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IZRAELIS DAR TARSIS SU PREZ. EISENHOWERIU
Nauji teisiniai kodeksai

okupuotoje Lietuvoje
MASKVA. — Paskutinėje Sovietų Augščiausios tarybos se

sijoje priimta eilė naujų nuostatų, paskelbtų „Pravdos“ nr. 43 ir 
kituose Maskvos laikraščiuose. Visų pirma, prie Augščiausios 
tarybos sudaryta Ekonominė komisija, j kurią iš lietuvių įeina 
VI. Niunka ir VI. Augustinaitis.

Toliau, patvarkyta, kad kiek- ■
viena į Sovietų Sąjungą įeinanti 
respublika sudarys savo civili
nės teisės, baudžiamosios teisės, 
teismų proceso kodeksus, o taip
gi pati spręs krašto paskirstymą 
administraciniais vienetais.

M. A. Gedvilą pasidžiaugė

lės būti taikoma skirtingų kri
minalinio baudimo principų.

Iš kitos pusės — daugelis lig
šiolinių kodeksų yra 30 — 35 m. 
senumo; daug kas juose pasenu
sio ir keistino.

Prezidentas Eisenhoweris Baltuose rūmuose tariasi su John Hay 
YVhitney, naujai paskirtu JAV ambasadoriumi Britanijai. (INS)

M. A. Gedvilas, kaip praneša 
„Izviestijų“ nr. 35, kalbėdamas 
Augščiausios Sovietų Sąjungos 
tarybos sesijoje pasidžiaugė nau 
ju nuostatu, kad atskiroms So
vietų Sąjungos respublikoms pa 
liekama teisė priimti savo civi
linį, baudžiamąjį ir proceso tei
sės kodeksą. Tuo iš dalies pakci 
čiamas Sovietų Sąjungos konsti
tucijos 14 paragrafas.

Jis pažymėjo, kad dabar bus 
tokie pertvarkymai: Sovietų Są
junga nustatys bendrus įstatym- 
davystės ir teismų santvarkos 
pagrindus, o taipgi bendrus pa
grindus baudžiamojo ir civilinio 
kodekso, o sąjunginės respubli
kos pagal tuos dėsnius sudarys 
savo civilinius, kriminalinius ir 
procesualinius kodeksus.

Tai išplaukią iš XX partijos 
suvažiavimo dvasios, kur numa
tyta sąjunginių respublikų teisių Į 
praplėtimas. Jau ir dabar esan
čios praplėstos satelitinių res
publikų ministerių tarybų teisės. 
Išplėstos teisės socialinėj — kul 
tūrinėj srity.

Žinant Kremliaus suktumą
Savo kalbos pabaigoje Gedvi

las džiaugėsi, kad pasukama į 
plėtimą sąjunginių respublikų 
valstybinių ir ūkinių teisių. To
kia buvo Gedvilo kalba.

Žinant Kremliaus suktumą, ga 
Įima tačiau spėti, kad šie nauji

Izraelio ambasadorius Eban
j

neša naujus pasiūlymus
i

JERUZALĖ, vas. 22. — Ambasadorius Abba Eban šiandien 
išskrido iš Izraelio į Washingtoną. Ambasadorius neša Izraelio 
premjero Ben - Gurion naujus pasiūlymus išspręsti Vidurio Rytų

patvarkymai siekia daugiau gy- krizę.
ventojus apmaldyti, kaip jiems1. Žiniomis iš Jeruzalės, Izraelis 
suteikti tikros laisvės. sutinka ištraukti savo karines

___ _______ I jėgas iš Akabos įlankos, jei J ung
Nauji trėmimai 'linės Amerikos Valstybės ir ki-

J tos tautos pareikš, kad Tirano
į Sibirą ir kitur

MASKVA. — „Izviestijos“ nr. 
37 skelbia, kad vėl numatoma į 
įvairias ūkio sritis perkelti 700,- 
000 naujų žmonių; ypač bus ga-- 
benama į Sibirą ir Tolimuosius 
Rytus.

Indijos premjeras 
puolė britus ir JAV
dėl Kašmiro bylos

AKOLA, Indija, vas. 22. — In
dijos premjeras Nehru smarkiai 
puolė Britaniją ir Jungtines 

! Amerikos Valstybes dėl Kašmiro 
bylos.

Britanija ir Jungtinės Ameri
kos Valstybės trečiadienį jung- 
tinai palaikė Jungtinių Tautų 
Saugumo tarybos rezoliuciją 
Kašmiro klausimu. Nehru Brita
nijos ir Amerikos žygį pavadino 
„kolektyvine agresija arba ko
lektyviniu rėmimu agresijos“.

Nehru savo kalboje neminėjo 
Jungtinių Amerikos Valstybių, 
bet pasakė: „Britanijos imperia
listai bando perskirti mūsų tau
tą. Britanija ir kitos valstybės 
naudoja tokią taktiką, kad su
skaldytų Indiją ir perskirtų mū
sų žmones“.

Prancūzija, Britanija suskilo 

su Amerika dėl Izraelio
LONDONAS, vas. 22. — Britanija ir Prancūzija šiandien su

skilo su Jungtinėmis Amerikos Valstybėmis dėl sankcijų klausi
mo prieš Izraelį.

Britanija įieško kompromisi-
TRUMPAI IŠ VISUR

• Egiptas kultiną Izraelį, kad 
jis ištrėmė 25 tūkstančius ara
bų iš Gazos ruožo nuo 1956 m. 
lapkričio mėn., kai Izraelis pa
ėmė šį 125 kvadratinių mylių pa
jūrio ruožą.

• Britų gydytojai grasina iš
eiti iš valstybinės sveikatos tar
nybos, nebent vyriausybė sutiks 
pakelti 24 proc. atlyginimą.

• Prezidentas Eisenhoįveris 
balandžio 14 dieną paskelbė 
„Pan American diena“ ir nuo
balandžio 8 — 14 d. „Pan Ame- 

Pakistanas siūlo Kašmiro klau I rican savaite“.

Skirtinga teisinė sistema
Gedvilas pažymėjo, jog Lietu

vos ir Estijos įstatymdavystė da 
bar iš esmės skirsis nuo eilės ki
tų, pvz. kad ir administracinių 
vienetų sudaryme. Lietuvoj, Lat
vijoj ir Estijoj yra tik rajonai. 
Kitose gi respublikose, kaip Balt 
gudija, Ukraina, Kazachstanas 
— yra apygardos ir rajonai. Gru 
zijoje yra dar autonominiai vie
netai. Ryšium su tuo bus skirtin
ga ir teisminės sistemos organi
zacija.

Kai kurios teisinės normos iš
plauks ir iš skirtingų aplinkybių 
įvairiose respublikose. Pvz. kai- 
kurie įstatymų laužymai vieno
se respublikose gali sudaryti 
daug didesnį viešąjį pavojų, kaip 
kitose. Pvz. vandens vartojimas 
sausuose kraštuose gali būti 
griežčiau tvarkomas kaip ten, 
kur vandens pakanka; tokiose 
respublikose nėra prasmės turėti 
baudžiamuosius nuostatus iš tos 
srities. Panašiai ir su kaikuriais 
nusikaltimais, surištais su isto-

Atvyko į Prancūziją
LE HAVRE, Prancūzija, vas.1 

22. — Buvęs Haiti prezidentas 
Paul Magloire vakar atvyko į 
Prancūziją iš Jamaicos. Su juo 
kartu atvyko žmona ir jų du vai 

i kai.
Buvęs prezidentas Magloire 

į sako, kad jis buvo priverstas iš
vykti iš Haiti po praėjusių metų 
gruodžio mėn. revoliucijos.

sąsiauris yra tarptautinis van
dens kelias. Tai būtų didelis Iz
raelio nusileidimas, palyginant 
su pirmykščia jo pozicija.

Ebano lėktuvas sustos Londo
ne prieš vykstant į Washingto- 
ną, kur jis turėtų atvykti šį šeš
tadienį.

Clare Boothe Luce
prieš sankcijas

NEW Y0RKAS, vas. 22) — | 
Mrs. Clare Boothe Luee, buvusi 
JAV ambasadorė Italijai, vakar 
pasisakė prieš ekonominių sank
cijų naudojimą prieš Izraelį, nes 
tai būtų krašto sunaikinimas.

Mrs. Luce abejoja, kad jau 
atėjęs laikas panaudoti sankci
jas prieš Izraelį. Kodėl netaiko
mos sankcijos Sovietų Sąjungai, 
kurios kariuomenė nepasitrau
kia iš Vengrijos ?

JAV pripažįsta
PORT AU PRINCE, Haiti, va

sario 22. — Jungtinių Amerikos 
Valstybių ambasadorius Roy 
Tarco Davis pranešė, kad JAV 
pripažįsta naują Haiti vyriausy-

rimais, butiniais, ekonominiais ’bę' Dav.is lalp Pat pranc“' kad 
jis pasitraukia iš ambasadoriaus 
pareigų.ir kitais skirtingais savumais 

įvairių sąjunginių respublikų. 
Jau ir ligi šiol, pvz. nevisur vie
nodai buvo baudžiama už nusi
kaltimus prieš valstybę.

Bus sudaryti savi kodeksai
Lietuvoje veikė Rusijos fede

racijos nuostatai kas liečia dar
bą, o taipgi — baudžiamieji, ci
viliniai ir teisminio proceso ko
deksai, paskolinti iš Rusijos fe
deracijos.

Bet tai buvo nenormali padė
tis. Dabar bus sudaryti savi ko
deksai. Tačiau ir ateityje bus 
išlaikoma vienalyti teisės siste
ma visose sovietų inkorporuoto
se respublikose. Pvz. negalės 
įvairiose Sovietų Sąjungos res
publikose būti įvairaus aiškini
mo, kas yra nusikaltimas; nega
lės būti skirtingo supratimo apie 
bausmę ir jos pritaikymą; nega-

Keturiolika žuvo
TUNISAS, Šiaurus Afrika, va

sario 22. — Vakar ,vėl žemė dre
bėjo Souk EI Khemįs apylinkėje. 
Keturiolika asmenų žuvo. Ūkiai 
ir namai sukrėsti. ;

Nesustos Maroke

Ahba Eban

Izraelio ambasadorius Abba E- 
ban Amerikai vaKar atskrido iš 
Izraelio į Washingtoną ir įteikė 
prezidentui Eisehowcriui Izraelio 
naują pasiūlymą dei Izraelio ka
riuomenės pasitraukimo iš Gazos 
ruožo ir Akabos įlankos. Ambasa
dorius Eban buvo pnrvykęs namo 
tartis su premjeru Ben Gurion.

(INS)

PARYŽIUS, vas. 22. — Vice- 
= prezideafaii vykdamas

į Auksinį krantą, nesustos Ra
bate, Maroke.

simą išspręsti plebiscitu, kad 
Kašmiro žmonės galėtų pasisa
kyti, ar jie nori prisijungti prie 
Indijos ar Pakistano.

Patikrino sveikatą
WASHINGTONAS, vas. 22. — 

Prezidentas Eisenhoweris vakar 
patikrino savo sveikatą Walter 
Reed ligoninėje. Prezidento svei
kata gera, tik kosulys jį kanki
na.

RANGOON, Burma, vas. 22. 
— Sukilėliai Rangoono mieste, 
kuriame yra 600,000 gyventojų, 
išsprogdino vandens vamzdį. Tri 
jų dienų laikotarpyje vamzdis 
bus sutaisytas.

nio išrišimo, kad būtų išvengta
| viešo nesusipratimo.

Prancūzijos premjeras Guy 
Mollet šiandien sušaukė nepa
prastą ministerių kabineto po
sėdį Vidurio Rytų klausimų ap
svarstyti ir pasitarti dėl savo 
būsimų pasikalbėjimų su prezi
dentu Eisenhoweriu.

Palaiko Izraelį
Patikimi šaltiniai sako, kad

Prancūzija palaiko Izraelį ginče 
su Egiptu. Tuo pačiu metu auto
ritetingi šaltiniai Londone pasa
kė, kad Britanijos konservato
rių vyriausybė nepritaria sank
cijoms prieš Izraelį.

Prancūzijos premjeras Mollet
'ir Britanijos premjeras Harold 
Macmillan rūpinasi, kad būtų iš
vengta sankcijų prieš Izraelį.

Informuoti šaltiniai Londone 
sako, jog Macmillan tikisi iš
vengti viešo nesusipratimo su 
Jungtinėmis Amerikos Valstybė
mis surandant kompromisinį pla 
ną, kuris būtų priimtinas Izrae
liui, arabų valstybėms ir kitiems

— Į Izraelį įsibrovė — tik avys. i Jungtinių Tautų nariams.
Avių būrys praėjusį ketvirtadie
nį įsibrovė į Izraelį ir jos „su- Britanijos planas
kėlė karą“. Izraelio kareiviai ir'
arabų legionieriai šaudėsi 30 mi-i Britanija tikisi šiuo būdu iš- 
nučių. Izraelitai neturėjo nuosto- •sPrV«B ginčą. Izraelio karinės 
jių jėgos pasitraukia iš ginčijami)

_ « , . ... apylinkių ir į jas ateina Jungti-• 7,.970 vengrų pabėgėlių va- . ,
' j nių Tautų policija. Tas apsau

gotų Izraelį prieš egiptiečių in
filtraciją ir užtikrintų Izraelio 

, navigacijos laisvę.
Britų šaltiniai sako: šį planą 

nia į kalėjimąuž prieŠsemitiŠkąi, palaiko Prancūzija, Australija, 
Kanada ir kaikurios Vakarų Eu-

• Mimilos Trifunoviė, 86 me
tų, nekomunistinės Jugoslavijos 
premjeras, vėliau komunistų 

j įmestas į kalėjimą, mirė Belgra- 
Įde, Jugoslavijoje.

• Vėl galima gauti užsieninių 
laikraščių Lenkijoje. Užsienio 
laikraščių ir žurnalų vėl galima 
pirkti Lenkijos kioskuose. Per 
dešimt metų negalėjai matyti 
užsienio laikraščių Lenkijos kios 
kuose.

Sovietai dar nenustojo pletę

savo "šypsenų ofenzyvos"
Sovietai vis dar nenustoja visokiais būdais plėtę savo „šyp

senų ofenzyvą“, palaikydami su užsieniu ypač kultūrinius santy
kius, siųsdami svetur savo bolševikinius mokslininkus, balerinas, 
smuikininkus, turistus ir visokias kitokias delegacijas.

Tačiau visi tie į užsienį siun-

sario mėn. pabaigoje atvyksta į 
Jungtines Amerikęs Valstybes. J 

• Lenkų teismas Wroclawe 
! (Breslave) nuteisė keturis asme-

Ambasadoriaus misija atrodo 
vėl atidės Jungtinių Tautų gene
ralinės asamblėjos posėdį, kuria
me ketinama spręsti sankcijų 
klausimą prieš Izraelį.

čiamieji Sovietų parinkti žmo
nės turi, kad ir paslėptai, vyk
dyti sovietines direktyvas ir 
skleisti bolševikinę propagandą.

Užmaskuota bolševikinė 
propaganda

Kaip užmaskuotai skleidžia
ma bolševikinė propaganda, ge
rai parodo D. J. Dailino parašy
tas veikalas apie „Sovietų špio
nažą“, kurį vokiečių savaitraštis 
„Das Parlament“ išsiuntinėjo 
savo priedu. Jame išsamiai nu
šviečiama ,kaip bolševikai savo 
šnipinėjimą per ekonomines at
stovybes, spaudos atstovus, įvai
rius kultūrininkus etc. varė Vo
kietijoje.

Pranešime pažymima, kad di-

vo viršininkams Pakulat prane
šė, kad jis iš 60 patikimų vokie
čių suorganizavo šnipų žiedą 
kuriems buvo duoti nurodymai 
surinkt duomenis apie strategiš
kai svarbius punktus (matyti, 
kaip bombų taikinius) etc.

Ruošė pikniką

Toliau minimajame pranešime 
pasakojama, kad ne tik pats Sta 
linas netikėjo Vokietijos pa
skelbtu Sovietų Sąjungai karu, 
bet ir faktiškasis Lietuvos duob
kasys Dekanozovas, dešinioji 
Stalino ranka, tuo metu veikęs 
Berlyne. Net daugiau: Sovietų 
ambasadorius Berlyne, netikėda! 
mas slaptai gautosiomis žinio-

veiklą.
GiNashville (Tenn.) rūbų par

davėjas nusiskundė policijai, kad 
iš jo automobilio pavogta 150 
motiniškų suknelių.

ropos valstybės.

Apgailestavo, bet tarsis
WASHINGTONAS, vas. 22. — 

Prezidentas Eisenhoweris šian
dien apgailestavo, kad Izraelis 
nepriėmė jo prašymo ištraukti 
karines jėgas iš Akabos įlankos 
ir Gazos ruožo.

Jungtinės Amerikos Valstybės 
dar nekelia Jungtinėse Tautose 
sankcijų klausimo prieš Izraelį, 
nes Izraelio ambasadorius Abba 
Eban atneša naujus premjero 
Ben - Gurion pasiūlymus į Wa- 
shingtoną. Prezidentas Eisenho- 
weris sutiko tartis dėl IzraelioVietnamo prezidentas Ugo Dinh 

Diem. Vakar prieš jo gyvybę bu- 
vo suruoštas pasikėsinimas. (INS) I nauJU pasiūlymų.

. . kvadratinių mylių pajūrio zonosIrumanas pritaria ,ateitj
ISLAMORADO, Fla., vas. 22.

— Buvęs prezidentas Trumanas 
vakar pasakė korespondentams, 
kad jis pritaria prezidento Ei- 
senhowerio Vidurio Rytų pro
gramai, bet jis yra priešingas 
sankcijoms prieš Izraelį.

Taip pat pranešama, kad 
premjeras Ben-Gurion sutinka 
tuojau ištraukti kariuomenę iš 
Cfazos ruožo, bet paliks Izraelio 
civilinę administraciją, kuri vė
liau tą ruožą paves Jungtinių įdėlis skaičius bolševikinių šnipų 
Tautų policijai. buvo užverbuotas ir tarp tų, ku-

T ... . a rie iš užimtųjų sovietų sričiųIzraelio pasiūlymas prašo tarp [ u atrijuoti j Vo-
tautinėa komisijos IžaprgĮ kiotiją. Pranešime minimas ta- 

riamai vokiško kilimo lietuvis 
Witold Pakulat, kuris, kai tik 

' Lietuvą užėmė sovietų daliniai,

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Prezidentas Eisenhowcris ir ifhlstybės sekretorius Dulles 

mis ,kad 1941 m. birželio 22 d..1 vakar pareiškė apgailestavimą, kad Izraelis „dar nerado galimy-
bus pradėtas karo žygis į Rytus, 
įsakė suruošti tą dieną pikniką. 
Tačiau iš tikro piknikui suruošti 
nebuvo laiko, nes ryto 3 vai. De
kanozovas buvo iškviestas pas 
Ribbentropą, kuris jam perskai-

bės“ ištraukti savo karinių pajėgų iš Egipto, bet pasakė, jog „du
rys neuždarytos“ būsimiesiems pasitarimams.

— Valstybės sekretorius Dulles tarėsi Izraelio klausimais su 
žymiausiais Amerikos žydų vadais. Dulles žydų vadams pareiš
kęs, kad būtų „tragiška“, jei prieš Izraelį, kaip Jungtinių Tautų 
narį, reikėtų panaudoti sankcijas.

JAV oro jėgų C-12 j lėktuvas, kuriame buvo Z5.9 Amerikos

Kalendorius

Vasario 23 d.: šv. Petras Da
mijonas; lietuviškas: Varguolė.

Vasario 24 d.: šv. Motiejus 
apaštalas; lietuviški: Nemura ir 
Zieduna.

Saulė teka 6:37, leidžiasi 5:32.
Oras

Oro biuras praneša: Chicagoje' 
ir jos apylinkėje šiandien — šal
ta.

