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PALEISTA DAUGIAU KAIP DU MIL. BALIONU
Amerikinių nuotaikų drumstėjai

AL. GIMANTAS
Didžiu susidomėjimu ir nemažesniu nustebimu tenka sekti 

paskiausius įvykius Alabamoje bei kitose pietinėse valstybėse, 
apie kuriuos tik labai retas laikraštis drįsta parašyti tiesą.

Ten žmonės kenčia dėl savo ra
sės, kilmės. Kiti spaudos lapai 
bando visą įspūdį kiek švelni
nant ir apibrėžiant kitais žo
džiais perteikti savo skaityto
jams lyg kokią blogybę, kurios 
taip sunku išvengti ii- dar sun
kiau pašalinti. Visi bando kalbė
ti apie laiką, dalis guodžia, kad 
to, kas buvo šimtmečius puose
lėta, neįmanoma panaikinti poli
cinėmis priemonėmis trumpu lai
ku. Gal taip, bet gal ir galima bū
tų paabejoti.

Gi šio rašinio tikslas būtų kiek į 7 . ,
kitoks. Sugrįžus iš JAV pietinės ša“kt' ta,p n,ekaS ,r nepa3,ru-
dalies ir įsisukus į savųjų ratelį 
tenka su nuostaba išgirsti, jog 
ir mūsų tarpe esama nepalan
kaus nusistatymo šio krašto neg
rų atžvilgiu. Sunku būtų teigti 
iš kur panašios nuotaikos ateina, 
bet faktas lieka faktu, kad lietu
vių tarpe galima pastebėti šį nei
giamą reiškinį, kuris nedaro gar
bės nė Amerikos piliečiui nė lie
tuviui.

Juk nemaža dalis dabartinių. ... , ...., nuotaikų drumstėjai.Amerikos lietuvių pereito karo _ , . . ,
metu yra patys pergyvenę ar bu
vę artimais stebėtojais tokių įvy 
kių, kada žmonės dėl savo rasės 
ar tautybės buvo persekiojami,
ujami, ženklinami, naikinami, i .. ...... . . , , , ... .... . . i stengtis ne vien tik greitais tem-Visi juk tada giliai piktinosi to-i .... . A. .. . . Ipais persiimti kaikunais vieti-kiais reiškiniais ir užjautė sknau! . . ...
džiamus visiškai nesigilindami
kokios tautos nariais jie buvo.
Savo gilų žmoniškumą, nuošir
dumą ir vaišingumą lietuvis am
žių bėgy nekartą yra parodęs, ir 
lietuvių tarjie niekados nebuvo nė 
mažiausios pagiežos kitoms tau
toms.

Humanizmas, kuriuo taip stip
riai pasižymėjo senovės lietuvių 
religija, buvo sukilnintas vėliau 
prisiimtąja krikščionybe, kuri 
jau savo esme raiškia pačią di
džiausią meilę žmogaus žmogui, 
kaip savo broliui. Savo kilniąsias 
savybes lietuvių tauta puoselėjo 
metų metais, ir savo įsitikini
muose tik dar labiau brendo ir 
tvirtėjo. Tą puikiausiai įrodė ir 
vėl atgavusi savąją nepriklauso
mybę Lietuvos respublika, kurio
je visoms mažumoms ir religi
joms buvo patikrinta laisvė įsta
tymuose ir gyvenime.

Ir kai šiandien girdi posakius, 
jog tam ar kitam nepatinka „juo 
dūkai“, kai bičiulis perspėja bi
čiulį neiti į tą ar kitą teatrą, nes 
ten pilna „juodžių“, kai net pa
tarėjai siūlo nesinaudoti tam tik
ra autobusų linija, nes ja važinė
ja labai daug negrų, jau tenka 
gimtai susirūpinti ir pagalvoti, 
kokiu būdu mūsuose rado vietos 
tokios keistos apraiškos.

Tikrai negerai daro tie laik
raščiai, kurie žymėdami nusikal
timus visada pasistengia pažy
mėti, kad koks ten banditas bu
vo negras, bet niekad specialiai 
nepasako, kad toks pat banditas | 
bu vo baltasis.

Pagaliau, ką galvoja mūsų kai 
kurios mamytės, kai savo maža
mečius „gąsdina“ ne vien kau
kais ar baubais, bet dar „siau- 
bingesniais“ charakteriais — juo 
dūkais.

Todėl nereikia stebėtis, jei to
kiu būdu nuodijamos mažamečių 
sielos vėliau jau ne juokais ne
apkenčia savo artimo, kad ir juo
dosios rasės kaimyno ar mokyk
los draugo. Niekas neįrodė, nors 
ir būta bandymų, kad negrai bū
tų linkę į didesnius nusikaltimus 
už baltuosius, bet kažkodėl įpras 
ta galvoti, kad jau ar tik ne kiek
vienas juodasis yra banditas.
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Šiame reikale dažnai atsitinka 
taip, kaip anai lietuvei pereitą 
vasarą ChLcagos gatvėje. Pary
čiui, grįžtant iš darbo, kažkoks 
tipas ją pasivijęs atėmė piniginę 
ir išgąsdinęs pabėgo, kas buvo 
kaltas? Juodukai. Bet po dviejų, 
savaičių buvo sugautas tikrasis 
nusikaltėlis, kuris buvo baltas 
kaip sniegas. Bet išsigandusi mo 
teris iš inercijos pagalvojo tik 
apie kitą spalvą. Deja, laikraš
čiai jau buvo rašę, reikalą išpūtę, 
pakaltinę negrus. Bet žinią at-

pino.
Galima būtų labai daug pavyz

džių suminėti, kada tie patys mū
sų tautiečiai, susitikdami darbo
vietėje ar kitur su negrais, turi 
labai gerų įspūdžių apie juos, bet 
tik retas apie tai kalba. Savotiš
kai skaudu ir nemalonu, kad ir 
Lietuvių tarpe pasitaiko tylaus 
pritarimo kai kurioms viešojo gy
venimo apraiškoms, kurias gali 
kelti tik sąmoningi amerikinių

Be abejo, tokiais faktais džiau 
giasi bolševikai, kurie kiekvieną 
kartą pasistengia tai išnaudoti 
savajam reikalui ir propagandai. 
Lietuviai, savo ruožtu, turėtų

I niais papročiais, bet taipgi dei-ė- 
tų bandyti ir savojo būdo gėlą
sias savybes piršti kasdieninia
me gyvenime.

Mollet Alžyre bando

būti visiems geras
ALŽYRAS, vas. 11. Nors Pran 

cūzijos premjeras Mollet viešai 
ir teigia, kad prancūzai ir arabai 
palankiai žiūri į jo pacifikacijos 
planus, tačiau abiejų pusių, eks
tremistai slaptai ir viešai aštrina 
ginklus, manydami ginti savo po
zicijas — vieni pilnos nepriklau
somybės, o kiti — senąją tvarką 
be jokių pakeitimų.

Pranešdamas apie naujo rezi
dento paskyrimą, premjeras per 
radiją pasakytoje kalboje ragino 
gyventojus neklausyti nė vienos 
pusės ekstremistų, tačiau var
giai tikėtina, kad ginklai būtų 
padėti ir išmintis pasitelkta rei
kalams sutvarkyti.

ParaAiutų kokis. — Šis vaizdas yra 
ginklai ir kiti kariiki prietaisai.

iŠ vieni) pratimų. Ban^vti nauji 
(1NH)
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Rusija plečia pramonę Sibire. — Iš Įvairių sovietinių šaltinių surankiotos žinios verčiančios daryti išvadą, 
kad llusijos bolševikiniai variai jau yra jiarengę eksploatacijai Sibiro gamtos imlus ir pradėję ten kurti 
pramonės Įmones. Esą pagrindo nugąstauti, kad Amerika ne tik pasivys, bet ir pralenks.

T
Amerikiečiai lanke

salas prie Kinijos
TAIPEH, vas. 11. — JAV am

basadorius Rankin ir septinto
sios laivyno grupės vadas adm. 
Ingersoll lankė Matsu salas.

Vizito tikslas, greičiausia, bu
vo pasakyti Peipingui, kad JAV 
tos salos tikrai rūpi. Pastaruoju 
laiku komunistai pradėjo jas 
stipriai apšaudyti. Ten kasdien 
yra abiejų Kinijų laivų ir lėktu
vų susidūrimų.

Bando sutrukdyti
muštynes Paryžiuje

PARYŽIUS, vas. 11. — Puža- 
distai buvo pasirengę šį savait
galį paversti Paryžių nematyti} 
riaušių scena, kai paskelbė ren- 
gią visų veteranų demonstraci
jas prieš „minkštą“ vyriausybės 
Alžyro politiką.

Prieš juos būtų išėję visi ko
munistai, jų simpatikai ir visi 
tie, kuriems keblesnės demons
tracijos yra pramoga. Riaušės 
būtų neišvengiamos ir žaidimas 
per tarpe stovinčias policijos ei
les — maloni intriga. Kad rizi
kos nebūtų, uždrausti visi vieši 
susirinkimai. Bet policija poilsio 
neturės, nes reikės budėti, kad 
kolonos-nesusiformuotų. į importo vaižymas, priverstinas

Amerikos - Sovietų drau- ^“Pyias, pajamų ribos nusta- 
tymas.

Tai yra ne tik pasninko dienos, 
bet ir liberalinės ūkio sistemos 
stiprus supančiojimas, jei, ne vi
siškas jos panaikinimas. Tuo ke
liu eidama, Indija suka valstybi
nio kapitalizmo link. Ji to nė ne
slepia. Bet liks dar stiprus pri
vatus ūkio sektorius nors ii' pla
nuotame valstybės ūkyje.

gystės draugija rasta esanti ko
munistų franto organizacija. Jai 
įsakyta registruotis pas Atty. 
General.
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Indijos II-sis penkmečio planas 
reikalingas užsienio kapitalų

NEW DELIUI, vas. 11. — Skelbdama naują ūkinį penkmečio 
planą, Indijos Vyriausybė kartu praneša, jog liberalinio ūkio me
todų praktikavimas bus stipriai suvaržytas — planuotas ūkis bus 
greičiau taisyklė negu išimtis.

Naujasis pehkmeeio planas 
prasideda balandžio 1 d. Paskelb 
ti jo pagrindiniai bruožai rodo, 
kad vyriausybė siekia greito 
kraštui reikalingos pramonės 
išplėtimo ir maisto bazės užtik
rinimo. - - •

Savų pinigų investicijoms ne
užteks, jų bus jieškoma tarptau
tinėse finansinėse institucijose ir 
pas atskiras valstybes. Ir tiki
masi jų gauti, nes kitur esąs in
vestuojamo kapitalo perteklius, 
o Indijoje jis galės gauti pakan
kamą uždarbį.

Numatytiem projektam įvyk
dyti vyriausybė parūpins apie 10 
bil. dol., privatūs kapitalai sieks 
apie 5 bil. dol. Užsienio investi
cijų tikimasi sužvejoti apie 2 bil. 
dol.

Privatūs ekonomistai ir biznie
riai būkštauja, kad tos sumos 
yra perdaug didelės, todėl vi
siems reikės stipriai aukotis, bet 
vyriausybė tokiam gyvenimui 
kraštą rengia: didesni mokesčiai,

Atneš“ žinių apie
Bulgarijos kacetus

MIUNCHENAS, vas. 11. — Iš 
Bulgarijos „velnio salos“ pasise
kė pasprukti vienam kaliniui ir 
papasakoti apie gyvenimą 8,000 
darbo vergų, uždarytų garsioje 
Bulgarijos darbo vergų stovyk
lų sistemoje. Velnio sala vadina
ma stovykla yra vienos upės sa
loje. Iš ten nuo 1953 m. nebuvo 
orasiveržęs į Vakarus nė vienas 
įsmuo.

Kulka skina kiekvieną, kuris 
bando į salą patekti ar iš jos iš
trūkti. Ten gyvenimas toks sun
kus, kad dažnai kaliniai tyčia 
bando iš stovyklos bėgti, kad 
būtų nušauti.

Dabar Free Europe radijas pla
[Čiai informuoja apie tą stovyklą sutis. 
anapus uždangos esančius klau
sytojus.

• Pakistanas sutiko pradėti su 

Rusija prekybos derybas.

Unijos pasirengia
rudens rinkimams

MIAMI BEACH, vas. 11. - 
Čia šiltai posėdžiauja AFL—CIO 
vykdomoji taryba, kurios darbo 
tvarkėje turį vietos ir rudeniniai 
rinkimai. Partinių vėjų. žinovai 
esą parengę pranešimą apie tai, 
kaip sutrukdyti perrinkimą 12 
respublikonų senatorių, labai ne
palankių organizuotai darbinin 
kijai.

Sakoma, kad juodame sąraše 
esą senatoriai iš Kalifornijos, Co 
lorado, Coųn., Illinois, Indianos, 
Iowos, Kansas, Marylando, Ohio, 
Pensilvanijos, Utah ir Wisconsi- 
no valstybių.

Ike prašo įleisti

daugiau imigrantų
WASHINGTONAS, vas. 11. — 

Prez. Eisenhoweris pasiuntė kon
gresui savo pageidavimus dėl 
imigracijos — natūralizacijos ak 
to pataisymo. Svarbiausias jo 
pageidavimas yra pakeisti kvotų 
sistemą taip, kad daugiau imi
grantų galėtų įvažiuoti (apie 
65,000 per metus daugiau negu 
dabar įleidžiama). Viso siūloma 
įleisti per metus 220,000 imigran 
tų. Nepanaudotų kraštų kvotas 
prašoma leisti skirti tiems kraš
tams, kuriems niekad jų neužten
ka.

Esama įspūdžio, kad šioje se
sijoje tas klausimas gali likti ne
išspręstas, nes kaip yra karštų 
pataisų rėmėjų, taip yra ir dide
lių jU priešų.

• Maskva pasiūlė 200 stipen
dijų Azijos kraštams Rusijoje 
studentus mokyti.

• Šveicarų ūkininkai prašo 
vyriausybę sumažinti užsieninių 
vynų ir daržovių importą, nes ne
beišlaiko konkurencijos.

• Sovietų Tass praneša, kad 
tuojau išeis Rusijoje nauja Šven 
tojo Rašto laida. Negi bolševikai 
ją leistų ?

Kalendorius

Vasario 11 d.: 8vč.,Mergelės 
Marijos apsireiškimas Liurde.

Lietuviškas: Algirdas ir Svie-

Oras Chicagoje

Dalinai apsiniaukus, tempera
tūra apie 35 laipsnius.

Saulė teka 6:53, leidžiasi 5:18.

f

Leidžiama politinė propaganda, 
evangelija trimis kalbomis

MASKVA, vas. 11. — Spiridonovkos rūmų kiemas buvo pilnas 
tariamų amerikietiškų balionų - šnipų, o Molotovo spaudos šefas 
Iljičevas aiškino užsienio korespondentams, kad tai yra JAV vals
tybės sekretoriaus Foster Dulles praktikuojamos „prie karo ribos“ 
politikos liudininkai.

Visa demonstracija buvo fil
muota radijui ir televizijai, Mo
lotovo spaudos šefas buvo dosnus 
su paaiškinimais, kritiškomis už
uominomis ir pasitenkinimu, kad 
surastas dar vienas Amerikos 
„nusikaltimas“. Viskas priminė 
tas dienas, kada kom. Kinija gar 
sino savo „įrodymus“, kaltinda
ma Ameriką vedant bakteriolo
ginį karą Korėjoje.

Nė žodelio nebuvo prasitarta 
apie \Vashintgono paaiškinimą ir 
prašymą bendradarbiauti, parū
pinant meteorologijos mokslui 
daugiau davinių tų balionų pa
galba.

Iljičevas nė užsiminti neužsi
minė apie oro tyrimo balionus, 
tik kategoriškai tvirtino, kad jie 
buvo skirti šnipinėjimui. Juose 
nebuvę meteorologinių aparatų, 
daleiskim. drėgnumui, oro spau
dimui ar temperatūrai matuoti, 
bet tik tokie, kurie gali fotogra- 
fuoti objektus žemėje ir net da
vinius perduoti stotims dar er
dvėje būdami.

Iljičevas tvirtino, kad JAV ka 
rinės įstaigos tų balionų daug pa 
leido, bet jis neužsiminė, kad bū
ta sovietų teritorijoje balionų su 
propagandine literatūra.

Riksmą 'apie tos rūšies balio
nus kelia Maskvos satelitai: Al
banija, Čekoslovakija, Vengrija, 
Bulgarija, Rumunija ir sovietinė 
Vokietija. Pirmos penkios savo 
protestus jau atsiuntė į Jungt. 
Tautas, sovietinė Vokietija savo 
protestą namie paskelbė, o Len
kija tuo tarpu tyli.

Sovietinė Vokietija panaudo
jo tą progą paraginti V. Vokieti
ją pasirašyti susitarimą, įsipa
reigojant uždrausti visokių ba
lionų laidymą Vokietijos terito
rijoje, nes jie esą pavojingi ori
nio susisiekimo saugumui.

Įteikė protestą ir Švedija sa
vo kaimynui Norvegijai, nes 
amerikiečiai geofizikai paleido 
balionų ir iš vieno Norvegijos 
aerodromo, kuris dabar nebe
naudojamas civilinei aviacijai. 
Švedai mano, kad balionai suda
ro pavojų civilinei aviacijai.

Bulgarijos komunistai savo 
notoje Jungt. Tautoms teigia, 
kad jų priešlėktuvinė aviacija 
tarp sausio 13 ir 31 numušė 
„daug“ amerikietiškų balionų su 
foto kameromis, radijais ir pro
pagandine literatūra.

Jau vakar šioje vietoje sakė-
me, kad geležine uždanga atsi- bičiulis.''a

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
Egiptas ir Izraelis sutiko vėl atnaujinti mišrios paliaubų 

priežiūros komisijos posėdžius, kurie jau senokai buvo nutrūkę. 
Komisijai pirmininkauja neutralios valstybės atstovas. Ji riša 
įvairius ginčus, kylančius dėl paliaubų sutarties laužymo.

— JAV aviacija pradėjo vežioti maistą ir kitus reikmenis už
pustytoms Graikijos ir Italijos vietovėms. IŠ Sibiro atkeliavo Eu
ropon nauja šalčio ir pūgų banga.

— Prez. Eisenhoweris šiandien porai dienų eina ligoninėn 
sveikatos tikrinimo reikalu. Tikrinimas baigsis ateinantį antra
dienį. Artinasi sprendimas dėl antro prezidentavimo termino.

— JAV diplomatiniai atstovai Azijoje renkasi konferencijai į 
Japonijos sostinę. Ten jie kovo 7.9 d. susitiks ir su valstybės sekre
toriumi Foster Gulies, kuris atvyks baigęs Manilos pakto tarybos 
posėdi Pakistano sostinėje.

— Per Maskvos radiją pradėta skelbti, kad JAV, Anglija ir 
Prancūzija rengia karinę intervenciją Vidur. Rytuose. Taip Mas
kva supranta tų trijų valstybių pastangas pacifikuoti minimą 
erdvę.

— Petpingo radijas paskelbė, kad baigta statyti 280 mylių ge
ležinkelio, kuris jungs Kinijos pietvakarius su šiaurės vakarais.
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tvėrę komunistai ėmė jaudintis 
todėl, kad balionais nunešta ana* 
pus uždangos propagandinė lite* 
ratūra ir evangelijos žodis giliai 
pjauna jų storą kailį.

Iš Vokietijos ikšiol buvo lei
džiami trijų rūšių balionai: Free 
Europe Press balionai su politi
ne propaganda, Krikščioniškų 
Bažnyčių Tarybos balionai su re
ligine literatūra ir JAV valdžios 
balionai daviniams apie orą rink
ti.

Free Europe Press per 10 me
tų paleido anapus geležinės už
dangos apie 2 milionų balionų su 
politinės propagandos medžiaga.

Balionai su religine literatūra 
pradėti laidyti prieš 3 metus. Jų 
paleista apie 60,000. Jie gamina
mi Vokietijoje. Už vieną dolerį 
galima paleisti 3 balionus. Lite
ratūra leidžiama rusų, lenkų ir 
čekų kalbomis (iš V. Vokietijos 
leidimo stoties), Jie paleidžiami 
saulei nusileidus, kad per naktį 
galėtų pasiekti savo paskyrimo 
vietą. Dieną juos gaudo Čekoslo
vakijos aviacija. Naktį jiems ge
riau keliauti ir todėl, kad ne taip 
greit sutirpsta ledas, kuris, sutir
pęs, išleidžia iš gondolos skrai
dyti ir propagandinę medžiagą.

