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MAROKAS SKELBIAMAS NEPRIKLAUSOMU
Sekretorius po kelionės

SALOMĖJA NARKĖLIONAITĖ 
Mūšy, korespondentė New Yorkc

JUNGTINES TAUTOS. — Beveik po šešių savaičių nebuvimo, 
Gen. Sekretorius Dag Hammarskjcld vėl, įprastiniu mandagumu, 
sveikinasi su spaudos žmonėmis, tardamas, jeg jam malonu būti 
drauge.

Baj

Busimasis abiejų kraštų ryšys
sutariamas lygaus su lygiu

Tai jau beveik rutininis susi
tikimas po to, kai jis tik kur 
nors ilgesniam išvyksta ir pas
kui sugrįžęs tuojau pat surengia 
spaudos konferenciją, kad galėtų 
mintimis pasidalinti.

Aplankė /7 kraštų
Gen. Sekretorius dabar ką tik 

grįžo iš Indijos, kurios Bangalo- 
re mieste buvo JT Tol. Rytų Eko 
nominės Komisijos sesija. Jis te
nai, žinoma, pasakė savo numa
tytas kalbas ir atliko ceremoni
jas, bet ne tai svarbu. Dėmesio 
centre yra jo apsilankymas sep
tyniolikoje kraštų, kuriuose jis 
domėjosi viskuo, kas tik gali bū
ti įdomu geram ūkininkui, apžiū
rinėjančiam savo laukus.

Ne taip, kaip prieš jį buvęs 
Trygue Lie. Dag Hammarksjold 
nedrožia tiesiai į akis, ką jis ma
to ar jam kiti teigia, šiuo atveju 
Švedijos Dagas bus pralenkęs 
savo kaimyną norvegą diploma
tiniu lankstumu. Jis maždaug 
viską žino, ar bent taip vaidina, 
bet iš jo neišgirsi nieko, prie ko 
vėliau galima būtų kibti, aiški
nant, jog jis palaiko katrą nors 
pusę.

Ir, kai daugiau, kaip valandą 
užtrukusioje spaudos įionferen- 
cijoje Hammarksjold iš visų pu
sių buvo apipilamas klausimais 
ir tai daugiausia liečiančiais pa
dėtį Vid. Rytuose, jis visą laiką 
laikėsi savo. Jis tvirtino, kad tik
rovėje tenai nesą taip, kaip dra
matiškai viskas pavaizduojama 
ir kad nesą pagrindo panikai. Bet 
jis teigė, kad, nors tuo tarpu ir 
nesimatą galimybių pilnam su
sitarimui, tačiau jis vylėsi, kad 
palaipsniui galima bus sprendi
mo prieiti.

Jis keletu atvejų atmetė fra
zes, kaip ne vietoje vartojamas, 
jau išgarsėjusias „brink of war“ 
ir „armament race“, aiškinda
mas, kad geriau nevartoti žodžių, 
kurie nevienodai suprantami.

Kalbant apie padėties rimtu
mą ir dar surimtėjimo atvejį Vid. 
Rytuose, Gen. Sekretorius tvir
tino, kad, reikalui esant, Palesti
noje esamas armisticijos perso
nalas galėtų būti padidintas, bet 
tuo atveju, jei būtų norima siųs
ti kariuomenę, tai jau šitai turė
tų pareiti nuo naujos JT, grei
čiausia, Saugumo Tarybos akci
jos.

Kaip vėliau pasirodė, vos vie
nai dienai nuo šio Gen. Sekreto
riaus pareiškimo tepraslinkus, 
Londone buvo pranešta, kad trys 
didieji (JAV, britai ir prancū
zai) sutarę imtis karinės akcijos 
prieš agresorių, jei kiltų karas 
tarp žydų ir arabų.

Neabejojama, Kad Dagas šitą 
jau bus ir anksčiau žinojęs, nes, 
kaip tvirtinama, toks trijų nuta
rimas buvęs padarytas Edenui 
viešint Washingtone. Kaip JT 
galva, Dagas, be abejo, yra kon- 
feravęs su visomis suinteresuo
tomis šalimis, tiesioginiai ar ne
tiesioginiai surištomis. Tik, jis 
prisipažino, kad jo tarpininkavi 
mo nebuvę prašyta, todėl, kaip 
jis sako, jam „nebūtų protinga 
šokti į sceną“. Trys didieji, kaip 
žinia, akcijos imasi, remdamiesi 
savo 1950 m. dekleracija, kai jie 
garantavo status quo Vid. Rytuo
se.

Grįžo protingesnis
Aplankydamas tiek daug kraš 

tų ir turėdamas progos, kad ir 
trumpai, pažvelgti tikrovei į

akis, Hammarksjold sako, kad ši 
kelionė jam davusi daug: jis grį
žęs žymiai protingesnis, nes pa
matęs, kiek mažai Jungtinės Tau 
tos yra nuveikusios ir kiek daug 
joms dar reikia nuveikti.

Diplomatiškai praslinkdamas, 
jis gyrė visų jo aplankytų šalių 
žmones ir jų vyriausybes, susirū
pinusias ir užsiėmusias sunkių 
problemų sprendimu. Iš Jungti
nių Tautų būstinės, kaip jis pa
sakojo, yra vienoks vaizdas, ir 
kitoks vaizdas į JT, kai žiūri iš 
tolimų kraštų. Čia, žinoma, jis 
galvoje turėjo ėkonominę pagal
bą civilizacijoje atsilikusiems 
kraštams. Nesmerkdamas vals
tybių, kurios duoda finansinę pa
ramą, nei kaltindamas imančių, 
jis visdėlto tvirtino, kad bendro 
labo dėlei yra geriau, kai ta pa
galba vyksta per JT.

Nenori į Romų
Ryšium su Dago pasakojimu, 

kad kaikur jo aplankytuose kraš
tuose į Jungtines Tautas žiūrima 
kaip į kažką augšto ir nepasie- 
’kiapio, korespondentai prisispy
rę klausė jį, ar jis nepakeitęs sa
vo nuomonės ir dėl ateinančios 
sesijos vietos. Jam buvo teigia
ma, kad ar nebūtų geriau įvesti 
praktiką JT savo sesijų rinktis 
ne vienoje vietoje New Yorke, 
bet kiekvieną kartą vis kitur, kad 
tuo būdu tautos labiau su JT su
sipažintų.

Tačiau Dagas ir dabar sakėsi 
esąs priešingas kėlimuisi bet kur, 
nes tai būtų „neprotingas pini
gų švaistymas“. Betgi jis sutiko 
su mintimi, kad ilgainiui galima 
būtų išdirbti planą, ir tik pagal 
jį veikti.

Šis Gen. Sekretoriaus atsaky
mas kaikuriems pliūptelėjo kaip 
šaltu vandeniu, nes čia, Azijos— 
arabų blokui ir Europos valsty
bėms remiant kėlimąsi Romon 
šiam rudeniui, jau buvo mano
ma, kad ir Hammarksjold pakeis 
savo nuomonę.

Eilei nusivylusių koresponden
tų, jau po konferencijos, Pakis
tano laikraščio atstovė beveik ši
taip drožė:

— Gėdos turėtumėte ir jūs į 
Europą veržtis, kaip ir tie diplo
matai, kurie tiesiog dūsta be jos 
prašmatnių restoranų, kad galė
tų geriau pavalgyti ir smagiau 
laiką praleisti. Jau užtenka tos 
Europos. Vis Ženeva ir Žefieva, 
Londonas ir Londonas, Paryžius 
ir Paryžius, o dabar jau Roma. 
Aišku, Romoje juk dar nepagy- 
venot. Ar ne geriau būtų, jei pa-

Užšalęs Reinas 
geriausi Reino

.e* s*
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ties garsiuoju Lorch miesteliu, kur auga nemažiau garsu® vynuogynai, 
vynai. Nė senukai neatsimena, kad Reinas kada būtų taip užšalęs.

Vaikai vakar pirmi

sveikino popiežių
VATIKANAS, kovo 3. — Va

kar popiežius Pijus XII sulaukė 
80 metų amžiaus. Vakar taipgi 
suėjo 17 metų nuo jo išrinkimo 
popiežiumi. Vainikavimo iškil
mės, kurios šiemet bus iškilmin
gesnės, bus ne kovo 11 d., bet 
kovo 12 d., kad daugiau žmonių 
galėtų daly vauti sekmadienio po
ilsiu besinaudodami. Jų centras 
bus šv. Petro bazilika.

Pirmieji vakar popiežių pasvei 
kino ne kardinolai ir diplomatai, 
bet 200 vaikų, kurie susirinkę 
aplink popiežių dainavo sveikini
mus savo gimtąja kalba ir įteikė 
tortą su 80 žvakučių. Sveikinu
sių grupėje buvo Italijos, Pran
cūzijos, Danijos, Graikijos, An
glijos, Vengrijos, Vokietijos, 
JAV, Lenkijos, Airijos, Indonezi
jos, Olandijos, Rusijos, Ispani
jos, Kanados, Belgijos, Argenti
nos, Venezuelos ir Urugvajaus 
vaikų.
Likviduotas mažasis

Brazilijos sukilimas
RIO DE JANEIRO, kovo 3. — 

Amazonės džiunglėse pradėtą 
Brazilijos aviacijos sukilimą rei
kia laikyti baigtu, nes sukilimui 
vietoje vadovavęs aviacijos ma
joras Veloso pagautas, o sukili
mo štabo kiti du karininkai su 
lėktuvu pabėgo į Boliviją.

Iš jų uogų daromi 
.. (INS)

Prancūzijos vadai priėmė
kvietimą lankytis Rusijoje

PARYŽIUS, kovo 3. — Prancūzijos užsienio reikalų ministeris 
ir premjeras gegužės ,14 d. išvyksta Maskvon kaip Sov. Rusijos 
vyriausybės svečiai.

Sovietų ambasadorius Vino- 
gradovas įteikė savo vyriausybės 
pakvietimą kovo 1 d. vakare ir 
už kelių valandų gavo atsakymą, 
kad pakvietimas priimtas.

Tai jau antras Maskvos pa
kvietimas kelių mėnesių bėgyje. 
Kelionę Maskvon turėjo atlikti 
buv. premjeras Faure, bet kelio
nę atšaukė po to, kai sovietų de
legacija Jungt. Tautų gen. asam
blėjoje balsavo už Alžyro klausi
mo svarstymą. Prancūzijos de
legacija tada pasitraukė iš JT 
sesijęs ,o Maskvai buvo praneš
ta, kad pakvietimas vykti Rusi
jon grąžinamas atgal.

Kad Maskva pakartojo kvieti
mą, įvykis nėra eilinis. Prancūzų 
kelionė Maskvon ir balandžio 
mėn. įvykstanti Bulganino ir 
Chruščevo kelionė Anglijon su
daro dalį Kremliaus planų Euro
poje. Jų siekiai yra žinomi, tik 
dar neaiškūs nauji pavaikščioji
mai, nes jie reikalingi po Ženevos 
konferencijos, kur buvo susirem
ta kaktomis ir niekur nepajudė
ta.

Nepamirština, kad šiuo metu

Anglai pašalinti iš Jordano
karinių pajėgų vadovybės

galvotumct, kad sesija turėtų .. . .. . T , „ bent šiuo metu tokio mosto nesi-kur nore i Aziją ar j Lotynų Ame! .
i i ,*• m • „„Aiai įtikėjo. Londonas atleidimo tike-nką keltis. Tenai tai bent pačiai . ....... . ,josi, tik niekad nemanė, jog tai 

įvyks dabar, būsimų santykių iš 
anksto neaptarus.

Jordano ir Anglijos santykiai

organizacijai būtų naudos!
Bet tokios kalbos ir tas sekre

toriaus tvirtinimas, jog jis neno
ri į Romą, dar nereiškia, kad čia 
kova už Romą sustos. Kadangi

AMMANAS, kovo 3. — Jordano vyriausybė vakar padarė 
istorinės reikšmės įvykį, kai atleido iš savo karinės tarnybos visus 
Anglijos karininkus.

Nė Ammanas nė Londonas

ikšiol buvo draugiški, nes Jorda 
nas yra ne tik Anglijos kūrinys,kitų rūpesčių šiuo metu, išskyrus jr ikšiol jog ūkiškaį maitina;

Palestiną, nėra, tai galima ir apie 
Romą pasvajoti.

• Australija ir Kanada kartu 
darys atominius bandymus Aus
tralijos dykumose.

kalendorius

Kovo 3 d.: šv. Kunigunnda. 
Lietuviškas: Uosis.

Oras Chicagoje

Dalinai apsiniaukus, tempe
ratūra viršum 40 laipsnių.

Saulė teka 6:24, leidžiasi 5:42.

mas, bene 25 mil. dol. kasmet 
duodant Jordano kariuomenei iš
laikyti. Juk anglai sukūrė tą gar
sųjį Arabų Legioną (taip vadi
nasi Jordano karinės pajėgos), 
kuriam nuo 1939 m. vadovavo 
dabar atleistas gen. J. B. Glubb, 
jau Jordano pilietis ir pašos titu
lu apdovanotas. Vakar šešiais 
tankais palydėtas į aerodromą 
gen. Glubb išvežtas į Londoną. 
Taip baigėsi arabų kraštuose gar 
siojo Arabijos Lawrence tradici
jos ir mistika.

Kaptu su Glubb atleisti anglai 
karininkai, vadovavę Legiono 
žvalgybos ir intendantūros sky
riams.

Atsiskyrimą su anglais pasku
bino didelės riaušės, kurias sukė
lė nacionalistai ryšium su Lon
dono spaudimu į Jordano vyriau
sybę dėtis prie Bagdado pakto. 
Arabų kraštai, Egiptui vadovau
jant, pasiūlė surasti iš savo iš
teklių tuo3 pinigus, kuriuos Jor
danas gauna iš Anglijos, kad tik 
Jordanas liktų už Bagdado pakto 
sąjungos. To tikslo, atrodo, ir pa
siekta.

Ateitis parodys įvykių raidą, 
bet momentas tikrai buvo svar
bus abiem pusėm, jei Jordano ka 
binetas prieš gen. Glubb atleidi
mą ir Anglijos kabinetas po jo 
atleidimo posėdžiavo ilgas va
landas.

Maskvoje vieši buv. Prancūzijos 
prezidentas Auriol ,esąs Sov. Ru
sijos prezidento maršalo Voroši- 
lovo svečias, kuriam dideles vai
šes užvakar vakare surengė so
vietų vyriausybė.

Auriol kelionė jaudina diplo
matinius sluogsnius, nes žinoma, 
kad ir iš jo Kremlius ko nors no
ri. Auriol yra socialistas, kaip ir 
dabartinis Prancūzijos premje
ras Guy Mollet. Neabejotina, kad 
per Auriol sutvarkyta Mollet ke
lionė į Maskvą, nes Molotovas 
turėjo ilgą pasitarimą su Auriol 
prieš pakvietimo įteikimą ir jį 
užtikrino, kad Rusijos — Pran
cūzijos santykiai turi būti drau
giškesni.

Socialistų lankymasis Maskvo
je pavojingas ir todėl, kad ne be 
Maskvos patarimo Prancūzijos 
komunistai reikalauja „liaudies 
fronto“ vyriausybės, kurioje bū
tų sutelktas visas kairysis spar
nas nė komunistų neišskiriant. 
Žinoma .negalima manyti, kad 
prancūzų socialistai išduotų Mas 
kvai visą ikšiolinę Vakarų poli
tiką, tačiau gali padaryti mostų, 
kurie ją ilgainiui susilpnins. Ne
pamirština, kad socialistai sva
joja būti ateities Europos vienin 
teliais valdytojais. Maskva tą 
svajonę gali savo reikalams pa
naudoti.

Suomijoje pradėtas

visuotinis streikas
HELSINKIS, kovo 3. — Suo

mijoje pradėtas visuotinis strei
kas, kai darbdavių federacija ne
sutiko pakelti atlyginimo visiems 
darbininkams, nes pakilo pragy
venimas, prieš Kalėdas leidus pa
kelti kainas kaikuriems produk 
tams. Darbininkų unijų centras 
reikalavo numušti kainas iki 
gruodžio 31 d. lygio, jei nenori
ma kelti darbininkų atlyginimo.

Ūkininkai, protestuodami kal
bas apie maisto produktų kainų 
sumažinimą, nutraukė produktų 
pardavimą, todėl kai krautuvės 
atsidarė gandui apie streiką pa
plitus, viskas tuojau buvo išpirk
ta. Visa Suomija dabar mirę3 
kraštas: neina nė vienas trauki
nys, neskrenda nė vienas lėktu
vas, nedirba nė vienas fabrikas. 
Tai pirmas streikas Suomijoje 
nuo 1917 metų.

PARYŽIUS, kovo 3. — Vakar čia Prancūzijos ir Maroko at
stovai pasirašė deklaraciją, kuria Marokui pripažįstama nepri
klausomybė, bet jis pasilieka sąjungoje su Prancūzija.

Reiškia, kad Maroko sultonas 7- 7 7~7 7 7 777
gavo tai, ko reikalavo atvykęs ^niegflS, Iečiai ližpylc 

derėtis: pirmiau nepriklausomy
bės deklaracija, tik paskui dery
bos dėl būsimo ryšio; Prancūzija 
atsisako nuo protektorato sutar
ties ir sudaromos naujos sutar
tys, bet jau su nepriklausomu 
Maroku.

