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Egiptas jau atidarė Suezo kanala mažiem laivam
Jungtines Tautos padidės dar 

vienu nariu — Ghana valstybe
SALOMĖJA NARKĖL1ŪNAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINĖS TAUTOS. — Atsiduso čia visi, o ypač Izraelio 

ambasadorius Abba Eban, vyras, kaip lietuvis pasakytų, iš stuo
mens ir iš liemens. Jis bene daugiausia prisilakstę visoje toje, kaip 
čia vadina, „Izraelio avantiūros“ eigoje, palaikydamas ryšį tarp 
trijų pagrindinių taškų — Jungtinių Tautų, Washingtono ir Iz
raelio.

Būdamas kartu Izraelio amba
sadorium Washingtone ' ir dele
gacijos vedėju Jungtinėse Tau
tose, Eban turėjo tiek daug dar
bo per paskutines savaites, kad 
kaikuric jo artimieji bendradar
biai juokauti pradėjo, kad jų 
„bosas“ net sublogęs. O Ebano 
žmona, simpatiška blondinė, ku
ri, kaip kokiu likimo lėmimu, yra 
gimusi, išaugusi ir išsimokslinu
si Egipte, sako, vos bespėjusi vy
rą aprūpinti kostiumais ir įvai
riais kelionės reikmenimis. Sa
ko, kad po visų „karščių“, kai ji 
sutvarkiusi savo vyro ambasa
doriaus daiktus, tai radusi sep
tynias elektrines skutimosi ma
šinėles ir devynis skustuvus...

Delegatai Jungtinėse Tautose 
stebėjosi to Izraelio ambasado
riaus diplomatiniais sugebėji
mais, o moterys kalbėjo, kad tas 
diplomatas visiškai nežydiškai 
atrodo — augštas, storas ir džen 
telmenas.

kaip grafo Bernadotės įpėdinis, 
taikė ir sutaikė žydus su arabais 
ir privedė prie paliaubų sutarties 
pasirašymo Rodos saloje 1949 
m., dabar čia linksniuojamas 
kaip Jungtinių Tautų civilinis 
gubernatorius Gazos sričiai. 
Nors to dar nebuvo paskelbta, 
bet tikima, kad Dagas, sugrįžęs 
iš Kairo, į kurį jis dar šios sa
vaitės pabaigoje žada skristi ir 
tartis su Nasseriu, tą pranešimą 
padarys.

Tuo tarpu pačiose Tautose da
bar kaip ir nėra judėjimo, jei 
neskaitytum tūkstančių lankyto
jų, kurie ypač pastarosiomis sau 
lėtomis dienomis užplūdo JT pa
talpas. Bet per ilgąsias sesijas, 
kai buvo posėdžiauta Izraelio ka 
riuomenės iš Egipto atsitrauki
mo reikalais, ir publika mažai 
domėjosi; vos keliolika lankyto
jų sėdėjo jiems skirtose vietose. 

Spauda ir princas

Kadangi jau nesitikima, kad

Kaip ten beeitų Palestinos rei 
kalai toliau, čia vistiek nejaučia
ma, kad jau visos problemos bū
tų pasibaigusios. Anądien vienas būtų kas nors įdomaus artimiau
žydų tautybės korespondentas 
pats juokavo, kad per du tūks
tančius metų Izraelis buvo Die
vo problema, o nuo 1947 metų 
jis tapo Jungtinių Tautų rūpes
čiu. Mat, 1947 m. Jungtinės Tau 
tos padalijo Palestiną ir įkūrė 
Izraelio valstybę, o paskui priė
mė ir į savo organizaciją.

Bus 81-as naryst.
Kalbant apie pačią organizaci

ją, atrodo, kad netrukus JT šei
mos narių skaičius padidės ry
šium su Afrikoje atsiradusia nau 
ja negrų Ghanos valstybe. Gen. 
sekretoriaus Dago Hammarsk- 
joldo pavaduotojas negras dr. 
Ralph Bunche išdeleguotas buvo 
nepriklausomybės paskelbimo iš
kilmėse kovo 6 d. tenai Jungtines 
Tautas atstovauti.

Šiuo metu dar nežinia, kas pa
siūlys tą naująją valstybę į JT, 
bet tikima, kad greičiausia šitai 
padarys pati Anglija, iš kurios 
„globos“ Ghana išsivystė į ne
priklausomą gyvenimą. Kaip ži
nia, ta Ghana vistiek pasilieka į 
ryšiuose su britais — tampa pa
čiu naujausiu britų komonvelto 
nariu.

Anądien viename baliuje britų 
atstovas JT Sir Picrson Dixon 
tą faktą, jog įsikūrė Ghana, pa
vadino aiškiausiu įrodymu, kad 
britai „neturi jokių kolonijinių 
tikslų“.

Šitoks argumentas sovietinei 
pusei, be abejo, nebus įtikinan
tis, bet prieš Ghanos priėmimą 
ir sovietai bei su jais einantieji 
nieko negalės turėti. Ghana dar 
galėtų būti priimta į JT šios se
sijos metu.

Dagas vyks į Kairą
Pati sesija jau turėjo seniai 

baigtis, bet Izraelio atsitrauki
mas iš Egipto sričių ją užtęsė ir 
dabar ji negali išsiskirstyti tol, 
ligi reikalai galutinai paaiškės. 
Dar šios savaitės bėgyje buvo nu 
matyta susirinkti išgirsti Gen. 
sekretoriaus Dago Hammarsk- 
joldo pranešimo apie izraelitų at 
sitraukimą ir JT kariuomenės tų 
sričių perėmimą.

Dr. Bunche, tas pats, kuris

Nori pastatyti radijo
siųstuvą Baltijoje

KOPENHAGA, Danija, kovo 
8. — Vienos amerikiečių radijo 
stoties atstovas įteikė Danijos 
vyriausybei projektą, kuriuo pla
nuojama Bomholmo saloje Bal
tijos jūroje pastatyti galingą ra
dijo siųstuvą, šio siųstuvo tiks
las būtų teikti be pertraukos ka
talikiškas programas anapus ge
ležinės uždangos esantiems kraš 
tams.

Bornholmo saloje yra tik ma
ža katalikų bendruomenė, turinti 
apie 200 narių.

Rinkimai Vilniuje
MASKVA. — Kovo 3 d., kaip 

praneša „Izviestijos“ nr. 52, oku 
puotoje Lietuvoje ir eilėje kitų 
sovietų valdomų respublikiį įvy
ko rinkimai. Minėtame dienraš
tyje rinkimų išvakarėse įdėtoje 
korespondencijoj pažymima, kad 
bus balsuojama už jungtinį ko
munistų ir vadinamų bepartyvių 
sąrašą. Miesto rinkimų 49-me 
padalinyje balsavimų vieta įreng 
ta Revoliucijos muzėjuje. Agita
toriai lankė butus, visus ragin
dami balsuoti. Miesto gatvės 
skendusios raudonose vėliavose. 
Lietuvos komunistų partijos cen
tro komitetas savo agitaciniame 
atsišaukime pažymėjo, kad tik 
pokariniais metais Lietuvoje at
statyta ir naujai įkurta daugiau 
kaip 300 pramonės įmonių.

Jungtinių tautų kareiviai sun kvežimiais važiuoja per tyrumą 
(viršuje) į Gazos ruožą, ir (apa čioje) arabai juos sutinka. (INS)

Pirmieji maži laivai jau

skina kelią Suezo kanalu
KAIRAS, Egiptas, kovo 8. — Du maži laivai šiandien plaukia 

Suezo kanalu. Egiptas šiandien turėtų duoti žalią šviesą visai iš
valyti vandens kelią.

147 tonų jachta Maralvi su 
Kuwait vėliava, ir 238 tonų Grai 
kijos vilkikas, traukdamas 292 
tonų baržą, plaukia į pietus iš 
Port Saido.

siu laikotarpiu, didžiuma kores
pondentų, kurie buvo suvažiavę 
iš įvairių pasaulio šalių, jau ima 
grįžti į namus. Anądien įvyku
siame oficialiame atsisveikinime 
su sesijos pirmininku Siamo

Egipto medvilnės
administracija .neigia

KAIRAS, Egiptas, kovo 8. — 
Egipto medvilnės adimnistraci- 
ja šiandien paneigė pranešimus, 
kad Čekoslovakija perka Egipto 
medvilnę ir ją parduoda 10 pro
centų pigiau Vakarų Vokietijai 
negu yra turgaus kaina. Medvil
nės administracijos direktorius 
sako, jog tyrinėtojai pranešę, 
kad rytinės Europos kraštai ne
kalti dėl pardavimo Egipto med
vilnės.

princu Wan Waithayakon kores
pondentai turėjo progos padėko- 

j ti jam už „visa gera“ šios sesi
jos metu. O to „gero“ buvę ne
mažai : princas buvęs labai 
„minkštas“ korespondentams — 
visada su jais kalbėdavęs, bet 
niekada nepasakęs jokios sensa
cijos. Ir bendrai princas korės-' Amerikos laivas 
pondentams skyręs daug dėme
sio, kaip sakė korespondentų są
jungos pirmininkas. Jis net su 
Naujųjų Metų šventėmis juos pri 
siminęs — visiems atsiuntęs svei 
kinimus su gražiu Siamo slibi
nu - ereliu ir savo ir žmonos var
dais, įspaustais mėlynais dažais.

Buvo „karštos dienos“
Princas skaniai suvalgė žur

nalistų jam užfundytus priešpie
čius ir išskubėjo į posėdžius, o 
paskui jį išbėgo ir patys šeimi
ninkai - žurnalistai. Nebuvo gal 
niekad jiems tokių karštų dienų, 
kaip tos egiptinės.

Ypač darbavosi tie, kurie savo 
žinias siunčia kabeliais, o apie 
vieną judriausių korespondentų 
veteranų — šveicarų liberalų 
„Zuercher Zeitung“ atstovą dr. 
Max Beer — buvo paleistas net 
toks juokas: girdi, Maksas vie
nu sykiu rašąs penkis praneši
mus. Jis, sako, iš savo kambario, 
kurį turi ketvirtame augšte, nu
lipa į spaudos skyrių, ir čia, kur 
eilėmis išrikiuotos rašomosios 
mašinėlės, į penkias mašinėles 
įsuka popierių ir kiekvienoje pra 
deda rašyti vieną temą ir paskui 
ją tęsia, įvykiams besivystant, 
nuo vienos mašinėlės bėgdamas 
prie kitos ir taip aptarnaudamas 
visas penkias. Maksas perniai 
minėjo savo septyniasdešimtą 
gimtadienį.

įteiktas Italijai
TARANTO, Italija, kovo 8. — 

Jungtinių Amerikos Valstybių 
ambasadorius Zellerbach vakar 
perdavė 8 milionų dolerių vertės 
1,500 ton. naikintuvo palydovą 
„Cigno“ Italijos laivynui.

Naikintuvo palydovo įteiki
mas įvykdytas pagal Amerikos 
— Italijos sutartį.

Vyks į Romą
ROMA, kovo 8. — Lenkijos 

kardinolas Višinskis, Varšuvos 
arkivyskupas, Velykoms atvyks 
į Vatikaną aplankyti popiežių 
Pijų XII.

Atominiam karui
• WASHINGTONAS, kovo 8. —

JAV armija vakar pranešė, kad 
trys kovos divizijos pertvarko
mos atominiam karui.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — šal
ta.

Maskvos prievarta užgniaužia 

protesto ir skausmo balsus
MADRIDAS, Ispanija. — Šiomis dienomis Ispanijoje išėjo iš 

spaudos Alberto Galter parašytas „Raudonosios knygos apie per
sekiojamąją Bažnyčią“ ispaniškas vertimas.

Knygoje, panap'lojant tikslią ----- ■ - ■■■- - -----
sant to, šie Tylos Bažnyčios kan 
kiniai rašo lemiamos reikšmės 
puslapius žmonijos istorijoj. Tie, 
kurie kenčia už Kristų ir Bažny
čią komunistų pavergtuose kraš 
tuose, yra kovotojai už tikrąją 
žmogaus vertę ir už žmogaus as
mens laisvę, apie kurią daug kas 
kalba, bet tik nedaugelis pažįs
ta tikrąją prasmę... Pats gyve
nimas parodo, ko yra verti ideo
loginiai ir moksliniai komuniz
mo pagrindai. Komunizmas gali 
tik griauti, bet negali nieko pa
statyti. Jo jėga yra tik sovieti
nės valstybės prievarta. Tai įro- 

1 rasti jį patį ir visą komunistinę Į dė su kaupu Vengrijos ir Lenki-

dokumentinę medžiagą, aprašo
ma Bažnyčios ir tikinčiųjų padė
tis sovietų pavergtuose kraštuo
se. Joje yra išsamus straipsnis ir 
apie Lietuvą.

J. Paleckis bijo faktą
Kaip 1956 metų-vasarą Justo 

Paleckio vadovaujama sovietinė 
delegacija lankėsi Liuksembur
ge, tarptautinės komisijos už per 
sekiojamąją Bažnyčią pirminin
kas prel. Bernard knygą norėjo 
įteikti delegacijos pirmininkui. 
Justas Paleckis tačiau dovaną at 
metė, matyt, bijodamas joje su-

• Britų karinės jėgos vakar 
atmušė Yemeno kareivius, kurie 
puolė Sanaah postą Dhaloje, va
kariniame Adeno protektorate. 
Britų ginkluoti automobiliai nu
vijo Yemeno vyrus skersai pa. 
sienį. Britai neturėjo nuostolių.

KALENDORIUS
Kovo 9 d.: šv. Pranciška Ry

mietė; lietuviški: Žygintas ir 
Auste rupė.

Kovo 10 d.: Pirmas gavėnios 
sekmadienis, 40 kentėtojų; lie
tuviški : Naubartas ir Žibuoklė.

Saulė teka 6:15, leidžiasi 5:49.

jos įvykiai; tai patvirtina ir iš 
pačios Sovietų Sąjungos ateinan
čios žinios.

sistemą kaltinančius faktus bei 
dokumentus. Ispaniška veikalo 
laida yra praplėsta paskutinė
mis žiniomis ir keletu straipsnių 
apie naująją sovietų politiką re
ligijos ir Bažnyčios atžvilgiu.

Kovotojai už tikrąją žmogaus 
vertę

Paminėdamas naują veikalo 
laidą, Vatikano dienraštis ,,L’
Osservatore Romano“ iškelia ke
letą komunistų vedamos antire
liginės kovos bruožų. Užmaskuo
ta Maskvos prievarta, rašo • DaUgiau kaip 160,000 japonų an- 
laikrašti's, užgniaužia aukų gijcs darbininkų vakar paskelbė

Lėktuvas užsidegė
LAKE CHARLES, La., kovo 

8. — B-47 lėktuvas vakar užsi
degė ir sprogo Lake Charles oro 
bazėje. Du asmenys sudegė. 30 
kitų lėktuvų buvo išgelbėta.

Kapitonai, dirbą Suezo kanalo 
vyriausybės žinioje, paleido du 
mažus laivus dar dalinai užblo
kuotu kanalu.

Turėtą duoti leidimų
Pusiau oficiali Vidurio Rytų 

žinių agentūra pranešė, kad 
Egiptas pagaliau turėtų duoti 
gen. R. A. Wheeleriui leidimą pa
šalinti paskutines kliūtis iš 103 
mylių kanalo. Gen. Wheeleris 
yra Jungtinių Tautų paskirtas 
rūpintis ,Suezo kanalo išvalymu.

Egiptas visai išvalys Suezo 
kanalą, kai tik gaus pranešimą 
iš Jungtinių Tautų kariuomenės 
štabo, kad Izraelio karinės jėgos 
jau pilnai pasitraukė iš Egipto 
teritorijos.

Egiptas nemano praleisti 
Izraelio laivų

Iš Gazos ruožo Izraelis pasi
traukė ketvirtadienį ir ten įžen
gė JT kareiviai. Šiandien suomių

Televizija sovietuose
MASKVA. “Literaturnaja Ga 

zeta” nr. 8 nusiskundžia, kad 
Sovietuose gaminamų televizi
jos aparatų daugelis bendrų da
lių nesuvienodintos ir sunku su 
jų pakeitimu. Kaikurių dalių iš 
viso nėra, ir joms sugedus ne
begalima aparato pataisyti; ten
ka vėl naują pirkti. Apskritai, 
daugelio televizijos fabrikų ga
myba esanti bloga.

Rusijoj trūksta pieno
MASKVA. — Kaip menka že

mės ūkio gamyba Sovietuose ga. 
Įima spręsti iš to, jog “Selskoje 
Choziajstvo” nr. 20 net vedamą
jį paskyrė raginimui — tiek pa
kelti gyvulių ūkį, kad darbinin
kai galėtų gauti reikiamą kiek) 
pieno ir pi°no produktų.

Trumpai iš visur
• Komunistų veikėjas susitai

kė su Dievu. Neseniai Romoje 
mirė žymus Italijos komunistų 
veikėjas prof. Concetto Marche- 
si. Nors visą savo gyvenimą jis
buvo bedievis, bet prieš mirtį pa-

kariai, tarnaują JT pajėgose, prašė Runigo palaiminimo ir 
įžengė į Akabos įlankos apylm- rišįmo Prof Marchesi buvo vie. 
kę, vieton pasitraukusių Izraelio nag žymiausių lotynų kaĮbos ir 
kareivių. literatūros specialistų Italijoje.

Iš Suezo kanalo dar reikia iš
traukti du paskandintus laivus, 
kad būtų galima dideliems lai
vams plaukti vandens keliu. Ma
ži laivai jau gali plaukti.

Egiptas davė suprasti, kad Iz
raelio laivai nebus praleisti Sue
zo kanalu.

Įkrito į įlanką
BANHREIN, kovo 8. — Jung

tinių Amerikos Valstybių oro jė
gų helikopteris įkrito į Persijos 
įlanką. Visi keturi įgulos nariai 
išsigelbėjo.

• Egiptiečiui skelbimuose ra 
gina gerti Čekoslovakijos ,,whis- 
key“ ir Rusijos „vodką“, „ga
minius kraštų, kurie mus palai
ko“.

• Kauno kunigų sami inari joje 
dabar esą 69 studentai, praneša 
„Frankfurter Allgemeine“.

• Sicilijos Ragusoje buvo jau
čiamas stiprus žemės drebėji
mas.

• Kauno autobusų gamykla
pradėjo serijiniu būdu gaminti 
patobulinto tipo autobusus 
“KNE3“. Gamykla išsidėsčiusi 
beveik 2 ha plote. Jos vyr. in
žinierius V. Paulavičius.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Ncw Yorko vilkikų laivų darbininką ■!(> dienų streikas m- 

kar baigtas — ilgiausias uosto istorijoje.
— Afrikos nauja nepriklausoma Ghanos valstybė (kovo G d. 

oficialiai paskelbta nepriklausoma) padavė prašymą įstoti į Jung
tinių Tautų organizaciją. JT Saugumo taryba rekomendavo Gha
nos valstybę priimti į Jungtines Tautas.

— JAV valstybės departamentas formaliai protestavo, kad 
Vengrijos komunistinė policija areštuoja vengrus, kurie apsilanko 
JAV atstovybėje Budapešte.

— Izraelio premjeras Ben • Gurion pareiškė, kad Izraelis pa
siųs savo laivus per Suezo kanalų, kai tik jis bus pilnai atidarytas.

— JT generalinis sekretorius Dag Hammarskjoldas vakar pa
reiškė pasitenkinimų Jungtinių Tautą generalinėje asamblėjoje, 
kad Izraelio karinės pajėgos pasitraukė iš Gazos ir Akabos įlankos 
apylinkės.

— Popiežius Pijus XII kovo 17 d. priims privačioje audienci
joje JAV viceprezidentų Nixoną. Pijus XII priims kovo 12 d Airi
jos prezidentą Sean T. O’Kelly, kuris atvyksta į popiežiaus vaini
kavimo metinių iškilmes.

DAMASKAS, Sirija, kovo 8. irie buvo sugadinti invazijos me- — Izraelio karinės pajėgos pasitraukė iš Gazos ruožo ir Aka- 
Sirijos ministeris pirmininkas tu į Egiptą. įlankos apylinkės. Jų vieton, Egipto sutikimu, atvyko Jungti-

Sabri EI Assali vakar pasakė, Sirija sutiko, kad naftos vamz nių Tautų kariai. Nežinia kaip ilgai JT kariai pasiliks Gazos ruože 
kad Sirijos — Britanijos santy-1 džiai būtų sutaisyti. „tr Akabos įlankos apylinkėje.

protesto ir skausmo balsus, kan
kinius paversdama paprastais 
politiniais nusikaltėliais. Nepai-

Japonų streikas
TOKIO, Japonija, kovo 8.

dviejų dienų streiką, kai nepasi
sekė susitarti dėl atlyginimo pa
kėlimo.