Balionų laidymo stotis yra Ba
varijos kampe prie Austrijos ir 
Čekijos sienų. Čekų slaptoji {Mili
cija jau du kartu siuntė agentus 
tą stotį sprogdinti, bet vokiečių 
pasienio {Milicija kiekvieną kar
tą juos pagavo.

Šen. £. Dirksen rytoj kalbės Clii- 
ragos lietuviams Amerikos Lietuvių 
Tarybos rengiamame Lietuvos Ne
priklausomybės minėjime. Iškilmė 
prasideda 1 :30 vai. popiet Maria 
lligh Sehool auditorijoje, šis senn- 

uuoširdus mūsų tautos

IRKU.SK
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1
DIENRAŠTIS DRAUGAS, CH1CAGO, ILLINOIS

Šeštadienis, vasario 11, 1956

MŪSŲ KOLONIJOSE į S L°8 AngeUs. Coli!
n * ' wz* -t e 1 thuaiūm Day Feteoary 1$,

Katine, WlS. riartiord, Gonti. 1966 ant miesto rotušės rūmų.
giškuosius faktus. Todėl Alto 

. skyriaus vadovybė atsisakė nuo
Lietuvos Laisvinimo reikalams Hartfordo skyriaus valdybos JAV Eenatoiiai ir kongreso na-; ^Pasiruošimai Vasario 16 mi- numatytos parapijos salės ir pa 

surinkta $369.00 I ‘

Ruošiamės Vasario 16-jpa

šaltinių žino Lietuvos ir kitų| — Aibert Enskaitis šių metų į liūnas, iždininku P. Indreika ir 
Baltijos valstybių žlugimo tra-į sausio mėn. 10 diena iš Vokie- reikalų vedėju J Pečiulis, šiai 

tijos atvažiavo ir apsigyveno In
diana Harbor, Ind., pas J. Pečiu 
1|.

Mūsų kolonija vasario 5 d. pa i 
minėjo Lietuvos nepriklausomy Balio skyriaus pastangomis bu
bės atgavimo sukaktį. Įvo pravestas prieškalėdinis au-

Choras, vadovaujamas varg. rinkimo vajus. Aukos buvo 
A. Mateikos, labai gražiai atliko renk&mos vargstantiem» uijū- 
savo dalį bažnyčioje. Klebonas ri° lietuviams paremti, 

kun. dr. V. Andriuška, MIC, skyriaus valdybos ats.šau- 
atnašavo šv. Mišias ir pasakė kima. paštu atsiliepc nemažas 
pamokslą. Jis pirmas uždegė; s.^a^’us Hartfordo ir apylinkės 
žvakę už Lietuvą prie Marijos lietuvių, kurie savo aukomis pa- 
altoriaus. Ji degs per visus me-i r®m® šį kilnų tikslą. Buvo šu
tus. ! rinkta 307.50 dol. Aukos per-

Po pietų salėje buvo minėji-' s^ūstos Balfo Centrui, Hartfor- 
mas. Atidaromąjį žodį tarė skyriaus valdyba visiems au 
prof. J. Simoliūnas ir pakvietėj kotojams nuoširdžiai dėkoja.
A. Kraujelį būti minėjimo ve- ^ėl vietos stokos negalėdami 
dejų. paskelbti visų aukotojų, pasiten

kinsim skelbdami tuos, kurie
Kalbėjo Racme miesto meras aukojo pradedant $2 ir dau-

J. Humble. Jisai ir yra paskel- giau;
tęs Racine mieste Vasario 16 , , , . .24.50 dol. aukojo A. Žitkus;

padika rial kalbas Wa8hing. nej.muU kuris įvyks vasario m. ėmė erdvia. Patrioto Hali pa- _ Lietuvlu Bendruomenė..
. . . „ . tOI'C' Kucmct Ul‘> mmSIrdiiai 18 d. ISežtadienįl 7:30 vai. Pat- talpas. Taip gi manoma, kad siaiB raeUis Linkta nauia vai-

1955 m. pabaigoje Hartfordo svetimi mūsu naudai dirha. tai notic salėie. snarčiai eina nir.lxj_:___ - - >slais metaib išrinkta nauja vai

labdaros organizacijai ir pra
eitais metais vadovavo J. Kli
mas. Veikimas buvo gyvas ir 
sėkmingas. Jonaa Ervydis

Antrojo Pasaulinio karo 
aukos

Per antrąjį Pasauliną karą 
14 milionų karių žuvo frontuo
se, 3 milionai civilių žmonių žu
vo nuo karo veiksmų, 11 milio
nų žuvo koncentracijos stovyk
lose, 13 milionų kareivių liko

viams kalba ta pačia diena e-riž min8a suma su pritaikintu pa-!"'”“"“ “J**. ’“*V invalidai. 5 milionai žmoniųKainą, tą pačią dieną grjz ----- f bą, kuri pasiskirstė pareigomis: i buvo kita s būdais nužudyti ir

Rindokas (senas ateivis). Pra
eitais metais šios lietuvių orga
nizacijos veikla buvo gyva ir 
gera.

nai visi dalyvaukime ir kitus pa J ttCF Fetr& t ' kirs bent šimtine
, T-. , sutiko vadovauti šventės pro-i 8 cent 91mtlnS-ng.nk.me. įej.mas nemoka™.. Pa„indinis kalbėtasi Šėtoną, dieną, t. y. sekma-

Programa bus Įdomi: Invoka- ’ • grnai kalbėtojas, 10 -45 vai šv Kazimip™ciia atkalbės orei Ienas Kelme- JAV kon?ieso atstovas Patrick; J’.10,45 Kazimiero _
ei ją at Kai oes prel. Ignas Kelme Hillines snecaliai atvvkita parapijos bažnyčioje uz kencian! «- i •
lis. Kalbas pasakys Leo P. Car-j ‘ ga ®Pec-al,ai atvyksta Li t hn„ „tl,ikvta ~ BALFas 95 skyrius siems
lin Nevvarko miesto meras Phi I 18 Vašingtono, ir pasakęs lietu-! ‘ , metams išsirinko naują valdy-m, NewarKo miesto meras, rni viams R grįž ^mga D”ma J *
‘LE; •*»>• Taip psPt ti’kimas’Ld

narys, Charles R. Howell, State . 7- • , ,
Commissioner of Banking and!8VenteJe ^va“8 Lo,e An8,eles 
Insurance, adv. Kasys F. Pau- J. Paulson, kino akte-

Šventės perinimui vado- P™ mok J. Klimas, vicepirm. į 26 milionai liko be namų ir tė

d, kaip “Lithuanian Day”. Red.l 
L. Šimutis buvo pagrindiniu kai 
bėtoju. Jis nuodugniai palietė 
visus mums rūpimuosius klau
simus.

Invokaciją atkalbėjo kun. kl. 
dr. V. Andriuška, MIC. Taip pat 
buvo skaityta Wisc. gub. W. 
Kohler proklamacija, kad Va
sario 16 yra Lietuvių diena. Es
tų kolonija iš Mihvaukee mus 
sveikino telegrama.

Trumpa meninė dalis buvo 
gražiai paruošta. Pradžioje su
giedotas Amerikos himnas.

P. Kazemekaitienė, Petrušai- 
tienė, Tamulienė ir Plečkaitytė 
labai vykusiai padainavo kele
tą gražių dainelių. Publikai taip 
patiko, kad plojimu iškvietė at
gal moterų chorą. Visom daš- 
nom pianu akompanavo Regina 
Sradarienė. Eilėraščius pasakė 
mūsų lietuvaitės: Palaitytė ir 
L. Vindašiūtė. O gražia į. pagro
jo akordeonu I. Vindašiūtė.

Kongres. L. Smith sveikino 
laišku. O mūsų Vytas Kapoč.us

lis, N.J.L.T. pirmininkas ir Pra 
nas Vainauskas, Lietuvos Lais
vės Komiteto narys.

Meninę programos dalį iš
pildys Rūtos Liet. Radio an
samblio choras, ved. Al. Kača- 
nauskui, deklamuos Audronė 
Butvydaitė ir Rūta Graudušy-

21 dol. aukojo F. Stankevičius; tė. Vėliavas pagerbs Lietuvių 
15 dol. aukojo S. Vilinskas. Po Veteranų posto nariai ir mote-
10 dol. aukojo Šv. Jono Evang. 
D-ja, D. Alanskas ir p.p. X; po 
5 dol. — Moterų Sodalicija, Gy
vojo Rožančiaus D-ja, Maldos 
Apašt. D-ja, tėvas W. J. Gutaus 
kas, L. Baltrukonis, T. Bakus, 
J. J. Cabitor, Golovin, V. Daily- 
dė;- V. Kaziūnas, A. Kirkutis, 
A. Luckus, A. Mazalas, F. Mon- 
chun, J. Sekys ir J. Simonaitis; 
4 dol. Z. Kavaliauskas; po $3 — 
C. Balchunas, A. Giedraitis, S. 
Mineika, J. Ruseckas, J. Salia
monas; po $2 — J. Antanaitis, 
A. Aukštakalnis, M. Banevičius 
J. Bernotas, J. Belazaras, J. Be 
nešiūnas, J. DraguneviČius, B. 
Dapkus, J. Dapkuvienė, A. Ju- 
cėnas, J. Janušauskas, S. Jason 
J. Kodys, J. Leonaitis, A. Liut
kevičius, J. Manikas, J. Morkū
nas, V. Nenortas, E. Putvytė, 
Š. Pikturna, A. Pateckas, A. 
Plungė, A. Petraitis, A. Rūkas, 
A. Ručinskas, R. Rulis, Simaus- 
kis, T. Sereika, K. Vadišius, J. 
Vitkus ir M. Žilionis.

perskaitė proklamacijas ir ge
rai paruoštą rezoliuciją. nuoširdus ačiū.

Alto skyrius Racine surengė BaJf° Hartfordo sk. Valdyba 

šį minėjimą. Ūpas kolonijoje ge

rų auxiliary.
Minėjimą rengia ir visus nuo

širdžiai kviečia New Jersey Lie
tuvių Taryba, talkininkaujant 
JAV LB New Jersey apygar
dai.

Jicva M. Trečiokienė, 

vicepirmininkas

Pittsburgh, Pa.
Balfo vakarienė

Į Balfo vakarienę sausio 29 d. 
susirinko daug žmonių Šv. Ka
zimiero parapijos salėje. Tai 
gyvo susirūpinimo ženklas var
ginga Vokietijoj pasilikusių lie
tuvių padėtimi.

Balfo skyr. pirmininkas Jur 
gis Žilinskas pranešė apie dra
bužių rinkliavos pasisekimo va
jų, Dėkojo aukotojams, ypač 
kun. klebonui Magnus J. Kazė
nui už suteikiąs, ..veltui Šv. Ka
zimiero parapijos patalpas ir 
darbininkams, pakavusiems dra 
bužius ir avalynę. Vakarienė-

rius J. Šernas (signataro J. Šer
no sūnus), transatlantinis la
kūnas F. Vaitkus, krepšinio 
žvaigždė F. Lubinas ir t.t. Prof. 
M. 'Biržiška perskaitys Nepri
klausomybės akto tekstą, kurį 
pats prieš 38 m. pasirašė mūsų 
sostinėje Vilniuje. Savo delega
cijas į šventę pažadėjo pasiųsti 
veik visos lietuvių kaimyninės 
tautos. ,

Solistė E. Rūkštelienė ir šv. 
Kazimiero parapijos choras, ve 
damas kompozitoriaus B. Bud- 
riūno. pasirodys su nauju reper 
tuaru ir poetas Bernardas Braz 
džionis su savo naujausia kūry
ba.

Laukiama gausios publikos, 
nes ir tolimesnių apylinkių lie
tuviai nori išgirsti kongreso at
stovą Hillings’ą, kuris puikiai 
pažįsta bolševizmą Ir iš pirmųjų

vauja Alto sk. pirmininkas Lie
tuvių Dienų leidėjas Antanas 
Skirius. jk.

Indiana Harbor, Ind.
— Pamaldos už Lietuvos laisl 

vę. Lietuvos Nepriklausomybes 
minėjimo proga pamaldos už 
lietuvių laisvę bus atlaikytos 1 
Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčio 
je Gary, Ind., vasario 12 d. 10 
vai.; Šv. Pranciškaus lietuvių 
bažnyčioje, Indiana Harbor, 
Ind., vasario 12 d. 10:45 vai.; 
ir Šv. Jėzaus Širdies bažnyčio
je Michigan City, Ind., lietu
viams skirtose pamaldose vasa 
rio 19 d. 11 vai.

kun. P. Celiešius, sekr. J. Mike-lvynės.

Up to

4% S O U N D 
INVESTMENTS

Up to

4%

We are justifiably proud of our enviable record of over 
40 years of doing business dealing in Cątholic Securities 
without a default in interest or principai in any of our offerings. 
Truly a record of SOUND investments.

Notės signed by Roman Cątholic Bishops and by Su- 
periors of Roman Cątholic Institutions.

OENOMINATIONS $500 — $1000
McMAHON & HOBAN, INC-

105 $o. La Šalie Street
Pitone CEntral 6-3088, Chicago 3, III.

---- ---------------------------- C O U P O N ----------------- ------------
McMAHON & HOBAN, INC., Dept. F.

105 So. La Šalie St., Chicago 3, UI.
Gentlemen,
Please send me your latest offering on Cątholic securities.
NAME:...........................................................................................
ADRESS...................... .................
CITY: .................................. ZONE...... STATE.............

FOR F R E E ESTLMATE

On Any Electrical Work, 
Call STANLEY — 
REpubllc 7-5767z

UCR5SED — BOSDED

C H 1 C A G O L A W N 

ELECTRICAL C O. 

6203 S. Whipplc

KAŠ SUKELIA

VIDURIŲ RŪGŠTIS, 
IŠPŪTIMA

IR SUTRIKIMĄ?
Išpfidtl vidurini. deginantį nevirškinimo 
skausmui, skr&nd/ao sutrikimas, galvos 
skaudėjimo negalavimas. Gydytojas žino, 
kad šie simptomui gali būti nuo daug įvai 
rių priežasčių. Tikroji priežastis dažnai 
gali būti peristaltinis sulietėjimas nuo blo
go įpročio ar dietos. Šiuo atveju “Gomozo’* 
gali būti rt'fy/tvngas. Kaip ir* pagal recep
tų. gaunami vaistai. Dr. Peteris “Gomozo” 
sustatė yra keletas rnodiciniškai užtvirtin
tų dalykų, kurie: 1) ramina Ir Šildo 
trikusį skrandį; 2) atleidžia vidurių išpū 
timo skausmus; 3) suteikia neskubinanti 
palengvinimų, nuo sukietčjusių vidurių, ku
rie yra priežastim aukščiau išvardytų simp 
tomų, švelnus. Gepo skonio. Išparduota 
virš 20,000,069 bonkų. šeimos dydžio bon- 
ka $1.66 vaistinėse. Bandykito Dr. Peter’s 
“Gomozo”.,. absoliutiškai niekas kitas taip 
nepagelbės.
Jei jūsų vaistinė neturi, tad pasiųskite $1 
už 11 oz. bonkų (su jūsų vardu ir adresu) 

Šiuo adresu; (iOMOZO, Dcpt. G7I-10 
•1541 N. Ituvensttood Avė., Chicugo 40, UI.

PASIDARYKITE SAVO ZUBRUVKOS
Įdėkite keletą šiaudelių importuotos tikros 
stumbražolės į butelį grynos degtinės ir galė
site pasigardžiuoti geriausiu pasaulyje aro
matišku gėrimu. \ ieuo pakelio užteks visiems 
metams. Patenkinimas garantuotas arba grą
žinanti pinigai. I žsisakykite nedelsiant. Pa- 

_  kelio kuiną $1.00. Kasykite:
WORLD HEKB 00., Oept. X, 459 18th Avė.

NE WARK 3, NEW JERSEY

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Lietuvių bendrovė OVER- 
SEAS CARGO CO., atstovau
janti didelę anglų firmą HAS- 
KOBA Ltd., Londone, siunčia 
į LIETUVĄ ir kitus kraštus 
siuntinius su *vilnonėmis me
džiagomis, maistu, avalyne, 
vaistais ir kit. 100^/© garantija 
— pilnas draudimas. Visus rei
kalingus mokesčius sumoka 
siuntėjas, gavėjui mokėti nieko 
nereikia. Siuntiniai siunčiami iš 
Londono, Anglijos, tad labai 
greitas pristatymas.

Prašykite mus siunčiamų į 
LIETUVĄ gėrybių sąrašų:

OVERSEAS CARGO CO. 

4426 S. Rockwell St. 

Chicago 32, III.

Tel. YArds 7-4337

Waterbury, Conn.
Parodykime tautinį vieningumą

ras.
Blynai ir šokiai

Šv. Rožančiaus draugija ruo
šia parengimą vasario 12 d. 3 
vai. p.p. lietuvių parapijos sa
lėje. Bus muzika šokiams. D-ja 
yra gerai pasiruošusi visus pa
vaišinti ir linksminti. Laukia
ma svečių ir iš kitų kolonijų.

Trumpai

— Jonas Dūmas yra atvykęs 
iš Texae valstybės, kur 17 me
tų eina atsakingas pareigas Air 
Corps. Čia jam bebūnant buvo 
pakrikitytas jo sūnus Dovydas 
Kapelius. Žmona Eriehc labai 
džiaugiasi, kad krikštynos įvy
ko lietuvių parapijoje. Kūmai 
buvo K. Mockus ir Ona Dūmas- 
Hautzinger. Namuose įvyko šei
myninės vaišės.

— Ritai Budrytei minint sa
vo gimtadienį, tėvai suruošė vaf 
šes josios garbei. Dalyvavo daug 
vaikų. Mažoji Ritutė gerai kal
ba lietuviškai ir angliškai na
muose.

— Šv. Kazimiero klūki* nu
pirko klebonijai puikią televizi
ją. Aparatas jau puošia klebo
niją. Klubui pirmininkauja K.
Jurgaitis.

— Kun. klcb. dr. V. Audriuš- 
koa. MIC, tėvai, kurie gyvena 
Nanticoke, Pa, vasario 12 d. mi 
nės 50 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį. Kitas sūnus kun.
Jurgis Andriuška kunigauja
ttcranton’o vyskupijoje, Penna. I‘^owark’ ^cw Jeraey- 
valstybėje. Kun. klcb. dr. V. An ' New Jersey gubernatorius 
driuška išvažiuoja i iškilmes, j V asario 16 dienos proga pas-

P. žemaitis , kolba Lietuvos nepriklausomy- 
jbės dieną savo proklamaciją,

--------------- Newarko miesto meras Leo P.
VI Iki •4” “ll * **l Garlin pažadėjo, kad Vasario dkClDkllCS iMHIgt Į p6.dieną priminus visiems New

Baigdami, dar kartą visiems: je dalyvavo visi trys Šv. Kazi- 
■ miero parapijos kunigai: kun. 
klebonas Magnus J. Kazėnas, 
kun. Walter Karaveckas ir nau 
jai atvykęs į šv. Kazimiero pa
rapiją kun. Vladas Budreckas. 
Dalyvavo ir Va k. Pennsylvani- 
jos jungtinių draugijų pirminin

Lietuvos nepriklausomybės i kas advokatas Edvatdas A. 
minėjimas bus vasario 19 d. 11j Schultzas, Alto Pittsburgho 
vai. bažnyčioje, o pats minėji-j skyriaus pirmininkas Adolphas 
mas 4 vai. po pietų lietuvių pa- Paleckis ir kiti žymūs veikėjai 
rapijos didžioj salėje. Kalbėsi lietuviai. Jaunos naujai atvyku 
miesto meras Edvvard Bergin,) sios ir čia gimusios lietuvaitės 
ALP-o direktorius — “Vieny- patarnavo prie stalų. Vakarie
nės” red. Juozas Tysliava ir B. nė buvo skani. Garbė tenka ži- 
ALT-o reikalų vedėjas Stasys nomai šeimininkei ir pagelbinin 
Lūšys iš Brooklyn, N. Y. Meni- kėms lietuvaitėms Margaretai 
nę dalį atliks lietuvių parapijos Miliauskienei ir jos pagelbinin-
choras ir kitų draugijų gabūs 
atstovai,-vės.

kėms. Programos vedėju buvo 
Vytautas Jucevičius. Visi kal- 

Nepriklauscmybės minėjimo stojai ragino paremti Balfą ir 
iškilmės yra vienintelė proga Į nepamiršti pasilikusių lietuvių 
parodyti savo tautinį vieningu- Vokietijoje. V. Količienė pra

nešė apie Balfo nuveiktus ge
rus darbus ir ragįno visus, kad 
paaukotų dienos uždarbį, kuri 
tuo kart ir padėjo ant stalo sa
vo dienos uždarbį. Visi kalbėto
jai ir veikėjai ragino tą pat pa
daryti. Vakarienės metu pro
tarpiais dainavo lietuviškas ma 
lonias dcincles linksmieji bro
liai.