Tokiu būdu derybos toliau 
vyks ne dėl Marokui duotinų re
formų protektoratą paliekant, 
bet dėl būsimų Maroko ir Pran
cūzijos santykių.

Nebėra abejonės, kad Marokas 
gauna ne vidaus savivaldą, bet 
pilną nepriklausomybę ta pras
me, kad pats tvarko savo kari
nes pajėgas (apsaugą) ir turi 
savo diplomatinę tarnybą. Žino
ma, prancūzai dar išsiderės kiek 
laiko karinei apsaugai savo ran
kose išlaikyti.

Kitą savaitę ir Tuniso delega- 
cjia pradeda derybas dėl pilnos 
nepriklausomybės gavimo, nes 
gauta savivalda tenkintis nebe
nori. Tunisas, žinoma, gaus tai, 
ką išspaudė ir Marokas.

Tarp Maroko ir Tuniso guli 
plačios Alžyro sritys, su kurio
mis Prancūzija dar nežino ką da
ryti. Tuo tarpu prancūzai jam 
nenori net savivaldos duoti, bet 
laimės gal tie, kurie nenori būti 
Prancūzijos provincijos pilie
čiais.

Dulles išvyko ilgon

kelionėn po Aziją
WASHINGTONAS, kovo 3. —

Valstybės sekret. Foster Dulles 
vėl išvyko į ilgą kelionę, kurios 
metu aplankys 10 Azijos kraštų.

Kelionė turi du tikslus: sustip
rinti kolektyvinį saugumą Azi
joje ir pasirinkti žinių nustatyti 
savajai politikai ryšium su nau
jomis Sov. Rusijos pastangomis 
toje pat erdvėje.

Foster Dulles skrenda tiesiog 
į Karachi, kur pirmadienį prasi
deda Manilos pakto narių kon
ferencija. Dulles viešai mano, 
kad pavojai Azijoje dabar dides
ni negu Europoje.

Baigęs konferenciją Pakista
ne, Dulles lankys Indiją, Ceiloną,
Indoneziją, Siamą, Vietnamą, Fi
lipinus, Formozą, Korėją ir Ja
poniją.

Tuo pat metu Anglijos užsie
nio reikalų ministeris panašią 
misiją atliks Vid. Rytuose.

• Peronui leista gyventi Pana
moje, bet reikia susilaikyti nuo 
politinės veiklos.

Piety Korėjos karius
SEOULAS, kovo 3. — į šiau

rės rytus nuo Seoulo netoli de
militarizuotos zonos nuo kalnų 
slenkąs sniegas ir ledai užgriuvo 
83 kariuomenei skirtas patalpas, 
priglaustas kalnų pakriaušėse, 
ir gyvus palaidojo P. Korėjos ka 
rius. Tie kariai ten saugojo de
markacijos liniją. Tikras aukų 
skaičius dar nežinomas, bet bus 
daugiau kaip šimtas. Manoma, 
kad amerikiečių ten nebuvo.

Kalnuose sniego buvo daug, 
ne3 kelinta diena gausiai sninga. 
Kaikur sniego danga siekia 19 
pėdų.

• Didiesiems bombonešiams 
Amerikos žemyne išsklaidyti 
prašoma kongreso pritarimo dar 
24 aviacijos bazėms statyti.

• Atominė energija bus svar
biausias pasaulio energijos šalti
nis šiam šimtmečiui besibaigiant 
— pareiškė žymus atominis moks 
lininkas prof. Watson - Munro.

• Neutralioji Austrija organi
zuoja nedidelę savo karinę avia
ciją su sprausminiais lėktuvais.

Steuben stiklo taurė, kurią kardi
nolas Spellnian dovanojo vakar po
piežiui Pijui XII jo 80 metų sukak
ties prosą. (INS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Iždo sekret orius Humphrey ir darbo sekretorius Mitchell 

neigia gandus, kad juodu galėtų būti respublikonų partijos viee- 
prezidentiniai kandidatai. Vita daugiau kalbų apie tai, kad didėja 
opozicija prieš Nixoną.

— Vakar pasirašytos Amerikos sutartys su Indija penkiems 
projektams finansuoti, ir tam reikalui duota 25 mil. dol. kredito. 
Tai pusė Indijai paremti skirto kredito šiais metais.

— Danijos premjeras Hanscn išvyko Sov. Rusijon su oficialiu 
vizitu. Ten išbus vienuolika dienų.

— Kalbėdamas anglosaksų spaudos atstovų surengtų pusryčių 
proga, vakar Prancūzijos naujasis užsienio reikalų ministeris labai 
kritikavo Vakarus (suprask Ameriką) ui perdėtų dėmesio sutelki
mą į saugumą ir nesirūpinimą taika. Jei Vakarai toje srityje nie
ko nebegalį pasakyti, tai jie pralaimėsią propagandiškai ir poli
tiškai.

— Netoli New Yorko centro (Port Chester) du plėšikai vakar 
pagrobė iš banko 188,000 dol. Pirma jie naktį pasigrobė banko 
tarnautoją, išklausinėjo banko darbo tvarką, o ryte sulaukę tar
nautojo su seifų raktais privertė pinigus atidaryti ir net į automo
bilį juos sunešti.
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Didžiausias dramos pastatymas Chicagoje
Dalyvauja 30 Chicagos lietuvių vaidintojų. 6 skirtingi scenovaizdžiai. Sulenkėjusių 

bajorų siausmas ir lietuvių baudžiauninkų kančios. Istoriniai skriaudėjų ir skriaudžia
mųjų kostiumai. Visa tai parodoma nepalyginamų pasisekimų turėjusioj Lietuvoje vai
dintoje J. Petrulio dramoje.

PRIEŠ SROVĘu

(Liaudies dainiaus kun
->Zlz

A. Strazdo—Strazdelio gyvenimas)

NAUJAS RELIGINIS IR KULTŪRINIS 

CENTRAS
Centras Chicagoje valdybos pirmininkas; gen. Po-

Lietuviai Jėzuitai, norėdami I vilas Plechavičius, Lietuvos Ka-

Statoma kovo 3 ir 4 d. Marijos Augštesniojoj Mokyki. California ir Marąuette Rd. kamp.
KOVO 3 d., ŠEŠTADIENĮ, PRADŽIA 7 VAL. 30 MIN.

KOVO 4 d., SEKMADIENĮ, PRADŽIA 3 VAL. 30 MIN.
Pamatysite, kaip baudžiauninkai buvo mainomi į šunis ir šaudomi vietoj zuikių . ..

Sunkieji baudžiavos laikai primins dabartinę raudonųjų baudžiavų pavergtoje Lietuvoje.
Vietos numeruotos. Įsigykite biletus iš anksto, kurie platinami visose Chicagos lie- lį)

tuviškose apylinkėse.
JAV Lietuvių Bendruomenės Chicagos Apygardos Valdyba

patarnauti lietuviškajai visuo
menei, ypatingai jaunimui, pa
sitarę su vadovaujančiais lietu
vių visuomenės sluogsniais, už
simoja statyti Chicagoje erdves 
nes gyvenimo bei darbo patal
pas. Jose ir mūsų visuomenė ras 
tinkamos vietos religinei, kultū
rinei bei organizacinei veiklai.

Nepaprasta malonu, kad šiam

rininkų Ramovės Centro vaidy
bos pirmininkas; Antanas Gul- 
binskas, Lietuvių Mokytojų 
Draugijos Centro valdybos pir
mininkas, dr. Jonas Bajerčius, 
L. B. Chicagos apygardos pir
mininkas, Alicija Rūgytė, Augs 
tesnės Lituanistikos mokyklos 
direktorė; Sofija Oželienė, L. K. 
Birutės Draugijos pirmininkė;

Nauju kultūrinio centro projektas

Tėvų Jėzuitų planui Jo Eminen- dr. J. Starkus, Medikų Draugi- 
cija Chicagos kardinolas jos “Gaja” pirmininkas; kun.
Stritch suteikė savo .palaimini- Adolfas Stasys, Chicagos Sen
iną. draugių Ateitininkų valdybos

I pirmininkas; dr. M. Budrienė, 
Lietuvos Skautų atstovybė; D. 
Kaminskienė, Liet. Katalikių

Šio religinio bei kultūrinio 
centro statybą globoja ir remia 
garbės komitetas, kuriame ma
loniai sutiko dalyvauti: J. E. 
vysk. Vincentas Brizgys, Dr. 
Petras Daužvardis, Lietuvos 
valstybės konsulas, prel. Ignas 
Albavičius, prel. Balys Urba, 
prel. Kazimieras Bičkauskas, 
prel. Damazas Mozeris, kan. Jur 
gis Paškauskas, kun. Juozas 
Šaulinskas, kun. Antanas Mar- 
tinkus, kun. Anicetas Linkus, 
kun. Petras Gasiūnas, kun. Pet
ras Katauskas, kun. Anast. Va
lančius, kun. St. Petrauskas, 
Chicagos apygardos Kunigų Vie 
nybės pirmininkas; kun. A. Juš
ka, A. L. R. K. Federacijos ge
neralinis sekretdrius; Leonar
das Šimutis, Sr,, ALRK Susivie
nijimo pirmininkas; Antanas 
Rudis, buvęs Illinois Lietuvių 
Prekybos Rūmų pirmininkas; 
Benediktas Babrauskas, Lietu
vių Rašytojų Draugijos Centro

Moterų atstovė; Juozas Bačiū- 
nas, visuomeninkas; J. Juozai
tis, Lietuvos Vyijių atstovas; 
Juozas Mozeris, banko direkto
rius; Alfonsas Valadkaitis, Chi
cagos Šaulių Klubo pirminin
kas; Vladas Šoliūnas, Chicagos 
Studentų Ateitininkų draugovės 
pirmininkas.

Šia proga lietuviai Jėzuitai 
nuoširdžiai prašo ir visos lietu
viškos visuomenės padėti jiems 
įvykdyti šį didį uždavinį, kurio 
vienintelis tikslas bus rūpintis 
lietuvių religiniais, kultūri
niais bei tautiniais reikalais. 
Kiekviena, ir mažiausia, auka 
šiame darbe bus labai svarbi. 
Statybos fondui aukas galima 
siųsti šiuo adresu: Jesuit Fa- 
thers, 5541 So. Paulina St., Chi- 
cago 36, Illinois.

VERKĖ LIETUVIŠKOS KĄNKLĖS
kvietė kun. kleb. J. Šaulinską, 
kun. J. Borevičių, žurnalistą V. 
Kasniūną ir mokytoją J. Griga
liūnienę.

Klebonas kun. J. šaulinškas Lietuvių tautos ir savo artimųjų 
atkalbėjo rūpestingai paruoštą raudą. Valaitytei, kankliams pri- 
invokaciją, kurioje atsispindėjo tariant, pradėjus deklamuoti B.

Vasario 26 d. Visų šventųjų 
parapijoj, Roselando kolonijoje,
Chicagoje, įvyko Lietuvos nepri 
klausomybės minėjimas, kurį 
kasmetai rengia vietos Roselan
do Lietuvių Bendruomenė. Minė
jimas pradėtas 10 vai. pamaldo
mis, kurias aukojo už kenčiančią 
Lietuvą ir pasakė įspūdingą pa
mokslą kun. Jonas Borevičius,
S. J. Pamokslininkas klausyto
jus. mintimis nukėlė į mylimąją 
Lietuvą, prie nežinomojo karei
vio kapo...

Įnešė vėliavas į bažnyčią
Pamaldose gausiai dalyvavo 

vietos lietuviai ir priėmė šv. ko
muniją, aukodami už Lietuvą..
Prieš pradedant pamaldas, Litu
anistikos šeštadieninės mokyklos 
vyresnieji mokiniai įnešė Lietu
vos ir Amerikos vėliavas, lydimi 
tos pačios mokyklos mergaičių 
tautiniuose rūbuose. Jaunesnieji 
mokiniai, vedami mokytojų: B.
Balšaitytės, J. Grigaliūnienės, L.
Lazauskienės ir B. Briedienės, at
žygiavo pasipuošę tautinėmis 
juostelėmis. Pamaldų metu gie
dojo Visų Šventųjų parap. cho
ras, vadovaujamas R. Sabonio.
Choras pamaldas pradėjo „Pul
kim ant kelių“, „Marija, Marija“ 
ir baigė didingai užtraukdami 
Lietuvos himną. Tuojau po pa
maldų Visų Šventųjų parap. sa
lėje buvp iškilmingas minėjimo 
aktas. Į salę prigužėjo nelauktai 
daug susipratusių lietuvių: jau
nų ir vyresnio amžiaus. Tokioje 
mažoje kolonijoje toks gausus 
dalyvavimas ypatingai aktyviai 
pasiieiškus jaunimui buvo aiškus 
įrodymas, kad savo gimtinę myli
me ir kad nenurimsime, kol bus 
išlaisvinta iš bolševikų nelais
vės.

Vytauto Kasniūno kalba
Iškilmingąją dalį pradedant,

Lietuvių Bendruomenės Rosclan-
, . . . r,. ,_ .lobu Gutknecnt is a worlu trave-do apyl. pirm. įnz. Vladas Sinke- ki. tt|ncatoi. p|t)1 cssor and philoso-

vičius garbės prezidiuman pa- piltr. m, wa- a protc»awr of Uw in

meilė Lietuvai ir ištikimybė Die
vui. Po invokacijos buvo pakvies
tas kalbėti žurn. mokytojas Vy
tautas Kasniūnas, kuris Chica
goje savo paskaitomis per radiją 
yra įsigijęs daug pagarbos. Pre
legentas įprastu gabumu kalbėjo 
apie Mindaugo Lietuvą, Lietuvą 
po Pirmojo Pasaulinio karo ir 
supažindino su dabartimi, taip 
pat švelnioje formoje palietė ir 
šiandienines mūsų pačių daro
mas negeroves — nevieningumą. 

Meninė dalis
Po kalbų sekė meninė dalis, 

kurią paruošė B. Balšaitytė. Pra
džioje pasirodė Roselando Litua
nistikos mokyklos mokiniai, pa
sakydami keletą eilučių. Iš jau
nųjų aktorių labiausiai išsisky 
rė pats jauniausias ir mažiausias 
5 metų amž. inž. Jono ir Liucijos 
Lazauskų sūnelis Juozas. Jis iš 
ėjo į sceną kaip tikras Vytauto 
ainis, drąsiai ir su tokiu tvirtu 
balsu, atkreipdamas visų dėme
sį, pasakė eilutę „Aš tėvyne“.

Pasirodė Chicagos Moksleivių 
Tautinio ansamblio kanklinin 
kai - ės, vadovaujami A. Kirvai- 
tytės. Jaunieji menininkai švel
niais kanklių niūniavimo ir dai
nų garsais tiesiog užbūrė salę, 
nes po jautraus pamokslo ir kal
bų visų mintis skraidė po Lietu
vą. Pasigirdus lietuviškų kanklių 
garsams ati odė, kad mes girdim

Brazdžionio eilėraštį „Šiaurės 
pašvaistė“, ir šaukiant šiuos žo
džius: Kas krauju tavo veidą nu
laistė. Ir ko raudi prie kryžkelės 
tu? — nevienam dalyviui pradė
jo veržtis ašaros iš akių.

Rožių puokštė
Ansamblio vad. panelei A. Kir- 

vaitytei atsidėkojant josios sam
būriui L. Čepaitytė įteikė raudo-

Aukų Lietuvos laisvinimui bu
vo gauta daugiau šimto dolerių. 
Aukojo tie asmens, kurie dar ne
buvo Alto suruoštame minėjime 
atidavę: Jonas Levickas ir Vy
tautas Sinkevičius aukojo po 
$10, Br. Andriukaitis $6, J. Bil- 
dušas, K. Čepaitis, A. Kubilas, P. 
Narbutis, J. Pleirys, P. ir E. Sta- 
revičius, J. Petreikis, A. Valavi
čiūtė, I. Vilkienė, R.‘ Virkau — 
po $5, S. Baltrimas — $4. Kiti 
aukojo po 3 ir mažiau. Be to bū
rys įsirašė į L. Bendruomenės na
rius. 32 asmenys sumokėjo soli
darumo nario mokestį. J. Levic
kas duodamas auką Altui nepa
miršo L. B. ir Balfo, kurio iždi
ninkui įteikė $5.

Rengėjams prie sėkmingo pa
minėjimo daug prisidėjo kun. J. 
Borevičius, S. J., per pamokslus 
aiškiai nušviesdamas minėjimo 
reikšmę. K. Bružas

KONTRIMOVIČ Stasys, Myko
lo brolis.

MEŠKŪNAS, Antanas, buvęs fo 
to biznyje Indiana Harbor, Indi
ana.

MIKALICNIENE—3ABLIAUS- 
KAITE Ona, ištekėjusi Ukmer
gėje.

PETRAUSKAITE — VIŠINS- 
KIENE Petronėlė, išvažiavus iš

VRUBLIAUSKAITE — KAZA
KAUSKIENE Zofija.

LIETUVOS KONSULATAS 
6147 So. Artesian Avė. 
Chicago 29, III.
Telef.: REpublic 7-8334

PAJIESKOJBIAS
broliai DANIELIUS, 
ir JUOZAS ALEK-

Paj ieškomi
Lietuvos 1908-9 metais, iš Ilakių ^'A^AS
valsčiaus, Gadenių kaimo. Gyveno NO&‘ GXV- aPle New York4- Yra 
Brooklyn, N.Y.

PUČKORIUS Juozapas iš Ketū
nų kaimo, Sedos valsčiaus.