Britanijos planas

te karo pareiškimą... Ir dabar
buvo šnininėiimo reikalais bol- stpngiasi kiek galėda- vakar nukrito į Han upę, Pietų Korėjoje. Dvidešimt du
buvo šnipinėjimo reikalais doi mi daugiau užverbuoti įvairiais. 
sevikų pasiųstas į Vokietiją. titl,]ai„ visiir savn afrpntl, Kareiviai sužeisti.

tu su av ag ų. — Prieš Pietų Vietnamo prezidentą Ngo Dinh piem vakar
buvo suruoštas pasikėsinimas, bet nepavyko. Jo vyriausybės vic- 

, nipų centrai naa naryS i)W[)() sužeistas. Ngo Dinh Diem yra Vakarų politikos
.. ■ ■ . A • rv T TA„1 Šalininkas.

suminimų au orius . . 1 — Britanijos karalienė Elzbieta H Vakar savo vyrui, Edin-
lina8, buv. Durnos atstovas, rusų1 ’ ’
menševikas, iki 1921 m. išbuvo

Rus’j°?e; Nuo 1921 m-1 Tai karalienės atsakymas į gandus, kad, girdi, kara-
įki 1933 m. velke kaip laisvas 1 7 ....
rašytojas Berlyne, o nuo 1933 m.
persikėlė į Ameriką. Laikomas 
geru Sovietų Sąjungos reikalų

į Vokietiją.
Izraelio klausimuiJam buvo Pavesta suorganizuoti izraeuo Klausimu gerą sovietinių šnipų tinklą ir

LONDONAS, vas. 22. - Bri. slaptą slųatuvą. 
tanijos vyriausybė paruošė nau- Šnipų žiedas
ją planą, kuris apima Izraelio 
kariuomenės pasitraukimą iš 
Gazos ruožo ir Akabos įlankos 
ir ten Izraelio karinių jėgų pa

Vos atvykęs į Berlyną, Paku
lat tučtuojau susisiekė su Sovie
tų Sąjungos ambasada, bet drau

, .A. . a. , _ x ... ge užmezgė ryšį ir su nacių
ke,t,mu Jungtinių Tautų polio.- kontržvalgyba Pa8kiau nupirko
Ja‘ nedidelį viešbutį, kuriame susto-

„Kombinuotos operacijos“ plakdavo Visi sovietų pasiunčiami į i jįnovu
nas bus pasiųstas Britanijos am-1 Vokietiją agentai, bet apie kiek
basadoriui Harold Caccia į Wa- vieną jų žingsnį būdavo taip pat
shingtoną įteikti prezidentui Ei- 
senhoweriui ir valstybės sekre
toriui Dulles.

painformuojama vokiečių polici
ja. Jam padėdavo vokiečių poli
cijos pristatytas inžinierius. Sa-

Po Berlyno veikliausiais šni
pų centrais Vokietijoje laikomi 
Muenchenas, Frankfurtas ii 
Hamburgas. (Elta).

burgho kunigaikščiui, suteikė princo titulą. Jis dabar bus vadina
mas „Jo karališkoji didenybė, princas Pilypas, Edinburgho Icuni-

liškoje šeimoje yra koks tai skilimas.
— Egiptas vakar pranešė, kad prezidento Eisi nhouierio Vidu- 

1 rio Rytų programos pasisekimas priklausys nuo to, kaip JA V pa
sielgs su Izraeliu.

— Jungtinės Amerikos Valstybės šį momentą nekels sankcijų 
klausimo prieš Izraelį, nes Izraelio ambasadorius Ebba Eban šian
dien arba pirmadienį tarsis su valstybės sekretoriumi Dulles. Iz
raelis patiekė naujų pasiūlymų dėl jo karinių jėgų ištraukimo iš 
Akabos įlankos ir Gazos ruožo.
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Solistams Akomponuos A. SKRIDULIS. (j) 
Programos pradžia 7:30 vai. Šokiams g 
. gros B. PAKŠTO orkestras. Uį) 

Visus maloniai kviečia dalyvauti Mi 
MAS VALDYBA >
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MOŠŲ KOLONIJOSE
Philadelphia. Pa.

Vasario 16-ji paminėta 
prasmingai

Kaip tikėtasi, taip ir įvyko: 
Vasario 16-ji Philadelphijoje pa 
minėta su gražiu pasisekimu. Še 
šioliktosios Vasario minėjimo pa 
rengiamuosius darbus pradėjus 
gruodžio mėnesyje, į darybą su
telkus gan gausų būrį talkinin
kų, juos sugrupavus prie atski
rų minėjimui rengti komisijų, 
vietos Bendruomenės valdybai 
vadovaujant, susilaukta gražių 
rezultatų. Pagrindinis minėji
mas įvyko vasario mėn. 17 d., 
tačiau jo išvakarėse atskirais ė- 
jimais išryškinta ne tik pati Va 
sario šešioliktoji, bet ir pasiekta 
gan gražių laimėjimų kenčian
čios Lietuvos byloje. Vietiniai 
didžiajai spaudai trumpais teks 
teliais bei nuotraukomis užsimi
nus apie Lietuvą, platūs Phila- 
delphijos gyventojų sluogsn;ai 
buvo painformuoti apie Vasario 
šešioliktąją. Tačiau šiais metais, 
kaip dar niekad iki šiol, pavyko 
Vasario šešiol’ktosios proga pa
siekti tiek valstybinius, tiek baž 
nytinivs dignitorius. Miesto bur 
mistras (mavor) Dilwosth vasa 
rio 15 d. priėmė vietos lietuvių 
Bendruomenės delegaciją, paro
dė daug dėmesio apie lietuvius 
bei Lietuvą. Vasario 15 d. Phi- 
ladelphijos arkivysk. d Oha- 
ra pirmą kartą vasario 16-sios 
proga sudarytą vietos Lietuvių 
Bendruomenės delegaciją priė
mė su didžiausiu nuoširdumu ir 
mielai sutiko paskirti Maldos 
dieną už kenčiančią Lietuvą vi
soje diecezijoje. Tą pačią dieną 
ir Pennsylvanijos gubernatorius 
Leader sutiko priimti Philadel 
phijos Liet. Vyčių delegaciją, 
papildytą bendruomenės atsto

gubernatorių bei arkivyskupą 
pranešimais (pranešimus darė 
kun. dr. Martusevičius, E. Sau
lytė ir J. Stikliorius), sekė kon- 
gresmanės Mrs. Katheryn E. 
Granaltan nuoširdus viltį keliąs 
žodis ir L. Bendruomenės Cent
ro valdybos pirmininko Stasio 
Barzduko kalba. Pirmininkas sa
vo puikiai parengtame tekste, 
puikiais vaizdais klausytoją pri
vertė ne tik susimąstyti, bet ir 
su viltimi žvelgti į rytojų. 

Meninė programos dalis šiais

Sekė vietos teisėjo gerb. Howard 
J. Du Rocher žodis, kuris savo 
kalboje pabrėžė nusistebėjimą 
mūsų ir kitų mažųjų tautų ve
dama kova prieš komunizmą.

Pagrindinis kalbėtojas prof. 
dr. J. A. Vasaitis, Vilniaus uni
versiteto miškų fakulteto deka
nas ir šiuo metu dirbąs savo sri
tyje federalinėje tarnyboje, sa
vo išsamioje kalboje palietė dau 
gelį mums rūpimų klausimų bei 
uždavinių su kuriais mums ten
ka susitikti beveik diena iš die
nos: tarpusavis sugyvenimas ir 
bendra kova dėl Tėvynės atei
ties yra patys svarbiausi iš jų.

SO. BOSTONO ŽINIOS Waterbury, Conn.

/

metais buvo gal pirm, kartą prel ta8 kvietė todįl ne818. 
tokio lygio: puikus operos solls-, kald^ ,alk is aukoti
to Stasio Liepos dainavimas gra kiek ka8 „ u dė, ko_
žiai buvo papddytas Meno, An- v0„ vcd, remti Am€ri.
samblio pora damų ir Studentų! ko8 Lietuvi Ta bo8 darbu8 
Tautinių šokių grupes šokiais.

Finansų komisija, vykdydama 
aukų telkimą Amerikos Lietuvių 
Tarybai, minėjimo išvakarėse 
patyrusi, kad jos aukų rinkėjų 
įkandin bando pasiaukinti, pro
gą išnaudodami, vadinamieji 
“talkininkai”, buvo susirūpinusi, 
kad aukų šiais metais gali būt 
mažiau. Tačiau Philadelphijos 
lietuvis bendroje sumoje suge
bėjo atskirti tikruosius nuo ne
tikrųjų ir aukų rinkimo komisi
ja su pasitenkinimu paskelbė, 
kad aukų lapais ir salėje voke
liais surinkta $1650. Dar 10 au
kų rinkėjų lapų negrąžino, o vie 
nas stambiausių aukotojų Lietu
vių Bankas ir jo prezidentas C. 
Oheledinas paaukojo minėjimo 
metu $150. Čekį įteikdamaes A. 
Kaniušis savo gražiame žodyje 
pažadėjo dar kokią šimtinę se
kančiame direktorių posėdyje 
šiam svarbiam reikalui pridėti. 
Kadangi aukų rinkimas pratę-

Buvo priimta rezoliucija, kurt 
pasiųsta prezidentui ir kitiems 
valdžios asmenims, taip pat kon 
greso vadovaujantiems respubli
konų bei demokratų atstovams.

Miesto mėras gerb. Jack H. 
Humble paskelbė Vasario 16-tą 
Lietuvių diena Racine. Jos teks
tą susirinkusiems perskaitė C. 
Jurgaitis.

Meninėje programos dalyje 
pasirodė I. Tamulėnienė, kuri 
solo padainavo pora dainelių, 
mūsų mažųjų ketvertas — R. 
Budrytė,-R. Kažemėkaitytė, B. 
Pliuraitė ir N. Vindašytė su 
daina bei eilėraščiu, deklama
toriai — R. Palaitytė, L. Vin
dašytė ir A. Kleinotas, taip pat 
parapijos choras, vedamas R. 
Šraderienės.

Minėjimas buvo užbaigtas mū 
sų tautos himnu.

Pravestoje rinkliavoje buvo 
suaukota $304.75.

Sekmadienį, iškilmingos šv.siamas, yra aišku, kad bus su .
rinkta daugiau kaip praeitaisiais mižl°! Lietuvą buvo aukoja 
metais.

Vasario 16-sios minėjimas
Philadelphijoje praėjo palikda-

yais. Visi šie faktai tvirtina, kad Į mag gražjug įspūdžius, o kartu
šiais metais Philadelphijos lietu 
viai Vasario šešioliktąją sutiko 
su prasmingais laimėjimais reik 
šmingose Amerikos viešojo gy
venimo institucijose.

Plačioji Philadelphijos lietu
vių visuomenė irgi buvo visom 
galimom priemonėm įtraukiama 
į Vasario 16-sios paminėjimą. 
Abi vietos radijo programos — 
Bendruomenės Balsas ir A. Dzi-

ir stiprų įpareigojimą neužmirš
ti vienybės ir sutarimo visuose 
bendruose lietuviškuose darbuo
se.

Racine, Wis.
Iš parapijos veiklos

Maldos Apaštalavimo dr-jos 
bunco ir kortų vakaras įvyksta 
šį sekmadienį, vasario .4 d. 3

ko vardo radijo valanda, vado- vai. po pietų. Visi parapiečiai
vaujama Petraičio, labai gra
žiai veikė į radijo klausytojus 
prasmingomis patriotinėmis min 
t imis.

Mokyklinio amžiaus vaikams 
buvo suorganizuotas bendras 
minėjimas, į kurį susirinko su 
sava dienai pritaikyta progra
ma Šv. Jurgio parap. mokykla, 
Šv. Andriejaus par. mokykla, 
šeštadieninė lituanistinė mokyk
la ir augštesnioji lituanistinė mo 
kykla. Dėl nesuprantamų prie
žasčių nedalyvavo bendrame vai 
kams rengtame minėjime šv. 
Kazimiero par. mokykla.

šeštadienį 7 v. v. Šv. Andrie
jaus par. bažnyčioje įvyko gedu 
1 ingos pamaldos už žuvusiuosius 
Lietuvos laisvės kovose. Šiose 
įspūdingose pamaldose visus da 
lyvavusius jautriai maldai stip
riai nuteikė puikus dviejų solis
tų J. Augaitytės ir S. Liepos 
giedojimas bei prasmingas kun. 
Mačiulevičiaus pamokslas.

Sekmadienį suma visose tri
jose lietuvių bažnyčiose buvo 
skirta už Lietuvą.

Iškilmingas minėjimo aktas 
įvyko 3 vai. p. p. Muzikalio klu
bo salėje, į kurią susirinko per 
800. Gražiai dekoruota scena, 
įspūdinga įžanginė programos 
dalis su meno Ansamblio choru, 
vietos bendruomenės pirmininko 
L. Buros žodžiu, kun. Bielskio 
invokacija, gubernatoriaus atsto 
vo Hon. Joseph Andrews svei
kinimu, bei aštuonių kitų tauty 
bių atstovų sveikinimo žodžiais 
bei delegacijų pas Burmistrą,

yra maloniai kviečiami dalyvau
ti.

40-ties valandų atlaidai mū
sų parapijoje prasidės kovo 1 
ir baigsis sekmadienį, kovo 3 d.

Altorių Puošimo dr-jos kortų 
vakaras, kurio pelnas yra ski
riamas altoriams Velykų šven
čių metu papuošti įvyksta kovo 
mėn. 10 d., parapijos svetainė
je. Visi yra prašomi įsigyti bi- 
letus.

mos Šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Pamokslą tai progai pritaikin
tą pasakė svečias iš Chicagos 
kun. J. Vaišnys, S. J. Parapijos 
choras, vedamas R. Šraderienės, 
pamaldas pradėjo tautos himnu, 
taip pat pagiedojo visą eilę lie
tuviškų giesmių. Solo giedojo 
O. Kažemėkaitienė.

Racino Amerikos Lietuvių Ta 
rybos skyrius taria nuoširdų a- 
čiū visiems bet kuo prisidėju- 
siems prie Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimo. Rengėjai

Great Neck, N. Y.
Nauja apylinkės valdyba

Š. m. sausio 13 d. įvyko A. L. 
B-nės Great Neck’o apylinkės

VASARIO 16 BOSTONE 
Mokyklose

Parapijos mokykla Vasario 16 
paminėjo penktadienį, vasario 
15 d. Programą gražiai atliko 
patys mokinai, seselių parengti.

Lituanistikos mokykloje mi
nėjimas buvo vasario 16 d. 12 
vai. Pradėjo vedėjas J. Vaičai
tis. Kalbėjo prof. Ig Končius.
Mokiniai atliko trumpą meninę 
dalį.
Atskirt organizacijų minėjimai

Bostono skautai surengė savo 
minėjimą parapijos salėje po baž 
nyčia šeštadienį, vasario 16 d.,
5 vai. p. p. Jautrų žodį pasakė 
P. Viščinis.

SLA surengtame minėjime 
kalbėjo dr. B. Kalvaitis.

Tautinės Sąjungos surengta
me minėjime savo namuose kal
bėjo Vyt. Kavolis.

Minėjimai per radiją
Visos trys lietuvių radijo va

landos skyrė nemažai laiko Va-Į atrodo, kad aukų susidarys 
sario 16 minėjimui. A. Kneižio -,’e 2,000 dolerių. Kaip ir' ki- 
programoje Vasario 16 progai ta's meta,s. taip ir šiemet, dvi 
kalbėjo A. Keturakis. Minkų
programoje trumpą žodį pasakė 
ar. M. Gimbutienė.

“Laisvės Varpas” Vasario 16 
minėjimui skyrė visą savo prog
ramą, kuri buvo specialiai pa
rengta. Kalbėjo gubernatorius 
Foster Furcolo ir garbės konsu
las A. Šalna. Buvo perduotas 
trumpas dr. P. Grigaičio žodis.
Dramos sambūrio kolektyvo na
rni A. Gustaitienė, R. Norvaišai 
tė, J. Jašinskas, Pr. Averka, St 
Santvaras ir U. Kubilius atliko 
ištrauką iš St. Santvaro veikalo 
“Aušra ties Vilniumi”. Taip pat 
buvo Brazio atliekama “Laisvų
jų daina” ir Čiurlionio ansamb
lio “Laisvės.

— Lietuvių parapijos piniginė 
gaitis gyvais pavyzdžiais pavaiz1 apyvarta, kaip pranešė klebė
davo dabartinę Lietuvos situaei.! „as kun. J. Valantiejus. 1956 m. 
ją, priminė Alto darytus ir da-i buvo apie 110,000 dol. Parapija 
romus žygius, šio krašto vai-j išlaiko didžiulę pradžius mokyk- 
džios palankumą ir kvietė ištver ,ą ir Uoliai mažina skolas u- bu
mingai tęsti kovą, kuri yra vi- —---------------------------------------
sos lietuvių tautos vedama. Dr.1
P. Grigaitis dar kalbėjo Brock- 
ton ir Nonvood surengtuose mi 
nėjimuose.

Meninėje programos dalyje la 
bai gražiai pasirodė O. Ivaškie- 
nės vadovaujami įvairaus am
žiaus tautinių šokių šokėjai, ku 
rie ne tik šoko, bet ir dainavo 
bei deklamavo. Jauna solistė 
Daiva Mongirdait’ė gražiai pa
dainavo keletą dainų. Pabaigai 
pajėgus parapijos choras, vado
vaujamas muz. J. Kačinsko, da
vė trumpą koncertą, 

i Minėjimo metu buvo renka- 
' mos aukos Lietuvos laisvinimui 
! Nespėta tiksliau suskaičiuoti,'

vusias parapijos trobesių staty
bas.

— Knygynas Spauda turi nau 
jų knygų ir reguliariai gauna 
beveik visą lietuviškąją perio
diką — laikraščius ir žurnalus 
— pardavinėti paskirais nume
riais.

C

T942I

riJMDRU Ll

organizacijos iš anksto surinko 
aukas iš savo nariu ir jas at 
nešė į minėjimą. Tai lietuviai 
inžinieriai, surinkę 370 dol., ir 
ateitininkai sendraugiai, surinkę 
160 dolerių. Dar prisidėjo ir Vii-! 
niaus krašte lietuviai su kelias
dešimt dolerių auka.

Tenkr. apgailestatuti, kad šie
met minėjime nebuvo jokio šio 
krašto valdžios oficialaus at
stovo.

Bostoniškiai kalbėjo kitur

TIE, KAS GERA SKONJ 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 j Michigan Farm Cheese Dairy, Ine. Jonas 
Andrulis, Fountain, Mich.

Michigan Farm Cheese atstovai yra šiose vietase:

Latviai- Vasario 16 paminėjo 
per savo radijo pusvalandį va
sario 18 d. 7 vai. Angliškai kal
bėjo dr. B. Mickevičius. Buvo 
perduodama lietuviška muzika. 

Didysis minėjimas
Iškilmingų pamaldų metu va

sario 17 d. 10 vai. gražų pamoks 
lą pasakė kun. dr. A. Jurgelai
tis.

Didžiulis susirinkimas, kurį 
rengė Alto Bostono skyrius, įvy
ko So. Boston High School au
ditorijoje 2 vai .p .p. Skautai 
iškilmingai įnešė vėliavas. Him
nų giedojimui vadovavo muz. J. 
Kačinskas ir solistas Ad.. Ba
rauskas. Parapijos klebonas 
kun. Pr. Virmauskis sukalbėjo

metinianarių ‘susirinkimai Po' ”,a1^ ir !’“akė trU1”?*
Klebonas įteike parapijos —įvairių pranešimų, buvo išrinkta 

nauja apylinkės valdyba :V. Sau 
drys — pirmininku, St. Šileika 
— 1-ju vicepirmininku kultūros 
reikalams. Jz. Kašuba — sekre
toriumi ir P. Povilaitis — iždi
ninku ; kandidatai — Henr. Mik-

,, loš- Jz- kavinis ir K. Garbaus- Metinė parapijos vakariene y- , . , .. .'kienė. Naujon apylinkes revizi-ia rengiama kovo 17 d. parapi
jos svetainėje. Biletai, kurie jau 
yra platinami kainuoja $1.50.

