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Raudonieji užėmė šiaurinį Laose Franco pareiškė, kad komunizmas 

yra silpname tarpsnyje
Ragina Vakarus imtis iniciatyvos sudoroti komunizmą

Vėjais paleista karinių paliaubų 

sutartis
Raudonieji stiprina pozicijas

VIENTIANE, Laosas. — Ka
rališkosios laosiečių kariuome
nės daliniai vakar bėgo skersai 
Mekong upę j draugišką Thai- 
landą, prokomunistų kariškoms 
jėgoms užėmus Houei Sai, dau
giau kaip 100 mylių už karinių 
paliaubų linijos.

Raudonieji sukilėliai metėsi 
pirmyn ir paėmė vyriausybės 
tvirtovę prie Mekong pasienio 
ir baigė užimti visą šiaurės va
karų Laosą, nors jų “neutra
lus” sąjungininkas princas Sou- 
vanna Phouma “reikalavo” su
stabdyti savo ofenzyvą.

i*
Komunistams vėjais paleidus 

vienerių metų paliaubų sutartį, 
didėja susirūpinimas Jungtinių 
Amerikos Valstybių vyriausybė
je, kuri spaudžia princo Boun 
Oumo antikomunistinį Vientia- 
ne režimą nusileisti neutraliųjų 
ir prokomunisto princo Soupha- 
nouvong sąlygoms ir sudaryti 
koalicinę vyriausybę. Neutralie
ji ir raudonieji nori vidaus ir 
gynybos ministerijų.

*
Kennedžio administracijos pa- 

reigūnai dar įsitikinę, kad pro
komunisto Pathet Lao kariniai 
daliniai būsią sustabdyti. Bet 
politiniai stebėtojai Washingto- 
ne pareiškė, jog kai kurios 
Jungtinių Amerikos Valstybių

2,000 darbininkų
neteko darbo

HONG KONG. — Darbo ko- 
misionierius P. C. M. Sedgwick 
užvakar pareiškė, jog apie 2,000 
medvilnės darbininkų Hong Kon 
ge (britų kolonijoje) neteko dar 
bų šiais metais, suvaržius ame
rikiečių prekių importą.

Kiek V. Vokietija turi
gyventojų?

WIESBADEN, Vokietija. — 
Pasak federalinio statistikos biu 
ro pranešimo, Vakarų Vokietija 
praėjusį birželio mėnesį turėjo 
53,975,000 gyventojų. Užvakar 
pranešimas sako, jei Vakarų 
Berlyną laikome Vakarų Vokie
tijos dalimi, tai ji turi 56, 
172,000.

Žuvo 31 keleivis
RANGOON, Burma. — Bur- 

miečių aviacijos lėktuvas antra 
dienį nukrito į kalnų tarpeklį, 
užmušdamas 31 keleivį. Apie tai 
pranešta užvakar. Visos nelai
mės aukos esančios Burmos a- 
viacijos tarnautojai ir jų šei
mos.

KALENDORIUS
Gegužės 12 d.: šv. Nerijus ir 

Achilas, Vaidutis.
Gegužės 13 d.: Motinos die

na, III sekm. po Velykų, šv., Ro
bertas, Gardevutis.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
galimas lietus su griaustiniu, a- 
pie 60 laipsnių; rytoj — vėsu.

Saulė teka 5:34, leidžias 7:59.

karinės jėgos neišvengiamai bū 
siančios įveltos į Laosą, jei rau
donieji bandys užimti visą džiun 
glių karaliją.

Vientiane gynybos ministeris 
pranešė, kad prokomunistiniai 
kariniai daliniai vakar įžengė į 
Hoei Sai.

Pasak amerikiečių karinių šai 
tinių, vyriausybės kariniai da
liniai kėlėsi užvakar per upę į 
Thailandą, bet pridėjo: “Mes ne 
žinome, kas tikrai ten įvyko”.

Karališkosios armijos daliniai 
kovojo penkias valandas prieš 
skubančią Pathet Lao kariuome 
nę prie Tha Fai, 20 mylių šiau
rėje nuo Houei Sai, bet nepa
sisekė ją sustabdyti, — pranešė 
gynybos ministerija.

Esą užuominų, kad Houei Sai, 
paskutinė vyriausybės tvirtovė 
šiaurės vakaruose, atiduota be 
kovos.

— JAV gynybos sekretorius 
Robert McNamara vakar aplan
kė miestelį, kuris yra komunis
tų apniktoje teritorijoje, netoli

merikos Valstybių helikopteriai 
buvo numušti trečiadienį.

Žaibas nutrenkė 
jaunuolį

INDIANAPGLIS. — Jaunuo
lis buvo užmuštas ir antrasis 
sunkiai sužeistas, kai į juos smo 
gė žaibas Indianapolyje. Nelai. 
mė įvyko užvakar, jiems nulei
džiant vėliavą mokyklos aikš
tėje. Užmuštasis yra John Er- 
win, 13 metų.

Pagalba Ontario 
provincijai

'0TTAWA, Kanada. — Fede
ralinė vyriausybė pažadėjo' On
tario provincijai 600 milijonų 
dolerių įvairiems provincijos pro 
jektams. Liberalai aiškina, jog 
tai esą priešrinkiminis manev
ras.

LONDONAS. — Komunistinė 
Kinija teigė, kad Amerikos ka
rinis lėktuvas užvakar skridęs 
virš “Kinijos teritorinės oro erd 
vės” netoli Hsisha salų, Kwan- 
tungo provincijoje.

Buvęs prezidentas Eisenhoweris 
susirūpinęs, kad prezidentas Ken
nedy pastangos padidinti federa
linės vyriausybės galias sudaro 
pavojų amerikiečių laisvėms. Jis 
taipgi kritikavo administracijos 
politiką plieno kainų epizode.

JAV gynybos sekretorius Robert S. McNamara (kairėje), atvykęs j Pietų Vietnamą, klausinėja 
ūkininkų (dešinėje) komunistų grasinamoje Ben Tuong apylinkėje. Jį lydi gen. Nguyen Khanh 
(viduryje).

Komunistų suklaidintos šeimos tragedija
Nusivylę grįžo iš Sovietų Sąjungos

LONDONAS. Aš pada- - dantį į New Yorką. Jie buvo pa- ekskursantais vadovų vedami
nau labai tragišką klaidą”, — 
kalbėjo užvakar JAV ambasa
dos tarnautojams Londone Da
vid Johnson, 32 m. amžiaus, bu
vęs Pennsylvanijos geležinkelio 
linijos tarnautojas, kuris su šei
ma buvo išvykęs apsigyventi 
į Rusiją, bet tik vieną savaitę 
ten išbuvęs ir pamatęs, kaip ten 
nepakeliamos sąlygos, grįžo vėl 
atgal. ‘TrV.bsr aš noriu grįžti į

toliau kalbėjo.
Į Rusiją jis buvo išvykęs su 

žmona Joana ir dviemis 4% me 
tų sūnumis dvynukais. Jo žmo
na taipgi laukianti. Rusijoje jis 
pamatė vaikus, bežaidžiančius 
purvinose gatvėse, senus žmones 
bedirbančius prie sunkių staty
bos darbų; vietomis darbininkai
gyveno senuose apleistuose va-1 — Naujas Italijos preziden-
gonuose. Ir taip subliūško jo aš tas Segni vakar prisiekė ištiki-
tuonerių metų svajonės — nu
vykti į Sovietų Sąjungos rojų 
ir ten laimingai gyventi.

Rusų laivu “Baltika” jis su 
šeima vėl grįžo į Vakarų pašau, 
lį. Tačiau jo lėšos buvo išsibai
gusios ir, pasiekus Londoną, 
britai nenorėjo priimti šeimos, 
kuri neturi lėšų toliau keliauti. 
JAV ambasados tarnautojai su
rado. D. Johnson žmonos tė
vą Manchestery, N. H., kuris 
paskolino britų imigracijos įstai 
gų reikalaujamą sumą.

Johnsonų šeima Londone bu
vo įsodinta į Pan American 
World Ainvays lėktuvą, skren-

Iškilmingai palaidotas Pakel, jr.
CHICAGO. — A. a. Jonas Ra

kei jr. vakar palaidotas labai 
iškilmingai Šv. Kazimiero kapi
nėse.

Iš Evans-Mazeikos koplyčios 
velionį į bažnyčią lydėjo šim
tai automobilių. Bažnyčion su
sirinko apie porą tūkstančių as
menų. Mišias su asista atnaša
vo Šv. Aleksandro parapijos Pa
los Heights vietovėje klebonas 
kun. Joseph Hanon; diakonas 
buvo kun. V. Urba. Labai pras
mingą pamokslą pasakė patsai 
šios parapijos klebonas, kuriai 
velionis su šeima priklausė, ku
rios mokyklą lanko jo vaiku
čiai. Mišių metu giedojo vyrų 
trio, tarp jų solistas Al. Brazis. 
Jis ir solo pagiedojo. Labai daug

siryžę grįžti į namus, kuriuos I vaikščioti, Johnsonai vieni klai-
buvo palikę. Pennsylvanijos Ge
ležinkelio vadovybė Johnsomii 
pažadėjo duoti anksčiau turėtą 
darbą, bet vėliau suabejojo,/pa
tyrusi, kad jis JAV ambasados 
pareigūnams buvo pasisakęs, 
kad jau 8 metai kaip save laikąs 
komunistu.

Korespondentams jis pasako
jasi, kad buvęs suklaidintas ko-

namus ir susidurti su likimu, , munistinės literatūros ir propa- 
koks tik mane belauktų”, — jis gandistų. Jis išsipardavęs savo

turėtus daiktus, surinkęs $550 
ekskursinei kelionei visai šeimai 
“Baltikos” laivu, tikėdamasis Ru 
sijoje pasilikti. Maskvoje susir
go jo vaikas. Negalėdami su

Trumpai iš visur

mai atlikti valstybės galvos pa
reigas, pažadėdamas lojalumą 
Vakarams.

— JAV astronauto Carpenter
skridimas raketoj aplink žemę 
vakar atidėtas penkiom dienom 
— iki gegužės 22 d.

— Ispanijos vyriausybė va
kar pranešė, jog kai kuriose į- 
monėse darbininkams pakelti at 
lyginimai, ragindama baigti 
streikus, šiaurinėje Ispanijoje 
streikuoja daugiau kaip 60,000 
angliakasių.

— Italija turinti 96 dienraš
čius su 10,200,000 egzempliorių 
tiražu, ir 290 žurnalų.

žmonių priėmė švč. Komuniją; 
taipgi velionio žmona, brolis, jo 
tėveliai. Gražų įspūdį paliko, kai 
gausus būrys velionio mokyk
los draugų, vaikučių artinosi 
prie Dievo stalo.

Įspūdingos laidotuvių apeigos 
buvo ir šv. Kazimiero kapinėse. 
Jas atliko kleb. kun. Hanon. A- 
sistavo kiti kunigai. Jų tarpe 
buvo kun. A. Miciūnas, MIC, 
atstovavęs Tėvus marijonus; 
kun. V. Urba ir kun. J. S. Skro
denis .

Don Varno legiono posto na
riai pagerbė velionį, savo posto 
narį, gana gausiu dalyvavimu 
ir įspūdingomis apeigomis prie 
kapo. Prie kapo susirinko per 
tūkstantis žmonių.

džiojo po miestą, ir tai, ką jie 
pamatė, galutinai juos pergąs
dino. “Mes buvome pritrenkti 
matytų gyvenimo sąlygų”, — pa 
sakoja Johnsonai. Maskvos tik
rovė buvo visai kitokia, negu 
ją vaizdavo propagandiniai spau 
diniai. Maskvoje prie Johnsonų 
ėjo žmonės, prašydami parduoti 
senus jų turimus drabužius, ir 
tai atvykėlius blogai paveikė.

Kai grįždami Johnsonai susi
dūrė su finansiniais sunkumais, 
juos išgelbėjo žmonos tėvas Jo
nas Zapėnas, telegrama pasiųs
damas $350.

— Walter P. Reuther, United 
Auto Workers unijos pirminin
kas, prašo pakelti darbininkams 
atlyginimus, nors prezidentas 
Kennedy ragina laikytis tų pa
čių algų.

— G. Mennen (Soapy) Wil- 
Kams, Valstybės sekretoriaus pa 
galbininkas Afrikos reikalams, 
dabar lankosi Afrikoje.

— Irano šachas Rėza Pahlavi 
ir jo žmona karalienė užvakar 
grįžo namo, vizitavę Jungtines 
Amerikos Valstybes, Britaniją, 
Olandiją ir Šveicariją. Jų kelio
nė truko mėnesį.

— Vakarų Vokietijos Aukš
čiausias teismas užvakar Karls- 
ruhe mieste amerikietį verslinin 
ką Harold N. Borger nubaudė 
kalėti 3% metų dėl išdavimo 
JAV karinių paslapčių komu
nistams.

JAV Darbo sekretorius Arthur Gold
berg pranešė Washingtone, kad balan
džio mėnesį sumažėjo 430,000 bedar
bių. (UPI)

į

MADRIDAS. — Rusų komu
nizmas dabar yra pačiame silp- 
niausiame tarpsnyje ir vakarie
čių pasaulis turi nepaprastą pro 
gą padaryti priimtiną ir pasto
vų pasaulio problemų išsprendi
mą, — pareiškė Ispanijos gen. 
Francisco Franco savo pasikal
bėjime Pardo rūmuose su Chi
eago Tribūne korespondentu F. 
H. Bartholomew.

Dabartinis Rusijos komuniz
mo silpnumas išplaukia iš nusta- 
linimo programos, vykdomos 
premjero Nikitos Chruščiovo ir 
Kremliaus pastangų pakelti So
vietų Sąjungoje žmonių švieti
mo ir kultūrinį lygį, — pasakė 
Franco.

Su švietimu kylanti kultūra, 
— pabrėžė Franco, — pažadi
namas tarp žmonių smalsumas 
sužinoti apie kitų kraštų gyve
nimą ir didėja susirūpinimas 
dėl policinės santvarkos namuo
se.

16 m. mergaitė sugauta Vietname kaip 
komunistų sukilėlių šnipė. Ant galvos 
jai sargybiniai deda komunistų sukilė
lių kepurę. (UPI)

Toledo įmones sprogi
mas užmušė 8 asmenis

TOLEDO, Ohio. — Aštuoni 
asmenys užvakar žuvo sprogi
me ir gaisre, kuris sunaikino 
chemijos fabriką netoli Toledo 
vidurmiesčio.

Mažiausiai 41 asmuo buvo su 
žeisti, kai Maumee Chemical Co. 
įmonė .sprogo ir pavirto lieps
nomis.

Sumažino 116 mil.
erdvės biudžete

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmų Erdvės komitetas už
vakar sumažino $116,000,000 ad 
ministracijos biudžete, skirtame 
erdvių tyrinėjimui sekančiais 
metais; patvirtino $3.67 bil. 
Fiskaliniai metai prasideda lie
pos 1 dieną.

Administracija prašė erdvės 
tyrinėjimo reikalams $3.78 bil.

1,000 studentų, šeimų 
sulaikyta

LISABONA. — Policija va
kar areštavus apie 1,000 stu
dentų ir jų šeimų narių, bandy
dama sustabdyti universiteto de 
monstracijas. Studentai reika
lauja, kad vyriausybė nesikištų 
į studentų veiklą.

Šis spaudimas turi tokią jė
gą, jog Chruščiovui ir Krem
liui teko ją pripažinti ir gerbti, 
nepaisant fakto, kad Chruščio
vas buvo rėmėjas ir leitenantas 
stalinizmo, kol Stalinas gyve
no, — pasakė Franco. Jis pri
dėjo: “Nustalinimo programa 
buvo priimta Chruščiovo, nes 
jis neturėjo kito pasirinkimo.

Ir tai į komunistinį pasaulį 
įnešė kivirčių...

*
Francisco Franco taipgi pa

lietė ispanų streikus, kurie da
bar vyksta Ispanijoje. Tai esą 
normalus reiškinys atsigaunant 
ekonomijai. Komunistai per Pra 
hos (Čekoslovakijos) radiją is
paniškai kursto streikininkus to 
bau tęsti streiką.

Kalbėdamas apie komunizmą 
Lotynų Amerikoje, Franco pa
reiškė: daug didesnė jo grėsmė 
yra tenai nei Europoje ir tai dėl 
dviejų priežasčių. Pirma, Euro
pa yra susipažinusi su komuniz
mu ir žino jo pražūtingas pa
sekmes. Antra, daugelyje Lo
tynų Amerikos kraštų yra pai
nus mišinys tarp stipraus nacio, 
nalizmo ir komunizmo.

Sumažino pagalbų 
Indijai

WASHINGTONA'S. — Se
nato užsienio reikalų komisija, 
pasiūlius senatoriui Symington, 
nutarė sumažinti Indijai teikia
mą pagalbą 25 proc. Šis balsa
vimas parodė, jog senato komi
sijai nepatinka Indijos pozicija 
Kašmiro ir Pakistano klausi
mais.