Sirijos sąlygos dėl diplomatinių 

santykių su Britanija

kiai, nutraukti britų invazijos 
metu į Egiptą, nebus atnaujinti 
kol Britanija neatlygins Egiptui 
„agresijos“ nuostolių ir nepripa
žins Egiptui teisės suvalstybinti 
Suezo kanalą.

Sirijos ministeris pirmininkas 
Sabri EI Assali taip prabilo, kai

Egipto oro jėgos atstatytos

KAIRAS, Egiptas, kovo 8. — Į 
Egipto oro jėgų vadas Mahmoud 
Sidky vakar pareiškė: Egipto 
oro jėgos atstatytos į pirmykštį 
pajėgumą. Savaitinis laikraštis 
„Akher Saa“, cituodamas oro jė-

— Prezidentas Eisenhomeris sekančių savaitę vyksta atosto
gų į Floridą, *

— Egiptas atidarė Šviežo kanalų mažiems laivams, įskaitant 
prancūzų ir britų laivus, bet išskiriami Izraelio.

— Izraelio premjeras Ben - Gurion įsakė suruošti masinius 
susirinkimus Izraelyje, kad būtų žmonėms išaiškinta, kodėl. Izrae
lis pasitraukė iš Gazos ruožo ir Akabos įlankos.

— Izraelio pareigūnai vakar kaltino, kad, Egiptas ir Saudi 
Arabija susitarė blokuoti Akabos įlankų prieš Izraelio laivus. Sa-

Britanija pradėjo žygius atnau- jgų vado žodžlus sako Rad ang. 
jinti santykius su arabų valsty- , . , . .
bėmis. Du britų inžinieriai, tar- prancūzų om one įai ne- Saudi Arabijos patrankos apšaudys laivus, bandančius
naują Irako naftos kompanijoje, Mengė surasti slaptų Egipto ae- plaukti per devynių mylių pločio Tirano sąsiaurį. Izraelio šaltiniai 
šiandien nuvyko į Siriją taisyti rodromų savo invazijos metu , teigia, kad vokiečių instruktoriai ruošia egiptiečių narus, kurie 
kompanijos naftos vamzdžių, ku I praėjusių metų lapkričio mėn. | vetfca iš Saudi Arabijos pakrantės.

I
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STOCKHOLMAS — RYGA
TIESIOGINIS ORO SUSISIEKIMAS

DR. GR. VALANČIUS

Kaip daugeliui jau žinoma, tomis linijomis reguliariai ne- 
prieš porą mėnesių pradėtas tie skrenda, bet tiktai įmanoma nu 
sioginis oro susisiekimas tarp Į kreipti geležinkelio siuntas per 
Stockholmo ir Rygos. Tuo tar
pu lėktuvai skrenda vieną kar
tą savaitėje, o ateity esą skrai
dys dažniau. Šis faktas yra 
svarbus visiems tiems, kurie 
oro paštu siunčia siuntinius, 
ypač vaistus, Lietuvon. Dar 
svarbesnis dalykas yra ryšy su 
tuo atsiektas nemažas palenigvi 
nimas dėl siuntinių tikrinimo.
Kaip žinia, ligšiol visi iš užsie
nio siunčiami siuntiniai pirmiau 
šia būdavo pristatomi “Intu- 
rist” centrui Maskvoje potik- 
rinti; po to buvo leidžiami sių
sti juos į respublikines sostines.
Vilniuje jie dar kartą tikrinami

šiuos miestus, nevelkant jų iki 
Maskvos ir vėl atgal. Tokiu bū
du būtų sutrumpintas bent šiek 
tiek siuntinių keliavimo laikas 
ir, svarbiausia, gal mažiau bū
tų netvarkos pristatyme, kokia 
vistiek pasitaiko jiems einant 
per daugybės tikrintojų rankas.

Siuntinius siunčiantiems pa
tartina naudotis minėta naują
ja oro linija Stockholmas—Ry
ga juo labiau, kad ir persiunti
mas nėra brangus, net visiškai 
žmoniškas. Anglų—švedų siunt. 
persiuntimo b-vės už pirmus 2 
svarus ima $3.35 ir už kiekvie
ną sekantį 1 svarą — 70 centų, 

ir tik po to siunčiami į gavėjo ciunčiant šia OK> linija _
Rygą. Beje, ta pačia oro linija 
galima siųsti ir Sibiran. Tarifas

paštą.
Anglų siuntinių persiuntimo 

bendrovės buvo spaudžiamos iš 
gauti iš “Inturist” bent tą pa
lengvinimą, kad siuntiniai ne
būtų užlaikomi inspekcijai Mas

taipgi yra pigesnis, negu siun
čiant kitomis linijomis: už pir
mus 2 svarus skaitoma $5.50; 
už kiekvieną sekantį svarą —

kvoje. Sovietų “Inturist” paga- po $1.35 iki 10 svarų ir po $1.55 
liau nusileido ir bent dalinai nuo už kiekvieną sekantį svarą virš 
šio reikalavimo atsisakė; taigi, 10 svarų. Maksimalinis siunti- 
tik dalinai nusileido. | nio svoris — 22 sv. su įpakavi-

Dabar visi siuntiniai siunčia-1 mu arba 19 sv- be įpakavimo, 
mi į Pabaltijo kraštus viršuje turiu galvoje Anglijoj — 
minėta oro linija (Stockholmas Į Švedijoj užsakomų siuntinių 
-— Ryga), iškraunami Rygoje ir' standartinį eksporto įpakavimą. 
Maskvon nebesiunčiami. Jų pa-l Pora žodžių dėl vaistų siunti- 
tikrinimą atlieka “Inturist” biu
ras Rygoje. Vilniuje (ar Tali
ne), kaip ankščiau, jų taip pat 
nebeužlaiko, bet iš Rygos jie jau 
paleidžiami traukiniu tiesiai į 
didesnes pašto įstaigas, kaip 
Talinas, Šiauliai, Klaipėda, Kau 
nas ar Vilnius, o iš jų — Į gavė
jų pašto įstaigas. Tuo tarpu ši 
praktika taikoma tik siunti

mo, kuriuos ypatingai rekomen 
duotina siųsti per Rygą. Daž
nas vaistų siuntėjas klaidingai 
mano, kad vaistų siuntinėliai 
yra visiškai lengvučiai, bet taip 
nėra; persiunt. b-vės vien tik jų 
įpakavimui skaito maždaug 450 
gramų, o dideliam vaistų kie
kiui ir daugiau.

Taip pat įsidėmėtina, kad vai
niams, siunčiamiems per Angli- štai buteliukuose, ampulėse, in-
ją ir Švediją oro linija Stock
holmas — Ryga (Route A).

Iš Amerikos siunčiami siun
tiniai, nors ir oro paštu, vis dar 
eina per Maskvą sena tvarka. 
Taip pat per Maskvą eina visi 
gatavų rūbų siuntiniai papras
tu ar oro paštu, nors jie siun
čiami ir per Angliją bei Švedi
ją. Tokie siuntiniai paprastai 
tikrinami Vilniuje dar kartą.

Taigi, palengvinimas yra tik 
dalinis, bet visgi gan reikšmin
gas. Būtų labai pageidautina, 
kad pabaltiečiai, kurie užsiima 
siuntinių persiuntimu, tą pačią 
lengvatą išsiderėtų iš “Inturist” 
biuro New Yorke ir siuntiniams, 
siunčiamiems per New Yorko 
muitinę. Jei sunkiau tai būtų pa 
daryti tiesioginiai, tai reikėtų 
reikalauti ir spausti didžiąsias 
New Yorko b-ves, kurios betar 
piai santykiauja su “Inturistu”, 
kad jos tai padarytų. Supran
tama, būtų gal ir neįmanoma 
lėktuvus nutupdinti ar nukreip-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHJCAGO, ILLINOIS

mo statyti kryžių bei rūpinto
jėlį garbingiausioj sodybos vie
toj ir visaa išreiškiant pagar
bą.

į at laidus žmonės eidavo pėsti 
po kelias dešimt mylių pavieniai 
ir su proceijomis įsidėję džio
vintos duonos ir sūrio gabalą, 
o miegodavo bet kur ir kaip pa
kliūdavo. Kražių skerdynėse lie 
tuviai taipgi įrodė gilų tikėjimą 
o tuom pačiu užsigrūdino tautos 
tradicijomis.

Šv. Patrikas nebuvo nei airis, 
nei šventesnis už mūsų šv. Ka
zimierą, bet tauta pasistengė 
išpopularinti, ypač Čia Ameriko 
je, kaipo airių šventąjį. Lietu
viai nesugebėjo, nesistengė ar 
neturėjo galimybių savo patro
ną taip išpopularinti. Net ir 
šiandien daug vietovių, kur mū 
sų tautiečiai niekuom apie tai 
neužsimena.

Baigdamas kalboj priminė, 
kad ir šiandieninė vargšė Lietu
va ugdo kankinius, kurie lieja 
savo lietuvišką kraują už Baž
nyčios ir Tėvynės išsilaisvinimą 
iš po azijatų barbariškumo. Mes

Litą Firtik, duktė Marthos ir Ka
zimiero Firtik, sukūrė šeimą su 
Mr. Robert Lid., sūnum Mr. ir 
Mrs. Jerome Lid, sausio 12 d. Su- 
jungtuvės buvo per šv. Mišias, šv. 
Antano parapijos bažnyčioj, Cice
ro. Jaunasis yra statybos kontrak- 
torius.

Jaunoji yra anūkė Cicero j gerai 
žinomo biznieriaus, Petro ir Fran- 
ces Juknių (abu jau mirę), bet 
dar turi daugelį draugų, kurie juos 
labai gerai atsimena. Į vestuves at
silankė tų gerų draugų net suvirš 
500 asmenų. Juknių duktė, Martha 
Firtik, nepamiršo nei vieno savo 
tėvelių bičiulių.

Jaunieji buvo išvažiavę į Flori
dą. Dabar sugrįžo ir gyvena Cice-

Mrs. Vinikas, Mr. Meison iš In- į 
diana Harbor, Ind., ir Mrs. Kly
naitis iš Gary, Ind.

Šios apylinkės lietuviai neturi 
lietuviškos parapijos, todėl jie 
visi yra susibūrę į lietuvių pasi
linksminimo klubą. Tuojau po 
šv. mišių visi susirinko į Šukio 
svetainę tęsti programą. Čia 
įvyko susirinkimas klubo, ku
riam vadovauja A. Waitkus, I. 
Rupšis, Gudas, Mildažis ir Mrs. 
Jasinskis. Delegatais į Lake ir 
La Porte bei Indianos tarybą 
yra Satauskis ir Gronch.

Antanina Nenienė tarė ke
letą žodžių. Ji sveikino visus 
tarybos vardu ir kvietė darbuo
tis dėl Lietuvos.

T. Mildažienė, tautiniais rū
bais pasipuošus, pristatė savo 
du vaikučius — Aušrą ir Gytį, 
kurie padaainavo ir padeklama
vo keletą eilėraščių. Jaunieji lie
tuviukai su gražia padėka įtei
kė $5 auką Lietuvai gelbėti. Ta 
pačia proga susirinkusieji su
dėjo $30 aukų.

Dalyvis

. L.- . • , . ‘ . roj. Jaunavedė dirba Šv. Antano Aut-nt-o TUa esantieji turime tai nuolat savings & Loan Association. aurora 111

deliuose skysčio ar kremo pavi
dale žymiai daugiau sveria ne
gu vaistai sausomis tabletėmis.
Kapsulės taip pat yra gerokai 
sunkesnės už tabletes; pavyz- kušiai suvaidino
džiui 30 buteliukų streptomici- 
no sveria 850 gramų, 250 kap
sulių Vitamin AB-1B-2B-6CD- 
420 gramų, o 100 tabl. Serpasil 
— tik 80 gramų. Siunčiant pa
vyzdžiui čia suminėtus vaistus 
vienu siuntinėliu, priskaičius ir 
450 gramų jų įpakavimui, pil
nas svoris būtų 1800 .gramų. To 
kio siuntinėlio pasiuntimas Lie
tuvon oro paštu — via Ryga 
kainuotų tik $4.75 plūs, žino
ma, vaistų kaina ir licensijos 
mokestis. Nepilnas svaras skai
tomas pilnu.

Taip pat įsidėmėtina, kad pa 
vyzdžiui 1,000 tablečių 5-kių 
įvairių rūšių vaistų (5 skirtingi 
vienetai) svers 2-3 kartus dau
giau negu 1,000 tabl. vienos rū
šies vaistų (1 ar 2 vienetai).

Šias aplinkybes vaistų siuntė-
ti per Rygą bei Vilnių, jei jie jai turi ypač turėti galvoje.

MOŠŲ KOLONIJOSE
Waterbury, Conn.
Lietuvos patrono minėjimas

Kovo mėn. 2 d. per vietos lie
tuvių radio valandą, mokytoja 
Jadvyga Stulginskaitė trumpai 
bet išsamiai nupasakojo šv. Ka
zimiero gyvenimą ir jo reikšmę 
Lietuvai. Kovo 3 d. šv. Juozapo 
parapijos didžiojoj salėj Kata
likų Federacija surengė iškil
mingą Lietuvos globėjo šv. Ka
zimiero minėjimą.

Komp. A. Aleksiui tarus įžan
gos žodį, Marcelė Andrikytė ir 
Nelė Meškūnienė duetu skam
biai padainavo keletą patriotinių 
dainų ir šv. Kazimiero giesmę.

Po to buvo pristatytas, specia 
liai tam minėjimui iškviestas iš 
Rochester, N. Y., paskaitinin
kas. užkietėjęs lietuvis patrio
tas — kun. Jonas Bakšys.

Kalbą pradėjo pasisakydamas 
kaip mažas būdamas buvo ver
giamas mokytis mokykloj len
kų kalba, bet šalia to, lietuviš
kai mokėsi pas kerdžių, kuris 
vasarą gyvulius ganydavo, o žie
mą vaikus lietuviškai mokė.

fceštadtenifc, kovo 9, 1957

Lietuvių Prekybos Namai
Visos prekės 1957 melų stiliaus, be brokų sąskaitos 

neparduodamos Finansų Kompanijon

t A*'. V 7
Studio sofos, įvairių spalvų, dienai sofa, nakčiai lova,

pas raus parduodama ...............................................................$ 39.00
5 dalių: sofa ir nakčiai lova, kėdė ir attf.Vnan nakčiai pa

daroma lova, 2 pagalvėlės, pas mus............................. $129.00
2 dalių svečių kambario setas, puikios Nylon medžiagos,

gražaus stiliaus, pas mus .................................................... $189.00
2 dalių sofa ir kėdė Nylon ar vilna, geriausių Amerikos

fabrikų, Kroshler, Apolstering Kiug .........................$249.00
9x12 vilnoniai kilimai, Alexander Smitu, Mag^e, Bigel-

lovv, naujų spalvų .............................................................$ 69.00
9x12 kilimai (patingai modernūs, garantuoti 10 metų,

parduodami pirmą kartą th.icagoje ...............................$129.00
atminti ir nepašykštėti dolerio, 
prie kurio taip dažnai čia prisi
rišama, atėjus reikalui būti dos
niam Lietuvos išlaisvinimui rink
liavose ir taipgi pasiunčiant pa
ramą Lietuvoj likusiems arti
miesiems bei kitur išblaškytiems 
ir skurstantiems tautiečiams.

Atsižvelgiant į kun. J. Bak
šio amžių ir sveikatos stovį, kal
bėjo su pakilia energija ir ne
paprastai įspūdingai už ką ver
tingai nusipelnė ovacijų.

Dalyvių prisirinko pusė sa
lės, tik tenka apgailestauti, kad 
tik keletas tebuvo iš naujų atei
vių, kuriems tokie kalbėtojai ar
timi širdžiai, bet nerado progos 
pagerbti Tautos patroną savo 
atsilankymu, nors tą dieną ir o- 
ras pasitaikė labai gražus ir bu
vo kviečiama per parapijos biu
letenį, vietinę spaudą ir net len
kų radio valandoj. Parapietis 

“Lietuviškos vestuvės”

Michigan City, Ind.
Vasario 16 minėjimas

Šios apylinkės lietuviai — 
Michigan City, La Porte ir Be- 
verly Shores — minėjo Lietu
vos nepriklausomybės atgavimo 
sukaktį vasario 24 d. Šv. šir
dies bažnyčioje 10 vai. buvo at
laikytos šv. mišios ui Lietuvą. 
Tos parapijos klebonas prel. 
Abraham pasakė labai įspūdin
gą pamokslą, pabrėždamas, kad 
šios šv. mišios yra atnašauja
mos šios apylinkės lietuvių, ku
rie nori išmelsti Dievo pasigai
lėjimą pavergtiesiems broliams 
lietuviams Sibire ir laisvę savo 
tėvų žemei. Prelatas sakėsi pa
žįstąs lietuvius ir augštinąs juos. 
Jie yra geri bažnyčiai, geri ko
votojai ir geri šios šalies pilie- 

jčiai. Jis prašė visus susirinku- 
. sius padėti išmelsti laisvę Lie-

Vasario mėn. 24 d. 8v. Juo- Į tūvai. Miela buvo girdėti, kai 
zapo parap. salėj, iš Putnamo. kitatautis, žilagalvis prelatas 
atvykusios seselių globotinės vy-1 gyrė lietuvius.
u..n;n; “žvaigždės” ir <•

Buvo ir svečių. Tai iš Gary,“Lietuviškos vestuvės”. Žiūrovų 
buvo pilna salė. Pelnas skiria
mas Putnamo Seselių koplyčios 
statybos išlaidoms sumažinti.

— VVaterburio Tremtinių drau 
gija savo metiniam narių susi
rinkime apsvarsčius bėgančiuo
sius reikalus, išrinko naują val
dybą ir ruošiasi šiais metais vei
kliau pasireikšti.

— VVaterburio Balfo skyrius 
kovo 3 d. surengė viešą Užga
vėnių blynų vakarą, kur komp. 
A. Aleksis, T. Matas, Dr. P. Vi
leišis ir V. Kuzmickas savo kal
bose iškėlė šalpos būtinumą. Va
karui šeimininkavo — pirm. J. 
Brazauskas. Po keletos jaukiai 
praleistų valandų, svečiai šel
piamųjų bičiuliai išsiskirstė nu
siteikę Balfo neapleisti.

Jungtuvės

Kovo 2 d. šv. Juozapo bažny- 
čio jpri’ėmė moterystės ryšį Pet
rė Šuopytė su Jonu Šaknaičių. 
Per mišias solo puikiai giedojo 
Kazys Seliokas. Priėmimo vai
šės įvyko “48” klubo salėj. Pa-

Ind., Alto vicepirm. A. Nenienė,

Aukos vargstantiems lietuviams

Kiekvienais metais Balfo įga
liotiniai Vyt. J. Vizgirda ir B. 
Jablonskis nepraleidžia progos 
parinkti tarp vietos lietuvių pi
nigų ir drabužių vargstantiems 
Europoje tautiečiams paremti. I 
Ir šiais metais pirmasis surin-1 
ko 113 dol. ir 125 svarus d ra-1 
bužių, o antrasis — 52 dol. Au-, 
ko jo: 30 dol. — Vizgirdų šei-1 
ma; po 10 dol. — dr. A. Kyras, 
J. Kaksteinas ir B. Jablonskis; 
po 5 dol. — V. Page, M. Laury
nas, A. Gužauskas, F. Putris, J. 
Cibulskis, J. Žekonis, V. Šoris, 
V. Tomkevičius. F. Laukauskas, 
M. Gužauskas ir R. Norvaiša; 
Po 4 dol. — P. Levulis; po 3 
dol. — J. Baltruckas, J. Lau
rynas, S. Setkauskas, J. Juni- 
kis ir P. Vaicekauskas. Kiti au
kojo po mažiau.

Rinkėjai yra dėkingi aukoto
jams, kurie kiekvienais metais 
noriai aukoja.

Jei dar atsirastų norinčių au
koti pinigų ar drabužių, prašo
me pašaukti betkunį čia pami
nėtų rinkėjų, ir jie paims jūsų 
auką iš namų.

5 dalių valgomieji su forimiea viršumi, virtuvėm $ 39.00
5 dalių valgomojo kambario statas ir 4 kėdės su formi

na, ąžuolo medžio, naujo stiliaus ................................... $ 99.00
7 dalių ąžuolo ar riežuto medžio valgomieji, už šią nu

statytą kainą ..................................................................$129.00
8 dalių valgomieji ąžuolo, riežuto, raudonmedžio. tik $299.00
9 dalių valgomieji raudonmedžio ar riešuto, su šlifuoto

stiklo stumdomr.tn durim, (patingai pavykusio sti
liaus — 16 asmenų laisvai susėsti, tik .........................$400.00

Tuom priminė, kad lietuvybę
daugumoj išlaikė ne kilnieji, bet , . _ . _ . _ _
paprasti liaudies žmoneliai. At- J"* Petre Suopytė bu

vo daugelio parepgimų uoli šei
mininkė ir talkininkė.

