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Panaudokime visas priemonės. Lietuvai laisvinti!
Britai dar labiau kalba apie Komunistai išvaro 

laikraštininką
Kipro strateginę reikšmę Londonas, vas. 15. — so-

. vietų vyriausybė šiandien įsakė
lUpjO SdlOS komitetas kovoja UŽ tos salos gyventojų Tarptautinių žinių agentūros ko- 

teises laisvai apsispręsti respondentui Charles H. Klen-
SALOMĖJA NARKĖLIŪNA1TĖ sch’ui. išv.ykU keliU dienų laik°'

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose karpyje is Rusijos.

JUNGTINĖS TAUTOS. — Pastaruoju metu Generalinės asam
blėjos sesijos laikui baigiantis (buvo numatyta užbaigti darbus 
apie vasario vidurį) ir vis labiau artėjant momentui, kai čia bus 
svarstomas Kipro salos klausimas, New Yorke reviduojantieji 
Kipro šalininkai JT deelgacijas ir spaudą beveik užvertė prieš- 
britiška medžiaga.

Nėra tos dienos, kad pašto dė
žutėje JT spaudos skyriuje ir 
paskui parėjęs į namus .nerastu
mei pluošto multigrafuotos infor 
macijos, kuri pasirašyta Kipro 
salos komiteto, kovojančio už tos 
salos gyventojų teises laisvai ap
sispręsti. Jų supratimu, tos tei-

Maskva kaltina Klensch, 33 
metų, gimusį Akron, Ohio, kad 
jis platinęs priešsovietinę litera
tūrą, duodamas Vakarų žurnalus 
ir laikraščius rusų studentams.

Klensch pasakė, kad literatū
ra, kurią jis davė studentams ir 
kuri pavadinta „priešsovietine“, 
buvo „Life“ žurnalas ir britų 
laikraščiai.

keliami tokie faktai: kad britai 
patys, nežiūrėdami tikrovei į 
akis, yra pasimetę tvirtinimų 
kontroversijoje, bet, publikos) _ v ~ 
akims apdumti, sako, kad Kipro 73 HUZUCl€ per dieną 
sala jiems svarbi strategiškai.

sės kipriečiams turi būti suteik- : Kvestionuoja strateginę padėtį 
tos ir jų panaudojimo rezultate ..
Kipro sala turi grįžti prie Grai- ,R C/a pat kiprieclai cltuoJa D- 
jęjjos , Britanijos feldmaršalą Sir Clau-

de Auchinleck, kuris pastarojo
Be eilinių brošiūrėlių, komite

tas išleido visą seriją rimtų stu
dijų Kipro salos klausimais. Pa
liekant nuošaliau visus kitus jų 
argumentus, čia norisi sustoti 
ties vienu — būtent, jų tvirtini
mu, kad Kipro sala, atomo ir van 
denilio amžiaus akimis žiūrint, 
neturi jokios strateginės reikš-

pas. karo metu yra vadovavęs 
britų ir alijantų kariuomenei 
Egipte, Kipre ir Š. Afrikoje. Tas 
karys ir vadas savo laiške Lon
dono Times’ui praėjusių metų 
gruodžio mėn., tarp kitų dalykų, 
rašęs: „Jei visuomenė turi ten
dencijos daryti išvadas, kad mes 
Kipre turime didelės reikšmės

Alžirijos revoliucijoje
ALŽIRAS, Alžirija, vas. 15.— 

Prancūzai dvidešimt keturių va
landų laikotarpyje užmušė 73 
Alžirijos sukilėlius in keturis su
žeidė.

Prancūzai sako, kad jų pajė
gos nušlavė 60 sukilėlių kalno 
kovoje.

Lietuvių laisvės šventovė — Karo muzėjus Kaune

mės britams, nei kokiai nors sau karinę vertybę, tai ji pavojingai 
gurno juostai. Tuo tarpu, kaip klysta“.
žinia, britai ir kiti dabar labiau Cituojamas ir vienas amerikie 
nei kada kalba apie tos salos įčių strategininkų, tik nepaduo- 
strateginę -reikšmę. dama jo pavardė, nes pareiškia

ma, kad tas asmuo prašęs jo ne- 
Apsisprendimo teisė skelbti. Taigi, tas amerikiečių

Kaip ten bebūtų su pačiu or- >>v’enas didžiausių ^strateginin- 
gumentu, įdomus kipriečių prie- ^4 pareiškęs, kad: Kipro sala 
rašas prie to skyriaus. Jame jie !savo geografine padėtimi ir savo 
pabrėžia, kad jų surinktoji me- P*°^u yra tokia maža, jog ji me
džiaga aiškių aiškiausiai įrodo,

“Sniego senis”
DULUTH, Minn., vas. 15. — 

Minnesotos Duluth universiteto 
aikštėje buvo pastatytas „snie
go senis“, 10 pėdų augščio. 
„Sniego senis“ virsdamas užmu
šė 8 metų mergaitę.

Kaip Rusijos komunistai

gavo Ispanijos auksą
t

WASHINGTONAS, vas. 15. — Buvęs karinės žvalgybos vir
šininkas Aleksandras Arlovas senato tyrinėjimų komitetui šią sa
vaitę papasakojo, kaip jis, Stalino įsakymu, išgavo Ispanijos auksą 
ir jį pasiuntė į Maskvą.

Tai buvo Ispanijos civilinio

kad Kipro sala niekam neturi jo
kios strateginės reikšmės, bet 
dar priduria štai ką: prašome at 
siminti, kad jokiu atveju strate
ginė kurios nors teritorijos pa
dėtis, kiek tai liečia jos gyven-

105 metų vyras
surado tikrų moterį

JOHANNESBURG, Pietų Af
rika. — John Henry King, nie
kad nebuvęs susituokęs, ir Mrs. 

kuomet negali būti baze ateities! Fannie Excell, našlė, greitai su-
kare ir kad tuo atžvilgiu ji yra 
bevertė tiek Vakarams, tiek Ry
tams. Ir tasai strategininkas to
liau aiškina. Jis sako, kad tuo 
atveju, jeigu, sakysime, kiltų 
karas tarp Rytų ir Vakarų ir

situoks.
King yra 105 metų, o jo busi

moji žmona — 87 metų. „Paga
liau aš suradau tikrą moterį“, 
pasakė King.

tojų apsisprendimo teises, negali Rusija užpultų Turkiją, ir jei 
būti taikoma. Vienintelis daly- turkai su savo alijantais sumuš- 
kas, į kurį turi būti atsižvelgia- ^4 rusus ir kovos vyktų Rusijos
ma, tai tos teritorijos gyventojų 
valia ir noras, kuris turi būti pa-

teritorijoje, tai ginklai ir visa 
kita turėtų būti iš Vakarų gabe

reikštas plebiscitu ar kitokiomis nami i Turkiją. Kipro sala visiš- 
demokratinėmis formomis.

Principų taikymas
Toliau kipriečiai dar pabrėžia, 

kad tuo atveju, jei tautų apsi
sprendimo principo taikymas bū

Trys lakūnai žuvo
LUBLOCK, Tex. vas. 15. — 

B-25 lėktuvas, pakilęs iš Reese 
oro jėgų bazės, nukrito ir sude
gė. Trys lakūnai žuvo nelaimės 
metu. Tarp žuvusiųjų yra lt. By- 
ron E. Trujillo, 27 metų, išGary, 
Ind.

kai kaip bazė nereikalinga.
Jeigu gi atsitiktų priešingai:

jei rusai sumuštų Turkiją ir jos
alijantus ir okupuotų Turkijos onn •
teritoriją, tai Kipro sala tuo la- Zuu mergaičių
biau nustotų reikšmės kaip karo LONDONAS, vas. 15.—Trans 
bazė. Ir jei britai iš jos dar su- . World Air Line pareigūnas va-

tų sąlyguojamas paga.1 tai, a.r te- Skubtų su savo ginklais pasi- kar atvyko i Londoną pasirašyti 
ntonja yra svarbi strateginiu traukti, tai jic išv*ngtų sun^iki atvyk° > Prirašyti

Lietuvos biudžetas
1957 metams

MASKVA, vas. 15. — Sovietų 
[finansų ministerio A. Zverevo

karo metu. 1936 m. spalio mėn.
Frąnko kariuomenė artinosi į 
Madridą. Orlovui, kuris Ispani
joje vadovavo komunistinei žval 
gybai, Stalinas įsakė išgauti 
auksą, bet neisduJ# gavimo pa
žymėjimo. Gavimo pažymėjimas , pranešimu, padarytu Sovietų Są- 
bus išduotas, kai auksas bus gau iunS0S Augšč. tarybos posėdyje, 
tas Maskvoje. Lietuvos biudžetas 1957 me

tams numatytas 2,514,000,000 
... kaip savo ausis rublių (1956 m. buvo 2,258,000,-

000 rublių); Latvijos 1957 m. 
Stalinas, sulaukęs Maskvoje Į biudžctas _ 2,596,000,000 rub- 

: Ispanijos aukso siuntą apie tai,lių ir Estįjos — 1,676,000,000 
i išsireiškė: „Ispanai taip matys rublių.
Į savo auksą, kaip savo ausis“. ___________
Apie tai Orlovui papasakojo ki- ta- «. .
tas slaptosios tarnybos agentas, Kremlius no n priversti
vėliau sutiktas Paryžiuje. Ispa- pamį^tį baisias .
nijos mmistenai sutarė pasiti- r
keti Stalinu, nors jie sakėsi ži- skerdynes VengTUoie 
na. kad lis vra vilkai .Tpi t. i esi n- ' o J Jną, kad jis yra vilkas. Jei tiesio
giniu būdu aukso gauti būtų ne
pavykę, Orlovas turėjo fiktyvius 
Amerikos Banko įgaliojimus ir 
būtų apsiėmęs auksą vežti „Ame 
rikon“.

Aukso buvo 600 milionų dole
rių vertės. Jis buvo sukrautas į 
7,900 dėžes, sunkvežimiais nuga
bentas į Kartagenos uostą. Ten 
pačių ispanų kareivių sukrautas 
į keturis sovietų laivus. Ispanai 
savo karo laivais palydėjo juos 
Viduržemio jūra. Maskvoje, auk
są priėmus, buvo užregistruota

PARYŽIUS, vas. 15. — Socia
listinis (ne vyriausybinis) dien
raštis „Franc - Tireur“ komen
tuoja Sovietų Sąjungos vyriau
sybės pasiūlymą sušaukti Lon
done, vieton nusiginklavimo pa-

Šaukime pasauliui, kad Lietuva 

turi būti nepriklausoma

Rytoj 1:30 vai. p. p. visi vykstame į Marijos Augštes- 
niosios mokyklos salę

CHICAGO, vasario 16. — Šiandien minime neeilinę sukaktį, 
minime Vasario 16 d. Senoji Lietuvos valstybė, po eilės metų ver
gijos, prieš 39 m. vėl pasiskelbė nepriklausoma.

Ši šventė mus jpareigoja ir 
primena, kad vėl turime kovoti 
dėl Lietuvos laisvės, kad turime 
budėti ir išnaudoti visus galimu
mus dar kartą Lietuvos nepri
klausomybę atkurti.

Mūsų pareiga
Šiandieninė mūsų pareiga, vi

somis priemonėmis skelbti pa
sauliui apie padarytą ir tebetole- 
ruojamą Lietuvai neteisybę. Mū-

Ateisimc visi
Be senatoriaus bus ir kitų kai 

bėtojų. Bus pagerbti Lietuvos ne 
priklausomybės kovų dalyviai, 
meninę programos dalį atliks 
sol. P. Bičkienė, „Dainavos“ an
samblis ir Vyrų choras. Progra
ma bus trumpa ir įspūdinga. Te
gu Marijos Augšt. mokyklos sale

. . . .. m būna perpildyta, te ne vienas ne-
sų pareiga vieningai n-mt, Jau- ,leka „amuosf. tegu šlandien,
tos Fondą aukomis ir patiems 
gausiai dalyvauti visuose minė-
jimuose, o ypač tuose, kuriuose nepaslankus ir abejingi. Te 
kalba koks nors įtakingas JAV hfI„, didina ir iš.

kada visos pavergtos tautos ko
voja, lietuviai nepalieka nuoša-

pareigūnas.
Chicagoj toks minėjimas įvyks 

ta rytoj, vasario 17 d., 1:30 vai. 
po pietų Marijos Augštesniosios 
mokyklos salėje. Ten kalbės di
delis pavergtųjų tautų draugas 
šen. Knowland. Mūsų pareiga pa 
rodyti senatoriui, kad mums rū
pi Lietuvos reikalai, kad mes ko
vojame ir kovosime prieš raudo
nąjį siaubą, pavergusį mūsų 
kraštą,

šis minėjimas būna didinga ir iš
kili demonstracija, parodanti, 
kad lietuviai myli savo tėvų že
mę ir trokšta jai laisvės.

Verslo reikalais
LONDONAS, vas. 15.—Wins- 

ton Churchill, pertraukęs atosto
gas prancūzų Rivieroje, atvyko 
į Londoną ir vakar pietavo su 

kad mes šaukiame ir i Britanijos premjeru Macmillan.
šauksime laisvajam pasauliui 
apie Lietuvai padarytą neteisy
bę.

Churchill atvyko į Londoną su
tvarkyti verslo reikalų. Šią sa- 

' vaitę grįžta į Prancūziją.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Britanija informavo savo 

sąjungininkus, kad ji nusistačiu
si ištraukti savo 30,000 kareivių 
iš Vakarų Vokietijos. Paliks 50 
tūkstančių vyrų. Vakarų Euro
pos sąjunga, kurią sudaro Bri
tanija, Prancūzija, Italija, Bel
gija, Olandija, Luksemburgas ir 
Vak. Vokietija, susitiks vasario 
26 d. Londone apsvarstyti britų 
pasiūlymus.

• Britų darbo partija rinki
muose pravedė atstovą į parla
mentą iš Londono apylinkės, vie 
ton konservatoriaus. Darbo va
dai teigia, kad šis konservato
rių pralaimėjimas rodo britų 
nuotaikas dėl nepasisekusios in

komisės, keturių didžiųjų- už- vazijos . Bgiptą. Daugumas ste- 
sienių reikalų ministenų konfe
renciją. Laikraštis rašo, kad tai

nožiūriii tai ian ♦>,« naAi.. ------- ’ 1 sutartis su 200 britų mergaičių,
Dalaidoiamaa Data nrincinas ir nimo’ kuris įmanomas kiekvie- kurios bus tarnautojos TWA lėk
tada ee’zistuoia tik nnsistatv^ia« °U momentu’ Priešui panaudo- j tuvuose, skrajojančiuose Jungti- Į šimtu dėžių mažiau. Orlovas ma-! riška represija, 
^e^istiiojatiknusmtatymas jant atomines, vandenilio bom-[nėae Amerikos Valstybėse.

bas ir kitokius slaptus ginklus. ___________ _

reiškia: „Kremliaus norą privers 
ti pamiršti nepamirštamas sker
dynes Vengrijoje, atšildyti poli
tinę atmosferą, kokią tarptauti
niuose santykiuose sukūrė isto-

tos pusės, kuri stato sąlygas 
Primindami, jog pasaulyje nebū
tų vietelės, kad ir kaip mažos, 
kuri nebūtų strategiškai svarbi, 
jei tautų apsisprendimo klausi
mas būtų sprendžiamas tokiu po

no, kad tą šimtą dėžių pasiėmė Laikraštis toliau sako: „Siū-

Pabrėžęs, kad atominio am
žiaus laikotarpyje negali būti 
saugia karine baze jokia sala, ku 
ri pati savęs viskuo neapsirūpi- sario 15. — Jungtinių Amerikos

Grįžta į namus
HEIDELBERG, Vokietija, va-

Stalinas savo asmeniniams rei-‘lydamas kad John Dulles>

bėtojų įsitikinę, jog konserva
toriai pralaimėjo Londono apy
linkėje, kad vyriausybė remia 
nuomų nuėmimo kontrolės įsta
tymo projektą parlamente.

• Hong Konge gaisro metu 
žuvo 57 asmenys. Tai baisiausias 
gaisras Hong Kongo istorijoje.

Rusijos sostinėje — Mask-

• Liberijos tankeris „North 
Monarch“ ir Vokietijos laivas 
„Tillyboege“ vasario 15 d. susi
dūrė Olandijos Šiaurės jūros pa
krantėje.

• Prezidentas Eisenhoweris 
pratęsia savo atostogas Georgi- 
joje.

Prancūzų komunistų 

vadas Thorez

pirko trečią vilą
PARYŽIUS, vas. 15. — Socia

listinis laikraštis „Le Populaire 
Dimariche“ rašo: „Maurice Tho
rez, Prancūzijos komunistų par
tijos vadas, nusipirko trečią vi
lą“. Visiems Prancūzijoje yra ži
noma, kad komunistų lyderis ligi 
šiol turėjo vieną sustiprintą pi
laitę Vitry (Paryžiaus priemies
tyje) ir puošnią vilą su dideliu 
parku Viduržemio pajūryje — 
Cannes, visiškoje Aga Khann 
kaimynystėje. Naują vilą jis nu
sipirko Seine et Marne depart.- 
mente, taipgi netoli Paryžiaus,

na ir į kurią viską reikia vežti išžiūriu, jie ir Vakarams „užva- ‘“T’* --“t 
žiuoja". Vakarai, kaip žinia, ne *“.■> dabar <1,pr'4' *“
Rytai, remia britų pretenzijas į amcr,klctls "d™“ kitas salas 
Kiprą. Tai kipriečiai ir sako: jei ar nu0Ku» »trateg.n.us punktus. 
Vakarų valstybės šitokia prasme . Ta“ pata a">cr«k.ctl8 tvirtina, 
apsisprendimą taikytų, tai tada ka? lpro komitetas
išeitų, jog strateginiai, geograti-: į.““ brl^'' |pcnKp kar" , 
niai ir politiniai faktoriai kalba • S
už tai, kad tokios šalys, kaip

Valstybių 6-tas šarvuočių dali
nys sekantį mėnesį grįžta į JAV. 
6-tas šarvuočių dalinys Europo
je išbuvo keturiolika metų.

Lenkija, Čekoslovakija, Lietuva, 
Vengrija, Rumunija ir kitos, pri 
einančios prie Rusijos sienų, 
esančios būtinos Rusijos gyny-| 
bai ir saugumui prieš Vakarus, 
nes strategiškesnių šalių už tas 
minėtas sunku ir įsivaizduoti.