Šv. Kazimiero klubo metinis 
koncertas įvyksta balandžio 28 
d. Programą išpildyti iš. Chica
gos atvyksta Alice Stephens an 
samblis pilname savo sąstate. 

Lankosi Floridoj

Du mūsų geri parapiečiai An
tanas Vasiliauskas ir Antanas 
Petronis sveikina savo pažįsta
mus bei draugus iš saulėtosios 
Floridos, kur jau antra savaitė 
kaip jiedu atostogauja, taip pat 
lanko čia gyvenančius savo 
draugus raciniečius. 8. Budrys 

Pavykęs Vasario 16 minėjimas
Vietos ALTo skyrius Lietu

vos nepriklausomybės minėjimą 
surengė vasario 16 d., 7 vai. va
kare, Šv. Kazimiero parapijos1 
svetainėje.

Skyriaus pirmininkas P. Pet- 
rušaitis minėjimą atidarė tarda 
ms»s trumpą žodį anglų kalba. 
Po JAV himno, invokaciją atkal 
bėjo kun. V. Andriuška, MIC.

jos komisijon išrinkti: M. Cibas, 
Kęst. Mikloš ir J. Daugirdas; 
kandidatas — Ant. Jančė.

Naujoji apylinkės valdyba yra 
pasiryžusi pagyvinti vietos kul
tūrinį veikimą-gyfenimą, kuris 
paskutiniu laiku yra sulėtėjęs.

K Vyrų choro gyvenimo
Po ilgesnių atostogų, Great 

Neck’o Lietuvių Vyrų choras vėl 
pradėjo repeticijas, kurios vyks 
ta kiekvieną ketvirtadienį 8 vai. 
vak. Choro dirigento Myk. Cibo 
bute, 5© Van Nostrand Avė., 
Great Neck, L. I. Vietos ir apy
linkių lietuviai vyrai, turį bal
sus. nuoširdžiai prašomi, įstoda
mi nariais, paremti chorą veiki
mą.

mo
kykloje iš mokinių surinktas 
aukas 50 dol. ir savo auką 50 
dol. Ant. Matjoška perskaitė 
Vasario 16 Akto tekstą. Adv. 
J. Grigalius perskaitė Massa- 
chusetts gubernatoriaus Foster 
Furcolo Lietuvių dienos prokla
maciją. širdingą žodį pasakė 
garbės konsulas adv. A. Šalna, 
kviesdamas, kad ne tik Altas, 
bet ir visi lietuviai rūpintųsi Lie 
tuvos reikalais.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
“Naujienų” redaktorius dr. Pi
jus Grigaitis, iš Chicagos spe
cialiai atvykęs į šį minėjimą. Sa 
vo ilgesniame žodyje dr. P. Gri-

Šiuo metu choras ruošiasi da
lyvauti A. L. B-nės Great Ne
ck’o apylinkės rengiamajame š. 
m. vasario 24 d. Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 39 
metų sukakties minėjime. Vėliau 
vyks pasirengimas tradiciniam 
choro pavasariniam koncertui.

C. S-as

PRANAS SALEMONAVICIUS
• Paruošia paprastas ir sudėtingas (nuosa

vybių savininkų) mokesčių blankas.
• Paruošia algų lapus • Atlieka knygvedybą.
• Sutvarko užsilikusias knygas.

504 W«t 83rd Street (netoli Normai Avenne).
-____ Valandos: Kasdien jakaitant faštad. ir w>km. nuo 9 v.

ryto iki 9 v. vak., bet svarbu, kad telefonu ansitirtumPt laiką VIctory 
2-S466. 20 METŲ PATYRIMAS — ŽEMOS KAINOS_ _______________________ .____________________________ i

Vasario 16 minėjimai buvo ir 
visose kaimyninėse vietovėse, 
kuriose yra lietuvių. Vasario 10 
d. LB Worcesterio apylinkės su
rengtame dideliame Vasario 16 
minėjime Aušros Vartų parapi
jos salėje pagrindiniu kalbėtoju 
buvo K. Mockus. Vasario 17 d. 
Lowellio mieste surengtame gau 
šiame minėjime kalbėjo dr. J. 
Leimonas, o Haverhill — A. Ke
turakis.

Turime Pilną Pasirinkimą 
Religinių Daiktų

GUNNELL’S
REUGIOUS GOODS

5688 W. Division — CO 1-5024

NAMŲ VALYTOJAS 
IR GRĄŽINTOJAS

Plaunu sienas ir valau sienų 
popierius. Baldus nušveičiu. Dar
bą atlieku gerai ir nebrangiai.

Rašykite, nurodydami ADRE
SĄ, ne telefoną — JOHN G., 3514 
South Emerald Avė., Chicago 9, 
Illinois.B?

STANLEY METRKK
1804 W. 47th St.
Tel. YArds 7-8393,
CHICAGO 9. III.
GEORGE GALŪNAS 
1400 Caniff, Tel. T. W. 
DETROIT, MICH.
JONAS JAKUBAUSKAS
634 No. Denison St.,
Tel. LOngwwood 6-2622.
BALT1MO1LE, MARYLAND

JOHN SMIRNA
5418 So. Albany Avė.,
Tel. GRovehill 6-7783,
CHICAGO 29, ILL.
PETEK USA U SKYS

8-7062,169-15 — 53rd Avė.
Tel. T. W. 4-8087,
MASPETH, L. 1., New York. 
VICTOR ABECTUNAS 

, 35] Park St. Tel. Baldvvin 3-1342 
NE\\ BRITAIN. CONN.

MEČYS KAVALIAUSKAS
24 Prospect Si.,

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

ŠTAI KUR TIKRAS BARGENAS
Pilnas 11 dalių svečių kambario apstatymas (sofa su 

foteliu, 9 12 vilu. kilimas, 3 staliukai ir 2 modern. lempos),
vertės 309 dolerių, pas mus tik ... ................ $229.50

Be t ) didžiausias pasirinkimas miegamo kambario baldų, 
šaldytuvų, televizijos aparatų, virtuvės setų, skalbimo ma
šinų. Ir visa tai pukšite pigiau, negu bet kur kitur.

Nepirkite jokių baldų prieš tai nepatikrinę mūsų kainų 
Tai .Jums tikrai apsimokės.

NAUJOJI LIETUVIŲ BALDŲ PREKYBA
MAJOR FURNITURE, Ine.

3207 So. Halsted St. CA1. 5-3207
VEDĖJAS E. RUDAITIS

SVARBI ŽINIA VISIEMS, KURIE SIUNČIA DOVANŲ 
PAKIETUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ 

IR Į VISAS U. S. S. R. DALIS
Kad Ateityje pagerinus patarnavimą Ir paąrel- 

tlnns dovaną (takietŲ pristatymą j ET. S. S. lt. visos 
aąentfiroH Ir tarplnės-aąentūros (suh-aifeiicies) bu
vo uždarytos, KlijontŲ patoKiumil, ju vietoje ati-darPme

SAVO SKYRUS
žemiau tšvartlytuose mleatuoM*. Dabar pakirtai imli
būti siunčiami

GREIČIAI’. SAt'GIAIT ll{ PIGIAI’.
Mes vlektame jHiffal s|M*viulą susitarimą su 

INTO!’IUST (M<WniW)
Ir siunčiame pakUSim TIESIOG | visa.s V. s. s. lt..

dalis. Ii lok t h-nas paklotas yra aislraustas. Kvitas 
su uravėlo parašu yra, pristatomas už kiekvieną 
sliintinj.

PARIETA! sll \CIAMI KASDIEN.
Pakiltai linus Jūsų siuntiniu (taiimo pas mus, 

prisiųstus paštu — “pnmd post”, ir sąskaitą išsiun- 
ėlnme tą pačią dieną.

Siuskite Jūsų dovanu paklotus per patikimą fir
ma turinčią ąerą vantą Kerai |Mitarnaujančlą per 
2‘. metus. Del infonnaetjos ar naujo kalniuko ra- 
šikite šlm, adn*sii:

LOmbard 3-3455

PARCEL DEPARTMENT

GLOBĖ TRAVEL SERVICE
716 Walnut St., Philadelphia 6, Pa.

LOmbard 3-6977
Itaštln6 atdaru kasdien. įskaitant Ir šeštadienius, iki 5’» i. v., Irečlad. iki M:3O v. v.

MUSŲ'SKYRIAI — Jf SŲ l’YTOGUMlll:
leei Hroadnay 
Kew York. N. Y.
Tel. I.Yeetim 5-OHOO 
U Iki .» v. kasdl<-n, išskyrus sekni.

«4!<l Mlehtąan Avenne, 
Detrott. 10, Mlehląnn 
TAshmore 5-7500 
Ketvlrt. A penkt. O iki # vai.

Iki 1 vai. popiet,

4102 Archer Avenne,
Uhieago 32, Illinois 
FRontier 6-6399.
Kasdien, išskyrius sekmadie
nius, nuo 8:30 vai. ryto iki 8 

vak. ia|and«»s vakaro.

1105 E. 7tst Str
i'leieland. (Milo, l'Tah 1-OHO" 
kasdien, išskyrus M-knuul..
12 dieną Iki H:3O lai. vak.

lt<Mi||| III Kilis Itldg. 
Ino VV. Hroaduay 
llosiou. Vlass. 

A\ilrew M-S7OI

Iz
I
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GINČŲ VERTĖ

Mūsų spaudoje vis pasigirsta balsų prieš politinius ginčus. 
Jie smerkiami, kaip toki. Dažnai jie vadinami negražiu “rietenų" 
vardu. Sakoma, kad tos “rietenos” ardo mūsų sugyvenimą, skal
do vienybę, kad jos jau visiems įkyrėjo, nusibodo ir pan.

Reikia pripažinti, kad tie balsai keliami labai geros valios 
žmonių, dažnai ir gerų lietuvių patriotų, netgi ir mokytų vyrų.

Pažiūrėkime, kiek tie pasisakymai prieš ginčus, kaip tokius, 
yra pagrįsti.

AK GALIMA SMERKTI GINČUS, KAIP TOKIUS?

Jei būtume ne žmonės, o angelai, tai, žinoma, visi vienas ki
tą suprastume ir sutartume visais klausimais. Bet esame klys- 
tantieji. Todėl dažnai turime aiškintis, kur tiesa ir kur klaida. 
O kol išsiaiškiname, tai turime neišvengiamai ir ginčytis. Todėl 
ginčai yra natūralūs ir neišvengiami. Jų ir smerkti, kaip tokių, 
negalima.

KUR GINČAI NAUDOJAMI?

Dublino meras kilęs iš Lietuvos

Kas yra vaikas?
t VYSK. V. BRIZGYS

Ar nekeistas toks klausimas? 
Visi buvome vaikai. Jų daug 
sutinkame kiekvieną dieną. O 
vistiek, kas yra vaikas? Trum
pais žodžiais aptarti aš jo ne
moku. Būtų įdomu, jei kas tai 
sugebėtų. Šioje vietoje bandy
siu tą žodį plačiau paaiškinti.

nų, kaip tai be kalbėjusių dar 
prof. V. Biržiška, Gr. Tulauskai- 
tė, dr. P. Kisielius, dr. Blažys 
ir kt. Visiems miela ir gražu bu 
vo todėl, kad Valerijonas Šim
kus kiekvienai draugijai yra su
dėjęs nemaža pinigų, kad jam 
visi lietuviški reikalai prie šir
dies. kad jokia organizacija nė
ra apsėjusi be jo paramos. Sa
vo žodyje Valerijonas Šimkus 
pasirodė geras kalbėtojas ir di
delis literatūros žinovas. Jo kai 
ba buvo paįvairinta Aisčio, In- 
čiūros, Brazdžionio ir kitų eilė
raščiais, kuriuos kalbėtojas ci
tavo atmintinai.

Miela, kad lietuviai gražiai kii 
riasi, kad veržiasi į turtinguo
sius, bet dar mieliau, kad jie 
semdami pinigus iš amerikiečių, 

1 tuos pinigus deda lietuvių tau
tos reikalams. L. Augštys

Airijos sostinės, Dublino, mė 
ru yra išrinktas Robertas Bris
eoe. Tai pirmas atsitikimas nuo 
pat įkūrimo mero įstaigos, nuo 
pat XVIII šimtmečio, kad Dub 
lino meru yra išrinktas ne kata 
likas, o žydas. Jis ryžtingai ko
vojo dėl Airijos laisvės ir gra
žiai bendradarbiavo su De Va
lerą. Dabar jis yra 62 m. am
žiaus. Žurnalas “Catholic Di- 
gest” š. m. vas. mėn. numery
je aprašydamas jo gyvenimą 
pažymi, kad jisai gimė Dublino 
preimiestyje Ranelagh 1894 m. 
rūgs. mėnesį. Jo tėvas buvo at
vykęs iš Lietuvos, o motina — 
iš Vokietijos. Jis buvo antras 
sūnus septynių vaikų šeimoje. 
Mokslą pradėjo Krikščionių bro 
lių mokykloje, o 'baigė Šv. And
riejaus kolegijoje. Jis studijavo 
elektrotechniką ir komerciją 
Berlyne. Prasidėjus I Pasauli

niam karui, jisai buvo internuo
tas. Išleistas tik tarpininkau
jant katalikų vyskupui Finne- 
ganui.

Dvejus metus praleido New 
Yorke. ‘Kai 1916 m. sustiprėjo 
Airių kovos dėl laisvės, Briseoe 
1917 m. grįžo į Dubliną ir įsi
jungė į kovotojų eiles. Jis buvo 
pasiųstas į Vokietiją parūpinti 
airiams partizanams ginklų.

Tapęs mėru jisai pildo visas 
Dublino mero tradicijas. Oficia 
liai dalyvauja katalikų pamal
dose.

Jis yra didelis .meno įr knygų 
mėgėjas, bet taipgi mėgsta mu
ziką ir jūrų žvejonę, šiemet jis 
atvyksta į JAV, mano aplanky
ti daugelį vietų ir sudominti 
amerikiečius turizmu į Airiją ir 
prekybos ryšiais su tuo kraš
tu.

tuo žodžiu žmonės skirstomi į 
klases pagal labai menkos ver
tės ženklus: kas kiek turi me
džiaginių gėrybių ar bent teisių 
į jas. Ar nėra didesnis skirtu
mas, negu tarp turtingo ir ne
turtingo, kai vienas žmogus sė
di teisėjo katedroje, kitas'—kai 
tintojo kėdėje, o trečias — kal
tinamojo suole, kuris yra lais
vės netekęs už savo elgesį, kurį 
visuomenė laiko blogu ir netole
ruotinu? Ar nėra didesnis skir
tumas tarp vieno vaiko, vadi-, 
namo padoriu ir tvarkingu, ir 
kito, paskui kurį gatvėse ir par
kuose sekioja policija? Tai yra 
didesnis skirtumas, negu tarp 
puošnaus -ir neturtingo, tarp juo 
do ir balto vaiko. Tikrai, galvo
senos ir elgesio skirtumas yra 
svarbesnis už visa k’ta. Nuo jo 
daugiausia priklausys visas šian 
dieninio vaiko gyvenimas, jo į 
gąrbė, jo vieta visuomenėje, jo 
savijauta visame gyvenime, jo 
amžinybė.

Daugelis žmonių su pasiilgimu 
mini vaikystės metus. Jie at
rodo labai saulėti, laimingiausi 
žemiškojo gyvenimo laikai. Jei
gu tie vaikystės metai tikrai jį 
paruošė' teisingam gyvenimui, 
tai tikrai jie yra verti gražiausių 
dienų vardo ir atminimo.

Tik, deja, vaikas turi permaža 
išminties, kad jis pats galėtų 
būti savo šviesios vaikystės kū
rėju. Tos saulės raktelis yra 
kitų rankose, ir ne vaiko valioje 
tai iš jų paimti.

Niekas neginčys, kad vaikas 
yra žmogus, turįs tą pačią pri
gimtį, tą patį augščiausią tiks
lą, kaip ir suaugusieji. Nuo su
augusio žmogaus vaikas skiria
si ne vien ūgiu, svoriu, veido iš
raiška ir balsu. Vaikas yra žmo 
gus, tik pradėjęs savo amžiny
bę. tik pradėjęs savo žemiškąjį 
gyvenimą, kurs jį nuves į vie
nokią ar kitokią amžinybę.

Vaikas yra silpnas ne vien 
kūnu. Daugelio jam naudingų 
ir būtinų dalykų jis ne tik ne
supranta, bet ir visai nežino. 
Ką sužino, daug ko pradžioje 
nesupranta. J s neturi patyri
mo. Jam viskas įdomu, su kuo 
užaugusieji yra jau seniai apsi
pratę. Daug kur jis nenori ti
kėti net savo tėvams. Jie gali 
kalbėti, kiek nori, kad tas ar 
kitas dalykas jam žalingas ar 
pavojingas. Vaiką kankina no
ras viską pačiam išbandyti. Ir 
gerai prižiūrimas vaikas išgy
vena daug visokių apsivylimų, 
nepasisekimų ir nelaimių, iš ku
rių suaugusieji juokiasi, o jam 

Jo
nepatyrimas ir žingeidumas vė
liau atneša ir tokių nepasiseki
mų, kurie jo tėvams kainuoja 
daug skausmo ir rūpesčių.

Tač'au didžioji vaiko silpnybė 
ir tikroji vaikystės tragedija y- 
ra ne tuose mažuose dalykuose, 
kuriuos jis pats kartais aprau- 
doia labai graudžiai ir gausio
mis ašaromis. Jo tragedija yra 
tose klaidose, kurių jis visai ne- 
apiaudoja ir nesupranta jų 
reikšmės nei šiai dienai, nei vi
sai jo ateičiai. Neretas žmogus, 
praleidęs vaikystės rretus, pa
mato, kiek daug jis neišmoko, 
ko galėjo ar turėjo išmokti, ir 
kiek jisai daug nepadarė, ką 
vaikystėje reikėjo padaryti. Per 
vėlai jis pastebi savyje papro
čius, užsilikusius iš vaikystės 
metų, kurie yra tapę jam labai 
žalingais, o kurių nusikratyti 
dabar jau labai sunku.

Tokios apgailėtinos vaikystės 
žmogus nėra taisyklė. Jų nėra 
dauguma. Daugiau yra laimin
gesnių, vaikystėje saugotų, pa
bartų, mokytų ir draustų.

Kaikas, norėdamas pabrėžti 
žmonių tarpe esančius skirtu
mus, sukūrė klasių žodį. Tačiau

Kadangi ginčo kelias yra tiesos jieškojimo kelias, tai jis 
ir praktikuojamas daug kur, pvz. teisminėse bylose, moksle, įsta
tymų leidimo praktikoje ir kitur. Peržvelkime trumpai tas sri
tis:

1) Teismo bylose (baudžiamose ir civilinėse) aiškinamos es
minės aplinkybės ginčo tvarka. Civilinėse bylose dažnai teismui 
netgi būna uždrausta pačiam rodyti aktyvumą; jam leidžiama 
tik stebėti šalių ginčą ir tik šalių patiektais bei išdiskutuotais 
įrodymais spręsti. Teismas sako: *‘da mihi factum, dabo tibi 
jus” — duok man faktą (patiek faktus savo teigimams sutvirtin
ti). o aš tau duosiu teisę.

2) Bažnytinio teismo bylose irgi aiškinąma tiesa ginčo ke
liu. Netgi kanonizacijos bylose, kur sprendžiamas asmens pri
pažinimas šventuoju, ir ten naudojamasi ginčo metodu. Prie
kaištams atstovauti skiriamas vad. “advocatus diaboli” (velnio 
advokatas).

3) Įvairių visuomeninių organizacijų garbės teismų bylose 
paprastai praktikuojama ginčo tvarka reikiamoms aplinkybėms 
išaiškinti.

4) Tarptautinių teismų praktikoje, kur sprendžiami nesusi
pratimai tarp valstybių (ir kiti panašūs), taipgi leidžiama šalims 
ginčytis ir tuo būdu aiškinti tiesą.