Mūsų mirusieji
Vasario 15 d. Waterbury bū

vykęs Amerikon, kaipo kunigas, 
skiepijo visais įmanomais bū
dais lietuviškumą, o būdamas 
getu psichologu, mokėjo kiek
vieną atitinkamai paveikti, vie-J vo palaidota staiga mirusi A,
nam švelniu žodeliu, o kitam ir 
piktumu, tačiau ta« jo piktu
mas visad buvo jungiamas su 
humoru, tad buvę jo mokiniai, 
kurių gan apsčiai esama, ir šian 
dien jį mini su pagarba, o jam 
atpildas, kad jie laikosi lietuvių 
kalbos. Kun. J. Bakšys įrodinė
jo, kad Lietuva yra šventa že
mė turinti daug kankinių. Esą 
daug stebuklingų šventovių, net 
žymesnės už kitose valstybėse 
esamas garsenybes, bet lietuviai 
nepaskelbė šito plačiau pasau
liui ir nesigyrė, kad keletą kar
tų juos aplankė-pasirodė Dievo 
Motina.

Lietuvio būdas — melstis ne 
demonstratyviai, bet nuošaliau 
ir susikaupusiai.

Užsiminė kaip Lietuvoj buvo 
mėgiama iš džiaugsmo ar skaus
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Siuntiniai Lietuvon vėl atpiginti ! !

Puodžiūnaitė-Kuzmickienė 35 m. 
amžiaus, kuri buvo tik prieš po-J 
rą metų ištekėjusi. i

Vasario 28 d. Bloomfielde, 
N. J., staiga širdies smūgiu mirė 
inž. Stanley Lusas 41 m. amž. 
Įmonėj turėjo atsakingas inži
nieriaus pareigas. Į laidotuves 
kurios įvyko kovo 4 d. iš šv. Juo 
zapo bažnyčios j Kalvarijos ka
pines, be daugel kitų atvyko jo 
brolis Edmundas iš Madison, 
Wis., kur ruošiasi daktaro laips 
niui įgyti ir jo sesuo armijos 
capt. Frances Lusas iš Arizo
nos. Jo tėvelis pernai mirė, o ma 
mytė — Domicėlė Lusienė gy
vena savo farmoj Woodbury, 
Conn. C.

Pranešame mieliems klijientams, kad mūsų kainos nuo 1957 
m. kovo mėn. 8 d. vėl atpiginamos: — priedai košt. ir paltams 
— 15%, apranga moterims, vyrams, vaikams, avalynei odos, 
jvainos visų rūšių moter. sukn. — bliusk. medžiagos (įskaitant 
ir vilnones) — 10%, visos kitos viln. medž. ir vaistai — 5%. 
Maisto prod. kainos lieka tos pačios.

Maksimum svoris — 19 sv., pozicijų — 15. Visos kitos sąly
gos — tos pačios. Oro paštu — via Ryga primokama $3.35 už 
pirmus 2 sv. ir po 70 et. už kiekv. sekantį svarą; Sibiran — $5.50 
už pirm. 2 sv. ir $1.35 ($1.55 už kiekv. sv. kas virš 10 sv ) už 
kiekv. sek. sv.

Kai kurios medžiagos, ypač rayon sukn., jsisėmusios. Jų vie
ton užsakome tolygios rūšies ir galimai spalvos kit. medž.

Speciali nuolaida standartiniams vyrų, moterų ir vvro-žmo- 
nos siuntiniams.

STANDART. MOTERŲ SIUNTINYS — $71.80 (18W sv.)
Graži vasar. — demisezon. paltui viln. medž. su pamuš., t. mėl. 
ar kakao sp viln. sukn. medž., eleg. LOVAT ray. sukn. šilta 
medž., eleg. viln. megstukas su ilg. rank., eieg. juoda medž ray 
sijonui ir balta — juod. tašk. medž. bliuskutei, LOCKNIT medž 
1 apatinukui, plastik lietpaltis, šilk. skarelės medž., 2 por ray 
kojinių ir Stanikas (vietoj demisezon. p. medž. ir pamuš. — žie- 
min. VELOUR medž. su visais priedais — $7,80 brangiau, svo
ris 15% sv.)

STAND. VYRŲ SIUNT. — $79.95 (15 sv.)
T mėl. — dryž. viln. kostiumo medž. su vis. pried., sport DONE- 
GAL viln. medž. vasar. paltui su pamuš., ilg. rank. viln. megs
tukas, medž. virš. marikin., 2 kompl. apat. baltinių ir 2 por. 
viln. kojinių (vietoj vasar. DONEGAL tiem. ULSTER — $6.80 
brangiau; svoris 16 sv.).

STAND. VYRO — ŽMONOS SIUNT. — $99.80 (18% sv.) 
Vyr. košt. medž. su pried. vasar. Donegal palt. m. su pamuš., 
viln. suknelės m. mot. ir vyr. megstukai, šilk. skarai medž., 2 
por. ray. moter. kojinių (viskas kaip viršuje) 1 sv. mezg. siūlų 
ir šilk. spalvota staltiesė (vietoj siūlų ir staltiesės — sijono — 
bliusk. — apatinuko medžiagos: Kaina ta pati, svoris 19 sv.). 

Visiems siunt. lioensijoe mokestis įskaitytas.

“ANAPUS” MAIL ORDER — Dr. Gr. Valančiui
17070 Iju4Iow Str., GRANADA HTlJJš, Callf.

Miegamieji riešuto ar ąžuolo su šlifuotu veidrodžiu, nau
jo stiliaus, tik .................................................................. $129.00

Miegamieji 5 dalių ąžuolo medžio ar riešuto....................... $149.00
Miegamieji 6 dalių labai vykusio stiliaus, raudono me

džio ar riešuto, 2 lempos dovanai ........................... $199.00
Matracai spygliniai visų dydžių nuo ...........................$19—49.00

RAŠOMIEJI STALAI — KNYGOM SPINTOS
Rašomieji stalai, raudonmedžio, ąžuolo, riešuto su 4 stal

čiais, tik nulksleiv iams ............................................... ..$ 29.00
Rašomieji stalai dviem eilėm stalčių ...................................... $ 39.00
Rašomieji stalai, specialus įdėjimas rašomai mašinėlei,

riešuto medžio ................................................................ $ 59.00
Rašomieji stalai Europietiško dydžio ir stiliaus ofisams

ar profesionalams, visi stalčiai užrakinami, regu- 
liuojąmas augštis, tik ............ .....................................‘.$135.00

Knygom spintos su stiklo durim, 4 eilės knygų, lentynos
reguliuojamos, tik ...........................................................$ 29.00

Knygų spintos su šlifuoto stiklo stumdomom durim,
ąžuolo ar raudono medžio, tik........................................ $ 39.00

T V
ACA, Zenith, General Electric nuo ..................................... $ 99.00

ŠALDYTUVAI. SKALBIAMOS MAŠINOS VIRIMUI PEČIAI

6 pėdų šaldytuvai YVestinghouse, Admiral, Norge, Frigi
darė, General Electric, nuo................ ............................ $149.00

Virimui pareelano krosnys, automatišku uždegimu, ne-
dfižtamo pareelano, žymios Crovvn kompanijos, po $ 99.00

Virimui pečiai, Crovvn, RCA, Roper, Tapan, Universal . $169.00
Jei jūs pavargote hejieškodumi puikių baldų nž prieinamą 

kainą atvykite oas mus. Jūs būsite nustebint, mūsų žemomis 
kainomis ir gražiu .modernišku stiliumi.

♦
Kas turi gerą skonį viską perką 

pas Lieponį.

FURNITURE CENTER. INC.
3224 SO. HALSTED STREET

Lietuviu Prekybos Namai vedėjas* - Justas Lieponis
TEL VICTORY 2-4228

Kenkite dien. Draugą!

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtad......................................... .*......... g___ g;80
Kitom Dienom: ...................................................... g___(J.00
Sekmadieniais: 10—5 valandos

I



Šeštadienis, kovo 9, 1957

LIETUVA IR KANADA
Ir ligšiol rodos nebuvo abejonių, kad mūsų kaimyninės Ka

nados vyriausybė pripažįsta Lietuvos nepriklausomybę, tačiau 
labai gerai padarė kanadiškio laikraščio “Tėviškės Žiburiai” re
daktorius dr. Šapoka, išprašydamas iš Kanados vyriausybės pa
reiškimą, kuriuo pakartotinai užtikrinama, kad Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo valstybių aneksija nėra pripažinta. Dr. A. Šapoka, 
kreipdamasis į Kanados premjerą, tarp kitko rašė:

"•Kad Kanados vyriausybė smerkia Sovietų Rusijos impe
rialistinę politiką, matyt iš daugelio vyriausybės žygių, tačiau 
savojo nusistatymo dėl Pabaltijo valstybių sovietinės okupa
cijos, taip pat dėl tų tautų vedamos laisvės kovos, kiek mums 
žinoma, oficialiai Kanados vyriausybė dar nėra pareiškusi”.

Premjero sekretorius T. VVainman . Wood j dr. Šapokos laiš
ką šitaip atsakė:

“Kai Sovietų Sąjunga jėga okupavo Pabaltijo kraštus bei 
kitas Rytų Europos sritis 1939 m. ir pradžioje pokarinio dešimt
mečio sovietų dominavimas buvo dar toliau išplėstas tarp Rytų 
Europos tautų, Kanados vyriausybė ir tauta pergyveno tuos pa
čius jausmus, kaip ir kitos laisvosios tautos.

1954 m. gegužės 17 d. atstovų rūmuose buvo konstatuota, 
kad Kanada kiekvienai trijų Pabaltijo valstybių nuo pat pradžios 
yra pareiškusi pripažinimą ir nuo to laiko tų valstybių pripaži
nimo *de jure’ niekad nėra atšaukusi”.

Toliau p. VVainman - Wood primena ministerio pirmininko 
pastabas atstovų rūmuose lapkričio 23 d. ir atitinkamas vietas 
jo laiško Bulganinui (lapkričio 13 d.). Laiške buvę pasakyta, 
kad Kanados vyriausybė ir tauta nesiekiančios daryti įtakos į 
Rytų Europos tautų pasirenkamą valdymosi formą. Kanada šie- i 
kia, kad tos tautos galėtų tai laisvai padaryti, ir taip pasirink
tos vyriausybės galėtų eiti savo nepriklausomu keliu respek- 
tuodamos lygias teises visų savo kaimynų ir turėdamos galvoje 
fcik savo tautų reikalus bei troškimus, derinant juos su Jungtinių 
Tautų chartos principas ir tikslais.
Į Ta pačia proga “T. Ž.” paduoda Kanados užsienio reikalų 
ministerio Pearsono pareiškimą parlamente 1956 metais. Pabrė
žęs, kad rusiškoji sistema yra žiauriausios formos kolonijizmas, 
jisai pasakė:

7 “Aš mielai prisidedu prie komisijos narių reiškiamos užuo
jautos pavergtoms tautoms Sovietų Sąjungoje, kurių laisvės 
troškimas nėra sugriautas despotizmo amžių. Aš vėl turiu gal
voje Pabaltijo tautas ir ukrainiečius, kurios dabar yra paverg
tos tautos sovietų valdžioje”.

Savo pareiškimą p. Pearson baigia priminimu, kad laisvasis 
pasaulis turįs parodyti šioms pavergtoms tautoms, jog jos nėra 
pamirštos, ir jos, Dievui padedant, bus ir vėl laisvos. Esą rei
kalinga stiprinti jų moralę, kuri esanti jų ateities laisvės geriau
sias laidas.

Taigi Kanada, kaip ir Jungtinės Amerikos Valstybės, tebe- 
pripažįsta Pabaltijo valstybių nepriklausomybę. Ir tai yra ne
paprastai svarbu. Bet jau laikas, kad tiek Kanada, tiek JAV, 
tiek kitos laisvosios tautos pradėtų pozityvius žygus jų išlaisvi
nimui, pareikalaudamos Kremlių atšaukti savo armijas, šnipus 
ir savo žiaurą policinę administraciją bei leisti patiems žmo
nėms būti savo krašto šeimininkais, susitvarkant taip, kaip jie 
norės.

DIENRĄSTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

Pirmoji vaiko mokykla
VYSK. V. BRIZGYS

Apskritai imant, lietuviams , Žmogus gimsta pažeista pri- 
neTeikia įrodinėti, kad vaikus! gimtimi. Tai pasekmė gimto- 
Teikia auklėti. Lietuviams tė
vams tuo klausimu kas ką besa
kytų, jie vistiek savo vaikus sau 
goja ir stengiasi juos mokyti 
bei pakreipti pagal savo išma
nymą. Tačiau mūsų aplinkybė
se net ir lietuviams šis klausi
mas atneša nemaža neįprastų

sios ir kitų nuodėmių. Jis gims
ta ne viską žinantis, o nieko ne
žinantis. Augdamas jis daug ką 
ir savo protu suprastų, tačiau 
pačių svarbiausių žuv-gui žinoti 
dalykų — tikėjimo ir dorovės 
tiesų — jis pažintų ir suprastų 
tik nedaugelį ir nepilnai. Palik-

rūpesčių bei klausimų. Girdime į t as pats vienas, ir be blogos
viešai skelbiamas mintis, kad 
vaikų nereikią varžyti, reikią 
leisti jiems elgtis pagal jų iš
manymą. Nors vaikai klaidų ir 
padarys, tai būsianti išsaugota 
vaiko laisvė. Tiesos ir išminties 
vėliau jį pamokysiąs gyvenimas. 
Yra ir šeimų, sekančių tokių mo 
kyklų pavyzdžiu. Taip daro ne 
apsileidusios šeimos, o kitais at
žvilgiais rūpestingos ir tvarkin
gos. Yra taip pat tėvų, kurie 
patys yra tiek neparuošti gim
dytojų pareigoms, jog sulaukę 
savo pastogėn tokio svečio, ko
kiu yra kūdikis, juo vien stebi
si ne tik tol, kol jis dar tikrai 
tik kūdikis, o ir tada, kai pa
augęs jis pradeda išdarinėti vi
sokias išdaigas. Pradžioje tė
vai, viskuo sužavėti, tik stebisi,

valios, o vien dėl nežinojimo, jis 
prisirinktų daug blogų papro
čių, kurie ateityje atneštų jam 
daug nelaimių. Nėra reikalo 
plačiai tai aiik'nti; gyvenimas 
parodo, ką įgyja auklėjamas 
žmogus, ir ko nustoja neauk- 
lėjamas.

Žmonių išauklėjimo pkirtumo 
yra daug priežasčių, kurių svar
biausia — tėvų domėjimasis ar 
nesidomėjimas kiausimais, kas 
yra žmogus ir k?s yra auklėji
mas.

Mokytojų paruošimas yra il
gas ’;r sudėtingas. O tačiau mo 
kykla ir mokytojai yra tik ant
raeilis priedas prie šeimos. Į 
mokyklą jau pirmą dieną atei
damas vaikas atsineša savo 
charakterį, daug žinių ir papro-

vėliau pradeda nekantrauti, o čų. Ir toliau vaikas mokykloje 
dar vėliau pradeda jaudintis. • kasdien praleis po kelias valan-
bet nenusimano nei kada, nei 
kaip tam stebuklui duoti elgesio 
kryptį. Vaikas auga, jo sauva
lė didėja, ir po nedaugelio met- 
tų tėvams lieka jau tik susi
rūpinimas ir jaudinimasis.

Visos teorijos, skelbiančios 
neribotą vaiko laisvę, yra parem 
tos klaidingu žmogaus suprati
mu ir prieštaravimais. Jeigu tė

PRAŠAU GARSIAU

Prez. Eisenhower paskutinėj spau
dos konferencijoj stipriai kosėjo 
ir keletą kartų jį klausius žurna
listus prašė garsiau kalbėti.

reiga yra visokiose aplinkybėse 
tinkamai vadovauti savo vai
kams.

Šeimos pedagogikos keliais žo 
džiais neišaiškinsi. Neturiu čia 
ir šio tikslo. Čia nor'u priminti 
tik du dalykus. Ne tik praeity
je. o ir mūsų laikais, vaikai ir 
jaunimas yra reikalingi auklėji
mo. Visa auklėjimo pareiga ir 
ak-akomybė natūraliai tenka tė 
varns. Mūsų aplinkybėse tėvai 
yra reikalingi daugiau išmany
mo bei stropumo auklėjant sa
vo vaikus, negu to reikėjo ano
se mažiau sudėtingose aplinky
bėse, kuriose mūsų tėvai mus 
auklėjo. Tačiau aplinkybių pa
sikeitimai nepakeičia tėvų na
tūralių pareigų.

das, o pati didžioji jo jaunys
tės dalis praeis šeimoje. Ir auk
lėjimo klausim?! todėl daugiau, 
r.egu kur kitur, turi būti studi
juojami šeimoje, o ypatingai 
jaunų tėvų. Jų auklėjamosios 
pareigos yra pirmesnės ir svar
besnės negu mokyklos ir mo
kytojų. Už vaiko ateitį ir jo šie 

'lą tėvams tenka atsakomybės
vai būtų pakankama: persiėmę ne dalis, o visa atsakomybė. Jie 
vaiko prigimties sudėtingumu, j negali jos perleisti niekam ki- 
jclgu suprastų laisvės turinį, | tam. Neatlikę, negali teisintis 
apie auklėjimą kitaip galvotų, i aplinkybėmis ar pan., nes jų pa

BARAI IR DIRVONAI
VYTAUTAS SE1RUIS

Apie save besižvalgydami ir | gas ženklas. Darbymetyje apsi- 
nammius rūpesčius berokuoda- suką ir išeiną darbininkai — 
mi, ilgėliau sustokime prie tie- nuostolis. Šitai nesako, kad pats 
sioginės kovos už tautos laisvę I Vlikas visakuo kaltas, bet juk 
reikalų. Barai ir dirvonai čia, daug kas vyksta be mūsų tiesio
maždaug, tokie: Vlikas, kaip 
anksčiau taip ir dabar, deda vi
sas pastangas, kiek leidžia jo 
apsilpusios jėgos ir bereikalin
gų ginčų nuvarginti bei sužalo
ti sąnariai. Talka daugiau bu
riasi informacijos ir propagan
dos keliuose, rodo ryžto, bet ran 
kų maža, naštą kelti sunku. Dip 
lomatija šneka apie mūsų bė
das, kada tik leidžia protokolai 
ir etiketai, bet jos balsas nėra

ginės kaltės, ir mus 
pjauna.

Ak, ta nelemta artimetika, 
penki plūs penki! Tasai demok
ratijos ir vadizmo išsiskyrimas, 
laiškai ir žinių rinkimai apie 
bendradarbius! Ir neapykanta 
su neišmatuojamu užsispyrimu! 
Ir proto netekimas! Pagaliau 
— diplomatija ir visuomenė.

O pakako tik užmiršti vadiz- 
mą ir juo tremtyje nesivadovau

šaukiančios tautos riksmas, nes ti. Tik nesistengti degraduoti 
jis pančiojamas anų protokolų, bendradarbius, o save atstovau 
o, be to, karts nuo karto tenka ti leisti kiek galima padoros- 
ir savųjų pusėn atsisukti, kad niems žmonėms. Tik neskelbti, 
atrėmus gal ir ne visuomet tik- kad visa, kas rauna religiją, yra 
rus pakai tinimus, ar sušvelni- gera. Tik atsisakyti politinių 
nūs įkarštyje padarytus išsišo- sentėvių biurokratizmo. Ir tu
kimus. Dar kiti, tvirti, jauni ir rėti daugiau kantrybės, 
energingi, užkaitę ar įkaitinti jįa* laukia?
barnių be galo, išėjo savais ke- Jei nustosime ir nepagalvo-
liais šiai kovai jieškoti naujų i sime, teks šokti prarajon. Dar 
būdų, bet iki šiol tik jieškojime • praeis metai, kiti, ir žmogaus 
ir tepalikę. Į senus namus grįž- j Vykdomajai Tarybai jau nera- 
ti nepatogu. Prašytis naujon sime, nors iki šiol dar ir pasi-
Talkos pastogėn nepridera.

