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Egipto prezidento Nasserio naujas Suezo planas
Pažvelgus politiko akimis į 

Jugoslavijos ir Lenkijos- įvykius
Prieš devynerius metus Maskvos auklėtinis Tito, gelbėdamas 

savo kailį, Jugoslaviją pakreipė į „tautinio komunizmo“ kelią. Ti
to tokį mostą padarė ne iš geros valios ar noro Jugoslaviją atpalai-1 
duoti nuo Maskvos.

Jis tai padarė pajutęs, kad 
Kremlius ruošiasi Tito asmenį 
suvaržyti; pajuto rimtą pavojų, 
kad Tito turi besąlyginiai pasi
duoti Maskvos kontrolei. Prieš 
darydamas posūkį, slaptai susi
rišo su Anglija, per kurią ryšys 
pasiekė Ameriką. Vakarams mo
mentas buvo svarbus, nes „šal
tasis karas“ karštėjo ir dviejų do 
minuojančių jėgų — demokrati
nės laisvės ir komunistinės ver
gijos — skilimo jau nebuvo ga
lima sulaikyti. Gavęs padrąsini
mą ir paramą, Tito viešai metė 
kovos pirštinę Kremliui. Šio smū 
gio sudavimas Kremliui nėra Ti
to nuopelnas. Jis priklauso to 
momento politinei situacijai — 
Kremliaus apsiskaičiavimui, kad 
laikas Titui laužti ragus, kuris 
bandė iškilti į vadovybę komu
nistinėje imperijoje. Suprantama 
gi buvo Stalino baimė susilaukti 
savo pašonėje nepageidaujamo 
konkurento ir pavojingo asmens. 
Šis nuopelnas nepriklauso ir Ju
goslavijos tautoms. Jos laikėsi 
neutraliai.

Vakarų Europos
jaunimo dienos

BERLYNAS, kovo 22. — Va
karų Europos katalikų jauni
mas, vadovaujamas tarptautinės 
federacijos, rūpinasi susipažinti 
su komunizmo idėjomis. Balan
džio 1—6 d. Berlyne rengia stu
dijų dienas, kur bus nagrinėja
ma tema: „Komunizmas, krikš
čionybė ir jaunimas“. Paskaitų 
tarpe numatytos: „Religijos per
sekiojimo tarpsniai Rytų Euro
poje per pastarąjį dešimtmetį“, 
„Komunizmo plitimas pasauly
je“, „Krikščionis ir dialektinis 
materializmas“, „Kuo ir kaip tu
rime padėti Rytų Europos jauni
mui?“ ir kt.

Viceprezidentas Nixon, grįžus jam iš Afrikos į VVashingtoną, svei
kinamas savo dukrelių — Julijos (kairėje) ir Patricijos , (INS)

Vengrų tauta, tiek daug kentėjusi, 

naujų kančių pavojuje

Airiai išsprogdino
automatinį telefonų

BELFAST, šiaurinė Airija, 
kovo 22. — Airiai nacionalistai 
vakar išsprogdino automatinį te
lefoną Ballymenoje, Antrim aps
krityje.

Airiai nacionalistai reikalau
ja, kad Britanija grąžintų šešis 
šiaurinės Airijos apskričius Ai
rijos respublikai.

Diktatorius salėje
BELGRADAS, Jugoslavija, ko 

vo 22. -— Jugoslavijos diktato
rius Tito vakar atvyko į Brioni 
salą, kur gydosi nuo reumatiz
mo.

Neturėtų pasitraukti
iš gyvenimo

FRIBURGAS, Šveicarija, ko
vo 22. — Katalikų savaitė buvo 
Šveicarijos Friburge. Jos metu 
turiningą paskaitą skaitė žymu
sis jėzuitas Riquet: „Bažnyčia 
ir modernusis pasaulis“. Pasak 
jo, tikintieji neturėtų pasitrauk
ti iš gyvenimo, nežiūrint, kad 
žmonija susiskaldžiusi. Dievo ka 
ralystė bus atbaigta ne žemėje. 
Katalikų Bažnyčia pripažįsta 
tautines bendruomenes, šeimą, 
valstybę, tačiau modernusis pa
saulis esąs pasiekęs evoliucijos 
laipsnį, kuris turįs vesti į žmo
nijos vienybę. Derėtų esą, kad 
suvereninės valstybės vis dau
giau Siaurintų savo suverenumą.

Vizituos Pijų XII
Naujas streikas

PARYŽIUS, kovo 22. — Po
piežius Pijus XII gegužės 13 die
ną privačioje audiencijoje priims 
Prancūzijos prezidentą Rene Co- 
ty.

Atvyksta į JAV
BONNA, Vokietija, kovo 22. 

— Vakarų Vokietijos generolas 
Adolf Heusing šį sekmadienį at
vyksta į Jungtines Amerikos 
Valstybes, kur bus dvi savaites. 
Jį pakvietė admirolas Arthur 
Radford, JAV jungtinių vadų 
štabo viršininkas.

Egiptas nori gauti 70 procentų
1

visų Suezo kanalo pajamų
KAIRAS, Egiptas, kovo 22. — Egipto prezidentas Nasseris 

reikalauja 70 procentų visų Suezo kanalo pajamų atiduoti Egiptui. 
Likusių pajamų 25 proc. būtų skirta kanalo pagerinimui ir 5 proc. 
įdėta į nepaprastų reikalų fondą.

Tokį pasiūlymą Nasseris patie 
kė Jungtinių Tautų generaliniam 
sekretoriui Dag Hammarskjol- 
dui, kuris dabar tariasi Suezo 
kanalo naudojimo reikalais su 
Egipto prezidentu.

Diplomatiniai sluogsniai pra
neša, kad Hammarskjold buvo 
griežtas ir nepalankus Nasserio 
gražiems žodžiams. Yra duome
nų, kad Suezo kanalas pilnai bus 
atidarytas trijų savaičių laiko
tarpyje.

Naujas streikas
SOUTH AM PTON, Anglija, ko 

vo 22. — Southanipthon uostas 
vakar buvo paralyžuotas, kai 
5,900 uosto darbininkų sustrei
kavo, protestuojant prieš naudo
jimą laivyno vilkikų, kurie pa
gelbėjo Queen Mary laivui iš
plaukti į New Yorką.

Jūrininkas rado
#50,500 — gruzino

HONOLULU, kovo 22. — Roy 
E. Williams, jūrininkas iš Bilo- 
xi, Miss., pastebėjo du pinigų 
maišus ant šaligatvio, kai Ha- 
waii banko ginkluotas automo
bilis nuvažiavo. Jis atidavė mai
šus, kuriuose buvo $55,500, poli
cininkui. Pinigų maišai iškrito 
iš automobilio.

Nehru partija
laimėjo rinkimuose

NEW DELHI, Indija, kovo 22. 
— Indijos premjero Nehru kon
greso partija laimėjo rinkimuose 
daugumą dešimtyje valstybių iš 
trylikos Indijos valstybių.

• Klaipėdos dramos teatre 
1957 m. vasario 10 d. pastatyta

Priešingai atsitiko su lenkų 
valstybe. Ne Gomulka iškovojo 
dabartinę padėtį Lenkijoje. Jis 
tik išdrįso prasi kišti, matyda
mas, kad lenkų tauta nerimsta. 
Sunkus kelias iš sovietų vergijos 
į demokratinę laisvę.

Palaipsninis kelias

Lenkija pasirinko palaipsninį 
kelią — per tautinį komunizmą į 
savistovumą. Čia ypatingą vaid
menį vaidina Lenkijos katalikai. 
Kardinolas Steponas Višinskis 
yra toji figūra, kuri dabartinėje 
kovoje vaidina pagrindinės svar 
bos vaidmenį. Jis nesiafišuoja, 
bet jo žodis yra lemiamas. Mas
kva tai žino, bet nedrįsta kišti 
perdaug atvirai savo pirštų. Len 
kų tautos 93 proc. yra katalikai.

Šiandien peranksti teigti, kad 
Lenkija jau išsilaisvino iš Mas
kvos replių. Ji pradėjo eiti geru 
keliu, padarė stiprių žingsnių į 
priekį, bet laisvės ribos nėra pa
siekusi ir sudarytų Kremliaus 
barikadų nėra išardžiusi.

Kremlius nusileido

Kremlius lenkams nusileido, 
nes jie paprašė mažesnio „pasi
aukojimo“. Vengrija iš karto pa 
prašė besąlyginio Kremliaus nu
sileidimo. Šiandien ji pralaimė
jo, tačiau paaukotas laisvei ven
grų tautos kraujas išaugins stip
riausią medį, kuris sužaliuos ir

į Daugiau miliono
dalyvavo laidotuvėse

MANILA, Pilipinai, kovo 22. 
i — Pilipinų prezidentas Ramon 
Magsaysay, trečias Pilipinų pre
zidentas, žuvęs praėjusį sekma
dienį lėktuvo katastrofoje, šian
dien iškilmingai palaidotas.

Prezidento Magsaysay palai
kus vežant į kapines daugiau 
kaip milionas žmonių užtvindė 
Manilos gatves.

K. Sajos komedija „Septynios ; praskleis laisvės žiedus Vengri- 
ožkenos“ premjera. Spektaklį re-1 joje ir už jos sienų — visoje 
žlsavo Vyt. Jasinskis. ! Kremliaus imperijoje.

Bolševikai lieja ašaras
OKUPUOTA LIETUVA. — Bolševikai, ypač okupantų pa

taikūnai ir visojkie rusifikatoriai, jau seniai skundžiasi lietuvių 
rašytojų „nekovingumu“.

„Tiesa“ 1957 m. vasario 16 d. -
savo vedamajame vėl kelia iš 
naujo senuosius nusiskundimus, 
juos net sustiprindama. Okupan
tų lietuviškai leidžiamas orga
nas posteringauja, kad „priešai 
išsijuosę puola mūsų liaudies iš
kovojimus. Prasidėjęs ideologi
nis priešų puolimas reikalauja, 
kad rašytojai užimtų ne gynybi-

da iš mūsų nesusilauks“. Ypač 
„smeigti priešą“ ir parodyti „ko
vos dvasia įgyvendintą rūstybę“ 
reikalaujama pirmoj eilėj vaikų 
literatūroj, dramaturgijoj, poe
zijoj ir prozoj - satyroj, nes ten 
bolševikai iki šiol buvo silpniau
si...

nę. bet at.kuoj.nfi, poziciją, lai[ . S“ -T‘™os'' v^KSienimai ro-
kytų savo ginki, visuomet pa-, ^gurnas L,eluvos ra-

J sytojų turi lietuvišką nugarkaulį
ruoštą, kuris tiesiu taikymu ir 8unkiau8ioge apIinkybėgę fean 
smeigtų priešą. Ideologinio nu-|do išlaikyti rašytojo savistovu-
siginklavimo mūsų priešai nieką- mą.

Būtų žingsnis 

į taiką
KAIRAS, Egiptas, kovo 22. — 

Jungtinių Tautų generalinis sek
retorius Dag Hammarskjold rei
kalauja Izraelį pasitraukti iš EI 
Auja trikampio Negeb tyrumo
je, kaip pagrindinio žingsnio į 
Izraelio — Egipto taiką.

Izraelis turbūt šį reikalavimą 
atmes.

Hammarskjold jau antrą die
ną posėdžiauja su Egipto parei
gūnais. Nori išspręsti Suezo ka
nalo naudojimo klausimą ir pa
šalinti Izraelio — Egipto įsitem- į 
pimą, kuris kiekvienu momentu 
gali virsti karine ugnimi.

Privalo laikytis 19Jfl metų 
paliaubų

Hammarskjold įsitikinęs, kad 
Izraelis turėtų pasitraukti iš EI 
Auja trikampio ir Izraelis ir 
Arabai privalo laikytis 1949 me
tų paliaubų, kuriomis buvo baig
tas Palestinos karas.

19 mylių EI Auja trikampis 
guli palei pasienį tarp Egipto 
Sinajaus pusiasalio ir Izraelio 
Negeb teritorijos. Kadangi tyru
ma vartojamas susisiekimas, tai 
trikampis norima demilitarizuo
ti.

Kol bus karinis įtempimas
1955 m. Egiptas apkaltino Iz-j 

raelį trikampio užėmimu. Izrae
lis sako, kad jis pasiuntė ten tik 
policijos dalinius apsaugai, nes 
Egipto kariuomenė užėmė pozici
jas arčiau pasienio.

Izraelis nenori pasitraukti iš 
Ei Auja trikampio, kol ten bus 
karinis įtempimas.

• Kanados ministerių kelionės 
po užsienius 1955 - 56 m. kaina
vo $43,732.

PARYŽIUS, Prancūzija.—Ry- 
šiumi su iš Vengrijos ateinan
čiomis žiniomis apie pasinešimą 
išbaltinti ligi šiol net Maskvos 
pasmerktą „Rakosi —Geroe kli
ką“, dienraštis „Le Monde“ ve
damajame „Argi neostalininė 
reakcija Budapešte?“ rašo: „Ar 
vengrų tauta, kuri tiek kentėjo 
nacionalistinio sukilimo dieno
mis, yra naujų kančių pavojuje ?
Ar gi jai lemta vėl patekti po 
tuo pačiu jungu, kokį ji kentėjo 
nuo 1945 ligi 1956 metų?“

t
Suminėjęs Juozo Rėvai straips 

nj oficialiniame komunistų par
tijos orgąne apie reikalą reabi
lituoti Rakusį ir eilę kitų ženklų, 
dienraštis rašo: „tas dalinis iš
teisinimas ,kaip ištikimas aidas 
atitinka taip pat dalinį Stalino 
išteisinimą, kurį jau kelinta sa
vaitė daro ChrušČevas...“

Maskva tars savo žodį

„Le Monde“ priduria, kad 
„vengrų krizės išsprendimas pri 
klauso išimtinai nuo Maskvos.
„Tačiau — rašo dienraštis — aiš 
kiau bus matyti tiktai po Kada
ro pasimatymo su Chruščevvp 
Tada, be abejonės, bus patirta 
ar Kremlius, kur atrodomai stipĮ 
rėja neostalininė reakcija, tikrai
nori grąžinti valdžią Vengrijoje* Taigi, kaip paprasta bolševikų 
tiems, kuriuos jis pats vadino' agitatoriams: „vėl ateina nauji 
Rakosi — Geroe klika, kad tuo-j ešalonai“. Ne atvežami, bet „pa

tys ateina“, lyg kokie savanoriai. 
Ir tai — ištisomis šeimomis, ku-

4 lakūnai žuvo
ORLANDO, Fla., kovo 22. — 

B-47 sprausminis bombonešis 
šiandien tuojau nukrito pakilęs 
iš Pinecastle oro bazės. Keturi 
lėktuvo įgulos nariai žuvo. Lėk
tuvas skrido atlikti karinių pra
tybų.

Kauną gerins
KAUNAS, okup. Lieutva. —■ 

Kaune numatoma sujungti Požė
los gatvę su Vilijampolės rajonu, 
įrengiant po Žaliakalniu tunelį; 
Nemuno saloje — įruošti parką 
ir vandens sporto stotį; Nemuno 
ir Neries santakoje — įrengti 
stadioną.

Diplomato nuomonė
Vienas diplomatas Suezo pa

dėtį taip apibūdina: Nasseris sė
di prie vairo ir jis pilnai tai žino.
Jis atidarys kanalą Egipto sąly
gomis ir visos laivų bendrovės, 
įskaitant Amerikos ir Anglijos, 
skubės naudotas Suezo kanalu.

Jei Nasseriui pasiseks įvykdy-1 Ambasadorių saugo 
ti savo pasiūlymą, Egiptas lai
mės dešimt kartų daugiau paja
mų negu pirmiau gaudavo.

Suezo kanalas 1955 m. turėjo 
56 milionus dolerių netto paja-, . ,
mų, iš kurių Egiptui teko 3 mi-lrn! Arthur Gardner 
lionai dolerių.

1 HAVANA, Kuba, kovo 22. -
Kuboje pasklido gandai, kad su
kilėliai nori pagrobti Jungtinių 
Amerikos Valstybių ambasado- 

JAV amba
sadorius saugomas, nors gandai
apib'dinti „fantastiškais*

Lietuviai prievarta vežami į

Kazachstaną piešti dirvonų
Trumpai iš visur

• Pasiliks Iiytų Vokietijoje. 
Sovietų Sąjungos užsienio rei- 

I kalų ministeris Gromyko ir ap- 
VILNIUS, okup. Lietuva. — Vilniaus radijo 1957 m. vasario saUgOS ministeris Zukov Rytų 

17 d. pranešimu, į „Kazachstano dirvonų įsisavinimo rajonų gele- Berlyne pasirašė su komunistine 
žinkelio stotis vėl ateina ešalonai“. Į Kazachstaną nugabenta 400 Rytų Vokietijos vyriausybe
seimų.

To paties Vilniaus radijo tei
gimu, „nuo dirvonų ir plėšinių 
įsisavinimo pradžios Kazachsta
no kolūkiuose įsikūrė daugiau 
kaip 32,000 naujakurių šeimų iš 
Ukrainos, Baltarusijos, Lietu
vos, Moldavijos ir kitų respubli
kų“.

mi užsitikrintų visišką Vengri
jos pajungimą“ — baigia „Le 
Monde“.

Vengrijos lėlinis premjeras 
Kadar dabar yra Maskvoje, kur 
tariasi „ideologiniais ir ekonomi
niais“ klausimais su Kremliaus 
vadais.

KALENDORIUS

Izraelį kaltina

GAZA, kovo 22. — Gazos egip 
tietis mayoras Mouhir Rayess 
apkaltino Izraelį 36 Gazos civi
linių asmenų nužudymu. Jų lavo
nai rasti grioviuose netoli Egip
to — Izraelio pasienio.

Mayoras sako 700 Gazos gy
ventojų dar nesurasta.

„su
tartį“, pagal kurią 400,000 sovie
tų karių pasiliks ir toliau Rytų 

j Vokietijoje. Kremlius pažadėjo 
„nesikišti“ į vidaus reikalus.

• ..Poilsio namai“ Nidoje ir 
Juodkrantėje. Bolševikai skelbia 
statysią „poilsio namus“ Nidoj 
ir Juodkrantėj. Neringoj jau vėl 
pasirodė briedžiai. Pirmieji iš jų 
pasirodė 1956 metais. Buvo pa
stebėti jau trys, o paskiausiu me 
tu atsirado ir prieauglis. Grei
čiausiai jie bus per ledą atėję iš 
Karaliaučiaus srities.

rių tik vienų ligi šiol ten „atvy
ko“ per 32,000. O kur dar „sava
noriai“, atsiųsti be šeimų — 
„gražaus pavyzdžio kitiems pa
rodyti“...

Ir kiek kur tos rūšies „entu
ziastų“ bus dar prirankiota į ki
tus panašius rajonus, kur niekas 
savo noru nenori vykti, tik ne
bent iš partijos ar milicijos „kvie 
timų“ sužino, jog įrašytas ten ir j 
ten išvykti „savanoriu“...

Kovo 23 d.: šv. Viktoras ir šv.
Bonaventūra; lietuviški: Jūrei
vis ir Vismantą.

Kovo 24 d.: III gavėnios sek- __________________ ______ __
madienis, šv. Gabrielius arkan- ORAS
gėlas; lietuviški: Tolivardis ir Oro biuras praneša: Chicago
Glandė. ' je ir apylinkėje šiandien — ga

Saulė teka 5:52, leidžiasi 6:05. j limas lietus.

Jungtinių Tanių generalini* sekreterius Dag Hammarskjold ir E-
gipto prezidentas Abdel Nasser (kairėje) susitiko Kairo mieste ap
tarti jautrius Suezo kanalo klausimus. Jų pasitarimų rezultatai gali at
nešti taiką ar karą Vidurio Rytuose. (INS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Tarp Izraelio ir arabų tebevyksta kariniai susikirtimai pa

lei pasienius.
— Anglijoje šiandien 2,500,000 pramonės darbininkų yra pa

siruošę streikuoti. Anglijos vyriausybės tarpininkai bando sustab
dyti streikų. Jau 200,000 laivų statyklų darbininkų streikuoja.

