<l; kitų i 
dėt) Rali būti 

l>čl
ItŽIAGI
SJ 0-24

<1-52 
o-u i

® 0-3o 
w O-4X

Turime
KU. Pavyzdžius 

Reikalaukit.* 
NA VIM AS

kai kurių tekstinės ME-

muitu už jd. (viln.) $3.45 
muitu už jardą .... 3.95

4.95
5.95 
4.50

nwdžia-

ploe. tw*»*d pilkšva, kaina su 
žalsva su dryželiais, kaina su 

■>o pilkšva ir p. žalsva su "eglute", su muitu už jd. 
ruda su balt, dryželiais, k.iina bu muitu už jardą. . 
medi, paltui gelt, su “egi.", kaina su muitu už j<l. 
visą eilę įvairių vilnonių, rajoninių ir kitokių 

galite apžiūrėti mūsų įstaigose.
mūsų kaina ra.ščių. K A INA R A.ščl AI IR l’ATAII- 

LIETIVIl KALBA

O R B I S
So. Rockuell St., CHICAGO, 32, ILL., USA YA 
S. Nacramento Avenue, Chicago 8, Illinois, tel. BI 
W. Vemor, “GAIVA”, Detroit 16, Mich. TA
Sheridan Rd., Kenosha, Wisc. OL

(’L

4414
2258
3570
4311
578 Wyandotte St., Windsor, Ont.

%====================

7-2445 
7-5362
5- 9783 
4-2373
6- 3982 i

Bažnyčios Rusijoj
Maskvos radijas pranešė, kad 

Sovietų Sąjungoj esą 22,000 or- j 
į todoksų bažnyčių ir kitų tikybų

surašytų lapų pavidale ar išsisklai- ca-žnyčių 18,000.____________
do posėdžių salių dūmuose.

Daugelis, važiuodamas į šią šalį, į 
padarė garbingus pasižadėjimus,' 
nubrėžė aiškius planus — kovosi-' 
me už tėvynę tol, kol ji bus lais-1 
va. Praėjo metai, penkeri, devyne-1 
ri — tėvynė dar nelaisva, o tie 
pasižadėjimai, planai jau guli nau
jų namų palėpėse, apnešti storu 
dulkių sluogsniu.

Ir juo didesni kalbėtojai buvo, 
juo gražesni jų nubrėžti planai 
buvo — juo sunkiau tokius užtikti 
dabartinėje mūsų veikloje. Pasili-I 
ko daugumoje tik “vargo pelės”, i 
kuriems tėvynės meilė yra šven-| 
tas reikalas, bet ne arkliukas, ant 1 
kurio galima reikalui esant gražiai j 
pademonstruoti.

Ar ne laikas mums iš palėpių 
ištraukti tuos pasižadėjimus bei 
planus, kuriuos rodėme ar skelbė
me vykdami į šią aukso šalį? Ne
jaugi aukso spalva mus taip grei
tai paviliojo ?..

(

.1

A. A-
PAULINE EGAN

IGNATAVIČIUS 
(Jasiūnaitč)

Gyveno 3433 W. 54th PI.
Mirė geg. 23 d., 1958, 5:30 

vai. ryto, sulaukus puses amž.
Gimė Lietuvoj. Kilo iš Uk

mergės apskr.. šešekių parap., 
Miiėnų kaimo.

Amerikoje išgy veno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 sūnūs; 
ir Alfred. 
te Irena, 
6 anūkai.

CHARLES F CARPENTIER 
. Sečr^yry^x>f Štate

I i

ryto
31.

John. marti Mildred, 
marti Margaret, duk- 
žentas James WiUs, 
sesuo Veronika Dži- 

giene su šeima, kiti gimines,
draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas šešt., 
1 vaL p. p. J. F. Eudeikio ko
plyčioj. 4330 S. California avė.

Laidotuvės įvyks pirm., geg. 
26 d., iš kopi. 8:30 vai.
bus atlydėta į švenč. P.
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, duktė žen
tas ir anūkai.

Laid. dū-ekt. John F. Eudei
kis. Tel. LA 3-0440.

Vartau knygą, kuklią, bet pras
mingą, išleistą “Dievo Paukštelių” 

— - - ■ ■ Vardas —
Juos kada Sokol salė ar Lietuviu Audi- Neapkenčiamo žmogaus užrašai ,

' parašyti Stasio Mingailos.
j Įžangoje — žodžiai:
I — šie užrašai parašyti didžiau- 

Būtų įdomu sužinoti, kas čia at- siais mano tėvynės vargo metais, 
sitiko, kur reikia jieškoti priešas- kai ją vieni neteisėtai pirko, kiti ( 
čių. Juk visi es?me tie patys lie- pardavė, gi treti, nustebę dėl šios 
tuviai ir visi kartu turime tilpti neteisingos prekybos tautomis,

o New Yorke ir kiti. Į didžiau- i hus* čia išgyvenęs jau daugelį me- tys protesto autoriai savo tylėjimu 
šia Anglijos laivą „Queen Ma-!^’ sakosi būt? dėkingas, jeigu

„ ... . kas nors jam duotų atsasymą dėlry susirinko 19 lietuvių ir 111 - ....■. ___ .___
vai. ryto išplaukė į Cherbourg,
Prancūziją.

