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Egiptas sako: Izraelis privalo be sąlygų pasitraukt
Auksinė mokytojų sukaktis

50 m. kaip įsisteigė Šv. Kazimiero seserų kongregacija 
JUOZAS PRUNSKIS

Jeigu Amerikos lietuviai šian
dieną vis naujas pozicijas uži
ma ūkiniame, kultūriniame, vi
suomeniniame gyvenime, tai čia 
bus nemažas nuopelnas ir auklė
tojų naujųjų kartų išeivijoje — 
Šv. Kazimiero seserų kongrega
cijos, kurios narės daugiausiai 
pasišvenčia darbui mokyklose. 
Šią veiklią kongregaciją prisi
mename ypač šiemet, švęsdami 
auksinį jos gyvavimo jubilėjų. 
Dabar ji yra tiek išaugusi, kad 
jos narės vadovauja 42 parapi
nėms mokykloms, kurias lanko 
10,434 auklėtiniai ir kuriose dir 
ba 239 seselės mokytojos.

12,238 moksleiviai jų globoje.

vos, 50 metų išbuvusios vienuo
lyne; tebegyvena motiniškuose 
namuose Chicagoje. Jos dar jud 
rios, daug meldžiasi, daug skai
to lietuviškai (Skaito ir “Drau
gą”) ir lietuvišką mintį aklei; 
džia seselių tarpe. Klausinėja
mos jos kalba:

— Mūsų pradžia tai kruvinu 
darbu uždirbti lietuvių centai, 
surinkti kun. Staniukyno pra
kaitu. —

(Nukelta j 6 pusi.)

Viceprezid. Nixonas
jau Afrikoje

WASHINGT0NAS, kovo 1. — 
Šv. Kazimiero seserys turi pen Viceprezidentas Nixonas vakar

išskrido iš Washingtono į Afri 
ką. Vėliau aplankys Italiją. Šian 
dien viceprezidentas sustojo Ra
bate, Maroke. Iš čia vyks į Af
rikos Auksinio Kranto nepriklau 
somybės iškilmes, kurios prasi
dės kovo 3 d.

Nixonas aplankys aštuonias 
Afrikos valstybes.

kias augštesniąsias mokyklas, 
kurias lanko 1.763 auklėtinės ir 
kuriose dirba 64 seselės moky
tojos. Motiniškuose namuose 
veikia viena kolegija, turinti 41 
studentę; joje "dirba penkios se
selės mokytojos. Seselės taipgi 
dirba 23-se vaikų darželiuose, 
kur yra 1,026 auklėtiniai. Taigi 
šiuo metu Šv. Kazimiero sese- 
rų vedamose mokslo įstaigose, 116 4įen(j ^^35 
yra auklėjama 12,238 mokslei- ~
viai ir studentai — didelė busi
mosios kartos intelektualų, pro
fesionalų, motinų ir kitokių pa
šaukimų armija.

Šalia švietimo darbo seselės 
pasišvenčia ligonių ir senelių glo 
bai, vesdamos Šv. Kryžiaus ir

baigtas Indianoje
PRINCETON, Ind., kovo 1. — 

Potter ir Brumfield fabrike, kur 
gaminama elektrinės vielos, va
kar baigtas streikas. Streiko me 
tu nestreikuojančio darbininko

Loretto ligonines Chicagoje. vaikas bu™P““tas ir *“» ne-
Neligh ligoninę ir Šv. šeimos vi
lą seneliams. Iš viso šiose įstai
gose dirba 47 seselės ir čia yra 
vietos priglausti beveik 500 li
gonių ir senelių.

Per 50 metų iš pirmųjų tri
jų seselių &v. Kazimiero vienuo
lynas išaugo iki 500 narių, ir jos 
šiuo metu globoja ape 13.000 
moksleivių, studentų, ligonių ir 
senelių. Kokia kita lietuvių gru
pė dirba taip platų darbą?

Truputėlis istorijos

Tas gražus Šv. Kazimiero se
serų bendruomenės ir jų įstai
gų augimas tik rodo, kad bu
vo labai pribrendęs reikalas to
kią lietuvaičių mokytojų kongre 
gaciją organizuoti.

streikuojančio namas buvo iš

sprogdintas. Streikas tęsės 116 
dienų.

Tarptautinės mašinistų orga
nizacijos nariai 242 balsais 
(prieš 52) nutarė baigti streiką.

Streikas prasidėjo, kai vieti
nės unijos prezidentė Mrs. Ruth 
Monroe iš Princeton buvo paša
linta iš pareigų.

Justas Paleckis
Kalba Maskvoje

MASKVA. — „Izviestijų“ nr. 
38 išspausdino J. Paleckio kalbą 
Sovietų Sąjungos Augščiausios 
tarybos posėdyje. Paleckis pasi
džiaugė komunistų partijos su-

Vice prezidentas išvyko į Afriką ir per 22 d. atliks 17,800 my
lių kelionę. Situaciniame žemėlapy matyti visas būsitnas kelionės 
maršrutas. (INS)

Reikšmingiausias įvykis Europos
V .

pokariniame laikotarpyje
PARYŽIUS, Prancūzija. — Europos šešių valstybių — Itali

jos, Vakarų Vokietijos, Prancūzijos, Belgijos, Olandijos ir Luk- 
šemburgo — ministerių pirmininkų konferencija baigėsi vasario 
20 d. Prancūzijos sostinėje.

Europos šešių valstybių minis —■_ , ......  .........—
terių pirmininkų konferencijoje 
sutarta apjungti Europos rinką.
Šiuo reikalu sutartys bus pasi
rašytos artimiausiu laiku Ro
moj. Europos rinkos apjungimas 
tai didžiai reikšmingas įvykis 
tiek ekonominiu, tiek politiniu 
atžvilgiu. Kaip pastebėjo Vokie
tijos kancleris Adenaueris, tai 
pats reikšmingiausias įvykis 
Europos gyvenime visajne poka
riniame laikotarpyje. Apjungtos 
rinkos vaisius pilnai sugebės 
įvertinti gal tik ateinančios kar
tos, bet jau ir šiuo metu ji turės 
daug įtakos į Europos kraštų 
ekonominį gyvenimą.

Kancleris Adenaueris išreiškė 
viltį, kad netrukus galės būti pra 
dėti pasitarimai dėl bendros rin
kos praplėtimo su Britanijos,
Skandinavijos valstybių, o gal ir 
Austrijos bei Šveicarijos vyriau 
sybėmis. Gal netruks ateiti die
na, kada ir šios valstybės taps 
tikrais bendros rinkos nariais.
Tai turėtų lemiamos įtakos į pa
saulinės politikos įvykius.

Sovietų daliniai 
išlaiko Kadaro

vyriausybę Vengrijoj
BUDAPEŠTAS, Vengrija, ko

vo 1. — Sovietinių dalinių išlai- 
1 komos Kadaro vyriausybės Ven
grijoje pastangos praplėsti savo 
bazę, įtraukiant kitų partijų at
stovus, nedavė jokių vaisių.

Janos Kadar, Maskvos lėlė, ir 
toliau lieka visiškai izoliuotas, 
kaip išdavikas neturįs jokio pa
sitikėjimo tautoje. Į vyriausybę 
buvo pakviesti smulkiųjų savi
ninkų ir žemdirbių partijų atsto
vai. Iš smulkių savininkų parti
jos pusės būtų turėjęs į vyriau
sybę įeiti Belą Kovacs. Tačiau jis 
griežtai atsisakė, nes niekas jam 
negalėjo garantuoti, kad būda
mas vyriausybėje, galės laisvai 
daryti sprendimus ir savo par
tijos laikraštyje nevaržomai kel
ti viešojo gyvenimo klausimus.

Kovacs negalėjo remtis vien 
Kadaro pažadais, nes visiems ži
noma, kad tikrieji Vengrijos šei 
mininkai yra sovietiniai daliniai.

menę ar Europos Tarybą, pa
keisti vienu, sprendžiamąją ga
lią turinčiu Europos parlamentu, 
kurio atstovai būtų renkami ne 
atskirų vyriausybių, o pačių gy
ventojų.

Istorijos kūrėjas yra žmogus
Ekonominių interesų bendru

mas skatina šiąjt>,įąybe, bet jais 
vienais remti suvienytos Euro
pos organizaciją būtų didelė klai 
da. Ne vien ekonomija apspren
džia tautų istoriją. Istorijos kū
rėjas yra žmogus, žmogus pil
nutinis su savo kūnu, o dar dau
giau su savo dvasia; Suvienytos 
Europos pagrinduose dėl to turi 
būti padėtos dvasinės ir morali
nės vertybės, bendras krikščio
niškosios civilizacijos paveldėji
mas, kuris išugdė individualinės 
ir politinės laisvės, teisės, teisin
gumo ir kiekvienos tikros demo
kratijos idealus.

16 lietuvių gavo
diplomų Brazilijoj

' SAO PAULO, Brazilija, kovo
1. — Prasidėjus atogrąžų vasa
rai, Brazilijoje baigėsi mokslo 
metai. Šiais mokslo metais Sao 
Paulo Vila Zelinos lietuvaičių 
seserų pranciškiečių gimnazija 
išleido pirmąją lietuvišką abitu
rientų lai'dą. 16 lietuvių abitu-Y 
rientų iš Sao Paulo gubemato- į 
riaus rankų gavo gimnazijos bai
gimo diplomus.

Jau 1885 metais lietuvis pran važiavimo nutarimu, kad nėra
eiškonas Augustinas (Zajec) 
svajojo steigti lietuvių vienuo
lyną ir jam ruošė dirvą. Kun. 
A. Varnagiris tais pat metais 
“Lietuvių Balse“ net įdėjo at
sišaukimą, ragindamas lietuvius 
burtis į vienuolyną. Augant lie
tuvių parapijoms, radosi gyvas 
reikalas lietuvaičių mokytojų 
kongregacijos, ir jau 1895 me
tais lietuviai kunigai, suvažiavę 
pas kun. A. Burbą į Plymouthą, 
Pa., nutarė, kad reikia neatide- 
dant steigti lietuvaičių seserų 
kongregaciją.

Tačiau tas sumanymas galu
tinai ėmė kristalizuotis tik šio 
šimtmečio pačioj pradžioj, kada 
vienuoliniam gyvenimui ryžosi 
pasišvęsti lietuvaitė Kazimiera 
Kaupaitė. Ji pritraukė dar dvi 
pasišventėles — Juditą Dvara- 
nauskaitę ir Antaniną Ungurai- 
tytę, kurios 1907 metais Scran- 
tone, Nekalčiausios Švč. Marijos 
Širdies tarnaičių vienuolyne at- 
likdamos noviciatą įsivilko vie
nuolių abitus, padarė įžadus, 
gaudamos vardus: Marija, Im- 
maculata ir Concepta.

fatališko neišvengiamumo karui 
kilti. Toliau jisai džiaugėsi, kad 
dėka sovietų vyriausybės pagal
bai buvo užgniaužtas sukilimas 
Vengrijoje. Pagaliau stipriai pa
sisakė už „taikų visų tautų ko
egzistavimą“.

Papasakojo, kad jis lankęsis 
Vokietijoje ir ten stebėjęs taikos 
ilgesį žmonėse. Pabrėžė, kad tai
kos mintimi gyveną ir Lietuvos 
žmonės.

Nukrito lėktuvas
ENID, Okla., kovo 1. — Oro 

jėgų lėktuvas C-45 vakar nukri
to ir sudegė prie Vance oro ba
zės Enid'e. Nelaimės metu du 
vyrai žuvo ir trečias sunkiai su
žeistas.

Du paskendo
MIAMI, kovo 1. — Du marinai 

vakar paskendo ,kai jų automo
bilis įkrito į Miami vandenis.

Dar gyvos dvi iš pirmų jų

KALENDORIUS
Kovo 2 d.: šv. Elena; lietuviš

ki : Auglis ir Almonė.
Kovo 3 d*: šv. Kunigunda; lie- 

Pati pirmoji šv. Kazimiero įtuviški: Toleina ir Tulė.
vienuolijos narė — motina Ma- Saulė teka 6:27, leidžiasi 5:41. 
rija Kaupaitė — mirė 1940 m. i ORAS
balandžio 17 d. Tačiau kitos dvi Oro biuras praneša: Chicago- 
iš tų trijų pirmųjų — Imma- je ir jos apylinkėje šiandien — 
culata ir Concepta — tebėra gy- Ivėsu.

Bendra Europos rinka padės 
išspręsti įvairias problemas
Ekonominėje srityje bendra 

Europos rinka padės atskiroms 
tautoms išspręąti savas proble
mas. Ji palengvins darbininkų 
judėjimą iš vienos valstybės į ki
tą ir tokiu būdu, pavyzdžiui, Ita 
lijos bedarbiams atidarys nau
jas darbo galimybes kituose Eu
ropos kraštuose. Ji taip pat at
skirų kraštų pramonės ir žemės 
ūkio gaminiams atidarys naujas 
pardavimo galimybes, kurios iki 
šiol buvo sunkiau prieinamos.

Didesniam ekonominiam 
sustiprėjimui

Bendra rinka sudarys sąlygas 
dar didesniam ekonominiam Eu
ropos sustiprėjimui. O ekonomiš 
kai stipri Europa turės' daug 
reikšmės ir santykiuose su So
vietų Sąjunga, kuri pavergtas 
Vidurio ir Rytų Europos tautas 
yra įstūmusi į didžiulį ekonomi
nį skurdą.

Ekonominis Europos apsijun- 
gimas yra svarbus žingsnis į po
litinę šio kontinento vienybę, ku
ri, prieš trejetą metų žlugus Eu- 

| ropos Gynybos Bendruomenei, 
iki šiol atrodė tolima svajonė, 

i Ekonominis tautų bendradarbia
vimas pamažu sušvelnins jų prie 
šingumus ir padės psichologi
nius pagrindus politiniam Euro
pos apsijungimui. Dabartinės 
Europos valstybininkų pastan
gos siekia patariamąsias Euro
pos asamblėjas — parlamentus, 

'kaip Anglies ir Plieno Bendruo-

Izraelis nuėjo į Jungtinių
V ,

Tautų generalinę asamblėją
JUNGTINĖS TAUTOS, N. Y., kovo 1. — Izraelis šiandien 

nuėjo į Jungtinių Tautų generalinę asamblėją išdėstyti planų dėl 
ištraukimo savo karinių pajėgų iš Akabos įlankos ir Gazos ruožo. 

Pasitraukimo planus patiekė - ...--------------
Izraelio užsienio reikalų ministe- 
rė Mrs. Goldą Meir.

Izraelis informavo 80 valsty
bių asamblėją, kad jis ištraukia 
visus kareivius iš Sharm EI 
Sheikh’o Akabos apylinkėje ir 
Gazos ruožo pagal JT asamblė
jos vasario 2 d .rezoliuciją.

Kurie palaiko
Jungtinių Amerikos Valsty

bių, Prancūzijos ir kitų valsty
bių atstovai, kurie palaiko Izrae
lio reikalavimą, kad jo laivai 
laisvai galėtų plaukioti Akabos 
įlanka, kalbėjo po to, kai buvo 
patiektas pranešimas Izraelio 
kariuomenės pasitraukimo klau 
simu.

Jie paprašė stovėti Jungtinių 
Tautų kareivius ginčijamose apy 
linkėse tol, kol ten nebebus ka
rinių veiksmų pavojaus.

Vakarų planas įjungia Jung
tinių Tautų karinę administra
ciją Gazoje ir ji ten turėtų pa
silikti kol nebus sudarytas nau
jas statusas.

Jungtinės Amerikos Valstybės 
ir Izraelis susisiekė su daugelio 
valstybių vyriausybėmis gauti 
pritarimą šiai programai.

Egiptas ir jo arabai kaimynai 
labai įtartinai žiūri į visokius 
projektus, kurie galėtų susiau
rinti egiptiečių nepriklausomy
bę.

22 seserys atvyko
j Vakarų Vokietijų

FRIEDLANDAS, Vokietija, 
kovo 1. — Į Friedlando pereina
mąją stovyklą atvyko 22 seserys 
vienuolės, priklausančios šv. Elz
bietos kongregacijai. ‘

Visą eilę metų jos yra išbuvu
sios komunistinėse priverčiamų
jų darbų stovyklose Lenkijoje. 
Po paskutinių pasikeitimų Len
kijos viduje jos buvo paleistos į 
laisvę ir galėjo grįžti į savus vie
nuolynus Vakarų Vokietijoje.

Pagalba mergaitėms
VIENA, Austrija, kovo 1. — 

Austrijos katalikų pagalbos 
draugija „Caritas“ paėmė į savo 
globą iš Vengrijos pabėgusias 
mergaites, kurios neturi šeimų. 
Joms yra steigiami bendrabu
čiai, kurių išlaikymu rūpinsis 
įvairių kraštų Raudonojo Kry
žiaus įstaigos.

Egiptas nepatenkintas
Egipto užsienio reikalų minis- 

teris Mahmoud Fawzi pareiškė 
griežtą protestą, kad Izraelis sta 
to sąlygas dėl jo kariuomenės 
ištraukimo iš Akabos ir Gazos.

Egiptas kelis kartus pabrėžė, 
kad Izraelis turi be jokių sąly
gų išeiti iš Akabos ir Gazos ruo
žo. Egipto prezidentas Nasseris 
pyksta, kad Amerika nori su
teikti Izraeliui garantijas prieš 
Egipto blokadą Akabos įlanko
je ir egiptiečių puolimus iš Ga
zos ruožo.

Teisė steigti mokyklas
VARŠUVA. — Paskutiniu lai

ku Varšuvoje įvyko Liublino ka
talikų universiteto bičiulių suva
žiavimas, kuriame buvo svarsto
mi universiteto išlaikymo ir kiti 
klausimai. Suvažiavimo daly
viams Lenkijos kardinolas Vi
šinskis šv. Kryžiaus bažnyčioje 
atnašavo šv. mišias ir pasakė pa
mokslą. Kalbėdamas apie religi
jos laisvę, kardinolas pabrėžė, 
kad pilna religijos laisvė neapsi
riboja vien pripažinimu tėvams 
teisės religiniai auklėti savo vai

kus. Religijos laisvė reikalauja 
pripažinti ir Bažnyčiai teisę 
steigti savas mokyklas, kuriose 
jaunimas būtų mokomas ir auk
lėjamas pagal krikščioniškus 
teologijos ir filosofijos princi
pus.

Kardinolas Višinskis 1946-48 
metų laikotarpyje buvo Liublino 
universiteto kancleris. Po to ko
munistinė Lenkijos vyriausybė 
universitetą paėmė valstybės 
kontrolėn.

Streikas Italijoje
ROMA, kovo 1. — Italijos 

100,000 pašto ir telegrafo tar
nautojų paskelbė dviejų dienų 
streiką. Tarnautojai prašo pa
kelti atlyginimą ir užtikrinti ge
resnę karjerą tarnyboje.

Indijoje mažėjanti
komunistinė įtaka

NEW DELHI, Indija, kovo 1. 
— Verapolio arkivyskupas Atti- 
petty, kuris vadovauja sociali
niam katalikų veikimui Indijoje, 
sako, kad komunizmo įtaka įvai 
riuose Indijos gyventojų sluogs- 
niuose yra labai sumažėjusi.

Profesinėse darbininkų sąjun
gose komunistai neturi pasise
kimo. Tai patvirtina neseniai In
dijos Episkopato pravesti tyri
nėjimai.

Darbininkai gina

savo teises
BRIUSELIS, Belgija, kovo 1.— 

Belgijos krikščionių darbininkų 
profesinių sąjungų pirmininkas 
Cool visuotiniame organizacijos 
suvažiavime pareiškė, kad krikš 
čionių darbininkų sindikatų na
rių skaičius yra pasiekęs 250 
tūkstančių. Suvažiavime buvo 
pramatytos konkrečios priemo
nės, kurių reiktų imtis, kad būtų 
užtikrintas darbininkų saugu
mas anglies kasyklose.

Lietuvių širdyse atsinaujino 

nepalaužiama viltis
MILANAS. — Vasario 16-tosios proga Lietuvos vardas ir tik

rieji pavergtos lietuvių tautos siekimai buvo plačiai paminėti Ita
lijos spaudoje ir radijuose.

Vasario 17 d. visoje Italijoje ——— —- ±
skaitomas didysis Milano dien
raštis „L’Italia“ išspausdino ilgą 
straipsnį antrašte: „Sovietinis 
teroras siaučia Lietuvoje“.

Straipsnio autorius Fabretto 
pradeda, cituodamas Vyriausio
jo Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto atsišaukimą Vasario 16-sios 
proga, toliau peržvelgia religinę, 
ekonominę ir tautinę padėtį pa
vergtoje Lietuvoje, primena gy
ventojų deportacijas, kurios ir 
šiandien nėra pasiliovusios, iš
kelia lietuvių dvasios nepalaužia
mą tvirtumą kovoje su okupan
tu.

„Švenčiant Lietuvos nepriklau 
somybės atgavimo sukaktį, — 
baigia straipsnį dienraštis „L’ 
Italia“, — „visų lietuvių širdyse 
atsinaujina nepalaužiama viltis; 
ta pati viltis, kuri Vėlinių dieną 
sutraukė tūkstančius lietuvių 
prie Basanavičiaus kapo Vil
niaus Rasų kapinėse; ta pati vil
tis, kuri darbininkų rankomis 
ant Vilniaus sienų išrašė „Tegy
vuoja Vengrijos revoliucija“; ta 
pati viltis, kuri gaivina lietuvių 
tautos dvasią, laukiant naujo 
tėvynės prisikėlimo".