— Jungtinių Amerikos Valstybių C-Ą7 transportinis lėktuvas 
nukrito į Pacifikų apie 200 mylių nuo Japonijos. Lėktuve buvo 
10 įgulos narių ir 57 keleiviai. Yra baimės, kad visi žuvo.

— Prezidentas Eisenhoweris ir Britanijos premjeras Mac- 
millan, apsvarstę ir nesutarę Vid. Rytų klausimais, vakar Bermu- 
dos konferencijoje pasuko į Europos apsigynimo problemas.

— Jungtinės Amerikos Valstybės yra pasiruošusios įsijungti 
į Bagdado paktą, kurį sudaro Irakas, Iranas, Turkija, Pakistanas 
ir Britanija. Tai paaiškėjo Bermudos konferencijoje.

— Vengrijos komunistinis premjeras Kadar vakar Maskvoje 
puolė Jungtines Amerikos Vaistytus, kurios, girdi, ..grasina ki
toms valstybėms, kai tuo tarpu dėvi draugiškumo kaukę“.

— Pilipinų vyriausybė priėmė Charles E. Bohlf n kaip Jungti
nių Amerikos Valstybių ambasadorių, nors Bohlcn, dabar ambasa
dorius Rusijai, dar neturi paskyrimo į Pilipinus.

— Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Dag Hammarsk- 
jold reikalauja Egipto vyriausybę taikos labui negrąžinti savo ka
riuomenės į Gazos ruožą ir neginkluoti Sharm - EI Sheikh apylinkę 
šiaurinėje Akabos įlankoje.

— Libija ir Libanas priėmė prezidento Eisenhouierui Vidurio 
Rytų ekonominę ir karinę programų, nukreipiu prieš komunistinę 
agresiją.

— Pranešama, kad Britanijos vyriausybės tarpininkai susi
tarę su unijų vadais, kad laivų statyklų darbininkai baigs streiką. 
Taip pat susitarta su kaikuriomis geležinkelių darbininkų unijo
mis, kad geležinkeliečiai nesijungs į visuotinį streiką, kuris šian
dien numatytas.

— San Franeiseo mieste, Calif., vakar žemė drebėjo.

>



*■» DTENRASTTS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS

MOŠŲ KOLONIJOSE
Hiicagoje

Įdomus Užgavėnių balius

rinkti darbininkus rengiamai 
pramogai. Pranešama, kad, ser
ga mūsų draugijos narys Jonas

Užgavėnių balius, suruoštas Azukas, 6830 So. Artesian Avė.,
Santaros Chicagos skyriaus pas 
kutinj šeštadienį prieš gavėnią,

kuris keletą savaičių buvo ligo
ninėje, o dabąr sveiksta namuo-

praėjo nepaprastu pasisekimu. se gydytojo priežiūroje. Kas
Baliun gausiai atsilankė Chica 
gos visuomenė ir ypač akademi
nis jaunimas. Western Ballroom 
didelė salė buvo patraukliai ir 
spalvingai dekoruota liaudies 
motyvais, paruoštais D. Jukne
vičiūtės. Suaukotą lietuviškų 
valgių bufetą pavyzdingai tvar
kė Ilona Pakštaitė. Bare, pa
puoštame mūsų liaudies posakiu 
“Kas per Užgavėnes gers van
denį, tą visus metus troškulys 
kankins”, šeimininkavo Julius 
Lintakas. Jam ypač daug pa
dėjo mielai sutikęs patalkinin
kauti J. Grigaliūnas.

Programą atliko Simo Velba- 
sio bajeto studijos mokinės Bi
rutė Barodicaitė, Roma Izokai- 
t$rtė, Aušrelė Druskytė, Rūta 
Graužinytė ir Aurelija Balytė, 
akompanuojant Antanui Skridu
liui. Trumpa programa buvo 
labai įspūdinga. Publikai jau
nąsias baletininkes pakartotinai

gali aplankykite. Jonas priklau 
So ir daugeliui kitų organizaci
jų. Ona Svirmickienė

Šv. Kazimiero minėjimas
Kovo 10 d. 5 vai. p. p. Auš

ros Vartų parapijos mokyklos 
vaikučiai, paruošti seselių ka- 
zimieriečių ir muz. J. Mačiulio, 
atšventė šv. Kazimiero minėji
mą su programa, kurioje pa
sveikinimą lietuviškai ir angliš
kai pasakė A. Būga ir G. Urban 
cik. VII ir VIII skyrių mokiniai 
pagiedojo giesmę į šv. Kazimie
rą — Aleksio; pianinu pagrojo 
P. Cope, Jolanda ir Andrius

šiasi Singenbergerio mišparams, 
kuriuos giedos su parapijos cho 
ru ateinančių 40 valandų atlai
dų metu kovo 31 ir balandžio 1 
bei 2 dienomis. P. M.

Puikios vestuvės

Kovo 2 d. fivč. P. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijos baž 
nyčioje kun. Edvardas Abro
maitis sutuokė Stasį Bagdoną 
ir Galiną Salvaitytę.

Lietuvių auditorijoje įvyko 
vaišės, kuriose dalyvavo dau
giau 100 svečių. Jaunojo dėdė 
Kazimieras Bagdonas atvyko iš 
Ohio su visa šeima, ir jaunasis 
susipažino su giminėmis tik ves
tuvių metu.

Jaunasis priklauso Chicagos 
šaulių Klubo meno kuopelei ir 
todėl svečių tarpe buvo daug 
šios kuopelės narių.

V. Išganaitis pasveikino jau
nuosius Chicagos Saulių Klubo 
vardu ir pasakė kalbą, įteikda-

Kopliauskai ir jauniausias prog- mas jauniesiems dovaną. Žodį
ramos dalyvis — 5 metų Min
daugas Mačiulis. Vaikų darže
lio mažieji atliko ritminę mu
ziką, I ir II skyriai pašoko švei 
carų šokį; akoredonu pagrojo 
Patr. Brieshke. IV skyrius pa
šoko “piruette”, o III skyrius

iššaukus į sceną, joms buvo į- šokį “Paslaptis”. M. T
teiktos rožės

Programos gale, prisegant po
orchidėją, buvo pagerbtos ba
liaus globėja, visuomenininke 
Ona Biežienė ir daugiausia už 
baliaus pasisekimą atsakinga 
dr. Antanina Mačiuikienė. Dr.

Statkutė pašoko “tap dance”, o 
V ir VI skyriai dviemis balsais 
padainavo lietuviškų dainelių. 
Pabaigai VII skyrius vykusiai 
pašoko tautinių šokių. Progra
mą pravedė kun. A. Kelpššs, 
MIC, ir parapijos klebonas kun.

tarė ir meno kuopelės administ
ratorius Juozas Ulevičius, įteik
damas taip pat dovaną, ir dar 
kalbėjo keletas svečių.

Iš Romos gautą jauniesiems 
Šv. Tėvo apaštališko palaimini
mo aktą perskaitė V. Išganaitis.

Povestuvinei kelionei Stasys

Laidotuvių dieną iš Šv. Juo
zapo lietuvių parapijos bažny
čios, po trijų iškart atnašautų 
šv. mišių, žemiškieji velionies pa 
laikai buvo nugabenti į kapines, 
kur ilga automobilių vilkstinė 
sugabeno didelį būrį žmonių, at 
vykusių palydėti velionį į am
žinojo poilsio vietą.

Po religinių laidojimo apeigų, 
kurias atliko kun. dr. Valiušai- 
tis ir kun. V. Vičas, organizuo
tos lietuvių visuomenės, k. ra
movės, skautų, tautinės sąjun
gos, tremtinių draugijos ir kt. 
atstovai pasakė trumpus atsi
sveikinimo žodžius.

Velionis paliko našlę dr. Ks. 
Žilinskienę, Lietuvoje buvusią 
žymią gydytoją, moterų orga
nizacijų veikėją ir buv. skaučių 
vadę, taip pat dukteris — dr. Vi 
tą Vileišienę, Mrs. Bowen ir Ri 
tą Žilinskaitę.

A. a. prof. J. Žilinskas buvo 
vienas uoliausių Lietuvos medi
cinos mokslo kūrėjų, ilgametis 
universiteto anatomijos bei his
tologijos profesorius. Nesveti
mas dr. Žilinskui buvo ir visuo
meninis darbas. Ir Waterbury.- 
je aktyviai reiškėsi LB apylin
kėje'(yra buvęs apylinkės ir a- 
pygardos valdybų narys), pri
klausė karių Ramovei, L. Sava
norių Kūrėjų Sąjungai, buvo

Los Angeles, Calif.
Teatro reikalai

Kovo 16 d. įvyko jungtinis 
scenos mėgėjų sambūrio valdy
bos ir narių susirinkimas. Sam
būrio pirmininkė D. Mitkienė ir 
sambūrio sekretoriai S. Makare- 
vičius ir V. Dovydaitis apžvelgė
nuveiktą per dvejus sambūrio; žmona, 
gyvavimo metus darbą bei fi-'i 
nansinę sambūrio būkle.

Sambūris pastatė Binkio “At
žalyną” ir Adomėno “Svetimas 
plunksnas”. Pastarasis veika
las vėliau buvo ir pakartotas.
Per pastatymus buvo jaučiamas 
publikos susidomėjimas sambū-Į 
rio darbu, kas rodo, kad vietos,1 
teatro veiklai yra dėkinga dir-į 
va.

nų žvilgsnį lietuvių kultūron”. 
i 'Taip pat jis palinkėjo lietuvių 
tautai galimai greičiau išlais- 

i vinti savo šalį ir atkurti savo
nepriklausomą valstybę.

Tame pobūvyje garbės sve
čiais buvo konuslarinio korpu
so nariai, jų tarpe ir Lietuvos 
konsulas dr. J. J. Bielskis su 

Draugo IJepon.

Scštądlenls, kovo 23. 1957

“Juk toks prastas įrankis, kaip 
skersinis pjūklas, į Lietuvą at
keliavo tik 1 šimtm. pirmoje pu
sėje”. Turi būti “XIX šimtm. 
pirmoje pusėje”.
\r i-ūpliuilės dėl

DIRBTINŲ DANTŲ
sl>iliiiii) ar erzinimo?

Nebūkite apsiinkiiiti laisvų dirbti
niu danių slidinėjiniu. lAkritimu ,1»-1 
klibi' .linui kai valgote, kalbate ar juo
kiatės. Tik užtiaiMtykite truputi 

i l-'ASTTKKTH ant dantų plokštelių. 
. . t-.-, -.i- . . ' šie nialonus milteliai nuostabiai duosAnt. Kuksteles straipsnyje Į dni- sm patogumų, b.-i tikrumų pa|ui- 

Jokio
piiiu los košės skonio. Jie yrrt. ųl- 

K4«T-

PATIKSIJMMAS
snj patogumų

“Lietuvių kryžiai”, išspausdin-1 . i""« tvirčiau.
1 i Ililiputu los košėti skomo. Jie

tame "Drauge” kovo 9 d. 2 psl. kaliniai tie-, rūgšties). Pirkit
antroje skiltyje, išspausdinta:1. Nepraleiskite >lv dūlėjančių A

3S=

A. | A.

A. Mačiuikienės globojančią ran ( a. Švedas, MIC, tirp atskirų 
k:> yra' patyrė si visa studentija ( programos dalykų papasakoda-
(;'i yra išrinkta Lietuvių Stu
dentų Sąjungos garbės nare).

Puikiai grojo “Amertones” or 
kestras, vadovaujamas Kožiko. 
Jame taip pat groja stud. Leo
ną? Narbutis. Baliun atsilankęs 
“Užgavėnių žydas” apdovanojo 
visus lietuviškais riestainiais.

Vasario 16 gimnazijos naudai 
pravestajam dovanų paskirsty
mui paveikslus paaukojo Chica
gos Meno Instituto studentai Da 
nutė Sakalauskaitė. Rita Šimans 
kytč ir Kęstutis Zapkus. Vasa
rio 16 gimnazijai gauta 120 dol.

Jaunimo namams, statomiems 
T'vų Ti-ziiilų. kuriuose bus l’e- 
luviška šcž! aideninė mokykla, 
salės jaunimui ir kitiems lietuviii 
kultūriniams reikalams, skirtas 
Ramunių šokis davė 80 dol.

Kosto -Ostrausko “Kanarėlės” 
vajui paskirta 25 doleriai.

Prie įvairiausių darbų dirbo 
Rasa Berkauekaitė, Liud Šmvlk 
štvs, Jonas Gibaitis, Giedrė 
Zauniūtė. Rasa Gustaitytė Laks 
tuonė Betkauskaitė, Rita Šimans 
kytė, Kostas Žibąs, Lionė Liš- 
liūnaitė. Jonas Bagdonas, Dalia 
Modcstavičiūtė, Rimgaudas Ali
šauskas, Dalia Lukošiūnaitė, Al 
gis Juškys, Rimas Vėžys, Aldo
na Gudaitytė, Bronius Juodelis 
bei kiti skyriaus nariai. Sky
riaus pirm. Ramojus Vaitys 
tvarkė techniškuosius rengimo 
darbus, o Gabrielius Gedvilą — 
informaciją. (aj)

mas įdomių nuotykių, patirtų 
karo aviacijos ‘dalinių kelionė
se. Šios nedidelės ir labai miš
rios parapijos mokyklai vadovau 
ja seselė M. Eduardą. Nors mo
kyklą lanko įvairių tautybių 
vaikučiai, tačiau lietuviškos dai
nos žodžių tarimu buvo jų aiš
kiau padainuotos, negu angliš
kos. Taip pat lietuviški šokiai 
buvo jų gerai suprasti ir vi
siems patiko. Dabar mokyklos 
berniukų choras intensyviai ruo

Jj

ir Galina išskrido lėktuvu j Mia-, Amerikos Lietuvių Tautinės Są- 
naia Beach, Fla. E. Čibiras 3ungos garbės narys ir kt.

Pirmosios sovietų okupacijos 
metu profesorius bei jo šeima 
buvo persekiojami ir labai var
go. Besislapstydamas velionis 
arešto šiaip taip išvengė. Nacių 
okupacijos metu irgi aktyviai 
priešinosi jų užmačioms. Už- 
plūstant komunistams antrąjį 
kartą. dr. Žilinskas su šeima 
(viena duktė su vyru buvo jau 
anksčiau pabėgę į Vakarus) pa
sitraukė iŠ- Lietuvos.

Waterbury, Conn.

Palaidotas prof. Jurgis Žilinskas

Ilgokai sirgęs buv. Vytauto Di 
džiojo universiteto Kaune pro- 
fesorihs Jurgis Žilinskas mirė 
kovo 15 d. vakare ir buvo palai
dotas kovo 18 d. Kalvarijos ka
pinėse Waterburyje, Conn.

Savo namuose mirusį, bet pa
šarvotą laidotuvių įstaigoje, ap
lankė daug Waterburio bei apy
linkių lietuvių; buvo atvykusių 
net iš New Yorko ir kitur. Ke
liolika gyvų gėlių vainikų liūdi- 
J° pagarbą mirusiam lietuviui 
mokslininkui.

Diskusijose buvo paliesta 
daug opių sambūrio veiklai te
mų. Be abejo naujoji sambūrio 
vadovybė visus iškeltus klausi
mus turės savo veiklos plane.

Didesniam visų scenos dar
buotojų bei mėgėjų bendro dar
bo našumui šaukiamas vi<ioti- 
nis scenos entuziastų susirin
kimas. kuriame kiekvienas, ku
riam rūpi lietuviškojo teatro 
reikalai, bus laukiamas ir mie
las svečias bei talkininkas. Su
sirinkimas įvyks kovo 31 d., sek 
madienį Šv. Kaziimero parapijos 
svetainės patalpose tuojau po 
sumos 12 vai. * B.

Lietuviai vėl pasižymėjo
Vietos Tarptautinio Instituto j 

rengtame metiniame pobūvyje 
š. m. kovo 18 d. meninę progra
mos dalį vykusiai atliko lietu
viai. Lucija Z ikienė padainavo' 
kelias lietuviškas dainas. Jai a- j 
kompanavo gerai žinomas mūsų i 
kompozitorius Bronius Budriu-' 
nas. Budriūnas paskambino pia Į 
ninu savo kūrinį “Grave, Lega-1

prof. dr. JURGIUI ŽILINSKUI mirus, 
žmona Ksaverą Žilinskienę, dukterį dr. Vitą 
Vileišienę, jos šeimą ir artimuosius nuošir- 
džausiai užjaučiame. ,-1

VALE IR KAZYS PALCIAUSKAI

TIKTAI MI SŲ FIRMA ŠVEDIJOJE GALI TAIP PIGIAI
PASIŲSTI PAKILTUS. PALYGINKITE TIK

KELETU SIUNTINIŲ: ‘ '
Turime naują katalogą — virš 50 standartinių siuntinių, 'ku

rie gali būti pasiųsti Velykų šventėms. z
Siuntiniai mirniituoiai pasieks adresatus Lietuvoje per 5 — 6 savaites
Siuntinis Nr. 77

5. sv. hard salami - dešros 
rūkytos dešros

5 ” rūkytų lašinukų 
5 ” rūkyto kumpio be kaulo

Siuntinis N r. 82 ............... $39.50
20 sv, rūkyto kumpio be kaulo.

Siuntinis Nr. 60 ............... $38.50
10 sv. kumpio be kaulo 
10 ” rūkytos dešros

Siuntinis ’• v i m r. 87

$36.561 Siutinis Nr. 66 .............. $16.20
10 sv. sugar crystal

5 ” farina 
5" ryžių ' /' c

$36.00

$30.90
3 sv. grynų taukų 
3 ” sugar crystal 
3 ” ryžių 1 a •
3 ” hard salami dešros
3 ” kumpio be kaulo, rūkyt.
1 ” juodų pipirų

Siutinis Nr. 70 .........
2sv grynų taukų

sugar crystal -
ryžių 1 a
rūkyto kumpio be kaulo 
farina ,,
skalbimui muilo 
prausimuisi muilo 
pien. šokolado t
cocao
sviesto

2
2
2

2

to”.
Mūsų menininkai klausytojų i 

Į JAV atvyko 1946 m. ir visą buvo pasveikinti gausiais ploji- i
laiką gyveno Waterburyje ke
lerius metus su »savo vyresn. 
dukters šeima; vėliau su žmona 
įsigijo nuosavus namus ir juo
se gyveno. ,

Waterbury tuščiau... B. J.

mais. Programos vedėjas Duke, 
C. Banks, Bolivijos konsulato; 
kancleris (jo tėvas yra Bolivijos! 
konsulas), palankiai įvertino mū j 
sų . menininkų pastangas, dėko-: 
damas jiems už suteiktą “malo-

MES TAIP PAT SIUNČIAME JŪSŲ PARUOŠTUS SIUNTINIUS 
UŽ PIGESNES KAINAS NEGU KITUR 

Galite atvykti asmeniškai arba užsakymus pasiųsti paštu:

ATLANTIC GIFT SERVICE CO.
1824 VVEST CHICAGO AVĖ., CHICAGO 22, ILL. 

Telef. EVerglade 4-5220

Giovanna

CHICAGOS LIETUVIŲ
-č - t

VYRŲ CHORAS

VERDI

— Stato — 

LIETUVIŠKAI

3 veiksmų

operą

4 paveikslų

E. BLANDYTft, Grovienė

Yra kabama mieste, kad STEIN TEXTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
{vairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.

“RIGOLETTO”

Suvalkiečių draugijos žinios

Vasario 27 d. Hollyvvood sa
lėje įvyko Chicagos Lietuvių Su 
valkiečių Draugijos eilinis susi
rinkimas. Pirm. Adelė Burbie
nė pradėjo susirinkimą ir pra
nešė, kad mirė trys draugijos 
nariai — J. Siekis, F. Krištopai 
tis ir M. Miravičienė. Mirusieji 
buvo pagerbti atsistojimu.