— Kas galėtų suteikti bio- 
rafinių žinių ir paskolinti fotog
rafijų žuvusių karo metu gydy-: 
tojų K. Žiniaus-Zinevičiaus, EI. 
Švedo, A. Krikščiūno, Molio

i (Sibire), stud. Adomo Plepio ir 
mirusių gydytojų — Federavi- 
čiaus, B. Tolevičiaus, J. Mar
cinkaus, J Aleknos ir P. Tik- 
niaus. Žinios iš fotografijos rei
kalingos ruošiamam spaudos 
leidiniui. Prašoma’ atsiliepti 
šiuo adresu: Dr. B. Matulionis, 
VVallum
U. S. A.

— LB
dėkinga
bei jos talkininkamms, padėju
sioms suskaičiuoti balsus: Emi
lijai Kutkienei, Vladui Staške
vičiui, Juozui Petrauskui, Juo- 
zuo Racevičiui, Elvyrai Pleč- 
kaitytei, V. Lėliui, A Lelienei, 
J. Mikulioniui, Ed. Skiočiui, K. 
Žalneraičiui, Buikiui ir Alf. Ple-

! piui.
— Dėmesio vertas pasiryži

mas. Kaikurie Los Angeles li
tuanistikos mokyklos mokiniai 
atlieka 20 mylių kelionę į vie
ną pusę, kad galėtų šeštadie
niais atvykti į lietuvišką mo-

j kyklą. Tai atstumas maždaug 
kaip iš Kauno į Mariampolę.

— Kunigi] Vienybei, seimas 
šiemet įvyks Pittsburghe, Pa., 
rugsėjo mėn. 25 d.

Taip mums bekalbant, prisime
nu dar ne taip senus — 1949 ar 
1950 metus, kada į Šaltimiero ra- 

; dijo valandos programas susirink
davo tūkstantinė “amerikonų”, ka-

... . , , .............. j. da Alice Stephens rengdavo kon-!Visi ekskursantai įsvaziuoda-, certus Orche£tra Hall patalpose,Į šaJ-v> - Vokietijoje, 
mi buvo gerai nusiteikę. “XT '
palydėjo savieji ir draugai. Jų torija buvo perpildytos senaisiais 
tarpe buvo kun. Jančius, M. 
Paukštienė, J. Šagamogas ir kt. 
Iš Chicagos išvyko 12 lietuvių. 
Pakeliui prisidėjo dargiau, pvz. ■ 
iš Clevelando, Ohio, M. Valienė,; tose pačiose salėse. Mano priete- pradžioje sušuko, o kiek vėliau pa-

ateiviais.

šio reiškinio, o paskui surastų 
ceptą padėties pataisymui.

re-

Ži-

i

4

i

Lake, Rhode Island,

Detroito apylinkė yra 
rinkiminei komisijai

BRAZILIJOJ
— Brazilijos lietuviai, vado

vaujant vietos lietuvių dvasiš- 
kijai, pradėjo pasi ruošiamuo
sius darbus sutikti iškilmingai 
vyskupą Vincentą Brizgj su Šv. 
Marijos stovyla. Apsilankymas 
numatytas spalio pradžioje.

A good wav to avoid the possi- 
bility of a collision while driving 
in a stream of traffic on the open 
highway is to keep pace vith the 
other vehicles.

i
i

MUKAU, CLEANERŠ & DYER3
Expert CIeaning. Clothing - I>.ra- 

peries - Slip Covers - Furs. Spe- 
cializing in Summer Formals.

Compiete storage facilities. Expert 
j alterations of all garinents.
3914 \V. Vist St. RE 5-5300

Pagarba mūsų humoristam, 
noma. tik tiems, kurie moka nuo
širdžiai juoktis (o tokių nėra 
daug). Jie mums dažnai akivaiz
džiai parodo gyvenimo dėmeles be 
riksmo, bet šiaip — kultūringai, 
paprastai.

Balys Pavabalys prieš kiek laiko 
eiliavo:

Gerk, gerk high bolą gerk.
Nieko daugiau nenorėk!
Šerk, šerk, kūną pašerk. 
Dolerių krūvą turėk!
Spiauti ant meno, spiaut ant 

kultūros!
Spiauti draugai ant spaudos! 
Tegu prasmenga literatūros — 
Jokios iš jų nėr naudos!

Šio punktelio žodžiai yra gana 
teisingi ir po jais galėtų pasirašyti 
ne vienas tautietis, leidžiantis va
landas bare. besirūpinantis vien 
savo kūno egzistencija ar pripa
žįstantis geriausia knyga tik savo 
banko knygelę, nesidomintis laik
raščiais, spauda ir pan.

Čia mums reikia gero recepto, 
recepto, kuris galėtų mus pakelti 
augštesniam gyvenimo laipsniui.

patvirtino mano tėvynės neteisėto 
pardavimo aktą ir mane pastūmė
jo rnt slidaus benamio kelio.