Betgi taip nėra, nes Vakarai 
dažnai tų šalių faktais bado so
vietams akis. Tai tada kiprie
čiai ir kvestionuoja iš viso Va
karų pozicijas, kai jie tuo pačiu 
klausimu vienaip kalba vienur, 
kitaip kitur.

Gi kai dėl paties Kipro, tai is*

pirmiausiu priešo taikiniu, išsta 
to pavojun ir visus Kipro gyven-

KALENDORIUS
bazes Vasario 16 d.: Lietuvos Ne

priklausomybės šventė; šv. Ju
lija; lietuviški: Vytis ir Rūtelė. 

Vasario 17 d.: šv. Flavijonas;
tojus, nes mažai bereikia, kad ta lietuviški: Salvė ir Viltė.

Saulė teka 6:47, leidžiasi 5:24.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago- 
je ir jos apylinkėje šiandien — 
šalčiau.

kalams

Kaip sovietai padirbinėjo 
Amerikos dolerius f

Orlovas taip pat paliudijo, kad 
1928 m. Stalinas įsteigė spaustu
vę dirbti Amerikos doleriams. 
JAV slaptosios tarnybos agen
tas ta proga atnešė tyrinėjimų 
komisijai parodyti dvylika so
vietų padirbtų šimtinių. Jis labai 
gerai įvertino sovietų padirbinė
jimo meną. Daugiausia jų paste
bėta Chicagoje, Texas ir užsienio 
kraštuose.

vyn Lloyd, Christian Pineau ir 
Lester Pearson atsisėstų prie 
vieno stalo ne Jungtinių Tautų 
rūmuose, Kremlius aiškiai nori 
prieš pasaulį, o svarbiausia prieš 
susovietintas valstybes, nutrinti 
didžiulę kraujo dėmę“.

• JA V apsaugos sekretoriaus 
pagelbininkas Robcrt Tripp Rnss 
pasitraukė iš sekretoriaus pa- 
gelbininko pareigų.

voje — trys gatvės bus pavadin- artimoje kaimynystėje su Louis 
tos šiais vardais: „Draugystė“, Aragon, prisiekusiu komunistų 
„Laimė“ ir „Meilė“. poetu.

• Buvęs Britanijos premjeras --------
Edenas pareiškė, kad negali būti . .....
taikomos bausmės (sankcijos) lvlaSKVn Vilioja jaunimą 
prieš Izraelį, kai jis prašo laisvo MASKVA. — Sovietų spaudo- 
pravažiavimo Akabos įlanka. je vjg da2niau pasirodo straips-

• Pittsburgh, Pa., vidurmies- niai apie Maskvoje šią vasarą 
tyje sudegė keturių augštų pa- ruošiamą jaunimo festivalį, kii-
statas. Nuostoliai — $300,000.

visa sala užsiliepsnotų kaip deg
tukų dėžutė.

Kipro klausimas JT
Britai tuo tarpu savo oficia

liuosiuose pareiškimuose tvirti
na, kad jiems tos salos reikia,
kad ji yra svarbi strategiškai, ir lim. Pirmoji Kipro klausimo da- 
kad ji toje saloje turi pasilikti lis. įnešta pačios Graikijos dėl 
ginti Vakarams, Vid. Rytams ir apsisprendimo klausimo taikymo 
Turkijai. Tokios pozicijos, be salos gyventojams. Antroji dalis
abejo, jie laikysis ir dabarJung 
tinėse Tautose, kai čia prasidės

įnešta britų ir pavadinta britų 
skundu dėl Graikijos paramos,

diskusijos. Jos vyks dviem da- i teikiamos Kipro teroristams.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Maskva vakar pranešė: Sovietų Sąjungos užsienio reikalų 

ministeriu paskirtas Andrei Gromyko, vieton Sepilovo, kuris šią 
savaitę paskelbė sovietinę doktriną: „nesikiškite į Vidurio Rytus“. 
Sepilov, atsisėdęs į Molotovo kėdę, beveik aštuonis mėnesius tvar
kė užsienio reikalus. Sepilov yra sovietų komunistų boso Chruš- 

Penkiolika metų jis išbuvo pa-1^° patikėtinis, o Gromyko — Molotovo politinės linijos vyras. 
sislėpęs, bijodamas užtraukti so- — Prezidentas Eisenhouieris prašo senato tuojau patvirtinti 
vietų persekiojimą savo šeimai, karinį ir ekonominį planą, kuriuo norima pagelbėti Vidurio Rytų 
Bet 1953 metais jis išleido kny- valstybėms išvengti komunistinės kontrolės.

Orlovas ligi šiol slėpėsi

| Orlovas dabar yra 61 metų 
amžiaus. Išsiuntęs Ispanų auksą, 
jis pabėgo iš sovietų tarnybos.

ris įvyks tarp liepos 28 d. ir 
rugpj. 11 d. Jis būsiąs praves
tas šūkiu “Už taiką ir draugiš
kumą!” Maskva tikisi sulaukt; 
apie 30,000 užsienio svečių. So
vietų delegacija į tą festivalį su 
sidarys iš 3,000 asmenų. Iš visų 
sovietų sąjunginių respublikų i 
Maskvą bus atkviesta 120,000 
mergaičių ir bernaičių. Bus at-, 
skirų grupių pasirodymai, pvz. 
ūkininkaičių. Festivalio metu 
bus kultūriniai pasirodymai ir 
sporto varžybos. Pasiruošimą or

gą apie Stalino nusikaltimų pa-, — Jungtinėse Amerikos Valstybėse vakar 10 vai. prieš pietus ganizuojant, leidžiamas specia-
slaptis. Pirmu kartu viešumoje 
jis pasirodo dabar, kongreso ty
rinėjimų komisijai.

jau buvo 170 milionų gyventojų. Cenzo ekspertai mano, kad 1958
m. gruodžio pabaigoje bus 175 mil. gyventojų, o 1965 m. 
milionų gyventojų.

200
lūs laikraštis — Festival. Ruo
šiami vietiniai festivaliai apy
gardose, respublikose.
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Nevv York, N. Y.

Brooklyno vaidintojų trupei 
5 metai

Brooklyno vaidintojų trupė, 
rūpestingai vadovaujama reži- 
soriaus dramos akt. Vitalio Žu
kausko, vasario 23 d. Brookly- 
ne, Apreiškimo parapijos salėje, 
stato F. Neveravičiaus 6 pav

Lietuvos dieną. Minėjimas, kurį 
rengia vietos Alto skyrius, j- 
vyks 1957 m. vasario 23 d„ šeš
tadieni, 7:45 vai. vakare Patrio- 
tic salėje, 1816 So, Figueroa 
Str. Minėjime dalyvaus Lietu
vos Laisvės Komiteto pirm. Vac 
lovas Sidzikauskas iš New Yor- 
ko. Be to minėjime dalyvaus 
visa eilė žymių amerikiečių su

S

vavo Helen Širvinskienė. Rengėjai tikisi, kad vvaterbu-
,, .... v riečia! ir kaimynai (hartfordie-Po susirinkimo buvo vaišės,1 ... . • . ..., . . ... i ciai, newhavenieciai ir kiti) pakurtas pagamino ir susirinku- . , . , . .x . - sinaudos šia proga atsilankydasias vaisino Uršule Rasteniene. . . ,. . , . . , . .

Visos sąjungietės linksmai pra- 
. leido laiką. Sąjungietė

mi j šį šaunų koncertą, jvykstan 
tį vasario 23 d. 103 Green Str. 
klubo salėje 5 vai. vak. Po kon
certo bus šaunūs šokiai iki gai
džiai pragys. Taip pat kviečia 
svečius iš tolimesnių kolonijų ne

pjesę- “Priešus” ir raini įsteigi-' Lo,> AnSele8 ■»*■*» burmtotro 
priekyje. Visi lietuviai kviečiamo 5 metų sukaktį.

Trupė, suburta dramos akt. 
Vitalio Žukausko iniciatyva ir 
pastangomis, 1951 m. pasirodė 
su pirmuoju spektakliu, suvai
dindama popui irią dramą “A- 
mirka pirtyje" ir paminėdama 
50 metų sukakti nuo pirmojo lie 
tuviškojo spektaklio Palangoje, 
įskaitant ir gastroles, trupė lig- 
šiol yra pastačiusi 30 spektak
lių ir vaidinusi šiuos veikalus: 
"Amerika pirtyje”, “ Paskuti
nis šposas", "Melagėlis”, “Pini
gėliai”, "Aušros sūnūs”, “Nau- 
j eji žmonės, “Tėvynės aidai”, gi 
dabar rengiasi sukaktuviniam 
spektakliui — F. Neveravičiaus 
6 pav. pjesę “Priešus” parodys 
vaidinimų pasiilgusioms žiūro
vams.

Brooklyno vaidintojų, trupėje 
reiškėsi ar tebesi reiškia šie vai
dintojai: T. Alinskas, A. Bobe
lis, E. Brokaitė, V. Bukšnaitis, 
H. Dūda. V. Dėdinienė, A. Ga- 
deikytė, J. Gružauskas, E. Ju
zumas, L. Karmazinas, L. Ka- 
šiubaitė, R. Kezys, V. Kidolis, A. 
Kundrotaitė, J. Lapurka, E. Lio 
gys. A. Mikulskytė, P. Nekro- 
šius, E. Paulauskas, A. Ratke- 
lis, J. Sirtautaitė, R. Tilvikaitė, 
St. Vaškvs, A. Zelenkevičius, Z„ 
Zubrys, V. Zebertavičius ir M. 
Žukauskienė. Tai jaunų pasi
ryžėlių būrelis, kurie aukoja il
gus studijų ir repeticijų vaka
rus. kad vėli1 u scenos šviesose

mi gausiai šiame minėjime da
lyvauti ir kartu paremti Lietu
vos vadavimo darbą pinigine 
auka. Po oficialiosios minėjimo 
dalies bus ir meninė programa. 
Jei kurie lietuviai, negalėdami 
dėl svarbios priežasties minėji
me dalyvauti, nori įteikti savo 
auką Lietuvos vadavimo darbui, 
prašomi siųsti Alto vietos sky
riaus kasininkei. Jos adresas: 
Mrs. M. Aftukas, 228 Mt. Wash 
ington Dr., Los Angeles 65, Ca 
lif. Tenelieka nė vieno lietuvio, 
kuris neparemtų Lietuvos vada 
vimo darbo savo pinigine auka

Po minėjimo bus lietuvių su
sitikimas su LLK pirm. V. Si
dzikausku Carl’s restorane, 3760 
So. Figueroa Str. Lietuviai, ku 
rie norėtų dalyvauti, prašomi iš 
anksto paskambinti Alto Los 
Angeles skyriaus kasininkei M. 
Aftukienei telef. CA-1-1040. Bus 
galima vietą rezervuoti ir mi
nėjimo metu.

Alto Los Angeles skyriaus vai 
dyba- šiuo metu yra šios sudė
ties: pirm. A. Skirius; vicepir
mininkai — L. Valiukas, A. Dab 
šys ir A. Dundzila; sekr. Alg. 
Raulinaitis; kasininkė M. Aftu- 
kienė; valdybos narys Br. Ged
minas. C. C.

Paterson, N. J.

Kalbės J. Brazaitis
Lietuvos nepriklausomybės atsusitiktų su mielaisiais žiūro- j 

vais, pasiilgusiais sceninio me-1kūrimo minėjimas bus vasario 
no. Šis jų darbas ir pas'auko- 24 d. 10:30 vai. ryto Šv. Kazi- 
jimo meilė numanoma kiekvie- mier° parapijos bažnyčioje bus
nam, kuris tik kiek arčiau sto
vi kultūrinio ir visuomeninio dar 
bo ir sielojas' jo klestėjimu lie
tuviškose kolonijose.

Didžiojo New Vorko lietuviš
koji visuomenė, visada šiltai su
tinkanti dramos akt. Vitalį Žu
kauską ir jo vadovaujamą vai
dintojų trupę, vasar'o 23 d. tu
rės gražią porgą pagerbti darbą 
ir pasiaukojimą tų žmonių, ku- 

#rie entuziastingu pasiryžimu la
vinasi, studijuoja ir ugdo sce
nos meną savo ir žiūrovų š r- 
dyse.

Trupės vadovui akt. Vitaliui 
Žukauskui ir j0 mielajam kolek 
tyvui lietuviškoji visuomenė lin
ki sėmės ir ištvermingumo!

J. G.

Los Angeles, Calif.
Vasario 16 minėjimas

Kalifornijos gubernatorius Good 
win J. Knight ir Los Angeles 
miesto burmistras Norris Poul- 
son, paprašyti Alto Los Ange-

atlaikytos šv. mis os už kenčian 
čią Lietuvą, 3 vai. p. p. Lietuvių 
Piliečių Klubo salėje bus iškil
mingas minėjimas šia progra
ma: invokacija — kleb. kun. J. 
Kinta, paskaita — prof. J. Bra
zaitis, parapijos ir vyrų chorai, 
vadovaujami muz. V. Justo, dek 
lamacijos, rezoliucijos ir kt. Mi
nėjimo komitetą sudaro garbės 
pirmininkai — kleb. kun. J. Kin 
ta ir kun. V. Demikis, pirm. A. 
Gudonis, vicepirm. B. Kondrata
vičius, įžd. J. Sprainaitis, sekr. 
M. Šaulienė ir nariai E. Kelpšie
nė ir S. Adomaitis. Salę deko
ruos Pabaltijo Moterų Paterso- 
no Lietuvių Klubas. Minėjime 
dalyvaus ir Patersono meras, 
kuris paskelbs ir Lietuvių die
ną, o taip pat ir latvių bei estų 
atstovai,

Patersono lietuviai kasmet nu 
siunčia aukų Amerikos Lietuvių 
Tarybai beveik dvigubai tiek, 
kiek visos New Jersey kolonijos 
kartu. Tikimasi, kad ir šiemet 
neapsileis. Lietuvių Piliečių Klu 
bas jau paskyrė 75 dol. Ameri-

Waterbury, Conn.
i

Studentų koncertas
j n- patingėti ir atvykti, nors būtųPirmą kartą VVaterburįo ir a-; J
pylinkės lietuviai turės malonią ir "jakeliui. Kviečiami ne tik 
progą išgirsti penkis jaunosios! studentai, bet ir visuomenė.
kartos menininkus — Audronę i Alg. žemaitaitis

’ Gaigalaitę, Darių Lapinską ir
Herkulį Strolią. Jiems akompa-i -----------— ■ —~ ,

i nuos Diana Papievytė ir Vytau- ooooooooooooooooooooooocoo 
I tas Strolia.

Kis koncertas bus ne tik pir
masis šiais metais lietuvių tar
pe, bet ir pirmasis koncertas, 
kuris yra rengiamas Liet. Stud.
S-gos VVaterburįo skyriaus. Ren 
gėjai sukvietė net penkis me
nininkus iš studentų tarpo, ku
rie iki šiol yra spėję vykusiai pa 
sireikšti ne tik lietuvių, bet ir 
amerikiečių tarpe. Atsilankę iš
girs Audronę Gaigalaitę, kuri

INTOM K TAX SERVICE
Daily 9 A . M. to 9 P. M..

A. K. JONĖS 
9295 S. Utica

(3 bloeks East of Kedzie) 
EVERGREEN PARK, 1LL. 

GArden 2-6668
0000<J<Z<>CH><XK><XXXXXXXH>0<H>0<l

Bostono lietuvių tautinių šokių grupė švenčia 20 m. sukaktį, šokių grupei vadovauja O. Ivaškienė. i Pac’ainuos lietuvių ir kitataučių 
Čia matome šokėjų dalis, šokių grupei, vykstančiai j Tautinių šokių šventę Chicagoj, paremti vasario kompozitorių dainų ir arijų; iš-' 
24 d. 6 vai. vak., Bostone, Mass. Piliečių klubo salėje, rengiamas vakaras. girs Darių Lapinską, kuris pia

ninu paskambins savo kompo-

Chieagos švariausias ir modr- 
niekiausias Pikniku Daržas — 

BUCO DzBŽAS
WILL0W WEST ’NN ANO

PICKiC GROVE
83rd and Willow Springs Road,

Willow Springs, Illinois

LIETI VOS IR KITŲ VALSTYBIŲ 
PAŠTO ŽENKLUS

Jokūbo Stuko lietuviškajai tele- Taip pat nutarta- paaukoti 10 tienė, Francis Wertelkienė ir P. Įvijas. ir taip pat Išgirs Herkų- galima mūryti pigiomis kainomis pas: 
vizijos programai. Minėjime dol. “Draugo’ 'persikraustymui.į Mark. : U Strolią, smuiku grojantį pa-l 2<H5 chk££, intapu
kviečiami dalyvauti visi lietu- Gavėnios metu nutarta suruošti Daugiausia buvo kalbėta apie saulinio masto kompozitorių kū-l Kainoraščiai prisiunčiami nemo- 

naujų narių vajų. Visos narės ! r nlus-
pasižadėjo prikalbinti naujų na-',

viai. Jurg

Newtown, Pa.
Veiklios seserys

Ežer. “bingo” pobūvį. Komisiją su
daro pirm. Helen širvinskienė,

:Julia Petkūnienė, Anna Paukš- rių. Susirinkimui gabiai vado

karnai.

Šv. Kazimiero seserys, baigų-1 
sios statyti naujus mokyklos rū 
mus su erdvia susirinkimų sa
le, yra numačiusios Vilią Joseph 
Marie visą eilę visuomeninių ir, 
kultūrinių pramogų: vasario 15 
d. Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimą, kovo 17 d. 
(šv. Patricijaus šventė) naujoje 
salė je dovanų dalinimą ir kitas į 
pramogas, gegužės 5 d. pirmąjį1 
vaidinimą naujoje mokyklos sce 
noje ir gegužės 19 d. — Vilią 
Joseph Marie rėmėjų seimą.

Š’s seimas bus labai svarbus. 
Juk ten, kur pernai seimo da
lyviai matė tik tuščią lauką, šie
met jau stovi nauja moderniška! 
mokykla. Šalia mokyklos, jeigu: 
bus lėšų, iškils senelių prieglau
da. seserų namai ir koplyčia. 
Tai tikrai bus ką seimui svars
tyti ir spręsti, ypač surasti prie! 
mones, kaip surinkti statyboms 
lėšas. Taigi jau dabar pradėki-! 
me ruoštis seimui. M. K.

Chicagoje
Moterų Sąjungos 29 kuopos 

susirinkimas
Moterų Sąjungos 20 kuopos 

Brighton Parke gausus mėnesi
nis susirinkimas įvyko vasario 
5 d. Švč. P. Marijos Nekalto 

( Prasidėjimo parapijos svetainė
je. Į kuopą įstojo nauja narė 
Eleonora Sereičikienė (nauja at 
eivė). Ligonę Matildą Bliudzie- 
nę apsiėmė aplankyti pirm. He
len Širvinskienė ir Justina Kla- 
patauskienė.