Nutarimų rašt. F. Brazaitis 
perskaitė praėjusio susirinkimo 
nutarimus. Vasario 16 minėji
mo komisijos pranešimą skaitė 
Vitalius Utara. Pranešimas prii 
imtas. Praėjusiuose susirinki
muose draugija paskirdavo dau
giau ar mažiau pinigų geriems 
tikslams, todėl susirinkimas nu
tarė papildyti kasą, surengiant 
kokią pramogą. Tam tikslui iš
rinkti komisijon Vitalius Utara, 
Ona Švirmickas ir Vytautas U- 
tara. Komisija jau paėmė Ven- 
geliausko salę, 4500 S. Talman 
Avė. balandžio 7 d. 2 vai. p. p. 
ir kviečia visus lietuvius daly
vauti.*

* Sekantis susirinkimas įvyks 
kovo 27 d., trečiadienį, 7:30 vai. 
vakaro Hollywood salėje. Visi 
privalo dalyvauti, nes reikės i£-

Operos spektakliai įvyksta 

1957 mėty
kovo mėn, 30 d. 8 vai. vak. 

ir
kovo mėn. 31 ck 3:30 vai popiet

MARIJOS mokyklos salėje,
67 ir So. Caliiornia Avė., 

Chicago, III.

A. GEČAS, Chormeisteris

Meninė priežiūra dali. VYT. VIRKAUS

A. KUČIŪNAS, Dirigentas

LYRIC JDPEROS ORKESTRAS

Rūbai iš Chicagos Civic operos

Baletas S. VELBASIO vadovybėje

KVIETIMAI gaunami:

MARGINIŲ krautuvėje, 2511 W.

KARVELIO prekyboje, 3322 So. Halsted St.,

SAVRIMAVIČIAUS kr., 4358 S. Fairiield Avė.
Paštu užsakant reikia siųsti ir čekį, pažymint die
ną ir kainą: VYRŲ CHORAS, 2524 W. 69 St., Chica

go 29, Illinois. Kvietimai yra po 5, 4, 3 ir 2 dol.

69 St.

VISI KVIEČIAMI Į OPEROS SPEKTAKLIUS
J. VAZNELIS, Sparafucilc

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų:
Geriausios ANGLIŠKOS bei *'worsted MEDŽIAGOS kos

tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50
Visokiausių pamušalų nž pigias kainas. Spausdintas šilkas 

ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiųue taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai ..............................................98c.

60 colių vilnonės medžiagos ir “flannel” vyriškiams ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ..............  ..................... $1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki s 
$2.98, tiktai ..........................  . ....................................... $1.39 J

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik .$1.09

Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek
vienu pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai ( 
..“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip

pat liekanas medžiagų pamušalams nž baisiai pigias kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

I blokas į ry tus nuo Halsted St., V/2 bloko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOnroe 6-8152.

DRAUGAS 
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TĖVĄ FELIKSĄ PRISIMENANT
1932 m. kovo 2d d. Šv. Kryžiaus ligoninėje Chicagoje mirė 

kun. Feliksas Kudirka, MIC, Tėvų Marijonų vienuolijos pro
vincijos Amerikoje įkūrėjas.

Velionį pažinau 1913 metų rudenį — netrukus po to, kai 
jis, šios vienuolijos atkūrėjo arkiv. Jurgio Matulevičiaus lydimas, 
atvyko į Jungtines Amerikos Valstybes. Tai buvo laikai, kuomet 
lietuviai masiniai imigravo Amerikon. Pasidarė ankštos iki to 
laiko pastatytosios lietuvių bažnyčios, ir trūko lietuvių kunigų. 
Pvz. Chicagoje jau buvo įsikūrę apie 70,000 lietuvių, tačiau pa
čioje Chicagoje tebuvo septynios lietuvių parapijos — Šv. Jur
gio, Dievo Apvaizdos, Šv. Mykolo, Šv. Juozapo, Šv. Kryžiaus, 
Aušros Vartų ir Visų šventųjų. Kiek atsimenu, tik dvi jų te
turėjo po vieną vikarą. Kitose klebonai vieni visus parapijos rei
kalus aptarnaudavo. Šalia Chicagos arkidiecezijoje buvo dar trys 
lietuvių parapijos — Šv. Baltramiejaus, Waukegan, III., Šv. An
tano, Cicero, Ilk, ir Šv. Kazimiero. Chicago Heights, Ilk Trūks
tant lietuvių kunigų mūsų parapijoms, numanu, kad klebonai 
džiaugėsi sulaukę talkininkų kun. Kudirkos ir kun. Kazako as
menyse. Visi juos kvietėsi j talką ir visiems jie talkininkavo. 
Padėjo klebonams šeštadieniais ir sekmadieniais, vedė misijas ir 
teikė kitus dvasinius patarnavimus parapijose.

Studentaudamas gyvenau pas Dievo Apveizdos prapijos. kle
boną kun. Mykolą Krušą. Tai buvo 1913 metų rudenį, kai kun. 
Krušas buvo atkeltas iš Waukegano į Dievo Apvaizdos parapiją, 
kuri tuo metu buvo gausi parapiečiais. Būdamas vienas, kun. 
Krušas į talką pasikviesdavo kun. Kudirką, kuris, iš prigimties 
būdamas uolus, ilgiausias valandas išsėdėdavo klausykloje, sek
madieniais pasakydavo po kelis pamokslus ir padėdavo klebo
nui kitas apeigas atlikti.

Netrukus kun. Feliksą arkivyskupas paskyrė Šv. Mykolo pa
rapijos klebonu. Parapija buvo labai blogoje padėtyje visais at
žvilgiais. Čia plačiai buvo paskleista bedieviškoji spauda, dau
guma žmonių buvo atšalę nuo religijos arba prieš ją kovojo. Be 
to parapija buvo paskendusi skolose. Tėvui Feliksui nejuokais 
reikėjo dirbti. Jis dirbo dienomis ir naktimis. Jo darbas, uolu
mas ir didelis pasišventimas atnešė didelius vaisius — parapija 
buvo pastatyta ant kojų visais atžvilgiais. Negana to, buvo pa
dėti pagrindai Tėvų Marijonų provincijai Amerikoje. Po keleto 
metų tėvas Feliksas buvo nukeltas į Aušros Vartų parapiją, kuri 
taip pat buvo liūdnoje padėtyje. Jis ir ją atgaivino, 
y. Sulaukęs daugiau uolių ir šviesių marijonų — kun. Vinco 
Kulikausko, kun. prof. P. Bučio, kun. Meškausko, o vėliau dar 
ir kitų, — jau galėjo planuoti vienuolijos ateitį. Netoli Chica
gos nupirktas ūkis, kur pastatyti vienuolyno rūmai. Perimtas 
dienraštis “Draugas” (1918 m.). Įsteigta augštesnioji lietuvių 
berniukų mokykla (kolegija) 1926 m. Hinsdale, III. Kiek Vėliau, 
kun. Jonui Jakaičiui talkininkaujant, buvo surasta ir nupirkta 
puiki nuosavybė .Thompson, Conn., kur buvo perkelta berniukų 
aušgtesnioji mokykla, kuriai jau vadovavo nauja ir stambi jė
ga — kun. dr. Jonas Navickas.

Tėvas Feliksas buvo didelis visuomenininkas. Savo šviesiu pro
tu ir reta išmintimi jis daug padėjo visoms mūsų organizacijoms. 
-Tiesa, jis savo patarimų niekam nepiršo, bet kas jo pasiklausė — 
neklydo ir laimėjo. Daug yra laimėjusios ir mūsų organizacijos, 

'. kurios paklausė jo patarimų, žodžiu — savo išmintimi, nepa
prastu uolumu ir darbštumu tėvas Feliksas palaikė ir sukūrė 

į daug gražių mūsų kultūros židinių. «
Ta pačia proga norėčiau pakartoti tai, ką esu rašęs apie ve

lionį, jam mirus prieš 25 metus. “Velionis nė vieno žodžio ne
pasakė be tikslo, nė vieno darbo nepradėjo, kurio nebūtų įvyk
dęs, nė vieno žygio nepadarė, kuris nebūtų išėjęs visuomenės nau
dai”. Šiandien, po 25 metų, matome, kad tėvo Felikso nudirbti 
darbai lietuviams Amerikoje ne tik nesunyko ar nesugriuvo, bet 
keleriopai padaugėjo ir išaugo.

JAUNIMO KONGRESO BELAUKIANT
EDV. SULAITIS, Cicero, III.

.ar

Nebraskos universiteto pro
fesorius Kari Shapiro, paklaus
tas apie šių dienų Amerikos jau 
nimą, jį pavadino “Brain-Wash- 
ed” generacija. Jis čia išvardi- 
nio tris priežastis: politinio ide 
alizmo praradimą, kultūrinių 
brangenybių nevertinimą ir ge
rą gyvenimą, kurios privedu- 
sios prie liūdnos dabartinės pa
dėties.

Tokia yra viena šio krašto 
mokslo vyro nuomonė apie Ame 
rikos jaunimą. Žinoma, tokių ar 
panašių nuomonių galima už
tikti ir daugiau, jeigu mes pa
vartysime čia išeinančiuosius 
žurnalus bei laikraščius.

Nevien tik amerikiečiai yra 
susirūpinę savojo jaunimo pro- 
plemomis ir jų nagrinėjimu. 
Metus žvilgsnį į mūsų lietuviš
kąją spaudą ir joje užtiksime 
straipsnių lietuvių jaunimo ar
ba specifiniai — studentų rei
kalais. Vienuose iš šių, daugu
moje tam tikromis progomis pa 
rašytųjų straipsnių, jaunimui 
yra paplojama per petį, sakant, 
jog jis kalnus gali nuversti, o 
kituose — jis papešiojamas, pa
rodant, kad iš dabartinio jauni
mo nieko vertingo nesulauksi
me.

Matant tokias prieštaraujan
čias pažiūras, dažniausiai pas
kelbtas su tendencija pervertin
ti ar nedavertinti kai kam ne
patikimas jaunimo veiklos ap
raiškas, darosi neaišku — koks 
iš tikrųjų yra šių dienų lietu
viškasis jaunimas čia Ameriko
je. Tokia neaiški padėtis iššau
kė sugestijas, pasisakančias už 
-tobulesnį jaunimo reikalų nagri 
nėjimą ir greitesnį pageidauja
mųjų normų nustatymą.

Kristaus pasakymas: “Kiekvie
nas, kuris nusideda, yra nuodė
mės vergas” (Jon. 8,34). Žmo
gaus neauklėjimas yra ne laisvės 
pagerbimas, o jos naikinimas. 
Neišauklėtasis pasilieka be gink 
lų prieš netiesos, blogio, savų 
ydų, blogos aplinkos puolimus. 
Jis paliekamas jų pergalei ir ver 
gijai. Po laiko gal bandys jį tai
syti bei gelbėti svetimi žmonės: 
gal gyvenimo apviltas jis pats 
stengsis atitaisyti tą begalinį 
jam padarytą nuostolį, kad gim 
dytejai ir kiti nedavė jam lais
vės pagrindo ir garantijos tin
kamu išauklėjimu. Pilnutinis 
auklėjimas yra laisvės pagrin
das, o ne varžtai.

eRimticd ?afaud.cfc<

Auklėjimas ir laisvė
t VYSK. V. BRIZCYS

Lietuvių Studentų Sąjunga 
JAValstybėse, užnugaryje turė
dama stiprų lietuviškosios vi
suomenės sambūrį — Lietuvių 
Bendruomenę, sugalvojo suruoš 
ti lietuvių jaunimo sąskrydį — 
Jaunimo Kongresą, kuriame pa
tys jaunieji bandys pažvelgti į 
save. Bandys pažiūrėti ne per 
kurio nors kito daugelio metų 
laikotarpyje apdulkėjusius aki
nius, bet savomis akimis, turint 
galvoje, jog norint žengti tvir
tesnį bei sąmoniningesnį žings
nį, pirma reikia pažinti save.

Negalėtume pasakyti, jog iki 
šioliai lietuvių jaunimas neturė
jo panašių norų ar nedarė savų
jų sąskrydžių. Jų buvo ir gana 
nemaža, bet dauguma iš jų bu
vo siauros apimties, įrėminti 
grupiniuose rėmuose ar nusal
dinti pramoginiu elementu. To
kiuose grupiniuose suvažiavi
muose bendrųjų lietuviškųjų 
problemų nagrinėjimas būdavo 
retu svečiu, didesnę laiko dalį 
pašvenčiant savosios pastogės I 
reikalams. i

Šių metų birželio mėn. 29 d. j 
į Chicagą lietuviškasis jauni-j 
mas rinksis pažvelgti į platės-' 
nius akiračius. Čia iš siauros | 
grupinės ar ideologinės plotmės, 
bus persimesta į platesnius van 1 
denius, paliekant “čia mano, čia 
tavo” įsitikinimus namuose. Ma 1 
nome, kad toks, pasakytume 
mandras, kai kurių jaunųjų už
sispyrimas užsidaryti į savąjį 
kiautą šiame Kongrese liks pa
lenktas platesnio bendradarbia 
vimo prasme.

Lietuvių Jaunimo Kongreso 
rengimo aparatas jau yra pla
čiai įjungtas į darbą. Veikia cen 
trinis komitetas ir įvairios ko
misijos, kurios daro planus — 
kaip galima geriau atsiekti pa
geidaujamus rezultatus. Rengė
jų grupę sudaro jauni veidai ir 
energingi žmonės, todėl iš jų 
darbų reikia tikėtis našių vai
sių.

Šio pirmojo Lietuvių Kongre
so pasisekimas daugumoje pri
klausys ne nuo rengėjų, bet 
nuo jo dalyvių, į kuriuos yra su
dėtos visos viltys. Pareis nuo 
to, kiek jaunimas įvertins ren
gėjų pastangas, kaip gausiai ja
me dalyvaus ir iki kokio laips-’ 
nio įsijungs į patiektų klausi
mų svarstymą.

Mes užtikriname, jog Kongre 
so rengėjai savo dalį jau atliko 
arba netolimoje ateityje dar at-

SU REPORTERIAIS

Šiai grupei reporterių Jungtinių Tautų informacijos tarnautojas 
Cesar Ortiz (su akiniais ir kepure), duoda pranešimus apie Jungti
nių Tautų veiklą. Jie visi yra kelyje iš Gazos į Tel. Aviv. (INS)

LAIŠKAS Iš PARYŽIAUS
Vasario 16 d. Užsienių Poli- nų amžių iki paskutinių laikų, 

tikos Studijų centre Paryžiuje paskaitininkas peržvelgė įvai- 
įvyko atsargos pulkininko Cha- j rius dabartinio sovietinio val

dymo sektoriaus, kurių esamabanicr paskaita šia tema — “So 
vietinis Baltijos jūros kontrolių 
vimas ir jo pasėkos Vakarų ap
sigynimui”.

Pulkininkas Chabanier yra 
gerai pažįstamas lietuviams ir 
kitiems baltiečiams, nes jis il
gus metus yra buvęs prieš pa
skutinįjį pasaulinį karą Prancū 
zijos karo attache Lietuvoj, Lat 
vijoje ir Estijoje. Jis labai pui
kiai pažįsta Pabaltijo kraštų 
praeitį ir jų problemas. Savo 
paskaitoje jis palietė ne tik tris 
Pabaltijo valstybes, bet ir visas 
kitas, aplink Baltijos jūrą gy
venančias tautas.

Paskaitos pradžioj pulk. Cha
banier pažymėjo, kad Sovietų 
Sąjunga 1939 m. tekontroliavo 
tiktai mažą Baltijos jūros pa
kraščių juostą nuo Rajajoki 
įtako Suomijos pasienyje ligi 
Narevo įtako Estijos pasienyje 
— viso mažiau nei 160 klm. Tuo 
tarpu 1945 metais ta juosta iš- 
tįsi nuo Tornca (Botnijos įlan
kos gilumoje) ligi Travos įta
ko, į pietus nuo Kielio kanalo— 
viso su virš 3,000 klm.

Apibrėžęs istorinę įvykių ap
link Baltijos jūros raidą nuo se-

Viipuri iki Tornea. Kalbėdamas 
apie baltiškąjį sektorių, pulk. 
Chabanier sako: “Kiek tatai lie 
čia tris Pabaltijo valstybes — 
Lietuvą, I^atviją ir Estiją — 
jokia tarptautinė sutartis nėra 
nusprendusi jų likimo ir tiktai 
jėgos pugalba jos buvo įjungtos 
į Sovietų Sąjungą. Taikant slap 
tojo protokolo, prijungto prie 
1939 m. rugpjūčio 23 d. Vokie
tijos — Sovietų Sąjungos susi
tarimo, nuostatus, tos trys res
publikos pergyveno rusų oku
paciją nuo 1940 m. birželio iki 
1941 m. birželio mėn. Nieko ne
laukiant, jos buvo įjungtos į So
vietų Sąjungą kaip federalinės 
respublikos ir rusų karinių da
linių suvaldytos. 1941 m. birže
lio mėn. vokiečių invazija išlai
svino jas nuo bolševikų, tačiau 
neatstatė jų nepriklausomomis. 
Hitlerinis sudribimas 1944 m. 
sugrąžino atgal rusus, kurie tuo 
jau atstatė sovietines 1941 me
tų respublikas. Kiekvienoje jų 
vietinių komunistų ištikima vy
riausybė patikrina Maskvos įsa 
kymų vykdymą”. Šia proga pa

sėsiu — vokiškasis — nuo Tra- skaitininkas primena klausyto-
vos iki Svvinemuendės, lenkiška 
sis — nuo Svvinemuendės iki 

j Narmeino, sovietinis — nuo 
Narmeino iki Nidos, baltiškasis 
— nuo Nidos iki Kusemkina, 
sovietinis — nuo Kusemkina iki 
Viipuri ir suomiškasis — nuo

jams, kad prieš karą Baltijos 
jūros pakraščiais 10 nepriklau
somų valstybių arba vienetų, 
tuo tarpu dabar bėra tik liku
sios 3 — Sovietų Sąjunga, Šve
dija ir Danija. Savo paskaitos 

(Nukelta į 5 psl.)

WHOLESALE
VOKIŠKAS VAIKŲ nn
VEŽIMfiLLS .............. *49.3 U

Siunčiam visur veltui 
Rašykit dėl informacijų 

$50.00 vertes vaikų Lo- n n
vytė su matracu ..........yi*9.30 , _
Gražiai dekoruota įvairių spalvų ' " *
6 -šiems metams.
Dviračiai, žaisla\, lėlių vežimėliai.
Prieš perkant palyginkit kainas
čia- '"'▼'•J" RiA?

BABY SHOP
4075 Archer (kampas Archer Avė.' ir Galif. Brighton Park. BI 7-2889 

Valandos 10 a,m. — 6 p.m. Pirmad. ir ketvirtad. iki 9 p.m.

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th SI. RE. 7-1941

liks! Dabar ateina eilė visiems 
jauniesiems, o ypatingai studen 
tams, tarti savo žodį. Iš čia pa
aiškės ar mūsų jaunimas eina 
Kari Shapiro paminėtosios 
“Brain - Washed” generacijos 
įkandin, ar jis yra savitas, pil
nas kūrybinių polėkių.

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS
Lyginimas, dažymas, taisomi ir reguliuojami (tone np) 

motorai, stabdžiai, transmisijos ir t.t. Alyva, baterijos Ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamas duslintuvus {deda veltai.

Žmogus laisvę taip myli, kad 
bijo visko, kas gali ją kaip nors 
varžyti. Kai kas laisvės vardu 
pasisako ir prieš jaunimo auk
lėjimą ar bent prieš pilnutinį 
auklėjimą.

Kas yra laisvė?. Pagal popie
žių Leoną XIII (encikl. “Li- 
bertas”), laisvė yra du elemen
tai — protas ir valia. Kai žmo
gus ką nors protu pažįsta, tam 
pritaria ir to pažinto dalyko ga
li nekliudomas siekti, sakome, 
jog žmogus turi laisvę. Taigi 
laisvė yra tik ten, kur yra su
derintas proto ir valios veiki
mas. Kur vieno jų nėra ar kur 
jiedu negali abu kartu darniai 
veikti, ten nėra laisvės. Dėl taip 
suprastos laisvės ir žmonių į- 
statymai nelaiko atsakingu to 
žmogaus, kurio protas ar valia 
pastoviai ar tuo kartu normaliai 
neveikia.