RUČYS Juozas, Antano sūnus, 
gimęs 1911 m., kilęs nuo Pane
vėžio. Iki 1944 gyvenęs Vienna, 
Austrijoje.

SKROLIS Vitas, kilęs iš Suval
kų Kalvarijos.

ŠABLIAUSKAITE — M1KA- 
LICLIENE Ona.

ŠIKSTENAS — ČIKŠTE Jonas 
ir Leonas. ♦

VIŠINSKIENE — PETRAUS
KAITE Petronėlė.

žinių iš Lietuvos.
Rašyti:— Ona Narjsevičiūtė-

Bartkienė, 2446 West 69th St. 
Chicago 29, III.

KAI REIKALINGAS
ORKESTRAS

(didesnis ar mažesnis)
Koncertams, baliams, vestuvėms 
ir kit. parengimams kreiptis į 
niuz. BRONIU JONUŠĄ- Tel. PRo 
spect 6-6584.

PAJ1EŠK0JIMAI
Lietuvos Konsulatas pajieško 

šių asmenų:
ANDRULIS, Teofilis, gim. Dim- 

ny rožių puokštę. Programai pa- vaisi., Šiaulių
~'u"' t n : ’ BALČIŪNAS Jonas, Elenossibaigus LB pirm. inž. VI. Sinke
vičius pareiškė nuoširdžią lietu
višką padėką visiems prisidėju- 
siems prie šio minėjimo darbais, 
aukomis ir gausiu atsilankymu. 
Toliau buvo pakviestas tarti žodį 
Balfo 57-to skyr. pirm. K. Bru
žas, kuris maldavo padėti liku
siems lietuviams Europoje at
vykti į Ameriką, sudaryti jiems 
dokumentus. Tokius dokumentus 
sudaryti pasižadėjo 5 asmens. 
Laukiama daugiau.

brolis.
CEMENIS Martynas.
ČIKŠTE-ŠIKŽTENAS Jonas ir 

Leonas. Jonas — diplomatas tei
sininkas, Leonas — medicinos dak 
taras. Iki 1933-4 gyveno Rygoje’, 
o po to Kaune ar Vilniuje.

DAR.GIS Vincentas iš Ketūnų 
kaimo, Sedos valsčiaus.

GANDZELIS Juozapas ir Leo
nas iš Ketūnų kaimo, Sedos vai.

KAZAKAUKATTE Irena ir jos 
motina.

KAZAKAUSKIENE — \RUB- 
LIAUSKAITE Zofija, gyvenusios 
New York valstybėje.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Lietuvių bendrovė OVER- 

SEAS CARGO CO., atstovau
janti didelę anglų firmą IIAS- 
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. Rockvvell St. 

Chicago 32, III.
Tel. YArds 7-4337

AKORDEONO PAMOKOS
Derinimas ir Taisymas

SPECIALIAI PRADEDANTIEMS 
C Pamokos ......................... $12.00

Su nemokamu pasinaudojimu 
akordeonu.

Tiktai susitarus.
JOHN BLUMBERG

(Lietuvis)
4107 Archer Avenue, Chicago, III. 

Tel. AR 1-3453 arba VI 7-0350

KREIPKITE DĖMESĮ Į KAINAS, KURIOS YRA PAŽYMĖTOS ANT 

RAUDONOS KORTELĖS.

DOVANOS MOTERIMS 
IR VAIKAMS !

ūs sutaupysite šiame išpardavime

pirkdami baldus ir namų reikmenis.

Stalai, miegamo kambario Komplektai, dė

žės su spyruoklėm (box spring), čiužiniai 

(matrasses), lempos ir kiti daiktai tik vieną 

kartą metuose galima taip pigiai pirkti.

ŠIAME IŠPARDAVIME KRAUTUVĖ BUS ATIDARA 
NUO 9 vai ryto iki 9:30 vai. vakaro, kad turely ga
limybės šia proga pasinaudoti visi. RED TAG SALE 
— NEPAPRASTAS IŠPARDAVIMAS PRASIDEDA ko
vo 5 d. ir tęsis tik iki kovo 10 d.

2-Door Twin-Sysfem Philco with 2’/j Cu. Fl. Freezer! 
PHIICO 1258: Brand new dcsign in a 2-door refrigerator. Rcccssod 
freezer door makea main compartment easięr to see into, easier to 
reach into. It's Air Conditioned. to keep foods freshcr, Completely 
Automatic. No Controls to sėt. or forget. Big 12 cu. ft. capacity. 
2J4 cu. ft. freezer sharp freezos to 20' below, frozen storage at zero.

The llon. Jobu Gutkneciit, State 
Attoniey oi t'ook County will pnr- 
ticipate at the Mariau Fathcrs’ Ban- 
(juet, Mareli 18, at the Sliernum llo- 
tel in thc Grand Ballroom.

The statės attoniey aeeepted the 
invitation and said: “I am proud 
to liave liet n in Litliuaiiia. twiee, and 
I vvould likę to visit Litliuaiiia agniu 
wh«n slie will be eiiiniieipatcd and 
free from the Red Regime. I eon- 
;;ratulnte The Mariau Fathcrs for 
their engagement in mieli a inagni- 
ficcnt project to build an ediicatiou- 
nal and religious institution.”

I)e Paul University for 18 years and 
a. judge for 19 years.

\Yjth John Gutkneciit also will 
partieipate Eicliard B. Anstin, Judge 
of the Siųierior Court of Cook Coun
ty atid Judge Julius Miner, Judge 
of Circuit Court. of Cook Co.,Judge 
Julius Miner was boru in Lithuuniu 
and Iki has n great adnurutiou for 
the Lithiiauiau paople. Also present 
will be Judge Aliraham L. Marovitz, 
Judge of the Stiperior Court of Cook 
County. tie lieartily congratulates 
the Mariau Fnthers for the building 
of tliis religious institution. Judge 
Marovitz' pa renis were boru in Li- 
thiiania. lie will fly back from an 
engagement in New York to attend 
the Mariau bauąuct. Charles P. Kai.

Skelb.

Jums mielai patarnaus lietuviai pardavėjai AUGIE 

BELftUSKAS ir CHARLES KISHKUNAS (KISH)

Šaldytuvai, kurie kainavo $529.95, dabar 

pirksite tik už . ..

1746-48-50 W. 47th St, Tel. VIrgini;

PILNAS ĮRENGIMAS JŪSŲ NAMAMS
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MŪSŲ JAUNIMAS '
Būdami Šv. Kazimiero šventės išvakarėse, neiškenčiame ne

parašę keletą žodžių apie lietuvių jaunimą. Remiamės tuo, kad 
daugelis mūsų jaunimo organizacijų yra pasirinkusios Šv. Ka
zimierą savo globėju. Lietuvos Vyčiai Amerikoje, susikūrę 1912 
metais, taip pat yra pavesti šio šventojo globai. Ir, kaip žinome, 
jie yra jau nuo seniai jvedę savo organizacijon labai gražią tradi
ciją — Šv. Kazimiero šventėje visiems drauge išklausyti mišių, 
priimti Šv. Komuniją, bendrai papusryčiauti ir ta proga pasitarti 
savo veiklos reikalais.

Šis tradicinis kasmetinis veiksmas Lietuvos Vyčiams daug 
padėjo nugalėti įvairių kliūčių, kurių šiai organizacijai niekuomet 
nepritrūkdavo, ir išlaikyti joje ir religiją ir lietuvybę. Mūsų žinio
mis, ir rytoj daugelyje lietuvių kolonijų, kur dar veikia Vyčių kuo
pos, šv. Kazimiero šventė bus minima iškilmingai, tradiciniai. Ir 
kadangi šv. Kazimieras yra visos mūsų tautos dangiškasis globė
jas, ir paprašyti, kad Jis padėtų šiandien kenčiančiai lietuvių tau
tai pakelti visus sunkumus, išlaikyti gyvą religiją ir tautybę, ir 
atkovoti teises į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.

Ta pačia proga pasinaudodami, norime priminti, kad Lietuvos 
Vyčiai Amerikos lietuvių katalikų jaunimo organizavime ir jo 
auklėjime yra daug nusipelnę. Jų dėka savo visuomenėje turime 
visą eilę veikėjų, šiandien gyvai besirūpinančių ir religijos ir tau
tos reikalais, kurie yra perėję L. Vyčių „mokyklą“.

Pirmajame savo gyvavimo dešimtmetyje ši jaunimo organi
zacija buvo ir gausinga ir labai veikli. Amerikos lietuviams ir Lie
tuvai ji tikrai naudingai ir garbingai pasidarbavo, šiam tikslui 
darbuotis Vyčiams niekuomet nepritrūko gerų norų. Netrūksta 
jų ir dabar. Tik dažnai jiems pritrūksta plačiosios visuomenės pa
ramos, dažnai pritrūksta palankumo ir iš dvasiškijos, be kurios pa
galbos jaunimo organizacijos ar draugijos parapijose bent kiek 
sėkmingiau veikti negali. Visdėlto reiktų prašyti kunigų, kad jie 
padėtų ir Lietuvos Vyčiams ir kitoms lietuvių katalikų jaunimo 
organizacijoms, kurių vaidmuo ir mūsų religiniame, ir tautiniame 
gyvenime yra neabejotinai didelis.

Neužmirškime, kad Amerikoje augusių lietuvių yra keli šimtai 
tūkstančių. Jų tik nedidelė dalis tėra įsijungusi į organizuotąją 
veiklą. Net lietuviškas mokyklas baigusiųjų, palyginti, negausin
gą skaičių esame įtraukę į savųjų parapijų ir organizacijų veiklą. 
Tai Lietuvos Vyčių darbo sritis. Jų pareiga kviesti šį jaunimą pas 
save, duoti jam ir globą, ir darbą. Mūsų visų pareiga jiems 
padėti ne tik moraliai, bet ir medžiaginiai. Šiandieninė mū
sų jaunimo problema reikalauja visuomeniškos, plačios talkos. 
Jei tokios talkos suorganizuoti nepajėgiame, visai tuščiai šnekame 
apie lietuvių jaunimo nykimą, apie jo nutautėjimą. Be reikalo ir 
barame savo jaunimą.

Ir pamokslais, ir kalbomis, ir raštais mes priekaištaujame 
savo jaunimui. Dažnu atveju, žinoma, ir ne be pagrindo. Tai rei
kalinga ne tik jaunimui, bet ir visiems. Tačiau reikalinga jaunie
siems nurodyti ir kas nedarytina, kas kenksminga jo ateičiai ir t.t. 
Jei jiems nenurodome, kas reikia daryti ir veikti, tik nurodinėjimu 
klaidų ir blogumų padėties nepataisysime.

Geras auklėtojas, ar jis bus tėvas, ar mokytojas, ar jaunimo 
organizacijos vadas, jis pabars jaunuolius už blogą elgseną, už ne
gerus ar negražius darbus, bet tuo pačiu kartu jis nurodys, kaip 
reikia elgtis, ką ir kaip veikti. Jaunuoliai, turėdami naudingo 
darbo, tokio, kuris tinka jo amžiui, atitinka jo psichologijai, netu
rės laiko jieškoti blogų draugų ir drauge su jais nukrypti į blogį.

Lietuvių jaunimo organizacijoms mes turime pagelbėti, kad 
jos turėtų gerą, jaunuoliams pritaikytą veiklos programą, kuri 
būtų patraukli, įdomi, nevarginanti ir tuo pačiu auklėjanti ir ruo
šianti jį lietuviškam katalikiškam darbui.

Ryt, Šv. Kazimiero šventėje susikaupkime, pagvildenkime jau
nimo problemas nuoširdžiai ir giliai, ir paprašę mūsų tautos globė
jo Šv. Kazimiero pagalbos, kibkime į jaunimo organizavimo, glo
bojimo ir auklėjimo darbą.
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Šv. Kazimiero miestai 
VYSK. V. BRIZGYS

MENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
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Lietuviškam jaunimui akty
viai prisidedant, šiandien visur 
laisvame pasaulyje lietuviai 
švenčia ir mini Lietuvos kraš
to ir viso lietuvių kilmės jauni
mo šventojo Globėjo — Kazi
miero šventę.

Šv. Kazimieras turėjo gau
siai brolių ir seserų. Beveik vi
si iš jų žemiškos garbės pasie
kė didesnės, negu Kazimieras. 
Daugeliui jų teko karalių ar ku
nigaikščių sostai. Jie ilgiau gy
veno, negu jų brolis Kazimie
ras. Tačiau jų visų vardus ir 
nors bendrus biografinius bruo
žus, turbūt, net Lietuvos istori
jos mokytojai ne visi žino. Juos 
visus žmonės daugiau ar ma
žiau pamiršo, kartu su milijo
nais kitų padorių, savo laiku 
gerbtų ir žymių žmonių. Ir anie 
gal yra padarę daug gerų dar
bų, nepadarę nieko blogo, ta
čiau savo dvasia jie neiškilo taip 
aukštai, kad šimtmečių dulkės 
nepridengtų jų vardo. Kazimie
ras, trumpai gyvenęs, karaliaus 
ar kunigaikščio sosto nepasie
kęs, iškilo taip aukštai, kad po 
jo mirties garsas apie jį nuėjo 
per visą pasaulį. Jo vardas pa
siekė taip toli, kad pav. Pietų 
Amerikos Venezuelos krašto gi

lumoje susikūrė miestas šven
to Kazimiero vardu. Jo garbei 
ten yra graži bažnyčia ir jo var
do parapija. Čia Šv. Kazimiero 
vardas buvo atneštas ne lietu
vių ar austrų, bet ispanų, šv. 
Kazimiero miestas yra ir Kana
doj. Tikėkimės, kad lietuviai ir 
toliau nepamirš savo praeities 
didvyrių ir kitų žymių asmenų, 
tačiau jie nėra ir nebus taip mi
nimi, kaip karalaitis Šv. Kazi
mieras.

Šv. Kazimieras lieka nepa
mirštamas, aukštesnis už dau
gybę savo laiko ir vėlesnių kara 
laičių, kunigaikščių už savo pil
ną ir vispusišką karališkąjį kil
numą. Kūnu būdamas Lietuvos 
ir Lenkijos karaliaus kilmės, šv. 
Kazimieras nepamiršo svarbes
nio dalyko — kad kiekvieno 
žmogaus siela yra Dangiškojo 
Karaliaus sutverta. Jo garbė ir 
glūdi ypač tame, kad jis nepa
miršo šios antros tiesos ir ne
pastatė jos žemiau už savo kū
nišką kilmę. Jo garbingumas 
glūdi taip pat ne kurioje nors 
vienoje ypatybėje, o žmogaus 
pilnume. Kas vaizduotus! šv. 
Kazimierą tik asketą, žiemos 
naktį besimeldžiantį prie Vil
niaus katedros durų, tas nepa

žintų šv. Kazimiero. Taip, jis 
buvo ir labai pamaldus ir aske
tas. Tačiau kartu jis buvo savo 
krašto ir tautos idealus patri- 
jotas, jaunas, bet aktyvus vals
tybininkas, aktyvus Katalikų 
Bažnyčios gynėjas Lietuvoje ir 
Lenkijoje nuo besiveržiančių 
atskalų. Jis buvo gailestingas 
vargšams, buvo skaisčios jau
nystės karalaitis. Ir visos tos 
šv. Kazimiero ypatybės buvo pa 
grįstos jo giliu tikėjimu ir pa
sitikėjimu sava Bažnyčia, dide
le Dievo meile ir baime, artimo 
meile, bendrai krikščioniško gy
venimo meile.

Tautai ir žmonijai yra bran
gus kiekvienas padorus asmuo. 
Mes džiaugiamės, kad ne tik Lie 
tuvoj, o ir svetur yra lietuvių, 
daugiau ar mažiau žymių moks 
le, mene, visuomeniniam veiki
me. Visi jie yra vertingas tur
tas tautos vardui, savo tauto.s 
ir visos žmonijos labui. Didžiau
si iš jų tačiau yra tie, kurie savo 
asmeniu skleidžia aplink krikš
čioniškai pilno žmogaus ir žmo
niškumo šviesą.

Ir mūsų laike iš visų mūsų 
tautos kankinių, kovotojų, ga
nytojų, labdarių, kultūrininkų 
ir kitokių savo tautai ir visai 
žmonijai verčiausias bus tas, 
kurs užsitarnaus, kad jo kars
tas, ar, karsto nesuradus, nors 
jo paveikslas, Lietuvoje, kaip 
šv. Kazimiero, ar svetur, kaip 
šv. M. Pranciškos Cabrini, ras
tų vietos bažnyčios altoriuje. Ši 
mintis turėtų nuolat lydėti kiek
vieną iš mūsų, o ypatingai mū
sų jaunimą mūsų kovose, mūsų 
veikloje ir mūsų likimo kelionė
je po svetimas šalis.

Senas Lietuvos priešas jau ne 
pirmą kartą priverčia ir Šv. Ka
zimiero palaikus apleisti savų
jų jam paruoštą amžino poilsio 
vietą. Tačiau jo karstas vistiek 
dar ištikimai saugoja Lietuvos 
šalį. Jo dvasia mus telydi visuo
se pasaulio kraštuose.