Nors šie žodžiai jau rašyti prieš 
10 metų, tačiau dar ir šiandien šis 
siaubingas laikotarpis nėra praė
jęs. Dar ir šiandien yra žmonių, 
kurie galutinai nori parduoti pa
vergtas tautas užgrobikams savo 
tylėjimu ir nieko neveikimu. Ir 
šiuo metu Lietuvos reikalai reika
lingi tokių pat, o gal dar didesnių, 
žygių, negu prieš 10 metų.

Anų užrašų rašytojas jų pabai
goje pažymėjo:

— Susimąstysime — kada, kiek 
ir su kokiais lobiais grįšime į 
gimtuosius namus: stovėdamas 
prie tėvynės vargo vartų aš — 
daug nustojęs, daug apviltas ir 
net neturįs teisių pats sau priklau
syti — neprarandu jėgų tikėti į 
savo žemės iš skausmo ir griuvė
sių prisikėlimą savam gyvenimui.

Tai prasmingi tremtinio žodžiai, 
kurie gali ir turi suvirpinti jau 
spėjusio “įsikurti” tautiečio širdį.' 

E. Šul.

The motorist who drives con- 
siderably faster or slower than 
the rate at which the ręst of the 
cars are proceeding causes too 
much overtaking and passing. 
These are especially dangerous 
driving tactics on high-speed high- 
ways. You are a much safer and 
smarter driver if you keep pace 
with the traffic.

The driver who weaves in and 
out of traffic as he pushes to get 
ahead of other vehicles is con- 
tinually creating traffic hazards. 
This type of motorist gains noth
ing to offset the hazards and trou- 
ble he creates.

And the motorist who lags far 
behind the normai traffic stream 
creates a nuisance. He tempts 
motorists trailing his vehicle to 
take chances in an effort to pass 
him.

Besides being the safe practice, 
if you keep pace with traffic you’ll 
find your trip vili be more enjoy- 
able and less fatiguing.

A copy of the com pietely new 
“Rules of the Road” booklet will 
be sent to you free upon recjuest. 
Write to CHARLES F. CARPEN- 
TIER. Secretary of Statė, Spring
field, Illinois.

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

TARP ‘ŽALSVŲ 
PALAPINIŲ

Dr. A. Baltinis savo recenzijoj* 
apie šj romaną taip raSo: P. KesiO 
no romanas “Tarp žalsvų palapinių' 
gražiai iškelia tą pasiaukojimo didu 
mą. kurį beviltiškoje kovoje d6I tau 
tos laisvės parodė Lietuvos partiza 
aas, tą idealizmą, kuriuo degė mūsų 
jaunimas, liedamas kraują <161 savo 
žemės, tuos didžiuosius nuostolius, 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
įkupacljų replėse. Todėl šį romaną 
•skaitome su malonumu ir dideliu su
sidomėjimu Ypač romane minimi 
Lygiai žavės jaunimą ir kels jo dva 
dą šia romanas, atskleidžiąs mūsų 
heroiškai tragiškus epizodus, yra 
šviesus spinduly* tremties lijrišlimin 

d vm*

296 pnsL

i Mirtininkai atvertė sargą
į Maryknoll misijų stotį Kyo 

to mieste neseniai atvyko japo
nų kalėjimo sargas, kuris pa
reiškė norą tapti kataliku. Jį 
paveikė matyti vaizdai, kaip 
katalikų kunigo aplankytieji 

kaliniai aprimsta,

Kaina 13.00
žsakymus tartu su olnlgalz siuskit*

‘•DRAUGAS”
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL.

Platinkite "Draugą”

Mylimam tėveliui mirus, gilią užuojautą reiškiame 

p. Bog. Poškaičiui, p. St. Lapinskienei 
su vyru ir anūkei Aušrelei.

Magdalena šnarienė, 
Laima Petrutienė su dukra

MEšKEKiClOJl SVAJONE:

Planai, planai... Mes dažnai jais 
pasigardžiuojame, pakalbame ir 
numetame j šalį. Ir jie lieka tik nuteistieji

Perskaitę dien. "Draugą", duokite jį kitiems

Marle Pepin iš Sunapee, N. II., džiaugiasi pagavusi 15 ir įhish-s 
svaro žuvį, kurios ištraukimas į krantą jai užtruko pusę valandos.

UŽ GERESNĮ PASAULĮ 
Knyga įdomi, kaip jaunimui, taip ir suaugusiems. 
136 pusi.

Paruošė KUN. PRANAS DAUKNYS, M.l C. 
Kaina S f.50

Atspausdinta Londone 1957 met. ir dabar jau gau
nama “Drauge’ 4545 West 63rd Str., Chicago 29 III.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------

Skaitykite ir platinkite dienrašti "Draugi”

Split by PDF Splitter



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, 1958 gegužės 24
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X Marijos Augštesnioji mo- 

I kykla, praeitą antradienį, geg. 
I 20 d., mokyklos salėje, turėjo 
pavasarinį koncertą, kuriame 
dalyvavo 14 solisčių, trys cho
rai ir šešios grupės dainininkių. 
Koncertas visais atžvilgiais la
bai pasisekė.