5) Tarptautinėse organizacijose, kaip pvz. dabartinėse Jung
tinėse Tautose, daugiausia gi praleidžiama laiko ginčams. Spren
dimas, neišklausius ginčų, nedaromas.

6) Parlamentuose irgi ginčo tvarka svarstomi įstatymų
projektai ar kiti dalykai. Įstatymai priimami, tik apsvarsčius iafrodn didpū tra?ediia 
jų projektus keliais atvejais arba skaitymais. Duodama laiko e t g j
visiems į juos įsigilinti ir diskusijoms pasirengti.

7) Moksle taip pat naudojamasi ginččo keliu tiesai išaiškinti.
Įvairių mokslo šakų atstovai (pvz. gydytojai, gamtininkai, che
mikai, matematikai ir kiti) šaukia savo suvažiavimus, konferen
cijas (kartais ir tarptautines), skaito ten paskaitas ir ginčijasi 
mokslo klausimais. Ginčo keliu vertinamos ir doktorantų tezės.
Kas nori gauti garbingąjį mokslo daktaro laipsnį, turi pirma 
pereiti per mokslinio ginčo ugnį.

8) Politikoje, tiek polit. moksle, tiek ir politinėje praktikoje 
kyla daugybė klausimų, dargi labai painių. Juos reikia teisingai 
išspręsti. Kadangi ginčo kelias pasirodė pats patikimiausias tie
sos jieškojimo kelias, tai ir čia juo naudojamasi. Niekas netu
rėtų nei jo smerkti, nei juo piktintis. Taigi matome, kad pasi
sakymai prieš politinius ginčus, kaip tokius, yra nepagrįsti.

KAIP TURĖTŲ BOTI GINČAI VEDAMI?

Gi dorais metodais, kuriais naudojamasi ir kitur. Neturi 
būti griebiamasi melo, faktų iškraipymo, bereikalingo kabinėji
mosi prie asmens ir pan. Ar leistinas griežtas ir kietas žodis po
litinėse diskusijose? Jeigu jis tiesus, atviras ir nuoširdus, ga
limas ir jis.

Vienas kalba ramiai, šaltai, kitas karštai. Tai daugiau cha
rakterio dalykas. Niekas negali man nurodyti, kaip aš turiu kal
bėti ir kaip rašyti, jeigu aš kalbu ir rašau iš širdies, kaip man 
liepia mano sąžinė, mano įsitikinimas.

AR BŪTINA GINČE SAVE ATSIKALTINTI?

KRYŽIUS LIETUVIO KIEME

Ligoninių suvažiavimas
JAV katalikų ligoninių suva

žiavimas šaukiamas gegužės 
25 - -29 dienomis Clevelande, 
Ohio. Suvažiavime bus aptaria
ma slaugymo problemos, biu
džeto reikalai, mažųjų ligoninių 
rūpesčiai, bibliotekų organiza
vimas ligoninėse, specialios pa
talpos po operacijų, tarnautojų 
reikalai, profesinės paslaptys, 
pramatymas masinių nelaimių, 
atskiri pasitarimai bus vaisti
ninkų, medicinos technologų, 
dietistų, pirkimo agentų, archy 
vų vedėjų, rentgeno kabinetų ve 
dejų, liigonininų talkininkų or
ganizatorių. Bendriems posė
džiams pasibaigus gegužės 30 
d. bus speciali programa suva
žiavime dalyvavusiems vienuo
lynų atstovams.

Romėnų aforizmas sako: “Accusare nemo se debet, nisi co- 
ram Deo" — niekas neprivalo pats save apsikaltinti, nebent tik 
prieš Dievą. Kodėl? Todėl, kad žmogui labai sunku prisipa
žinti kaltu. Kas turi drąsos ir tatai išgali padaryti, — lai daro. 
Bet niekas negali versti kito viešai save apsikaltinti, nes tokia 
prievarta būtų nehumaniška, nedora. Gi ir teisme kaltinamasis 
neverčiamas prisipažinti kaltu. Jam leidžiama gintis, kaip iš
mano. Teismas jo už tai nebaus. Dar daugiau: teismas netgi ir 
iš liudytojo nereikalauja, kad jis liudytų prieš save patį ar prieš 
savo artimuosius, pvz. tėvus. Liudytojas gali atsisakyti liudyti 
prieš savo brolį ar seserį.

Todėl šiuo humaniškumo ir doros motyvu negalima reika
lauti ir iš politikos veikėjo, kad jis pats save viešai apsikaltintų 
ar kaltintų savo politinę grupę. Jeigu jis ar jo grupė bus kuo 
kalti, jų dėmes tekelia aikštėn kiti, nes “nieks neprivalo pats sa
vęs apsikaltinti, nebent tik prieš Dievą”.

IŠVADOS
Ginčai, kaip toki, nesmerktini. nes ginčo kelias yra tiesos 

jieškojimo kelias. Nesmerktini ir politiniai ginčai, kaip toki, nes 
ir jais jieškoma tiesa; be to, jie natūralūs ir neišvengiami.

Betgi smerktini toki politiniai ginčai, kurie vedami nedorais 
metodais, pvz., pasigaunant melo, siekiant savo priešininką su
kompromituoti ir pan. Bet atsako tik tas, kas tuos nedorus me
todus politiniame ginče vartoja (negalima smerkti kalto ir ne
kalto. Nehumaniška ir nedora reikalauti politikos veikėją, kad 
jis politiniame ginče pats apsikaltintų save arba kaltintų savo 
politinę grupę. Tavo klaidas ir silpnybes, kurių tu neturi drąsos 
viešai pripažinti, tegul kelia kiti, o tu gi dėkis tatai sau į širdį 
ir pasitaisyk. p. Stravinskas

Vengrams pabėgėliams Aust
rijoje NCWC parūpino 40,000 
maldaknygių, išspausdintų ven
grų kalba.

Begalvodamas apie Valerijono 
ir Onos Šimkų sodyboje Willow 
Springs pastatytą lietuvišką kry 
žiu ir jo šventinimą, atliktą va
sario 16 d., nesuradau kito žo
džio Šimkaus titulavimui, kaip 
lietuvis. Daug yra žemėje kon- 
traktorių ir inžinierų, daug dak 
tarų ir išradėjų, bet tik trys mi- 
lionai lietuvių, iš kurių daug 
mažesniam skaičiui tas vardas 
tetinka. V. Šimkus norėdamas 
pabrėžti, kad šiandien kryžius 
lietuvio gyvenime turi labai di
delę prasmę, pastatė jį savo so
dyboje. Kryžius labai puošnus, 
tikrai lietuviško stiliaus ir ori
ginalus.

Paguodos ženklas
Kryžių, dalyvaujant keliasde- 

š'mt svečių, šventino kan. F. 
Kapočius. Plakant ant namų 
amerikoniškai ir lietuviškai vė
liavai, pučiant žvarbokam vėjui 
prie lietuviško kryžiaus svečiai 
buvo nufotografuoti ir nufilmuo 
ti. Po to sekė vaišės, kurių me
tu, dalyvaujant amerikiečiam ir 
lietuviam svečiam, buvo pasa
kyta eilė kalbų. Vakarui vado
vavo kun. dr. A. Juška, kuris, 
kaip ir visada giedriu humoru 
paįvairindamas, pristatė kalbė
tojus. Dr. P. Daužvardis, žmo
gus tikrai nuoširdžiai dirbąs lie 
tuviškam reikalui, savo kalbo
je pabrėžė, kad kryžius lietuvių 
gyvenime turi neeilinę reikšmę. 
Buvęs Vokietijoj Balfo įgalioti
nis Baltramonaitis angliškai kai 
bantiem pristatė visus amerikie 
čius, kurių buvo nemaža. įskai
tant ir patį miešto burmistrą 
dr. Ross, kuris papasakojo daug 
linksmų nuotykių, santykiuose 
su lietuviais. Be burmistro kal
bėjo kan. Kapočius, anglų kal- 
paaiškinęs kryžiaus reikšmę lie
tuvių gyvenime. Skautininkų 
vardu kalbėjo O. Zailskienė, ta

Klebono mįsle
Kartą sekmadienį klebonas 

užsiminė mįslę, kurios nė pats 
nepajėgė atspėti.

— Mieli parapiečiai, — kal
bėjo, — kai aš žiūriu į jus taip 
puikiai apsirengusius ir poniš
kai atrodančius, man kyla klau 
simas: “Kur šiandien yra tie
neturtingieji ?” Pamaldom pasi
baigus, kai akį užmetu į rinklia 
vų pintines, vėl man atistoja pa 
našus klausimas: “0 kur šian
dien yra tie turtingieji?”

proga įteikdama dovanų N. Ma- 
zalaitės knygą Pjūties metas, 
gi skaučių vardu adresą perskai 
tė Nijolė Jankutė. Vienas kal
bėtojų pabrėžė, kad kryžius nė
ra lietuviams tik kančios simbo
lis, bet jis yra simbolis paguo
dos, sutvirtinimo ir vilties. Be 
minėtų kalbėtojų dar gražų žo
dį nulaikė B. Babrauskas, kpt.
Dirkis, Balfo vardu A. Dzirvo- 
nas, vilniečių vardu Sirutienė, 
at-kų vardu A. Juška, Kultūros 
Fondo vardu kun. dr. A. Balti
nis, Draugo redakcijos vardu 
Al. Baronas, skautų vardu Z.
Juškevičienė, be to, kalbėjo ke
letas amerikiečių atstovų gyve
nančių Willow Springs, Šimkų 
kaiminystėje.

Miela ir gražu
Be pačio kryžiaus šventinimo 

iškilmių buvo paminėta Valeri
jono Šimkaus 50 m. sukaktis, ir
ta proga amerikiečiai angliškai Paminklas ant kapo Dr. J. 
ir lietuviai lietuviškai sugiedojo | Gabrio Šveicarijoje, kurį pasta- 
ilgiausių metų. Vaišės, kurios tė žmona Marija padedama vie-
buvo pažymėtinai gausios, dai
nuojant lietuviškas dainas už
sitęsė ligi vėlumos. Svečių tarpe
buvo labai daug augštų asme- Įvyks vėliau.

no velionies draugo Amerikoje. 
Paminklo šventinimas ir iškil
mingos pamaldos už mirusį

UŽ LIETUVOS 
LAISVI KOVOT,
dar nepervėlu. Agituot ir 
reikalaut, kad maskoliai 
kraustytus lauk iš Lietuvos 
—tai visų gerų lietuvių pa 
rclga.

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo 
kus.

>40 {vairių voku $1.00
Užsakymus ir pinigus siūs 

kitę:
DRAUGAS
4545 WEST 63rd STB., 

Chtaago 29, Illinois

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

tus plunksnakotis, gal kitaip negalėjo, turėjo prie 
uždengtų langų sėdėti su tuo linų kuodeliu. Dabar — 
drausmingas, atsirado bendroje taikos vakarienėje. Ge
rai, kad ir Lina nesipuikavo. Graži mergaitė. Va, 
Viktoras, jo meistras, irgi čia. Ką tu pasakysi, ne 
prie stalo, bet prie virtuvės. Su priejuste, verda ar
batą, kepa dešrytes, deda į stalą, pilsto.

Klebonas mosteli ranka ir pritildo.
— Visi žiūrėkite, mano meistras, geriausias vy

ras. Palauk, kaip tavo pavardė? Ar, pagal pakštį... 
Tilvikas, bet nepilkas. Įversk mums karštos arbatos.

Viktoras linksi visiems, sušilęs pilsto arbatą, 
bet mažai kas į jį žiūri. Samanė blausiu žvilgsniu per
meta jį, dėkoja už karštą stiklą.

Iš salės sugrįžta vikaras.
— Dabar ir aš užkąsiu. Vis nėra kada. Susigin

čijau su muzikantais. Tikros misinginės dūdos. — Jis 
įsidega aiškinti, o klebonas srfibėioja arbatą, pridė
damas gerą žodelį.

Nuo stalo pakyla pavalgę. Vieni dar plepasi, ki
ti traukia į salę šokti.

— Reiktų namo. Norėjau anksčiau parvažiuoti!— 
Samanė sujuda.

— Tai Linos Vilkaitės darbas!
Kunigas Senkus neišlaiko. Pratrūksta skardžiu

juoku. Net apsiašarėjęs, kėdėje sverdėdamas, jis vi
sas purti. Stalas nuščiūva ir atsigrįžia nustebęs: ko 
taip klebonas juokiasi, kas ten įdomaus?

— Kalbame su Samane apie saldų likerį, kurį 
netaiku išliejo notarui ant vizitinio kostiumo, — su
meta jis, braukdamas juoko ašaras.

Ir Samanė nusišypsojo. Koks geras klebonas, 
koks draugiškas, jos neišdavė!

Stalas vėl plepa, tarškina lėkštėm, o klebonas pa
silenkia prie Samanės:

— Man atrodo, kad ne. Ko Linai stumti?
— Ji! Ir čia atlindo, kad niekas neįtartų. Ji širs

ta, kad man pasisekė.
— Vaike, pagalvok. Būtų tave stūmusi, o dabar 

Algį nubraukė. Čia konkurento darbas. Ot kas yra!
Gerai permįslyk, ar kas nemirkteli, ar žodelių nete
pa medum. Tai tikrai konkurentas. Patikai. Tasai 
ir pagalvojo, kad Algis yra kokia tavo širdies pus
tyklė, tai ir brūkštelėjo.

Samanės tamsios akys įsidega. Tokie keisti kle
bono žodžiai, niekada nesurasti jos gyvenime. ......

m , c ... X . v m I — Ko skubėti, jok musų vakaras! — pastebi vi-— Taip, Samanėle! — tvirtina klebonas. — Toksi karajj 
jau gyvenimas. Eini ramiai gatve ir nežinai, kas at
sitiks. Tokie bernai, mėgsta štukas. Nesidėk giliai į

35 tęsinys
— Ką tu! Drąsiau. Visi alkani, o dešros gardžios, 

arbata su cukrum. Tu taip gražiai vaidinai! — ima 
už rankos ir vedasi. “Juk ir aš ją glosčioju”, — šo
ka mintis. — “Ji tokia maža. nuskriausta, reikia glo
bos.” Ir klebonui kažko gaila, kažko graudu.

Stalas triukšmauja, kviečia Samanę. Klebonas 
dūsuodamas sodina šalia savęs. Ir ko dabar grieb
tis? Baisu net pagalvoti! Tačiau rūškano veido ne
reikia linksmai draugijai, neprasitarsi apie tokius 
didelius įvykius. Ir juokauja klebonas senu įprati
mu, išpūsdamas žandus, pasakoja apie prieškarinius 

I vaidinimus jaujose. Visiems klegant, jis tyliai pa
klausia Samanės:

— O kur Algis, jei buvai su juo?
— Jis neateis, jis .... — ji sumišus lenkias į 

stiklą.
— Su merginom sukasi, a?
— Ne, ne! Jis . .. sušlapo 

dimai ir pakelia liūdnas akis.
— Na? Įkrito į pelkę?
— Ne, ne ... Aš bijau ..

sėdėjome prie upelio. — Samanė 
ga jos veidas įsitempia piktai, 
me, kas!

— Jau žinote? Tai įdomu! 
mus barbena pirštais.

— Turi dviratį? — ramiai klausia klebonas.
d si • , • , • , !1Jr- s x — Taip, toj krūvoj pirmas, — lengvu galvos iink-širdj. Reikia juokais nuleisti. Algis įsdčius, oi, iš- . .... , . , . . , .. . ..... .• , < • , . , telejimu parodo j pravirą kambarj, kur suversti dvi-džius ... — klebonas rusena juoku. Linksma jam! Į ragiaį

Per visą dieną kažkas smaugte smaugė, dabar; q Algis?
giedra. Oi. kaip giedra senam kunigui. Ne dėl to, _ Ticaa> kur Algig? _ vikaras tik dabar pa

stebi, kad jo nėra. — Tiek daug padėjo. Kur prasme
go? O dviračio jis neturi, vakar jam savo paskolinau.

— Naktį taip baugu. Vakar po repeticijos jis 
palydėjo, o šiandien ... — Samanė mąsto.

aukai
1 aš galėjau pakilti altoriaus laip 
tais Gal jūs nei nežinojote, kad 
mano tėvas yra vienas iš jūsų. 
Savo darbu jis finansavo mano 
seminarijos studijas. Giliame dė 
kingume aš bučiuoju jo sutinu
sias rankas ir pažadu savo visą 
tarnybą jums skirti”.

Primicija su darbininkais T'k dėka jūsų darbui ir
Italijoje naujai įšventintas 

kunigas Gianni Vignoli savo pri 
micijas atšventė su Rizzoli fab
riko darbininkais Bolonijoje, 
fabriko darbo salėje. Savo trum 
poje kalboje primiciantas pasa
kė: Aš jums dėkoju už pagal
bą man siekiant kunigystės.

— sukužda vos gir-

Jį kažkas įstūmė, kai 
jaudinasi, ir stai- 
— Mes jau žino- 

—* klebonas nera-

kad jis taip greit surado savo “skenduolį“. Tas bai
sus rūpestis, kur kas didesnis už statybą, staiga pa
sibaigė. Dvi dienas jis lėkė, puolė lyg į tamsų urvą. 
Dabar — šviesu, gražu. Žvelgia jo veidas, rasoja aki
niai, dideli delnai braukia stalą. Visus dabar mato 
lyg nušvitusius, geresnius. Va, ir tas Julius, šmaikš-

'(/

(Bus daugiau)

.1
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Didžiajame New Yorke
DIDYSIS MINĖJIMAS

Vasario 16 minėjimas Webs-I
nimo telegrama. Kižytė, kuri
dar atskirai pristatė JAV Kong*

... . .i reso narį Flbod, vėliau pranešė,ter salele vasario 17 d. sutraukei4 , ■ * I kad Vasario 16 proga Amerikosapie tukstantj dalyvių, jų tar- . . . „ .r . »• i x . • Lietuvių Taryba yra gavusi sveipe buvo ir svečių kitataučių. Lie ... „r kmimus iš 11 senatorių ir 55
JAV Kongreso narių.tuvos laisvinimo reikalams su

rinkta apie du tūkstančiai dol.
Minėjimų rengė vietos Altas.

Pagrindiniais kalbėtojais bu- ... ... ,. ,* , ... Minėjimo svečių tarpe buvovo Pennslvamjos kongresmanas . . .... J . . ..... „ matoma ir svetimtaučių atstovų.Damel J. Flood ir "Vienybes D . . . ..... , m ,• Buvo estų, latvių, ukrainiečių irredaktorius Juozas Tysliava. ... . ... , ,
kur' kltų tautyblų organizacijų dele- 

uns gatai. Įdomu, kad dalyvavo Lat-

Du signatarai

Kongresmanas Flood, 
pats yra kilęs įš VVilkes Barre,
Pa., ir lietuvius pažįsta iš ma
žens, pareiškė, kad jam rūpi Lie- XT „ ,, . , .4 - .. , , i Nepriklausomybės Akto signatuvos reikalai. Toliau savo kal-|t_____ e T ___
boję ypač puolė tautinio komu

vijos Laisvės Komiteto pirm. 
Adolfs Blodnieks. Jį ir Lietuvos

trą porf. J. Kaminską vėliau gau 
dė fotografai ir paskiri iškilmių 
dalyviai, sveikindami abu ‘tokio 
gražaus sutapimo proga.

Minėjimas baigtas rezoliucijo
mis. Po to buvo šokiai. Gražią 
minėjimo programą atspausdino 
ir padovanojo "Darbininkas”, 
panaudodamas savaitraščio “Vie 
nybės” Vasario 16 Akto klišę.