Žmogaus proto lavinimas tie
sai žinoti, ją suprasti ir jai pri
tarti nėra joks žmogaus laisvės 
varžymas. Žmogui padėti pažin 
ti savo prigimtį, savo tikslus, o 
taip pat kelius į tikslą — argi 
♦ai laisvės apribojimas? Visoks 
žmogaus proto švietimas yra jo 

ntai8v,ės stiprinimas. Ir žmogaus 
’Mflios lavinimas sekti protu pa
žintą tiesą ir gėrį nėra laisvės 
varžymas, bet laisvės stiprini
mas.

Taigi žmogaus proto ir valios 
lavinimas yra žmogaus auklė

jimas. Todėl auklėjimas nėra 
laisvės varžymas, o jos stipri
nimas.

Tie, kurie laisvės vardu bijo 
auklėjimo ir jį paneigia, padaro 
daug didesnę klaidą, negu jie pa 
sako ar gal net sugeba supras
ti. Jie paneigia ir griauna žmo
gaus laisvę. Kaip tai įvyksta?

Žmonės beveik visi nori elg
tis teisingai ir gerai. Girdime 
šsireiškimą, jog žmonės yra ge- 
’os valios. Sąmoningai norinčių 
blogio, ar blogos valios žmonių 
pasitaiko labai retai. Tačiau ne
išlavinto proto žmogus tiesos ne 
žino ir nesupranta. Labai daž
nai tiesa ir gėriu jis palaiko tai, 
kas yra klaidinga ir bloga. Klai
dą laikydamas tiesa, o blogį — 
gėriu, jis padaro bloga, norėda
mas padaryti gera. Suklydo jo 
protas, paskui protą suklydo ir 
valia, ir jis pasielgė ne taip, kaip 
norėjo. Klaidą pažinęs, jis la
bai gailisi. Atsitinka, kad dėl 
nežinojimo daug kartų pakar
tota kokia nors klaida taip pa
veikia valią, kad ir tiesą žinoda
mas žmogus jau neįstengia pa
gal tiesą pasielgti. Nors jis 
stengiasi teisingai ir gerai elg
tis, bet jo valia yra tapusi klai
dos ar ydos verge; ji nori proto 
klausyti, bet jau nepajėgia, pa
našiai, kaip tikras vergas; tik 
anam žmonės neleidžia elgtis pa 
gal jo norą, o šiam — jo klaida. 
Koks vaizdus ir teisingas yra

FRANK KISSEL sells MORE BUICKS 
TO LITHUANIANS THAN ANY 

EGYPTIAN SALESMAN IN CHICAGO!
VAN MALĖ BUICK COMPANY

7051 So. Westem Avenue PRospect 6-0500

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-58 ..................... $8.25 Maroery 49-51 ................. $8.95
Ohev. Ali 1937-58 ........ 8.25 Olds, 6 cyl. 41-50 ........... 8.20
Chevrolet 54-55 .............. 9.95Plymonth 42-50 ............... 9.95
Chrysler 6, 42-52 .......... 9.9lPontiae 87-54 ................... 8.95
Dodge 6, 42-56 .................... 9.95Buick 87-52 ................................ 12.00

Ir taip pat čia neišvardintiems automobiliams. Išmeti
mo paipa irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu.

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta.

M. CESAS
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

59 tęsinys
Vieną kartą ji išsiprašė. Antroje klasėje būda

ma, nuėjo j vakarėlį ir taip uždūko, kad niekas neis- 
/cdė šokti. Daugiau nekėlė kojos, šaipėsi iš kitų 
mergaičių, o norėjo būti su jom drauge.

Jos keistas, neapvaldytas pasipriešinimas dabar 
didėjo. Kai klasė slydinėjo rogytėmis, ji liko nuošaly. 
Kai visi čiuožykloje siautėjo, jos nebuvo. Rengė kla
sė vakarėlį, ji niūksojo kampe.

Mokytis sekėsi. Lengva buvo prisiminti, ką dės
tė mokytojai. Varėsi penketukais, buvo pirma moki
nė, tik iš sporto turėjo ketvertuką. Ir ji užlūžo: dar 
blogiau sportavo, tyčia susirgo, kol gavo iš gydytojo 
pažymėjimą, kad visai atleidžiama iš gimnastikos 
pamokų. Pirma mokinė ir kažkokia pastumdėlė; pa
žiba ir pajuoka, vieniša atskalūne.

Bet ji kažką mėgo, kažkuo džiaugėsi, ko niekas 
nežinojo. Kai nebuvo įkyrios dvarininkės, kai brolis 
lakstė mieste, ji gyveno. Laisvė, vienatvė skleidė kaž
kokį pasaulį. Pradėjo deklamuoti Maironio, Vaičaičio 
eilėraščius. Beregint mintinai išmoko “Pavasario Bal
sus”, "Čičinsko” baladę. Norėjo pasakyti taip, kaip 
girdėjo per radiją, vaidinimuose. Radijas nešė ir nau

jas melodijas. Ji švilpavo, dainavo, stegėsi balsą iš- 
enkti taip, kaip plokštelėje.

Į kiną siuvo ir siuvo, kada tik galėjo. Filmo tu
rinį galėjo kažkada papasakoti. Atsiminė artistų pa
vardes, jų balsą, mimiką, gestus. Ir kai buvo viena, 
ji vaikščiojo kambaryje lyg kokia artistė, verkė, bu
čiavo, glamonėjo pagalvį.

Kartą atvažiavo Šiaulių valstybinis teatras, ir ji 
pamatė “Dvylika brolių juodvarnių”, Moljero “Tar
tiufą”, Vaičiūno “Naujuosius žmones”. Ir kaip pati
ko! Nežinojo kodėl, bet buvo gražu. Kartojo įstrigu
sius posakius, lankstėsi. Kad ji būtų ant scenos, kad 
ji galėtų vaidinti, vaidinti?!

Dabar ji klausėsi, kai klasė ar gimnazija tarėsi 
rengti vakarėlį. Net arčiau prieidavo. Ji norėjo vai
dinti, bet kartą seniūnas pastebėjo:

— Vaikeli, lukterk, kol užaugsi!
Ji laukė ir laukė, kada bus didesnė. Centimetrai 

krovėsi iš lėto. Suprato: maža nuskęs scenoje, baldai 
bus didesni už ją.

Ketvirtoje klasėje atsitiko kažkas keisto. Prie
šais jų duris buvo septintoji. Vis dažniau susidūrė 
su Kostu. Jis užkalbindavo. Taip prasidėjo flirtas. 
Ir kiek ji prisvajojo! Kiekvieną pertrauką stovėjo 
koridoriuje ir laukė. Turėjo septintos pamokų tvark- 
raštį. Jei bus sunki pamoka, jis neateis. Jei sportas, 
piešimas, istorija, jis pasirodys. Net šeimininkę su
gebėjo apgauti, atsirado ir jai reikalų pas drauges, 
kad išspruktų prie rudenėjančio ežero pasivaikščioti 
su Kostu. Atėjo žiema. Ji buvo čiuožykloje, kai Kos
tas figūromis skrodė ledą.

Bet brolio tragedija ... O brolis buvo jai labai 
ir labai reikalingas. Jis susirašinėjo su namais, nu
statė išvažiavimus, grįžimus, sudėjo daiktus. Jam 
mirus, nerado ašarom saiko. Bijojosi dvarininkės di
delių kambarių, kur vis kampai priminė brolį. Tėvas 
perkėlė į vienuolyno pensijoną. Čia vienuolės, maldos, 

J vaško žvakės, mistika ją nukėlė kitur. Kniubo į mal
das ir dar labiau skilo nuo klasės. Tie paežeriai, kur 
ji vaikščiojo, atrodė tušti ir kvaili. Ir mergaitės tuš
čios, besiginančios savo meilėm.

Baigusi keturias, metė gimnaziją ir parvažiavo 
namo. Negalvojo, kas jos laukia. Bus kitaip, bus lais
viau! To užteks. Bet ketveri metai, praleisti mieste, 
ją buvo išskyrę. Nors ir dirbo, rūpinosi, bet į vaikys
tę nebesugrįžo, neberado paliktų namų. Namai buvo 
visai kiti. Rūpesčių, dūmų perdaug. Nuobodulys įsė
lino į stalus, į spintas ir žiovavo rudens vakarais.

Taip krovėsi metai prie metų, ji dar labiau šali
nosi, traukėsi į savo kampą, graužėsi, ilgėjosi, ne
rimo.

Gulėdama lovoje ir svajodama apie nutolusias 
dienas, išgirdo sunkų nepažįstamų ratų klcbėjimą. 
Tai buvo klebonas ir meistras.

Meistras sudrumstė ją. “Tu priešinies, tu kuni
gėlio nekenti!” Kaip išaiškinsi, kad negalima. Tačiau 
jos veidas kaito, krūtinė nerimo. “Jis rengė jai". 
"Argi aš svarbi kunigėliui?” Užliejo svajonių pynės, 
kaip galėtų dažniau susitikti, būti arčiau.

_ ___ IBua daugi* « x
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Šeštadienis, kovo 23. 1957

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomi: ELYTE RAULINAI- 

TYTE iš Veiverių. Taippat jfeško- 
mas ANTANAS VITKAUSKAS, s. 
Antano, jieško sesuo mokytoja ii 
Lietuvos. Jie patys arba apie juos 
žinantieji prašomi atsiliepti adre
su: DRAUGAS, Adv. 9101, 4545 
W. 63rd St. Chicago 29, Iii.

PLASS1FIED AND HELP WANTED Alis
REAL ESTATE REAL ESTATE SEAL ESTATE

REAL ESTATE HELP W ANTRU — VYNAIPutnam, Conn.
Nekalto Prasidėjimo Seserų 

Kongregacijos veikla
— Rėmėjų gildos centro val

dybos posėdis įvyko vienuolyno 
patalpose kovo 17 d. Išvykus 
ilgameėiui pirmininkui prof. An
tanui Vasaičiui, pirmininko pa
reigas liei kadencijos galo suti- Jieškoma ONA VISKUPAITIS, rugas ligi kadencijos galo suti prieft 6 m gyv ajresu: Linkuva, 
ko eiti kun. V. Paulauskas. Prof.Į yįaulių apskr., Valsčiaus Savibie, 
Ant. Vasaičiui už nuopelnus nu- Lithuania^ Ji turi 3 sūnus: Anta- 
tarta pareikšti padėką. 1 "»»• Petr* ir Povil* Antanas bu-

— Metinė rėmėjų šventė j- 
vyks gegužės 19 d. vienuolyno 
sodyboje. Ligi to laiko sodybo-

vo mokytojas Kaune. J ieško se
suo Mrs. A. Geras, 26 W. Ever- 
green Avenue, Philadelphia 18, Pa.

. , x x i -i tx e- * i Jieškoma dant, gyd. STEFANI-je bus pastatyta iš Italijos at- Į jA UKANDERIENE. Jieėko gi- 
ve’ta didelė (6 pėdų augščio) į minaitė Ida Dijakevičienė, Rajono 
ir labai graži Šiluvos Marijos st a hgoninė. Taurage, Lithuania. 
tūla. Šventės metu statula bus 
pašventinta. Šventins vysk. B.
Klanagan. šventės dalyviai tu
rės progą 11 vai. i.šklausyti šv.
mišias, paskui bus pavaišinti pie; joNAg PETRAITIS, a. Vinco, ir 
tumis, o 1 vai. bus trumpos iš-j IPOLITAS PETRAITIS, s. Vinco,

J ieškomi: VINCENTAS ir MY
KOLAS TIMINSKAI, sūnūs ,Ado
mi/, jieško Bronė Viršilaitė Dau- 
sinienė, d. Juozo, našlė, gyvenan
ti Sibire su 4 vaikais.

kilmės salėje, kurioje bus su
vaidintas seselių parengtas ir 
bendrabučio mergaičių atlieka-

ir ONA STIRBAITE, d. Juozo, ir 
PRANAS STIRBIS, s. Juozo. JieŠ- 
ko pusbrolis Pranas Žukauskas, s. 
Ipolito, gyv. Sibire. Taippat jieško-

mas muzikini.s religinio pobūdžio ma JANA VINGIS, Juozo,, ir se- 
vaidinimas “Dorybių vainikas’’.' šers vaikai MYKOLAS ir VYTAU- Taip pat bus žodis apie Šiluvos Į ^ .tnNGIĄI. Jįko sesuo Ona 

Mariją.
— Koplyčios statymo išlaidos

Čepulytė Žukauskienė.
Jiems visiems rašyti šiuo adre

su : Russia, Irkutską ja obl. Zimin- 
dar nepadengtos. Yra nemažai! skij raj., Centr. Chazanas, (asmens 
skolų, todėl kongregacijos rė- vardas).
mejai prašomi ta proga padėti’ JieSklomos: MARIJONA PIVO- 
išmoketi skolas. - RIŪTE, gyveno Arbor, ir AGOTEi

— Mergaičių stovykla, kuri PIVORI0TE, gyveno Chioagoje. '
būna kiekvieną vasara nuo 1944 J J>eško Pranas Grigaitis . Rąžyti 

x 7 - ,. . Į šiuo adresu: L. Babnckas, 12100
motų. šiemet bus pradėta birže-, stoepce, Detroit 4, Mich 
lio 28 d. ir baigta liepos 28 d

TAVERNA ir NAMAS parda
vimui. Kambariai ir butas duoda 
$140 j mėnesį pajamų. 2-jų augštų 
mūrinis namas. Garu apšildomas. 
Prie autobuso sustojimo vietos; 
priešais Stock Yards. Įmokėti 
$6,000. 4163 S. Halsted St.
ATI > A RAS APtlPftftflMITI nuo 1-5

3617 W. tt7th Street 

6^4 kamb., 3 mieg. k., mūrinis. 42 
pėdų sklypas. Koklių vonia, spintos 
virtuvėj. “Overhead sewers" — ka
nalizacija, autom, apšild. Marųuette 
Parko apylinkėje, POrtamomb 7-8701

BERWYN. Mūrinis, pajamų na
mas. Apylinkėje 26th ir Clarence. 
5 kamb., ir 3 kamb. pastogėje iš- 
nuomuojami ui $55 į mėn. Cent
rinis ąpišld. Garažas. Moderu. 
“plumbing”. $15,900. SVOBODA, 
6013 Cermak Rd. BIshop 2-2162.

2-Jų butų mūrinis, švariame Gage 
Parke, (5 ir 6 kamb.), 2 ekstra ap
ftild. kamb. gonkose. Karšto vand. 
alyva šildomas. Abu butus galima 
užimti. Vertas 126,000, įpėdiniai sku
biai parduoda už $24,900. YVAlbrook 
5-5O8t.

Atdaras apžiūrėjimui sekin. nuo 2 
iki 4 vai.

7114 S. MAPliEWOOD AVĖ.
Mūrinis pajamų bungatow. 30 pėdų 
sklypas! Alyva karštu vand. apftild. 
2 autom, mūro garažas. Po 2 % k. 
butai rūsy ir pastogėje. Duokite pa
siūlymų. Mr. Austo n. WAlbrook 
5-5431. E. T. MITCHELL. REAL 
ESTATE, 2601 W. 8«th St.

2-jų butų namas arti 26th ir Avcrs 
Avė. 5 ir 4 kam. 2 autom, garažas. 50 

ėdu sklypas. $15,500. BAvvndnle
7038.

pė<
1-7

Jieškomi ELENA NAGORSKIS- 
OŽEKAUSKAITE, gim. 1896 m. ir 
jos vyras VLADAS NAGORSKIS, 
abu atvyko j Ameriką 1914 met. 
Pagal žinias anksčiau gyveno Phi
ladelphia, Pa. Jieško sesuo ir bro
lis iš Lietuvos, dėl žinių kreiptis j 
Leoną Dautartą, 1074 E. 77tto St., 
Cleveland 3, Ohio. Tel. Ex.l-6184.

tradicine lietuvių susiartinimo 
švente. Registracija j stovyklą 
bus pradėta balandžio mėn.

— Mergaičių liendrabutis, vei 
kiąs prie vienuolyno, taip pat 
priima kandidates ateinantiems 
mokslo metams. Bendrabučio
mergaitės mokosi Putnamo mies , Jieškomaa VINCAS TAMOŠAI- 
te esančioje augštesnėje mokyk-į TIS, kuris anksčiau gyveno New| 
rote ir netoli nuo ten studijuoja Yorke - Brooklyne. Jis pats arba
knlee-iioie kurioie vra oficialiai apie žinantieji prašomi atsiliepti kolegijoje, kurioje yia oricianai -iuo adresu; Jurgis Mozuras> puš. 
pripažįstamas ir užskaitomas lie' kįno g-vė Nr. 13 a, b. 3, Kaunas, 
tuvių kalbos kursis. Augštesn. < Lithuania.
mokyklos mokinėms lituamsti- jiegkomas: JERONIMAS KA-
ka yra dėstoma pačių seselių, i RALIL\S, sūn. Jono, gimęs 1920 m.
bet mokyklą tą kursą taip pat j Kybartuose, jieško jo motina. Jis
oficialiai'užskaito. Gerai žino- aPie_.ji vžina?^Ajicpr^, , , , . pranešti: M. Norkus, 1324 So. 48th
me, kad bendrabutis yra veda-iCt.., Cicero 50, III. U.S.A.
mas labai lietuviškoje ir kata-1______________________ _____
likiškoje dvasioje. Pragyveni-, Baltramiejaus parapijos choras, 
mas bendrabutyje kainuoja tik i vadovaujamas muz. St. Žiliaus; 
35 dol. mėnesiui. Už mokslą j sol. Florence Butkus ir Caroll 
augštesn. mokykloje reikia mo- Rayunas (joms akompanavo A-
kėti 100 dol. metams, už moks 
lą kolegijoje — 250 dol. rhetams.
Dėmesio šiam tvirtam lietuvy
bės židiniui!

Waukegan, III.
Graži šventė

Lietuvos nepriklausomybės atikas P. Bujanauskas. 
statymo 39 metinių minėjimas | Buvo surįnkta aukų $172.40. 
įvyko Lietuvių auditorijoje š. m. į ...
vasario 24 d. I Aukojo l'° ~ kun- Rama-

Tą pačią dieną Sv. Baltramie- i "auakas; d.r J Ta»«iaa. K- h- T. 
jaus parapijos bažnyčioje buvo «
atnašaujamos šv. mišios už žu
vusius ir mirusius dėl Lietuvos 
laisvės. Tai dienai pritaikytą 
pamokslą pasakė kun. Z. Rama
nauskas. Jis taip pat minėjime 
atkalbėjo invokaciją.

Pagrindinę kalbą — paskaitą 
skaitė iš Chicagos atvykęs buv. 
gen. št. pulk. A. Rėklaitis.

RETA PROGA, nupirkti gerai 
veikiančią likierių krautuvę (Pa- 
ckage store), Marųuette Parke da 
rančią apyvartos į met. $80,000.00- 
$90,000.00. Parduodama kartu su 
namu, kuriame yra 6 kamb. bu
tas. Kreiptis tik raštu su rimtais 
pasiūlymais “Draugas“, Adv. 9405. 
4545 W. 63rd St., Chicago 29, III,
CICERO. Dviejų augštų 2 butai 
po 4 kambarius.

NAMAS TAVERNA IR 
SVETAINE

2 autom, garažas, viskas gerame 
stovyje, daug metų biznio vieta, 
air condition. Savininkas vietoje, 
skambinkite bet kada. TOwnhall 
3-7214.

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PURLIO 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3570 (vok. ir semad.)