Tautinius šokius šoko ateivės 
ir čia gimusios lietuvaitės. V. 
Jucevičius pagrojo akordeonu.

Balfo Valdyba

susideda iš šių asmenų: piru. 
Jurgis Žilinskas, vicepirm. J. 
Tcoras. ižd. A. Palcckas, iždo 
globėjai J. Grebliūnas ir On 
Gutauskas, sekretorius Alcxas 
KrapaviČius. Pr. Žilionis

mą, Tad vasario 19 d. raskime 
laiką mūsų tėvų žemės praeities 
garbei ir dabarties kančioms pa 
minėti. Todėl nuoširdžiai kvie
čiame visus gausiai dalyvauti 
Lietuvos nepriklausomybės iš
kilmėse vasario 19 d.

W ate r būrio ALT o Valdyba

Newark, N. J.
Kiekvieno lietuvio pareiga da

lyvauti Lietuvos nepriklausomy 

bės minėjime

Ncvv Jersey Lietuvių Taryba 
maloniai kviečia visus Nevvarko 
ir apylinkės lietuvius dalyvauti 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjime, kuris bus vasario 19 dio 
ną 2 valandą po pietų Robert 
Treat viešbutyje, Park Placc,

NAMU SAVININKAI! 
Pilnas namo atrcnuontavtmas 

General Contracting 
Namus statome 
pagal užaakymą 

Apskaičiavimai nemokam-d 
Mieste ir priemieačiuose 

Tel. HU 6-3247

DOYLE SALVAGE

Papers — Rag3 — Metals 
Stovės — Old Iron 

Usable furniture, Plumbing 
ARmitage 6-2516 ar 6-5959

r?
PAINTED DESERT 

URANIUM & OIL CO.
A Washlngton Corporation

Engaged ia mcploration for Uranium and other metais on pro- 
perties in the Daybreak Uranium area, Spokane County, and 

in Ferry County, Washbigton; also In 
Grand and San Juan Counties, Utah.

PUBLIC OFFER1NG

12,000,000 shares of rommon capital stock at 1 c per sharc 
fully paid, and non-atmeseable.

Wrlte for Offering Ciroular to 
W. M. Frederlcks, Secretary-Treaaurer 

725 Peyton Bullding, Spokane 1, WasMngton
Tlic KtaHHorj Statemcnt Hl«l w«li the State of V judilnjrtnn Is nvatl- 
ublc for insyectloii hX thc Compuiy'it Offtoe, l’ejtoo Butldlng,

Špokaite, AVitodtltigton.

W. M. Firdcrtcks. Seej -Tnito
785 Petfon Uiiil<Ui>K
Kpukanc f, WaslUQgton

Please semJ mc Offorlng Clrcular on 
PAtSTF.n OKSEKT tRAMVM A OIL OO.

Name (print) ....................................... .. .....................

Street ...................................................................................

City .................................................................... State

Pitone Madlton 1M31.

BMSW

F U E k OIL
RANGE & FURNACE OIL 

Call any time
CALUMET 5-6475 or 6479

BLUEFIRE OILS

Pranešame, kad siunčiame vaistus (Strepto- 

tnycin, Penicillin ir t.t.) už Geležinės Uždan

gos į Lietuvę, Latviją ir Estoniję. Dėl pilnes

nių informacijų atvykite :

VVIECZOREK PHARMACY
1174 Milwaukee Avenue 

Valandos: 10 v. r. iki 10 v. v. Sekmad. uždaryta

Weslwood Liouors
2441 WEST 69TH STREET — Tel. PR 0-5951
NAPOLEON, importuotas iš Prancūzijos 

(konjakas — senoje dulkėtoje bonkoje) $6-00
JULE HENRY, 3 star prancūziškas konjakas

$5.00
LEMON-ICE likeris, 70 proof $3-89
SKAIDRIOJI, 4 syk valyta degtinė, 80 proof

$3.55
BOAL, Madeiros 95 metų senumo vynas,

apipintoje bonkoje $3.06
LAURIMA CHR1STI DEL VESUVIO

1946 metų Italijos vynas $1.75
ROŽIŲ VYNAS, itališkas $1.75
TOKAJUS, saldus Vengrijos vynas $2-95
HAPPY B1RTHDAV — vyšnių daniškas likeris, 

specialiai nupigintas, buvo $8.66, dabar $5.89
FOX HEAO 400, WAUKESHA, Wlsc., alus

24 kenų dėžė $3-69

$8-^

LOEWENBRAU, Miiinclieno pagarsėjęs alus

24 butelių dėžė

Prie čia pažymėtų kainų, taksai priekaitomi atskirai. 
Importuota iš Europos zubruvka; Vokietijon, Prancūzijos, 
Italijos, Ispanijos ir kitų kraštų vynai ir kiti gėrimai. 
Turime gėrimų 50 metų senumo — pradedant nuo 1904 
metų. Užsakant didesnį kiekį pristatome j namas.

ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Jonišklette)



*
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JAV KONGRESAS IR LIETUVA
Vasario šešioliktąją Jungtinių Amerikos Valstybių Kong-' 

resas "sulietuvėja”. Ir tai jau kelinti metai.
Jis “sulietuvės” ir šių metų Lietuvos Nepriklausomybės 

šventėje.
Gal paklausite, kokiu būdu?
Ir šiemet, kaip pernai ir užpernai Vasario 16 d. JAV Se

nato sesija bus pradėta malda už Lietuvą. Jai vadovaus lietuvis 
prelatas Ignas Albavičius, šv. Antano parapijos klebonas, Ci
cero, UI., kuris jau daug metų (daugiau keturiasdešimt) akty
viai dalyvauja lietuvių visuomeniniame veikime ir rūpinasi viso
keriopa mūsų tautos gerove. Ir I, ir II Pasaulinio karo metu ir 
tarp tų dviejų didžiųjų karų bei dabar jis nuoširdžiai rūpinasi 
Lietuva. Jau daug metų yra Amerikos Lietuvių Tarybos Centro 
nariu ir taip pat skyriaus Chicagoje žymiu veikėju. Taigi mes 
džiaugiamės, kad šiemet jis buvo pakviestas Senatan maldą ui 
Lietuvą sukalbėti.

Atstovų Rūmuose, taip pat vasario 16 d., maldą kalbės 
kum. Jonas Boltusevičius, šv. Mykolo parapijos, Scranton, Pa., 
klebonas, buvęs Lietuvių Kunigų Vienybės pirmininkas ir iž
dininkas, dabartinis Lietuvių R. K. Susivenijimo Amerikoje Cent
ro dvasios vadas (nuo 1944 metų). Jis yra tikrai garbingas 
jaunosios lietuvių kartos atstovas, jau nuo seniai įsijungęs į 
mūsų visuomeninį veikimą ir nuoširdžiai talkininkaująs Altui 
jo pastangose padėti Lietuvos žmonėms atkovoti laisvą ir ne
priklausomą gyvenimą.

Tuo tarpu neturime savo tautiečių nė Senate, nė Atstovų 
Rūmuose. Reikia manyti, kad kuomet nors jų ten turėsime. 
Kol to nėra, galime džiaugtis, kad Kongreso vadovybė duoda 
galimybę mūsų garbingai dvasiškijai malda prabilti galingųjų 
ir garbingųjų JAV Kongrese.

Tai yra labai svarbus dalykas.
JAV Kongresas “sulietuvės” ir ta prasme, kad Vasario 16 

d. daugiau 100 senatorių ir Atstovų Rūmų narių pasakys kal
bas apie dabartinę Lietuvos būklę ir svarstys jos laisvinimo 
problemas. Vieni jų kalbės, kiti savo pareiškimus įregistruos 
į oficialųjį leidinį “Congressional Record”. Ir šis reiškinys 
yra labai svarbus. Jis parodo, kad savo pastangose Lietuvą 
laisvinti mes nesame vieni. Mes turime draugų ir ten, nuo ko 
gal daugiausia priklausys pavergtųjų tautų likimas.

Pranešmuose iš įvairių kolonijų esame pastebėję ir kitą 
džiuginantį reiškinį. Daugelyje vietų yra pakviesti kalbėti Lie
tuvos Nepriklausomybės šventės minėjimuose senatoriai ir kong- 
resmanai. Ar gali kas būti geresn'o ir tikslesnio? Tuo atveju 
mes patys turime progų išgirsti JAV parlamentarus kalbant 
mūsų tautos reikalais, arčiau susipažinti su jais, jiems savo 
prašymus ir reikalavimus patiekti. Be to jų dalyvavimas mū
sų tautinių švenčių minėjimuose duoda mūsų parengimams dau
giau reikšmės ir iškilmingumo.

Jei prie viso to pridėsime tai, kas JAV Kongrese yra pa
daryta praeityje lietuviškuoju reikalu, turėsime dar ryškesnį 
vaizdą, kad ligšiol Amerikos lietuvių nesnausta, kad bendros 
jų pastangos tikrai yra daug pasiekusios. Tą sakydami mes 
turime ne vien didžiuosius Kersteno komiteto padarytus dar
bus, bet ir visą eilę kitų žygių ir darbų.

Visa tai pasiekta vieningomis Amerikos Lietuvių Tarybos 
pastangomis.

Linkėtina, nuoširdžiai linkėtina, kad Amerikos lietuvių vie
ningumas ir toliau būtų išlaikytas, nes dar labai labai yra rei
kalingas. Jis bus reikalingas, kol Lietuva nebus išlaisvinta.

Matydami, kad Vasario šešioliktąją JAV Kongrese ir kal
bos bus sakomos, ir maldos kalbamos už Lietuvą, žiūrėkime, 
kad mes patys lietuviai Lietuvos Nepriklausomybės šventėje 
pasirodytume lietuviais pilna ta žodžio prasme, kad dalyvautume 
tos šventės minėjimo iškilmėse ir visu kuo paremtume vienin
gas tautos pastangas atkovoti Lietuvai laisvę ir nepriklausomybę.

vRtmticė. ^afanJėf

Reikalingiausias dalykas 
VYSK. V. BRIZGYS

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

Evangelijose paminėti Kris
taus stebuklai visi, gal išskyrus 
laukinės fygos medžio nudžiū- 
vimą, yra padaryti iš Kristaus 
meilės žmogui. Tai meilei buvo 
visas jo gyvenimas, tai meilei 
jis aukojo ir mirtį.

Žmogus įdomi būtybė. Kiek 
jo sugalvota abstrakčių ir gy
venimo kasdienybei naudingų 
dalykų. Kiek daug jis dar keti
na pasiekti. Gamtos pritaikymo 
savo technikai netolimoj ateity 
jis pasieks daugiau negu šian
dien numanoma. Tačiau ne tie 
praktiškų mokslų, literatūros, 
meno kūriniai yra svarbiausi. 
Šv. Povilas sako, kad “nors pra 
našystės liausis, nors kalbų ne
bebus, nors žinojimas nieku pa
virs, meilė niekad nesiliauja” 
(I Kor. 13, 8).

Dabar turbūt yra ir prana
šysčių, yra kalbos, yra žinoji
mas, yra mokslas. Kaip dažnai 
jie gero nepasiekia,-jeigu juose 
yra permaža, ar visai nėra žmo 
gaus meilės. Gulielmo Marconi 
mokiniai liudija, kad tas moks
lininkas sunaikinęs įdomų atra
dimą, apvaldantį erdvių radio
aktyvius spindulius. Nuo to lai
ko praėjo jau 30 metų ir Mar
coni atradimas dar niekieno ne

pakartotas. O gal nieks daugiau 
jo nepakartos. G. Marconi savo 
atradimą sunaikino iš baimės, 
nes pamatė, kad jo mokslinis 
atradimas pateks į rankas as
menų nemylinčių žmonių ir ga
lės žmonėms daug blogo pada
ryti. Žmonijai gaila jo paslėp
to laimėjimo, tačiau vargiai kas 
už tai ant jo pyksta, žinodami 
jo pasielgimo motyvus.

Yra daug gražiais tikslais 
tarptautinių ir mažesnių insti
tucijų. Jomis kartais nusiskun
džiama, kad, pagal jų duodamus 
rezultatus, jos perdaug kainuo
jančios. O jeigu ten įdėjus dau
giau to elemento, kuriuo remias 
privačios grynai karitaty- 
vinės institucijos: Dievo ir žmo 
gaus meilės?

Jeigu tikėti Francois de Mio- 
mendre, tai daugelis rašytojų 
ir menininkų kuria tik iš malo
numo. Ir savo malonumo nepas 
merkiant, jeigu jie savo kūry
bos motyvui pridėtų Dievo ir 
žmogaus meilę, juos visuomenė 
tikrai kitaip priimtų.

Mums tenka vesti ir laimėti 
didelę ir atsakingą tautos išlais 
vinimo ir išlaikymo kovą. Ta
me visiems svarbiam darbe pasl 
taiko polemikos, ginčų, tame

Lietuvių tautos nenuilstamų 
kovų dėl laisvės grandinėje Va
sario šešioliktoji yra viena pa
čių iyškiausių istorinio apsi
sprendimo dienų. Ji skiria, kar 
tu ir jungia, du epochinius lai
kotarpius.

Prieš Vasaųio šešioliktąją lie
tuviai daugiau šimtmečio vedė 
nepaliaujamas kovas su tautos 
pavergėju už laisvę ir Lietuvos 
valstybės atkūrimą. Vasario še
šioliktosios Nepriklausomybės 
Aktas buvo tų kovų tiesioginė 
pasekmė, paskelbęs pasauliui, 
kad kova dėl laisvės laimėta, 
kad lietuvių tauta galutiniai ap
sisprendė laisvam ir nepriklau
somam gyvenimui.

Iš kitos pusės Vasario šešio
liktoji yra naujosios eros pra
džia, naujosios Lietuvos valsty
bės idėjinė užuomazga. Tai idė
jai įgyvendinti reikėjo ne tik 
kūrybinės iniciatyvos, bet taip 
pat ir naujų kruvinų kovų bei 
nemaža gyvybių paaukoti. Kad 
Vasario šešioliktąją paskelbtoji 
Lietuvos valstybės idėja taptų 
realybe, reikėjo sukurti, suor
ganizuoti valstybę, apginti ją 
nuo priešų ir savoje žemėje 
įsitvirtinti. Reikėjo nepalaužia
mo pasiryžimo ir ištvermės duo
tam žodžiui ištesėti.

Kovų grandinė iki 

nepriklausomybės

Po paskutiniojo 1795 m. Lietu 
vos valstybės padalinimo to 
metų lietuvių valstybininkų tar
pe anaiptol nebuvo prarasta vil
čių vėl atkurti nepriklausomą 
valstybę. Vos 15 metų praėjus, 
bręstant karui tarp Rusijos ir 
Napoleono, Lietuvos diduomenė 
jau darė konkrečius žygius Pet
rapilyje atgaivinti Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštiją. Pran
cūzų kariuomenei įžygiavus į

darbe ne visi nori net daly
vauti, pasitaiko manančių, būk’ 
parodomas koks tai kūrybos ta 
lentas dirbančius pajuokiant. 
O jeigu taip veiklieji, rašantie
ji, kalbantieji ir nieko neveikian 
tieji viską peršviestų lietuvio 
ir Lietuvos meile, o tikintieji 
dar ir Dievo meile, ar mūsų tar 
pe neįvyktų kaikas gero, nau
jo?

Vasario 16-ją šiemet švenčia
me Gavėnios pradžioje,. Jeigu 
Kristaus meilės žmogui daug 
randame visoje Evangelijoje, 
tai ypatingai Kryžiaus Kelyje, 
kurį jis ėjo numirti už visus 
žmones ir mirties valandą sa
vo žudytojams atleisti ir už juos 
melstis. Ne tik kaip krikščionys 
bet kaip lietuviai, mūsų ir ki
toms tautoms taip baisiais lai
kais, Kryžiaus Kelių prisimini
muos ir maldoje galime surasti 
daug mums Šiandien labai rei
kalingų dalykų.

BIRUTĖ PŪRRLRV161ŪTĖ

24 tęsinys

Špitolės jievos pavėsy pypkiuoja vyrai, klega mo
terys, žolėj pasitiesę ryšulius su ragaišiu, rūkytu ski
landžiu ir geltonu saldaus pieno sūriu. Žvengia arkliai, 
garsiai gieda ties šventoriaus vartais susėdę ubagai. 
Spiegiančiu balsu šaukia nuomariu krintąs Slavikų 
Ignasėlis; jam neužsileidžia Paulina, smailanosė šiau
dinės kampininkė — susiraukšlėjusiu, lyg bobausėlis 
veidu ir aptraukta akim.

Klebonijos verandon jau renkasi ir svečiai - kuni
gai. Sodriu bosu juokiasi raudonskruostis Sudargo kle
bonas Baktys, žybčiodamas auksiniais dantimis. Jo 
ausų gyvaplaukiai šviečia prieš saulę, lyg tankūs šepe
tukai, o iš šnervių kyšą šeriai primena šamo ūsus. Skirs
nemunės altarista Sidaravičius — mažutis, veik perre
gimas seneliukas, uosto tetos Antosės pelargonijas, 
sustatinėtas vazonuose ant verandos rėmo. Kunigas Si
daravičius prenumeruoja vokišką botanijos žurnalą, tu
ri išsiauginęs citrinos medelį ir kryžiuoja tulpių lūšis.

Gelgaudiškio klebonas Rimša — kresnas spuoguo
tas juodbruvis, didelėm ūkininko plaštakom, purto sie
noj pakabintą barometrą, kuris, lyg tyčia, vis krypsta 
„audros" pusėn. Ties verandos slenksčiu stovi kunigas 
Norkūnas, Jurbarko progimnazijos kapelionas — lie

ST. RAFCKINAS, Cl.lcago, III.

Lietuvą, noru ir dideles kliūtis 
nugalint, buvo sudaryta laikino
ji Lietuvos vyriausybė, kurios 
likimas tačiau sutapo su Napo
leono žyg'o į Rusiją visišku ne-' 
pasisekimu.

Grįžusių rusų dar labiau pri
slėgta lietuvių tauta betgi nenu
stojo vilčių nusikratyti svetimos 
valstybės okupacijos, nė nemetė 
kovos dėl savo krašto laisvės.

Vilniaus universiteto veikla, 
tautiškasis Žemaitijos bajorų są 
jūdis, 1831 ir 1863 metų sukili
mai, tautinis lietuvių atgimimas, 
kova už lietuviško spausdinto 
žodžio atgavimą, 1905 m. sąjū
dis ir Didysis Vilniaus Seimas, 
1917 m. Lietuvių Seimas Pet
rapilyje ir tų pačių fnetų Vil
niaus Konferencija, tai vis pa
kopos į Lietuvos valstybės ne
priklausomybės atstatymą.