Brazilijos prezidentas 
šv. Mišiose

Prieš perimdamas augštąsias 
valstybės vadovavimo pareigas, 
naujasis Brazilijos prezidentas 
Kubiček drauge su savo šeima 
dalyvavo šv. Mišiose, kurias au
kojo Rio arkivyskupas šv. Joa- 
kimo bažnyčioje. Nors preziden 
to rinkimų metu ir Brazilijos 
komunistai balsavo už Kubiček, 
tačiau naujai išrinktasis prezi
dentas pakartotinai pareiškė 
savo krikščioniškus įsitikinimus 
ir savo pasiryžimą krikščioniš- 
kai-demokratiškais principais, 
kurie yra geriausia apsauga nuo 
komunistinio pavojaus.

— J. Tautos svarsto ateinan
čios sesijos rinktis Romoje. 
Ten Italų valdžia kvietė.

BIRUTĖ PŪKELBVlCtOTĖ

41 tęsinys

Mama padengė stalą, lyg šventei: ir degtinės stik
liukai, ir pikliavota duona, ir marinuoti baravykaičiai. 
Tėtis buvo labai mandagus ir paslaugus; mama lipšni ir 
rūpestinga — vis klausinėjo, ar Vygai nešalta: gal 
atnešti skarą, gal dar kartą pakurti krosnį? O aš sėdė
jau pasipūtusi kitame stalo gale. Nieko nevalgiau, nie
ko negėriau ir niekas to net nepastebėjo.

Vyga Kėdainiuose mokytojavo. Ji buvo daili mer
gina: rudom afaim, malonia šypsena ir man darėsi dar 
pikčiau.

Kai juodu su Vladu pakilo atsisveikinti, mama nu
lydėjo juos net iki vartelių ir tuoj pat tekina parbėgo 
atgal:

— Na, Juozuti, kaip gi tau brolienė?
— Būtų nieko sau, — tėtis lėtai dėstė žodžius. — 

Būtų visai nieko sau. Tik kad ta jos nosis — lyg pe
lėdos...

— Eik! Eik! — skėstelėjo rankom mama. — 
Kumpa nosiukė ir tiek.

Vėlai vakare Vladas paskambino. Iš autobusų 
stoties.

— Pasakyk man, — jo balsas buvo neįprastai ty
lus. — Tik atvirai... Nemeluok...

VASARIO 16-toji WASHINGTONE
Centrinę dėmesfo dalį, foe- 

abejo, sudarė svečiai kunigai, 
invokacijų IkaBbė'tojiįi Senate 
bei Atstovų Rūmuose, prel. 
Ignas Albavič.us iš Cicero, 
III., ir kun. Jonas Baltuse«/i- 
čus iš Scranton, Pa., ir po 
jų sekusios kalbos apie Lietu
vą.

Posėdžiai abiejuose Rūmuo
se prasidėję lygiai 12 vai. 
Prieš posėdžius prel. Albavi- 
čius, Lietuvos pasiuntinybės 
patarėjo Rajecko lydimas, pa
darė vizitą savo valstybės se
natoriui Paul H. Douglas ir 
New Yorko senatoriui — Her- 
bert H. Lehman, kurie abu rū
pinęsi prel. Albavičiaus pa
kvietimu invokacijų Senate tą 
dieną kalbėti. Toliau sekęs vi
zitas Sęnato nuolatiniam ka
pelionui dr. Harris; kuris tą 
dieną savo vietą prelatui užlei
dęs ir formaliai jį pakvietęs. 
Dr. Harris priėmęs prelatą Al- 
bavičių savo kabinete ir vėliau 
nusivedęs į viceprezidento 
Nixon šaunųjį kabinetą. Tas 
kabinetas esąs apstatytas di
delės ir retos vertės paveiks
lais bei baldais. Pvz. vien tik 
ten kabąs Jurgio Washingtono 
paveikslas įvertinamas puse 
miliono dolerių. Rašomasis sta
las tame kabinete esąs dar 
prezidento Vilsono naudotas. 
Dr. Harris prieš posėdį supa
žindinęs prelatą Albavičių su 
Senato pirmininku, senatorium 
Walter F. George. Tasai pre
latą ir pristatęs Senatui. Be 
senatorių ir, galerija buvusi 
svečių pusėtinai užpildyta. Jų 
tarpe matėsi ir gerokas būre
lis lietuvių, tame tarpe, dargi, 
iš New Yorko. Invokacijos 
metu viešpatavusi tyla. In- 
vokacija buvusi pasakyta gar
siai, pabrėžiamai. Išklausyta 
dideliausiu dėmesiu.

Po invokacijos prie prelato 
priėję eilė senatorių jį pasvei
kinti, jų tarpe ir senatorius 
Dirksen. Senatorius Lehman

DAINŲ ŠVENTĖS REIKALAIS 
PRANEŠIMAS

Dainų šventės garsas jau pa
siekė kiekvieną lietuvį. Susido
mėjimas yra toks didelis, kad 
visoje lietuviškoje spaudoje jau 
pilna įvairiausių žinių, aprašan
čių Dainų šventės reikalus. Ko
mitetas vėl praneša chorų ir vi
suomenės žiniai, kad:

1. JAV ir Kanados Lietuvių 
Dainų šventė šio krašto vyriau
sybės yra atleista nuo privalo
mų mokesčių. Šiuo faktu visi 
lietuviai džiaugiasi.

2. Iš vyriausios susisiekimo 
įstaigos yra gautas 25% papi- 
ginimas visų chorų kelionėms, 
kurie vyks į Dainų šventę Chi- 
cagoje. Papiginimu galės pasi

po savo Senate pasakytos kal
bos atėjęs į viceprezidento 
kambarį su prelatu pasikalbėti. 
Pačio v.ceprezidento tą dieną 
Washingtone nebuvę. Senato-[ 
rius Douglas suteikęs prelatai J 
savo dedikuotą nuotrauką. { 
Beto jis su prelatu Alfcavičium 
nusifotografavęs ir pažadėjęs 
jam pasiųsti su atitinkamu 
Kapitoliaus administracijos 
diplomu tą dieną virš Kapito- 
liaus plevėsavusią Amerikos 
vėliavą. (Jau atsiuntė. Red.) 
Prelatas taip pat kalbėjęsis su 
tos dienos veikliuoju kongres- 
manu Daniel Flood iš Pennsyl- i 
vania, kuris vadovavęs kon- 
gresmanų kalboms apie Lietu
vą. Jis atsilankęs ir pa3 jam 
iš Chicagos laikų gerai pažįs
tamą Lietuvos ministerį, p. p. 
Žade.kį.

Kun. Baltusevičius buvęs iš 
Scranton atlydėtas Wilkes-' 
Bai re klebono kun. Miliausko.1 
Juodu pirmiausia atsilankę 
pas kongresmaną Joseph J. Į 
Carrigig, kuris jo pakvietimu 
rūpinęsis. Jis taip pat matėsi 
su kongresmenu Flood ir kitais 
ir vėliau jų buvęs pakviestas 
priešpiečių į Kongreso valgyk
lą. Kun. Baltusevičiaus invo- 
kacija irgi buvusi labai gražaus 
turinio ir perduota labai gražia 
anglų kalba tarena.

Po invokacijų abu invokaci- 
jas sakę kunigai buvo nuvykę 
į Amerikos Balso patalpas jas 
perduoti lietuvių kalba į Lietu
vą. Abejose invokacijose Lie
tuvos vardas buvo pakartotinai 
paminėtas. Tos invokacijos, jas 
girdėjusiems tėvynėje lietu
viams, beabejo, turėjo pada
ryti labai gilaus įspūdžio.

Šių metų invokacijos buvo 
iš eilės antroji lietuvio kunigo 
pasakyta Senate ir trečioji 
Atstovų Rūmuose.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
vykdomojo 'Komiteto nuopelnai 
šiuo atžvilgiu gražūs ir dideli.

K.

naudoti visi choristai, vykstą 
autobusais, geležinkeliais ir lėk
tuvais. Apie tai, kokiu būdu visa 
visa bus vykdoma, Komitetas 
informuos tada, kai bus visiš
kai išsiaiškinta dėl techninės 
procedūros.

3. Visi chorai yra prašomi sa
vo keliones suplanuoti taip, jog 
šeštadienyje, birželio 30 d., jau 
anksti rytą galėtų būti Chica
goje.

4. Atvykę Chicagon, chorai 
atlieka savo registraciją nusta
tytoje vietoje. Registracijos me 
tu kiekvienas choristas gaus 
Dainų šventės ženklelį nemoka
mai.

— Pasakyt ką?
— Ar jums patiko mano mergaitė ?
Man net jo pagailo:
— Patiko, — pasakiau. — Patiko...
Tik staiga vėl — timptelėjo mane kažkas už liežu

vio ir aš net nepasi jutau, kaip uždrėbiau:
— Tik tėtis sako, kad jos nosis, kaip pelėdos.
— Kaip keno?...
— Pe - lė - dos, — dabar jau su pasitenkinimu pa

brėžiau. — Sako, jos nosis, kaip pelėdos snapas.
— Aha, aha... — tyliai sumurmėjo Vladas ir padė

jo triūbelę.
• •

Žiemą Kaunan atvažiavo tėčio mama pasisvečiuoti.
— Čia ir padlaga kap zerkolas... — nusišypsojo ji, 

įėjusi pro duris.
Ir kaip atsargiai dėdavo ji kojas ant parketo, ir 

kaip atsargiai apeidavo minkštą saliono kilimą, tarsi 
bijodama sumindyti jo raudonus gaurus.

Kambario kampe stovėjo didžiulis filodendronas.
— Nugi čia kas do kvietkas ? — nustebo ji. — Kibą 

žirklukėm tu jį, Prane, iškarpei ?
O kai vieną vakarą mama išnarstė žagarėlių — 

plonyčių, trapių, tirpstančių burnoj, senelė tik atsikan
do skanėsto ragiuką, čiaukštelėjo lūpom ir pakėlusi 
augštyn akis, maldingai pratarė:

— Tai Dzie... Kap plotka bažnycinė...
Kartą mudvi pasilikom namie tik dvieje. Aš skam

binau įkyrėjusį savo etiudą, o senelė sėdėjo giliai nu
grimzdusi minkštasuolin ir skaitė „Misijų Žinias“: at

ATŠVENTĖ KUNIGYSTES 67 METŲ SUKAKTĮ

Kunigas Francis Tnton, 94 melu, atšventė kunigystės (i? 
.lis puslnlc d\i bažnyciiis, dvi mokyklas ir mimu seserim 
prieš JO meili dėl nesvciknlos iš Kulisas pampi jos, kun. 
gyvena llunt iugton Purk, (’alil.

melu sukaktį. 
< Pnsilmukęs

Taliai dabnr 
(l\S)

5. Atlikę registraciją, visi cho 
ristai bus išskirstomi į nakvy
nių vietas. Kas turi savo gimi
nes bei pažįstamus Chicagoje, 
galės, jei panorės, pas juos ap
sistoti. Komitetas vis tik prašo 
tuos, kurie gyvena ne Chicago
je, iš anksto susirašinėti su sa
viškiais ir išdrįsti paprašyti 
nakvynės, nes tai žymiai paleng 
vins nakvynėmis aprūpinimo 
darbą.

6. Dainų šventės dieną — lie
pos 1 — yra organizuojamos pa 
maldos centrinėje Chicagos baž 
nyčioje už pavergtą Lietuvą. 
Pamaldose dalyvauja visi suva
žiavę chorai ir visa visuomenė.

7. Užsiregistravę chorai bus 
aplankomi pačių šventės diri
gentų arba Įgaliotų muzikų, ku
rie suvienodins choro dainas, 
kad geriau pasiruoštume pa
čiam dainavimui.

8. Komitetas primena, kad 
chorai paskubėtų siųsti reika
lingą istorinę medžiagą apie sa
vo veiklą Dainų šventės leidi
niui. Kartu prašome skubiai at
siųsti nuotraukas ir dirigentų 
atvaizdus, nes jau dabar yra rei 
kalinga pagaminti klišes. Cho
rai, vėliau atsiuntę reikalingas 
žinias, gali nepatekti į Dainų 
šventės leidinį. Visą medžiagą 
prašome siųsti šiuo adresu: Mr. 
J. Kreivėnas, JAV ir Kanados 
Lietuvių Dainų šventės Komi
tetas, 1602 So. 48 Ct., Cicero 
50, III.

9. Primename Kanados lietu
vių chorams nepavėluoti sutvar 
kyti įvažiavimo į JAV dokumen 
tus artimiausiuose konsulatuo
se.

10. Kadangi Dainų šventė nė
ra eilinis koncerto paruošimas, 
todėl jos reikalams yra būtina 
sutelkti atitinkamas sumas pi
nigų. Pinigų telkime turi daly
vauti ne vien tik Chicagos lie
tuviai, bet ir kiekviena lietuviš
ka apylinkė, nes Dainų šventė

sismaukusi ant pečių skarutę, užsidėjusi metaliniais rė
meliais apvadžiotus akinius.

Staiga aš užskleidžiau gaidas, apsisukau aplinkui, 
savo apvalioj kėdutėj ir nei iš šio, nei iš to pasakiau:

— Tai jau mūsų Vladas baigtas. Jau jį sutvarkė.
— A? — senelė pakėlė akis nuo įdomaus aprašy

mo apie Indijos dramblius.
— Matytumėt, kas čia darosi, kai juodu atvažiuo

ja! Gi net ir*prie stalo sėdi susikabinę! Matytumėt, 
kaip jie vienas kitą peni: Duti, Duti, tepk sviesčiu- 
ko... — mėgdžiojau Vygos balsą, vartaliodama akis, — 
Duti, gal tau to? Duti, gal tau šito ?

Senelė užsikėlė ant kaktos akinius:
— O kas tas Dutis ?
— Tai Vladas! — aš net šoktelėjau kėdėj. — Tai 

gi, senelyte, mūsų Vladas! Vladutis... Dutis... Tokia 
jau jų meilės šneka...

— Mus Bladas? — nusišypsojo senelė.
— A, jau nepažintumėt dabar Vlado, — aš pasi

kėliau ir atsisėdau priešais senelę.
— Žinot ką ? Man rodos, jis ją ves...
— Ves?
— Aš pati girdėjau, kaip jis tėčiui sakė: “Juozai, 

be jos man nėr gyvenimo“... — tyliai pakartojau Vlado 
žodžius, neduodančius man ramybės.

— Klausyk tu jo! — ėmė juoktis senelė. — Gi jo 
mergų ir Sairijuosa gyva pekla. Visokių jis ty pris- 
graibys: ir gaspadoraicių, ir zydaukų... Jau tas lapsar- 
dokas kų nors ves!..

— Manot neves? — lyg pasitikrindama dar kartą 
paklausiau.

(Baa 4aigia«l
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yra visu lietuvių šventė. Juk 
Dainų šventė bus visų mūsų 
patriotiškumo pareiškimas vie
ša forma ir tuo pačiu tautinės 
ištikimybės akivaizdus įrody
mas. Todėl Komitetas kreipiasi 
į visas lietuvių organizacijas bei 
jų vadovybes ir paskirus lietu
vius, prašydamas vieningai a- 
teiti į pagalbą savo aukomis mū 
sų svarbiausiam tautiniam rei
kalui. Aukas prašome siųsti: 
JAV ir Kanados Lietuvių Dai
nų šventės Komitetas, Chicago 
Savings and Loan Association, 
Acc. No. 15043, 6234 So Wes- 
tern Avė. Chicago, III. Nors ma 
žiausia piniginė auka, tačiau ji 
bus didžiai vertinga Lietuvos 
vardo garbei.

Dainų šventės komitetas vi
sus lietuvius nuoširdžiai prašo 
žiūrėti į Dainų šventę su didžiau 
siu dėmesiu bei pareiga.

Lietuviais esame gimę, tad 
mylėkime ir lietuvišką dainą!

JAV ir Kanados Lietuvių 

Dainų šventės Komitetas

TĖVAS PIJUS
istorijoje yra pirmasis kunigas 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
yra įdėti 32 paveikiai. Kaina 
$2.00.

Jalinui gauti “DRAUGO“ 

Administracijoje

2884 So. Oakles Avenue 

CHICAGO 8, ILLINOIS

Skclbkitės “Drauge”
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Žmogus neturi didesnio priešo auisfonpuauuiąay 
kuiu save patį. — V. J. Budrikas -------—----------- —

Vidurnakčio tyla yra minties 
Vidudienis. — V. J. Budrikas

PIRKITE APSAUGOS BONUS.

MES PIRKOME TRIS KARTUS 
IR ESAME PILNAI PATENKIN
TI patarnavimu —■ SVOBODOS, 
3739 W. 26th St. ir 6013 W Cer- 
mak Rd. Labai jj rekomenduoja
me. Mes pirkome 3606 S. 52nd Ct. 
Jis pardavė ir mes pirkome 2314 
S. Ridgeland. Mr. ir Mrs .Novotny

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ

V. Adamkevičiaus apianka 
Uisakymus au pinigais atųaklts:

269 P*l*> kaina *2-60 
DRAUGAS. 2334 S. Oakley Avė., 

Ohlcsgo g, IIU

CLASSIFIED & HELP WANTED ADVERTISEMENTS
HELP WANTED MOTERYS REAL ESTATE

REAL ESTATE HELP WANTED — VYRAI

Sioa nuostabios tr nepaprastos kny
gos personalus šitaip įvertina ra- 
tytojaa Gliaudą: **...Welsas — pa
niekintas niekintojas, bet turis 
■avyje Fra Angellco -angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet mylinti skalsėta 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo Ir nesuvokiąs Jo esmSa, 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprotAjlmo procese”

Elevator Operator

Will truin an attractlve and pleas- 

ant young woman. Uniforma fur- 

nlahed. Permanent, 20% dlscount. 
Other beneflts.