Dainavo solistės Virginia 
Churas, Lynn Cullen, Virginia 
Valonis, Lucy Venclovas, Con- 
nie Temple, Joanne Vaičekaus
kas, Boaita Brazis, Juanita Šim 
kus, Mary D’Este, Carol Ennis, 
Maureen Carlson. Instrumen
tais koncerte pasirodė: Pranė 

'Stulgaitė (Varg.), Katarina
■ Zakaitė (pian.), Virginia Valo- 
i nis (smuik.). Akompanavo vi
soms dainininkėms ir chorams : 
sesuo M. Simplicia, Geraldine 
Buktencia, Carol Ennis, Kath- 
ryn Frasor. Visiems chorams j 
vadovauja Alice Stephens, se- 

! šuo M. Bernarda ir sesuo M.
“ Simplicia.

x Chicago Savings and Loan į 
televizijos programa vyksta šį 

I rytą, šeštadienį, nuo 10:45 iki ■ 
; 11:45 vai., j 
channel 7; šiai programai va
dovauja John Pakel, banko pir
mininkas. Drauge buvo pažy
mėta, kad programa turėjo vyk 
ti vakar. Tai buvo klaida. Pro
grama transliuojama šį rytą.

x Studijų klubų atstovų su
važiavimas. Gegužės 30 d. 2 v. 
p. p. Chicagoje, Jaunimo cent
re įvyks Lietuvių Krikščioniš
kosios Demokratijos Studijų 
Klubų atstovų suvažiavimas-po 
sėdis. Dalyvaus atstovai iš Chi
cagos, Clevelando, New Yorko, 
Kanados, Waterburio ir kitur. 
Suvažiavime bus du pagrindi
niai pranešimai: dr. K. Šidlaus
ko „Politinės veiklos prasmė iš 
eivijoj” ir stud. J. Gravrogko 
„Studijų Klubų uždaviniai ir 
siekiai”. LKDSK Koordinacinės 
valdybos pirm. stud. Jonas Vyš 
nionis padarys platų praneši
mą veiklos klausimais ir bus ta-, 
riamasi LKDSK konferencijos 
ir studijų savaitgalio reikalais.

. i
X Milda Memėnaitė, studi

juojanti Roosevelto universite
te muziką, pirmadienį, gegužės 
26 d., 8:15 v. v., universiteto 
patalpose, 430 S. Michigan avė., 
Rudolph Ganz salėje, duoda pia 
no koncertą. Ji išpildys Bacho, 
Mozarto, Šopeno, Debussy, Bar 
tok ir Rachmaninoff kūrinius. 
Šiais metais Milda baigia uni
versitetą Bachelor of Music lap 
sniu. Milda Memėnaitė gyvena 
Cicero. Ji yra prieš metus į ku
nigus įšventinto Vyt. 
sesuo.

i.X Vysk. V. Brizgys, prel. 
Albavičius, prel. J. Paškauskas 
ir kelios dešimtis kunigų daly
vavo Visų šventųjų parap. 40 
vai. atlaiduose. Laike atlaidų 
gerai paruoštus turiningus pa
mokslus pasakė tėvas Jonas Ku 
bilius, S. J. Baigiant atlaidus 
gegužės 20 d. vargonininko Po
vilo Skridailos vadovaujamas, 
parap. choras talkinant sve- j 
čiams vargonininkams — Gie
draičiui, Mondeikai, Skriduliui 
ir choristams su J. Paštuku 
priešaky, klausytojus žavėjo 
mišparų giesmėmis. Kun. kleb. 
J. šaulinsko vadovaujama pa
rapija daro pažangą įvairiais 
būdais.

X Kelias ateitininkų geguži-į 
nėn yra toks: pasiekus Archer 
Avė., važiuoti iki Rt. 83 (už Wil; 
low Springs) ir juo pasukti į 
šiaurę. Pavažiavus šiuo keliu 
maždaug iki 63 gatvės sekti kai
rę pusę, kurioje yra rodyklė 
“Mariau Hills” ir už jos pirmuo
ju keliuku kairėje pasieksite Tė
vų Marijonų ūkį ir seminariją, 
kurie matomi nuo 83 kelio. MAS 
Vakarų apyg. valdyba nuošir
džiai kviečia gegužinėje dalyvau 
ti visus, nes nuobodžiauti tikrai 
neteks net ir patiems mažie
siems. Anksčiau atvykę galės 
išklausyti šv. mišias 12 v. Iki 
malonaus pasimatymo rytoj, ge
gužės 25 d., gegužinėje! (Sk.)

x Pranutė činikaitė, lankan
ti Nazareth augštesniąją mo
kyklą LaGrange, III., buvo ap
dovanota keturiais pažymėji
mais už eksperimentus chemi
joje: pirmas premijas iš mo
kyklos ir Illinois Junior Acade- 
my of Science, ir antras premi
jas iš Chicagos diecezijos ir H- 
linois universiteto. Be to, jai 
dar tenka būti pirma pianiste 
Nazareth mokyklos orkestre. 
Jaunosios tėveliai, Jonas ir Ju- 
zefina Cinikai, yra biznieriai 
Downers Grcįve, III.

lei- 
at- 
at-

Kur lietuvis, ten laimėjimas
Pažymėtini P. Vaitaitienės 

pasiekimai
Būtų įdomu buvę, jei kas bū

tų pradėjęs registruoti vien tik 
; čia, Amerikoj, naujai atvyku-' 
j šių lietuvių laimėjimus, kurie I 
Į atkreipė visų dėmesį ir tuo gra I 
žiai pasitarnavo mūsų tautos i 
labui. Pvz., vien tik visokių mo i 
kyklų mokinių ar studentų lai- 