Nesmagi tiesa

Taip ir vaikštom kiekvienas 
savu keliu, paniurę, susirūpinę, 
slegiami didelės atsakomybės.
Griebiam ten, kur nebūtina, įsi- 
painiojam, kur žalinga, o tik
rieji darbai stovi neįveikiami, čiųjų. Galimybės diena iš die- 
Visi matom, kad nusikalstam, ( nos mažėja! Tai ar verta toliau 
kiekvienas jaučiam, kad nesiel- patiems ant savęs rūstauti? Ar 
giam taip, kaip priderėtų. dera nuodyti lietuviškąjį gyve-

Tebūna pasakyta tiesa. Nors nimą, jį silpninant, migdant? 
ir nemiela, bet juk reikia su ja Ar dera šią neapykantą perduo-

rinkti bandome. O visuomenė 
atšips, jos pasitikėjimas blanks, 

1 ir Vlikas liks tuščias. Talka ga
lės taikintis kiek jai patinka, 
stengtis ir vargti, bet didelių 
rezultatų nebus, nes nebus iš 
ko. Nebus naudos ir iš nuošaly
je šių dviejų institucijų stovin-

skaitytis, reikia žinoti, kad liep

Galima gauti stipendijų
Kaip sužinojome iš Europoje 

mokslus baigusio mūsų kolegos, 
lietuviams yra galimybė gauti 
dvi stipendijas studijoms vie
noje augštojoje mokykloje Mad
ride, Ispanijoje. Šios stipendijos, 
kuriomis gali pasinaudoti tik vy 
rai, yra teikiamos metų laiko
tarpiui, bet, paprastai, jos yra 
pratęsiamos iki studijų pabai
gos.

Reikia pažymėti, jog čia stu
dijų šaka nėra aprėžta: ją gali
ma pasirinkti savo noru. Taip 
pat, savaime aišku, norintieji 
pasinaudoti šiomis stipendijomis 
turi suprasti ispaniškai.

Galima skelbti ir persiskelbti, 
bet neįtikins, kad vadizmas iš
nykęs. Jis spurda visoje tauti- 
ninkiškoje spaudoje, jis gyvas 
šitos grupės darbuose. Taip pat 
fronto bičiuliai gali skelbti kovą 
už principus, tačiau jų užsispy
rimo aštri yla kyšo ir bado vi-

' sus, neišskiriant ir tų, kurie jąvistiek , . x . : „slepia principų terboje. Paga
liau ir diplomatija, įvelta ar įsi 
vėlusi šiuose brūzgynuose, ne vi 
sada taip taria, kaip darbu už
rašo. Nepakanka ir nuolankumą 
skelbti. Sakyti, kad man visi 
lygūs, nei sunku nei nuostolin
ga, o visiems tokiu pat augščiu 
kepurę pakelti nepavyksta nei 
diplomatams, nors patirtis pa
reigose turėjo bent šio gesto iš
mokyti.

Pasitikrinkime
Taigi, mūsų iškabos viena kai 

ba, o prekės sako kita. Šis prieš 
taravimas ir yra visų nesantai
kos priežasčių priežastimi. O 
kad prekes pakeitus? Kad taip 
ėmus ir patikrinus savo krome- 
lį kurią gražią dieną, a? Patik
rinus ir išmetus, kas neatitin
ka užrašui, lentynas užpildant 
tuo, ką skelbiame!

Išneškime lauk nelegalias p re 
kės, išsišluokime, patys apsidai 
linkime ir švieži atsistokime 
tarpduryje. Tada prekyba eis 
visiems — visuomenė rems, ne

artinant, nesiraukys politiką iš
girdus. Trumpai tariant, pradė
sime būti patenkinti ir aplinka 
ir savimi. O jei dar nuoširdumo 
ir geros valios pridėsime, vėl 
mums pavyks, kaip visiems gar 
bingiems biznieriams, sudaryti 
vieną tvirtą politinį sindikatą, 
nuo kurio gerbūvio turėtų pri
klausyti ir mūsų asmeninė (ar 
grupinė) buitis. Juk visuomenė 
taip išsiilgusi vienos kovos įstai 
!gos, sutelkiančios savyje visas 
jėgas, taip jos laukia!

O kaip šitą valymą pravesti? 
Svarbiausia, kaip pradėti.

Žmogaus fizinis gyvenimas 
yra panašus į nukirstą kūgį. 
Jaunatvėje žmogus kyla į viršų 
vienu to kūgio šonu. Pilno su
brendimo amžiuje, vadinasi pil
natvėje, jis eina plokščiakalnio 
lyguma. Pagaliau senatvėje jie 
rieda į pakalnę priešingu kūgio 
šonu. — Prof. St. Šalkauskis

NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

•<(» tj s s

“DRAUGO” Administracija 
sikratys, aukų rinkėjams prisi-į Quoširdžiai dėkoja už aukas

Naujų Mašinų Fondui. Aukojo

ti jaunesnėms kartams, kurios

PRIEŠ PIRKDAMI
nepamirškite, kad, paskutinis 
technikas stebūklas rašomoji 
mašinėlė OLYMPIA, kuri pra
lenkia visas mašinėles savo ko
kybe ir kaina. Ji turi lietuvišką 
ir dar du raidynus. Reikalauki
te prospektų ir katalogų. J. 
Karvelis, 3322 So. Halsted St., 
Chicago 8, III. Tel. YA 7-0677.

tas baigiasi. Ar šoksime prara- nei perversmuose nedalyvavo,, 
jon? Ne. Grįžkime atgal, su- nei vadizmo koncentracijos sto
kime geru keliu, per tvirtą tiltą. Į vykių nematė, nei šeiminiuose

Iš tikrųjų, Vliko geromis in- į rinkimuose nuo akmens ar tvo- 
tencijoms niekas neabejoja. Jii ros vieni kitiems įsikyrėjo?

iiiifiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiHiiiimiiiiMiiiiuii

Lietuviški pašto ženklai
Geriausias prisiminas 

iš Tėvynės
remia labai didelė dauguma, ne 
ginčytinai didelė. Žino jo pas
tangas, pripažįsta didelį pašiau 
kojimą aktyviesiems jo na
riams, negaili vieno kito cento, 
nes tiki, kad duota auka sunau 
dojama tikslingai. Tačiau rūpe
stis šia institucija didėja, mažė 
jant jos pajėgumui. Rugiapjū
tėje keli numesti dalgiai — blo

Minėtos mokyklos adresas: 
Colegio Mayor Santiago Apos- 
tol, Donoso Cortes, 63. Madrid, 
Espana/Spain.

Norintieji gauti platesnių in
formacijų šiuo reikalu, gali krei 
ptis į Madride gyvenantį lietu
vį kunigą K. Patalavičių. Jo

Kas girdima ir kas regima
Tebūna manoma, kaip nori

ma, bet yra tikra, kad mūsų 
grynakraujės demokratinės gru 
pės dar prilaiko ne visai tinka
mas carinių laikų priešgrupinių 
kovų žymes, kad jos daug nepa 
žengė matematikoje, o liko tik 
aritmetikos rėmuose, ir tai kar
tais neteisingos artimetikos, ku 
rioje atsakymas rašomas toks, 
kokio pageidaujama. Tebūna 
tvirtinama, kiek pajėgiama, ta
čiau matome, kad pasaulėžval- 
ginėse grumtynėse pelėsiai ir 
tvaikas ir dabar tevyrauja. Re
ligija liko opiumu ir šiandien 
tiems, kurie jos bodėjosi prieš 
penkiasdešimt metų kaip bai
saus maro, o mažiau tikįs ir

50 įvairių ......... ........ $1.00
100 įvairių .......... ..... $3.00
150 įvairių ......... ......... $6.00

Galima gauti ir kiti lietuviški paš
to ženklai. Pareikalavus kiainoraš- Į 
tis nemokamai. Prašau rašyti vo
kiškai arba angliškai. Pardavimas 
tik per laiškus.

CHAS. F. KEZBERS
2637 W. Potomac Avė.

Chicago 22, Illinois
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IK Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS

adresas: Rev. K. Patalavičius,
Paseo Gen. Primo de Rivera, 25, ■ šiame amžiuje kartais laikomas 
Madrid, Spain. Edv. š. nevertu pro savas duris įleisti.

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ir apdraudas

2313 W. 91st St., Chicago, III.’ 
Tel. PRrescr.tt 9-2781

sekantieji:
Moterų S-gos 20 kuopa 

per Mrs. Paukštis . . 10.00
Kalinauskienė Agota . . 5.00 
Oškielunas Adam G. . . 5.00
Bružas Cecilia .............. 4.50
Bakanas Liudas .......... 2.00
Pielikienė Monika .... 2.00
Žekonis D. ...,............ 2.00
Antakauskas Walter . . 2.00 
Pctroševičius Vladas . . 2.00
Dailydė Vincas ............ 2.00
Puisis John .................. 2.00
Petraitis Joseph .......... 2.00
Kuzavas M......................... 2.00
Kezys Jurgis ................ 2.00
Kincinas JJonas .......... 1.00
Klimas D. . ............ ■.. . 1.00
Mackevičius Vytautas . 1.00 
Lukosaitis Cas. Mr. . . . 1.00
Kakta C. Mrs. .............. 1.00
Ragauskas Antanas . . . 1.00
Banionis Antanas ........ 1.00
Vilutis Juozas .............. 1.00
Rakauskas Albert .... 1.00
Gerkienė A...................... 1.00
Kuzma Vincas .............. 1.00
Venckus J-onas ............ 1.00
Bradūnas Vincent.. .... 1.00 
Krisciukaitis Jonas .... 1.00 
Mikuckis Henrikas .... 1.00
Žilcvičienė Juzė ............ 1.00
Zakaras P...........................1.00
Suveizdis Hiacintas .. . 1.00 
Sabaliauskas Juozas . . 1.00
Naurcckas V......................1.00
Grasys Anna .............. 1.00

PAULIUS JURKUS

SMILGAICIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

47 tęsinys

Veria vartelius ir pamato atidaras klėties duris. 
Kambario gilumoje skaito Algis. Išgirdęs žingsnius, 
jis tuoj pašoko, įgriebia padžiautas kelnes, meta kam
pan ir* pasirodo darželio take.

Gimnazistas sumišęs. Jis vienmarškinis, basas, 
susivėlęs, o priešais — kunigas.

— Laba diena, klebone! Prašau į vidų. Visi lau
kuose, aš tuoj pašauksiu! — skuba prie trobos durų 
bijodamas, kad svečias neužeitų į jo klėtį.

— Aš pas patį. Geriau bus čia, vasaros reziden
cijoj! — kunigas jau kopia ant prieklėčio ir žengia 
vidun.

Kvepia obuoliais,* ramunėm. Prie lango stalas
Kunigas Senkus pereina kambarį, patempęs apa

tinę lūpą. Būti tai buvo pas vikarą, bet ar jį suėmė 
į nagą ? Priminė nei šiaip nei taip, o vikaras kai už-1 bu krūva knygų. Gilumoj lova, užtiesta tamsiai mė
grojo visu orkestru, tai ir dabar ausyse spengia. Gal1 
jis ir myli? Ne! Juk iš akių m a be. Bet vistiek reikė
jo glostyti, visa pažadėti. Ar tai gelbės? Jis ir to
liau veiks, judės. Juk tokia energija — tiesiog žmo
gų užlieja! Koks užsidegimas, koks rankų ilgumas. 
Visus apglėbia, suglėbia. Samanė neatlaikys — iš
lėks į vienuolyną!

Ir ką daryti?
Ūmai jis pasiima lazdą ir skrybėlę.
— Kunige Senkau, skubėk į ketvirtąją kryžiaus

kelių stotį, — taria sau. — Tu esi vienas ir pasenęs, 
tu nerašai kartotekų. Eik, skubėk, nes reikia!

lynu raštu. Dvi didelės spintos, iš kur sunkias leng 
vas naftalinas.

Gimnazistas sugrumęs, išraudęs įšoka paskum, 
tvarko knygas, į stalčių įmeta prakąstą obuolį, pasta
to vidury kambario kėdę.

— Prašau sėsti, klebone.
— Neatlaikys, brolau, Trakų pilies! — juokiasi 

kunigas ir klesteli ant skrynios. Čia pat pasideda 
skrybėlę ir lazda vedžioja per grindis. - 
nėra? Tai sušluočiau visas savo sutanėle!

— Kas čia tokio. Per artistų vakarienę ji paaiš
kino. Kodėl pats neatėjai? Neturėjai kuo persivilkti?

Gimnazistas dega, rausta. Kaip prisipažinsi, kad 
gerieji dTabužiai liko mieste. Pagaliau, tas įstūmimas 
pragariškai nemalonus. Ką daryti, ką sakyti?

— Ar daug nuostolių turėjai? — klausia klebo
nas, nueidęs žvilgsnį, lazda krapštydamas grindis.

— Kokie čia nuostoliai! Išdžius, ir bus gerai. — 
Šiaip taip Algis sumeta. Mato: reikia gintis, aiškintis, 
negalima kaip Samanei pasiduoti.—Menki nuostoliai, 
aš nesusiplėšiau. Smūgis buvo staigus. Pikčiausia, 
kad buvau pasilenkęs. Būčiau nušokęs ant kojų. Ten 
negilu. Dabar kritau visu augumu. Namiškiam nesi- 
sakiau. Tiek to, susitvarkysim. Svarbu, kad mes ži
nom, kas įstūmė!

— Skiedros, brolau! atkerta klebonas. — Manai, 
tos papurgalvės Linos darbas ?

— Taip kalba Samanė, bet yra kitas, vyriškis. 
Apčiuopiau siūlų galus!

— Na?! Pakalbėkim atvirai. Kas jis?
— Nepatogu sakyti. Noriu vienas pats atsiteis

ti pagal senąjį Įstatymą: akis už akį. Gal nieko ne-
Ar blusų | daryčiau, bet reikia dėl Samanės. Ją taip išgąsdino.

Aš manau, kad neatspėsi. Kas stūmė, tas taip
Ne, klebone, be baimės, čia švara! — Algiui| susitvarkė, kad nė čiukš!

17

POPIETIS lenkiasi per Žarstės tiltą, kur jovarai 
išdidūs lengvu šnarėjimu skaidrina rugpjūtį. Ten 
braukiasi šešėliuotas kelias j Norvaišų kiemą. Ten 
plevėsuoja klebono apsiaustas, sukasi lazda.

Troba rūsti, dar knygnešių gadynės. Stogas šiau
dinis, storas. Ten slėpė “Tėvynės Sargą” ir muškie
tas. Priešais darželis su glėbiais jurginų, karkliukų. 
Ką reiškia, kad namie mergaitės!

tokia gėda, kad nežino, kur dėtis, kaip atsisėsti, kur 
nukišti basas kojas

— Bet vienas matė!
— Matė?! — klebonas kilsteli ir tuoj susigrie-

Tai išmintį semi? kunigas žiūri į sukrau- bįa jej įtartų jį, kitaip kalbėtų. Ne, ne, Algis nežino.
tas knygas. f— Samanei sakiau savo nuomonę: čia konkuren-

Šiemet paskutinieji metai, bus daug skaity- to
mo, — gimnazistas taiso, lygina knygas, rankove ne
žymiai perbraukia stalą.

— O kaip, pradžiūvai? — klebonas šelmiškai 
šypsosi. — Žinau, brolau. Samanė sakė. Gavai pra
voslavišką krikštą!

Algis išsigąsta. Siaubingom akim žiūri į kunigą.
— Išsiplepėjo!

— Maždaug, netiesioginiai... — numykia gim
nazistas.

— Gal įvyko kokia klaida? Sakysim, tave galė
jo kitu palaikyti

— Visai ne! Mane, mane stūmė iš pavydo! 
(Bus daugiąu)

4
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DIF.NttAsTIS DRAUGAS, (’HICAGO, ILLINOIS Šeštadienis, kovo !>, 1957

pa — J. Prapuolenis, BALFoį Jieškomas matininkas JUOZAS 
132 skvr. — A. Liudvinaitienė, ^AlhriV Yra svarbių žinių iš Tė- 

Laisvės valanda ateis Lietuvių Laisves Parką — J. Aš T<br Shop‘ 483e w 14th gt Cl. 
Lietuvos nepriklausomybės montas ir Moterų Sočiai, klubą cero 50, III. Tel. OLympic 6-0527. 

39 metų minėjimas Lindeno lie- — Plungienė.

Linden, N. J. L l t\ S 11 | E p \mi || l l l- W A N T E I) A II S
KKAL ESTATE

tuvių kolonijoje įvyko vasario Lietuvos laisvinimo reikalam i p^no^ jiLško ^vo broli^PRANO L Teismo įsakymu, vie- 
mėn. 24 d. Lietuvių Laisvės Par aukų buvo surinkta $202.15. ku-1 šlAPKAUS ir sesers MARIJONOS I š )Se varžytinėse parduoda- 
ko salėje. Lindeno ALTo skyr. rie l ūs pasiųsti ALTo centrui. ALMANIENES bei jos sūnų LIU-Hmas, daugiausiai pasiūliusiam, 
pirm. Jonas Liudvinaitis. taręs, Meninėje programoje solo jų^ukter^MAmjOI^OS AL-'namas adrcsu ~ 7(MMi S 
įžangos žodi, paprašė kun. Juo- dainavo Irena Stankūnaitė, Liud , MANAITfiS. Kreiptis adresu: Jur-|Wt*ll St., 2-jų butų mūrinis. Ge
rą Pragulbicką atkalbėti invo- vikas Stukas ir Kazys Laurinai i gis Kardinskas, 3219 S. Union av.Jrame stovv Master’% Sales 
i__ . ;.i. -i_______________________________________  t__  : Chieago 16. TU I ,Koom 412 County Bldg., 1 vai 

popiet kovo 11 d.
kaciją, po kurios visų dalyvių Lis, akomponavo Juozas Stan- Chica8° 16« PL 
buvo sugiedota Amerikos ir Lie. kūnas ir Alg. Kačanauskas. Giminės iš Sibiro jieško ANTA- 
tuvos himnui. Į garbės prezidiu- ALRK Mot. S-gos 53 kuop. cho- NO BRAŽINSKO, kilusio iš Ku 
mą pakvietė - kun. J. Pragul- ras, vad. Mar. Cižauskienei, la- ninių km. Josvainių vals., Kedai-
bicką, J. Audėną, J. J. Stuką, bai gražiai sudainavo keletą dai Xit?3 (ŽriislTst.? CambrSge 
miesto majorą W. J. Hurst, vy-| nelių. "Rūtos” ansamblio kvar- 39, Mass.
ėių atstovą A. Bundonj ir Vy-i tetas — J. Dulkia, K. Laurinai- i -------
no Kryžiaus kavalierių V. Va- tis, L. Stukas ir K. Daukšas, | no gimęs 1920 m Kilimo iš Plun- 
lentukevičių. vad. Alg. Kaėanauskui labai pui ges. Vokiečių buvo išvežtas j Vo-

Lietuvos atsiminimų radio va kiai pasirodė, turėjo dainuotij kietiją darbams. Jieško sesuo Va
landėlės direktorius Jokūbas J.) net bisui. Šeštadieninės mokyk- I
Saukas kalbėjo lietuviškai ir an- lėlės vaikučiai padeklamavo ke- 46 Parrish Av., East Chieago, Ind. 
gliškai. Perskaitė miesto majoro lėtą eilėraščių, 
proklamaciją ir rezoliucijas siųs Minėjimą tvarkingai pravedė 
tas JAV prezidentui, sekreto- Lindeno ALTo skyriaus pirmi- 
nui, senatoriams H. Alexander ninkas Jonas Liudvinaitis. *Mi-

B. H. BLACK, Atiorney

FRanklin 2-8238
Mūr. 2 ld. šild.. m n u. t:.ir. s IT.
Mūr. 4 Iii. 2 dili1. lol.. H»ė»L.
Mūr. 3 u i lgši :: Lt.. |«u .’išo $27 '
Mūr. 3 ld ir Ki-aut.. » m.išo
Mūr. Ii 1Mi. Iillllg šild gar., *17
l'rie ti3 g-ves ir 1 l-iil cm 4 did.

i už $4,'IMKI.
I *at ik rinkit* 

•r n 11a iii u.

KKAL ESTATE

2-jti butų po I kamb. 2 mieg. kiliuli. 
Tilf mum n virime. 2 imtom. ęti 
isi/iis. Alių butui luili. Ahsvti upsilil. 
A pi liuke je ii'.’ibl ii Artėliau Avė.

2-jų augitų mūrinis namas pu 
ū kiliuli. Almi upšilil. 2 iiiitum. mūr.

i u ž|i< I m. M'iillini'v Apylinkėje 
aini ir I rali Imil Avė. Piijiinių $280

EinVAKlI STASH’KAITIS 
Gltovetiill 6-3641

R E AL ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI 

K. MAI/INIS.
Namų PRospect 8-2071

HELP WANTED MUTEKYS

Registered Nurses 
Medical Technolgisl 

Laboratory 
Technicians

SALARY OPEN 
“LIVING ACCOMODATIONS 

1N NURŠES HOME"
Apply in person, u rite or įvirę

MR. GARRISON
PEOPLES HOSPISTAL
INDEPENDENCK. Kili 1

SECRETARY
Hx.p<‘rieneu«j and comp» t< nt to t ikę 
diotution and hatidh* <*ot*«*spond< ne** 
and maintain lihs lor I I < II \ |< ’\|. 
iHILlA'TOlt in hnus«-hold <*h* mirai 

t Mtsk. kmh. $t>r>K9 dol. pa- «P<‘<*lality field. Sonic |>r«vjous i ju m 
ienl anri/or tcchnical < .\pct i< n<*< 
with nianufacturiiig eompany \\011M

 M6AL ESTATE

ItKHiHTON PAItKE:
Konilt. niūr. meil. 4 ir ti puikūs 

kinb.,. ilvltrubus sklypus, garažau.
Kuinu $18,0011.