Apply Personnel 5th floor.

MADIGANS

4030 W. Madison

HELP WANTED — FEMALE

ATTENTION, JANUARY GRADUATES ! 
Begfnners

GEM. OFFICE — TELLERS _ CASHIERS — TYPISTS
Congenial working conditions with long established Southvvest 
Financial Institution. 40 hour week.
Detail experience, age, mantai status and references. For in- 
tervievv see MR. HENRY J. W0LSKE.

ARCHER-HOYNE FEDERAL SAVINGS & LOAN ASS’N 
3521 Archer Ayenue Tel. FRontier 6-1234

.... .................. ..................................................

HELP WANTED — MALĖ

ENGINEERS

AEROJET
rn

SACRAMENTO

CALIFORNIA
A LEADER IN THE FIELD OF

ROCKET PROPULSION
Offers outstanding opportunities and diversified assign- 
ments on long range programs.

Positions New Open for—_
ENGINEERS

MECHANICAL

AERONAUTICAL

CHEMICAL
for

TESTING DESIGN RESEARCH DEVELOPMENT
To work in the follovving fields — Hydraulic com- 
pressible and incompressible fluid dynamies, liquid atom 
ization, mass and heat transfer combustion and cham- 
ber design, thermodynamies, strength of materials, spark 
systems, combustion and high pressure flow systems, 
vibrations phenomena, gas turbinos, pumps.

STRESS AHALYSTS
Experienced in aireraft structures, and aireraft propul- 
sion systems.

SYSTEM AHALYSTS
BSME, BSAE experienced in analysts aireraft and 
missile propultion systems.

COMPUTER SPECIALISTS
Digital and Analog
Coders Analysts
Programmcrs
Expcrienccd and trainceg

METALLURGISTS
For failure investigation, material property testing, new 
mateliai evaluation, nondestructive testing, experience 
in stainlcss steel super alloys and light materials pre- 
ferred.

ELECTRICAL and ELECTRONIC ENGINEERS
For centrui system desigjg reliability testing, magnetie 
circuit clcments design and application.

Also DRAFTSMEN
Delail-Dvsign-Layoul #

CHICAGO IMTERVIEWS
l'ebruary 27tli to March 6th

Mli. JOHN GAY
Engineering Eepresentative

FRanklin 2-2100
Firm jcommitlment may te made at tliis lime.
U. S. Citizcnship Requircd. ,
If unable to apply—send resurne to Personnel Dirootor.

AEROJET 
GENERAL CORP.

P. 0. Bax IMT 
SACRAMENTO, CALIFORNIA

Subsidiary of The General Tire And Rubber Compauy

v:

EXPERIENCED WOMEN

Needed to work 
on Sausage Casings

SPBANER CASING CO. 

3714 So. Sangamon

CREDIT TRAINEES
Full or part time

INTERESTING PHONE W0RK 
Typing required—Liberal benefits

MR GALLOWAY 
Room 250 53 W. Jackson

. W O M E N
Attractive prestige selling jtosi- 

tioii for inteliigent, ambitious wo- 
maii witli a pleasant personality and 
good appcaraucc. Full or part time 
work offering opportunity for ad- 
vancenient with a Mareliai 1 Field 
family-owned cntcrprise. For per
sonnel interview call

MRS F. K1MMEL 
HYde Park 3-8644

After 6 P. M.
GIRL

For general office work 
Light typiug, 5-day week 

Paid vacation 
Apply Baby’s Valet

423 N. Spaulding 
Van Buren 6-6777 

ROOKKEEPER-TYPIST 

Good salary

Pleasant vvorking conditions
Z

40 hour week

SUNBEAM HEATING AND 

AIR CONDITIONING

1919 W. 19th St.

CAnal 6-4024

PROGOS — OPPORTUNITIES

Daugiausia sutaupysite pirkdami ir 
parduodami per šią ištaigą, nes čia 
rasite pigių ir vertingų namų visoj 
Cliicagoj, Teiraukitės:
AL G. BUUDKECKAS 

REAL ESTATE
4081 Archer Avė. (Prie Californijae) 

Telef. LAfayette 3-S384

SAVININKAS PARDUODA 2 NA
MUS apylinkėje 59th ir Wcsteru 
Avė. ll/2 augsto, 6 kamb. Iiisulbrie 
apkaltas. Pilnas rūsys. Karštu van
deniu apšild. Garažas. $11,500.

2 butai — 6 ir 5 kamb. l1/^ augšto, 
insulbric apkaltas namas. Pilnas rū
sys. Gazu apšild. Garažas. $17,500. 
GRovehiU 6-4663.

CICERO 2-jų butų mūrinis — 5 ir 6 
ir 3 kamb. karštu vandeniu alyva ap
šild. 2 autom, garažas. Arti 22nd ir 
Austin. OEyinpie 2-0710.

CICERO. Biznio nuosavybė. 2-jų bu
tų namas pilus krautuvė. Ant Cice
ro Avė. arti 12th St. Blshop 2-2162.

ATDARAS APŽICKFU1MCI sekmad. 
nuo 1 iki 5 vai. 4 M kamb. bungalovv. 
Karštu vandeniu gazu apšild. 2326 S. 
HARVEY AVĖ.

CICERO. 2-jų butų mūrinis — 6 ir 6 
kamb. 2 autom, garažas. Dabai šva
rus. Geroj vietoje. Geriausias pir
kinys. OUympie 2-6710.

Paskolos. Nej. Turtų Valdymas
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI

K. MALjONIS,
Room 1100, 39 S. La Šalie 
Namų PRospect 8-2071

BRIGHTON PARKE prie pat lietu
viškos mokyklos:
MŪRINIS — 2 po 4 kamb. už 
$15,000 ir
3-JŲ ĮVAIRAUS dydžio butų niedi- 
'ni«. Namas mokasi pats. Kaina $16, 
000. VENTA

LAfayette 3-3881

Aštuonios nuomos iš didelio 2-jų 
augštų mūrinio namo. 6 autom, ga
ražas. Pajamų apie $7,500. Garu- 
alyva apšild. Sklypas 60x150. Pra
šo $32,500. Reikia įmokėti 1/3 dalį.

Mc'Carthy Brothers 
2412 W. 63rd St.
REpublic 7-5000

ROBIJ VALYKLA. Pilnai Įrengta, ge 
rai einąs biznis liet. kolonijoje, jud- 
drioj biznio vietoje, išnuomojama ide
ali vieta siuvėjui arba siuvėjai. Nuo
ma nebrangi, nutartis pagal susita
rimų. Pumatę Įvertinsite. Kreiptis 
kasdien po 3 vai. popiet. 2439 W. 
U9th St.__________

DELIKATESŲ IR G II O S E R 1 Ų 
KRAUTUVE North West Sidėjc. 
Rinktinė krautuvė, (steigta prieš 30 
m. įdubai daug prekių. Modernūs 
(rengimai. 5 kamb. namas užpakaly 
krautuvės. Didelis kiemas. Savaitinės 
pajamos virš $1,400. Nuoma $110 į 
mėn. įskaitant ir namų. Tirštai ka
talikų apgyventa apylinkė. Čia yra 
nepaprasta proga darbščiai porai Įsi
gyti gerų pirkini. Kreiptis j savinin
kų tel. Sl’ring 7-2255.

LIŲCOR STORE-TAVERNA. Įreng
ta virtuvė. Nepaprastai geroj, vietoj 
North Sidėjc, prie kampo. (steigta 
prieš 23 metus. Ypatingai gera pro
ga partneriams arba šeimai. Savi
ninkas eina pensijon. Rašyti — Box 
S-754, Draugas, 25)34 S. Oakley. Avė., 
t liieago H, III.

18NUOMUOJAMA

NAšl.f: iirlims vyresnio umžiaoH mo
tei-) gyventi kariu ir atlikti lengvų 
namų ruošos darbų. KamburyH ir 
maistas nemokamai. Al lyginimas pa
gal susitarimų. 4735 S. VVoleott Avė., 
tel. I^rayrth- 3-HMtt.

Išnuomuojama krautuvė. Gera 
vieta batų taisymo ar bet kokiam 
kitam bizniui. 748 VV. 33 St. Ap
šildoma. Už krautuvės 1 kamb. 
gyvenimui.

Teirautis:—
3287 So. ilalsted Kt, 

IŠNUOMUOJAMI 2 MIEGAMIEJI 
kambariai su atskira vonia.

7248 Ko. Kawyer Avė.

IftMOM. AVIF>»CS KAMB. prie 
2-Jų rainių žmonių. Galima naudotis 
virtuve.
3061 S. Campbell Avė. 3-čIam augšt.

BRIGHTON PARKE IŠNUOM. 4 
kambarių apšildomas butas. 4053 

8. Montgomery SL VIrg. 7-4885.

IE8KO NUOMUOTI

.luuiiniii vyrui reikalingas gražiui 
,q>stal>tas kambarys su atskiru įė
jimu. Pageidaujama su maistu ir ga- 
gražij, bet nebūtina. Rašyti: IHtAU- 
GAS, Box 3824, 2334 So. Oakley 
Ava., Chicago 8, Dl.

“DRAUGAS” AGENCY
65 East Wsushlngtoii Street 

TeL DEarborn i,-24S4

2834 Sounth Oakley Avenue 

Tel. Vlrginia 7-6640; 7-6641 
^=30E30E==30BOS3

P. STANKOVICIUS
REAL ĖST. ir INSVR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St.

Ph. DAnubą «-S783 
Padeda plrkltl > parduoti namus 
Gklus, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarkc 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—T.

REAL ESTATE

BRIGHTON PARKE savininkas par
duoda 2-jų butų namų — 2 po 5 kb., 
apšildomi. "Brick siding” apmušti. 
Rūsys. Pastogė. 2 autom, garažas. 
Veneciškos užuolaidos. Arti 44tli Ir 
Mapleuood Avė. FRontier 6-1755.

EKSTRA ŠVARUS mūrinis 2-jų 
butų — 6 ir 6 kamb. 2, autom, mū
rinis garažas. Rūsys. Arti 22nd 
ir Keeler. Duokite pasiūlymą. .. 

LAudaie 1-7038

3634 W. 24tli St. Apžiūrėkite šį 
kampini mūrinį namų. 2 po 5 kamb. 
(3 mteg. kamb.), 1-4 kamb. ir krau
tuvė su 2 kamb. užpakaly. Savinin
kas apleidžia miestų, verčiamas par
duoti už jūsų rimtų pasiūlymų. Kreip 
tis — 2236 S. Ualifomla Avė. Blshop 
7-7033.

CICERO, Pajamų rezidencija — 5
kamb. apačioj ir 3 kamb. viršuj. Cent 
rlnis šildymas. 2 autom, garažas. Ge
roj vietoje. Spintos virtuvėse. $ I S, 
900. Blshop 2-2162.

DIDELIS
NAMŲ

PARDAVIMAS
Parduodami jau haigti ir baigia
mi statyti namai, naujausiais ir 
moderniškais įrengimais. Namai 
yra:
6 kambarių su 3 miegamaisiais 

kambariais.

5 kambarių su 3 miegamaisiais 

kambariais.

5 kambarių au 2 miegamaisiais 

kambariais.

Parduodami namai yra pa
statyti ir galima apžiūrėti. se
kančiais adresais:

5711 S. MENARD ST.«
9541, 9545 ir 9547 
CHARLES ST.
7121, 7139 ir 7143 
S. KEDZIE AVĖ.
10640 ir 10644 
S. ABERDEEN AVĖ.
6000 S. N0RMANDY AVĖ. 
5410 S. LOREL AVĖ.
5025 S. LaCROSSE AVĖ.
5147, 5030 ir 5034 
LaPORTE AVĖ.
57 ir New Engiami Avė. apylin
kėj pradėta statyti 30 naujų na
mų, kuriuos jau dabar galima ap
žiūrėti ir pasirinkti kuris namas 
ir kurioj vietoj patinka.

MATAS ZIZAS
Namų statytojas ir pardavėjas

6949 So. California Avė.
Telef. WA 5-7744 

_______ WA 5-4557
MARQUETTE PARKE 

NAUJAS NAMAS
Parduodamas pigiai

Galima apžiūrėti sekmad. 
nuo 2 iki 4 vai. popiet

6817 S. OAKLEY AVĖ. 
BEveriy 8-7366

Nejud. turto pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apd rauda, Notarijata

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS 

REAL ESTATE 
2735 W. 71st St. — WA1. 5-6015

Priei pirkdami ar parduodam 
aamua, biurais, sklypu ar ūkiui 
atlankykite mus.

KUTRM-NORKUS realty
REAL ESTATE-tNSURANOl 

8405 Weat 51 St. 
WAlhrook 5-6030

PRoepest 8-8570 fvak. iv sakmadL)

Kas, perkant arba parduodant na 
mus, norit sąžiningo Ir lietuviškai 
nuoširdaus patarnavimo krelpkltšs (

VENTA SEAL ESTATE

1409 S. Falrfield, teL LAI. 3-388)

Vai. Kasdien nuo 9—12 Ir 4—7 vai 
vak. fleštad. nuo 9 v. r. Iki 8 v. v 

Treėtadinelals uždaryta

Kas nori namų, farmų ir biznių, 
pirkti bei parduoti, kas nori biznių 
knygas suvesti, INCOME TAKSUS 
UŽPILDYTI. Jums nuoširdžiai patar
naus ir pagelbės.

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
0016 S. Cottage Grove Avė., Chicago 

Tel. HUdson 3-7828
Namų l’Rospect 8-2530

RI8CELLAND9UĘ
{▼autis Dalykai

LIET. APDRACDŲ AGENTCRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus. .

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5G7I

1NTEKSTATE INSURANCE AGENC5 
5000 S. Ashland Avė., Chicago 30, III

ŠILDYMAS
A. StsnėfauNkM b* A. Lapkų, 

instoliuoja vteų geriausių Ameri 
koa firmų gaeu ir alyva kūrena 
mus pečius (fumaces), visų dy 
tižių oro vėsintuvus Air eondi 
tionera) Ir atlieka visus akardoi 
darbus.
1546 S. 49th COURT, CICEBO 

Tel. OLympic 2-9811 nuo 8 vai 

ryto Iki 5 vai. vakaro.
Telef. nuo 5 vai. vak.: OLyrapi 

2-6752 Ir OLympic 244492

S3»

F 4. U M B I N B
Licenaod, bonded plumbera 

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

Tel. REpubUe 7-0644 
WAlbrook S-MS1

- •
RITE WAY SEWER CO.

Catch basius, eleancd, repaircd, 
bloekcd sewcrs ro<lded.

Flooded basements pumped and 
prevented.

l)AY Olt NIGHT HEItVICE 
Work guaranteed. Lle.-Bonded.

AUImui) 2-0226

PARDAVIMUI

Pardundamo* elektrinės svarstyk
lės firmos “Toledo” — tinkamos 
krautuvei. Beveik naujo«.

Tel. L.Afay etto 5-5892

$3,800 įmokant pirksite mūrinį — 
2 butai 5 ir 6 kamb. Rūsys. Cent
rinis apėild. 2 autom, garažas. A- 
pylinkėje 22nd ir Kostner. $16- 
900 pilna kaina; skolą mokėti 
kaip nuomą. SVOBODA, 3739 W. 
28th St. LAundale 1-7038.

2-jų augštų narnas 6 ir 6 kamb. 
Automatiškai karštas vanduo. Sto 
keriu apšildomas. 2 uždari porčiai. 
2 autom, garažas.

CAnal 6-2790

BERWYN. 2-jų butų — 6 ir 4 km. 
namas. Spintos virtuvėje. Rūsys. 
Gazu apšildymas. įkainuotas Sku
biam pardavimui. $14,500. TOtvn-
hall 3-2460._______________________

2-JŲ BUTŲ MOKINIS ir TAVER
NA arti 25th ir Albany. Gerai ei
nąs biznis. Įskaitomi visi fikčeriai. 
G kamb. butas. Savininkas par
duoda nebrangiai dėl silpnos svei
katos. LAundale 1-7038.

6-AIŲ BUTŲ MŪRINIS namas ar
ti 24th ir California. Visi po 4 
kamb. Geros pajamos. Tiktai $16,- 
800. LAundale 1-7038.
EKDVITH medinis • 6 Ir T» kuinli. 
Vukarlniuine Murfjuefte Parko kum
pi'. Centr. Aild. Garažas. Didelia nkl>- 
pas. Tuojuu galima užimti.

MEDINIS — 6 ir 3 kuiub. lirighton 
Parke. Centr. upšiid. Gaiužua. Arti 
mokyklos.

MCK1NIH — fi ir 5 kamb. 56-toa ir 
Throop upylinkėje. Centr. šlIdyinuH. 
Iiideli kumii. Tuojuu gulima užimti. 
Mažas J mokėjimas.

Turime <lu ug kiti; namų 
Pildome I neonu' Tu m blankus 

MMAKIAI
Re«il I .stale Itulhlers Ine urane*' 
2737 W. 43rd SI. ('Llffslde 4-2390

Perskaitę “Dmufą”, duokite 

kitUmui!

VYRAI
IKI 40 METŲ AMŽIAUS
Išmokti sekančius amatus:

AUTOMOBILIŲ BODY IR 

FENDERIŲ MECHANIKAI

PLASTIKINIŲ MODELIŲ 

DIRBRIAI

METALO TEKINTOJAI
Devyniasdešimt penki iki šim
to dolerių į savaitę pradžiai.
• Draudimas nemokamai
• Antvalandžiai

Pirma, antra ir trečia pamaina. 
Nepaprastai gera ateitis.

