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PENNSYLVANIJOJE 
PITTSBURGH 

PAVOJINGI ANGLIAKASYK-
LOSE GAISRAI 

V a k arinėje Pennsylvania oje, 
Pittsburgho apylinkėse, minkš
tos anglies požeminiuose urvuo
se dega apie 80 "pragarų", ku-s 

rių užgesinimui nėra rimtų ga
limybių. Penki iš tų gaisrų yra 
tokie rimti, kad pradėta rūpin
tis jų užgesinimui. Tačiau vis
kas priklauso nuo to, kur bus 
gauta reikalingi pinigai. 

Penkių kasyklų gaisrai, kurie 
pasidarė kenksmingi, yra ribo
se miestelių Latrobe, Mones-
sen, West Wilmerding, Green 
Valley ir Carnot. 

Požeminiai gaisrai artėja ar
ba jau dega po pačiais tais 
miesteliais, sunaikino eilę gy
venamų namų ir kitų pastaįų. 

Kasyklų gaisrų yra ir kie
tos anglies srityse, pav. 20,000 
gyventojų miestas Mt. Carmel 
stovi ant lukšto, po kuriuo de
ga "pragaras". Tam miestui 
gręsia sugriuvimas. 

Nuo šių gaisrų susidaro du
jos, kurios yra kenksmingos 
žmonių gyvastims. 

Čia paminėtuose miesteliuo 
se gyvena ir kasyklose dirba 
daug lietuvių. 

Kai kurių kasyklų gaisrus 
stengiasi užgesinti patys tų 
kasyklų savininkai, jeigu gali 
dar iš jų anglį kasti. Tačiau 
kiti gaisrai dega per daug me
tų užleistose kasyklose, ir jų 
gesinimo darbas gula ant pe
čių valstijos ir federalės val
džios. 

Kongresas yra paskyręs pi
nigų padengimui dviejų treč
dalių kasyklų gaisrų gesinimo 
darbams, bet dabartiniu metu 
tie pinigai naudojami gesini
mui tik dviejų kasyklų gaisrų. 

Detroit, Mich*, Naujienoš 

ARKLIŲ LENKTYNES « 
VETERANŲ VARDU 3 

Pennsvlvanijoje iki šiol bu
vo uždrausta arklių lenktynės, 
kaip gemblerystė, išnaudojan
ti žmones. Tačiau, tariantis 
mokėti šios valstijos vetera
nams bonus, kurių suma sie
kia $500,000,000, arklių gemb-
lerystės rėmėjai prikergė prie 
veteranų bonų biliaus arklių 
lenktynių legalizavimą, įrodi
nėdami, jog lenktynės duos 
valstijai taksų apie 10 milijo
nų dolerių metuose. Gemble-
riai, betgi, iš arklių lenktynių 
kas met pelnys šimtus, milijo
nų dolerių. . 

šių metų lapkričio mėnesį vi
suotinu balsavimu bus išspręs
ta, ar mokėti veteranams bo
nus, ar ne. Jeigu bus nutarta 
bonus mokėti, su tuo valstijai 
bus primesta arklių lenktynių 
gemblerystė. 

PHILADELPHIA 
Philadelphietis K, Vidikaus 

kas, kaip žinoma, plačiai ben 
dradarbiauja lenkiškuose laik
raščiuose, pranešdamas jiems 
žinių iš lietuvių gyvenimo. 

Jo rūpesčiu visoje eilėje len
kiškų dienraščių ir savaitraš
čių yra paminėta prezidento A. 
Smetonos mirties 5 metų su
kaktis, vyskupo Brizgio apsi
lankymas Amerikoje, M. Kru
pavičiaus ir V. Sidzikausko at
vykimas ... Paprastai visi žy
mesni lietuvių gyvenimo įvy
kiai lenkų spaudoje paminimi 
daugiausiai kruopštaus kores
pondento K. Vidikausko dėka. 

Jaunimo mėnesinio žurnalo 
"The Queen's Work" paskuti
nėje laidoje yra įdėti net trys 
s k i r t i n g i  p a v e i k s  l a i  j a u n o  
smuikininko Tado Kuligovskio, 
kuris yra Onos Birėnaitės-Ku-
ligovskienės sūnus. Plačiame 
straipsnyje apie smuikininką 
tarp ko kita yra pažymėta, kad 
viešint Philadelphijoje prezi
dentui A. Smetonai, jis smui
kavo prezidentui pagerbti su
rengtame priėmime. 