Nuuj. niur. 1 aukfit. 4 ir 5 kmb..
.•viltr. šild., ijražus.

Me.l. 2 po ... (» ėiuiu ftild. *18,Kūli.
Me«l. 3 Imtai po 4 kmb. liti,(tūli.

4iA<2K PARKE:
Mūr. 2 po 4, cente. 811.1,, 75 dol. 

puj.. kuiną tik $15.9110.
Mūr. 2 po 5 naujau, tuoj Kalimu 

užimti.
Mūr. 5 kmh.. 2 kmb. pastogėje ir 

ntuk. virtuvė skiepe. $18,500.
MAltQVKTTK PARK E:

Mūr. 5 ir 4 kmb. naujau.
Mūr. 4 kmb. gale sklypo.
Mūr. bung. 4 ir 3 kmb. $21,000.

KITĘ R:
Mūr. S kmb., cente. Sil.l,, giiružuu.

PA.IAMV NAMAI:
Mūriniu 2 po 4 kiinib., taverna su 

įl'ellg. i
Juliui ) metilu. Neinunglni.

Mūr. kanip. 5 kmb. ir muisto krau 
tuvė. be mosi helplul. I.oeuli,|

Mūr. 7 butai, labui geru vieta. si<le. bleul vvorking romi lipins m uii
Mūr. 4 butui, 2 po 4 ir 2 po fi. i conditioneil ot'tiees, 5 i|uy vvn k, 2,s ,
Mūr. ū kmb. ir tavernų. Guge pnr- ' liours. Hmiiloyu'e benetits. 

k,‘- <’all Mr. I’. I„ RemlerMUt—I.Ą 3-1700
or apply

BUDRECKAS Realty bJieškomas VLADAS MATULE
VIČIUS, s. Aleksandro, kilęs iš 4081 Arther LAfayette 3-3384
Seirijų vals. Mikabalių km. Pas-
šutinėmis žiniomis, gyvena Britų ( aliloi nia g-ves)

VI DAI! \S AI*ziri:r.llMI I nuo 

3ti 17 IV. «7II» Street

kaluli., 3 iiihK. k.. mūrinis.

Smith ir Clifford P. Case. kon- nėjimas baigtas sugiedant Ma- Kolumbijoje, Canadoje. Jieško gi- CICERO. SPECIALI Mūrinis. 2- 
greso atstovei Florence P. Dwy- rija, Marija. nas MuHolis> 1233 E. 87th St., Cle-! jų b?tų 4?rA kambT” vrusys-- Laba*
er ir atstovui prie Jungtinių Po minėjimo, toje pat saleje, veland 8, Ohio.
Tautų Henry Cabot Lodge, Jr., kalbėtojams ir programos išpil-

gerai pastatytas. Labai švarus. 
Geriausias pirkinys už šią kainą,

Jieškoma M. RIMKIENE iš Tau- ^LAOO. Arti 22nd St. BIshop 2- 
Zlbz.bei iš jų gautus atsakymus. Sa- dytojams, S. Čerienės-Mulks, A. 

vo kalboje pabrėžė, kad lietuvių Liudvinaitienės, E. Cemaškie- 
tauta yra kultūringa tauta ir nės ir S. Varneckienės rūpesčiu, liepti Alf. Gailius, 1534 S. 50th gajow 5 kamb. žemai, 2 k. viršuj,

ragės ir STASYS LEKUTIS, gy 
venęs Ringių girininkijoj. Atsi-

42
pf*dij sklypus. Kokliu vonia, spintos 
\ irtuvčj. “Ovcrhead sevvers’* — ka- 
naluzaei.ia. auloiri. a.pšiM. Marqucttc 
l’.irko ipsliDkčjc. POKsiiioiilli 7-11701

Trainerd apylinkėje
3-jų butų namas — visi po 6 kb. 

Arti 93rd ir Laflin St. Namas ge-

\\

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

2737 W. 43rd St., CL 4-2390

O’CEDAR
2246 West 49tli Street

STAFF NFRSES 
SIKGICAL

SCRVB & CIRCFLATING 
NFRSE

5 day week. Sundays and 
holidays off. No calls. Uni- 
forms, laundry, luneh. Increa.se 
in salary after 6 months. Spe- 
cialize in eye, ear, nose and 
throat work. Apply in person 
— lOth floor. Chieago E y e, 
Ear, Nos<* & Throat Ilospital, 
231 W. VVashington St.

MARQUETTE PARKE
Mūrinis 2 po 5 tą katuli, ir 3 kamb. 

rūsy.
Genis 6 kamb. bungnloiv. Tite vo

nia ir virtuvė. $17,500.
50 pėdų sklypas.

BRIGHTON PARKE
Prie liet. mokyklos medinis su rū

siu ir šildytu. 6 ir 5 kamb.
Kampinis mūrinis — 4 dideli butai, 

t 113-ėia ir Keil/.ie Avi1. Puikus inflri- 
i nis 2 po 5 kamb. ir 3 katuli. Cen

trui. šildymas alyva. Garažas.
Gage Parke naujas mūrinis 2 po 5 

' kainli. $:i2.!mo; jneštt $k.oon.

CICERO. 7 kamb. murini- būti-Į rarne stovy. 1 butą galima užimti 
už 30 d. Kaina $43,500. Kreiptis 
į p. O’Connell, tel. H1 5-2323.

Avė., Cicero 50, III.savo kultūros įnašais daug pri- buvo parengta kavutė, 
sidėjo prie JAV kultūrinio gyve ——
nimo. Todėl šiandieną kovojant PAIIEŠKOIIMAI 
dėl Lietuvos nepriklausomybės, ’’
reikia kovoti ne tik politinėmis, lu -ko Domo Žukauske., kil. iš Ma-
bet ir kultūrinėmis priemonėmis. opsk., Lhiižuvoh valse. Jies-

T . . T . _ ... ko žmona Barbute iš Sibiro. Jis patsLietuvos Laisves Komiteto na Į(1.lm ;il)Hllti apie ;|į pra^ų rįvti
rys Juozas Audėnas savo kai- ;įiin adresu: J. Simutis, 84 Bent St., Į Austrijoje. Jieško brolis. Jie patys
boję paminėjo buvusią pasaulinę Momne l’nnds, Yi<;., Ąustralia. I arba apie juos žinantieji prašomi
imr'ėtį ntkuriant I iotuvnu nm.ri -------- rašyti adresu Stasys Bartkus. Laispadetj atkuriant Lt tuv is m pr. nQM1N,K0> ANTAN0> jONO ir Vės’g-vė Nr. 1, Kelme- miestus, Li-
kleusomybę, nuveiktus darbus ir, aNTOSES VEDECK1Ų jieško Pet-1 thuania.
pasiektą pažangą n< priklauso-; ie Žičkutė - Vedeekienė, gyvenan-' 

t i Lietuvoje. Kreiptis adresu: Ju-

J. J. L. su vonia. 2 autom, garažas. Geriau-
,, sias pirkinys Ciceroje. Arti 161h ir

Jieskomas JONAS BARTKUS, 56th $13900. BIshop 2-2162.
s. Jono, gim. apie 1923 m., Taura-____________;________________
ges apskr Skaudvilės vals., Snie- CICERO. Mūrinis 2-jų butų 6 
gomskes km., buvo girdėta, kad ir 6 k;imb K;i(.štu ' -ih, Ti.
|.yV;,oPranCTUZ1JOJe- BR°NIVooPA I*1 virtuvė ir vonia. Pušinių lentų 
TKl S, s. Jono, gim. apie 1927 m., porįjus Naujas garažas. Geroj 
gyvenęs Viduklės vals., Jukairnų vietoje Arli 22nd ir 5011. OLym,lie
kni. 1945 m. sirgo ligoninėje Vak. 0-6711

PROGOS — OPPORTUNITIES

P \ i:l >1 1 II ).\M A MAISTO KIIAI’- 
Tt'VP: lietu, ių apvlinkė.ie, prie baž
nyčios ir mokyklu. Geras biznis, ge
rai ii. ngia. naujus mašinos. Prieina
ma kinai, nes sav. turi išeiti j ligo
nine. Susilariniūi skambinti \ ’Anls 
7- I3OI.

mvbės laikais ir plačiau apibu-,
d,no dabartin, pasaulio politinį m’.rald aVe Chicag0 16> In
stovį ir galimybes atkurti mū- ---------------
sų valstybės nepriklausomybę.
Pabrėžė kad

Jieškoma ANNA KOMMER, pū
gai tėvus Grišaitė. Jieško sesuo J u 
lija iš Lietuvos. Dėl informacijų 
kreiptis: tel. VIrginia 7-6S88 (Chi
eago je).

tlli-23 S. kUI.MlIt I I5IH1 j inkaru.-)
Arli uiokvkli.L 11 n nsporbici.ju.s ir 

iijhijo licl \ iciiiu>|\ik>. <lr;ixus n:tii- 
.kis ‘o kamb. Dainas. 3 dubli niii 
Ir* imta su krosniui, orkaite, “ov< t 
hanging* .scvver.s”, lupai* vinsla nt is rū
sys. kokliij virtii\e\ koklių vonia ir 
daug' Įoii'dii. Tik $21,.

\\ > UOS I’I k
Bettcr knovvn lor b* ucr bomes

4»IH» S. Atislin Ll 5-7IH7

SA\ l\l\l<AS parduodu KRAI TI-- 
VK. Pigiai, u« s turi boti parduota., i 

< J ios<ri;i i. šviežios daržovės, šaldytas' 
oi.tiM.is, fid.ii, mėsa. švieži kepsniai 
kasdien, Indelis gą v. k.iinb, K.irštas

VENTA
4409 SO. FA1RFIELD AVE. 

LAf. 3-3881: LAI. 3-9027
HELP WANTED — VYRAI

2 GENERAL 
MAINTENACE 

MEN
Mušt have Rrc and fleety- 

lene welding experienca 
plūs knowledge in the

electrical work.
NATIONAL BLOCK 

C 0 M P A K Y 
Tel. RE 4-2752

Ni-jml. turtų pirkinias-pardavirnaH 
bei valdymas. Paskolų parūpinimas.

Pildome liKiinic ‘l'aksue 
VISU RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. B A Č E V I C I U S

“Varpas” Real Estate
Geiieral Insųram'c, Notar.v Public 

591 <1 So. W estėm Avė.
Pltosp. S-2231 arlia lll '.m. I-7OS5

t>i>b>HKlltlKlKKl|MUie3KiMmK3KWai
Prieš pirkdami ar pardiHMiami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

N0TARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

pšildomas. pRospect 8-3579 (vak. ir semad.)
Prie autobuso sustojimo vietos:---------- ——------------------------------- —

n saitas \a utim
PUosinad 6-LS77

I S.~» U. 5»(h SI.

Savininkas parduoda GROSE- 
RIŲ ir MĖSOS KRAUTUVĘ. 1 

i augšto, kampinis, mūrinis namas, 
ti kamb. užpakaly. Pilnas rūsys.

Jieškoma ROZALIJA VERTI-
• itte’f iiol-i Kirto i KAU’Ė - BYTAUTIENE iŠ Ramy- - ■ ■ <> [IT RGTTT namm 5 ir (i knmb- , VcS?,?aldnda galos ir ELZBIETA MAŽINAITE- Jieškomi : IGNAS MARIJOŠIUS | . ^TŲjna.mas . m i ka . _

ateis anksčiau ar vėliau, nes BLAŽIENE iš Panevėžio. Abiem i ir jo duktė PRANE MARIJOŠY-1 pon '^am binii ekma’ Karšlu vand- f,1>’va apšild. 2 aut.
pasaulis šiandiena, kuo aiškiau- turiu žinių iš Lietuvos. O. Dauk- TE - ATKOCEVIČIENft. anksčiau t 'J vi n«8-47« l ' mūr. garažas. Biznis Įsteigtas prieš
šiai sunranta komur izm,-. t.-.vn šienč- 5749 s- Ro<*wel St. Chi- gyv. Springfield, Mas-. Jieško gi- ■ ' v lllf" . 1_______________ 39 m. Parduoda dėl kitų užsiėmi-siai supranta komunizmo puvo-J........ on T11 ^._Sd T.„ . • • - , mų. Pamatyti galima bet kuomet.

augsi□ mūrinis, 5 kamb. na- 56Q1 s Wojcott gL
•anta komunizmo puvo-’šienč- J5749 S- Rockwel St- Chi’ gyv. Springfield Mas, -Jieško.gi-
............. . Jcago 29, 1)1, .minės, iš Sibiro. Jie patys arba zi- . , .

isiasi jį parblokšti. J --------- ------ ĮnMtieji apie juos prašome atsiliep-1 " rjų ir ruo.
Sveikino kun. J. Pragulbickast Jieškomas NARCIZAS FEREN ti: Bronius Skorupskis, 6906 So. 

i SA, >. Juozo, anksčiau gyv. New Artesian Avė. 29, III.savo ir Ehzabetho lietuviu pa-»Yorke. Jieško brolis Statys gyve-
rapijos klebono kun. M. Keme-J nantis Sibire.. Rašyti — N. Ka- RtfAL ESTATE

žio vardu, miesto majoras -W.| minskas, 1376 Russell Rd., Cleve- 2.— ---- ----------
J. Hurst ir Lindeno Vyčių 113»bin<l ________ Beverly Shores, Ind parduoda-
kuopos atstovas Algirdas Bun-| Marytė PukinaStė Mareinkiiemė, m'a graži vila Jūratė ir apie hek- 
donis angliškai ir lietuviškai.}d. Juozo, jieškau ONOS PURINAI
Ta nroo-a naminė in vvči.i m, 1 TftS DIRMEIK1ENES, d. Mato,

t £ T ? ? Jelenos dirmeikienrs ir kitų
eiktus datbus Lietuvos laisvi-1 ojrrneikių šeimos narių. Atsiliep- 

nimo byloje. iti adresu: Marytė Pukinaitė Mar
is 4nlia.. .,i.„,b, .... • i z cinkiene, Juozo. Irkutskaja obl.,rs toliau atvyki- svee ai buvo*™ - . i •• n ■ u u m .r . ... . t I Taisetskij r-on, Poc. Susticha, UI.

Diliai, J. Krtlikauskas, J.| Staliną, dom Nr. 14 kv. 6.
Stanioniai. P. Alminai. A. Sku-»------------
ėienė ir kit } Jieškomi JULIUS MAČIULE-

T . , »VIČIUS, s. Martyno, g. Ginučių
Lietuviškas ’ izaoi s bei{ krn.( Švenčionių apskr. ALFON- !

draugijas oficialiai atstovavo:} SAS* KABECIUS. s. Vinco, g. fte- 
Ltetuvių bendruomenės J tos mieste., Kėdainių apskr.. VAC-

.^J,i:„t, c - »LOVAS AMBRAŠKA. s. Prano, g.
‘ • 1 ;i H uinas, | Bukonių km., Panevėžio apskr. At-j

■>LA 2.85 kuo^ią M. Klimas,} siliepti jiems, arba žinantiems a- 
i\LRK Mot. S-gos 53 kuopą - • pi<‘juos rašyti: Julius Rūkas, 3711
k' ūin-K.n.-. t . i m . n. / Z “S” Street, Omaha 7, Nebraška.K. Šukiene, Liet. vyi tų 1 13 kuo-} ______ _

mas. 2 m. senumo. “Forced air". 
alyva apšild. 2 autom, garažas.

‘Ovcrhead
TAVERNA ir NAMAS parda- 

Pusiau Įrengtas rūsys. '‘Ovcrhead vimui. Kambariai ir butas duoda 
Sewers”. 35x125 jiedu skvpas. Ant $J4() j mėne-j pajamų. 2-jų augštų 
71st St.,- arti Frųjįciseo Av. PRos- niarjnj!, namas. Garu apšildomas, 
pert 6-1626.

u , i ,7 77 1"iešajs Stock Yards. įmokėti:
CICERO. 6 kamb., geltonų p ytų $(i ,)0() 41tt3 s Halsted St.

BUILDINti & REMODEf.ING

taras žemes.
Telefonas:

MKIIIGAN CITY 
TKiangie 2-4911

Skelbkilės “Drauge”!

mūras. Octagon frontu bungalow.
Arti 22nd Si. Pardua dėl mirties i \\ i:k\ \ t žknndžiai.
Šeimoj. $17,900. SVOBODA, 6013 nimli.iinis biznis. 2 aiigštii namus. 4 

Cermak Rd. Bl-hop 2-2161. Ramti, užpakaly, 1 4 k.. 1

_______ PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamų turtų per mano įstaigų.

k n nib.

SAVININKAS parduoda 6 kmb. 
mūrinį bungalow. Gazu apšitdom 
Apžiūrėti galima kiekvieną diena 
po 6 vai. vak.. šeštad. ir sekmad 
visą dieną. 6447 S. Artesian Avė. 
Kaina $17,800.

Naudokitės mane teisingu patams- 
vinių

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

RKpnblic 7-9400

w

Už Raseinių ant Dubysos saulė teka, teka.
Maironis

SIUNČIAME SIUNTINIUS JŪSŲ ARTIMIESIEMS VISUR, 
KUR JIE BEBŪTŲ...

Išlaidos apmokamos iš anksto — Gavėjas nieko nemo
ka. Tekstilės medžiagų pavyzdžius galite apžiūrėti vietoje. 
Gausus Velykinių .Vaisto Siuntinių pasirinkimas. Trum
pas pristatymo laikas 3 4 savaites. Kainos žemos —
sąžiningas patarnavimas. Pigi oro pašto ir skubos tarny
ba. Mūsų prekės skandinaviškos kilmės.

OKBIS” atstovai:
Chieago, UI.: 1114 Rockuell YA 7-2445
Kenosha, Wise.: 1311 Sheritlan Rd. OL 4-2373
Detroit, Mieli.: 401 W. Grand Blvd. TA 6-4366
New York, N. Y.: 171 Orchard St. SP 7-5562
Kanadoje: llainiiion. Out., 65 (Uore St. JA 9-5695

Naudokitės “O R B I S” patarnavimu

DRAUGAS 
TI1E LITIIUAMAN DAILY FRIEND

4545 W. 63rd St., Chieago 29, Illinois, Tel. LDdlow 5-9500

Entftrnd m Hn<-on<1-('liuwi Matter March II, 1114, at Chieago, Illlnoto 
l'niler tb* Act fif March I, 1871.

Mcnrbar nf the Cathollc Presą Ana’n HT’BflCRIPTION RATTC8
PnMMhort dalty, crrųt Sandara. t*10’’ per y*ar outatde ot Chb»gt 

hv the C* "" P*‘r J’l*r In Chieago A Ctoor«
Mtbuaolan Cathollc Press Hoclrty *x.mi per year In Canada

PKENHM KRATA: M - tams Forelgn 911.00 
H metų a per year 

mūn. 1 arta
Otcagot ir Cicero* |».on 6.00 99.71 91.99
KPtlr JAV Ir Kansdoi (M.itn 94.60 99.60 91.01
UMenyjs 911.00 96.60 99.0* 91.91

Redgkdjs straipsnius tniso snvo nuožiūra Nsaunaudotų trtralpralų n* aauro, juos grųžina tik I* anksto susitarus Redakcija už akslhlmn InH, 
o««itealro CTVChtmu trstnne nrlnlončlsmos vnvos oražvvo*

A A

ROBEKT P. VISU 
Višnauskas

Gyvino 57*i!i s. K'imen.Mkv Av-- 
IJ’d. 5-2»n7

Mirė kovu 7 <1., 1957, fi vilt.
ryto. aulaukys 25 m. amžtaiiH.

Gimft i ’tiicago. III. *
1’antliko iliileliame nulifultme 

žtniinu Itarlmra (lx>enuleH), tė
vui Sopbie ir Mykolas Zickus, 
sesuo l>orolhy l-anc, švogerfs 
lžiwrenc«‘ sii šeima, dėdė An
tanus Vtsh, jo žmona l.illiaii 
ir jų šeima, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

I’rlkla.usė šv. Vardo Dr-jal.
Kūnas pašarvotas Antano M 

Phillips koplyčioje, 3307 Ho. 
Lituantca Avė.

Dildotuvės (vyks pirmadieni, 
kovo 11 d., iš koplyčios X:3n
vai. ryto ims atlydėtas j ši. 
Jurgio parapiojs bažnyčių, ku
rioje (vyks gedulingos pamal
dos už vellonies sielų. Po pa
maldų Ims nnlidėtas Į ši. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, tėvai ir se
suo.

I ai idot <■ vi ii direktorius Anta
nas M. Phillips. Te|. YArds 7- 
3401.  