Mūr. 2 bt. šild., mūr. gar.—$17,000. 
Mūr. 4 bt. 3 did. lot., įpėd., $25,600 
Mūr. 3 augftt. 3 bt., prašo $27,000. 
Mūr. 3 bt. ir kraut., prašo $28,600. 
Mūr. 6 kb. bung., ftild. gar., $17,900 
Prie 63 g-vėa ir Harletn 4 did. lo

tai už $4,000.
Patikrinkite; yra sąrašas pigių ir 

gerų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384

(prie California g-vės)
Ūloje nejudomo turto pardavimo 

ištaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas tr teisingas patar
navimas. '..................................................“.......... .......

N A D U I ■ A Northsidc. Tvarkingas mūrinis dvl-U lt V I L A flatis. 2x5. Basemente dar 1 kamba-
mr.Ai, ESTATE SALES I ry”- Aut- šildymas karštu vandeniu-

RMk e, a alyva. Alium, langai ir sieteliai. Ply-ŪMR St. Tel. Prospeet 8-5454 | teHy vonia Qerajj pirkinys! PraSo
tik $19,000. Apžiūrėti nekainuoja!

—--------------------------------- ------ — Namas! Mūrinis, pulkus namas! 5
I kambariai. 37 pėdų lotas, 2 karų ga- 
! ražas. Alyva autom, šildymas. Visai 
I arti Marųuette Parko. įl 8,500 arba 
, geriausias pasiūlymas. Skambinkit, 
Į pamatyk.it, pirkit!

Beverly Shores, Ind. parduoda
ma graži vila Jūratė ir apie hek
taras žemes.

Telefonas:
MIOHIGAN CITY 
TRiangle 2-4911

I

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Nota r la tas. Valsty
bės patvirtinoa kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAN KIRVAITIS 
YVAIbronk 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
H1O8 H. Ashland Avė., Chicago 88, III.

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 st 

T»4. BEVERbY M-394H
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose ir 
valdžios įstaigose.

INCOME TAX. T»x aeoountant

Apleidžia valstyŠę. Parduodamas 
pilnai apstatytas namas arti 30th ir 
Hidgetvay. Garažas. Pilna kaina
$7,500. LAuTMUie 1-7038.

Modemiškus 2-jų butų mūrinis na
mas. 5 ir 5 kamb. Spintos virtuvėje. 
Tile vonia. Centralinis gazu apšildy
mas. Uždari porėtai. 2 autom, gara
žas. Arti Sawyer ir 26th. $13,900.
liAnmdate 1-7038.

SOUTH SIOE. Naujas pajamų bun- 
galow. 4 Ir 3 kamb. Arti 58th ir St. 
lxouis Avė. Alyva apftild. 60 pėdų 
sklypai $100 į mėn. pajamų. įmo
kėti $12,000. Bargenas. $33,900. 
lxAwndttl<) 1-7038.

ROOM1NG HOUSE. $250 pajamų 
į mėn. Arti 26th ir Uawndale. 
$17,600; įmokėti $4,000. lxAwndale 
1-7088.

REAL ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALONIS.
Namų PRospect 8-2071

$2,000 ĮMOKĖTI. 2-jų butų po 
4 kamb. Pečiais apšild. Apylinkė-

$ H AXTGfiTO, 2-jų imtų, ir rūsy 2 
kamb., 5 metų, 2 autom, garažas. 
Guzo šiluma. Savininkas duoda pir
mą morgiėių.

GAGE PARKE. 5 kamb. mūrinis, 
autom, šildymas alvva. Kaina $15,900

I PIETVAKARIUS nuo Chicagos 
prie 46-o ir 52-ro kelio —- 4 akrai 
žemės, gazolino stotis, valgykla, ta
verna, didelė salė, 6 kantb. Imtas, ir 
7 mieg. kamb. atskirai išnuoniuoja- 
mi .Mūrinis. $40,000.

Turiu mažų Ir didclli) apartmentų, 
rouming bouses, sklypų, mieste ir 
priemiesčiuose.

P. ABROMAITIS,
PRospect 8-0052.

BRIGHTON PARKE 
Moteris negalinti apsidirbti pri
versta parduoti arba mainyti į ma 
žesnę vietą gerą pelną duodančią 
nuosavybę (virš $2,000. j menesį). | 
Name yra 8 kamb. (miegami) vi-j 
sada išnuomuoti, labai judri val
gykla pietų metu ir salė išnuomuo-

Income taksų pildymas
P L E 0 R A S

&BAL B8TATB 
2735 Weet 71st Street 

Visi telefonai: WAlbrook 5-0015

BRIGHTON PARKE:
Komb. mūr. ined. 4 ir 6 puikūs

kmb., dvigubas sklypas, garažas, 
Kaina $19,000.

Nauj. mūr. 1 % aukšt. 4 ir 5 kmb., 
centr. šild.. gražus.

Med. 2 po 5, peėiaiB šild. $13,800. 
Med. 3 butai po 4 kmb. $16,500.

GAGE PARKE:
Mūr. 2 po 4, centr. ftild., 75 dol. 

paj., kaina tik $16,900.
Mūr. 2 po 6 naujas, tuoj galima 

užimti.
Mūr. 6 kmb., 2 kmb. pastogėje ir 

atsk. virtuvė skiepe. $18,500.
’ MARQUETTE PARKE:

Mūr 5 ir 4 kmb. naujas.
Mūr. 4 kmb. gale sklypo.
Mūr. bung. 4 ir 3 kmb. $21/000.

KITUR:
Mūr. 8 kmb., centr. ftild., garažas. 

PAJAMŲ NAMAI:
Mūrinis 2 po 4 kamb., taverna su 

įreng. ir 9 atsk. kmb. $6589 dol. pa-

PARDVOBAMAS 12 apartmentų, 
gentine stovyje mūrinis namas, esan
tis Roehelle, Iii. Metinės pajamos 
apie $13,000. Pelningas investinen- 
tas. Imtum pirmąjį moigii'ių. Liga 
verčia parduoti už labai žemą kainą. 
Dėl daugiau informacijų telefonui) 
kitę Roehelle 241-X arba rašykite: 
J. MISEW1CZ, 304 VVoolf Ct., 
Roehelle, UI.

3-jų BUTŲ NAMAS. BARGENAS. 
Arti 31st ir llamlin. 4, 4, 2 kamb. 
30 pėdų sklypas $15,500; įmokėti 
$4,000. SV0B0DA 3739 W. 26th St. 
LAwndale 1-7038.

ROOMTNG HOUSE arti 26th ir 
Avers, 36 kamb. Pajamų $12,000 į 
metus. Gani apšildomas. Stokeris, 
$46,000; įmokėti $15,000. SVOBO
DA, 3739 W. 26th St. LAwndale 
1-7038.________________________
MARŲUETTE PARKE išnuom. 
didelis šviesus kamb. su baldais. At 
skiras įėjimas. REpublic 7-6259

MARQUETTE PARKE 1V2 aug- 
što beveik naujas namas — 2 po 
4 kamb. Kaina $29,000. Kitas 3-jų 
butų naujas. Kaina $33,000. Skam 
binti B. Underiui, REpublic 7- 
9401

PBOOOS — OPPOKTUNITIES

Dėl sveikatos parduoda mūrinį 
namą. su likerių parduotuvę ir taver
ną. Morgiėių duoda savininkė, arba 
mainys į kitą namą be biznio.

3529 8. Halsted St.

jama įvairiems parengimams, 5
kamb. butas savininkui. Ištisas rū lamų į metus. Nebrangiai,
sys ir pastogė (attic). Gera pro- į tu™Or- kamP- 5 kmb- ,r malst0 krau'
ga dideliai šeimai arba dalinin-1 juor. 7 butai, labai gera vieta,
kams l Mūr. 4 butai, 2 po 4 ir 2 po 6.

------------------- Mūr. 5 kmb. Ir taverna, Gage par-
40th &. CAMPBELL Avė. 6-šių I ke-

kamb. cottage. Ištisas rūsys. 2 au
tomobilių garažas. Moderniška vo
nia ir kabinetai virtuvėje. Apšild. 
aliejumi. Naujas pečius. Priver
tas parduoti dėl persikėlimo.

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAI

2737 W. 43rd SI.. CL 4-2390

Parduodama HARDWARE - GE
LEŽINIŲ DAIKTŲ krautuvė. Ge
rai einąs biznis. Parduoda dėl li
gos ir senatvės. Arc-Roc Hardware 
Store,

3871 Archer Avenue 
PAUL WALLIS, Sav.

2 GENERAL 
MAINTENACE 

MEN
Mušt have Are and Acety- 

lene welding experience 
plūs knowledge in the

electrical work.
Top Mages to To Top Men 

Steudy Work
National Block Co.

Tel. RE 4-2752
" HELP WANTED *MOTERY8

Reikalingos IMPILV SIUVĖJOS 
matracų fabrike. Reikia, būti pri
tyrusioms. Geras atlyginimas. 
Nuolatinis darbus.

RGYAL BEDDING CO. 
3601 S. Halstetl St.

YArds 7-2700

“T O W N E”
SEE US FOR OFFICE 

posrriONs

No iees
Neighborhood and Loop 

locations
Tel. ST 2-7480 

109 N. DEARORN, suite 701

BVUDINO « REMODKUNO

Nauji namai, garažai, įvairūs pa
taisymo ir pertvarkymo (remodel- 
ing) darbai.

VACYS PETRAUSKAS 
BI'IIJ)lNO CONTRACTf>R 

4327 S. CaniplM-ll Av., ( Iiieago 32, III. 
VAnls 7-8875

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTEACTOE

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

Namų t<>i. BIshop 7-3340 
2737 West 43nl Street

j. BREIVE and SON
OONSTRUCTION COMPANY

1442 8. 48th Ct, Cicero 50, Dl. 
Statome naujus namus ir garažu.

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų Įvairiu remonto darbu akubiai, 
gerai ir pigiai.
Raukite DAnube A-279S nuo * vai 

ryto iki 7 vai. vakaro, 
rel. OI .y m pi c 2-5121 uno • vaL 

vakaro Iki I) vai

Savininkas parduoda GROCERY 
Į KRAUTUVĘ. Brighton Parke; ant 
kampo. Pilnas pasirinkimas mais
to produktų bei užkandžiams mė
sos. švarios prekės. Geras biznis 
įsteigtas prieš 25 m. Turi parduo
ti — vienas negali apseit. 4 kamb. 
užpakaly. VIrginia 7-0176.je Sawyer ir 28thk. Pilna kaina 40}-h 4 ARTESIAN Avė. 6-šių 

onn svoRonA W- k am b. cottage su 2 mieg. I-mc auk-
šte ir .2 miegam. 2-me aukšte. Visi 

1 modernūs įrengimai.
MARQUETTE PARKE 

7 kamb. (4 miegami) mur. ge
rame stovyje. 47 pėdų sklypas. Tile 
plytelių vonia. Ištisas rūsys ir pa
stogė (attic). Šoninis įvažiavimas
2 automob. garažas. Arti prie gero 
susisiekimo. Savininkė priver-ta 
parduoti dėl šeimyninės padėties.

EVERGREEN PARKE 
2-jų augštų mūrin. 5 kamb. (2 

miegami). Garažas su šoniniu į- 
važiavimu. Arti mokyklos ir ge
ro susisiekimo (95th ir Kedzie). 50 
pėdų sklypas.

Taip pat turime daugiau nuoso- 
vybių duodančių geras pajamas ir 
prekybinių namų. .

SNUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

Stickney, Ekstra! 6 kamb. namas,
3 mieg. kamb. Centrinis apšildymas
hI.vvh. SklyĮras +3x127. $13,900;
įmokėti $4,000. Rūsvs, pastogė.

BIshop 2-2162
MARŲUETTE PARKE parduoda

mas 6 kamb. bungalow.
7117 S. Maplewood Avė.

*
MCRINIS 2-jų'butų — 5 ir 4 km. 

Spintos virtuvėje, 2 autom, garažas. 
Arti 26th ir Springfiejd. Savininkas 
turi būtinai parduoti. Tik $15,500.
SVOBODA, 3739 W. 26th St. LAwn- 
dale 1-7038.

ARTI MARŲUETTE PARKO mo- 
dern. ll/2 augšto 6 metų mūras. 
Nedelsiant skambinti J. Stonkui. 
REpublic 7-6232.

$8,600. SVOBODA, 3739 W. 
St LAwndale 1-7038.

$2,800 ĮMOKĖTI. Modemiškaslice Žilius); šv. Baltramiejaus ...
parap. pradžios mokyklos mo-, ^d.% au^im
kiniai, vadovaujami seselių ka- 
zimieriečių, ir tautinių šokių 
grupė, vadovaujama T. Kazlaus
kienės, akordeonu grojant Ed- 
ward Jurgaičiui. Programai va
dovavo veiklusis visuomeninin-

$5 — Tamašauskai, K. ir J. Sa
liai, Lukauskai, Petroliūnai, Bar 
čiauskai, Karašauskai, Maciuke 
vičiai, K. ir P. Šlyteriai, A. Ruk
šėnas ir M. šviturienė. $6 auko
jo P. ir A. Gražiai; po $3 —

garažas. 2 bl. į rytus nuo Westem 
Electric. $16,900. SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LAwndale 1-7038.

GRAŽUS 2-jų butų mūrinis na
mas — 6 ir 6 kamb. Karštu vand. 
alyva apšild.. 2 autom, garažas. 
Geros pajamos. Tik $17,500. Arti 
Keeler ir 24th St SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LAwndale 1-7038.
DBF,SS SHOP — KM»% IAMIATION 

43rd ir Arct»er
I-abai žemas Investmentafs- Ypa

tingai parduodama California sulon 
faahiona. Fabrikantas suteikia visas 
prekes, užmoka “freigbt"-pervežimą, 
priima "markdcrtfns”, ir t. t. Gera 
proga darbščiam asmeniui. Kreiptis 
į sav. tel. CUffside 4-2928, kiekvieną 
dieną.

MABQI•KTI’K PARKE mūrinis. 4 
po 5 k. Goru vieta ir namas.

Tušti sklypai—50 pėdų ir 60 pėdų.,
GAGE PARKE mūrinis su rūsiu 

ir šildymu, 5 ir 6 kamb.
Mūrinis 2 po 4 kamb.
Meilinis su rūsiu, 2 po 6 kamb. ir

4 kamb.
Medinis su rūsiu — 2 po 4 k.
BRIGHTON PARKE mūrinis 6—

5 ii' 2 po 3 kamb. Centr. šildymas 
alyva. T.iuksusinis butas sav. ir $280 
į mėn. Medinis su rūsdu 2 po 4 ir 2 
kam i). Visur šildymas gazu.

Restoranas ir roomlną house su 
namu. Mažas įmokėjimas. Nebran
giai.

Beverly Shores, Ind. Nauja 6 kam. 
vila. gražioje, ramioje vietoje. Karš
iu oro šild. Garažas. Kaina $15.500.

VENTA
4409 SO. FAIRMELD AVĖ. 

LAI. 3-3881; LAf. 3-9027

IŠNUOMUOJAMA — FOR RENI

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate 
5916 So. tVestem. PRosp<-et 8-2234

IŠNUOM. merginai ar našlei švie
sus gražus KAMBARYS. Įėjimas iš 
fronto. Pageidaujama rekomendaci
jos. Kreiptis telefonu YA 7-1522.

Išnuom. kambarys dirbančiai ve
dusių porai; arba moteriai ar vyrui. 
Tel. WAlbrook 5-7638.

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Bulldcrs Gcn. (’Ontractors 

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus gydytojų ofisų, gy- 
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus.

Tel. PRospect 8-2013
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicagc 29. IIL

y
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KAMPINIS, mūrinia namas — 
4 butai po 3 kamb. Autom, alyva 
apšild. Gazinis karšto vand. iildy-

Morkūnai ir O. Žemaitienė. Ki-tuvas. Pilnas rūsys. 2 autom, raū- 
Įrinis garažas, šoninis privažiavi-ti aukojo po mažiau.

LB apylinkės vadovybė nuo-
i-i a širdžiai dėkoja^ šv. Baltramie- 

Meninė programą atliko: Šv. jaus parapjjos kunigams už vi- 
----------------------------------------- sokeriopą paramą ir talką, pa-

ĮsUaitln,nkui A RSklai4,uii 
ramos atlikėjams, aukotojams ir 
visiems atsilankiusiems į šį mi
nėjimą. V. P.

! PASAKOS — VAIKU I»*IAU«JMAK 
Ibv-iikų knyga — geriausia dovanai

j I ž $2.00 iiutorė atsiųs savo naujų 128 
pusi. lietuviškų pasakų knygą '•Sau
les vestuvės”. Spalvotas viršelis, daug 
dail. Stanėlkaitės iliustracijų. Per
siuntimų, apmokartv.. Sonė PtplraltZ- 
Tomarbnė, 5128 S. Ahordncn, Chi- cago », m.

■

Marijos apsireiškimų Patimoje 
1917 metais aprašymas 

128 paal. Kaina $1.00
UžstikymuH kartu su pinigais siųskit.

D ft M E 8 I O, 
WAI'KFXiAN GYVENTOJAI

Užpildykite Jūsų Ineome Taksų for
mas dabar! Nepermokėstte

Matykite DAVID H. EDWARDS 
1001 Tenth St., Wankeegan, IIL 

DE 6-3175 TR 2-3137
Kasdien nuo 9 iki 6. Vakarais Ir 

sitvailgaliais tik susitarus

maa. Gerų pajamų narnas.
5 kamb. bungalow, apkaltas. Au 

tomatiškai alyva apšild. Gaziąis 
karšto vandens šildytuvas. Pilnas 
rūsys. 2 autom, garažas.

3-jų butų mūrinis. 3 po 5 kamb. 
Karštu vandeniu apšildymas, sto
keris. Gazinis karšto vandens šil
dytuvas. 2 autom, garažas. Gerų 
pajamų narnas.

PAOLI KEALTY 00.
6106 W. l<tb <H. Oirero, BL

OLympic 2-6248

Marųnette Parke
2 po 5 kamb. Mūrinis su 3 k. butu 

rūsy. 2 mašinų garažas. Alyvos centr. 
šildymas. Prieinama kaina. A. Vaina.

5 kamb. hungalovv. Autom. ga»o 
šildymas. 2 mašinų garažas. $17,00(1 
Itrighton Parke

3 |m 4 kamb. Mūrinis. Pečiais šil
dymas. Garažas. Tik $20,500.

2 po 4 kamb. mūrinis ir 3 k. butas 
rūsy. Gazo šildymas. Tik $23,900.

VARPAS Real Estą te
Insurance, Notary Public 

5918 So. Western Avė.
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085

Išnuom. kambarys moteriai ar 
merginai. Atskirai virtuvė.

4002 S. Maplevvood 

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS.
WAlbrook 5-4161

OF.MKHH), LIETUVIAI! 
Galite gauti visokių odų (akūrų) 

pas lietuvį. Chromas ir jnchtchromis 
— pasirinkimas iš įvairių apalvų. 
Padai, vidpadžiai, užkulniai. Siunti
mui saviesiems už Geležinės Uidan- 

1 gos. A. Barvydiš, 751 W. 32nd Rt., 
Chicago 16, III. Atdara iki 7 vai. 
vak. kiekvieną d. iftakynu nekmad.

(ŪHOHOKHMKHOHaPCHOHMCHOHCKKKKKMKHSH

‘DRAUGAS*

4545 West 63rd Street 
Chicago 29. Illinois

TIKRAI LIUKSUSINIS 
NAMAS

Dėl smagios ramios ateities 
skambinkite WA 5-6689

Savininkas maloniai jums parodys 
potogų kampinį 6 kamb. mūrinį na
mą. Spintos, tile virtuvė. U4 vo
nios. Ibišinių lentų sienos “den” 
kamb. “Kumpus įoom’’. Automatiš
kai karėtu vand. apšildomas. Du 

, air-condition. vienetai. Skalbiama 
'mašina, džiovintuvas, “awnings’’ 
langams, žieminiai langai, kilimai, 
automatiška “sprinkling” sistema. 
Garažas. Platus sklypas. Arti trans- 
portacijos, krautuvių ir Maria High 
School. Teisingai įkainuotas.