Nutarta pavasarį suruošti ek-
les skyriaus, jau yra paskelbę kos Lietuvių Tarybai ir 25 dol.1 skursiją į Šventus Kalnus, Wis.

.....
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Sveikiname savo klientus ir visus lietuvius 
16-tos dienos Vasario — Lietuvos Nepriklausomy
bes proga ir linkime ir toliau rūpintis, kad Lietuva
vėl būtų Nepriklausoma Valstybe. H. SEIGAN

c J S

—’ s s '
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TIE, KAS GERA SKONĮ TURI, VALGO TIK 
ANDRULIO SŪRĮ!

J. ANDRULIO lietuviškas sūris gaminamas jau per 15 metų 
ir gaminimui .yra pritaikinti visi naujausi patobulinimai.

Reikalaukite to sūrio artimiausioje maisto krautuvėje, o jei 
negaunate tai skambinkite telefonais, kurie yra išvardinti žemiau,
arba rašykite tiesiai į Michigan Farm Cheese Dairy, Ine. Jenas 
Andrulis, Fountain, Mich.

Michigan Farm Cheese atstovai yra šiose vietose:

STANLEY METRICK
1804 W. 47th St.
Tel. YArds 7-8393, 
CHICAGO 9, III.
GEORGE GALUNAS 
1400 Caniff, Tel. T. W. 
DETROIT, MICH.
JONAS JAKUBAUSKAS
634 No. Denison St.,
Tel. L0ngwwood 6-2622.
BALT1M0RE, MARYLAND

JOHN SHURNA
5418 So. Albany Avė.,
Tel. GRovehill 6-7783,
CHICAGO 29, ILL.

iPETER IASAUSKAS 
8-7062,169-15 — 53rd Avė.

Tel. T. W. 4-8087,
MASPETH, L. I., New York.
VICTOR ABECIUNAS
351 Park St. Tel. Baldwin 3-1342 
NEW BRITAIN, CONN.

MEČYS KAVALIAUSKAS
24 Prospect St.,

Tel. Hyde Park 3-3975,
HYDE PARK, MASS.

DUODAME KREDITAN 
* BE ATSKIRO

PRIMOKEJIMO.

Visi mūsų pardavėjai kalba 
lietuviškai ir jūs būsite tikri, 
kad jūs gausite tai, ką norite.

Apsilankykite pas mus šian
dien !

H. S E I G A N
RŪBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMTNYS VYRAMS

4622 South Ashland Avenue Tel. YArds 7-1272
CHICAGO 9, ILLINOIS

Jūsų patogumui, mūsų krautuvė yra atdara sekmadieniais 
nuo 10-tos valandos ryto iki 4-tos valandos popiet.

Tokios minios, kaip čia matote, buvo aptarnaujamos 20 mūšy tarnautojų mūsų įstaigos Didžiojo Atidarymo - Grand Opening metų.

_ .. -=r„ i ■ m—i. ■■■■,■ !■ r... .■ .. . — - — —,■ — ■■■■» - ■ i 

Chicago Savingsi&’Loan Ass’n, 6245 So. Western Avė
N........................................................ .............. ■...... ..... , __________________ _____________________________________________________________________________________________

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION, Naujojo Namo numeris yra 6245 S. Westert 
Avenue. GRAND OPENING praeitą mėnesį visais atžvilgiais buvo labai sėkmingas. Beveik visą laiką mi
nios žmonių lankėsi ir gėrėjosi namo grožiu ir moderniškiausiais Bendrovės įrengimais. Dažnai tiek 
daug žmonių lankėsi, kad net tarnautojai nespėjo jiems patarnauti ir jie turėjo laukti ilgose eilėse. Už 
tai visų atsiprašome, nes nebuvo galimybės visiems iš karto suteikti patarnavimus.

Rezultatai praeito mėnesio buvo tokie: atidaryta 1,266 naujos laupymo sąskaitos sumoje 
$1,440,371.56. Tai reiškia, kad bendrai imant kiekvienai sąskaitai išpuola virš $1,100.00 dolerių.

CHICAGO SAVINGS taria širdingiausią ačiū visiems atsilankiusiems ir •yaptingai pradėjusiems 
pas mus naujas sąskaita^. •

Jei Tamsta dar nesate CHICAGO SAVINOS Bendrovės taupytojų, tai maloniai kviečiame pas mus 
j Amerikos Lietuvių Sostinę, Marųuette Parko gražiąją Lietuvių Koloniją. CHICAGO SAVINGS AND 
LOAN Bendrovės namas yra vienas iš gražiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

CHICAGO SAVINGS per paskutinius 32 metus — nuo josios įsikūrimo 1924 metų iki šios dienos 
— be pertraukos kas 6 mėnesiai išmokėdavo ir išmoka savo taupytojims aukštesnį dividendą negu dau
guma kitų šios rūšies įstaigų. Tatai liudija, kad CHICAGO SAVINOS valdyba ir direktoriai visą laiką 
bendrovės reikalus tvarko ne kelių asmenų, bet visų taupytojų naudai.

Remiantis CHICAGO SAVINGS Bendrovės praeitim nuo pat įsikūrimo, jos pavyzdinga biznio tvar
ka, ypatingai indėlių saugumo ir dividendų našumo atžvilgiu, tai yra geriausia vieta pasidėti taupomus 
pinigus. Tamsta, pasidėjęs taupomus pinigus pas mus. gausi ne tiktai apdraustą saugumą, aukštą dividen
dą, bet veltui gausi dar daug kitų patarnavimų, už kuriuos kitose įstaigose turėsi mokėti.

Mūsų turtas virš $20,000,000.00.
ATDARA.: pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 iki 8. Tre
čiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 2 valando po pietų.

r r *

1 ♦



.n^Hn 16. 1957

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
1

Vasario Šešioliktoji lietuvių tautai yra lai, kas Liepos Ket
virtoji yra Jungtinėms Amerikos Valstybėms. Minėdami Liepos 
Ketvirtąją — Jungtinių Amerikos Valstybių Nepriklausomybės 
šventę — visada prisimename šio krašto laisvės pionierių pir
muosius žygius j laisvę, prisimename tų žygių vadus ir visus tuos, 
kurie savo jėgas ir net gyvybę aukojo už savo krašto laisvą, ne
priklausomą ir demokratinį gyvenimą. Taip pat prisimename ir 
visus sunkumus, kurie stovėjo kelyje, kuriant ir stiprinant vals
tybę.

Ne be ryžtingų žygių ir ne be sunkumų ir lietuvių tauta 
1918 metais atkūrė ^savo laisvą, nepriklausomą ir demokratinę 
valstybę. Tų sunkumų ir kliūčių buvo liek daug, kad daug kam 
atrodė nenugalimi. Tačiau jie buvo nugalėti. Ir gausūs priešai, 
kėsinęsi sugriauti naujai atkuriamą valstybę, buvo sudrausti. 
1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Tarybos paskelbtasis Nepriklau
somybės Aktas buvo įgyvendintas ir karių krauju kovos lau
kuose užantspaudotas.

Daugiau kaip 22 metus Lietuva gyveno laisvu ir nepriklau
somu gyvenimu. Ji darė didelę pažangą visose srityse. Ji buvo 
laiminga, nes jos sūnūs ir dukros įrodė savo darbais ir suge
bėjimais, įrodė ne tik patys sau. bet ir visam civilizuotam pa
sauliui, kad daugiau kaip 120 metų vergija Rusijos carams ir jų 
Žiauri priespauda nepalaužė lietuvių tautos valios ir nepajėgė iš
plėšti tautinės sąmonės bei užslopinti troškimo išlikti tuo, kuo 
Dievas lietuvius sutvėrė. Ir po 120 metų rusiškosios vergijos ir 
persekiojimų lietuvis visada drąsiai ir viltingai giedojo: “Lietu
viais esame mes gimę, lietuviais norme ir lgjjt”...

Jau septyniolikti metai, kai Lietuva ir vėl kenčia okupanto 
Vergijoje. Šioji okupacija daugeliu atžvilgių yra net skaudesnė 
ir žiauresnė, negu vergavimas carams buvo. Bet mes esame 
tikri, kad nė ji nepalauš lietuvių tautos valios, ryžto ir troškimo 
išsilaisvinti, Tuo mes neabejojame, kaip neabejojame Amerikos 
ir kitų laisvųjų kraštų lietuvių nusistatymu ir noru padėti savo 
tėvų kraštui atkovoti savo šventas teises.

••■į Savo mielus brolius ir seseris Lietuvoje norime užtikrinti, 
kad Amerikos lietuviai, visais laikais stengęsi Lietuvos nepri
klausomybės bylą palaikyti gyva tiek Jungtinių Amerikos Vals
tybių vyriausybės sluogsniuose, tiek Kongrese, tiek spaudos pa- 
galba sukeliant Lietuvai palankią opiniją, savo nusistatymo nė
ra pakeitę ir nepakeis. Tikėdami Lietuvos prisikėlimu laisvam 
ir nepriklausomam gyvenimui, jie viską darys, kad padėtų jūsų

-y ryžtingose pastangose išsilaisvinti.
Ir šiemet, kaip ir praeityje, Lietuvos Nepriklausomybės šven-

,į tėję rinksimės į bažnyčias, kad paprašytume Augščiausiojo pa- 
galbos; rinksimės į sales, kad pasitartume ir nustatytume gai
res ateities veiklai, kad suteiktume Lietuvos laisvinimo veiks

niams moralinės ir medžiaginės paramos. Paskir ų valstybių (stei
gtų > gubernatoriai ir šiemet paskelbė Vasario šešioliktąją Lietu

vos Respublikos diena ir skatina amerikiečius tinkamu būdu ją 
Švęsti. Abiejuose JAV Kongreso rūmuose minėta Vasario šešio- 

i|!liktojL Tą dieną daugiau 100 senatorių ir kongresmanų sakė
-reikšmingas kalbas Lietuvos išlaisvinimo reikalais.

Žodžiu, lietuvių tauta savo išsilaisvinimo pastangose nėra 
viena. Ji turi draugų ir rėmėjų. Tai patvirtina, kad mūsų my-

-^timoji Lietuva, anksčiau, ar vėliau, ir vėl bus laisva ir nepriklau- 
šoma valstybė.

Šviesia viltimi žiūrime tautos ateitin, nes lietuvis, kaip tei- 
įį angai rašė dr. J. Sauerveinas,

“Kaip ąžuols drūts prie Nemunėlio,
Lietuvis nieko ncatbos;
Kaip eglės ten prie šešupėlio,
Ir vėtroj, ir žiemoj žaliuos!”
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Tautų bendradarbiavimas 

f VYSK. V. BKIZGYS

Žmonių širdies gelmių dar nė-, dų kalboje paminėjo kaikuriuos 
.ira persunkusi Tvėrėjo paskelb-Į esminius jos trūkumus. Jis ne- 
^ta, žmonijos užmiršta, bet Kris j vengė net priekaišt ų jai padary- 
itaus pakartota tiesa, kad visiiti. Jis pasakė ir savo patari- 
: žmonės yra vieno Tėvo vaikai, mus. Tačiau dėl tų trūkumų 

: Vieno kūno nariai ir broliai. Gy
venimo realybė tačiau verčia 
žmoniją tai prisiminti ir supras
ti. Šiandien žemė tautoms yra 
jau tas pat, kas tėvų pastogė 
vaikams: joje turi jie vienas ki
tą arba mylėti ir gražiai sugy
venti, arba kasdien savo tar pe 
bartis ir pyktis.

Jeigu žmonijoje retai yra va
dinamų genijų, tai teisingai gal 
vojančių, gero norinčių žmonių 
yra daugiau, negu klystančių ir 
gero nepaisančių. Dau2; kartų 
organizuota, nekartą bandytai 
stiprinti tautų šeima, šiandien

Šventasis Tėvas neatmeta pa
čios institucijos, o ragina drą
siai ją tobulinti ir stiprinti.

Vienokia ar kitokia tautas 
vienijanti instituc.ij i nėra tik 
rinktinių politikų, valstybių val
džių reikalas. Tai kiekvieno są
moningo žmogaus reikalas. Ir 
mums lietuviams ne kartą yra 
svarbiau lai, kas vyksta Jung
tinių Tautų sesijose, negu tai, 
kas vyksta Lietuvoje, ar ką vei
kia mūsų pačių organizacijos. 
Jeigu ir mes, ir visa žmonija tu

. .. . . . . * .. ;; irime kariais pagrindo apgailėti,(Stiprinti tautų seimą, šiandien , . . .,. .7 kad .Jungtinių Tautų institucijapasivadinusi Jungtinėmis Tauto , K. ko nors nepadaro, tai tik todėl, 
visuomenė neatlieka savo 

pareigos. Ana institucija bus 
daug sėkmingesnė, kai visuome
nė bus liek .susipratusi, jog jos 
ve klą ne tuščiuose pasikalbėji
muose kritikuos, o savo nuomo-

. u-l* . , . ... ne. pigeidavimus ir reikalavi-meje žmogus butų labai neilgai . . .K mus jai pačiai pasakys.
Jungtinės Tautos jau ir dabar 

nėra tik politinė institucija. Jos 
ekonominės ’r kultūrinės pagal
bos vardu vykdo milžinišką vi
sos žmonijos vardu pagalbos ar

ši veiklos sritie

ū mis, mūsų laikais bando stiprė-Į 
;|ti. Skaičiuodami, ko ji nepda- 
, rt, ką negerai padarė, nevienas 
net katalikų dvasininkų spaudo
je yra ją beveik pasmerkę. Ta
čiau, jeigu Dievas taip spręstų, 
kaip žmonės sprendžia tai že-

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHTCAGO. ILLINOIS

KUNIGŲ VIENYBE APIE SPAUDĄ
Vasaris yra katalikų spaudos 

mėnesis. šį mėnesį apie spaudą 
| daug rašoma, kalbama susirin
kimuose, sakoma pamoksluose, 

j Tai rodos labai graži ir kilni te- 
i ma, ištiesų gi yra labai sunki 
I ii' nedėkinga. Kodėl? Nes retai 
kur kitur, kaip čia, sutiksime 
tokį skaitytojų ir klausytojų 
abejingumą ir apatiją.

Paprastas sekmadienio kata
likas laiko katalikiškuosius laik 
raščius ir žurnalus nuobodžia 
spauda, kurią galima sušelpti, 
be ne skaityti.

Mes. kuriems katalikų spauda 
rūpi, kaltiname už tai sekulia- 
rizmą. Supasaulėjuaį kataliką la 
biau vilioja pasaulinė spauda, 
nes ji savo puslapių skaičiumi, 
išvaizda iliustracijų gausumu ir 
meniškumu už katalikiškąją yra 
pranašesnė. Ji turi milioninius 
tiražus, gausybę skelbimų, turi 
didelius kapitalus ir su ja šiuo 
atžvilgiu katalikams sunku susi 
lyginti. Perdaug nevertėtų nei 
stengtis. Nes juk visi tie žavin
gi iliustruoti pasaulinių žurnalų 
ir laikraščių puslapiai vistiek 
po kelių dienų virs išmatų vie- 

I tose surinkto popierio krovi- 
I niais.

Bet tai menka paguoda. Ji 
problemos neišsprendžia. Patiki
momis žiniomis, eilinis katali
kas išleidžia per metus spaudai 

I maždaug $20. Iš tos sumos tik 
$2.00 katalikų laikraščiams ir 
žurnalams teskiria.

Negaišinkime tad laiko lygin
dami katalikiškąją spaudą su pa 
sauline, verčiau šį spaudos mė
nesį stenkimės įrodyti katali
kams, kodėl jie privalo katali
kiškąją spaudą skaityti. Štai 
trumpa tų įrodymų santrauka.
Katalikui reikia turėti einamųjų 

reikalų katalikiškoji pažiūra

Tikras katalikas žino, kad y- 
ra katalikiškoji pažiūra į visa, 
kas yra daroma ir kas betkur 
ir betkada įvyksta. Kad kata
likas tą pažiūrą išlaikytų gyvą, 
jis turi skaityti katalikiškąją 

I spaudą.
| Pasaulinės spaudos žinios ir 
jų aiškinimas labai dažnai turi 
nekatalikišką atspalvi. Morlac 
sako, kad rašytojas rašo ne to
kią knygą, kokios norėtų, o to
kią, kokios pats vertas. Anot 

! Norvalio “būdas yra likimas’’, 
praeitis. Ši praeitis, įsitikini
mai, skaitytų knygų įspūdžiai,

žmonija turi Jungtinių Tautų at 
stovų nuomones vykdyti, o jie 
turi savo tarpe išdiskutuoti ir 
vykdyti žmonijos nuomones.

Yra kuo pasidžiaugti, kad 
žmonijos vieningumo sąvoka 
yra pasiekusi tokį laipsnį ir to
kias matomas formas. Tai yra 
tautų šeimos supratimo būdas, 
kokį skelbė Kristus, kokį skel
bia Katalikų Bažnyčia. Mums 
reikia tik veiklios drąsos žmo
nijos vienijimo pastangose są
moningai dalyvauti.

draugų įtaka būtinai prasis
kverbs ir į jo raštus. O žios ša
lies rašytojų praeities niuansai 
katalikiškos pažiūros sudaryti 
tikrai jiems nepadėjo ir nepa
deda.

Katalikas privalo turėti pastovų, 
tvirtą nusistatymų

Kristus paliko mums išbaigtą 
mokslą ir įstatymus. Tad kata
liko pasaulėžiūra ir pažiūros pri 
valo būti pastovios ir tvirtos. 
Pasaulinėje spaudoje to nera
sime. Ji yra savininko, skelbimų 
davėjų ir skaitančios minios įta 
koje. Tuo tarpu kataliko pašau 
lėžiūra negali būti betkieno įta
koje. Net demokratinė santvar
ka čia nieko nepataisys. Kris
taus mokslas yra Kristaus moks 
las nežiūrint kiek už jį ar prieš 
jį žmonių balsuotų.

Šios šalies spauda tarnauja 
žmonėms, nes nuo jų priklauso 
visa jos egzistencija. Tad laik
raščiai ir žurnalai stengiasi pri
sitaikinti nuolat kintančiai Ame 
rikos viešajai nuomonei. O kad 
toji nuomonė nėra katalikiška, 
pakanka prisiminus vietinės 
spaudos pažiūras į divorsų ir 
kontracepcijos priemonių klau
simą, religijos eliminavimą sce
noje ir einamoje literatūroje.