A. A.
MARY MIKALINA KOSIS

II IčlfTF
Gyveno t >•. < ■„ pl„ n A v 

• Te|. iii;
Mirė kovo S d . Hi.’iT. ’i.ta

rito. sulaukus 7) m. amžiaus. 
G.imė Lietuvoje. Kito iš Ra

seinių apskr., K ažiu parapinis 
Amerikoje išgyveno Pi UI 
Pasiliko dideliane- rmliudmie

liras l’rank. sūnits Kre.l, mar
ti Igiuiso. 2 dukterys: li.-rniee 
Nash ir Sieliu Holierts, žentas 
Donuld. n anūkai, brolis Ailolph 
Itadavilius, kili gimini:, .įran
gai ir pažįstami.

Kalias pašalintas Petkaus 
koplyčioj. 8312 S. W» st. rn ai.

I ui iilot ulės nyks pirmad.. ko
vo II d., iš koplyčios s 3o lai. 
rito -tais atlydėtas į si i n< Pa
neles Gimimo parapijos bažny
čių, kurioje (liks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų, po 
pamaldų Ims nulydėtu i si Ka
zimiero kapines

Nuoširdžiai kviečiam* visus: 
gimines, draugus ii pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuves"

Nuliūdę: Vyras, sūnus, dūk
ti‘rys, marti, žentas ir anūkai.

Isildotui iii direktorius A 
Petkus. Te|. (; it<n, kili i; 7:1-1..

i.ulai viršui. Gerus įplaukos. Atdaras: 
visa diina. Šalių fabriko. Arti 471 Ii ir!
Asliland . j

4555 So. Mcl)owt‘ll
arba skaminti — -____ _________________

_________ BBbop 7-9317. Į APDKAI IMIS At.EATf ltA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas, Notariatas. Valsty
bės patvirtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
VVAIbnsik 5-5H7I

INTERSTATE INSI’RANCE AGENK'Y

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOK

Statb rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-1229 

Namų tel. Itlsbop 7-3310 
2737 VVcM I3rd Sli-cel

KNCO5H (MAMA — FOR KENT

l-uiičiui, kambarys blaiiitui vyrui,
111 ul-7. | .oi i e. Gyventi prie pavienio 
a-nieo-, i kaluli, bute. Visi piltotru- 
tua i.
ik. 2

>usit a t iiitiii -kaniliiuli nuo !l s. Ashland Avė., Chicngo SO, lll. ! gerai ir pigiai,
vai. Įiopu-I. YArds 7-1790. '

J. BREIVE and SON
CONSTRUCT1ON COMPANY

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, III.
Statome naujas namas ir garažas

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų Įvairins remonto darbus, skabiai.

I -uUliniu|aiua> gružus kambarys 
\ ieuguii'.'iiii. Teirautis kasdien imi 5 
ial. lak. ir šešladit'liį’ visų diena Ic 
Iciunii REpublie 7-1567.

NAMŲ SAVININKAI!
Ta i p u bika ujame butu ištiuoniavi 

mm. I’al urna y imtis nitui. Turime 
iaukiiinėin jų sąrašą.

VARPAS Kcal Estate
."dilti Su. u c-tcrn. I’ltospeel š-2231

7 1-1 A IXIM\\ .UI.. kUII'AS.
\ « iij.i nu■ igiiii, i>niiom. pr< k.vbiin’ 
patalpa. - 2.3 x 4•> |>c»l«i. Modurn. ii ^n- 
riiiuis pritaikintai i • stoinnui.

PKosiM’Ct <»- I3HU

Marąuette parke išmuomojamas 
didelis švięsus kambarys su atski
ru Įėjimu. Yra ir garažas, REpuh- 
lis 7-6159.

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas, 

lncome taksų pildymas
P LEONAS

&EAL BSTATS 
2785 Wmt 71st Street

Visi telefonai: WAlbrook 5-«0t5

Kaukite OAnnbe S-27SS nnu S vai. 
ryto Iki 7 vai. vakaro.

Tel. OLympic 2-5121 nuo A vai 
vakaro Iki 11 vai. vakaro.

I
R

D. M0NSTAVI6IUS i
REAL ESTATE - 1658 W. 108 st.

Tel. BEVEIU.Y
Nekilnojamų turjlb pirkimas, parda- 
itmas. Tarpininkai imas liizniuo.se ir 
ui lūžios ištaigose.

INCOME TAS. Ta\ accountant

n

LIETUVIŲ STATYBOS 
BEMDROVE 

MORAS
Kulldcrs Gen. Contractors 

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

Namų Įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokama,

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo S vai. rito Iki 
vai. p. p. Kitu laiku sušilai us.

Tel. PRospect 8-2013 

6800 SO CAMPBELL AVE. 
Chlcagc 29, III.

I

♦

Aloje nejudomo turto pardavimo 
ištaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas I* teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL EtTTATE HALES 

«A«o W. »eth M. Tel. Praspeot S-MM
Namų statyba, įvairūs palaisyimii

ir imnlaviinas. Jei no.iie pirkti ar 
užsisakyti namų. kuris liūtu gerui iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TEmOnnl !l-.">ė3l 

Parke išnuom sau- dildomas, stokeris. Arti 45th Rock- nuo 6 vai. p. p. kasdien u- s. kum

Prie didelio, gražaus parko ir la
bai gero -usisickimo išnuomojamtis 
lietuviams nebrangiai 4 didelių 
švie-ių kambarių butas. J. KU- 
( UINSKAS, 1645 So. California 
Blvd.

M irfĮuettr 
lėtas kambarys vienam arba dviem 
vaikinam, prie suaugusių 3-jų as
menų seimos. GRovehill 6.5652.
IŠNUOM. apstatytas, garu apšild. 
kambarys, moteriai. Bridgeporte. 
Y Arda 7-0197.

PLATINKITE “DRAIKIA’

FRANK KISSEL SELLS MORE BUICKS 
TO LITHUANIANS THAN ANY 

GREEK SALESMAN IN CHICAGO!

VAN MALĖ BUICK CO
7051 So. Western Avenue PRosjiect 6-0500

BRIGHTON PARKE

5 KAMB. MŪRINIS NAMAS. (3 
mieg. kamb.). Karštu vandeniu ap-
well. Speciali kaina $15,900.

B. R. PIETKIEWICZ 
2555 W. 47th St.

dieniais nuo 10 - 4 vai. Adresas:
N oi ton, Willow Springs, lll.’f________________