Bendrosios Rinkos 
atstovai susirinko

BRIUSELIS, Belgija. — Bel
gijos sostinėje vakar susirinko 
Europos Ekonominės Bendruo
menės (Bendrosios Rinkos) at
stovai svarstyti Anglijos priėmi 
mą į šią ekonominę organizaci
ją

Dean grįžta į 
Washingtonų

GENEVA. — JAV ambasado 
rius 17-kos valstybių atstovų 
nusiginklavimo konferencijoje 
Arthur Dean vakar išvyko iš 
Genevos į Washingtoną įteikti 
prezidentui Kennedžiui praneši
mą apie konferencijos nuveiktus 
darbus.

Prieš išvykdamas į Washing- 
toną, Dean pareiškė, jog esą 
vilčių padaryti pažangą nusi
ginklavimo srityje.

50,000 europiečių turės
apleisti Alžirijų

ALŽIRAS, Alžirija. — Pran
cūzijos komisaras Alžirijoj Chri 
stian Fouchet pradės stipriau 
triuškinti Slaptosios Armijos or 
ganizaciją (OAS). Jis įsakys 
50,000 europiečių apleisti Alži
riją; tarp jų yra daug žymių 
susisiekimo įstaigų tarnautojų, 
dvasiškių ir kitų.

WASHINGTONAS. — Vakar 
Baltuosiuose Rūmuose buvo 
rinktiniams svečiams koncertas, 
kurį atliko pasaulinio garso mu 
zikas I. Stern.

— Amerika vakar Pacifike 
išsprogdino 8-tąją atominę bom
bą iš lėktuvo.



ILniE’IPTJTVCDS

Redaguoja Al Manstavičius ir Pr. Razminas. Rankraščius siųsti adresu: AI.! 
Manstavičius, 1731 N. Albany Avė., Chicago 47, III.; tel.: CA 7-5385

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. gegužės mėn. 12 d.(

Naujosios Anglijos apskr. Lietuvos vyčių pavasarinis seimas Worcester, Mass.

E Second Class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily, = 
S except Sundays, days after Christmas and Easter, by the Lithuanian S 
~ Catholic Press Society. ~

~ Subscription rates: $13.00 per year in Chicago, Cicero and Foreign. = 
= $11-00 per year outside of Chicago and in Canada. 3

~ Prenumerata: Metams % metų 3 mėn. 1 mčn. i~
= Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 $7.00 $4.00 $1.75 3
= JAV ir Kanadoj $11.00 $6.00 $3.50 $1.50 -S

THE LITHUANIAN WORCO-WIDE D/KIL.Y

4545 WEST 83rd ST., CHICAGO 28, ILL., Tel. LUdlow 5-9500

NAUJOS ANGLIJOS APSKRITIES 
SEIMELIS

Didingas Naujos Anglijos sei
melis įvyko bal. 28-29 d., Wor- 
cester, Mass. Prasidėjo susipa
žinimo pasilinksminimu, kuria
me dalyvavo per porą šimtų 
rinktinio jaunimo. Sekmadienį 
ryto seimelio dalyviai dalyvavo 
šv. mišiose Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioj, šv. mišias at-
našavo vietinės kuopos dvasios yra mūsų širdyse, 
vadas kun. Yankauskas, pa
mokslą pasakė kun. Steponai
tis, o seimelio dalyvius pasvei
kino parapijos klebonas, prel.
Vasys.

Po pietų parapijos salėje pa- Į 
Švęsta jaunimo reikalams, svars 
tymui sėkmingų būdų veikimui 
dar labiau pagyvintHr sutrauk
ti- daugiau jaunimo po savo vė
liava su Šukiu: “Dievui ir Tė
vynei”. Pirmininkavo apskrities 
pirmininkė Bernice Kavaderas.
Vietinės kuopos pirmininkė —
Marytė Klemkaitis sveikino sei
melio dalyvius. Posėdis atida
rytas kun. Yankausko malda, 
himnais, ir toliau sekė gausin-

3-čio laipsnio ritualo kandidatų 
nuopelnus tėvynės ir organiza
cijos labui. Lietuvos Vyčių or
ganizacijos 3-eias laipsnis buvo 

Valdybos pranešimai visi bu- į suteiktas: kun. A. Jurgelaičiui, 
vo išspausdinti ir nereikėjo O.P., kun. V. Martinkui, poniai Į 
klausytis ilgų raportų. Beatriče Mathieu, Rūtai Kre-

Šv. Kazimiero parapijos jau- cioch (visi iš Providence, R.I.) 
namečiai vyčiai išpildė lietuvių ir Jonui Šernus iš Lavvrence, 
tautinių šokių programą. Šis Mass.
čia gimęs, antrosios ir net tre-i Apskritis aukojo gimtą dole.i 
čiosios kartos jaunimas parodė, |rių organizacijos mokslo stipen 
kad Lietuvos kultūros reikalai dijos komisijai. Pernai trys jau-

Inuoliai iš Naujos Anglijos lai-i 
N. A. Apskrities ritualo ko-1 mėjo mūsų organizacijos moks- 

misijos pirmininkė perskaitė lo stipendijas. Seimelio dalyviai

LIETUVOS VYČIŲ KĖGLIŲ KOMANDŲ STOVIS 
Illinois - Indiana Apskrities

Laimėjo Pralaimėjo
“?” Lounge .................................................... 59 43
Petkus and Son ..................................... .. 57 45
Standard Federal Savings & Loan Assn. . . 551/2 46ŲG
St. Anthony Savings & Loan Assn............  551/> 46 Va
Zbella’s Lounge ........................................... 54 48
Mažeika - Evans Funeral Home ................ 47 55
Chicago Savings & Loan Assn...................... 46 56
Gaiva Restaurant........................................... 46 56
Balzekas Motor Sales................................... 45 57
Cermak Bowl ............................................... 45 57

...... ,v. . . St. Anthony Savings koman-.tą. Zbella laimėjo du iš trijų
7. T da laimėjo dvejas rungtynes j žaidimų prieš Chicago Savings.,

m°‘ ,?re ' asys’ <U.n’„. ' ? prieš Lounge, kuriuos su- Gaiva gavo viršų dviejuose žai-
banavičius, MIC, kuris šią die- laikė nuo užėmimo pirmos vie- dimuose prieš Balzekas Motors, 
ną šventė savo 40 metų sukak- įog Petkaus ratelis pasiliko Paskutinė kėglių žaidimo savai- 
tį kai yra vienuolis marijonas, dvįcm žaidimais nuo pirmos vie tė ir tik du rateliai turi progos 
kun. A. Jurgelaitis, O.P., Pro- įos> kaį dUSyk laimėjo prieš' laimėti čiampionatą, būtent “?” 
vidence kolegijos vyrų dekanas, Mažeika-Evans grupę. Cermak Lounge ir Petkaus komanda, 
kun. V. Martinkus, kun. M. Ta- Bowl, dusyk supliekdami Stan-j“?” Lounge veda dviems žaidi- 
mulevičius ir kun. Janunas iš dard Federal Komandą, užbai- mais. Kas bus?
Lawrence, Mass. Į gė jų progą pasiekti pirmą vie-,
Jr

pagerbė vyčių organizacijos di-l 
delį veikėją ir rėmėją mirusį | 
prel. P. Juškaitį; specialią mal
dą atkalbėjo kun. Tamulevičius. 
Vietinė kuopa paruošė skanią 
vakarienę seimelio dalyviams 
ir jų kuopos choras palinksmi
no visus lietuviškomis daino
mis ir programa.

Vienuolika apskrities kuopų1 
prisiuntė 83 delegatus, ir daly-, 
vavo tiek pat palydovų bei sve-1

čių. Seimelis buvo sklandus ir 
darbingas.

Jonas A. Stoškus

DETROITO VYČIAI

Lietuvos Vyčiai (Detroito 79 
ir 102 kp.) gausiai dalyvavo 
centrinių valstybių LV suvažia
vime Paguodos Švč. P. Marijos 
šventovėje Carcy, Ohio. Suva-

INokelta i 5 psl.)

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos, gavus 
prašymus.

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 5:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.
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SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago 32, III. Tel. YA 7-5980

DR. E. STANAT-STANAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mitybos ir svorio problemos 
1951 W. Irving Park Rd.

(Damen Avė. kampas)
Vai. pirm., ketv. ir pep.kt. 7-8 v. 

p. p. ir pagal apointmentą.
Pel. Ofiso LA 5-2134, Rez. 878'9G0

ARTESIAN 

RESTAURANT
2432 Wesi 63rd Sireei

jau pilnai įrengtas ir veikia, turi 200 sėdimų 
vietų. Atdaras ir MOTINOS DIENOJE, 
gegužės 13 d. su specialiu meniu. Užsaky
mai tai dienai priimami telefonu 436-4622.

Restoranas atdaras nuo 6 vai. ryto iki 1 vai. ryto. 

Penktad ir šeštad. atdaras visą naktį

Z ' _ .. - ?

DIDELIS PASIRIMKIMAS
ALUMINIJAUS IR STAINLESS STEEL DURŲ — 14 rūšių; LAN
GŲ — 23 rūšių; STOGELIŲ (AWNINGS) — 7 rūšių; SIETELIŲ 
(SCREENS) — 4 rūšių; TVORŲ — 4 rūšių. Visus šiuos įrengimus 
KOSTO BUTKAUS NAMŲ PAGERINIMO BENDROVE i š pi 1 d y s 
nebrangiai — fabriko kainomis ir išsimokejimui iki 3 metų. Nemo
kamas įkainavimas ir pavyzdžių parodymas jūsų namuose. Teirautis

PRospect 8-2731 arba GRovebitl 6-1760

Marąuette Parko centre, 2517 W. 6Sfh Street
NAUJAI ATIDARYTAS

FANTASY HAIR STYLING 
GROŽIO SAUONAS

MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI 
Plaukų šukuosenos atliekamos pagal naujausių madų ir klienčių 
pageidavimus. Oro vėsinami plaukų džiovintuvai. Tel. 776-2131.

Apolonija Jarošius ir 
Irena Miėcevičius, Savininkes

back again at

Ine.
the 1962JANIS

■ESTUUIT ir LOUNBE
5628 So. Western Avenue, Chicago, Illinois 

PRIEŠAIS JAUNIMO CENTRU 

Telef. — PRospect 8-0440

SVEIKINA MOTINAS - MOTINOS DIENOS PRO
GA IR KVIEČIA APSILANKYTI IR ATŠVĘSTI 
ŠIA IŠKILMINGA DIENA-

Skanūs Kepti viščiukai ir Bar “B” “Q” šonkauliai (“Back Ribs”)

PRIME CHOICE 
Steaks-Steikai................. $2.15

Bar-B-Q Jautiena ir taipgi 
Bar-B-Q Kiauliena . . $ 1.90 

Kepti viščiukai, 134 sv. . . $1.25

Įskaitoma į pietus* karštos bandeles, sviestas ir salotos

Klijentams privatus “parking” Taip pat užsakymai paruošiami išsinešimui 

GERIAUSIOS KOKYBES MAISTAS .IR PRIEINAMOS KAINOS
Neužmirškite, ka.d atdara iki 3 vai. ryto šiokiadieniais. Visą naktį penktadieniais ir šeštadieniais.

J?
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DACA BREEZI
2 kelnėm tropiniai kostiumai 

reguliariai $50 kokybės

W $39.95
and only ai

Taip, jie imi čia. Kostiumai, kurie sudavė pardavimo 
istoriją.., kostiumai su kiekvienu bruožu, kurį jūs 
norit turėti tropiniame kostiiune, be to dar už sen
sacingai žemą kainą 1

STEBPKLINGA MEDŽIAGA:
Dacron4 ir acetate rayon mišinys, kuris yra vėsus, 
atsparus raukšlėms, dėmėms ir sutepimams; laiko 
prosijimą.

GEROS KOKYBĖS PASIT'VIMAS su daugeliu puikiu 
pasiuvimo detalią, paprastai randamu tik aukštesnių 
kainu kostiumuose.

PUIKIOS SPALVOS IR RAŠTAI.
Išvaizda, kurią jūs matysit tik kostiumuose, kainuo
jančiuose dvigubai.

1)11 )ŽI AI K IEK V IE N AM:
Reg. 85 - 42, trumpi 35 - 44, ilgi 37 - 52, ekstra 
trumpi 30 - 42, ekstra ilgi 38 - 52, stambūs reg. 
39 - 52, stambūs trumpi 39 - 4G, stambūs ilgi 40 - 52.

4 Du Pont polyester flbers
DACA BREEŽĖ registruota marko .

Jokio mokėjimo už pataisymus, jokių ekstra išlaidų perkant “charge” sąskaiton , arba pagal išsimokčjimo

Atidarą pirmad. ir ketvirtad. vakarais domvntoįvn —State ir Monroc pietuose... CC3S S. Halsted St.
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MOTINOS DIENOS PROGA
Kas svarbiau - pradžios ar vidurinės mokyklos

JAV tautinės katalikų švietimo sąjungos 59-ji konvencija

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. gegužės mėn. 12 d.

Rimties valandėlei

Jau daug metų, kai šis gra
žus paprotys yra mūsuose pri
gijęs — kartą per metus ypa
tingai prisiminti ir vienokiu ar 
kitokiu būdu pagerbti savo mo 
tiną. Suprantama, kad pirmon 
eilėn statoma kiekvieno gyva 
motina. Mūsų vienuolynai tą 
minėjimą gražiai pritaiko sa
vo pamaldomis - novenomis už 
gyvąsias ir mirusias motinas. 
Kiti gal aplanko savo mirusių
jų motinų kapus, jei pajėgia 
ir gal tai padaryti.

Kaip motina bebūtų pagerb
ta, gal ne tiek svarbu, kiek 
ypač brangintinas gražiausiu 
metų laiku pats Motinos dienos 
prisiminimas.

Ir Lietuvoje jau prieš II-ji 
pasaulinį karą Motinos diena 
būdavo gražiai minima. Bend
rai, Lietuvoje motinos ir tėvų 
pagarba buvo daug gilesnė, 
nuoširdesnė ir žmogiškai šil
tesnė, suprantamesnė, negu 
čia, vadinamame Naujajame 
pasauly.

Nesvarbu, ar' žmogus gyve
no pasiturinčiai ar vidutiniškai 
versdavosi, ar buvo bežemis 
ar paprastas darbininkas — 
rankpelnis, visi lygiai gerbda
vo ir globodavo, kaip kas iš
manydamas ir pajėgdamas, sa 
vo tėvus. Ši pagarbos ir glo
bos tėvams tradicija buvo tiek 
gili ir sena, kaip ir pati lietu
vių tauta.

Atvykę į šį pasaulį, kuria
me tokių tradicijų nebuvo, o 
Motinos dienos minėjimą dau
giausia išreklamuodavo ir pa
vertė bizniu tik čionykščiai 
vaizbininkai, ir mūsų žmonės 
pradėjo “prisitaikyti” prie vie
tinių žmonių reklamos. Jei, ki
tų atneštą paprotį pasekdami, 
kartą ar du kartus per metus

Spaudoje ir gyvenime

KODĖL SUBLIŪŠKO CHRUŠČIOVO 
SMARKAVIMAS?

Jau eilė mėnesių, kaip Chruščio
vas aptilo. Nebesigirdi jo grasini
mų, smarkavimų, karo grėsmę ža
dančių posūkių. Iš to subliuškiimo 
Chruščiovo neišjudino ir JAV ato
miniai bandymai, nei stipri ameri
kiečių pagalba Vietnamui. Gegu
žės 1 d. paradas Maskvoje nebebu
vo barškinimas ginklais. Atominių 
ginklų ir mechanizuotų dalinių pa
radas teužsitęsė tik 9 minutes, ir 
nebuvo parodyta nieko ypatingai 
naujo.

Norėdamas išaiškinti tą Chruš
čiovo nurimimą, žurnalas “U. S. 
News & World R.eport” kreipėsi 
j savo korespondentus, esančius 
įvairiuose pasaulio politiniuose 
centruose. Gautos informacijos 
atrodo taip: kai kurie antikomu- 
nistai yra nuomonės, kad Chruš
čiovo nurimimas yra dirbtinis, tik 
siekiant sudaryti palankesnę at
mosferą susitarimui su Vakarais 
ir išspausti kuo daugiau nuolaidų.

Dauguma tačiau yra tos nuo
monės, kad Chruščiovą sutrukdė 
eilė rūpesčių pačioje Sovietijoje, 
liečiančių politinį, ekonominį, so
cialinį gyvenimą. Kas liečia po
litinį gyvenimą, Chruščiovui vėl 
tenka vesti grumtynes su stali- 
nistų likučiais, kuriuos atstovau
ja kariškiai ir vyresnio amžiaus 
partiečiai. Chruščiovas padėtį su
kontroliavo, bet opozicija jaučia
ma.