' mėjimus surašyti per tą nepil
ną dešimtmetį jau būtų stebėti- 
nai didelis sąrašas. Pridėkime 
dar dailininkus, dainininkus —' 
ir jau pasidarė „nieko stebėti- Į 
no” skaityti spaudoje mūsų i 

i žmonių vertingus atsiekimus.
Naujausias toks malonus į-Į 

į vykis yra Paulinos Vaitaitienės 
iš Cicero, dr. Vaitaičio žmonos 
laimėjimas. Ji laimėjo „Singer 
Co.” organizuojamos vad. „Ho-į

t me Sewing Champion 1958” vi
soj Illinois (valstybėje pirmąją 
vietą, šiam konkurse galėjusios 
dalyvauti tik mėgėjos. Po trum
palaikių kursų jos varžėsi dra
bužių siuvimo, spalvų ir raštų 

per stotį WBKB, derinimo, medžiagos parinkimo 
- - ‘ i ir kt. srityse. Varžovių skaičius

buvo gan didelis. Vien tik Illi-j 
nois valstybėje keliolikoj rajo-l 
nų jų buvo keli 
šimtų.

Kaip varžybų 
Vaitaitienė gavo 
bių dovanų ir dar tai, dėl ko 
labiausiai visos ir varžėsi: ne 
mokamą kelionę į Nevv Yorką 
ir 10 dienų pilną išlaikymą 
brangiausiam Waldorf - Asto- 
ria viešbuty, kur atskirų val
stybių ir JAV ir Kanados lai
mėtojos (jų bus 35) toliau 
rungsis dėl Š. Amerikos čem
pionato ir jos bei jų drabužiai 
bus rodomi per televizijų stotis 
ir ekranuose.

Cicero, Chicagos ir visos II- 
linois lietuviai P. Vaitaitienės 
laimėjimu džiaugiasi ir jai 
ki dar didesnio pasisekimo.

ar keliolika l

laimėtoja P. 
nemaža stam-

Memeno

x Lyną S. Rūbas, 
amžiaus, duktė Rūbų, 
čių 6343 S. Rockwell st., tapo 

i Illinois valstybėj vasarinių pa
čiūžų „roller skates” laimėto
ja. Ji dar liepos pabaigoj ar 
rugpjūčio pradžioj vyks į Cle- 
velandą, kur bus tolimesnės pir
menybės. Rungtinių aukščiau
sia premija yra stipendija kole

17 metų 
gyvenan-

po širdies operacijos

Ann Erickson, maža mergaite, buvo “mirusi” 7 minutes,Lu
jai buvo daroma širdies operacija Los Angeles, Calif., ligoninėje. 
Čia ji palieka ligoninės tarnautojai savo autografą ir vyks namo.
------ - ' ==*==
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I Pardavė namus, plauks 
aplink pasaulį

i padidinimo laukiama menesio 
bėgyje, tačiau galutinis val- 

’ džios įstaigų sprendimas ateis 
vėliau, ir jeigu padidinimo ne-

I patvirtintų, bendrovė turėtų 
daugiau paimtas sumas grą
žinti.

Virginia Whitney su savo 
dukrele Morta, 10 m. amžiaus, 
iš Wilmette priemiesčio išvyko 
į Gloucester, Mass., kur susi
tiks savo vyrą ir visa šeima bū 
riniu laivu, 95 pėdų ilgio, iš
plauks aplink pasaulį. Jos vy
ras būvo laivyno karininkas. 
Paskutiniu metu turėjo parda
vė jo tarnybą Seeburg bendro
vėje, tačiau jį traukė jūra. At
sisakė gerai apmokamos tarny
bos ir pardavęs namą Wilmette 
priemiesty, jis nusipirko šį lai
vą. Plaukdamas aplink pasaulį, 
jis nutarė priimti jaunus žmo
nes bendrakeleiviais. Atsirado 
500 norinčių. Iš jų pasirinko 
20, kurie padės jam laivą tvar- 

i kyti ir kurie sumokės po $2,- 
000 kiekvienas. Kelionėje tėvas 
mokys dukrą, kad ji neatsilik-' 
tų. Kita jų duktė pasilieka stu- 

, dijuoti Northwestern universi- 
itete.
I 

Į
Numatoma, kad 30 dienų lai

kotarpy pakils kūrenamų dujų 
kaina Chicagoj. Federalinė Jė
gos komisija prielankiai pažiū
rėjo į dviejų Chicagos dujų tie
kimo bendrovių prašymą pakel- i 
ti kainas, surenkant per metus ’ 
$3,347,200 daugiau, čikagiečius; 
kūrenamomis dujomis aprūpina' 
Peoples Gas Light & Coke ben
drovė. Jos patiekiamomis dujo
mis naudojasi apie 
vartotojų. Naujomis kainomis 
šešių kambarių buto apšildymas PS1 
dujomis kainuos maždaug $1.87 