K. Vidikauskas rašo, kad T. 
Kuligovski be abejojimo sutik
tų pasmuikuoti lietuvių paren
gimuose, kaip Vasario 16-tos 
minėjimuose ar kituose, todėl 
nurodo ir jo adresą, kuriuo ga
lima su juo susižinoti: Capt. 
Teddy Kuligovski, 527 Tyson 
Ave., Philadelphia 11, Pa. 

ATŠAUKIA 
Harrisburg. — Pennsylvani-

jos legislatura pagaliau pasi
ryžo atšaukti draudimą leisti 
šios valstijos ligoninėse ir ki
tose institucijose naudoti mar
gariną. Tas 56 metų senas įs
tatymas pagaliau sulaukia ga-
1°. 

! Kadangi valstijos įstatymas 
draudžia margariną parduoti 
nuspalvotą geltonai, jis ligo
niams ir kaliniams bus duoda
mas naturalės spalvos, baltas 

NEWARK, N. J. 
PLAČIAI APRAŠĖ LIETUVIŲ 

KOLONIJĄ 
NEWARK SUNDAY NEWS 

sausio 30 dieną paskyrė beveik 
visą puslapį vietos lietuvių ko
lonijai. Plačiai aprašė, kaip 
čia lietuviai įsikūrė, kaip da
bar gyvena, kaip veikė Lietu
vos nepriklausomybės labui ir 
tt. 

Straipsnis iliustruotas dau
geliu paveikslų. Įdėta šokėjų 
pora lietuviškais tautiniais rū
bais (Ona Simmons ir J. Stu-
kas), kun. Kelmelis, Barbora 
Vaškevičienė, kaip viena iš šios 
kolonijos (Ironbound) pionie
rių, Ed. ir H. Kaminskai, jau
nosios kartos biznieriai, J. Kra-
likauskas ir bene seniausias 
šios kolonijos pionierius V. M. 
Ambrose, atvaizde parodytas 
su Lietuvos Gedimino ordenu, 

* ATVKO IR PAGERBTA 
DR. RAULINAITIENfi 

šalia paminėtų lietuvių laik
raščiuose naujai atvykusių tau
tiečių, Ernie Pyle laivu atvyko 
ir daktarė Birutė Raulinaitie-
nė su 5 metų dukrele Rūta. 
Jos atvažiavo kaipo Amerikos 
piliečio šeima, tad ir nebuvo 
sutiktos lietuvių komitetų ir 
pasiliko laikraščiuose nepami
nėtos. 

Sausio 26 d. viešnios atvyko 
į Detroitą ir čia jas sutiko jų 
senai laukiąs vyras ir tėvas 
Viktoras Raulinaitis, kuris tik 
prieš septynis mėnesius pats 
atvyko iš to paties Schwaebish 
Gmuend. O kiek čia džiaugs
mo! Mažoji Rūtelė vėl prie 
tėvelio, kurį taip labai myli. 
Po poros dienų Rūtelė, užklau
sta, ar patinka jai Amerika, 
nieko nelaukusi atsakė, "Pa
tinka". O gal grįši, Rūtele, į 
Vokietiją, vėl buvo paklausta. 
"Negrįšiu", atsakė, "čia visko 

Reiškia viena tremtinė 
kuriuo jis apdovanotas, kaip 
ten rašoma, už pasidarbavimą' yra ^ 
Lietuvos nepriklausomybės kū- j visiškai patenkinta Amerika. 
rimosi laikais Lietuvos pagal
bai. 

Straipsnyje rašoma, kad lie
tuviai čia tebepalaiko įdomias 
savo gimtojo krašto tradicijas, 
ypač vestuvių apeigose. F. V. 

VAŽIUOSIT FLOR1DON? 
apsistokit pas lietuvį 

Geo Daminaitis 
4~) N.E. -12nd Street 

Miami, Florida ^ 
Prie didžiojo U. S. 1 Kelio 

Turim kambarius nakvynei vie
nai nakčiai, arba savaitei, ar 
mėnesiui. 