Antras rūpestis, sunkiai užgu
lęs Chruščiovą, — ūkinis. Sovie
tų sunkioji pramonė daro pažan
gą, bet tik kasdienių reikalų ap
rūpinimo sąskaitom Butų proble
ma gana aštri. Praeitą žiemą dau 
gelyje miestų žmonės turėjo sto
vėti eilėse, norėdami pirkti dar
žovių, mėsos, pieno produktų. 
Skundų buvo daug. Chruščiovas, 
būdamas jautrus viešajai opini
jai Sovietijoje, yra labai prislėg
tas dėl žemės ūkio nepasisekimų. 
Jaučia, kad reikia duoti daugiau 
akstinų darbo ,žmonėms: geres
nių butų, kasdienio vartojimo reik 
menų. Tačiau dabar — beveik vis
ką suėda ginklavimosi ir erdvių už
kariavimo lenktynės. Padėtis pa
lengvėtų, jeigu Sovietai erdvių ty
rimus stengtųsi pravesti bendromis 
jėgomis su vakariečiais. Atrodo, 
kad Chruščiovas ir siekia pasukti 
ta kryptimi. Bandydamas Sumažin
ti įtampą tarp Sovietų ir JAV, 
Chruščiovas paskutiniu metu net 
bandė sušvelninti savo ankstesnį 
neatsargų prasitarimą: “Mes jus 
palaidosime”, sakydamas, kad tai 
turi ne tiesioginę prasmę, o tik

prisimena savo tėvus, tai daž
niausiai tenkinasi kokia vien
kartine dovanėle arba už mi
rusias motinas paaukodami ko 
kią noveną.

O tačiau mūsų tėvai, ypač 
motinos, yra verti daug dides
nės ir gilesnės pagarbos ir mei 
lės iš vaikų, negu jie dabar 
sugeba jos parodyti. Kaip ne
jauku darosi, kai žmogus ap
linkui pasidairai ir nenoromis 
pastebi, kiek daug dalykų ir 
dalykėlių vaikai dažnai pa
miršta, kad juos buvo iš savo 
tėvų gavę. Ir, tur būt, jie tik 
tuomet pajus savo tėvų stoką, 
kai jų gyveniman jau nebesu- 
grąžins, nes niekas kitas nė 
vienam vaikui neparodys tiek 
karštos širdies, kiek parodo 
jos motina ar iš viso tėvai.

Kai visi tariamieji draugai 
nusigręžia, vaiką kokiai nesėk
mei ištikus, motina savo vai
kus palydi net iki... elektros 
kėdės. Taip, tik motina, ir tik 
ji!

Kaip iš kiekvieno nekasdie
nio reiškinio, taip ir iš Motinos 
dienos prisiminimo labai būtų 
pravartu išsinešti mūsų santy
kiavimo su tėvais naujų, gra
žesnių ir šiltesnių bendravimo 
formų. Tik ir tie nauji pasisa
kymai turėtų būti išreikšti ne 
laikinais daiktais — dovano
mis, bet gilesniais dvasiniais 
saitais tarp tėvų ir vaikų, nes... 
kokiu saiku saikėsite, tokiu ir 
jums bus atsaikėta, — sako 
labai sena, gili ir niekad nesu- 
klydusi taisyklė.

Motinos dieną prisimindami, 
vaikai galėtų ir privalėtų iš
mokti parodyti daugiau šir
dies gyviesiems ar jau į Ana
pus pašauktiesiems tėvams.

Dr. P. Mačiulis

reiškia, kad kapitalizmą pakeis ko
munizmas.

Chruščiovas anksčiau bandė už
kirsti kelią JAV duodamai paramai 
tautoms, suskaldyti vakariečius. 
Dabar mato, kad tai nelabai seka
si. Bendroji rinka susilaukė didžių 
laimėjimų. Maskva jaučia, kad per 
gausūs grasinimai gali ir neutra
liuosius nustumti į Bendrosios Rin
kos pusę. Kraštai, kuriuos Chruš
čiovas pirma tikėjosi lengvai paim
ti savo įtakon, dabar džiaugiasi 
ūkine: gerove, kai tuo tarpu Rytų 
Vokietijoje — stagnacija neturte.

Net ir Berlyno klausime Chruš
čiovas esąs įtikintas, kad jo nebus 
galima perimti be karo, o karo 
Kremliaus diktatorius šiuo metu 
vengia.

I Iškyla ir naujos socialinės prob
lemos. Iš Sovietinių universitetų 
ir technikos mokyklų išėjo nauja 
inteligentų klasė. Jie buvo išmoky
ti tikėti, kad Sovietinė santvarka 
duos jiems gerą gyvenimą. To jie 
ieško dabar. Jiems fanatiški senie
ji bolševikai, siekią pasaulio revo- 
lliucijos, yra pasenę, išėję iš ma
ldos.
i Gyvenimas Chruščiovą pamokė. 
Pranašautas kapitalizmo žlugimas 
neartėja. JAV, Europa, Japonija 
daro didelę ūkinę pažangą. Sovietų 
viltys Afrikoje, Viduriniuose Ry
tuose ir net Azijoje neišsipildė. Tas 
viskas Chruščiovą verčia būti at
sargesniu ir ramesniu.

J. Daugi.

Šventes Varšuvoje
Nepaisant bedievių komunistų 

spaudimo, katalikiškoji Lenkija 
Velykas švente-pagal seną papro
tį gražiomis tradicinėmis apeigo
mis, kurios taip labai panašios į 
mūsų lietuviškąsias. Varšuvoje 
Lenkijos katalikų vyriausias gany
tojas kard. Steponas Wyszynskis, 
Velykų 1-ją dieną iškilmingas šv. 
mišias celebravo Šv. Jono katedro
je, pasakydamas pritaikintą žodį 
tikintiesiems, visiems linkėdamas 
sėkmės gyvenime ir taikos ir ra
gindamas visus melstis, kad “Die
vas suteiktų mūsų šventajam Tė
vui Jonui XXIII-jam sveikatos ir 
jėgų laimingai pravesti ir baigti 
didžiausią savo misiją — Bažny
čios gyvenimo atnaujinimą per vi
suotiną susirinkimą Vatikane, ku
ris prasidės spalio mėnesį.” — Pa
stebėtina, kad Velykų metu Len
kijoje buvo nepaprastai šiltas oras, 
siekęs net 26 laipsnius virš nulio, 
kas leido visiems pajusti ne tik 
vidinę, bet ir išorinę Prisikėlimo 
palaimą.

JAV Katalikų Bažnyčios dar
bų planuose centrinė vieta yra, 
skiriama švietimui. Jis apima j 
vaikų darželius, pradžios, vidų-! 
rines ir specialias mokyklas, ko 
legijas ir universitetus, didžią-! 
sias ir mažąsias seminarijas. 
Tai didžiausias privačių moky
klų tinklas pasaulyje.

Greit kintąs šių dienų gyve
nimas iškelia ir šiai mokyklų 
sistemai visą eilę problemų. 
Joms atsakymų paieškoti š. m. 
balandžio 24-27 d. Detroitan su
važiavo arti 15,000 mokyme-au- 
klėjime dirbančių seselių, kuni
gų ir pasauliečių mokytojų.* 
Konvencijos šeimininku buvo 
Detroito arkivyskupas John F. Į 
Dearden, šios sąjungos genera
linis prezidentas. Konvencija 
vyko moderniose Cobo Hali pa
talpose, jaučiamai artėjančio, 
Vatikano II-jo susirinkimo ženk , 
le. “Ugdymas ekumeninės dva
sios” — buvo šio suvažiavimo 
šūkis.

Meilės trauka prieš neapykantą
Šia tema kalbėjo, atidaromą

jį žodį tardamas, Detroito arki
vyskupas. Ją kėlė visa eilė kal
bėtojų vėliau dar dviejuose šim 
tuose sesijų. Kad tai buvo tiks
lu, gražiausiai išreiškė Xavier 
universiteto baigusiųjų mokyk
los dekanas McCoy šiais žo-' 
džiais: “Ekumeninė dvasia yra 
kilnus siekis, vertas geriausių 
pastangų mūsų universitetuose”.'

Šio krašto katalikai auklėto-; 
jai šiam judėjimui skiria daug, 
dėmesio. Pop. Jono XXIII karš- į 
čiausiai trokštamas vienybės | 
siekimas čia jau yra radęs pla
tų atgarsį. Šios idėjos plėtimas 
per mokyklas yra geriausias lai
das jos pasisekimui ir šių die
nų Bažnyčios reikalų pulso tvir 
tesniam pajutimui. Juk jau pats 
metas visiem krikščionim pradė
ti vieni kitus arčiau pažinti mei
lės jungties trauka, o ne tolin
tis šimtmečiais užkietėjusios 
neapykantos pagrindu.

Svarstant programų ir moks
lo kokybės klausimus, buvo pa
darytas nutarimas surinkti 10 
milijonų dolerių stipendijoms 
doktoratų laipsniams įsigyti 
toms seselėms, kurios kolegijo
se ruošia katalikiškoms mokyk
loms seseles mokytojų darbui.

Newman’o klubų kapelionai 
nagrinėjo problemas, kurios lie
čia 540,000 katalikų studentų, 
studijuojančių nekatalikų aukš
tosiose mokyklose.

Pasauliečio mokytojo vieta 
.mokykloje

Visu rimtumu svarstyta ir 
pasauliečio mokytojo vieta ka-

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

Mokėjimas pasinaudoti akimirka aiškiausiai ma
tėsi Eugenijoje. Ji buvo vikriausia vandeny, greičiau
sia pušyno vejoje. Visi jautė, kad poilsis ir atgaiva, 
vaikiška ramybė ir juokas nebūtų tokie dideli be Eu
genijos. Ji nerimo ir kavinėje, kurioje susimetė va
karop, šešėliams užtvindžius mišką ir upę. Kiekvienas 
orkestro garsas kėlė ją iš vietos, o ji kvietė vyrus 
šokti, vienam pavargus, vedėsi kitą, sukosi, juokėsi, 
duso.

Kai vėlai vakare sulipo garlaivin, Eugenija bu
vo gerokai apvargusi ir stipriai atsirėmė Tomu, įsi
spyrusiu denio tvorelės. Krantuose žybčiojo žiburiai, 
o neišmatuojamoje upės gilybėje suposi kelios žvaigž
dės. Vėsa pylėsi virš garlaivio denio. Tik nuo Euge
nijos dvelkė kaitra, ir Tomas ją stipriai jautė.

Tai šią naktį jis negalėjo užmigti, melsvoje sie
noje degant Eugenijos akims.

7.

Vasara jau buvo įpusėjusi, kai vieną dieną žmona 
užklausė Tomą:

— Kas atsitiko? Namuose visai neprakalbi.
Jis krūptelėjo ir uždelsęs atsakė:
— Nieko. Kas atsitiks, ir ką čia daug prikalbėsi?
Praėjo kelios dienos. Ji vėl užsiminė:
— Eugenija rečiau užeina. Jei užbėga, regis, lyg 

ko bijotų.

— Ko bijos ? Gal mažiau turi laiko.
— Nesakyk man. Kažkas kito. Joje nematau 

ankstyvesnio nuoširdumo, — tęsė Julija.
— Kokio nuoširdumo nori? Ji nesusiraukus, kaip 

tu, tai ką abi kalbėsite? — Tomas darėsi irzlus.
Paskutinėmis keliomis savaitėmis jis pradėjo 

daug dirbti. Beveik kasdien po vidurdienio skambin
davo Julijai pranešdamas, kad pareisiąs vėlai, ir kad 
jo nelauktų. Turįs tai šį tai tą skubaus atlikti. Julija 
dėl šio darbo pradėjo nerimauti:

— Ar negali kitaip susitvarkyti? Kasdien be
veik vidurnaktį grįžti. Kiti galėtų pačiam padėti.

— Susitvarkyti! Kaip susitvarkyti? Rajoną rei
kia patikrinti, jei nori apgavikus išnaikinti. Valstybei 
neša baisius nuostolius, o raštininko nesiųsiu. — To
mas buvo mokesčių inspektoriaus pavaduotoju. Jis 
turėjo žiūrėti, kad prekybininkai ir įmonės turėtų 
patentus, nesuktų mokesčių.

8.

Jasaičiui žmonos užsiminimai nepatiko. Nors Ju
lijos klausinėjimai nebuvo staigmena, tačiau labai, 
vai labai jų nenorėjo. Tomas vakarus ne mokestiniam 
rajone praleisdavo. Jį kai kas užtiko kavinėje, kiti 
matė užmiesčio parke vėlai einant, koks pažįstamas 
netyčiomis pasimaišė, jam per upę valtim keliantis. 
Ir Jasaitis visada buvo ne vienas, bet su Eugenija.

Jį užkerėjo Eugenijos drąsa. Drąsa visuose žings
niuose. Ji tardavo žodį kiekvienam reikale ir pati 
šiais žodžiais tikėjo. Prieštaravimus jos nuomonei lai
kė tik neišmintingųjų samprotavimais. Dideliu pasiti
kėjimu tvarkė ir savo asmenišką gyvenimą, daug drą
sos parodė garlaivyje, kai, atsistojusi šalia, pakuždė
jo: „Prisispausk. Man vėsu. Stipriau!” Ir pati įsi
smelkė Tomo šonan sąmonę paraližuojančiais dygliais, 
kurių Jasaitis nepajėgė nuo savęs atstumti.

Pradžioje šia moterimi jis nesižavėjo. Net įgel

VYT. ČIŽAUSKAS

talikiškųjų mokyklų sistemoje. 
Pasirodo, kad 1948 m. turėta 
7,422 pasauliečiai mokytojai, o 
1960 m. jų skaičius pakilęs iki 
39,874 (537 %). Per tą pat lai
ką kunigų ir vienuolių mokyto
jų tepadidėję 37 %. Pradžios 
ir vidurinėse mokyklose pasau
liečiai mokytojai sudaro veik 
ketvirtadalį, o kolegijose ir uni 
versitetuose dviem pasauliečiam 
tenka tik vienas dvasiškis ar 
seselė mokytoja.

Dabartinę pasauliečio moky
tojo padėtį katalikiškoje mo
kykloje paskaitininkas palygino 
su ta, kurią turi asmuo, gyve
nąs išsinuomuotame kambaryje 
kito bute; jis yra prie šeimos, 
bet ir ne šeimoj. Sunkumai čia 
kyla iš seselių, iš tėvų ir iš 
pačių pasauliečių mokytojų. Is
torinė įtaka laikyti pasaulietį 
mokytoją tik antroje vietoje ir 
šiandien dar postipriai jaučia
ma. Tiesa, pažangos daug pa
daryta gerąja kryptimi, tačiau 
reikalinga dar daug ką išspręs
ti, kad būtų surasta priderama 
vieta pasauliečiui mokytojui 
tiek pačioje šių mokyklų siste
moje, tiek jųjų santykiuose su 
kunigais ir seselėmis.

Pradinės ar vidurinės mokyklos
Kiekvienai šeimai, turinčiai Į 

mokyklinio amžiaus vaikų, gal 
patys įdomiausi debatai vyko 
tarp šešių vaikų motinos ir vie 
nuolės, ieškant atsakymo, ar 
svarbesnė pradžios ar vidurinio
ji mokykla. Tai senas klausi
mas, nuolat iškyląs finansinės 
naštos, o kartais ir mokytojų 
trūkumo fone, kai archidiece- 
zijai tenka priverstinai apsi
spręsti, kuriai iš šių mokyklų 
duoti pirmenybę.

Mrs. Riedi, toji gausios šei
mos motina, tvirtino, kad “re
liginių įsitikinimų tvireiausios 
šaknys išbujoja instruktuojant 
vaikus, jiems dar pradžios mo
kykloje esant”. Galima elimina
vimą pradžios mokyklų ji pa
vadino drastišku posūkiu”. Jei 
tas įvyktų ir nukentėtų pra
džios mokykla, ji pranašauja 
didžiulį atvėsimą tėvuose entu
ziazmo katalikiškajam auklėji
mui bet kuria forma.

Seselė Ann, St. Mary’s Aca- 
demy, Monroe, Mich., vedėja 
kėlė reikalą perorganizuoti ka
talikiškųjų mokyklų sistemą, 
kreipiant daugiau dėmesio į vi
duriniųjų mokyklų kokybę. 
“Duodami aukšto lygio religinį 
švietimą šių mokyklų studen
tams, juos paruošiame būti pa

jėgiais tėvais, sugebėsiančiais 
duoti tinkamą religinį mokymą 
savo vaikams, kurių daugelis 
vistiek negalės įstoti į katali
kišką pradžios mokyklą”. Tokia 
prielaida ji pasisakė už pirme
nybę vidurinei mokyklai.

Abi dalyvės vienok aiškiai 
pasisakė už tradicinį katalikų 
siekiamą tikslą: kiekvienas ka
taliko vaikas mokosi katalikiš
koje mokykloje. Kaip tą įgy
vendinti, nurodė naujasis šios 
sąjungos generalinis preziden
tas, New Orlean’o arkivyskupo 
pagelbininkas, vyskupas Cody.