------------------, ---------- r-------------------- 1 per mėnesį daugiau. Nors kainų 
j jisai pasisakė su žmona plana-;
|vęs turistiniu laivu aplankyti 
Viduržemio jūros pakrantes, 
tik toje srityje neaiškios politi- j 
nės aplinkybės galinčios kelionę 
sukliudyti. Išreiškė vilčių, kad 
šį rudenį bus daugiau demokra
tų išrinkta į kongresą, o 1960 
m. būsiąs išrinktas demokratų 
prezidentas. Jis taipgi pabrėžė, 
kad demokratai privalo pasilik 
ti žmonių daugumos partija, bu 
dėti dėl civilinių teisių visų gy-

Lietuvis neatsiima pinigų
Dienraštis „Chicago Ameri

can” skelbia sąrašus nežinia 
kur persikėlusių asmenų, ku
riems yra pinigų, bet kurie tų 
pinigų neatsiima. Tarp naujai 
paskelbtųjų yra ir Mykolas 
Walnis, anksčiau gyvenęs 1811 
S. St. Louis Avė., Chicagoje.

— Didybę ir begalinę Sutvė
rėjo išmintį tikrai supras tik 
tas, kuris gamtoje, Dievo 
džiojoje knygoje, stengsis
kaityti Jo išmintį. —Liebig

di- 
įs-

v

kai

CHICAGOS ŽINIOS
Buvo pagrobę mergaitę iš Trumanas kalbėjo Chicagoj 

lietuvių mokyklos ; Euvęs JAV prezidentas Har- 
Iš Šv. Petro ir Povilo par. ry Truman, dabar jau turįs 74 

mokyklos 12257 S. Emerald, m. amžiaus, ketvirtadienio va- 
Chicagoje, piktadarys buvo pa' kare Chicagoje, Conrad Hilton -j-_ 4...viešbutyje, kur demokraitai tu

rėjo vakarienę (po $100 už da
lyvį), pasakė kalbą. Kalba bu
vo daugiausiai politinė, atakuo 
jant respublikonus ir kaltinant,

i KAS KĄ IR KUR

Pakels dujų kainą
— Lietuvių Filatelistų susirin

kimas įvyks geg. 28 d., 8 vai. vak. 
Draugo spaudos rūmuose, 4545 
W. 63rd St. Valdyba kviečia paš
to ženklų rinkėjus susirinkti.

— Lietuvių gydytojų paskutinis 
prieš vasaros atostogas susirinki
mas įvyks gegužės 27 d. 9 v. vak. 
M. klinikoj, 2454 W. 71st Dr. M. 
Budrienė kalbės apie alergiją, 
taip pat kalbės ir dr. Valaitis.

Valdyba

lin- 
Gr.

Lithuanian dietionary
1,000,000 Angliškai lietuviškaa - Lietuviš- 

i kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333

grobęs 7 m. mergaitę Lindą 
Beatty, tačiau jis buvo sugau
tas per 32 minutes ir, atrodo, 
mergaitė nenukentėjo. Pagro-'
bėjas yra Richard Dores, 31 m. i kad jų valdymo metu amerikie- 
amžiaus, per paskutinius dve- Į čiai kenčia ir dėl infliacijos, ir 
jus metus jau keturis kartus Į dėl ūkinio atoslūgio.
buvęs uždarytas į psichiatrinę j Laikraščių korespondentams 

: ligoninę.
Mergaitė žaidė prie mokyk

los pietų pertraukos metu. Trys 
jos draugės matė, kaip prava
žiuojąs mašina vyriškis ją įvi
liojo į savo automobilį. Greito
mis nubėgo į mokyklą ir prane
šė, kad vyras žaliame automobi
ly pagrobė Lindą Seselė tuo
jau patelefonavo policijai ir bu 
vo užaliarmuota per radiją. Grei 
tu laiku vienas asmuo Blue Is- 
land priemiesty pranešė polici
jai, kad matė važiuojančią ma- ventojų, nepaisant tikėjimo, ra- 
šiną, kurioje sėdinti mergaitė, s®s ar kilmės, remti ūkinį augi- 
atrodo, kovojo prieš vyrą. Pa- m3- Demokratai turį bendradar 
galiau pastebėjo pagrobtą ir biauti su kitomis laisvomis tau 
policiją. Policijos mašinų veja-, tomis ir rūpintis reikiamu apsi-

Construction & Home Service
LIETUVIŲ STATYBININKŲ SAMBŪRIS

2618 West 71 St., Chicago 29, m. Tel. PR. 8-4268 ir 69

Kugelis žydinčiuose 
soduose

Didmiesčio atmosfera, triukš 
mas ir tvaikas per savaitę už
tektinai įgrįsta kiekvienam gy
ventojui. Atėjus savaitgaliui, 
kiekvienas skuba į laukus, į 
gamtą, kur platu, žalia ir gaivu. 
Mes, lietuviai, pasirenkam to
kias vietas, kur renkasi savi 
žmonės, kur lietuviška kompa
nija ir lietuviška nuotaika vieš
patauja.

Šį sekmadienį daug gražaus 
lietuviško jaunimo ir suaugu
siųjų suplauks į Tėvų Marijonų 
seminarijos sodus Clarendon 
Hills, kur Chicagos ateitinin
kai rengia linksmą gegužinę.