Darbo ofisas atdaras šešta
dienį iki 1 valandos popiet.

NATIONAL LEAD 

COMPANY

1710 S. Peoria St.
Tel. — CAnal 6-3710 

MR. WALTERS

2-.IŲ BUTŲ MŪRINIS. Arti 73rd ir 
Emerald Avė. 5 ir 6 kamb. Naujas 
Kevvanee boileris, Winkler stokeris, 
aluminum žieminiai langai. Naujai 
percementuotas (tuck-pointed) mū
ras. Kaina tik $17,500.

IVAR W. TURNQUIST, INC. 
7826 Uottilge Grove, TR 4-1014

Parduodamas namas Šv. Leono pa
rapijos apylinkėje, arti 7 9-tos gat
vės ir Vincennvs avė., 2-jų augštų 
medinis namas; šiltu vandeniu ap
šildymas pirmame aukšte; abu butai 
šešių kambarių; labai gerame stovy
je; geras automobiliui garažas; arti
mas susisiekimas su miestu ir gra
žus rajonas. Namas parduodamas 
dėl mirties. Skambinkite vakarais 
tarp 6 ir 8 vai. ir iki 3-čios vai. po
piet sekmadienį: Vlnccnnes 0-7881.

ROSELANDE — parduodami 2 na
mai. Naujas mūrinis — 2 mieg. 24x 
40 pėdų. “Tile” prausykla, rūsys po 
visu namu, sklypas aptvertas "cyc- 
lone” tvora. Medinis namas —- 2
mieg. Uždari porčiai. Garažas. Skly
pai — 31 pėda. Parduoda savininkas. 
340 W. 108th Plaee. Tel. IX 8-8738. 
Atdara apžiūrėjimui kovo 4 d. 1-5 
v. v.

$ 16,000 BUYS 3 BECROOM 
BRICK RESIDEHCE

Gas Ilot Wa*er Heat; 2 enclosed 
porches; 11/2 baths.

61st ir So. Campbell Avė.

MC CARTHY BROS.
2412 W. 63rd Street 

Tel. REpublic 7-5000

Savininkai parduoda mūro Bun- 
galow 7 kambarių ir garadžius 
dėl dviejų karų. Viskas labai ge
rame stovyje.

Šaukite:—
GRovehiU 6-3865

Agentai nepageidaujami
jMARQUETTE PARKE mūrinis 2- 
i jų augštų po 5’/a kamb. namas. 
Autom, alyva-karštu vandeniu šil
dymas. Labai geram stovy. Augš- 
ta pastogė.

Parduoda savininkai.
7121 So. Campbell Avė.

Gage Parke—šviesus mūr. 2 im
tai po 6 k., tile vonios ir virtuvės, 
centr. alyva šild. Modern. išdeko- 
ruota; puikus rūsys, 2 auto. ga
ražas. Tik $25,800. Z. Umbražu- 
nas, PO 7-2009.

CICERO ROOMING 1IOUSE 12 
kamb. Karštu vand. alyva apšild. 
50 pėdų sklypas. Pajamų $4,500. 
$28,500. SVOBODA, 6013 Germak 
lld. OLympic 2-6710.

ATREMONTUOTAS - modern- 
ized — 2-jų butų mūrinis 5 ir 
5 kamb. Arti 28th ir Trumbull. 
Naujas centrinis šildymas. Gara
žas. Daug priedų. Savininkas par
duoda nebrangiai. Tik $15,500. 
SVOBODA, 3739 W. 26th Street 
LAwndale 1-7038.

ARM HOLE BASTER
and

HAND STITCHER MEN’S 
COATS

BRUNO BROTHERS
607 N. WELLS ST. 

EXPERIENCED MASSEUR
Salary and liours ojien. Good oj>- 

portunity i'or riglit' man.
Apply Mr. Preitag 

SOUTHTOWN YMCA 
6545 S. Union, WE 6-7300

WELDERS

MACHINISTS
FULL TIME — PAID VACATION 

Ideal Working Conditions 
I’lenty of Overtiine

J & L Engineering Co., Ine.
1113 Leo St., Dcsplaines

VAndcrbuilt 7-1914

BU1LD1NG tl REMODEL1NG
\AMV STATYBA

KEMODELING—-REPAIRING
Rumpus Rooms 

Attic, Basement Flats 
Porch Enelosures 
Free Estimates

J. IPPDLITO & SON 
BRunswick 8-2708

KONTRAKTORIUS 
STANDARD RUILDERS, INC. 
2523 W. 69 st. Chicago 29, III.,

Pltospcckt 8-3792 
A. GINTNEltIS — pirmininkas 

V. F. l’ETKAUSKAS — stat. vedėjas
Lietuvių Statybos Bendrovė:
* stato namus pardavimui,
* priima užsakymus,
* atlieka remonto darbus,
* įrengia aluminijaus langus ir 

duris;

V. ŠIMKUS
f vairūs patais) inai ir pardavimas.

Jei norite pirkti ar užsakyti namų, 
kuris būtų gerui išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

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

Adresas: 4645 S. Keating Avc.
CHICAGO 32, ILLINOIS

AHTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. - HEmlock 1-5881

iiiiiiiii;iHiiiUfiiiiiitriiinitfit«iiiii^
= IJETUVIŲ STATYBOS 5 
£ BENDROVE £

1 M U R A S i
S RITIIJ0ERS, INC. S• Xx Stato gyvenamuosius na- x 

mus, ofisus ir krautuves pa- 5 
gal standartinius planus ar = 
individualinius pageidavimus. = 

Jvairūa patarimai staty1- = 
bos bei finansavimo reika- S 
lais, skiciniai planai ir na- 5 
mų įkainavimas nemokamai. =

_ Statybos reikalais kreiptis 2 
= J reikalų vedėja šiuo adresu: =
| JONAS STANKUS 1
2 kasdien nuo 4 vai. popiet. E
5 Tel. PRospect 8-2613 arba S 
Z LUdlow 5-3680. =
2 6800 80. CAMPBELL AVTL, H

Cbirago 29, Illinois E
^lllllllllllllllllllllllllllllllilUlUlUIlliiih?

I’ E T E R^aTi nTk AS 

(arpenter and General Cnntrarlor 
Stato naujus namus pagal užsa
kymą. Atlieka visokius senų na
mų pataisymus.

7207 So. Mapletvood Avenue 
Tel. PRospeet 6-0819 po 6 v. v.



šeštadienis, kovo 3, 1986
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DIENRAfiTlS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
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STRAZDELIS ATVYKSTA Į CHICAGĄ
A. GINTNEKIS, Chicago, III.

Kas iš lietuvių nepažįsta gies
mes, kuri kas sekmadienį visų 
žmonių iškilmingai giedama, ku 
ri ne vienam giliau tikinčiam 
žmogui pripildo akis ašaromis? 
“Pulkim ant kelių“ giesmėje 
glūdi gyvas tikėjimas, meilė ir 
viltis.

Dainius ir kunigas
Ir kas tokią gražią giesmę pa

dainuoti jo parašytas dainas. 
Tai buvo baudžiauninko ramin
tojas, užtarėjas ir paguoda. 

Kaip sena giesmė?
Kada parašyta “Pulkim ant 

kelių“, niekas nežino. Vienok 
žmonės pasakojo, kad ji pirm^ 
kartą buvo užgiedota 1836 m. 
Kamajų bažnyčioje. Ji visiems 
labai patikusi ir sujaudinusi,

rašė? šios puikios giesmės au- Vėliau išsiplėtė po visą apylin- 
torius yra kunigas Antanas kę ir Lietuvą.
Strazdelis. Jisai gimė seniai — 
greitai švęsime jo dviejų šimtų 
metų sukaktį. Zarasų apskrity
je, Kriaunų parapijoje 1763 m. 
birželio mėn. 12 d. gimė netur
tingų valstiečių šeimoje. Įšvęs
tas kunigu ir gavęs parapiją, 
visa siela įsijungė į kaimo žmo
nių tarpą: jiems padėjo varge, 
baudžiavos jungą velkant; su 
jais gyveno ir jiems rašė eiles, 
pasidarydamas liaudies dainiu
mi. Jo dainose atsispindi žmonių 
nuotaikos, kančios ir džiaugs
mas.

Žmonės myli Strazdą 
Kunigą Strazdą žmonės my

lėjo. Apie jo gyvenimą turime 
daug pasakojimų ir anekdotų.
Originalus buvo kun. Antanas 
Strazdelis ir savotiško būdo.
Jisai daug kentėjo nuo saviš
kių, bet turėjo šimtus žmonių, 
kurie jį labai mylėjo. Darbo 
žmonės jį pamėgo ir pradėjo

Daugiau šimtas metų “Pul
kim ant kelių” giedama bažny
čiose ir dainuojamos kunigo An 
tano Strazdo parašytos dainos. 
Jo kūnas pavirto ^dulkėmis, bet 
dvasia gyvena tarpe mūsų. Lai
kas nepajėgia sunaikinti lietu
vio dvasios ir prasmingų žodžių. 

Oi, tu strazde, strazdeli...
Apdainavai savo gyvenimo 

vargus ir palikai nemirštamu. 
Jau trečia ar ketvirta lietuvių 
karta tave mini savo kalbose ir 
prisimena maldose. Ačiū, kad 
sutikai laikinai prisikelti ir ap
lankyti Chicagą. Ir dabar sun
kūs lietuviui metai: be tėvynės, 
gimtojo krašto, be namų... Paro 
dyk savo gyvenimą ir atsilan- 
kuisiems į Marijos Augštesnią- 
ją mokyklą kovo mėn. 3-4 die
nomis, kad jie suprastų to lai
ko vargus, sielvartą ir rūpes
čius, nes panaši baudžiava pa
sikartojo mūsų tėvynėje.

Dėkojame ir laukiame 

daugiau
Patersom, N. J. Minint Lietu

vos nepriklausomybės atgavi
mo 38-ją sukaktį, vasario 19 d. 
kovai už Lietuvos išlaisvinimą 
aukojo: Lietuvių Piliečių Klu
bas — 50 dol., Fabijonas Saran- 
ka — 33 dol., kleb. kun. J. Kin
ta ir kun. Vyt. Demikis — po 
25 dol., R. Butkus — 20 dol., 
V. Baltutis, V. Frapolli ir J. Tu- 
mavičius — po 15 dol., A. ir J. 
Rugiai — 13 dol., St. ir D. Sta
naičiai — 12 dol., G. ir V. Sle- 
pakovai — 11 dol., Ad. Aidu- 
kas, Eitmanas, Gelažius, Jasys, 
Jaškeliūnas, Klimas, Kondrata
vičius, L. K. M. Ateitininkų kuo 
pa, Mikniai, Pabaltijo Motertį 
Tarybos Lietuvių Klubas, Ru- 
buževičius, Ir. ir VI. Stanaičiai, 
A. Sprainaitis, Šv. Kaz:,miero 
draugija ir Urbonavičius — po 
10 dol., Abakanavičius, Ant. Ai- 
dukas, Bražinskai ir Ivanaus-

Dulkes išdavė užpuolėją
Policija areštavo Joseph Le- 

wis, 32 m. amžiaus negrą, kurs 
prisipažino nuskriaudęs 62 m. 
amžiaus moterį. Policija jį su
sekė taip: krautuvėje, kur jis 
užpuolė moterį, buvo rasta pa
likta užpuolikb—plrat.nė?-Lauke 
rasta kita jo pirštinė ir kastu
vas. Ant pirštinės buvo anglių 
dulkių, o kastuvas turėjo štam
pą anglių parduotuvės 6133 
Broadvvay. C.a atvykusi polici
ja nustatė to bendrovės darbi
ninko vardą ir adresą ir jį areš
tavo.

PAJIEŠKOJIMAS
Domicėlė Jusienė jieško savo sū
naus ANTANO J ŪSO (ar Jusio). 
Ankščiau gyvenęs Kanadoje, o da 
bar gal Jungt. Valstybėse. Atsi
liepti arba žinantieji apie jį pra
šomi pranešti šiuo adresu —■ Tho- 
mas Poškus, 5931 Northvvest 
Hvvy., Chicago 31, 111. Tel. IflOd- 
ney 3-6353.

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškau savo tetos PETRĖS ŽE
MAITYTES iš Viliušių km. Jan

kai — po 7 dol., Balčėtis, M. kų vai., šakių apskr. Višakio Rū- 
J— parap., esančios Amerikoje

Racine, Wis.
TRUMPAI 

— 40 valandų atlaidai ir mi
sijos. Kovo 2, 3 ir 4 d.d. vyksta 
40 valandų atlaidai lietuvių pa
rapijoje. Tuo pačiu kartu yra 
ir metinės misijos. Parapiečiai 
gali lengvai atlikti išpažintį ir 
priimti Komuniją, nes yra pa
kviestas svečias misionierius iš

Utico. N. Y.
Rūpinasi Lietuvos reikalais 
Lietuvių kolonija vasario 19 

d. paminėjo Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo sukakties 
metines Šv. Jurgio parapi
jos salėje. Kalbas pasakė kun. 
kleb. J. Grabauskas ir iš Little 
Falls, N. Y., kun. Jonas Ruokis. 
Po kalbų buvo bendri pietūs, į

Hinsdale, III. Pamokslus sako j kuriuos atsilankė gana gausus 
kun. Albinas Spurgis, MIC, ku- būrys lietuvių. Vaišėse dalyva-
rio pamokslai yra atidžiai klau
somi.

Atlaidų pabaiga bus parapi
jos šventėje, kovo 4 d..

— Parapijos vakarienė. Kovo 
11 d. po pietų lietuvių parapi
jos salėje bus metinė vakarie
nė. Ta proga visi parapijos vy
rai, kurie praėjusiais metais 
dirbo prie mūsų parapijos įvai
rių statybų, gaus ypatingą pa
žymėjimą.

— Šv. Marijos ligoninėje gu
li F. Pliurienė, E. Michalauskde- 
nė. Valuskienė sveiksta.

— Lietuvių parapija greitu 
laiku sulauks naują šv. Kazimie 
ro statulą iš Italijos.

— Tėvų Marijonų provincio- 
las, kun. Vai. Atkočius lankėsi 
lietuvių kolonijoje. ’

P. Žemaitis

Wis. Lietuvių dienaI
Lietuvių Diena, kurią rengia 

L.R.K. Susivienijimas Ameriko
je Wiscon8ino apskritis, šiemet 
bus rugpjūčio 12 d. Veterans 
Park, 5607 — South 6th Street, 
Milvvaukee, Wis.

Prašome gert. klebonų, drau
gijų ir organizacijų tą dieną ne
ruošti kitų parengimų. F. V. M.

vo ir svečias kun. J. Kereilis iš 
Ilion, N. Y.

Surinkta aukų Baltui. Po $10 
aukojo A. L. P. Klubas, John 
Langdon, Šv. Juozapo draugija 
ir kun. J. Ruokis; po $5 — Mrs. 
F. Mikaliūnas ir Ch. Mikaliū- 
nas; $3 — Mrs. A. Kaušienė; 
po $2 — P. Balandis, Mrs. J. 
Langdon, Mrs. A. Dilienė ir 
Mrs. J. Liebednikienė. Kiti au
kojo po $1.00.

Viso surinkta $86 aukų. Iš 
užkandžių gauta $54.

Visiems tariame širdingai a- 
čiū už aukas ir atsilankymą į 
minėjimą. Pinigai pasiųsti į Bal 
fo Centrą, Brooklyn, N. Y.

— Veikėjas Aleksandras Kau 
šas susirgo širdies liga. Dabar 
gydosi namuose. Vietinis

Ragauskai, Šaulienė ir Vilimas 
— po 6 dol., Abakanavičienė, A- 
domavičiai, Step. Augulis, Au- 
šiūra, Mrs. B. Balas, Bieliūnas, 
Čižiūnas, Gudonis, Jankauskai
tė, J. Jurkšaitis, S. Jurkšaitis, 
Kalėda, Alfonsas Žičkus, Kase
liai, Kažukauskas, Keraičiai, Ke 
penis, Keršulis, Kinderas, Klup- 
šienė, J. Kuzinevičius, Majaus- 
kienė, Macionis, M. Papečkienė, 
Kl. ir E. Praleikai, A. Prester- 
nik, Sabaliauskas, Sarpalienė, 
VI. Sauras, Senulis, A. ir V. Sta
naičiai, V. ir Pr. Stanaičiai, J» 
Sprainaitis, Šūkis, Tallat-Kelp- 
ša, Uždavinienė — po 5 dol., 
Kasperas, Litvaitis, Masionis ir 
šatkai — po 3 dol., o kiti — ma 
žesnėmis sumomis. Viso surink
ta aukų 712 dol.. Visos aukos, 
apmokėjus nedideles išlaidas, 
bus išsiųstos tuojau Amerikos 
Lietuvių Tarybai. Neturėjusie
ji progos paaukoti, savo auką 
prašomi tuojau įteikti komiteto 
iždininkui J. Sprainaičiui. Vi
siems už aukas nuoširdžiai dė
kodami, tikimės, kad tos aukos 
priartins Lietuvos Laisvės ry
tą, Komitetas

PAJIEŠKOJIMAS

BIZULIAI (Jono sūnūs) — JUO
ZAS, VINCAS, PRANAS, JUR
GIS; ir duktė PETRONĖ BIZU- 
LYTE, anksčiau gyvenę Chicago- 
je, prašomi atsiliepti šiuo adresu: 
Vai. Jurevičius, 122 N. 5th Street, 
W. Hazelton, Pa. .