49th Avė. arti 16th i t I t 0 R •
NAMUS IR 
GARAŽUS

'MJ

CICERO
St. Mūrinis namas 5 ir 5 kamb. Au
tomatiškai gazu apšild. 2 - autom, i 
garažas Aluminum langai; kilimai, 
ir daug kitų priedų. Sav. perkalie-
man. $28,000. TOwnhall 3-2394. Ir atliekamo visus statybos ir per 

~~~~—~ “ tvarkymo (remodeling) darbus

MISCELLANEOUS

ŠILDYMĄ S
t

A. StanHauskaa instoliuoja vi
ny geriausių Amerikon firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oondltioners) Ir atlieka 
visus skardos darbus.1546 S. 49th Court, Oietri
TH. OLymptc 6-0775 irao 8 vaL 

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas ano 5 vai. vakaro: 

OLympifl 2-6752

MASTER BUILDFRS
General Gontracting Co.

(Sav. V. Sodeika Ir J. Skorubskas) 
IS00 S. 4sTH CT., CICKKO 60, U.b 
Tel. OLymplo S-7ZSlj TO Z-4SSS

■es"r-j nsurr-ų *sbj
(KKKKKKHKtOOOOOOOOOOOOO OOO O-

PLU M B I N G
Licensed bondetl pi tini bers 

Joks darbas nėra didelis ar mažas. 
Saukite dabar. Kalbame lietuviškai,

Tel. — REpublie 7-0RII ar 
WAIhrook 5-8451

■OOOOOOOOOOOOOO n oo < i o n i *' i n < ' - n

Increa.se
liizniuo.se


'I

Šeštadienis, kovo 9, 1957 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
L

SO. BOSTONO ŽINIOS
ALT BOSTONO SKYRIUS Mass., telef. HY-3-5470, ligi ko

vo 1-1 d.Altas savo posėdyje š. m. ko
vo 2 d. priėmė Vasario 16 minė
jimo apyskaitų. Pirm. St. Mi- 
chelsonas pabrėžė, kad minėji
mas gerai praėjo. Taip pat pra- ... , .
nešė, kad negalėdamas nuvykti. “"*“ “tO”°
pasiuntė sveikinimą Bostono <■«- d“nra>"» "Th>' Boston Post .
tams, kurie šventė savo nepri- ........ „
klausomybėa šventę vasario 23 ATV'KS «>ll. A. GERUTIS 
d. Kasininkas adv. Ant. Youn? . ?r A <?erutls iS Šveicarijos 
pranešė, kad vasario 17 d. mi.pada netrukus atvykti i šį kraš-
nėjimo metu surinkta Altu. au-l »» ku" lalkl> 8U8tot' B,,alone- 
kų $1,789.4(1. So. Bostono Lie

VĖL IŠEIS “POST”? 
Tebeina teisme bylos ir tebe

daromos pastangos, kad vėl ga-

tuvių Piliečių Draugija savo 100 
dol. aukų įteikė vėliau. Taigi vi
so aukų surinkta 1,S91.40 dol. 
Išlaidų padaryta 51 dol. Banke
to komisijos vardu A. Matjoš- 
ka pranešė, kad banketas pra
ėjo gerai ir jo gauta pelno 80.58 
dol. Iš banketo pajamų nutarta 
paskirti pašalpų Vasario 16 Ak 
to signatarui prof. M. Biržiškai. 

Ateinantiems metams ALT

BAKilA IŠVESTI K EI J }
Didysis kelias per Massaehus- 

etts, kuris įsijungs į New Yorko 
didįjį kelių prie Albany, baigia
mas išvesti ir žada būti atidary
tas apie š. m. gegužės 1 d.

PREZIDENTO LIMUZINAS

šį helikopterį prez. Eisenhower vartoja susisiekimui tarp Baltų 
jų rūmų ir aerodromo, ir galbūt kartais golfo klubo. Jis skrenda 1(M) 
per valandą ir turi be piloto tris sėdimas vietas. (INS,

Omaha, Nebr.
Prakalbos ir solistai

bei padainavo kelias daineles, į- 
teikė lietuviškų albumų ir sugie
dojo jam “Ilgiausių metų”. Li- 
tuanįc-'s sporto klubo šokėjai, 
vadovaujami L. Jonykienės. pa
šoko keletu tautinių šokių. Kie

tai, studentai buvo įdomūs; 
nors kaikūr ir “pabadė” savuo
sius kolegas ir visuomenę, bet 

i tai buvo atlikta taip kultūrin- 
igai ir subtiliai, kad niekas ne- 
1 buvo įžeistas, tik skaniai pasi-

Vasario 16 minėjimas prade-: juokta. Be šių prašmatnybių,
Bostono skyriaus valdyba suda-itas vasario 16 d- vakare gedu- solo padainavo Irena šarkaitė 
ryta tokios sudėties: K. Mockus įlingornis Pamaldomis už kritu- įr svečias studentas ukrainietis,

padainuodamas vienų dainelę uk j meninių organizacijų atstovai 
rainietiškai, vieną angliškai ir Į ir patys parapiečiai. Kalbėjo ir 
vieną prancūziškai. Abiems so-1 pats jubiliatas. Geros sveika- 
listams akomponavo muz. Leš- į tos ir dar daug gražių gyvenimo 
kys. Įdomi staigmena buvo trio dienų parapiečiai linki savo kle- 
“Dvi damos ir tūzas”; tai tryglbonui. šiaurietė
šarkos — dvi sesutės ir pats 

Leškio, studentų “tūzas” Jonas šarka. Chicagoje 
tė. Po Tikrai balsinga šeima! į ®

Patį pirmąjį studentų vaka-l PatoWntas Joseph J. Norkus 
rą reikia laikyti puikiai pavy-1 Vasario 22 d. mirė brangus 
kusiu ir linkėti, kad būtų ne pas- Onos Norkienės vyras, Onos

(ALRKF) — pirm., E. Cibas |sius ?.°Voje. dėl laisvės' Vasa‘ 
(Taut. S-gos) — vicepirm., J. rio 17 d. buvo atnašaujamos
Arlauskas (Sandara) - kasim, i šv‘ mišios Lietuvos laisvinimo 
J. Sonda (socalistų) - sekret. ‘^tencija. Pamaldas laikė ir gra

; žų pamokslą pasakė kun. J. Taut 
kus. Pamaldų metu įspūdingai 
giiedojo LB apylinkės choras, 

Vyčių rūpesčiu So. Bostone vadovaujamas muz. M. 
buvo surengtas šv. Kazimiero ir solistė Irena Šarkaitė. Po 
minėjimas. Buvo bendra šv. Ko- pietų Šv. Antano parapijos sa- 
munija. o po to pusryčiai salėje Įėję įvyko minėjimas, kurį pra- 
po bažnyčia. Pradėjo pirm. Wi- dėjo LB apyl. pirm. Juozas Jo- 
nifred Skudris. Vadovavo J. Lo nyka. NeprikLusomybės Aktą 
la. Kalbėjo kun. .1. Žuromskis, perskaitė valdybos narys Reške 
kun. A. Kontautas, dr. J. Leimo- viČius. Paskaitų skaitė M. Vai
nas ir kiti. Pagrindiniu kalbė- dyla iš Chicagos. Meninę dalį 
toju buvo Albinas Neviera, bu- atliko solistė Šarkatė, padainuo 
vęs uolus vyčių veikėjas.

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ

kutinis

kun. Jul. Grinis. Po laidotuvių 
Šv. Kryžiaus parapijos svetai
nėje buvo gedulo pietūs. Velio- 
nis Joseph Norkus ir jo žmona' 
Cna yra beveik visų katalikiškų 
draugijų amžini nariai ir daugį 
veikė draugijose ir ypač para
pijoje.

A.a. Joseph Norkus daug me- 
tų yra buvęs Šv. Kryžiaus para
pijos komiteto nariu. Jis taip 
pat buvo uolus Šv. Vardo Drau
gijos narys. Nuo pat jaunų die 
nų buvo choro nariu. Buvo so
listas, savo gražiu balsu puošęs 
mūsų parengimus ir giedojęs 
bažnyčioje.

Town of Lake kolonija liūdi, 
netekusi jaunos kartos veikėjo

katah-i Patvirtino Lietuvos 
ko.

biudžetuReiškiame užuojautų mūsų ne
nuilstančiai veikėjai, jo žmonai, MASKVA. Augšf. iausia Sovie
Onai Norkienei, kuriai mirtis iš . ,, . ,.... . . tų Sąjungos Taryba patvirtinoplėšė mylimų ir brangų vyrų, o r . . . .. , • . .. ..t- • za »/ • • - Lietuvos biudžetų, siekiantimotinai Onai Vazmenei — su-|.,rn„„(J„„ l 2,523,204 rublius.
nų. |

Viešpatie, duok Juozo sielai, , -
amžinų šviesų Dangaus kara- Skelhkiles llnuisįr !
lystėje. Dalyvis

< > > i- •.

P A I) E K A

KVALIFIKUOTAS SIUVĖJAS
Siuva naujus drabužius, 

taiso ir valo.
JUOZAS MESKELEVIČIUS

, -v- b- T M t • fS<>‘ Morgan Streetboną sveikino kun. L. Justei-1*********^^*****3^****** 
kis, jo asistentas kun. J. Taut-,
kus, įvairių bažnytinių ir visuo-

v-

$ » 4A. A.
PETRAS CHEPULIS

Gyveno 4407 &. Mozart St. 
Tel. LA 3-8992

Mirė kovo 8 d., 1957. 1:03 v. 
ryto. sulaukęs 70 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje; kilo iŠ Vil
niaus apskr., Daugėliškio par., 
Tryburčių km.

Amerikoje išgyveno 43 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Sofija Sadewicz, žentas 
Bruno, anūkės Maureen ir Lo- 
retta; sūnus Petras, marti Nel- 
lie, anūkai 1‘etras ir Cheryle, 
giminė Čepulienė su šeima, kiti 
giminės, draugai ir pažjstami.

Kūnas pašarvotas John E. 
Eudeikio koplyčioj/-, 4330 So. 
Ualifornia Avė.

•
laidotuvės (vyks pirmadienį, 

kovo I 1 d., iš koplyičos 9 vai.
ryto bus atlydėtas į svenč. Pa
nelės Nekalto Prasidėijmo pa
rapijos bažnyčią, kurioj/- įvyks 
pamaldos u* ve|ioni/>s sielą. Po 
pa.maldų bus nulydėtas i šv. 
Kazimiero kupinėsi

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

Nuliūdę: Duktė*, sūnus, nuir
ti, žentas ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Jobu 
F. Eudeikis. Tel. LAfayette 3- 
0440.

A. A
ALEKSANDRAS

MAMONAS
kuris mirė vasario 28, 1957 
ir tapo palaidotas kovo 4-tą, 
o dabar ilsis šv. Kazimiero 
kapinėse amžinai nutilęs ir 
negalėdamas atidėkoti tiems, 
kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo jį j 
tą neišvengiamą amžinybės 
vietą.

Mes, atmindami ir apgailė
dami jo pasitraukimą iš mū
sų tarpo, dėkojame mūsų dva 
siškiems tėveliams, kun. kleb. 
prel. B. Urbai, B. Būdvyčiui, 
J. Prunskiui, \ . Paruliui ir 
Vaišnorui kurie atlaikė įspū
dingas pamaldas jo sielą.

Dėkojamo šv. Mišių ir gė
lių aukotojams.

Dėkojame laidotuvių di
rektoriui Antanui M. Phillips.

Dėkojame grabnešiams ir 
visiems, kurie paguodė irius; 
nuliūdimo valandoje ir pa
galios, dėkojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms.

Nuliūdę lieka: Žmona, po
dukra, posūnis.

A A.

RAIMUNDAS
KAŪNAUSKAS

Gyveno 2702 W. 7th St.
Los Angeles, Calif.

Mirė kovo 6 d., 1957, 7:17 v. 
yak., sulaukęs pusės amžjaus.

Gimė Lietuvoje,
Pasiliko dideliame nuliddime

brolio sūnus Paul Kalinauskus, 
jo žmona Rosemarv ir jų Šei
ma, sesers vaikai Raymond Ur
ban, jo žmona Eilėn, Krank Ur
ban. jo žmona Julia, Miehael 
Urban, jo žmona Helen ir Emi- 
ly Kordiek, jos vyras Adolph ir 
jų Šeimos, švogcrka Teklė Ka
linauskas, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Maežika- 
Evans koplyčioje, 6845 South 
VVestern Avė.

Laidotuvės jvyks pirmadieni, 
kovo )1 d., iš koplyčios 9:3u v. 
ryto bus atlydėtas Į Svenč. Pa 
neles Gimimo parapijos bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielų. I’o 
pamaldų ims nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ii' pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: GIMiNRH.

Ijaldotuvtų direkioriits Ma- 
žeika-Evans. Tel. KEpuhlic 7- 
8600.

Vaznienės sūnus Joseph Nor
kus, gražiui gyvenęs su savp šei
ma 1714 W. 46th Str. Mirė ap
rūpintas šv. Sakramentais, su
laukęs tik 51 metų amžiaus. Bu
vo pašarvotas Eudeakio koply-

. .. ........................ čioje, kurioje prie velionies karst|. Tai ilgas laiko tarpas pilnas it<; Jy mišlų

Graži sukaktis
Š. m. kovo 3 d. Omahos Šv. 

Antano parapijos klebonas kun.
dama pore dainelių; be to mūsų i J. Jusevičius šventė savo darbo 
scenoje pirmų kartą pasirodė1 šioje parapijoje 25 metų sukak- 

LITUANISTINĖS MOKYKLOS naujas solistas Ci’leris. Akom
ponavo muz. Leškys. Lituani- 
cos klubo šokėjai, vadovaujami

BANKETAS sunkars darbo, kuris nelengva aukų; taip pat buvo ir gėlių. Vanašta spaudė ir tebespaudži.,^^ d g ya> buyo
. Jonykienės, pašoko keletą tau- garbingojo sukaktuvininko pe- , , - K-rv*iailo naranitas praėjo sėkmingai. Buvo pil- T ... _ T. į, uyaetas , fav. Kryžiaus parapi-
na salė dalyvių Kalbėto tėvų t,nių 8ok"i-J 7 Lasaltyte » D- «™8- Par p ačia, pagerbė savo baJny{ią kurioje velionį 
,__ ,L„ v ,r..v,,i.... Katkūtė padeklimavo. Ta pro- kleboną iškilmingu pamtnejimrf, į„yo atlaikJ,a iškaį l0

Kovo 3 d. suren?tas banke-

komiteto pirm. V. Kubilius, 
kun. J. Žuromsk-is, kons. adv. ga buvo priimtos atitinkamos 

rezoliucijos, kurias perskaitėŠalna, mokyklos ved J. Vaicai-, , , , , .. ,. .. , valdybos sekr. Navakas, ir patįs. LB apyl. pirm.'V. Vakau- . . .... ,-•i • 7™ j 1 siųstos JAV vyriausybes na-zas ąteike 100 dol. paramą rao- J
kyklai. Meninėje programoje 
gražiai pasirodė solistas J. Li
sauskas iš Lawrenct, S. Vaičai
tis skam.bino kanklėmis, muz. J.
Gaidelio vedamas mergaičių trio. . . . ,. T. .. ... i šiai lietuviškajai visuomenei pa-ir atskirai soliste D. Mongirdai- .. ...,. , . . , .. - , , I teike įdomų pranešimų įvairiaiste maloniai nuteiki dalvvius. ,, . .T1 pasaulio įvykių klausimais Lie-Programa, sėdint uz stalų, uztru ' , . . ., . j „ _  tuvos laisvinimo ir specifinėmis

riams.
Lankėsi V. Sidzikauskas

Iš Los Angeles parvažiuoda
mas, Omahoje buvo sustojęs V. 
SJzikauskas, kuriu susirinku-

gausi-.mis dovanomis ir progra- sv. mi
šių. Pamokslą pasakė kun. J.

ko perilgai. Veikė dovanų pa-, . . , ... , Lietuvos laisvinimo problemo-skirstymas, buvo gelių valsas.
banketą rengė tėvų komitetas. mls:. Gerb' įskaita,nk« atąa- 
kurį sudaro V. Kubilius. F. Ku- _*O kl.a„uav!ę™„k?“s™u8
bi’ienė, E. Bajerčius E. Kuncai-i
tienė, .1. Venckus.

Omahiečiai yra dėkingi paska’ 
tininkui už žinias ir informaci
jas.

Studentų vakaras
Vasario 23 buvo istorinė die-

r, .. , * ., na mūsų studentams, kurie pir-Pasitraukus A. Vasaitytei, vėl , ; ................ ’ 1

NAU.fi MOKYTOJAI LITUAN. 
MOKYKLOJE

grįžo dirbti į mokyklą s. Durie 
kienė. Pasitraukus A. Brazdžio.

mą kartą išėjo į viešumą, su
rengdami savo pirmąjį vakarą

. . ' , • j.- v u/ Neskaitant puikaus salės išde-
koravimo, staliukai buvo origi
naliai papuošti spalvotomis žva
kėmis. kas ir į mus, vyresniuo
sius, padvelkė savotiška roman
tika... Įdomūs buvo “studentų 
radijo” pranešimai, kuriuos per
davė stud. F. Pabilionytė ir

Eivienė. neseniai atsikėlusi su 
šeima iš" Brockton, Mass.

STATYS NAUJA CUKRAUS 
FABRIKU

Domino cukraus fabrikas, ku
riame dirba daug lietuvių, yra x , TT , „ a ...
jau senas. Kompanija jau na- Korsakas. Pats pirmume
pirko sklypą Charlestowne ir ka8 J' Sarka suzaveJ<> molerl4- 
ten žada pastatyti naują euk.ik?» »P»rtlsku apsiren-
raus fabriką per ateinančius ket g,mu lr aP'ICmr'Jmaia' 
veris metus.

PADĖKA

ma, kurią atliko Sv. Antano Gedulingų pamaldų me-
parapijos mokyklos mokiniai ir vargonininkų cho-
LB apylinkės choras vad mus. Viaa šeima ir artimieji pri-
M. Leskio. Choras jubiliato gar- įy Komunij,

-•———-»-»«»■-»»»»»-■— Palaidotas Šv. Kazimiero ka- 
RAUJAd nUMARAd piniėse. Laidotuvėse dalyvavo 

daug ’i^nies giminių, drangų 
no autorius—Pušaitis, išleido “Ei-Įlr Pūžįstamų. Kapinėse maldas 
lutė” 2745 W. 44 St., Chicago 32,! atkalbėjo kun. F. Lukošius ir
III. Leidėjas norėjo duoti pigaus_________________________________
ir įdomaus pasiskaitymo. Knyga1 
intryguojanti, o jos kaina tik 50 
centų. Gaunama pas leidėją. Rašy-! 
ti Petras Gedvilą arba “Eilutė”,'
2745 W. 44 St., Chicago 32, III.

ORIGINALFR M AURIO E MOORĖ 
PAMINKLAI nuo 1878 metų

j
John J. Mnnre,

»av.

Paminklai
Mauzolejal i
Akmenys
Markers
PrleS Šv.
Supnlchra
kapines

Ofisas
111 Iv Anntln 

Avflnue
BEverly 8-61«2 

Worth, III.

Resldence Tel.
HUltop 5-B277

Aklųjų akyse atrodė, kad jie mirę, 
bet jie yra RAMYBĖJE.

Lituanicos sporto klubą. Bend-I

A. | A.

JONUI DASKUI-DAŠKEVIČIUI 
mirus, jo žmonai, dukrelei ir artimiesiems 
gilią užuojautą reiškia

AITAS
Čikagos Skyriaus VI Braižybos 
Kursų Vadovybė ir Klausytojai

9 Padekime Artimiesiems Lietuvoj ir Sibire
Nemokėkite brangiai už semiu/ daiktus, bet užsakykite lietuviftkoje 

įstaigoje maistų, vaistus, įvairiausių rūsių ir didžiausio pasirinkimo me
džiagas, pilną apsirengimų, laikrodžius, dviračius, muzikos Instrumen
tus. siuvamas1 maftinas iŠ Anglijos ir Švedijos pigiausiomis iki Šiol NIE
KUR NEGIRDftTOMlH kainomis su pilnu apmokėjimu, (f Aziją $1.40 
daugiau už maistų Ir $1.80 už kitas prekes). Garantuojame 100%.

JUOZAS ALEKSA
Mūsų mylimas vyras ir tėvas mirė 1957 m. kovo mėn. 

2 d. ir palaidotas kovo mėn. 6. Šv. Kazimiero kap. Clm igoj.e.
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam pasku-
Mū-ų mylimas vyras jr tėvas mirė 1957 m. kovo mėn. 

tinį patarnavimą ir palydėjo į jo poilsio vietą.
Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: kun. B. Būd

vyčiui, kun. P. Cibulskiui, M.I.C., kun. B. Uždaviniui, M.I.U., 
kun. J. Raibužui.S.J. ir kun. Pečkiui, S..J., kurie atlaikė ge
dulingas pamaldas už jo sielą. Ypač dėkojame kun B. Būd
vyčiui, kuris palydėjo velionį į kapines ir pasakė pamokslą ka
pinėse.

Nuoširdžiai dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišios už jo 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gelių.

Dėkojame kun. Būdvyčiui už Rožančiaus atkalbijimą kop
lyčioje. Dėkojame vargonininkui V. Balti ūsaičiui.

Dėkojame grabnešiams ir visiems, kurie pareiškė mum- 
toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Steponui Du liawicz ku
ris maloniu patarnavimu atėmė mums rūpesčius tose liūdesio 
ir skausmo valandose.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiem-, kiltiems at
skirai neturime galimybės padėkoti. Visiems, visiems nuošir
dus dėkui.

Žmona, duktė, sūnus, motina, marti, seserys ir anūkė.

IŠTEISINO “BURTININKU”
Massachusetts valstybės įsta 

tymų leidimo įstaiga šiemet nu
tarė panaikinti sprendimą, pa
gal kurį prieš daugiau kaip 200 
metų buvo nuteisia mirti ir pa
karta viena moteris iš Salem, 
Mass.

GUSTAIČIO PAGERBIMAS
Rašyt. A. Gustaitis šiemet iš

leido savo eilių rinkinį “Anapus 
teisybės”. Tas rinkinys dabar 
yra Lietuvių Rašytojų Drau
gijos balsavimuose praėjusių me j 
tų premijai. Šiemet A'. Gustai-1 
čiui sueina 50 metų amžiaus. Į 
Bostono kultūrininkai rengia A. J 
Gustaičio pagerbimą šeštadienį, ; 
kovo 16 d., tautininkų namuo-i 
se. Visi norintieji dalyvaut’ pra j 
šomi iš anksto įsirašyti pas kult. | 
klubo vald. sekr. Dalią Bobelie-' 
nę, 24 Prospect St., Įlydė Park.

Vytautą ir Anelę Vitkauskus, jų motinai ir uošvei
A. •{• A.

LIUDVIKAI VITKAUSKAS
mirus, reiškia nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdi

NABISCO Lietuvis Bendradarbės

------------ . 1................ 1 ■ C 1., ■ 1 | H|T , , /■ ! — ■. ■

A. f A.

JONUI DAŠKUI-DAŠKEVIČIUI 
mirus, jo žmonai ONAI ir dukteriai STASEI 
reiškia užuojautą

Orentai, Blskiai

No. 53 vyrams .......................................... $98.00

Worste« viln. medž. eilutei 3 >4 y.
Eglėto audimo veliūras apsiaustui 3 y. 
Pamušalai au pried. eilutei Ir apsiaustui 
Megztinis su sag. ar l»e sagų užvelkamas 
Odiniai išeiginiai batai
Poplin marškiniams mėl„ gelsv., baltas

No. 53a vietoj apsiausto su priedais $98.00 
2 poros kelnių Ir marškinių
1 pora ilgų pusvllnonlų kelnių ir marSk.
2 poros vilnonių ir 2 p. kojinių cotton 
I poni odinių pirštinių Ir 1 diržas
1 viln. Salikas, 6 nosinės, - kaklaraižtis

No. 54 — Ilariiininkui ............................... $62.70
Impreg, odiniai dviguhalM padais balai 
Storas II rūS. milas eilutei 3*4 y.
.šiltas ra.yon marškiniams 3 y.
Woven rayon marškiniams ar pamoS 3 y. 
Pusvllnonės ilgos kelnės ir marškiniai 
Mezgimui vilnų 4 svarai

No. 54a. Vietoj milo Ir 2 sv. vilnų $68.70 
Dryžiuot. tweed eilutei su visais pried-

No. 55 — Moterims .................................... $74.30
Vilnonė kruopėta medž. apsiaustui 3 y. 
PainuSalas su priedais Ir elastlo gorsetas 
A f gaišinė vilnonė medžiaga sukųcle) 3 y. 
Gėlėtas rayon suknelei 4 yardal 
Gilintai sportiniai ar išeiginiai batai 
Vilnonis megztinis lr viln. pirštinės
2 rayon apatiniai ir 2 kelnaitės
2 poros kojinių ir Silkinė skarelė

A.

JONUI DAŠKUI DAŠKEVIČIUI 
mirus, jo žmonę Oną ir dukterį Stasę liū
desio valandoje nuoširdžiai užjaučiame.

GREAT LAKĘS SPRING C0. 
LIETUVIAI BEMDRADAR3IAI,-eS

Nr. 7 ................................. $20.20
10 sv. cukraus
10 &v. taukų

Nr. 8 ................................... $13.34
20 sv. cukraus

Nr. 9 .............................. $23.00
20 sv. K. taukų

Nr. 30 ................................ $lf.66
20 sv. I rūS. k. miltų

No. 36 ................................ $31.95
2 sv. kumpio 
2 sv. salarnl deSros 
2 sv. bec. laAintų 
2 sv. 3 ozs. k. taukų 
2 sv. svi<-sto 
1 sa*. pupelių kavos 
1 sv. cukraus 
1 sv. pieno miltelių
1 sv. Šokolado
11 ozs. koka vos 
15 ozs. razlnkų 
200 Ch-fleld cigarečių

Np. 40 ................................ $26.00
15 sv. heconinių lašinių 
5 sv. salami dešros

No. 52 — Namams $55.70 
Vilnonk antklodė 6 sv.
Paklodėin medž. 90 p. 6 y.
2 flan. paklodės 4 sv.

Raiid. lptlam 63 pi. 4 V, y.
Mezgimui vilnų 11/, svaro

Pastaba: Prie siuntinio No. 55 galima pridėti vieną iŠ Šių daiktų: 
Odinius kailio pamušalu batus $14.4n, vyriSkus tSelgtnius batus $11.40. 
3 sv. vilnų $15.48, arl»a apsiausto vietoj duoti velurą, pridedant $8.40. 
Prie Nu. 53 55 galima pridėti vtepą IS Šių: VyrlSką ar motortSkų laik
rodukų, 7 akmeni), ••|Uxon" — $30.aa. ‘Kollngen" skustuvą $4.70, l«l- 
mantlnį stiklo rėžtukų $7.20. Medžiagų spalvoj Ir rastai nusakomi už
sakytojo. dydis nurodomas. Norint augStesnlų kokytrių medžiagų ctlu 
tėms k<4il po 50 centų yardut Iki $2.00.

nirlMimc kasdien įAskyrus seknuidl< nius nuo 9- 6 vai. vak.

PATRIA GIFT PARCEL COMPARY Tel. CR 7-2126
3741 W. 2«th 8t., Chicago 23, III. U S. A. V7KįTvukr',‘Pn

Mieliems prieteliams Laimai ir Antanui Luneckams, 

jų motinai
A. t A.

Elenai Urbaitei Vyšniauskienei
Lietuvoje mirus giliausią užuojautą reiškia

St. J. Charžauskai 
ir Ant. Liorentaitė



B DTENRAftTTS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS Šeštadienis, kovo 9, 1957
X Beneta Cicėnieuė, 4945 S. 

Halsted St., plačiai žinomu Chi
cagos visuomenės kaip nenu