Įdomu, kad vartai į Tėvų Ma 
rijonų seminarijos sodus ir šau
nią gegužinę plačiai atverti vi
siems, kurie panorės jaunatviš
koje nuotaikoje smagiai pralei
sti sekmadienio popietę, besi- 
vaišinant kugeliu, rūgščiu pie
nu ir kitomis lietuviškomis ūkio 
gėrybėmis, smagiai bedainuo
jant lietuviškas dainas, o pa
tiems mažiesiems besiaučiant 
dviračių lenktynėse ir kitokio
se pramogose.

Kas be ko, už kugelį ir rūgu
sį pieną liks skatikų. Už tuos 
skatikus mūsų jaunieji ateiti
ninkai turės progos va žilinti j 
didžiąsias jaunimo stovyklas va 
saros atostogų metu

Taigi, kas trokšta smagios ir 
linksmos šio sekmadienio po
pietės, tetraukia į Tėvų Mari
jonų seminarijos žydinčius so
dus- A. D.

>

x Lituanus žumaiui remti 
komitetas rugsėjo mėnesį skel
bia Lituanus žurnalo vajaus mė 
nešiu, kurio metu bus telkiamos 
aukos šiam informaciniam 
diniui paremti. Komitetas 
skirose vietovėse turi savo
stovus, kurie talkins vajaus 
pravedime. Alto Vyk. komitetas 
žurnalui paskyrė 200 dol., po 
50 dol. paskyrė L. T. Akademi
nio Sambūrio Chicagos skyrius 
ir Clevelando Alto skyrius. To
kių aukų dėka Lituanus žurna
las gali kelti Lietuvos reikalus 
svetimtaučių tarpe.

X Eduardas DanĮier, sūnus 
jaunų Amerikos lietuvių p. Dan 
bėrių, gyvenančių Marąutete 
Parke, susilaukė paskyrimo į
J. Valst. Laivyno akademiją, gijoj, šiais metais Lyną baigia 
Annapolis, Md. Jis yra baigęs | Marijos Augšt. mokyklą. 
Šv. Ritos augštesniąją mokyk
lą 1957 m. ir šiuo laiku lankė 
Illinois universitetą, kaip J. V. I 
Laivyno studentas.

X Į mergaičių vasaros sto
vyklą, vedamą Nek. Pr. Mari
jos Seserų nuo liepos 13 iki 27 
d. ALRKF Stovyklavietėj, Man- 
chester, Mich., stovyklautojas 
Detroite registruoja ponia V. 
Kundrotienė, 3760 Kendall St. 
(Sk.)

x Jaunimo šokiai ir abitu
rientų išleistuvės šį šeštadienį 
7 vai. vakaro įvyksta Vyčių sa
lėje. Atvykusius pakviesime į 

prie stalo. Prašome nepamiršti 
Kun. A. Lipniūno Kuopos mok
sleivių ateitininkų ruošiamo 
vakaro. (Sk.)

X Karštos dienos nebe už 
kalnų. Tenka pagalvoti apie vė
sintuvus ar vėdintuvus. Kas tai 
naujo tarp vėsintuvo ir vėdin- 
tuvo galima pamatyti dabar 
DAINA Co., 3321 S. Halsted. 
(Sk.)

X T. Papartis ir B. Baras ne
seniai įsigijo Marąuette Parke 
gražią rezidenciją — 2645. W. 
71 St. Įsigijimo proga buvo su
ruoštos vaišės. Gardžiai paruoš- 

j ti Papartienės valgiai stebino 
svečius, kurių tarpe buvo dr. 
Bartkus, Vaitkus su žmonomis, 
brokeris A. Budreckas, teis-kai 
Montvilas, Dalinkevičius ir kt.

x „Nida” vasarnamio, Bever 
ly Shores, Ind., savininkai Ana 
stazija ir Pranas Kalvaičiai, 
jau išvažiavo iš Chicagos į sa
vo vasarnamį, kur pradėjo ruoš 
tis vasaros rezonui. Jų sūnus 
Leonas, kuris studijuoja mecha 
ninę inžineriją, mokslui pasibai 
gus taip pat važiuos pas tėvus, 
padėti jiems biznyje.

x Lietuvių centre Marąuette 
Parke, 2711—15 W. 71st St. iš- 
nuomuojamos dvi puikios „air- 
conditioned” patalpos tinkamos 
lietuviškoms įstaigoms ar krau
tuvėms. Skambinkite BIshop 
7-3340. (Sk.)

X Lietuvių Fronto Bičiulių 
tradicinė pavasarinė iškyla su 
paskaitomis, laužu, menine da
limi, jaučio kepimu, dainomis ir 
šokiais rengiama Jonynų ūkyje 
birželio 7—8 dienomis.

X Sporto Žinios, naujas nu
meris išėjo iš spaudos. Jame 
yra įdomus K. Miškinio straip
snis apie pasaulio futbolo pir
menybes ir daug kitos įdomios 
medžiagos iŠ sporto pasaulio.

mas, jis suko iš kelio, vos ne
atsitrenkė į namą. Policininkai 
tuojau sulaikė jį, ištesdami re
volverius. Pagrobėjo pirmas žo
dis 'buvo: „Aš nenuskriaudžiau 
mergaitės”. Pagrobėjas žino
mas policijai kaip vagis, girtuo 
klis. Jis buvo klausinėjamas 
apie kitus vaikų pagrobimus, 
bet pirmieji tardymai įtarimo 
nepatvirtino.