PAJIEŠKOJIMAS

Pajieškomas dėdė EDVARDAS 
RIMKUS arba jo duktė RIMKU
TE. Nuo 1914 m. gyveno New 
Yorke. Jieško Liudas Petrauskas. 
Jis pats arba apie jį žinantieji 
prašomi atsiliepti šiuo adresu. 
Antanas Keleris, 1304 E. 68th St., 
Cleveland 3, Ohio.

PAJIEŠKOJIMAS
Prašau atsiliepti p. dailininką KA
ZĮ DARGI arba žinantieji praneš
ti jo adresą Dr. B. Jankauskui, 
Box 217, West Brentvvood, New 
York.

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems.

dos
maždaug 35-45 metai. Jieško se- |||||||||||||||||||||||||||||HII|I|||||!I||||||||||| 
sers Antoses sūnus Klemensas
Sinkevičius, 23 Ontario Avė., Ha- 
inilton, Ont., Canada.

NOW HEAR THIS!

ON RECORD
LEMT AND EASTER 

HYMNS

From the new Catholic

PEOPLES
HYMNAL

ACTIVE HEATING SERVICE
Alyvos ir guzo “ eonversion ” degin- 
tuvai. Boileriai-Centriniai peeiai- 

Radiation
Įtaisomi — Užlaikomi — Išvalomi

AVenue 3-6266
llllllllllllllllllllllttIlltIKIItlIttIllltlIlIlIlIlII

PAINTED DESERT 
WILL RESUME W0RK

Spokane, Wash. —• Painted De- 
sert Uranium and Oil Co. plans 
to resume exploratory vvork on 
its Mt. Spokane Leases, near the 
Daybreak* Uranium mine very 
shortly.

The Company proposes to ex- 
pand its operations into oil and 
gas produetion, as soon as suit- 
able aereage is found, or the lease 
under consideration now, are ac- 
quired, and when it has complied 
with statė and S.E.C. regulations, 
for oil and gas activity.

It is also giving some consider
ation to the possibilities presented 
by the potash activity in the ge- 
neral area vvhere the company has 
about 50 claims in Grand county, 
Utah. In this manner its stock-

Marąuette Park kolonijos holder will have an interest in any 
Namų Savininkų organizacijos diversified holdingą which the com 
susirinkimas įvyko vasario 23, pany may acquire
d. Pirmininkavo organizacijos 
pirmininkė: Protokolą perskai
tė Petras Dambrauskas.

Šiemet namų savininkams 
reikės mokėti didesnius mokes
čius. '

M. Tveri jonas

Chicagoje
Namų savininkai posėdžiavo

ARTHRITIS
YRA MUCALI1MA NAUJAIS IŠRADIMAIS

J Normai ffand

f IW » Z 7 ’

Taip, mūsų moksliški 
išradimai atveria naujų 
pasaulį kenčiantiems nuo 
urtlirilia ir rhcumhtlsino, 
vėžio, miiitinle seterosis, 
polio, ccrebral palšy, nuo
maro. atrokeR, gal voš 
skaudėjimo. širdies ir 
įvairių kitų ligų. Nauji 
rekordai sumušami tei
kiant palengvinimų bei 
išgeliiHtunt gyvybę. Jei 
JuniH jau ir yra pa.su.kytu 
kad nėra vilties, nenusi
minkite. Teiraukitės pas 
Jūsų vietini ehlropractor 
ir Aluiidlen pat rašykite 
dėt 72 puslapių nuostabių

jums ir Jūsų aei gaiitieina draugamH.

Arthritio Hand

įrodymų

RAŠYKITE ŠIANDIEN —
SPEAKK ( HlMOPRAUTlt; hospital, denv er eolo. 

Dept. 111

Catholic hymns for. 
lent and Eastcr by: 
Bonaventūra 
Chorus

l

Sung by the famed 
BONAVENTŪRA CHORUS

with St. Bonaventūre Boys Choir

llear now the hymns vvith complete 
ecclebiastical approbation — botli in 

words and music.

Long piaying, full •freųucn- A A Qrt 
cy, 10 indi unbreaknblo vJ 0

M Al k NOVV

VVORLD LlBRA.lt Y !
OP SACREl) MCSIC

| IH4K VVrstvvood Avė., Dept. 1*' >
Cinciniuiti I I, Oliio j
□ $4.98 enelosed. Semi l’ostpaid 

| □ Bill ntc I
Name..........................  ,
Street............................ ...............................
City.......... ................   |

AUTOMORTLES — TRUCKS 
Automobiliai —• Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys.

CALL>ME*MOTORS C0.
5759 S. VVESTEItlV ATE., PR 8-9533

PAINTED DESERT 
URANIUM & OIL CO.

A Washington Corporatioii

Engaged in exploralion for Urankun a-ml other metais on pro- 
pertles in the Bayhreak Uranium area, Simkane County, and 

in Ferry Cooaty, Washlngton; also in 
Griutd and San Juan Cminties, Utah.

PUBLIC OFFERBįG
12,090,990 shures of c.ommon capitail ntock at 1 ?• per share 

fully paid, and non-assessable.
VVrite for Offcring Circnlar t'»

W. M. FREDERICKS, Secretary-Treasurer
725 PEYTON BUILDING, SPOKANE 1, IVASHINGTON

TUe Stutiitory SLalcineiit flletl altli the Stati' of VtiMliiiitflitn is nrall- 
able for losjieetiou ai tlie Company*s Office, 737 l'e.iton Itiiildiiig,

Kpokanc, YVashlngton.

W. M. Fredci-tcks, Seey-Trcas.
725 Bryton Buililing 
S|M«k>iue |, WaMltiuglon

l’lease neiid nie Offertng ("treular on
BAl.vrtštl BESEKI HGMIM & OIL CO.

Pilono .Muilison IM5I.

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

Street ..................................................................
City ...................... .. ............................................ State

A. A.
KAZIMIERAS ACHAS

Gyveno Los Angeles, Calif. 
ligų laikų gyvenęs Hridgeporte

Mirė vasario 28 d., 1956 m. 
3:15 vai. popiet. Gimė Lietu
voje: kilo iš Adukavos parap., 
Giržadų kaimo.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me žmona Ona Krugliukė, (pa
gal pirmų vyrų Makūnlenė), 
podukra Sudie Mullcr, žentas 
Conrad, marti Ona Makūnle
nė, 8 anūkai, 4 prounūkai, ki
ti giminės, draugui ir pažįsta
mi. Lietuvoje liko 2 seserys — 
Rozalija ir Petronėlė, švogrriai 
ir kiti giminės.

Priklausė Lietuvių Ūkininkų 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Litu- 
aniea Avė. Laidotuvės įvyks 
pirmadienį, kovo 5 d., iš kop
lyčios 9:30 vai. ryto liūs atly
dėtas į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčių, kairioje įvyks gedu
lingos paniuktos už velionies 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

Pagal velionies pageidavimų 
gėlių prašome nesiųsti.

Nuliūdę: "žmona, įtodukra, 
žentus, anūkai ir prounūkai.

luiidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. YArds 7- 3401.

A. A.
ELENA ŠEDUIKIS

(Bazely tė)
Gyveno 3339 S. Lltuanica A- 

ve. Tel. ERontier 6-6639.
Mirė vas. 2 9 d., 1956, 5:30

vai. popiet, sulaukus 45 m. am
žiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Za
rasų apskričio, Salako parapi
jos ir kaimo.

Amerikoje išgyveno 6 iii.
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

vyras Mykolas, 3 dukterys: Mi
chalina. Bikulčius, žentas Bro
nius, Emilija ir Genovaitė, 2 sū 
liūs: Mykolas ir Jonas (Lietu
voje), kiti giminės, draugui ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas Jurgio !<’. 
Uudmino koplyčioje 3319 S. Li- 
tuanica, Avė.

Laidotuvės įvyks pirmad. ko
vo 5 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į šv, Jurgio 
parapijos bažnyčių, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiera kaili
nes.

Nuoširdižai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: vyras, dukterys, sū
nūs ir žentas.

Laidotuvių direktorius Jurgis 
F. Rudminas. Tel. YArds 7- 
1138.

A. A.

ELIZABETH KEZON 
(Po tėvais Wanat)

Gyv. 5358 S. VVashtenavv Avė.
’ CHICAGO, ILL.

.Mirė vasario 29 d., 1956 m., 
3:45 vai. popiet, sulaukus 47 
m. amižaus.

Gimė Chicagoje, 111.
Pasiliko dideliame nuliūdi- 

dime vyras Peter Paul, sekre
torius Supreme Savings and 
l.oan Assn.; sūnus Peter Paul: 
motina Mary Wanat; uošvė 
Mary Kezon; sesuo Marie Jo- 
sek, jos vyras Stanley; du bro
liai —+ James, jo žmona Har- 
riet ir l.awrence, jo žmona 161- 
sie; vyro broliai — Adam Ke
zon, jo žmona Jean; Stanley 
Kezon, jo žmona Marie; vyro 
seserys Kmiliu, jos vyras Wal- 
ter Tomaszkiewicz; Helen, jos 
vyras Thomas Tomaszkievvicz; 
Jean, jos vyras Steve Domins- 
ki, jos vyras Kdward Knycli; 
JCleanor, jos vyras Ted Maj- 
decki; ir Uorothy, jos vyras 
Kobėrt Holda; ir daug kų.ų. gi
minių bei pažįstamų.

Kūnas pašarvotas koplyčioje 
1335 West 51st Street.

laidotuvės įvyks pirm. kovo 
5 d., iš koplyčios 9:30 vai. ry
to bus atlydėta j St. Clare of 
Montifalco parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pumai 
dos už velionės sielų. Po pumai 
dų bus nulydėta į Resurrectlon 
kapines.

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

Nuliūdę: vyras, sūnus, moti
na, uošvė, sesuo ir broliai.

Laidotuvių direktoriaus te
lefonai: BOulevard 8-5257 ir 
YArds 7-6112.

A. A.

. WILLIAM EMPAKARIS
Gyveno 6419 So. Maplewood Avė.

Mirė kovo 1 d., 1956, 2 vai. popiet, sulaukęs puses amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš šakių apskričio, Ilguvos parapi

jos, Dulinčiškių kaimo.
Amerikoje išgyveno 45 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime sesers vaikai: Gerardas Sei- 

butis, Dr. Leonai Seibutis, jo žmona Brigita, jų duktė Re
gina; Mirusių pusbrolių žmonos: Ona (iribin, jos dukterys: 
Mary Gribin ir Ona Calabrese, jos vyras Sam, Petronėlė Gri- 
bin, jos sūnus Jonas, jo žmona Pranciška ir jų šeima; pus
brolis Edvardas Empakaris su šeima (gyv. Toronto Kanada); 
kiti giminės, draugai ir pažįstami Chicagoje. Lietuvoje liko 
daug giminių.

Kūnas pašarvotas koplyčioje, 6845 S. Westem Avė.
Laidotuvės įvyks pirmad. kovo 5 d., iš koplyčios 1 vai. 

popiet bus nulydėtas į kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Giminės.

Tel. YArds 7-1138.

A. f A.

KAZIMIERUI ŠČESNULEVIČIUI 

mirus, liūdinčiu mylimo tėvelio p. Eleną 

Leparskienę-, jos sūnų Virgilijų, sesutę, bro

lius bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.
Glambų šeima

Perskaitę dienr. “Draugų”, duokite jį kitiems.

Padidinti dividendai bus išmokėti arba kredituoti į taupomas sąskaitas 
kovo menesio 30-tą dieną.

Indėliai įdėti prieš mėnesio 10-tą dieną neš dividendus nuo pirmos 
dienos.

UNIVERSAL SAVINGS AND LOAN ASS N
1800 South Halstcd Street • Tel. HAymarket 1-2028

VALANIMIS: pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 valandos imi pietų; 
ketvirtadieniais nuo 9 iki 8 valandos vakaro; šeštadieniais nuo 9 iU. S vai po pietų; 
trečiadieniais — uždaryta.
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X Religinio meno parodos 

garbės komitetas. Kovo 11 d. 
5 vai. p. p. atidaroma religinio 
meno paroda, minint Lietuvos 
bažnytinės provincijos jsteigi- 
mo 30 metų sukaktį. Garbės

X T. T. Marijonų vienuolyno 
ir “Draugo” spaustuvės banke
tas bus kovo 18 d. 6 vai. Sher- 
man viešbutyje, Chicagoje. 
Banketo biletus nusipirko šie 
asmenys: Tomas Pojūnas iš 
VVaukegan, III., Antanas Deks- 
nis, PhilEp Faro, Mr. ir Mrs. 
Steve Lukas, Miss Teresa B'.er- 
nat, Anthony Prychoski, John 
Palandeck ir Juozas Vilimas.

Naujas T. T. Marijonų vie
nuolynas ir “Draugo” spaustu
vė baigiama statyti 63-čioje 
gatvėje prie Kilbourn St. Sta
tybos fondo direktoriai prašo 
iš anksto įsigyti banketo bile
tus. Dalyvaudamas didžiuliame 
tankete pagreitinsi naujų pa
statų įrengimą.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS Šeštadienis, kovo 3, 1956

PAĖMĖ 2 STALU UŽ £500
Julius Kuzas yra vienas iš 

judresnių Chicagos lietuvių. Jis 
veiklus Amerikos Lietuvių 
Vaizbos Bute, energingas Ame
rikos Lietuvių Tarybos darbuo-

Julius Kuzas jaučia lietuvių 
pulsą. Jisai yra stambus pre
kybininkas, mėsos urmo parda
vime. Jis aprūpina mėsa apie 
100 krautuvių, per savaitę joms

komitetan įeina: J. E. Kaunojtojas- Jis taiPS’ didelis lietuviš- pristatydamas iš viso maždaug

X Antanas Jonča, vienas žy
miausių Melrčse Park lietuvių, 
neseniai atšventęs 40 metų vei
kimo lietuviškoje visuomenėje 
sukaktį, organizuoja Melrose 
Park lietuvių stalą TT. Mari
jonų Statybos Fondo bankete 
kovo 18 d. Sherman viešbutyje. 
Prie melroseparkiečių stalo, ti
kimasi, sėdės ne vienas ir mies
telio pareigūnų, nes ir pats A. 
Jonča-yra miestelio tarybos na
rys. Šiuo metu A. Jonča yra 
LB Melrose Parko apylinkės 
pirmininkas ir vadovaująs as
muo įvairiose lietuvių draugi
jose ir klubuose.

X Lietuvos Vyčių Chicagos 
apskritis, ypatingu būdu švęs 
savo globėjo šv. Kazimiero 
šventę kove 4 d. sumos metu 
Švč. P. Marijos G'mimo para- 
jos bažnyčioje. Vyčiai gausiai 
rinksis ir eis prie Viešpaties 
stalo. Iškilmingas šv. Mišias 
atnašaus kun. L. Vaišvilas, pa
rapijos Vyčių kuopos dvasios 
vadas; asistoje bus kun. J. 
Budzeika, MIC, ir kun. Petras 
Cinikas, MIC, kuris taip pat 
pasakys pamokslą. Kun. P. Ci
nikas, MIC, yra paskirtas Lie
tuvos Vyčių Chicagos apskri
ties dvasios vadu. Po šv. Mišių 
bus bendri pusryčiai. Vyskupas 
Vincentas Brizgys dalyvaus šv. 
Mišiose ir bendruosiuose pus
ryčiuose Švč. P. Marijos Gimi
mo parapijos salėje. Visas iš
kilmes globoja kan. klebonas 
Jurgis Paškauskas.

X Kazimieras Sčesnulevičius, 

84 metų, seniausias lietuvis miš
kininkas, atspausdinęs atsimini 
mus apie savo Vilniaus krašto 
Dzūkiją, .mirė vasario 21 d. Pa
gerbdami velionį, vieton vainiko 
ant jo karsto, P. Norkaitis, P. 
Šilas, J. Kastauskas, J. Zebraus 
kas, J. Plaušinaitis ir V. Žemai
tis sudėjo Vasario 16 gimnazijai 
$12.

X Jadvyga ir Stasys Jurai, 
reikšdami užuojautą Adai ir An 
tanui Petrauskams, dėl jų duk
relės Julijos staigios mirties, 
pasiuntė Vasario 16 d. gimnazi
jai Vokietijoje 5 dol. vertės kny 
gą. Knygą išsiųsti yra pavesta 
“Draugo” knygų platinimo įstai 
gai, įrašant į ją atitinkamą įra
šą.

X Vyr. skautininkas St. Kai

rys, atvykęs iš Kanados, kalbės 

šį sekmadienį per “Margučio” 
radiją.