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Prancūzai sako, kad jie sučiupo Alžirijos „karo kabineto“ 

du narius. Alžirijos „karo kabineto“ penki nariai koordinuoja su
kilėlių veiksmus Alžirijojc.

— P6piežius Pijus XII balandžio 30 d. priims audiencijoje 
Monte Carlo princą Rainier ir jo žmoną princesę Grace.

— Prezidentas Eisenhoweris ir jo žmona suruošė pietus Bal
tuose Rūmuose Atstovų Rūmų pirmininkui (spikeriui) Sam Ray- 
burn (D., Tex.). Vaišėse dalyvavo 77 svečiai.

— Viceprezidentas Nixonas vakar buvo iškilmingai sutiktas 
Rabate, Maroke. Maroko princas Hassan, kabineto pareigūnai ir 
kiti vyriausybės dignitarai ir diplomatai sutiko aerodrome vice
prezidentą Nixoną.

— Izraelio premjero Ben - Gurion koaliciniame kabinete dvie
jų partijų atstovai protestuoja prieš Akabos ir Gazos „atidavimo 
sąlygas“. Aehdut Avoda, trecioji didžiausia partija penkių partijų 
koalicinėje vyriausybėje, grasina atšaukti saro du ministerius, jei 
Izraelio kariuomenė bus ištraukta be tvirtų garantijų iš Gazos, kad 
Egipto kariuomenei niekada ten nebus leista sugrįžti.

• — Izraelio užsienio reikalų niinisterė Mrs. Goldą Meir vakar 
patiekė Izraelio pasitraukimo iš Akabos ir Gazos planus Jungtinių 
Tautų gcųcralinci asamblėjai. Duodant šią žinią į spaudą, smulk
menų dar nebuvo pranešta.

— Trys gaisrininkai žuvo ir keturi kiti buvo sužeisti, kai 
siena sukrito gaisro metu pakavimo namuose, 527 IV. t/l St., Chi- 
eago, III.

— Valstybės sekretorius Dulles vakar tarėsi su devynių ara
bų valstybių atstovais, kad jie paremtų Izraelio kariuomenės iš
traukimo planą. Arabų valstybės yra Sudanas, Irakas, Yrmen, 
Lebanas, Sirija, Jordanas, Snūdi Arabija ir Egiptas.

— Izraelio premjeras Ben - Gurion vakar sušukt' specialų mi
nisterių kabineto posėdį patvirtinti Izraelio kariuomenės ištrauki
mo ii Egipto planą.

t
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MOŠŲ KOLONIJOSE
Chicagoje

Pasaulio taika ir Lietuva
Tokia tema kalbėjo Stanley 

Pieža Lietuvių Prekybos Rūmų 
susirinkime, kuris Įvyko vasario 
13 d. vakare Dariaus ir Girėno 
svetainėje. Prisiminęs didįjį 
Amerikos prezidentą Abraham 
Lincoln, kurio gimtadienis buvo 
paminėtas diena anksčiau, kal
bėtojas pareiškė, kad ir šių die 
nų Amerikos politika turi rem
tis to prezidento - išlaisvintojo 
nustatytais moraliniais pradais. 
Amerika visuomet turi stovėti 
už žmogaus laisvę, prieš tironi
ją ir priespaudą.

Nebus taikos be laisvos 
Lietuvos .

Šis obalsis yra kiekvieno Ame 
rikos lietuvio širdy — kalbėjo 
Pieža. Visi, kurie gimę Lietuvo
je turi natūralinę teisę mylėti 
tėvynę, kaip savo motiną ir kar 
tu būti pavyzdingais Jungtinių 
Amerikos Valstybių piliečiais. 
Lietuvių kilmės amerikiečių ke
liamas reikalavimas grąžinti 
Lietuvai laisvę randa vis dides
nį pritarimą plačiajame pasau
lyje. Pastaruoju metu du di
džiausi pasaulyje vyrai prezi
dentas Eisenh>oweris ir Popie
žius pasisakė už pastangas išlai 
svinti tautas iš komunistų tiro
nijos. Prezidentas savo inaugu
racinėje kalboje prisiminė, kad 
Amerikos žmonės negali pilnai 
džiaugtis krašte esančiu gerbū-

dalyvauti. Lietuvos laisvinimo surinkta $303. Tai nėra labai 
reikalams atsiuntė — pirmasis impozantiška suma. Bet ji dar 
$10, antrasis $5. Tebėnie tai pa- nėra galutinė, nes šv. Alfonso 

sušaudė komunistai už tai, kad vyzdžiu tiems lietuviams, kurie bažnyčioje iškilmingų pamaldų 
jie kovojo su rusiškais tankais, ne tik 'į tokius minėjimus nesi- antroji rinkliava taip pat bu- 
mėtydami į juos taip vadinamus lanko, bet dar bando, savo ne- vo skirta Tautos Fondui. Si 
Molotovo kokteilius — benzinu prisidėjimą pateisindami, ir ki-
pripildytus butelius. Nepaisant tus nuteikti prieš aukojimą L*e 
komunistų pastangų išrauti iš tuvos reikalams. A. L.

rinkliava davė 150 dol., kuriuos 
parapijos klebonas prel. L. Men 
delis persiuntė tiesiog į centrą.

A. A. ALEKSANDRA VAILOKAITIENE norio, padainavo kelias dainelis. 
Grupė jaunų mergaičių pašoko.

Š. m. sausio 18 d. mirė ir 21 Aleksandros vyras a. a. Jonas i Vaikučių orkestras pagrojo.
Aukų surinkta ir pasiųsta A- 

merikos Lietuvių Tarybai 333 - 
55 dol. K. Simanavičius

jaunuolių sielų tikėjimą, siste- 
matingo komunistinių idėjų in- 
doktrinacijos Maskvai nepavy
ko laimėti Vengrijos prielanku
mo. Komunistai, • kurie dau
giausia tikėjosi perauklėti jau
nimą, pasirodė jų didžiausiais 
priešais. Tikėjimo negali sunai 
kinti, paskelbus apie tai dek
retą.

S. Pieža baigdamas savo ne
paprastai gyvai ir įdomiai pa
darytą pranešimą ragino kiek
vieną Amerikos lietuvį rūpintis 
Lietuvos išlaisvinimu kreipian
tis asmeniškais laiškais, telegra 
momis į prezidentą, senatorius 
ir kitus valstybės vyrus. A. B.

Kenosha. Wis.
Vasario 16 minėjimas

I Vasario 13 d. Kenoshos mies
to meras išleido proklamaciją, 
kad vasario 16 d. yra skelbia
ma Kenoshoje Lietuvos Respub 
likos diena.

Gražiai tą Lietuvos šventę pa 
minėjo ir šv. Petro lietuvių pa
rapijos mokykla. Vasario 15 d. 
tos mokyklos mokytojos seselės 
pranciškietės suvedė visų 8 sky
rių mokinius į mokyklos salę, ir, 
mokyklos vedėjai seselei Imel-
dai vadovaujant, buvo paminėta tuvių Radio valandėlė. Jos ve 

dėjai A. Juškevičius ir K. Las- 
kauskas suorganizavo specialų

Lietuvaitės laimėjimas

Vasario 13 d. Kenoshos augš- 
tesnioji mokykla suruošė vie
šas mokyklos mokinių “spellini
mo” (radžiavimo) varžybas. Jo
se dalyvavo iš daugiau 2,000 
mokinių 93 geriausi mokiniai.
Varžybos vyko didžiojoje mo
kyklos salėje. Dalyvavo moky
tojai, tėvai, laikraščių korespon 
dentai, fotografai: publika ir mo 
kiniai. Varžybos truko apie 3 
vai. Šiose varžybose pirmą vie
tą laimėjo lietuvaitė Daina Skir-
muntaitė. Ryckis mokosi šeštadienio mo

Sekančią dieną varžybas lai- kyklos IV-tame kurse ir šį pa- 
mėjusiai Dainai pagerbti mokyk Į vasarį mokyklą baigs, 
la suruošė vakarėlį, kurio metu
Dainai buvo uždėta “spellinimo” 
karalienės vainikas.

Meninė dalis

Antrojoj minėjimo daly šešta
dienio mokyklos mokiniai gra
žiai suvaidino Balio Sruogos 
“Gedimino sapną”. Čia reikia 
pabrėžti, kad vienas mokinys, 
Juozas Ryckis, neseniai atvy
kęs iš Vokietijos, kur lankė lie
tuviškąją Vasario 16 d. gimna
ziją, parodė tikrą pareigos ir 
pasiaukojimo pavyzdį. Jis, ligo
nis būdamas, atliko pačią svar
biausią Gedimino rolę ir po vai
dinimo tuoj vėl grįžo į lovą. J.

d. palaidota Floridos Fort Lau- Vailokaitis buvo Lietuvos Tary- 
derdale kapinėse a. a. Aleksand- bos narys, pasirašęs 1918 m. va
ra Vailokaitienė. sario 16 d. deklaraciją, ir buvo

Velionė gimė 1895 m. kovoj Steigiamojo Seimo narys.
18 d. iš tėvų Aleksandro ir Ma-i Šiedu broliai veikė sutartinai, 
rijos Jurašaičių. Prieš I Pašau-, formaliai tuo pačiu vardu, daž- 
lin įkąrą jos tėvas turėjo Vilnių- niausiai jų bendrovių vardu. To
je foto studiją. Jam mirus, stu- se bendrovėse jie buvo pagrindi- 
diją perėmė Aleksandra ir ją niais akcininkais, valdybų ir ta-Į Draugija gražiai atžymėjo Va- 
tvarkė iki 1919 metų, kuriais iš- rybų pirmininkais, jas ir per jas sario 16 — Lietuvos nepriklau- 
tekėjo už Jono Vailokaičio. Len- valdė ir koordinavo savo veiki- somybės atgavimo 39 metų su
kama Vilnių užėmus, persikėlė į mą. kaktį. Vasario 16 d. įvyko gra-
į Kauną, kur gyveno iki 1940 me „ .. . . ... žus draugijos vakaras Hollv-
tų. Bolševikams į kraštą besiver , ,US1 aIluslas esas Jle Pana'J' woocį saiėje. Publikos susirinko 
žiant, Aleksandra su visa šeima | ^davo ne tik naujiems projek- nemaįaį Programa buvo įdomi.
pasitraukė į Vokietiją. Ten pra- ,a1?8’ . *r vl8Uonaeai*1,am8 rel Vadovavo pirmininkė Adelė Bur
, jj i kalams, labdarai, mokslus einan- ,leido karo vargus, neteko savo . ’. ’ , biene. Antanas Markauskas Vacio jaunimo paramai ir t.t. Pvz. . ,„• ... D , . . n sario 16 proga pasakė gražią kaivien tik Per Lietuvos Ūkio Ban- s «»

Chicagoje
Suvalkiečių draugijos žinutės

Chicagos Lietuvių suvalkiečių

viu ir pažanga, kai už JAV ri-į Vasario 16. Vedėja seselė Imel- 
'bų milionai žmonių kenčia ko- da papasakojo vaikams apie Lie
munistų priespaudą ir skurdą. 
Prezidentas turėjo galvoje bol
ševikų pavergtus kraštus, tame 
skaičiuje ir Lietuvą. Kol nebus 
pasaulyje laisvės, tol nebus at
siekta pilnos ir teisingos taikos.

Labai reikšmingą nuomonę 
pavergtųjų tautų reikalu pareiš 
kė ir popiežius Pijus XII. Savo 
kalėdinėje kalboje minėdamas 
vengrų sukilimą jis pareiškė: 
kad vengrai darą teisingai nau
dodami jėgą prieš komunistų ti 
roniją. Tai retas ir išimtinas Ka 
talikų Bažnyčios galvos jėgos 
vartojimo pateisinimas.

Vengrijos sukilimas apjungė 
Vakarus

Kokių didelių pasėkų turėjo 
Vengrijos sukilimas tai, kad 
rusams žiauriu būdu numalši
nus sukilimą, Anglijoje, Pran
cūzijoje, Italijoje ir kituose Eu
ropos kraštuose kilo protestų 
banga prieš Kremlių. Net kai 
kur komunistų partijos nariai 
apleido partiją, protestuodami 
prieš Maskvos brutalią politiką 
Vengrijoje. Žinomas prancūzų 
rašytojas Sartre, daug simpa
tijų reiškęs komunistams, atsi
sakė Prancūzų — Sovietų Drau 
gingumo draugijos pirmininko 
pareigų. Italų kairysis socialis
tas Nenni nutraukė ryšius su 
komunistais. Vengrų sukilimas 
daugeliui komunistų simpatikų 
atidarė akis ir parodė tikrąjį 
komunizmo veidą. Sukilimas pa 
dėjo Europai apsivienyti. 

Popiežius meldžiasi už Lietuvą
Stanley Pieža papasakojo, 

kad lankydamasis Romoje buvo 
priimtas Šv. Tėvo rezidencijoje 
Castel Gondolfo. Popiežius paty 
ręs, kad S. Pieža yra lietuviš
kos kilmės — pasakė, kad jis sa 
vo maldose prisimena kenčian
čia lietuvių tautą.

Tikėjimo įsakymais 
nepanaikinsi

Praeitų metų lapkričio mėn. 
pradžioje, kai Budapešte vyko 
kruvinos kovos, Pieža su eile 
žurnalistų bandė peržengti sie

vyr0 Jono Vailokaičio ir nešė 
bendrą lietuvio tremtinio naštą. 
1947 m. emigravo į Jungtines 
Amerikos Valstybes pas savo vy 
riausiąją dukterį Danutę Ja-

Šį įvykį aprašė ir vietiniai laik 
raščiai, įdėdami nuotrauką Dai
nos ir kitų dviejų mergaičių, lai
mėjusių II ir III vietas.

Dainos laimėjimu džiaugiasi 
ir maža Kenoshos lietuvių kolo
nija, kad lietuvaitė daro gražią 
pažangą moksle. I. Gr.

fialtimore. Md.
Vasario 16 Baltimorčje

Pirmoji šventišku žodžiu į 
Baltimorės lietuvius prabilo Lie-

tuvą ir ką Vasario 16 reiškia vi
siems lietuviams. Po to kiek
vienas skyrius padainavo po lie
tuvišką dainelę. Padėka ir gar
bė seselei Imeldai ir kitoms se- 
stltins už tokio minėjimo suren
gimą, nes ir tėvams buvo džiu
gu klausyti savo vaikučių pasa
kojimų, grįžus po minėjimo iš 
mokyklos.

Vasario 17 d. įvyko Alto Ke
noshos skyriaus surengtas pa
grindinis Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo minėjimas.

Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje buvo atlaikytos šv 
Miš’os už Lietuvą. Šv. mišias 
atnašavo ir tai dienai pritaikytą 
pamokslą pasakė Tėvų Marijo
nų provincijolas kun. V. Atko- 
čius, MIC. Po pietų Šv. Petro pa 
rapijos namų salėje buvo minė
jimas. Minėjiman susirinko dau 
giau 200 senųjų ir naujųjų lietu
vių ateivių. Minėjimo progra
mos vedėju buvo J. Milišauskas. 
Invokac’ją sukalbėjo kun. Juo

Didelį pasisekimą turėjo ir 
tautinių šokių grupė, tempera
mentingai sušokusi Malūną ir 
Oželį. Visą minėjimą sklandžiai 
pravedė Bendruomenės vaidy
bos narys V. Volertas.

Prezidiumas

Kalbų kondensuotumu ir tu
riningumu bei meninės dalies 
kukliu nuoširdumu šis minėji
mas paliko kiekvienam dalyviui 
malonų įspūdį. Tik eiliniam žiū
rovui, atvirai pasakius, truputį 
nesmagu matyti visą eilę tuš
čių kėdžių ap'e garbės prezidiu
mo stalą. Tai atsitinka todėl, 
kad kaikurie greičiausiai dėl 
kuklumo pakviesti neina užimti 
vietos scenoje. Garbės prezidiu
mas paprastai minėjimams su
teikia daugiau iškilmingumo bei 
orumo. Bet svarbiausias jo tiks
las pagerbti užsitarnavusius vi
suomenės veikėjus bei šiaip gar
bingus asmenis ir draugiškas 
organizacijas. Tad kviestiesiems 
nereikia visuomenės nuvilti ir 
tokiais atvejais nugalėti savo 
kuklumą. Be to, būtų visai pras 
minga ir patį prezidiumo sąs
tatą praplėsti. Juk iki šiol Bal

A. Vailokaitienė

bą, paminėdamas Lietuvos did
vyrius ir jų nuveiktus darbus. 
Kalba buvo šiltai priimta.

Buvo sugiedotas Lietuvos Įtini 
nas. Draugija paskyrė 25 dol. 
Lietuvos laisvinimo reikal ms. 
Buvo trumpa pertrauka, o po to 
sekė meninė programa, kurią a t 
liko “Ateities” šokėjai, kurių 
pirmininku yra Bruno Shotas.

Po programos svečiai gražiai 
i birželio mėn. į Sibirą, o po ka- va*8*n°8^ Šokiams gorjo Ben 

ro vėl grąžintas į Lietuvą. Tu- Pav^3 orkestras. O. S.
rimomis žiniomis, 1953 m. mirė
ir palaidotas vienoje parapijoje 
netoli Kauno.

Pernai Kaune mirė ir kitas 
jų brolis — Viktoras Vailokai
tis.

Aleksandra Vailokaitienė, pra 
skleidusi savo gražių darbų pra
eitį savoj gimtinėj, talkininkė ir 
bendrininkė Vailokaičių šeimoje

ką buvo išleista stipendijoms 
daugiau kaip 200.000 litų.

Bolševikų okupacija juos am
žinai išskyrė. Jonas su šeima 
išvyko Vokietijon; vokiečių oku
pacijos metu dar tjpandė grįžti 
atgal, bet nebuvo įleistas ir 
1944 m. gruodžio 17 d. Blanken- 
burg. Harz, Vokietijoje mirė.

Kunigas Juozas Vailokaitis 
bolševikų buvo išvežtas 1941 m.

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžią padėką kan. 

Paškauskui, N. Pr. Pan. švč. pa
rapijos klebonui už atlaikytas va
sario 16 d. gedulingas pamaldas 
už mano vyro a. a. Juozo Stepo
navičiaus vėlę. Nuoširdžiai dėko
ju visiems prieteliams dalyvavu
siems pamaldose ir ypatingą pa
dėką reiškiu solistei P. Prudenoi-

j:j v. jai Bičkienei, kuri taip gražiai per
Z didziul uose darbuose, i pamaldas giedojo,
šiandien, kaip ir mes kiti, atsi-

sinskienę ir čia pradėjo kurtis. 
Apsigyveno Atlano pakraštyje 
ir vertėsi vasarotojų bei turistų 
išlaikymu.

Jau kuris metas sirgdavo, 
skųsdamasi širdies negalavi
mais. Ir JAV širdies liga jos 
neapleido, šią žiemą praleisti nu 
vyko pas dukterį Danutę į Flo
ridą, tikėdamasi ten lengviau 
pernešti oro pasikeitimus. Ta
čiau, pavasario nesulaukus, bai-

radio pusvalandį, kurs įvyko II.
16., 3:30 vai. po pietų. Po kun.
A. Dranginio invokacijos lietu
viškai ir angliškai, A. Juškevi
čius supažindino angliškai kal
bančiuosius klausytojus su di
dinga Lietuvos praeitimi ir jos 
laimėjimais. Pažymėtina, kad 
svarbiausias kalbėtojas radio 
valandėlėje buvo patsai Mary- 
lando gubernatorius T. McKel-
dįn. Be to, kalbėjo V. Volertas, - - „ė šios žemės kpHonpiškeldamas vienybės, susiklau- tlm“reJe dar karto kelionę.
symo ir tautinio solidarumo rei
kalingumą.

Tos pats dienos vakare Lietu
vių Svetainės didžiojoje salėje 
įvyko tradicinis banketas, kurį 
suruošė Baltimorės Lietuviškų
jų Organizacijų taryba ir pra
vedė tarybos pirmininkas adv. 
T. Grey-Grajauskas. Prie gar
bės svečių stalo be žymiųjų vie
tos lietuvių veikėjų matėsi ir 
nuolatiniai lietuvių svečiai kon
greso nariai Garmatz ir Fallon. 
Trumpam buvo atsilankęs ir

zas Petraitis, MIC. Pr. Buja- miesto burmistras Thomas D’
nausko vedamas parapijos cho
ras sugiedojo JAV himną ir pa
dainavo dvi lietuviškas dainas. 
Pagrindiniu minėjimo kalbėtoju 
buvo kun. Juozas Vaišnys, SJ, iš 
Chicagos. Kalbėtojas, pasirin
kęs sau temą apie lietuvybės iš
laikymą ir apie lietuvių vienin
gumą, kurio mums dabar labai 
ir labai trūksta, tuos klausimus 
pavaizdavo ryškiais pavyzdžiais 
iš Šv. Rašto ir augštųjų katali
kų dvasiškių pareiškimais. Kal
bėtojas savąja paskaita, turė
damas didelę iškalbingumo do
vaną, paliko kenošiečiams gražų 
ir gilų įspūdį.