Kat. švietimo svarba
Jo įsitikinimu, “katalikiška

sis švietimas šiandien yra tokio 
esminio svarbumo, kad mes ne
galime net svarstyti bent vieno 
jo skyriaus panaikinimo. Kata
likiškųjų mokyklų sistema turi 
būti pagrindinis rūpestis kiek
vieno vyskupo ir pasididžiavi
mas kiekvieno lojalaus parapie-V • f į
CIO.

“Tokia yra NCEA (kolegijų 
ir universitetų) besiplečiančios 
organizacijos vizija. Šia vizija, 
aš turiu viltį, dalinsiuosi su ju
mis savo kadencijos metu”, bai
gė ryžtingą ir paskatinantį žo
dį naujasis katalikiškojo švie
timo vairuotojas.

Žinant, kaip drąsiai yra spren 
džiami New Orlean’o archidie- 
cezijos mokyklų reikalai šiais 
likiminiais laikais, netenka abe
joti, kad bus padaryta viskas, 
jog šis painus nelemtos mokyk-

Darbai bityne, Putnam, Conn Kerbelienės nuotrauka

FATIMOS DIENA
KUN. J. BUDZEIKA

Į Gegužės 13 d. sueina 45 me
tai nuo Marijos pasirodymo 

j trims Portugalijos vaikučiams 
Fatimoje 1917 m. Šie Marijos 
apsireiškimai Fatimoje yra di
deli, ir juos pilnai įvertins tik 
Bažnyčios istorija. Pagrindinis 
ir tiesioginis tų pasirodymų 

, tikslas buvo sustiprinti žmonių 
[tikėjimą ir pažadinti juos mal- 
j dai ir atgailai.

; Žmonių tikėjimo sustiprinimas

Kada žmonės paskęsta žemės 
ir pasaulio dalykuose, dvasi
niams dalykams pasidaro ne
jautrūs ir atšipę. Jie nebenori 
nei apie dvasinius dalykus mąs
tyti, nei į juos tikėti. Dievas žmo 
gui savo jėgos nevartoja ir 
prievartos tikėti nedaro. Jei Jis 
pavartotų jėgą, visi prieš Jį 
sukluptų, kaip suklupo karei-

lų pirmenybės klausimas būtų 
išspręstas be skriaudos pra
džios mokyklai. Neužmirškime, 
ji yra aštuonerių metų. Juk tik 
ji išsprendžia šio krašto amži
nai laiko neturintiems tėvams 
jųjų vaikų pagrindinį religinį 
mokymą. Ji parūpina kandida
tus ir į vidurines mokyklas. 
Mums lietuviams jos yra ypa
tingai svarbios, nes prie savų
jų parapijų dažniausiai jas vie
nas tik ir teturime.

davo jai, kai ta bandydavo perdaug kategoriškai ką 
tvirtinti. Jis kirsdavo kietai ir nelauktai. Eugenija 
nustebdavo ir nustodavo žado. Tur būt, dėl to ji kar
tą išsitarė:

— Esi tikras vyras, ir jausčiau didelį malonu
mą, tave paklupdžiusi.

I Gal ši pastaba paskatino daugiau ja domėtis, kad 
j savo vyriškumą dar ryškiau parodytų? Gal jos pa- 
Itrauklus nerūpestingumas išvykose? Tomas nežinojo, 
kaip ėmė su ja praleidinėti vakarus. Eugenija nebuvo 
jo moters idealas. Daug jos bruožų nemėgo, negalėjo 
sutikti ir su dažna pažiūra. Bet ji turėjo kažkokią 
jėgą, kuri laikė Tomą pririšusi. Apie šiuos santykius 
Eugenija kalbėdavo:

— Man nereikia tavęs, kad galėčiau gyventi. Aš 
gyvenimą turiu ir niekam už tai nesu dėkinga. Tu jį 
tik papildai. Niekas man nėra ką dovanojęs. Pasiė
miau pati, ir nuo manęs priklauso, ką turėsiu. Tik 
fatalistai laukia laimės ateinant, kaip putpelės į ne
gudriai paslėptus spąstus. Jei nebūtų tavęs, neverk
čiau ir nesiblaškyčiau, nes žinočiau, kad tu taip pat 
daug nustoji. Nemanyk, kad Julija sielotųsi, išgirdusi 
tave su manim esant. Jai daug nereikia. Gal tik pabi
jotų, kad gali nustoti vyro, kad nepatogumų susida
rytų. Ji turi savo pasaulį ir juo džiaugiasi, daug ne
ieškodama ir nesiekdama.

Kai Tomas kartą netyčiomis užsiminė apie Euge
nijos berniuką, ji aiškino:

— Klausyk: ką su juo daryčiau? Užimtų visą 
mano laiką. Jam ten gerai ir nieko nestokoja. Pas 
mane blogiau jaustųsi.

— Bet motinos pasiilgsta.
— Ką motina? Ką gero galėčiau jam duoti? Ne- 

sitampysiu su juo kiekvienam žingsny. Aprengtas, ap
žiūrėtas, pavalgęs. Mano gyvenimas dar ateity. Turiu 
jį stebėti, nenuleisdama akių. Atvirai pasakysiu, jis 
man labai daug trukdytų.

(Bus daugiau)

viai, atvykę Kristaus suimti, 
kada Jis jiems pasakė: Aš esu!

Dievas davė žmogui protą ir 
laisvą valią, ir Jis kantriai lau
kia, kad žmogus, pasinaudoda
mas šiomis Dievo dovanomis, 
pats pas Jį ateitų ir Jį pamil
tų.

Fatima yra didelė Dievo ma
lonė, akivaizdžiai primenanti ir 
rodanti Dievo ir amžinojo gy
venimo buvimą visiems žmo
nėms, ypač tiems, kurie jau už
miršo tikėti. Žmogaus protas, 
netekęs tikėjimo šviesos, aukš
čiau žemės nepakyla. Todėl Ma
rija atėjo į žemę, atėjo iš tos 
karalystės, į kurią žmogus ne
nori tikėti, kad išsklaidytų ne
tikėjimo debesis ir visiems 
padėtų sugrįžti prie Dievo. Ji 
prabilo į visą pasaulį per tris 
vaikučius, kviesdama susimąsty 
ti, daryti atgailą ir nedaryti 
amžinų ir neatitaisomų klaidų.

Marija ragina žmones melstis
Kada žmogus nustoja mels

tis, netenka ir tikėjimo. Dievas 
neatsako žmonėms savo pagal
bos, bet tik tiems, kurie Jo pra
šo. V. Jėzus sako: “Prašykite 
ir bus jums duota; ieškokite ir 
rašite; belskite ir bus Jums ati
daryta. Nes kiekvienas, kurs 
prašo, gauna, ir kurs ieško, 
randa, ir beldžiančiam bus ati
daryta” (Mat. 7, 7—8).

Šie trumpi Jėzaus žodžiai api
ma visą žmogaus gyvenimą, ku
ris turi būti nukreiptas į Die
vą. Marija prašė specialių mal
dų: kalbėti rožinį, pasiaukoti 
Nekalčiausiai Jos Širdžiai, prak. 
tikuoti pirmuosius mėnesių šeš
tadienius, daryti atgailą ir at
silyginti Dievui už savo ir kitų 
padarytus Jam įžeidimus. An
gelas, pasirodęs vaikučiams kal
bėjo: “Nuolatos aukokite Vieš
pačiui maldas if aukas ...auko
kite už tokią didelę daugybę 
nuodėmių, kurios Jį įžeidžia, ir 
kad atsiverstų nusidėjėliai”. 

Atgailos praktikavimas

Marija antraųie pasirodyme 
ragino žmones mesti nuodėmės 
gyvenimą; “Žmonės turi taisy
ti savo gyvenimą ir atsiprašyti 
Dievą už įžeidimus. Žmonės tu
ri liautis įžeidinėti Dievą, ku
ris jau per daug yra įžeistas.”

Šie Marijos žodžiai paliko vai- 
(Nukelta i 4 psl.)



DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. gegužės mėn. 12 d.
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Rimties valandėlei

(Atkelta iš 3 psl.)
kučiams be galo gilų įspūdį, kad 
jie jų niekad neužmiršo. Liuci
ja sako: “O koks švelnus mal
davimas! ’O, jei galėčiau, aš no
rėčiau jais nuaidėti per visą, 
pasaulį, kad juos išgirstų visi 
dangiškosios Motinos vaikai”. 

Jacintą tų pačių Marijos žo-
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SOUTH CICERO SPECIAL. 4 
butai — 6 kamb., 4 kamb- ir 2 
po 4 kamb. Gazo pečiais apsišildo 
patys nuomininkai. Pajamų $245 
per mėn. Mokesčiai tik $200. Apy
linkėje 50th ir 31st St. $25,500; 
įmokėti $6,000. SVOBODA, 6013 
Cermak Road, Cicero. OLympic

Sekmad. 12-6 vai.
OPEN HOUSE.

7259 S. Artesian — Puikus na
mas, 6 ir 3 kamb. butai. Kabinet. 
virtuvės, alumin. langai, naujas
karštu vand. — alyva šildymas. Į 2-6710, BIshop 2-2162
Metalinės užuolaidos, nauja apsau
ga nuo potvynio. Garažas. Kaina 
kiek vertas. Pažiūrėkite, tuojau 
galima užimti. RE 7-7200.

Marųuette Parke — švarus 6 
džių įtakoje kalba; “O, mieloji kamb. mūr. bungalow. gazo šild/
motinėle, apsimarinimas ir au- Užbaigtas rūsys Daug prie-

. , , dų. 2 .mas. garažas. 30 p. sklypas,
ka labiausiai patinka musų dan- $17,500 HE 6-1517
giškajam Išganytojui. Bėk nuo 
visokio ištaigingumo! Bėk nuo 
turtų! Mylėk šventą neturtą!
Būk labai miela net ir nusidė
jėliams ! Niekad nekalbėk blo
gai apie nieką ir venk tų, ku
rie taip daro. Būk labai kantri, 
nes kantrumas veda į dangų”.

Kol žmonės gyvena nuodė-

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuomojamas kambarys vyrui

Ave. Tel. RE 7-7893.

Išnuom. 2 kamb. su atskiru įėji
mu. Dirbančiam vyrui ar mote
riai. VVA 5-8311.

, • i i Išnuom. sviesus kambarys tvarinių tamsoje, jokia dieviškosios , . „ m ~ J .j > j kmgam vyrui, prie mažos seimo3.
malonės šviesa ir joks perspė- jva 5-5903.
jimas jų neveikia. Žmonių gy
venimą keičia malda ir atgaila 
— nuodėmių nepakentimas. To 
iš mūsų prašo ir dangiškoji Mo
tina. Ji taip pat prašo melstis 
ir aukotis už tuos, kurie patys 
nesimeldžia, kad Dievas suteik
tų jiems atsivertimo malonę 
kitų maldomis.

Mes, Kristaus mokiniai, turi
me sekti savo dieviškuoju Mo
kytoju, kuris taip pat už visus 
meldėsi ir aukojosi, kad visi 
būtų išganyti ir išgelbėti.

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškoma LEOKADIJA LENK- 

ŠIENE, duktė Petro Venckaus, 
gimusi Rietavo vais., Spraudis 
km. Jieško jūsų krikšto sūnus 
Paulius Grurdys, sūnus Antano, 
gimęs Rietavo valse., gyvenąs Lie
tuvoje. Plungė, VI. Rekašiaus g-vė 
Nr. 11, Bt. 1. Prašome atsiliepti.

Jieškoma LIZA NORVAIŠAITE 
(jei vedus pavardė nežinoma), ki
lusi iš Lygumų m. Į Ameriką at-

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
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karpetai. Garažas. $22,700.
Raktas pas mus j puikų 2-jų bu

tų namą. Naujas alyva šildymas. 
Alumin. langai. Sausas rūsys. Gara
žas. $18,200.

Milžinas arti parko. 2-jų butų 
'mūr.' 2 po 6 kamb. Garažas. Vertas 
$35,000.

Patrauklus 5 kamb. namas. Nau- 
„ „ . jas alyva šildymas. Garažas. Tikmis .po 6 v. v.; sėst. ir sekmad. po ; $12,900.

10 v. r Kreiptis 2-me aukšte —; Arti Jaunimo Centro. Namas kaip
vi? m » stiklas. $135 pajamų ir sau 6 kamb.2910 VV. 40th Place. butas. $j7,2oo

2-jų aukštų, 3-jų butų mūras. Ga
ražas. Geros pajamos. Gage Parke. 
$26,300.

Mūrinis. 2 butai. Alyva šildymas. 
Garažas. $80 pajamų ir 6 kamb. mo
dern. butas. $18,800.

Didelis 6 kamb. mūras prie Maria 
High. 33 p. sklypas. Naujas gazu 
šildymas. $19,300.

Mūr. 2 po 5 kamb. Pilnas rūsys, 
2-jų maš. garažas. Arti bažnyčios, 
mokyk, ir susisiekimo. Labai ge
ram stovy. Apžiūrėti darbo dieno-

2009 West 69th Place.
Medinis, apkaltas, 2-jų aukštų, 

2-jų butų po 5 ir 7 kamb. Du at
skiri šildymai: naujas karšto van
dens su gazu ir antras — karšto

•tai bus tušti. Kaina $14,900. Tel. 
HE 4-2012.

Savininkas parduoda mūrini na
mą Marųuette Parke. 6 ir 7 kamb.

PR 8-0005

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 1 
iki 5 vai.

i 3607 W. 69th Place

MARQUETTE PARKO CENTRE
Arti mūsų, 7 metų, 5% kamb. 1J4 aukšt. niūras. Prieš 12 metų 

mūr. Įrengtas rūsys. Alumin. langai, statytas, naujoje sekcijoje prie par-

va šildymas. $46,00.

ko. Garažas ir kt. $28,500.
(> butų mūras. 2 po 5 kamb. ir 

4 po 4. Apie $7,000 nuomos. Dar 
no volu. $50,000.

2-jų butų mūras. Dideli kambariai. 
Alyva šildymas. Alumin. langai. 
$■28,500.

Virš $6,000 pajamų. 5 butai, 2-jų 
aukšti} mūras. Garažas, šalia pla
tus žemes sklypas kitam namui. 
$37,500.

2 namai ir taverna. 4 butai atski- 
Mildymai. Vertingrs biznis. $28,400.

Taverna ir 2 butai. Pelninga biz
niui vieta. Pigu kaip niekad. $11,600.

Lemontc. Virš akro žemes ir 2-jų 
metų, 2-jų butų modernus namas. 
Kaina nuderėta.

10 min. kelio nuo mūsų. Naujas 
2-jų metų, 6 kamb. ekstra moder
nus mūras. Garažas. 50 p. sklypas. 
Alumin. langai ir tvora. Brangi vie
ta. Pigi kaina, $27,000.

Modernus 6 kamb. mūras. Marlite 
kabinetų virtuvė! Karpetai. Pušim 
įrengtas rūsys. Gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Garaž. $20,700.

PRIE MAROUETTE PARKO
3-jų butų mūr. 6 — 5—3 kamb. 

Alyva - karštu vandeniu šildymas. 
Garažas. $145 mėnesinių pajamų ir 
savininkui būtas. Gage Parke. 
$27,900. .

Pajamų namas — 5 % ir 3 kamb. 
7 metų senumo. Keramikos plytelių

2-jų aukštų mūr. 5 ir 6 kamb. 
Alyva šildymas. Plytelių vonios. Ga
ražas. Arti G2-os ir Mozart. $28,900.

2-jų aukštų mūr. 4, 5 ir 2 kamb. 
Modern. vonios. Karštu — vand. šil
dymas, Mėn. pajamų $280. Arti .65- 
tos ir Pulaski. $26,900.

4 butų mūr. Visi po 5 kamb. 50 
p. sklypas. 4 maš. garažas. Butai vl- 

66-os
vonios. $100 mėn. pajamų ir savi- , - - -
ninkui butas. Arti 64-os ir Pulaski. si išnuomuoti po $115. Arti 
$25,900. Ir Artesian. Tik $49,900.

5 kamb., S mieg. mūr. 32 p. skly
pas. 7 metų senumo. Garažas. Arti 
66-os ir Pulaski. $20,900.