BALTIC FREE HOUSE 
PATALPOSE

Vasario 15 d. vakare Lietu
vos generalinis konsulas kartu 
su Lietuvos Laisvės Komitetu 
surengė priėmimą tarptauti
niams svečiams. Dalyvavo pa
vergtųjų tautų atstovai ir visa 
eilė generalinių konsulų, kurių 
šefu New Yorke yra Lietuvos 
generalinis konsulas J. Budrys. 
Negalėjusieji asmeniškai daly-

nizmo idėją. Amerikoje, o ypač 
Valstybės Departamente, kaip 
jis sakė, yra asmenų, kurie pri
taria tai idėjai, bet jis pareiškė, 
kad jis priešinsis visomig ketu
riomis, nes tai yra pačių rusų 
idėja, ir laisvajam pasauliui rei
kia nusistatyti, kad pavergtieji 
kraštai turi būti išlaisvinti. Tau. 
tiniu komunizmu tenkintis ne
galima, tvirtino jis, nes tie tau
tiniai komunistai neatstovaja tų 
kraštų žmonių, bet jie yra Mask 
vos pastatyti. Jis taip pat sakė, 
jog priešinsis ir vadinamai “cor- 
don sanitaire” idėjai. Jis papa
sakojo, kad dabar vis plačiau 
kalbama apie tai, kad tarp Rytų 
tų ir Vakarų būtų padarytas 
valstybių ruožas, kad tuo būdu 
jos lyg izoliuotų Rytus ir Vaka
rus. "Jūs priešinkitės, kiek ga-
l'te, tokiai idėjai, nes jūs puikiai' vauti atsiuntė Lietuvos gen. kon 
žinote, kad Lietuva taptų vi- aului sveikinimus.

riuoa adv. Rastenis yra gavęs iš 
paties dr. Basanavičiaus ir Ilg
šio! išsaugojo kaip brangenybę.

Sveikinimo žodį tarė gen. Lie
tuvos konsulas J. Budrys. Aukų Į 
reikalu vėliau kalbėjo buvęs Bal 
fo direktorius Europoje J. Va
laitis. Dalyvini, kurių buvo apie 
200, suaukojo apie 800 dol. Lie
tuvos laisvinimui.

Meninėje dalyje dainavo ope
ros solistė Vincė Jonuškaitė, a- 
kompanuojant Aleksui Mrozins- 
kui. Jaunas poetas Romas Kisie 
liūs paskaitė savo eilėraščių.
Dramos aktorius Vitalis Žukaus
kas paskaitė lietuvių rašytojų 
kūrinių. Programą vedė šven
tės minėjimo organizatorių pir
mininkas Juozas Cinkus, kuris 
ta proga dar pasakė žodį. Po 
programos buvo banketas ir šo
kiai.

Mačiusieji pasakoja, kad ta
me minėjime buvo atvykęs ir 
laisvietis Rojus Mizara, kuris 
gyvai klausęsis kalbų ir vėliau 
su kitais privačiai diskutavęs mi 
nėrimo programos punktus. Tas 
raudonųjų laikraščio redakto
rius atėjo į minėjimą nusipir
kęs įėjime biletą, kaip ir kiti, 
nes minėjimas buvo viešas. Sa
ko, kad jis ir 25 centus paauko
jęs Lietuvos reikalams, žmonės 
stebisi, koki Čia dabar vėjai jį 
bus atnešę Beje, tas pats Mi- karšUs vanduo, gazu apšild.
žara pastebėtas ir neseniai išė- ; sEeley 8-3669.
jusias lietuviškas knygas Brook
lyne beperkąs I- Nau->am name išnuomuojamas

LLANBOUS 
Įvairia Dalykai
1m

ŠILDYMAS
A. StanėiauskaN instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu-' 
vub (Air oonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.

1546 S. 49th Court, Cicer.
Tel. OLyimpie 6-0775 nuo 8 vai. 

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 va), vakaro: 

OLymplc 2-6752
>4BK:.

O V I N G -
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. Blshop 7-7075 arb» 
PRospeet 8-9842

siems laikams palaidota, jeigu 
Šis projektas praeitų”, kalbėjo 
JAV Kongreso narys Flood.

Minimasis politikas, be kitų 
dalykų, pasidžiaugė lietuvių kal
ba, gražiomis dainomis ir mote
rų drabužiais. Savo kalbą jis 
užbaigė lietuviškai tardamas “a- 
čiū” už jos išklausymą.

Juozas Tysliava ilgiau sustojo' riame redaktorius, kalbėdamas 
ties Lietuvos savanorių auka bendrai apie pavergtąsias tau-

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomas EDVARDAS BAR-Š- 

ČAUSKAS, s. Mato, ausčiau gyv. 
BueutM-Airea, Argentinoj. Prašo at
siliepti jo brolis esantis dabar iLe ta
voje Vladas Barščauskas. Rašyti ad
resu: K. Gedag, 24 River View 
Girde, Little Failo New Jersey.

CLASSIFIED AND HELP W A N T E l> UIS
KKAL ESTATE KKAL ESTATE HELP WANTED — VYRAI

TURI BŪTI PARDUOTAS

NEBRANGIAI
MAY ST. ARTI 34TH

2-JŲ BUTŲ MŪRINIS NAMAS. 
Abu butai po 4 didelius kamb. Už
dari porčiai, karštu vand. apšild. 
Pilna pastogė ir rūsys. Puikiame 
stovy viduj ir iš lauko. 2 autom, 
garažas.

TAROS 7-1804

Hui-ųticite l'itrkc labai švarus ir 
K'i'as mūr. G 7 kamb. Cenlr. šibl. 
alyva. Karužas.

Arti Marija High Seh<M >1 mūrinis 
iiuiiKaiovv '< įr 3-jų kamb., bulas 
atskiru įėjimu.

Hriglilun Parke
Maisto produktų krautuvė ir a 

kamb. butas už jos.
Mūr. su šildymu 2 būt. po 

Kaina $lu,5ųų.uo.
Mūr. 3 būt. po o kamb.
Medinis 3 būt. po 4 kandi
G»Me Parke mūrinis ii tinus.

Verną ir 5 kamb. butas
Kvcrgrccn l*arke medinis su 

ir šibl. am fili pėdų sklypo. I 
kamb. garažas. $ 13,700.DL.

kaluli.

Ta-

rūsiu 
ir 4

EKPERIENCED —

PRINTER
Two-Tliirder vvith Kinge liaekgrouml 

msaltsl...
Top Pily —

Km plo v ei- lienel'ils. —
Any nge eonsidereil. — 

Apply iu Persisi iii —

C. L. BARCLAY 8c Co.
1220 W. VAN BUREN ST.

FIIIMB INO
Ldcensed. bonded plumberr

Joks darbas nėra didelis ar maž&r 
laoldte dabar. Kalbame lietuviška

Tet REpubUc 7-0844 
WAIbmok 5-8451

Mūr. 2 bt. reni r. šihl.—lik $17.700
Mur. 4 bt., 2 did. sklypui, sav, iš

vyksta, tik $25,500.
Mūr. 3 bt., kiautuvė, kaina dėl li

tro. nupiginta.
Daktarų dėmesiui — ofiso |m t įli

po* 2 bt. su visais patogumais, grei
tinu pardavimui nupiginta.

Turime daug prieinamu kaina gerų 
namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384

(prie Galilomia g-vės)

IŠNUOMUOJAMA

Išnuom. 5 kamb. buitas — vo-

rAltkHOl.M i
3-jų butų mūrinis namas. 3 po 5 

kamb. Uždari porčiai. Apšildomas. 
Keramikos koklių vonios. Karštu 
vand. apšild., štoke ris, 2 autom. ined. 
garažas.

_ Z-jų butų mūrinis — j ir 6 kamb. 
Keramikos koklių vonios. Autom, 
alyva apšild. 2 auto. mūr. garažas.

Kampinis mūrinis namas — 4 bu
tai po 3 kamb. Autom, alyva apšild. 
2 autom. mūr. garažas, šoninis pri
važiavimas.

GltANT WORKS

kandi., tuoj galima užimti ubu 
tas, statytas kaip sau.

Mūr. 4 kamb. pečiais ftild., 
$10,500, tuoj galima užimti.

Mūr. 2 po 5 eentr. šibl., tuoj gali- i 
tna užimti vienų Indų, kaina tik 
$23,000.

Mūr. 5 kandi, ir taverna, eentr. 
šild., garažas.

Mūr. 3 butai ir maisto krautuvė, 
labai gera vieta, labai geros sųlygos.

ŠIMAITIS REALTY,
IHCOME TAX

2737 W. 43rd St„ CL 4-2390

m- ,

tik

I Šioje nejudomo turto pardavimo 
ištaigoje perkant ar parduodant, JQ-

, aų laukia greitas ir telalngaa patar 
navtmaa.

kam. butas suaugusių šeimai.
Tel. LUdlow 5-1983.

VENTA
4409 SO. FAilRFlEIJI AVĖ. 

LA f. 3-3881; LAf. 3-9027

. .Geriausi pirkiniai šių savaitę: . 
Saujas mūr. 2 po 5, e< ntr. šibl.

kiekv. luitui atskirai, did. ir šviesūs

IteikulillgUH V iilutinin amž. vien-
guogis vyras dirlbti pieno ūky: vai-
ruoti traktoriŲ, melžti ir I. t. Ne\v
York vaisi y beje. Jllllll Pilll/ll, lt. l».
1, llodsaHi, Aeu Y<M*k.

HELP WANTED MOTERYS

Permanent Position
Neitr Nortli Side Gili 

i’ret'erred
START AT $70.00 PER WEEK

GENERAL CLERICAL 
POSITION

Liglit — shortliand, billing 
()<ler-writting, l'iling ete. 

mie oi- 2 years experience helpl'ul.
5 da.v week.

Exeellent working vonditiou. 
Gali 9 to 5:30 P.M.
MICHIGAN 2-3711

BU1LDING & REMODELLNG
NORVILĄ

kial ehtate sales 
3««O W. 59tb St. Tel. Prospeut 8-0454

tt-šių butų medinis naiiiiui. G (ki 4 į 
kaluli. Alyvos pečiais apšild. Geros I 
pajamos.

«-iy butų mūrinis namas, plius 5 
sklypai. Pečiais apšild. Geros paja
mos.

I’AOLI KKA1.TY CO.
Mlltt U. litb Si. Ol.ympie 2-52iŠ

2-jų a ilgšių mūr. 2 po 5 kamb. 
Prie G5th ir Honiu.il Avė. Karštu 
vand. apšild. I.iuksusinė vonia ir 
virtuvė. Nauji alum. langai, sielai ir 
durys. 2 autom. mūr. garažas. Arti 
parko, krautuvių ir susisiekimo. Vie
nų butų tuoj galimų užimti. $9,0IHi 
/mokėti. Itl.piildic 7-7:121.

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planu-; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.: VI

Namų tel. Itlshop 7-:t:tl4>.
. Y Il ginio 7-1229.

ŠIMAIČIAI
Retdty - Ruildcrs - Insiir-nm'e 

27:17 \VcM. IZl'd Street

Našlė išnuomuoja kambarį mo
teriai. LABAI PIGIAI.,

2319 W. 47th Place, 
______  YĄrds 7-6985________
MAKQUETTE PK. išnuom. įvai
riam bizniui tinkamų pnlalpų. I gyv. 
kamb. užpakaly. I‘lios|»ect 6 2191.

Išnuom. kambarys, dirbančiam as
meniui. Su valgiu ar be valgio. 7904 
S. Emerald Avė. RAdclift 3-8758.

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūpinimas.

Pildome imsime Taksus 
VISI/ RCšIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS

“Varpas” Real Estate 
General Insurance, Notary Public

591« So. \Vestcru Avė.
REp. 7-«HStt arba HEm. 4-7085

iš lietuvių priėmime dalyvavo 
New Yorko laisvinimo veiksnių- 
ir visuomeninių organizacijų bei 
spaudos atstovai. Buvo spaudos „ ir amerikiečių laimių

bei Jungtinių Tautų. .apie jį žinantieji prašomi rašyti:
L. M., 129 Gloucester Grove, To- 

Vasario 16 proga “The NewĮronto 10, Ont., Canada.
York Times” įdėjo vedamąjį, ku

Jieškomas ANTON MEŠKAUS
KAS, anksčiau gyv. 4732 S. Da- 
men Avė., Chicago 9, UI. Jieško 
brolis Kazys Meškauskas įš Lie
tuvos. Atsiliepti adresu: Stanley 
Urnezus, 4509 S. Paulina SL, Chi
cago, 111.

pabrėždamas, jog, kad ir kaip 
didelė nūdienių lietuvių auka 
Lietuvai būtų, ji vistiek dar ne

tas, primena, kad Vengrija, ku
ri pastaruoju laiku atkrepiė pa
saulio dėmesį, esanti tik viena

atsveria anų aukos, kai jie Lie- ’-š dešimties tautų, kurios yra 
tuvos laisvei aukojo savo bran-■ 8°vietų pavergtos ir yra pana
giausią turtą — gyvybę. Gen. į šiai nukentėjusios, kaip Vengri- 
Lietuvos konsulas New Yorke ja ar net daugiau.
Jonas Budrys savo trumpame1 Konkrečiai apie Lietuvą re- 
žodvje chronologiškai peržvelgė daktorius kalba kaip apie tautą, 
Lietuvos laisvės bylą. kurios bolševikinė aneksija ne

tik nepripažįstama, bet yra te- 
Meninė < alis belaikomi ir suvereninės Lietu-

Po kalbų buvo meninė dalis, j vos diplomatiniai atstovai. Ta- 
kurią atliko Brooklyno Operetės &au tie atstovai, kaip sako laik- 
ehoras, vadovaujamas J. Stan- raštis, negali prabilti Jungtinė- 
kflno. Kaip solistas pasirodė A-ise Tautose. Todėl laikraštis pa- 
merikoje gimęs ir augęs jaunas geidauja, kad jų balsas laisvės

Jieškomas KUN. ALFONSAS 
PETRAITIS, gyv. Lietuvoje, Uk
mergės rajone, Gelvonių parapi
joj. Jieško giminės gyveną Lietu
voje, Pasvalio mieste. Jieškomasis 
ar žinantieji, atsiliepti šiuo adre
su: Jonas Giedrikas, 1835 Cha- 
tham St., Racine, Wisconsin.

bas-baritonas .Arnoldas Vokie- 
tait’s. Jis padainavo lietuvių 
liaudies dainų ir operų arijų, a- 
kompanuojant Aleksui Mrozins- 
kpi. ,

Apie jauną menininką, kurio 
gražiu balsu plačioji New Yor-

vardu turėtų būti išgirstas. 
Vėliau “The New York Ti

mes” skyrė vietos ir lietuvių 
minėjimui, vykusiam Webster 
salėje, aprašyti. Duodamas tru
putį istorijos, laikraštis iškėlė 
faktą, kad minėjime kalbėjęs

Jieškomas KOSTAS BURKA g. 
Lietuvoje Žeimelio vals.. Skaru
lių km. Dingęs 1944 m., traukian
tis vokiečių armijai iš Lietuvos. 
Jieško Barbora Aperavičienė, gyv. 
Krasnojarske. Jieškomasis ar ži- 
namtieji, atsiliepti šiuo adresu: 
Jonas Giedrikas, 1835 Chatham 
St., Racine, Wisconsin.

Jieškoma REGINA MALINAU
SKAITE, Amerikoje gyvenanti 
nuo 1934 metą, gyv. New Yorke. 
Jieško motina: Stasė (Malinaus
kienė) Rudienė, Daugodų kaimas, 
Raseinių rajonas ir paštas, Lithu- 
ania.

ko lietuvių visuomenė turėjo pro, Kongreso narys Flood reikalavo 
gą pirmą sykį pasigėrėti, susi-, nepripažinti tautinio komunlz- 
rinkusiems papasakojo Lietuvos
operos solistė Barbara Darlys.
Ji buvo specialiai atvykusi iš

EDVARDAS šKlĄ-Jieškomas 
DAUSKAS. Taippat jieškomi: 
PRANE ADAMONIENE, jos vy
ras PETRAS ADAMONIS, ir jų 
vaikai DANUTE, ZITA ir NARCI
ZAS. Atsiliepti adresu: lAntanina

PROGOS - OPPORTUNITIES į

Savininkas parduoda FOUN- 
TAIN & SNACK BAR & DA1RY 
KRAUTUVĘ. Labai judrus biznis. 
“60,000 sales volume”, Turi par
duoti dėl silpnos sveikatos. Ne-i 
brongiai skubiam pardavimui.! 
Pamatę, įvertinsite gerą vertybę.; 
Skambinti "TIJxedo 9-9410 arba' 
AVenue 2-0734.

PELNINGA NUOSAVYBE, 4501- 
03 S. Paulina. Gerai įrengta ta
verna, daranti gerą biznį, 9 butai, 
visi iŠnuomuoti, 15 miegamųjų, 
turkiškos maudynės su visais įren
gimais. Sav. priverstas greit par
duoti prieinama kaina. Dėl infor. 
skamb. savininkui, klauskite Char- 
lie. PRospeet 6-7291.

Dėl ligos skubini parduodu n m s

NAMAS SU LIKERIŲ PARDUO
TUVE IR TAVERNA.

Geroj vietoje. Gerai einąs biznis. 
Morgiėių duoibi savininke. 3529 So.
Halsted St.

MARQUETTE PARKE, 2447 
W. 69th St., parduodamas 

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

TAVER5A — l'žkandžiai. Puikus 
nuolatinis biznis. 2 augštų namas. 4 
kamb. užpakaly, 1 — 4 k.. 1—2 kamb. 
butai viršuj. Geros įplaukos, Atdaras 
visų dienų, šalia fabriko. Arti 47th ir 
Ashland 4555 S. McDonald arba 
skambinti Klshop 7-9347.

mo, koks dabar kyla Lenkijoje.
Laikrašt's taip pat priminė, jog 
šeštadienis — vasario 16 d. —

Washingtono su “Amerikos BaL^New Yorko mieste ir valstybėje i Radauskienė, Vytauto g-vė Nr. 
so”. tarnyba įrašyti j juostas iš-mero ir gubernatoriaus buvo pa i ’ » tamuania.
kilmių minėjimą. ■' skelbta Lietuvių diena. Eleonora Krftuchurtas - Sbabi-

Vakarą pravedė Alto narys I ,£$£ ?&ro“”£ Mr. SVOBODA, Real Estate
adv. A. Oslapas. Skautia ir skau, VASARIO 16 IR DR. JONAS Į muaJo Rygoje, 1913 m. Buvo gir- brokeris, 6013 W. 22nd St. ir 3739
tės buv ogarbės sargybose prie j BASANAVIČIUS , dėta kad jitt gyv. San Francisco, 'Y- 26th St., pardavė mūsų 2-jų
vėliavų, o kun. J. Cekavičius su-! Dvi sukaktis iškart paminėjo Calitoradą. Jis pats arba apie jį ‘aik.;
v iKA- i nt vi 'tautinėm niraei i™, iefitadle- žiluurtAej1 prašomi atsiliepti Muo St., o mes per Ji vėl pirkome nuo-kalbėjo invokaciją. New Yorko tautines organizacijos šeštame-, adre9u; He*^n Krauchunai Macas, savybę adresu: 2738 S. Ridgeway,

D ft M E S 1 O I

AJtč vardu kalbėjo pirm. adv. 
St. Briedis. Jis trumpai nušvie
tė Vasario 16 istoriją, nurody
damas, kad pastarieji įvykiai už 
geležinės uždangos rodo, jog

nį, vasario 16 d., Broklyno Lie- 5416 S 
tuvių Piliečių Klubo patalpose.’ 32, III. 
Pagrindiniu kalbėtoju buvo iš 
Bali Įmotės atvykęs adv. Nadas 
Rastenis. Savo išsamioje ir po-

IvTacaA
Ealrfleld Avė., CKicago esame labai patenkinti.