PIRKITE ir parduokite savo ae- 
kilnojamą turtą per meno įetaigą. 
Naudokitės mano teisingu pataraa- 
vimu

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

HELP VVANTED MALĖ

IŠNUOM. apstatytas kambarys.
REpublic 7-3378

Išnuom. mieg. kamb. arba 3 kamb. 
su baldais. Galimybė naudotis virtu
ve. VIrginia 7-5722.

IŠNUOM. 4 KAMB. BUTAS. 
Apšildomas, šiltas vanduo. Nau
jai dekoruotas. 2001 S. Halsted St.
BRIGHTON PARKE.

Išnuom. veikiantis TAVERNOS 
biznis. Ukpakaly gyvenimui kam
bariai. Taippat išnuom. vasarvie
tė — summer resort Wisconsin 
Dale, gražioje vietoje prie upės. 
Pageidaujant išnuomuojama visa 
Vasarvietė su visais įrengimais vie
nam sezonui. Kreiptis į savininką 
4358 S. Westera Avė.

Namų statyba, (vairūs pataisymai 
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

¥. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 9-5581 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 515 
N'olton, Willow Springs. III.

S I a t t m a

NAMUS IR
GARAŽUS

Ir atliekam* visus statybos Ir per 
tvarkymo (remodellng) darbus.

MASTER BUILDERS
General Contractlng Co.

(8av. V. Sodeika ir J. Skombskaa) 
1600 8. 48TH CT , CICERO 60, ILL.
T«l. Obymplo 2-7381; TO 8-4288

Perskaitę “Draugą”, duokite 

kitiema!

ROCKWEIX MANUFACTURING COMPANY 
Manufacturers of NORDSTROM valves, DELTA power 
tools, water, gag and parking meters and other produets, 
is seeking experienced:

INDUSTRIAL ENGINEERS
AND

HYDRAULIC ENGINEERS
To help operate the biggest little buainess in America, where 
many opportunities cxiat for ambitious men. Positions 
filled may call for traveling or relocation in another statė. 
Salary commen.surate with abilities. Apply, write or wire 
resumes to:

PERSONNEL MANAGER Skelbtis “DRAUGE” 
nea Jis yra plačiausiai skaitomai 
lietuvių dienraštis, o skalbimų 
kaina yra prieinama visiems.

MISCELLANEOUxN

ŠILDYMAS
A. Stanėiauskaa instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
I ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th Court, Cicer.

TeL OLysnpic 6-0775 nuo 8 vaL 
ryto iki 5 vai. vakaro.

Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 
OLympic 2-6752

Box 151
Rockwell Manufacturing Company

Ohio
J

oooooooooooooooooooooooooo*
PLUMBING

Lieensed bonded plumbers
Joks darbas nėra didelis ar mažas. 
Saukite dabar. Kalbame lietuviškai.

Tel. — REpublic 7-0844 ar 
WAIbrook 5-3451

<XHKXXH><X>CXXK><XKXXXXXX><><XXJ
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pamatyk.it


Šeštadienis, kovo 23, 1957 DIBNRAftTIS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS • >

LaiŠkas iŠ Paryžiaus

(Atkelta iš 3 misi.)

politinės dalies išvadoje paskai 
tininkas sako: “Atrodo neginči 
jama, kad Kremlius, išnaudoda
mas iki maksimumo savo kari
nius 1945 m. laimėjimus, visiš
kai perėmė savo sąskaiton sla
viškąjį imperializmą šioje zono
je”. Pulk. Chabanier dar atžy
mi skirtumą tarp rusų carų ir 
sovietinės politikos. Pirmoji te
siekė užgrobti Pabaltijį vienam 
tikslui — atstumti vokiečius, 
“tuo tarpu naujieji Rusijos val
dovai turi tikslą subolševikinti 
Europą, belaukiant, kol tatai 
pavyks visame pasaulyje”.

Kalbėdamas apie karines prie 
mones, kokias turi savo ranko
se Kremliaus viešpačiai Pabal
tijyje, pulk. Chabanier pabrėžia 
nepaprastą išplėtimą oro ir jū
rų laivyno pajėgų tame, kaip jis 
sako, “sovietiniame ežere”, ko
kiu yra virtusi Baltijos jūra. 
Pagal paskaitininką, sovietai 

Ituri iš viso savo kariniame lai
vyne apie 1,500 įvairių vienetų 
su 700,000 vyrų. Nors tos jūrų 
pajėgos yra Išskirstytos 4-iose 
srityse, tačiau kiek kokybiniu, 
tiek kiekybiniu atžvilgiais jų 
sutelkimas vyrauja Baltijos jū
roje — 660 vienetų. Pagrindinės 
jūrų bazės yra PALDISKI (Es-

.... . . ..................... .. , , . .. . • • * tijoje), BALTISK (Karaliausilavinimo žmonių, tačiau jie visi buvo mums labai artimi,-savi ir at- .. . ■pttch'M
viri taip, kad mes tuoj pajutome drauge su mūsų klijentais sudarą ciaus pneuostis) ir RUGEN sa 
vieną bendrą šeimą, besidalinančią bendrais rūpesčiais ir vargais, to- loję (Vok. demokrat. respubli- 
dėl dirbti lietuviams, nežiūrint sunkaus ir atsakomingo darbo buvo Tačiau mažesnės bazės yra 
tikrai malonu. * y

Šia mes pažinome daugybę senosios kartos tikrai lietuviškų, jaut
rių močiučių, kurios gelbėjo savuosius Lietuvoje po I-jo karo, dau
gybę tremtinių Vokietijoje po antrojo karo, siųsdamos jiems dova
nas ir sudarydamos dokumentus, atvykti į JAV, o dabar — Lietuvo
je ir Sibire, sužinojusios iš kur nors adresą, pasiųsdavo savo dalį.

Taip gi turime pasidžiaugti, kad didžioji dalis visuomenei žino
mų daktarų, kunigų ir kitų intelektualų bei visuomenininkų buvo ir te
bėra mūsų klijentai.

Dėmesio vertas mūsų pirmasis klijentas, Br. Navickis, 7242 So.
Artesian Avė., Chicago, III., drebantis ligonis, karo auka, laiks nuo 
laiko iš menkos pašalpos siuntęs vaistus ir maistą, dažnai sau tik 
kelpiningius sugrįžimui bepasilikdamas, o apie savo tolimesnį gyve
nimą visiškai nesirūpinąs, nors, mūsų manymu, jis pats yra vertas vi
suomenės globo-.

Vienas iš vėlyvesniųjų — Ernest Cibitvs, besigydąs TBC sanato
rijoje laike 3 mėn. užsakęs apie 20 maisto siuntinių. Paklaustas iš kur 
jis gauna lėšų, atsakė: “6 metus dirbau ir taupiau. 6 mėnesius gavau 
pašalpą iš draudimo, todėl kiek susitaupiau, o dabar, nors ir netu
riu jokios ateities, tačiau turiu didelį malonumą suteikti džiaugsmo 
skurstantiesiems.. .” Atrodo, kad ir šis žmogus vertas visuomenės 
ypatingo dėmesio, tačiau taip yra, kad ligonių niekas nepastebi, net 
ir geriausi draugai greit pamiršta.

PADEKIME ARTIMIESIMS LIETUVOJE 
IR SIBIRE

Šiuo tikslu Patria Gift Parcel Co. lietuviškasis skyrius 1955.11.15. 
pradėjo savo veiklą — siuntinių siuntimą į Lietuvą ir visą pasaulį. 
Pradžia buvo sunki, todėl teko patirti daug nemalonumų ir nesklan
dumų, kol įstengėm nugalėti daugybę ne nuo mūsų paeinančių kliū
čių. 1956 metų liepos mėnuo atnešė mums didžiausią laimėjimą: pir
mieji pradėjome siųsti pigiausiuosius maisto siuntinius ir tiesioginiai 
iš Chicagos į Lietuvą — klijentų pristatytuosius siuntinius. Mūsų veik
la neįtikinamai greit išaugo ir nepasitenkinimai didžiuliais šuoliais su
mažėjo.

Baigiantis sausio mėn. iš SSSR įgaliotinių Amerikoje gavome įsa
kymą nuo vasario 1 d. klijentų pristatytų siuntinių skyrių uždaryti. 
Liko tik 10 darbo dienų, kurios mums parodė didelį buvusiųjų klijentų 
pasitikėjimą mūsų patarnavimu. Nors mes nebuvome pasiruošę to
kiam dideliam ir staigiam siuntinių antplūdžiui, net tarnautojų skaičių 
buvome sumažinę, vis dėlto tryse dirbdami po 12-15 valandų kasdien, 
priėmėm, įvertinom ir sutvarkėm virš 600 siuntinių, kartu atlikda* 
mj nemaže. užsakymų ir kitų reikalų.

Šia proga atsiprašome, kad pradžioje ne nuo mūsų paeinančių 
priežasčių kaikurie siuntiniai buvo suvėluoti. Kad paskutinėmis die
nomis turėjome apribuoti siuntinių skaičių iki dviejų, nes norėjome 
nors iš dalies aptarnauti mūsų buvusius klijentus. Kad kelias dienas 
neatsakinėjome į telefoninius pašaukimus, kurie skambėdavo beveik 
bepertraukos, nes nenorėjome skriausti labai kantriai ankštoje patal
poje eilėse laukiančiųjų ir, nebeįstengdami naujų priimti, beprasmiš
kai kartoti: “nebegalime”... Atsiprašome ir tolimųjų vietovių kli
jentus, kad dėl aukščiau minėtų priežasčių pasivėlinome išpildyti už
sakymus ir atsakyti į laiškus. Atsiprašome ir tuos, kurių siuntiniai 
vėliau pasieki adresatus, nes tokiai daugybei‘paruošti licencijas ir ki
tus dokumentus SSSR įgaliotiniai nebuvo pasiruošę, ar kaipo su ne
bereikalingu daiktu priderančiai nebesiskaitė. Taip gi atsiprašome 
ir tuos, kurie pirmą kartą į mus kreipėsi, bet negalėjome jų prašy
mo patenkinti, nes paskutinį kartą laikėme- pareiga pasitarnauti sa
vo buvusiems klijentams.

ĮSPŪDŽIAI. Kadangi mūsų įstaigoje lankosi įvairių tautų žmo
nės, tai tenka pripažinti, jog lietuviai yra maloniausieji, nuoširdžiau- 
sieji, kantriausieji ir dosniausieji klijentai, labiausiai iš visų tautų 
pasiryžę pagelbėti artimiesims, o be to jie niekada bereikalo netrukdo 
laiko tuščiomis informacijomis ar bereikalingais atsilankymais, kaip 
kad dažniausiai daro net kultūringiausios slavų tautos. Šį tą paste
bėjo ir nepaprastai apsidžiaugė mūsų kompanijos įsteigėjas Mr. Her- 
bert Martin, dirbąs šioje srityje aštuntus metus ir nuolat talkinin
kaująs savo • darbu ir patarnavimai- ir lietuviškajame skyriuje.

Mūsų klijentų skaičiuje buvo įvairiausių profesijų ir visokio iš-

SO. BOSTONO ŽINIOS
PAGERBK ANT. GUSTAITI (pasakyta eilė 
Rašytojas Antanas Gustaitis Liepas ir Pr 

yra plačiai žinomas visoje mūsų
emigracinėje visuomenėje. Su 
savo humoristine kūryba jis yra 
aplankęs daugybę stovyklų Vo
kietijoje, o atvykęs j šį kraštą 
taip pat nuolat lanko gana toli
mas kolonijas ir dideliu pasise
kimu skaito savo kūrinius. Sa-I
vaime aišku, kad atrimiausias 
jis yra Bęstono lietuviams, nes 
čia įsikūręs nuo atvykimo į JAV 
1949 m. visą laiką aktyviai reiš
kiasi vietos kultūriniame gyv e
nime. Sykiu su savo žmona Alek 
sandra Gustaitiene A. Gustaitis 
neša ant savo pečių nemažo pa
jėgumo ir popularumo pasieku
sio Bostono Lietuvių Drąsios 
Sambūrio vadovybę. Prieš dve- 
jis metus A. Gustaitis buvo Kul
tūros Klubo pirmininku. 1956 
m. pasirodžiusi jo humoristinės 
kūrybos knyga tuoj tapo viena 
geriausiai perkamų knygų, o L. 
Rašytojų Draugijos nariai įrašė 
ją į pirmaeilius vardus skiria
mai metinei premijai gauti.

Š. m. kovo 12 d. A. Gustai
čiui suėjo 50 m. amžiaus. Bos
tono Liet. Kultūros Klubas, su
sitaręs su Bostono Liet. Dramos 
Sambūrio kolektyvu, surengė A.

dar 22-jose vietose, kurių tar-

St.
pa

Iš moterų paminėtina P. Veronika Stašaitis iš Lake Forest, III., 
mūsų kli.ientė No. 2. Tai silpnos sveikatos, sunkiai dirbanti ir nepa
prastai švelnios ir jautrios sielas moteris. Ji laike mūsų veiklos iš
siuntė virš 50 siuntinių, daugumoj užsakydama aukščiausios kokybės

sveikinimų.
Lembe rtas 

skaitė specialiai tai progai pa
rašytus eilėraščius. Puikios vai 
šės buvo parengtos dideliu O- 
nos Girulienės rūpesčiu. Jai 
talkininkavo eilė kult. klubo ir 
dramos sambūrio narių.

TRUMPAI 
— Jurgis Jalinskas, aktyviai 

dalyvaująs savo straipsniais lie 
tuvių spaudoje, Lietuvoje dirbęs 
mokytojo darbą, šiuo metu gy
vena Bostone ir labai sėkmin
gai reiškiasi kaip aktorius dra
mos sambūrio veikloje. A. Gus
taičio pagerbimo iškilmėse jis 
skaitė kūrybos ištraukas, čia 
pat paaiškėjo, kad pačiam J. 
Jašinskui tą dieną suėjo taip pat 
50 metų amžiaus. Gimtadienio 
proga jis buvo pasveikintas. 
Dramos sambūrio vardu jam 
buvo įteikta dovana.

— Didysis paradas So. Bosto
ne šiemet praėjo labai sklan
džiai pirmadienį, kovo 18 d. Bu
vo graži saulėta diena, ne taip, 
kaip praėjusiais metais, kai dėl 
sniego pūgų paradas galėjo bū
ti įvykdytas tik balandžio pra
džioj, prieš tai 2 katus atidėjus. 
Šiemet iškilmėse dalyvavo iš Ai-

Bludžetas Ir rūpesčiai įmometalo įmonė, esanti Aiamin
go gt., naktį iš kovo 9 į 10 d. bu 

Ivo apiplėšta. Piktadariai įsilau
žė į raštinę ir paėmė 170 dol.

— Liudvikas Puodžiūnas, su
jaukęs 46 m. amžiaus, prieš sep
tynetą mitų atvykęs iš trem
ties, mirė kovo 1 I d. po ilgesnės 

į ir sunkios ligos.
— Kini. B. Markaitis, sėkmin- 

i gai vedęs rekolekcijas Sv. Kazi- 
! miero parapijos bažnyčioje nuo 
kovo 10 iki kovo 16 d., kovo 17 
d. per Bendruomenės Balsą kal
bėjo į Philadelphijos lietuvius 
gavėnios rimties tema.

— Komp. J. Strolia, naujasis 
meno ansamblio vadovas, pirmą 
kartą su choru pasirodė Philadel 
phijos visuomenei tirpt autinia
me festivalyje kovo 17 d.

— Kun. Vyt. Pikturna yra pa-
mas organizuoti lėšas kenčian- kviestas vesti rekolekcijas atei
čių žydų paramai. tininkams nuo balandžio 5 iki 7

d. Šv. Andriejaus parapijos baž
nyčioje. *

— Lietuvių Fronto suvažiavi- 
— Marija ir Edm. Markuliai, j mas, kiek patirta, įvyks Phila- 

delphijoje gegužės 5 — 6 die
nomis. Vietos skyrius jau pra- 

parengiamuosius darbus.

Gynybos sekretorius Wilson, gal
voja, kaip reiks pravesti numaty
tą programą jei biudžetas bus su
mažintas tris su puse bilionų do
lerių. (INS)

Philadelphia, Pa.

nuolatiniai “Draugo” skaityto
jai, kovo 5 d. sulaukė dukrelės 
Marijos Rasos.

— Viltė ir Alg. Puzinai, nese
niai vedę, šiomis dienomis per
sikėlė gyventi į nuosavus na
mus, 4931 Camac Str.

dėjo

—o——

rijos atvykęs Dublino miesto — Mykolas Dumša, stambusGustaičio pagerbimų š. m. k vo , . . _ , . . . . ,
16 d twt. namuose. Pradžioje |bu™lstra« Robert Bnscoe. Jam lietuvis pramonininkas, yra at-
buvo iškilmingas posėdis. Į pre
zidiumą pakviesti A. Gustaitis ir 
A. Gustaitiene, garbės kons. A. 
Šalna, ^rašytojai St. Santvaras,

pe yra Talinas, Ryga, Liepoja, p. Pilka, Pr. Lembertas ir akt.
Bolderaa ir Klaipėda. Pastaro
joje esama jūrų statybos įmo
nės ir jūreivių mokyklos. Taip 
pat Klaipėdoje įrengta povan-

J. Jašinskas. St. Santvaras sa
vo kruopščiai parengtame ir iš 
rašto skaitytame žodyje apibū
dino A. Gustaičio asmenį ir jo

deninių laivų prieplauka su įs- ; literatūrinę bei teatrinę veiklą.
tiprintomis slėptuvėmis.

Toliau pulk. Chabanier pabrė 
žė, kad karinė sovietų vadovy
bė, tariamai saugodamasi šni
pinėjimo, išgabendino daug vie
tos gyventojų Pabaltijo kraš
tuose. Pirmoj eilėj nukentėjo 
estų ir latvių žvejai, kurie “sa
vanorišku” pagrindu buvo iškel 
dinti tūkstančiais prie Ochots-

Šiltai įvertino jo kūrybą, žodžiu 
sveikino garbės kons. A. šalna, 
A. Mantautas L. Šaulių S-gos 
vardu. Dovanas įteikė ir sveiki-1 
no lit. mokyklos ved. J. Vaičai
tis, Lietuvių Enciklopedijos lei-į 
dejas J. Kapočius, Bostono Liet. į 
Dramos Sambūris ir Bostono i 
Liet. Kult. Klubo valdyba. Pa-j 
skaityti gauti sveikinimą iras-f 
tu. Sveikino jg. min. P. Žadei- '

Į čia buvo teikiama ypatinga gar 
bė. Kaip žinome, Briscoe yra 
Lietuvos žydų kilmės. Jo tė
vas atvyko į Airiją iš Lietuvos. 
Jis pats gimęs Airijoje, jaunys
tėje <yra gyvenęs Amerikoje, bet 
paskui grįžo į Airiją ir aktyviai 
įsijungė į airių laisvės kovą. To
dėl jis šiandien yra airių sos
tinės burmistru. Būdamas Bos
tone, jis dalyvavo ir čionykščių 
žydų susirinkimuose, padėda-

Demokratas yra kaip atbulai 
atsisėdęs vežime keleivis: jis 
visą aplinkumą pamato tada, 
kai pravažiuoja. — Butleris.

Moterį ir darbininkus visadasigulęs į ligoninę pagrindiniam 
sveikatos patikrinimui. Jo chroisunku valdyti. — Japonai

PADĖKA

ko jūros ^arp Kamčatkos ir Sa-| kJs £iet Rašytojų Dr-jos pirm? 
chalino. Kiti gi gyventojai buvo g Babrauskas, kan. M. Vaitkus 
iškeldinti nuo Baltijos jūros pa; .f F Kirša abu dėl aplinkybių

angliškas medžiagas ir paaukodama ne tik metinį uždarbi, bet ir ne- kraščių į Gudiją arba į Ryty į negalėję iškilmėse dalyvauti, J. 
maža sutauDU. visai pamiršdama save ir savo ateitį. Be to ii su di- Sibirą, o jų vieton atkeldinti ru- *tnrkn v Kiltims arenos Harb 
džiausiu atkaklumu prikalbino ir savo giminaičius susirūpinti tais, | sai nuo Leningrado arba iš Gu- ^s iarduu SI: PUka L žit> 

dij°&- . kevičius, P. Andriušis iš Aust-
Pulk. Chabanier nušvietė,) rali3os- Bostono chOras’

kaip “taikingi” sovietai yra prijakt Petrokaitė, H. žemelis, Gr. 
statę visą eilę slaptų aikščių at- Tu auskaitė’ J- E‘ Kačinskai

kurie skursta ir alksta.
Be suminėtųjų turėjom“ didelę daugybę klijentų, kurie oasiuntė 

20-30 siuntiniu.' kas rodo tain gi ju didelę meilę artimiesims, bet tegu 
bus man atleista, kad dėl vietos stokos visų neįmanoma suminėti.