Pasaulinė spauda nepaiso 
padoriimo

Eidami Kristaus mokslu mes 
katalikai gerbiame padorumą. 
Žiūrėkime kokiu menku daiktu 
padorumą laiko pasaulinė spau
da. Seksualines orgijas vaizduo- 
janč;us jos paveikslus galima 
visai teisingai pavadinti “Daily 
Parnographic’’. Net tokis, laiko
mas rimtas “Life” žurnalas pra 
eitų metų pabaigos moterims 
skirtame numeryje įdėjo tokią 
išrinktą Broadway lokalo mote
rų grupę ir tokiose pozose, kad 
gėda žiūrėti. O kiek vulgariškų 
dalykų yra pasiūloma televizijos 
ir kino teatrų bei knygų apžval 
gose. Iš kur tas visas triukš
mas už Elvis Preslcy ir “Baby 
Doll” filmą?
Pasaulinė spauda šlykštumus 

perša mūsų jaunimui
“New York Time” korespon

dentas paklausė knygų recen
zentą Orwell Prescottą, kam jis 
siūlo tokį menkos moralės ver
tės Norman Mailer’io romaną 
“Naked and Dead”. Jis be to 
klausia, ar recenzentas duotų 
tokią knygą į rankas savo duk
relei, jeigu ją turėtų.

Prescott’as atsakė, kad, jo 
nuomone, prieauglis su šlykštu
mais greit apsipranta ir jais per 
daug nesijaudina. Pagaliau sa
ko: “Mūsų dukterys turi gyven
ti šiame pasaulyje. Jos pačios 
turi spręsti, kokios moterys jos 
nori būti. Jau dabar jos pačios 
privalo nusistatyti nebūti tokio
mis, apie kurias taip entuzias
tiškai kalba pono Meilerio karei 
via i”. Dar keistesnis yra tokis 
jo tvirtinimas: “Vadinamieji

ir'-'’

Budapešte bolševikiniai policininkai saugo anglių krūvą, ši ang
lių krūva yra dovanota Šveicarijos Raud. Kryžiaus. Kiekvieną 
mėnesį sunaudojama 9 tūkstančiai tonų anglio visame mieste.

cenzoriai užmiršta, kad niekas 
žinojimu arba vien žodžiais ne
gali būti demoralizuotas”. Ištie
sų gi drąsiai galima tvirtinti, 
kad demoralizuotų “vienais žo
džiais” yra 90 procentų.

Katalikiškoji spauda ne tik 
energingai reaguoja prieš šių 
laikų nepadorias sroves, bet ir 
pozityviai aiškina padorumo gro 
žį ir jo reikšmę katalikų gyveni
mui.

Eretinė anglų literatūros 
kryptis

Anglijoje ir Amerikoje kata
likų rašytojų yra mažuma. Šių 
šalių pasauliečiai rašytojai ir 
laikraštininkai daugiausia ėjo 
mokslus ir buvo auklėjami ka
talikams nepalankiose svlygose. 
Didžiausią įtaką jų pažiūroms 
turėjo daryti literatūra. Anglų 
klasikinė literatūra tris šimtme 
čius buvo protestantiška: Elž
bietos laikais griežtai antipopie- 
žiška. Septynioliktojo šimtmečio 
Miltonas savo raštuose aršus 
protestantas. Ankstybojo devy
nioliktojo šimtmečio anglų rašy 1 
tojai neigia Kristų, o tokie kaip 
Hardy yra aiškūs bedieviai. Net 
šių laikų talentingasis Churchi- 
lis savo veikaluose laikosi pro
testantiškų prietarų.

Kadangi būsimam laikrašti- 
ninikui ir rašytojui, einančiam 
augštuosius mokslus ta pati li
teratūra, kaip klasikinė, yra pri 
valoma ir šiandie, ji neabejoti
nai palieka savo įtaką. Tai įta
kai atsverti, ypač augštuosius 
mokslus einančiam jaunimui bū
tinai reikia skaityti bent perio
dinė katalikiškoji spauda.
Katalikas privalo žinoti Bažny

čios mokslą einamomis 
problemomis

Šios šalies katalikui reikia, 
pa.v., žinoti Bažnyčios mokslą 
apie darbą ir kapitalą. Vieni klai 
dingai mano, kad popiežių encik 
likos yra besąlyginiai už dar
bininkų reikalus ir pateisinan
čios visokios rūšies streikus, 
darbininkų prievartavimus, uni
jų piktadarus. Kiti tuos popie
žius, kurie kalbėjo darbininkų 
ir darbo davėjų klausimais, lai

ko menkais teologais, kurie, a- 
not jų, nukrypo nuo senovės nu
sistatymo laikytis išvien su tur
tinga, Bažnyčiai dosnia darbo 
davėjų klase.

Tik katalikų spauda atskleis 
tikrąjį popiežių mokslą apie dar 
bą, darbininką ir jo santykius 
su darbo davėju.
Visuotinoji, katalikiškoji mintis 

tik kataliku spaudoje

Pasaulinis laikraštininkas pa
prastai laikosi elementarinės žur 
nalistinės strategijos, pav., to

PAULIUS JURKUS
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kio dėsnio, kad juo tolesnė yra 
įvykių vieta, juo mažesnis jais 
skaitytojų susidomėjimas. New 
Yorko gyventojas nesirūpins 
epidemija Afrikoje, bet jaudin
sis žinia apie epidemiją Staten 
Island’e. Ši iš esmės žmogiška 
tendencija visdėlto veda prie vi
siško nesidomėjimo ir nejautru
mo kitų žmonių reikalams ypač 
jų nelaimėms.

Garbė katalikų spaudai, kad 
ji vienintelė kelia tą visų žmo
nių bendravimo mintį. Kodėl? 
Labai aišku. Roma yra vienas 
katalikų Bažnyčios centras. Jos 
nariai visame pasaulyje. Misti
nis Kūnas yra visuotinis kūnas. 
Dėl to katalikų spauda negali 
būti tik provincialinė, negali nu
silenkti nei rasizmui, nei siau
ram nacionalizmui. Ji yra visuo
tinė.

Baigdami norime primintų 
kad paskutinis katalikų spau- 
bos apie Katalikų Akciją — pa
sinė Dievo garbė yra keliama 
išganymo plėtimu visame pašau 
lyje, sielų gelbėjimu, visų apaš
talavimu. Tuščios tad būtų kal
bos apie katalikų Akciją — pa
sauliečių apaštalavimą, jeigu ka 
talikų spauda nesirūpintume.

Mums lietuviams katalikams 
yra tinkamiausia lietuviškoji ka 
talikiškoji spauda.
Kunigų Vienybės Ceųtro V-ba

KANADOJE
KNYGOS MYLĖTOJŲ 

KOLONIJA
Hamiltoniečių tarpe didelį su

sirūpinimą sukėlė LB apylinkės 
revizijos komisijos konstatavi
mas, kad Tautos Fondo Hamil
tono skyriaus III knygų platini
mo vajaus atskaitomybėje rasta 
nesąžiningumo.

LB apylinkės narių susirin
kimas, įvykęs sausio 13 d., išrin 
ko vienkartinę revizijos komi
siją iš Z. Laugalio, V. Navicko 
ir J. Stonkaus ir įgaliojo ją dar 
kartą patikrinti minėto knygų 
vajaus atskaitomybę. Š. m. va
sario 3 d. ši komisija nuodug
niai patikrino visus pateisina
muosius dokumentus, kurie ras
ti tvarkoje, ir nustatė, kad va
jau pelnas ir įrašai TF kasos 
knygoje yra pagrįsti ir centas 
j centą atitinka šios komisijos 
apskaičiuotam pelnui.

Kaip žinome, TF Hamiltono 
skyrius nuo 1954 m. gegužės 7 
d. iki 1956 m. sausio 15 d'. 50 m. 
lietuviškosios spaudos draudi
mo panaikinimo sukakčiai pami
nėti išplatino Hamiltone lietuviš 
kų knygų už $5,301.86 ir gavo 
pelno Tautos Fondui $l,254.0C. 
Šį pelną sudarė $733.14 gr. pi
nigais ir $520.92 knygomis, už 
kurias leidykloms 'užmokėta, ir 
dalį jų šiuo metu platina skra
jojantis knygnešys Zigmas Or- 
vidas.

Šie pasiekti rezultatai yra 
daugiau negu milžiniški, turint 
mintyje, kad Hamiltone yra apie

700 — 800 dirbančiųjų lietuvių. 
Be to tuo pat laiku knygų kios
kas Jer. Picinio teigimu darė 
normalą apyvartą. Gautas 01,- 
254.06 pelnas sudaro 23.6% par 
duotų knygų vertės. Susirašinė
jimo, važinėjimo ir kitoms iš
laidoms sunaudoti tik apie 1.6w 
iki 3%, kas yra normalu ir jo
kiu būdu neišpūsta. Be to joms 'i 
visoms yra bylose sąskaitos. 
Visdėlto, nors toks didelis dar
bas taip sąžiningai buvo atlik
tas, atsirado žmonių, kurie iš 
piršto išlaužė nesąžiningumą ir 
juo apkaltino Stasį Bakšį, dau
giausia įdėjusį idėjinio darbo.

Malonu konstatuoti, kad Ha
miltono lietuviai šios bylos eigo
je laikėsi nuostabiai pavyzdin
gai, laukdami jų išrinktos revi
zijos komisijos galutinio spren
dimo ir neapsiriko. Dugumos jų 
įsitikinimo St. Bakšys neapvylė 
ir savo darbų sąžiningumą vi 
pugiškai apgynė.

NAMŲ FONDAS 
Vasario 7 d. namų fondas tu

rėjo 163 narius ir kartu su ter
minuotais pasižadėjimais netoli 
20.060 dolerių. Namų fondo v- 
ba, baigiantis pirmiesiems veik

lios metams (jie baigiasi balan
džio 1 d.), nori pasiekti 200 na- 

' rių skaičių. Tad visi hamiltonie- 
: čiai ir apylinkių (Oakville, Pa
ris, Brantford) lietuviai sukrus- 
kime į namų fondą nariais. Ra
šykite St. Bakšiui, 38, Stanley 
Avė., Hamilton, Ont. Telef. IA- 
9-4662. Sk. L

29 tęsinys
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, išlikęs, nes patys pirmieji du 
' žmonės padarė stambią klaidą.

Tačiau Dievas dėl to žmonijos' 
i heišnaikino. Išmintinga ir tei-Į 

ji Ringą būti kantriems ir mums 
patiems su savimi. Padariusi
klaidą, ar nepadarius, ką reikė-' lmU1 far-4- .....
4 _ . ... , . yra gal net svarbesne uz politiko padaryti, žmogui nereikia nu- ... . . , .' nę veiklą. Per ją darbais pasa-Bižudyti, o pasitaisyti.

Apaštalų Sosto valdytojai 
jau virš šimto metų nuolat šau- 

įjkia burtis tautas į vieną šeimą, 
įbaimino popiežiai Tautų Sąjun
gą po I Pasaulinio karo, laimi
te dabar Jungtinių Tautų insti
tuciją. Ir Apaštalų Sostas ne-

koma, kad tautos tautoms, žmo
nės žmonėms yra broliai, per ją 
ddinamasi su artimu duona ir 
kultūra. Į kieno nors priekaiš
tą, kad ir čia daroma klaidų, pa- 
Rkleidžiarnu net klaidingų idėjų, 
atsakymas yra tas pat: nerei
kli apie tai tuščiai kalbėti, o

paneigia bei nenutyli jos trūku-i savo nuomonę atvirai ir drąsiai 
mų. Pijus XII praėjusių Kalė-1 pasakyti pačiai institucijai. Ne

SKUBĖDAMAS sumeta grimą portfelin ir išle
kia įniršęs. Tikriausia jie neturi; tepasi miltais, degin
tu kamščiu juodina antakius, paprastais klijais lipdo 
linines barzdas. Kai jis dabar nusineš, nieko nepadės 
— juk jau vėlu, bet bus žestas, parodys širdį. Sama
nė bus pasakiusi visiems, kad jį kvietė su grimu. Jei 
užpuls, kodėl taip vėlai, pasiteisins: posėdis, vardinės.

Laiptuose spūstis. Prieškambariai užkimšti. Taip 
visuomet čia būdavo, kai jis režisuodavo. Nieko nuo
stabaus, senu įpratimu susirinko, — guodžiasi Julius 
ir, šiaip taip prisigrūdęs prie kasos, nusiperka biletą. 
Niršta baisiausiai: jis perka biletą! Po/tiek metų 
pirmą kantą! Jam visada buvo atidaros visų vaidini
mų durys. Dabar — vikarėlis skvernu užklojo!

Patekęs vidun, blausias. Pasieniai net dviem eilėm 
žmonių užmūryti. Vidury šokdamęs poros nugarom 
trinasi, kojas mindo. Publikos kur kas daugiau nei 
pernai, bet vėl nusitveria paguodos: jie vistiek blogai 
suvaidins. Argi jiems, be praktikos, su tokiu sąstatu! 
Komedijos!

Nusiiria prie scenos. Turi jį matyti Samanė. Tai 
svarbiausia!

Prie scenos laiptų, iškeltoj estradoj groja orkest
ras. Žvilga misinginės dūdos, iąpūsti žandai. Trimiti
ninkas jam linkteli. Juliui patinka. Tai bent išauklėtas.

Užnugary tikras skruzdėlynas. Narsto vieni že
myn, kiti augštyn, velka daiktus. Buhalteris įsižiūri: 
kuris kelmas — vaistinės spintos, buteliai, svarstyk
lės! Vadinas, veiksmas vyks vaistinėje. Iš kur, žalčiai, 
ištraukė šią butaforiją? Aišku, pasiskolino iš Budrių, 
iš vaistininkų. Jie gi verstaskūriai: dėjosi tokie geri 
draugai, o dabar — su vikaru ranka rankon!

Dirbančių tarpe pamato meistrą, Viktorą, savo 
nuomininką.

— Ir pats komedijas vaidini? — klausia niū
rus Julius.

— Paprašė vikaras, ir padedu. Man įdomu! — 
meistras šypteli ir skubėdamas stato baldus, ka
la vinis.

Įšoka keli artistai. Kas gi? Jie ne miltais, ne 
suodim išsitepę, bet tikru, geru grimu. Lyg nepaste
bėjęs, Julius aplenkia darbininkus ir nusileidžia į po
žemį, kur trys dideli kambariai.

Plieskia šviesos. Veidrodžiai. Suskubę visi. Dar 
keli sėdi prakaituodami, tepasi grimu. O va — vika
ras, iš sutanos išsivilkęs, (ir gražus bernas!), atsirai
tęs rankoves, kitus pudruoja, grimuoja. Jo plaukai 
ištarškyti, veidas suprakaitavęs. Šalia — tas gimna
zistas, vinis ta, kilsteli galvą, visas apsipylęs pudra. 
Išmano ir jis, kaip reikia tiksliai, pagal kaimo teatro 
vadovą grimuotis! Visi čia gudrūs, žalčiai!

Kai jis stabteli duryse, vikaras pirmas pamato.
— Julius, su grimu! Bet mes įsitaisėm savo, — 

nusijuokia pašaipiai.

— Gal kokių ūsiukų, — buhalteris judina portfelį.
— Turim naujutėlaičius! — gimnazistas atsilie

pia ir vėl tepa artistą.
Gretimam kambary Samanė. Sėdi prieš didelį 

veidrodį, prie apversto stalo. Gėlėta suknelė. Plaukai 
į kuodą sukami. Aplink šokinėja pasimetusios draugės.

— Labas vakaras! — garsiai šūkteli Julius.
Ji atsigęžia. Ak, ne ta Samanė, kur vakar buvo! 

Kokia išblyškusi, klaikiai ištepta, antakiai — baisu 
pažiūrėti.

— Kaip gera, kad atėjot! Padėkit! Aš taip bijau!
— jos balsas dreba, gūdus balsas.

— Kaip plaukai, antakiai? Ji turi būti patraukli!
— prišoka draugės ir Julių vedasi artyn.

Jis šypteli ramiai, mandagiai, paslaugiai. Sama
nę apžiūri iš visų pusių ir sprendžia, kad iš jos ne
padarysi patrauklios. Lina jos vietoj tiesiog triuškin
tų žmones. Jei ranką pridėsi, vistiek neišgelbėsi. Jis 
pataiso Samanės plaukus, antakius.

— Svarbiausia, panele, vaidinime reikia perduo
ti charakterį, — pradeda aiškinti ir susilaiko, kad 
perdaug nepasakytų.

— Kaip tai? — Samanė dreba nelaiminga.
— Visai paprastai: galvokit, kad salėje sėdi ko

pūstai, kurie nieko nesupranta. Būkit laisva, ir dau
giau nieko. — Jis dar atsitraukęs pažiūri, išmanan
čiu žvilgsniu ir, palinkėjęs sėkmės, pakyla laiptukais. 
Viršum durų į salę, kur stovi prožektoriai, numeta 
savo portfelį su grimu.

Salėje lekia polkos, įraudę veidai. Pilna klegesio. 
Jis linkteli pirmam stambuoliui ūkininkui, kitam. 
Vienam pažnibžda mandagiai:

— Tai bus komedijos, tik laikykimės!
(Bus daugiau)
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LIUDININKAI POILSI Al'J A

Šen. įves ir advokatas Bravvnell juokiasi, po liudijimo senate dėl 
civilių teisių gvnimo. Tai vpač liečia baltųjų ir juodųjų santykius.

(INS)

Bet greičiau, kad Mindaugas, ir bendrai stengėsi nusopinti tą C I i D U I C I |i n a AT Ii II B I n IL A N T L lt < H V
buvo vainikuotas 1251 m. faktą, bet Šveicarijos lietuviai ’• liftl’UlIlulF ii ll lz U U 1/ I »» >» Ii I u II 1 II 5

Lankydamas Šveicarijos uni- toj paskelbė ne tik vietinėj, bet ....... , . . ~ '___ , , ~ 777?-
versitetą, aš tą klausimą atsidė ir bendrai stengėsi nuslopinti tą KKAL ESTATE
jęs tyriau ir tada man paaiškė-' būdu vokiečių pastangos užsk
jo, kad Mindaugas negalėjo bū- pint: nuėjo niekais, 
ti vainikuotas 1253 nei 1252 m. -------------
antroj pusėj. Taigi aš linkęs PA AT
manyti, kad buvo vainikuotas * rAJlColV.<zJIiVl/Al

MARQUETTE PARK pigiai is- 
nuom. kamb. su atskiru Įėjimu ir 
virtuve ir kitais patogumais. Vy
rui. GRovehill 6-3069. 7143 South 
laimuti Al*.