Po to sekė J. Jarienės sure
žisuotas labai gražus, Lietuvą 
primenąs scenos vaizdelis. Vaiz 
delis padarė gilų įspūdį daly
viams. Vaidintojais buvo Br. Ja 
ras, St. Pociulis ir A. D. Skir- 
muntaitės.

Susirinkusieji vienbalsiai priė
mė, rengimo komiteto paruoštą, 
Lietuvos išlaisvinimo reikalu re
zoliuciją TAV vyriausybės na
riams. Rezoliucijos tekstą ang
liškai persKailė A. Skirmuntaitė, 
o lietuviškai — Vyt. Janušonis.

Minėjimo pertraukos metu bu 
vo pravestas aukų rinkimas Lie
tuvos laisvinimo reikalams. Au-

garbės prezidiumuose nebuvo 
atstovaujama tokia svarbi įstai
ga, kaip šeštadienio mokykla. 
Reikėtų taip pat neužmiršti ir 
jąunimo organizacijų. Ar nebū
tų gražu, jei garbės prezidiume 
matytume studentų atstovą, 
skaučių tuntininkę, ateitininkų 
vadovybę? Mes dažnai reiškia
me nepasitenkinimo jaunimu, 
kad jis nuošaliai laikosi nuo 
bendruomenės veiklos, nesijun- 
gia į ją. Bet mes patys turėtu
mėm irgi pajieškoti kontakto su 
jaunimu, parodyti ir jam šiek 
tiek respekto, ne vien tik rei
kalauti pareigų ir darbo.

Virbelis
Balfo veikla

Vasario 24 d. Baltimorčje įvy 
ko Balfo 64 skyriaus metinis 
narių susirinkimas. Ilgametė

Aleksandra Vailokaitienė bu-

dūrė šioje žemėje ir čia, Dievo 
pašaukta, palaidota ošiančio At
lanto vandenyno pakrantėse.

J. Sakas - Sakevičius

Providence, R. I.
Minėjimas ir koncertas 

Vasario 17 d. draugijų, klu
bų ir choro buvo surengtos pra
kalbos ir koncertas paminėjimui 
Vasario 16. Į šį parengimą atsi
lankė gražus būrys klausytojų.

Kalbėtojais buvo kviesti ir at-

A. Steponavičienė

NAUJŲ MAŠINŲ 

FONDAS

ną ir aplankyti Vengriją, bet ne kų pagil lapus kenošiečiai sudė-
toli sienos buvo mongolų karei
vių ir rusų tankų sustabdyti ir 
priversti grįžti atgal. Iš vieno 
liudininko patyrė, kad kovoms 
aprimus Budapešto kanalizaci
jų duobtfee buvo rasta apie 160 
lavonų 12—16 metų vaikų. Juos

jo $247. Kai bus dar pridė;tH 
pelnas iš baro, reikia tikėtis, 
kad kenošiečių aukos Lietuvoj 
reikalams priartės prie 300 dol.

Tenka dar, kaip gražų pavy’z- 
dį, paminėti kenošiečius A. My
kolaitį ir St. Valaitį, kūne, ne
galėdami asmeniškai minėjime

vo ne tik rūpestinga motina, iš- si,ankė Rhode Island val«tybės 
gubernatorius Dennis J. Ro- 
berts, kun. Jonas Vaitiekūnas,

Alessandro, kurs taip pat pa
sakė kalbą. Šiame bankete buvo 
perskaitytos gubernatoriaus ir 
miesto burmistro deklaracijos, 
skelbiančios Lietuvių dieną Ma- 
rylande ir Baltimorės mieste.

Sekmadienį 10 vai., šv. Alfon
so parapijos bažnyčioje įvyko. , . ....................
iškilmingos pamaldos už žuvu- P™ininke dr. Elena

Armonienė, susirinkimui pra
šant, sutiko ir toliau vadovauti 
skyriui, o taip pat ir skyriaus 
sekretorius Adomas Lažaitis su

sius ir dabar kenčiančius lietu
vius dėl Lietuvos laisvės. Mi
šias laikė ir pamokslą pasakė 
klebonas prel. L. Men delis, asis- x
tuojamaa kun. K. Pugevičiaua .kti ‘“Z
ir kun. A. Dranginio.

Dr. Trimako kalba

Vakare Lietuvių Svetainės di- 
džiojon salėn lietuviškąją visuo 
menę sukvietė Lietuvių B-nės 
valdybą iškilmingan šventės mi
nėjiman. Po kun. A. Dranginio 
invokaoijoa pagrindinę minėjimo 
kalbą pasakė dr. A. Trimakas, 
Lietuvos Laisvės Komiteto na
rys, specialiai atvykęs iš New 
Yorko. Prelegentas labai šiltais 
žodžiais nušvietė Lietuvos lais
vinimo veiksnių, o ypač Lietu
vos Laisvės Komiteto darbus bei 
žygius. Po to žymus Baltimorės 
lietuvių veikėjas, karštas patrio 
tas adv. N. Rastenis tarė už
degantį žodį, ragindamas visus 
prisidėti prie Lietuvos vadavi
mo darbo pinigine parama. Dar 
trumpai kalbėjo adv. T. Grey- 
Grajauskas ir, prasidėjus per
traukai, tautinių šokių grupės 
šokėjai, pasipuošę tautiniais rū
bais, pasklido po salę su aukų 
lapais. Anot rinkliavos vedėjų 
pranešimo, aukų Tautos Fondui'

se pareigose. Darinkti keturi vai 
dybos nariai: M. Šimkus, J. Ka
zakevičius, inž. Tomkus ir Ra- 
čiukaitis. Skyriaus pirmininkė 
dr. Armonienė su sekretorium 
Lažaičiu puikiai tvarko reika
lus ir kasmet išsiunčia į Balfo 
Centrą apie 1000 dol. pinigais ir 
1000-2000 svarų drabužių. Už 
tai jiems priklauso didelė balti- 
moriečių padėka.

Iš narių pranešimų paaiškėjo, 
kad trijose didžiausiose Baltimo 
rėš organizacijose buvo kelia
mas klausimas laikinai susilai
kyti remti Balfą, kol nebus at
statytas visų Balfe dalyvaujan
čių grupių darnus bendradarbia 
vimas. Tuo reikalu susirinkimas *
priėmė rezoliuciją.

Susirinkimas pavedė skyriau 
valdybai rezoliuciją perredaguo 
ti ir pasiųsti Balfo pirmininkui.

Reikia iš širdies linkėti, kad 
nesusipratimai ko greičiausia 
būtų išspręsti ir Baltas sėkmin
gai darbuotųni, kaip ir iki šiol.

auginusi keturių vaikų šeimą, 
bet taip pat domėjosi ir visuo
meniniu gyvenimu. Pati daly
vavo keliose moterų organizaci
jose, buvo studentų ateitininkų 
Vytauto klubo vėliavos kūma, rė 
mė Ateitininkų rūmų statybą, 
pasikviesdavo į savo namus kai 
kurias studentų korporacijas, 
šelpė mokslus einantį jaunimą 
ir t.t.

Mirdama paliko sūnų Joną su 
marčia ir tris dukteris su žen
tais — Danutę Jasinskienę, Bi
rutę McLain ir Ramutę Backer. 
Sūnus'su žmona yra Kanadoje, 
o dukterys su šeimomis — JAV.

Aleksandra priklausė Vailo
kaičių šeimai, kuri buvo plačiai 
žinoma visoje Lietuvoje, ypač 
du broliai — filosofijos dakta
ras kun. Juozas Vailokaitis ir 
Aleksandros vyras Jonas Vailo
kaitis. Jiedu sukūrė visą eilę 
ūkinių įmonių, kurios turėjo žy
mią įtaką į visą Lietuvos krašto 
ūkį.

Jis įsteigė ir mėsos apdirbimo 
fabriką “Maistas”, kurį vėliau 
perėmė vyirausybė.

Cukraus pramonės srityje fi
nansavo ir organizavo cukrinių 
runkelių pirmuosius bandymus, 
siuntė cukrinius runkelius į Vo
kietiją perdirbti, norėdami su
kelti krašte visuotinį susidomė
jimą cukraus pramone, ir įtikin
ti, kad Lietuvoje galima pa
tiems pisigaminti cukraus. Tie
siogine to išdava buvo tai, kad 
vyriausybė pradėjo steigti cuk
raus fabrikus. Ir ši pramonė pa 
s;rodė labai sėkminga.

Jų buvo įkurtas Lietuvos 
Ūkio Bankas, kuris visame kraš 
te turėjo 27 skyrius.

Plytoms gaminti įsteigė akci
nę bendrovę “Palemonas”, kuri 
turėjo septynias plytines; ji ga
mino apie pusę visų pramoninių 
Lietuvos plytų.

Kaune turėjo didelę metalo 
apdirbimo įmonę akc. bendrovę 
“Metalas.

Be to jie btindė dar keletą 
sričių ir buvo įsteigę keletą ki-

adv. Benjamin Chester (šešto
kas) ir dr. Balys Matulionis.

Šv. Kazimiero parapijos cho
ras. moterų choras ir vyrų cho
ras, vadovaujami muz. Jono Bei-

D E M E S I O
Leo R. Gruber, President of the 

Drovers Bank, praneša, kad yra 
naujai išrinkti du štabo nariai.

Robert L. Northway išrinktas 
kaipo Cashier of Drovers Trust 
and Savings Band. Ponas Norlth- 
way, gimęs Chicagoje, pradėjo 
banko karjerą pas Drovers balan
džio 1 d., 1936 metais. Jis tarna
vo įvairiuose Banko skyriuose, ir 
nuo liepos 1954 metų buvo A sais
tant Cashier.

Lester C. Wetzel išrinktas Vice 
President ir Trust Officer of Dro
vers Trust and Savings Bank. Po
nas Wetzel, gimęs Pennsylvenijo- 
je, pradėjo banko darbą Pennsyl- 
vania Trust Company, Reading, 
Pennsylvania, 1928 metais. Dro
vers Trust and Savings Banke pra 
dėjo tarnybą nuo gegužio 7 d., 
1930 metų. 1947 metais buvo iš 
rinktas kaipo Cashier, o 1955 me
tais paskirtas Trust Officer pa
reigoms. (skelb.)

“DRAUGO” Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
sekantieji:

Gavenavičius Juozas .$11.00
Zubrickas Juozas Dr. . . 5.00
Sadauskas Joseph ... 2.00
Dragunaitis Kostas . . 2.00
Lumbis Vytautas .... 2.00
Ozalas Ignas .............. 2.00
Navickas B and Em . . 2.00
Patlaba Stasys .......... 1.00
Bukota Juozapas .... 1.00
Saliukas A................... 1.00
Šliauteris Antanas . . . 1.00
Jurgelevičius Adomas. 1.00
Paulikas Pranas ........ 1.00
Gesaitis Veronika .... 1.00
Zubavičius Jonas ... 1.00
Traskauskas Juozas . . 1.00
Maželis Jonas .............. 1.00
Satkevičius Mykolas . . 1.00
Sapko John ................ 1.00
Bujauskas Jonas ........ 1.00
Simanavičius J............. 1.00
Semaška Boleslovas . . 1.00
Eidukas Jonas .......... 1.00
Charzauskas Stephanie 1.00
Dailidis Alice ................ 1.00
Sa jonas Marija .......... 1.00
Szumskas Andrius ... 1 00
Plečkaitis Juozas .... 1.00
Maleckas Petras ........ 100

SQUIRREL TAP
2501 W. 46th Street VIrginia 7-9349

GRAND OPENING
Penktad., šeštad. ir sekmad. kovo mėn. 1, 2, 3. d.d. Maloniai 

kviečiame draugus, pažįstamus įr visus lietuvius atsilankyti į 
GRAND OPENING. Bus skanių užkandžių — Linksma muzika 
Pasirinkimas įvairių gėrimų.

Henrikas Ir Emilija Morkai, savininkai

DRAUGAS
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RAUDONASIS KRYŽIUS a'

Kiekvienais metais kovo mėnesį yra pravedamas Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus vajus. Ir šiemetinis vajus pradėtas vakar. 
Jau girdėjome prez. Eisenhowerio nuoširdų ir labai įtikantį 
prašymą aukoti šiai garbingai ir didelius gailestingumo darbus 
dirbančiai organizacijai, kuriai vadovauja garbingasis gen. 
Gruenther. Jis irgi ir gyvu žodžiu, ir raštu kreipiasi į visuo
menę būti dosniai artimo meilės darbams paremti. Ir Preziden
tas, ir dabartinis Amerikos • Raudonojo Kryžiaus pirmininkas, 
būdami karo vyrais ir vadovavę gausioms armijoms karo lau
kuose, žino, kokį vaidmenį vaidina ši organizacija karo metu. 
Miliūnai vyrų karo laukuose ir taip pat civilių žmonių buvo iš
gelbėta dėka Raudojo Kryžiaus rūpestingos veiklos — jo gydy
tojų, gailestingų seselių ir visų jo darbininkų. Nors šiuo metu 
nekariaujama, bet kas gali žinoti, kada ir kur karo ugnis gali 
užsiliepsnoti. Todėl Raudonasis Kryžius turi būti ir yra paruoš- 
tyje visai laikais.

Amerikos Raudonasis Kryžius tarnauja ne tik karo metais, 
bet visais laikais. Jis yra pasiruošęs skubėti į pagalbą betkokia- 
me nelaimingame atsitikime, betkuriame Amerikos ar net betku
riame pasaulio krašte. Būtų galima nurodyti daugybę nelai
mių — gaisrų, žemės drebėjimų, potvynių ir kitokių nelaimingų 
atsitikimų, kuriuose Raudonasis Kryžius suvaidino nepaprastai 
didelį ir labai garbingą vaidmenį. Visur skubėjo su pirmąja pa
galba su medikamentais, su maistu, su parūpinimu pastogės be
namiams.

Atsižvelgdami į tai, visi mes, nepaisant kokiose pareigose 
bebūtume, kokius darbus bedirbtume, turėtume būti Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus nariais, o, kas daugiau uždirbame ir dau
giau turime, privalome būti dosnūs ir aukomis. Visuomet pri
valu turėti galvoje tai, kad turime dėkoti Dievui, jei mes ligšiol 
buvome laimingi ir mums nebuvo reikalinga Raudonojo Kryžiaus 
ar kitų organizacijų pagalba. Bet žinokime ir tai, kad nė 
vienas mūsų nesame tikri, kad mes visada būsime taip laimin- 

• gi. Kas žino, gal šiandien ar rytoj Raudonojo Kryžiaus pagalba 
bus reikalinga ir mums. Raudonojo Kryžiaus nario liudijimas ar 
aukotojo kvitas yra savotiškos rūšies apdrauda arba investavi
mas ateičiai. Vakar ir šiandien gelbstime kitiems, rytoj, jei tik
bus reikalas, kiti gelbės-mums.

jai. Kristaus Bažnyčia šiame rci 
kale gimdytojams yra tik talki
ninkė. Jos pareiga padėti vaiko 
sielai tiek, kiek gimdytojai pa
tys negali padaryti ar nepadaro. 
Be gimdytojų sutikimo Bažny
čia nesutinka teikti vaikui net 
tokio svarbaus patarnavimo, 
kaip Krikštas. Tik tėvų apleis
tus ir našlaičius vaikus Bažny
čia ima globoti vietoje gimdy
tojų.

Valstybė yra žmonių susikur
ta bendruomenė jų žemiškiems 
reikalams. Ir į vaikus valstybės 
teisės nėra nieku didesnės už 
teises į suaugusius. Valstybė 
ralios ir civil. teisės nebūtų kie- 
lios ir civilinės teisės nebūtų kie
no nors pažeidžiamos, nes vai
kai patys negali savo teisių ap
ginti. Tačiau valstybė negali kė 
sintis paveržti vaikus iš gimdy
tojų globos. Ne valstybė sutei
kia tėvams jų vaikus ir teises

boti. Valstybė lik ten ateina kovos tarp Rytų ir Vakarų, sį rijos augšt. mokyklos patalpose
gimdytojams pagalbon, kur ir dalyką jau prieš 40 metų buvo 
ko gimdytojai negali patys pa-Į suvokęs St. Šalkauskis, kuris
daryti.

Organizacijos, jeigu jos pačių 
tėvų sukurtos, savaime yra tė
vų įrankis tiek ir taip pasigel- 
bėti, kiek jie patys to nori. Jei
gu jos yra sukurtos Bažnyčios, 
jos ir veikia griežtoje Bažnyčios 
hierarchijos p r i k lausomybėje.

kvietė mūsų tautą prie ideolo
ginio ir moralinio apsiginklavi
mo. Visi jo filosofiniai raštai, 
o ypač “Pedagogika”. “Ateiti
ninkų ideologija” ir "Lietuvių 
tautos ugdymas” yra nesugriau

kovo mėn. 3 d. 3 v. p.p. jo 15 
m. mirties minėjimą, kur pa
grindiniu kalbėtoju pakviestas 
prof. K. Pakštas, artimai paži
nęs prof. Šalkauskį ir puikiai su 
gebąs idėjas sujungti su tikro
ve ir savo giliu bei toli prama
tančiu žvilgsniu amžinuosius

namas įrodymas, kad ideologi- Šalkauskio principus pritaikyti
nė kova yra visų kovų pagrin- 

šeimai ir Bažnyčiai organizaci- j* vyksta nepriklausomai
jos yra pagelbininkės, bet ne
gali būti jų pavaduotojomis. 
Organizacijos, sukurtos kokios

nuo musų noro ar nenoro ją pri
pažinti, nepriklausomai nuo pa
togaus ir trumparegiško ideolo

pašalinės iniciatyvos, į vaikus giJos ven£imo ir visokio neutra- 
neturi jokių teisių. Jas galima' ^umo skelbimo. St. Šalkauskis 
palyginti asmeniui, siūlančiam visur Pabrėžia- kad kiekvienas 
kam nors kokį nors gerą savo

momento reikalavimams ir mū
sų išeivijos gyvenimui. Todėl 
tikimasi, kad į šį minėjimą at
silankys ne tik Šalkauskio ger
bėjai, ne tik ateitininkija su sa
vo padaliniais, bet ir visa toji 
mūsų visuomenė, kuri vertina 
dvasios kultūrą ir jos ugdyme

žmogus, kiekviena šeima ir kiek i mato savo žmogiškosios vertės
___________  viena tauta turi būti tvirtove! išsiskleidimą ir tautinės gyvy-

ir taip. kiek’to patarnavimo bus , Ši°-!c įdeol<>ginėje kovoje. Nie-I bės pagrindų stiprinimą 
iš jo pageidauta. Ar tomis or- ,as n®ra nei persenas, nei per-
ganizacijomis naudosis gimdyto jaHnas Įsijungti į šią idėjinę ko

patarnavimą. Jis patarnaus tiek

jai, ar Bažnyčia — naudosis 
tiek ir taip, kiek jie to patys pa-

į juos; ne jai tas teises ir ri- geidaus ir bus reikalingi.

STASYS ŠALKAUSKIS - IDĖJINIS 
KOVOTOJAS
DR. A. BA LTINIS

1. Susiskaldymas — mūsų 
tikrovė

Mūsų gyvenamojo meto bū
dinga žymė — susiskaldymas. 
Atskiri asmenys ir tautos savo 
egoistinius siekimus stato augs-

Šiandien ir rytoj

mas kyla iš puikybės, neapykan 
tos, nevaldomų įgeidžių ir ma
terializmo dvasios, kuri nenu
galima sutartimis, įstatymais 
bei karine galia, bet religinių 
ir moralinių vertybių ugdymu 

čiau už visai žmonijai bendrus Uek ^kiruose žmonėse, tiek
reikalus ir virSžmogiškus idea- tautų ik Y santykiuose.

Grand Rapids, Mich.
Aukos Lietuvos reikalams

16-to Vasario proga Lietuvos 
reikalams aukojo: 15'dol. Jonas 
Paovys; 10 dol. Dr. Stasys Ba
lys ; 8 dol. Felicija ir Bronė Ši

vą kelyje į žmogaus pilnatvę.
Mes šiandien savaime bei in

stinktyviai pasiilgstame šalkaus 
kio. Šio pasiilgimo ženklai yra 
pfof. Sužiedėlio redaguota “A- 
kų ideologija”, prof. J. Ereto 
rašomas platus veikalas apie 
Šalkauskį, studentų at-kų pra-. mukėnaitės; po 5 dol. — Sta-
eitais metais pravestos ateiti
ninkų ideologijos studijos ir įvai 
riose vietose vykstą Šalkauskio 
15 m. mirties minėjimai. Į šią 
Šalkauskio vertinimo srovę gra
žiai įsijungia ir Chicagos sen
draugių skyrius, vadovaujamas 
kun. A. Stasio, rengdamas Ma-

sys Ivanauskas, Kazys Seniūnas, 
Vincas Lukaševičius, Jonas Ve- 
reckis, Stasys Astras, Pranas 
Turuta, Antanas Maskeliūnas, 
Vincas Alkevičius, Domas Ma
lakauskas, Mykolas Baniukaitis, 
Vaclovas Pūras, Vincas Strolis; 
4 dol. — Prelgauskų šeima; po

3 dol. — Jonas .lakstys, Kęs
tutis Stepšys, Jonas Belinis, 
Eng. Bliudnikas, Vladas Matu
lis ir Verutė Pivoriūnaitė. Kiti 
aukojo po mažiau.