Kainos visai prieinamos! 
(Jurgis Dominaitis, iš Cleve
land, Ohio) 

Vytautas Markuzas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 

8029 Manila Detroit 13, Mich. 

1949 

KALENDORIAI 

Dar galit gauti 1949 metf 
sienini kalendorių, atnau
jindami Dirvos prenume
ratą arba naujai išsirašy

dami Dirvą. 

Vienas šių Kalendorių duoda
mas dovanų tam kas prisius 
$3.00 už Dirvą. Reikia pridė
ti 10c persiuntimo kaštų. 

Pažymėk (x) ties tuo ką pasirinkai 

Amerikoniškos ūkės vaizdas 
Kalnų vaizdas 
Kalnai mėnesienoje 
Berniukas meškerioja 

iNamas gėlynuose 
Žvejai kalnų upelyje 
Motina su kudikiu prie paukščių 
Berniukas su šuniukais 
Mergaitė ir berniukas ant dvir. 
Lietuvos ūkės vaizdas 
Kražių Skerdynė 
Lietuvaitė su Vėliava 
Vytautas ir kiti Kunigaikčiai 
Šv. Juozapas ir Jėzus (naujas) 
Šv. Ona ir Šv. Marija 
Šv. Marija Gegužinė 
Šv. Teresė 
Marija su Kudikiu (naujas) 

.Panelė Šv. pasirodymas Liurde 
Šv. Antanas su kudikiu Jėzum 
Dievas laimina Šv. Šeimą 

į šv. Šeima su balandžiais 

DIRVA 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3. Ohio 

DAYTON, OHIO 
MIRĖ BUVUSI DAYTONIETĖ 

Sausio 26 Chicagoj mirė J. 
Varašienė, buvusi daytonietė. 
Varašia Daytone gyveno daug 
metų. Per tą laiką jie išjudi
no SLA 105 kuopos ir TMD 8 
kuopos veikimą. Būdavo pa
ruošiama daug puikių koncer
tų, vaidinimų ir kitokių gerų 
parengimų, čia ir aukų lietu
viškiems reikalams sukeliama 
žymiai daugiau. 

Varašienė palaidota Chica-
gos Lietuvių Tautinėse kapinė
se. Daytoniečiai reiškia užuo
jautą savo senam pažįstamam 
Br. Varašiui, sūnui Albertui ir 
giminėms. J. A. Urbonas. 

PAGERBIMO VAKARIENĖ 
Sausio 29 d. pas buvusius 

tremtinius Tomą if Sofiją 
Dambrauskus buvo paruošta 
vakarienė dr. B. Raulinaitienės 
susipažinimui ir pagerbimui. 
Svečiai dalyvavo beveik visi 
tremtiniai: *patys šeimininkai 
su sunum Vincu, sesutės Viš-
kerienė ir Žemaitienė, archi
tektas Arbačiauskas, dr. Kaz
lauskas, dr. Brunza, naujoji 
viešnia dr. Raulynaitienė, jos 
vyras V. Raulinaitis ir vietiniai 
dr. Gurskaitė, dr. Sims ir jū
sų korespondentė. 

Pramogėlės metu buvo pasa
kyta gražių kalbų, kilnių lin
kėjimų. Visi linkėjo naujie
siems "piligrimams" ilgo ir ra
maus gyvenimo. M. Sims. 

AKRON, OHIO 
TIKISI 10 MILIJONŲ 

William Green, Am. Darbo 
Federacijos prezidentas, daly
vavo čia dedikacijoje Chemi
kalų Darbo Unijos naujai iš
statytų patalpų. Ta unija yra 
ADF narys. Green tarp kita 
ko pasakė, kad ADF dabar tu
ri apie 8,000,000 narių, o ne
ilgai trukus joje būsią 10 mi
lijonų narių. 

Kurių didžiųjų darbo orga-" 
nizacijų jis laukia sugrįžtant 
į Federaciją nepaminėjo. 

RADIJO KLUBO KONCERTAS 
Detroito lietuviai muzikos mė

gėjai smagiai praleido laiką 
pereitą sekmadienį Amerikos 
Lietuvių Balso radijo klubo 
koncerte ir baliuje. 

Radijo klubo pirmininkas P. 
Medonis atidarė programą su 
pasveikinimu ir perstatė vaka
ro vedėją, Helen Rauby, kuri 
po trumpos kalbos perstatė ra
dijo chorą, choro akompanistę 
Helen Dailyda ir vedėją Ralph 
Valatką. Sek€ plati ir įvairi 
programa. 