Jei pirmoje šio laikotarpio 
pusėje laisvės kovoms vadovavo 
buv. istorinės Lietuvos diduo
menė, tai vėliau juos pavadavo 
tautinio sąjūdžio atstovai — 
naujoji lietuvių šviesuomenė. 
Tuo būdu kova dėl tautos lais
vės buvo tęsiama nepertraukia
mai iki galutinio laimėjimo. Jei 
anuo metu būtų suabejota ve
damos kovos prasmingumu, ne- 
besiryžta veikti dėl perdidelių 
aukų pareikalavimo, aišku, kad 
nebūtume turėję nė Vasario še
šioliktosios, nė nepriklausomos 
Lietuvos, nė jos pasiektų lai
mėjimų.
Lietuvos valstybės atstatymas

Niekas kitas be pačių lietuvių 
nebuvo suinteresuotas atkarti 
Lietuvos valstybę. Net artimie
ji kaimynai jos nenorėjo. Kraš
tas vienų okupantų teriojamas, 
o kitų tykomas pasiglemžti. Lie 
tuviai jautė mirtiną pavojų vėl 
likti pavergtais ar kaimynų pa
sidalintais. Taip nepalankiose 
aplinkybėse ir taip netikroje pa
dėtyje Lietuvos Taryba 1918 m. 
vasario 16 d. Vilniuje paskelbė 
Lietuvos Nepriklausomybės Ak
tą, kurio įgyvendinimas parei
kalavo didelių kūrybinių pastan
gų ir kruvinų aukų iš visos lie
tuvių tautos. Ir tai buvo ište
sėta. I

Pirmieji keleri nepriklausomo 
gyvenimo metai pareikalavo iš 
lietuvių tautos didelio aktingu- 
mo politinėje ir diplomatinėje 
veikloje, kiečiausių kruvinų ko
vų ir savanorių karių ir spar
čios kūrybinės iniciatyvos iš 
kiekvieno sąmoningo lietuvio 
naujos valstybės organizavimo 
bare. Nuoširdžių pastangų dė
ka kraštas sparčiai susiorgani
zavo, apsivalė nuo svetimųjų e- 
lementų, išgujo visus įsibrovė
lius okupantus ir ėmėsi plačia
šakio kūrybinio darbo.

Per 20 laisvės ir nepriklauso
mo gyvenimo metų lietuvių tau
ta, iki tol svetimųjų engta ir 
alinta, greitai atsitiesė ir gpar-

čiais žingsniais, artėjo prie
mečių bėgyje toli pažengusiųjų |Mrapijai varna
kultūringų Europos tautų lyg- J
mens. Ir visa tai vyko iškovo- Montreaiio Aušros Vartų baž 
tos ir apgintos laisvės ii- vals- nyč:o$; naujo varpo pašventini- 
tybės nepr.klausoniybės dėka. mo proga A. V. bažnyčioj kovo 
Be šių sąlygų tauta nebūtų pa- 5 d. buvo atlaikytos iškilmingos! 
s ekusi tų laimėjimų, kokių ji pamaldos su atitinkamu pamok 
pasiekė per taip trumpą nepri-jslu ir specialiomis varpo pašven 
klausomybės laikotarpį. | tinimo apeigomis, o po pamal-

Tragiškoji dabartis ldų ParaP*e^iams bendri pietūs 
bažnyčios salėje.

Šiandien vėl išgyvename tra
gišką mūsų tautos likimą. Vėl 
eina kova už sulaužytos teisės 
atstatymą, už pavergtos tau tęs 
laisvę ir nepriklausomybės at
gavimą. Kaip švelni bebūtų sve 
timųjų globa, ji, kaip taisyklė, 
daugiau atitinka globėjo intere
sus, bet ne globojamojo. O ką 
bekalbėti apie mūsų tautą išti
kusią tragediją. Lietuviai sava
me krašte persekiojami ir rafi
nuotomis priemonėmis fiziniai ir 
moraliniai žudomi. Dar sunkes
nė tremtinių bei kalinamųjų da
lia, kurie kenčia neįsivaizduoja
mą vargą, badą, pažeminimą be 
žmogaus teisių ir paguodos.

Tik po laisvąjį pasaulį paskli- 
dusieji lietuviai vieninteliai tetu
ri sąlygas dirbti ar organizuo
tai veikti Lietuvos išlaisvinimui. 
Tik šią neįkainuojamą privile
giją nevisi vienodai suprantame 
ir įvertiname. Didelė dauguma 
teisingai supranta savo dabar
ties pareigas ir istorinę atsako
mybę už dabar vedamą ir arti
moj ateity vėsimą laisvinimo ko
vą. Jų pastangų dėka, darbu ir 
aukomis vedama dabartinė Lie
tuvos išlaisvinimo byla. Jų var 
du šiame krašte veikia vieninga 
l'etuvių politinė vadovybė — Al
tas. Jų dėka, prieš pusantro 
šimto metų pradėta lietuvių lais 
vės kova tebevedama ir nesu
stos iki naujo galutin;o laimėji
mo. Pagaliau jie supranta, kad 
už dabartį atsakome tik mes ir 
istorija tik mus, o ne ką kitą 
pasmerks arba išteisins.

Yra ir kita išvirkščioji pusė. 
Turime savo tarpe ir tokių, ku
rie į bendras lietuvių pastangas 
neįsi junga. Stovi nuošalyje, 
lyg būtų svetimi ar nesuintere
suoti asmenys.

Vasario šešioliktoji yra ne 
tik kiekvienam lietuviui brangi, 
bet ir prasminga diena. Ji ne 
buvo dovanai gauta, bet ilgų 
metų sunkiomis kovomis iškovo
ta, o jos įgyvendinimas apmo
kėtas kraujo ir gyvybės kaina. 
Nepriklausomoje Lietuvoje ji 
buvo švenčiama kaip pergalės 
apvain kavimo ir džiaugsmo die
na. šiandien gi — kaip susi
kaupimo, pareigų prisiminimo 
bei mūsų elgesio įvertinimo die
na priešo teriojamos tautos at
žvilgiu.

Jau pats Nepriklausomybės 
Dienos minėjimas, neturint ne
priklausomybės, yra suknečian-

Tuojau po pamaldų įvyko var 
po krikštas ir varpo skambini
mas. Krikšto kūmais buvo p.p. 
Vilimai, Kazenevičiai, Stankai, 
Žemaičiai, Liesūnaičiai, p. Rač- 
kus su Matišiene, K, Toliušis su 
O. Stankūnaite, A. Mikalajūnas 
su Venckaįte ir V. Mileris su 
Barbora Žemgulyte, kuri buvo 
ir varpo kūma ir jo motina.

Pasikalbėjus su B. Žemguly
te paaiškėjo, kad ji kilmės iš 
Andriejavo, Telšių vyskupijos, 
ir tikra podukra liūdnos atmin
ties dr. Žemgulio, bolševikų tra 
giškai nukankinto 1941 m. Pa
nevėžyje. B. Žemgulyte, anks
tesnės kartos lietuvių emigran
tų atstovė, 24 metus išgyvenu
si Paryžiuj, kur dirbusi prie lab 
daringų organizacijų, į Montre- 
alį atvyko iš Prancūzijos 1949 
metais. Jau trejetas-ketvertas 
metų ją nuolat visur lydėjusi 
mintis nupirkti ir dovanoti nau
jai statomai Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčiai gerą ir dide
lį varpą, šio plano realizavimui 
tekę visur jieškoti ir teirautis 
ir dėti pinigus į “fondą”. Į klau 
simą, kokiu būdu tapo surinkta 
tiek pinigų (varpo vertė yra 
$2,400), varpo fundatorė kuk
liai atsakė, kad buvusios jos 
pačios santaupos, prisidėjus dar
p.p. Mickams, p. Stonkienei, p.' 
Matučienei, dr. Šegamogui, p-lei 
Andriejauskaitei, P. ir J. Mic
kams ir kilnios širdies kitatau- 
čiams-kanadiečiams. Varpą au
torė dovanojanti parapijai, au
kodama jį Aušros Vartų Šven
čiausios Panelės Marijos garbei. 
Šis varpas, sveriąs 1,200 svarų 
(3-4 tonas), buvęs vieno vysku
po dovanotas tūlai bažnyčiai 
Toronte, iš ten nukeliavo į Gas- 
pe pusiasalį, į šiaurę nuo Que- 
fcecko miesto, o iš čia tapo per

tis ir verčiantis kiekvieną są
moningą lietuvį apsispręsti. Yra 
tik vienas kelias, tai įsijungti į 
kovojančios tautos kovų fron
tų.

Kur lietuvis bebūtų gimęs ar 
augęs, kur jig begyventų ar atei
tyje gyventi ketintų, jo tautinė 
kilmė, jo kraujas Šaukia jį į 
lietuviškosios šeimos narių tar
pą. Vasario šešioliktoji tebūnie 
tautinio apsisprendimo ir pasi
ryžimo diena dirbti, kovoti ir 
aukotis dėl Lietuvos.

sas, išbalęs kunigas. Jis be perstogės laižo lūpas ir 
traškina sunertų pirštų sąnarius.

Nuo šventoriaus atskuba Plokščių vikaras Mar
cinkus: švarutis, gražutis kunigėlis. Tokį švelnų veido 
skaistumą teturi jauni kunigai ir jų dalinamų šventų 
paveiksliukų jaunuoliai — šventi Aloyzai, šventi Jonai, 
ar ilgaplaukiai angelai ties šventos Cecili jos vargonais. 
Vikaro Marcinkaus kišenės visada pilnos dovanų vai
kams: raudonai baltų „vėžiukų“, riešutų, saldžių „pa
nelių liežuvėlių“...

Jam iš paskos, šalia jaunesniosios Juodvalkytės, 
treplena pralotas Balvočius: riebus plikis, sugnybęs 
stambią savo nosį auksine pince - nez, pasipurškęs bliz
gančius žandus lavendrų odekolonu.

Panelė Liucija Juodvalkytė, putli, augalota švie
siaplaukė, lėtai iriasi per sodiečių minią. Pilnas jos 
kūnas banguoja, kliuksi melsvo markizeto valanėliuose, 
o minkšti skruostai atrodo, lyg šiltos Užgavėnių spur
gos, kurias prakandęs rastum saldžią vyšnią.

Tuo tarpu šeimininkė Mikasė, išbėgusi kieman, po 
virtuvės langu švytuoja sunkų, geležinį prosą, kaistantį 
žioruojančiom anglim. Jai teliko išsiprosyti kietai pri
krakmolytą žiurstą, užsismaugti naujus keliaraiščius, 
išsipešti styrantį apgamos plauką ir pasirišti pakaklėj 
gintarinę bitutę. Lygiai antrą valandą prasidės atlaidi- 
niai pietūs, ilgi ir iškilmingi.

Mane kilos, nešios, šokins ant kelių, gaudys tarp 
valgomojo kėdžių — orūs kunigai, pasirišę pabarzdžiuo- 
se dideles pietų servetes.

Bet jų rankos, bet jų kunigiškos rankos juodoj su

VARPAS PRIMINS LIETUVĄ
Montrealio Aušros Vartų parapijos varpo paSvccitinimo 

iškilnios i

keltas į Lietuvių Aušros Vartų 
parapiją Montrealyje, ir tapo 
įkabintas varpinėj, iš kur skar
džiu balsu kvies tikinčiuosius 
neužmiršti Augščiausiojo, o lie
tuvius savo tautinės parapijos 
ir Šv. Panelės Marijos, prime
nančios visų lieriivių šventovę, 
Aušros Vartus, Vilniuje.

Aušros Varių parapijos kle
bonas, tėvas J. Kubilius, S. J., 
sujaudintas pasakojo jūsų korės 
pondentui, kad tikra palaima va 
dovauti tok.ai parapijai, kurios 
narių atsidavimas ir aukos daž
nai prašoka visus parapijos kle 
bor.o lūkesčius. Kad ir šis var
pas!

Nenusisekęs p. V. Rantelio 
vizitas

Sausio 29 d. po pamaldų Auš
ros Vartų parapijos salėje, Mon 
trealyje; įvyko Tautininkų Są
jungos pirmininko V. Rastenio 
atvykusio iš JAV, pranešimas 
montrealiečiams. Gausiai susi
rinkusi publika ramiai ir ati
džiai išklausė p. V. Rastenio pa 
sakojimų apie dabartinę padėtį 
Lietuvoje, apie nevisada tinka
mą informavimą pasilikusiųjų 
Tėvynėje šiandienės pasaulio 
politikos raidos kryptimi, o sve
timšalių tikrąja dabartinės oku
puotos Lietuvos būkle, ir jo su
gestijų, užmiršti partijų riete
nas, o koncentruotis ties dabar
tiniu Lietuvos likimu ir jos var
gais. Tačiau, kada paskaitinin
kas pranešė, kad tautininkai ga 
lutinai atsimeta nuo Vliko, įkur 
darni savo Nepriklausomybės 
Talką ir vietoj Tautos Fondo 
steigia naują Nepriklausomy
bės Fondą, salėje kilo dar ne
girdėtas ermideris. Pirmininkas 
J. K. nebesugebėjo tinkamose 
ribose išlaikyti į užgauliojimus 
persimetusias diskusijas. Pap
rastai nuosaikūs, elegantiški ir 
mandagūs montrealiečiai nebe
išlaikė saiko, ir iš galiorkų pa
sigirdo tokie šūkiai kaip: Rusų 
agentas, Lietuvos duobkasys ir 
kit. Nors pagaliau tvarka vėl 
buvo atstatyta, ir susirinkimas 
užbaigtas, bet besiskirstantieji 
nuosaikesni tautiečiai rimtai a- 
bejojo šios p. V. Rastenio pas
kaitos prasmingumu.

Jurgis Petraškevičius

Tobulas įrankis
Žmogaus rankos yra labai 

tobulas įrankis. Žmogus su 
rankomis gali atlikti apie 1000 
įvairių veiksmų. Rankos susi
deda iš 27 kaulų ir 19 įvairių 
muskulų grupių. Sakoma, kad 
iš rankų net galima atpažinti 
kalkurias ligas, pvz., peraugu
sios rankos rodo pituitarinės 
liaukos nenormalumus.

tanų gelumbėj — jų aliejum patepti delnai tebekvepės 
smilkalų dūmais, grabnyčiom ir gavėnios pelenais. Su
glausti pirštai ties paauksuotais mišiolo lapais, ties bu- 
Čiuojamom relikvijom, ties Sekminių jievom, ties gedu
linga Vėlinių spalva ir ties atskleistu breviorium rug
sėjo saulėj, kai nuo arimų pūsteli juodžemio vėsa, kai be 
garso krinta šventoriaus klevų lapai... Ranka pakelta 
išrišimui klausykloj, ranka ties nesuskaldomais jungtu
vių žiedais, ranka ties Duonos ir Vyno paslaptim.

•
Būna Kaimely ir mieguistų vėlyvos vasaros popie

čių, kai Diedukas nusiveda mane už klojimo, užkelia ant 
maniežo ir įsirėžęs išsuka medinius jo sparnus. Aš ap
sikabinu storą baslį ir skrieju ratu, o kitoj pusėj bėga 
sušilęs Diedukas. Akyse mirga žalias žirnių laukas, 
beržinių malkų kūgis, ant skiedryno užmestos akėčios...

Kai Diekukas pavargsta, mudu atkeliam klojimo 
duris ir susėdam į apdulkėjusias šlajas, užvilktas ant 
plūktos ąslos.

Spitolninkas Bolesiukas, nušlepsėjo varpinėn, jau 
ima skambinti Viešpaties Angelui; įkaitinto klojimo 
prietema kvepia birželio šienu...

Tarnaitė Teklė teberavi darže agurkus, ant veran
dos slenksčio murkso katinas BOžys; tėtis supasi sode, 
virviniame hamake ir skaito naują, dar nesupjaustytą 
knygą — „Altorių Šešėly“.

Verandos kampe guli didžiulis rėtis, pririnktas 
mėlynų, pratrūkusių slyvų, o kamino dūmas kvepia 
bulviniais blynais ir šiltu pavakarių pienu.

(Įsa Jaugta*)
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Rožančius iš "Geležines 
Uždangos" vielų

Augsburgo Šv. Ulricho kated 
roję pakabintas prie sienos apie 
7 metrų ilgumo rožančius, pa
darytas iš spygliuotų vielų, ski
riančių laisvąjį pasaulį nuo so
vietų pavergtųjų kraštų. Ro-' 
žančiaus gražusis kryžius pada-1 
rytas pabėgėlių iš komunistines^ 
vergijos. Po rožančiumi pada
ryta spygliuotų vielų tvora, už 
kurios Vengrijos pabėgėliai pa-j 
dėjo truputį savo gimtosios že
mės. Vengrijos pabėgėliai pa
darė pažadą, kad šią žemę jie 
nusineš į laisvą Vengriją.

Painted Desert Uraitium
Reports Greater Success 

in Mine Operations
Painted Desert Uranium & Oil 

Co., which has holdingą in the 
Blue Chip area near Charlie 
Steen's fabulous Utex mine, near 
Moab, Utah, and in another Blue 
Chip area near thc spectacular 
Daybreak, Uranium mine in the 
Mt. Spokane district, State of 
Vvashington, reportc 1955 was a 
very favorable year towards the 
program of greater uranium pro
duetion and prosperity. The re- 
sults of the exploration work done 
by the Company, has been grati- 
fying with 1956 to show greater 
oro produetion.

The company anticipates a buy- 
ing station and an ore treating 
plant to be built in Spokane in the 
near future. An official of the 
ABC said in Los Angeles recent- 
ly that major discoveries of radio- 
active ores in the State of Wash- 
ington have forced re Vision of 
earlier beliefs that the best ore 
deposits were on the Colorado 
Plateau.

(Skelb.)

Whether You Are Old & Gray 
Or Young and Ga.v

Dancing Is Wonderful
The FRED ASTAIRE Way

Offering Ali Steps & Styles
Fred Astaire Studios 

1623 West Melrose
Tel. EA 7-5588

(Near Lineoln-Belmont-Ashland)
NOW

ANNOUNCING THE OPENING 
OF OUR NEW STUDIO AT 

4050 MILWAUKEE, Tel. PA 5-2916 
Open 10 A.M. to 10 P.M.

A dancing dollar will do it foryau! 
Check the šeriai number on your 
dollar bills Now. If three of thcse 
numbers are alike, this is your 
lueky Day! That dollar entitles 
you to $25. wor!h of dancing in- 
struction at Fred Astaire’s TODAY

SALES A- SBRVICF.
Wa.shing mashine repalra 
’ ruaianteed rcpairu on all 
Malte* & Types. wc also 
Kepalr small appliances

Will plok up & Deliver frec 
ARCO HOME APPLIANCES

1723 W. 6311d Kt. PR 6-5888

ĮSIGYKITE DABAR

DARBO TEISĖt ŽODYNĖLIS
Spaudai paršuošė Pr. bulaitis

ANGLIŠKŲ ŽODŽIU BEI IftSlREIft 
KIMŲ PAAIŠKINIMAI

Šiame ŽODYNĖLYJE telpa tl 
anglų kalba žodžiai bei išsireiškimai 
kurio yra (gavę specialinę reikšmę 
kai kurie paimti iš veikiančių įsta 
tymų. Spausdinami žodžiai anglų 
kalba Ir patiekti platūs paaišklulma’ 
lietuvių kalba.

Leidinys 116 pusi. Kaina $1.00.
Pinigus su užsakymais siųsti: 

‘‘DRAUGAS’’
1*31 S. Oakley Are., 

Chloago S. III.

aJMbTaj®arEL®rEJBarca.

ssr*
Norintieji turėti daugiau žinių 

apie Socialini Draudimą — skai
tykite neseniai išėjusią iš spaudos 
knygelę —

PENSIJOS IR PAŠALPOS
šioj knygelėj telpa: I. Senatvė* ,

pensijos ir palikuonių pašalpos. , 
II. Nelaimingų atsitikimų komta-iisa- ; 
etjos.

Šioj knygelėj atspausdintos JAV { 
Socialinio Draudimo Įstatymas su vi į 
sals naujausiais papildymais Ir pa- ! 
aiškinimais. Be to. čia IdSla JAV 
Nelaimingų atsitikimų kompensact- į 
Jų atskiruose šlaituose paaiškinimai 
su lentelėmis
Kaina 60 centų.

Pinigu* su užsakymais siųsti: 

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, Dl.
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DIENRA6TI8 DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

t PROGOS — OPPORTUNITIES , PROGOS — OPPORTUNITIESAUTOMOBILE!) — TRUCK8 
Autųtuublllai — Sunk veZlniUU

VIKTORO KOŽICOS
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

talajrmaa
ttllekaml motoro remontai, lyginimo 

į dažymo darbai ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS CO.
5759 S. WLS1E11.\ AVĖ.. RE 7-958.

PARDAVIMUI

PARDUODAMA. DAUC NAMO 

STATYMUI AR TAISYMUI 

MEDŽIAGOS

2xl daug ply-wood, plaatcr board. 
durų, ‘•partltlons” (kuriuos pirkėjas 
turės išgriauti). Prašom atsiliepti 
greit, nes laikas trumpus. Kaina la
bai pigi.