Nauji rėmėjai

Nuo šių metų sausio mėn. į 
Vasario 16 gimnazijos rėmėjų 
eiles įsijungė Mikalina Maske
liūnienė, Vincas Lukaševičius ir 
Antanas Kairaitis. Nuo 1952 m. 
ir dabar gimnaziją nenuilstamai 
remia Danutė Balienė, Jonas 
Bartaška, Aleksas Bernotas, Vy 
tautas Graužinis, Albinas Kli
mas, Liudas Mikužis, Jonas Pa
ovys, Aleksandra Petrauskienė, 
Verutė Pivoriūnaitė, Alfredas 
Puodžiūnas, Vaclovas Pūras, 
Jonas Rauba, Kazys Seniūnas, 
Kęstutis Stepšys ir Pranas Ži- 
laitis. Kiek vėliau į rėmėjų eiles 
įsijungė Ignas Kušlikis, ir Janė 
Puodžiūnienė. V.

— Didžiausias raštinės pasta
tas yra Pentagon, JAV. Jis už
ima 34 akrus. Jo koridoriai yra 
17 mylių ilgio. Dirba kasdien 
32,000 žmonių.

JOHN T. ZURIS
LAVVYElt AND COUNSELLOR 

11 SO. I,A SAI.LE STREET 
Rnom 1415

Pbonc: KAnOnlph A-4425 
Home pitone; .Afavette 3-B177

Šiandien Chicagoje, Shoreland viešbuty vyksta svarbi At
eitininkų Sendraugių Sąjungos konferencija. Ji tęsis visą dieną 
ir bus baigta vakare banketu tame pačiame viešbutyje. Kas yra 
ateitininkai, kokį vaidmenį jie yra suvaidinę ir tebevaidina mūsų 
tautos gyvenime, labai gerai žino dauguma mūsų dienraščio 
skaitytojų. Pagaliau tas mūsų žinias labai gerai papildė p. Sta
sys Lūšys savo straipsniu, atspausdintu "Drauge” vakar ir 
šiandien. O dar labiau galėsime įsigilinti į šios organizacijos 
svarbą, šiandien pasiklausę Ateitininkų Federacijos vado prof. 
Simo Sužiedėlio paskaitos sendraugių konferencijoje, kurią mes 
nuoširdžiai sveikiname.

Rytoj ateitininkai ir — dar daugiau — Chicagos lietuvių 
katalikų visuomenė pamaldomis Šv. Kryžiaus bažnyčioje ir aka
demija Marijos augštesn. mokyklos salėje minės ateitininkų ide
ologo prof. Stasio Šalkauskio 15 metų mirties sukaktį. Mes no
rėtume, kad į tą minėjimą suvažiuotų daug lietuvių ir pagerbtų 
didžio lietuvio mokslininko atminimą.

Taip pat rytoj Lietuvos Vyčiai švenčia savo organizacijos 
globėjo šv. Kazimiero dieną. Lietuvių katalikų jaunimas vyksta 
į Šv. Mykolo parapijos bažnyčią iškilmingoms pamaldoms ir bend
riems pusryčiams bei pasitarimams.

Kaip ateitininkai Lietuvoj, taip vyčiai Amerikoje, yra su
vaidinę ir tebevaidina didelį ir svarbų vaidmenį visose mūsų tau
tinio gyvenimo srityse. Reikia manyti, kad ryt, švęsdami savo 
globėjo šventę jie pajus stiprią lietuvių visuomenės paramą Chi
cagoje ir kitur.

Rytoj visose lietuvių parapijų bažnyčiose Chicagoje įvyksta 
pamaldos ryšium su Šv. Kazimiero Seserų Kongregacijos įkūrimo 
auksinio jubilėjaus minėjimu. Dosnūs lietuviai katalikai dar 
kartą turės progą savo aukomis paremti garbingąją įstaigą, iš
variusią ir tebevarančią taip platų barą švietimo, lietuvybės pa. 
laikymo ir kultūros puoselėjimo srityse. Sveikiname ir linkime 
sėkmės!

3. St. Šalkauskis — moralinių 
ir ideologinių i&grlndM kūrėjas 

mūsų tautoje

Prof. St. Šalkauskis šiame vi
suotiniame chaose iškyla kaip 
šviesus švyturys, rodąs kelią į 
tikrąją vienybę tiek tarp žmo
nių, tiek tarp tautų. Visa jo 
vaisinga mokslinė kūryba yra 
sintezės jieškojimas tarp įvai

Ins. šių bendrų dvasinių verty
bių ir tikslų paneigimo pasėka 
yra visuotinė suirutė ir chao
sas. Vieni šio chaoso priežasčių 
jieško komunizme, kiti kapitaliz 
me, todėl pirmieji viską pateisi
na, kas vyksta Vakaruose, o 
antrieji — kas vyksta Rytuose.

Šiam chaosui išvengti valsty
bės sudaro vis naujas politines, 
karines ar ekonomines sutartis, rįų kultūrų ir gyvenimo sričių.

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

N S

o mes, lietuviai, savo išeivijos 
gyvenime nuolatos jieškome bū
dų visus sujungti vienoje kultū
rinėje ar politinėje organizaci
joje. Tačiau, nežiūrint visų pas
tangų, skaidymasis eina platyn 
ir gilyn, siekiamasis vienybės 
idealas nuolatos tolsta ir mūsų 
tautinė bendruomenė pamažu 
irsta.
2. Moralinio ir ideologinio ap
siginklavimo trūkumas — mūsų 

susiskaldymo priežastis

Vakarų kultūrinio, ūkinio ir 
politinio gyvenimo vadovai yra 
pamiršę patį svarbiausiąjį daly
ką — gyvąjį žmogų, jo religinį 
ir moralinį ugdymą. Jie yra pri
steigę mokyklų, kur išmoksta
ma visko — nuo atomo skaldy
mo iki skridimo į mėnulį, tačiau 
neišmokstama vieno dalyko — 
kaip žmogui gyventi, ši religi
nio ir moralinio ugdymo stoka 
yra priežastis visų tų "krizių”, 
kurių tiek daug plačiajame pa
saulyje ir mūsų lietuviškajame 
gyvenime. Juk šis susiskaldy-

Jis jieško jo sintezės tarp kūno 
ir dvasios, tarp valios, proto ir 
jausmų, tarp žinojimo ir tikėji
mo, tarp kultūros ir religijos, 
tarp gamtos ir kultūros, paga
liau net tarp Rytų ir Vakarų 
kultūrų, šį savo sintezės jieško- 
jimą jis buvo sujungęs į peda
goginę sistemą, kurios idealu 
buvo pilnutinė asmenybė.

Šia savo visuotine sinteze St. 
Šalkauskis liks aktualus visa
da, bet ypač mūsų laikams, ka
da susiskaldymas, chaosas ir su 
irutė yra pasiekusi savo viršū
nę. Jei mūsų šių dienų Vakarų 
krizė yra religinėje, moralinėje 
ir ideologinėje plotmėje, tai St. 
Šalkauskis, kaip retas kuris, y- 
ra iškėlęs moralės ir ideologijos 
reikšmę gyvenimui. Ir nors žo
dis ideologija daugeliui iš mū
sų nepatinka, nors jis vengia
mas ir net niekinamas, nors nie
kur neįžiūrima ideologinės pro
blemos, tačiau visos mūsų kovos 
savo esme yra ideologinės ko
vos, neišskiriant nė didžiosios
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PAULIUS JURKUS

Kieno yra vaikai?
i VYSK. V. BRIZGYS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
Vargiai gali būti lengvesnis 

ir paprastesnis atsakymas, kaip 
į šį klausimą. Aišku, kad vaikai 
yra gimdytojų. Bet neužmirški
me, kad gimdytojai davė savo 
vaikui kūną, o sielą ir net kūno 
gyvybę jam davė tas Kūrėjas, 
kurį vadiname Dievu. Taigi vai
kas nėra vien gimdytojų — jis 
yra ir Dievo.

Šalia Dievo ir gimdytojų atsi

džiaugėsi, kad Dievas neatėmė j 
jo viengimio.

Gimdytojai nėra tikra prasme 
kūdikiui net jo kūno davėjai. Ir 
žmogaus kūnas su visu savo or
ganizmu susiformavo ne pagal 
gimdytojų mintį, o pagal Dievo 
sukurtus žmogaus prigimties į-

PRCMIJUOTAS ROMANAS

Daugybė garantuotų visų išdirbysčių vartotų automobilių už labai atpigintas kalnas

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER _ PLYMOUTH DIRECT FACT0RY DEALER

4030 Archer Avė., Chicago 32, Illinois Telef. VIrginia 7-1515

Tyčia ištepė balniuką ir Juliui pakišo. Taip lengvai 
jis dviračio nedalija, o vakar: tik imk, pasišviesk 
dinamėliu! v

Parvažiavęs rado ant kelnių didžiulį atspaudą. 
Uogienė. To betrūko!

Julius įniršo. Jis grąžins dviratį su priedais, su 
kostiumu. Tegu naują nuperka.

Kokios drumzlinos audros pasikėlė prieš jį, o 
štai, iš to sąmyšio išplaukia gražiausias lelijos žie
das — Samanė!

Sėdasi prie stalo. Reikia perrašyti protokolus, 
suvesti į tvarką, planuoti. Vos pakelia akis nuo po
pierių, kaip prisimena vakarykštę dieną, čia juokėsi 
Lina. Ta irgi, lyg svirplys, skverbiasi vidun ir nori 
čirškauti. Širdį ima ir nusmelkia. Jos nuoširdumas 
vakar griebė gelmes, skatino veikti.

Jis pūsteli ūmai, lyg norėdamas išbraukti vaiz
dus. Ji nereikalinga pakeliui į Samanę. Ji bendrinin
kė grumtynėse su vikaru, bet šios kovos pergrupuo
jamos. Lina turi pasitraukti.

Staiga durys virsteli, ir įskrenda Lina. To be
trūko! Julius atverčia popierius, bet negali nematyti

Julius juokiasi metaliniu balsu. Stebina Linos 
gudrumas.

— Pamačiau, — atsako jis nurimęs. — Liko at
spaudai, bet susitvarkysiu.

— Labai atsiprašau. O dabar, Juliau, prie dar
bo! Negalima laukti. Jei vakar nepavyko, tai šian
dien garantuota!

Nuo kėdės Lina pasiima atsineštą knygą. Atvo
žia ir iškelia du popieriaus lapus; vienas baltutis, 
skaistutis, kitas — išplėštas iš aritmetikos sąsiuvinio.

— Buvau vaistinėn užbėgus. Sumokėjau nuomą. 
Žinai, vaistininkų namuose gyvenu. Ponia užsimanė 
pavaišinti. Kol atnešė arbatą, aš turėjau progos ap
sižvalgyti. Vieną lapą, tą baltąjį, nuvariau nuo sta
liuko į knygą. Kitą namie išplėšiau iš seno sąsiuvinio.

— Ką tai reiškia? — stebisi Julius. — Sumanei
— Kv tai reiškia? — stebisi Julius. — Sumanei 

kur nors vikarui priklijuoti ?
— Vakar apie tai kalbėjom! Ant juodo drabužio 

dulkės limpa. Tai pūskim, skleiskim! Parašykim du 
anoniminius laiškus. Taip mieste daro, kariaudami 
su priešais. Kuo mes blogesni ?

Julius maloniai šypsosi, štai, kas Lina: kokia

41 tęsinys
Už miestelio prieš kalną buhalteris pasiūlė nu

lipti nuo dviračių. Šviesa prigeso. Jis tyčia dar šūk
telėjo kairėn, kad tik būtų didesnis tarpas ir jo ne-

_ ... ... . matytų, ir tuoj apčiupinėjo nelaimės vietą. Aiškiaistatymus. Tą minti gražiai yra ... . , J J , . .. .._JlštePta kažkuo gličiu. Lyg uogom kvepia. Nosinaite 
šluostė dviračio balną, brūžavo kelnes ir gyrė Sa
manę, kad tik ji nepažiūrėtų. Kai vėl užsėdo, buvo 
geriau. Kalba darėsi sklandesnė, ir naktis atrodė gra
žesnė. Jau rinko žodžius, kaip reikės atsisveikinti, 
kai nudrioksėjo tas prakeiktas šūvis.

Julius mirtinai išsigando. Plėšikai, banditai! 
Atims jo 40 litų. čia iš krūmų išpyškėjo Gimbutas. 
Buhalteris dar labiau sustingo, nepajudino kojų. Pa
matys suteptas kelnes. Baisu! Užeiti kviečia. Julius 
būtų kažką davęs, jei būtų galėjęs tuoj atsisveikinti. 
Tačiau reikėjo eiti. Visokiais būdais dangstėsi, tem-

išreiškusi brolių Makabėjų mo
tina. Jeigu motina būtų sukū-

randa visas būrys pretendentų Į rusi vaiko organizamą, ji pui- 
į vaiką, kurie neturi nieko pri
dėję prie jo egzistencijos. Daug 
pretenzijų į vaikus reiškia Baž
nyčia, juos savinasi valstybė, o 
šalia šių dviejų yra visa daugy
bė įvairių sambūrių — organi
zacijų, kurios taip pat savinasi 
svetimus vaikus. Kiek jų visų 
pretenzijos yra teisėtos?

Dievas yra gyvybės ir sielos 
davėjas. Santykį tarp Dievo ir 
gimdytojų gražiai suprato Ab-

kial žinotų, kur ir koki jos kū
dikio nervai, koks kraujas, kaip 
sukurti jo kūno audiniai. Ji to 
nežino, nes ne ji tai sukūrė. Di
delės yra gimdytojų teisės ir pa
reigos į savo vaikus. Po Dievo 
vaikai priklauso gimdytojams, 
tačiau gimdytojų teisės į vaikus 
nėra tokios, kaip Dievo teisės

kurios nesiderintų su gimdytojų 
raomas, kai jis buvo pasiryžęs > teisėmis. Bažnyčia yra Kristaus 
paaukoti savo viengimį sūnų,, palikta institucija pagelbėti žmo 
nes Dievas jam taip liepė. Kai: nėms jų sielų tobulinime. Pir- 
Dievo angelas Abraomo ranką minė ir svarbiausia vaiko Baž- 
sulaikė ir liepė jam kitaip pasi-1 nyčia — jo sielos auklėtoja ir 
elgti, Abraomas vėl paklausė ir i tobulinto ja — yra jo gimdyto-

Bažnyčia nereiškia ir negali j pė švarką žemyn, slinko beveik atbulas, bet ar neina- 
reikšti į vaikus jokių pretenzijų, į tė? Puiki vakarienė, tas Gimbuto lipšnumas, Sama-

nės budėjimas buvo kažkas nelaukto. Aiškus prie 
tankumas! Pats įsitikino, kad vienuolyno idėja, tai 

lietaus purslos. Jei būtų taip užsidegus, nesėdėtų 
prie stalo. Vikaras, tas sielų ganytojas, ją grūdą į 
vienuolyną.

Vikaras!
Grįždamas visu keliu keikė jį. Tai jo darbas!

jos apsirengimo. Turi skonį. Rusva suknelė, karolių- bendrininkė, pilna idėjų! Jam nė į galvą neatėjo pa
kai rausvi, kaip dailiai plaukai suversti vilnimis, koks. nagQs dalykai. Galėjo anksčiau tokį laiškutį išpyš- 
veido gaivumas! kinti.

— Aš labai trumpai, — pradeda sumišus. — Ir Į — Rašykim, rašykim, kad vikaras flirtuoja su
aš neturiu laiko. Kaip tu vakar drįsai su vikaro dvi- Samane! Sukurkime tokį meilės romaną, kad visi iš- 
račiu važiuoti? Ar tu nieko nepastebėjai? sižiotų.

— Na? — buhalteris sujuda ir žiūri. . — Tu gudri, Lina! — Julius atsistoja. — Projek-
— Pasakysiu atvirai. Vakar, kaip sutarėm, tas vertas dėmesio, bet reikia apsvarstyti, 

ėmiausi darbo. Juk negalima nė minutės gaišti. Kas — Juokinga! Reikia kuo greičiau veikti! Pats 
galėjo žinoti, kad jo dviratis tau atiteks. Aš ište-l vakar girdėjai, kad jo draugai kunigužiai kviečia vai- 
piau dviračio sėdynę uogom. Tegu lieka vikarui at-'dinimų pakartoti. Kas bus tada? Vėl mums baisi 
spaudos, tegu žino, kad ne visi su juo! Kai tu pasi-l nosis!
ėmei dviratį, aš nebegalėjau sulaikyti. 1 ___ (Bus daugiau)

i
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SO. BOSTONO ŽINIOS
LITUANISTIKOS MOKYKLOS derick, J. Vaičaitis ir K. Moc- 

BANKETAS ' kus.

PAJIEŠKOJIMAI
PAŽERSKAITEI FTLIOMENAI 

ar PRANUI PAAERSKIUI yra ži
nių ii Sibiro. Kreiptis šiuo adresu: 
Antanas Žilinskas, 682 Eddy Rd., 
Cleveland 8, Ohio.

(LAssintD uii help mm aus HELP WANTED — VYRAI

REAL ESTATE I REAL ESTATE REAL ESTATE

Ateinantį sekmadienį, kovo 3Į — “Vyčio” ft. m. 2 numeris! Jieškomi: PETAS JUCIUS ir
d., 5 vai. p. p. So. Bostono Bie- jau pasiekė skaitytojus. Dr. J. 
tuvių Piliečių Draugijos audito- Leimonos redaguojamas žurna-
rijoje įvyksta banketas lituanist. 
mokyklos naudai. Parengti gar
dūs valgiai ir gėrimai. Komite
to ponios labai uoliai rengiasi 
šiam parengimui. Taip pat uo
liai dirba komiteto pirm. inž. V.

las spausdinamas Putnamo se
selių spaustuvėje, gražios išvaiz
dos ir įvairaus turinio, lanko 
savo skaitytojus kas mėnesį. 
Tai Lietuvos Vyčių leidžiamas 
ir išlaikomas žurnalas. Šiame

žmona ONA CERAITŪ - JUČIE
NE, anksčiau gyv. Pakolyžčio vien 
kiamyje, Šilalės vaisė., Tauragės 

apskr. Jieško sesuo Kružienė, gyv. 
Sibire. Jie patys ar žinantieji apie 
juos, prašome atsiliepti: Julija Ka 
valiauakienė, 2441 W. 45th Place, 
Chicago, Illinois. Tel. FRontier 6- 
4741.

CICERO. $12,500 pilna kaina, 2- PAJAMŲ NUOSAVYBE. Krau- Kon»b" m£M’S.d u- i
jų butų namas. (Hawthorne). Pe- fll - ip o 9 . , *r 1
čiais bei gazu apšild. 31st ir 50th r butai, 2 autom, garažas, j Kainu $i»,ooo.
Avė. Įmokėti $3,500. SVOBODA, Prieinama kaina. 1439 S. 49th Ct N,“uj ..‘"j11 1 4 ir
6013 Cermak Rd. BIshop 2-2162. ’ ‘‘"i1-, slld » gražus

Cicero. Tel. OLympic 2-1614.

REIKALINGA MOTERIS NA
MŲ RUOŠAI, šeimai -u dviem vai 
kais — 3 ir 5 m. amž. Skambinti 

į GRovehill 6-8876, po pietų.

Kubilius ir kiti komiteto nariai, numeryje, tarp kitų dalykų, y- 
ra bostoniškio Prano LembertoRengiama įvairi meninė pro

grama. Muz. J. Gaidelio vado
vaujamas moterų trio padai
nuos lietuviškų dainų. Dainuos 
solistė D. Mongirdaitė iš Cam- 
bridge ir solistas Lisauskas iš 
Lawrence. šis stipraus balso so 
listas Bostone buvo girdėtas tik 
vieną kartą ir sukėlė didelį su
sidomėjimą. Solisto Lisausko, 
šiame krašte augusio lietuvio, 
mokytoju yra muz. Iz. Vasyliū-

gražus eiliuotas laiškas tėveliui.
— So. Bostono Liet. PU. Brau 

gijos apyskaita, išspausdinta jau

Jieškomi: BAKšlNSKIENfi ONA, 
d. Antano, URBONAS IZIDORIUS 
-ANTANAS, SEDAUSKIENE (gal 

šedauskienė, ar Sadauskienė?) 
URŠULE - VENCKIUTfi, d. Anta
no. Jieško giminės gyveną Sibire. 
Atsiliepti šiuo adresu: J. Straz

vien angliškai, išsiuntni'ėta na- ^y85’34 86 St Woodhaven 21, 
riams. Iš jos matyti, jog per 
1956 metus gryno pelno gauta 
18,000 dolerių. 1956 m. mirė 
šie draugijos nariai: Stanley 
Chase, Aleksandras Ivaška, Ch.
J. Kalinauskas, Peter Kusevi- 
čius, Daniel Lasdow, Jacob Le-

nas. Taip pat numatoma kank- kas, Anthony Macejūnas, Petras
lių muzika. Bus geras orkest
ras. Praėjusiais metais mokyk
los pobūvis buvo geras. Neten
ka abejoti, kad šiemet taip pat 
viskas praeis dideliu pasisekimu, 
ir mokyklos pobūviai taps gražia 
tradicija.