Iš tolimjų apylinkių skaitlingiausiais siuntiniais pasižymėjo O- 
mahos lietuviai, iš kurių geležinkelietis Sudavičius— pirmasis, ku
ris išgarsino mus kitiems, su kuriais, malonu pastebėti, neturėjome 
jokių nesusipratimų, už tai mes reiškiame, jiems, o ypatingai P. Su- 
davičiui didelę padėką. ?

Didžiausi masiniai asmeniški lankytojai — Kpnoshos lietuviai su 
savo vardu P. Šumskiu, kuris daugiausiai iš jų visų išsiuntė siuntinių 
ir išgarsino mus taip, jog ir tie, kurie po pirmųjų mūsų žingsnių bu
vo nusivylę, sugrįžo be priekaištų ir liko mūsų klijentais iki pasku
tinių dienų, širdingas dėkui.

Vartant kartoteką pasirodo, kad mūsų turėta ne tik iš JAV, bet 
didelė dauguma iš Canados miškų ir net iš Australijos ir Brazilijos 
džiunglių, su kuriais mums taippat buvo malonu dirbti.

Mes visada jieškojčme ir tebejieškome pigiausiųjų kelių ir pir
mieji juos rasdavome ir priėjome išvados, kad pigiausiai maistą už
sakyti iš Švedijos, medžiagas, o ypatingai vaistus — iš Anglijos. .Ang
liškos prekės šiuo metu neįtikinamai nupigintos, taip, kad vidutiniš
ka rūšis angliškų medžiagų pigiau kainuoja, negu žemiausioji kitų 
kraštų. Šiuo metu turime apie 1000 pavyzdžių, atatinkančių kiekvieno 
skoniui ir kišenei, tik reikia ateiti ir išsirinkti, o kita palikite mums.

Jūsų pasitikėjimas mumis ir gautas uždarbis suteikė mums laimės 
sušelpti 43 užmirštuosius Vokietijoje, Kalėdų proga paaukojant jiems 
731 svarą maisto už $374,96 savikaina, iš kurių 33 atiteko lietuviams 
Memingine ir 10-kitom tautom. Ateityje, jei visuomenė mus rems, už
sakydami per mūsų įstaigą saviškiams siuntinius, nes dėl pakeltų mui
tų siųsti vartotus daiktus tikrai nebeišsimokės, mes vėl pasistengsi
me, ateiti į pagalbą užmirštiesims broliams, nes mūsų tikslas yra pa
dėti artimiesims, visų pamirštiesims, jei tik lietuvis rems lietuivį.

BR. TAUJENIS,
Patria Gift Parcel Co. lietuviškojo sk. vedėja

stu valdomiems pabūklams iš
mesti. Savo tą “išmintį” jie pe
rėmė iš hitlerinės Vokietijos su 
jos V,, ir V,. Tokių pagrindinių 
bazių esama 20, kurios turi po 
4 grupes, o kiekviena grupė — 
po 18 “aparatų”. Tų sviedimo 
“aparatų” ypačiai tiršta esą Pa 
baltijo valstybių pajūrio zonoj.

Pulk. Chabanier’o paskaitos 
pasiklausyti susirinko gražus 
būrys rinktinės publikos — 
prancūzų, pabaltiečių ir net len
kų. Paskaitai pirmininkavo 
Prancūzijos senato vicepirmi
ninkas Ernest PEZET, senas ir 
išbandytas Pabaltijo tautų drau 
gas. Dalyvavo taip pat Pabalti-

dr. J. Petronis, Tvirbutai ir 
Stp. Zobarskas. Buvo paskaity
tas iš Los Angeles atsiųstas 
Bern. Brazdžionio ilgesnis svei
kinimas eilėmis.

Bostono dramos sambūrio 
akt. JašinskAs labai nuotaikin
gai padeklamavo keletą A. Gus
taičio humoristinių eilėraščių. 
Pabaigoje A. Gustaitis jam į- 
prastu humoru pasakė visus 
puikiai nuteikusį žodį, kuriame 
svarstė klausimą, kas yra rimta 
ir kas nerimta.

Po to pereita prie parengtos 
vakarienės, kurios programai 
vadovavo St. Santvaras. Buvo

D. JURJONO BENDROVĖJE
3251 Šo. Halsted St., Chicago 8, III.

Tel. CAlumet 5-1064
Yra gilinąs didžiausias sicnpapicrių išsirinkimas: naujausi raštai, 

augsčiausia kokybė, šviesai atsparią spalvą, lengvai valomą. Dažą 
šimtai rušią: vidaus ir išorio dažymui, žvilgančių, šilkinio žvilgėjimo 
ir matinią.

Įvestas naujas skyrius: VIRTUVĖMS: “sinkų”, spintelią (kabi
netą) metalinią ir niedinią Imlią ir spalvotą, VONIOMS ĮRENGI
MAI komplektais ir atskiromis dalimis baltą ir spalvotą, VANDE- 
NIl I ŠILDYTI automatinią guzu šildomą bciilerią nuo 2(1 iki tift ga
lioną. Kainos žeminu konkurencijos!

Taip pat čia rasite prekių naujausios mados dovanoms ir sau namą 
ruošai ir papuošimui knmbarią. Prekės |>erkamc« iš pirmąją ranką, 
be tarpininką. Užtai kainos žemos. Be to yra gauti stiklui pjauti 
rėžtukai su deimantu..

Krautuvė atidnra kasdieną įprastomis valandomis ir šventadieniais 
nuo 11 vai. iki 3 vai. jh» pietą.

J

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Dranga".

f
A. A.

PETRONĖLE EAULĄUSKAS 
(Daulanskaitė)

MirS kovo 22 d., 1857, 1:20 
vai., ryto, aulauku.s senatVf>H. 
GimS Lietuvoje; kilo ift Rasei
nių apskr., Jurbarko parap., 
dūdelių kaimo.

Amerikoje išgyveno 5X m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

3 sūnūs: Willia.ni, marti Adelė; 
John ir Peter. marti Adelė, 2 
dukterys: Patricia Swanson, ir 
Margaret Paulauskas, 2 anūkai, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Priklausė Tretininkų Dr-jai.
Kūnas pašarvotos Itockawicz 

koplyčioje, 2424 W. 69th St.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, 

kovo 2 5 d., iš koplyčios 9:30 v. 
i ryto bus atlydėta į švenč. Pa

nelės Gimimo parapijos baž
nyčių., kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėto į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nnllfulc: Sūnūs, dukterys, 
marčios ir anūkai,

laidotuvių direktorius Stepo
nas Iax?kawicz. Tel. IlEpublle. '• 
7-1213. .

T

A. A.

Klerijomas Gubista

jo valstybių atstovai ministeriai 
— Bačkis, Grosvaldas ir Pusta. 
Po paskaitos sekė trumpos dis
kusijos, kurių mėtų kalbėjo Pe- 
zet, pulk. Yvonas, Pusta ir Tu
rauskas.

Paskaitos pagrindą sudarė1 
paties pulk. Chabanier’o du 
straipsniai, tilpę žurnale “Re- 
vue de Defense Nationale”.

T

Mes visi gerai suprantame ir 
_pateismame savo klaidas bei 
nepasisekimus, bet iš kitų tiki
mės tobulybės. — Dr. E. Fox

Tie, kurie netiki kitų doro
vingumu, dažniausiai išduoda 
savo širdies ydingumą.

—Fulton Sheen
Dvi svarbiausios atostogų 

dienos yra tos, kada išvyksta
me iš namų ir kada sugrįžta
me. —Al Smlth

Žmonės, kurie daugiausia ple
pa, mažiausiai gali duoti; kurie 
daugiausia žada, mažiausia nu
veikia. —-Dr. E. Fox

A A

VERONIKA PETRAITIS

DoMUMMkalM
Gyveno 7314 H. Rockwell St. 

Tel. PK 6-3436
Mirė kovo 21 d.. I»B7, 3:15 

vai. ryto, nulaukun pusėn am- 
llaun. Gimė Lietuvoje; kilo iš 
Vilkaviškio aplik r., Vižainiu pa
rapijos.

Amerikoje išgyveno 45 m.
Panlliko dideliame nuliūdime 

vyras Jonan, nūnun Vtneenton, 
marti EveJyne ir duktė Vlolet, 
žentan Michael Mlnnuek, 4 anū
kai, 2 neneryn: Ona Metus, ir 
Marija Verbelia, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika- 
Evans koplyčioje, 6345 South 
Wentern Avė..

laidotuvės Įvyks pirmadieni, < 
kovo 25 d., iš koplyčios S:8ft 
vai. ryto bns atlydėta ) ftvenč. 
Panelės Gimimo parapijos baž
nyčių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į ftv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnus, duk
tė, marti, žentas *r anūkai.

laidotuvių direktorius TCd. 
Orenp. Tel. REpubllc 7-3600 
arba fAnal 6-66X3.

ANTANAS 9TAMBUR
Gyveno 8<47 8. Roekwrtl St. ’l

Mirė kovo 21 d., 1967, 4:30 
vai. popiet, nulaukęs pusės am
žiaus. Gimė Lietuvoje; kilo lš.T| 
Kauno gub., Tytuvėnų m. ir 
parapijos.

Amerikoje išgyveno 45 m. ■
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Ona (Vasiliauskaitė), 
duktė Antoinette Juozaitis, žen
tas Adolph Ir anūkas Mlehael, 
sūnus Juozas, marti KSther, 
duktė Bernlee Juras. žentas 
Charles, anūkas Ranrdy, švoger- 
ka Barbara Stočkienė. švogeris 
Stanley Vasiliauskas su šeima, 
broliavaikiui Henry ir Krank 
Stambur su šeimom, giminaitis 
Kriar Odoric Akwiek. O. K. M.. :| 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami. Lietuvoje liko sesuo So
fija su šeima f *

Priklausė Liet. Piliečių Klu- 
bui.

Kūnas pašarvotos Petro Bie
liūno koplyčioje. 434S 8. Cali- 
fornia Avė.

laidotuvės įvyks pirmadienį, 
kovo 25 d.. Iš koplyčios 9:30
vai. ryto bus nulydėtas į švč. 
Panelės Nekalto Prasldėljmo 
parap. bažnyčių, kurtojp (vyks 
gedulingos pamaldos už vello- 
nles sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas , šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nnlžūdę: Žmona, dukterys, 
sūnus, žentai, marti Ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Pet
ras Bieliūnas. Tel. LAfayette
8-JSTS.

Mūsų mylimas vyras ir tė
vas, kuris mirė po sunkios li
gos vasario 24 d., 1957 me
tais, ir tapo palaidotas va<- 
sario mėn. 28 d., 1957 m.,
o dabar ilsisi šv. Kazimiero kapinėse, negalėdamas atidėkoti 
tiems, kurie suteikė jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo 
jį į tą neišvengiamą amžinybes vietą.

Nuoširdžiai dėkojame kun. Petrui Gedvilai už atlydėjimą į 
bažnyčią ir kunigams P. Gedvilai. Antanui Ignotui. MIC., ir 
Pranui Braziui, MIC., už atgiedojimą egzekvijų

Dėkojame kunigams P. Gedvilai, Eduardui Abramuiciui, ir 
Jonui Vyšniauskui, kurie atlaikė šv. Mišias prie didžiojo alto
riaus ir kunigams Antanui Ignotui, MIC., ir Pranui Braziu), MIC., 
kurie atlaikė šv. Mišias prie šoninių altorių.

Dėkojame kunigams P. Gedvilai, E. Abramaičiui ir Antanui 
Miciūnui, MIC., už atkalbėjimą Rožančiaus koplyčioje. Dėko
jame kunigams J. Budzeikai, MIC., Petrui P. Cinikui, MIC., 
Jonui Kidykui, S.J., iir Jonui Stankevičiui, šv. Kryžiaus ligo
ninės kapelionui, už atkalbėjimą maldų koplyčioje.

Dėkojame prelatui D. Mozeriui už pareikštą užuojautą, nors 
buvo toliau išvykęs ir negalėjo dalyvauti laidotuvėse.

Dėkojame šv. Kazimiero seserim? iš Švenč. Panelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parap. mokyklos, kurios aplankė Velionį kop
lyčioje ir su vaikučiais iš 8-to, 7-to ir 6-lo skyriaus atkalbėjo 
maldas.

Dėkojame šv. Kazimiero seserims iš šv. Kryžiaus ligoni
nės, M. (Adelei ir M. Uršulai, už atsilankyvą koplyčioje.

Dėkojame šv. Vardo, Brighton Parko Moterų ir šv. Tere
sės draugijoms, kurios atsilankė koplyčioje ir sukalbėjo Ro
žančių už a. a. K. Gubistos sielą koplyčioje.

Dėkojame br. Vladui Cibulskiui, MIC., kuris dažnai lankė 
ligos metu ir neapleido mirus, palydėdamas velionį į kapines. 
Dėkojame Jėzuitų broliukui, kuris irgi aplankė velionį koplyčioje.

Tariame nuoširdžų padėkos žodį visiems, kurie taip gausiai 
aukojo šv. Mišias už velionio sielą ir visiems, kurie aukojo gėles.

Esame dėkingi vargonininkui, Justui Kudirkai už gražų gie
dojimą bažnyčioje.

Taipogi dėkojame vėl kunigui Petrui Gedvilai už palydė
jimą velionio į kapines.

Dėkojame visiems grabnešiams, kurie taip nuoširdžiai pa
tarnavo velioniui ir visiems, kurie mus paguodė liūdesio va
landoje.

Esame dėkingi graboriui Petrui Bieliūnui, kuris taip ma
loniai patarnavo mums ir palengvino mums paskutinias va
landas.

Dėkojame visiems, kurie dalyvavo laidotuvėse, nes netu
rime galimybės kiekvienam atskirai padėkoti.

Žmona, sūnūs, dukterys, žentai, marčios, anūkai, 
brolienė ir Jų šeimos.

Sk. v. psktn. AUGUSTINĄ ORENTĄ 
jo mylimam tėveliui mirus, nuoširdžiai už
jaučia ir kartu liūdi

Dr. Vydūno v. sk. vyčiu 

Būrelis

Miela jai
DOMICĖLEI DUKAUSKIENE1, 

jos brangiai motinai mirus, sunkioje liūde
sio valandoje nuoširdžiai užjaučia

Lietuvės Bendradarbės
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X Šv. Antano parapijoj, Ci
cero, III', lietuvių kalba misi
jos pradedamos rytoj ir tęsis 
visą savaitę. Pamokslus sakys 
žinomas poetas, pamokslinin
kas kun. L. Andriekus, OFM.
Pamaldos ir pamokslai vyks ir 
vakarais 7:30 vai. Klebonas 
prel. I. Albavičius kviečia pa
sinaudoti šiomis Dievo malonė
mis.

X Sekmadienį, kovo 24 d.,
10 vai. Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje bus laikomos mišios 
(suma) už Lietuvą, prašant 
Dievo greičiau išlaisvinti Lie
tuvą iš komunistų vergijos.
Per .mišias giedos parapijos 
choras, vedamas muz. J. Ma
čiulio. Aušros Vartų parapijoj 
šiuo metu klebonauja kun. A. 
švedas, MIC, JAV kariuome
nės kapelionas.

X Lietuvių Agronomų są-ga 
Chicagoje ir Lietuvių Profeso
rių draugija, kartu abi susidė- 
jusios, ruošia viešą a. a. prof. 
agr. dr. Jurgio Krikščiūno 10 
metų mirties sukaktuvių pami
nėjimą kovo 24 3 vai. p. p. Lie
tuvių auditorijoj.

Velionis buvęs Lietuvos Že
mės Ūkio ministeriu, jis vado
vavo Ž. Ū. Tyrimo Įstaigai, bu
vo “Žemės Ūkio” redaktoriumi,
Kooperatyvų S-gos “Linas” 
valdybos pirmininku, Ž. Ū. Aka
demijos pirmininku, Ž. Ū. Aka
demijos Dotnuvoje ir Pabaltijo 
universiteto tremtyje profeso
riumi ir, be to, turėjo dar kitų 
pareigų. Velionies veiklą žemės 
ūkio, kooperatinėje ir akademi
nėje srityse nušviesti, taip pat 
pavaizduoti ano meto aplinką, 
kurioje jam teko dirbti, yra nu
matyti šie prelegentai: prof. S.
Dirmantas, dr. V. Manelis ir 
agronomai: A. Indreika, K. Je- 
čius ir Klevaitis.

X Savanorių-kūrėjų sąjun
gos naujai išrinktos centro val
dybos pareigų perėmimo ir pa- 
siskirstyipo posėdis įvyko ko
vo mėn. 17 d. Lietuvių audito
rijoje. Pareigomis pasiskirstė- ... ,
šiaip: pirmininkas generolas tu uol,al Platlna O““*0*
M. Rėklaitis, vicepirmininkas 
pik. J. švedas, sekretorius kpt. 
A. Avižienis, valdybos narys 
propagandos ir kultūros reika
lams dr. K. Sruoga ir kasinin
kas bei kartotekos vedėjas M. 
Klikna? Centro valdybos adre
sas šis: A. Avižienis, 3439 So. 
Lituanica Avė., Chicago 8, III. 
Telcf. YA 7-8168.

X Dail. V. O. Virkau darbų 
paroda bus išstatyta Gyvosios 
Lietuvybės akcijos mėnesio li
teratūriniame koncerte, kuris 
įvyksta šį sekmadienį, kovo 24, 
4 vai. p. p. Liet, auditorijoje. 
Ten pat įvykstančiame litera
tūros vakare S. Tamulaitis 
skaitys paskaitą “Lietuvių lite
ratūra tremties kryžkelėse”. 
Su savo kūriniais pasirodys M. 
Katiliškis, J. Vaičiūnienė ir 
Alg. Mackus.

X Juozapas Žvirblis, jau 60 
metų darbavęsis kaip batsiuvis, 
daug padėjo Bridgeporto gy
ventojams savo įmonėje, kuri 
yra 834 W. 33 str. Jau sulaukė 
83 m. amžiaus, dar vis dirba, 
bet silpstant akims jau supla
navo “išeiti į pensiją” ir savo 
dirbtuvę parduoti.

X žurnalistai Vladas Butė
nas ir Albinas Valentinas, vie
ni aktyviausiai besireiškiančių 
spaudoje savo įdomiais repor
tažais, šio pirmadienio vakare 
lygiai 7 vai. praves labai gyvą 
pasikalbėjimą per Sofiją Bar
čus radijo programą.

X Benediktas Babrauskas ir 
Jonas Kavaliūnas sutiko būti 
septintojo “Draugo” romano 
konkurso Jury komisijos na
riais.

X Lituanika, lietuvių futbo
lo komanda, rengia pirmąsias 
šio pavasario futbolo žaidynes. 
Lituanikos pirmoji ir antroji 
komanda žaidžia prieš lenkų 
tautybės, komandas Hoosiers, 
kurios savo eilėse taip pat turi 
keletą lietuvių žaidėjų, gyve
nančių Gary, Indianoj. Lietu
vių vienuolikė šiuo metu yra 
sustiprinta naujais žaidėjais. 
Rungtynės įvyksta kovo 24 d. 
1:30 vai. Marąūette Parko 
aikštėje.