414 Wesi 63rd Street 
ENglewood 4-5883 

CONRAD’O STUDIJA
LIKVIDUOJAMA

Pigiai parduodama 1 m. naudota 
nedidelė alyva kūrenama krosnis. 
4058 S. Montgomery St., VI 7-4685

PALM for PALM SUNDAY
ORDER EARLY 

PALM SUNDAY. MARCH 25th
\Vo Ouarantee Absolute Satisfaction

12 Heads for......... $.4.00
25 Heads for......... $.6.85
50 Heads for......... $11.25
75 Heads for.........$16.00

100 Heads for......... $18.00
200 Heads for......... $34.00
300 Heads for.........$48.00
500 Heads for......... $75.00

Prices on larger ųuantitles on reąuest 
E. O. K. PH1LADELPHIA

All good lengths — 36 to 48 lnches

THE MIESSEN COMPANY
DEI’T. F

Establishod in 1895 
Wa are Pioneers in the Handling 

of Palm
250-70 S. 23*tl St. Plilladelpllta 3, Pa.

SPECIALTY RENTAI. SERVICE 
TYI’EAVRITERS, ADDER8,

COM FTOMKT ERS 
ALL MARES

1 A-l cond. guar. New and rebullt 
I I’ortablčs, Chcokuriters, Itrgtsters 
Dcllverv Service, eniorgency servIce 
A & H BUSINESS MACIŪNE

SERVICE
700C S. Marshfield WA 5-8875

HELP VVANTED — MALĖ

TOOL AND DIE 
MAKERS
California Location

Modern, Progressive West Coast Electronics Firm has im- 
mediate epenings for highly ąualified Tool and Die 
Makcrs.
These are permanent, steady Jobs. VVorking on com- 
mercial telephone carrier eąuipment.
Wcrk and live on Galifornia’s beautiful Pcninsula, vvhere 
thc climate is best by government tęst.
Send a summary of your personai and work history to the 
address fcelow and let us help you with any ąuestions you 
may have regarding relocation.

Employment Office

LENKURT ELECTRIC 
COMPANY

1105 Crtiniy Road. SAN CtRLOS, CALIFORNIA

NEW HORIZONS
AT

LENKURT
IN

MEGNANIGAL ENGINEERING 
DESIGN DRAFTING

ELECTRONIC PROTOTYPE 
CONSTRUCTION TECHNICIANS

A limited number of nien who are experienced in the 
mechanical design of eleetronio assemblien can now ad- 
vance to scmi-profesnional or profossional status with 
one of the vvorld’s lieding clcctronic firma.
If you are an r-lnctro-mechanical design d raita man. or have 
clcctronic prototype conatruction experience and have done 
drafting you may ųualify for one of theąe poaitjona.
Here is your chonce to advance in a position that ealls 
for gootl oKperienee rather than college degrees. If you 
are imt satisfied with your prenent chances for personai 
growtli and development, contact MR. FOSTER now at:

LENKURT ELECTRIC CO.
1105 County Road, SAR OARLOS, CALIFORNIA

HESTAF KA ,\T. 24 vietos, laibai pel
ninga vieta. tinkama porui. Visi mo
dernūs 'rūdijančio plieno įrengi
mai. I a .. iii:: ./a nuoma. Gera sutar
tis. įkainuoti skubiam pardavimui. 
Vienas n. uiilt a paeit. Apžiūrėję įver
tinsite gerų Pli kini. 2750 W. 50«li St. 
arba šaukite suvininkų po 4 v.v. 
GHo.ehill 0-0033.

GRI1.L užkandinė, judrioje vieto
je. 21 vieta. Visi moderniški įrengi
mai. Tinkamas biznis porai. Priei
nama nuoma, gera sutartis, {kainuo
ta skubiam pardavimui, vienas ne
gali apseiti. Turite pamatyti, kad jvvr 
linus gerų pirkinį. 3168 lli-etudvvny 
urba skambinti savininkui — I4n- 
eoin 9-8627.

GROCERY STORE- Maisto krau
tuvė, įsteigta prieš 10 m. Gerai ei
nąs biznis. Ideali vieta mėsininkui. 
Nuoma $75, gera sutartis. Apšildy
mas. Kaina $1,500 plius prekės. 
Nori skubiai parduoti. Reikia pa
matyti kad įvertinus gerą pirkinį. 
1528 W. North Avė. arba šaukite 
savininką — EVerglade 4-6954.

'AVRANT. i 
e. 18 vietų. Itpilnai įrengta. 18 vietų. Ideali vieta 

porai. Nuoma $71); gera sutartis. Vie
nas negali apseit, nori skubiai par
duoti, nebrangiai — pilna kaina $1, 
500. Pamatę įvertinsite gerų pirlknĮ. 
7053 S. Halstcd St. RAdcUffe 3-0174.

ItOBŲ VALYKLA (Maža). Nėra gy
venimui patalpų. Žentą nuoma, gera 
sutartis. Ideali vieta siuvėjui. Vienas 
negali apseit, nori skubiai parduoti. 
Apžiūrėję įvertinsito gerų pirkinį. 
<1421 W. Irving Park arba šaukite 
sav. MUlberry 5-7801.

LIQVOR STORE-l’ACKAGE GOODS 
& BAR. Daro didelę apyvartų. įsteig
ta prieš 22 m. Prie persėdimo katn- 
I»o. Teisingai įkainuota, nori skubiai 
parduot dėl ligos. Pamatę įvertinsite 
gerų pirkinį. 4601 N. Lincoln Avė. 
arba šaukite savininkų — KDgewa- 
ter 4-0109.

MIDWEST GROCERY & MEAT 
MARKET. Modemiška maisto krau
tuve. “Self-servicc”. Ilgalaikė nuo
mos sutartis. Gyvenimui inutaljvos. 
Apšildymas.

KO Z AK ’S FOOD MART 
3930 S. Albany Avė.

CONFECTIONERY—FOUNTAIN— 
SAND\VICH SHOP. Gerai einųs biz
nis. Arti mokyklų, šalia teatro. Au
tobusas sustoja prie durų. Ideali vie
ta porai. Dėl kitų interesų nori sku
biai parduoti. nebrangiai. 211 N. 
Pulaski arba šaukite savininkų susi
tarimui apžiūrėti — SAeramento 2- 
5526.

J

M UKTO PRODUKTŲ IR MĖSOS 
VARDUOTU Vf.

Semt-Helf Service. Veikianti 10 me 
tų. Gerui aprūpinta. Neaugšta nu.o- 
mu. Apšildytu. Gera sutartis įkai
nuota greitam pardavimui. Parduo
da dėl silpnos sveikatos. Turėtų pa
matyti, kad {vertintų. Tikrai geras 
pirkinys.

B2O2 W. Mudlson artia skambinti 
savininkui dėl apžiūrėjimo.,

(siltunbits 1-0450

FINE BUSINESS
Tu vera A Itooming Huum‘

On Halstcd 8t.. Across front Stock 
Yards. Bldg. & Business. Will Net

$20,000 per Year
OWNElt ILL. — MUŠT SĖLI..

Noittinal Dowtt Payment
E. J. FEUUNEU & CO.

D Fina are 7-7745

CLEANING STORE. Fully equi- 
pped. Good going business in a 
busy shopping. center. Reasonable 
rent, good lease. Priced for quick 
sale due to other interests. Ideal 
for tailor. Mušt be seen to be ap- 
preciated. A real good buy. For ap- 
pointment call owner: KI 5-7883.
NEW8 AGENCY. 1.100 skaitytojų. 
Išnešiojama popiet. Dėl silpnos svei
katos turi skubiai parduoti, nebran
giai. tik $4,000. Labai pelninga vie
ta. lf>23 3. Pulaski. Susitarimui kreip 
tis pas savininką nuo 12 iki 6. Tel. 
CRawfonl 7-97(15.

BEAUTY SHOP

3 “booths’', moderniški {renginiai. 
Gyvenimui patalpa užpakaly. Pui
kioje apylinkėje. Prieinama nuoma, 
gera sutartis. Dėl silpnos sveikatos 
nori skubiai parduoti. nebrangiai. 
Pamatę Įvertinsite gerų pirkinį. Su
sitarimui kreiptis į savininkų. CA- 
pitnl 7-9705 arba AKinitage 0-5303.

CUEANINti SHOP. Getai einųs biz
nis. Pilnai įrengta. Ideali vieta siu
vėjui. Nuoma $60, gera sutartis. Ap
šildymas. Dėl kitų interesų nori sku
biai parduoti. Keikia pamatyti, kad 
įvertinus gerų pirkini. 432 S. Męnard. 
Skambinti COhtmbus 1-9316 arba
BElinnnt 5-1764 po 6:30 vai..

CLEANING AND TA1IAJRING

SHOP. Pilnai (rengta. įsteigtas prieš 
26 metus. Nuoma $S5, gera sutartis, 
įkainuota skubiam pardavimui, eina 
pensijon. Pamatę įvertinsite gerų pir 
kinį. 2130 W. Chloago Avė., .VKmi
tą gv 6-5698.

KEPYKLA. 4-rients vyrams dirbti.
Washitig machine fepairs 

Puikioj vietoj pietvak. miesto daly. 
Viršuj 5 k. butas. Įsigyvenęs biznis, 
moderniški įrengimai. Su namu ai
be namo. Nori skubiai parduoti, ne
brangiai. Keikia pamatyti, kad įver
tinus gerų pirkinį. Susitarimui šau
kite savininkų — ItF.publk- 7-6415.

RCBŲ VALYKLA su visais įrengi
mais. įsigyvenęs biz.nis pietvakarių 
miesto daly. Gyvenimui patalpos. Ide
ali vieta, vyr. amž. porai. Tinka siu
vėjui aiA^iiuvėjai. Prieinama nuoma, 
gera sutartis, {kainuota skubiam pur 
davimui, vienas negali apseit. Ap- 
ž'ūrėję Įvertinsite gerų pirkinį. Su
sitarimui kreiptis į savininkų — 
VVAlbrook 5-0655.

REAL ESTATE

BEIiAVYN — SOUTH — EX- 

CLVSIVE uugliško stiliau?. 5 kam. 
ir 2 kamb. pastogėje, atskiras įėji
mas į rūsį. 2 autom, garažas. Geras 
pirkinys už $22,900. SVOBODA, 
6013 čermak Rd. Blahop 2-2162.

CICERO. Arti 35th ir Lombard 
gražus 4*/a kantb. naujas bungalptv. 
Apleidžia miestų, parduoda nebran
giai — $19,900. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd. BIshop 2-2162.
CICEROJE -- Parkholme, labai 
gražioje vietoje, nebrangiai, sku
biai parduodamas žemės sklypas 
(lotas). Susitarimui skambinti sa
vininkui nuo 5 vai. iki 9 vai. vak. 

Tel. OLyrapic 2-9589
CICERO. Mūrinis 2-jų butų 5
ir 5 kamb. Arti 22nd ir 56th Avė. 
Garažas. Karštu oru apiiid. $21- 
900; įmokėti $6,000 BIshop 2-2162
BERWYN. 5 kamb. bungalow ar
ti Ridgeland ir 35th St. Naujas 
gazu apšild. Garažas. Labai šva
rus. $16,900. OLympk 2-6710.

CICERO. Mūrinis pajamų na
mas 51-2 kamb. ir 5 kamb. nau
jai įrengti rūsy. Arti 56th ir 2?nd 
St. 2 autom, mūro garažas. Kok
lių vonią. Pajamų $100, plius bu
tas. $22,900; įmokėti $6,000. BI
shop 2-2162.
CICERO. 3-ių butų bungalotv 5, 
6, < kamb. Karštu vandeniu aly
va apšįld. 60 pėdų sklypas. $20.- 
900. OLjmplc 2-6710.
CICERO. 2-jų butų — 4 ir 4 kmb. 
Arti 52n4 Ir 23rd St. Pečiais ap
šildomi. $14,500. BIshop 2-2162.

$8,500 — 2-jų butų namas. Cent
rinis apšild. 4 ir 3kamb. $1,800 
įmokėti. 16th ir Karlov Avenue. 
LAwndale 1-7038.

KAMPINIS 2-Jų butų — 5 ir 4 
kamb. Arti 26th ir Puląskį. $14.- 
900; įmokėti $3,000. LAwnd*Ic 

1-703C.
KAMPINIS — 3-jų butų. 6-6-6 
kamb. Arti 26ih ir Avcrs Avė. 
Bargenas. $19,500; įmokėti $4.- 
000. LAMTMlale 1-7088.

2-Jų butų mArlnls — 2 po 5 kurnb. 
ėR-ėtos Ir West«rn apylinkėje. KarA- 
tū vandeniu — alyva Stld. 2 mitom, 
garažus Dhijk priedų: killmaa. barus 
virtuvėje, ulumlnljaus langai Ir kt. 
Maži mokePėtal. Priversti skubini 
parduot u* sumažintą, kainą — tik
tai $16.800. Napraltdskita progos.

KUTRA-NORKUS 
W Albrvok 5-0030

CLASSIPIED & HELP WANTED ADVERTISEMENTS
REAL ESTATE

Daugiausia sutaupysite pirkdami ir 
pardutkįunii jau- šią jstaigą, nes čia 
rasite pigių ir vertingų namų visoj 
Chieagoj. Teiraukitės:
AL G. BUUDRECKAS 

REAL ESTATE
4081 Archer Avė. (Prie Californijoe) 

Telef. LAfąyette 3-3384

tiražus niūrlnis 2 po 4 k. Brighton 
Parke. Centr. apšildymus, švarūs bu- 
al, tuoj galima užimti.
Erdvus medinis — C ir 5 kainb. Arti 
Marfjuette Parko. 5u pėdų sklypas. 
Centralinis apšild. Garažas.
Vienos šeimos medinis. 5 k. Brighton 
Parke. Kaina $9,500.
Pelningas medinis 5 ir 4 k. Brighton 
Parke. Gazu šildomi. Mažas Jmokė- 
iimas.
Gružus mūrinis 5 k. bungalow. 55-os 
ir Troy apylinkėje. Centr. šildymas. 
Garažas. Keikia skubiai parduoti.

Turime {vairaus dydžio namų vi
sose apylinkėse.

Pildomo INCOME TAKIUS 
ŠIMAIČIAI

Itcalty Buililers lnsurunce
2737 W. 43rd Ht. CLtrfsžde 4-230O

tvirtas mūro octagon
2-jų augštų — 5 butų namas (5-3-

12-2-1 k.) ant 33 x 125 sklypo; 2-jų 
karų garažas. Arti 63-ėios ir Central 
Avė. Virš $5,300 pajamų metams. 
Kaina $28,000. Reiika 1 /3 įmokėti.

K. Volodkėviėius 
McOarthy Bros. Real Estete

2412 W. 03rd Ht.
RE 7-5000, namų RE 7-8534

PARDAVIMUI BIZNIS IR 5 BU
TŲ NAMAS. Pageidaujant biznį 
išnuomuosime. Namą galime mai
nyti į kitą nuosavybę. VIrginia 7- 
8756.

OROGI.RV — Maisto krautuvė 
turi būti būtinai parduota, labai ne
brangiai — “bargenas”. 3 garu ap- 
šlld. kamb. užpakaly. Nuoma $66. 
3001 S. Emerald Avė. DAnubc U-l917.

ŠTAI ČIA — $8,900 mūrinis na
mas arti 26tlt ir Avcrs. 3 kamb. 
Spintos virtuvėje. Uždaras purčius. 
Tuojau galima užimti. Svoboda, 3739 
W. 26th St. LAwndale 1-7038.

$2,000 įMOKBTI — 2-jų butų 
mūrinig, 4 ir 1 kamb. Arti 24tb ir 
llantliu. 50 pėdų sklypas. 4 autom, 
garažas. Pajamų $100 j mėn. SVO
BODA, 3739 W. 26th St. LAwndale 
1-7038.

Našlė turi parduoti gražų 2-jų bu
tų namą 4 ir 4 kamb. 1 mieg. k. 
pastogėje. Bay Front. Platus skly
pas, 180 pėdų. Arti 23rd ir Keelcr. ,2 
autom. ntūr. garažas. Guzu apšild. 
abu'butai. Geram stovy. $17,500; 
įmokėti $5,000. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LAwndale 1-7038.

2-JŲ BUTŲ NAMAS
6 ir 6 kambarių. Automatiškai 
karštas vanduo. Stokeriu apšildo
mas. 2 automobilių garažas.

Tel. CAnal t-2790
2 butai po 5 kamb. Gazu apšildo
ma. Rūsys. 2 autom, garažas.

2312 VVest. 18th Place 
las augštas

Pamatykite sekmad. nuo 1 iki 5 
vai. popiet

6815 S. WOOD ST.

Nepraleiskite puikių progą Įsigyti 
3 apartmentus už prieinamų, kainų.

E. KURČIUS 

REpubUc 7-2897

P. STANKOYICIUS
REAL E8T. ir INSUR. BROKESD 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

S133 So. Halsted St.
PK D Annbe 8-1793

Padeda pirktu . parduoti namta 
Aklus, baidus. Parūpina paskolas 
draudimus Ir daro vertimus. Tvąrk- 
lmląracljoa dokumentus. Ofisas atds 
•as kaadhm nuo 10—7.

Nejud. turto pirklfnas-pąrtlaviinaa 
visokių rūšių ąpdmada, Notarljat* 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS 

REAL ESTATE 
2735 W. 71st St. —- WAI. 5-AUI5

Pri«i pirkdami ar parduodam 
tarnus, biunis, akl/pua ar Uduf 
atlankykite mua.*

KUTRA-NORKUS REMTY
RSAL ESTATR-OrSURAROl 

8405 Weąt 51 St. 
WAlbnwk 5-6030 
S-MTU (vak. ir

Kas, perkant arba parduodant na 
mušt norit sąžiningo Ir lletuvUMa. 
ttuodirdaus patarnavimo krelpkltas 1

VENTA REAL ESTATE
4499 8. FairfklA tel. LAI. 3-388)
Vat Kasdien nuo •—-II Ir 4-—f vai 
rak. leMad. nuo » v. r. tkl I v. » 

Trečladlnelats uždarrts

Atdaras apilūrėjiiuui ttekmnd. 
nuo 2 iki 4 viii. popiet

7240 S. California Avė.

Meilinis 2-Jų butų. 3 tnieg katuli. 
6 kumb. bule Ir 2 nileg. 4 kamb. 
bute. Gazu «p«l|d. T«u>tngai įkainuo
tos. Kreiptis Į M r. Austrui.
B. T. MITGHELL REAL ESTATE

2501 W. 69th St.
WAlbrook 5.5451

“DRAUGAS” AGENCY
55 Kast VVashington Street 

Tel. DEarborn 2-2434

2334 Sounth Oakley Avenue 

Tel. VIrginia 7-6640; 7-6641

-------miaot--

HELP WANTED — VYRAI

M A S S E U R
Needed at once for full tinie work. 
Excellent opportunity for right man. 
Permancnt position.

HYDE PARK Y. M. C. A. 
1400 East 50th Street

FAirfax 4-5300

HELP WANTKD MOTERYS

T Y P I S T
Part Time

Excellent Working Cond.
CALL

WHitehall 3-2544
Mrs. Chimal

EXECUTIVE OFFICE 
INTERIORS

GRADUATE CLERK TYPIST
Mušt be willing, 5 days,

$40 to start

JAMES NOVY C0.
3339 W. Jackson NE 8-1406

TELLER-TYPIST
Excellent opportunity for young 

man or lady in Savings and Loan 
association.

3205 WEST CERMAK ROAD
Cal) — BI 7-6530 

Ask for Miss Mildred Janda

R K A U K S r A T E

A. LAURAITIS
REAL ESTATE BROKERIS 

7229 S. Washtenaw Avė.
Tel. GRo\ehill 6-6634

Namų ir biznių pirkimas bei 
pardavimas. Ypatingai speciali
zuojasi biznio srityje.

BARGENAl BRIGHTON PARKE
Maisto produktu krautuve su mūri
niu kampiniu namu. 6 k. užpakaly. 
Rūsys. Centr. šildymas. Isibai geras 
namas ir biznis. Puiki vi'ta. I’arduo 
dama skubiai ir pigiai.
Ant kampinio 50 pėdų skly|M>. Mūro 
namas su centrai, šildymu. 2 po 4 k. 
krautuvė ir didžiulis m fu i n is . gara
žas iš kurio galima padaryti dar 2 
butus. Dabar pajamų $280 Kaina tik 
$21.000.

VENTA REAli ESTATE 
t ton so. FAIRFIELD AVĖ.

Tel. I.Afayette 3-3881

Kss nori namų. farmų ir biznių, 
pirkti bei parduoti. kaa nori biznių 
knygas suvesti. INCOME TAKSUS 
UŽPILDYTI, .lutus nuoširdžiai patar
naus ir pagelbės.