Pasibaigus koncertui. buvo 
balius abiejose svetainėse. Va
karo parengimui daug prisidė
jo: Helen Rauby, A. Rinkūnas,' 
P. čečkauskas, P. Medonis, V. 
Markuzas, G. Kavalas, A. Ki-
zis, J. Rizonas, J. Valukonis, 

Geriausias 

LIETUVIU 
Žurnalas 

KAUJIENOS 
Paveiksluotas J puslapiy 

Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per 1 meta. 
Insfeigfos Gegužio 15, 1938. 

LIETUVIŲ NAUJILNC: 
332 N. 6th Street Philadelphia t. P*. 
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Tačiau iš ankstesnių ADFĮF. Karp, O. Kiuberienė, M. Sa-
vadų kalbų galima numanyti, i lasevičienė, P. Bandzienė, Ca-
kad jie kalbina į ADF grįžti 
didelę United Mine Workers 
uniją ir International Machi
nists Association. 

Green jau yra 72 metų am
žiaus. 

DIDELIS PALIKIMAS 
Akrone pereitą savaitę mirė 

Frances Louise Butler, 80 m. 
amžiaus moteris, buvusi senes
niais laikais operos dainininkė. 
Ji gyveno atsiskyrus nuo žmo
nių, viename kambaryje vieš
butyje. Jos palaikus vartant 
pasirodė, kad ji paliko apie 
milijoną dolerių turto, bet ne
turėjo jokių žinomų artimų gi
minių. Atsirado tuoj tolimes
ni giminės, kurie taikosi prie 
jos turto paveldėjimo. 

Frances L. Butler paėjo iš 
Olean, N. Y., kur išvežta pa
laidoti. Ji studijavo dainavi
mo Bostono Konservatorijoje 
ir baigė muzikos ir dainavimo 
mokslą Maskvos Konservatori
joje. Ji dainavo operose apie 
50 metų atgal. Akrone gyve
no per 60 metų. * 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Daytone 

ir apielinkėje. 
1302 Lamar St. Dayton, O 

roline Belickas, P. Medonienė, 
Julie Dainus, Mary Šaltis, Ma
rija Sims, Anna Valatka. 

Amerikos Lietuvių Balsas 
dėkoja visiems. Ypatingai ma
lonu buvo matyti tiek daug 
jaunimo. 

KARIO LAIDOTUVĖS 
A. a. Albert Victor, Private 

U. S. Army Engineers, tarna
vo kariuomenėje nuo vasario 8 
d. 1940 m., mokėsi North Ca
rolina ir Anglijoje. Garbingai 
žuvo karo lauke, Vokietijoje, 
kovo 26 d. 1945 m., būdamas | 7 

25 metų amžiaus. Jo kūnas 
parvežtas namo į Detroitą šią 
savaitę palaidoti. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, vasario 5 d., 
iš namų į šv. Antano bažny
čią, kur 10 vai. bus pamaldos. 
Po pamaldų bus nulydėtas į 
Mount Olivet kapines. 

JUOKŲ VAKARAS 
Detroito Lietuvos Vyčių kuo

pa sekmadienį, vasario 27, bu
vusioje lietuvių s&Jdje rengia 
juokų vakarą. „ 

PARAPIJOS ĖAKARIENĖ 
Šv. Jurgio parapijos vakarie

nė įvyks vasario 20, bažnyti
nėje salėje. Pelnas skiriamas 
naujai bažnyčiai. r J v. 

L. Organizacijų Centras 
Detroite veikia apie 30 lie

tuvių organizacijų. Visos šios 
organiacijos per savo atstovus 
buriasi Detroito Lietuvių Or
ganizacijų Centre. Tuo būdu 
Centras, junkdamas visas pat
riotines lietuvių organizacijas, 
galėtų būti palygintas su Det
roito lietuvių parlamentu. 

Sausio 22 d. buvo DLO Cen
tro narių visuotinis susirinki
mas, kuriamė įvyko valdybos 
rinkimai ir aptartas Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimas. 