I Mr. & Mrs. Zwara

bolševizmas turi subyrėti, ir Lie etiškai sutormuloutoje paskaito- 
tuva vėl atsikurs laisva ir ne-.F j’8 peržvelgė abidvi sukaktis, 
priklausoma. Didelio susidomėjimo susilaukė

' jo brangus prisiminimas — dr. 
Sveikinimai ir proklamacijos , j Basanavičiaus akiniai, ku-

Amerikos Lietuvių Tarybos ........ ■
Informacijos Centro vedėja Ma-i 
rijona K’žytė perskaitė visą ei
lę sveikinimų. Jų tarpe buvoi 
valstybės sekretoriaus John F.
Dulks pareiškimas, kuriame sa
koma, kad JAV šios sukakties 
proga reiškia pagarbą nenuils
tančiam tautų pasiryžimui at
gauti savo tautines teises, ku
rios taip negailestingai ir netei- j phbnvmerata: 
singai bolševikų išplėštos. / k*m£*jav ^uinado)

New Yorko miesto mėro var-lU4Henri*___________

Jieško VINCĄ BUKŠNĮ, kilusį 
M (tokių apdkr., Griškabūdžio vai.,! 
Smilgių km. — spėjama, kad jis 

iko

REAL ESTATE

dabęr gyvena Detroite, ji įieško PAJAMŲ NUOSAVYBE. 
Eugenija BUKSNYTE, d. Juozo, po 5 kamb. Mūrinis nam
Jis pats arba žinantieji apie

R rąžomi atsiliepti: F. Sutkus, 51 
To. Aust i n ftlvd.ą Oak Park, PI,
PLATINKITE “DRAUGĄ’

2 butai 
namas, kam

pinis sklypas, priemiestyje. Pilnas 
rūsyH. Autom t. gazu apšild. 2 au
tom. garažas. Puikiame stovy. 
$23.560. Išsimokėjimo sąlygos. 
Telef FO 9-7792.

DRAUGAS 
THE UTHUANIAN DAILY FRHtND 

4545 W. 63rd St, Chicago 2», fflh*. tai. LUdlevr 5-9SM
Entered m Sacond-ClaM Matter March 11, 1911, at Chloaga, Itllnoto 

Uq4m Uta Aet Of Marei a, 1«T».

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

Men.Ker of the CathoNo Preaa AlTn 
Puhltahed dally, »ojt ffuadara 

by th«
HtbuivoUn Catholto Fraea Boeiety

9UMCRIPTION RATB8 
fS.oo per r«ar outatda of Clilaa<' 
tt.AD per year In Chicago A Cloan-. 
fS.ao per rear in Canada 
Foratgn t-l 1.00 per

99.9A
tl.00

9ti.ee

M metą 
5.00
94.50
95.50

S mln
41.79 92 50 
ia.ee

91.95
9i.ee 
9i. a»

iiiiiiiiiiiiimiiiiiiHiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiii
Jei turite parduoti ar Išnuomo

ti. pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu: Vlrglnis 7-6640.

dU jo proklamaciją perskaitė jo node^dja atr&tpsntua talao savo ouoflflra. Neaunaudott] atralpenlų n« 
„mov... Buvo ir Now Yorko
valstybės gubernatoriaus sveiki-' »< „ --------------- -- ............. . imkite tlicn. Draugą

ATDARAS APZlf RMl.MI I nuo 1-5 
3017 VV. »i7tli Street

5‘-į kamb.. 3 mieg. k., mūrinis. 42 
pėdų sklypas. Koklių, vonia., spintos 
virtuvėj. “.Ovcrhead sewers” — ka
nalizacija,, autom, apšild. Marųuette 
Pu rko apylinkėje. I’< frtsmoiitli 7-0701

ŠVARI S, STIPRIAI PASTATY
TAS mūrinis namas — 2 butai po 5 
kamb. Gazu apšild. t'ždan porčiai 
užpakaly. Daug priedų. 2 autom, ga
ražas. Sklypas 30x125. Apylinkėje 
2i>t.li ir Central Pk. Avė.

RRICK HARinVAKi: stori:. — 
Geležinių daiktų krautuvė. pasek
mingai veikianti per 43 m., su 7
kamli. Imtu ir “kitcbenette” imlu 2- 
m« ailgšte, ir sandeliu pastogėje. 3- 
me. Karštu vand. apšild. -2-jy a ilgšių, 
2 autom. mūr. garažas. Kaina 
$3l,5oo. plius inventorius ir l'ikče- 
riai, jei pageidaujama..
HENRY E. HA.MMER. 3522 W. 2«lh 
St., Itisliop 7-01100 arba RIverside 
7-2SH7.

Savininaks puri Imsią |Ntjanių mio- 
savyls,' .. luitui po 5 k. Automatiškai 
gazu apšild. abu butai. 2 aulom, ga
ražus. Pilnas rūsys. Namas gerame 
stovy. Arli 35th ir VVallace. Susitari
mui apžiūrėlį skambinti Rl-:publie 
7-7HI3.

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospeet 8-3579 (vak. ir seuad.)

J. BREIVE and SON
CONSTKUCT1ON COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, IU.
Statome naujus namas ir garažas. 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairias remonto darbas, skabiai, 
gerai ir pigiai.
Saukite DAnube S-279S boo 9 vai 

ryto iki 7 vai. vakaro, 
rel. OLymplc 2-5121 nuo S vai 

vakaro Iki 11 vai vakaro

REAL ESTATE
Paskolos. Ne j. Turtų Valdymas 
VISŲ RUSIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALON1S.
Namų PRospeet 8-2071

PIRKITE ir parduoktte savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patarna
vimą z

F. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpubiic 7-9400

$13,500 PILNA KAINA. 2-jų bu
tų mūrinis namas. 4 ir 4 kamb. Ga
za aĮišild. Apylinkėje 26th ir LAwn- 
Jale Banko. Garažas. 35 pėdų skly
pas. Uždari porčiai. įmokėti $2,500. 
SVOBODA, 3739 W. 26th St. LAwn-

$2,800 įmokėti. 2-jų butų mūri
nis namas. 5 ir 6 kamb. 2 blokai 
į rytus nuo Western Electric. Rū- 
sy.s. Centrinis apšild. Garažas. 
$16,900. SVOBODA, 6018 Cermak

LAwndaIe 1-7038._____
PAJAMŲ NAMAS. l'/2 augšto me 
dinis, apkaltas. Pilnas rūsys, garu 
apšild., tokeris, tile virtuvė. 6 km. 
apčioje, 4 kamb. viršuj. Įkainuo
tas skubiam pardavimui—$11,500-: 
Įmokėti tik $3,000. 5338 S. Union 
Avė. Kreiptis į saąininką. PRos- 
pect 8-1273.__________

2-jų Imtų mūr. namas. Arti 2«th Į

ir Spi inafi'-ld Avė. 5 ir 4 kamb. Spin
tos virtuvėje. 2 autom, garažas. Sa
vininkas turi tuojau parduoti. TlktuJ
$15,500. I,Awml»le I-7OSM.

TIKIIAS l’IKKIN'VS. 2-jų butų 
mūrinis namas 5 ir 5 kamb. (la
žinis centrinis apšild. Koklių, vonia, 
l ždarl porčiai. Arti 2«1h ir Sawyer ] 
Avė. Tik $13.9011. IAuimIhM I-70SS.

LIKT. AI’IiltU DOS AGENTU KA
Visų rūSių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bes pa.tvirtlnoH kainos.

I’rleA darydaiui apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
YYAlhi-ook 5-5«7l

INTERSTATE INHERAMTl AGENCY 
OIOS s. Ashland Avė., Chicago !$«, III.

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas.

Income taksų pildymas 
P L E 0 R A S 

RSAL BSTATB 
2785 West 71st Street 

Visi Ulefonai: WAlbrouk &-«015

Kemkite dien. Draugą!

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVĖ |

MŪRAS
Ruildcrs Gen. Contractors y

Atlieka planavimo ir staty- H 
bos darbus gydytojų ofisų, gy- į < 
veliamųjų ir viešųjų pastatų. a

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:
KINAS STANKUS $

Kasdien nuo k vai. ryto iki ii 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus. ,

Tel. PRospeet 8-2013 
6800 SO CAMPBEI.L AVĖ.

Chicagc 29, III. .

□ss'tirsa ti *2*
Statome

NAMUS IR
GARAŽUS

Ir atliekame visus statybos Ir per
tvarkymo (remodeltng) darbua

MASTER BUILOERS
General Pontracting Co.

(Sav. V. Sodeika ir J. Skorubskas) 
1800 8. 4«TH CT.. CICERO 50. ILL. 
Tel. OLympio 2-7891: TO 8-4280

HELP WANTED — MALĖ

GHltV P.UAMV RH’OHAVVKft.
Apylinkėje Sacramento Ir 25th St. 4 
(uitų mūrinis namas. Rūsys. Karštu 
vand. alyva apšild. 5 autom, gara
žas, Sklypas 5<> pėdų. įkainuotas sku
biam pardavimui. — $23,100. I,Ana
linio I-7II8M. _______________

IIERtVVN. Gražus 2-jų butų mū
rinis namas. Rūsys. 5 ir f> kamb. 
Koklių vonia. Spintos virtuvėje. 2 
autom, garažas. TOnnhalt 8-24*0.

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

INDUSTRIAL ENGINEERS
AND

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

PERSONNEL MANAGER
Rockwell Manufacturtng Company

Bo\ 151 Barberton, Oliio,

31 n n tų statyba, įvnlros imlnlsynml 
Ir imrdnvimnM. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai iš- I 
planuotas, patogus, gražus Ir pigus, j 
pirkite ar užslsnkvktte pas

V. AIMKUS
Susitarti šaukite TF.rminal 9-5331 

nuo S vai. p. p kasdien ir seknta- 
dluniAis nuo 10 - 4 vai. Adresas- 5lk
Aoiloli. ttlllow Springs, III.

Point of Purchase Cardboard Sample 
Maker and Canstruction Expert

We necd an outsianding man to head up our sample making 
and conatruction department—a man who knowa motion, dimen- 
sion, motiniing and fininhing. Ali traveling and moving expense-< 
to Milwaukee paid. Numeroua employee benefits. \\ e are willing 
to pay a high nalnry for a talenled individual. VVorking con- 
ditions excellen. Organization voung and aggreasive.

l’hone JVM HARTING
DISPLAY CORPORATION

521 N. Bro«lway, Milvraukee, WlMen*in
BRoaduay 6-9222

Honiu.il
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Cicero, III.
Jaunintas Kražiai dirba

Mūsų lietuviškasis jaunimas 
vis dažniau ir plačiau įsilieja į 
mūsų kultūrinį ir visuomeninį 
gyvenimą. Tai turi būti džiugu 
kiekvienam sąmoningam lietu
viui, nes bus kam senesniuosius 
ir pavargusiuosius pavaduoti. 
Jaunieji įpratę prie kultūrinio 
ir visuomeninio lietuvių gyveni
mo, liks visam gyvenimui sąmo
ningais lietuviško darbo darbi
ninkais. Malonu konstatuoti, 
kad šis mūsų jaunimo aktyvus 
pasireiškimas kultūriniame ir vi 
suomeniniame gyvenime randa 
tinkamą pritarimą, įvertinimą ir 
bendradarbiavimą
tarpe.

Cicero ja tinimas

no mūsų meilės ir prisirišimo 
jausmus gimtajam kraštui. Pati 
referentė savo referatą perskai
tė jautriai ir įtikinančiai.

Meninė dalis

I’o referatų sekė meninė dalis. 
Miške trys partiza ta: — K Nor 
vaisa, A. Radys ir Vasiliauskas 
— atliko Lietuvos miške vėlia- sklandžiai pakaitomis prave lė 
vos nuleidimo iškilmių muziką, I Dalė Orentaitė ir Birutė Strikai- 
kuri nevienam išspaudė aš ras. j tytė.
Toliau sekė vaizdelis: “Šaukiu

kienei, J. Bobinienei, B. Jamei- čiai; po $5: Kazimieras Bauras, i Strikolio kabinete, 
kienei, inž. J. Arštikiui, J. Krei-| Juozas ir Agota Lazdauskai, Pe-'lttn^ Avė. 
vėnui, J. VaBaiėiui, J. Remiui, Uksas Mockaitis, Kairys, Stepas 
J. Budžiui ir J. Žukauskui už pa Blynas, J. Klim, Antanas Skir- 
gelbėjimą jauniesiems minėjimą ka, Alfonsas Radvilas, Vladas 
suorganizuoti ir jį pravesti. Barius, Julius Valiulis, Juozas 

Minėjimas buvo baigtas Tau-! Bernotas, po $3 — J. Žemaitie- 
tos himnu. 1 lis. Kiti aukojo po mažiau.

Minėjimo programą gyvai ir| Aukų surinkta 177.10 dol.

aš Tautą” — žodžiai B. Brazdžio 
nio. Vaizdelį režisavo J. Vaičiū
nienė ir A. Baukienė Prie de
gančio aukuro jautriai deklama
vo, vaizduodama Lietuvos dva- 

I šią, T. Suvaizdytė. Jai akompa
navo pianinu M. Prapuolenis irvyresniųjų V... .. . ... ,, 10 vaidilučių, zodz us palydėjo 

| maldos judesiais.
Programą papildė jaunieji pia 

Viena iš veikliausių lietuvių! nistai, paskambindami po kūri-
kolonijų yra Cicero. Kolonijos! nėlį. Skambino J. Bigelytė, O. 
lietuviškajam veikimui didelės! Šmaižytė, 1. Cibulskytė, O. Krei- 
teigiamos įtakos turi Cicero Šv. vėnaitė ir vienas iš stipriųjų jau 
Antano parapijos klebon is pre- įlųjų pianistų Al. Vasaitis. Me- 
latas Ignas Albavičius. Jis sa- niškai padeklamavo Bobinaitė. 
vo nuoširdumu ir visuomenišku Po pianistų Cicero lietuvių cho- 
nusiteikimu sudaro palankias są , ras. pirma mergaitės, o po to 
lygas lietuviškosioms organiza-į mišrus choras sklandžiai ir gy- 
cijoms veikti ir gyvuoti. Didelės ( vai padainavo keletą gražių lie- 
prelato paramos dėka Cicero tuviškų dainų. Choru: vadovau- 
veikia Augšt. lit. mo-la, vadovau ja jo nepailstamas vadovas J 
jama žinomo pedagogo kun. Kreivėnas. Meninę dalį baigė Ci-

Minėjimo metu geeną gražiai 
puošė gyvasis paveikslas Lietu
va (Jolanta Grigalauskaitė). ku 
ri vienoje rankoje laikė tautinę 
vėliavą ir prie jos kelių buvo 
Lietuvos herbas. Lietuva buvo 
apsupta astuonių jaunų liet ivai- 
čių. Z. S.

White Plains, N. Y.
Lietuvių Bendruomenės nauja 

valdyba

Aukos skiriamos ALTo reika
lams. Vietinis Alto skyrius vi
siems dalyvavusiem ir aukavu- 
siem Lietuvos laisvinimo reika- 

1 lama taria širdingą ačiū.
Gaila, kad negalėjo dalyvauti 

kleb. kun. J. V. Kazlauskas, ku
ris gręždamas iš laidotuvių su
sižeidė automobilio nelaimėj ir 
jau antra savaitė guli lovoje. 
Parapiečiai ir visi Bridgeporto 
etuviai linki greit pasveikti.

O.

Grcznd Rapids, Micb

4605 S. Ash-
Dr. A. Narbutas skaitys paskai

tą: "Pažanga tuberkuliozės gydy
me’’.

Dr. J. Valaitis projekcijos apa
ratu demonstruos patologijos pre
paratus.

Ryšy su šia tema bus nagrinė
ta atitinkama ligos istorija ir bus
pravesta diskusijos. Į šiek tiek prasivėrė šalpos kelias

Visi lietuviai gydytojai kviečia- jie tik j tėvynę Lietuvą, bet ir į 
mi dalyvauti ir nevėluoti. 1 šaltąjį Sibirą, juk ir ten nemažas

Norintieji įstoti Draugijon su-j skaičius mūsų tautiečių yra, ku- 
sirinkime galės užpildyti atitinka- rie laukia mūsų pagalbos. Tad bū 
mus pareiškimus. kit malonūs paaukoti šį sekmiadie-

l nį, vasario men. 24 d., trumpą va-
— Pranešimas. Vilniaus Krašto landėlę laiko šiam kilniam tikslui.

mėn. 24 d. 11 vai. 36 min. para- dirbti tą kilnų šalpos darbą. \ isi 
pijos salėje, 6812 Washrtenaw Avė. jauskime pareiga padėti ten esan-
šaukia metinį skyriaus narių ir 
prijaučiančių visuotinį susirinki
mą. Skyriaus valdyba prašo visus 
kuoskaitlingiausiai dalyvauti. Taip 
pat prašo visas draugijas, bei lie
tuviškas organizacijas, kad jo6 
prisiųstų nors po vieną atstovą, 
nes Balfo šalpos baras didėja.

gausiai dalyvaudami susirinkime 
Iki šiol būvote dosnūs, suaukojote 
didelius kiekius rūbų bei avalynės 

16-jal paminėti, bus šį šeštadienį įp nemažas sumas pinigų. Esate. 
(7:3° t-Va1' vIm” Pavyzdžiu visiems Chicagos Bal-
S a j Je- “ r- skyrtans. Juo skuitliugiau .to-

Lietuvių Sąjungos Chicagoe sky
riaus narių sUBlrinkimas — kavu
tė, su trumpa programa Vasario

tiems mūsų tautiečiams. Mes čia 
esame sotūs, tad atjau kime al
kanus ir skurdą kenčiančius sa
vo tautiečius. Tad dar kartą pra
šome visus kuoskaitlingiausiai da
lyvauti susirinkime ir padėti su
daryti darbščią vadovybę. Be jū
sų paramos ir aldlankymo, sky
riaus veikla gali visai sustoti.

Be to, Chicagos Balfo apskrities 
valdybos reikalų vedėjas Dzirvo- 
nas padarys pranešimą iš Balto 
seimo darbotvarkės.

Balfo 5 skyriaus 
VALDYBA

III

prof. P. Dambrausko, kuri akty
viai reiškiasi vietos lietuvių gy
venime. Aktyviai visuomeninia
me gyvenime reiškiasi Lietuvių 
Bendruomenė, ateitininkai ir 
skautai. Tarp lituanistinės mo
kyklos ir čia paminėtų organi
zacijų yra darnus bendradarbi a 
vimas. Vieni kitiems talkininkau 
ja ir padeda, organizuodami iš
kylas, pasilinksminimus, minė
jimus ir t. t.

Nepriklausomybės šventės 
minėjimas

Sutelktomis jėgomis jaunimas 
pereitais metais labai gražiai 
pravedė rugsėjo 8-tos Tautos 
šventės minėjimą, kurio atgar
siai pasireiškė ir apylinkinėse 
kolonijose. Šiais metais tos pa
čios organizacijos kartu su Aug 
štesn'ąja lituanistine mokykla 
suorganizavo Lietuvos nepriklau 
somybės šventės minėjimą, įvy
kusį vasario mėn. 16 d. Cicero 
Šv. Antano parapijos salėje. Mi
nėjimą organizavo ir pravedė taip svarbaus ir švento tauros 
jaunimas-, talkinamas kaikurių reikalo, mes primename visoms
aktyvesnių visuomenininkų. Vi-j grupėms ir jų veikėjams būriną 1 mas kalbėjo kun. P. Pranokus, 
sas minėjimas užsitęsė apie dvi! reikalą kovoje dėl tautos laisvės į po jo svetys kalbėtojas Pranas 
valandas. Programą parengiant laikytis ko didžiausio vieningu- Vainauskas plačiai nušvietė Lie-

cero tautinių šokių būreVs, va
dovaujamas Br. Ja -.'.eikienės.

Rezoliucijos

Minėjimo dalyviai priėmė dvi 
rezoliucijas, kurias patiekė stu-

Dar dėl “Lietuvaitės”
Operetės “Lietuvaitė” muzika 

yra J. Žilevičiaus, libretas — J. 
Steponaičio. Vaidino G. Oksien'ė,

~ . o .. , A. Totoraitienė, A: Kovera, S.
Dailydenas (perrinktas 3-t.eras Svarcalt4 s ivanauskaSi j. Pu0 
metams) Vmea3 Kabasas (per- lfl Maskeliūnas ir
rinktas 4-tlema metams) ir Pet-I A p^aanu. Dalyvav0 tauti.
ras Jakelaitis po vienų metų per . , , . ' .' . .. .. .... . , nių šokių grupe vadovaujama
traukos vėl gr,žo ladininko pa-, j PuodaSnienė3. Muzikiniai pa 

J revizijos komiai], pianinu „ £
latkienė. Režisavo — A. Kovera.