JUOZAS STANAITIS
GOOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
001(1 S. Cotiagn Grote Avė., Ghieogo 

Tel. Hl'dson 3-7828
Namų PRospcct 8-2530

BUNGALOW — 5 kamb. ir 1 km. 
pastogėje. Rūsys. Karštu vandeniu 
alyva apšild. 2 autom, garažas Ar
ti gero susiekimo. $17.000. 2117 
S. 51 st Court, Cicero, 111. Tel. OL. 
2-8625 po 5 v. v.

WANTED — EXPER. X-RAY 
DARK ROOM TECHNIC1AN

OR GIRL WILLING TO LEARN 
Alao Expcricncod X-ray Tcchnician 
Safary commensurate with ability 
Call DR. TSCHETT — E V 3-1100

Refftil Dry Cleaning 
COUNTČR GIRL

17 to 35 year* of age. Experience 
not ncccBsarv. Steady work. Eve- 
nings. Good starting salary. App
ly at 1656 W. 68rd Street.

VVRAi IR MOTERYS

REIKALINGA REAL ESTATE 

VYRAS AK MOTERIS

Gera proga. Mes išmokysime. 
Reikia turėti automobilį. 
SVOBODA, 3739 W. 26tli Str.

lVNU(wiF6jAMA

lėnuom. butai — 4 ir 6 kambarių, 
ftilima, šiltas vanduo. Apylinkėje 
Marųuettc Rd ir Asblnnd Avė.,
tel. GRovehiU 6-9050.

TkM OM. Š.VIFSUS KAMB. pi l<
2-jų minių žmonių. Galima naudotis 
virtuve.
3>tll S. Cumpltell Ati-. 3 ėlw» atigšt.

MARQUETTE PARKE išimom, 
kuinb, (iBiniiiHiiuth valgis.

WAJbrook 5-7393

Keėtadiems, vasario 11, 1966

HELP WANTED MOTERYS

ATTENTION

JANUARY GRADUATES 
BEGINNERS 

GEN. OFC. - TELLERS 
CASHIERS

Congenial working conditions 
with long established South- 
west Financial Institution.

40 HOUR WEEK 
Detail experience, age, marital 
status and refercnces, for in- 
tervievv.

ARCHER-HOYNE 

FEDERAL SAVINGS &

LOAN ASSN.

3521 Archer Avė. 

__________________ FR 6-1234

WAITRESSES WANTED
FULL OR PART TIME 

Steady work. Good wages.

Apply PETER PAN 
4733 West Madison St.

WORK IN YOUR KEIGHBORHOOD 
NORTH-WEST-SOUTH

t giri Office ...i......................... $325
lteceptionist, Typist ..................... 275
Sccretary ............................................... 350
2 giri oficce ............................. 300

WEST PER8ONNEL 
4100 W. North Avė EV 4-50(0

473S W. Madison ES 8-8300

GIRLS! CAN YOU DANCE7 
Are you willing to work for $100 
per week: Experience not neces- 
sary. We teach you. Ages 18-25.

MICKEY VVEINSTEIN 
Metropolitan

> Theatrical Enterprises
64 W. Randolph St., RA 6-6690

BUILDING & REMODEUNG
NAMV STATYBA

V. ŠIMKUS 

(vniriiM jut taisymai ir ]MU*davlnuts.
Jei norite pirkti ar užsakyti namų, 
kuris liūtų gerai išplanuotas, pato
gus. gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

Susitarti šaukite RElianec 5-8202
nuo o vai. p. p. kasdien ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 vai.

Adresas: 4645 S. Kealing Avė.
CHICAGO 32, ILLINOIS

ANTANAS LUKAS IR SGNUS
2717-19 West 7lst Streel

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

Tel. — HEmlock 4-5881

S LIETUVIŲ STATYBOS = 
? BENDROVE =
Į MŪRAS I

= BU1LDERS, INO. =ms
£ Stato gyvenamuoaiua na- = 
5 mus, ofisus ir krauttives pa- = 
s gal standartinius planus ar = 
s individualinius pageidavimus. = 
5 J vai rus patarimai staty- - 
x bos bei finansavimo reika- 5 
5 lais, škiciniai planai ir na- 5 
• mu Įkainavimas nemokamai. S 
2 Statybos reikalais kreiptis S 

g j reikalų vedėja šiuo adresu: s
i10NAS STANKUS f
s kasdien nuo 4 vai. popiet. — 
5 Tel. PRospcct 8-2013 arba s 
= LUdlow 5-8580. =
S 6800 SO. CzVMPBELL AVK, s 
s Chlcago 29, Illinois = 
rHiiiiiiiiiililllliiiiiiiiiiiiiiUiOiiiuiliiin^

MISt EI A JVN UIS 
Ivąirfla Dalyk-d

LIET. AtUUAUnV AGENTfRA
Visų rūšių apdraudos. AutomoN 

llų finanan vilnas. Notai laias. Valsty 
b8« patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudaa kltui 
pasiteiraukite pna mus.

JONAS KIRVAITIS, 
\VAIbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGEN< $ 
5Pt>0 S. Aslilnnd Avė., Chlcago 8fl, III

ŠILDYMAS
A. Stančianakas Ir A. Lapknu 

instoliuoju visų geriausių Ameri 
koe firmų gazu Ir alyva kūrena
mus pečiuą (fumaces), visy dy
džių oro vaaintuvus Air eondi- 
Monera) Ir atlieka visus skardos 
larbus.
1546 S. 49tli COURT, CICERO 

Tel. OLympic 2-9311 nuo 8 vai 
ryto iki 5 vai. vakaro. 

Telef. nno 5 vai. vak.: OLympit 
2-6752 Ir OLymplo 2-8492

P LU M B I N G
Liccnsed, bonded plumben 

loku darhaH nėra didelis ar mažas. 
Saukite dabar. Kalbame lietui iškal

Tel. REpuhlic 7-0844 

WAIbrook 5-3451



t l l

vą. Mūsų broliai ir sesės tė
vynėje ir ištremti į Rytų toly
bes, kentėdami didžiausias dva- 
s'nes kančias, vargdami sunkiau

šeštadienis, vasario 11, 1956

Haverhill, Mass.
Pamaldos lietuviams

Prieš kurį laiką j Šv. Ritos pa
rapiją buvo paskirtas kun. An- J var£4> laukia mūsų visų pa-
tanas Baltrušiūnas. Šiai parapi- galbos ir jų kančių pabaigos
jai yra priskirta ir lietuvių Šv. 
Jurgio bažnyčia. Kun. Antanas 
Baltrušiūnas visą laiką pamal
das la ko Šv. Jurgio bažnyčioje 
ir kas pirmą ir trečią mėnesio 
penktadienį Letuviams atlaiko 
šventąją valandą.

Sausio 22 d. lietuviai katali
kai suruošė kun. A. Baltrušiū- 
nui susipažinmo vakarienę, ku
rioje dalyvavo kunigo tėvai ir 
brolis su žmona iš S. Bostono, 
Mass. Žmonių prisirinko pilna 
Gedimino klubo salė. Progra
mą vedė Juozas Belskis. Kalbas 
pasakė Šv. Ritos parapijos kle
bonas kun. J. A. Keegan, kun. 
C. Pėsčia ir kun. A. Baltrušiū
nas. Dainavo šv. Jurgio bažny
čios choristai, vadovaujant var
gonininkei Irenai Daniels. Tauti 
nius lietuviškus šokius pašoko 
jaunos mergaitės, kurioms va
dovavo Sofija Sprindžiukaitė.

Kiek teko sužinoti, parengi
mas žmonėms labai patiko. Ren 
gįmo komitete darbavosi šie 
asmenys: pirm. Mrs. Juzė Gal- 
vin, raštininkė Mrs. Elena Har- 
diman, pagelbėjo A. Šaukis, P. 
Jankauskas, B. Jurkevičius, P. 
Svirskas, M. Kuliešienė, Sofija 
Sprindžiukaitė, P. Radišauskie- 
nė ir daugelis kitų patarnavo 
svetainėje. Rengimo komitetas 
visiems taria ačiū.

Vasario 16 minėjimą
rengia Amerikos Liet. Tarybos 
ir Balfo 59 skyriai vasario 19 d.
2 vai. p. p. Gedimino klubo sa
lėje, 324 River St.

Muzikinę ir dainų programą 
atliks Šv. Jurgio bažnyčios cho
ristai ir iš Nashua, N. H., Šv. 
Kazimiero parapijos vargoninin 
kas Jonas Tamulionis, šioj a- 
pylinkėj pagarsėjęs muzikas ir 
dainininkas. Taip pat bus ir ge
rų kalbėtojų, kurio nušvies da
bartinę Lietuvos padėtį.

LDS 12 kuopa Lietuvos nepri 
klausomybės dienai užprašė šv. | 
Mišias už visus kankinius ir 
kankinamus dėl Lietuvos lais
vės. Mišios bus atlaikytos šv. 
Jurgio bažnyčioje 10:30 v. ryte. 

Vedybinio gyvenimo sukaktis

LDS 112 kuopos nariai Anta
nas ir Agnieška Marčiulioniai 
sausio 29 d. minėjo 50 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Marčiulioniai yra geri katali
kai ir lietuviai, išauklėjo gerą 
šeimą, penkis sūnus ir vieną 
dukterį.

— o —
Petras Jankauskas, Ameri

kos Lietuvių Tarybos vietinio 
skyriaus pirmininkas, su žmona 
išvyko poilsio į Floridą neribo
tam laikui. Vietinis

l
Rockford, III.

Vasario 16 minėjimas
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Rockfordo skyrius, kaip kiek
vienais metais, taip ir šiemet, 
rengia Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo 38 m. sukakties 
njinėjimą.

Minėjimas jvyks šį sekmadie
nį (vasario 12) 2:30 vai. p. p. 
Lietuvių Klubo salėje, 716 In
diana Avė. Įėjimas nemokamas.

Iš Chicagos atvyks ir minėji
me kalbės lietuvių visuomenės 
veikėjas dr. J. BajerČius. Meni
nėje dalyje dainuos Meno Mėgė
jų Ratelio mišrus ir vyrų cho
rai, vadovaujami muz. A. Lino. 
To paties ratelio šokėjai, vad. 
J. Bubelio. pašoks tautinius so-

Padėkime jiems. Nebūkime šal
ti ir abejingi. Padarykime vis
ką, kad laisvasis pasaulis iš
girstų jų šauksmą!

Gražus koncertas
Rockfordo lietuviai retkar

čiais turi progą pasdžiaugti 
augšto meninio lygio jėgų pa
sirodymu. Lietuvių Bendruome. 
nės apylinkė sausio 29 d. suruo
šė koncertą, kuriame atsilankiu
sieji turėjo progą pasigrožėti 
puikiu soLstės Izabelės Motie
kaitienės dainavimu ir jauno, 
bet talentingo pianisto Manigir- 
do Motiekaičio skambinimu. So
listės padainuota “Lakštinga
los dana” ne vieną sujaudino 
iki ašarų. Tarp solistų progra
mos dalyvių buivo įterpta ir šeš
tadieninės mokyklos mokinių 
dalykėliai, neg koncertas buvo 
rengtas tai mokyklai paremti.

Programai vadovavo apylin
kės pirm. D. Zakaras.
Lietinių tautiniai šokiai TV 

programoje

Meno Mėgėjų Ratelio tauti
nių šokių grupė, vadovaujama 
J. Bubelio, Rockfordo WREX 
(13) stoties TV programoje šo
ko lietuvių tautinius šokius Len 
ciūgėlį ir Kalvelį. Grupėje da
lyvavo 6 mergaitės ir grupės 
vadovas. Šokiai buvo gerai at
likti ir gerai paruošti. Gauta 
palankių atsiliepimų. Tikimasi, 
kad ir ateityje grupė turės pro
gų dar tautinius šokius pade
monstruoti.

Išsikėlė Kalifomijon
Tremtinių Sumantų šeima (tė 

vai ir 2 dukros), išgyvenę Rock 
forde daugiau 6 metų, išsikėlė 
gyventi į Los Angeles, Calif.

P. M. Sumanias buvo vienas 
lietuvių bendruomenės aktyvių 
veikėjų, didelis lietuviškos dai

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS r>
YAOHTA, PARUOŠTA FO VESTUVINEI KELIONEI

Nuotraukoje matome Deo .Jusaute yaelitiį llonaeo vandenyse, paruoštą Grace Kelly ir princui Kainier po- 
\estusinei kelionei. Ją vedybos bus balandžio 18 d. Paveikslo kampuose yra busimųjų jaunavedžių pa
veikslai.

KANADOJE
Niagara Fa Ils, Ont.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas

Ir vėl švenčame Vasario Še-

LIETUVIAI SIBIRE
Mūsų tautiečiai ir ten niind tautines šventes 

(tęsinys)

Fed. vyriausybės min. Oberląęn- 
deris dar kartą viešai apeliavo į 
Sovietų vyriausybę, kad peržiūrė
tų savo archyvus ir suteiktų rei
kalingas informacijas, koks liki- 

šio liktą ją, švenčiame savo tau- ™as ištiko daugiau kaip 100,000
tos prisikėlimo šventę, nes prieš 
38 metus tą dieną lietuvių tauta 
numetė vergijos pančius ir vėl 
prisikėlė laisvam gyvenimui. Ro 
dos dar taip neseniai tą dieną 
visa Lietuva pasipuošdavo tri
spalvėmis, tuo išreikšdama di
dįjį tautos džiaugsmą. Šiandien 
mus nuo to brangaus krašto 
skiria tūkstančiai kilometrų ir

Sov. Sąjungoje dingusių be žinios 
vokiečių karo belaisvių ir civilių 
internuotųjų. Bonoje skaičiuojama, 
kad iš Vokietijos rytinių sričių į 
Sovietų Sąjungą buvo ištremta a- 
pie 650,000 asmenų. Lenkų Rau
donajam Kryžiui buvo įteikti 44 
sąrašai su 9969 norinčiais repatri
juoti vokiečiais.

Vokiečiai mano, kad Maskvos sa 
telitiniuose kraštuose tebegyvena 
dar apie 2 mii. vokiečių.

Vokietijoje Duesseldorfo mieste 
gyvenąs pirklys G. Mackus gavo

geležinė uždanga. Už jos vasa- i pranešimą, kad iš Sibiro paleisti į
rio 16 d. lietuviui per veidą nu- į Vokietiją jo žmonos sesuo klaipė-
rieda graudi ašara kurią jis i ?įe£ Tautr™ien« m.) su _6 & vu J“ Į16-26 m. amžiaus vaikais. Jais ru-turi paslėpti, nes gali būti įtar
tas prisimenąs savo tautos pri 
s kėlimo dieną.

so 330,000 karių. Apie 200,000 iš 
jų krito, o apie 40,000 pavyko išsi
gelbėti oro keliu.

Vorkutoje vykusį sukilimą ir 
kautynes vokiečiai vel tiną kaip vie 
ną iš reikšmingiausių įvykių, ko
kius tik pažįsta sovietinė istorija. 
Tiesiog buvo šiurpu žiūrėti, kaip 
beginkliai darbo vergai plikomis 
rankomis kovojo prieš ginkluotus 
sargybinius. DPA žiniomis, iš 300 
nukautų asmenų 36 buvo moterys..

Vorkuta dar ir dabar dažnai mi 
nima vokiečių spaudoje. Vienas iš 
pirmųjų apie ,ią leidinių yra Mar- 
tos Rudzkos. lenkės, — pavadintas 
“Vorkuta”. Ji tenai buvo nugaben
ta dar tuo metu, kai nebuvo pra
sidėjęs Vokieti j os-Sov. 'Sąjungos 
karas. Ją. kaip ir daugelį kitų, bol 
ševikai pasiuntė j Vorkuta vos tik 
1939 m. įėjo į Lvivą. Kaip?baisiai 
atrodo tenykštis pragaras žemėje. 
Tik po Berijos nuvertimo gyveni
mo sąlygos kiek pagerėjo.

jančiose vištose dar tebesama ne-[
maža žydų. žm.gžudvs baudžia
mas kriminalinio nusikaltimo at
vejais 8 metais, tuo tarpu vad. oo
litiniai "nusikaltėliai” gauna 25 
metus. Ypač žiūrima, kad niekas 
nekritikuotu valdžios.

—Olandų katalikų dienraščio 
"Volkskrant” duomenimis, šiuo 
metu prancūzų legionų svetimšalių 
eilėse esą 32,000 vokiečių, 3,500 i- 
talų ir apie 1.000 olandų. Tie duo
menys buvo paskelbti, olandų teis
mo įstaigems apklausus grįžusius 
į tėvynę buv. Olandų legioninin
kus.

Specialiai ekskursijoms rodyti 
skirta stovykla. Krukovo darbo 
vergų stovykla su 830 suimtųjų 
netoli Maskvos' — pagal planą - 
rodoma užsieninėms delegacijoms, 
lankančioms Sov. Sąjungą. Be a- 
bejo. Sovietai patys nekišo minties 
užsieniečiams aplankyti, nors toji 
stovykla yra tik už 40 km nuo 
Maskvos, bet kam nors pasiteira
vus apie darbo vergų gyvenimą, 
kaip tat buvo padaryta pvz. ir su 
danų ekskursantais, po tam tikro 
delsimo juos nusiveža it viską ap- 
rodo. Be aliejo, užklaustieji elgiasi 
taip pat pagal komunistines direk- 
tyvias, žinodami, Kas būtų, jei jie 
nepaklausytų. Ir galutinis rezul
tatas — įtikinama, kad Sov. Są
jungoje toli gražu taip nėra blo
gai elgiamasi su darbo vergais, 
kaip užsieninė ‘kapitalistinė’ spau
da “prasimano”. Tik akylesni so
vietinio gyvenimo žinovai įstengia 
pastebėti, kas iš tikro !už to fa
sado slepiasi. Taip ir vienas skai
tytojų laiškas atskleidė tą Sovie
tų žaidimą Kopenhagos spaudai, be 
kita ko, papasakodamas, kad Kru
kovo stovykloje išlaikyta vokietė 
Gretė Buber-Neumann pąti iš sa
vo kartaus patyrimo gali kitiems 
papasakoti, kad ši stovykla yra 
skirta tik “specialiai užsieniečiams 
turistams”. Be to, danų vienas 
delegatas, dalyvaująs Europos Ta
rybos patariamajame susirinki
me, taip pat atskleidė nedaug kam 
žinomą tiesą, kad jau daugiau kaip 
30 metų ši stovykla yra specialiai 
skirta užsieniečiams klaidinti. So
vietinės diktatūros metodais vis
kas pravedama taip rafinuotai, jog

lankytojams susidaro įspūdis, ta
rytum koncentracijos stovykla bū
tų sanatorija, bet ne bausmė s vie
ta. Panašiai kaip prie nacitj Hitle
rio laikais, kai norintiems užsienio 
svečiams pamatyti nacinį kacetą 
būdavo parodoma dalis Ravens- 
bruecko, kur buvo laikomi Jehovos 
išpažinėjai . .. “Rheinischer Mer- 
kur” pastebi, kad, deja, Ine visi 
Sovietų Sąjungos lankytojai įsten
gia pastebėti, jog toliau, nuo cent
ro ir nuo rodomų vietovių ilgiau
sios žmonių eilės grūdasi vieni už 
kito, kad galėtų nusipirkti arbūzą 
arba kitų maisto būtiniausių reik
menų. Ir kaip tie užsieniečiai turis 
tai viskuo lengvai patiki.

Vokiečių spauda skelbia, kad 
Sovietų valdomoje šiaurinėje Ryt
prūsių dalyje yra visa eilė dide
lių baudžiamųjų darbo stovyklų.

(Elta)

pintis Mackus pradėjo 1954 m 
Tuo reikalu rašė ne tik Vokiečių
Raud. Kryžiaus pirmininkui bet iri ^tytG^dėkos'b^žn^ėią.'T?nūn

Todėl ir čia eoantiemc y°roš,1°vuli. Pasiųsdamas tį iįkėlė Bochumo vikaras Halbe,
Todėl u mums čia esantiems dokumentus, įrodančius kad visa kuris tai t turėjo 5 metus iš. 