REAL ESTATE

1251 m. Tuos metus priimti mi- .1 ieškomu ONA Gi ZAI SKIENlC, 
liejiniui ragina ftrip pat l’opie- «l. .Im>zo, buvusi ,lu<?ir, ųim. švirk- 
žiaus pripažinimas ir dokumen- Muitinio km., laurugo, tip.-.,
tas.

5 KAMB MOKINIS namas. Ar- 
i 31st ir Pulaski. Karštu vand., 

apšild. Garažas. $12,000 arba duo
kite pasiųlymą. SVOBODA, 3739

Pirkdami sutaupysite 
Ir parduodami uždirb
ate per Alą įstaigą.
AL. BUDRECKAS 

R E A L T Y 
4081 Archer Avė. 
(prie California g.)
LAfayette 3-3334

11KLP 1YANTED — MOTERIS

Reikalinga vyic-tyr, milžinu- m<> 
telis šeimininką vintui ūkv.jt- aitui, 
t hii-iigus. T< I. WAlbrook 5-3926.

J IEŠKO DARBO

.auąi turimus duomenis gyv. dubai w 26th St. LAvvndale 1-7038. 
IA\, BrilU'iie ulba lioslune. Jicš- 

Tiesa, Mindaugas valdė Lie-| ko Elenos Jurytės sūnus — Mykolas | CICERO BARtiENAS. Naujas 
tuvą jau nuo seniau. Ga1 paini-' švedas, s. Jono, gyv. Vilniuje, Gedi-1 bungalow 5'į kamb., rūsys ir pa- 
U ankštybėm? valdymo datą? s‘,ė Ml' stoge. Arti 56th ir 35th St. Plie

no konstrukcija, $18,900. SVOBO
DA, 6013 CermaI, Rd. Blshop 2- 
2162.

.1 leškrmuis Al (ii S'l'l.SAS (ii 
ŽAl'SKAS, iiivykęs iš l’lunt’ūs apie 
1911-12 m. ir gvv. Chieliuoje. .įieško 
vaikui esnnlvs Lietuvoje Atsiliepti ‘ MOKINIS PAJAMŲ BUNGA- 
adresu: K. Daulys, 4238 S. Campbell I LOW — MARl/UETTE PARKE.

1 butas 5 k.; 2 apstatyti butai po 
i 2'2 kamb., su atskirom voniom. 

Alyva—karšiu vand. apšild. 30 pė

Stoję nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitai ir teisingas patar
navimu.

NORVILĄ
REAL F.HTATE SALEM 

SAOO W. 51»Ui St. Tel. Pruepect S-&454

V YR ESN IG A M ZIAI' Š Mt )T E - 
RIS jieško darbo prie šeimos. Ga
liu-dirbti pilną laiką ar kelioliką 
vai. savaitėj. Skambinti tarp 5 ir
9 v.v. Vlrginia 7-2617.

BU1LDING & RKMODELIM4

IŠNUOMUOJAMA

Cicero, III.
Ras Cicero lietuvius

ir dukra irgi dažnai tėvą aplan
ko. D

Pittsburgh, Pa.
įspūdingas minėjimas

— VVilliam Gardžiūnas, 2707 
So. 59th Avė., buvo priimtas j 
Cicero miesto gaisrininkų eiles.

— Dr. Z. Ašoklis sumaniai! Lietuvos nepriklausomybės at 
vadovauja Lietuvių Bendtuome-! gavimo 39 metų sukakties minė-
nės Cicero apylinkei.

— J. Vaičiūnienė, O. Baukie-
nė, J. Bobinienė, F. Bobinas ir 
Arštikys daug prisideda prie Ne 
priklausomybės šventės minėji
mo ruošimo.

— J. Linartas ir T. Remcikis

jimas, įvykęs vasario 10 d. Lie
tuvių Piliečių Klubo svetainėje, 
praėjo dideliu pasisekimu. Pub
likos prisirinko pilna svetainė iš 
Homestead, Duųuesne, Brad- 
doek, VVilmerding, Bridgeville, 
New Kensington, Carnegie ir ki-

2. Dabar apie minėjimą Va
sario 1.6 d. spaudoje jau kyla 
minčių, kad ji surišti su 1917 
m. (2iūr. “Darbininkas” 1927.
I. 29, 1957. II. 8 "Lietuva 1917 Ave., Chuago 32, I1L 
Metais”). Čia randame įdomių 
minčių.

Tiesa, kad garbingieji Ameri
kos lietuviai jau 1917 m. ir ank ! Bnuom- mieg. kambariai su gali- 
ščiau rūpinosi Lietuvos laisve; 3261 s. Halsted St.
ir daug padarė, ar kreipdamie
si į valdžias, ar pinigais remda
mi pačią Liet'ivą ir veikėjus.

Lietuvos laisvės klausimais 
rūpinosi ir tėvynėj likę lietuviai 
bei pasitraukę į Rusiją.

O visgi ar nevertėtų laisvės 
atgavimo minėjimo data laikyti 
1918 vasario 16 d., remiantis 
paskelbimo dokumetu! Tai ryš 
kus, svarbus dokumentas!

dų sklypas. Didelis mūr. garažas. 
Prieinama kaina. Kreiptis j Mr. 
Auston, WAlbrook 5-5431.
E. T. MTTCHELL REAL ĖST ATE 

2501 W. 69th Street

Nejud. turtų pirkitnaa-pardaviniaH 
bei valdymas. Paskolų parilpitiiiuas.

Pildome Income l aKsue,
VISŲ Krisiu APORAPltlMAl
J. BACEVIČIUS

‘•Varpas” Real Estate • 
General Insurance, Notary Pubiic

5»1« So. Wėstern Ave.
RF.p. 7-SSKS arba U Enk 4-7OH5

VIKTORAS AIMAITIš
General Cnntraetor

Stato rezidencinius tr koiuerctnlu* 
namus. pasiūlo sklypus; rekomrn 
duoįa planus; lArflptna statybos kre 
dltils Skatnlunti vak : VI 7-422» 
arba rsz tel. Bl 7-3340. Kreipti®

fl I MA I C 1 A I 
ttealty - Bullllera - Insuraar- 

2737 West 43rd Stn-et

ATIDARYTA SEKMAD. nuo 12 
IšNt'GM. didelis, saulėtas kam-Į iki 5 vai. Naujas mūrinis, kampi- 

barys mi visais patogumais. 4246 nis< 11 2 augšto — 2 po 5 kamb.
West 21st Place. Tel. RO 2-6978.

MARUUETTE PARKE išnuom. 
kambarys. Kaina $30 j itiėn. Skam
binti — PRospect 6-5620.

IŠNUOMUOJAMI du kambariai 
beismonte, su visais patogumais. 

6313 So. Takuan Ave.

žaidžia Chicagos lietuvių futbo-j tų apylinkių. Publikos buvo 
lo (soccer) komandoje, dalyvauj daugiau negu per paskutinius 3 
jančioje “Indoor Soccer” pir-įmetus.
menybėse. • ! Kalbėjo Vliko pirm. J. Ma-

— B. tfameikieiiė ruošia Ci-! tulionis, kongresmanas Holland. 
cero lietuvių tautinių šokių šo-l Pittsburgho mėras D. L. Law- 
kėjų grupę, kuri didele energija ren e kun. V. Budreckas, mies- 
rengiasi dalyvauti JAV ir Kana- to tarybos narys Kennedy. 
dos Lietuvių Tautinių šokių1 Pennsylvanijos gubernatoriaus 
šventėje birželio 30 d. Chieagoj. proklamaciją paskaitė T. Barret. 

Vasario 76 minėjimus Į Pittsburgho miesto mero pro-'
Nepriklausomybės šventės mi klamaciją . perskaitė Ed. A.;

nėjimas Cieerojė Įvyksta šian-Schultz.
dieii 7 vai. vak. Šv. Antano pa-

• • o* • ' Keturias dainas padainavo Sv.rapijos saloje prie loth Str. ir ' . . . /
4«th Ct. Minsimo metu refe-i R!“:m,go P»™p-.]os vyčių cho- 
ratus skaitys M'. Luknitytė ir V. ffts- vadovaujamas muz. Kazio

Išnuom. mieg. kamb. Galima ga- 
i mintis valgį arba pagaminsime. Ge- 

Tas paskelbimas padarytas iras susisiek. 6669 So. California
po to, kai Šveicarijoj įvyko trys i ^222________________________
svarbios konferencijos, kuriose
dalyvavo po kelis atstovus iš 
Lietuvos, nuo Rusijos pasitraū 
kusių lietuvių, nuo JAV lietu-

Labai gražiai įrengtas. Prieinama 
kaina.

2557 W. 50th St. 

CLiffside 4-2390

BRO< )K EI ELI). 5 kamb. mūrinis 
“randi” namas. Rūsys, garažas, 
“ recreiit ion ” kamb. Daug priedą. 
Geroj apylinkėje. $21,900. SV0B0-
DA, 6013 W. Ceimak Rd., Cicero.

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-N0RKU9 REALTY
REAL BSTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

__________________________________ stresu
Statom e

NAMUS IR 
GARAŽUS

Ir atliekam“ visus statybos Ir per
tvarkymo (remodelinK) darbus.

MASTER BUILDFRS
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika Ir J. skorubskas)
1600 S. 4STH CT, CICERO 60, II.L. 
Tel. Oljymplo 2-73S1; TO »-423« 

“"at —j r-J u -u «r»

vių ir Šveicarijoj esanti lietu
viai.

ISnnom. mieg. kamb. vėlinsią |m>- l 
rai arba vinng augia nm. Galimybė 
naudotis virtuve. “O.'lll S. Maple Ave. 
ilEinlock 4-3563.

"T^^T^OpFoRTLNnriES ’

\ CICERO. 2-ją būtą mūrinis na- i vimu 
' mas — 4 ir 4 kamb. Karštu oru- ! 
alyva apšild. 2 aulom, garažas. Rū- , 
sys. Arli Kilti ir 58th. Turi būti | 
ĮBirduotas. SVOBODA, 6013 West 

i Cermak Rd., Cicero.

PIRKITE ir parduokite savo ue- 
; kilnojamą turtą per mano įstaigą. 

Naudokitės mano teisingu pataraa-

F. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

Smilgys, o meninę dalį atliks J. 
Kreivėno vad. mergaičių choras. 
Cicero tautinių šokių grupė, o

Bazio. Šv. Prane škaus akade
mijos ir Šv. Vincento parapijos 
mergaitės, vadovaujamos ga-

taip pat bua scenos vaizdelis “i,,s se3elės “ Francescos, pa- 
“šaukiu aš tautą”, pianino dal-ldalnavo "e,1 13 ‘linelių, pašoko
lykėliai, akordeono muzika ir tautinių šokių ir dainavo solo.
kt. Minėjime invokaciją sukai- yr“t>ngai d,dėl) įspūdi P^are 
bėti yra pakv estas Sv. Antano! "L «>■ negaila .
parapiios klebonas piel. Ignas’ baugumoa klausytojų akyse bu 
Albavičius ’ vo matomos ašaros. Didelė pa-

, r, dėka* priklauso vdovei ir Šv. Šį minėjimą rengia JAV LB '
Cicero apylinkė su vietos jauni
mu — Cicero augštesn. lituanis
tikos mokykla, skautais ir at
eitininkais. Edv. š.

Pranciškaus vienuolyno akade
mijai; taip pat Kaziui Baziui ir 
chorui.

Vokiečiai neleido tą laisvės MARQUETTE PARKE, 2447 
W. 69th St., parduodamas 

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

aktą dėti į vokiečių laikraščius

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiijiiiiiiiniiiiiiiH!

P 0 P U L A R
LITHUARIAK F.ESiPES

sunnkc JUZE DAU2VAJRDIEN»
i» f; M K s i o i

Mi

Našlių draugiškas klubas
Klubo parengimas įvyko pra

ėjusį šeštadienį Liberty svetai
nėje. Be klubo narių, buvo at
ėję ir pašalinių. Buvo gražu 
žiūrėti, kaip senieji šoka. Veik
lus klubo iždininkas J. Balakas 
pradeda aptingti, anot jo paties, 
“jau nepaslenku”, o buvo geras

Rezoliučijos pasiųstos JAV at 
stovui Jungt. Tautose Cabotį° ra. nepaprasta Knyga Vii s iut.
Lodge, valst. sekr. Dulles ir Šio jeptų grynai lletuvlftkų valKlų Kum
distriktn senstnrianm ir knn«r- “'h1“1 an*,’4 kalboje. Punia Daužvai ulSinKtO senatonams lt Kong dieną, fcuri dažnai pasakodavo apl- 
resmanams". ; UetuvlSkus valgius per Chicagos ra

dijo ir televizijos stotis, surinko pa
Atiku uiirinktfl dalipdau OOB 41u* įdomiausius lietuviškų valglr AUKU surinkta aaugiau receptus Ir DRAUGAS juos tšleld.

dolerių. Ypatingai pasižymėjo1 labai parankioje formoje. Pirmą kar 
lietuvių inžinierių draugija kny’B P“‘">d° knyry rta
jos nariai įteikė 140 dol. auką
Daug paprastų darbininkų da
vė penkines ir dešimtines. Au- 

muzikantas ir dar dabar gerai I kos priimamos ir toliau, todėl te 
vartoja kiekvieną muzikos «in- nelieka nė vieno lietuvio, kuris 
strumentą. būtų neprisidėjęs savo auka. Pi

giomis dienomis J. Balakas į nigus galima pasiųsti A. L. T. 
turėjo nemažą džiaugsmą — skyriaus iždininkui J. Grėbliū- 

nui, 245 E. 16th Ave., Home
stead, Pa., arba betkuriam Alte 
skyriaus nariui. Sanatna

buvo apsilankęs sūnus su žmo
na; paviešėjo ir grįžo į tarny
bą kariuomenėje. Kitas sūnus

Gera dovana kltataučlama ar ana 
Įtikai skaitantiems lietuviams

Kaina $1.50
Utaakymue kartu au plnlgale siųskit 

“DRAUGI 8”
2884 So. Oafcley Avenae. 

CHICAGO 8. TLL
iHniiiiiuiitniniiiiniiiiiniiiiiiiuiiiiiiiii

TAUTOS ŠVENČIŲ MINĖJIMAI
K. A. STEPONAITIS. Kock IMuid. UI.

Mūsų istorija atrodo per ma- nes čia buvo tik miškai. Ixmkų 
žai išgarsinta ir permažai žino tuomet buvo apie Krokuvą, Ru 
ma. Kada mes čia JAV minime sų ar tikriau ukralnų apie Dnie 
Vasario 16 d., tai daug kam iš prą. O kur dabar Baltgudija ir 
čionykščių gyventojų atrodo, kitose “plačiosios Rusijos” vie- 
kad Lietuva iš viso tik 1918 m.' tose buvo vien miškai, 
pradėjo laisvai gyventi. O juk ; aš čia norėčiau trumpai pa- 
lietuvių tauta (prūsai, lietuviai, j žvelgti į Lietuvos valstybinio 
latviai! jau Raitijos jūpog pa- gyvenimo ir laisvės atgavimo 
krantėse gyvena bent 3 tūkstan minėjimą.
čius metu, tarp Vislos ir Finų
įlankos. O yra žinių, kad lietu- nebūtų geriausia Lietu-'
Visi gyveno net plotuose tarp VoH valst. gyvenimo pradžią lai
Vislos ir Oderio (Ant. Kasa kai 1<yt* metus. Tais metais Marijos apsireiškimų Fatimoje
tis: “Kur gyventa baltų j irote-į gavo iš Šv. Tėvo d o- 1917 metais aprašymas

, - . „ . 1 kumentą, kuriuo pripažįsta jivių . Darbininkas 195b metų .. . .. Kuiną 75c^‘valdovu (karaliumi. Kl,,na
Kai kas mano, kad minėjimą tusiwiiymii#i karnizu pinigai* Hiųakin 

reikia priskirti 1253 m., kada ‘‘DRAUGAS’’ 
būk Mindaugas buvo vainikuo
tas.

XI! 22).

O kur buvo tuomet vokie
čiai? Ugi Reino upės pakrantė
se. Tik ne dabartinėj Vokietijoj,

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 8. 48th Ct., Cicero 50, 111.
Statome naujas namus Ir garažus. 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
Atbukite OAnube A-2793 nuo * vai 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLyinpic 2-5121 nuo A vai. 

vakaro iki 1 t vai. vakaro

Dėl ligos skubiai parduodamas
AS SU LIKERIŲ PA 
TUVE IR TAVERNA.

BEKWYN. (i kamb. mūrinis bun- .gt.lou. Karštu u,u alvva apšild. 2! NAMAS SU LIKERIŲ PARDUO-
autom. garažas. Kokliu vonia, vir
tuvė. Daug priedą. Arti 16tb ir Oak 
Park Ave. $19,960. Blshop 2-2162.

MŪRINIS. 2 butai 5 ir 4 kamb. 
Rūsys Karštu oru alyva apšild. Ar
li 2511 ir
-kulnam pardavimui.
dale 1-7038.

Millanl A v. Įkainuotas
$15,5(16 LAwn-

Geroj vietoje. Gerai einąs biznis. 
Morgiėią duoda savininkė. 3529 So.
Halsted St.

LIET. APDRAl'DOS AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bes pat.virtlnos kainos.

Prie#, darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
\VAlhmok 5-5H71

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVĖ 

MŪRAS
lluihlers Gen. < ’<>nl raclois

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus gydytojų ofisu, gy- 
venamųjy ir viešųjų pastatu

Namų jkainavimas ir j\aiiūs 
patarimai nemokama i

Kreiptis šiuo adr<su:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo K vai ryto iki G 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus.

Tel. PRospect 8-2613 
6800 SO CAMPBELL AVE. 

Chicagt 29, III.

NAMAS. i,tM'oį vi e-BETDėkojame Mi. Svob idn, 1‘eiil (
Jale Bruk. riiii. 37.36 M 2(itb Si., toje, uiti \Vltippie ir 25i h St. Gazu 

ir 6613 \V. Ceriimk Rd.. t įceruje ‘ iipsild. Tile \oiiiii. $3,660 pilim | INTERSTATE 1>S1 RANGE AGF.Nt'Y
UŽ geru putiirnuviiu;) kmuiel pirki- įm
inė niiu-'te ėbc 4u nmžii įmukę jinm, ! ----
iidrcMi 2252 S. Avers Ave. Esame

--.i'!

LAwndale 1-7038. 1 <)I6H s. Aslilunil Ave., ( hica<u 36, |||.