LB White Plains apylinkės me 
tinis narių susirinkimas, įvykęs 
vasario 9 d. vienbalsiai išrinko 
1957 metams valdybą: Stasys 

srrinktas 3-tiems 
metams), Vincas Kaliasas (per-

reigoms
išrinkta: Ona Holdefehr, Benys' 
Slipikas ir Antanas Usinas.

Naujoji valdyba savo posėdy
je nutarė, Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo 39 metų 
sukaktį, Vasario 16 d., minėti 
kovo mėn. 9 d. M’nėtą dieną šv.

Dekoracijos — A. 
berg. Apšvietimas -

Schnacken- 
- I. Trepinš.

Kaip bute atsiranda 
drėgmė?

dentė N. Kazlauskai. Pirmojo- (Antano bažnyčioje( silver
je rezoliucijoje primenama vie

nybės reikalingumas lietuvių 
tarpe: “Švęsdami trisdešimt de
vintąją Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo metinę sukaktį, 
mes, Cicero lietuviškoji visuome 
nė, reiškiame savo nepakeičia
mą nusistatymą visur ir vis o- 
met remti vedamą kovą dėl Lie-

vakare 7 vai. Community Center 
salėje (Underhill Avė ir Madi- 
son St. kampas East White 
Plains, minėjimas-pobūvis-vaka- 
rieriė. Minėjime pasakys kalbą 
New Yorko apygardos atstovas.

Valdyba

Bridgeport, Conn.

PROGRAMA:
1. Vasario 16-sios esmė,
2. Solisto Broniaus Jaučio dai

nos, akompanuojant muzikui An
tanui Nakui,

3. Panelių kvintetas,
4. Deklamacijos ir kiti įvairu- 1 

mai.
Visi nariai ir kiti tautiečiai, no

rintieji būti Vilniaus Krašto Dė
tuvių • Sąjungos nariais, prašomi 1 
dalyvauti šiame kukliame minė
jime.

Skyriaus valdyba

— Sį sekmadienį 5 vai. įvyksta 
giedrlninkių susirinkimas pas E. 
Vilimaitę. į

— Šakių Apskrities klubas va
sario 23 d. 7 vai. vakare, J. Bud- 
riko svetainėje, 1442 So. 49th 
Count, Ciceroje rengia nuotaikiu-i 
gą ir didelį zanavykų Užgavėnių; 
pasilinksminimą. Bus užkandžių, j 
gėrimų, linksma šokių muzika ir 
kiti įvairumai. Visi zanavykai iri 
jų bičiuliai laukiami šiame subu-j 
vime atsilankant. Klubas remia 

.labdaros, religijos, Lietuvos htis- 
vės kultūros ir kt. kilnius mūsų 
visuomenės darbus, tad jo veikla) 
kiekvieno lietuvio turėtų būti ata
tinkamai paremiama. įėjimas į šį 
zanavykų Užgavėnių blynų vaka
rą visiems yra laisvas ir nemoka-

lyvausite, juo lengviau galėsime

I MIKACLE CLUB— MERGAITĖMS 
St. Gertrudc’s Parapijoj 

Puikūs kambariui, skanus valgiai 
Litini gera trtuis|iortneija 

$14 ir nngščiiiii
6156 Sheridan Rd., Sll 3-9336

tuvos išlaisvinimo iš krūvi nes
bolševikų okupacijos. Pabr'ėžda-' Mūsų kolonijoje Vasario 
mi visų lietuvių šventą oareigą, minėjimas įvyko vasario 17 d. 
ryžtingai ir nepaliaujamai ko
voti dėl Lietuvos laisvės, mes
ciceriškiai su dideliu susirūpini
mu sekame atsiradusį lietuvių 
tarpe politinį nevieningumą, ku
ris labai susilpnino Lietuvos ko
vą dėl laisvės politinėje plotmė
je. Vardan to visiems lietuviams

Rengimo komisija

Mažuose butuose, kur esti daug 
gyventojų, sienų drėgnumas atsi
randa dėlto, kad butas būna ma
žai vėdinamas ir mažai kūrena
mas. Kadangi gyvenamo buto o- 
ras turi daug drėgmės, tai drėg-į11133 
mė nespėdama išeiti pro sienų
plyšelius, žemai temperatūrai e-! t
sant, nugula, ant sienų vandens! — Krikščioniškos demokratijos 
lašų pavidale, kurie ir susigeria studijų klubo susirinkimas. įvyks 

į į sienų plyšelius. Dėlto mažuose i š. m. vasario 24 d. sekmadieny 7 
“ankštuose butuose kambarius rei- val. vakare, Tėvų Jėzuitų namuo- 
• kia labai dažnai vėdinti, nes ki-jse (5541 S. Paulina St.). Dieno- 
| taip ore susirenka dauz vandens,1 tvarkėje — paskaita apie vasario

]g! ir bute atsiranda aaug drėgmės. 16-tą, kurią skaitys A. Repšys.
■ -h į. - . — -----_—_ Vyresniuosius krikščionius de* i

M m ■ iz , , r* I mokratų studijų klubo narius bei.
KAO KĄ IR KUR svečius kviečiame susirinkime da-.

* lyvauti. Klubo valdyba

parodyta daug iniciatyvos ir ras mo
ta naujų būdų šventėms ruošti.! Vardan tos Lietuvos vienybė 
Programa buvo įvairi ir įdomi, težydi'”

Minėjimo programa i Kit°je rezoliucijoje primena- 
! mas tautų vienybės reikalingu- 

Nepriklausomybės šventės mf mas kovoje su kruvinuoju oku- 
nėjimas šiais metais sutraukė pantu: "Sustiprinti Lietuvos po 

litinei kovai dėl laisvės, mes. ci
ceriškiai, kre’piamės į tos kovjs

daug ciceriškių, buvo atvykusių 
ir iš artimųjų kolonijų, šv. An
tano parapijos salė buvo pilna 
gražių svečių. Pati šventė susi
dėjo iš dviejų dalių: minėjimo
ir meninės dalies. Minėjimas bu tautomis.

Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje
buvo šv. mišios. Kun. P. Prane-Į _ Ameriltws IJptuviŲ OydvU4v» 
kus savo pamoksle priminė ken-j ausirinklma* įvyksta š. ni. vasa-l 
čiančią Lietuvą.

Po pietų 4 vai. parapijos sve
tainėje rinkosi žmonės j 39 me-' 
tų Lietuvos nepriklausomybės' 
paskelbimo šventę, kurią atidarė'
A. Stanišauskas, ir pavedė pia- 
vesti Jonui Stanislauskui, pir-

i rio mčn.
—Balto susi link* inas. Marųuettri

SUMAŽINSITE SAU DARBI IR PAGERINSITE 
SAVO NAMUS

įnidėdami Juozo ISpaicio aliitniuijaus “Storiu Window»” langus. .Tnos 
turint nereikės rūpintis kiekvieną pavasarį ir rudenį langų išėmimu 
ir sietelių sudėjimu. .). Spaiėio aluminijaus “Storiu Windc*rs” lai
kys tiek ilgai, kiek jūsų namas stovės. Pašaukite mus dar šiandien 
ir mes padarysime jums tuos nuostabius langus.
Pas mus taip pat galite įsigyti visų rūšių apdraudas (Insurance)

JUOZAS SPAITIS
3259 So. Halsied St., Tel. Vlctory 2-647C
Galite skambinti kasdien arba atvykti į mūsų įstaigą nuo 9 vai. iki 
(i vai. vak. Pirmai!, ir kelvirt.ad. nuo 9—9 vai. Sekmadieniais uždaryta

tuvos praeitį ir ateities rengia- | 
mus planus. Jo kalba patiko vi
sai publikai. Parapijos choro ok 
tetas vad. A. Stanišausko sudai
navo keletą dainų. Oktetą suda
ro Elena Janiūnas, Elena Lam- 
bergas, Aldona Rygelis, Biruta : 
Kukleris, Jonas Butkus. Pranas 
Česikas, Vladas Barius ir Alber-

vadus, pabrėždami reikalą tą kol ta Jurkšaitis. Eilėraščius pasakė 
vą vesti daugiau vieningai - Elena ir Antanas Rygeliai, Da- 
visomis bolševikų pavergtomis! lė Janiūnaitė, akordeonais pa-

vo pradėtas malda, kurią sukal
bėjo veiklus šios apylinkės kul
tūrininkas ir visuomenininkas 
kun. P. Patlaba, ją palydėjo 
giesme, kuri buvo giedama Lie
tuvoje radiofone, pradedant ryt 
mečiais radijo transliacijas. Po 
maldos Zita Švedaitė organiza
torių vardu trumpu žodžiu mi
nėjimą pradėjo, pareikšdama, 
kad Lietuvos nepriklausomybės 
šventė visiems turi priminti ir 
neleisti pamiršti kraštą, esantį 
prie gintarinės Baltijos, prie Ne 
muno. Šešupės, Neries ir Ven
tos. Nepamiršti krašto, kurį puo 
šia tūkstančiai sidabrinių e?erų, 
kur pakelėse puikūs krvžiai, rū
pintojėliai. o namų palangėse —| 
sesių rūtų darželiai. Kv'etė ne-| 
pamiršti ir tautos, esančios prie 
gintarinės Bdtijos, šian lien 
sunkiai kovojančios dėl savo tei
sių ir laisvės, ir šauk ančios mus 
ir visą pasaulį nepalikti jos tam 
šioj nakty kovojančios vienos.

Buvo pagerbti kovojusieji dėl 
mūsų tautos laisvės. Pagerbus 
žuvusiuosius, s"skamb(, “atsis
veikinimo maršas” - p:aninu! 
paskambino Al. Vasaitis. Po to' 
sekė du trumpi jaunime paruoš
ti referatai. Skaitė V. Srnilgysj 
i Margarita Bukaity!". Pirma
sis referatas daugiau turėjo is
torinio charakterio, gerai pa
ruoštas. antrasis labiau ri.ryški-

Visoms pavergtoms tautoms 
daugiau susiartinti ir laisva
jam pasauliui parodyti visų pa
vergtųjų pasiryžimą išsilaisvinti, 
mes siūlome organizuoti kasmet 
pastoviai bendrą visų bolševikų 
pavergtų tautų dieną”.

Priėmus rezoliucijas, Zita Šve 
daitė organizatorių vardu padė
kojo programos dalyviams, jų 
vadovams ir visiems minėjimo 
dalyviams, pabrėždama, kad ypa 
tinga padėka priklauso kur. P. 
Patlabai, J. Vaičiūnienei. A. Bau

griežė Bariukas ir Janiūnaitė, 
tautinius šokius pašoko tai die
nai pritaikintus Aušra Domei- 
kiūtė, Elena Lazdauskiutė, Bi- 
ruta Lambergaitė, šokius paren
gė Nemira Lambergaitė. Po to 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
aukojo po $10: kun. P. Prano
kus, Jonas Butkus, Antanas ir 
Elenora Gantautai, Elena ir 
Juozas Janiūnai, Vladas Kandro 
šas, Petras ir Stefanija Armo- ' 
nai, Vladas ir Sofija Domeikai, 
Juozas ir Aldona Rygeliai; po 
$6: Antanas ir Filomina Valin-

taving livtt it thit 
timplt: Yoa wnd 11 t* 
CARE. Th*t ddlar i 
22 lb*. oi food ov»r 
helpe feed thi* littl* boy 
and hi» family for ona 
whole month.

please
care...
b«cavM 

fwi>9«r Ihm-HI

SENO *1 TO CARE, N.Y.
or your lotai CARE offica

Yra kalnai na mieste, kad STEIN TEXTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rama ir moterims.

STEIICAS turi metinį ttpardavliną, štai pavyidyi kainų:
OeriansioB ANGLIŠKOS bei “tronted MEDŽIAGOS koe- 

tinmamfl, kurių kainos paprastai yr* 19-80, dabar tik . .fLM
Viaokiaoeių pamoialų oi pigia* kainai. Spaudlntaa šilkai 

ir plaunamai “Sil-O-Shan”, “anttųue tafTeta”, pa 
praatai $1.98, dabar tiktai .....................................................98c.

60 colių vilnonės medžiagos ir “flannel“ vyrižkieuM ir 
moteriikiema kostinmami tiktai ........................................$1.89

48 colių nžnolaidoma bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98. tiktai ............................................................................ $1.89

Grynų spalvų Fortlian ir Metallic Olotb nžnolaidoma tik $L09

Atvykite į STEIN TEZTILE ir patya įsitikinkite. Sa kiek
viena pirkiniu viri $20.00 ganaite vienai ankndei medžiagoe 
kaip dovanų.
Pa* STEIN’4 JAs rasite dideli peairlnkimų naotekoM, kaip MM 
. .“lacee”, aatlnų, taffetų, “brocadet’’, Sbantnng, ir t. t. Taip 

pat liekanai medžiagų pamušalam! ni bailiai pigiai kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

I blokas į rytus nuo llalsted 8L, iy2 bloko į pietus nuo 
Roonevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel MUnroe A-MIA‘2

PADĖKA
A. f A.

FELIKSAS KRISTOPAITIS
iVllIMŲ III) lilUAH HflllUH ir bro

lis mirei 1957 m. vh.s. mėn. 13 
d. ir palaidotas vau, m Pu. i įj d. 
Šv. Kazimi. ro kapinėse, Cliiea- 
KOje.

Mes norime padėkoti vbrtoniH, 
kurie suteikė jam paskutini 
patarnavimą ir palydėju ) jo 
poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame ilidž. 
Kerb. kunigauta: kun. A. Sta
siui ir kitienia kutiigams. ku
rie atlaikė gedulingas pamal
das už Jo sielą.. V paė dėkojame 
kun. A. Stašiui. kuris palydė
jo velionį į kapines.

NuoSirdžiai dėkui visiems, 
kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkojame visiems, kurie 
prisiuntė velioniui geliu

Dėkojame g i u įmesiu uis ir i l
siems, kurie pareiškė mums to
je liūdesio valandoje užmojau
tą.

Dėkojame laidotuvių direk
toriui John !■'. Kudeikiui už 
malonų patarnavimą..

Dėkojame visiems laidotuvė
se dalyvavusiems, kuriems at- 
okirui neturime galimybės pa
dėkoti.. Visiems, visiems nuo
širdus dėkui.

Motina, brolis, sesuo 
ir švogei'is

Skelbtis "DRAUGE'’ 
i nes jis yra plačiausiai

apsimoka 
skaitomas 

lietuvių dienraštis, u skelbimų 
kaina yra prieinama visiem*

KADA IK KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
šiame leidinyje ir s pusi. -priede at
spausdinta JAV-biy Socialinio Drau
dimo (sočiui s<*cmii>) p4at,vina.s >u 
ra&ujaiiMa 1950 imlu p.*t pildymais.
būtent.: 1) < b ičiules pi-nsi.'u ir pašal
pų. lenteles, 2) Moterims pt-usijų 
mokėjimus nuo L2 motu nuziaus, 3) 
■Nedarbingiems nsimnims pensijos 
mokėjimus, nuo moty amžiaus^

to, šiam* b itliu.\i' atspausdin
tas \dailinimu m ikimu įstatymas 
( \\ orkineii s ( oisip< nsatioii), su len
telėmis, nu rodau t už kokius kūno su- 
siž.eidimus ki‘*k mokama pašaipos. 
Leidiiiip kaina lik NO ccntQ.

Pinigus su užsakymais

• DltAI <; \x

ipsti:

4515 \Vcs( 03 Slrccl. < tiicių’o 29. III.

Skellikitčs "Drauge”1

pirmininko žmonaiMirus Lietuvos Ūkio Banko Valdybo
A. | A.

ALEKSANDRAI VAILOKAITIENEI,
užuojautą jos sūnui Jonui, dukterims Danutei, 
Ramutei, jos žentams ir marčiai bei visiems gi-

reiškiame 
Birutei ii 
minėms. 

Buv. Ūkio Banko Valdybos vardu
J. Matulionis, J. Sakas-Sakeyičius, 

Pr. Poltcraitis

PENKIOLIKOS METŲ MIRTIES SI KARTIS

KAZIMIERA GILVIDIENĖ
Jau suėjo penkiolika metų, kai negailestinga mirtis 

atskyrė iš mūsų tarpo mylimą seserį. Netekome savo 
mylimos 1924 m. vasario mėn. 25 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime 
užmiršti. Lai Dievas suteikia jai amžiną ramybę.

Už jos sielą mes užprašėme 10 gedulingų šv. Mišių 
vasario 25 d. 8 vai. T T. Jėzuitų kopi , 5541 S. Paulina 
Street.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimy
nus ir pažįstamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su 
mumis pasimelsti už a. a. Kazimieros sielą.

Nuliūdę: Sesuo ir švogeris — Zofija ir Julijonas Šiauliai
i&Rtt .Mi’1

SPECIALUS
BARGENAS

• Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

K VINOS M’O 
$49.50

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAFSIV RAI-DV 
FKI.IS A. HADlHtMS, \l:l,l ll<: IU.ISI I Lis, Sn».

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W, Roosevelt Road Telel. SEeley 3-4TII

Krautuvą atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki t
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X Petras Mikolaitis vasario 
16 dieną atšventė 80 metų gim
tadienį; ta proga buvo iškelta 
šauni puota svetainėje 12304 S. 
Halsted St. Petro Mikolaičio 
žmona Eva mirė prieš 7 metus, 
Mikolaičiai išaugino gražią šei
myną: dukrą Agnės ir 3 sūnus 
— Vladą, Petrą ir Juozapą. Vi
si yra vedę ir augina šeimas. Tė 
velį pagerbė vaikai, anūkai, pro 
anūkai, giminės ir artimieji. 
Dalyvavo apie šimtas svečių, 
kurių tarpe buvo ir Petro Miko 
laičio brolio sūnus kun. V. Mi
kolaitis. Sveikintojai palinkėjo 
jam sveikatos ir gerojo Dievu
lio palaimos jo likusiems mete
liams. Petras Mikolaitis yra 
veiklus Šv. Petro ir Povilo para 
pietis ir parap. komiteto narys.

X Įspūdingos gedulo šv. mi
šios buvo atlaikytos vasario 16 
dieną Šv. Jdrgio bažnyčioje už 
a. a. prof. J. Zubkaus sielą ir už 
visus žuvusius dėl Lietuvos lai
svės. Pamaldas laikė kan. V. 
Zakarauskas, o jam asistavo 
kun. Paukštis ir kun. Būdvytis. 
Pamaldų metu naujas mišias 
giedojo dalis Vyrų choro narių, 
o solo partijas atliko solistai A. 
Kutkus, VI. Baltrušaitis ir J. 
Vaznelis. Vargonavo muz. L. 
Šimutis, jr. Pritaikytą pamoks 
lą pasakė kan. V. Zakarauskas. 
Pamaldose dalyvavo apie 100 
žmonių.

X Illinois universiteto didžio
ji meno paroda atidaryta kas
dien nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. 
vak., o sekmadienį nuo 10 vai. 
iki 4 vai. Pagal nustatytą tvar
ką viena premija už paveikslą 
bus paskirta pagal lankytojų 
balsavimą. Balsavimo kortelės 
gaunamos prie įėjimo. Įėjimas 
laisvas. Lietuvių parodoje daly
vauja 15 dailininkų ir kiekvie
nas lankytojas gali pasirinkti 
už kurį balsuoja. Pavardes ga
lima rasti parodos kataloge.