Vasario 16 atneša daugiau liū- Tautnmų seimą yra Vokietijos pi-Į k ti Uf<5eFpric Uraio. jis tikisi,
desio, o ne džiaugsmo. Bet vis-i ie.^ia1/. Iss-vk J’ems JUVO I kad prie tokios bažnyčios statybost priimti sovict. Lietuvos pilietybę,' • A- crrižiisieib i laisve archi-tiek ją švenčiame, nes tą dieną bet jie atsisakė. 1946 m. kovo mė- ir kiU
nors mintimis nulekiame ana- nesį visi buvo suimti ir išsiųsti į ’ '

Krasnojarsko sritį, kur turėjo dirb
ti prie kolchozo statybos. Dabar vi

Grįžę iš Sibiro darbo vergų sto
vyklų katalikai nori Bochume pa-

pus Atlanto, kur Baltija skalau-
nos mylėtojas ir kiekvieno" lietu! įa.Pal;ng?s fantus, kur mūsų si džiaugiasi atgauta laisve, 
visko darbo uolus rėmėjas. Pas; ^yru‘ zemc' ' savo
kutiniaisiais metais veikloje dėl s ... , .Mielas lietuvi, siais metais

tektai, statybininkai ir kiti.
Iš Sov. Sąjungos paleistas W. 

Dongus Reutlingene per viešą pa
skaitą smulkiai nušvietė komunis- 

... , . . tiiflo Težimo pagrindus, teigdamas,
35 vokiečių radaro specialistai ka(j snvietinė vyriausybė ir šian- 

tebelaikomi Maskvoje ----- - - -- ..............

SAVE MONEYl
Buy Guaranteed Household, Gift 
Items at 1929 Low Bargain Prices. 
Also Club Plan to Raiše Money 
For Your Church, Soeiety, Etc.

MONEY-MAKING 
OPPORTUNITY FOR AGENTS. 

Catalog Details Free.

HILBOR PRODUCTS DIST.
310 W. 63rd St. — WE. 6-4041

PADEKIME ARTIMIESIEMS
LIETUVOJE IR SIBIRE

Priimame žodžiu ir raštu pil
nai apmokėtus medžiagų, ava
lynės, maisto ir vaistų užsaky
mus, parinktus iš katalogų, iš
valome ir persiunčiame varto
tus drabužius į Lietuvą, SSSR 
teritorijas ir visą Europą. Tu
rime didelį patyrimą visame 
Amerikos žemyne. Garantuoja
me 100%. Siuntinius išsiunčia
me kasdien. Lietuviškas ir są
žiningas patarnavimas.

Dirbame 6 dienas savaitėje: 
8:30—6:30 vai.
PATRIA GIFT PARCEL CO. 

3741 W. 26th Street, 
CHICAGO, ILL.

Tel. CRawford 7-2126

pablogėjusios sveikatos nebeda- 
lyvavo.

Tikimės, kad naujoje vietoje 
Sumantams pavyks gerai įsi
kurti. šnekutis

i
Waukeqan, III.

Vasario 16 pas mus

JAV LB Waukegano apylin
kės valdyba, susitarusi su kito
mis lietuvių organizacijomis, 
rengia Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimą š. m. vasario 12 
d. 3 vai. popiet Lietuvių audi
torijoje (Lincoln ir 9th gatvių 
kampas).

Minėjimo programoje daly
vauja paskaitininkas kun. dr. 
Andrius Baltinis, muziko S. Ži- 
laus vadovaujamas parapijos 
choras; to choro solistės — p-lė 
Butkus, p-lė Rajūnas ir p-lė Ži
lius; taip pat parapijos mokyk
los mokiniai.

Pamaldos už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės bus tą pačią die
ną 10:15 vai. šv. Baltramiejaus 
parapijos bažnyčioje.

LB Waukegano Apyl. V-ba

Milwaukee, Wis.
Vasario 16-sios ini 11 ėjimas

šią mums visiems brangią su
kaktį Niagaros pusiasalio lie- 
viai švęs me kartu š. m. vasario 
19 d. (sekmadienį) St. Patrick 
Hali, 693 Victoria St., Niagara 
Falls, Ontario.

11:30 vai. bus pamaldos. Po 
pamaldų apie 12:30 vai. — mi
nėjimas. Bus paskaita ir me
ninė dalis, kuri bus labai gerai 
paruošta.

Prašome ko gausiausiai da
lyvauti. Organizacijos dalyvau
ja su savo vėliavomis.

Paaukokime nors vieną dieną 
metuose savo tautos prisimipj- 
mui ir tautiniam susikaupimui. 
Ateikite -ir atsiveskite jaunimą. 
Tegul ir jie dalyvauja šioje di
delėje šventėje. Meskime į jų 
širdis savos tautos grūdą, kad 
po mūsų jie galėtų tą darbą 
tęsti.

Patogesniam nuvažiavimui į 
rengiamos šventės vietą orga
nizuojami automobiliai. Neturį 
susisiekimo priemonių prašomi 
užsiregistruoti: St. Catherines 
apylinkėje pas J. Skeivelą, 9 
Sherbourne St, St. Catharines, 
Ont., telef. MU-2-9273, ir Wel- 
lando apylinkėje pas J. Staske
vičių, 88 Johnston St., Port Col- 
borne, Ont., telef. TE-4-6522. 
KLB St CatJierin«s Ir VVellando 

Apylinkių Valdybom

duomenis paskelbė Laisvųjų Ju
ristų Tiriamoji komisija. Tai esą 
specialistai, kurie, vos užėmus Bcr 
lyną sovietams, buvo liolševikų su
imti kaip tariamieji karo nusikal
tėliai ir po 6 metų, būtent, 1951 
m. vasario mėnesį, priversti pasi
rašyti 4 ,metams sutartis dirbti 
prie slaptų Sovietų radaro tyrimų 
ir raketinių sviedinių projektavi
mų.

Grįžusis Stalingrado kovotojas

Apie juos dien tebeSiekia šubolševikinti visą
pasaulį ir yra pasiryžusi šalinti iš 
kelio visas kliūtis, kurios neleistų 
jai to tikslo siekti. Tai yra nepa
prastai didelis pavojus, vykdomas 
koncentruota jėga, kuriam laisvė
je gyvenantieji atsako nebent sa
vo susiskaldymu ir vidaus silpnu
mu. Nuo 1953 m. .Sovietai steng
davosi nuo viešumos slėpti, kad 
Sov. Sąjungoje dar tebesama vo
kiečių karo belaisvių. Vežami dirb 
ti kur nors toliau nuo savo stovyk

Kurt Zitt pareiškė, kad iš 92,000 jų vokiečiai buvo gabenami uždeng 
vokiečių po 9 mėnesių, pasibaigus tais sunkvežimiais. Jei pasirodyda- 
Stalingrado kautynėms, patekusių vo užsieninės delegacijos, tai be- 
nelaisvėn buvo belikę tik 17,000 jaisviai būdavo sugrūdami į bun- 
gyvų. Visi kiti išmirę. Ypač daug kerius, nuo stovyklų sargybų bokš- 
kritę per epidemijas, o iš tų pačių tų tuo metu pašalindavo net ir sar 
ligi šiol tėra likę gyvų ne dau- ~ «—-«—
giau kaip 5,000-6,000. Prie Stalin
grado į kautynes buvo mesta iš vi-

gybinius. Pasenusios ir apšepusios 
nemoderniškos susisiekimo priemo
nės tokiais atvejais būdavo drau
ge su prasčiau atrodančiai praei
viais sulaikomos ir nukreipiamos 
kitais keliais, kad nesusitiktų su 
užsieniečiais: tokiu būdu norima 
buvo sudaryti kiek galint pozity
vesnį sovietinį gatvės vaizdą. Kal
bėjusio pareiškimu, už gražaus fa
sado iš tikro Sovietuose tebėra dar 
labai daug skurdo. Net ir už pui
kiausiu namų Maskvoje už kokių 
trijų šimtų metrų toliau rasime 
skurdžiausių lūšnų ir medinių na
mukų. Vis tebematomi tie patys 
skurdūs drabužiai, viskas suvie
nodinta, net ir mokyklų sistema.

su
telkta” išimtinai centro komiteto ir 
jo patikėtinių komisarų rankose. 
Politiniai vadai tėra tiktai šio cent 
ro komiteto iškamšos. Vadovau-

radijo stoties “Traditional E- 
choes” programos duos sustip
rintą pusvalandį lietuviams.

Lietuvių diena
IV Kanados Lietuvių dienai 

ruošti komitetas daro žygių 
šventės programos reikalams iš- 
nuomuoti didžiulę H. M. C. S.
Hunter salę baliui ir šokiams ir
kino teatrą “Capitol”, turintį -----„... .
2,000 sėdimų vietų, iškilmingam ‘kimitS.
aktui ir koncertui. Abi salės y- 
ra miesto centre. J. U.

A. A.
STEFANIJA DOVEIKA
Gyveno 4325 S. Paulina St. 

Tol. YArds 7-1743

Mirė vnaarįo S <1., 1956 m.
10:30 vai. ryto, sulaukus 44 
nt. amžiaus.

Gimė Kansas City, Kan.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
motina Petronėlė (Usuitė), se
suo Adelė Kolocki, švogė na 
Isidore, ji} sūnūs: Edward ir 
Tlioinas, dėdė Stanislovas Do
veika, teta Kristina Renkowski 
su Seimą, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Kūnas pažarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4606 So. 
llermitage Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
vasario 13 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta Į šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės stelą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Motina, sesuo, švo- 
goris Ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis, Te|. YArds 7-1741

THE TRUE FLEXIBLE

FIREPLACE CURTAIN
Modem Home ... Modem Hearth

Modern Flexscreen — capturing 
all the burning loveliness of your 
hearth. Imprisoning all dangerous 
sparks. l’nipiill slides lt open ins- 
tanUy, Easily. FleNscreen — The 
truc flesible fireplace eurtain ta on 
display now.

HEARTH & HOME
240 Edwards St. Lombard, III. 

Tel. Lombard 4640

Rcmkite dien. Draugu!

Vysk. Nelligan atnašaus šv. 
Mišias už IJetuvą

Mūsų kolonijoje Vasario 16

». m. vasario mėn. 19 d. 3 v. 
p.p. Milwaukėje S v. Gabrieliaus 
parapijos salėje bus Vasario 
16-sios minėjimas. Minėjime pas į Windsor, Ont 
kaitą skaitys p. Vytautas Var
dys. Be to bus atlikta minėji
mui pritaikinta programa.

Visus milivaukiečius ir apy-
kius. šeštadieninės mokyklos■ linkių kolonijų lietuvius nuošir- minėj'mąs bus vasario 19 d. Ta 
mokiniai padeklamuos gražių ei-|džiai prašome šiame minėjime proga šv. Mišias atnašaus vysk. 
lėraščių. kuo gausiausiai dalyvauti. i Nelligan kroatų bažnyčioje.

Kviečiami Rockfordo Ir apy- A.L.B. Miluaųke/' 1479 Albert. Rd.. Ukrainiečių
Apylinkės ValdybaLnkės lietuviai gausiai minėji

me dalyvauti ir parodyti, kad 
mūsų jausmai ir širdys tieatia- 
lo mūsų tėvų žemei, kad mes 
vieningai ir atkakaliai kovojame

PAJIESKOJIMAS
4LPX)NSAS ("Ftta”). Juozo sūnus, 

ir kovosime, kati vėl būtų grą- ŽUKAUSKAS, gyvenęs Kaune, pra
žinta Lietuvai laisvė ir nepri- “omas atsiliepti arba žinantieji a- 
... ... ... . i Pie ,)i pranešti: Mr. A. Simutis,klausomybė, ir, kiek kas isteng-| 2352 Ra,ph Avė., Niagara Falls. 
darni, paremsime tą laisves ko-' Omt., Caaada. Yra ^uųų iš Ląetuvos.

salėje, 2690 .Seminole St., bus 
iškilmingas minėjimas. Kalbą 
pasakys pulk. K. Škirpa. Meni? 
nėję dalyje vietos choras padai
nuos keletą dainų ir Z. Mikšie
nės vadovaujama Detroito me
no grupė patieks šventei pri
taikintą montažą. Vasario 18 d. 
nuo 2 iki 2:30 vai. p. p. iš CBE

į, DREAMER j
Wake up and come to us for 
your new position. Got out of 
your present rut, choose your 
location and plan your future 
with ua.

PAGE PERSOHHEL
3149V2 N. Central

PEnsncoln 6-2168 (my) 
MRS. \VHITE

r

JUNK
lllghest prlcee pald for ropper. 

brase, lend, rags. paper and lron
brouglit to our yard.

Huron Paper Sfcock CJo.
2534 W. Huron Street

Dlckens 2-1030

Mieliems
ONAI ir ZIGMUI BAKAIČIAMS 

ir kun. FELIKSUI GURECKUI, 
jų brangiai mamytei ir uošvei mirus, nuošir-
džię užuojautą reiškia ir drauge liūdi

ŠV. JURGIO PARAP. CHORAS ir VEDĖJAS

v’urnAM" 
REiTAlKtANT^U-0 .

FIESTA DINNERS 
v EI. YOU CAN 

EAT FOR 13.00
'lOiil OM.V 

MM. MARCMITTt
cam. don-t ra««n

TMI CHIL0HN-------
4010 W. GAaND AYt.

AW CONDITTONED

W«ddin.
PWŲT»ltM \ MAItAHiM

<»)»(**»*********» ■«**»**«*»* 
SCANDINAVIAN

BUILDERS
Speclallsts in Acoustic Tite 
Completc Buihling Service 
Alterations—Acoustic Tilc 
Remodeling—Porch Repair

We Do Our Own Work 
NO MIBDLEMAN!

RHLIABLE AVORKMEN 
ENGLEMOOD 4-2534
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Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomai 
lietuvių dienraštis, o skelbimi 
kaina yra prieinama viBiems. '

UUIIIUilIUIIUIIIIIUIIUIIUIllUUUllUlUlh
A

J GLIAUDĄ

OftAPUO
KOBIS

PU^MIJL/OTAi 
P OMĄ tfA S

įdomiausias romanas! 
*

Gyva Intriga ir šiurpūs 
įvykiai, išsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dali. V. K. Jonyno 
16 originalių Iliustracijų.

Abi dalys vienoje knygoje 
448 paL — tik >400

Užsakymu* siųsti:

“DRAUGAS’1 
2334 So. OaJriey Avenuo 

Chicago 8( Ulinoif



n DŪENR.^ŽTTS DRAUGAS, CHICAGO, RLIN07S

/ mus

ir ilgiausių laimingų metų. Rei
kia manyti, kad sukaktuvinin
kų Matų jo draugai aplankys ir 
pasveikins asmeniškai tuo su
teikdami diiaugsmo ir malonu
mo senatvėje. Matas Lašas gy
vena: R. I. D. No. 1, Box 245, 
Michigan City, Ind.

X Amerikos Lietuvių Tary

bos Chicagos skyrius rytoj 

(vakario 12 d.) 1:30 vai. p. p. 

ruošia Lietuvos nepriklausomy

bės atga\tmo sukakties minėji

mų. Iškilmingas ir reikšmingas 

minėjimas bus Marijos Augš- 

tesniosios mokyklos salėje. 

“Dainavos” ansamblis atliks 

meninę dalj. Bus gerų ir žymių 

kalbėtojų. Visi Chicagos Ir jos 

apylinkių lietuviai kviečiami j 

Vasario 16-tosios minėjimų. Sa

vo dalyvavimu parodykime vie

ningą ryžtą: mes norime, mes 

rūpinamės, mes kovojame už 

Lietuvos išlaisvinimą iŠ komu

nistinės priespaudos ir vergi 

jos.

X Mr. ir Mrs. Charles Na- 

tion iš Evanston, UI., paauko
jo T. T. Marijonų vienuolyno ir 
“Draugo” spaustuvės statybai 
100 dolerių. N. N. (prašė pa
vardės neskelbti) iš Chicagos 
paaukojo tam pačiam tikslui 
100 dolerių. Marijonai ir Sta
tybos fondo direktoriai taria 
geradariams ačiū.

X Susipratęs lietuvis ūkinin
kas švenčia 80 metų sukaktį. 
Matas Lašas šių metų vasario 
mėn. 11 dieną švenčia savo 80 
metų amžiaus sukaktį. Jis gi
mė 1876 m. vasario mėn. 11 d. 
Čižų kaime, Rokiškio apskr. 
Sukaktuvininkas per savo ilgą 
ir garbingai praleistą gyveni
mą yra visko matęs. Jis ilgus 
metus tarnavo Rusijos kariuo
menėje, eidamas įvairias atsa- 
komingas pareigas. Vėliau tar
navo Tveriaus gubernatoriaus 
Senicino dvare kaipo ūkio dar
bų vedėjas. Pasaulinio karo iš
vakarėse, kad vėl nereikėtų 
carui tarnauti ir už Rusiją, Lie
tuvos pavergėją kraują lieti, 
Matas Lašas pabėgo į Ameri
ką. Į Jungtines Amerikos Val
stybes jis atvažiavo 1914 m. 
balandžio mėn. ir apsigyveno 
Michigan City, Ind. čia kurį 
laiką dirbo Pullman Co. kaip 
vagonų dažytojas. Bet būda
mas ūkininko sūnus ir visą lai
ką ūkio darbus dirbęs, jis be 
ūkio nenurimsta. Todėl 1926 m. 
netoli Michigan City, Ind., Ma
tas Lašas su savo žentu a. a. 
Jonu Diliu nusipirko nemažą 
ūkį, kuriame su savo šeima iki 
šiol gyvena. O M. Lašas visą 
gyvenimą turėjo daug draugų, 
nes jis yra gero, nuoširdaus ir 
vaišingo būdo lietuvis. Todėl 
ir jo ūkis, tas gražus lietuviš
kas gojelis, yra daugelio ap
lankytas. Tik gaila, kad praei
tais metais Lažas neteko dide-
lio savo pavaduotojo ir šeimos1 reika'ama nema^iau 100 dole- 
nario žento Jono Dilio, kuris“stambesnių aukoto-
po ilgos ir sunkios ligos mirė 
Dabar senelis Lažas pats vie
nas dar via atlieka viaua ūkio i rtakim0 Auk°“
darbus, nors jo pečius jau slė-'Paaukotos šalpos reikalams per ma MoksleiviųTauth»° an* ’ I.vio jv pcv.un jau ° ----- — samblio lietuvišką veiklą ir
gia 80 metų amžius. Bet ne-1 Balfs* >rra atleidžiamos nuo 
žiūrint amžiaus ir sunkių ūkio darbo pajamų mokesčių.
darbų, sukaktuvininkas jaučia
si gerai Savo gyvenime veik 
nėra sirgęs.

Matas Lašas šalia ūkio dar
bų randa laiko ir lietuviškam 
veikimui. Jis gyvai dalyvauja 
visose vietbs lietuvių draugijo- 
se-organizacijose. Jis savo sun
kiai uždirbto pinigo negali skir
ti Lietuvos vadavimo ir lietu
vių šelpimo reikalams. O jo na
muose rasim visus didesnius 
Amerikos lietuvių laikraščius, 
kuriuos ji8 su pamėgimu per
skaito ilsėdamasis po sunkių 
darbų.

Garbingam lietuviui Matui 
Lašui sulaukusiam tokio gra
žaus metų skaičiaus reikia pa
linkėti daug didžios sveikatos

X Dali. Juozo Pantieniaus 

parodai surengti komitetas, 
kuris buvo sudarytas iš vietos 
visuomeninkų ir kultūrininkų, 
giliai atjautė dailininko nelai
mę ir nutarė rengiamą parodą 
nukelti neribotam laikui. Da
bar paaiškėjus, kad ligonis ga
lutinai pasveiko, todėl nutarė 
parodą surengti vasario mėn.
18 d. Lietuvių auditorijoje.
Parodai rengti komitetą suda
ro šie asmenys: pirmininkas 
A. Gintneris, sekretorius St.
Semėnienė ir nariai: B. Bab- 
rauskas, Alb. Dzirvonas, Nora
Gugienė ir dr. Z. Danilevičius. ; kaitimais. 
Parodą globoti sutiko Alto pir
mininkas L. Šimutis.

X Teisininkas Antanas Rep

šys išrinktas ALRKF Chicagos 
apskrities pirmininku šiems 
metams. Kiti valdybos nariai 
išrinkti šie veikėjai: D. Ka
minskienė, Antanas Bacevičius, 
V. Paukštys, inž. Naudžius, E.
Markūnienė ir F. Sereičikas. narna daugiausia plieno visoje
Dvasios vadu pakviestas (ir 
apsiėmė) prel. Ig. Albavičius. 
Metinis susirinkimas įvyko 
praėjusį trečiadienį L. Vyčių 
salėje. Tarp kitko nutarta 
rengti paskaitas religiniais 
klausimais, minėti ALRKF 50 
metų jubilėjų, paaukoti Altui 
$25 Lietuvos Nepriklausomy
bės dienos minėjimo proga.