6 butų mūr., po 5 kamb., 60 p. 
sklypas. Mūr. garažas. Marųuette 
Parko apyl. $61.500.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

GENERAL INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
6455 SO. KEDZIE AVENUE, TEL. PROSPECT 8-2233

K. VALDIS REAL ESTATE 
2815 W. 7lst St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

ŠIOS SAVAITĖS BARGENAI
Naujas mūrinis, 3 mieg., garažas, Mūrinis 7 kamb., 4 mieg., gara-

30 p. lotas, labai gražus namas ir
IšnUdm. gražus mieg. kambarys 5% kamb. su 3 mieg. 5 metų mūr.J labai graži vieta. $22,500 

vyrui. Galima naudotis virtuve ir namas. Daug gerų priedų. Turi | Mūrinis 5 kamb., naujas šild., sau- 
kitais patogumais. Dirbančiam ar- i Pūti parduotas.___________
ba pensininkui. 6230 So. Albany I , . . , Įima užimti, įmokėtiAve ! Beverly. Savininkas keliasi į I $ie,500.
-----!____________________________ . rytus, parduoda Georgian stiliaus i Mūrinis 2 butai, 5 ir 6 kamb., pir-
. Išnuom. _ mieg. kamb. su visais '.narną. Garažas, šv. Kajetono pa- jr:S^r^isi^imŠ: 
patogumais, gražioj vietoj, ne
brangiai. Dirbančiai mergaitei ar
ba vyrui. 10653 S, May St.

HI 5-1439

Išnuom. 5y2 kamb. butas nauja
me name. 2-me aukšte, $125 men.
5641 S. Hamilton Ave. HE 4-0442

sas rūsys, visi baldai; TV., radio, 
šaldytuvas, plyta ir kit., tuojau ga- 

tik $3,000,

rap., patogu į Xavier College, Br. į $28,700. 
Rice ir Mother McCaulley mokyk
lą. Kaina mažiau $20,000

PR 9-8348

žas, naujas gazo šild., 30 p. lotas, 
moderni vonia, kabinetine virtuvė, 3 
blokai nuo bažnyčios ir mokyklos, 
skubiai už $19,500.

Medinis 4 kamb., garažas, rūsys, 
nauja virtuvė, aptvertas kiemas, ge
ras šild. ir plasteriai. $11,200.

Mūrinis S mieg., 30 p. lotas, nau
jas šild. gazu, garažas, kambarys 
rūsy, čia pat krautuvės ir susisieki
mas. $19,000 arba rimtas pasiūly
mas.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 69fh ST. HE 6-5151

po 6 v. v.

Staliui-karpenteriui išnuomoja
mas 4 kamb. butas, nebrangiai.

FRontier 6-1153

Išnuom. kambarys tvarkingam 
vyrui prie mažos šeimos. Nauja
me name. HE 4-0442, po 6 v. v.

Brighton Parke 2-jų aukštų, 2 
po 5 kamb. mūr. Namas ir gara
žas. Patogus susisiekimas. Arti 
mokyki, ir bažn. Vieną butą galima 
tuoj užimti. Kaina sumažinta iki 
$16,900. BI 7-9475.

Savininkas parduoda gražų 2-jų 
butų namą priešais Marųuette par
ką. 3019 W. 71st St. Atdaras ap
žiūrėjimui sekm. 1 iki 6 v. Na
mas kaip naujas. Nebrangiai.

Tel. 776-0526

REAL ESTATE

PRGGOS-OPPORTUNITIES

Pardavimui kepykla su gyvena- 
mom patalpom. 4-riems kepėjams 
dirbti. Judrus biznio rajonas.

BI 7-9260.

Aplinkybės verčia parduoti ne-

Marųuette Parke 1% aukšto 
naujas mūr. namas parduodamas 
už nupigintą kainą. 6828 South 
Campbell. Tel. 476-8071.

Savininkas parduoda 6 k&mbar. 
mūro narną. Gažo-karštu vand. 
šild. Kilimai, įrengtas rūsys. Ga-1

LIETUVIAI PLEČIASI 
LEMONT

Bizniui patalpa ir butas $8,000.
5 kamb. namas, garažas, 1 akras 

žemės $11,500.
6 kamb. namas, 3-jų akrų sodas, 

labai graži vieta.
4 būti} namas mieste, geros ren

dos. $19,600.
Sklypai mieste, visi patogumai, po 

$1,500.
Gausite 13% investavę į pirmus 

mortgage, metams arba ilgesniam 
laikui,

P, Abromaitis Realty & 
Investment Co.

1005 Porter St., Lemont, III. 
CL 7-6675 

PROFESIONALUI

Per 4 m. galite išmokėti šią nuo
savybę; 2 mur. namai, 23 išnuomuo
ti vienetai ir 3 butai. Metinės pa
jamos $12,300. Parduodama už 
$33,000.

A. Norkus Real Estate
2405 VV. 51st St. VVA 5-5030

Med. 2x4 modernizuotas su gar. 
$15,000.

Mūr. 2x5 gražus namas Brighton 
Park. $27,500.

Med. 3x4 geros pajamos. Marųuet
te Parke. $18,500.

Med. 1% a. 5x3 Centr. šild. Gage 
Parke. $15,000.

Mūr. 4 metų 6 k. cottage North- 
lake, Til. Viskas modern. $16,000.

Med. 6 k. bung. ir 3 kamb. rūsy. 
Brightn Park centre. $15,250.

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY Pl'RlIC
4253 So, Mapiewood Ave,

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046
vvkūsi 1937 m ir svvenusi 100 E T“ ^-“S°S 77°''raŽaS' 30 p. sklyp. Kaina $17,300 Mūrinis 2-jų butų po 6 kamb-

.PI ^tuvių Adresas _ Gile So. Artesian, tel. f liuksusinis namas. Karštu vand.-Bellevue PI, Chicago. Jieško jos kolonij0j. re 7-1996.
pusbrolis gyvenantis Lietuvoje. ,----------------------------------------------------------------------------------------------------
Atsiliepti adr.: J. Vaineikis, 2523 i Dėl ligos Beverly Shores, Ind. g NAMAI __ $14,900
S. Central Park Ave., Chicago 23, I (Sand Dunuose) turi būt greit i vienas 6 kamb., aluminum apkal- 
Iiiinois. j parduota su visais įrengimais ir gas; antras 5 kamb., asbestos ap-

PR 8-3508. 1 gazu apšild. Didelis mūr. garažas.
8100 S. Sangamon Ave. $34,000 
arba rimtas pasiūlymas. Našlė 
turi parduoti. LA 3-0990.

atsargomis švari vasarvietė. Ge- 
Jieškoma tetų: 1. ELENA BUD-! ras biznis, maloni aplinka. Visai 

GINAITE-KALAMARAS, gy. Dėt- į nesirūpinkit dėl kainos, leidimo

MAKQUETTE PARK® PRIE DIDELIO FABRIKO
SI-a ir Mozart. mūr. bungalow, su Taverna su visais įrengimais. Ge- 

4 mieg., 10 metu senumo, garažas. apyvarta darbo dienomis. 2 aukš- 
$23,500. ' ' tū mur. namas. Pirmame aukšte

Brighton Parke barngenas, skubiai i Yra ^ar 4 ir 5 kamb. butai, antra- 
parduodamas namas su “cleaning” I me ~ 12 micgamųių kambarių. Į
bizniu. Modern. butas ir geras biz
nis. Pirksite nedaug įmokėję. Kaina 
$13,900.

Domesio! Prie šv. Kryžiaus baž. 
mūrinis namas — 3 butai ir kepyk
la, Naujas kepyk. krosnys. Geras 
biznis. $28.500;

Prie California ir 85-os. Mūr. 2 
butai po 4 kamb. Naujas šildymas. 
2 maš. garažas. Tik $19,500.

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVE.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639 
iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas & Co,
BUILDERS

2523 VVest 69th Street 
Tel. PRospect 8-3792 

miin»miiiiiiiiiininminiiin<iim»iinti
C kamb. 10 m. rezidencija ant 

40 p. lot. Gazo šildymas. $18,000.
2 aprt. po 4 kamb. 5 metų, šil

dymas alyva. Garažas. $35,000.
3 aprt. 5, 4 ir 3 kamb. Atskiri 

gaz-o šildymai. $35,000.
12 aprt. po 4 kamb. Mėn. paja

mos virš $13,000. $95,000.
Turiu kitokių namų pasirinkimui.

A. KATILIUS R. E. 
2456 W. 69th St. RE 7-8399

kainą įeina visi baldai. ♦ Iš namo 
$686 mėn. pajamų, ir savininkui 
dar 5 kamb. butas su taverna. 
$65,000.

TIK §18,500
5 ir 3 kamb. mūr. namas prie 

Maria I-Iigh School. Gazo šiluma. 
Garažas.

§335 MĖN. PAJAjMŲ
6x4 kamb. mur. šildymas gazo 

krosnimis. $28,000.
GERAS PIRKINYS

7 metų 2 aukštų mūras Marųuette 
Pk. Pirmame aukšte krautuvė ir 4 
kamb. butas; viršuje — 6 kamb. 
gražus poilsio kambarys rūsyje. 
$3S0 mėn. pajamų. Kaina $43,000.

8 KAMB. MCR. BUNGALOVV
Arti bažnyčios ir mokyklos Mar

ųuette Pk, Gazo šildymas. $18,000.
VASARVIETĖ

Su baru ir restoranu Beverly Sho
res, Ind. (Sandūnuose);' $12,000 gry
no į metus. Savininkas duos paskolą.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

Nauj. mūr. 2x5 % (3 m.)—§38,500
Nauj. mūr. bung., garažas—$18,900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29,500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—§18,900 
Didelis pasirimt. gerų Jr pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVE. LA 3-3384

Remkit dien. “Draugę”

CONTRACTORS

roite. Turėjo dukt. Pauliną ir sū
nų (vardų nežino). 2. BRONISLA- 
VA BUDGINAITĖ-ZARSKIS. Tu
rėjo du sūnus Viktorą ir Herman. 
Gyv. 804 S. 15th St., Herrin, III. 
Jieško artima giminaitė Elena 
Hornaitė-Miklovis Daukšys, gyv. 
Calle Mansavillagre 4182, Monte- 
video, Uruguay. Arba rašyti P. 
Kaustelkis, 9323 Armonr Street, 
Detroit, Mich.

ir paskolos —- susitarsime.
VVAlbrook 5-6016

kaltas. 65th ir Wood St, apyl.
HE 6-3940

Parduodamas mūr. 2 po 5 kamb. 
Karštu vand.-alyva apšild.

2320 S. Ridgevvay Ave.

Medinis namukas, 3 miegamieji, 
gazu šildymas. Brighton P-ke, netoli 
nuo Archer, žemi mokesčiai. Gražus 
sodelis. Tik $12,000.

Medinis bungalovv, 6 kamb. Arti 
mokyklos, švarus ii- gražus. $14,900.

Mūrinis ant 30 p. sklypo. Idealu 
1 a,r 2 asmenim, $12,900.

Mūrinis — 2 po 6 kamb. Centr.
NEVY BUFFALO, MICH. _ j a£k.kiekvionam butui. Mar-

Parduodamas mažas 2-jų mie- Į jMedihis 2 po 4 kamb. Cementiniai.
SU rūsiu. 60X192 I Platai. Skalbykla Gazu šildymas.

' Brighton Parko. $15,900.
Turime daug ir įvairių namų vi

sose kolonijose, parūpiname pasko
las. notarizuojame dokumentus, pil-

Mūrinis — 5 kamb. bungalovv. 
2 maš. garažas. Apsauga nuo po- 

REIKALINGAS JAUNAS VYRAS tvynio. Labai gražioj apylinkėje.

HELP VVANTED — VYRAI

gamųjų namas
p. sklypas. Arti Michigan ežero.
Karštu oru apšildomas gazu. Alų- 
miniai zicm. langai ir sieteliai. • income T&x.
Miesto vanduo- ir kanalizacija, že
mi mokesčiai. Vieta tinka pensi
ninkams- STanley 8-8784, po 6 v. v.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMA 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949 
2301 W. 69th St., Chicago

V. SIMKUS
Statybos ir Remonto Darbai 
2818 WKST 71st STREET 

Tel.; PR 8-4288 ir TE 9-5531
JV

lllliillll!!lil|]|l!lillinillllIIhi!EHIIilllliilll

Gražiy vizifiniy korfežly 
biznieriui-profesionaiui

reikia
DRAUGAS

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS 

Skambinkit LUdlow 5-9500

23 iki 32 m. amž. “stock-room”, 
“counter” bei pristatymo darbui. 
$1.75 į vai. 5 dienas, pusantro 
karto virš 40 valandų.

6208 Cottage Grove Ave.
PL 2-3000

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

Savininkas parduoda už geriausią 
pasiūlymą; apleidžia miestą. 7125 
S. Sacraimento, telef. VVAlbrook 
5-9625.__________________________

KELVYN PARK — Northside- 
je, pardavimui mūr. geltonų plytų 
2 po 5 kamb. ir 2 po 4 kamb. 4508 
VV. Wrightwood Ave. Dėl daugiau 
informacijų tel. CA 7-5685.

4 reguliarūs butai, 2-jų aukštų 
mūrinis. Arti 71-os ir California. 
Labai geram stovy. Nedidelis įmo
kėjimas. HEmlock 6-1517.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 VV. 43rd St. CL 4-2390

Savininkas parduoda 2-jų aukš- 
tų mūr, namą. 2 po 4% kamb. ir 

yra gaunamas Drauge. Jame yrai du rūsy. Karštu vand.-aly-
visos reikalingos maldos ir gies- va ap§ild. 30 p. sklypas. 3021 S.

APARTMEN'T SPECIAL. Mūri
nis 4 hutų. Pilnas rūsys. Karštu 
vand. apšild. Gazo pečiais apšild. 
Našlė turi parduoti. Apylinkėje 
25th ir S. Sawyer Ave. $4,000 įom- 
kėti. SVOBODA, '3739 W. 26th St. 
LA 1-7038.

mes bei liturginiai nurodymai. 
Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 VV, 
63rd St., Chicago 29, HI.

i
........................................

MOKYKLOS UŽBAIGIMO ŠVENTĖ BUS VISOS ŠEIMOS 
ŠVENTĖ, KAI TURĖSITE SKANIŲ MŪSŲ TORTŲ

%

Čikagicčiams jau gerai yra žino
mas puikus Brighton Bakery Felikso 
Mackevičiaus gaminių skonis. Gyve
nantieji ne Chicagoje dabar taip pat 
gali apsirūpinti skaniais Brighton 
Bakery gaminiais: Raguoliu (Baum- 
kuchenu), lietuviškais biskvitais, įvai
rių skonių pyragaičiais, aguoninėm 
babkom, medauninkais, mazurkomis, 
lietuviško skonio keksais, įvairiais tortais, aštuonių rūšių duona 
ir kitais gaminiais- Tuos visus gaminius BRIGHTON BAKERY 
pasiųs jums paštu. Reikalaukite gaminių kainoraščio, iš kurio 
pasirinksite kas jums yra reikalinga, čikagiečiai gali vietoje (ke
pykloje) gauti jau pagamintą prancūzišką tešlą, iš kurios patys 
namie pasigamins sau pageidaujamus kepinius.

BRIGHTON BAKERY
2457 West 46th Place

Chicago 32, Illinois Telef. Virginia 7-125G
BRIGHTON BAKERY GAMINIŲ REIKALAUKITE 

VISOSE MAISTO KRAUTUVĖSE

Poplar Ave. Tel. DA 6-2594 arba 
586-0847.

PAJAMŲ BUNGALOVV 
57-os ir Sacramento 

6 kamb. butas, 3-jų kamb. butas

Marąuette Parke 6 kamb. 
mieg.). 2 auto. mūr. garažas, 
delis aptvertas sklypas.

KE 9-9263

(3
Di-

3-jų aukštų mūr. namas. 5 butai 
po 4 kamb. ir išnuomota krautu
vė, 4 maš. garažas. 50 p. sklypas.

CICERO—BERWYN
1. Medinis 5 butų: 4 po 4 ir vie

nas 3 kamb. butas. Gazo šiluma. Tik 
$18,500.

2. Parkholine mūrinis 4 butų: 3—
3 — 3 —-4. Dviejų .mašinų garažas

3. Parkholme mūrinis 2 butų: 2 
po 6-šis kamb., mūrinis garažas.
. .4. 4 kamb. mūrinis. 2 miegamieji. 
Garažas. $12,900.

5. Medinis 4 butų namas: 4—3— 
2—2. Tik $12,500.

6. Du po 4 kamb. 45 pėdų sklypas, 
šviesūs kambariai. Tik $3,500 įmo
kėti.

7. Tvirtas mūr. Gerai prižiūrėtas. 
3 butai po 5 kamb. (3 miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

8. Parkholme. beveik naujas B 
kamb. bungalovv. Palikimas. Vertas 
pamatyti.

STA N KUS! 
CONSTRUCTION G0. |

Atlieka planavimo ir staty- g 
bos darbus, gydytojų ofisų, A 
gyvenamųjų ir prekybos pa- 
statų. Jūsų pasirinkimui tu- g 
rime virš 300 įvairių stan- ® 
dartinių projektų. e

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dounspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedamo naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 5 
m. garantija. Dedame naujas “cop- 
per-alloy” rinas — “gutters”; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
ir “galvanized”. Dažymas iš lauko, 
“Tuckpointing”, Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir -naktį bei sekmadie
niais.