ilstanti veikėja, kovo 2 d. ne
tikėtai buvo aplankyta bičiulių 
jos gimtadienio proga ir pasvei
kinta. Viešnios buvo maloniai1 
sutiktos ir pavaišintos. Cicė
nams nuoširdžius sveikinimus 

X Stasys Baranauskas po pareį§kg Paukštienė, Snarskie- 
koncerto Mainze yra pakvies- n- Maieikienė( Meikienė, Gri- 
tas į vieną Vokietijos operą jJįeng> 2alandauskienė, Jucienė, 
dainuoti solistu. Grįžęs iš Vo- Kondrotienė, Bučnienė, Jotkie- 
kietijos gavo telegramą iš Ka-jn-, pctkunienė, Širvinskicnė,
nados, kad jo motina yra ne
toli mirties. Jis išskrido lėktu
vu j Kanadą. Po valandos skri
dimo užsidegė lėktuvo moto
ras. Lėktuvas laimingai nusi
leido ir keleiviai grįžo į Romą. 
Šiuo metu Stasys tęsia studi
jas Romoje. Su juo telefonu 
ryšį palaiko budinčios prie mo
tinos seserys.

Stasys Baranauskas su ope
ra sutartį turėtų pasirašyti se
kantį mėnesį.

X Žurnalistas Vladas Būtė
nas, kuris dažnai savo įdomiais 
reportažais pagauna skaitytoją 
ir kuris savo straipsniais gyvai 
ir taikliai reaguoja į daugelį 
mūsų kultūrinio gyvenimo ap.-l 
raiškų, kalbės aktualiu klausi-j 
mu šio pirmadienio vakare ly
giai 7 vai. Sofijos Barčus radi
jo valandos metu iš WGES sto
ties.

’ X Tautinių šokių šventės fi
nansų komisijos posėdis šau
kiamas kovo mėn. 10 d. 12 vai. 
Lietuvių auditorijoje. Asmens, 
kurie priklauso minėtai komisi
jai, prašomi posėdyje dalyvau
ti, kur bus aptarta daug reika
lų šokių šventės reikalui pagy
vinti ir piniginiai sustiprinti. 
Komisija turi apie 30 asmenų.

X Dr. Pr. Dielininkaičio 15 
metų mirties sukakties minėji 
mą rengia Chicagos Lietuvių 
Fronto bičiuliai. Dr. Pr. Dieli- 
ninkaitis mirė 1942 m. balan
džio 6 d. eidamas keturiasde
šimtuosius metus. Jis laikomas 
vienu iš didžiausių ir veikliau
sių lietuvių katalikų jauribsios 
kartos visuomenininkų ir poli
tikų.

X Antanas Linas-Linevičius, 
dar neseniai gyvenęs Rock- 
forde, M., ir ten vedęs lietuvių 
chorą, šiuo metu gyvena Chi- 
caigojc. Jis, be savo tiesioginio 
darbo, nuoširdžiai talkininkau
ja ir “Rigoletto” operos rengi
mo darbams, kuri bus Marijos 
mokyklos salėje kovo 30 ir 31 
dienomis.

X Kunigunda Jotkienė kovo 
3 d. šventė savo vardadienį ir 
buvo paaveįkinta artimųjų ir 
draugų. Jai palinkėta ilgiausių 
metų. K. Jotkienė yra žinoma 
Town of Lake kolonijos veikėja 
ir stambi gerų darbų rėmėja.

Cicėnaitė, Bludžienė, Laputins- 
kas, Pūkeliąnė ir kitos. Vakaro 
vedėja buvo J. Čepulienė, kuri 
iškėlė Benetos Cicėnienės nuo
širdumą, draugiškumą ir jos 
veiklą įvairiose organizacijose 
ir draugijose. Cicėnienei buvo 
įteikta daug brangių dovanų ir 
sugiedota ilgiausių metų. B. Ci- 
cėnienė labai dėkoja draugėms 
ir pažįstamoms už atsilankymą 
ir dovanas.

X šv. Kazimiero Akademi
jos rėmėjų 1 skyr. rengia žai
dimų vakarą balandžio 7 d. 6 
vai. v. Šv. Kryžiaus parapijos 
salėje. Rėmėjai tikisi visų atsi
lankymo.

X Dr. Vyt* Vygantas, žino
mas veikėjas ir žurnalistas, 
šiuo metu dirbąs United lėktu
vų kompanijoje Nevv Yorke, 
lankėsi “Drauge” ir ta proga 
apžiūrėjo naujas patalpas.

X Kario žurnale vasario mė
nesį su savo rašiniais pasiro
do: Ant. Bernotas, P. Dirkis,
A. Rėklaitis, J. Bertulis, J. Tu
mas, Edv. Šulaitis, K. Stalšans,
B. Vrublevičius ir kt.

X Al b. Valentinas, Algim. 
Mackus, A. Vilainis, inž. Mik. 
Ivanauskas, Pilkų Stasys, Vyt. 
Vilninas, J. Rinkevičius ir 
Edv. Šulaitis rašo naujausiame 
(1957 m. sausio-vasario mėn.) 
“Užuolankos” numeryje.

(iRAŽCS KATINAI

Du leopardai šokinėja cirke, 600 W. VVabash avė., kurio seansai 
vyksta kasdien po pietų liki kovo 16 d., išskyrus sekmadienius.

CHICAGOS ŽINIOS

Girtas vairuotojas — ’ 
kalėjimas

Susisiekimo teismas Chicago- 
je nubaudė Stanley Opyt savai
tei kalėjimo už tai, kad jisai 
vairavo mašiną būdamas gir-

VYRŲ CHORO BALIUS
Pereitas savaitgalis Chicago 

je buvo turtingas įvairiais pa
rengimais. Vienas iš charakte- 
gesnių priešužgavėninių balių 
buvo vyrų choro ruoštas Užga- 

tas. Aštuoni kiti girti vairuoto- v®n*M balius, įvykęs pereitą šeš-
jai turės sumokėti pabaudos po 
$100.

Nušovė žmoną
Atostogų grįžęs karys Roy 

L. Beckwith, 22 m. amžiaus, 
nušovė savo jauną 20 m. am
žiaus žmoną Donną Beckwith 
ir paleido sau šūvį į galvą, bet 
jis nebuvo mirtinas. Jo žmona 
grįžo iš darbo į savo butą 1120 
Cleveland, Evanstone; ties du
rimis ją sutiko vyras, su ku
riuo buvo persiskyrusi, ir kam
baryje ją nušovė.

Areštavo moterų užpolėją
Policija suėmė Ronald Free- 

man, 19 m. amžiaus negrą, 'gy
venantį 888 Hudson avė. Chica-

n„ v ■ *- u • i goję. Jisai prisipažino nu-Pagrobę praras* bemruką Jk<audęs 23 m" amPžiau8 dviejų
į Šv. Kryžiaus ligoninę atga

bentas 7 m amžiaus berniukas

tadienį Kcymens Club salėse, 
4711 W. Madison, ir sutraukęs 
gražų būrį svečių.

Šio baliaus dėmesio centre bu 
vo humoristas Antanas Gustai
tis, atvykęs iš Bostono. Seniau

tuvių bendruomenė, ar negalėtų 
Chicagon atsikviesti šauniosios 
Bostono trupės su rež. Tvirbu- 
tu, rež. Gustaitiene, akt. H. Ka
činsku, A. Gustaičiu. S. Santva
rų ir kitais energingais scenos 
darbuotojais ir suteikti čikagiš- 
kiams progos pasigėrėti dramos 
menu? Kaip žinia, Bostono tru
pė vienu atvykimu galėtų paro
dyti du veikalus — “Vincą Ku
dirką” ir "Raudonąjį vyną”. A-

A. Gustaitis rodydavosi su ki- biejuose veikaluose pagrindinį 
tais dviem didžiaisiais žodžio sa-, vaidmenį vaidina H. Kačinskas.
kytojais — B. Brazdžioniu bei 
H. Kačinsku ir jų trijulė visada 
palikdavo mielą įspūdį. Dabar 
juos tris nuotoliai išskirstė ir 
nebėra progos trijų sakytojų vic 
noje programoje išgirsti.

Sunkus uždavinys šį šešta
dienį atiteko A. Gustaičiui — 
palinksminti ir taip jau linksmą 
publiką, susimetusią į šaunias 
kompanijas, muzikos, šokių ir 
taurių gėrimų apsvaigintą, įsi
siūbavusią. Vienok A. Gustaitis, 
akt. A. Dikinio biografiškai ir 
tuo pačiu linksmai pristatytas,

vaikų’"motiną," sū'pjaūstydamas I kart" ',ub,,kl> I’averS?- Lanks 
, , .. _ .. .. ... i čiuosc jo posmuose praskambėjojos drabužius. Policija nustatė, ...... . . . . J; ......................... J ' patriotiniai, visuomeniniai ir erokad jisai ir daugiau moterų bu- |tiniai motyvai j. kurįų ypač pas

vo užpuolęs bei apiplėšęs kai- ta.rieji buvo nuolatos pertrau
kiami plojimais. Beje, A. Gus
taičio programos svorį sudaro

VI. Rmj.

Don Varnas veteranų 

pastogėje
— I>on Varnas posto vėliav

nešių grupė gražiai pasirodė ne
priklausomybės šventės minėji
me, vasario mėn. 17 d. Maria 
High School. Šioje grupėje da
lyvavo: J. Shulmistras. E. Mil- 
ler, A. Anderson, B. Mikėnas, 
P. Mosteika, E. Pocius, G. Jo
nikas, V. Bendžiulis, N. Gird- 
wain, E. Stank, S. Samoška ir 
L. Peron.

— Šv. Valentino (St. Valen
tine) dienos pasilinksminimas, 
įvykęs posto patalpose, praėjo 
gražioje nuotaikoje. Šokiams 
grojo posto karių orkestras, su
darytas iš G. Joniko, T. Rurik, 
G. Gudo ir E. Stank.

• — George Jonikas redaguoja 
posto mėnesinį biuletenį—“Don 
Varnas Buglc”. Jame bendra- 
darbauja: E. Miller, E. Šulaitis 
J. Jatis-Juozaitis, M. Mosteika, 
Al Zaleski ir T. Rurik.

— Posto narys — Ramūnas 
BužėnaS ir jo žmona Irena, iš
sikėlę gyventi į Los Angeles 
miestą susilaukė prieauglio *— 
mergaitės, kurią pakrikštijo Ilo- 
jios-Rūtos vardu.

— Naujų posto narių verba
vimo vajus dar tęsiasi iki kovo 
mėn. 15 d. ir iki šios dienos įsto
ję naujieji nariai neturės mokė
ti 5 dol. registracijos mokesčio. 
Todėl yra gera proga pasinaudo 
ti šia išimtimi, tuo pačiu pade
dant postui iškovoti specialią 
dovaną, kuri buvo laimėta per
eitus metus. Su visų pagalba, 
postas šią taurę galėtų laimėti 
ir trečią kartą iš eilės.

— Rimantas Dirvianskis, Rai
mundas Košuba ir Raymond Ši
mutis naujai įsijungė į posto na
rių eiles.

E. šulaitis

Vargingųjų klarisių 
vienuolynas

Vienas iš sunkiausių moterų 
vienuolynų, veikiančių Chicago- 
je, yra Vargingųjų Klarisių 
(Poor Clares) vienuolynas 5245 
S. Laflin. Jos gyvena labai nuo
šalų, uždarą gyvenimą, daug 
pasninkauja, visos dirba namų 
darbus, kaip skalbimą, neišski
riant nė jų abatės. Vienintelė 
vieta, kurią jos mato — yra 
aptvertas sodelis už jų vienuo
lyno. Čia yra ir jų kapai. Jos 
būna basos, ir tik šaltomis die
nomis dėvi sandalus. Jos kelia
si vidurnakty poros valandų 
maldoms. Visiškai nevalgo mė
sos. Pasninkauja kasdien, tik 
vieną kartą prisivalgydamos 
sočiai. Žuvų irgi gauna retai. 
Laikosi tylos. Kalba tik esant 
reikalui, ir tai negarsiai. Turi 
jos tik vieną rekreacijos va
landą dienoje, kada gali laisvai 
šnekėtis.

David Grant, gyvenąs 4610 S. 
Evans, Chicagoje. Jis buvo taip 
smarkiai sumuštas, kad reikė
jo panaudoti 70 digsnių užsiu
vant 15 žaizdų galvoje. Gydy
tojai bijosi, kad gali būti įskel
tas jo galvos kaulas ir gali bū
ti vidaus sužalojimų. Policijai 
berniukas papasakojo, kad jdm 
einant iš mokyklos vyras ir mo
teris, kurie dažnai lankydavo 
jo motiną, privertė jį įeiti į au
tomobilį ir nusivežę į statomus 
namus 7906 S. Kostner baisiai 
primušę paliko, turbūt many
dami, kad jisai nebegyvas. Vė
liau sargas išgirdo jo dejavimą 
ir, pamatęs krauju pasruvusį 
vaiką, pašaukė policiją. 

Banditai įsiveržė į namus
Trys banditai įsiveržė į na

mus 1901 N. Nordica, Chica
goje; per pusantros valandos 

vienintelis pragyvenimo'nelaisvėje laikė 80 m. amžiaus 
viešbutyje, Chicagoje. Ji rengia šaltinis — aukos, kurias gera- jų tarnaitę ir du vai.

X Lietuvių Jaunimo kongre
są yra numatyta pradėti birže
lio mėn. 29 d. 9 vai. Morrison

Liet. / Studentų są-ga kartu su 
Liet. Bendruomenės Chicagos 
apygarda.

X Adomas Vilainis-šidlaus- 
kas, gyv. 2918 So. Union Avė., 
yra nusistatęs Užuolankos žur
nalą ateityje leisti reguliariai.

X “Jaunas Gydytojas”, ro
manas parašytas Pužaičio, išė
jo Chicagoj iš spaudos. Išleido 
“Eilutė”, 2745 W. 44 st. Roma
nas turi 116 psl. Spausdintas 
ofsetu.

X Stasys Metrikis ir jo duk
tė Judita išvyko į Nevv Yorką 
savo profesijos reikalais.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

kuriuos gyventojus.

Užsidarys geležinkelis
Chicagos, Auroros ir Elgin 

geležinkelio linija padavė pra
šymą valdžios įstaigoms, kad 
nuo gegužės mėn. 17 d. leistų 
tame ruošė sustabdyti trauki
nių judėjimą. Priežastis — per- 
mažai keleivių.

Teismas nepadoriam 
žurnalui

Prieš teisingumo organus 
turės atsakyti Confidential žur
nalo leidėjai už nepadorius, 
įstatymais draudžiamus daly* 
kus, aprašomus jų žurnale.

Areštavo lošikus
Išlaužusi duris policija įėjo į 

kambarius 129 N. Wells str., 
Chicagoje, kur vyko azartiniai 
lošimai, lažybos arklių lenkty
nėse. Areštuotas Edv. Johnson 
ir paimta azartinių lošimų įtai-

vienuolėms, palaikydamos ryšį!fučių Band,tai pir‘ma pabaįki. saL 
parūpindamos, nQ ; duris if ka] jas aUdart

įrėmę revolverį pareikalavo 
įleisti. Kūjais sudaužę seifą jie 
nieko jame nerado.

Jų

širdžiai žmonės atneša prie jų 
namų durų. Yra ,dar 10 kitų

kaičių ir pabėgo su brangeny
bėmis, brangiais kailiniais ir

seselių,_ kurios padeda šioms i pustuzinįu vyriškų drabužių ei_
I ęrinnnnl n tao 1 o iilrvrzl o tya cs i _ .

su žmonėmis, 
būtiniausius reikmenis iš krau
tuvių ir kitur. KAS KĄ IR KUR

Vengrų programoje — garsūs « . .. . . v,., .
klasiškų šokių šokėjai Kopin Suimti negimusių ZUClikai

nevien jo sąmoningos eilės, bet 
kartu ir jo išėjimas į sceną, po
vyza ir pagaunantis eilėraščių 
skaitymas. Visa tai yra neati
daloma jo didžios ir šaunios pro 
gramos visuma. Todėl šį kartą 
kiek nuliūdę buvo tie svečiai, ku 
rie Gustaitį matė tik iš užpaka
lio ir tegalėjo pagauti tik dalį 
programos didybės. Bet tai ne 
Gustaičio ir ne rengėjų kaltė. 
Tokio stiliaus pareikalavo salė; 
čia publika ratu susisėda ap
link salę, o programos dalyviai 
turi pasirodyti vidury.

A. Gustaičiui atsipūsti progą 
suteikė jauna solistė Laimutė 
Bildušienė, neseniai persikėlusi 
iš Hamiltono į Chicagą, kuri 
padainavo tris dainas ir pasiro
dė turinti gražią balsinę medžia
gą

Šis savitas ir įdomus balius 
buvo rengtas “Rigoletto” ope
ros iždui papildyti. Valia tikėti, 
kad rengėjams liko pelno, o sve 
čiams — gražūs ir linksmi pri
siminimai.

Antanas Gustaitis yra ne tik 
poetas-humoristas, bet ir dra
maturgas. Antai neseniai jis pa
grindinai pertvarkė K. Inčiūros 
veikalą “Vincas Kudirka”, ir 
veikalą vaidina šauni Bostono 
teatralų ir scenos mėgėjų tru
pė su akt. H. Kačinsku prieša
kyje. Bostone ir New Yorke šis 
veikalas, bostoniškių pastatytas, 
susilaukė didžiausio pasisekimo. 
Tuo tarpu Chicagoje teatras 
merdi ir maža yra vilties, kad 
iki pavasario scenos rampoje 
pamatytume ką nors rimtesnio. 
(Tiesa, bus statomas “Daina
vos” ansamblio muzikinis veika
las ir šaunioji “Rigoletto” ope
ra, bet čia jau muzikinė sritis). 
Mūsų didžiosios ir pajėgiosios 
firmos, kaip “Draugas” ar Lie-

— Lietuvių Kolegijos Romoje

rėmėjų draugijos viauotinas-meti- 
nis susirinkimas šaukiamae kovo 
mėn. 10 d. 3 vai. p.p. Brighton 
Park parapijos mokyklos kamba
ry. Nariai prašomi atsinešti na
rio knygutes, kad galėtų užsimo
kėti nario mokestį.

Nariai ir šios draugijos įdėjoms 
prijaučiančią prašomi dalyvauti 
jcuo skaitlingiausiai.

— Teisybės Mylėtojų draugijas 
mėnesinis susirinkimas įvyks ko
vo 10 d. 1 vai. p.p. Lietuvių Audi
torijoj, 3133 S. Halsted St. Mo
kesčiai bus priimami nuo 11 vai. 
ryto. Visi nariai kviečiami į su
sirinkimą. Valdyba
ą

— Alumnų susirinkimas. Akade
minio alumnų klubo susirinkimas 
įvyks koVo 17 d. 4 v. p.p. 1405 S. 
Central Avė., Cicero, III. Progra
moj bus paskaita apie modernio
sios muzikos raidą. Be to bus į- 
domūs trys kultūrniai filmai ir ka
vutė. Taippat bus aptarti alumnų 
suvažišvimo reikalai. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti.

Valdyba

Haęenco.
Taip pat programoje daly

vauja ukrainiečiai ir latviai.
Kviečiami visi lietuviai kuo 

skaitiingiau dalyvauti.

AUSTRALIJOJ
v

— Kazimieras Gečas mirė 
Porthe sausio 22 d., kilęs iš 
Kretingos. Palaidotas Karraka- 
tos kapuose. Melbourne vasario

— Antikomunistinis Frontas,
Nevv York, N. Y., išleidžia šio 

tuvę 2546 W. 46 st. Raubai mis dienomis neperiodinį laik- 
yra abu Chicagoje gimę ir au-, raštį: “Laisvas Pasaulis”
gę. Abu graibi kalba lietuvis-, ..Laisvas Pasaulis.. bu8 k0.,pre8tcn kapinėse, 
kai.

X Stella ir Eddie Raubai nu
sipirko maisto produktų krau-

Chicagoje areštuoti Agnės 
McDcrmott, 44 m. amžiaus, jos 
vyras Ovven, 50 m. amžiaus, ir 
moteris Lois Boddie, 25 m. am
žiaus. Susekta, kad jie užsiėmė 
negimusių žudymu. Policijai 
apie tai pranešė 16 metų mer
gaitė ir 19 m. amžiaus moteris, 
kurias operavo tie nusikaltė
liai.

Prieš kyšininkus
Trys vyriausybės įstaigos

1 d. vėžio liga .mirė Rachelė sudarė specialų vienetą kovai
Matuzonienė, apie 72 metų am
žiaus. Velionė buvo kilusi iš Vi
diškių parapijos. Palaidota

X Tautinių šokių šventėje 
dalyvauti įsiregistrav-o 32 vie
netai su daugiau kaip 400 šo
kėjų. Tautinių šokių šventė 
rengiama Chicagoje 1957 m. 
birželio 30 d.

X Chicagos Lietuvių Fronto 
bičiuliai ir šį pavasarį organi
zuoja tradicinę pavasarinę iš
kylą Jonyno ūkyje. Programo
je paskaita, laužas, meninė da
lis ir jaučio kepimas.

X Moterų sąjungos 20 kuo
pa iš Brighton Park rengia 
žaidimų vakarą balandžio 14 d. 
3 vai. p. p. Vyčių svetainėje, 
2453 W. 47 st. Helen Širvins
kicnė ir komisija darbuojasi, 
kad pramoga gražiai pavyktų. 
Visi kviečiami dalyvauti, nes 
bus vertingų dovanų.

X Justas Strimaitis kovo 3

vai prieš komunizmą ir paverg
tų tautų vadavimo sargyboje.

Apie Antikomunistinį Frontą 
ir “Laisvą Pasaulį” informaci
jas suteikia: “Free World”, 
86-73-78 Str., Woodhaven, N. 
Y.

— Pagerbti pavergtoms tau
toms koncertas įvyksta kovo 
mėn. 24 d. 8 v. p. p. Schwabcn 
Hali, 474 Knickerbocker Avė., 
Brooklyn, Nevv York.

Pirmą kartą programoje da
lyvauja Pavergtų Tautų meni
niai vienetai.

Lietuviškoje dalyje dalyvau
ja, žinomas aktorius Vitalis 
Žukauskas, su nauja ir įdomia

— Melbourno lietuvių katali
kų parapijos mokykla, vaikų 
darželis ir parapijos jaunimo 
kursai vasario 10 d. pradėjo 
ketvirtuosius mokslo metus. 
Mokykloje pamokos vyksta sek
madieniais prieš lietuviškas pa
maldas St. John parapijos mo
kyklos patalpose. Šiais metais 
pirmame skyriuje dėsto A. Sta
sytis, antrame — S. Švamba- 
rienė, trečiame — A. Vaičaity
tė ir ketvirtame — J. Petraitis. 
Tikybą dėsto kun. P. Vaseris.

su kyšininkais. Tam vienetui 
vadovaus naujas specialus pro
kuroro padėjėjas Hovvard B. 
Gliedman ir jo įstaiga bus 69 
W. VVashington, Chicagoje ypač 
kovojama bus prieš kyšius mo
kesčių rinkėjams.

LIETUVIŲ TAUTINIS SUKTINIS
Mūsų spaudoje daug rašoma a- 

pie birželio 30 d. Chicagoje ruo
šiamą lietuvių tautinių šokių šven
tę. Apie šokius skaitant, atsime
nama jaunos dienos, kuomet ir pa
tys šokome, o mūsų suktinis lyg 
žaibas kaitindavo ir linksminda
vo visus. ■ Anais laikais, Južintiš- 
kiuose, smagių šokėjų susirinkda
vo Nuolaidiškyje, pas Dičių ir Ša
kalį. Ir kaiR išeis, būdavo, kelio
lika porų suktinio šokti, o vyriš-Priešmokyklinio amžiaus vai-[ ^terišk^

kų darželiui vadovauja Vaičiu
lienė.

— Parapijos jaunimo kur-programa.
Dainuoja buv. Lietuvos operos sams, skirtiems pagilinti litua- 

solistė Vince Jonuškaitė ir V. nistines žinias, vadovauja žurn. 
Sabaliauskienė. Bronius Zumeris, kuris kartu

Matulaitienės grupė pašoks dėsto Lietuvos istoriją ir kul- 
tautinių šokių. turą, lietuvių literatūrą degto

Estų programoje — žymios i poetė Julija švabaitė-Gylienė,
grįžo iš ligoninės ir sveiksta i estų šokėjos Veronikos Luif lietuvių kalbą — Grigaitienė ir 
namuose, 4617 S. Paulina st. tautiški ir klasiški šokiai. tikybą — kun. P. Vaseris.

nomis užtrauks suktinio dainą, tai 
tik juokiasi ir klega mažieji ir se
niai, iš šalies bežiūrėdami, šokis 
linksmas ir gyvas, o su daina, kur 
šokėjas su šokėja, dainuodami, 
meilų, padorų, lietuvišką koketa
vimą rodo, buvo ypatingai sma
gus ir gražus.

Atsimenu, šokėjas pradėdavo:
O, čia, čia! O, pa, pa! 

šokim, mergužėle!
O šokėja skardžiu balseliu jam 

atsako:
O, ku, ku! O, lia, lia! 
Trypkim, bernužėli! į

Toliau—Žalia rūta! Šalta mėta!

Skaisti lelijėlė! — (šokėjas) 
— Bijūnėli pasipūtęs!

Nelinguok galvele, (šokėja.) 
— Meiliai dar pakukuok, 
Šokėja linksmoji! (šokėjas), 
šelmi! suk, nesijuok,
Niekus išgalvoji, (šokėja)
— Lankštingėle! gražiai giedi, 
Čiulbėk iki ryto. (šokėjas) 
— Karvelėli mėlynasis! 
Sukim ratą kitą. (šokėja).

Jau čia Amerikoje neseniai te
ko matyti 'vieną būrelį mūsų šo
kėjų, besiruošiančių birželio 30 d. 
tautinių šokių šventei, šoko sukti
nį: gyvas, smagus ir linksmas šo
kis. Bet altrodė perdaug tylus, ra
mus, be džiaugsmo ir žodžių. Ne
buvo anų laikų šokėjų dainos, lie
tuviškos dvasios, užsidegimo ir o- 
riginalumo.

Ir pamaniau, kodėl gi šokių bū
reliams ir dabar nepamėginti suk
tinio su tokia dainele? Gal pasi
sektų atgaivinti seną. pilnąjį suk
tinį? Gal būtų tuo daugiau laimė
ta šokių šventėje?

J. Vegelė

Išėjo iš spaudos nauja

ANATOLIJAUS KAIRIO

trijų veiksmų komedija 
iš lietuvių gyvenimo 

J. A. Valstybėse

DIAGNOZĖ
Kaina: $2.00, 150 pusi.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, 

Chicago 29. III.

“RIGOLETTO” OPEROS 
KVIETIMAI

Operos spektakliai įvyksta 
kovo mėn. 30 d., šeštadienį, 8 
vai. vak. ir kovo mėn. 31 dieną, 
sekmadienį, 3:30 vai. po pietų. 
Kvietimus prašoma įsigyti iš 
anksto pas platintojus:

Marųuette Parke Marginių 
krautuvėje, 2511 VV. 69 St.,

Brighton Parke J. Savrima- 
vičiaus krautuvėje, 4358 So. 
Fairfield,

Bridgeporte J. Karvelio pre
kyboje, 3322 S. Halsted St.

Kvietimus galima užsisakyti 
ir paštu, pranešant pageidau
jamą vietą ir pažymint dieną. 
Kartu reikia prisiųsti ir atitin
kamai sumaį piniginį orderį ar 
pačius pinigus šiuo adresu: 
Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ras, 2524 VV. 69 St., Chicago 
29, III.

Įėjimo kainos yra: 5, 4, 3 ir 
2 dol. Marijos Augštesniosios 
mokyklos salėje visos vietos 
numeruotos, patariama kvieti
mais apsirūpinti jau dabar.

KAS TURI GERA SKONĮ, VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 

kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namų ir ofisų 
įrengimui. 7

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted Str. VIctory 2-4226
Pirui., Ketvirt. 9—0:30, Sekm. 10—5, Kitom dienotu 9—6