1 pilimi palenkitili.
Mr. & Mrs. Brenski 
Mr. & Mrs. Fnrnian

GERI' PAJAMŲ NCOSAVYBĖ. 
Mūrinis — 4 butai įs? 4 kamb. Ar
ti California ir 23rd St. $15,566.
LAwndale 1-7038.

REGISTERED NURSES
83 Bed Hotpital. (Town of 9,000 in Beautiful Mountain)

Slarting piiv $366 per mniitli with periudienl ineejises. $15 dill'er- 
reiitml pn\ i< ir eveiiinv sliil's, liberal personnel ĮMilieies.

Bes ui i fui miršo bume. mum, bus rd aml mainteimnce only $4.5 
pei muiilli. Apply, v rile ur u irę

MINER’S HOSPITAL
RATON, NEW MEXICO

J

2384 8. Oakley Ave., Chicago 8, UI 
l(Wl>CXHXMXt<H>CKH>CMHXH><>OO<H>CH

AR NORITE BOTI KUNIGAIS?
ievų Marijonų Kongregacija, a. a. Arklvya- 
Aupt. Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kviečia 
pas save kandidatus į kunigus. TSval Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe;
Dievui leidžiant Jie darbuosis ir Lietuvoje;
Jie veda mokyklas: redaguoja laikraščius; 
skelbia- misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuokltgs po Paneles Švenčiausios vėliava; 
stokite į TBvų Marijonų Kongregaciją.; rašy
kite novicių vedėjui. LaiAke pažymėkite kiek 
mokslo baigBte, klek amžiaus Ir koks svei
katos stovis LalSka siųskite žemiau paduotu 
■udresn

AB NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kongregacija kviečia pas save kandidatus J brolius, kurte 

»tų įvairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raStlntae, 
ia,žnyčlose ir kitur. lAbai pageidaujami moką kokį amatą. Norintiems
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo J6gas, gyvenimą ir sveikatą Dievui Ir Panelei 8ven- 
člausial. Tapkite Broliais Marijonais. Suslraftykite su novlcljato veddjd: 
oažymeklti amžių, sveikatos stovį tr užbaigtus mokslus.

MASTER OF NOVICES, MARIAN HILLS SEMINABY, 
GLARENDON HILLS, ILLINOIS

S£NB ’l TO CARE, N.Y.
ot your local CARE offica

please
care...
becovie 

livnger hurtol
bncauM taving livet ū thit 
nmplt: You send *1 to 
CARE. That dollar renčia 
22 lb«. of food overreaa — 
helpa feed this little boy 
and hia family for ono 
whol» month.

<>eriausi pirkiniai šią aavaitę:
MniijMN mūr. 2 po 5, erntr. šild. 

kiekv. butui atskirai, did. ir šviesūs 
kamb., tuoj galima užimti abu bu
tus, statytas kaip sau.

Mūr. 4 kamb. pečiais Slld., tik 
$10,560, tuoj galima užimti.

Mūr. 2 po 5, centr. Sild., tuoj gali
ma užimti vieną butą, kaina tik 
$23,000.

Mūr. 5 kamb. ir taverna, centr. 
šiid., gjtražan.

Mūr. 3 butai Ir maisto krautuve, 
labui gera vieta, labai g'-ros sąlygos.

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

2737 W. 43rdSt„ CL 4-2390
I

MISCELLANBOU8 
Įvairūs Dalykai

Š IL D Y MAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fut- 
naces), visų dydžių oro vėsiniu- 
vus (Air oonditioners) ir ai lieka 

_T , ... i visus skardos darbus.Nekilnojamo turto pirkimas,
pardavimas. 1546 S. 49fh Court, Cicer

Tel. OLympie 6-6775 nuo 8 vai. 
ryto iki 5 vai. vakaro.

Income taksy pildymas 
P LEONAS

REAL B8TATB 
2785 West 71st Street 

Visi telefonai: WAlbrook B-B015

Telefonas nito 5 vai. vakaro: 
OLympic 2-6752

MARQUETTE PARKE M O V I N G
Kampinis, šviesių plytų — 

tų po 3 k. Kaina tik $74,000.
H butai — 4 po 5 lt. ir 4 po 4 k. 

Tikrai puikus namas ir vieta. Di
deli ir Šviesūs kamb. Nupiginta, 
norit greit parduoti.

Mūrinis — 2 po 6 k. DidelS patal
pa krautuvei ar ofisui. Pačiame liet. 
centro.

■trighton Parko — Mūrinis su Šil
dymu. Taverna ir likerių krautuvė 
— 2 butai: 6 Ir 3 k.

7 k. medine rezidencija ant pla
taus sklypo. Rūsys ir Šildymas. 
$13,700.

VENTA 
4409 S. Fairfield Ave. 

liAfayette 3-3NHI I.Afnyette 3-9027

MŪRINIS PAJAMŲ NAMAS.

A. BENIULIS atlieka įvairius 
10 b”' perkraustymus bei pervežimus

iš tolimų ir artimų atstumų.
Tel. Blshop 7-7075 arine 

PRospect 8-9842

PAKELIAMI NAMAI
Mes įdedame balkes, stulpus. Pa

taisome smunkančias ęriudis...........
J. & K. CONSTR. CO.

BO 8-2738
oooooooooooo o oo-oo o o o o oo o o o •

P L U M B I N G
Llcensed bontled plttmhers

4’/2 ir 2 katnh. Rūsys. Naujas joks darbaa nėra didelis ar mažus,
“foreed air” — karštu oru apšil- šaukite dabar. Kalbume lietuvišk.iu 
dvtnas. Garažas. Arti 3lst ir Aviu*
Ave. LAwndale 1-7038.

ATDARAS AI’ŽICKĖ.lIMl'l SEK 
MAD. VAS 17 D. Nl'D 2 IKI 5 v.v.

Šv. Ritos imrapijo.įe. 6 k. mūri
nis. 2 autom, garažas Kaina $15,956 ,

Tel. — REpublic 7-6811 ar 
IV \Orook 5-3151

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOtJuO

J. R. KUHNLE, VI b-0024. .................... ■ . u.

REAL ESTATE
Paskolos. Ne j. Turtų Valdymas dale 1-7038 
VISŲ ROSIU APDRAUDIMAI]^

K. MATONIS,
Namų PRospect 8-2071

REAL ESTATE
MOKINIS 4-riit butu namas. Ar 

'ti 22ttd ir < nliforma. 4 po I kandi. 
'Geros įiH.jaiiios. Nori skubiai par
duoti — tik $15.566; įmokėti $1,506. 
SVOBODA, 3739 W. 26th St. LAwn

PAJAMŲ NUOSAVYBE. 2 butai 
po 5 kamb. Mūrinis namas, kam- 

I pinla sklypas, priemiestyje. Pilnas 
1 rūsys. Automt. gazu aptlild. 2 au
tom.garažas. Puikiame stovy.

Skelbtis •‘DRAUGE’’ apsimoka, 
oea jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis. o skelbimų 
kaina yra pi ‘einama visiems

’"'}elėc°FQ Kerokite dien. Draugą!



I

šs&ladienis, vasario 16, 1957 DIENRAŠTIS DRAUGAS CIPCAGO. Ų.T TNOTS

7,000 mylių per valandą pučia vėjas specialiojtyrimų laboratorijoj Tullahoma, Tenn.

terų Sąjungos 5 kuopa rengia 
Užgavėnių vakarienę. Maloniai 
kviečia visus woreesteriečius at 
silankyti ir linksmai užsigavėti. 
Biletus galima gauti pas vaka
ro rengimo komisijos pirm. A. 
Thompson, 38 Providence Str.

S. S.

mažai darbo, nes savo roles, y- 
pač dainas, atliko visai puikiai. 
O jau seniai bematytas ir net 
pasiilgtas lietuviškas žydelis su
teikė nemaža humoro. Svečias

IŠARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

(INS)

PARAMA “DRAUGUI”
"Draugo” spaudos reikalams at
siuntė šis asmenys:

Mary Jokūbaitis . .... 1.00
V. Jakubauskas ........ 2.00
John P. Vaičaitis . ... 2.00

Rev. J. Riauba .............. 7.00
Vyt. Vaičiulis ................ 2.00
K. Linkevičius.................1.00

Rastutis .................. 1.00
Domėika ................ 0.50
Sinsinas .....................1.00

Vince Jonuškaitė ........ 5.00
Povilas Balsevičius ... 1.00
A. Eigelis ................  3.00
Z. Tekorienė ...................2.00
John Simanavicz .......... 1.00
lg. Valatka .................. 2.00
Ačiū spaudos bičiuliams.

"Draugo” administracija

A.
A.
J

J. Ivinskis . .. . 1.00 St. Usinas ..... .. . . . 2.00
Stasys Cinikas . . . . 1.00 Paul Kazakas .......... . . 1.00
Mary Jokūbaitis 1.00 Irena Kudirka ..... . . 175
F. Juška ........... . . . . 1.00 VI. Gelažius ... . . 1.00
V. Paškevičius . 1.00 Ačiū geradariams.
VI. Palevičius 1.00 "Draugo” administracija

HBk * jmatfNvr miuii
K. ir J. PE6KAI6I&MS, jos mylimai motinai mirus, 
reiškiu širdingą užuojautą.

E. Juršėnaitė

Mirus mylimai žmonai ir mamytei
A. -j- A.

ADELEI REPŠIENEI,
Albinui Repšiui ir dukrelėms Giintarėlei ir Rimutei 
reiškiame gilią užuojautą ir drauge liūdime.

Worcesterio ateitininkai 
sendraugiai ir moksleiviai

AUKOS UŽ KALEPOORiy
Ui “Draugo” kalendorių atsiunti 
šie asmenys:

Antanas Elsbergas .... $1.00
J. Gajauskas ................ 1.00
A. Lietuvininkas .......... 1.00
VI. Staskevičius .......... 1.00
J. Rajeckas .....................2.00
V. Sruoginis .................1.00
S. Krėvė ........................ 1.00
Marijona Mockevičius . 5.06
Elena Kataitis ............ 2.00
A. Bartinek ..................2.00
A. Žitkus ....................... 1.00
S. Šiaučiūnas ............ 1.00
Povilas Rabašauskas .. 1.00
V. Puodžiūnas............... 1.00
Juozas A. Paškevičius . 1.00
J. Kučinskas ................ 1.00
Viktoras Jarošunas ... 1.00

AUSTRALIJOJE
— Melbourno Lietuvių para

pijos namuose (Keningstono 
priemiestyje) kun. P. Vaserio 
rūpesčiu įtaisyta televizija. Jau 
nimas šia pramoga labai džiau
giasi. Tenka pridurti, kad tele
vizijos stotis ‘ Melbourne pradė
jo veikti tik Olimpinių žaidi
mų metu, t. y. praėjusių me-

Philadelphia. Pa. ST,PRts vtM*
Padėka rėmėjams

I
Lietuvos Laisvės Kovų Inva

lidų Draugijos Valdyba nuošir
džiai dėkoja Lietuvių Veteranų 
Sąjungos Ramovės Detroito sk.j 
valdybai, visuomenei, aukų rin
kėjams dėžutėm s, sąrašų rin
kėjams, Leonardui Peseckui, Jo 
nui Černiui, Jurgiui Mitkui ir 
Cesiui Sadeikai už $195.49 auką 
Lietuvos laisvės kovų invali-; 
dams paremti. Daug linkėjimų 
aukotojams.

Liet. Laisvės Kovų Invalidų 
Draugijos Valdyba 

Dvigubas banketas

Kovo 5 d. (antradienį) lietu
vių muzikalinėje svetainėje, esan 
čioje tarp ričmondiečių vakare 
įvyks banketas jurgieėių, kurį 
drąsiai galima pavadinti net dvi 
gubu, todėl, kad tokį banketą 
Užgavėnių vakare jurgiečiai su
rengia kiekvienais metaįs, o šie
met, be Užgavėnių, tuo ban- 
tu bus pagerbtas klebonas kun. 
dr. Vytautas Martusevičius, nes 
pastaruoju metu suėjo 25 metai, 
kai jis yra kunigu. Banketo ruo
sėjai kviečia dalyvauti ne tik ChlcagOje
jurgiečius bet ir kiekvieną lie- . ...... .* ? ’ ■ Jubdejinis parengimas

Vasario 24 d Marijos augš-l k(li Brooklyne, savo rezidenci- —Melbourno moksleiviai atei
Banketo valgių gaminimui va teįjn mokykloj jvyks įžanginis j°je, vasario 9 d. bičiulių ir ar- tininkai sausio mėn. 27 d. iš- 

dovaus Elena Kazlauskienė. 0 parengimas į auksini seserų ka. timųjų tarpe paminėjo savo ve- rink° naują valdybą, į kurią 
kas norėtų iš anksto įsigyti bi- ’ zimieriečių jubilėjų Tai bus ban į dyb4 25 metM sukaktį Šeimos ieina šeštakauskaitė, Raudys, 
lėtus į tą banketą, tesikreipia • į ketag įr neįl?a programa ProgĮ šventėje buvo atvykęs ir jau-j Vaičaitis, Vaičaitytė ir Barila. 
Cebatorienę, 3339 Belgrade St., numatomas koncertas iri nesnysis sūnus Romualdas, ku- — Melbourno ateitininkai šen
Philadelphia 34. Pa. Vietinės lie i vaidinimas. Dalyvaus N. Linke-į ris šiuo metu tarnauja Dėdės draugiai vasario mėn. 23 d. ruo- 
tuvių radijo programos direkto- vįčiūtč. C. Batus, J Š'mkus, j. Šamo kariuomenėje. Vyresnysis šia 80 mylių nuo Melbourno esan 
rius Stasys Petraitis, gerbda- Vaicekauskas. St. Venslovas, J. PenikU sūnus Gerimantas gyve- 'čioje gražioje vietovėje lietuviš- 
mas kun. dr. Vyt. Martusevičių, j Qbler g Brazis V. Churas na su tėvais ir tęsia elektronikų ką gegužinę. Gegužinės dalyvių 
banketą per radiją garsina ne- ir kt Marijos aL,gštesn mokyk- studijas, kurias šį pavasarį ke- patogumui bus pasamdyti tam 
mokamai. Senas Jurgietta I ]os mokines kaadien moko tina baigti.

iStephens, kad viskas 
šiai pasisektų.

Domas ir Teodora Peni- Pabaigoje

V1ENERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS

KAZIMIERA
ANDRIJAUSKIENE

Andrews-Snutė
Gyveno 232 1 vv '.'3ri| St.

gražiau-

Mirfi vas. 15 .1, l!tf,T, ii,.3u 
vai. ryto, sulaukus puses ainž.

GiuiA Lietuvoje. Kilo iš srao 
lių apskr., šįaulėiių paiapijns.

Amerikoje išg-y \, 00 6(1 m.
Pasiliko (šileliam" nuliūdime 

sunūs Viktoras. duktė Joa.n 
Karpen, anūkas liu.me 2 sese
rys: l-.leanor K 11,'iiinskas su
šeima, ir Adi-lin, ijilkiui j(u 
seimą;, švogerka, Auna, Sons su 
šeima, kiti gimines, draugai ir 
paž.istaiiii.

Kūnas pašarvotas I.arka y\ icz 
koplyčioje, 2314 W. š;o-,i Pi.

Laidotuves įvyks pirmad., 
vas. iŠ d., iš koplyčios k:3u v. 
ryto bus atlydėta j Aušros Var
tų parapijos bažnyčių. kurioje 
jvyks gedulingos pamaldoą už 
veliones siela. I’o pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero ka
pines. Z

Nuoširdžiai k vieč’a 10, visus: 
gimines, draugus ir pažįsta mus 
dalyvauti šos

Ir

A. A. 
VERONIKA JUSEVI6IENE

Jou silt'ju vičireri inepti, k,-ii 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo myliii.ų seserį. 
Netekome savo mylimus l!»5ti 
ui., vasario mėn. J7 d.

Nors laikas tęsiasi, bei mes 
jos niekados negalėsime už
miršti. laii gailestingas Dievas 
suteikia jai amžiną ramybę.

Už jos sielą užprašėme šv. 
Mišias vakario mėn. 17 dieną 
10 vai. >vto Aušros Vaitų pa
rapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gi
mines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus šiose Įnimaldose 
dnlyvami ir kartu -n mumis 
pasimelst i už a a Veronikos 
sielą.A. A,

JUOZAPAS LEONAITIS

reikalui skirti autobusai.
— Melbourno lietuvių para

pijos kapelionas kun. P. Vasa
ris paskelbdamas 1956 m. para
pijos metinę apyskaitą pažymė
jo, kad kolonijoje nedidelis gi
mimų skaičius palyginus su 
jungtuvėmis, religinė praktika 
patenkinama, kiek yra sumažė
jęs lietuvių pamaldas lankančių 
tautiečių skaičius, nes kiti vyk-

’ Domas Penikas yra ilgametis 
Liet. Žurnalistų Sąjungos na
rys ir jos centro komiteto vice
pirmininkas. Tremtyje Vokieti-

Hartford, Conn.
Rėmėjų draugijos vedėja se- 

, šuo M. Ignacija išspausdino nau
dentųmSahian-os° Hartfordo sky- Iiu1d./imuS ėmėjams, kurie joje jis leido ir redagavo "Mūsų
dentų Sąjungos Hamordo s y jubnejaus proga Jgtog amerikie-ių zonoje> Q

Ynaisiais nariais.' Brooklynė kurį laiką redagavo J
\ karienės pradžia 5 vai. p. jr leido iįet. karių žurnalą “Ka-

p. Kviečiame ir laukiame gau-,rj”> jo vadovaujama knygų lei
sią i atsilankant svečių, nes tiks jykĮa Vokietijoje ir Amerikoje

Sėkmingas vakaras
m. vasario 2 d. Liet. Stu-

nūs suruošė 
linksmavakanį”. Nepaisant snie 
go, suvažiavo nemažas skaičius 
jaunimo iš New Yorko, Water- 
burio, Worcesterio ir kt.

Programą, kurią pravedė sky 
riaus pirm. E. Užpurvis. atliko 
patys studentai.

Hartfordo skaučių chorelis, 
vadovaujant muz. J. Petkaičiui, 
padainavo 6 daineles, B. Em- 
pakerytė paskaitė savo kūry
bos. A. Stanaitvtė. padainavo 
Verdi "Avė Maria” ir Beetho- 
veno "Ich liebe dich”, akompa-

las yra kilnus. Seserų darbą vi- yra išleidusi visą eilę lietuviškų sta sekmašieni Pamaldoms į vie

M i r ė va s. 15 d., i 9 5 7 
vai. rį-to. sulauk42 d

G t m 6 C h i phko, III.

1 ♦»: Ko 
H fili!.