KUNIGŲ PAKEITIMAI

Kun. J. Daunys iš airių pa
rapijos paskirtas į Brocktono 
lietuvių parapiją. Kun. V. Val- 
kavičius iš Brocktono lietuvių 
parapijos nukeltas į Needham 
Kun. Janušonis iš airių parapi
jos atkeltas į Lowell lietuvių 
parapiją. Kun. P. Šakalys iš 
Loveli lietuvių parapijos iškel
tas į nelietuvių parapiją. Nau
jai įšventintas kun. A. Benze- 
vičius paskirtas į Littleton ne
lietuvišką parapiją.

BOSTONE MIKE MED. DR. 
JONAS KUNCAITIS

Gyvenęs ir dirbęs Iowa valsty 
bėję, Independence mieste, ten 
Esančiame Mental Institute dr 
J. Kuncaitis, 38 metų amžiaus, 
sunkiai susirgo ir Bostone gy
venančio brolio Juozo rūpesčiu 
buvo atvežtas į Lahey Clinic

Maslauskas, Edward Mazaka 
John B. Mikalauskas, Stasys 
Mockus, Charles Peterson, Jo- 
seph M. Poplas, Jonas- Pranai
tis Frank Razvadauskas, Nellie

- kmb.centr.
M’-J. 2 po 77, pvviuiH ftild. $13.61*1*.
Med. 3 butai po 4 kmb. $16,500.

GAGE PARKE:
Mūr. 2 po 4. centr. Aitu.,

HELP WANTĖdH^TEKY.Š’

MŪRINIS 4-rių butų. Arti 22nd
ir California. 4 ir 4 kamb. Gera- PAJAMŲ NUOSAVYBE. 2 butai ___ . ,
me stovy. Skubiam pardavimui, P° 5 kamb. Mūrinis namas, kam- kaina^tik’ $15
tik $15,500. SVOBODA, 3739 W. Pinis sklypas, priemiestyje. Pilnas
26th St. LAwndale 1-7038. rūsys. Automt. gazu apšild. 2 au-
---- ------------------------------------ — tom. garažas. Puikiame stovy.

BERtVYNE, mūr. 2 butų 5-6 $23,500. ~ Išsimokė jimo sąlygos.
kamb. Karšto vand. apšild. 2-jų Telef FO 9-7792. 
maš. mūr. garažas. Netoli C.B 
ir Q. geležinkelio. $8,000 įmokėti.
BIshop 2-2162.

CICERO. Kamp. 4 metų mūr. 
“Raneh” bung. 5 kambarių. 2 maš. 
garaž. Rūsys. Padidinamas palie
pis. Greitam pardavimui tik $18,- 
900. BIshop 2-2162.

Pajieško Vincas Abramikas* g- x 771627 S. Harding Avė., Chicago 32, , CJCERO special i?utų 3'-3’ 
III., naujojo ateivio TAVORO 1'2 , ąutomat. apšild.
(vardo neprisimenu), kilusio iš Lie syg su $22,500, OL 2-6710.
tuvos. Šiaulių apwkr. Padubysio v., S1S M.500 Sė nupirkti
ES“.® ‘ i537 W- 51st Priimsime US-

gyvem o etą kaip Erdvi, moder-
___  I ni, apšild. krautuvė su 6 kb. ap

šildomu butu. 2 maš. mūr. garaž. 
Prieinama kaina. Skambinti 

• OR. 6-9201

kutį apie savo 
(adresą).

Jieškoma TEKLE CEREŠKEVI- 
ČIENfi, po tėvais Karlikauskaitė, 
kilusi iš Kaltenėnų. Ji gyveno 
Chicagoje. Jieško jos brolis Karli- 
kauskas, Juozas, gyvenąs Lietuvo
je, adresas: Gembutei, Varnių ra________  _______________ REAL ESTATE

Skapinskas, Roman J. Vasil, A- l jonas, Kaltenėnų pašta-s, Lithua- Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
lice Vinickas. Peter Wisacki ir apieją R0ŠIŲ APDRAUDIMAI

K. MALONIS.
T , a maloniai prašome pranešti S. Sid
John A. Yagman. lauskui, 4549 So. Paulina, Chica

— Šv. Kazimiero minėjunfls, go 9, Iii.
rengiamas Bostono vyčių-, bus š.
m. kovo 3 d. rytą. Bus pamal
dos ir po to bendri pusryčiai pa 
rapijos salėje po bažnyčia.

— Nukryžiuotojo Jėzaus se
selių rėmėjų seimas bus So. Bos 
tono lietuvių parapijos salėje po 
bažnyčia š. m. kovo 31 d.

— Parapijos vargonai yra rei 
kalingi skubaus remonto, ir tai 
kainuos keletą tūkstančių dole
rių.

— Parapijos istorijos knyga
iš klebonijos išsiuntinėta para- 
piečiams, prašant atsiųsti auką 
jos spausdinimo išlaidoms pa
dengti. Atrodo, kad šis platini
mo būdas bus sėkmingas.

— Prof. dr. J. Puzinas per
“Laisvės Varpo” radijo pusva
landį š. m. vasario 24 d. pasakė 
labai rimtą kalbą mūsų visuo-

900.
75 dol. i

Mūr 
užimti.

Mūr. 5 kmb.. 2 kmb. pastogSje ir 
atsk. virtuvė skiepe. $18,500.

MAIUJt KTTK PARKE:
Mūr. 5 ir 4 kmb. naujas
Mūr. 4 kmb. Kale nkly'po.
Mūr. bung. 4 ir 3 kmb. $21.000 

R1TVR:
Mūr. s kmb., centr. ftild., garažas 

PAJAMŲ NAMAI:
Mūrinis 2 po 4 kamb., taverna su 

įreng. ir 9 atsk. kmb. $6589 dol. pa
jamų } metus. Nebrangiai.

Mūr. kamp. 5 kmb. ir maisto krau-
REAL ESTATE - 1653 W. 103 st. tu^\ , ,

Mūr. 7 butai, luitai gera vieta.

0 KAMBARIŲ MŪRINIS BEN
GALO W, 7117 South Maplewood 
Avenue, PRospect .-4895.

D. MONSTAVieiUS

Tel, BEVERLY 8-3646
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose ir 
valdžios įstaigose.

INCOME TA.\. Tu\ «<iiiunt«nl

Stoję nejudomo turto pardavimo 
ištaigoje perkant ar parduodant, jfi- 
aų laukia greita* ir teisingas patar 
aavlmas

NORVILĄ
REAL, ESTATE SALES 

Z«OO W. 5Mb St. Tel. Prospere 8-6454

po 5 naujas, tuoj gulima

Permanent Position
Near North Side Gili 

Pret'erred
START AT $70.00 PER WEEK

GENERAL CLERICAL 
POSITION

Liglit — sliorthaud, billiug 
Odcr-writting, I'iling ctc. 

one or 2 years ex|»erienee helpiul. 
5 day week.

Exeellent worki»g condition. 
Call 9 to 5:30 P.M. 
MICHIGAN 2-3711

Namų PRospect 8-2071
Jieškomi BALYS ir KAROLIS 

STEPONAVIČIAI ir KAZIMIE
RAS Cirtaultas. Prašomi atsiliepti: 
St. Burokas, 4337 S. Fairfield av., 
Chicago 32, UI.

ATDARAS APŽIŪRIMI.MII nuo 1-5 

3617 W. «7th Street
514 kamb., 3 mieg. k., mūrinis. 42

____ | p5dų sklypas. Koklių vonia, spintos
NAVIKAS, PETRAS pajieško-! virtuvėj. “Overhead scwers” — ka

rnas jo sesers 
iš Sibiro.

Atsiliepti:
U. 21AUBERAITE, 

7133 So. Rockwell St
Chicago 29, III.

GALVYDIENES nalizacija. autom, apftild. Marųuette 
Parko apylinkėje. POrtsmoutli 7-6701

PRANAS MOTUJCIUS, sūnus 
Jono, gimęs Tytuvėnuose. Pajieš
ko sesuo iš Lietuvos. Rašykite

DRAUGAS,
Box 9081, 4545 W. 63rd St. 

Chicago 29, III.

MICENAS, JONAS, kilęs iš 
Kryvasalio kaimo jieško savo drau 
gų ir pažįstamų.

Rašyti:
A. VASIULIUI 
15009 Griggs,

Detroit 38, Michigan

PROGOS - OPPORTUNITIES

Dėl ligos skubiai parduodamas

NAMAS SU LIKERIŲ PARDUO
TUVE IR TAVERNA.

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

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

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

. Pajieškoma VAIŠVIL, ISABEL
meninių nuotaikų reikalu ir bu- iš Kauno, dirbusi .Amerikos Kon-, 

gydyti. Paguldytas baptistų Ii-1 vo labai kritiškas tiems, kurie sulate kaip vertėja, į USA iš- j 
joninėje, išgulėjo apie savaitę., nustoja saiko ir sėja nesantaiką y^ko-drc 
bet nepasisekė išgelbėti, ir jis mūsų tarpe. cero
ttiirė š. m. vasario 20 d. Šio — Bendruomenės apygardos EBENSKEI, MYKOLAS ir MO- 
krašto gydytojų rūpesčiu, mi-t valdybos posėdis buvo Bostone NIKĄ, duktė Stanislava Ebensky-
tusiojo kūnas buvo nugabentas ( vasario 25 d. jieško O. Padavičienė iš Palan-
atgal į Independence, Ia., ir ten — Vyrų choro koncertas bus gOs.
palaidotas. Jo brolis Juozas iš š. m. kovo 31 d. Daugiau žinių galima gauti per
So Bostono buvo nuskridęs į _ y BirJBkos pamink
ai o uves. e loni® P3 1 o ar juj au^os teberenkamos. Bosto- 
seserj, gyvenančią Clevelande, .r njskiai kvieiiami pnsidSti. 
žmoną su penkiais mažamečiais)
vaikais. Dr. J. Kuncaitis buvo — Mirė Ieva Skrickienė, Nor- 
kilęs iš zanavykų (nuo Šakių). woodo liet. parapijos klebono 
Medicinos mokslus ėjo Heidel- "kun. F. Narbuto sesuo. Mirė nuo 
bergo universitete, Vokietijoje, , š’rdies smūgio š. m. vasario 23 
o daktaro laipsnį įsigijo Tuebin-Ldiena-
geno universitete. Atvykęs į

A. Venckų, 1313 S. 50th Ct., Ci
cero 50, III. Tel. OL 2-4557.

± t Petras Čeponis nese-
2,^.Iowa atvyko U Vokietijos ir nu-!
bėję, kur išlaikė ir reikalingus! mat0 ujk 
egzaminus. Pasikartojanti ligai
paguldė į karstą šį jauną ir' — Vytautas Rudžiūnas Ir Al

bina Katauskattė kuria lietuviš-darbštų mūsų tautietį, gausios 
šeimo tėvą. Jo giminėms reiš
kiame užuojautą.

MIRĖ ANTANAS PIVARCNAŠ^
Vasario 19 d. savo namuose, 

Hyde Park, po ilgesnės ligos 
mirė Antanas Pivarūnas, 82 m. 
Velionis paliko žmoną Juzę, di
džiai krikščioniškos sielos mo
telį. ir septynis vaikus, kurie 
yra seniai sukūrę savo šeimas. 
Pivarūnai prieš porą metų at
šventė 50 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį. Jie yra kilę iš 
Svėdasų parapijos, atvyko į šį 
karštą visai jauni ir čia kūrė 
gyvenimą.

UŽSAKĖ L. ENCIKIA)PEI>LL> 
f MASKVĄ

Mokslo akademija iš Maskvos 
per rusų knygyną New Yorke 
užsakė Bostone leidžiamą Lietu
vių Enciklopediją.

TRUMPAI

— Minkų nulijo valandos ta
lentų popietė bus So. Bostono 
Liet. Pll. Dr-jos salėje kovo 10 
d. 3 vai. p. p. Talentams atrink
ti komisiją sudaro adv. S Šal- 
ultnė, dr. V. Budrevičiūtė - Bo-

FOOD SHOP
WITH LIVING QUARTERS 

• REASONABLE.

ST 3-9033 
1122 W. 69th St.

Parsiduoda RESTORANAS
Skambinti nuo 2—7 p. p. 

CAI 5-5685
TAVERNA — Užkandžiai. Puikus 

nuolatinis biznis. 2 augštų namas. 4 
ir i- kamb. užpakaly. 1—4 k., 1—2 kamb.KAVALYTE Vale, Vincė. Jos butai viršuj. Geros įplaukos. Atdaras 

jieško giminės iŠ Lietuvos. Prašo viHų dienų, šalia fabriko. Arti 47th Ir 
atsiliepti. Lena Pauzuolis, 3626 Ashland
Monan St., Los Angeles 27, Cali- 
fomia.

Karolevičiui Linui iš Duokiškio 
yra laiškas iš Lietuvos nuo moti
nos. Rašyti:

J. Bajoraitis 
30 AlbermarLe Avė. 

Hamilton, Ont., Canada

J ieškoma ZOSE LAURYNAI- 
TYTfi - RAITELAITIENfi, d. Jo
no. Gimusi Šakiuose.

Jieškomas JUSTINAS JURGE- 
ką šeimą. Sutuokiami kovo 2 d. 1 LIONAS, s. Jono, gimęs 1928 m.

Samolynės km. Lukšių vaisė., Ša
kių apskr.

Abiem turiu žinių iš Lietuvos. 
S. Kavaliūnienė, 1513 S. 48th Ct.. 
Cicero 50, III.

4555 S. McDawell 
arba skaminti —

BIshop 7-9317. -
TAVERNA ir NAMAS parda

vimui. Kambariai ir butas duoda 
$140 j mėnesį pajamų. 2-jų augštų 
mūrinis namas. Garu apšildomas. 
Prie autobuso sustojimo vietos; 
priešais Stpck Yards. Įmokėti 
$6,000. 4163 S. Halsted St.

Parduodama DRUG & SUND 
RIES KRAUTUVE ir namas. Piet-

Philadelphia, Pa.
Išleistuvės

Š. m. vasario 15 d. Philadel- 
phijos studentai at-kai suruošė 
išleistuves savo draugovės pirm.
Kęstučiui Pliuškoniui, išvykstan Hetovtų dienraštis, o skelbus 

čiam į JAV karinę tarnybą. prewama

Išleistuvėse dalyvavo Phila- 
delphijos studentai ir K. Pliuš- 
konio draugai bei pažįstami, ku 
rie Vnkėjo jam daug laimės ir 
pasisekimo karinėje tarnyboje.

Oficialius linkėjimus Philadel- 
phijos Santaros skyriaus vardu 
perdavė L. Jurskis, skaučių var-f 
du — R. Aleknaitė, SAS CV var
du — A. Gečiauskas ir Philadef 
phijos studentų pirm. B. Ma-į 
jauskas, kuris visų susirinkusių 
vardu įteikė dovanėlę p. p, K.
Pliuškdniams. R. Lukas

Skelbtis “DRAUGE' spsimoks 

jis yra plačiausiai skaitoma*

Skelbkitės “Draujįf"!

Mirė Skokie meras
Šiaurinio Chicagos priemies

čio Skokie, turinčio 44,000 gy
ventojų, mftraa George D. Wil- 
aoo, mirė sulaukęs 68 m am
žiaus Mirė širdies Ilga.

Mūr. 4 butai, 2 po 4 ir 2 po 6.
Mūr. 5 kmb. ir taverna, Gage par

ke.

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

2737 W, 43rd St., CL 4-2390
.Marųuctte Parke labai švarus ir 

geras mūr. 6—7 kamb. Centr. ftild. 
alyva, garažas.

Arti Marija Higli Scliool mūrinis 
bungalovv 5 % ir 3-jų kamb., butas 
atskiru įėjimu

Brighton Parke
Maisto produktų krautuve ir 5

BUILDING £ REMODRLING
YIKTORAŠ ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina ' statybos 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229 

Namų tel. Itlsliop 7-:t:tlll 
2737 West 43i«l |

BRIGHTON PARKE parduoda-!1“1™? butas už joe.
Pil“i <renf!- *«“” “»“Kr! ■ ”5 k‘"‘b-

ta TAVERNA, “walk-in” šaldytu- Mūr. 3 būt. po 5 kamb. 
vas, “direct draw”, 3 gyv. kamb. 
užpakaly, ir 2-jų flatų namas kie-

Medinis 3 būt. po 4 kamb. 
Gage Parke mūrinis namas. Ta

me, gazu apšildomas. 2 autom, ga- 5 butaa
ražas Abu namai „f t1O emo T^ergreen Parke medinis su rūsiunamm ,už $19,500. Tel. ir ftild. ant 50 pėdų sklypo. 5 ir 4 
Skambinti savininkui iki 4:30 kamb., garažas. $13,700.0C. 
popiet, šeštad. ir sekm. visą dieną
REliance 5-0508.

CICERO naujas 2-jų butų na
mas — 5 ir 5 kamb. Tuojau galite 
užimti. Apylinkėje 61st ir 26th st. 
$34,000: įmokėti $10,000. SVOBO-

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVĖ. 

LAf. 3-3881; LAf. 3-9027
Mūr. 2 bt. centr. žild.—tik $17.700

,__________ Mūr. 4 bt., 2 did. sklypai, sav. iš-
DA, 6013 Cermak Rd. BIshop 2- vyksta, tik $25,500.
2161. i Mūr. 3 bt., kroutuvė, kaina dėl li

gos nupiginta.
Daktarų dėmesiuiPAKKHOLM1-'

3-jų butų mūrinis namas. 3 do 5 n v. • • „ . •kamb. Pždari pečiai. Apšildomas. P°s 2 btj 8U v,sa,s 
Keramikos koklių vonios. Karštu tai" pardavimui nupiginta, 
vand. apšild., stokeris, 2 autom. med. Turime daug prieinama kaina gerų 
savajai ; namų

2-Jų hutų murinis — 5 ir 6 kamb.
Keramikos koklių vonios. Autom. ! 
alyva apftild. 2 auto. mūr. garažas. 1

Kampinis mūrinis namas — 4 bu-1 4081 Archer avė., LAfayette 3-3384 
tai po 3 kamb. Autom, alyva apftild. ' (prie California g-vės)
2 autom. mūr. garažas, šoninis pri- l ----------------------------------------------------------
važiavimas.

BUDRECKAS Realty

J. BREIVE and SON
CONSTRUCT1ON COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, III. 
Statome naujus namus ir garažus

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairins remonto darbus, skubiai, 
gerai Ir pigiai
Saukite DAnube 6-27SS nuo » vai 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLympic 2-5121 nuo « vai 

vakaro iki 11 vai. vakaro

■
R

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVĖ 

MORAS
♦llutlders Gen. (’ontraetors

Atlieka planavimo ir staty 
bos darbus gydytojų ' ofisų, gy- į \ 
venamųjų ir viešųjų pastatų. s 

ofiso natai- I! Namų įkainavimas ir įvairūs 1 otiso patai ■ patarimai nemokamai.
<rrei- ■ Kreiptis šiuo adresu:

I JONAS STANKUS t
H Kasdien nuo H vai. ryto iki 6 
įjį vai. p. p. Kitu laiku susitarus.
š Tel. PRospect 8-2013 
R 6800 SO CAMPBELL AVĖ. 
į Chicagc 29, III.

GKANT ttdRKS
M-.šių butų niediniH namuH. 6 po 4 

kamb. Alyvos pečiais apftild. Geros : 
pajamos.

6-iy butų mūrinis namas, plius 5 i 
sklypai. Pečiais apftild. Geros paja
mos.

PAOLI KEAI/rY CO.
5106 W. 14th St. OLympic 2-5248

Arti Marquette Parko šiandien 
parduodamas laibai švarus, 2 erd
vių butų mūras įskaitant antrus 
langus, garažas, aultom. karšto 
vandens šildymą ir daug kitų prie
dų — tai $24,000. Tikras Barge- 
nas. Skamb. dabar J. Stonkui RE 
7-9400.

Beverly Shores, Ind. parduoda
ma graži vila Jūratė ir apie hek- i 
taras žemes.

Telefonas:
MICHIGAN CITY 
TRiangle 2-4911

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

PŪdome ln«>me Taksus 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS

"Varpas” Real Estete 
General Insurance, Notary Public

5916 So. Western Avė.
RKp. 7-6886 arba HEm. 4-7085

Namų statylia, įvairūs pataisymai
ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsiHakyti namų, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TKrniinal 9-55::I 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo ill-4 vai. Adresas: 515 
Nolton, WUiow Springs, III.

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
N audokitėa mano teisingu pataraa- 
vimu.

E. KURŠIUS
REAL, ESTATE SALES

IŠNUOMUOJAMA

Išnuom. didelis mieg. kamb. vy
rui. 2 aukšte. 1406 S. 49 Avė. Cice
ro, III. Kreiptis po 6 vai. vak.

IŠNUOMUOJAMAS MIEGA
MASIS kambarys rimtam vyrui. 
Be maisto arba su maistu. Kreip
tis po 5 vai. vakaro šiuo adresu:

4404 South Maplewood Avė.
2 aukšte

MŪRINE BUNGAL0W. 5 kmb.
žemai, uždari porėiai, alyva apšild. >, oaaa ---------------
1 M: kamb. viršuje su $50 mėn. į- Ntr.puDiic i-sruu valandos,
eigų. Spint. virtuvėje. 2 mašinų
500. vą E, —11 ilk.joeAL
garažas; netoli 72 ir Talman Avė.
$21,500.