... . v* t « koa spaudos bičiulis. Jau įmoark.vyskupas metropolitas Juo- ■ ’ 
zapas Skvireckai, prel. Ig. Al- 
bavičius, prel. Pr. Juras, L.
Kultūros Institvto Amerikoje 
pirm.; prel. D. Mozeris, prel.
B. Urba, Lietuvos valstybės 
ministeris P. Zadeikis, Lietuvos 
konsulas d r. P. Daužvardis, 
kun. V. Atkočiui, Tėvų Marijo
nų p.’ovinciolas dr. J. Bajer- 
čius, L. B. Chicagos apygardos 
pirm.; St. Barzdukas, JAV Lie
tuvių Bendruomenės pirm.; 
kun. čepukaitis, Kunigų Vie
nybės pirm.; dr. A. Darnu
sis, L. R. Katalikų Federacijos 
pirm., kun. Cailiušis, Tėvų 
Pranciškonų p.’ovinciolas; J.
Kreivėnas, L. B. Kultūros Fon
do pirm.; kun. Br. Krištanavi- 
čius, Tėvų Jėzuitų provincio- 
las; dail. Pr. Lapė, New Yorko 
Lietuvių Dail ninku S-gos 
pirm.; kun. A. Linkus, Šv. Kry
žiaus parapijos klebonas; kun.
P. Malinauskas, Aušros Vartų 
parapijos klebonas; kun. A.
Martinkus, Dievo Apvaizdos
parapijos klebonas; kun. J. ros visuomenės veikėja, pado- 
Paškauskas, Švč. P. M. Gimi-
mo parapijos klebonas; kun. 
dr. J. Prunskis, premijos me
cenatas; kun. J. šaulinskas, Vi
sų Šventųjų parapijos klebo
nas; L. Šimutis, Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirm. ir dienraš
čio “Draugo” vyr. redaktorius; 
kun. A. Valančius, Šv. Mykolo 
parapijos klebonas; dail. T. 
Valius, Lietuvių Dailės Institu
to pirm.; ir D. Velička, L. B. 
Chicagos apygardos Kultūros 
Tarytos prezidjumo pirm. Pa
rodos organizacinį komitetą su
daro: pirm. dail. A. Valeška, 
vicepirmininkai kun. dr. V. 
Rimšelis, Kunigų Vienybės at
stovybės atstovas, ir kun. dr. 
A. Juška, Lietuvių Katalikų 
Federacijos atstovas, archit. 
Vyt. Peldavičius ir sekr. dail. 
P. Augius. Paroda tęsis iki Ve
lykų Šv. Kryžiaus parapijos sa
lėje.

Julitis Kuzas

kėjo $500, paėmęs du stalu į 
Draugo Statybos banketą, kurs 
įvyks kovo mėn. 18 d. 6 v. v. 
Sherman viešbutyje.

už $3,000—$4,000 mėsos
Įdomu, kad jisai iš Lietuvos 

ūkininkaičio tapo Amerikos 
didmiesčio stambiu verslininku. 
Kilęs yra nuo Ariogalos, Kė
dainių apskr. Į JAV atvyko 
1931 m., teturėdamas dvide
šimt su keleriais metais. Iš 
pradžių dirbo savo giminių ūky
je Wisconsin valstybėje, pas 
kiau 11 metų tarnavo mėsos 
prekyboje. Prisižiūrėjo prie 
amerikiečių prekybos metodų, 
įgijo gražių patyrimų ir prieš 
10 metų pradėjo savarankišką 
urmo prekybą, kuri pasiekė žy
maus pasisekimo. Yra įsikūręs 
6840 S. Artesian.

Jo darbuose gražų pritarimą 
rodo jo žmona Teodora Stocku- 
tė, kilusi iš Stačiūnų kaimo, 
Šiaulių apskrities. Jų šeima 
priklauso Gimimo Šv. P. Mari
jos parapijai. Sūnus jau šiemet 
baigs tos parapijos mokyklą, 
o duktė — parapinės mokyklos 
4-me skyriuje.

X Lietuvių Prekybos Namų-

Fumiture Center, Ine., 3224 S. 
Halsted St., naujai išrinktoji 
valdyba jau turėjo savo pirmą
jį posėdį vasario mėn. 22 d. 
įmonės patalpose. Reikėjo pa
siskirstyti pareigomis. Slaptu 
balsavimu buvo išrinkti: pir
mininkas Antanas Gintneris, 
vicepirmininkas Justas Liepo
ms, sekretorius Edmundas Ru
daitis, kasininkas Jurgis Šklė
rius ir valdybos narys Alek
sandras Gaška.

X E. Vilimaitė, D. Augienė, 

E. Lauciūtė, D. Laukytė, A. 

Stakaitė, A. Jasaitytė, Ir. Ži

linskaite ir Ir. Lozaitytė deda 
visas pastangas, kad ruošiamas 
Šatrijos Raganos (Marijos Peč- 
kauskaitės) 25-rių metų mir
ties minėjimas pavyktų kuo 
sėkmingiausiai.

X Alice Stephens ansamblis 

vyksta į New Yorką dalyvauti 
“Lietuvos Atsiminimų” radijo 
valandos 15 metų sukakties 
minėjime. Minėjimas bus ba
landžio 22 d. Webster Hali. 
Programoje dar dalyvaus “Rū
tos” dainos ir šokio ansamblis.

Chicagos lietuvių 
visuomenei ir

organizacijoms padėka
Chicagos Lietuvių Taryba š, 

m. vasario mėn. 12 d. Marijos 
Augšt. mokyklos salėje suren
gė Lietuvos nepriklausomybės 
38 metų sukakties paskelbimo 
paminėjimą, tos visiems lietu
viams patriotamg brangios 
šventės atžymėjimą, kuri šian
dieną, esant mūsų tėvynei vėl 
vergijoje, duoda mums dvasi
nės jėgos ir pasiryžimo kovoti 
už laisvės atgavimą

Chicagos lietuvių visuomenė 
savo gausiu atsilankymu bei 
aukomis parėmė svarbius mūsų 
tėvynės laisvinimo reikalus 
Chicagos Lietuvių Tarybos 
vardu visiems lietuviams pa 
triotams asmeniškai dalyvavu
siems minėjime ir negalėju
siems dalyvauti savo aukomis 
prisid'ėjusiems prie mūsų visų 
bendro pasiryžimo atgauti lie
tuvių tautai laisvę, reiškiu nuo
širdžiausią padėką.

KAS KĄ IR KUR
— Chicagos lietuvių Kęstučio 

pašalpos klubo mėn. narių susi
rinkimas įvyks šį sekmadienį (ko
vo mėn. 4 d.) 1 vai. p.p. Holly- 
wood svetainėje, 2417 W. 43 St.

Narių mokesčiai bus priimami 
nuo 10:30 vai. ryto. Valdyba

— šv. Kazimiero Seserų Rėmė
jų draugijos 8-to skyriaus narės,- 
lai eis bendrai prie šv. Komunijos 
kovo 4 d. 8 vai. ryto (šv. Mišių 
metu) Švč. P. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje, Marųuette 
Park. Po šv. Mišių bus pusryčiai 
ir trumpas susirinkimas. Prašome 
visas nares-ius susirinkti į švč. P. 
Marijos Gimimo parap. svetainę.

Valdyba
— Chem. Lab. Tech. Kursai 

metalurgijos lab. technikams pa
ruošti jau prasidėjo. Klausytojais 
priimami vyrai ir moterys. Papil
domų informaciių reikalu kreip
tis į inž. J. Ruokį telefonu BIsh 
7-1190 nuo 5:30 įki 7 v.v.

LR.
ko vietų, dėl ko nuoširdžiai ap
gailestaujame, bet norėta ruoš
ti šventę arčiau lietuvių apgy
vendintų kolonijų, gi tose apy
linkėse didesnės salės nebuvo.

Chicagos Lietuvių Taryba,

X Kotryna Srubienė, Cice-

vanojo Lietuvos žemės saujelę, 
gintaro nuo Palangos kranto ir 
akmenėlį nuo Nidos kranto. Tie 
daiktai bus įdėti į “Draugo” 
naujų patalpų kertinį akmenį. 
Iškilmės bus kovo 17 d. K. 
Srubienė buvo nuvykusi į Lie
tuvą 1932 m., kai laimėjo ke
lionę už daugiausia surinktų 
prenumeratų “Draugo” kon
kurse. K. Srubienė lankymosi 
Lietuvoje proga buvo pagerbta 
Raguvos parapijos žmonių, nes 
jai vadovaujant buvo įtaisyti 
tos parapijos bažnyčios nauji 
varpai. Ji 1932 m. parsivežė iš 
Lietuvos žemės saujelę, ginta
ro ir akmenukų. Saujelė parsi
vežtos žemės iš Lietuvos jau 
įdėta į naujai pastatytą lietu
vių bažnyčią Urugvajuje, pa
statyta T. T. Jėzuitų rūpesčiu.

X Prašome atkreipti dėmesį 

į Albert’s firmos skelbimą, ku
ris telpa šios dienos “Drauge”.

Ponios portretas, dabar išstatytas sukaktuvinėje J. Pautieniaus dalbų 
parodoje L. auditorijoje, Chicagoje

X Lietuvos nepriklausomy
bės šventę gražiai paminėjo Šv. 
Jurgio parapinės mokyklos mo
kiniai. Visi dalyvavo šv. Mišio
se. Po pietų mokyklos salėje 
buvo suruoštas parengimas. 
Programą atliko lituanistinės 
klasės mokiniai, parengti mok. 
G. Meiluvienės. Programa susi
dėjo iš eilėraščių ir vaizdelių. 
Scenoje labai gražiai atrodė 
drugeliai, gėlės ir kt.

X P. Metrikis, laikrodžių, 
auksinių, deimantinių žiedų ir 
įvairių puošmenų krautuvės, 
152 Broadway, Melrose Parke, 
savininkas, ir lietuvių koloni
jos veikėjas, po neseniai pada 
rytos operacijos jau tiek su
stiprėjo, kad vėl pradėjo patar
nauti klijentams. Ligos metu 
prekyboje jį pavadavo žmona.

X K. Mickevičius, ekonomis
tas, anksčiau turėjęs maisto 
krautuvę, o paskutiniais metais 
didelę likerių krautuvę, nuo ko
vo mėn. 1 d. ją pardavė kitam 
asmeniui, o pats išvažiuoja ato
stogų. Po dviejų mėnesių žada 
verstis urmine prekyba. Prekes 
organizuotu būdu gautų iš už
sienio.

X Kun. Aniceto Linkaus lais

vu laiku (hobby) gamintas sta
lo lempas galima įsigyti ir pas 
Walter Klash, Town of Lake 
Utilities krautuvėje, 1800 West 
47th Street.

X Kun. Antanas Sabaliaus
kas, SDB, nuo 1955 m. gruo
džio mėn. apsigyveno ir dirba 
lietuvių saleziečių naujai atida
ryto j įstaigoj, prie Chicagos. Jo 
adresas: Salesian of St. John 
Bosco, Crown Point, Indiana. '

X Šv. Jurgio Moterų klubas

kovo 11 d. 2:30 vai. ruošia ma
dų parodą Šv. Jurgio parapijos 
salėje, 32nd PI. ir Lituanica 
Avė. Informacijų reikalu kreip
tis į Mrs. Marge Stravinskas, 
telef. YArds 7-9749, arba į Mrs. 
Joyce Emmick, CLiffside 4- 
6425.

X Lietuvių Statybos bendro
vė — Standard Builders, Ine, 
2523 W. 69 St. (telefonas PR 
8-3792), be savo tiesioginio 
darbo, įvedė naują patarnavi
mo skyrių: aluminių langų ir 
durų įtaisymą gyvenamuose 
namuose, prekybose, įmonėse 
ir t. p.

X Chicagos šaulių Klubo 
valdyba iš savo kuklios kasos 
pasiuntė 25 dolerius į nelaimę 
patekusiai Laik. Šauiių Centro 
valdytos narei Elzei Jankutei 
(Klaipėdos krašto patriarcho 
a. a. Jankaus dukra).

X Lietuviškoji Chicaga”. To
kiu vardu bus parodytas spal
votas filmas kovo 11 d. 1 ir 4 
vai. p. p. Lietuvių auditorijoje. 
Filmoje daugelis galės pama
tyti save. Filmą pagamino Ba
lys Brazdžionis.

X Lucy ir Henry Kalvaičiai, 
12132 So. 75 Avė., Palos 
Heights, III., džiaugiasi sulaukę 
pirmagimės dukrelės. Jonas ir 
Adelė džiaugiasi pirma anūke.

X Josephine Putrimas, uoliai 
dirbanti Dainų šventės finansų 
komisijoje, šį penktadienį iš
vyksta kelių savaičių atostogų 
į Arizoną.

X Bridgeporto knygyne,

3458 So. Halsted st., yra ir lie
tuviškų knygų. Town of Lake 
kolonijos knygyne, 4634 South 
Ashland Avė., taip pat yra lie
tuviškų knygų.

vykdydama savo uždavinį ko-
Taip pat "nuoširdžiausiai dė-'vo> už Lietuvos laisvę, brangi

na ir vertina atskirų asmenų 
ir visų patriotinių organizaci
jų paramą ir (todėl tvisoms or
ganizacijoms, kaip ir pavie-

koju visoms organizacijoms, 
parėmusioms aukomis ir kitais 
būdais Chicagos Lietuvių Tary
bos darbą.

mams visuomenes nariams yra 
Dėkoju JAV senatoriui Eve- ,, ,, i • . . nuoširdžiai dėkinga uz visoke-rett M. Dirksen ir senatoriaus °

Paul Douglas įgaliotiniui 
Douglas Anderson, atvyku- 
siems pasakyti lietuviams kal
bas ir padrąsinti mus laimėti 
vedamą kovą su pavergėju.

Dėkoju taip pat visiems lie
tuviams — kalbėtojams, dvasi
škiams, atlikusiems invokaui- 
jas, Dariaus ir Girėno ir Dan 
Varno postams, meninės da
lies dalyviams — solistams A. 
Braziui ir M. Kripkauskienei, 
“Dainavos” ansambliui, dekla
matoriams R. Augiūtei ir A. 
Brinkai, tautinių šokių kolek
tyvui “Grandis”, dailininkui V. 
Vijeikiui, skautams, seselių 
Kazimieriečių vienuolyno vado
vybei už suteiktą be mokesnio, 
tik už faktinas išlaidas, salę ir 
visiems savo darbu prisidėju- 
siems minėjimą organizuojant.

Drauge atsiprašau už kai ku
riuos trūkumus ir nesklandu
mus, kurių sunku išvengti dar
bą dirbant. Dėl salėg nepakan-

riopą pagalbą, kurios tikisi ir 
ateityje visuose savo darbuose. 

Dan Kuraitis,

CLT pirmininkas

Portretai J. Pautieniaus 
parodoje

Sukaktuvinėje tapytojo Juo
zo Pautieniaus darbų parodoje, 
kuri yra Lietuvių Auditorijoje 
išstatyta 12 įvairių portretų, 
8 figūrinės kompozicijos ir per 
20 peisažų.

Iki šiam laikui meno paroda 
jau turėjo apie 1,000 registruo
tų svečių, kurių tarpe apie 20 
dailininkų.

Paroda atidaryta šeštadienį 
kovo 3 d. nuo 12 iki 10 v. vak., 
o sekmadienį nuo 12 v. ir už
daroma tą pat dieną — kovo 
4 d. 8:15 v. v.

Parodos uždarymo progra
moje bus įteikimas pinigų Kul
tūros Fondui ir suradimas lai
mingo parodos lankytojo, ku

kamos talpos kai kuriems nete- riam paskirtas paveikslas.

ANDRIAUS

KUPREVIČIAUS

FORTEPIONO

Koncertas
Didelis specialistas atvyko iš Europos

Su dideliu patyrimu Šveicarijos mokyklos laikrodi
ninkas nustato tikrą laikrodžių ėjimą su specialio
mis mašinomis nemokamai. Laikrodžiai gali būti 
atsiųsti ir iš kitų Amerikos vietovių ne tik iš Chica
gos. Persiuntimo išlaidas turi apmokėti laikrodžio 
savininkas. Kreiptis:

J. KARVELIS, 3322 So. Halsted St.
Chicago 8, Illinois, telefonas YArds 2-0677

ŠEŠTADIENĮ, 1956 M. KOVO 24 D. 

Marijos Aukštesnes Mokyklos Salėje 
(So. California ir 67-tos gatvių kampas)

Biletai no $2.50, $2.00 ’r $1.50 iš anksto parduodami šiose vietose:

BRIDflEPORTE: J. KARVĖJ IO PREKYBOJE, 3322 S. Halsted

BRIOflTON PARKE: S. PENCYLOS MAISTO KRAUTUVĖJE 
4501 So. Talman Avenue ■ me. e —

MARQIIETTE PARKE: MARGINIUOSE 2511 W. 69th Street

CICERO: P. RAMANAUSKO MAISTO KRAUTUVĖJE 
1439 So. 49th Avenue n

Koncerto dieną prie Įėjimo nuo 5:30 vai. vakaro

ZENONAS NOMEIKA yra gar
siojo prancūzų vargonų muzi- 

!J kos profesoriaus DUPRE mo
kinys ir dideliu pasisekimu 
koncertavęs Prancūzijoj, Vo
kietijoj, Lietuvoj, Kanadoj ii 
(Amerikoje.

Po koncerto, 5 vai. p.p. Šv. 
Kryžiaus parap. salėje iškil
mingai atidaroma

RELIGINIO MENO PARODA
Koncertas ir paroda ruošia

mi Liet. Bažnytinės Provinci
jos 30 m. sukakčiai paminėti.

VARGONŲ VIRTUOSO ZENONO NOMEIKOS PIRMASIS 
VARGONŲ MUZIKOS KONCERTAS ČIKAGOJE

Bus š. m. kovo 11d. (sekmadienį) 3:30 valandą popiet, Šv. Kryžiaus bažnyčioje, 46th ir So. Hermitage Avė.