X Alė Antanaitytė, šiuo lai
ku studijuojanti Navy Pier 
universitete, buvo išrinkta re
prezentuoti Pirmyn chorą Lie
tuvių tautinių šokių šventėje. 
Alė nuo pat atvykimo į Ameri
ką yra aktyvi Pirmyn choro 
dalyvė.

Šiuo momentu choras ruošia
si pavasariniam koncertui, ku
ris įvyks balandžio 28 d. Soko- 
lų salėje. Bus statoma operetė 
“Fledermaus” koncertine for
ma, kurioje dainuos visa eilė 
solistų.

X Dr. A. Maciūnas, kovo 26 
d. 9 vai. vak. dr. Strikolio ka
binete, 4645 S. Ashland Avė., 
Liet. Gyd. draugijos susirinki
me nagrinės ligos istoriją ir 
turės pranešimą apie ūmius 
pilvo organų susirgimus bei jų 
gydymą. Dr. J. Valaitis de
monstruos patologinius prepa
ratus. Susirinkime bus svarsto
ma gydytojų pobūvio ir Ame
rikos Lietuvių Gydytojų kon
vencijos reikalai.

X Krepšinio rungtynės. Si 
sekmadienį akademinis sporto 
klubas Lituanika žaidžia drau
giškas krepšinio rungtynes 
prieš Chicagos latvių krepši
ninkus Olivet Institute, 1441 
N. Cleveland str., Chicago. Lai
kas — 10:30 vai. ryto.

Visa Chicagos lietuvių visuo
menė kviečiama pamatyti įdo
mias rungtynes ir kartu pa
remti mūsų krepšininkus bent 
moraliai.

X Naujoji Ateitininkų Sen
draugių valdyba pasiskirstė pa
reigomis. Pirmininkas — Ka-t 
zimieras Kleiva, vicepirm. kun. 
Bagdanavičius, MIC, sekreto
rius — Pranas Povilaitis, iždi
ninkas — Danutė Augienė, or
ganizaciniai reikalai — dr. VIa 
das Šimaitis.

X Vladas šoliūnas šiuo me-

ALRKF stovyklavietės dovanų 
dalinimo biletus. Kiekvienas 
privalėtų šį darbą paremti, nes 
jo tikslas — įruošti stovykla
vietę prie Detroito, kad jau šią 
vasarą mūsų jaunimas galėtų 
ten stovyklauti.

X Aldona Brazienė, žinomo 
solisto Algirdo žmona, su duk
relėmis Zuzana ir Marylin bu
vo išvykusi pas seserį į San 
Jose, Calif. Aldona ir Algirdas 
Braziai laiko svetainę Hilltop 
Lounge, 8500 Roberts Rd., 
Oaklawn, III.

X A. a. Klerijono G u bis t o
atminčiai jojo šeima paaukojo 
$25 dienraščio "Draugo” naujų 
mašinų fondui. Per ilgus metus 
a. a. Klerijonas buvo “Draugo” 
atstovas Brighton Parke ir po 
ilgos ligos mirė.

X Pranas Sutkus, Marąūette 
Parko gyventojas, ir V. Kuli
kauskas, Brighton Parko gy
ventojas, tapo dienraščio 
“Draugo” garbės skaitytojais.

X Gimimo švč. Panelės Ma- 
rij,js parapijoj misijos anglų 
kalba prasidės šį sekmadienį, 
kovo 24 d. Lietuvių kalba misi
jos prasidės kovo 31 d. Misijų 
metu pamokslai bus sakomi 
rytais ir vakarais.

X Dail. Vladas Vaitiekūnas,
dekoravimo-dažymo kontrakto- 
rius, persikėlė su šeima gyven
ti į nuosavus namus, 7144 So. 
Sacramento Avė., Chicago 29, 
Dl.

X Už a. a. Jurgio K Vainaus
ko sielą bus atlaikytos Šv. Mi
šios kovo 24 d. 10 vai. Panelės 
Šv. Nekalto Prasidėjimo baž
nyčioje, Brighton Parke.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS

CHICAGOS ŽINIOS
Degė miesto rotuše

Nakčia į penktadienį buvo 
užsidegusi Chicagos rotušė. Bu
vo sunaikintas vienas sparnas 
per tris augštus. Liepsnos kilo i 
antro augšto, lentomis muštais,1 
pasieniais ir išsiplėtė į trečią 
augštą, pasiekdamos net ket
virtą augštą šiaurvakarių da
lyje, ties Randolph ir La Šalie. 
Dūmai pasiskleidė po visus 11 
augštų, dusindami tarnautojus. 
Ugniagesiai darbavosi pusant
ros valandos, kol užgesino 
gaisrą. Įvykį stebėjo tūkstan
čiai žmonių. Meras buvo savo 
raštinėje, konferuodamas su 
pareigūnais, kai keltuvo tar
nautojas jam pranešė apie gais
rą. Meras su grupe tarnautojų 
ėjo prie keltuvo, bet iš ten 
stipriai rūko dūmai ir tada vi
si jie nuėjo prie laiptų, kur nu
sileido žemyn.

Dauguma svarbesniųjų mies
to dokumentų buvo nedegamo
se spintose ir pasiliko nesuga
dinti. Ugnis buvo pastebėta ir 
užalarmuota 6 vai. 15 min. va
kare. Gaisras prasidėjo prie
angyje, kur laikomi miesto ta
rybos dokumentai. Nuostolių 
padaryta apie už ketvirtį mi- 
liono dolerių.

Drąsus keltuvo tvarkytojas
- Užsidegus Chicagos rotušei, 

keltuvo valdytojas Luke Mar
tin, nepaisydamas troškinančių 
dūmų, padėjo žmonėms pabėg
ti, taip išgelbėdamas apie 20 
asmenų. Pora moterų, ugnies 
užblokuotų ketvirtame rotušės 
augšte, jau rengėsi šokti že
myn, tačiau jas pamatė ugnia
gesiai ir kopėčiomis nuleido že
myn.

Berniukas laimėjo premiją
Trylikos metų berniukas Sa- 

muel Krug, gyvenąs 5708 So. 
Washtenaw ir lankąs Šv. Kla
ros mokyklą, laimėjo $100 bo- 
ną — premiją už savo rašinį — 
Ką Abraomo Linkolno gyveni
mas reiškia man. Taipgi jis lai
mėjo apmokamą kelionę į 
Springfieldą, kur gaus privile
giją padėti vainiką ant kapo 
vergijos panaikintojo Linkolno 
balandžio 15 d., kai bus šven
čiamos jo .mirties metinės.

J. A. VALSTYBĖSE
— Naujas JAV LB centro 

valdybos adresas. JAV Lietu
vių Bendruomenės apygardų, 
apylinkių ir kitų padalinių val
dyboms ir atskiriems suintere
suotiems asmenims pranešama, 
kad nuo kovo 24 dienos pasikei
tė JAV Liet. Bendruomenės 
Centro Valdybos pirmininko 
adresas. Dabar reikia rašyti: 
St. Barzdukas, 1209 Melbourne 
Rd., Cleveland 12, Ohio.

— Nauja at-kų sendraugių 
valdyba Baltimorėje išrinkta 
kovo 10 d. Senoji valdyba 
(pirm. V. Volertas, S. Balčiū; 
nas ir dr. S. Ankudas), baigusi 
savo kadenciją, atsistatydino. 
Naujon valdybon išrinkti K. 
Bradūnas (pirmininkas), dr. 
S. Ankudas ir C. Surdokas.

Susirinkime gyvai dalyvavo 
beveik visi sendraugiai ir dva
sios vadas kun. K. Pugevičius. 
Taip pat atsilankė ir neseniai į 
Baltimorės apylinkes atsikėlę 
dr. Masaitis su žmona, tuo įsi
jungdami į baltimoricčių ateiti
ninkų veiklą.

KAS TURI GERĄ SKONI, VISKĄ PERKA PAS LIEPORĮ
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsiųio- 

kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, šaldytuvai ir visa namų ir ofisų 
įrengimui.

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted Str. VIctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sekm. 10—5, Kitom dienom 9—6

8 narkotikų vergai
Vakarinėje Chicagos dalyje 

areštuoti devyni bernaičiai ir 
mergaitės 14—21 metų am
žiaus. Jie visi buvo įvelti į nar
kotikų naudojimą. Jų paslaptis 
iškilo, kai viena 15 m. amžiaus 
mergaitė užmigo savo suole 
Dantės mokykloje 840 S. Des- 
plaines gatvėje. Klausinėjama 
prisipažino, kad ji naudoja he
roiną, prie kurio priėjo nuo 
marijuanos. Ji taipgi prisipaži
no porą kartų apsivogusi su 
dviemis Jungman mokyklos 
mergaitėmis, kurios taipgi bu
vo įpratusios į heroiną. Jau
nuoliai prisipažino, kad jie pir
ko heroiną .maišiukuose, kurie 
kainavo $3—$5 ir kurių užteko 
dviems įšvirkštimams.

Mergytė išgelbėjo broliuką
Trejų metų mergytė Cynthia 

Mares, gyvenanti 1911 S. 50 et., 
Ciceroje, išgelbėjo savo 2 me
tų broliuką Frank, kuris išlipo 
pro langą ant stogo ir vos ne
nuslydo nuo antro augšto že
myn. Apie keturias minutes 
mergaitė laikė savo broliuką, 
kad tasai nenuslystų. Jos riks
mą išgirdo motina, lyginusi 
drabužius pirmame augšte, ir 
atbėgusi išgelbėjo berniuką.

Chemikalų fabrikas
Netoli Joliet miesto Standard 

Oil bendrovė (Indianos) pradė
jo statyti naują chemikalų fab
riką, kuriam yra rezervuota 
400 akrų žemės, tarp kelio US 
66 ir Dės Plaines upės. Fabri
kas kainuos keletą milionų do
lerių. Jame dirbs 160 asmenų, 
kurių algoms per metus bus iš
mokama apie milionas dolerių. 
Fabrike bus gaminami dažai, 
medžiagos sintetinėms pluoš
tams, filmų medžiagos ir kiti 
gaminiai.

»• I
Atsargiai su liesinančiais 

vaistais
Moterys, kurios siekdamos 

suliesėjimo, griebiasi vaistų, 
turi būti atsargios. Alergijos 
specialistų suvažiavime dr. B. 
Zussman, dėstąs Tennessee uni
versitete, papasakojo atsitiki
mą. kada moteris, neatsiklau
susi gydytojo, paėmė tokių 
vaistų ir vos nenumirė, nes bu
vo alergiška kaikuriems to 
vaisto sudėtin įeinantiems me
dikamentams.

1,000,000 pabėgėlių iš 
Izraelio

Arabų Informacijų centro 
direktorius Chicagoje Saadar 
Hasan kalbėdamas Morrison 
viešbutyje, pažymėjo, kad ne
bus sutarimo tarp žydų ir ara
bų, kol Izraelio valstybė nepri
ims atgal miliono arabų, pabė
gusių iš Izraelio.

Atėmė prekes dėl 
mokesčių

Mokesčių rinkimo įstaigos 
agentai konfiskavo prekių ir 
mašinų už $750,000 iš Sonora 
Radio & TV bendrovės už ne
sumokėtus mokesčius. Firma 
už praeitus metus yra nesumo
kėjusi $407.

$20 moksleiviui perdaug 
savaitėje

Vienoje moterystės byloje 
Chicagoje teisėjas paskelbė 
sprendimą, kad 20 dolerių 
augštesniosios m-okyklos moks
leiviui savo smulkioms išlai
doms yra perdaug.

Penki sužeisti dėl degtuko
Sam Veltri, jausdamas, kad 

jo namuose Gary mieste iš 
vamzdžių ima sunktis kūrena
mosios dujos, norėjo tikrai pa
tirti, kur yra prakiuręs vamz
dys. Uždegė degtuką ir dėl to 
įvyko sprogimas, kurio metu 
buvo sužeisti abudu tėvai ir 
trys dukterys, kurių viena — 
sunkiai. Visi jie gyveno vieno 
kambario bute, padarytame iš 
garažo. Buvo neseniai įtaisyta 
dujomis kūrenama krosnis, ku
ri dar nebuvo reikiamai sutvar
kyta.

Augštesnioji mokykla 
Chicago Heights

Chicago Heights mieste jau 
prakasti pamatai naujai kata
likų augštesniajai mokyklai, 
kurioje sutilps 1,200 .mokslei
vių. Mokykla turės 80 akrų plo
tą, ties Ashland gatve ir Joe 
Orr rd.

Mokytojų problemas 
sprendžiant

Chicagos universitetas gavo 
$300,000, kad tas lėšas panau
dotų tyrimams, kaip padaryti 
mokytojų darbą sąkmingesnį. 
Tas lėšas skyrė Mokslo Pažan
gos fondas. Numatyta apklaus
ti šios šalies augštosios mokyk
los, jieškant patarimo.

Mirtis per klaidą
Arnold Ratnow, 19 m. am

žiaus tarnautojas Kitty Kelly 
batų parduotuvėje, kuris atėju
sius detektyvus palaikė plėši
kais ir jiems priešinosi ir ku
ris vėliau buvo peršautas, mirė 
ligoninėje.

Jaunuolių geras darbas

Grupė jaunimo suruošė šo
kius Palmer viešbutyje, kurie 
tikimasi, duos apie $4,500 pel
no, kuri norima panaudoti Mt. 
Sinai ligoninės vėžio ligos tyri
mams.

Advok. Alfonso Wells, Chicagos 
miesto teisėjo, pagerbtuvės vyksta 
geg. 22 d. Navajo golfo aikštėje, 
prie 123-čios gatvės ir Ridgeland 
kelio. Tuo laiku jam bus įteiktas 
\ patingas pažymėjimas už pasi
darbavimą lietuviams Chicagoje. 
Lietuvių amerikonų balsuotojų są
jungos valdyba sudaro rengimo ko 
mitetą: Jonas Paukštis, Jonas Pau 
liūs, Bruno Prankus in Jonas Shul- 
mistras.

Per 20 minučių sugavo 
plėšiką

Gary miesto elektrotechni
kas George Crossman, 39 m. 
amžiaus, buvo sugautas pra
slinkus tik 20 minučių po to, 
kai jisai “ginkluotas” vaikų 
žaisliniu revolveriu apiplėšė 
Harvey krautuvę Hobarte. Plė
šiką buvo pamatę ir nurodė po
licijai, kaip jis atrodo. Policija 
jį pasigavo kelyje US 20 bebė
gantį su pagrobtais $40.

Areštavo narkotikų 
vartotojus

Chicagos policija areštavo 
penkis narkotikų vartotojus 
20—31 m. amžiaus. Jie užsi
iminėjo plėšimais 47 gatvės ir 
Lawrence gatvės apylinkėse.

Vaikų sužeidimai gatvėse
Per 1956 metus Chicagoje 

susisiekimo nelaimėse buvo su
žeista 3,378 pėstieji, jaunesni 
kaip 14 metų. Užmuštų susisie
kimo nelaimėse vaikų buvo 40. 
Vaikų nelaimių skaičius Chica
gos gatvėse kasmet būna maž
daug vienodas.

Stato bažnyčią
Ties Sauganash ir Keene gat

vėmis statoma nauja Visų 
Šventų parapijos bažnyčia ir 
jau gotįnių lubų skliautai kyla 
į viršų.

Ligoninė atsilikusiems 
vaikams

Vakarinėje Chicagos dalyje 
suplanuota pastatyti naują li
goninę atsilikusiems vaikams. 
Ji numatoma pastatyti per 
porą metų. Tam reikalui skiria
ma $5 milionai.

— Bostono moksleivių ir stu
dentų ateitininkų šventė įvyks 
gegužės mėn. 12 dieną. Šventės 
rengėjai tikisi, kad į šventę 
gausiai atsilankys artimesnių
jų ir tolimesniųjų vietovių atei
tininkai bei jų draugai.

Saugokis ugnies
Labai daug gaisrų įvyksta dėl 

numestų neužgesintų cigarečių. 
Būk rūpestingas ir atsargus su 
ugnimi.
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LIETUVIŲ MENININKŲ KLUBO
Rengiamas

Retas Religinės Muzikos Koncertas
1957 METŲ BALANDŽIO MEN. 7 D. 4 V AL. P.P.

Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčioje

Programoje dalyvauja:
CITVARAS, Stasys, bosas - baritonas, buvęs Rio de Janeiro operos solistas, 
DIčIUTč - Trečiokienė, Aliodija, Kauno operos solistė,
KARRISOV, Eedo, esty tenoras, Talino operos ir buvęs Stockholmo vaisi.

operos solistas,
PAUKŠTYS, Alfonsas, smuikininkas Kauno konservatorijos obsolvontas, 
ŽUKAS, Jonas, vargony virtuozas iš Now Yorko,
Stepas SODEIKA fr Antanas NAKAS, mūšy žinomi muzikai, vargonais akom* 
panuos dalyvaujantiems programoje solistams.
Pelnas skiriamas įruošti Chicagoje nuolatinę meno kūrinių

ČIURLIONIO VARDO GALERIJA

šeštadienis, kovo 23, 1957

PADĖKA
Tėvų Marijonų Bendradarbių 

Bridgeporto skyriaus vakarie
nė praėjo sėkmingai, atnešda
ma pelno daugiau $17200. Ten
ka padėkoti visiems, kurie kuo 
nors prisidėjo prie to pasiseki
mo. Didelis ačiū Stasiui Piežai, 
kuris savo įdomiais filmais la
bai paįvairino vakarą. Ačiū šei
mininkėms — pirm. A. Juškie
nei, p įgelbininkėms — Petraitie 
nei, Banienei. Jaunienei, Vens- 
kienei. Rizgen, Jančauskaitei, 
Auna Skutas ir jos vadovauja
mai mergaičių grupei — skau
tėms, gražiai aptarnavusioms 
stalus. Ačiū Melkienei, Lipnic- 
kienei, Pocienei, kurios priimi
nėjo svečius: visoms pyragų ke
pėjoms, vakaro vedėjui kun. dr.
J. Prunskiui, Sophie ir August 
Barčus radijo valandos vedė
jams už garsinimą. Visiems, ku 
rie atsilankė ir suteikė aukų. Gi
liai dėkingi esame klebonui prel. 
B. Urbai, kuris, nors pats ne
galėdamas dalyvauti, prisiuntė 
sveikinimą, auką ir leido naudo
tis sale nemokamai.

Vakarienės proga, TMB rė
mėjais — garbės nariais — įsto
jo Konstacija Cebatienė, Grasil
da Žebrauskienė, Ona Juzaitie- 
nė, Šalkauskienė, Apolonija ir 
Antanas Kripai ir dviejų vardai 
neskelbiami. Amžinais nariais į- 
sirašė Elenutė Kardinskaitė, 
Bronislava Budvidis ir dvi, ku
rių vardai taip pat neskelbia
mi.. Valdyba ir Komisija

KAS KĄ IR KUR
Religinės muzikos koncertui, kuris 

įvyks š. nu balandžio 7 d. 4 v. p. p. 
Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčioje, 
kvietimus galima įsigyti:

Bridgeporte — J. Karvelio knygy7 
ne, 3322 S. Halsted St., ir “Terra” 
knygyne, 3333 S. Halsted St.

Marąūette Parke — ‘ ‘ Marginiuo
se”, 2511 W. 69tb St.

Town of Lake — St. Kamunauskc< 
(buv. Urbonų) krautuvėje, 4559 Sų. 
Herniitage Avė.

— Chicago Lietuvių Suvalkie
čių dr-jos mėnesinis susirinkimas 
įvyks kovo 27 d., trečiadienį, Hol- 
lywood svetainėje, 2417 W. 43rd 
St., 7:30 vai. vak. Nariai prašomi 
dalyvauti laiku ir skaitlingai.

Valdyba

REIKALINGA VIRfiJA-PADfiJfi-
JA. Geras atlyginimas, butas ir už
laikymas. Kasykite šiuo a d r e s u:
DRAUGAS Adv. 9441, 4545 W. 63rd 
St., Chicago 29, III.

Naujasis Testamentas- 
Šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Iš
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

“DRAUGAS” 4545 W. 63rd St., 
CHICAGO 29. ILL.
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