Skamb. 1VA 5-1088.

IŠNUOMUOJAMAS Marquette 
Parke, 7034 South Rockwell gut. 
2-me aukšte gražus, šiltas saulė
tas kambarys. Apžiūrėti galima 
šeštadieny ir sekmadieny nuo 12 

Kitomis dienomis nuo 
6 vai. vakaro.

LIET. APDRAUDO8 AGENTŪRA
Visų rūšių apd raudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
U’Albrook 5-5671

MISCELLANEOUh

BRIGHTON PARKE 
Parduodamas Brighton Parke 2 

augštų, 2 butų namas; 3 kamba- INTERSTATE INSURANCE AGENCY

ŠILDYMĄ S
A. Stančiauskas instoliuoja vi-

vakarių miesto daly. Labai gera riai paliepy. Štokeriu apšildomas.! Klos s~ A"«iliw»d Avė., Chicago 86, m. ^yyą 81^ū^”0^113^ m^iu::
trinta v/oiafinoi nilHvrmilivieta vaistinei, receptų pildymui Ekstra 30 pėdų sklypas. 
Arba “drive-in" restoranui. Kreip- 4635 Rįchmond Ave. 
tis tel. VIrginia 7-9723. | ......... ..................... .

PARDAVIMUI

PARDUODAMI BALDAI
PIGIAI

Parduodami — mahogany me
džio LOVA, KOMODA ir STA
LIUKAS.

Skambinti :
HU 8-2762

(Įtinkite dien. Draugi
ROCKWKLL MANUFACTURING COMPANY 

Manufacturers of NORDSTROM valves, DELTA power 
tools, watcr, gas and parking meters and other produets, 
iš seeking experienced:

INDUSTRIAL ENGINEERS
AND

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

PERSONNEL MANAGER
Rockwell Manufacturing Company

Rov 151 Barberton. Ohio

$10,900 PILNA KAINA. 2-jų j 
butų mūrinis namas. 4 ir 4 kamb. 
Naujas “plumbing”. Apylinkėje, 
26th ir Spaulding. Mokesčiai tik 
$85. Gerame stovy. Įmokėti $2- 
500. SVOBODA, 3739 W. 26th St., 
LAwndale 1-7038.

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas.

Income taksų pildymas 
R L E 0 R I S 

BBAL BBTATB 
2785 West 71st Street 

Visi telefonai: tt'Albrook B-6O1&

MŪRINIS NAMAS CICEROJ 
2 aukštų, 7 kambariai pirmame 

aukšte, 6% k. antrame aukšte. Karš-7-NIŲ BUTŲ MŪRINIS NA
MAS. Apylinkėje Kostner ir 22nd to vandenn, alyva šildomas. l.iukHu 
St. 6 po 3 kamb. ir 1 4 kamb Pa- Hin6 vonia lr 'lituve. aliuminljaus 
jamų .$600 į mėn. $49,900. įmo- £nTįa"rXiš
keli $15,500. SVOBODA, 3739 W. u"e vXro t<^X"ii a-«te?JšX 
26th St. LAwndale 1-7038. dl< inį ir sekmadienį visų dienų. Tei-
——————————— singus pasiūlymas perka tuojau.

w Gražus, švarus, mūr. 3 butų “Bay _ . __
a Front”, 3 augštai, spintų virtuvė, ARTI lOOth IR WESTERNI moderni prausykla, netoli 25 t PUIKUS MŪRINIS NAMAS, 4

Whipple, Turi parduoti $16.900 LA met,i senumo. Alyva npšild. 2 krau 
1-7038. tnvės. 5 kamb. butas viršui. Paja

mų neto — $4,000 metams. Įkai-

naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th Court, Cicer.
TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vai. 

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

OLympic 2-6752

Tik $2,000 įmokėti. Atneš nuotas skubiam pardavimui. Kreip 
jums $30 kas savaitę ir aavinin- tis T. O'CONNELL, HI 5-2323. 
ko butą. 8 kmb., karšto vand. aly-
va apšild., rūsys. Netoli 25th ir 
Drake. LA 1-7038.

0UR INo*.

•įviro*
MALĖHELP WANTED

Patogioj vietoj 2 butų netoli 26 
ir S. Sprinfield Ave. 5-4 kamb. 
Spintos virtuvėje. $15,500. LA 
1-7038,_________________

2 butų, netoli 26 ir Sawyer 4-4 
kamb., tik $1,500 įmokėti. LA 
1-7038.________________________

SAVININKAS parduoda 6 kmb. 
mūrinį bungalow. Gazu apšildom 
Apžiūrėti galima kiekvieną dieną 
po 6 vai. vak., šeštad. ir sekmad 
visą dieną 644T S. AhteaUn Ave. 
Kaina $17,800.

Point of Purchase Cardboard Sample 
Maker and Construction Expert

We need an outstanding man to head up our sample making 
and construction deparftnent—a man who knows motion, dimen- 
sion, mounting and finishing. Ali traveling and moving expenset 
to Milwaukee paid. Numerous employee benefits. We are willing 
to pay a high salary for a talenled individual. Working con- 
ditions excellen. Organization voung and aggressive.

Phone HM HARTINfi
DISPLAY CORPORATION

S2I H. Broadway, Milwaukee, Wisconsin
RKoaduuv 6-9222
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Sešt -idienis. kovo 2, 1957 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

CHICA&Ob ZINlOb
Meras ir gubernatorius 

pas lietuvius
Šv. Kryžiaus ligoninės rėmė

jai pradėjo kelti lėšas naujų

ti ryšio su tuo valkatų ■ ra jono 
gyventoju. Nei motina, nei nu
žudytosios seserys nepatvirtina 
šio draugės pasakojimo.

sant, pianistas Aleksas Mrozina buvo ir atsisveikinimas visų su. vergtųjų išlaisvinimų ir šį rei- patys tevykdo pirmoj eilėj akai — šv. Kazimiero akademijos rė- 
kas neatsisako šiam oktetui a-'šia visiems lietuviams girdėta kala vinių padėtų savo veiklos domųjį darbų, niekina kitus ir Rėmėjų l-mas skyrius daro ipa- 
kompanuoti ar pamokyti naujų vietove. ’ — ~~ — ““
dainų.

1 • I , • . X , 4 I yyks kovo 3 d., tuoj po Moterų sų-pagiindan. laip pat padėkojęs reikalauja iš jų to, ko patys ne-l jungos susirinkimo, šv. Kryžiaus
Paskutiniu laiku šios lietuvių Vokiečių užs. reikalų ministe- įstengia padaryti, nors ir riebiai

ligoninės rūmų statybai. Pra- Suseke heroino UŽ $30,000 
džia buvo padaryta iškilminga r

parapijos susirinkimų kambary. 
Visi nariai ir narės kviečiami atsi
lankyti ir atsivesti naujų narių. 
Rėmėjų I-mas skyrius daro pa
rengimų balandžio 7 d. parapijos 
salėj. Valdyba

vakariene Marijos Augšt. mo
kyklos patalpose, 6726 S. Can- 
fornia. Dalyvavo Illinois guoer- 
natorius Straton ir meras Da- 
ley. Ligoninės statybai bus rei
kalinga keturių milionų dolerių. 
Pagrindinis kalbėtojas, Fordo 
fondo prezidentas Henry T.

Kapitono Tomo O’Donnell va
dovaujami policijos daliniai 
Chicagoje atėmė heroino už 
maždaug $30,000. Detektyvai 
pirma areštavo VVilhelmų Pet- 
tis, 23 m. amžiaus, pastebėjęs, 
kad jisai pardavinėja heroinų. 
Klausiamas, kur gavo, pasakė,

Per savo gyvavimo laikų sk. i bendruomenės vadu buvo Cap- riui v. Brentano už jo aiškiai apmokami iš lietuviško aukso 
vyčių oktetas yra turėjęs apie^nskas. Diepholziečiai su dide- iškeltus per Nata valstybių mi-'likučių... Ką apie jų darbus skel 
porą šimtų repeticijų ir apie 40 ku dėkingumu ir pagarba pri- nisterių tarybos posėdžius rei- bia italų, vokiečių ir kitų oficio 
pasirodymų. Jo dainų daugiau- simins savo pirmininką. j kalavimmus pavergtosios Rytų žiniai laikraščiai ir kita spau
sta klausėsi New Yorko ir apy- —- Lietuviškieji LS daliniai {ir Vidurio Europos reikalu, da? • I Msrųuette Parke Marijus augž-

prie JAV-bių armijos Vokieti- ' URT valdytojas pabrėžė, jog pa ------------- teunioaios mokyklos Motinų klubas
joje surengė iškilmingų Lietui vergtosios tautos sunkiausio- IR HŲR
vos nepriklausomybės šventės mis sąlygomis veda nelygią su

linkių visuomenė, nors lankyta
si ir kitur — Philadelphijoje, 
Amsterdame, N. Y., So. Wood-

Heald, skatino visais būdais kad P*s Willlc Anderson. Poil
sius ligoninės statybą remti. c^a isak® areštuotajam telefo- 
Dr. G. Kruse, kalbėdamas fon- nuota Andersonui, kad jisai vėl 
do vajaus medicinos sekcijos parduotų heroino už $25.
vardu, pareiškė, kad 100 ligoni-;Sls patelefonavo. Kai Anderso- 
nės mediciniško štabo narių pa-Į nas atne®ė 1 nurodytų vietų, po- 
sižadėjo sukelti pusę miliono: Į*ciją ji suėmė, paskiau jo bute 
dolerių. Inž. Rudis suminėjo, * *r sura<3° tuos didelius heroino 
kad per 1955 m. ligoninė už pa- kiekius.
tarnavimus gavo »1 344.341.Į R j 
bet tų pajamų neužteko islai-| r
doms apmokėti ir pasiliko $38,- Šią vasarą Argonne labora-1 
000 nuostolių. Tik dėka seserų torijoj bus pustrečios savaitės 

ilgumo kursai apie atominę 
energiją; kursai bus skirti 
augštesnių mokyklų mokyto
jams.

pilnai neapmokamo darbo ligo
ninė gali laikytis.

Vakarienės metu buvo paro
dyti naujos ligoninės planai. 
Joje per metus galės pasigydy
ti apie 8,500 pacientų. Ligoni
nė turės 222 lovas.

Mažėja mirties nelaimėsI -
Šiemet mirtinos susisiekimo 

nelaimės sausio mėnesį suma- 
Vertina lietuvišką meną žėjo 13% palyginus su 1956 
Chieago Tribūne įsidėjo vaiz- ^tų sausio mėnesio nelaimė- 

dą V. Šimkaus namų su lietu- miS’ šiaia metais sausio mėnesi 
višku kryžiumi, taipgi vaizdą nelahnili buvo 26-
lietuviškos klėtelės jo sodybo- Harvester duos $250,000 
je netoli Chicagos. Dar dv. mokykloms
laikrastin įdėtos nuotraukos *

Aušros Vartų Marijos ir lie- International Harvester ben- 
tuviškų drožinių iš Šimkaus na- drovė per 1957 metus išdalins 
mų. Įspūdingas vaizdas ir tos universitetams, kolegijoms ir 
šventovės V. Šimkaus namuo-1 kitoms auklėjimo įstaigoms 
se, kur yra pelenų iš Dachau ketvirtadalį miliono dolerių, 
koncentracijos stovykloje su-1
degintų žmonių; virš jų urnos
— lietuviškas vytis. Pasirodo Ernest Sauber, 49 m. am- 
kad amerikiečiai labai domisi žiaus; buvęs mokesčių įstaigos 
lietuvišku menu ir jj veltiną. distrikto direktorius Chicagoje,

Teis mokesčių rinkėją

Bennie ir viena iš 
nužudytųjų

Dolores Castillo, 15 m. am
žiaus, mokslo draugė nužudyto
sios Barboros Grimes, papasa-

patrauktas į teismą drauge su 
kitais keturiais bendrininkais 
už apgaules mokesčių srityje.

$300,000 kompensacijos
Edvvard Goertz, 64 m. am-

kojo policijai, kad Barbora ar- žiaus, iš Chieago & Northvves- 
timai draugavosi su Bennie tern geležinkelio , bendrovės 
Bedvvell, turėjo jo nuotrauką gaus $300,000 už tai, kad jam 
ir sakėsi jį mylinti. Tuo būdu buvo traukinio nupjautos ko- 
nužudymas vėl lyg galėtų ture- jos ir viena ranka.

SKAUTYBĖS KELIU
Korp! Vytis ITIiaiios sk. damas šūkis — vienybėje galy

bė. Ačiū New Yorko Tauro tun
to tuntininkui psktn. Romui Rė
žiui už šiam bendradarbiavimui 
duotą pradžią. Jam ir visiems

rengia pietus kovo 4 d. 12:30 p.p. 
67 ir Califomia, mokyklos kafete- 
rijoj. Po pietų bus žaidimai ir do
vanos. Tą pačių dienų pasitaiko

Oktetas vra iaiviies vienodais • ” - ........ « gos 4y.ta kUOpa, Kaip kiekvienais šv. Kazimiero dienai. J. Leonardie-
tzro^in v Kll/1 "" -f I sario men. 24 d. Pamaldos už žmogiškąjį vertingumą. Ir jos metais, taip ir šiempt. rengia Už- nė yra klubo pirmininkė, ir p. A-

i Lietuv* buvo laikomos ™ vai. reiškia nuoširdų dėkingumą vi gavėnių vakarą su pasilinksmini- lesander yra šios dienos rengėja,kurias tinkamomis progomis dė o I & . mu ir skaniais blynais, kovo 5 d.
av. reiro Daznycioje. ramoks- siems tiems, kurie yra su jomis 7;30 vai. vak. Ūkelio svetainėje, — Moterų sąjungos 21 kp. avar 

bus mėnesinis susirinkimas įvyks 
kovo 3 d. 1 vai. p.p. šv. Kryžiaus 
parapijos susirinkimų kambaryje.

Stocke, Conn., Neivarke, N. J.iminėlima Mainvo lQr>7 ,« oa „i .. . , — Blynų vakaras. Moterų Sų-Alzl-otna i uut— __ i_ mineJlm4 amze o m. va- okupantų kovą už savo laisvę ir gt>8 49-ta kuopa, kaip kiekvienais

vi koncertų metu.

Repertuare turima 31 daina,1 viršininkas Mainze
lų sakė kapucinų vienuolyno toje kovoje solidarūs. 34th PI. ir kampas Lituanica av 

tėv Mun- U <■ . i. -i -• Komisija nuoširdžiai kviečia visas1 o reierato buvo ilgesnes dis Kuopos nares dalyvauti ir atsives-
jų tarpe yra svetimtaučių kom- ireaas, OFMCap. Iškilmingas kusijos, per kurias pasisakė. ti viešni; ir svečių. Malonus ir; Visos narės kviečiamos dalyvauti

1_ __ .R.____Ii_____ -Ii___  .M-l—A.— _ i____1-d 1 T T t* j 1 2 u 1_.__ -___ ___ 1_._ ___ _  _ ___ __ Xxi 1_ Z—. A _ _ J__ m 011 111 rs v»ų 11 4 rs iimnt ipozitorių kūrinių, mūsų liaudies 
dainų, po kelias kariškas, par- 
zanų bei skautų dainas.

Po tokios gražios metų pen
kinės entuziastingam skautų vy 
čių oktetui linkime ir toliau puo 
selėti lietuviškųjų dainą bei 
skiepyti jos meilę mūsų jauni- 
ti jų suruoštoje arbatėlėje. Lie- 

Išvaręs tokią graž’ų darbo va 
gą skautų vyčių oktetas savo 
penkmečiui atžymėti ryžosi su
rengti savo primąjį koncertą. 
Programą atliks okteto nariai, 
dainuodami jungtines ir solo dai 
nas. New Yorko visuomenė ir 
Atlanto pakraščio skautiškas5 s 
jaunimas kviečiami gausiai atsi
lankyti į šį koncertų šį šeštadie-

aktas įvyko 11 vai. Kurfursten 
Schloss rūmų naujoje salėje. 
Atidaromąjį žodį tarė kap. II. 
Bervingas, '2040 LS kuopos va
das Kaiserslauterne. Paskaitą 
vokiečių ir anglų kalbomis, te
ma “Taika ir laisvė”, laikė 
prof. dr. C. K. Cirtauta?, New- 
ton, U. S. A. Koncertinę dalį

Mecklemburgo hercogas advo 
katas dr. Kammahn iš Vienos,
Vokiečių užs. reik. ministerijos gia susirinkimą ■— Užgavėnių vai-
atstovas Etark, vengrų genJ šes kovo 5 d. 8 vai. vak. Nekalto 
,, T P. Šv. Prasidėjimo parapijos sale-
Henney, min. Liepins, pulk. je Kviečiamos visos narės daly- 
Jakobsonas ir k., reikšdami lie- vauti ir atsivesti naujų narių.

Valdyba

linksmas vakaras yra užtikrintas. | ir naujų narių atsivesti.
Kviečia komisija. Valdyba

Moterų Są-gos 20 kp. ren-'

tuviams geriausių linkėjimų jų 
laisvės kovoje. Apskritai, minė
jimą? yra vykęs ir šiemet gal,

Tėvų Marijonų misijos
Pirmoje 1957 metų dalyje tė- 

i vai marijonai vadovaus misi- 
j joms sekančiose parapijose:

kovo 3 — 10 d. Šv. Marijos

atliko solistai Liustikaitė (sop- ne^ g(.nau nusisekęs nei pernai 
ranas) ir St. Baranauskas (te- ^pie ji platokai rašė ir vokiečių 
noras), abudu iš Romos. Tauti- 8paucja
nius šokius šoko Vasario 16 Taigi, Alto, Vilko ir kitų veik 
gimnazijos moksleiviai, vado
vaujami L. Skeivelienės.

— šv. Kaz. Seserų «Jrj. rėmė
jos, 8-tas sk. Marųuette Park, eis , .. . _
bendrai prie Šv. Komunijos kovo parapijoj, Eynon, Pa., kun. A. 
3 d. per 8-tą vai. mišias. Prašom Mažukna, MIC;

snių darbus ai- žygius garsina 
ir svetimieji. Tik kažkodėl nie- 

— Vliko Vykd. Tarybos Į’R f ko ar veik nieko negirdėti, pvz.

visas nares susirinkit į svetainę 
7:30 vai. rytą. Po mišių bus puary 
čiai ir su-irinkimas.

— Akademinis Užgavėnių balius 
įvyks šeštadienį, kovo 2 d. 8 vai. 
VVestern Ballroom. Staliukus ga
lima iš anksto užsisakyti pas R. 
Betkauskaitę, TO 3-5555, R. MSe-

, .. . \' želį, YA 7-1001 ir L. Narbutį, PUvaldytojo kalbą, pagrindinę, per ką daro ar pozityviai nuveikia 5.5g93
minėjimą, vokiečių vyriausybės Bonnoj, Romoj ar kitur tie, ku- ----------------------- —------ j - ' i i

k°V°iA2 Ap^kil^T° Para* oficiozinis “Bulletin” a'žymėjo rie taip dažnai puola Altą, Vli- 
PUO* j®» yn, . . reikšmingą įspėjimą Vaka- ką ir k., jiems primesdami par-

------------- rų pasauliui. Ji taip pat buvo iš tiškumą etc., kai tuo tarpu tik
IŠ ARTI IR TOLI tisai atspausta. Dr. P. Karvelis

PADĖKA

pažymėjo, kad Lietuva buvo su 
J* Ai VALSTYBCSE dariusi su Maskva visokias su- 
Phildaelpbijos Studentų są Urtis kokias tik Kremlius *>u-

jungos skyrius pravedė debatus 
apie jaunimo organizacijas. San

kovo 10 — 17 d. Šv. Mykolo 
parap., Scranton, Pa., kun. A. 
Mažukna, MIC:

kovo 11 — 17 d. Švč. Trejy
bės parap., Hartford, Conn.. 
kun. J. Mačiulionis, MIC;

kovo 18 — 24 d. Švč. Trejybės 
parap., Hartford, Conn., kun. 
A. Mažukna, MIC;

balandžio 1 — 14 d. Šv. Jurgio 
parap., Brooklyn, N. Y., kun. 
J. Mačiulionis. MIC;

balandžio 1 — 14 d. Šv. Kazi
miero parap., Pittston, Pa., kun. 
A. Mažukna, MIC;

balandžio 15 — 21 d. Šv. And 
riejaus parap., Philadelphia, Pa., 
kun. J. Mačiulionis, MIC;

balandžio 15 — 21 d. Šv. Ka
zimiero parap., St. Clair, Pa., 
kun. A. Mažukna, MIC;

Gegužės 5 — 19 d. Šv. Kazi
miero parap. Brockton, Mass., 
kun. A. Mažukna, MIC;

kovo 31 iki balandžio 7 d. lie
tuviams Hamiltone, Kanadoje, 
kun. A. Spurgis, MIC;

Balandžio 7 — 14 dienomis lie 
tuviams Toronte, Kanadoje, — 
kun. A. Spurgis, MIC.

Prašome Tėvų Marijonų rėmė 
jus ir bičiulius pasimelsti už 
misijų pas sekimą ten, kur jos 
bus vedamos.

Kun. J. Mačiulionis. MIC,
T. Marijonų Misijų Vedėjas,
1910 E. Falls Street,
Niagara Falls, N. Y.

t
PAJ IEŠKOJIMAI

Per Tarptautinį bei Vokietijos
Raudonąjį Kryžių pajieškomi 

šie asmenys:
Shwirina - Viktorowna Vera, g. 

1928.3.3, .įieško motina iš Liet.
ii4.li iii i i-v 4 • Sčiukaiič Anelė, gim. 1924, jieš- politikos tikslas kaip buvo, taip ko gimin. iš Lietuvos

ir pasiliko toliau užgrobti visą Šmitienė - Strim?:aitė Bronė, g.

vo pasiūlęs, tačiau raudonie
siems imperialistams tat netu-

tarą atstovavo vietos skyriaus r^3° j°kios reikšmės. Sovietinės 
pirmininkas L. Jurskis, o stu
dentus ateitininkus jų centro 
valdybos pirmininkas A. Gečiau 
akas
įdomūs
dentų į diskusijas. i

__ Konstantinas ir Elena ševizmo kėslų, tėr-a tik savęs ap 4.23, įieško gim. iš Lietuvos,

pasaulį ir įvesti jame sovietinę j>°ško sesuo iš Lietuvos,
r , . Šimkus Leonas, 43 met., jiesko

». Debatai buvo visapusiškai san^vark^' Todėl bet koks tari- sesuo iš Lietuvos,
»«. irjtrauM vis, eilę stu-!™“* «* Maskva i. tikėjimas, Šapalienė -StonaiU g.• . . , 1902, įieško girain. iš Lietuvos,jog tat gali apsaugoti nuo bol- gujs,J.Us Jurįs ir JopaSi g 191L

Jablonskiai, dabar gyvenų Val- 
lee Forge Army Hoepital, Pa., 
kur atlieka karinę tarnybų, su
silaukė antro sūnaus, o Arūnas 
broliuko, vasario mėn. 22 d.

— Rockdale, Joliet, III., šv. 
Juozapo parapija kovo 3 — 5 
dienomis rengia bazarą. Prade
damai 2 vai. p. p. kovo 3 d. Pa
rapijoj vikarauja ir lietuvis ku
nigas J. Kilas. Bažnyčia staty
ta lietuvių 1914 m.

KANADOJ
— Algirdo Jurkaus nuotrau

kų įsidėjo “Montreal Star”, 
kaip vieno iš laimėtojų stipen
dijos dviems metams į Angli
ją. Tenka pažymėti, kad tai vie
na iš labiausiai Kanadoje ver-

gaudinčjimas, kyląs iš nepaži
nimo tikrosios padėties. Šiuo 
metu ir su vad. “tautiniu komu
nizmu”, kaip atrodo, Maskva 
dar greičiau susidoroja negu 
savo laiku Lenįnas su Nepu. Pa 
daręs išvadas, kokia turėtų bū-

Šimanauskienė Izabelė, g. 1918. 
4.5. įieško sesuo iš Lietuvos,

Šimajiauskas Liudvikas, gim. ? 
įieško gimin. iš Brazilijos s, 
.gim.imLijii rUįm-E-. .1..ČČ

Šalkauskas Česlovas, gim. 1911, 
įieško motina iš Lietuvos.

Sčinickienė Stasė ir Marija, įieš
ko, napasakyta, (iš Liet. ?),

Trybė Povilas su šeima, įieško
ti ateities politika, URT valdy- artim. iš JAV. 
tojas pažymėjo, jog pavergtieji tiJ^if^biro"'' Ma'ta’ įieško ar-

A A
MARY STANKUS

knri uiii-e vasario 13 Ir tapo 
palaidota vasario 16 d., o da
bar ilsis šv. Kazimiero kapinS- 
■i'- amžinai nutilus ir negalėda
ma atidėkoti tiems, kurie su
teikė jai paskutinj patarnavi
mu ir palydėjo ja į ta neiftven- 
glania anižinyltės vieta.

Mes, atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinirna iš mūsų 
tarpo, dėkojame mūsų dvasiš
kiems tėveliams kun. kleb. A. 
švedui, M ir., kuris atlaike js- 
pūdingas pamaldas už Jos sielų 
ir kun. A. švedui, MIC, ir kun. 
A. Kelpšai, MIC, už sukalbėtus 
.Rožančius.

Dėkojamo šv. Mišių ir gelių 
aukotojoms.

Dėkojame graboriui S. Lu- 
ckawicz, kuris savo geru ir 
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo jų j amžinastj, o 
mums palengvino perkelti nu
liūdimų ir rūpesčius. Dėkojame 
grabnešiams ir visiems, kuris 
paguodė mus nuliūdimo valan
doje ir pagalios, dėkojame vi
siems laidotuvėse žmonėms; o 
tau mylima Mamyte lai Dievasi 
duoda amžinų atsils).

Nuliūdę lieka: Kūnus, duktė, 
marti, anykas, seserys.skubiai šaukiasi laisvojo pašau- Taraškevičius Juozas, g. 1914,

lio pagalbos, prašydami ne tik paįieško giminės iš Lietuvos,
. . . .L . ... 4. .4 Tyrva Povilas, „gim. ? pa.peskojų neužmiršti ir neišduoti, bet artim iš Vokietijos,
taip pat padėti pavergtiesiems Visockis Povilas, gim. 1920, pa-
vėl tapti laisvais Jų laisvės at- ji^aS^vSai«sV Jonas, gim. 
gavimas drauge sudaro tikriau- 1922, paįieško sesuo iš Lietuvos, 
siaa garantijas visam laisvajam \ ikuekis (Okockis) Bronė, gim.

pasauliui. Todėl neturėtų būti Vasiliūnas Jonas, gim. 1925, pa
einama su Sovietais į naujus jieško gimin. iš Lietuvos,

Varneckas Kostai g. apie 1920, susitarimus, kol jie nėra pa*i- paiieSk9 gim iš jAv,
Si ..i---U4,.4„ r>„ Volodkaitė - Vaičiulienė Jad

vyga, gim. 1916. paįieško brolis 
iš Lietuvos ir

Žiugžda Boleslovai, gim. 1918.- 
11.9, paįieško sesuo iš Lietuvos.

traukę iš užgrobtųjų sričių. Pa-
tauriečiams linkime tvirtai at- tinamų stipendift- Ji teikiama Į sveikinęs šiemetinį JAV užs.

gabiausiem studentam. Algir-1 reikalų min. Dulles pareiškimą, 
das yra gimęs 1935 Klaipėdoje.! paskelbtąjį Vasario 16 proga 
Gimnazijos mokslų pradėjo į savo kalbų baigdamas dr. P.

stovauti lietuvius skautus.

Dr. Broniui Dirtneikiui, jo broliui
A. j A.

VACLOVUI DIRMEIKIUI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia ”

Hlklą žiburėlis ir Chicagos Aviete.

Visais pajieškojimų reikalais pra
Šveicarijoje. Šiais metais bai-} Karvelis pažymėjo, jog paverg- šome kreiptis į, P.L.B. Vokietijos 
gia inžineriją Montrealyje.

— Ponia ščepavičienė. solistė 
iš Toronto, su dideliu pasiseki
mu dainavo Windsor’o lietu
viams per Liet. Nepriklauso-

tieji džiaugtųsi, jei ir kiti Euro- Krašto valdyba šiuo adresu: 
pos kraštai visai aiškiai įr ne
dviprasmiškai pasisakytų už pa

— Skautų vyčių oktetas New 
Yorke atšventė 5 metų darbo 
sukaktį. Prieš penkerius metus 
neturėta didelių vilčių iškilti į 
nepaprastas menines augštu- 
mas, bet buvo norėta duoti pro
gas balsingiems vyrams sueiti į 
gerą dainos vienetą ir kartu su
lietuviška daina išeiti savųjų ir' minėjimų vasario 17 d.
svetimųjų tarpan.. Ir tai sulau- VOKIETIJOJ
kė gražaus pasisekimo bei rei- x— Miuncheniečių iniciatyva 

Vak. Vokietijoje gyvenančių 
lietuvių teisininkų vardu buvo 
pasveikintas JAV prezidentas 
Eisenhoweris jo perrinkimo į 
prezidentus proga ir pareikšti 
jam atitinkami linkėjimai. Pre
zidento raštinė per JAV amba
sadorių Ronnoje atsiuntė 
jiems padėką.

— Diepholzo stovyklos lie
tuviai Vasario 16 paminėjo la
bai kukliai. Susikaupę išklausė 
pirmininko Zaplinskio labai 
gražią paskaitą, sugiedojo Tau
tos himnų, 6 Vok. krašto val
dybos narys kun. Kellegeris 
savo giliai patriotine kalba pa
pildė šventovės prasme, suža
dindamas likti tikrais lietu
viais.

Ši Vasario 16 d. šventė buvo I 
tuo reikšminga, kad ją šioje 
stovykloje lietuviai 'bus pami-1 
niję bene paskutinį kartą Tai!

pirm. Vytautui Germanui ir Liu
dai Širmulytei vidurž:emy radu- 
siems paparčio laimės žiedą, lin 
kime gėrio ir grožio naujai su
kurtoje šeimoje.

— Vyr. skautė Nenortaitė iš
Hartfordo vyresniųjų skaučių 
vardu atsiuntė Seserijos Vadi- 
jai 10 dolerių auką. Seserijos 
Vadijos iždininkės adresas įsi
dėmėtinas visoms sesėms. Visos 
aukos ir nario mokestis siunčia
ma jos vardu: Stasė Gudauskie
nė, 5355 So. Erancisco Avė'., Chi 
cago 32, III.

— Pavergtųjų tautų sRautai
vis labiau derina savo veiklą ne
tik skautavime, bet ir pavergtųi kiamo dėmesio. Visi mėgsta 
tėvynių laisvinimo darbe. Be! klausytis šio okteto. O ir patš 
gražios pavergtųjų tautu skautų oktetas neliko kurčias lietuvii- 
brolijų atstovų veiklos ESAt, kiesiems reikalams. Daugelį 
taip pat pradėjo pasireikšti ir kartų jis be atlyginimo dainavo 
vaisinai bendardarbiavimo dar- Balfo vakaruose, lietuviškose te- 
bai vietovėse, sta New Yorke levizijos programose, skautiš- 
pavergtųjų tautų skautu atsto-i kuosc parengimuose, lituaniati- 
vai sausio 11 d. buvo susitikę nei mokyklai, tarptaut. moterų 
Lietuvių Piliečių Klube, o vasa- parodose ir kt. atvejais. Jie sa
rio 12 d. jie buvo estų skautų vo daina visur reprezentavo lie- 
viešnagėje. Bendriesiems tiks-' tuvius.
lams siekti sutarta nors kartą Per penkerius metus okteto 
per mėnesį susit kti kaskart vis sąstatas kiek pakitėjo. Jame da 
kitos tautos klube ar namuose, bar nebedainuoja P. Rasimas, 
Remti vieni kitus bėdoje, kaip K. Kudžma, R. Kontrimas ir R. 
neseni d buvusio vengrų sukili- Kezys. šiuo metu oktete dai- 
mo metu Viešėti vieni kitų skau nuoja pirmieji tenorai — Alf. II- 
tiškuose parengimuose, stovyk- gutis ir Mečys Ilgūnas, antrieji 
lose ir pan. Ate’čiai numatoma tenorai — Vyt. Gobužas ir Juo- 
surengti didesnio masto šventę, z?s Lapurka. baritonai — Vyt. 
su skautėmis, tėvais ir bičiuliais.! Alksninis ir Ged. Rajeckas ir bo 
Jon norima kviesti žymesnius sai — Vyt. Aukštikalnis ir Le- 
JAV kalbėtojus bei visuomeni*on. Ralys. Nuo okteto įkūrimo 
įlinkus, šio vienodo likimo tau-j iki šiol jam vadovauja muz. My- 
tų skautų veiklos pagtindun de-| kolas Liubeiaku ltaikalui •-

Litauiseltes Zentralkomitee, 
17a/ IV'einheim a.tl. Bergstr., 

Postt'aeh 233.

ALEKSANDRAS MAMONAS
Gyveno 3644 Ko. Union Avė.

Mirė vhh. 28 d.. 1»57, 8:30
vai. ryte. Gimė l.ietuvoje; kilo 
iš Šiaulių apakr., Papllėa par.

Amerikoje išgyveno 44 m.
I’HMlIlko dideliame nuliūdi

mi’ žmona Antolnette. pagal 
tėvus Žiebia, pagal pirmų vyrų 
lielctskla, podukra Mary Rim
kus. žentas George. posūnis 
Krank Itelelskis, brolis Junaa- 
l>as su šeima, sesuo Ona su Sei
mą, Svogerln Aleksandras Zlo
tus ir kiti giminės, draugai ir 
pailstam!.

Kūnus pašarvotas Antano M. 
l’hiiltps koplyčioje, 3807 Ko. 
I.ltuanica Avė.

i.aidotuvės (vyks pirmadienį, 
kovo 4 d., Iš koplylėos 8:80 v. 
ryto Ims atlydėtas j šv. Jurgio 
parap.’ bažnyčių, kurioje Jvyks 
gedulingos pamaldos uC vello- 
nies sielų. Po pamaldų bus nu
li dėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

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

N iillūde: Z m n n a, podukra. 
I a įsūnis, liroiis, mosimi Ir iktl gi
minės,

l/uidoliivių direktorius Anta
nas M Pkilltps. Tol. Y Arda 7-34ol.

f
A. A-

JUOZAPAS PRANAITIS 
(Praner)

Gyveno 3280 W. VVabansia 
Tel. r»f 2-3794 

Mirė vasario 28 d., 1 957 m., 
4:58 vai. p. p., sulaukęs pusės 
amžiaus. Gimė Lietuvoje; kilo 
iš Panevėžio apakr., Paalstrės 
parap.. Ufiškių ‘vlenkiiemioi

Amerikoje išgyveno 45 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Veronika (po tėvais 
Drumstutė), duktė Helen Pta- 
kflnos, žentas Oeorge ir šeima; 
sūnus Jonas, marti Jean; sū
nus Krank, marti Vilma ir šei
ma; sūnus Alex, marti Virgi- 
nio ir šeima; pussesere Uelep 
Chmtelauskas; švogeris Jonas 
Drumsta; Lietuvoje wmio JJi',- 
len Ruzgu ir šeima ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįsta
mų.

i'riklausė Tlumboldt Purk! 
Political Club.

Kūnas ims pašarvotas i vai. 
p. n. \Vold ir VVold koplyčioje. 
8337 W. North Avė. ,

laidotuvės jvyks pirm.,, ko
vo 4 d., iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto ims atlydėtas į šv. My
kolo parapijos bažnyčių. ku
rioje |vyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas i šv. Ka
zimiero kapines.

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

NiiliėuR*: Ziihmim, duktė, sū- 
niis, iMiiK'-a-eė, švogurto ir kiti 
giminės iMd d ra liga i.

lotidotuvių direktorius Pot- 
rn» Bi. lluus*. Tai. DA 3-3573.

i



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, kovo 2, 19576

X Paul Putriniu, jr., žinomų ' X Aleknaa Šimkūnas, Wr.it SV. KAZIMIERO DIENOS MINĖJIMAS 
Cicero biznierių sūnaus, su Ma- wood Liquor krautuvės; savi- 1 J Peklininkas Gustaitis ir valstybes iždas

X Tėvas Jonas Jakaitis, tė
vas Pranas Brazys ir tėvas 
Pranas Garšva, Argentinos ma
rijonų namų viršininkai šiomis 
dienomis atvyko j Chicagą. Jie 
dalyvaus Šv. Kazimiero marijo
nų provincijos kapituloje, kuri 
prasidės kovo 4 dieną. Mano
ma, kad svečiai kurį laiką vie
šės JAV ir aplankys savo drau
gus ir gimines.

X Lietuvos Vyčiai, iš Chica- 
gos apskričio, minės šv. Kazi
miero šventę Šv. Mykolo para
pijoje, 1644 Wabansia Avė., 
Chicago, per sumą 10:30 vai. 
rytą. Bus iškilmingos šv. mi
šios, pamokslą sakys kun. Pet
ras Cinikas, MIC, šio apskričio 
dvasios vadas. Šiose pamaldo
se dalyvaus visi šios apylinkės 
vyčiai; po tam bus programa 
parapijos salėje; programai 
vadovaus adv. K. Savickas ir 
Stasys Pieža. Chicago Ameri
can redaktorius rodys savo fil
mas iš praeitų metų kelionės 
po Europą
Vyčių salėje bus pobūvis ir šo
kiai; vedusieji gali atvykti su 
vaikais, nes bus kas prižiūrės 
vaikus. Tai bus šeimyniškas 
pobūvis. Tokiu būdu vyčiai ga
lės praleisti visą šv. Kazimierė 
dieną vytiškoje aplinkumoje.

deliuc ViJUnius jungtuvės įvyks 
sekmadienį, kovo 3 d., Šv. An
tano parapijos bažnyčioje? 
Jungtuvių apeigos prasidės 
9:45 vai. ryto. Per apeigas ir 
iškilmingąsias mišias giedos 
didysis parapijos choras, veda
mas muz. A. Mondeikos, ir 
mergaičių choras, kuriam va
dovaus muz. M. Mondeikaitė. 
Abu chorai tą paslaugą daro 
dėl to, kad jaunojo tėvai yra 
ne tik parapijos; lietuviškųjų 
reikalų rėmėjai, bet ir parapi
jos choro bičiuliai. «

X Vincentas Kamarauskas,
kun. V. Kamarausko, vikarau
jančio Širdies Jėzaus parapijoj 
Grand Rapids, Mich., tėvas 
sunkiai jau 7 mėnesiai serga. 
Guli Veteranų ligoninėje, 820 
S. Damen avė., kambarys 713 
B. Vincas ir jo žmona Kotryna 
Kamarauskai yra ilgamečiai

ninkas Marųuette Parke, Ne
priklausomybės kovų savano
ris, be galo mylįs lietuvišką 
dainą, remia visus mūsų muzi
kinio pasireiškimus. Jis “Rigo- 
letto” operai paskyrė 30 dol. 
auką. Be to, jis ir pats turi 
gražų balsą ir dalyvauja Mar- 
quette Parko parapijos chore, 
giedodamas sekmadieniais. Jis 
nuolat rūpinasi, kad lietuvių 
chorai būtų stiprūs ir gražiai 
skambėtų jų giesmės ir dainos.

X Tėvų Jėzuitų statomiems 
Jaunimo namams, K. Ostraus-

vėnių baliaus pelnas. Balius 
įvyks šeštadienį, kovo 2 d., 
Western Ballroom ant Western 
ir 35 g-vės. Staliukus galima 
užsisakyti pas R. Mieželį Y A 
7-1001, R. Betkauskaitę TO 3- 

Town of Lake gyventojai. Tu- '5555 ir L. Narbutį PU 5-5893.
ri 2 dukras. Dukra seselė M. 
Petris yra vienuolė Šv. Kazi
miero vienuolyne, gi Patricija, 
gyvena su tėvais 4435 S. Wood 
st. Kamarauskai yra žinomi vi
sų gerų darbų rėmėjai.

X Vytautas Kadžius, Chica
gos vyrų choro v-bos pirm. ir

Po piet ir vakare buv- Dainb avcnt“ reikal» ve- 
dejas, visu stropumu tvarko 
“Rigoletto” operos administra
cinius reikalus. Darbo tiek 
daug, kad ne kartą jam tenka 
darbovietėje praleisti darbo 
dienas ir kartu atsižadėti atly
ginimo. Gi operos reikalas — 
talkos reikalas ir operos kolek
tyvui bei administratoriui nie
kas algų nemoka. Opera įvyks 
kovo 30 ir 31 d. d. Chicagoje.

X LKKSA Chicagos apskri
ties susirinkimas įvyko vasario 
27 d. Liet. Vyčių salėje. Svars
tyta eilė Susivienijimo proble
mų, išklausyta centro pirm. L. 
Šimučio pranešimas, nutarta 
suruošti ALRKSA 70 m. su
kakties minėjimas artimiausioj 
ateity ir išrinkta tam pagelbi- 
nė komisija: M. šrupšienė, V. 
Galvydis ir F. Sereičikas. 1957 
metams išrinkta šios sudėties 
apskrities valdyba: pirm. K. 
Kleiva, vicepirm. V. Paukštis, 
sekr. P. Ličkus, ižd. K. Rubinas 
ir iždo globėja M. šrupšienė

, Kaip ir kiekvienais metais, L. Paukštis'— Cook apskrities 
taip ir šiemet yra ruošiamasi manderis, vysk. V. Brizgys, dr. 
iškilmingai paminėti šv. Kaži- P. Daužvardis —, Lietuvos kon- 
miero dieną. Chicagoje tokį mi- sulas Chicagoje. John Shulmist- 
nėjimą ruošia Lietuvos Vyčių ras — Don Varnas posto koman 
Illinois-Indiana apskričių valdy- deris, Adolph Grigas — Darius 
ba ir jis įvyks rytoj, kovo mėn. -Girėnas posto komanderis, Ber- 
3 d. nard Prusinski — 36-to wardo

Minėjimo programa prasidės aldermanas, John T. Zuris — 
buv. municipalinio teismo teisė
jas, Pranas Nedzinskas — Litu- 
anicos tunto atstovas, Edmun
das Vengiauskas — Baltijos jū
ros tunto tuntin., A. Karnavičie- 
nė — Aušros Vartų tunto atsto
vė ir kt.