BA 1-8047, RO 2-8778

ir 2-jų kamb butas rūsy. Naujas Arfc. mok klų susisiekimo ir krau. 
šildymo vienetas. Naujas 2 auto.
garažas. HEmlock 6-3940.

MŪRINIS 2-jų butų. 2 po 4 
kamb. Gazu apšild. Apylinkėje 
25th ir California Ave. Mokesčiai 
$98. Pilna kaina tik $7,900. $1,500 
įmokėti. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LA 1-7038.

Edtva-rdsburgo mieste, Michigan 
valstybėje (apie 100 mylių nuo 
Chicagos) parduodamas namas iš 
2 butų, abu šildomi gazu, vandens 
šildytuvai, yra skiepas, garažas; 
kampinis sklypas 237 x 135 pėdų; 
vienas butas išnuomotas už 80 dol.. 
mėnesiui, kitame gyvena savinin-

tuvių. 3100 VV. 39th Place.

MARQUETTE PARKE
Geriausioj vietoj parduodamas 

namas, tik ką užbaigtas. 2 butai 
po 3 miegamuosius ir po du tuale
tus. 6943 So. Roekuell St. KE 
7-9848.__________________________

BEVERLY TERRACE 
Pietvakarių Chicagos daly 
Profesionalų bendruoimienė 

Dėmesio daktarai, advokatai ir 
kiti profesionalai — turime pui
kiausių rūšių gyvenamų namų 
jums ir jūsų šeimai, 
geros kokybės konstrukcijos, nuo 
3 iki 5 mieg. kamb., po 2 ir 3 vo-

ŠIMAITIS REAL ESTATE
4936 VVest 15 Street, Cicero 
Tel.: OL 6-4980, OL 2-8907 

OL 2-9589

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 VVEST 69th St. 
Chicago 86, Illinois

ŠILDYMAS

JUOZAS ŽEMAITIS
Ht VIO. SKADE, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildimus pečius (furnaees g 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 8 metų išsi- 
mokejimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OD 6-0412

kas, turįs batų taisymo dirbtuvę 
ir batų pardavimo atstovybę. Vie-|nias> šeimos kambarį, virtuvės su 
nintelis šios rūšies biznis visame i “built-in” įrengimais, air-eondi- 
mieste. Ežerų ir kurortų (vasar- J tioning, pilnas rūsys, dideli skly- 
viečių) apylinkė. Savininkas iš-' pai ir daug kitų priedų. Kainos 
vyksta į Kaliforniją. Pirkėją, jei I nuo $34,000 iki $55,500. Gali būti 
reiks, išmokys batų taisymo ir | finansuojami su mažu įmokėjimu. 
prekybos. Namas yra geroje biz- Kviečiame apžiūrėti mūsų 7 mo-

Parduodama virš 6 akrai geros 
žemės, 1,000 pėdų, St- Joseph upės 
gražaus kranto prie asfaltuoto ke
lio. Modern. namas, garažas, daug 
medžių, mažas sodas, uogynas, 
daržas, gėlės. Pietiniame Michigan. 
Geras pirkinys. Kreiptis; J. P. 
Miller, Route 1, Box 87, Leonidas, 
Mich.

4 kamb. mūr. namas, pastogėje 
galima įrengti daugiau kambarių. 
Rūsys, apsauga nuo potvynio, pa- 

Namai yra! stoge, 2 auto. garažas. Arti mo
kyklų, bažn., krautuvių ir susisie
kimo. PO 7-7217.

A. Stančiauskas instaliuoja vi
sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur-- 
naces) visų dydžių oro vesintu- 

- l.vus bei Air Conditioners ir atlieka
visus skardos darbus.

7304 So. Rockwell Street 
Tel. GRovehiU 6-7875

nio vietoje. Gera proga norinčiam 
prasigyventi. Kaina $15,000. Savi
ninkas lietuvis,

325 E. Main Street, 
EDWARDSBURG, MICH. 

(pasiekiama važiuojant 12 keliu)

delius. Taip pat turime pasirinki
mą “improved” sklypų statymui 
namo pagal jūsų užsakymą.

Modeliai atdari apžiūrėjimui šio
kiadieniais ir sekm. nuo vidudienio 
iki sutemstant. Atvažiuokite po 
pietų.

QUINN HOME BUILDERS 
GR 6-1405 PR 9-7300

Marųuette Pke. 5 kamb. mūr. 
bungalovv. Naujai įrengta modern. 
vonios kamb. ir virtuvė. Garažas. 
Savininkas. VI 7-3532.

BRIGHTON PARKE, 2-jų aukš
tų mūrinis. 5 metų senumo. Tel. 
FRontier 6-8952.

3 BUTŲ MŪRINIS
Kiekvienas po 6 kamb. (3 mieg.). 
Alumin. sieteliai ir žiem. langai. 
37i/2 p. skiypas. 3 maš. mūr. ga
ražas. Art 83-čios ir Loomis. 
$34,900, arba rimtas pasiūlymas. 
HEimlock 6-3940.

Heating Contractor
Greit, sąžiningai ir garantuotai 
įrengia naujus, perstato senus 
įvairių rūšių gažu, alyva ir ang
lim kūrenamus pečius, vandens 
boilerius. Vandens nutekėjimo 
rinas (gutters) lr kt. darbus. 
Nemokamas apskaičiavimas.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. VVestem AveM 
Chicago 9, HL 
Tel. VI 7-3447

| LAPKUS BUILDERS, INC. f
ffi Statome įvairius pastatus,
ibas atliekamas

aDar- 1 
labai sąžiningai, ®

ji,vartojant geriausias medžiagas. 3
" Turime dar keletą sklypų Chicagoj. S? 

6440 SOUTH PULASKI RD. i 
RE 7-6630 arba DU 1-0400

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS,

VASARVIETES, GARAŽUS IR
ATLIEKAME VISUS NAMŲ
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 OL 7-2094 Chicago, HI.

REZIDENCINIAI, 
^KOMERCINIAI,

MEDICINOS IR 
3 KITOKĮ PASTATAI

Remkit dien. “Draugę”

Apsimoka skelbtis “DRAUGE* 
nes jis plačiausiai skaitomas lieti* 
vių dienraštis. Gi skelbimu kaino* 
visiems prieinamos.



VYČIŲ GYVENIMO ŽINIOS
(Atkelta iš 2 psl.) 

žiavime dalyvavo arti 200 vyčių 
jaunių iš Clevelando, Daytono 
ir Detroito. Konferencijos pa
mokslus pasakė tėvas Nicholas 
Roling. Pamokslai buvo pritai
kyti pavergtos Lietuvos temai. 
Ryto šv. Mišiose sugiedota 
“Pulkim ant keliu” ir “Jėzau 
pas mane ateiki”. Po pusryčiu 
apeiti Kryžiaus Keliai, puikia
me parke, kurio viduryje stovi 
įspūdinga šventovė su altorium. 
Po pietų dalyvauta šventovės 
specialiose pamaldose ir proce
sijoje.

Po pamaldų įvyko vyčių jau
nių progaama, kuriai vadovavo 
LV centro pirm. Robęrt Boris. 
Pagrindinę kalbą pasakė Helen 
Shields iš Philadelphijos L V 
centro vice-pirmininkė, vyčių 
jaunių vadovė. Jaunių vyčių 
pranešimus padarė Carol Norei- 
kus (96 kp. Dayton), Marcella 
Dudėnas (102 kp. Gim. Det- 
rcit), Danutė Misiūnas (102 kp. 
Šv. Antano Detroit), Matthias 
Kliorys (25 kp., Cleveland) ir 
Ralph Valatka Jr. (79-ta kp. 
Detroit). Vyčiai jauniai taipgi

išpildė gražią meninę progra
mą, susidedančią iš vaidinimų, 

j lietuviškų dainų ir lietuviškų 
I šokių.

— Detroito Lietuvos vyčių 
, 79-tos kuopos kėgliavimo sezo- 
! nas baigėsi ir komandos pasi
liko šiame stovyje: pirmą vie
tą laimėjo Joy Inn Užeigos ko
manda. Po jos sekė 24th Street 
Bar, Charles and Son Funeral 
Home, Brazis-Bauza Funeral 
Home, K of L, Wintergarden 
Cafe, Pink Poodle Lounge, Li- 

, thuanian Veterans, Charles and 
Į Son (antra komanda) ir Joe’s 
Shell Service. Joy Inn čempio
nų komandą sudaro: Lil Stepan 
Len Salas, Bill Juodvalkis, Del 
Stepan ir D. Conlon. Sezone iš 

.vyrų pasižymėjo Tony Wilches- 
ky, John Eizonas, John Kolins- 

! ki ir Adam Tamasiunas. Iš mo
terų pasižymėjo: Evelyn Gali
nas, Mary Guerriero ir Aqui- 
line Žane.

— Lietuvos vyčių 79-tos kuo
pos jauniai ruošia čiužinėjimo 
(roller-skating) vakarą tik lie
tuviams ateinantį pirmadienį, 
gegužės 14 d., nuo 6:30 iki 9:30

vakare, Arena Skate Club, 
14527 Greenfield (į šiaurę nuo 
Grand River). Tą vakarą patal
pa atdara tik lietuviams ir va
landos nustatyta gana anksti, 
kad vaikai galėtų anksti par- 

' grįžti; į šį parengimą kviečia
mi netik jauniai, bet if tėvai. 
Visi... jauni ir seni. Pelnas“ ski-

_______________• riamas vyčių jaunių kultūros ir

Užduokite Sau
šiuos klausimus apie firmą, per kurią būtu 

geriau siųsti 
DOVANŲ SIUNTINIUS Į U.S.S.R.

1. Ar firma yra patikima?
2. Ar jos patikimumas įrodytas?
3. Ar ji su didžiausia atyda supakuoja, išsiunčia ir paruošia 

dokumentus ?
4. Ar ji naudoja geriausias dėžes?
5. Ar ši firma veikia ilgiau negu 25 metus?
6. Ar tai yra oficialiai ĮGALIOTA firma?

Atsakymas visiems viršmmėtiems klausimams yra TAIP, 
jei jūs siunčiate dovanų siuntinius per kurį nors skyrių:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
716 Walnut Street, Philadelphia 6, Pa. Phone: WAlnut 5-3455
48% EAST 7th STKEET
NI'AV YORK 3, N. Y.
PHONE: GltomercT 3-1785

293 MA B K ET STREET 
NFAVARK 2. N. J.
PHONE: MArket 3-1998

979 S. BROAD STREET 
TRENTON, N. J.
I’IIONE: EXport 1-8085

3209 EASTFRN AVENUE 
BAVriMORE 24, MD. 
PIIONE: DI 2-2374

4102 ARCHER AVENUE 
CHICAGO 32, ILL.
PHONE: FRontier 9-9399

9190 MICHIGAN AVENUE 
DETROIT 10, MICH. 
PHONE: TAsbmoo 5-7500

399 VVEST BROADVVAY
SO. BOSTON 27, MASS
PHONE: ANdretv 8-8794

983 HUDSON AVENUE 
ROCHESTER 21, N. Y. 
PHONE; BAker 5-5923.

349 THIRD AVENUE 
PITTSBURGH 22, l’A.
PHONE: GKant 4-3712 
3210 SUNSET BLVD., LOS ANGELES, Calif. 
943 ELIZABETH AVĖ.. ELIZABETH, N. .1.

1313 ADDISON ROAD 
OL.’VELAND 3. OIIIO 
PHONĖ; UTah 1-0807.

Pilone; No. 5-9887 
Phone KIj 4-7608

SKUBIAI PRISIŲSKITE SIUNTINIUS MUMS, O MES JUOS 
KUO SKUBIAUSIAI PERSIUSIME!

O’KEEFE BROS. COAL CO.
CENTRAS: CICERO IR 16th STREET 

Su pasididžiavimu praneša, kad jų naujas
‘OK’ GENERAL SALES MANAGER OK 
COAL Pietvakarių miesto daly yra OIL
PETER P. RINKUS

6940 S. ARTESIAN AVĖ.
Parduoda geriausias anglis ir kūrenamą alyvą žemiausiomis kaino
mis. 24 vai. stokerių ir alyvos degintuvų patarnavimas ir taisymas 

Tel. Rezidencijos: RE 7-8513 ....................... Ofiso: BI 2-1700

i religijos projektams.
i
CLEVELAND, OHIO

Balandžio 29 d. vyčių 25 kuo
pos sendraugių mėnesinis susi
rinkimas įvyko Juozo ir Rožės 
Sadauskų puošniame name. Su
sirinkimą pradėjo ir sėkmingai 
pravedė pirmininkas A. Mačio- 
kas. Pranešimus padarė įvairios 
komisijos. Paaiškėjo, kad vieti- 

i nė kuopa ir sendraugiai balan- 
I džio 8 d. surengė puikią priė- 
! mimo vakarienę čia susirinku
siai Vyčių centro valdybai. Vy
tė A. Mockevičienė pranešė, 
kad rengiamas žaidimų pobū
vis gegužės 27-tą Šv. Jurgio 
parapijos salėje. Vyčiai ir jų 

, draugai kviečiami dalyvauti ir 
I linksnfai praleisti laiką. J. Mi- 
j las skaitė juokingus eilėraščius. 
Sudaryta Švietimo komisija, 
kuri paruoš ką naujo. Išrinkta 

. nauja korespondentė anglų spau 
dai: ponia Karklienė.

Po susirinkimo šeimininkai 
Sadauskai pavaišino susirinki
mo dalyvius skania vakarienė. 
Vardinių proga pagerbta: J. 
Sadauskas, M. Trainauskaitė ir 
J. Kuzas. Dalyvavo mūsų dva
sios vadas kun. Goldikovvskis ir 
pasakė prakalbėlę apie Šv. Ma
riją. Sekantis kuopos susirinki- 

j mas įvyks gegužės 20 d. Vytės 
i Mockevičienės namuose.
I Jaunuolis

5 J

Kiekviena sąskaita 
ligi $10.000.- 
apdrausta 
Federalinė je 
Valdžios įstaigoje: 
Federal Savings 
and Loan Insurance 
Corporation

LAIŠKAI "DRAUGUI”

Kalba turi būti švari
Man atrodo, kad toks svetimy

bėm rašinių “puošimas” yra nie
kas daugiau, kaip lietuvių kalbos 
skurdinimas.

Išgirdęs vieną, kiek seniau atvy
kusią panelę sakant: “Eisiu mil- 
kos parsinešt iš štoro”, pasakiau: 
“Ar negeriau pieno iš krautuvės 
parsinešt?” Panelė man, lyg pasi
didžiuodama, atkirto: “Aš nebe 
vakar iš krajaus”. Suprask, moku 
tiek angliškai, kad galiu rodytis, i 
maišydama ją į lietuvių kalbą.

Seniau atvykę, iš caro paverg
tos Lietuvos, ne tik rašyt, bet 
daugis nė skaityt nemokėjo. Tada 
Lietuvoj valdinė kalba buvo mas
koliška, lietuvių tik kaimuos, ir 
tai vienas kitas kiek mokąs grie
bėsi lenkiškai vapaliot, lietuvių 
kalba buvo lyg niekinama. Tokie 
nemokšos manė, kad viskas ge
riau, kas nelietuviška, išvykę sve
tur, kaip kas mokėjo, bruko į lie
tuvių kalbą svetimus žodžius, no
rėdami pasirodyt mokytesni.

Dabar atvyko iš Lietuvos lietu
viškai prūsinti, vienas kitas net 

(aukštąjį mokslą baigę, svetimy
bėm “kaišo” savo rašinius ne iš 
apačios, kaip senieji ateiviai, o iš 
viršaus, su autoritetu. Pasirody- 
dami, kad jie mokyti, lygiai kaip 
senieji teisinasi: “Jei aš vien lie
tuviškais žodžiais versiuos, manys, 
kad aš nemokytas.” Ar ne tas pat 
pasirodymo mostas?

Vartokime gryną lietuvių kalbą 
ir straipsniuose, ir kalboj. Nesi- 
meskime į tarptautines pelkes.

Pakruojietis

ant visų.taupymo 
sąskaitą

ant Bonus 
sqskaitu

O« TQU» \<

NSURED

10.000 Zvz

MI DLAiN[] sflvinGS

Jind Loan Association
4040 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
Phone: CL4-4470

August Saldūkas Prezidentas

MŪSŲ KOLONIJOSE
Kenosha, Wis.

Buv. senatorius Pepper iš Floridos 
kandidatuoja j kongresą. Kaip sena
torius jis pralaimėjo postą prieš 12 
m. įvykusiuose rinkimuose. (UPI)

Pavasarinis parengimas

L. B. Kenoshos apylinkės val
dyba kas pavasarį vietos ir apy 
linkės lietuviams surengia lietu
višką pobūvį.

Gegužės 20 d. 3:30 vai. p. p. 
atvažiuoja didelė grupė dainavie 
čių, kuriuos galėsime matyti lie
tuvių parapijos salėje.