X Dr. J. Adomavičius šį sek
madienį, vasario 24 d. 11 vai., 

nešimą LRKSA Chicagos ap-' Roselande, Visų Šventųjų para 
skrities susirinkime, kuris pijos salėje, 10806 So. Wabash

/ mus
X Chicagos Augšt. Lituanis

tinė mokykla vasario 17 d. va
kare atšventė abiturientų šim
tadienį Vyčių salėje. Tai buvo 
jaukus jaunimo pobūvis prie 
valgiais apkrautų stalų. Dvi 
septintosios klasės su auklėto
jais kun. Pcškiu ir mok. Krik- 
ščiūniene buvo to {>obūvio ren
gėjais.

Aštuntoji klasė perdavė sim
bolinį raktą septintosios klasės 
seniūnui Eg. Valaičiui, Ta pro
ga įvyko jauki programa ir šo
kiai. Dalyvavo ir direkt. A. Rū
gytė.

X Justas Liepoms, J. Karve
lis, Terros leidykla, J. Rimkus 
ir Major baldų krautuvė, visi 
Bridgeporto. prekybininkai pa
skyrė įvairiausių dovanų Užga
vėnių baliui, kuris bus kovo 2 
d. Keymens salėje, 4711 W. 
Madison St. J. Lieponis pado
vanojo net keliolika labai ver
tingų svečių kambario lempų, 
kurios yra rankų darbo. Ir kiti 
prekybininkai uoliai remia Už
gavėnių balių, skirdami dova
nas, kurias bus galima laimėti 
burtų keliu.

X Staliukai Užgavėnių ba
liui kovo 2 d. Keymens salėje 
yra visiškai naujai sutvarkyti, 
paliekant juo daugiau vietos 
šokiams. Juos iš anksto galima 
užsisakyti Vlado Stropaus tele 
fonu WA 5-0163 arba tiesiog 
užeinant į namus — 7013 So. 
Washtenaw Avė. Atskiro mo
kesčio už staliukų rezervavimą 
neimama. Užsakant staliukus, 
reikia pranešti kuriam skaičiui 
jie užsakomi.

X L. Šimutis, LRKSA cent
ro pirm., padarys įdomų pra-

PAGALBA CKININKAMS

1953 - 1956

Statistika kalba, kad prez. Eisehowerio valdymo metu primokė- 
jimai ūkininkams pasiekė arti 3 bil. dolerių, kai tuo tarpu nuo 1933 
m. ligi 1952 tik virš 1 biliono. , .. (iNS>

CHICAGOS ŽINIOS Brangsta pragyvenimas
Darbo Statistikos biuras pra-

Balsas dėl vengrų 1 mirė, 8 sužeisti : neša, kad pragyvenimo lygmuo
pabėgėlių Paežerės kelyje įvyko sunki Chieagoje, jeigu 1947 1949

Chieagoje, Palmer viešbuty- nelaimė: apdraudos agento metų kainas prilygintume 100,
įvyko suvažiavimas viduri- Lloyd W. Hill automobilis tren- šiuo metu pasiekė 121. Tai tikje

nių valstybių katalikų diecezi
jų direktorių, besirūpinančių 
tremtinių likimu. Spauda at
kreipė dėmesį į pranešimą kun. 
F. Flynn, kuriam pavesta rū
pintis vengrų pabėgėliais. Jisai 
pranešė, kad šiuo metu Austri
joje dar yra 70,000 vengrų pa
bėgėlių ir kad austrai vieni ne
įstengia tokia jų gausybe tin
kamai pasirūpinti. Kun. Flynn

kė į 8 colių augščio perskirą 
tarp dviejų krypčių automobi
lių judėjimo, paskiau į tą auto
mobilį atsidaužė dvi kitos ma
šinos, važiuojančios į šiaurę. 
Manoma, kad Hill mirė nuo šir
dies atakos. Anais gi automobi
liais į šiaurę važiavo Munde- 
lein studentės į egzaminus ir 
septynios iš jų buvo sužeistos. 
Taipgi buvo sužeista Hill žmo-

kaltino JAV ir Jungt. Tautas, na, 55 m. amžiaus. Ji policijai

ty£ EugB““SįV- “ IS ARTI IR TOLI

paitė sudaro naujai atgaivintą 
skautų-čių žurnalo “Gairės” re
dakciją, kurios adresas — 4439 
So. Talman Avė.

X Seserų kazimieriečių rė
mėjų draugija Marijos Augšt. 
mokyklos salėje vasario 24 d. 
5 vai. p. p. rengia gražų banke-

— Pranciškonų gimnazija 
Kennebunkporte gražiai pami
nėjo tautos šventę 8 vai. ryte 
atlaikytomis gimnazijos koply
čioje mišiomis, kurių metų mok 
sleiviai meldėsi už kenčiančią 
Lietuvą. 10 vai. į naujai įreng
tą mokyklos salę susirinko mo

tą. Gražią muzikinę programą kiniai, mokytojai ir visi vienuo

avė., Vasario 16 dienos minėji
me pasakys kalbą. Alto Chica
gos skyr. pirm. T. Blinstrubas 
tars sveikinimo žodį. Meninę da 
lį išpildys broliai Saboniai, jau
nimas ir svečiai. Minėjimą ren
gia Liet. bendruomenė.

X Urbanoj lietuviai studen
tai šį šeštadienį, vasario 23 d.. 
ruošia tradicinį semestrinį links 
magalį su Užgavėnių blynais, 
šokiais ir šiaip staigmenomis. 
Visi buvę urbaniškiai lietuviai 
studentai bei pažįstami kviečia
mi aplankyti Urbaną ir praleis
ti linksmą savaitgalį su senais 
draugais.

X Beata Jankauskaitė, jauna 
lietuviškosios dainos meninin
kė, šiuo metu lankanti Hart
fordo muzikos kolegiją, ats- 
skrenda šį penktadienį daly
vauti ruošiamoje jaunųjų me
nininkų vakare.

įvyks š. m. vasario 27 d. 7 vai. 
vak. Liet. Vyčių salėje. Susi
vienijimo Vykd. taryba nese
niai turėjo metinį posėdį ir yra 
padariusi naujų nutarimų veik
lai išvystyti. L. Šimutis, kaip 
ALT’o pirm., grįžta iš Floridos, 
kur buvo pakviestas su prane
šimais Vasario 16 minėjimuose.

X Petras Aleksa baigė Illi
nois Institute of Technology 
laipsniu B. S. ir pirmas iš nau
jų ateivių Amerikoj gavo pro- 
duet design diplomą. Studijos 
pareikalavo laiko ir ypač lėšų, 
kurias padėjo parūpinti jo jau
na žmona Laima Radzytė. Aka
demikas profesionalas dirba 
Automatic Electric Co. Chiea
goje. Yra ateitininkų šeimos 
narys. Gimnaziją baigė Vokie
tijoj, Seligenstadte, kur gyve
no pats vienas ir buvo žinomas, 
kaip Petras Aleksandravičius.

X Marijos Augšt. mokyklos 
auklėtinė M. Johnson laimėjo 
pirmą vietą piano konkurse, 
kuris buvo Chieagoje suorgani
zuotas tarp katalikų augštes- 
niųjų mokyklų auklėtinių. Kon
kurso dalyviai turėjo skambinti 
Shumanno Concerto A mok 
Laimėtoja kovo mėn. 30 d. da
lyvaus su orkestru dideliame 
Chicagos apylinkės katalikų 
augštesniųjų mokyklų koncer
te.

X Valentino ir Jonės I-auru- 
šonių antroji dukrelė vasario 
17 d. buvo pakrikštyta Valen- 
tinos-Marijos vardais Šv. Anta
no parapijos bažnyčioje Cice- 
roje. Krikšto tėvais buvo Al
bertas ir Marija Jukniai. V. ir 
A. Laurušoniai su K. Šubonie- 
ne džiaugiasi susilaukę naujos 
anūkės.

X Stud. Leonas Narbutis, 
gabus muzikas, dalyvauja Ko- 
žiko orkestre, kuris gros aka- j pildys meninę programą per vie 
deminiame Užgavėnių baliuje a. a prof. S. Šalkauskio mi- 
per Gyvosios Lietuvybės akci- nėjimą kovo mėn. 3 dieną 3 v. 
jos festivalį šeštadienį, kovo 2 p, p. Prie piano — Mangirdas 
d., Western Ballroom. Motekaitis.

Vakarą ruošia moksleivių 
at-kų c. v. šį šeštadienį Lietu
vių auditorijoje. Programos 
pradžia — 7:30 vai. v.

X Pov. Dirkis, buvęs knyg
nešys, nepriklausomybės kovų 
dalyvis, savanoris-kūrėjas, ka
rių Ramovės Chicagos skyr. ir 
A. L. Bendruomenės Brighton 
Parko apylinkės pirmininkas, 
minint Vasario 16 d. sukaktį, 
vasario 24 d. Brighton Parke 
apibūdins Vasario 16 d. reikš
mę.

X Amerikoj popierio yra, to
dėl malonius bendradarbius pra 
šome rašyti nesugrūstai, ant 
vienos lapo pusės ir aiškiai, o 
ypač pavardes. Mašinėle rašan
tieji darykite platesnius laukus 
ir palikite tarp eilučių plates
nius tarpus.

X Sol. Dana S ta n kaitytė ir 
smuikininkas Alf. Paukštys iš-

parengė Alice Stephens. Be to, 
bus suvaidinta komedija “Prie 
Nevėžio upės”. Tikimasi daug 
svečių, ypač laukiami naujieji 
lietuviai.

X Jurgis ir Viktorija Jaku
bauskai gavo iš Lietuvos liūdną 
žinią, kad jų motina ir uošvė 
Juozefa Jakubauskienė mirė ir 
š. m. sausio 3 d. palaidota šei
mos kapinėse Telšiuose. Kun. 
Prialgauskas velionę palydėjo į 
amžinojo poilsio vietą ir pasakė 
pamokslą.

X Barbara ir Douald Petkai,
žinomos Cicero laidotuvių kop
lyčios direktoriaus sūnus, sugrį 
žo iš povestuvinės kelionės Flo
ridoj. C. Genis taip pat ten lan
kosi. L. Genis yra Cicero Namų 
savininkų klubo sekretorius.

X U n i v e rsal Contracting 
Company laimėjo konkursinį 
Senelių prieglaudos priestatui 
planą. Dabar ruošiami braiži
niai, nes pavasarį norima pra
dėti statybos darbai.

X Petras Razina, 3517 So. 
Lowe avė., mirė ketvirtadienį. 
Jo gimines prašo atsiliepti lai
dotuvių direktorius Ridokas 
YA 7-1911.

lyno gyventojai. Kalbas pasakė 
gimnazijos senjoras St. Dėdi
nas, T. Gabrielius Baltrušaitis 
ir rektorius Jur. Gailiušis. Pa- 
siyžta uoliau mokytis lietuvių 
kalbos, daugiau skaityti lietu-:

kad jos permažai rūpinasi veng
rų pabėgėlių globa, nes dabar 
jie gyvena susikimšę, net ir 
moraliniu atžvilgiu neleistinose 
aplinkybėse.

Neteko ūsų ir laisvės
Policija areštavo banditą Jo- 

seph Mokry, 33 m. amžiaus, 
gyvenusį 3210 W. Douglas, Chi
eagoje. Jisai buvo pats susitau
pęs $10,000, pirko didelius na
mus 1268 S. St. Louifl gatvėje 
ir, nebeįstengdamas išmokėti 
$53,000 skolos, ėmė plėšti vais
tines. Vieną kartą tokio apiplė
šimo metu praeiviai pastebėjo 
jo automobilio numerį. Jis pats 
pajuto, kad taip galėjo būti. 
Parvažiavęs namo paslėpė savo 
revolverį, sudegino kepurę ir 
drabužius, kuriais apsirengęs 
plėšikaudavo, nusiskuto ūsus, 
o policijai pranešė, kad jo au
tomobilis pavogtas. Tačiau po
licijos tai nesuklaidino, o nu
skusti ūsai tik po plėšimo dar

papasakojo, kad jiedu su vyru 
vyko į Floridą atostogų. Nelai
mė įvyko paežerės kely ties 33 
gatve, Chieagoje.

Areštavo įnarkotikų 
vartotojus

Pietinėje Chicagos dalyje, 
apylinkėse, kur gyveno nužu
dytosios Grimes seserys, Chi
cagos policija drauge su dien
raščio Chicago Tribūne sekliais, 
susekė narkotikų vartotojų 
tinklą ir areštavo aštuonis žmo
nes Bridgeporte ir Brighton 
Parke. Areštuotieji stengėsi su
daryti naują narkotikų varto
tojų grupę tarp nepilnamečių, 
pirma jiems brukdami mari- 
juaną, o paskiau bandydami 
juos prikalbėti prie heroino.

Apartamentų miestas

Daugelis privačių firmų yra 
interesuotos sukurti vadinamą 
apartamentinį miestą šiaurinė-

padidino įtarimą ir pagaliau je Chicagos dalyje, už vietos, 
banditas prisipažino. i kur seniau buvo Dearborn tvir-

dešimtadaliu punkto mažiau 
negu pats augščiausias kainų 
lygmuo, kuris Chieagoje buvo 
pašokęs į praeitų metų spalio 
mėnesį.

Pusmetis kalėjimo už 
pornografiją

Chicagos kriminalinis .teis
mas nubaudė 70 metų amžiaus 
pardavėją Harry E. Corey še
šiems mėnesiams kalėjimo už 
tai, kad jisai buvo rastas par- 
davinėjąs nepadorius paveiks
lus. Prisiekusiųjų teismas jį 
rado kaltu. Jo parduotuvė yra 
šiaurinėje Chicagos dalyje.

Paroda Merchandise Mari 
rūmuose

Milžiniški Merchandise Mart 
rūmai, atviri tiktai pirkliams, 
šiemet bus atidaryti ir publi
kai: balandžio 5—7 d. bus ga
lima apeiti net 16 augštų, pri
krautų pavyzdinėmis prekėmis.

Lojolos krepšininkai 
nugalėjo

Chieagoje įvykusiose krepši
nio rungtynėse Lojolos univer
siteto krepšininkai nugalėjo 
Omahos universiteto krepšinin
kus santykiu 91:68.

Rabinai prieš Eisenhowerį
Keletas Chicagos rabinų pa

reiškė protęstą prieš Eisenho- 
rio kalbą, kuria jis reikalavo

viškos spaudos ir ugdyti moks
leivių tarpe rašytojo talentus. 
Meninė dalis užpildyta deklama 
cijomis, dainomis ir muzikali- 
niais pasirodymais.

Pajaus čempione

Chieagoje įvyko vyšnių pa
jaus kepimo rungtynės. Jose 
dalyvavo geriausias kepėjos, 
laimėjusios panašias rungtynes 
48 JAV valstybėse ir Hava
juose, Aliaskoje, Kanadoje.

Antanas švareckis, Dėt- Čempionatą dabar laimėjo Ma-
roit, Mich., vasario 17 dieną 
šventė savo 22-ąjį gimtadienį. 
Ta proga jo mamytė suruošė iš 
kilmingus pietus, kuriuose daly 
vavo gražus jaunimo būrelis.

— Frank Vaškas, žinomas 
Newark, N. J., vyčių veikėjas, 
Vasario 16 d. proga išspausdi
no straipsnį Newarko Evening 

į News laikraštyje.
— Maj. Jonas Šimkus, 4192 

Seminole, Detroit, Mich., vasa
rio 18 d. atsigulė į ligoninę, kur 
jam bus padaryta operacija.

Paaiškino sąvokas
Maskvos Didžiajame teatre 

grupė šokėjų paklausė direkto
rių ką reiškia sąvokos: kapita
lizmas, socializmas, komuniz- 

X Chicagos moksleiviai atei- mas *r reakcija.
tininkai dalyvaus Vasario 16 d. — Gerai, — atsakė direkto- 
minėjime rytoj, 3 v. p. p. Lie- r*us> — paaiškinsiu. Jei kas 
tuvių auditorijoj. nors susižavėjęs mūsų menu

įteiks man 1,000 rublių, tai bus 
X Vasario 22 d., penktadie-1 kapitalizmas. Jei aš liepsiu šį 

nį, 9 vai skaučių seseriškumo j ooo išduoti visiems po lygiai, 
dienos proga vyriausioji skau- į tai bus socializmas, o jei tą tūk- 
tinimkė kalbės per Margučio 1 stantį pasilaikysiu sau, niekam 
radiją. nieko neduodamas, tai bus ko-

X Kazy, Deveiki,, Cicero gy >"“niZma.. Jei jū, iSdrjeite at- 
* vertų burnas ir protestuoti, tai

ventojas, renka aukas Martyno 
Jankaus vaikams; jau turi su
rinkęs $25.25.

Remkite dien. Draiifo!

bus juodžiausia reakcija ..

Kiekvienas jausminis džiaug
smas vilioja malonumu, tačiau 
galutinėj sąskaitoj jis sužeidžia 
ir užmuša. T. Kr,nipietis

KAS TURI GERA SKONI, VISKĄ PERKA PAS UEPONĮ
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chieagoje, išsimo- 

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

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chieagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted Str. VIctory 2-4226
Pinu., Ketvirt. 9—9:30, Sektu, 10—5, Kitom difliioni 9—6

%

J

tovė. Norima išpirkti 21 akro’^zraeh pasitraukti iš žemių, 
plotą tarp Chicago avė., On- j atimtų nuo Egipto, 
tarįo, La Šalie ir State gatvių
ir ten pastatyti šešius 24 augš
tų rūmus su apartamentais, 
įrengti aplinkui parkus ir kitus 
patogumus. Tas pareikalautų 
$20,000,000.

Sušalęs beveik iki mirties
Lorettos ligoninėje atgaivin

tas Antanas Damblauskas, 35 
m. amžiaus. Jisai buvo rastas 
automobiliams statyti aikštėje, 
590^ W. Madison — tiek suša-

metu ji galės aplankyti ir patį į^.kad ,nUgabenus M i 
...... . termometras jame nerode sib-

ry Ann Bartholomy, iš Hen- 
rietta, N. Y. Ji yra 17 metų 
amžiaus, priklausė jaunųjų ūki
ninkų sąjūdžiui ir dabar gauna 
$500 mokslapinigių ir apmoka
mą 10 dienų kelionę, kurios

JAV prezidentą.

Priešgaisrinė inspekcija 
mokyklose

Viena apdraudos bendrovė 
apžiūrės apie 400 Chicagos mo
kyklų ir, radusi kokių pavojų 
gaisro atžvilgiu, praneš mokyk
lų vadovybei. Taipgi patikrins

mos, tačiau gydytojai dar pa
juto lengvą pulsą ir jį atgaivi
no.

Atrado nužudytųjų 
drabužį

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas

Kaina 75c
Užsakymus kartu su pinigais siuskite:

‘‘DRAUGAS’’
2334 S. Oakley Are., Chicago 8. Ilt

Policija atrado šviesios spal
vos drabužį, kurį Grimes mo
tina ir jos duktė atpažino, kad 

moksleivių pasiruoiimą apleisti jisai priklausė nužudytosiom, 
mokyklą gaisro atveju. Tą pa- mergaitėms. Spaudoje ncskel-
tarnavimą bendrovė atliks ne
mokamai.

biama nei kur, nei kaip tas 
drabužis buvo rastas.

CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORO 
-Rengiamas-

UŽGAVĖNIŲ BALIUS
— ĮVYKS —

1957 metų kovo mėnesio 2-trų dienų, 8-tų valandų vakare,
KEYMENS KLUBO SALĖSE

4711 West Madisoin Street

Antanas Gustaitis

Programoje dalyvauja:
Rašytojas Humoristas 

ANTANAS GUSTAITIS iš Bostono,
Sol. LAIMUTE BILDUŠIENĖ iš Kanados,

Muz. ALEKSANDRAS KUČIŪNAS,
Akt. ALGIMANTAS DIKINIS

TURTINGA LOTERIJA, Groja B. JONUŠO orkestras. 
DAUG GELIŲ,

KITOS ĮVAIRENYBES Gardus valgiai.

Stalus galima užsisakyti iš anksto:
VL STROPUS, WA 5-0163

Visi Chicagos ir apylinkių lietuviai kviečiami atvykti. RENGĖJAI

s