Šiuo įvykiu Chicagoje buvo 
didelis susidomėjimas. Tos lie
tuvių parapijos klebonas, kun. 
S. Petrauskas, buvo iškviestas 
net per televiziją paaiškinti 
apie pagrobimą.

gynimo suorganizavimu, kiek 
tai bekainuotų.

j

Numeris iliustruotas. Be ilges
nių straipsnių yra nemaža spor 
to kronikos. Laikraštį redaguo
ja Edv. Šulaitis.

x Kvarteto „Gintaro” dainin 
kus, Ant. Peškį, Br. Jančį, Alb. 
Snarskį ir J. Avelį dažnai gir
dėdavome „Pirmyn” choro sta
tytose operetėse. Šį šeštadienį 
juos išgirsime LB linksmavaka- 
ryje. Programą paįvairins dr. 
S. Aliūnas humoristine kūry
ba.

Nužudyta gail. sesuo
Šiaurinėje Chicagos dalyje, 

prie Newberry viešbučio, kur ji 
gyveno, rastas lavonas 63 me
tų amžiaus gailestingosios se
sers Eleanor M. Foley. Jos pa
kaušyje yra pramušta žaizda, I 
išlaužti 4 šonkauliai; yra žy
mių, kad ji buvo nuskriausta. 
Velionė gyveno Newberry vieš
buty. Naktinis to viešbučio ve
dėjus Roxife Nelson, 43 m. am
žiaus policijai pareiškė, kad apie 
vidurnaktį velionę atvedęs koks 
jaunas žmogus, pranešdamas 
ją radęs gulinčią šaligatvy. Ji. 
jam pasakius, kad kažkas no
rėjęs ją apiplėšti, bet ji atsigy- 
nusi. Ji buvusi nuvesta į savo I 
kambarį. Apie 3 vai. ji buvusi 
pašaukta telefonu ir pasakiusi, 

. kad su ja viskas gerai. Dieną 
gi, po piet, ji buvo rasta negy
va šalia viešbučio. Jos kamba- j 
ryje rasti 6 alaus buteliai, kru
vinas žaketas. Kai ji gulėjo ne
begyva — jos drabužiai buvo 
netvarkoje, atrodo, užpuolėjo) 
sujaukti. Policija tardo Nelso
ną.

V. ŠIMKUS
Gen. kontraktorius. Naujų namų 
statyba ir įvairūs remonto darbai.

Namų tel. TKrminal 9-5531

V. VAITEKŪNAS
Dažymas — dekoravimas iš lau 

ko ir vidaus 
Namų tel. PRospect 8-2215

K. BUTKUS
Namu pagerinimas, aluminijaus 

ir stiklų; durys, langai, jų 
stogeliai, tvoras ir kita 

Namų tel. PRospect 8-2781

A. STANČIAUSKAS
Šiluma gazu ir alyva, oro vėsintu

vai ir skardos darbai 
Namų tel. Ol.impic 2-6752

f
Berniukai (nuo 8 iki 14 mėty amž.) registruokitės į 

ŠILUVOS SALEZIEČIŲ VASAROS 
STOVYKLĄ

Prie gražaus CEDAR LAKE EŽERO, naujuose pastatuose 
su įvairiausiais sportais: ARKLIAIS JODINĖJIMAS, MAUDY
MASIS, VALTIMIS IRSTYMASIS. MEŠKERIOJIMAS, LAUŽAI 
ir kiti LIETUVIŠKI PARENGIMAI.

PRASIDEDA BIRŽELIO 22 d., BAIGIASI RUGPIUČIO 24 
d. PIRMOSIOS DVI SAVAITES VIEN TIK LIETUVIŠKAI KAL
BANTIEMS.

Kaina $25.00 savaitei; nuolaida našlaičiams.
Rašykite: Saleziečiai, CROWN POINT, INDIANA

TELEFONAS: CEDAR LAKE, INDIANA 3101

f

t

f

F. KAIRIS
Vandentiekis h- kanalizacija 
Namų tek Virginia 7-8033

J. RAUDONIS
Cemento darbai 

Namu tel. Hl'dson 7-408#

Raštinė atdara kasdien nuo 9 v. r. Iki 4 v. p. p.. I’irmad ir ketvir
tad. nuo 9 v. r. iki 9 v. v. šeštad. nuo 9 iki 2 v. p. p.

J
KAS TIK TURI GERA SKONĮ, 
VISKĄ PERKA PAS LIEPONJ!

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai. Televizijos, šaldytuvai ir visa narname ir ofisams 
įrengti.

ModernišMaaflia ttetnvtų baldų prekyba CMcagoje 
LIETINIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER INC.
8222-24-26 So Halsted St. Victory 2-4226
Krautuvė atidaryta: Pirmad. ir ketvirtad. 9—9:30 vai. Kitomis 

dienomis 9—6 vai. Sekmadieniais 12—5 vai.
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