X Muzikas J. Kudirka, Švč. 

P. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parap. vargonininkas, ruošia 
iškilmingą Lietuvos nepriklau
somybės paminėjimą parapi
jos bažnyčioje per pamaldas. 
Vasario 16 d. minėjimas lietu
vių parapijoje bus vasario mėn. 
19 dieną. Šventei ruošti yra su
darytas organizacinis komite
tas, kurio garbės pirmininku 
yra pakviestas Švč. P. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
klebonas prelatas D. Mozeris.

X N. Karlavičius, naujas L. 
Vyčių sendraugių kuopos iždi
ninkas, ilgus metus turėjęs 
valgomųjų daiktų krautuvę 
(West Side), vėliau likerio 
krautuvę (Gage Park apylin
kėj), gražiai įsikūręs Mar- 
ųuette Parko apylinkėj, vyksta 
trims savaitėms poilsio į Flo
ridą. Jo žmona yra ilgametė 
Moterų Sąjungos 55 kp. iždi
ninkė ir veikėja.

X Suteikia žinias. Ryšiumi 
su darbo pajamų mokesčio at
siskaitymu Balfas, pareikala
vus mokesčių įstaigai, suteikė 
žinias kas 1955 metų laikotar
pyje paaukojo Balfui šalpos

jų Chicagoje yra keliolika ir jų 
vardinis sąrašas pasiųstas mo-

X V. Kasniūnas paruošė 
studijėlę apie Lietuvos papro
čius, kuriuos ruošiasi paskai
tyti per amerikiečių radiją. Sa
vo paruoštą studijėlę paskaitė 
anglų kalbos kursuose, kur 
kursų mokiniai ir mokytoja jo 
pranešimo išklausė su susido
mėjimu.

X Balfo gegužinė. Kaip kas 
metai, taip ir šiais metais Bal
fas rengia didelį išvažiavimą- 
pikniką. Šių metų Balfo Chica
gos spskr. v-boa ir skyrių ren
giamas piknikas bus birželio 
mėn. 10 d. Bučio darže, Willow 
Springs, Iii.

X Ona Mikšienė iš Chicagos 
išvyko į Los Angeles, Calif., 
dukters aplankyti.

CHICAGOJE
Praplečiamas draudžiamas 

laikas jaunuoliams iki 
17 metų

Pagal dabartinį įstatymą ber
niukai ir mergaitės iki 16 m. į 
amžiaus turi būti namie iki; 
10:30 vakaro savaitės dienomis 
ir 11:30 šeštadieniais ir sekma-' 
dieniais. Vėliau gali būti gat
vėje tik su tėvais ar kitais at- 
sakomingais globėjais, grįž
tant iš mokyklos ar darbo.

Valstybės prokuroras Gut- 
knecht nori draudžiamąjį laiką 
praplėsti visiems jaunuoliams 
iki 17 m. amžiaus. Tuo tikslu 
įteikti raštai miesto majorui 
Daley, jaunimo komisijos pir
mininkui CiUela ir kitiems 
miesto tarybos nariams. Įsta
tymas norima pravesti sąrišy 
su padidėjusiais jaunimo nusi-

Chicagoje didėja darbai
Chicaga yra didžiausias plie

no pramonės miestas pasauly. 
Joje pagaminama 25,239,000 
tonų plieno kasmet ir šis skai
čius nuolat auga. Jau prieš du 
metu Chicago pralenkė plieno 
gamintoją Pittsburghą. Vaka
rų Vokietija, kurioje pagami-

laisvoje laisvoje Europoje, at
silieka nuo Chicagos. Praeitais 
metais plieno pramonė padidė
jo 241,000 tonų, kas pareikala
vo 1,300 darbininkų daugiau. 
Nuo 1947 metų plieno gamyba 
padidėjo 6.4 milionų tonų, kas 
pareikalavo 35,000 naujų dar
bininkų. Pagal apskaičiavimus 
iki 1959 m. gamyba turėtų pa
didėti 3 milionais tonų, kas pa
reikalautų apie 16,000 naujų 
darbininkų. Auga ir kitos pra
monės šakos Chicagoje ir to
dėl nuolat auga ir 4ai'bo parei
kalavimas.

X Religinės muzJkos koncer
tą, Lietuvon Bažnytinės Pro
vincijos įkūrimo 30-ties metų 
sukakčiai paminėti, po religinio 
parodos atidarymo (kovo 11 
d.), duos vargonų Virtuozas 
muzikas Zenonas Nomeiku Šv. 

Kryžiaus parapijos bažnyčioje.
X Ona Brazauskienė, mirusi 

vasario 7 d., Town of Lake ko
lonijos verslininkė (biznierka), 
šiandien laidojama šv. Kazi
miero kapinėse. Už jos sielą 
iškilmingos šv. Mišios šiandien 
10 vaL ryto atnašaujamos Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčioje.

X Antanas Barštis, 3014 W. 
40 St., namuose paslydęs skau
džiai susižeidė koją. Jau sep
tintas mėnuo gydosi ir pamažu 
sveiksta. Tik vieną kitą valan
dą gali pavaikščioti po kamba
rį-

X Mirė Daukus-Dobkevičius, 

sulaukęs senatvės. Jis buvo 
vienas iš žinomų penkių bro
lių Daukų-Dobkevičių, kurie vi
si jau yra mirę. Velionis išau
gino ir išmokslino didelę Šeimą.

X Lietuvių Dantų Gydytojų 
Sąjunga, ypatingai įvertinda-

gražius pasirodymus scenoje, 
ansamblio re'balams paaukojo 
$25.

X M. M. iš Clevelando pa
aukojo $22 “Draugo” spaudos 
reikalams.

X Lietuvon Danty Gydytojų 

Sąjunga tremtyje paaukojo 
Lietuvių Studentų Šalpos Fon
dui $25.

IŠ ARTI IR TOLI
—Motery rekolekcijos įvyks

ta Nekalto Prasidėjimo vienuo
lyne vasario 17, 18 ir 19 d. d. 
Jas ves jėzuitas tėvas V. Gu
tauskas. Atlyginimas $7. No
rinčios dalyvauti praneša laiš
ku ar telefonu: Sister Šuperior, 
Immaculate Conception Con- 
vent, R. F. D. 2, Putnam, Conn.

Telef. VVAlnut 8-6828.

'“‘j"™/ I“"“?’11’- S. So,Wt„. ,3 ,1. 1(l „|. S KnJi.m ,»
...... .

CHICAGOS ŽINIOS ” “

rn
lo:

Amerikoje labiau mėgiami 
šeimos gydytojai

Praeitą antradienį buvo pa
skelbti 4,000 asmenų apklausi
nėjimo daviniai apie Amerikos 
gydytojus. Apklausinėjimą pa
darė Amerikos medikų drau
gija. Nors daugelio buvo iškel
ta, kad gydytojai ima peraugė
tus honorarus, kad atsisako 
patarnauti nelaimingais atsiti
kimais, kad priverčia pacien
tus per ilgai laukti, tačiau vi
sos šios blogybės buvo paneig
tos kalbant apie šeimos gydy
tojus ir 98% visų apklaustųjų 
pasisakė, kad šeimos gydytojai 
visada patarnavo greitai, pi
giai ir mandagiai.

Dulkes Chicagoje
Nors kaip vakar buvo pra

nešta, praeitais metais Chica
gos oras buvo pasiekęs grynu
mo rekordą, tačiau pagal ap
skaičiavimus čia kiekvienam 
miesto gyventojui tehka per 
metus įkvėpuoti 100 svarų dul
kių. Jei tai padalinti metų die
nomis, tai kiekvienai dienai 
tektų truputį daugiau negu ke
turios uncijos. Tose dulkėse 
yra daug nuodingų priemaišų, 
bet Chicagos gyventojai yra 
prie jų taip pripratę, kad viso 
to nejaučia.

Įtariama trijų berniukų 
nužudyme

Chicagos laikraščiai plačiai 
rašė apie trijų berniukų Ro- 
bert Peterson, 14 m., John 
Schuessler, 13 m., ir jo brolio 
Anton, 11 m., žiaurų nužudymą 
praeitų metų spalio mėn. 18 d.

Dabar policija įtaria tame 
nužudyme tris berniukus, ku
rie buvo vasario mėn. 1 d. su
gauti pavogus automobilį 
Springfielde. Policija stropiai 
tiria jų ryšį su š'omis žmogžu
dystėmis.

Prisipažino nužudęs moterį
Vakar tardomas prisipažino 

nužudęs 63 m. amžiaus moterį 
vienas jos svečias Eugene 
French, kuris kartu gėrė nužu
dytosios moters bute. Kaimy
nai girdėjo barnius ir tai davė 
progos jį įtarti ir suimti.

Dovanos už geią pareigų 
atlikimą

Miesto majoras įteikė čekius 
sumoje $3,700 32 policinin

PASKUTINIS ŠEŠTADIENIS PRIEŠ GAVĖNIĄ!

GRANDIOZINIS

KAUKIU BAUIUS
1956 m. vasario mėn. 11-tą dienę, 8-tą valandą vakare 
KEYMEN’S KLUBO SALESE, 4711 W. Madison Str. 

BALIO PAKŠTO ORKESTRAS IR KVARTETAS
Dainos, kupletai, kaukių paradas, turtingas valgių ir gėrimų bufetas bei 

kitos įvairenybės.
PREMIJOS UŽ KAUKES!

Kviečia visus....................... Chicagos Lietuvių Vyrų Choras

kams ir vienai policininkei už 
gerą pareigų atlikimą Chicagos 
miesto ribose.
Du broliai dvinai sužeisti 

plėšikų
Jacob Solomon, 63 m. amž., 

ir jo dvinas brolis Isidor vakar 
buvo sužeisti ir sumušti, kai 
plėšikai įėjo į jų maisto krau
tuvę, esančią 533 N. Wells gat
vėje.

Plėšikai nudavė pirkėjais, 
prašė įvinioti keletą prekių, po 
to ištraukė revolverius ir pa
reikalavo pinigų. Jacob buvo 
sužeistas ir Izidor sumuštas, 
abu nugabenti į Henrotin ligo
ninę. Plėšikai paėmė apie $50 
pinigų ir pabėgo.

KAS KĄ IR KUR
— šv. Kryžiaus parapijos baž

nyčioje rytoj (vasario 12 d.) 10 
vai. ryto bus atnašaujamos šv. Mi
šios už kenčiančius lietuvius tėvy
nėje ir tremtyje, ir už Lietuvos 
išlaisvinimą iš bolševikinės ver
gijos, minint Vasario 16-tąją. šv. 
Mišias atnašaus kun. kleb. Anice-i 
tas Linkus. Vyskupas Vincentas 
Brizgys pasakys pamokslą. Sumos 
metu giedos “Dainavos” ansamblis, 
vadovaujamas muz. S. Sodeikos, ir 
solistė Danutė Staiikaitytė. Orga
nizacijos dalyvauja pamaldose su 
vėliavomis. Lietuviai prašomi gau
siai dalyvauti pamaldose ir Lietu
vos nepriklausomybės atgavimo 
sukakties minėjime. Lietuvos ne
priklausomybės atgavimo sukak
ties minėjimas bus vasario 12 d. 
1:30 vai. p.p. Marijos Augštesnio- 
sios mokyklos salėje. Minėjime 
svarbią kalbą pasakys senatorius 
Everett M. Dirksen.

— šį vakarą įvyksta didelis kau
kių balius, kurį ruošia Chicagos 
Lietuvių Vyrų choras. Baliaus pro 
gramoje bus daug įvairumų: fel
jetonas, kupletai, pasakojimai, kau 
kių paradas, premijos už kaukes, 
Balio Pakšto orkestras ir kt. Be 
to veiks turtingi valgių ir gėrimų 
bufetas. Šokių metu dainuos kvar 
tetas ir trio. Į balių gali atvyk
ti ir dar neužsisakę staliukų, nes 
vietos ten yra pakankamai vi
siems. Studentams įėjimas papigin
tas. Visi chicagiečiai ir apylinkių 
lietuviai, jei tik turime laiko da
lyvaukime šiame vyrų choro ba
liuje ir paremkime jų reikalus. Jie 
savo dainos neiškeitė į nieką, o šis 
parengimas juos tik paskatins di
desniems užsimojimams, kuriems 
reikalinga visų mūsų parama.

Kadangi susidomėjimas kaukių 
baliumi, kuris bus šį vakarą, žy
miai padidėjo ir vėliausiai staliu
kus užsisakantiems rengėjai turė
jo atsakyti vietas, dabar praneša, 
kad išnuomavo dar vieną salę—pa 

j čią gražiausią, kurioje sutalpins 
■ visus svečius. Todėl yra visi kvie
čiami atsilankyti j balių, nors ir 
iš anksto neužsisakę staliukų. Vie
tos visiems pakaks Ir svečiai ne
bus suspaustf.

— Drama “Prieš srovę”, dar ži
nomą kun. Antano Strazdelio var
du, kuri statoma kovo 3-4 dieno
mis Marijos Augštesniojoj mokyk
loj, vaizduoja baudžiavos laikus 
Lietuvoje nuo 1780 ligi 1833 me
tų. Dramoje vaizduojamas bau
džiavos laikotarpis primena dabar
tinę baudžiavą Lietuvoje. Dramos 
autorius veikale parodo 18 veikė
jų, šiame originaliame Chicagos 
pastatyme jų bus 30. Veikalo a- 
pimtimi, aktorių skaičiumi ir pa
statymo įvairumu “Prieš srovę" 
bus didžiausias pastatymas Chica
gos lietuvių scenoje.

— Tėvų Marijonų Bendradar
bių 10 skyrius (Bridgeport) ruo
šia metinę vakarienę vasario 12 
d. G vai. vak. šv. Jurgio parapi
jos svetainėje.

Visa valdyba ir komisija dar
buojasi vakarienės pravedimu. 
Skyriaus vioe-pirm. M. Melkienė 
iškeps skanių pyragų. Vakarienės 
programoje bus kalbų ir įdomus 
filmas. St. Pieža parodys filmą. 
Visi kviečiami. Valdyba

—Sophie Barčus vakarinėje ra
dijo programoje vasario 13 7 v.v. 
bus Vasario 16 d. minėjimas.

Kalbės visų nepaprastai mėg
stamas kalbėtojas dr. Jonas Ado
mavičius, deklamuos viena iš ge
riausių deklematorių aktorė Venc- 
lauskaitė-Apeikienė. Programą pra 
ves Vyt. Kasniūnas.

Šį įspūdingą Vasario 16 d. mi
nėjimą praves Sophie Barčus. '

— Teisybės Mylėtojų draugijos 
mėnesinis susirinkimas bus vasa
rio 12 d. 1 vai. p.p. Chicagos Lie
tuvių auditorijoje, 3133 So. Hals- 
ted St.. Mokesčiai bus priimami 
nuo 10 vai. ryto. Visi nariai ir na
rės kviečiami į susirinkimą

A. Kaulakis, r aš t.

300 DAINŲ IR GIESMIŲ

] kurios telpa plokštelėse t. y. 
j 150 plokštelių. Jų didelė dalis 
'tik ką gauta iš Europos. Visos 
šios plokštelės yra kataloge, 
kuris dabar išleistas ir kainuo
ja tik 90 centų. J. Karvelis, 
3322 S. Halsted St., Chicago, 
III. Tel. YArds 7-0677.

Vytauto Augustino
LIETUVOS VAIZDŲ ALBUMAS

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 

progomis. Albumo vaizdai kalba a- 
pie Lietuvą visiems suprantama 
kalba, todėl jis tinka visiems, ne
žiūrint, kokia kalba jis bekalbėtų.

ALBUMAS LIETUVA
yra gražiausia dovana 
Vasario 16-sios proga

Kaina $6.00
Užsisakyti galima “Drauge”

2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, III. 
ir pas knygų platintojus

Rcmkite dien. Draugą!

—Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungos Chicagos skyriaus narių 
susirinkimas su kavute buR šj šeš
tadieny <11-11 d.) 8 vai vak Lie
tuvių auditorijos šiaurinėje salėje, 
3137 So Halsted St. Susirinkime 
bus paminėta Vasario IG-ji ir svar
stomi svarbūs organizaciniai rei
kalai. Trumpą meninę dalį atliks 
jauna dainininkė Teresė Papšytė, 
jaunas pianistas Manigirilas Mo- 
tkoitis, Jaunimo Teatro vaidinto
ja Dalė Beinoraitė ir kiti. Daly
vaus Stasė Norkutė, kuri atsakinės 
mums rūpimus klausimus. Kviečia
me visus narius dalyvauti šiame 
susirinkime

Skyriaus valdyba
— Brldgeporto namų savininkų

susirinkimas bus vasario 14 d. 
7:30 vai. vak. Lietuvių auditorijos 
mažoje salėje. Visi nariai kviečia
mi į susirinkimą ir prašoma atsi
vesti savo kaimynus. Metinis nario 
mokestis 3 dol. Valdyba

— Augštuosiuose Lituanistikos 
kursuose paskaitos šį šeštadienį 
vyksta 2-6 vai. T. Jėzuitų namuo
se, 5541 So. Paulina St. Lituanis
tikos Institutas ragina visus stu
dentus lankyti šias paskaitas.

— Tėvų Marijonų Bendradarbių
10 skyrius vasario 6 vai. vak. ren
gia skanią vakarienę su įdomia pro 
grama šv. Jurgio parap. svetainė
je. Rengėjos kviečia visus į šau
nią vakarienę. Valdyba

— Labdarių Sąjungos l kuopos
mėnesinis susirinkimas bus vasa
rio 12 d. 1 vai. popiet šv. Kryžiaus 
parapijos mokyklos susirinkimų 
kambaryje. Kviečiame gausiai at
silankyti ir naujų narių atsivesti.

Valdyba
— Šv. Pranciškaus Vienuolyno 

Rėmėjų 3 skyriaus mėnesinis su
sirinkimas įvyks vasario 12 d. 2 
vai. popiet tuojau po Labdarių su
sirinkimo. Kviečiame gausiai atsi
lankyti ir naujų nąrių atsivesti.

Valdyba
—ŠAULIŲ KLUBO UŽGAVĖNIŲ 

BALIUS įvyks šeštadienį vasario 
m. 11 d., Lietuvių Auditorijoje. 
Komedija “KURČIAS iŽENTAJ ’ 
B. Jonušo orkestras. Gėrimų bu
fetas. Kasa veikia nuo 6 v.v. Vai
dinimo pradžia 7 vai. Suaugusieji 
aukoja $1.50, studentai ir moks
leiviai 75 centus.

301
LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 

INSTITUTAS

Išlaikomas
Mokslinių Studijų Klubo

SEMESTRAS SOCIALINĖMS 
STUDIJOMS

Seselių Kazimieriečių Kolegijoje 
MAUYVVOOD COLJLUGE EXTENS1ON

Scranton. Pa.
Vasario 11 d. Petras Maldeikis 

skaito: Popiežiaus Pijaus XII peda- 
; goginės enciklikos.

Paskaita įvyksta Seselių Ka- 
zimieriečių senuose rūmuose, 
2601 W. Marąuette Rd. Prašo
ma nesivėlinti.
aooogassBnBftF— ,
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P 0 P U L A R 

LITHUANIAN RECIPES
Snrinko JlJZfi DAŪ2VAED1ENS

Tai nepaprasta knyga. Vlr8 200 re
ceptų grynai lietuviškų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
dlenS, kuri dažnai pasakodavo apie 
lletuvlRkug vai(flus per Chicagos ra
dijo Ir televtzljoe atotla, surinko pa- 

I Siu. įdomiausius HetuvlSkų valgių 
i receptus Ir DRAUGAS Juos tAletdc 
labai parankioje formoje. Pirmą, kar
tą tokia knyga pasirodo knygų rin
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang- 
llfikal skaitantiems lletūvlama

Kaina — $2.00 

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2834 So. Oakley Avenoe,

CHICAGO 8, ILL.
2884 So. Oakley Avė.

illiiiiiiiiiiniiiiiiiiiuiiiiiniiiiiiiiiiiiiiimi
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti. pasiskelbkite smulkių skelbimų Į skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrginla 7-6640. 

lllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllt


