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FBI SUGAVO 3 SOVIETU ŠNIPUS NEW YORKE
Bolševikai sustiprino propagandą 

grįžti lietuvius į savo tėvynę
OKUPUOTA LIETUVA. — Sovietinio saugumo gen. Michai-, 

lovo leidžiamas lietuviškas laikraštpalaikis labai piktinasi užsie
nyje veikiančios lietuvių spaudos skelbiama tiesa apie bolševikų' 
siautėjimus pavergtame krašte.

Paskiausiu metu bolševikai 
sustiprino savo veiklą, visokiais 
būdais viliodami tremtyje gyve
nančius lietuvius “grįžti į tėvy
nę”. Mięhailovo komiteto lei-

nesiautėtų raudonieji okupantai,
lietuvių jaunimas kad ir pėsčias
grįžtų namo ir “sėstų už bendro

... ... „ v i stalo — kartu statyti ir puoštidziamas laikrastpalaiky “uz su- T • . •„ „ . , . ...„ , . j , J , Lietuvos.” Bet patys tos rusiesgrjzimą nuolat dedamos nutrau ...... . c .. . . .., . , ... . . . ... kvietėjai geriau žino uz kitus,kos, fotografijos, visokie skati- , , • •• • u -x- „ • • kokių priemonių panašiems vi-mmai “grjzti namo, nors visi r r
žino, kaip tos rūšies propagan- i
da yra oorganizuojama. Skatini-|
mai bei kvietimai užtinkami 
kiekviename laikraštpalaikio nu 
meryje. J ieškoma tiesiog var
dais ir pavardėmis.
Kviečia profesorius, kultūrinin

kus ir kitus
Paskiausiuose numeriuose 

numeriuose, taip pat per Vil
niaus ir Maskvos radijus pa
kviesti “grįžti” visa eilė lietu
vių profesorių, kultūrininkų ir 
kt. Lenkijoje pagautas ir bolše
vikams išduotas vilnietis rašy
tojas R. Mackonis, taip pat Vin
cas Uždavinys ir kt. stengiasi 
pavaizduoti, koks gražus esąs 
kultūrinis gyvenimas pavergto
je Lietuvoje. Rašydamas apie 
Šv. Onos bažnyčią Vilniuje, pvz. 
V. Uždavinys skelbia, kad joje 
klebonauja lietuvis kun. J. Dek 
nys. Kiekvieną sekmadienį 
ten renkasi Vilniaus lietuviai ne 
tik meno paminklu pasigėrėti, 
bet ir pasimelsti. Kiekvieną 
šventadienį skamba A. Strazde
lio „Pulkim ant kelių”, Maironio 
„Marija, Marija” ir kitos gies
mės, sakomi lietuviški pamoks
lai.

Albino Žukausko žodis

liojimams imasi sovietinis sau
gumas, kurio pareigūnai įsako 
tam pačiam laikraštpalaikiui 
skelbti, klastojant tiesą, jog net 
ir “V. Krėvė — su mumis.” Ne
reikia didesnio pasityčiojimo iš 
žmogaus, kuriam laisvė buvo 
brangesnė už okupantų batą ir 
kurie pats su visu šiurpumu pa
tyrė po pasikalbėjimo Maskvo
je iš Molotovo lūpų kruvinus oku 
pantų tikslus, kaip turi būti 
pasmaugta Lietuvos laisvė. (E)

Indijoj Patiolos maharadža (kairėsje), Mrs. Pandit ir V. K. Krish- 
na Menom tariasi Kašmiro klausimais prieš einant j Jungtinių Tautų 
Saugumo tarybos posėdį, kur svarstomas Indijos - Pakistano ginčas 
dėl Kašmiro. Indija nori Kašmirą įjungti į savo teritoriją (INS)

“Literatūra ir kalba” 

pirmasis tonas

pasirodė knygyne
OKUP. LIETUVA. — Lietu

vių kalbos ir literatūros institu
tas pradėjo leisti savo mokslo 
darbus pavadinimu „Literatūra 
ir kalba“. Jau išėjo pirmasis to
mas, kurio yra 435 psl. Didelė 
šio tomo medžiagos dalis skirta 
J. Jablonskio ir K. Būgos atmini
mui. Rašo prof. J. Balčikonis, 
prof. V. Lašas, prof. Z. Žemaitis, 
prof. K. Korsakas, B. Vosylytė, 
J. Palionis ir kt. Duota apsčiai ir 
įvairios literatūrinės bei istori- 

j nės medžiagos.
! šiemet numatoma išleisti „Li- 
iteratūros ir kalbos“ antrąjį ir 
i trečiąjį tomus. To paties institu
to kolektyvas dabar ruošia didelį 
keliolikos tomų kapitalinį leidinį 
„Lietuvių tautosaka“, kuris arti
miausiais metais bus pradėtas 
leisti. Gamyboje yra Balio Sruo
gos raštų visi 6 tomai. Pirmieji 
turėtų pasirodyti vasario pra
džioje.

FBI susekė Maskvos šnipų lizdą 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse

WASHINGTONAS, sausio 25. — FIB pareigūnai šiandien 
pranešė: New Yorke areštuoti trys sovietų šnipai.

FBI direktorius J. Edgar Woo-
veris paskelbė areštuoto jų pavar 
dės: Jack Soble, 53 metų, jo žmo 
na Myra, 52 metų, ir Jacob Al
bam, 64 metų. Pagal FBI prane
šimo, Jack Soble esąs gimęs Lie 
tuvoje ir į JAV atvyko 1941 me
tais iš Japonijos.

FBI spėja, kad sovietų šnipų 
lizde gali būti ir daugiau asme
nų, įskaitant ir sovietų pareigū
nus.

Senatorius į oro

jėgų tarnybą
WASHINGTONAS, sausio 25.

— Senatorius Barry Goldwater 
(R., Ariz.) šiandien pašauktas į 
oro jėgų aktyvią tarnybą. Sena
torius oro jėgų aktyvioje tarny- „ ,
hnip savaite Tis vra oro iė- Pakistano užsienių reikalų ministeris Malik, T. Khan Moon,boję bus sava tę. J y Į, J Kolumbijos Francisco Urrutia ir Kubos Emilia Nunez Portuondo ir

gi tariasi Kašmiro klausimais. Pakistanas nori, kad Jungtinių Tautų 
kareiviai būtų pasiųsti į Kašmirą vieton Indijos ir Pakistano poli
cijos. (INS)

Sovietų Žukov
puolė Amerika

NEW DELHI, Indija, sausio 
25. — Sovietų Sąjungos apsau
gos ministeris Georgi Žukov ir 
raud. Kinijos premjeras Chou 
En-lai vakar atskrido į Indiją.

Areštuotieji yra laikomi so
vietų šnipais ir kartu jie kalti
nami, kad jie nenorėjo užsiregis
truoti Valstybės deportamente.

Areštuotųjų veidai paaiškėjo, 
kai FBI pareigūnai įsigilino į 
slaptą Vasilio Zubilin veiklą. Zu- 
bilin yra buvęs sovietų slapto
sios policijos neva generolas. 
Zubilin ėjo trečiojo sekretoriaus 
pareigas Sovietų Sąjungos 
ambasadoje Washingtone ir į Ru 
siją išvyko 1944 m.

Jack Soble buvo areštuotas, 
kai jis rengėsi išvykti iš Ame
rikos.

Keli delegatai iš

gų rezervo vyresnysis pilotas ir 
pulkininkas,

Penki žuvo
JOLIETTE, Quc., sausio 25. — 

Penki vaikai žuvo gaisro metu, 
kai ugnis nusiaubė namą Joliet- 
te priemiestyje, kuris yra 50 my
lių šiaurėje nuo Montrealio, Ka- 

I nadoje.
Albinas Žukauskas pasigenda 

prof. Prano Skardžiaus ir pata
ria jam “Spiauti į tą karčią emi 
granto duoną! Iš tiesų kaip gi/ 
jūs nepasiilgstate, ten klajoda
mas po svetimus, tolimus mies-1 pažadinti trenksmo, 
tus, Vilniaus, Kauno, mūsų gim- namų 
tųjų laukų, kampelių, miškų ir 
tarpmiškių, tviskančių ežerų ir 
upių, linksmosios savo Aukštai
tijos? Argi netraukia gimtoji 
Lietuva?” Tokiais žodžiais vilio 
damas pagal okupantų direkty
vas, Žukauskas baigia posakiu 
“Iki pasimatymo”!

Atsakymas yra šis:
Ten yra daug sovietinių lėlių, 

LIMA, Peru, sausio 24. — Že- vadovaujamų premjero Janos 
mė drebėjo Limoje ir kituose, Kadar, kuris, sėdėdamas Buda- 
miestuose. Daugumas asmenų, į pešte parlamento rūmuose, ban- 

pabėgo iš do valdyti kraštą be masių ir

Nekomunis+ai politikai nieko 
bendra neturi su Kadar režimu

VIENA, Austrija, sausio 25. — Kokia politinė padėtis šian
dien yra Vengrijoje?

Žeme drebėjo

Leidiniai guli dulkėse

nekomunistinių politikų pritari
mo.

Maskva pastatė šias lėles. Ko
munistų kontroliuojama Veng
rijos policija ir milicija jas sau
go nuo įniršusių žmonių.

Netvarka traktorių 

stotyse
MASKVA. — “Pravda” nr. 

11 vedamajame nusiskundžia, 
kad daugelyje mašinų ir trakto
rių stočių Ukrainoje, Pavolgy- 
je, Kemerovko apygardoje, jau
čiama “be galo sunkus trūku
mas atsarginių dalių trakto
riams”. Tai esą pristatytojai ne 
sirūpina įvykdyti valstybės pla
no. Buvę daug pažadų, tačiau, 
dienraštis pabrėžia, kad “reikia 
ne pažadų, 0 atsarginių dalių, 
kurių laukia mašinų-traktorių 
stotyse ir sovchozuose”.

TRUMPAI Iš VISUR

• Popiežius Pijus XII priėmė 
pirmu kartu po karo turistus iš 
Lenkijos.

• Vengrijoje panaikino priva
lomas rusų kalbos pamokas. Lei
do pasirinkti — rusų, vokiečių 
ar prancūzų.

Prof. Tonkūno sūnus kalba

O buv. švietimo ministerio 
prof. Tonkūno sūnus Rimantas 
taip byloja: “Mano tėvas anks
čiau buvo smetoninės vyriausy
bės narys ir ėjo švietimo minis
terio pareigas. Dabar jis dirba 
pagal savo specialybę, yra Dot
nuvos selekcijos stoties skyriaus 
vedėjas, o taip pat išrinktas Lie
tuvos Mokslų Akademijos na
riu — korespondentu. Mama irgi 
dirba toje pat selekcijos stoty
je”... Atseit, žiūrėkite ir gėrėki
tės, kaip puikiai gyvena, išprie
vartauto sūnus žodžiais tariant, 
“smetoniniai ministeriai”. Savo 
užsakytąjį viliojimą R. Tonkū
nas baigia tokiais labai gražiai 
skambančiais ir toli gražu bol
ševikinio teroro neatvaizduojan
čiais žodžiais, skirtais laisvuo
siuose Vakaruose esančiam lie
tuvių jaunimui. “Mieli draugai, 
juk laikas mums sėsti už bendro 
stalo. Kartu statykim ir puoš- 
kim mūsų Lietuvą. Atvažiuoki
te pas mus”...

Sėstų už bendro stalo 
Be abejo, jei Lietuva būtų

MASKVA. — „Literaturanaja 
Gazeta” nr. 150 atspausdino ko
lektyvų kultūrininkų laišką, ku
riame nusiskundžiama, kad vals 
tybinė Kultūros-Švietimo leidyk 
la išleidžia taip blogą medžiagą 
dailės saviveiklai, kad daugelis
jos leidinių dulkėse guli rajoni-i ven&nI tauta. Nekomunistai po
niuose kultūros namuose visiš-Į atikai nieko bendro neturi su 
kai nejudinami. Janos Kadar režimu.

Nepasisekė
Janos Kadar lapkričio mėne

sį, netrukus po to, kai Maskva 
jį įsodino į vyriausybės kėdę, 
bandė pažadais pavilioti kitus 
politikus — komunistus ir neko- 
munistus. Nepasisekė. Premje
ras Naggy ir kiti nenorėjo su 
juo nė kalbėti.

Žukov su savo karine misija 
išbus 11 dienų Indijoje.

„Sovietų žmonės labai laimin
gi, kad jų draugystė plečiama ir 
vis stiprėja su Indijos žmonė
mis,” — prabilo Žukov.

Žukov vėliau puolė Jungtinių 
Amerikos Valstybių politiką Vi
durio Rytuose. Girdi, Amerika 
bando ten užimti Britanijos ir 
Prancūzijos pozicijas.

Raud. Kinijos premjeras Chou 
En-lai, pastaruoju metu belan- 
kydms Aziją ir rytinę Europą, i 
jau trečią kartą atvyko į Indiją. 
Indijos premjeras Nehru sutiko 
jį aerodrome. Jie kartu važiavo į 
New Delhi ir kalbėjosi tris va
landas.

• Aliaska. Anglies nepriklau- 
. » . i somoje kasykloje, netoli Evan

OKUpUOtOS Lietuvos jones anglies kasyklos, 61 mylia 
šiaurės rytuose nuo Anchorage, 
sprogimas užvertė penkis darbi
ninkus.

OKUPUOTA LIETUVA. — Į 
estų meno dekadą, kuria jie oku
pantams turėjo duoti „ataskai
tą“, buvo keli delegatai pasiųsti 
taip pat iš okupuotos Lietuvos.

Grįžęs iš Maskvos E. Matuse
vičius per Vilniaus radiją pain
formavo, kad „estams sekėsi ge
rai“. Dalyvavo apie 1,600 įvairių 
meno šakų atstovų. Jie atvyko į

• Sir William Penney, Brita
nijos atominių ginklų tyrinėji
mo direktorius, atvyko į Jungti
nes Amerikos Valstybes.

• Sovietų ambasada Londone 
pareiškė protestą britų užsienio

dekadą puikiai pasiruošę. Visų reikalų ministerijai prieš rusų 
dėmesį patraukė tautiniais dra-! sol‘Paristų NTS veiklą. Girdi, 
bužiais apsivilkusios estės. Mas-1 sudar4 grėsmę britų uostuo- 
kvoje jis ir M. Sluckis susitiko se. sovietinĮU laivV įguloms ir 
keletą estų rašytojų, kurie 1953 į kliudą palaikyti normalius San
ai. lankėsi Vilniuje, Trakuose,' tykius tarp Britanijos ir Sovie- 
Kaune. Vienam iš jų, Emi Krus- Sąjungos.
tinui, ypač neužmirštamą įspūdį 
palikę Trakia, Galvės ežeras, pi-

• Airija. Dublino policija va
kar patiekė teismui sąskaitybos

Šį režimą palaiko keli tūks
tančiai kietų komunistų. Prieš 
juos yra beveik visa 10 milionų

Maskva perspėja rašytojus
Influenza siaučia

TOKIO, Japonija, sausio 25. 
- Per 200,000 asmenų — dau-

MASKVA. — „Literatūmaja

Paskui Kremlius grįžo prie 
stalinizmo ir Vengriją dar la
biau suspaudė komunistinėse 
replėse.

Maskva smaugia Vengrijos 
patriiotus. Sovietų armija ilgai 
stovės Vengrijoje.

Kadar klika

Atsargos karininkai
pagerbia rašytoją

WASHINGTONAS, sausio 25. 
— Atsargos karininkų sąjunga 
paskelbė, kad yra nutarta pa
gerbti Pat Frank, knygos “For- 
bidden Area” (uždrausta zona) 
autorių. Savo apysakoje auto- 
rius vaizduoja, kaip sovietai sa-1 
botavo B-52 bombonešius. Au
toriui augščiausio atsižymėjimo 
ženklas bus įteiktas vasario 2 d.,

Dabar Kadar klika verčia dar metiniame bankete.
bininkus ir tarnautojus įstoti į -----------
komunistų partiją. „Jei nestosi 
į komunistų gretas — neteksi

Gazeta” nr. 149 į pirmą puslapį darbo”, — įspėja Maskvos lėlės, 
įsidėjo ilgą straipsnį apie „Did- ;O nedarbas auga. 
žiuosius uždavinius. Straipsnis j gęĮ naujų komunistų neatsi- 
be parašo, taipgi — redakcijos ran(ja. partija tvirtina, kad ji

giausia vaikų — serga influen- vardu. Jame perepėjami raėyto- turėjo'daugiau kaip 800,000 na 
nij„”e Je' meje P°' Įaij ne2““5U r^Ug? S°V;e: kai spalio revoliucija prasi-

• Vengrijos komunistinė poli
cija vakar areštavo daugiau 
kaip dvylika vengrų patriotų.

las savo kūriniais stiprinti „kil-
1 nius komunizmo idealus ir vesti 

Sausio 26 d.: Šv. Polikarpas; prie jų atradimo."
KALENDORIUS

laisva ir nepriklausoma, jei joje pūtį šalčiau.

lietuviškas: Raymantas.
Sausio 27 d.: šv. Jonas Chri-

sostomas; lietuviškas: Auksė. 
Saulė teka 7:10, leidžiasi 4:57.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — tru-

lies griuvėsiai. Jis dar ir dabar, knygą, kuri rodo, kad nelegali 
norįs vėl kuria nors proga atvyk' Airijos respublikos armija gavo 
ti į Lietuvą, parymoti prie pilies'$14,137 iš Jungtinių Amerikos 
griuvėsių, pasiirstyti valtele po Valstybių aukotojų tarp 1954 m.
ežerą. gegužės mėn.' ir 1955 m. spalio 

mėn.
• Kauniečiai šiltai sutiko lat

vius. 1957. I. 12 Kauno koncertų 
salėje Latvijos akademinis cho
ras suruošė koncertą. Kauniečiai 

Po
koncerto Vilniuje latviai toliau 
išvyko į Minską, Kievą ir k.

• Busimieji agronomai. Vil
niaus radijo žiniomis, daugiau 
kaip 200 Lietuvos Žemės Ūkio 
akademijos studentų pradėjo
ruošti diplomatinius darbus. Tai | labai šiltai sutiko latvius, 
vis busimieji agronomai, inžinie
riai.

tinio gyvenimo kritiką, kaip tai dėjo, bet jų sąrašai pavirto dū
kai kurie daro padrąsinti XX mais pasigirdus laisvės šūviams, 
partijos suvažiavimo nutarimų, Tūkstančiai vengrų, turį parti- 
prieš asmenų ( Stalino) kultą. jog korteles, šaudė į sovietus. 
Rašytojams primenamas reika

Laikraštis nusisKundžia ,kad 
šiuo keliu einantieji rašytojai ne 
visada savo draugų palaikomi, o 
kūriniai paršyti „nihilizmo dva- 
sinje” (suprask — neav.gštiną 
komunistinio idealo) sulaukia 
triukšmingo pritarimo kaiku- 
riuose literatuose. Perspėjama, 
kad tai netoleruotina.

Pagerbtas Šekspyro 

vaidintojas
LONDONAS, sausio 25. — Re 

uteris praneša, kad aktorius 
Laurynas Oliver, kuris šiuo me
tu vyksta j JAV, gavo augštą 
atsižymėjimo ženklą už jo nuo
pelnus per filmas supažindinant 
visuomenę su Šekspyro veika
lais.

• Maskvoje buvo suruoštas 
Sov. Sąjungos režisorių „Vieno 
mėnesio seminaras”. į jį savo at
stovus buvo pasiuntę taip pat 
Šiaulių, Panevėžio ir Kauno te
atrai.

Generolas Kana Špeldel paskir
tas šiaurės Atlanto Gynybos or
ganizacijos (Nato) pėstininkų va
du Centralinėje Europoje (INS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Amory Houghton nominuotas JAV ambasadoriumi Prancū

zijai, vieton C. Douglas Dillon.
—Rumunijos komunistinė vyriausybė neįsileidžia amerikiečių 

stebėti jų rinkimų, kurie bus vasario S d. Pas komunistus nėra 
laisvų rinkimų, tai ką ten gali pamatyti.

—Spėjama, kad Japonija galbūt siųs inžinierius į raud. Kiniją, 
kur jie raudoniesiems parodys, kaip pastatyti ir tvarkyti savus 
fabrikus.

—Britanijos apsaugos ministeris Dunean atvyko į Jungtines 
Amerikos Valstybes, kur tarsis su amerikiečių kariniais vadais.

—Britanijos premjeras Marmillan pareiškė, kad Britanija per
organizuos apsigynimo jėgas. Norima sumažinti išlaidas, skiria
mas apsigynimo reikalams.

—Egipto prezidentas Nasseris įspėjo, kad kiltų nauji nesusi
pratimai, jei Vakarų jėgos bandytų per Jungtines Tautas sutarp- 
tautinti Gazos ruožą ir Agabos įlanką.

—Maskva grasina atsimokėti Jungtinių Amerikos Valstybių 
sąjungininkams, jei jie leistų Amerikai veikti iš jų teritorijų ka
ro atveju. JAV planuoja pasiųsti šešias ,,atomines pagelbincs ko
mandas” į sąjungininkų teritorijas, kad sustiprintų jų jėgas karo 
atveju.

—2,000 japonų išvyks į Argentiną penkerių metų laikotarpyje.
—Vakar mirė Japonijos Sigimutsu, pasirašęs besąlyginį Japoni

jos pasidavimą II Pasaul. karo metu.
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LIODNA ŽINIA
NEW YCRK. — Čia gauto

mis iš YVatoiburio žiniomis, vie
tos lietuviui ten n?t žado nete
ko, sužinoję, kad vadinamasis 
“Mad Bomber” — tai vien;s j’j

Pradžioje bombiriinkuj patal
pintas į psichiatrinę ligoninę, 
kurioje jis bis ištirtas, nes ne
manoma. kad sveiko proto žmo- 

bt/.ų galėjęs tokius dalykus
šeimos narių. Tik labai keista, daryti, 
kad waterburiečiai nepažįsta Kiek iš spaudoje ir lik.io k; c i 
nei jo, nei jo dviejų seserų, su, nikoje matytų nuotraukų teko 
kuriomis jis gyveno YVaterburio pastebėti, tas areštuota j bom- 
priemiestyje, vadinamam Brook bininkas jautėsi gana jaukiai iri 

net pasodintas j kalėjimą ir proi 
jo virbines duris iškišęs galvą

lynu.
Tą pačią dieną, kai tik sp u- 

doje ir per radiją buvo praneš
ta, jog šešiolika metų New Yor- 
ko miestą terorizavęs bombinin- 
kas yra išaiškintas ir suimtas, 
Jūsų korespondentei telefonu te 
ko pasikalbėti su visa eile wa- 
terburiečių. Pvz., Waterburio il
gametis veikėjas prof. Aleksis,

šypsojosi bei mosavo, policijai. 
Pradžioje jis apkaltinta^ už tai, 
kad 1956 m. vasario 21 d. pa
dėjęs bombą New Yorke Penn- 
sylvanijos stoties vyrų prausyk 
loję, kur ta bomba sprogusi ir 
sužeidusi tuo metu tenai buvu
sį porterį. Tikima, kad vėliau

kuris visomis progomis didžiuo-j jo nusikaltimų sąrašas padidės, 
jasi savo lietuviais, atsakė, kad Vien tik už sprogstamųjų — 
dabar jie ten visi labai nusimi
nę dėl tokios negarbės, kad lie
tuvis taip galėjo pasielgti.

Visuomenės veikėjas Matas 
pasakojo, jog šitas vyras, kuris 
vadinamas George Metesky, su 
savo dviemis seserimis Waterbu 
ryje gyveno ilgus metus ir buvo 
žinomi kaip Miliauskai. Bet jie 
niekur nedalyvaudavo jokioje 
kultūrinėje ar parapinėje veik

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Taj vienas iš trijų JAV bombonešių kuriuo buvo apskristas pasaulis per 45 vai.

BOSTONO LIETUVIŲ DRAMOS

SAMBŪRIUI PENKERI METAI
K. MOCKUS, Boston, Mass.

Sambūrio atsiradimas

Besibarstant po šį platų kraš 
džiagų dėliojimą jam gresia 251 įą naujiems lietuviams imigran 
metai kalėjimo. Jei už visas 32 tams, atvykstantiems iš Euro- 
bombas, kurias jis yra padėjęs,
jis bus teisiamas, jam gresia 1

me-

pos tremtinių stovyklų, nedidc-l Bern Brazdžionis. Šis popularus 
lė jų dalis teteko Bostonui. Pra-į- sceniškas K. Binkio veikalas

tenka Įrodyti, kad galima dirb
ti ne tik su valdžios subsidijo
mis ir visomis techniškomis ga
limybėmis, bet ir tokiose sąly- 

igoce, kaip dabar, kai viską ten
ka improvizuoti. Prie to su 

i džiaugsmu tenka atžymėti soli- 
_! darumą ir sugyvenimą, kuris y- 

Į ra labai svarbus kiekvieno ko
lektyvinio darbi» faktorius.

NAUJA KOPLYČIA

Pasikalbėjimas su laidotuvių 
direktorium A. II. Petkum

Jūsų koplyčios plačiai ž na
rnos, 6812 S, YVestern A\e., 
1410 S. 50th Avė., C.cero.

— K.

(INS)

jusi apjungti aplink save daug ma savo priemonėmis atvežus 
įdomių žmonių. Pirmasis “At-Į pastatyti ir po spektaklio viską 
žalyno” spektaklis buvo rengia! reikia tuojau išimti: Teatro tur 
mas rašytojų klubo vardu. To Į tas anksčiau buvo laikomas dr. 
klubo pirmininku tada buvo j Pilkos patalpose, o dabar jau

kalėjimąs įigi gyVos galvos.
Beveik lygiagrečiai, kai bom-

bininką sodino New Yorke į ka
lėjimą, laukiant teismo, buvo 
pranešta, kad vienas geriausių 
New Yorko specialistų darbinin 
kų kompensacijų reikaluose ap

loję todėl jų niekas ir nepaika. Į ®iėmė Peržiūrėti bombininko by-! vusių tremtinių, kurių eilės me-j šakoki? orglnizarijl 
Jie visi vra eime Amerikoie.' 4-SU C°n Edls?n\ Bombininkas, Į tai iš metų retėja. Pradžioje eu 

■'žinoma ir anie iu i 31s^f’ndąmas’ kodėl jis tas bom-: buvo apsigyvenęs ir žymusis 
bas- padėdavo ir taip terorizuo-Į mūsų aktorius Henrikas Kačins 
davo žmones, pareiškė, kad tai

džioje jų buvo daugiau, bet dar j reik3lauja daugelio dalyvių ir
bų ir uždarbių trūkumas pir
maisiais metais didelę dalį pas
katino jieškoti geresnių įsikūri-
mo galimybių toliau didesniuo- daĮyVjaį sudarė branduolį ir to 
se pramonės centruose. Likoj bau jau djrbo bei tebedirba sa- 
Bostone nepilnas tūkstantis bu- varankiškai be formalaus ryšio

Taipgi nieko nežinoma ir apie jų ! ba T adėdavo 
tėvus, nors YVaterburio spauda 
rašė, matyt iš jų pačių žinių ga 
vūsi, jog jie gyvena tenai iš lie
tuvių tėvų paveldėtame name.

Kadangi YVaterburio Brookly 
ne esančiosios parapijos klebo
no kun. Valantiejaus neteko pa
siekti tą vakarą, tai Jūsų kores
pondentė kalbėjo su vienu kle-

P. Petkau, girdėjau, 
jog jūs piečiai ir tobulinai sa
vo laidotuvių patalpas?

— Tiesa, šiandien visi j ieško 
dą sudaro a.ou Gustaičiai, ’L?e. prašmatnumo ir erdvės. Cicero 
tuves teatro žmonės. Beveik vi-į koplyčia bu3 pailginta, nes ba
suose spektakliuose dalyvavo vo tuščias sklypas, todėl kam 
H. Kačinskas, j pastarąjį spėk- laikyti tuščią. Žinoma, būtų 
taklį vos galėjęs atvykti iš užtekę kaip yra, bet sūnus Do
gam tolimo YVashington, D. C. ’ naldas pamėgo tą sunkų dar- 
Pastatymus ligi šiol rengė pati tą, todėl jo naudai ir daromi

Kas s įdaro kolektyvą? 
Kaip j; u matėme, jo pagrin-

(Nukelta į 5 psl )

KAI REIKALINGAS
ORKESTRAS

(didesnis ar mažesnis)
prisiglaudė Liet. Enciklopedijos Koncertams, baliams, vestuvSnu 

ir klt. pareneimains kreiptis i 
muz. BRONIŲ JONUŠĄ Tel. PB« 
spect 6-6584. »

spaustuvės patalpose. Visa bu
taforija, kostiumai, grimui -me-

jie buvo surasti. Pastatymas iš-1 džiaga ir kiti dalykai, reikalin- 
ėjo geras, susidomėjimas ir no-, gi spektakliui, turi būti suran- 
ras dirbti kilo. To spektaklio! kioti ir po spektaklio vėl išda

lyti. Dekoracijoms piešti reikia I
gauti patalpas. Jas pastaruoju Lietuvių bendrovė OVERSEAS 
laiku gauna So Bostono Liet.

Siuntiniai i Lietuvą

Kaip sambūry? dirba?

CARGO CO. siunčia į LIETUVĄ 
(ir kitur) siuntinius su: angliš- 

Pil. Dr-jos namuose. Kolektyvas kom viln. medžiagom, avalyne, 
turi gauti vietos repeticijoms, vaistais, maistu, siuv. mašinom, 
I1CT laiką naudotasi taut. s-gos “‘U?™ T*' ak°rde°'

pagerinimai.
— K. P. Petkau, gal tamsta 

negirdėjot, bet mes girdime 

kalbas, kad Petkus laidotuves 

sutvarko labai tvarkingai, bet 

brangiai atsieina?

— Kalbėti gali kaip kam pa
tinka, o kas dėl brangumo, tai 
nėra pagrindo, išlaidas pasi
renka kiekvienas pagal savo iš
galę ir norą. Tamstai, kaipo 
korespondentui, galiu pareikšti 
apie tą brangumą taip: pilnas 
patarnavimas su karstu $285, 
$390, $495, $585, $690, $795,
$880, $995 ir augščiau, kas ko 
nori ir išgali. Supraskite, laido
tuvės yra teisiškas-legalus pa-

nais. (siunčiama iš Anglijos.
! Mūsų dabarties aplinkybėse1 namais, pastaruoju laiku nemo-i Bendrovė taip pat persiunčia i 

kas. Jis organizaVo dramos stu I Įeatro kolektyvui tenka veikti1 karnai davė apšildytas patalpas LIETUVĄ ir Jūsų sudarytus ir Į
diją. Jis su studijos mokiniais |be yisų būtinųjų materialinių, p. -O. Ivaškienė. Kolektyvui kiek Viri^okS- tarnavimas’ kurį mes patys at
rengė pirmuosius vaidinimus, sąlygų. Viską reikia surasti iš viename pastatyrne reikia gauti čiai sumokami siuntėjo, gavėjas hekame.
Tokiu būdu buvo atgaivinamas ,nįeko. Sambūris pajėgia veikti i naujų žmonių. Ypač jų tenka NIEKO NEMOKA. Pristatymas 

I anksčiau šioje kolonijoje buvęs, tokiose sąlygose tik todėl, kad; pa jieškoti, kai imamasi didesnio — PILNAS DRAU
Jis negavo jo-, gyvas lietuvių teatrinis gyveni- gaVQ tarpe turi žmonių, kurie veikalo, kur daug dalyvių. Tai Prašykite katalogu bei informa-

ompensacijos, jo prasy- mas. H. Kačinskui išsikėlus gy- tinoka organizuoti ir pajėgia ne- vis pareigos, kurias atlieka Ant. cijų: įtraukė
VaT,H’D‘ven(ti kiturčia Hkę kdtūrinin- !nusiminti. TiT>visų pastangų bei, Gustaitis. Per pastarąjį pasta- OVERSEAS. CARGO CO.,

kai svarstė tolimesnes veiklos SUgebėjimų ryškiausiu atstovu j tymą nebepasisekus rasti žmo- 2412 W. 47 St, Chicago 32, III.:
, , , , . ,r. galimybes. Draugiškuosė pokal-!jr gtipriausiu reiškėju yra ne gaus vienam vaidmeniui, pats 8V\2*433Į „

nes namų darbo bombomis. Vie niuose gimė mintis organizuoti | kag kitaSi o aktorės A. Zdana- to vaidmens ėmėsi. Taigi šiam i JUODVALK^'. 8 U S' ' 
name savo laiškų, parašytu , platesnį dramos kolektyvą, pa-! vičiūtės-Oustaitienės vyras, ži- žmogui, buvusiam Lietuvos ra- —

sįremįant ne vien studijoj buvu- nomag jumojįsttis rašytojas Anj diofono ir teatro direktoriui,

buvo jo kerštas už tai, jog 1931 
m., kai jis dirbo firmoje, kuri 
vėliau tapo Con Edison dalimi 
ir tenai buvo sužalotas, dėl ko 
neteko sveikatos
kios
mas buvęs net keturis kartus 
ątnąestas. Tada ir atėjusi jam

liekame.
Korespondentas padėkojo už 

, patarimus ir pasidžiaugė, kad 
sūnų į tą sunkų

darbą.
savo

i

Lietuvių
bono Valantiejaus kunigų-pagel. gaivon mintis terorizuoti žmo 
bininkų. Buvo pareikšta, kad ir 
parapija nieko smulkiau neši

jaunąja karta.
veikla remiasi

— Kerespond.

nanti apie Miliauskus, nors, sa
ko, seserys bažnyčion ateiną.
Retkarčiais, esą. pasirodydavęs 
ir jų brolis.

Amerikiečių agentūros prane
šimu, tie Miliauskai gyvenę taip 
užsidarę, jog jų namuose kam
barį turįs Vytautas Baliulis ne-, v ... , ,
gavęs progos su jais arčiau su- šuo, aš galiu laikyti, kad,
pažinti. Sako1, kai ateidavo mė-1 mano gyvenimas šioje žemėje 
nėšio pirmoji, įnešdavęs jiems J ^us turėjęs prasmę. Aš noriu 
nuomos čekį, kurį paimdavusi \ Pranykti ir trokštu, kad niekas 
katra nors seserų ir tuojau pat1 daugiau apie mane negirdėtų ’.
Po nosimi užtrenkdavusi duris, i išėjo priešingai. Daug apie 

jį jau girdėtaNėra abejojimo, kad prie ši
tokių "keistų būdų, ne tik jie • 
patys nebendravo su žmonėmis,1 
bet ir patys nežinojo, ką kuris : 
veikia. Pvz. seserys, sako, po-:

‘Journal American” redakcijai' siremiant ne vien studijoj Duvu- nomag jumori.3 
tuo metu, kai jis buvo paskelbęs į sįu prieaugliu, bet įtraukiant vi- Įanag GustaM
^S?: ^SX n^o^!SaSgalimaS. “‘“i Teatras neturi salės. Tenka,
mų dėka kam nors taps leng-'menines vadovybes ėmėsi akto- samdyti vietos vid. mokyklos’ 
viau surasti teisingumą, jeigu;rė .AlekHandra Gustaltienė- d*- salę, kuri yra pakankamai erd- 
sužeistas darbininkas gaus to- dele kantrybe ir taktu sugebė- vi. bet scenoje dekoracijas gali-Į 
kį pat dėmesį, kokį gauna su- “I ,, ■ ■■.! —I I - —■    ----

MAKE THAT FLORIDA TRIP 

A PILGRIMAGE!

AMERICA’S OLDEST MISSION...

Pirkit Apsaugos Bonus!
feis.

dėsime.
ir dar tikrai gir-

Seniausias laikrodis

.......................... ..... . ......... . Kinijoje buvo atrastas viena’licijai tvirtina, kad jos visi kai; scniausių saulgs iaikrod2il pa 
neturėjusios supratimo, ką ten! da'rytas prieš 30Q mcty .g
garaže jų “brolelis” išdarinėja,, Kristaus gimimą. Astronomus 
o Ūme garaže jis turėjęs bom- stebina jjg gavQ tikslumu ir Ron
boms gaminti prietaisus ir tas 
bombas jau gaminęs ištisus še
šiolika metų.

Spaudos agentūros skelbia, 
kad seserys labai nustebusios, 
kai patyrusios, kad jų “brolelis” 
tai tas “pamišęs bombininkas", 
kurį poličija pastaruoju laiku 
labai intensyviai gaudė ir išaiš
kino tik New Yorko dienraščiui 
“Journal American” padedant. 
Kai tas bombininkas per šven
tes pradėjo vėl savo bombas pa- 
dėdinėti, tai laikraštis keliais 
atvejais kreipėsi į jį viešu laiš
ku, kviesdamas liautis terori
zuoti žmones ir pasiduoti tei
singumo organams, kartu pa
žadėdamas, kad laikraštis dary
siąs viską, kad ta skriauda, ku
rią tariamai jam buvo padariu
si Con Edison firma, ir už ku
rią jis ištisus šešiolika metų te
rorizavo žmones, visu rimtumu 
bus ištirta ir atitaisyta.

Kadangi tas bombininkas po
licijos akimis, savo nusikalti
mus vykdė New Yorko mieste, 
tai jis, jam pačiam sutikus, Con 
neeticut policijos buvo perduo-| 
tas New Yorkan. Čia jam pra
džioje buvo nustatytas 100,0001 
dol. užstatas, bet bent tuo tir
pu nebuvo manoma, kad kas 
nors tą užstatą norės dėti, nesi 
nesitikima, kad kas sukeltų tiek, 
pinigų, nors jo brolis, kuris taip 
pat gyvena YVaterbury, Conn.,1 
policijai pareiškė, kad jis pa-Į 
imsiąs geriausius JAV advoka
tus jam ginti. |

atrakcija. Jis ypatingas tuo, kad 
padalytas į šešiasdešimt devy- 
nius lygius segmentus, kurie 
paskirstyti šimtosiomis, žino
ma, kad kiniečiai anais laikais1 
parą skirstė į šimtą dalių. Tam 
tikros linijos akmenyje žymė
jo saulčgražas.

...in vencrable St. Augustine, oldcst 
city in the United States, invites 
you to stand on the (dte of the first 
penmanent American mission, found- 
ed almiUst 406 years ago, in 1567, 
a,n dedicated to the Holy Name oi 
God — the Mission of Nombre De 
Dios. Herc our country’s first pa- 
rish Ma°s Mas celebrated Ii* 1565. 
Here the Shrine of Our Lady of La 
Leche was established—the oldest 
Marian shrine in <tir land. Makc 
youfr trip a pilgrtmage to “Ame- 
ricr.’s Most Sacred Acre.”

MISSION OF NOMBRE DE DIOS 
Where America's Faith Began — 1565 

St. Augustine, Florida

Delicious food cxpcrtly served in 
cheerful, Hpacious diningj lialls 

Hcddings • Showers • Annlver- 
sarles • Ilanųm-ts • C'om entlons 
Be a guest at your next party 

Makc mservations today!
KAYS KATKKING KITCHEN 

7547 lrvlng Purk Tll 9-7289
Evenings call AV 3-0800

iiiiiiiiiimiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimnfiiii

PERFECTION PLUMBING Co.
Remodcling? Repairing? 

New YVork?
Now You Too

Can Modernize Your Home and 
EAKK EXTRA MONEV 
By Reeommending Us

To Your Frięnds.
For Complete Details of this 

Amazing Offer,
Call PAlisade 5-7246 

iililiiliiilllllllllllllliiiilllllliiiiiiniiiiiiiiir

VVILSON JUNIOR COLLEGE
6800 Stewart Avė., Chicago 21, Illinois

— R E G I S T R A T I O N —
Second Seniestcr 1956-57 — Opens for Day & Eevening Classes

MONDBY, FEBRUfiRY 4. 1957 '

Fully Accredited — Day and Evening Classot,
Full or Part-Time Programa

Tuition Frce to legal residents of Chicago 
Accredited Collegc Course at Home on TV — via Channel

FILE APPLICATION AND TRANSCRIPTS 
AND FOR FURTHER INFORMATION ADDRESS THE

REGISTRAR’S OFFICE
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— Cambridge, Mass, akusti
kai praneša, kad Prancūzijos ir 
Amerikos varnos nesupranta 
viena kitos šaukimo.

IlTFerfoit/

T he Boulevard cne of the inost reeent and 
modern to be eomverted sliould draw a tfipartty 
cnAvd opening night Wednesday Jau nary 30tli. 
Te maimgemenf Iuim planued a gala evening 
with eoffee and eake for everyme. In the heart 
of the polka šertiem of the city, the Kalimom 
ls eompletaly air-condlGoned for yeur ntind 
daneing.

BOULEVARD CLUB 

BALLROOM

Ashland at 55th Street, 

to be the home cU
, i

F R A N K

YANKOVIC
for Polka dancing every 

Wcdiicsday.
In the past rtve jcbts the polka ha* conie 

liack by lėaps and boftntfs. lt should be a pica* 
sure io just šit and ivate.h the jierformers and 
listen to the pnlka .musie of Frankie as he 
dishes it out with th<Mb ninihle fingers hc is 
so famous for aminui the countrj-.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI
STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meili 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau> 
ginusia mėgiama mažųjų skaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siuskite:

“DRAUGAS” 

2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8. HL
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiih

TIKTAI MŪSŲ FIRMA ŠVEDIJOJE GALI TAIP PIGIAI 

PASIŲSTI PAKILTUS. PALYGINKITE TIK 

KELETĄ SIUNTINIŲ:

Siuntiniui garantuotai pasieks adresatus Lietuvoje per 5 — 6 savaites
N r. 5

N r. 7 
Ni

N r. 9

MES

svari; rukraus V
,uuk,f ...................................................................$20.50

10 si. rakinus, 10 s\. ryžių ................................................... $15.70
8 2 sv. snlami, kieta; 2 sv. riikyhj lašinukų 

2 sv. rūkyto kumpio; 3 sv. taukų, kinui.
U/a sv. sūrio pakietėlis.............................................. $22.50

• I12 metrai geriausios 100% vilnonės medžiagos, su visais 
priedais, įvairių spalvų ........................................................... $38.00
TAIP PAT SIUNČIAME .IfSI’ PARUOŠTUS SIUNTINIUS 

UŽ PIGESNES KAINAS NEGU KITUR
Galite atvykti asmeniškai arba užsakymus pasiųsti paštu:

ATLANTIC GIFT SERVICE CO.
1824 WEST CHICAGO AVĖ., CHICAGO 22, 1LL.

Tclcf. EVerglade 4-5220

l o in

Tntip) kitę. jk> btšk| Melo lenų algos dieni!, .lūs skolin
gi patys sau. Pas llnncrs, Jūsų santaupos neša 2% 
|N‘lno. Ir kiekviena Lnii|>omnji sųakalta yra apdraus
ta Iki $10,090.00 l’ederid l»e|M>slt Insurance Coiimu-h- 
tlon. la-iskll Druvcrs parieti Jums taupyti . . . šūuidleu.

ĄIIOtlAlUtrOilT INSURtNCC.. 
, ' COIPORSnOg. ’ :

Lengva BENDRAUTI SU DROVERS*

ADroversBauks
47th Street & Ashland Avenue YArds 7-7000

nuo 1883

z
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AR BUS INFLIACIJA?
Paskutiniųjų mėnesių bėgyje kalbos apie infliaciją vėl at

gijo. Tuo klausimu yra susirūpinę ekonomistai, kurių duomenys 
sako, kad 1956 metais vartotojų kainos pakilo beveik 3%. Tuo 
yra taip pat susirūpinęs ir eilinis pilietis, nes jis aiškiai gali 
pastebėti ir be statistinių duomenų, kad visos kainos pakilo, ir 
tai jis aiškiai jaučia savo biudžete. Bet gal labiausiai tuo yra 
susirūpinęs eilinis taupytojas, nes, kainoms kylant, jo taupmenų 
vertė mažėja.

INFLIACIJOS PRIEŽASTYS
Infliacijos priežasčių gali būti daug. Dažniausiai infliacija 

kyla tada, kai pinigų kiekis apyvartoje didėja greičiau, negu 
naujų prekių kiekis rinkoje. Tokio pobūdžio infliacijos dažniau
siai būna dėl karų ar įvairių revoliucijų. Infliacija, kuri prade
da reikštis Amerikoje šiuo metu, yra kitokio pobūdžio, ir jos 
priežastys turbūt yra šios trys: 1) algų ir atlyginimų didėji
mas (taip vadinama kainų ir algų spiralė); 2) krašto ūkio eks
pansija bei didėjanti paklausa žaliavoms ir darbo jėgai ir 3) 
patarnavimo pramonių išsiplėtimas.

DARBO UNIJŲ VAIDMUO
1955 ir 1956 metais didžiosios darbo unijos išreikalavo gana 

žymius atlyginimų pakėlimus savo nariams. Savaime supranta
ma, kad tų unijų nariai džiaugėsi kylančiais atlyginimais, nes 
juk visi dirbantieji nori geresnio gyvenimo. Tai svarstant svar
bu tačiau įsidėmėti, kad atlyginimų pakėlimai nepasireikštų vien 
tik dolerių skaičiais — jie turi pasireikšti algų perkamosios ga
lios didėjimu. Visiems gi aišku, kad dirbančiųjų atlyginimų per
kamoji galia galės didėti tik tada, kai krašto ūkis gamins dau
giau prekių. Jeigu naujų prekių kiekiai nebus pagaminti, tai at
lyginimų pakėlimai nepasieks savo tikslo ir jų vienintelis rezul
tatas bus kylančios kainos. Iš to tenka daryti išvadą, kad re
alūs darbininkų atlyginimai gali didėti tik tada, jeigu kiekvie
nas darbininkas gamina daugiau prekių. Ekonomistų termino
logiją naudojant, darbininkų atlyginimai didėja, jeigu didėja 
darbo produktingumas.

Amerikos ūkyje darbo produktingumas paparstai didėja apie 
2 — 3% per metus. Iš to galima daryti išvadą, kad vidutinis 
dirbančiųjų atlyginimas turėtų didėti panašiose ribose. Daug 
ekonomistų galvoja, kad paskutiniųjų dviejų metų bėgyje darbi
ninkų atlyginimų padidėjimai buvo didesni, negu jų produktin- 
gumo padidėjimai. Tokiose sąlygose kompanijos, norėdamos iš
vengti nuostolių, turi kelti savo prekių kainas, o tai veda į in
fliaciją. Todėl galima teigti, kad infliacijos eiga 1957 metais 
dalinai priklausys nuo darbo unijų ir darbdavių politikos. Jeigu 
jie sugebės spręsti algų ir kainų klausimus nuosaikumo ir susi
valdymo ribose, infliacijos pavojai galės būti sumažinti.

KRAŠTO ŪKIO EKSPANSIJA

Nuo 1955 metų pradžios Amerikos ūkis yra naujos didelės 
ekspansijos stadijoje. Krašto pramonės įmonės visą laiką dir
ba pilnu apkrovimu; paklausa prekėms yra labai didelė ir tai 
verčia statyti naujus fabrikus, kas vėl didina paklausą žaliavoms 
ir darbo jėgai. Kadangi žaliavos ir darbo jėgos kiekiai yra ri
boti, tokia didėjanti paklausa pasireiškia didėjančiomis kainomis 
žaliavoms, prekėms ir darbo jėgai. Todėl galima sakyti, kad da
bartinis konjunktūrinis ūkio aktyvumo padidėjimas iki kraštu
tinumo ribų yra kitas labai svarbus faktorius, kuris iššaukė da
bartinę infliaciją. Jeigu ūkio aktyvumas pradėtų nors nežymiai 
mažėti, spaudimas kainoms susilpnėtų, ir infliacijos pavojus da
linai pranyktų. Dabartiniu metu yra daug ženklų, rodančių, kad 
krašto ūkio aktyvumas 1957 metais galėsiąs šiek tiek sumažėti.

\ PATARNAVIMO PRAMONIŲ VAIDMUO

Kaikurie ekonomistai įrodinėja, kad dabartinei infliacijai 
palankią dirvą sudar0 patarnavimo pramonių išsiplėtimas, kuris 
labai stipriai pasireiškė paskutiniųjų dešimties metų laikotar
pyje. (Patarnavimo pramonėmis vadinamos tokios pramonės, 
kaip viešbučiai, restoranai, pramogų ir pasilinksminimų vietos, 
kelionės, spauda, knygos, televizija, radijas ir pan.). Šitų visų 
pramonių charakteringa žymė yra ta, kad jos remiasi žmogaus 
darbo jėgą, kaip principiniu energijos ir viso aktyvumo šaltiniu. 
Mašinų panaudojimas patarnavimo pramonėse yra labai ribotas. 
Jeigu gi negalima plačiai vartoti mašinų, tai aišku, kad taip pat 
negalima didinti darbo produktingumo.

Tuo būdu patarnavimo pramonių didėjimas yra labai ne
žymus, lyginant jį su gamybos pramonės produktingumo didė
jimu. Tuo tarpu patarnavimo pramonių darbininkas nori lygiai 
augšto atlyginimo, kaip jo kaimynas, kuris dirba plieno ar auto
mobilių pramonėje. Nes juk Amerikoje visi nori pripažinto mi- 
nimum gyvenimo standarto, nežiūrint, kokį darbą jie dirbtų. To 
spaudimo pasekmėje ir norėdami išlaikyti darbininkus, patarna- j 
vimo įmonių darbdaviai yra priversti kelti atlyginimus savo dar
bininkams nežiūrint, kad jų darbo produktingumas nedidėja. 
Tačiau tuos augštesnius atlyginimus jie galės mokėti tik tada, 
kai jie kels savo prekių — tai yra patarnavimų — kainas. Kai 
pradeda kilti patarnavimų kainos, tas verčia kilti taip pat ir vi
sas kitas kainas ,nes įvairūs patarnavimai šiuo metu yra labai 
svarbus veiksnys mūsų moderniame gyvenime.

BANKŲ POLITIKOS VAIDMUO
Centrinių bankų politika 1955 ir 1956 metais buvo labai nuo

saiki ir bankai nėra dabartinės infliacijos “kaltininkais”. Prie
šingai, centriniai bankai ir krašto vyrausybė iki šiol darė visas 
galimas pastangas sumažinti infliacijos pavoųų. Kaip vieną to
kių svarbių priemonių galima paminėti nuošimčių padidinimą 
ir kredito suvaržymus. Kaip žinia, šiuo metu paskolas yra sunku 
gauti ir už jas rėkia mokėti palyginamai gana augštus nuošim
čius. Tuo būdu centriniai bankai nori atgąsdinti daug biznierių 
nuo skolinimo. Mat, kai didėja krašto įsiskolinimas, tai didina 
pinigų kiekį apyvartoje.

Atrodo, kad centriniai bankai ir toliau ves šią kredito su
varžymo politiką. Todėl iš jų pusės galima laukti sąjungininkų 
mūsų visų kovoje prieš infliaciją.

VISUOMENES VAIDMUO
Kitu efektingu infliacijos priešu galės pasireikšti visa visuo

menė. Jeigu visa tauta paskelbtų pirkimų “streiką” — jeigu visi 
žmonės pradėtų mažiau pirkti, tuo priversdami prekybininkus ir 
pramonininkus mažinti kainas — infliacijos pavojus sumažėtų. 
Amerikos ūkio praeityje toki “streikai” pasireikšdavo. Yra ženk
lų, kad tai yra galima ir šiuo metu. Ypatingai tai galima todėl, 
kadangi 1955 ir 1956 metais atlyginimai kilo daugiausia unijų 
darbininkams, tuo tarpu visi tie dirbantieji, kurie nepriklauso 
unijoms, pvz. prekybos įmonių tarnautojai, valstybės raštinių 
tarnautojai, mokytojai, pensininkai ir kiti, turėjo pasitenkinti

mm urrtri m.! i44iaix: t n mj tuj-Btr-atiJau-uma.

Bažnyčia valstybei 
VYSK. V. BR1ZGYS 

Kai žmogus, kuris kasdien iš

saugotoja ir aiškintoja; tų dės
nių, kuriais turi remtis ir vals
tybės gyvenimas. Tačiau valsty
bės gyvenime yra daug dalykų,

Dievo gauna daugybes malonių,, neturinčių tiesioginio ryšio su 
nors kaikada tam Dievui pasiunj Bažnyčia. Į tokius dalykus Baž- 
čia apyšiltį dėkingumo ir pagar nY^*a neturi teisės kištis, kol
bos atsidūsėjimą, tai jam nesun dėl kokių nors priežasčių jie pa
ku Įsuprasti savo santykį su ^ys nepaliečia Bažnyčios ir jos 
Dievu. Tik tas šių santykių ne- kompentencijos. Kad Bažnyčia, 
supranta, kurs viskuo naudojas Sa^bna sakyti, visais gyvenimo 

klausimais, turi savo mokslą, tai 
iš to nereikia daryti klaidingų 
išvadų apie Bažnyčios kompen- 
tenciją. Tokios pav. sritys, kaip 
ekonomija, socijaliniai reikalai, 
politika, tiesioginiai nėra Bažny

ir niekad dėkingumo! jausmo 
neišgyvena. Tačiau dėl tokio 
žmogaus nejautrumo Dievo didy 
bė nesumažėja ir žmogaus men
kybė nepadidėja.

Mes veltui spręstume apiet> - i- . , . ,. j-j- &os sntis. Bažnyčia jais domisiBažnyčios ir valstybes didingu- ... ... ,.J ..._ / . .. ... i • > tiek, kiek jie paliečia teisingumą bei vertingumą iš to, kaip J °
jiedvi viena su kita elgias. Taip
pat tuščias yra ginčas, ar Baž
nyčia yra valstybėje. Bažnyčia 
yra virštautinė, viršvalstybinė.
Ji nėra nei valstybės nei vals
tybėje. Jiedvi yra viena šalia 
kitos. Šiandien net Europoje, 
nekalbant apie kitus kontinen
tus, yra tik dvi valstybės, ku
rios buvo liudininkėmis Bažny
čios pradžios. Visos kitos yra 
jau vėlesnės kilmės ne tik už 
Bažnyčią bendrai, bet už Bažny
čią tose teritorijose, kuriose da
bar yra valstybės.

Tačiau santykiai tarp Bažny
čios ir valstybės yra tvarkytini 
ne pagal valstybės senumą. Es
miniai jie turi būti tokie pat 
visose valstybėse.

Valstybės, senos ar jaunos, 
yra įkurtos ne Bažnyčios. Kiek
viena valstybė turi savo tikslus, 
teises ir pareigas. Turi ir prie
mones savo tikslams siekti bei 
pareigoms atlikti nepriklauso
mai nuo Bažnyčios. Tiesa, kad 
Bažnyčia yra dorovės dėsnių

mo, artimo meilės ar kitas do
rovės sritis. Nuo jai nepriklau
sančių sričių Bažnyčia kartais 
atsiriboja net drausminiais nuos 
tatais. Taip pav. Bažnyčios 
drausmė liepia bažnyčioje nie
kad nekalbėti politinėmis temo
mis, o socijalinėmis temomis 
valia kalbėti tik asmeniui, kurs 
šiam tikslui yra specijaliai jo 
vyskupo deleguotas. Kur ir ka
da iš to draudimo galima pada
ryti išimtį, žemesni autoritetai 
už vyskupijos valdytojus) yra 
nekompententingi spręsti. Ka
dangi ir kunigai bei vienuoliai 
yra krašto piliečiai, tai už baž
nyčios ir jiems nedraudžiama 
raštu ar žodžiu pareikšti savo 
nuomones. Yra ir daugiau pana 
šių drausmės nuostatų. Ir gai-

pat turi prisidėti, jai prieina- yra priskaitytos prie labdaros; kovinės grupės Bet gi esama
momis ir tinkančiomis priemo.. institucijų. I ir dar trečiosios, vadinamos
nėmis, prie valstybės vidaus irj Bažnyčia turi būti lojali vi- “minkštosios” grupės, kurios va
išorės ramybės. į šokiai valdžios formai, kurią' dovu skaitytinas buv. premje-

Jeigu Bažnyčia turi medžią- Prisėtu keliu piliečiai laisvai pa-^ ras Malenkovas ir dar du— tai 
ginių gėrybių, tai ji turį prisi- a*ien ia' , . jSaburovaa ir Pervuehinas. Jie,
dėti ir prie medžiaginių valsty-! ->ažnyėia taip pat nesutinka,
bės reikalų. Bažnyčia be para- ^ur* 11013 partija savo au
ginimo tai daro per labdarą, tor‘lct4 remtų Bažnyčios ar re- 
kultūros įstaigas ir kitais bū
dais. Ji prisideda prie tų reikalų 
kelis kartus daugiau, negu už
mokėtų tiesioginiais mokes
čiais. Tik už tai daug kur, kaip
ir USA, Bažnyčios nuosavybės

ligijos vardu. Partijos autorite
tą turi susikurti savo progra
momis ir darbais.

Bažnyčia yra už pozityvų ben 
dradarbiavimą su visokia teisė
ta ir teisingai besielgiančia val
džia.

IŠ KREMLIAUS UŽKULISIŲ
PRANYS ALšfcNAS, Kanada

Naujasis Kremliaus “bosas”, to sąskaiton, kuris Sovietijoj ir 
žinomas girtuoklis, Chruščevas, niekad nebuvo pakankamas. To- 
įvykdė anksčiau sunkiai įtikėti- ji grupė griežtai laikosi to pa
ną manevrą — Stalino nuvaini- ties nuostato, koks buvo prie 
kavimą. Tas jo žygis, bent pra
džioje, padarė daug žalos tarp
tautiniam komunizmui. Bet gi 
tuo pat metu Kremliaus politi
kai jis buvo pradėjęs nešti irimui santykių su Jugoslavijos 
tam tikros naudos. Toji nauda diktatorium Tito. Taipogi jie 

tai vadinamos “Ženevos dva- priešingi ir Lenkijos Gomulkai.

la, kad kartais jie užmirštami dovauja pirmasis premjero pa
tų, kuriuos jie saisto.

Bažnyčia, vykdydama moky
mo ir auklėjimo misiją per mo
kyklas ir kitais keliais, privalo 
tiesioginiai prisidėti auklėti 
žmones gerais piliečiais. Ji taip

Stalino, kad viso pasaulio ko
munistai neturėtų jokios savo 
iniciatyvos, o būtų diriguojami 
iš Maskvos. Jie priešingi gerini-

sios” gimimas, arba, kitais žo
džiais tariant, pradėtas efekty
vus demokratinio Vakarų pa
saulio užmigdymas.

Įvykiai satelituose — vėl su
maišė Kremliaus kortas. Po jų 
Kremliaus “kolektyvinėj val
džioj” atsirado nebe du žmonės, AI. A ,
kovoj* dėl valdžios, bet dvi y0?8- PartlJOS .3ek,ret“re Eka 
žmonių grupės, du blokai. Vie- £™a Furc3™’ Ąrurtova. N. 
nas blokas “kietos Unijos" ša- ®‘cllJeva3’ Kaaakatano _partqos 
lininkai arba, kitaip juos gali
ma būtų pavadinti “ortodoksi
niais stalinistais”, kuriems va-

Jie vispusiškai remia elgesį su 
Vengrija.

Kita grupė, vadovaujama N. 
Chruščevo, tai, būtų galima pa
vadinti, oportunistų grupė. Jo 
pusėj Bulganinas, užs. reik. min. 
D. šepilovas, saugumo šefas Se-

“bosas” Brežnevas ir Ukrainos 
partijos šefas Kiričenko.

esą, norėtų bent kiek pagerinti 
gyventojų būklę. Deja, bent kol 
kas, jų noras užgožiamasl ir 
nesigirdi. Dar išskirtinas vaid
muo, esą, reikėtų priskirti kraš 
to apsaugos ministeriui, mar
šalui Žukovui, kuris stovi raud. 
armijos priešakyje. Vienok ir 
anas žygiuoja su oportunistais, 
kitaip sakant, ten kur srovė ne
ša. Neseniai jis buvo apdovano
tas augščiausiuoju raudonųjų 
ordinu (gal už Vengrijos sukili
mo kruviną numalšinimą?) ir 
Vėl ramiai sau taikosi prie tų, 
kurie Kremliuje galingesni.

vaduotojas, senas bolševikas, 
Molotovas. Jis skaitytinas rea
liuoju grupės vadovu. Moloto
vui labai artimai talkininkau
jąs M. Suslovas, kurio neseniai 
neįsileido ryžtingoji Italijos val
džia, kai pastarasis norėjo da
lyvauti Italijos komunistų par
tijos suvažiavime. Į šią grupę 
dar telpa premjero pavaduoto
jas, izraelitas, Lozarius Kaga- 
novičius, prezidentas Klementi- 
jus Vorošilovas, partijos sekre
torius Piotr Pospelov ir partijos 
kontrolinis pareigūnas N. M. 
Švemik.

Šioji grupė nori laikytis la-

labai mažais pakėlimais. Didelė jų dalis negavo visai jokio at
lyginimų pakėlimo. Aišku, jog jų visų perkamoji galia yra su
mažėjusi. Tačiau, jeigu toks pirkimų “streikas” įvyktų, jis tur
būt nevaidintų didelio vaidmens, nes didelė visuomenės dalis kaž
kaip yra įsitikinusi, kad infliacija yra “neišvengiama”, ir todėl 
žmonės visaip stengiasi išleisti turimus pinigus ir santaupas, 
tuo didindami infliacinį spaudimą.

IŠVADOS
Neatrodo, kad dabartinė nežymi infliacija išsivystytų į di

desnio masto kainų kilimą ir dolerio vertės kritimą, Šiuo metu bai kietos linijos santykiuose su 
yra daug veiksnių, kurie veikia taip pat priešinga kryptimi —
mažėjančių kainų kryptimi. Todėl galima spėlioti, kad, jeigu 
1957 metais kainos kils, tai būsią nežymūs kainų kilimai.' Lygiai 
yra galima, kad 1957 metais kainų kilimas bus visai pristabdy- 
|tas. Tačiau galimybės, kad kainos pradėtų kristi, yra labai 
i mažos.
į Kalbant apie tolimesnę ateitį, bendras visų Amerikos eko
nomistų spėjimas yra, kad mūsų modernus industrinis ūkis prin- nes ir karinę jėgą. Ji pasisako 
cipiniai yra linkęs į infliaciją. Todėl reikia galvoti, kad infilaci- už tęsimą intensyvios gamybos 
jos pavojus ateityje visą laiką būsiąs šiek tiek didesnis, negu de- į sunkiojoj industrijoj — žemes- 
fliacijos pavojus. Dr. J. Budzeika nio krašto gyvenimo standar-

Vakarų pasauliu, o taip lygiai 
laikyti labai kietoj rankoj savo 
krašto žmones. Jų nusistatymas 
Rytinės Europos satelitus taip 
pat laikyti geležinėj priežiūroj, 
o, reikalui esant, naudoti prieš 
juos visokiausias teroro priemo-

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

11 tęsinys ., *
Abu nuseka akim, kol dukra dingsta beržų alė

joje. Gimbutas nori eiti, bet žmona sulaiko:
— Ką tu sugalvojai su tuo megztuku?
— Vėl sakysi, kad nesirūpinu dukterim. Dar per

šals vakare ir gulės. Juk ir tu nuolat puški, ligose pa
skendusi ! — išpučia dūmą ir pakyla cementiniais laip
tukais galvodamas: imsiu ir pasakysiu žmonai, ką su
galvojau. Pasivijus dar atims. Dabar Samanę pamaty
siu ir tamsiausią naktį. Baltas atmuš! O kas tada?

Vakarinė saulė beržų alėjoje! žvelgia pro lieme
nis ir spindulius suguldo įstrižai. Samanei pasidaro 
lengva. Gyvai mina dviratį ir staiga sulaiko, žiūri į 
megztuką, skarelę.

— Žinoma, aš menka, <— atsidūsta gailiai. — Jei 
būčiau tokia, kaip kitos, nebūtų pastebėję, kokią suk
nelę užsivilkau. Dabar juoda spalva užkliuvo motinai, 
o tėvui — vėsu, peršalsi. O gal tikrai šaltis atsėlins. 
Jau rugpjūtis, ne liepa su ilgais šiltais vakarais! — 
purto ji galvą, lyg nublokšdama slogias mintis, vėl 
pasileidžia tolyn.

Ten, kur keliai susijungia, stovi apsamanojęs 
kryžius. Šv. Jurgis, Sopulingoji, Izidorius artojas, ka
ralaitis Kazimieras sergsti vienišą laukų platybę. Kiek 
čia pravažiuota, kiek sunešta gėlių! Kas pavasarį Sa
manė nupina purienų vainiką. Vasarą čia mėlynuo
ja rugiagėlės. Dabar sulaiko dviratį ir žiūri. Liūdna 
ir tuščia jai. Ir vakaras toks liūdnas gula už tolimų, 
vos įžiūrimų miškų.

Ši oportunistinė klika linksta 
ten, kur naudingiau. Kaip jau 
minėta ir kaip visi žinome, Chru 
ščevas prieš kurį laiką nuvaini
kavo savo buv. “tėvą ir moky
toją”, o dabar — neseniai pri
pažino Staline “nuopelnus” ir 
pabrėžė, jog: “kovos su antiko- 
munistaid fomte—mes visi esa
me stalinistai”.

Tai “pagrindinės” Kremliaus

Jau gaunamas naujas

Anglų-lietuvių kalbų

ŽODYNAS
Apie 20,000 žodžių, su nuro

domų žodžių ištarimu, geogra
finių pavadinimų ir asmeninių 
vardų žodynėliais, gerame po
pieriuje, kietais viršeliais, 368 
psl., kaina tik $4.00. Visi Ter- 
ros klubo ir prof. J. Balčikonio 
Lietuvių kalbos žodyno prenu
meratoriai žodyną gauna už 
$3.00.

Žodynas paruoštas lizdų sis
tema, vartotojų pripažįstamas 
geriausiu šitokios apimties lie
tuvių-anglų kalbų žodynu, ly
giai geras angliškoje, lygiai ir 
lietuviškoje dalyje. Redagavo 
V. Baravykas, išleido knygų 
leidykla Terra.

Užsakymus ir pinigus siųs
kite adresu:

TERRA
3333 So. Halsted Street 

CHICAGO 8; ILL.

DIDIS ŽIEMINIS 
IŠPARDAVIMAS

Svarbus pranešimas visiems
mūsų klientams !

Ką tik dabar gavome didelį kiekį žieminių 
drabužių moterims, vyrams ir vaikams.

Turime didelį storų apatinių, mėgstinių, lo
voms uždangalų, pagalvių ir visokių kitokių žie
minių reikmenų pasirinkimą.

Kviečiame atsilankyti — būsite patenkinti mū
sų kainomis ir patarnavimu.

Joseph’s Dry Goods Store
3218 So. Halsted Street, Chicago, III.

— Teesie Tavo valia! — sukužda ji ir lekia pa
kalnėn. Vėjas ūžteli pro ausis ir plevena suknelę. Iš- 
dukęs vėjas, per dieną snūduriavęs kvepiančiuose so
duose, dabar nori pažaisti. Jį greit pagauna išdidūs 
klevai, ir Samanė ramiai nuvažiuoja gatve. Jau ir til
tas per žarstės upelį. Ant jo saulės prilieta. Vos Sa
manė užsirita, kaip toli, kitam aikštės gale, pamato 
obuolėtą suknelę, geltonus plaukus.

— Lina! — ji net dviratį sulaiko. — Lina! Jei 
važiuosiu tiesiai, reikės susitikti. Ji būtinai sustab
dys, užkalbins. i

Dviratis bėga per tilto kuprą. Ji nebesumano, kur 
sprukti. Čia pat, dešinėje, išsiriečia paupio takas. Ten 
ir suka, kur perkaršę gluosniai lenkia mieguistas gal
vas į vandenį. Samanė skuba, nardo tarp šešėlių, ap
lenkia gumbuotas šaknis, įsmunka į aikštelę ir, pasi
slėpus už tirštos gyvatvorės, laukia, kol Lina pereis 
tiltą. Ji greit pasirodo. Nerūpestinga peržvelgia apy
linkę ir vėl tolyn nudėlioja ramius žingsnius.

Tada Samanė nustumia dviratį į kitą aikštės ga
lą, kur žaliuoja klombos, žydi karkliukai ir kvepia 
gvazdikai, išsipūtę šiaudiniai siūruoja nuo lengvo vė
jo. Viduryje tarp rūtų iš akmenukų išdėstytas pava
sarininkų ženkliukas, o kiek toliau — vėliavos stiebas.

Nūnai žvilgsnis klysta į lankas, seka Žarstės sro
vę, kuri supa žilvyčius, senų gluosnių šešėlius, lenda 
pro alksniukus. Toli kažkas sujuda. Tai vachmistro 
mėlyna uniforma. Atsisagstęs, vienplaukis stovi jis, 
įsikybęs į meškerės galą.

Upės krantu per aikštę eina gyvatvorė, bet žmo
nės pramynė joje plyšį ir taką perkėlė prie pat van
dens. Vienoje vietoje išsikiša lomelė. Ten dvišakis 
gluosnis. Ten kažkas pastatė suolą ir padarė slaptą 
užuovėją.

Paguldžius dviratį prie gyvatvorės, ji landa per 
plyšį ir atsisėda. Ilgai žiūri į vandenį. Sukasi verpe 
tėliai, renka gluosnių lapus, šapelius ir skuba. Skuba 
mieloji Žarstė tolyn, kažinkur į pasaulio kraštą, žar
stydama jaunų žmonių svajones. Ir kas jai! Linksma,

per žiemą išsimiegojusi, pavasarį išsipūškenusi, va
sarą iškaitusi. Kas jai ruduo, kurs tyko už gluosnio ?! 
Kas jai, kad jis grobia Samanę ?!

Pakelia akis. Tiesiai tarp dviejų sodybų matyti 
didžiųjų pievų kampas. Už jų — kalvelės — Medžio
kalnio kaimas. Jos namai. Besileisdama saulė, atsi
muša stikluose ir žėri, šviečia ilgesingai ir graudžiai. 
Juk kiekvieną metą, kai traukiasi vasara, kai ganyk
lų plotuose klajoja bandos, tie langai taip ilgesingai 
šviečia, ją kažkur šaukdami. Lyg bažnyčių šviesos 
sumirksi, pamažu rausta ir sopulingai užgęsta.

Tai jos namai, bet anoji šviesa ne iš ten. Ji iš 
kitur šaukia jauną, neramų žmogų.

Susigūžia, susitraukia ir vandeny mato savo ato- 
švaistą. Baukščios liūdnos akys žiūri iš Vilnių. Kar
tais suraibuliuoja ir skęsta ir vėl pasirodo tamsios 
ir gilios. Ji regi save tokią menką, nereikalingą, pa
siklydusią, išmestą ant kranto.

Tuo metu aikštėje sušlama. Samanė greit išsitie
sia ir atsigrįžusi suvirpa.

Priešais vikaras!
5

— SAMANE, tai tu! — vikaras iš tolo kreipiasi 
sodriu, žemu balsu. — Taip nujaučiau, kad užsuksi į 
darželį! — linksmas jis neša šypseną ir spindinčius 
akinius.

Nuo jo žingsnių sušlama gluosnis, o Samanė nu
rausta. Tamsiame veide žiburiuoja akys.

— Kunigėli! — atskamba švelniai ir skaidriai.
Į kunigą Jagaudą taip kreipiasi ne tik ji, bet ir 

kitos mergaitės, jaunimo būriai. Niekas nevadina vi
karu. Tai šalta ir svetima. Bet — kunigėlis! Ištęsi, iš
skambini skiemenis, ir jau prasideda bičiulystė. O žmo
nes jis moka taip greit pagauti ir prie savęs pririšti. 
Paprastas, nuoširdus, atviras. Ko daugiau reikia!

Samanė tampo megztuką, nežinodama, ar paduoti 
ranką ir pasisveikinti. Ne, tai bus nemandagu. Ji tik 
linkteli galvą.

(Bus daugiau)



i

DJENRAJBTES DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Šeštadienis, sausio 26, 1957

PAJIEŠKOJIMAI
LIETUVOS GENERALINIO 

KONSULATO NEVY YORKE 
PAJIEŠKOMI ASMENYS:
Baldauskas, Jokimas. s. Jumo.
Bartkevičius, Juozacs, iš Kybar

tų.
Bartušaityte - Jokubaitienė, O- 

na (Anna), buvusi Endriušienė, iš 
Butkelių k., Tauragės an.

Bauža, Jonas ir Juozas, -ūnūs 
Petre.

Bauža, Pranas, sūnus Šimo.
Brazienė - Riaubytė, Marijona, 

gyveno Kewanee, Illinois.
Butkevičius, Pranas, iš Ukmer-, 

ges. i
Oelkis - Kabošaitė, Elena, ir vy

ras Izidorius, gyvenę Brooklyn, 
N'ew York.

Daniševičius, Leonas, sūnus Ka
zio.

Daugirda-. Jonas, gimęs 1896 
m., gyv. Chicagoje.

Gervinskas, Petras, gyvenęs Bei 
gijoje.

Gesiūnas, Juozas, gyvenęs Le- 
onrodplatz A 19, Eichtatt, Vokie
tijoje. -

Greičius, Vincas, sūnus Juozo, iš 
Sartininkų vai., Tauragės ap.

Gulbinas, Aleksas.
Janušytė - Miller, Viktorija, d. 

Adomo.
Jasiulis, Jonas ir sesuo Kazlau

skienė, Elzbieta.
Jokubaitienė - Bartušaityte. O- 

na (Anna), buvusi Endriušienė, iš 
Butkeliu k.. Tauragės vai.

Juškaitienė, Rožė, ir sūnūs Leo
nas ir Robertas, gyveno Rače Avė. 
Chicago 44, 111.

Kabošaitė - Čelkis, Eelena, ir 
vyras Izidorius, gyvenę Brooklvn, 
N.Y.

Kalinauskienė, Uršulė, ir jos 
duktė Elena, d. Kosto.

Kazlauskienė - Jasiulytė, Elzbie
ta. ir brolis Jasiulis. Jonas.

Kirkauskas, Viktoras ir sesuo 
Zaturskienč.

Lenkauskas, Kazimieras ir Pet
ras, sūnus Vincento.

Liorančas, Mikas, sūnus Kris
tupo, iš Tauragės vai.

Masiliūnas, Antanas, nuo Ramy
galos, Panevėžio ap.

Matuzas, Juostas.
Miller - Janušytė, Viktorija, d. 

Adomo
Milunas, iš Jokūbo Miluno ir O- 

nos Račiūtės - Milunienės šeimos.
Olbikaitė - Vinevičienė, Aleksan

dra, vyras Vinevičius. Juozas. vai
kai Aleksandra ir Eduardas.

Petkūntenė - Smetonaitė, Ona, 
ir broliai Smetona, Baltrus, Myko
las ir Simonas, iš Šilų parap., Va
dokliu vai.

Plačas, Juozas, gyveno Paulina' 
St., Chicago, III.

Prostkc, Richardas.
Račius, iš Stasio Račiaus šeimos.
Raskilas, Motiejus, sūnus Kazi

miere.
Raulinavičius, Ignas, nuo Jėz- 

no. Alytaus ap.
Riaubytė - Brazienė, Marijona, 

gyveno Kewanec, Illinois.
Rimkienė - Bardauskaitė, Vero

nika, d. Juozo.
Rimkus, Stasys, sūn. Jokimo.
Roman. Ander. gyvenęs 2217 

West 50 Place, Chicago 9, III.

Saitas, Stasys (Szatas, Stanley),! 
gyvenęs Saginavv, Michigan.

Šedy?, Stanislovas, sūnus Kazi
miero ir Uršulės Jasiulytės,

Simulavičius, Juozas, iš Guliau-! 
kių k., šakiu ap.

Sirtautaitč, iš Čekiškės v., K: u-! 
no ap.

Smetona, Baltrus, Mykolas, ir 
Simonas, ir sesuo Petkunienė, Ci
ną, iš šilų para p., Vadokliu vai.

Svįlainis, Ignas, sūnus Vinco.
Tamašauskai, kilę iš Igliškėlių 

vai.. Marijampolės ap.
Vaičaitis, Petras, sūnus Mato.'
Vinevičius, Juozas ir žmona 01- į 

bikaitė - Vinevičienė, Aleksandra, ' 
bei vaikai Eduardas ir Aleksand
ra. j

Zaturskienč - Kirktisuskaitė, ir 
brolis Kirkliauskas, Viktoras.

Žemaitis, Vincas, gyvenęs Det- 
roit, Michigan.

Žilionis. Zigmas, ir Žilionienė, O- 
na. iš Kybartų.

Žvirblienė, Rožė ir vyras Žvirb
lis, Jurgis.

Jicškomicji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA

11 West 82nl Street 
New York 21, N. Y.

Iš Lietuvos įieško ADOLFO BLA- 
ŽICNO, s. 1‘etčo. Prašom atsiliep
ti šiiu. adresu: P. Leonas, 2735 W. 
71st St., Chicago 23, III.

Jieškomi: GALINSKIENE, ZU
ZANA, d. Jono ir RAMONAS, 
PETRAS, s. Jono. Jų įieško sesuo 
JAGMINIENfi PETRONĖLĖ, d. 
Jono, gyv. Kaltinėnų m., Varnių 
rajone. Jie patys, arba žinantieji 
apie juos prašome rašyti: Sophie 
Bražionis, 4358 So. Campbell Avė., 
Chicago, III.

Jieškomas PRANAS MIKLO- 
VAS, gimęs Kretingos apsk., Kar-; 
tenos vals., Abakų kaime, gyv.1 
Chicagoje. Turi tris sūnus: Pra- i 
ną. Adolfą ir, rodos. Joną. Jieško j 
kun. Juozas Miklovas. Atsiliepti 
adresu: M. Blotter, Box 10, Pat-į 
tenburg, New Jersey.

ŽMOGUS Iš NIEKUR

šypsodamasis eina per Vancou- 
ver miestą Kanadoje C. G. Hanna, 
kurio žemėje joks kraštas nenori 
priimti. Jis yra gimęs laive ir lai
kinai gyvenęs keliose kraštuose. 
Dabar nori pasilikti Kanadoje. Ne
turi jokių nei pilietybės nei as
menybės dokumentų. Sako jo tė
vas buvo iš Liberijos, motina pran 
cūzė. (INS)

DOVANOS SIUNČIAMOS Į 
LIETUVĄ III ATEITYJE BE 

JOKIŲ PAKEITIMŲ

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAI, ESTATE I

ŠV. RITOS PARAPIJOJE. Arti 
62nd ir Roekvvell. Našlė nori sku
biai parduoti Išaugėto mūrinį na
mą. 5 kamb. pirmame augšte ir 4 
kamb. 2-me augšte, plius uždari 
porčiai užpakaly. Karštu vanden. 
alyva apšild. 2 autom, garažas. 
Aluminum žieminiai langai ir sie
teliai. Daug. priedų. Vlncennes 6- 
3939._____________________________ |

ATDARAS apžiūrėjimui sakmad. 
nuo 1 iki 5 vai. 6 ir 6 kamb. Cen
trinis apšildymas. 5 kamb. namu
kas kieme. Palikimas, turi būt par
duotas. 3044 S. Kilda re Avė,

1 MŪRINIS 3-jų butų po 4 kamb. 
26th ir Hamlin. $17,900; įmokėti 

' $4,006. LAtvndale 1-7038. j

1 MŪRINIS. 4 butai. Arti Califcr- 
nia ir 22nd St., 4 butai po 4 km. Į 
$15,500: įmokėti $4,000. LAundale 
1-7038.

HELI* WANTED — VYRAI

Jieškomi: VYTAS LIESONAI- 
TIS, REGINA LIESONAITYTĖ, 
d. Juozo Jieško Marijona Ambra- 
SIS, STEFANIJA BALTUSIENĖ, 
d. Juozo. Jieškoė Marijona Ambra- 
zienė, gyv. Kaunas 8, Maironiškių 
kaimas. i

Jieškomas JUSTINAS KALVAI 
TIS, kilęs iš Žėglių kaimo, žvirgž
daičių valsčiaus, šakių apskrities. 
Jieško sesuo Seliomija iš Sibiro. į 
Atsiliepti šiuo adresu: A. Didžba- 
lis, 914 N. 14th Avė., Melrose 
Park, III.

VIKTORO KOŽICOS 
Lietuviška gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS 00.

5753 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

PLATINKITE “DRAUGI’
Pasilinksminimui — praleiskite vakare čia! 

MARIE SHAW’S CLUB EVERGLADE 
Jūsų Seimininkai T< x ltosc ir Biitld Gloff 

Užkandžiai biznieriams nuo II v. r. iki 3 v. popiet 
Pietūs nuo 7 v. v. iki 3 v. r. 

l.AI KITĘ GRAND OPENING!
Koktelių valanda 3 v. popiet iki 7 v. vą>. 

GArden 2-9838 2501 W. 95tli St.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR RUSIJĄ

CENTRAL PARCEL SERV ICE V RA VIENINTELE ĮSTAIGA 
CHICAGOJE, INTURISTO ĮGALIOTA.

Aukštos kokybės vilnonės Anti-Polio serumas, sir.-pto- 
angliškos medžiagos. Stan-! mieinas, eortisonas, serpasilis 
dartiniai audinių siuntiniai, ir kitokie vaistai pristatomi 
Standartiniai maisto produk- or paštu per keletą die
tų siuntiniai. ! nų,

Z
Reikalaukite musų naujų katalogų 

užsakymai be eilės priimami.

Ji i norite pasiųsti Jūsų pačių sudarytą, siuntinį prašome 
paskambinti dėl susitarimo — WAbash 2-9351 Mes žymiai 
padidinome savo tarnautoji,! skaičių ir dabar galime priimti 
Jūsų siuntinius daug greičiau, negu pirmiau priimdavome.

Mūsų greitas ir patikimas patarnavimas yra. gerai žino
mas čia ir Lietuvoje. Nuo 1917 metų mes esame pristatę 
daug dešimčių tūkstančių siuntinių, nepraradę nė vieno.

Atdara nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 
9:00 vai. ryto iki 4:30 vai. po. pietų.

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC. 
suite 1200, 220 So. State St., Chicago 4, III.

Tel. WAbash 2-9354
/s

. I.

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkerifitaua apianka
(Sakmių au cinlgala alųaklta; 

250 p«L, kabia
DRAUGAS, 2*34 S. Onktoy Ava. 

Ohtaacn a, TU.

Sloa nuostabios Ir n t-pa p ranto* miy. 
goa personažui. Mtalp įvertina ra
šytojai Ollauda: — pa
niekintai niekintojas, bet turjs 
savyje Fra Angellco angelų varsų 
rami, Tatjana—nesuprantanti als
ios sąvokos, bet mylinti skalaCts 
mėlio. Pagaliau Julius.. paatUgpa 
skaistumo Ir nesuvoki** Jv •anka.
Argam bs drgsoe, aesnprantga pa
voja -ia heprurgjtrne nroeepe”.

Dovanų siuntiniai asmenims į 
Lietuvą tefcesiunčiami be jokios 
pertraukos, praneša Central 
Parcel Service, Ine.. Chicagos*. 
firma, kuri persiutimus tvarko 
nuo 1947 m.

Vienintele firma šioj apylin
kėj, kuri yra įgaliota betarpia 
sutartimi su Intourist (rusų 
agentūra muitams) siuntinėti 
dovanų siuntinius su iš anksto 
apmokėtais visais muitais. Cen
tral Parcel Service praneša, kad 
nėra jokio pakeitimo nei per- 

! tvarkymo nuostatuose reguliuo
jančiuose tokius siuntinius, nei 
Amerikos nei Rusijos valdžios.

Persiutimas paprastų dovanų i 
siuntinių dabar trunka viduti- 
niai nuo šešių iki aštuonių sa- 

, vaičių, kol pasiekia adresatą 
Lietuvoje ar Rusijoje, o oro 
paštu siuntiniai, kaip tai vais- 

I tai, pristatomi tik per 10 iki 14 
dienų. Kadangi Parcel Service 

j skrupulingai laikosi visų abiejų , 
valstybių nuostatų, persiunti- j 

' irai įvykdomi tuojau ir be jokio' 
delsimo, siuntiniai yra prista
tomi adresatui.be jokių ekstra 
primokėjimų.

Asmenys Jungtinėse Valsty-, 
i bėse. kurie nori siųsti dovanas 
savo šeimai ar draugams Lietu
voje ar Rusijoje yra patariami, 
kad siųstų dovanas apmokant 
muitų mokesčius čia, kad gavė
jas nebūtų reikalaujamas ką 
nors primokėti aname krašte. 
Central Parcel Service turi iš 
anksto apmokamų muitų siun
tinių kainoraštį - katalogą, įs
kaitant vilnonias medžiagas, 
maišią bei vaistus, taip pat 
siunčia ir paties siuntėjo pris
tatytus rublis ir panašins daly
kus.

Del nemokamų informacijų 
apie siuntimą apmokėtu muitu 
dovanų į Lietuvą ir Rusiją, 
skaitytojai gali kreiptis j Cent
ral Parcel Service, Ine., 220 
South State Street, Chicago 4, 
III. (Skelb.)

►»!». ************

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą raaitė J. Ba-isetkcr4 Mcjr 
gutėje

MARUOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų
Ją galite gauti

“D K A U (i K”

2334 Su. Oirkley Ava. 

CHJCAGO 3. ELI-.

CICERO. 2-jų butų namas. Apy
linkėje 50th ir 16th St. 5 ir 4 km. 
Garažas. Garu apšild. $17,700: į- 
mokėti $5.000. LAwndaJe 1-7038.

$2,800 ĮMOKĖTI. 2-jų butų mū- 
rinis namas — 5 ir 6 kamb. 2 blo
kai į rytus nuo Weatern Electric. 
Rūsys. Apšild. Garažas. $16,900.
LAvvndale 1-7038.

BERWYN. Mūrinis pajamų fcun 
galow. 5, 3 ir 2 kamb. Karštu van | 
deniu alyva apšild. 33 pėdų skly-, 
pas. Apylinkėje 26th ir Ridgeland. t 
Pajamų $160, plius butas. $24,300. 
įmokėti $8,000. SVOBODA, 6013 
Cerinak Rd. BIshop 2-2162.

$2,800 įmokėdami pirksite moder. 
mūrinį 2-jų bptų namą. 5 ir 5 k. 
Rūsys. Garažas. Tuojau bus galir 
ina užimti. 2 blokai nuo Westem 
Electric. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LAwndale 1-7038.

GRAŽUS MŪRINIS 3-jų butų 
namas. 3 butai po 4 kamb. 1 blo
kas nuo 26th ir Hamlin. 2 autom, 
garažas, Tile vonia. Uždari por
čiai. Kaina tik $17,900; įmokėti 
$4,500. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St LAundale 1-7038.. . I i; ■ ‘ “

PARDAVIMUI ARBA IŠNUOM.
Puiki vieta dideliai šeimai. 6 km. 

mūr. bungalow, 5 ra. senumo. 4 
kamb. rūsy. Gazu apšild., tile vir
tuvė ir vonia, “Canopies”, komb. 
žieminiai langai ir durys, “chain 
link” tvora. $22,500. Kreiptis į sa
vininką. 3605 S. 56th Ct., .Cicero, 
tel. TOvvnhall 3-1825.

Apžiūrėti šį 'sekmad. 1 — 4 vai.
Naujas mūr. 2 po 5 kamb. Abu bu
tai tušti. Kiekvienas luitas atskirai 
šildomas. Idealų 2-m šeimom. Labai 
švarus kamb. Didėlis sklvpas. Pigi 
kaina. 2557 W. 50th St. Tel. CLiff- 
šide 4-2390.

CICERO — PARKHOLME. šv.
Antano parap. MŪRINIS 2-jų Indi) 
— 5 ir 5 ii' 3 kamb. MODERNIŠ
KOS vonios iv virtuvės. Alyva ap
šild., ATSKIRI “bederini”. 2 au
tom. garažas. LABAI ŠVARUS NA
MAS. Pajamos 19% kainos. 5542 W. 
Cerniak Rd. OLympic 6-0666.

REAL ESTATE

Mitrąiictta Parke:
Mūr. 4 l.amb.; peėiaiH ftlld.. tuoj 

galimu užimti, mažas įmokCjitnaa 
tik $10,500, skubume parduoti.

Gaga Parke:
Naujas mūr. 2 po 5 kamb., platus 

kump. sklypas, rnoJern. įrengimai, 
puikus, kaip svajone.

Mūr.: taverna ir butas, geras biz
nis, skuba parduoti.

Itrighton Parke:
Mūr. 2 po 5 kamb., e< ntr. ftild.. 

garažas. tuoj gulima užimti vien* bū
ti). kaina, tik $22,500.

Mūr. 3 butai Ir maisto kruutuvS, 
eentr. šild. garažas. Salia tuščias 
sklypas, įkainuotas skubiam pardavi
mui,

3 namai, R butai, 150. sklypas. 500 
paj. J mSnesj, kaina tik 6 metų pa
jamos.

Pirk Ir illrbk smi:
Maisto krautuvė su jreng. labai pi

giai, teirautis tuoj.
Taverna su visais jreng., pulkiau- 

tije vietoje, ger. sąlygas.
Turime namų ir biznių visur. Pa

dedame gauti paskolas, notarizuoja- 
me ltodumcntus, pildome ineome tax, 
siunčiame pinigus J visą pasauli pa
gal Amer. Exp. mor.ey order.

ŠIMAIČIAI
Bealty, Buildera. Insurance

2737 West 48 St. 
CLiffside 4-2890

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas.

Ineome taksų pildymas

P LEONAS
REAL ESTATE

2785 West 71st Street
Visi telefonai: \VAlbrook 5-O015

GAGE PARKE — Mūrinis, 2 bu
tui po 6 didelius, šviesius kamb., 
1110d. šiluma. Gerui užlaikytas. Pali
kimo pardavimus. $22,500. Teirautis
— PO 7-2009. '

MISCELLANEOUS 

įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūSlų sparaudos. sutomobi 

llų finansavimas. Notartatss. Valaty 
bis patvirtintos kainos.

PrleS darydami apdrandas kitai 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook S-5S71

INTERSTATE INSURANCE AGENO7 
Al08 8. Ashland Avė- Chicago SS, 1H

PLUMB I N G
Licensed, bonded, plumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas 
Saukite dabar. Kalbame lietuviška)

Tel. REpnblio 7-0844 

WAIbrook 5-8451

REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite i 
Ir paiduodami uždirb- i 
šita per Šią įstaigą.
AL. BUDRECKAS 

R E A L T Y
4981 Archei A ve.

(prie Calif?rnia g.)
LAfayette 3-3384 i

šioje nejudomo turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
rų laukia greitus Ir teisingas patar
ia vi mas. 1NORVILĄ

REAL ESTATE SALES 
2«Of> W. 59tli St. Tel. Prospc<-t S-51..I :

Ncjud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūpinimas. 
automobilių leidinių patarnavimas.

VJSŲ RCŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Iteal lAtate 
General Insurance, Nota r y Public 

5910 S. \Vestem Avė.
REp. 7-68H0 arba HEin. 4-7985

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus

KUTNA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTĄRY PURLIO 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5080 

PRospect 8-8579 (vak. ir aekmad.)

WE HEED S YOUNG MEN 
TO LFflRN A GOOD TRADE. 
Witli An Excelieni Fuiure
SLtady year around work tvith 
all Ccmpany Benefits. Will train 
beginners. This is an unusutl 
opporlunity for ambiticus young 
men.

SEE MR. ELLIOTT
AMERICAN ENVELOPE C0.

3100 W. Grand Avė.
Tel. VA 6-5091

VYRAI IR MOTERYS

W A N T E D
Fcr Heme Decorator Service

Men or wom. n who want a more 
interesting job; who <-ai, work from 
•>:3O P. M. to 9:3o P. M. ucekdays 
and a fe\v hours Saturdays. Mušt 
buvo ear.

1 Someone \vho nants to earn $75 
to $100 weekly and have unusual 
Opportunity for advancement. Earn 
«liilo being trained. Call

MRS. PEARL LABRIOLA
Between 9:30 A. M. and 3 P. M

COmodore 4-6591

HELP WANTED MOTERYS

GERIAUSIOS REKO.MEXDACI.IOK

Mr. SVOBODA, Real Eatate 
brokeris, 6013 W. 22nd St. ir 3739 
W. 26th St., pardavė mūsų 2-jų 
butų namą laike 9 d., 4847 W. 
23rd St.; o mes per jį vėl pirko
me nuosavybe adresu: 2738 So. 
Ridgctvay, esame labai patenkinti.

Mr. & Mrs. Ztvara

AR JAU (SIGIJOTE
knygelę: egzaminams

KAIP PASIRUOŠTI 
I A Y PILIETYBEI

Pagal šią knygelę daugelis tapo 
JAV-vių piliečiais. Siūlome kiek
vienam ateivių ją higytl, kas pa
lengvins Išlaikyti egzaminas.

Klauaimai ir atsakymai anglų 
Ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Wells. Kaina 
60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvina 
isigyti JAV pilietybę.

Pinigus au užsakymais siusti: 

DRAUGAS", 2884 B. OMdey ava

Chicago 8, UI.

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS SIMAITIS 

General Contractor

Stato rezidencinius tr komerctnlui 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus: išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: Vf 7-422S 
arba rez. tel. BĮ 7-3310. Kreiptis —

SIMAIČIAI 
Bealty - Buildera - Insuraaoa 

2737 West 43rd Street

Statome
NAMUS IR 
GARAŽUS

I Ir atliekame vidus atatybos Ir per 
1 tvurltymo (remodeling) darbua.

MASTER BUILOERS
General Contractlng Co.

(Sav. V. Sodeika Ir J. Kkorubskaa) 
1600 S. 48TH CT.. CICERO 60, ILL 
Tel. OLymplo 2-7381; TO 3-423«

iSSKTSUB

ĮĮIinilllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHM 
5 LIETUVIU STATYBOS J 

- BENDROVB |

MORAS
Bullder*, Gen. nontrnetors 
Atlieka planavimo Ir staty-

bos darbus gydytojų ofteų. iry- 
venamųjų Ir viešųjų poatatų.

Namų įkainavimas Ir |valrOe Š 
patarimai bemokamai. "

Kreiptis šiuo adresu: 3

I0NAS STANKUS į
Kaadlen nuo R vai. ryto Iki s 

6 vai. p. p^ Kitu laiku aualtarua
s Tel. PRoenect 8-2018 
5 0800 SO. CAMPBELL AVR, 
x Chicago 28, Illinois - 
ffiiiiiiiniiiiniiimiiiiiiiniiiiiiimimiiiiiš

sJ

Skelbtis "DRAUGE" apeimoka, 
acs jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dlenraitis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems.
■n ob—

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 8. 48th Ut.. Cicero 50. IU.
Statome naujue namus ir garažui 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų Įvairins remonto darbus, skabiai,
gerai ir pigiai.
Saukite BAnube S-27aS nno • vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tel. ORympie 2-6131 nuo a vaL 

vakaro Iki II vai. vakaro.

PIRKITE ir parduokite savo ne 
kilnojamą turtą' per mano įstaigą. 
Naudokitės mane teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400
Kas per mano įstaigą pirks 

ar parduos nekilnojamą turtą 
ekspertiškas ineome taksų pil
dymas vieniem metam nemoka
mai.

PIETVAKARIŲ miesto dalyje. 
ĮMOKĖTI $2,000. 4 kaiiii>. namas, 
galima įrengti dar 2 kamb. Alyva 
apšilti. Sklypas 50x135. Mokykla, 
autobusas ir kraut, apie 3 blckai. 
$12,500; arba duokite pasifdyniit. 
išsimokėjiniui apie $80 į mėli. PRes- 
cott 9-0872.

ATDARAS Al’ž.lf Rf:.IIMUI ŠEŠ
TAI). IR SEKMAI), nuo 11 iki 5 vai. 
Naujas 1 % augšto mūrinis 2-jų Im
tų pagal užsakymą pastatytas na
mas. Karštu vand. “Radiant” apšil
dymas. Keramikos koklių vonios ir 
tile virtuves. Ąžuoliniai papuošimai. 
Angliškas rūsys. Insuliuotos sie
nos. St. Mary Klar of tilo Sca para
pijoje. $33.500. K128 SO. KOI.IN
AVĖ. Tel. RE. 5-8933.

11 2 augšto mūrinis namas, 6 m.
senumo. 5 k. pirmame augšte, 4 
k. antrame. 2 autam, garažas. A- 
lumin. žieminiai langai ir Meteliu. 
Labai švarus namas. 7149 S. Al- 
bany Avenuc.

Parduodamas 4 kamb. mūrinis 
bungalow: 2 kamb. rūsy; ir me
dinis priestatas 3 kambarių. Šiltu 
oru apšild. Priekis naujai atremon 
tuotas. Kreiptis šiokiom dienom po 
6 vai. vak., sekm. ir šeštad. visą 
dieną. 3613 S. Union Tėl. YArds 
7-3473.

REAL ESTATE
Paskolos. Ne j. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALONIS,
Na.mų PBospect 8-2071

r w — o wo'ws

Perskaitę 
kitiems!

‘Draugą”, duokite

f

NEW

WORK NEAR HOME!
Iniini'diate opening for 
MATUKE PERSON 

Night. Sciiool graduate \vitli legibh- 
liandsvriting. interested in training
as \Vard Clerk for Hospital.

Tel. IjI 1-1710, Mrs. Gcigrr

GENERAL OFFICE W0RK
TYPING

Experiėnce not necessary 
I’aid vacation

Penston and insurancc plati 
Sve M r. L. MATSON

SIMMONS CO.
2650 W. Roosevelt Road

COUNTER GIRLS
Full or partt time. Meals fur- 

nished. Pleasant working coadi- 
tions. Apply in person.

LEE & EDDIE’S DRIVE - INN
6239 W. Ogden Avė.

RESTORANUI reikalinga mikli 
moteris dirbti prie virtuvės. Skam
binti įio 8 vai. vak. GRovehill 6-9190

PROGOS — OPPORTUNITIES

Savininkas parduoda GROSERNI^. 
Moderniška, seniai įsteigta. Gerai ei
nąs liiznis; labui geroj vietoje. Turi 
tuojau parduoti dėl ligos. Čia yra 
gera. vertybė! ATVYKITE IR ĮMU
KITE. 2734 \\. 591b St. Skambinti 
l'Kospect tt-5000 po C vai. vali., visą 
dieną sekniad.

MARQUETTE PARKE, 2447
W. 69th St., parduodamas

RESTORANAS-VALGYKLA 
Gausi klijentūra. Teirautis vie
toj ar telef. GRovehill 6-9504.

išNUOMUOJAMA-

Išimom, kambarys. — štiesus, šil
tas, su atskiru įėjimu, virtuve ir 
t isais patogumai-. \ yrtd. 7143 So, 
Talniau Avė.. GRovehill 6-3069.

CICEROJE išnuom. 2 apstatyti 
kambariai— mieg. ir virtuvė (sau
same rūsy). Vyrui ar moteriai.
TOvvnhall 3-1964.

Jei turite parduoti ar linuomo- 
ci, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrginia 7-0640.

HIGHER
RATES

TOOLMAKERS, DIEMAKERS
To construct and maintnin all types of punehes or (lies, 
molding dioj, jįgs, fir.turcH and gage:;.

MACHINISTS
To ropair and maintnin Standard and tpecial machinery. 
Central tool rooms are a ir conditioned \vith finest cquip- 
ment and besi, safest vvorking conditions.

\\ ag<* priore! i<>n and nierit, inerea/cs.
10G iiigiri b'ipų,: ()vei l ime.

Excellent pension pl-m, paid vacation and holidays, and 
many otlirr benefits ai no tost to eniployee.

WESTERN ELECTRIC
APPLY

CICERO AVĖ. & 23D PLACE
Eniployiucut office opiui Momiay tliru Saturday.

SS

adresatui.be


I

šeštadienis, sausio DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

MŪSŲ KOLONIJOSE
Waterbury, Conn.

Minėjoms Klaipėdos krašto
prijungimą

/
Mažosios Lietuvos Bičiulių 

draugijos valdybos rūpesčiu, 
sausio mėn. 13 d. VVaterburyjc

ba, bet tokioje tautų organiza
cijose, kaip Jungt. Tautos. Į 
Rytprūsių vokiečių memorandu
mą Baltiesiems Rūmams, kuria 
me prašoma svarstyti Rytprūsių 
ateities likimą, bei paveikti A-\ 
merikos piliečių opiniją, Lictu-

įvyko 34 metų Klaipėdos krašto vių veiksniai taip pat jau krei- 
prijungimo prie didž. Lietuvos *'esi J Baltuosius rūmu^ memo

randumu, primenanč u, kad kuo 
met bus tai svarstoma, Lietuvasukakties minėjimas. Buvo su

sirinkę virš šimto dalyvių, or
ganizacijų atstovų, bei pavienių 
asmenų. Minėjimas vyko ptobū-

nebūtų palikta nuošaliai, bet 
kad ten dalyvautų ir Lietuvos

vio pobūdžio, kurį pradėjo kun.! reprezentantai. Rytprūsių repre 
A. Karalis malda. Po maldos ‘ zentantal išSird? šit* Alto nU0‘ 
visi dalyviai sugiedojo Tautos mon? fcei ž^ius> reakci« nu'
himną. Minėjimą atidarė Maž. 
Liet. Bič. draugijos pirm. M. 
Kleinaitis, paminėdamas Mažo
sios Lietuvos reikšmę Lietuvai. 
Jis pažymėjo, kad šis kraštas 
davė Lietuvai Valančių, Duone
laitį, Jankų bei kitus Lietuvos 
laisvės skelbė jus-kovoto jus. Iš i

tildė, paminėdami, kad dabar 
dar nelaikąs šias problemas 
spręsti ir viešai diskutuoti. Šio 
Alto žygio Rytprūsių vok. pa-' irgi Patenkintas, 
bėgėliai buvo pritrenkti

MS VISOS MERGAITES

Princeses Grace įtėvas J. B. Kelly, Philadelphia, Pa., yra sene
lis jau šeštą kartą. Jis laukė šį kartą anūko, bet sulaukęs anūkei 

(INS)

Toliau prelegentas palietė mū Pie 1905-1907 m.m. revoliucijos rančių keturių grupių atstovai,
sų pačių vienybės reikalus. Jis 
pastebėjo, kad kur paliečiami

Kiek žmonių pasaulyje
Pagal Jungtinių Tautų sta-

Pasišventusi korėjiete Didžiausias viščiuku 
> Maryknoll misionieriai prane- kepsnys

tistikų apie 1954 metų vidurį! “ U Kor?-io’- kld , “J1?!. J™' Pasauly didiiausias viščiukų 
žmonių skaičius pasaulyje pa- teh“ Pasisvcntus.ų knksc.ony- kepanya buvo išstatytas Kew 
siekė 2652 milionau. I apaštalų. Pvz. katechete Yorko parodoj. Jis buvo iškep-

i Salome dažnai suvaikyto po 15 tas iš 15G viščiukų turinčioj pen- 
mylių per dieną bemokydama kiolika ir pusę pėdų diametro 
katekizmo. ! keptuvėj . ,

Tiedu su viršų nudarda! 
žmonių gyvena: 1451 mil. — 
Azijoj (neskaitant Sov. Sujun
gė:); 404 mįį. — Europoje;
357 mil. — Pietų ir šiaurės | 
Amerikoje; 214 mil. — Sov., 
Sąjungoj; 210 mil. — Afrikoje 
14.4 .mil. — Okeanijoje (Saly
nuose).

Kraštai, su didžiausiais žmo 
nių skaičiais, stovi šiokioje ei 
Įėję: Kinija su 583 milionais 
gyventojų, Indija — 377 mil., 
Sov. Sąjunga — 214 mil., Jung
tinės Amerikos valstybės — 
162 mil., Japonija — 88 mil., 
Indonezija — 81 mil., Pakista
nas su 80 mil. gyventojų

1950-54 m. laikotarpy žmo
nių skaičius daugiausiai padi
dėjo Okeanijoje — 2.6% kiek
vienais metais ir Lotynų Ame-

KUN. VINCENTAS RAITELIS, MIC.
VIKARAS ŠV. MARIJOS PARAPIJOJE, PLANO, ILL.

Mirė sausiu 
rugpjūčio Ib <1.,

Pasiliko dideliame nuliūdime motina Marija Kleuičiatiskicnč, 
broliai ii- seserys. Liūdi Tėvų Marijonų Kongregacija, kurioje a. a. 
Kun. \ iiieas darbavosi 16 su viršum metų.

Kun. \ incentns buvo milijonieriumi Pietų Amerikoje, Ma- 
rianapolio akademijoje mokytoju, diibo Marijonų name Chicagoje, 
mokėsi Marųuette Universitete.

A. a. Kun. Vincentas uolus savo darbe, darugiSkas ir mokslą 
mėgstąs asmuo, buvo visų mylimas.

I ž a. a. Kun. \ kicento sielą Šv. Marijos parapijos bažnyčioje, 
Plano, Illinois, bus atlaikytos gedulingos pamaldos pirmadienį, 
sausio 28 d. Po to bus atvežtas Čikagon. Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje bus vėl pamaldos. Bus palaidotas Šv. Kazimiero kapi
nėse. Apie laidotuvių pamaldas Chicagoje bus vėliau pranešta.

Nuliūdę: Motina, broliai, seserys ir Tėvai Marijonai.

25 d.. 1957 m., sulaukęs 3b m. amžiaus. 
191b iii. Mahauoy City, Penu.

Gimė

Bostono lietuvių teatras
tais metais yra pasiuntęs cent(Atkelta iš 2 psi5čia sklido po visą Lietuvą knyg visų lietuvių bendri reikalai, tai Gustaitieng tik pastaraiam

nėšių gabenamos knygos ir laik- toji vienybė labai greitai atsis-| Vnlriotiins i Hnrt
raščiai rusišku caru okupacijos tato- Mes dabar turime tik bu- atsikviete 1S Vokietijos į Hart-
metais BaigdamasS ’ir laukti tinkamo momento ford’ Conn- nesenial atv^ 
metais. Baldamas pirm. ritei ,___ _______________ ;i , žinomąjį Lietuvos teatrų akto-
naitis pristatė svečius iš New spręsti Maž. Lietuvos reikalus. 
Yorko, kuriais buvo buvęs Klai- Baigdamas įdomų pranešimą, 
pėdos sukilėlių vadas gen. kons. Maž. Lietuvos atstovas Vlike 
Budrys ir Maž. Lietuvos atsto- adv- M. Brakas, prašė visų pa- 
vas Vlike M. Brakas. remti Mažosios Lietuvos švytu

rį, vienintelį spaudos organą 
Kons. Budrio pageidavimas ; “Keleivį”, kuris padėtų išsaugo- 
Toliau sekė organizacijų at- ti bei ugdyti Maž. Lietuvos jau- 

stovų bei veikėjų trumpos kai- n4J4 kartą.
belės sukakties proga ir sveikini Po visų kalbų sekė meninė 
mai buvusiam Klaipėdos sukilė
lių vadui kons. Budriui. Pirm.
Kiemaičio kviečiami kalbėjo: 
naujasis Waterburio Alto pirm.
Trečiokas, Bendruomenės pirm. 
dr. P. Vilešis, buvęs Alto pirm. 
prof. A. Aleksis, Tautinės S-gos 
vardu M. Gureckas, Krikščionių 
demokratų — A. Paliulis, įvai
rių organizacijų veikėja, čia gi-

minėjimo dalis. Akt. V. Vaitkus 
paskaitė Donelaičio Metus ir 
Brazdžionio Partizanai. Danutė 
Malakauskaitė padeklamavo Mai

rių ir režisierių Ipolitą Tvirbu- 
tą. Iš Lietuvos teatro įžymy
bių čia dar yra Stasys Santva
ras, labai uolus kolektyvo vado
vybės narys, visada imąs svar
bų vaidmenį, pastarajam pas
tatyme atlikęs ir solisto vaid
menį. Čia pat dar yra Jurgis 

x Jašinskas, nemažo talento ak
torius, lankęs Lietuvoj dramos 
studiją, nors vėliau ir nuėjęs 
į kitą profesiją. Šalia jų išaugo 
jau čia pat profesionalų lygio 
siekiančio jaunimo, ktirio ryš-renio Jūratė ir Kastytis, prof. kiausiu aUtovu ,renĮ1 N1, 

Aleksio vadovaujamas vyrų
kvartetas padainavo keletą dai
nų.

TRUMPAI

kolskytė, dabar Bostono univer
siteto dramos studijos studen
tė. Išaugo ir stipriai reiškiasi 
Zita Zarankaitė, Regina Nor-

muši M. Andrikytė, Darbininkų — Petronėlė Lusienė (Norkū-

Frakc. vardu J. Valaitis, L.D.S., naitė), veiklios,kat^organizaci- "J"skafčiti'''padidino"Elona Ma- 
rijošiūtė. Pagal tą branduolį ri-

rui 2,300 dol.
_ Parapijos kietom, E_u'ržp7 prič-

apyskaita buvo paskaita bszny- skaičiumi Etovi Jskuti.
etoje sausio 13 d. ir saleje 7 g- .? . r. .J neje vietoje. Prieaugliui, kaip

statistika rodo, daugiausia įta
kes turėjo derliaus ir moralinio 
lygio pakilimas. Emigracija te
turėjo labai nedidelę įtaką.

vėj — sausio 20 d. Iš apyskai
tos matosi, kad parapija gerai 
verčiasi, kad pajamos nemažė
ja, kad parapiečiai rūpinasi sa
vo parapija. Uolus parapijos va-
dovas kun. Pr. Virmauskis dė-] J17 266 pOmokoSe
kojo visiems parapieciams , uz 1 r
talką, už gerus darbus. New Yorko mieste šiais moks

____ BALF Bostono skyriaus i lo metais net 117,266 mokslei-
susirinkimas buvo kviečiamas! v’aB lanką miesto mokyklas, iš-
sausio 16 d. Pasitaikė blogas 
oras. Neatvyko numatytieji pra

leidžiami iš pamokų tikybos mo
kymuisi. Šiemet tikybos pamo-

PADĖKA
nešėjai ir todėl nusistatyta su-'kas lankančių viešųjų mokyklų 
sirinkimą nukelti į vasario 2 d. Į auklėtinių skaičius padidėjo 
7 vai. vak. ! 7,644 palyginus su praeitais

— Bostono Liet. Kultūros moksl° metais.

Klubo susirinkimas kviečiamas 
intern. instituto patalpose š. m.;

2 d. 7 vai. vak. Busvaišaitė, o pastaruoju laiku iš yasari°
kaimynystės atvykai tų talen- St Santvaro paskaita.apie Lie-

vardu P. Jakubauskas, vadina-Į jų veikėjos Nelės Meškūnienės 
mef “103 Klubo” pirmininkas; motina, palaidota antrą Kalėdų
T. Matas, Hartfordo Bendr. apy! dieną po gedulingų iškilmingų režisoriaus pagalba dažnai 
gardos pirmininkas dr. M. De-] pamaldų sv. Juozapo par. baz- p2siekia nuostabiai įdomaus ly-
venis. Dėl laiko stokos nebuvo i nyčioje, Kalvarijos kapinėse ša-

kiuojasi eilė scenos mėgėjų, ku-

gio.iškviesti, bet prie sveikinimų ir ha, prieš aštuoniolika metų mi-,
kalbų taip pat prisidėjo šios rūsio, savo vyro, kuris taip pat j Pirmasis penkmetis yra da- 
Organizacijos: Waterburio skaw buvo žymus lietuvių veikėjas.! vęs Amerikos liet. visuomenei 
tai ir skautės, Ateitininkai šen- — Norkeliūnų šeima prieš! šiuos spektaklius: K. Binkio
draugiai, Liet. .Fronto bičiuliai, šventes gavo liūdną žinią iš Lie “Atžalynas”, R. Blaumanio “In 
Ramovėnai, Tremtinių draugi-, tuvos, kad tenai tragiškai žu-( dranai”, P. Vaičiūno “Tuščios
ja, Rezist. Santara. I v0 Onos Norkcliūnienės sūnus pastangos”, Ch. Dickenso “Ka-

_ .... . , , ,, i Adolfas, brolis veiklios Water- l£dų Giesmė”, V. Karklinio
Po vietinių atstovų kalbų «e’Į burietės Elenos Norkcliūnaitės, “Raudonas vynas” ir dabar K.

ke kons. Budrio kalba, kurią,’Alek3andro ir Kazimiero Inčiūros — A. Gustaičio “Vin- 
galima pavadinti prisiminimų, Norkeliūnų Palaidotas gimtųjų1 cas Kudirka”. Su gastrolėmis šauki 
pasakojimu. Prelegentas P^e- Kybartų kapinėse. sambūris buvęs Hartford, Conn., —
1 r z-x -v r-e v v rv 1 v z v f < ) v, z-1 rv , i v « z-«-»▼ z", u I z u v * _ _ _ _ _ _ _kojęs už nuoširdžius sveikini-, 
mus visiems kalbčjusems, pa-! ~ Ahcc ''==''<• Ališauskai- 
iymėjo, kad jis tebegyvenai Įe' ”‘re ?neS N?“Jn3 Metus- 
“meile ir tarnyba savo tautai
ir tėvynei”, ir kad turime imti 
pagrindu Lietuvos himmf žo-

švęsdama savo vedybinio gyve
nimo 38 sukaktį. Palaidota po 
gedulingų pamaldų šv. Juozapo

džius “Vardan tos Lietuvos, vic'Par- bazn’ Kalvar,Jos kapinėse, 
nybė težydi”. Prelegentas pa-! ~ L,et- radi>° valandėlė, va- 
tarė tautinius minėjimus pradė-| Paujama Colncy žengia į prie- 
ti himnu, o ne malda. Darosi,' Klausytojų bei biznierių di- 
keista dėl šio augšto pareigūnoI dcli« susidomėjimas, nes dėl 
išsireiškimo. Ki praktika ne tik dau^clio skelbimų WWCO radi- 
lietuvių, bet ir kitataučių tar
pe virtusi tradicija. Jungt. A- 
merikos Valstybėse Kongreso 
sesijos pradedamos malda, kū

jo stotis valandėlę lcid,o prail
ginti 10 min.. Programa per 
duodama šeštadieniais nuo 6:20

VVaterbury, Conn., 
Mass., New York,
Canada. Linkėkime, kad vienin
ga dvasia, ryžtingo darbo nuo
taika ir pasitikėjimas ateities 
sėkme lydėtų toliau šio įdomaus 
kolektyvo darbą. Suprantama, 
kad tai yra didelis idėjinis dar
bas, nes visiems kolektyvo na
riams tenka pragyventi iš kito 
darbo, o teatrui skirti didelę 
laisvalaikio dalį, dažnai atsisa
kant net būtino poilsio.

tuvos teatrą. Į susirinkimą kvie 
čiami visi klufto nariai ir visi 
dramos sambūrio nariai.

— Bostono kunigų seminari

ją šįmet baigė ir įšventinamas 
į kunigus Ant. Bendzevičius, ku 
rio tėvai yra seni So. Bostono 
gyventojai. Naujasis kunigas 
pirmas šv. mišias mūsų parapi
jos bažnyčioje atnašaus sekma
dienį, vasario 10 d. 10 vai. Po 
mišių bus jo pagerbimas Blins- 
trubo svetainėje.

— T. Paskalis Sabas, pran
ciškonas, lankė praeitą savaitę 
So. Bostoną ir čia kalbėjo pa
šaukimų klausimais.

40 vai. atlaidai mūsų para- 
Worcester, pi joje bus š. m. balandžio 5, 6, 

MontrealJ7 a. d.

iki 7:30 vai. vakarais. Be Col- Vasario 16 minėjimui

— Ludwlg Juht, žymus estų 
kultūrininkas, mirė sausio 20 d. 
Bostone po trumpos ligos. Bu
vo G2 m. Nuo 1934 m. Ludwig 
Juht gyveno Bostone ir buvo 
vertingas narys čia esančio gar 
saus simfoninio orkestro, kuris 
neseniai apvažiavo su gastrolė
mis didžiąsias Europos sostines. 
Griežė kontrabasu simfoninia- j 
me orkestre ir rengdavo solo Į 
koncertus. Aktyviai reiškėsi es- Į 
tų kultūriniame ir visuomeninia!

T
A A.

ALBERTAS P. PECHOLCAS
Gyveno 4221 S. Arteslan Avė. 
MirS sausio 26 <1., 1957. 1 1 :J S 

vai. ryto, sulaukęs puses amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iŠ Ma

žeikių apskr., Lilaiėių Dvaro.
Amerikoje išgyveno 1 m. 
I’asiliko dideliame nuliūdime

žmona Zuzana (štaškaitS), 
duktė Jadvyga Pueeta, žentas 
Jonas, sūnus Albertas, anūkai: 
Deimante ir Jonas, brolis Hor
monas, brolienė Teofilija ir jų 
šeima, Kiti giminės, draugai, ir 
pažįstami.

Lietuvoje liko duktė Kazi
miera, 2 broliai, švogeriai ir 
fivogerkos.

Kūnas pašarvotas John I'’. 
Kudeikio koplyčioje, 4330 S. 
Califoruia Avė.

Laidotuvės įvyks pirmad., 
sausio 28 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į švenė. 
Panelės Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčių, kurtoje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
vellonies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus: gimines, draugus ir pužį- 
tamus lalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę: Žmona, duktė, sū
nus, žentas ir anūkai. ,

Laidotuvių direktorius John 
P. Kildeikla. Te). LAfavette 
3-0440.

f
riai atkalbėti yra kviečiamas Programos pranešėja! yra 
skirtingos religijos dvasininkas, Kleinaitis ir A. Paliulis, 
kiekvienai sesijai. Tr bendrai pa
ėmus, šiandien yra grąžinama 
malda į įvairias kitokias augs- kviestas AVaehingtonan Trcz. 

- tas institucijas, iš kurių ji bu- Eisenhowerio inauguracijon. Pa 
vo išimta. Reikia pastebėti, kadi kvietimą gavo ryšium su jo 
malda, kuria buvo pradėtas mi-1 veikla rinkimų metu bei nuopel- 
nėjimas specialiai buvo parink- na*s respublikom, partijai. Wa- 
ta, tinkanti įvairių religijų ti- shingtonan buvo išvykęs su 
kintiesiems. ■ žmona med. daktare.

— Mažosios Lietuvos Mylė-

. me gyvenime. Buvo N. Angli-
ALT Bostono skyrius savo jog ka,tų amerikiečių dr-jos ak- 

T, n V, . V P°sčdyjc saU8i0 19 d- svarstė: tyvus narys, palaikė ryšius su
I uT™ kS VaSari° 16 d- mingj.irn° lietuviais. Muzikiniame gyveni-jasmuo iš Waterburio buvo pa- ne programą. Minėjimas bus 

vasario 17 d. 2 vai. p. p. So.
me reiškėsi iš jaunų dienų. 1916 
-1918 m. buvo Helsinkio simfo-

Vicnyb5s reikalai tojų dr-jos metinis narių susi-

Boston High School salėje. P»-|ninlo orkestro narvo. 1918-1930 
grindiniu kalbėtoju yra pakvies' „ b|JV0 Esli> aimfoninio b 
las dr. P. Grigaitis, "Naujienų į 0 orkc8tro narys,
redaktorius ii Chicagos. Nutar-i _ N_ AngllJo, wbĮ Wlieri. 
ta kreiptis j Mass. gubernatoriuj kle#j buvo
kad iiieistų liet. dienos prokla- 20 d int„n, inalitut
maciją. Taip pat nusistatyta u, Iįk,au!!j.ta va|dybo8 ,,ra
kviesti gubernatorių, kad pasa-

Mažosios Lietuvos sūnus adv.i rinkimas įvyko sausio 20 dieną. 
M. Brakas, savo kultūringoje1 Išrinkta nauja valdyba (dalis

nešimo ir vengrų veikėjo prof. i

bei turiningoje kalboje pažymė
jo, kad Mažosios Lietuvos pro
blema nėra pjsenęs dalykas, 
kaip kad prelegentas šiame mi
nėjime iš anksčiau kalbėjusių 
buvo susidaręs vaizdą, bet tai 
yra šių dienų, o dar teisingiau, 
ateities reikalas. Jei kai kas 
mano, kad mes esame per maži 
kalbėtis Maž. Lietuvos reikalais

narių perrinkta). Naujon val- 
dybon įeina: M. Kleinaitis, Pe-

kytų kalbą minėjime. Nutarta'Pet pask3ito, apls vengrų! 
kviesti pasakyti minėjime žodi: sukilimą Menin4Jc da,yje sok,l
kleboną kun. Pr. Virmauskį ir 
Lietuvos garbės konsulą adv.

r,y,3, Valaitis, Stankevičius, Puo' A. Šalną, Kaip kasmet, bus kvie
džiūnaitis. Nariais — Kuzmie- 
kas ir ValantiejuH. Revizijos ko 
misiją sudaro Dclininkaitis, Pe- 
sienė.

— Watcrburio Bendruomenė*

apylinkės metinis narių susirin
kimas šaukiamas vasario 3 d. 
48 Green St. klubo patalpose.su Vokietija, tai šiuo reikalu 

prelegentas pastebėjo, kad gink Dabartinis pirmininkas yra dr. 
lų kovos laikai jau yra pasibai- Vileišis. Apyl. valdyba narius 
gę, ir ateityje tiesos bus jieško- j prašo skaitlingai dalyvauti, 
raa ne ginkluotos jėgos pagal-J G. Kcr.

čiami latvių ir estų atstovai. 
Meninei programai atlikti nusis
tatyta kviesti abu Bostono lie
tuvių chorus — parapijos miš
rų, ved. muz. J. Kačinsko, ir 
vyrų chorą, ved. muz. J. Gaide
lio. Kita3 posėdis tais pačiais 
reikalais bus š. m. vasario 1 d. 
7 vai. vak.

Pažymėtina, kad posėdyje da 
lyvavo ne tik visų ALT auda-

pagrojo smuik n'.nkaa Iz. Vasy-Į 
liūnas.

Toji draugija vasario 8 d,, j 
Jordan Hali rengia mūsų solisto 
Verikaičio koncertą.

_ *

Grace ir Rainier
Paryžiaus metrikacijos įstai 

gos pranešimu, 10 nuošimčių vi 
sų tėvų suteikia savo neseniai 

1 gimusiems kūdikiam# “Grace” 
vardą mergaitėms, arba “Rai
nier” — berniukams.

A. A.

TEODOAAS RALKEVI6IUS
Gyveno 3629 W. «6lli St.

.\llro HUiiKio 24 d.. 1967. 2:15 
Viii. popiet, MulutikęM 72 m. am.

Gimė. Lietuvoje. Amerikoje 
Išgyveno 7 m.

Parinko dideliame nuliūdime 
žmona Oua (Šimkutė). 3 duk- 
terya: Lugenlja Kaanlekas. žen- 
tuH Alekaandrati, unūkoH A-lfi-e- 
daa: ir Irena Hta.nkūniia. žen- 
tan Jurgis, sūnus Zigfridas 
marti Irena, anūkė Aurelija, 
giminaitė Apolonija Oslrouski, 
kiti Kimiliės, drauR-ui Ir pažįs
tami.

Kūnas paša įlotas Mažeika Ir 
Evans koplyčioje, 68 46 S. Wes- 
tęrn Avė.

toiidotmės įvyks pirmad., 
sausio 28 d.. IS koplyčios 1(1 v. 
ryto liūs nulydėtas į kapines.

Nuo.žirdžiai kviečiamo vi
sus: gimines, draugus ir paži 
lamus lalyvauti Alosc laidotu
vėse.

Nuliūdę: Arnotui, dukterys,
sūnus, :n«rtl, žentai tr anūkai.

laidotuvių direktorius Ma
žeika - ijvans. Tel. JiEp. 7-8600

Skelbtis "DRAUGE” aprimoka 

nes jis yra plačiausiai akaitomaa 

lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems.

Mano brangiai ir mylimai Motinai Petronėlei Lusienei (Norkū- 
naitei) staigiai ir netikėtai iniius, visiems prisitlėjusiems bei atsi
lankiusiems į laidotuves, iš pat širdies gilumos tariu ačiū. Nuoširdus 
ačiū vjsįeĮns ti<nn,s<kurie šią sunkią man valandą mane užjautė.

Ypatingą padėką . trokštu pareikšti IVaterburio Šv. JuozajH) 
purap. klebonui kun. J? Valantiejui, kun. A. Karaliui savo maldomis 
velionę ]>aly<lėjusį Amžinybėn, už pravėdintą šv. Rožančiaus prie 
karsto, bei atnašavimų iškilmingų šv. Mišių, asistuotojams kun. P. 
Sabuliui ir A. Gurkliui, MIC, iš Marianapolio. Už atlaikymą šv. Mi
šių ant šoninių altorių kun. P. Pranskui iš Bridgeport, Conn., ir B. 
Beniscvičiui iš N’augatųek, Conn. Pamaldų metu dalyvavusiems 
presbiterijoj kun. J. Bakšiui, iš Roeliester, N. Y., bei kun. kleb. 
J. Valantiejui.

Muz. prof. A. Aleksiui ir jo vadovaujamam chorui už dalyvavi
mų laidotuvėse ir už sugiedotas giesmes koplyčioje. Prof. A. Aleksiui 
ir sol. K. Keliukui tiž muzika bie solo giesmes pamaldų metu.

Kun. P. Pranskui už paskutinį velionei patarnavimą kapinėse. 
Vyčių vyr. komiteto atstovams kun. A. Karaliui ir p. B. Kapočicnci 
iš Boston, Mass., dalyvavimą laidotuvėse.

Moterų S-gos atste-vėms, vadovaujamoms Mrs. S. Dumšicnės, su
kalbėjusioms Rožančių.

Apaštalystės Maldos draugijos narėms už organizuotą dalyvtrvi- 
mų laidotuvėse: p. p. O. Girdzijauskienei, S. Baltmiskicnei, V. Žu
kauskienei, L. Liūnicnei, N. Vasiliauskienei ir P. Laurinaitienei. 
Bostono liet. radijo vulundėlės vedėjui A. Kncžiui, velionę atminu
siam radijo bangomis.

Grabnešiams: A. Paliuliui, .1. Paliuliui, J. Kalinauskui, F. lle\- 
mond, J„ Staugei, ir A. Mcškūnui.

Organizacijoms bei įstaigoms aukojusioms užprašiusioms šv. Mi
šias: Vyčiij Centrb Komitetui, Waterburici Krikše. Deni. skyriui, 
kun. A. Kontautui (Coutons) iš Bostono, Liet. Darb. S-gcn Centro 
Valdybai, Wat. Rūtos Dr-jai. Šv. Onos d-jai. Gyvojo Rož. d-jai, 
Moterų s-gai, Apašt. Maldos D-jai, \Yuterb. Balsuotojų registr. įstai
gai (City Hali), AVaterbury Trust Co., General Baking Co., AVatcrb. 
miesto savivaldy bei (Town Clerk skyrius). Conn. Senatoriui ir Mrs. 
Dominic Castelanu, AYaterburio aldennamii Air. ir Mrs. Stcplien Pet
kus.

Laidotuvių metu nuoširdžiai talkinusioms, nors tai buvo ir Kalė- 
deb: Miss Mary Grinčiūnaitei, Miss llclcn Matiulūnaitei, Mrs. 
Frunees Makauskas, Mrs. A. Ramonienei ir Mr. E. Ažukus.

Teatleidžia visi tie, kurių čia nėra išvardinta, kurie užprašė šv. 
Mišias, vienokiu ai- kitokiu būdu prisidėjo prie mano brangios Mo
tinos Petrmelės Lusienės laidotuvių, tuo mažindami mano sunkų 
ši i (lies skausmų.

Duktė Nell P. MEŠKŪNAS

A. | A.

PETRUI NAVICKUI mirus, 

liūdesy pasilikusiai jo žmonai ir dukrelėms 

nuoširdžiausią užuojautą reiškiame

Viktorija ir Viktoras ž e roti a i

Įdomiausias romanas!

J.GLIAUDA

OftAPftO
NOBIS

PREMIJUOTAS 
ROMA HAS

Gyva Intriga Ir šiurpūs 
įvykiai, išsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų.

Abi dalys vienoje knygoj! 
448 psl. — tik $4 00

Užsakymus siųsti:

11 DRAUGAS11 
2384 So. Oakley Avoaut 

Chicago 8» Illinois
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Mirė kun. V. Raitelis. MIC.

Kun. Vincentas Raitelis, 
MIC, vikaravęs Plano, III., mi
rė staiga širdies smūgiu sausio 
25 d. Gimė 1918 m. rugpjūčio 
21 d. Mahanoy City, Pa. Turė
jo 5 brolius ir 3 seseris. Moti
na, Marija Klemčiauskienė, 87 
m., gyvena Mahanoy City, kur 
kun. Vincentas lankė vietos 
mokyklas Baigęs Mairanapolio 
kolegiją, 1940 m. įstojo į T. Ma
rijonų naujokyną; įšventintas 
kunigu 1944 m. Po šventimų 
buvo misionieriumi Pietų Ame
rikoje. Vėliau dirbo Chicagos 
T. Marijonų namuose. Po to 
mokėsi Marųuette universitete 
ir baigęs mokslus buvo paskir
tas mokytoju Marianapolio

KUN V. RAITELIS, MIC.

akademijoje. Iš ten maždaug 
prieš 2 m. buvo paskirtas vi
karu Plano, III., T. Marijonų 
vedamoje parapijoje. Gedulin
gos pamaldas už a. a. kun. Vin
cento sielą bus atlaikytos pir
madienį, sausio 28 d., Plano, III. 
Iš ten kūnas bus atvežtas į Chi-

x T.T. Marijonų Bendradar

bių, Cicero skyriaus metinė va
karienė įvyks šį sekmadienį, 
sausio 27 d., 6 vai va k šv An
tano parap. salėje

X Per Vandą Urbonienę, 
gyv. 6428 So. Talman Avė., su
aukota $54 sušelpti sergančią 
našlę Zuzaną Miklovaitienę, 
gyv. 7641 So. Union Avė., Chi- 
cagoje.

Aukojo po 2 dol. V. Urbonas,
O. Vaičaitis, dr. Rudaitis, R.
Gruzdis, R. Kaunas, A. Krutu
lis, S. Levanas. Kiti aukojo po 
1 dolerį.

X Mari ja ir Juozas Ročkai,

“Palangos” restorano savinin
kai, nuolatos remia visus kul
tūrinius įvykius. Negalėdami 
dėl savo specialinio darbo daly
vauti aktyviai lietuviškose or
ganizacijose, jie jas palaiko sa
vo aukomis. Jie ir "Rigoletto” 
operos išlaidoms sumažinti 
įteikė 25 dol. auką. Be to, jie 
kasmet užsako kelis lietuvis- *r nuotrauka buvo įdėtos vietos amerikiečių spaudoje, 
kus laikraščius tiems, kurie ne
gali patys apsimokėti prenu
meratos. Jų valgyklą Mar
ąuette Parke yra pamėgę tiek 
seųosios, tiek ir jaunosios kar
tos lietuviai.

KETURIOS GENERACIJOS CHICAGOS ŽINIOS
Grimas motinos šiurpi ! Tardo kitą įtariamą

kelione mergaičių žudyme
Spaudoje iškilu nauji faktai,į Policija stropiai tardo vieną 

kaip nelaiminga nužudytųjų lėkščių plovėją jš valkatų tar- 
mergaičjų mitina lutojo daug po. apie kurį buvo gauta kele- 
kentčt:. Be kitų dalykų, jai i tas pranešimų, kad jis buvo 
atėjo laiškas, kad jeigu ji į Ge- matytas su nužudytomis mer- 
su bažnyčią Milwaukėje nuga-į gaitėmis. Panaudotas melų de- 
tens $l,0<50, tai tų pinigų ateis tektprius rodė kad jisai nesako 
pasiimti' jos duktė, o paskiau, tiesos. Jisai dirbo Summit res- 
bus išleista ir antroji. Motina1 torane, kuris yra toje pat diVmu ir Sąjungos -.urmininku 
kelionę į Mihvaukę atliko šal- į kryptyje, kur buvo rasti ir nu-1 pagrindinės kliūtys
toje sausio 12 d.enoje, pirma žudytųjų lavonėliai. Tas lėkščiųj trukdo šaulių klubo plėtimąsi ir 

plovėjas tvirtina, kad jisai bu-1 veUt,<*^ , ... ,
vo praleidęs kurį laiką su mer- pri<& porą metų, pagal jstsitus ir 

, gaitėmis. bet su kitomis, ne tvarką. Per tą laiką valdybos na- 
ir Įsakė pačiai pirštais neliesti ' Grimas seserimis. Jo pavardė £’ v^ŠaukiSs^
ne3 vokas buvo specialiai pa-i — Edv. Lee Bedvvell, 21 m. . sutotinas šauliu klubo nariu susi- 
ruoštas, kad paliktų pirštų 'amžiaus. Apie jį jo motina sa-i r?nkima?’ kuriame bus išrinkti vi- 
nuospaudas. Policija jai nuro- ko, kad tai valkata, tinginys, dybTir* kontS’LmTsij?=

Siekiant, kad Chicagos visuo- ~ JŪSŲ Pageidarimai iš lietu* ..viii visuomenės?
mene gei įau padėtų jieskoti — Lietuvos šaulių sąjunga bu-

susižinojusi su policija. Jai po 
licija davė, kaip piktadario laiš 
ke buvo nurodyta, žalią voką

Mery Lebrick, gyvenanti 6601 S. Western Avė., atšventė savo dė, kad nuvykus į stotį važiuoti 
90 m. sukaktuves. Ji tebėra sveika ir stipri, turi geras akis_ i» mėgs- taksiu nr. 990. Taksis ją nu-
ta dirbti rankdarbius. Sukaktuvininkei buvo suruoštos vaišės “Silver v • u,,,, jį ' * •* — xj*cmwo samių sąjunga uu-
Tea” anūkų Dresznes namuose, 10040 Talman Avė. Lebrick turi 6 gaDeno j vitsouų, kui ji duvu kokių nors ženklų apie mergai- vo vertinama labai augštai. Ją lie- 
anūkus ir 10 proanūkų. čia matyti keturios generacijos: (iš k. į d.) I apgyvendinta priešais kamba- nužudymą Chicagos laik- tuvių vis.uomen& mylėjo ir gerbė. 
Lebrick duktė Joscphina Pilkis, sukaktuvininkė Mary Lebrick, proa- »i,iq kur buvo sustoie du de- «. i , ., atstojo pagelbinę kariuomenę,
nūke Audrey Žabelio ir anūkė Helen Skroko. Sukaktuvių aprašymas ’ . lasciuose (dėta nuotrauka kitų kaip JAV yra panaši tautinė vie-

1 tektyvai. i dviejų mergaičų, maždaug jų tos kariuomenė. Tenai buvo kitos
Kaip jai buvo nurodyta, mo-jūgio, kurios buvo aprėdytos ‘tVp^VnSj vari

tina pirma nuėjo į Boston par- ; tokiais pat drabužiais, kokiais tojnmos kitos priemonės. Kaip
duotuvę, paskiau į Republican mergaitės buvo paskutinį kar- aukščiau, taip ir dabar, šaulių tar

, ---- pe matome eilini darbininką, a-
tą išėjusios. kademiką su augštu mokslu ir pro

Yra dar spėjimų, kad Grimes Išorių. šauliai turi nemažą skai-
... » •, . ..... cių ir moterų, kurios taipgi ener-

mergaites nužudytos įsvirks- jungai reiškiasi šaulių veikloje.

PILKŲJŲ ŽMONIŲ JĖGA
Tolimojo Vabalninko varpai, poetiniai gabumai ir jos aštrus House. Tada bažnyčioje ji pav 1 . . - zJz-k-iz-k rinoimTomn oiinln to

X Cicero jaunimas, daugiau
sia Cicero A. L. mokyklos mo
kiniai, labai nuoširdžiai dirba 
ir rūpinasi, kad jų organizuo
jamas Vasario 16 d. nepriklau-

per Kalėdas amžinybėn palydė
jo a. a. Mykolą Baroną, rašyt. 
Aloyzo Barono tėvą. Prieš pen
kis mėnesius tos pat Vabalnin
ko kapinės amžinam poilsiui pri 
glaudė ir jo motiną Anelę Ba
ronienę.

sąmojus pralinksmindavo visa-, dėjo dešimtame suole tą voką 
da visus. Baronienė buvo inicia- » Priekin atsisėdusi meldėsi
tyvos žmogus. Jos pastangomis 
Vabalninke buvo pastatytas gra 
žus kryžius.

Patekėjus raudonajai prole
tarų saulei ir nevienam inteli
gentų, duonai užsitikrinti, nu-Baronų šeima anais laisvės 

somybes šventės minėjimas metais buvo gerai žinoma visa- • lenkus galvas prieš naujuosius 
viešpačius, atėjo naujos dienos

nesidairydama, kaip jai buvo 
piktadario laiške įsakyta. Lau
kė ji ištisas keturias valandas, 
tačiau niekas neatėjo pasiimti. 
Grįžusi į viešbutį negalėjo kąs
nio nuryti. Paskiau ji nuėjo į 
bažnyčią 11 vai. nakties, nes

čiant joms nuodus. Tas daly- Mūsų pageidavimai būtų, kad lie
kas tiriamas. *uv!l> visuomenė daugiau dėmesio

kreiptų į Saulių klr 'o c aniza- 
ciją ir padėtų sutelkti laugiau lė
šų klubo organizaciniams reika
lams paremti, kaip: įsigvti uni
formas, vėliavas, sporto įrankius, 

Į Chicagą atvykęs dominin- orkestrą ir daug kitų dalvkų, įei 
ne tiesiogine auka, tai bent atsi-

Pavojus Š. Afrikai tapti 
komunistiška

kuo puikiausiai pavyktų. Jau- me Vabalninke. Mūrininkas My 
nimas rengia labai įdomią ir kolas Baronas, nors ir jokių 
originalią programą su jauni- mokslų neišėjęs, stebino vietos 
mo reefratais, muzika, tauti- intelgientus savo išmintimi ir 
niais šokiais, įscenizavimais, vaizduotės lakumu. Būdavo, at-
deklamacijomis. šiam uoliai važiuoja tik naujas agronomas, {syviųjų lietuvių rezistentų di- 
dirbančiam jaunimui papildo-, tai pirmasis interesantas ir pri- Į džiulę diviziją, apjungusią visą 
mai talkon dar atėjo mok. A. sistato — “Mykolas Baronas., Lietuvą. Anelė i? Mykolas Ba- 

Dar nebuvo Vabalninke tokio ag ronai atvirais žodžiais tiesiai įBaukienė ir S. Gadliauskas.
X Vasaros grožybes ne tik 

prisiminsime, bet ir jos gra-

ronomo, kuris būtų nepamėgęs 
Mykolo už jo išmintį žemės ū- 
ki0 ir sodininkystės reikaluose,

oaznycią n vai. naaues, konas kunigas Jean Minery g&. £nkanCi ša
piktadario laiške nebuvo pazy-, VQ paskaįtoje nurodė, kad Šiau- nv vos ir kitus kultūrinius pasiro-

ir Baronams... Jie stojo nė į mėta, kada ji turi būti bažny- į r^g rįkoje veikiantieji tėro- dymus. Juk mūsų organizacijos
spalio revoliucijos ar gegužės čioie — diena ar nakti. Bet ir __  j_____________ tikslas — Nepriklausoma Lietu-
pirmosios paradų gretas, ne į
liaudies deputatų eiles, bet į pa-

akis rėždavo visą skaudžią tei
sybę, jų kišepėse glauądavosi 
pogrindžio atsišaukimai ir per

cmje dieną ar naktį. Bet iriristai yra daugumoje paruošti va. _ 
vėl niekas neatėjo, laaa ji Par* | Maskvoje ir vartoja Maskvos cagos šaulių klubo pirmininkas 
važiavo namo. ginklus. Jeigu pasitrauktų P- V- Abramikas.

Namie ji gavo daugiau laiš- prancūzai iš Alžyro, esąs pa- -------
kų, reikalaujančių vaduotpini- 
gių, tačiau policija jai pasakė munistai.
nekreipti dėmesio, nes jie jau tankų dalinio veteranas iš II |

va! — baigė pasikalbėjimą Chi-

žiąsias spalvas matysime bei Į uįį tuos profesoriškus klausi- jų rankas dešimtimis sklisdavo
turėtu gražiu oru pasidžiaugsi- mus, kuriuos jis pateikdavo ag- 
me žiūrėdami Sophie Barčus ronomams ir į kuriuos, atsaky-
radijo programos paskutinio mo jieškodami, agronomai daž- 

cagą, Aušros Vartų parapiją ir | pikniko filmą) kuris yra gra- nokai turėdavo gerai galvą pa- 
iš čia išlydimas į Šv. Kazimiero įiai pagamintas. Šie spalvoti sukti. Taip pat ir kiti miestelio
kapines. Buvo visuomet links
mo, draugiško būdo, darbštus 
ir mėgo mokslą.

X Juozapina ir Feliksas Ja- 
sinskai, Blue Island, III., šį šeš
tadienį mini savo 50 metų ve« 
dybinio gyvenimo sukaktį. Jie 
susituokė dar Lietuvoje, 1907 
m. Į Ameriką atvyko 1912 m. 
Išaugino dvi dukteris ir 2 sū
nus. Kaikurį laiką sukaktuvi
ninkai gyveno Marąuette Parke 
ir Roselande. Šiuo metu Juoza
pina nesveikuoja. Sukaktuvių 
proga Jasinskus aplankys jų 
šeimos nariai bei bičiuliai.

X A. a. Petronėlė Doveikie
nė iškilmingai palaidota sausio 
11 d., iš Šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčios, Šv. Kazimiero

paveikslai, kuriuose mes ir sa
ve matysime, bus rodomi So
phie Barčus radijo programos 
metiniame parengime, kuris

inteligentai ar tarnautojai vis 
jieškodavo draugystės su My
kolu, jo kukliame namelyje sve
čiuodavosi ir vaišindavosi tra-

įvyks vasario 3 d. Lietuvių au-i^0“1^ vabalninkėnų alučiu, 
ditorijoje. šią filmą pagamino I Juos visus ten traukė ta PaPras 
Balys Brazdžionis.

X Rašytojas Ant. Gustaitis, 

kuris kovo 2 d. Chicagoje skai
tys savo humoristinę poeziją 
Užgavėnių vakare Keymens 
klubo patalpose, bus specialiai 
pagerbtas jo naujosios knygos 
“Anapus teisybės” išleidimo 
proga. Visi Chicagos lietuviai 
kviečiami tame vakare ypatin
gai gausiai dalyvauti.

X Lituanicog . futbolo ko
manda, po trijų sėkmingų pa

kapinėse. Ji buvo labai geros Į sirodymų, sausio 271 d. 1:30 v. 
širdies moteris, amžina narė Armory salėje, 234 E. Chicago 
visų katalikiškųjų draugijų ir J avė., turės ketvirtąsias šios 
vienuolynų. Paliko dukterį Ade-1 žiemos žaidynių rungtynes su
liną ir žentą I. Koleckį.

X Tėvų Saleziečių jaunimo 
stovyklavietės patalpose Ceder 
Lake, Ind., pirmosios savait
galio rekolekcijos vien tik aš
tunto skyriaus berniukams 
įvyks š. m. balandžio mėn. 26 
d. Jas praves saleziečiai tėvai 
V. Duffy ir A Sabaliauskas.

X Liet. Salezieč’ų koplyčia 
prie Cedar Lake, Ind., iki šiol 
dar neturi vargonėlių. Naujus 
ar vartotus įtaisiusiems 4;e bū
tų labai dėkingi.

graikų tautybės 
Olympics.

kornand;

X Teodoras Ralkevičius po 
sunkios ligos mirė ir bus laido
jamas pirmadienį

vojus, kad tenai įsigalėtų ko- KAS KA IR KUR 
„numatai Kun. Minery yra! ”

— Lietuviu Dantų Gydytojų
, , , . . . .... , , dr-jos susirinkimas įvyksta dan-buvo susekę kas juos rašo: vie-: Pasaulinio karo ir atvyko | I gy(j Mačinikienės bute, sausio 
nas ligonis iš Downew veteranų į JAV užmegsti ryšio su ameri- 27 d. 2 vai. p.p. Visos narės kvie-

kiečiais veteranais. 'čia?os dab’vauti svarbiems pasi
tarimams. Vaidybaligoninės.

į kitų rankas, į kaimus ir vien
kiemius. Anelės Baronienės hu
moristinės eilės, raižančios rau
donuosius, nors grubios ir net 
vulgarios, skambėjo žmonių lū
pose. Vienu metu naktį ji iš
tepliojo visus plakatus su Sta
lino paveikslais, visiems manant, 
kad tai atliko jaunimas.

Mykolą, Baroną paskutinį kar 
tą atsisveikinau 1944 m. liepos

ta ir įdomi pilkojo žmogaus as- j 21 d. Tada jis buvo miestelio 
menybė, jo sugebėjimas papras-i sargu. Baltųjų partizanų dali- 
tai pasakoti visokius dalykus iš : nys traukėsi iš miestelio, palik- 
įvairiausių sričių. Į kompaniją i damas miestelį Dievo valiai. My 
kiekvienu metu linksmą nuotai- i kolas stovėjo lazda pasirėmęs 
ką įnešdavo Anelė Baronienė, ir jo akys buvo pilnos ašarų. Pa
Taip būdavo pas juos namuose, 
taip ir didžiuliuose vabalninkė-

sibučiavome ant greitųjų, žode
liu persimetėme. Jis sakė lik-

nų baliuose. Anelės Baronienės, siąs poste, saugosiąs žmonių na 
=■! mėlius, stovėsiąs, kol nauji žmo

ŠAULIŲ KLUBO UŽDAVINIAI
Pasikalbėjimas su Chicagos šaulių klubo pirmininku p. V. Abramiku 

A. GINTNERIS Chicago, III.

Skelbkites “Drauge”
Naujasis 1 estanaentas - 

šventas
LSST yra nepartinė, demokrati- sutelpa visų pažiūrų ir įsitikini- 

nė organizacija, kuri atgimė JAV mų žmonės, šauliai vienas kitam 
ir plečiasi. Jos atgimimo lopšys—-i broliai ir seserys!
Chicaga; pirmieji vadovai — A. — Ar turite kultūrinių parengi-
Valatkaitis, VI. Isganaitis ir kiti, <mų ir meno reikalams sekciją? i l'ertė He> vių nalboi JUOZAPAS 
kurie aktingai dirbo organizacinį — Chicagos Šaulių klubas turi ’ KVIRECKAS — Kauno Arkivys* 
darbą pirmuosius dvejus metus, meno kuopelę, kuriai priklauso ke ' 'mpas Metropolitas IV laida. Iš 
Dabar Chicagos Šaulių klubas tu- lios dešimtys jaunimo, kurie jau 'Mdo “LUX” 1947 m Stutgarta 
ri keletą šimitų narių. suvaidino visą eilę scenos veikalų. pUsl Kaina $1.59 Gaunama

Sutikęs dabartinį klubo pirminiu Neseniai jie aplankė Racinę o da-
k, LJeturip Auditorijoje pasitei- klt>“. &TuriT“ ip‘į

rią tautinių šokių grupę, kuri da-1
— Kuriam tikslui yra atkurta lyvaus ir LB Chicagos apygar- !

šaulių sąjungą JAV? dos rengiamoje tautinių šokių
— Atkurtoji Šaulių sąjunga šventėje birželio mėn. 30 d.

tremtyje nesiriboja tiktai JAV te- — Kokia organizacinė padėtis '•----- ------------------- —...---- 1
ritorija; jos vienetų yra ir Kana- šaulių klubo Chicagoje? , '*MllllllUlllllllllllllllUllllllllllll,;nHlllllf
doje, sako klubo pirmininkas V. — Chicagos Šaulių klubas jau P O P II L 3 R
Abramikas. — Šaulių sąjungos veikia dveji metai. Turi kelis šim- r v r v k H n
vienetus stengiamės atkurti visur, tus narių, kurių ketvirtoji dalis . iTIflIA III A U DCČiDCC
kur tik randasi norinčių joje da- Yra nauji šauliai. Yra daug asme-j Ll I nUftNIfJ.H KbVIrtd

X Jonas šoliūnas, Vaclovas! ngs lazdą jam ištrauksią. Ta 
Kleiza ir Skirmuntas Radvila, lazda simbolizavo jo amžinąjį 
naujam semestrui prasidėjus,, atsirėmimą j savąją numylėtą- 
persikėlė į naują butą. Naujas ' ją žemę, nežiūrint, koks vargas 
adresas yra: 518 E. Green str., bus, kokias kančias teks pakel-
Champaign, III. ti. ...

X Mcškeriotoj? ir medžioto- Raudonieji vicjpačiai 
jų draugija Cicero III., savo kar^ supurtė Lietuvos sodybas, tuvos nepriklausomybę; siekti vie 

u iaiateigimui paminėt’, Šiandien ^liua ir Setaaa. Jie nežin- Į
daro parengimą Gobio svetai-! 'JO’tu Pona® » ar Prole jaunimą fiziškai ir moraliai stip- 

tar3S buvai, ar tu pyragą su ry ir jj įjungti j Lietuvos laisvi- 
medumi valgei, ar sužiedėjusį1 nimo darbą; ugdyti jaunimo tarpe
duonos kąsnį laikei rankose.'ir*pa,?a.rb? .8aX° kilmei ir niai atvykęs iš Europos, sausio m.,a-a vio„o u,,-; n<m„ kalbai, šauliai taipgi ugdo loja-’ ... vlsus- kur‘e nenu-i lumą JAV kraštui, o vadovybė rū27 d. 3 vai. d. n.. Vvčiu salele. t x:------:xi—u------  pjnasį politiniai susiskaldžiusios lie

X šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje, sekmadienį, vasario 
17 d., 10 vai. vyksta iškilmin
gos Lietuvos nepriklausomybei 
paminėti pamaldos. Pamokslą 
pasakys kan. F. Kapočius.

X Paulina Žalnieriūnaitė Jan

nėję, 1500 S. 49 avė.
X Dr. Kazys Pemkus, nese-

“ 0 R A U G 5 < ’ 
?334 So. Oaklev <Ue. 

8, Illinois

lyvauti — visame laisvame pa- nų, kurie galėtų įsijungti > klubą; ninw*iinnm
šaulyje. Sąjungos tikslai yra tie kaip buvusieji šauliai. Klubas jau; Surinko JUZE DAUŽVARDIEira 
patys, kaip ir buvo nepriklausomo- pasireiškęs kaip stiprus organi-
je Lietuvoje. Šiandien, kada lai- zuotas vienetas. Kviečiami visi 
kinai mūsų nepriklausomybė yra — —

Kokia 3-ji Fatimos 
paslaptis?

Ar Rusija bus atversta?
Šiuos ir kitus aktualius klausi

mus kun. J. Kuzmickis svarsto 
knygoje

F ATIMA IR MES
Kadangi autorius pats lankėsi 

apsireiškimų aplinkoje, todėl, jam
27 d. 3 vai. p. p., Vyčių salėje, sįienke. I šiaurę iškeliavo My-
Ateit.ninkų sendraugių susirin- kolas, kalėjimuose sėdėjo Ane- , ..... j . .
kime papasakos apie dabartį-1 jė, paslaptinga mirtimi iš gy- ™nybes ir lietuviško dar- PpSaKiimaš

tuvių visuomenės grąžinimus prie

ne3 nuotaikas Europoje. vųjų tarpo išsiskyrė jaunesny
X Aleksandras Kum s kis, s's sūnus Benjaminas, 

žmona Phyllis ir Al. Pivarūnas1 Koncentracijos stovyklos ir 
su žmona, praleido kelias savai- k Įėjimai padarė savo. Anelė 
tęs atostogų Mexico City ir ki- Baronienė, sugrįžusi iš kalėji- 
tUa. mo ir kiek pagyvenusi Vabalnin

X Bernardine Lawrence ir ke, mirė praėjusią vasarą. Da
bar gi, tik po žmonos mirtiestdenė (Jankevičienė), Nijolės •>»"“ Gedavo ir - ™

, ,  vestuvės numatomos nava su ri J 18 KazKOKių pasviečiųJankutės motina, po ilgos ligos 
mirė vakar Šv. Antano ligoni
nėje. Apie laidotuves bus pra
nešta vėliau.

X Nepamirškite, kad šį va
karą Lietuvių Auditorijos di
džiojoje salėje įvyksta links
mas subatvakaris. Pradžia 8 v. I «. » , .; X š'. Jurgio parapijos baza-
Puikus bufetas, gėrimai ir sta-1 rag Vykata šiandien vakare ir
liukai. Šokiams groja geriausia 
Čikagos lietuvių kapela, vado
vaujama B. Pakšto. Visus ma
loniai kviečia atsilankyti Čika
gos Akademikai Skautai.

ryt PQ Pietų psrap. salėj.

Niekas nėra tiek turtingas, 
kad nieko nestokotų, niekas nė
ra toks vargšas, kad kitam ne
galėtų padėti. Leonas XIII, universitetą.

vestuvės numatomos pavasarį 
Abu yra Marųuette Park gy
ventojai.

X Genovaitė Ir Juozas Gied
raičiai, bridgeportiečiai, šiomis 
dienomis mini 25 metų vedybų 
sukaktį.

Jie augina dvi dukras, vyres
nioji Genovaitė studijavus ba
letą, yra įsijungus J “Ateities” 
šokėjų grupę. Lanko De Paul

į namus 
paleistas, per Kalėdas, širdies 
smūgio ištiktas, mirė ir Myko
las Baronas.

Du žmonės — pilkieji lietu
viai — jų valia, ištvermė ir kan
čia, jų Dievo ir tėvynės meilė, 
prakalbose nedeklaruota, bet 
prakaitu ir kančia antsp:uduo- 
ta, yra simbolis lietuvių tautos 
didvyriškumo ir pilkojo žmo
gaus dinamiškos jėgos.

VI. Rmj.

Kaip vertina šaulių klubo nuoširdus, giedras, paprastas, kaip 
{steigimą buv. šaulių sąjungos va- tų piemenėlių regėtojų gyveni- 
dovai ir kiek j{ remia? Imas. Bendrai: svarstymai psicho-!

— Daugelis buvusių šaulių są- į logiški, įtikinami, atsargūs, išva- 
jungos vadovų ir eilinių šaulių, dos taiklios, žodžiai, sakiniai vaiz- 
I----s* ----- J1_., ’ Hincri” (S. MatullS, MIC).dingi’

F ATIMA IR MES — gausiai 
iliustruota, įrišta kietais viršeliais, 
255 psl. knyga. Jos kaina nuo šių 
metų pabaigos sumažinta iki $2.

Kita to paties autoriaus kny
ga —

kurie galimi pavadinti idėjiniai 
šauliai, kurie <tik yra laisvame pa
saulyje, pasišventusiai dirba Lie
tuvos Šaulių sąjungos tremtyje 
Centro Valdyboje, darbo prezidiu
me arba vietinių klubų valdybose, 
nesigailėdami sveikatos ir asme
niškų lėšų. Tačiau reikia pripažin- j •• mumc LalEa
'ti, kad dalis buvusių rinktinių va- IVicltTJil mUlTlS KIIlDct 
dų, padėjėjų ir net apdovanotų 
šaulių Žvaigžde, šaulių organiza
rijoje nedalyvauja. sireiškimai Lietuvoje ir Europo-
, — Ar jaunimas domisi šaulių jP. Knyga iliustruota: įrišta kie- ' 
klubo veikla? .tais viršeliais ir jos kaina $2.00.

Tai oupapi asth knyga V Iru JOU re- 
Jcptų grynai lietuviškų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
dlenS, kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo Ir televizijos stotis, surinko pa
čius (domiausius lietuviškų valgių 
receptus Ir DRAUGAS Juos Išleido 
labai parankioje formoje. Pirmų kar- 

, tų tokia knyga pasirodo knygų rln- 
Joje aprašomi Švc. Marijos ap-! koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang

Kaina — $2.00— Šauliai per 20 metų Lietuvo-
iŠ?Vl’ki'e užMky™. ,u pinigai. |: .u

DRAUGAS 

2334 S. Oakley Avė.

CHICAGO 8, TLE.

dabar einama. Užtat jaunimas 
noriai dalyvauja klubo meno kuo
pelėje, vaidinimuose, tautinių šo
kių grupėse ir 1.1. Jaunimas mėgs
ta dirbti ir šviestis šaulių klube 1

Reikalaukite knygynuose arba

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Aveuue, 
CHICAGO 8. ILL
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