L. Vyčių garbės svečių tarpe

10:30 vai. ryto šv. Mykolo pa 
rapijos bažnyčioje šv. mišiomis. 
kuriose dalyvaus visos Chicagos 
L. Vyčių kuopos ir jų svečiai; 
Čia taip pat dalyvaus ir Don 
Varnas posto žygiavimo grupė 
bei vėliavnešiai, o be jų vėliavas

. dar neš ir Dariaus-Girėno pos- 
ko dramai “Kanarėlei’ išleisti tag šy mišiose pasižadėjo da. 
ir kitiems lietuviškiems reika-1 jyvauti ir lietuviai skautai iš 
lams skirtas akademinio Užga- Amerikos legiono jaun. viceko-

X LB Town of Lake apylin
kės valdyba primena ąpylinkės 
tautiečiams, kad jau pats me
tas apsimokėti solidarumo mo
kesčius už 1957 metus. Jei kas 
jo dar nėra sumokėjęs ir už

X Dainos ir giesmės konkur
so, ruošiamo JAV LB Kultūros 
fondo ir Vargonininkų sąjun
gos, jury komisija jau -suda
ryta: pirm. prof. VI. Jakubė- 
nas, nariai Alice Stephens, A. 
Kutkus, B. Chomskis ir A. 
Skridulis. Rankraščiai priima
mi iki kovo mėn. 16 d. Siųsti 
adresu: Kultūros fondas, Muzi
kos konkursas, 1602 S. 48 et.,, 
Cicero 50, UI. Konkurso mece-

Dvasios vadu nutarta kviesti, na^a3 Yra ^un- dr. J. Prunskis 
kun. Petrą Ciniką, MIC.

x Dalios Sedaitytės ir An
tano Adomaičio jungtuves va
sario 23 d. Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčioje, palaimino kun. 
J. M. Marčiulionis, jaunųjų pa
žįstamas dar iš Lietuvos. Jung
tuvių metu giedojo sol. D. 
Stankaitytė ir vyrų choras, va
dovaujamas muz. VI. Baltru
šaičio. Vestuvių pobūvis įvyko 
Hollywood salėje, dalyvaujant 
dideliam skaičiui svečių. Vaišių 
metu žodį tarė kun. J. Marčiu- 
donis, kuris prieš vaišes atkal
bėjo maldą. Vaišėms vadovavo 
A. Antanaitis. Grojo Br. Jonu
šo orkestras.

X Nepaprastas susidomėji
mas “Draugo” atpigintų knygų 
išpardavimu. Prašome gerb. už
sakytojus pasiskubinti ir pasi
naudoti proga, nes kaikurių 
knygų jau pradedame pritrūk
ti. Prašome atkreipti dėmesį į 
šios dienos “Draugo” kultūrinį 
priedą, kuriame * išspausdintas 
sąrašas tų knygų, kurių dar 
galima gauti. Knygų išpardavi
mas baigiasi kovo 15 d.

X Ateitininkų sendraugių
konferencija pradėta šiandien. 
Banketas įvyksta vakare Shore- 
land viešbuty, 5454 S. Shore 
Drive. Rytoj pamaldos 10 vai. 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čioje, o 3 vai. p. p.
Augšt. mokyklos salėje įvyks 
prof. St. Šalkauskio minėjimas.

X Visų Šventųjų parap. va
karienės metu vasario 24 d. 
kalbėjo klebonas kun. J. Šau- 
linskas ir organizacijų atsto
vai. Meninę dalį išpildė moki
niai lietuvių ir anglų kalba, va
dovaujami seselių Kazimierie-

Aušros Vartų, Lituanicos ir Bal
tijos jūros tuntų.

Po šv. mišių L. Vyčių 5-ta 
kuopa, kurios pirmininke yra 
Loretta Macekonis, šv. Mykolo 
parapijos salėje 1644 Wabansia 
rengia pusryčius su programa. 
Svarbiausiu kalbėtoju čia bus 
“Chicago American” dienraščio 
religinio skyriaus redaktorius 
Stanley Pieža, kuris taip pat pa
rodys ir filmą iš savo kelionės 
Europoje.

Taip pat čia bus visa eilė kitų
1956 metus, tuos reikalus gali žymių svečių: Edwin Kolinski — 
visuomet susitvarkyti N. Za- j Illinois bokso komisijos sekre- 
jančausko maisto produktų į torius, Alphonse Wells — mu-
krautuvėje, 4551 So. Hermitage 
Avė., ir A. B. Urbonų maisto 
prekyboje, 4559 So. Hermitage 
Avė.

X Vyt. Alanto komedija, ku
rios premjera įvyko š. m. va
sario mėn. 2 d. Detroite ir žiū
rovų buvo sutikta su dideliu en
tuziazmu ir šiluma, bus suvai
dinta k-ovo mėn.. 3 d. 3 vai. p. 
p. Lietuvių auditorijoj.

X Šv. Kryžiaus parapiečių 
Užgavėnių vakaras su įdomia 
programa ir skaniais užkan
džiais bus kovo 5 d. 7 vai. va
kare Šv. Kryžiaus parapijos 
salėje, So. Wood ir 46 sts.

X Fred Kauffman, 3444 S. 
Hermitage avė., vasario 25 d. 
St. Mary of Nazareth ligoninė
je pergyveno sunkią vidurių 
operaciją. Kauffmanai yra žy-

nicipalinio teismo teisėjas, John

taip pat bus: prel. Ignas Albavi- 
čius, Ignas Sakalas, kun. M. Ur
banavičius, kun. A. Valančius, 
Jack L. Jatis, John Kasulaitis 
ir Leonard Šimutis, šen.

Per pusryčius bus išdalinti III 
-jo laipsnio L. Vyčių medaliai, 
kuriuos gaus šie asmenys: Lo- 
retha Kassel — 36 kuopa, Frank 
Petkūnas — 36 kp., Adolph Sta 
čiūnas — 112 kp.( Dominic Yo- 
cius — 112 kp., Vito Gestautas 
— 36 kp., Jeanette Norvillas — 
5 kp. ir John Meizas — 36 kp.
'Šios šventės rengėjai — Ė. 

Vyčių Illinois-Indiana apskrities 
valdyba, kurios pirmininku yra 
pasižymėjęs veikėjas George Jo. 
nikas, kviečia visus atsilankyti

Dažnai spaudoje skaitome, 
kaip bilionines sumas įvairiems 
reikalams skirsto turtingas J. 
A.V. valstybės iždas. Kai turė
jom nepriklausomą savo valsty 
bę, buvo ir mūsų valstybės iž
das, nors, toli gražu, netoks tur 
tingas, kaip JAV. Lietuvos vai 
stybės iždo pagalba pas mus iš, 
silaikė net tokie liuksusai, kaip 
opera, teatras, baletas, kurių 
spektakliais džiaugdavomės ir 
gėrėdavomės.

Dabar esame laisvi piliečiai 
svetimoje valstybėje. Niekas ne 
draudžia puoselėti savųjų tauti 
nių - kultūrinių apraiškų. Turė
kit tik valios, jėgų ir pinigų, ir 
darykit ką tik norit.

Taip Chicagos Vyrų choras ir 
sugalvojo pastatyti Verdi "Ri
goletto” operą lietuvių kalba, 
kurios spektakliai bus kovo 30 
ir 31 d. Tas drąsus ii» gražus už
simojimas, be milžiniško darbo 
pareikalavo ir kelių tūkstančių 
dolerių išlaidų, kurių dalį tėvy
nėje visada padengdavo valsty
bė. Nežinau, ar Vyt. Radžius 
skambino ministeriui Žadeikiui i 
ir šefui, ar prašė atšildyti ope
ros reikalams bent tūkstantį ki
tą dolerių iš Washingtone užšal 
dytų Lietuvos pinigų? Bet, kad

džią programą, išgėrę taurę n r 
stiklą tauraus gėrimo, nejučia 
sumesim skatiką po skatiko ir 
mūsiškės operos iždui, sume
sim savęs neapsunkinę, tik ma
lonumą pasidarę.

Humoristas Runcė Dandieri- 
nas vienam eilėraštyje dainuo
ja:

Net ir pekloj nėr tiek vil tos
Kiek peklų yra sovietuos.
Vienas laisvas tavo žodis
Visą šimtą jų parodys ...

Šį šeštadienį pamatysime ko 
kias peklas Chicagoje atras 
mielas sukaktuvininkas, knygos 
“Anapus teisybės” autorius, Bo 
stono "peklininkas”, žodžio sa
kytojas Antanas Gustaitis.

—A. Dr.

AUKSINĖ MOKYTOJŲ SUKAKTIS
(Atkelta iš 1 psl.)

Jos pasakoja, kaip jų didžiau
sias globėjas — kun. Staniuky- 
nas — eidavo po namus rinkda
mas aukas ir jieškodamas kan
didačių į tą lietuvaičių bendruo
menę. Kai seselės 1908 m. ati
darė pirmą lietuvišką seselių ve
damą parapinę mokyklą Scran- 
tone, kun. Staniukynas ateidavo 
į pamokas atsisėsdavo užpaka
ly vaikų ir taip prasėdėdavo iš
tisas valandas. Mylėjo vaikus, 
ir mokytojus. Vasaros metu bu
vo sudaręs specialų seselių mo
kytojų ratelį, lavindamas jas lie 
tuvių kalboje. Seseles mokyda
vo, kaip elgtis su vaikais ir jų
tėvais. Naktimis kun. Staniuky- 

mūs veikėjai ir geri} darbų rė- J nas versdavo knygas į lietuvių

į šį didelį Šv. Kazimiero šventės i* būtų skambinęs, vistiek nieko 
minėjimą kovo mėn. 3 d. E. š. nebūtų pešęs. Anie pinigai yra 

Washingtono vyriausybės ži
nioje ir guli nepralaužiamuose 
leduose.

Bet štai naujas numeris — 
Užgavėnių balius Keymens klu
bo salėje, 4711 W. Madison St., 
šį šeštadienį. Balius su žinomu 
humoristu Mpeklininku” Antanu 
Gustaičiu iš Bostono ir šimtais 
svečių. Draugai visai teisingai 
pastebėjo, kad šis linksmas bą-

ir persiėmimas ta dvasia, kuria 
alsavo tos didžios bendruomenės 
steigėjai. Tą dvasią mums at
skleidžia vienas iš dar nespaus
dintų kun. Staniukyno pamoks
lų. Jis kalbėjo:

Tėvynės meilė apsireiškia y-

Chicagoje
Kvietimas bridge|»ortiečianis

Užgavėnių proga sekmadienį, 
kovo 3 d., 6 vai. vakare Šv. Jur
gio parapijos salėje įvyksta tė
vų Marijonų bendradarbių 10-o- 
jo skyriaus vakarienė. Ruošia
masi rūpestingai: jauni viščiu
kai paruošti, grybai surinkti, gi 
šeimininkės deda visas pastan
gas, kad svečius patenkintų. 
Bus ir namie keptų pyragų, ku
rių užtektinai prikeps T. M. rė
mėjos.

Po vakarienės Herald Ameri
can redaktorius Stasys Pieža pa 
rodys filmas iš savo vėliausių 
kelionių ir iš Romos. Kun. dr. J. 
Prunskis vadovaus programai. 
Dalyvaus ir tėvai Marijonai. Vi 
si bridgeportiečiai, o ir iš kitų 
k-olonijų svečiai maloniai kvie
čiami dalyvauti vakarienėje, 
kartu turėti užgavėnes ir pa-

JI. ... . . MUO Ii lUOgCV VVIUU, 11 upuiuo
ar ai nepa įu įja, tai ti tus- kajįus. Paskutinis atsidūsėjimas 

cias skambėjimas. Tačiau tėvy
nės meilė apsireiškia ne vien

X LB Chicagos apygardos 
valdyba prašo visų esančių apy
linkių valdybų, kuomet pasikei
čia valdybos sudėtis ir adresas, 
tuojau pranešti apygardai, nes 
kitaip tuojau nutrūksta ryšiai 
su apylinkėmis ir negalima pa
siųsti aplinkraščiai ir kiti nu
rodymai, kurie gaunami iš 
centro valdybos.

X Vysk. V. Brizgys, kons. 
dr. P. Daužvardis, teisėjas A. 
Wells, J. L. Paukštis, J. T. Zu
ris, J. Shulmistras ir kt. daly
vaus Šv. Kazimiero šventės mi
nėjime rytoj šv. Mykolo para
pijos bažnyčioj ir salėje.

X Preliudas j |mvasarį — 
tokiu vardu koncertas vakar 
buvo Marijos Augšt. mokyklos 
patalpose ir ten pat kartojamas 
šiandien, šeštadienį, 8 vai. v. 
Ruošia Šv. Kazimiero — Mari
jos Augšt. mokyklos alumnės.

X Lithuanian Club Taver
nos, 3212 S. Halsted St., savi
ninkė Kunigunda Končienė sa
vo varduvių proga biznio įstai
goj priiminės ir pavaišins sve
čius šeštadienį ir sekmadienį.

X Kun. A. Linkus Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčioje ko
vo 3 d. 10 vai. laikys šv. mišias 

Marijos minint Prof- St- Šalkauskio su-

mejai.
X Kun. J. Jakaitis, MIC, tik 

ką atvyko iš Pietų Amerikos ir 
dalyvaus sekmadienį vasario 3 
d. 6 vai. Bridgeporte tėvų Ma
rijonų Bendr. skyriaus vakarie
nėje.

X Sol. Praurimė Krasauskai
tė padainuos Pirmyn choro pa
rengime šį šeštadienį Lietuvių 
auditorijoj gražų linksmą val
są: “Į pasaulį margą”.

kalbą. Dabar jo auklėtinė moti
na kalba:

— Mano linkėjimas seselėms 
būtų — išlikti geromis lietuvai-

tik žymiais tautiškais darbais 
arba prisidėjimu prie tokių dar
bų, kurių tiesioginiu tikslu yra 
tėvynės labas, kaip lietuviškų 
mokyklų steigimas ir jų palai
kymas, bet ir kitais paprastes
niais darbais, kaip duokim pri
derančių savo luomo priedermių 
atlikimu... Jei kiekvienas tautos 
narys priderančiai atlikinės sa
vo pareigas, jei bus doras, iš
mintingas, darbštus, tvirtas ir 
sumanus, tai tinkamai prisidės

temis iki mirties, gerai lietuviš- Pr*e bendro visos tautos darbo.
kai auklėti vaikus, nors ir miš
riose mokyklose. Yra sunkumų, 
bet kai seselės laimės vaikus, 
jie padės laimėti ir suaugu
sius. —

Ankstybesniosios kartos lietu 
viai kunigai taip brangino lietu
vaičių seselių-mokytojų vienuo-

X Chicagos lietuvių choro lyną, kad pvz. arkiv. Matulevi-
“Pirmyn” Kaukių balius įvyks 
šeštadienį, kovo 2 dieną Lietu
vių Auditorijoje 8 vai. vak. 
Penkt. tilpusiam “Drauge” skel
bime buvo klaidingai paskelbta, 
kad programoje dalyvauja 
Praurimė Krasnauskaitė, turė
jo būti Praurimė Krasauskaitė.

Sužeidė policininką
Du banditai, įsiveržę į taver

ną 956 W. 119 str., Chicagoje, 
peršovė juos puolantį šunį. Iš
girdę triukšmą atsiskubino vie
nas policininkas, kuris pildė 
mokesčių blankus gretimose pa
talpose. Banditai ir jį pastatė 
į eilę su kitais. Policininkas ta
čiau išsitraukė revolverį ir su
sišaudė su banditais, kurie, 
spėję pagrobti $265, pabėgo. 
Policininkas Peter Scalchiero 
buvo sužeistas ir nugabentas į 
ligoninę.

čius kandidatei į vienuoles Ka
zimierai Kaupaitei vienui vienai 
vedė rekolekcijas.

Motina Concepta tebeturi ne
didelį paveikslėlį, kurį jai iš Švei 
carijos išvykstant į Ameriką pa 
dovanojo kun. P. Bielskis. Pa
veikslėlis J. Angrabaičio išleis
tas daugiau kaip prieš 60 metų 
ir jame lietuviškai įrašyta Gies
mių Giesmės žodžiai:

— Atradau Tąjį, kurį myli 
mano siela, ir jo nepaleisiu.

Tai simbolis vienuolės pasi
šventimo Kristui.
Kun. Staniukynas apie tėvynės 

meilę
Šv. Kazimiero seselių vienuo

lyno sukaktis bus įvairiais pa
rengimais minima šiais metais. 
Sekmadienį daugelyje lietuvių 
bažnyčių bus tai priminta ir bus 
kreipiamasi paramos didiems se
selių darbams. Tikroji parama 
yra ne tik medžiaginė auka, bet

bu bus *r Užgavėnių, ir operos remti tėvų Marijonų dirbamus 
darbus. Įėjimas į vakarienę tik

prieš gavėnią ir prieš didžiulę $1.50.
Riigoletto” operos šventę. Ba

lius, kurio visas pelnas eis “Ri
goletto” operos reikalams. Tai-

Jei kas norėtų įsirašyti į tė
vų Marijonų rėmėjų amžinus ar 
garbės narius, tai šioje vakarie-

gi, galima pridėti ir trečią ter- nėję bus gera proga tai padary- 
miną — operos iždo balius.

Valstybės iždo pinigai susi
daro iš piliečių mokesčių moka
mų už pajamas, turtą ir t. t.
Mes gi, užsimokėję už įžangos 
bilietus į Užgavėnių balių ir hu
moristo Antano Gustaičio di-

kaktį. Pamokslą sakys kun. J. 
Kidykas, S. J.

X Sofija Kelia, dr. J. Kelias 
žmona, atostogauja Miami 
Beach, Floridoje. Apsistojo vie
nam mėnesiui Navickienės va
sarvietėj.

X Raminta svipaitė baigė li
čių. Vakarienės pranešėjas bu- teratūros studijas Queen Col- 
vo kun. R. Saudis. lege ir gavo bakalauru laipsnį.

KAS TURI GERA SKONI, VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, iŠBimo- 

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

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted Str. Vlctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sektu. 10 — 5, Kitom dienom 9 A

J

Jis bus tautai naudingas, kels 
ją augštyn, bus mylintis savo 
tėvynę tautietis.

Tatai, jei tėvai doroje ir moks 
le lavins savo vaikus, jei moky
tojai pavyzdžiu ir žodžiu ves 
jaunuomenę prie kilnių gyveni
mo siekimų, jei gydytojai, advo
katai, pramonininkai stengsis 
pažinti savo darbo šakas ir sa
vo pareigas sąžiningai pildys, tai 
jie mylės tėvynę ir jos vardą 
darys garbingą

Katalikų Bažnyčiai mūsų tau-

tiškarne atgijime yra lemta at
likti didžiausiąjį darbą Lietuvo
je, o ypač čia, Amerikoje. Ji
nai, kaip magnetas, sutraukia 
svetimoje šalyje didžiausius lie
tuvių būrius, ir kaip kokia ža
liuojanti oazė svetimtaučių jū
rėse primena ji mūsų broliams 
Lietuvą, tvirtina juos doroje 
ir palaiko jų tautinę dvasią.

Bažnyčiai į pagalbą žmonių 
auklėjime ateina tikėjimiškai 
tautiškos įstaigos: lietuviškos 
parapinės mokyklos, įvairios ka 
talikiškos draugijos, rimti ir do
rinantieji laikraščiai”.

ti. Ne tik gyvieji gali įsirašyti. 
Bet galima įrašyti ir savo miru
siuosius ir pavesti juos tėvų 
Marijonų vienuolijos maldoms. 
Gyvieji garbės nariai, apart ki
tų privilegijų, gauna savaitinį 
laikraštį “Kristaus Karaliaus 
Laivą” dykai visam gyveni
mui. Valdyba ir komisija

Sovietų ekspertas Chicagoj
Chicagos Prekybos ir Pra

monės sąjunga bei Eksporto 
Vadovų klubas į Pasaulinę Pre
kybos konferenciją, sušauktą 
Chicagoje, buvo pakvietęs ir 
komercijos patarėją prie sovie
tų ambasados Washingtone — 
Michail Gribov. Jisai pareiškė, 
kad esą perdaug suvaržymų iš
vystyti prekybą tarp Sovietų 
Sąjungos ir JAV.

CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORO
-Rengiamas-

UŽGAVĖNIŲ BALIUS
— J V Y K S —

1957 metų kovo menesio 2-trę dienę, 8-ty valandą vakare,
KEYMENS KLUBO SALESE

4711 West Madison Street

Programoje dalyvauja:
Rašytojas Humoristas 

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

Muz. ALEKSANDRAS KUČICNAS,
Akt. ALGIMANTAS DIKINIS

ĮVAIRIOS DOVANOS, Groja b. JONUŠO orkestras. 
DAUG GELIŲ,

KITOS ĮVAIRENYBES Gardūs valgiai.

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

Antanam Gustaitis

Visi Chicagos ir apylinkių lietuviai kviečiami‘atvykti. RENGĖJAI 
---- ........................................... ... - - ---- į'