Dainaviečiai atliks gražią pro 
gramą, į kurią įeina dainos, tau 
tiniai šokiai su vaidyba ir hu
moristinės poezijos ištraukos. 
Po programos vyks šokiai. Gros 
Pribilckio munika, veiks baras 
ir virtuvė.

Esant nedidelei lietuvių kolo
nijai, nėra lengva pasikviesti 
didesnį lietuvių meninį vienetą, 
nes kiekvienas parengimas yra 
surištas ir su išlaidomis. Todėl 
norime priminti vietos ir apy
linkės lietuviams, kad atvyktų 
pasigerėti mūsų šauniaisiais dai- 
naviečiais, o jų atvyks apie tris 
dešimt. Prašome nevėluoti, nes

programa manoma pradėti 
punktualiai. Įėjimas 1 dol.

Žiauriojo birželio minėjimas

Kenoshos Alto sk. birželio mi 
nėjimą rengia birželio 10 d. Mi
nėjimo pagrindinis kalbėtojas 
bus Juozas Miklovas. Kadangi 
jis yra neseniai pasitraukęs iš 
bolševikų priespaudos, tai ge
rai yra viską matęs ir mums 
galės papasakoti apie visus trė 
mimus ir žudymus. Iš anksto 
rezervuokim tą dieną bolševikų 
nukankintų ir ištremtų tautie
čių pagerbimui. Vincentas

VOS YLI US FOOD M ART
2433 W. 69th St., Tel. PR 6-2113 

Gamina ir par
duoda lietuviš
kas rūkytas 
dešras, skilan
džius, įvairią rū
kytą ir šviežią 
mėsą. Liet. sū
riai, saldainiai, 
medus, delikat., 
grocery prekės.

Mirus Chicago Savings and Loan Bendro
vės prezidentui

A. -f A.
JOHN PAKEL, JR., v

jo tėvams, šeimai, giminėms ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą.

Valeškos Meno Studija

A. a. Dr. Povilui Rindzevičiui mirus Lie
tuvoje, jo liūdinčias seseris

SALOMĖJĄ IDZELIENĘ IR 
JADVYGĄ KLIORIENĘ 

bei ju šeimas nuoširdžiai užjaučiame.
E. ir A. ir R. Repšiai 
Jonas Sakevičius

PADĖKA
A. -J- A.

STEPONAS MAŽONIS
Gyveno 6805 S. Talman Avė., Chicago, III.

Mirė š. m. balandžio 14 d. 4:05 vai. ryto, palaidotas 
balandžio 18 d., iš Gimimo Panelės Šv. parapijos bažnyčios, 
Šv. Kazimiero kapinėse.

Širdingai dėkoju prel. J. Paskui, kan. V. Zakarauskui ir 
kun. W. Urbai už maldas koplyčioje. Dėkoju prel. D. Mozeriui, 
kun. B. Vaišnorui, MIC, kun. A. Zakarauskui, Motinai M. 
Adoratai i,r kitoms seselėms Kazimicrietėms ir visiems atsi
lankiusiems koplyčioje, širdingai dėkoju visiems už šv. Mišių 
aukas ir gėles.

Dėkoju prel. J. Paskui, kan. V. Zakarauskui, kun. Dam
brauskui, kun. J. Vyšniauskui ir kun. W. Urbai už gedulingas 
mišias bažnyčioj ir kun. W. Urbai už palydėjimą j kapines. 
Taip pat dėkoju vargonininkui A. Giedraičiui ir dr. A. P. 
Stulgai už giedojimą bažnyčioje ir kapinėse, širdingai dėkoju 
grabnešiams ir visiems palydėjusiems velionį į amžinąją po
ilsio vietą.

Taip pat dėkoju laidotuvių direktoriui John G. Evans 
už mandagų ir širdingą patarnavimą.

Negalėdama išvardinti visų, širdingai dėkoju visiems pa- 
dėjusiems pernešti tą sunkų laiką.

Nuliūdusi ŽMONA

A. -Į- A.

ANASTAZIJA DAUBARAS
(ADAŠICNAITfi)

(Pagal pirmą, vyrą Ivanauskienė)
Gyveno 5614 S. California Avė.

Miro geg. 10 d., 1962, 10 vai. vak., sulaukus pusės amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ramygalos parapijos.
Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 4 dukterys: Grace ir Millie

Ivanauskas, Leonora Swinderman, žentas Georgo ir Joyco Dau
baras, 2 sūnūs: Thaddeus Ivanauskas, marti Mary ir Loo Dau
baras, 3 anūkai ir 1 proanūkius, brolis George Adašiūnas, bro
lienė Helen ir šeima, kiti gimines, draugai ir pažjstami.

Priklausė Chieagos Liet. Draugijai ir Teisybės Mylėtojų 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioje, 2314 W. 23rd Place.
Laidotuvės įvyks pirmad., geg., 14 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėta j Aušros Vartų parapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus nuly
dėto į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus; gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose ladiotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, sūnūs, žentas, marti, anūkai ir proanūkas.

Laidot. direkt. Steponas Lackaiviez. Tel. VI 7-G672.

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. gegužės mėn. 12 d.

A. A.
MARIE JANUS (JANUŠAUSKAS)

(PO TĖVAIS JAKSEVICZ)
Gyveno 3403 W. 82nd St., Inglewood, Calif.
Mirė gegužės 9 d., 1962, 3:30 vai. iš ryto, su

laukus pusės amžiaus.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Daniel, jo 

žmona Charmion, sūnus Jerome ir jo žmona Do- 
rothy, keturi anūkai, keturios seserys: Auna Kas- 
per, Stella Jackson, Eva Churas, Charlotte Viz- 
gard. v !

Kūnas pašarvotas Hamrock & Pierce koplyčioj, 
921 Hamrock, Venice, California- Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, gegužės 12 d., iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Šv. Kaizmiero parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Holy Cross kapi
nes, Los Angeles.

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

Nuliūdę: Sūnūs, seserys ir kiti giminės
Laidotuvių direktorius Hamrock & Pierce.

Mirus Chicago Savings and Loan b-vės prezidentui

A. + A.

JOHN PAKEL, JR.

jo tėvui John Pakel, Sr., Chieagos Savings ir Loan 
bendrovės direktorių tarybos pirmininkui, motinai 
Josephine, žmonai Filomeno ir vaikučiams nete
kusiems tėvo-globėjo, seseriai Elaine Phillips su 
vyru, seseriai Arlene Pakel bei artimiesiems reiš
kiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Ši nelaukiama tragedija pakirto jauną energngą 
gą, mylėjusį savo tautą ir tautiečius lietuvį, kurį 
mums bus sunku užmiršti.

Charles P. ir Helen Kai 
Darwin P. ir Alice Kai 
Prof. Dr. George ir Winnie Bložiai 
Mary Bložis ( iš Dayton, Ohio)

A. -f A.

JOSEPH SIPAVICH
Gyveno 550 W. 43rd St.

S
Mirė geg. 10 d., 1962, 4:20 vai. p. p„ sulaukęs senatvės. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Krekenavos parapijos, šešlaukių kai
mo. Amerikoje išgyveno 51 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anna (Dzvonkaitė), 
2 dukterys; Adeline, žentas Harold Marcus ir Helen, žentas 
Edward Walpole, sūnus Adolph,, marti Margaret, 3 anūkai, 
2 broliai Matthew, brolienė Magdalena ir Peter, brolienė 
Euphemia, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Upytės Klubui.

Kūnas bus pašarvotas šešt., i vai. p. p. Mclnemey koplyr 
čioje, 4635 S. Wallace St.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, geg. 14 d., iš koplyčios 9 v. 
ryto bus atlydėtas į St. Gabriel parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, dukterys, sūnus, žentai marti ir anūkai.

Laidotuvių direkt. John F. Eudeikis, tel. BO 8-0703.

GRAŽIAUSI POEZIJOS RINKINIAI
Kazys Binkis: Lyrika, rinktinė ................................................ $2.00
Juozas Mikuckis: Lyrikos kraitis, rinktinė ........................... $2.50
Mykolas Vaitkus: Nuošaliu taku, lyrika ............................... $2.00
Jurgis Šlekaitis: Vardai vandenims ir dienoms................... $1.50

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, Chicago 29, Illinois

Pasinaudokite "Draugo” Classificd skyriumi.
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X Nerija Linkevičiūtė, Mani- 
girdas Motekaitis ir tautinių šo 
kėjų grupė išpildys meninę pro 
gramą Pax Romanos šventėje, 
kuri įvyks šį sekmadienį, gegu
žės 13 d., 12 v. su šv. mišiomis 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Taip 
pat tikimės, kad Dr. Vyt. Vy
gantas, Pax Romanos pirminin
kas, atvyks ir dalyvaus iškil
mėse. Visi kviečiami dalyvauti.

X Ateities šokėjų šokių va
karas “Blossom Time” įvyks ge 
gūžės 12 d., šeštadienį, 8:30 v. 
v., K. of C. salėje, 2306 West 
69 St. Komisija, vadovaujant 
Astai Baltramonaitei, darbuoja 
si, kad visa gerai pavyktų. Bus 
dovanų laimėjimui, įvairių šo
kių, užkandžių ir gėrimų. Jau 
užsisakė bilietus ir kitų šokėjų 
grupių nariai, su kuriais Atei
ties šokėjai gražiai bendradar
biauja. Šokėjai kviečia visuo
menę atsilankyti.

X Kun. Kazimieras Vengras, 
MIC, gegužės 12 d. išvyko į 
Philadelphiją, Pa., Šv. Andrie
jaus par. bažnyčioje pravesti 
40 vai. atlaidų. Iš ten kitą sa
vaitę jis vyks į Bostoną, Mass., 
dalyvauti katalikų spaudos kon 
ferencijoje.

X Dail. Vytauto O. Virkau 
tapybos darbų parodos atidary
mas Chicagoje nukeltas į šių 
metų rudenį.

X šv. Vardo draugija Švenč. 
P. Marijos Gimimo parap. šį 
sekmadienį, 7:30 v. r. eis ben
drai šv. Komunijos. Kviečia
mos kartu ir visos narių moti
nos dalyvauti bendrai su sūnu
mis mišiose ir pusryčiuose po 
mišių, parapijos1 salėje. John 
Evans, laidotuvių direktorius, 
parūpino vaišes.

X Nekalto Prasidėjimo Sese
rų Rėmėjų Gildos valdybą su
daro St. Tumosienė, ,A. Tumo- 
sa, R. Tonkūnaitė, S. Šatraitie- 
nė, Kerulis, V. Gečienė, Dubin- 
skienė, Chodeckas.

Tai senųjų ir naujųjų ateivių 
darnus junginys.

Reikia manyti, kad, energin
gos valdybos uždegti abiejų 
kartų lietuviai gausiai atsilan
kys į Putnamo seselėms ruošia
mą seimą Chicagoje gegužės 
20 d.

X Roma (Jonauskaitė) ir 
Leonardas Padleckiai susilaukė 
dukrelės Dalios Elenos. Ligi 
šiol jie augino 1 m. sūnelį Sau
lių. Mama ir dukrelė sveiki.

X Už a. a. Vincento Lauru- 
šonio, šen., sielą, 1 metų su
kakties proga bus laikomos šv. 
Mišios Švč. M. Marijos Gimimo 
par. bažnyčioje gegužės 13 d., 
7 vai. ryto, Cicero Šv. Antano 
par. bažnyčioje gegužės 15 d., 
7:45 vai. ryto. ir Šven. M. Ma
rijos Gimimo bažnyčioje gegu
žės 16 d., 8:30 vai. ryto. Visi 
velionies pažįstami ir artimieji 
nuoširdžiai prašomi dalyvauti 
Šv. Mišiose ir pasimelsti už jo 
sielą. Šeimos nariai

(Pr.)
X Parduodamas 1 mietų, 2- 

jų butų namas. Apžiūrėti sek
mad. nuo 2 iki 5 v. 6053 So. 
Artesian Avė. (Sk.)

X Stereo FM radijas — tik
ras malonumas. Vokiški Blau- 
punkt aparatai ne tik veikia 
puikiausiai, bet ir puošia visą 
butą. Gradinsko televizijų, pa
tefonų ir oro vėsintuvų krau
tuvė, 2512 W. 47th St. FR 6- 
1998. (Sk.)

X Artistic Beauty salione, 
2711 W. 71 St., darbuojasi šios 
lietuvaitės: Irena, Halina ir Ro
ma. Pageidaujama dar viena 
šukuotoją lietuvaitė. Kreiptis 
prie šio saliono sav. VI. Andri
jausko, tel. HE 6-1098. (Sk.)

X Cliicagos Aukšt. Lit. mo
kyklos visuotinas mokinių tėvų 
susirinkimas įvyksta gegužės 
20 d. 2 v. p. p. Jaunimo Centre, 
203 kambary. Visi tėvai ir mo
kytojai kviečiami dalyvauti.

X Pabaltijo Komiteto trijų 
grupių atstovai gegužės 9 d. 
susirinkę miesto centro kavinėj 
nutarė ruošti bendrą birželio 
trėmimų minėjimą birželio 16 
d. miesto centre ir aptarė pro
gramą. Meninės dalies progra
mą suorganizuoti pavesta lietu
vių grupei; svarbiausią vakaro 
kalbėtoją pakviesti pavesta lat
vių atstovui dr. Landmaniui. 
Ištisus metus Pabaltijo komi
tetui vadovavo estų atstovas 
Jurima, o šiais metais — Alg. 
Aglinskas. Sekantis komiteto 
posėdis įvyks toje pačioje 
kavinėje birželio 23 d. 7 v. v. 
Prie šio komiteto prisidėjo Pa- 
baltijos Adv. - Teisininkų Ly
ga, kurios pirm. yra adv. Char
les P. Kai; šį kartą lygą atsto

davo teis. vieepirm. Janis Man- 
gulis ir Pranas Šulas, gi estus 
— Jurima ir Kapp.

X Eufrozhia ir Vladas Vese- 
lauskai nusipirko naują namą 
ir jau persikėlė į jį gyventi. 
Jų dabartinis adresas: 3940 S. 
Rockwell, Chicago 32, III., tel. 
VI 7-5293. VI. Veselauskas su 
žmona yra prieš keletą metų 
persikėlę iš Argentinos. Jis 
daugelį metų bendradarbiauja 
įvairiuose lietuviškuose laikraš
čiuose.

X Komp. VI. Jakubieno kū
rinys Velniuko šokis praėjusį 
ketvirtadienį De Paul universi
tete įvykusiam koncerte laimė
jo 2 vietą. Visi kūriniai buvo 
atrinkti Tarptautinės dr-jos 
šių dienų muzikai ruoštuose 
koncertuose. Velniuko šokis 
bus išpildytas šį šeštadienį iš
kilmingame koncerte bankete 
Congress viešbuty, tačiau prof. 
VI. Jakubėnas dalyvauti nega
lės, nes tą vakarą akompanuo
ja C. A. L. mok. Motinų klubo 
koncerte Jaunimo Centre, šį 
sekmadienį kompozitorius akom 
p,anuoja latvių pamaldose so
listei Marga Grasmani.

X “Palik ašaras Maskvoje” 
knygos 480 egzpl. persiunčiama 
į Los Angeles. Lietuvos laisvi
nimo reikalu įneštoms rezoliu
cijoms JAV Kongrese remti ko 
mitetas įgaliotas šias knygas 
įteikti visiems JAV kongreso 
nariams. Įteikimas pramatomas 
birželio 21-22 dienomis, kada 
baltų delegacija rezoliucijų pra 
vedimo reikalu lankysis Washin 
gtone.

X ALRK Vargom Sąj-gos 
valdyba prašo Visų lietuvių 
vargonininkų dalyvauti 50 me
tų sąjungos sukakties minėji
mo iškilmėse. Programa numa
toma ši: birž. 3 d. 5 vai. v. Ma
rijos Aukštesn. Mokyklos sa
lėje jubiliejinis koncertas, ku
riame dalyvauja 9 chorai, su 
virš 300 asm. dalyvių. Birž. 4 
d. seimo oficialioji dalis: 10 v. 
r. Jaunimo Centro bažnyčioje 
prel. Albavičius atlaikys šv. 
Mišias. Tėvas Bruno Markaitis, 
S.J., pasakys pamokslą. Var
gonininkų Sąjungos vyrų cho
ras giedos Singenbergo 3-bal- 
sines mišias (Šv. Stanislovo). 
Po pamaldų Jaun. Centro pa
talpose seimo dalyviams arba
tėlė.

Oficialioji dalis: Seimo atida
rymas. Prezidiumo sudarymas. 
Centro valdybos pranešimas, 
diskusijos, valdybos rinkimas, 
klausimai ir sumanymai. (Pr.) !

Kai kalbėjome žaliame gegužyje

Valanda praleista su a. a. John Pakel, Jr.