Nuliūdę- Sesuo 
kiti g.minės.

su seimą ir

\ ulini lę: 
anūkas.

La iijot nvii 
nonas l.aci..'

>s«- la i.lot u vrs .
Sonii.s, iliikie

V I r-

si branginame ir jubilėjaug pro 
ga turime išreikšti joms dėkin 
gumą.

Grand Rapids, Mich.
Operetė "Lietuvaitė”

Šiemet Grand Rapids, lietuvių 
Šv. • Petro ir Povilo parapijos 
choras švenčia savo 5

tinęs australų parapijas.

Išpažintis nėra sąžinių tironi-

knygų. Be to, jis yra suredaga- 
gęs ir išleidęs lietuvių autorių 
novelių rinkinį vokiškai, pava
dintą "Novellen vom Baltischen ^a: ne’ ^Pftžintis yra sielos iš 
Meer”.

— Kun. B.
OFM, pusantrų 
Brooklyne kaip 
redaktorius, vasario 9> d. išvy
ko naujoms pareigoms į Kenne-

laisvinimas iš nuodėmės tironi-1 
jos. — Kard. Faulhaberis 

Daug yra žmonių, bet dau-) 
metų dirbęs gįau veidų, nes kiekvienas žmo- 
Darbininko” gus turi daug veidų. R. M. Rilke

Mikalauskas,

nuojant D. Pap’evytei. Diana cnoras svencia savo o metų su- 
Papievytė pianinu solo paskam- *akti- neilgas laikas ta-! bunk port Maįne Jįg paskirtas
bino vengro kom. Dohnanyi ^iau tai nemaz° djrbo^ Praktl-| TreėiuOju ordino vizitatorium. 
“Rhapsodia”. E. Jankauskaitė 08 n pašiau ojimo amžiai. ia(rpenaj bu8 j0 būstinė, iš kurios 
padainavo St. Šimkaus "Pava- gimusios M Salatkienės vado-U 1&nkya JAV įr Kanados He. 
sario dienelė", Jakubėno “Plau- vaujamas choras ne tik gieda t ■ Brooklvne kun Miką-! 
kia antelė” ir "Oi greičiau, grei-j bažnyčioje, bet ir kitur. Kasmet i buvo ’įsitrau- ’
čiau. Jai akompanavo J. Pet- J18 veteranų kviečiamas žuvusių,
kaitis. M. Plečkaitytė padekla- karių minėjime įvairiai kitatau- 
mavo ištrauką iš "Jūratė ir Kas' čiy miniai pagiedoti. Jo- dainos 
tytįg” i skamba įvairiuose minėjimuose

Nuoširdus žiūrovų plojimas iš j vietoje ir apylinkėje, kaip Cus- 
reiškė pasitenkinimą programa, ter, Muskegon. Choras dalyva- 
o visų linksmi veidai šokių me-Į Vo *r Bainų šventėje Chicagoje.

Savo pirmajam penkmečiui at 
žymėti choras sausio 27 d. pa
statė operetę “Lietuvaitė”, Vai
dino: G. Oksienė — Elenutę, A.
Kovera — Igną, J. Puodžiūnie
nė — Nastutę, A. Maskeliū
nas — Taršką, S. Ivaanuskas — 
žydelį. Muzika — M. Salatkie
nės. Matyt, kad visi įdėjo ne-

tu liudijo “Žiemos 
rio” pasisekimą.

linksmavaka'
F 1■ j

Worcester. Masą

Dvi mirtys
Moterų Sąjungos 5 kuopa š. 

m. sausio mėn. neteko dviejų ak 
tyvių narių. Sausio 8 d. mirė 
ilgametė, daugiau 40 metų kuo
pai priklausiusi, narė Kazimie
ra Stapšinskienė, o sausio 26 
d. — Adelė Repšienė, naujoji at 
eivė, kuopos korespondentė.

Š. m. vasario 4 d. įvyko labai 
gausus kuopos susirinkimas, ku
rį pradėjo pirm. M. Watkins, 
kviesdama visas nares pasimels
ti už abi mirusias. • Tarp kitko, 
U. Daukantienė perskaitė A. 
Repšienės priešmirtinį laišką, 
kuris daugelį sujaudino. Kuo
pos dvas'os vadas kun. J. Jutke 
vičius, kalbėdamas apie sąjun
gos reikalingumą, jos veiklą ir 
veikimo gaires, kiek ilgiau su
stojo ties a. a. A. Repšienės as
menybe, pabrėždamas, kad ji, 
nors sąjungai priklausė palygin

us į visuomeninę veiklą. Jis pir 
mininkavo New Yorko Liet. Zur 
naiistų Sąjungos skyriui, buvo 
Pasaulio Liet. Bendruomenės 
seimo renginio komiteto spau
dos ir informacijos sekcijos 
pirmininkas bei ėjo eilę kitokių 
pareigų. Žurnalistams dabar pir 11 
mininkauti išrinktas teis. Ant. 
Sodaitis, o bendruomenės seimo 
jungimo komitete išrinktas laik
raštininkas Dzikas iš Elizabetho 

VOKIETIJOJE
—Dr. K. Čeginskas ir V. Nat

kevičius buvo dar 1956 m. pra
džioje (balandžio — gegužės 
mėnesiais) padavę prašymus pri 
imti juos Amerikos Balso Muen- 
chene tarnybon. Susilaukė pa
galiau pakvietimo iš Muencheno. 
jie pasitraukė iš darbo gimnazi
joje.

Krašto valdyba, kaip gimna-1 
zijos šeimininkė, apgailestauja 
tą faktą tuo labiau, kad ji apie 
tai nebuvo įspėta iš anksto. Ta- i 
čiau iš kitos pusės Krašto val
dyba supranta, jog šių moky
tojų naujos darbo ir darbo at-' 
lyginimo sąlygos negali susily
ginti su jų būkle bei aprūpini- į 
mu gimnazijoje. Naujoje darbo

Amerikos istorijoje Benlau8ia8 vietėje pasitraukę iš įimnazijo. 
... t .. t senatorius T. F. Green. demokri-, mokytojai uždirba maždaug tri

ti trumpą laiką, tačiau turėda- tas bua pagerbtas kovo 3 d. New gubai daugiau negu gimnazijoj, j 
ma gyvą įsitikinimą sąjungos Yorke specialiai suruoštuose ple- ! ----------------
reikalingumu, prie jos veiklos la ’uose. Senatorius yra gimęs 1867 —- - - - - - - ‘ ■ ■ • • ■ - -....................
, . , • - j-- i- m- Providence, R. I. Senatorius Skelbtis DRAUGE apsimoka
bai daug prisidėjo. Jis paragino ka|ba prancūziškai, vokiškai, grai-
nares sekti jos pavyzdį. kišk d, lenkiškai, ispaniškai ir len- ne® Jis yra plačiausiai skaitoma*

Užgavėnių vakarienė kiškai, Yra apkeliavęsi beveik vi-,,j dienraštis, o skelbimų
* i o r „„i „ r. Europą. Studijavo Bonnoi, Vo-| 4S. m. kovo d a. o vai. p. p. tsv. kjeUjoj ir Harvardo universitetu*)- kaina yra prieinama vistoma. 

Kazimiero parapijos salčjc Mo- iLNS).—

SO\>*

Pasiliko dideliam, nuliūdime 
žmona Hebn (Balkylft), 2 duk
terys; (,'uiiHta.ncc ir Klor>-nce 
sūnus Juozapas, tėveliai; Bro- 
nislava ir Motiejus, sesuo Con- 
stariee Butkus. Avogeris Juoza
pas ir jų Selina, brolis Walter. 
brolienė Beulah, uošvS Con- 
stanee Ambroziepė. kiti lįiiui- 
nės. draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje. 3307 Ho. 
I.ituaniea Avė.

Laidotuvės Jvvks pirmad.. 
vas. ix d., iš koplyčios 3;3o v. 
ryto bus atlydėtas j šv. Jurgio 
parapijos Aažnyč.ią, kurtoje 
(vyks gedulingos pamaldos uz 
velionies sielų. Pa pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines. •

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti siose lu.ilotuvėse.

Nuliūdę; Žmona, dukterys, 
tėvai ir kiti gimlnČM.

Ijaidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tol. YArds 
7-3401.

JBFrt-1 M’-...

A.
^•4

PADĖKA
A. -J- A.

JONAS J. SALKAUSKAS
Mūsų mylimas vyras ir tėvas mirė 11)57 m. vas. mėn. 5 d. ir 

pnlnidotas vas. 9 d. Šv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje.
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį 

patarnavimą, ir palydėjo j jo poilsio vietą.
Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: kleb. prel. B. 

Urbai, kun. P. Kelpšai, kun. J. Kuzinskni, kun. J. Prunskiui ir 
kun. A. Zakarauskui, kurie atlaikė gedulingas pamaldas už jo 
sielą.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo sie
lą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių. Dėkojame 
vargonininkui VI. Kšltrušničiui ir chorui. Dėkojame Seselėms 
Kazimiei-ietėms ir T.T. Jėzuitams už atsilankymą j koplyčią.

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

Dėkojame laidotuvių direkten-iui Antanui Phillips, kuria ma
loniu patarnavimu atėmė mums rūpesčius tose liūdesio ir skaus
mo valandose.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atski
rai neturime galimybių padėkoti. Visiems, visiems nuoširdus 
dėkui. Žmona, duktė, sūnūs, marčios ir anūkai.

FELIKSAS 
KRISTOPAITIS s
Gyveno 5616 S. Racine Avė.

TeL WEntworth 6-2739
Tragiškai mirė vas. 13 <1., 1957, 11:30 v.v., sulaukęs 29 m. ainž. 

Gimė Lietuvcije; kilo iš Biržų iip.skr., Joniški Iio ĮjaraĮ,., Ceniskių 
kaimo. Amerikoje išgyveno 8 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime molina M a i'ir» ret a (Markn- 
naitė), sesuo Valerija Plepienė, svorelis Vladas ir jų dukterys: 
Loretta ir Shirle.v (krikšto duktė), ineJis Komualdas, giminės: 
Eleonora GrHŠa, su šeima, gyv. Detroit, Mieli., ir Petronėlė Dul- 
kienė, Detroite, Liude Stukienė, (’bieagoje, kili gimines, draugai 
ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas penktadienį 6 vai. vak. Jeiin E. Endei- 
kio koplyčioje, 4605 S. llerinitage Avė.

Ijąidotuvės įvyks pirmadienį, vasario 18 ,1.. is koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. Kryžiaus parapijuis bažnyčia, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. I’o pamaldų bus 

nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame t isus gimines, draugus ir piižįsliimus | 

dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Motina, sesuo, brolis, švogeris ir sesers dukterys 
Laidotuvių direktorius ,Toliu F. F.udeikis. Tel. 5 Ards 7-1741.

Bu v. "Dainavos" ansamblio režisoriui

GASPARUI VELIČKAI
liūdinčiam dėl brolio Kazio mirties flręentinoie, nuo

širdžiausią užuojautą reiškia

L. M. Ansamblis “Dainava"

A. A. LAURYNAS SERBENTAS 
(4yv. M17 Stale SI.. < 'niurnėt City. III.

MirA 14)37 nt. vnau.rto 14 ii.. I I 3n ryto, sulairkys s.’ no rų nnž. 
GtinA Lietuvoje, Marijampolei, apnkr., B'-kavlAklii km., SUiiarnlzrų 
paiap. Amerikoje IŠKyveno 51) metų.

i’aatllko dldellnnie nullfnllnre 2 rlilkterva: Birutė n Miil', nija; 
2 HŪliŪs, Vincentas Ir Stasys it 5 anukai Ir proanūkes. iio \n- 
talilna Ir Ssogerls Juozapas Kaminskas ir ju šeima, ay\. Kast Clil- 
eago, Indiana.; brolienė' Sylvla Serbentas ir Jos Seimą, y v. Ilain- 
mond, Jnd., .švogerls Antanas Hublls ir Jo Salina. I.ietuyoj, palik,i 
sesuo Marcelis, kvote-r Is Juozas Keturakis ir Jo šeima: bioltsl
\ndiius Ir Stasys Hertiental n- jų šeimos. Stogelis Juozas įninkąs 
Ir jo šeima Ir dalig pusseserių, pusbrolių ir kilų giminių.

Priklaus!? šv. Vardo l»-Js.1 ii- Litli. Boman ,-11111011 Alliance
of A lIleriCM.

Kūnas pašarvotas 1 liūtiški kopi., 24S I šalti l’l <'alumet 
City. III. Islidotiivčs jvyks pirmadieni, yasnrio I' I.. i- koply
čios apie '* vai. ryto tms atlydė-tas i šv. I ’r 1 netSka 11.- . bažnyčių, 
Indiana Hai-bor, Imi., kurioje | a y ai. ryto jvyks e.liilnigos pa
maldos uz Velioni,-s sielų. I’o paiuuldij bus nulydi tas 1 s. Kazi
miero kapines.

Niioslnlžlal kviečiame visus gtnitnes, draugus ir p 1 zistniniis 
dalyvauti Šiose laido) uv ėtee ir suteikti jam pa-kuiim p.mir nav unų 
ir ntslrjvrlkiinmi.i.

Nuliūdę l|eka; Oukterys, sūnūs, marčios, anūkui (r kiti ffhn.
Laidotuvių dlrakt. Joseph Czaehanskl, Tel. TOi. anca 3-4 lt».

I
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X Antanina Juškienė, 3347 
S. Lituanica avė., plačiai žino
ma Bridgeporto veikėja ir ne
pamainoma šeimininkė įvairiuo
se parengimuose, kovo 3 d. va
dovaus virtuvei Tėvų Marijonų 
bankete Šv. Jurgio parapijos 
salėje. A. Juškienė visada su 
pasišventimu dirba ir seselių 
kazimieriečių, pranciškiečių ar 
gildiečių reikalams. Ypač An
tanina daug kartų šeimininka
vo parapijos vakarienėse. Jos 
vyras Pranas yra parapijos ko
miteto narys. Juškai yra nuo
latiniai įvairių gerų darbų rė
mėjai.

X Jonas šarka, gyv. Omaha, 
Nebr., vieši Chicago j pas savo 
sūnų ir marčią Jakaitytę, gyv. 
Marųuette Parke. Apsilankęs 
lietuvių kolonijose Šarka ste
bėjosi lietuvių puikiomis baž
nyčiomis, vienuolynais, “Drau
go” spaustuve ir kitomis kul
tūrinėmis įstaigomis. Neprik. 
Lietuvoj J. šarka buvo Veprių 
vai. viršaitis, vienas Veprių ko
operatyvo steigėjų ir kasinin
ku ir apylinkėj žinomas veikė
jas. Nuo atvykimo Amerikon 
yra nuolatinis “Draugo” skai
tytojas.

X “Kigoletto” operos rengė
jai praneša, kad kovo mėn. 30 
d. 8 vai. vak. spektaklyje dai
nuos Gildos partiją sol. Monika 
Kripkauskienė, o Rigoletto par
tiją — sol. Algirdas Brazis. 
Kovo 31 d. 3:30 vai. popiet 
spektaklyje dainuos buvę Vil
niaus operos solistai.' Gildos 
partiją — Juzė Knštolaitytė 
iš Clevelando, o Rigoletto par
tiją — Vladas Baltrušaitis. 
Operos pastatymai vyksta Ma
rijos Augštesniosios mokyklos 
salėje.

X Roselando LB mokykla
vasario 16 d. pamokų metu 
atatinkamai paminės Lietuvos 
nepriklausomybę. Be to, vasa
rio 24 d. minint Liet. nepri
klausomybės sukaktį mokykla 
organizuotai su vėliavomis da
lyvaus pamaldose 19 vai. ir iš
kilmingame minėjime 11 vai. 
Taip pat mokiniai išpildys dalį 
programos.

X Chicagos miesto majoras 
Richard J. Daley, Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo 39 
m. sukaktuvių proga, vasario 
16 d. oficialiai skelbia Lietu
vos Respublikos nepriklauso
mybės dieną. Deklaracijoj ma
joras Daley pareiškia, kad lie
tuviai, kurių Chicago j yra apie 
120,000, yra prisidėję savo dar, 
bu kultūroj, pramonėj, preky
boj ir kitur.

X Dail. Antanas Rukštelė,
prieš porą mėnesių atvykęs iš 
Los Angeles, Calif., į Chicagą, 
kur buvo suruošta jo darbų 
paroda, šiuo metu ne tiktai ta
po portretus, bet mielai suti
ko padaryti ir pritaikyti deko
racijas muzikiniam veikalui 
“Išeiviai”, kurį Dainavos An
samblis neužilgo parodys vi
suomenei.

X Chicagos Savanorių kūrė
jų veiklą aprašant buvo pra
leista A. Survilos ir L. Balzaro 
pavardės. Pirmasis ilgametis 
Hanau stovyklos Bendruome
nės pirmininkas, gi antrasis 
Savanorių Sąjungos pirminin
kas. Abu jie, atkuriant Sava- 
norių-kurėjų sąjungą, pasirašė 
ant akto.

X A. L. Mokytojų s-gos
centro valdyba savo posėdy šių 
metų vasario 3 d. nutarė skirti 
kasmetinę premiją už geriausį 
vaikų literatūros kūrinį, at
spausdintą ar pristatytą rank- 

! rašty. Premijai laimėti taisyk
lės ir jury komisijos sudėtis 
bus paskelbta vėliau.

X Meškeriotojų Ir medžioto
jų klubas Cicero, III., išsirinko 
valdybą, kurią sudaro: J. But
kus, pirm., Vai. Mičiulis, ižd., 
St. Vabalaitis, sekr., ir K. Va
balaitis, narys. Revizijos komi
siją sudaro K. Žukauskas ir Z, 
Šefleris.

X Lietuvių Menininkų klubo
valdyba prašo iš anksto liet. 
kultūrines ir kt. organizacijas 
neskirti’š. m. balandžio 7 d. po-į 
pietį savo susirinkimams, mi
nėjimams ar kt. parengimams, i 
kad tą dieną 4 vai. p. p. galė
tų visi dalyvauti meniniai ver
tingame religinio meno koncer
te (Šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčioje), kuriame dalyvaus iš 
New Yorko ir Chicagos lietuvių 
ir kitos tautybės stiprios meno 
pajėgos ir kurį ruošia patys 
menininkai.

Šis koncertas pareikalauja 
nemaža išlaidų. Gi būsimos pa
jamos yra numatytos skirti lie
tuvių kultūriniams reikalams, 
būtent: vienas iš svarbiausių 
yra įruošti nuolatinę mūsų vi
sų dailininkų tremtyje meno 
parodą — Čiurlionio galeriją, 
kurioje mūsų visuomenė ir sve
timtaučiai galėtų pažinti lietu
vių meno kūrybos naujausius 
laimėjimus ir jų meno kultūrą.

Toje galerijoje būtų laikomi 
ir renkami paveikslai nepri
klausomai Lietuvai. Lenkai ir 
kt. tokius kultūrinius fondus 
jau turi.

Todėl šis kultūrinis darbas 
musų tautai tremtyje turėtų 
susilaukti visų geros valios lie
tuvių pritarimo ir paramos at
silankymu i minėtą koncertą.

Z. Kolba,
L. M. klubo pirm.

X šį sekmadienį, vasario 17 
d., 1:30 vai. Marijos Augšt. mo
kyklos salėje įvyks Chicagos 
Lietuvių Tarybos ruošiamas 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimas.

Programoje konsulo dr. P. 
Daužvardžio, A. OĮio, šen. W. 
F. Knowland ir Savanorių-kū- 
rėjų atstovo žodis.

Meninėje dalyje dalyvaus 
Vyrų choras, sol. P. Bičkienė 
ir Dainavos ansamblio choras.

Visi Chicagos ir apylinkės 
lietuviai maloniai kviečiami 
minėjime gausiai dalyvauti, tuo 
parodant gražų tautinio solida
rumo pavyzdį.

X Lietuvos Nepriklausomy
bės 39 metų paskelbimo proga 
iškilmingos pamaldos įvyksta 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čioje sekmadienį, vasario 17 d., 
10 v. Šv. mišias atnašauja kun. 
A. M. Linkus, pamokslą sako 
kan. F. Kapočius, Per šv. mi
šias gieda solistai Dana Stan- 
kaitytė, ponas Vaznclis, “Dai
navos” ir parapijos jungtinis 
choras. Vargonuoja Stepas So
deika.

X A. L* Mokytojų s-gos val
dybą 1957 metams sudaro šie 
asmenis: pirmininkas J. Kava
liūnas, vicepirmininkas S. To- 
marienė, kasininkas V. Binkis, 
valdybos narys F. Medušaus- 
kienė ir sekretorius B. Beleš- 
kienė.

Ta pati valdyba laikinai ei
na ir centro valdybos pareigas. 
Būstinės adresas yra: 6921 So. 
Clarcmont Avė., Chicago 36, 
III.

X Aldona Augustinavičienė, 
uoli Clevelando visuomenininke 
ir kultūrininkė, lankėsi naujuo
se “Draugo” namuose ir aktu
aliais klausimais kalbėjosi su 
Alto pirm. L. Šimučiu, kun. 
Bagdanavičium, kun. Prunskiu 
ir kit.

X šeštadienį, vasario 23 d., 
Chicagos visuomenė turės pro
gos pamatyti mūsų jaunuosius 
menininkus, kurių du atkviečia
mi net iš Rytinių valstybių. 
Nepraleiskime progos juos iš
girsti ir pamatyti Moksleivių 
At-kų ruošiamam vakare, ku
ris įvyks Lietuvių auditorijoj.

”1
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NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KARLAI! PRATIMUOSE

CHICAGOS ŽINIOS
Sugavo bažnyčių vagis

Oak Parko policija suėmė 
du plėšiku 23 ir 24 m. amžiaus, 
kurie prisipažino apiplėšę ke
turias įvairių tikybų bažnyčias. 
Tardomi jie prisipažino įvykdę 
dar septynetą kitų apiplėšimų.

Daugiau lėktuvų 0'Hare 
aerodrome

Numatoma, kad šiais metais 
padvigubės lėktuvų judėjimas 
O’Hare aerodrome. Dabar Mid- 
way aerodromas perdaug per
krautas — kasdien čia nusilei
džia ir pakyla po 900 ir dau
giau lėktuvų.

X Krepšinio rungtynės įvyks 
šį sekmadienį tarp š. Amerikos 
lietuvių meisterio Neries II ir 
studentų Lituanicos.

Rungtynių pradžia — 7 vai. 
vakaro Foster Parko salėje, 84 
ir Loomis st.

Nerį II atstovaus: Andri
jauskas, Valaitis, Prapuolenis, 
Vygartas, Varnas, Butkus. Li
tuanica — Dirvianskis, Gaška, 
Kalvaitis, Kaunas, Germanas 
ir Grina.

X Cicero, UI., Nepriklauso
mybės šventės minėjimas įvyks 
š. m. vasario 16 d., šeštadienį, 
7 v. v. Šv. Antano parapijos 
salėje. Minėjimo programa ne
paprastai turtinga ir įvairi. 
Šv. mišios už lietuvių tautą — 
gyvuosius ir mirusiuosius įvyks 
sekmadienį, vasario 17 d. 10:45 
vai.

X Prof. S. Šalkausko, di
džiojo lietuvių filosofo, viešas 
mirties minėjimas ruošiamas 
kovo mėn. 3 d. 3 v. p. p. Mari
jos Augšt. mokyklos didžiojo-* 
je salėje.

Tą pat dieną 10 v. šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčioje ve- 
lionies intencija, aukojamos šv. 
mišios.

X Kan. F. Kapočius sakys 
pamokslą per iškilmingas mi
šias šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje vasario 17 d. 10 v., 
minint Lietuvos nepriklauso
mybės dieną.

X Šv. ■ Kryžiaus parapijos 
komitetas kovo 5 d. 7 vai. vak. 
parapijos salėje, Užgavėnių iš
vakarėse, ruošia gražų paren
gimą. Bus lietuviškų valgių, 
šokiai ir kita įdomi programa.

X Kan. Juodaitis, kaip pra
nešama iš Lietuvos, grįžo iš 
Sibiro. Šiuo metu ilsis Šiauliuo
se, bet yra paskfrtas vikaru į
Palangą.

Mergaitės buvo nužudytos 
vėliau?

Tardytojo įstaigoje dirbąs 
vyriausias investigatorius Har- 
ry F. Glos, rizikuodamas savo 
tarnybą, spaudai paskelbė savo 
priešingą nuomonę, negu gydy
tojai buvo skelbę apie Grimes 
mergaičių nužudymo laiką ir 
būdą. Jis yra įsitikinęs, kad 
Grimes mergaitės buvo muša
mos, kankinamos ir kad jos mi
rė praslinkus daugeliui dienų 
po jų dingimo gruodžio mėn. 
28 di Jis sako, kad gruodžio 28 
d. sniego danga buvo maža ir 
lavonų nebūtų įstengusi nu
slėpti. Be to — jis turi įvairių 
nuotraukų, kurios tariamai 
patvirtinančios jo teigimą.

Pats tardytojas W. McCar- 
ron nepriduoda daug reikšmės 
jo pareiškimui, laikydamas jį 
neturint tam reikalui atitinka
mų kvalifikacijų. Gydytojai 
taipgi laikosi savo ankstybes- 
nio pareiškimo, kad mergaitės 
mirė praslinkus kelioms valan
doms po savo išėjimo iš namų.

Kulkos nuvijo plėšikus
Charles E. Leggctt savo na

muose 6740 Edgebrook, Chica
goje, Šv. Valentino dienoje žiū
rėjo televizijos, kai staiga iš
girdo žodžius apie atidavimą 
pinigų. Jisai manė, kad televi
zijoje susimaišė žodžiai; tačiau 
kai pas jį atbėgo 5 metų sūne
lis rėkdamas, jisai pamatė, jog 
tikras pavojus. Paėmęs revol
verį ir patikrinęs, kad būtų 
užtaisytas, jisai nuėjo į salioną, 
kur pamatė plėšiką laikantį 
revolverį ištiestą į žmoną ir į 
jos dėdę. Leggett pradėjo šau
dyti į plėšiką. Šis išsigandęs, 
nei šūvio nepaleidęs, dūmė lau
kan į automobilį, kur laukė jo 
sėbras. Leggett paleido dar 
kelius šūvius, pataikydamas į 
mašiną, bet plėšiko nenušauda
mas.

Areštuoja neturinčius
automobilio numerių

Nuo vakar dienos policija 
pradėjo sulaikyti tuos, kurie 
prie savo automobilių neturi 
naujų, šių metų, .numerių. Už
vakar žmonės taip suskato 
jais apsirūpinti, kad per vieną 
dieną išėmė 35,000.

99 metai kalėjimo
Thomas Izzo, 42 m. amžiaus 

kontraktorius, nuteistas 99 me
tams kalėjimo už nužudymą sa
vo buvusio dalininko Charles 
M. Knierim, 53 m. amžiaus.

Jaunių aviacijos eskadronas
Siekiant jaunimą atitraukti 

nuo nusikalstamų darbų, Cook 
apskrityje šerifo Lohmano yra 
organizuojamas jaunių aviaci
jos eskadronas. Jaunuoliai ims 
aviacijos teorines pamokas, 
skraidys šalia instruktoriaus, 
bet nebus leidžiama jiems sa
varankiškai lėktuvą valdyti.

Užsimušė bėgdamas nuo 
policijos

Richard Suddeth, 17 m. am
žiaus, kuris turėjo stoti į ka
riuomenę, mirtinai užsimušė 
bėgdamas vogtu automobiliu 
nuo policijos, važiuodamas 105 
mylių greičiu per valandą. Jo 
mašina pasisukime apsivertė į 
griovį ir jisai užsimušė. Tas 
jaunuolis už savo nusikaltimus 
jau anksčiau buvo baustas.

Geležinkelio ultimatumas
Chicagos, Auroros ir Elgin 

geležinkelio linija perspėjo, kad 
jeigu taip toliau užsitęs svars
tymas apie likimą tos susisie
kimo priemonės, taį geležinke
lio operacijos stistos už dviejų 
mėnesių. Per paskutinius 39 
mėnesius geležinkelis turėjo 
$2,561,000 nuostolių.

Apkaltino palydovių
įstaigos laikytoją

Kay Jarrett, 49 m. amžiaus 
moteris, kuri 64 E. Walton str., 
Chicagoje laikė palydovių ištai
gą, prisiekusiųjų teisėjų rasta 
kalta mergaites išnaudojus ne
moraliems pasipelnijimo tiks
lams. Jai gresia penkeri metai 
kalėjimo ir $5,000 pabaudos.

Mašinoms statyti aikštės
i šią vasarą numatoma pa
ruošti 8 aikštes automobilių 
statymui pietinės Chicagos di
desniuose prekybos centruose, 
'jie kainuos $1,391,000. Juose 
i tilps 830 mašinų. Viena planuo
jama netoli lietuvių apgyventos 
vietos 3531-47 S. Halstcd str. 

Nepatikrinta 15,000 
šelpiamųjų

Dėl tarnautojų trūkumų iš
57,608 šelpiamųjų nėra patik
rinta 15,000, o jie per metus 
gauna apie $22,000,000.

PRAŠOME PERSKAITYTI
Jeigu atsiras atatinkamas 

skaičius išleisiu Akordeonui va
dovėli lietuvių kalboje su gai- 

Į domis. Kas pageidautumėte jo, 
prašau pranešti savo adresą J. 
Kaveliui, 3322 So. Halstcd St., 
Chicago 3, III.

Sukels $1,5000,000 
universitetui

Vadovaujant buvusiam Chi
cagos merui M. H. Kennelįy su
darytas specialus komitetas, 
kuris per dvejus metus steng
sis sukelti $1,500,000, kad bū
tų galima atitinkamai pertai
syti Kimball rūmų, esančių 25 
E. Jackson, Chicagoje, patal
pas taip, kad į jas būtų galima 
perkelti De Paul universiteto 
įvairius skyrius.

Vogė iš telefonų
Policija areštavo Jack Keira- 

mą, 30 m. amžiaus, kuris už
kimšdavo popieriumi skylutę, 
pro kurią iškrinta monetos, 
kai šaukiamasis neatsiliepia. 
Paskiau tuos pinigėlius iškrap- 
štydavo. Taip tasai nusikaltė
lis per dieną kartais pagrobda
vo keletą dolerių.

Areštavo palaidą merginą
Policijos ’ seržantas R. Bur- 

ton areštavo Vandą King, 20 
m. amžiaus, prieš 10 dienų at
vykusią iš Clinton, Ark., už 
jos palaidą elgesį.

$65,000 sužeistiems
Chicagos miestas ir Chicago 

& Western Indiana geležinkelių 
linija susitarė sumokėti trims 
asmenims kompensacijos $65,- 
000. Jie visi susižeidė 1954 me
tais, kai jų mašina atsitrenkė 
į neapšviestą pervažos stulpą.

Skiepai nuo polijo
Illinois gubernatorius Strat- 

ton užtikrino, kad valstybės iž
das apmokės už polij>o skiepus 
visiems šios valstybės gyvento
jams, kurie patys neįstengia 
atsilyginti. Skatinami visi iki 
40 m. amžiaus įsiskiepyti.

Už vaiką gavo $6,000
Chicagos teisme atsidūrė po

ros įtartinų įsūnijimų bylos. 
Pora ligoninių tarnautojų įvel
ti į kyšių ėmimą. Vienas iš jų 
gavęs net $6,000 už tai, kad 
parinko tai šeimai kūdikį įsū
nijimui.

IŠARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Stefa Dimienė, nauja dan
ty gydymo daktarė, baigusi 
New York University ir išlaikiu 
si reikalingus egzaminus, atida
rė dantų gydymo kabinetą, 354 
St. Nicholas Avė., Ridgewoode 
ir priima pacientus pagal susi
tarimą, skambinant tel. VAn- 
dyke 1-1825.

Dimienė - Domeikaitė yra ki
lusi iš Žemaitijos, mokėsi Plun
gėje ir Telšiuose. Odontologiją 
studijavo Kauno universitete, 
vėliau Vokietijoje Hamburgo 
universitete, kurį baigė 1948 m. 
Į JAV atvyko 1949 m. ir New 
Yorke trejus metus studijavo 
papildomai, įsigydama DDS 
laipsnį. Be pagrindinių, ji yra 
išlaikiusi ir vad. national egza
minus, kurie su papildomu prak 
tikos egzaminu jai duoda teisę 
praktikuoti dentistiką dar kito- 
są 32 valstybėse. Jos dantų gy
dymo kabinetas įrengtas pato
gioje susisiekimo vietoje: auto
busais, požeminiais traukiniais 
lengva privažiuoti iš visų lietu
vių gyvenamų vietų, vienas tik 
blokas nuo Myrtle ir Wyckoff 
stoties prie BMT Canarsie lini
jos. Dimienės vyras Adolfas gy
vai reiškiasi New Yorko lietu
vių kultūriniame gyvenime. Jis 
jau kelinti metai iš eilės pirmi
ninkauja N. Y. Kultūros Tary-

KAS TURI GERA SKONf, VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ 
Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, šaldytuvai ir visa namų ir ofisų 
įrengimui.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI----
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halstcd Str. VIctory 2-1226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sekiu. 10—5, Kitom dienem 9—6

j bai ir darbuojasi kituose viene
tuose bei rašo spaudoje.

Kaip daugelis aprauda, kai 
siela iš kūno skiriasi, ir kaip 
nedaugelis teverkia kai nuo sie
los atsiskiria Dievo malonės švie 
sa; — Šv. Antanas iš l’aduos

KAS KĄ IR KUR
— Lietuvos Vyčių sendraugių 

priešmetinis susirinkimas įvyks 
antradienį, vasario 19 d. 8 vai. 
Vyčių salėj. Dienotvarkėj:

1) bėgamųjų reikalų svarsty
mas,

2) Namo Tarybos pirmininko 
pranešimas ir apskrities naujo at
stovo Tarybon patvirtinams,

3) sendraugių Tarybos rinkimas
ir

4) nauji sumanymai.
Visų narių dalyvavimas šiame 

susirinkime būtinas.
Po susirinkimo nemokamas 

“sočiai” — kava ir kitokios vai
šės. Ig. Sakalas, pirm.

— Lietuvių Tautinis Akademi
nis Sambūris rengia linksmą Už
gavėnių blynų vakarą, kuris įvyks 
Lietuvių auditorijoj ateinantį šeš
tadienį, vasario 23 d.. 7 vai. vak. 
Visi kurie nori linksmai praleisti 
užgavėnias kviečiame atsilankyti 
į šį parengimą.

Tėvų Marijonų veikėjų 5 
skyr. šaukia susirinkimą sek
madienį 3:30 vai. Gimimo Pa
nelės Švč. parapijos salėje, 1820 
S. Washtenaw avė. Valdyba

LABAI SVARBU
Dviem šeimoms atvykstančioms 

iš Europos su vaikais skubiai rei
kalinga pečiai šildymui ir virimui, 
lovos, kėdės ir kiti įvairūs daiktai. 
Kas ką galėtumėte nebrangiai l»ar 
duoti ar padovantoti prasolpv 
skambinti telefonu YArds 7-0677,

NAUJŲ MAJINŲ

FONDaS

“DRAUGO” Administracija
nuoširdžiai dėkoja už 
Naujų Mašinų Fondui.

aukas 
A ūko jo

Juodis M...................... $5.00
Pilipauskas K . . 5.00
Grish Monica Mrs. . . . . 5.00
Petkelis P. Mrs.......... . 3.00
Stulgaitis Kazimieras . . 2.00
Pleikis Antanas . . . . . 2.00
Mozeris J.................... 2.00
Miltakis Stasė.......... 2.00
Ivinskis Adolfas . . 2.00
Plechavičius Leon., MI). 2.00
Ramančionytė-
Šulcienė V................... 2.00
Tonkūnas Jonas . . . 2 00
Rytenienė Eugenija 2.00
Ramanauskas Antanas 2.00
Lapinskas Feliksas . . 2.00
Ramanauskas Matas . . 2.00
Juršėnas Balys . . 2.00
Paleckis A.................. 2.00
Veisas Antanas . . 2.00
Simanavičius Kazys . . 2.00
Ivanauskas Adolfas . . 2.00
Luza Adolfas .......... . . 2.00
Šidlauskas Stasys . . 2.00
Aleksandravičius Pr. . . 2.00
Mekys Eduardas Dr. . . 2.00
Kareiva A. J.............. . . 2.00
Giedrys Feliksas . . . . 2.00
Račiūnas Pranas . . 1.00
Arelis Anna Mrs. . . ... 1.00
Rimkus Julius . . . $1.00
Sandanavičius St. . 1.00
Gaidelis A. Vitalis . . . 1.00
Rakštys S.................. 1.00

nmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiii.
Jei turite parduoti ar Išnuomo-

U. pasiskelbkite smulkių skelbimų
skyriuje. Skelbimą galite perduoti
telefonu: Vlrginla 7-6640.
Mlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll*
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