A. a. Jono Pakel, Jr., vaikučiai — Jary, John, Raymond; apačioj — Shirley, Susie. Nuotraukoj nėra 
jauniausios (2 mėnesių) dukrelės Janiee.

Gegužės 8 d. rytą po Chica- tėvo rezidencijoje jis atėjęs su j užsukti pas jį į įstaigą pasikal-
i gą pasklido žinia ■ apie Chicago 
Savings and Loan Ass’n prezi
dento John Pakel, jr, mirtį. 
Jauno, veržlaus ir daug kam 
gerai pažįstamo vyro staigus 
atsiskyrimas su šiuo pasauliu 
daugelį smarkiai pritrenkė.

Vaišingus Pakelių namus Pa
los Heights pažįstu nuo 1956 
m. ankstyvo pavasario, kada 
ruošiamės pirmajai Dainų šven 
tei. Ten ne kartą posėdžiavom, 
kalėm tos brangios šventės fi
nansinius planus, kurių sun
kioji našta krito ant John Pa
kelio, Sr., pečių. Pirmosios Dai
nų šventės metu ložėse susipa
žinom ir su John Jakel, jr. Jis 
puikiai nusiteikęs dalyvavo toj 
didingoj masinėj lietuvių šven
tėj.

Pernai, besiruošiant JI Dainų 
šventei, keliai vėl vedė pas Pa
kelius gražiame Palos Heights 
priemiestyje.

Prisimenu tą posėdį, kuris 
John Pakel, Sr., ir T. Blinstru- 

įbo sušauktas, įvyko pernai ge
gužės mėn. Pakelių rezidencijo
je. Posėdis buvo labai pakilus, 
nes sąmatos ir nuotaikos rodė, 
kad II Dainų šventė finansiškai 
gerai pavyks ir kad nestovime 
prieš tokią riziką, kaip kad 
stovėjome rengdami I Dainų j 
šventę. (

Po posėdžio vakarienės metu 
susėdome vienoje kompanijoje 
su John Pakel, jr, tėveliu, bu
vo visi penki jo vaikučiai ir 
žmona Filomena. Kai pats jau
niausias vaikutis ilsėjosi ant 
motinos rankų, kiti keturi pa
tenkinti žaidė aplink tėvelį.

Ir Jonas pasakojo, kad jis 
nepaprastai mylįs savo šeimą, 
kad visuomet, kada tik turįs 
progos, būnąs savosios šeimos 
tarpe. Ir į lietuvių posėdį savo

visa šeima, nes, anot jo, tai sa- • bėti, išgerti kavos, nes jautėm, 
va lietuviška kompanija. į kad kažkokia nuoširdi draugy-

Tiesa, Jonas daugiausia kai- stės nuotaika tarp mūsų tą va-
bėjo angliškai, bet už tat jo 
žmona kalba gražiai lietuviš
kai ir Jonas džiaugėsi turįs 
žmoną gerą lietuvaitę, savu lai 
ku dainavusią A. Stephens an
samblyje ir išėjusią tą lietuvy
bės mokyklą.

Mes gerą valandą tą vakarą 
išsikalbėjom, mums temų ir 
nuotaikos nepritrūko, o Jonas 
jautėsi stiprus, kaip ąžuolas. 
Išsiskiriant kvietė kada nors

Chicagoj ir apylinkėse

karą įsižiebė.
Bet, dar metai nespėjo pras

linkti nuo vakaro žaliame ge
gužyje, o jau prie jo kapo 
rauda nuliūdę tėveliai, žmona, 
šeši vaikučiai ir kiti giminės 
bei gausūs pažįstami.

Ir kas galėjo tikėtis, kad 
Aukščiausias taip anksti pasi
šauks tą ąžuolą, kuriam šioje 
žemėje, rodos, nieko netrūko.

VI. Rmjs.

BRIGHTON PARKO MOTE
RŲ KLUBAS

Brighton Parko Lietuvių Mo
terų klubo susirinkimas įvyko 
gegužės 3 d. Vengeliausko sa
lėje. Pirm. Adela Burba pra
nešė, kad klubo narės Yomans 
vyras Frank mirė balandžio 27 
d., kuris prisimintas susikau
pimu.

Priimtos 5 naujos narės: S. 
Baltas, H. Visockis, A. Rudaus- 
kas, J. Dikskas ir E. Davinis.

Rengimo komisija: Adela Bur 
ba, Estelle McNamee, Bernice 
Žemgulis, Antanina Grigonis ir 
Mary Radzukėnas, pranešė, 
kad klubo parengimai įvykę ba 
landžio 8 iir 29 d., pavyko ge
rai ir Šv. Kryžiaus ligoninės 
statybos fondui liko gryno pel
no $258.15. Parengimų metu 
sutelkta 1,124.28 dol. Komisija 
dėkojo darbininkėms, dovanų, 
pinigų ir valgių aukotojams,, 
svečiams bei visiems už atsi-

VARGO ŽMOGUI 10 MIL. DOLERIŲ
Sekmadienį 

arkidiecezijos 
rinkliava varguomenės šalpai. 
Katalikų labdara Chicagoje ir 

I apylinkėse 1961 m. suteikė pa- 
I tarnavimų 42,865 šeimoms. 
Skaičiuojant, kad šeima susi
deda bent iš 3 asmenų, ta ka
talikų labdaros vykdomąja pa
rama šeimoms pasinaudojo apie 
130,000 asmenų. Specialūs šei
mų patarėjai padėjo išgelbėti 
7,478 beirstančias šeimas, pa
dėjo tragiškoje padėtyje 1,539 
netekėjusioms motinoms, sušel
pė skubios pagalbos reikalingą 
2,721 šeimą.

visose Chicagos našlaitynuose buvo auklėjama 
bažnyčiose bus 1,743 vaikai. Vienoje įstaigoje 

168 paauguolės mergaitės, ne
pilnametės nusikaltėlės, buvo 
perauklėjamos. Vaikų darželiuo
se ir vaikų centruose turėta 
29,012 vaikų.

X Indrės Paliokaitės ir inž. 
Donato Tijūnėlio jungtuvės1 į- 
vyksta liepos 7 d. 12 v. Šv. P. 
Marijos gimimo bažnyčioj. Vai
šės bus Coronado Lodge sve-. 

' tainė je.

X Salomėja Narkeliūnaite pa
tikslina, kad Drauge tūpusiame 
V. Mingėlos rašinyje apie Pun
sko lietuvius autoriaus teigi
mas, kad jinai parūpinusi pun
skiečiams rašomąją mašinėlę su 
lietuviškais rašmenimis, nevisiš 
kai atitinka teisybę. Narkėliū- 
naitė, vykdama į Punską 1958 
m. vasarą, punskiečiams tik nu 
vežė mašinėlę, kurią parūpino 
Juozo Valako suorganizuoti 
brooklyniečiai. Tie brooklynie
čiai ne tik surinko pinigų maši
nėlei nupirkti, bet net apmokė
jo jos pervežimą lėktuvu iš 
Nevv Yorko į Varšuvą.

X Chicagos Operos Vyrų cho
ras išpildys programą skautų 
akademikų ruošiamame baliu
je, kuris įvyks geg. 12 d. 8:30 
v. v. Westem Ballroom salėje. 
3504 S. Western Avė. Veiks 
gausus bufetas, baras ir gros 
geras orkestras. Baliaus pelnas 
skiriamas Dr. Vydūno šalpos 
Fondui. (Pr.)

Chicagos katalikų labdara 
1961 m. globojo ir suteikė di
desnę ar mažesnę pagalbą net 
38,620 vaikų. Iš jų 1961 vai-

Net 1,986 seneliai 1961 m, 
buvo globojami Chicagos kata
likų turimose 12 senelių prie
glaudų. Chicagos katalikų lab
dara taipgi parodė globą 11,152 
alkoholikams ir kitiems pasly- 
dusiems, patarnavo 8,006 ispa
niškai kalbantiems imigran
tams, padėjo 7,238 asmenims, 
turintiems emocinių problemų, 
turimose trijose aklųjų mokyk
lose buvo globojama 50 aklų 
vaikų, o specialiose penkiose 
kurčių mokyklose buvo 241

kas buvo dviejose laikinos glo- auklėtinis. Mokyklose, praves- 
bos įstaigose, keturios įstaigos) t°je skaitymo patobulinimo pro-
protiškai atsilikusiems globojo 
931 vaiką, atiduota įsūnijimui 
528 vaikai, o dar 1,462 vaikai 
buvo atiduoti auginti katalikų

gramoje, suteikta pagalba 176, 
574 vaikams. Taigi iš viso Chi
cagos katalikų labdaros orga
nizacija 1961 m. daugiau ar

IŠARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Šv. Juozapo parap. bažny
čios Waterbury, Conn., gegužės
6 d. buvo sudeginti paskolos 
popieriai. Parapija yra įsteigta 
lietuvių 1894 m. Dabartinis pa 
rapijog klebonas yra kun. Ed. 
Gradeckas. Iškilmių išvakarėse 
vietos laikraštis įsidėjo platų 
apie parapiją straipsnį ir baž
nyčios nuotrauką.

— ALRK Federacijos Detroi
to skyriaus susirinkimas įvyk
sta antradienį, gegužės 15 d.,
7 v. v., Šv. Antano parapijos 
mokykloje. Visi draugijų atsto
vai raginami dalyvauti. Bus ren 
karna valdyba ir aptarta fede
racijos tolimesnė veikla.

— Detroito ir apylinkės lie- 
Itoviai turės progos išgirsti inž. 
i J. Miklovą sekmadienį, gegužės 
20 d., 12:15 v. p. p. Hispanos 
Unidos (buvusioje lietuvių sa
lėj) 25-ta gatvė ir W. Vernor. 
Inž. Miklovas padarys praneši
mą apie padėtį Lietuvoje. Pa
skaitą ruošia Detroito Lietu
vių Organizacijų Centras.

— Dr. Algirdas Avižienis 
tarptautinėj mokslininkų kon
ferencijoj, kuri įvyks rugpiūčio 
mėnesį Muenchene, Vokietijoj, 
skaitys savo mokslinį darbą te
ma “On a Flexible Interpreta- 
tion of Digital Computer Arith- 
metic”. Šiame suvažiavime da
lyvaus mokslininkai iš (įvairių 
pasaulio kraštų. Mokslininkų 
tarpe laikoma, kad dalyvavi
mas šiame suvažiavime su savo 
moksliniu darbu yra didelis at- 
siekimas. Džiugu, kad toks jau
nas lietuvis mokslininkas (30 
metų) tos garbės pasiekia. Dr. 
A. Avižienis yra aktyvus Fili
sterių Skautų s-goje ir kitose 
lietuvių organizacijose.

šeimoms. Dviejuose dideliuose mažiau padėjo 406,411 žmonių.
Tam reikalui buvo panaudota 
$10,268,552, iš kurių $3,395,605 
buvo surinkta per parapijas, ki
tą trečdalį įnešė globojamųjų 
giminės, o trečią trečdalį — 
įvairūs bendruomenės ir valdi
niai fondai.

$10,000 UŽ 50 MYLIŲ 

PLAUKIMĄ

Chicagietis Jim Moran, ilgos 
distancijos plaukimų mecena
tas, šių metų rugp. 21 d. rengia 
plaukimą iš Chicagos Burnham 
parko Michigan ežero pakraš-

nuplaukusiam šį 50 mylių tolį 
teks $10,000 premija. Pirmuti
nis plaukikas, nuplaukęs iki 

Princesė Margareta šypsosi Londono įWaukegano, gaus $4,000, kad 
delphi teatre, kur ji stebėjo muzikinį ■ jr nebaigtų plaukimo į Keno-
pastatymą. (UPI)|shą

CHICAGOJE

10 METŲ NAUJAI KALBAI
Šiomis dienomis nauja moks

linė kalba “Interlingua” mini 
10 metų sukaktį. Ją išrado dr. 
Forrest Cleveland, Illinois tech 
nologijos instituto fizikos pro
fesorius Chicagoje. Apie 25 mo 
ksliniai žurnalai ta kalba duoda 
svarbesnių straipsnių santrau
kas.

SENUKE NERIMSTA BE 
PYPKĖS IR CIGARŲ

Mary Guess, ligonė Munici- 
pal džiovos sanatorijoje, šešta
dienį sulauks 105-tus metus. Ji

lankymą. Kitas parengimas į- 
vyks gegužės 19 d. 7 v. v. Ven
geliausko svetainėje, 4500 So. 
Talman avė. Pradžia 7 v. v. 
Bus skanių užkandžių ir gražių 
dovanų, šokiams gros Hank or 
kestras. Visos narės ir svečiai 
kviečiami atsilankyti. Pranešta, 
kad serga klubo narė (Mary Ma 
ciukeviče, kuriai pasiųsta klu
bo dovana.

Visos posėdyje dalyvavusios 
! motinos buvo pasipuošusios ro
žėmis. Pirm. Adela Burba pa
sveikino visas motinas, palinkė
dama sveikatos, laimės ir pasi
sekimo. Motinos buvo pavaišin
tos, vaišes parūpino vakaro 
komisija: Julia Sačauskas, Con 
nie Budrik ir Adelė Šankus.

Gimtadienio proga buvo pa
sveikintos Julia Sačauskas, Ma 

! ry Radzukėnas, Mary Huck, 
Bernice Wilkas ir Antanina 
Valenčiūnas. Narės sugiedojo Il
giausių metų.

Klubo susirinkimas įvyks bir 
želio 7 d. 8 v. v. Vengeliausko 
svetainėje. . Adela Burba

VEIKLUS MOTERŲ KLU
BAS

Viena stipriausių lietuvių pa 
rapinių organizacijų yra Šv 
Jurgio par. moterų klubas. 
Jos ypač daug padeda mokyk
lai ir seselėms. Paskutiniu me
tu jos įtaisė suolus aštunto sky 
riaus klasėje, tam paskirdamas 
$900. Klubas turi daugiau kaip 
200 narių. Per metus jos mo
kyklai duoda iki $3,000, o savo 
klubo veiklai finansuoti vėl per 
metus gauna keliolika šimtų 
dolerių, pagaliau naujų patal

pų seselėms mokytojoms staty
bai per metus jos įteikė $2,100.

Klubas taipgi kasmet parūpi
na mokslapinigius vienai Šv. 
Jurgio mokyklą baigusiai mer
gaitei. Klubui vadovauja pirm. 
Stella Perutis, vieepirm. Shir
ley Thiel ir Joan Sulceski, iž- 
din. Anna Yonikas, sekret. Stel 
la Beneckis, finansų rašt. Har- 
riet Polzin, maršalka Lorraine 
Akers, naujų narių ieškotoja 
Frances Adamovitz.

Savo paskutiniame susirinki
me trečiadienį klubo narės pa
gerbė kun. J. Kuzinską, šven
čiantį 10 m. kunigystės sukak
tį, suruošdamas vaišes ir sukak 
tuvininką apdovanodamas. Prel. 
Ant. Martinkus-savo kalboj pa
sveikino kun. J. Kuzinską, kaip 
uolų, darbštų asistentą. Pagyrė 
ir moterų klubo nares už gražų 
veiklumą. Kun. J. Kuzinskas iš 
reiškė padėką už tokį jam pa
rodytą prielankumą. J. Žv.

KAS, KĄ IR KUR
— Budriko radijo programos

pasiklausykite sekmadienį iš sto
ties WHFC, 1450 kil. nuo 2 iki 
2:30 vai. p. Programoje su gra
žiomis dainomis dalyvaus mūsų 
iškiliausias solistas Algirdas Bra
zis. — Pranešėjas

— Lietuvių Bendruomenės Cent
ro Valdybos Informacijos komisi
jos pasitarimas šaukiamas gegužės 
mėn. 12 d., šeštadienį, 7 vai- vak. 
Jono Vaičiūno bute, 7221 S. Cla
remont Avė., Chicago 36, III.

Pranešimus padarys LB Centro 
valdybos atstovai. Be to, bus ap
sitariama ateinančios JAV LB Ta
rybos sesijos, įvykstančios birželio 
2—3 dienomis, propagandos orga
nizavimu. Didesnis dalyvaujančių 
skaičius padės sėkmingiau svar
biuosius eBndruomenės uždavinius 
aptarti ir juos pristatyti spaudai 
ir, reikalui esant, radijo stotims.

PARDUODAMA PREKYBOS 
ĮMONE

Geroj vietoj, Chicagoje. Informa
cijai rašyti:
DRAUGAS, Adv. No- 3921

čių į Kenoshą, Wis. Sėkmingai skundžiasi, kad ligoninėje drau
džiama rūkyti, o ji ilgus metus 
yra rūkiusi pypkę ir cigarus. Iš 
1,140 sanatorijos ligonių ji visų 
mėgiamiausia. Kad ir tiek me
tų turėdama, dar pajėgia pa
šokti naują “tvistą”.

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybės, ete.
3237 W. «3rd St.. Chicago 2», DI.

Tel. 434-4660
Parduotuvė atdara ir sekmadie

niais.