Išrinkta Centro valdyba: P. 
Medonis, pirm.; A. Rinkūnas, 
vice pirm.; J. K. Semaška, nu
tarimų rašt.; M. Šimonis, fi
nansų rašt.; J. Pilka, iždinin
kas; J. Gliaudys, narys kores
pondentas. 

Iš valdybos pasitraukusiems 
E. Paurazienel; ir X Kres pa
reikšta padėkai 

Apie praėjusiųjų metų Cen
tro veiklą pranešė P. Medonis, 
M. Šimonis, J. K. Semaška ir 
J. Pilka. Iš stambesnių Cen
tro veiklos pasireiškimų 1948 
mt. minėtini Lietuvos Nepri
klausomybės paminėjimas, Vi
suotinio Teismo suorganizavi
mas ir- Susipažinimo su buv. 
T r e m t i n i a i s  b a n k i e t a s .  T a i p  
pat didelis patarnavimas lietu
viškai propagandai padarytas 
išplatinant 60 egz. anglų kalba 
parašytos Lietuvos Istor i j o s 
(autorius Chase). ši knyga 
išplatinta viešosioms bibliote
koms, universitetams, žymes
niems Michigano administraci
jos asmenims. Iš parengimų 
gautos pajamos stambiomis su
momis pasiųstos Amerikos Lie
tuvių Tarybai (per 1,000 dol.) 
ir BALFui (per 400 dol.). Ka
soje DLOC turi apie $300. 

Š. m. Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimą. Centras ren
gia vasario 13 d. Visas to mi
nėjimo pelnas bus paskirtas 
Lietuvos laisvinimo (reikalams 
per Amerikos Lietuvių Tarybą. 

Nepriklausomybės Dienai mi
nėti sudaryta komisija, kurion 
be visų Centro Valdybos narių 
įeina Centro nariai E. Paura-
zienė ir P. čečkauskas. Minė
jime dalyvaus ir pasakys kal
bą ALT sekretorius dr. P. Gri
gaitis ir dr. Pr. Padalskis. Ti
kimasi, kad dalyvaus ir žymus 
Michigan valstijos pareigūnas. 

Meninėje minėjimo dalyje 
pasirodys Detroito lietuvių ra
dijo Balso choras ir buv. trem
tinių grupė, kuri suvaidins pat
riotinį J. K. Gliaudos veikalą: 
"Laisvės kovotojų aidai", ku
riame gausu dainų ir tautiškų 
šokių. Tiksli minėjimo progra
ma bus pranešta spaudoje at
skirai.-

Centro nariai neabejoja, kad 
Detroito lietuviai gausingai at
silankys Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjime ir tuo parems 
kilnius patriotinius tikslus, ku
riems skiriamas gausimas pel-
nas- . J. Gliaudys. 

IR LELAND STOWE 
PRIEŠ SOVIETUS 

Plačiai žinomas žurnalistas 
ir tarptautiniais klausimas pa
skaitininkas Leland Stowe, ku
ris vedęs lietuvaitę Bernotaitę 
iš \\orcester, Mass., pagaliau 
pakeitė savo pažiūras į Rusiją. 
Karo metu jis, kaip ir daugy
bė kitų sovietų agentų suklai
dintų amerikiečių, net nema
tęs reikalo pastudijuoti istori
ją, tikrino, kad Lietuva, "at
plėšta" nuo Rusijos po I Pa
saulinio karo, turinti būti grą
žinta Rusijai... 

šiuo laiku jis gana atitinka
mai pakeitęs savo nuomonę 
apie sovietus, ir savo paskai
tos temą pavadino "Re-Egza-
mining Russia". Surado, kad 
jis klydo anksčiau remdarmis 
sovietų agentų amerikiečiams 
įkalbėtą propagandą, būk Ru
sijai reikalinga .atgauti Pabal
tijo valstybes "saugumo" su
metimais. 

Leland Stowe ir dabar gal 
su Lietuvos klausimu nesusi
pažinęs.* Jis savo paskaitose 
ir straipsniuose kalba apie so
vietus kaip apie bendrą pavo
jų demokratiniam pasauliui. 

Jo išvada, kad nežiūrint ką 
Kremlius darys Kinijoje, nu-
lėmimo centras tarp komuniz
mo ir mūsų p$gjiMAlio bus va-; 
karų Europa. 

Amsterdam, N. Y. CHICAGO, ILL. 
JUBILIEJINE ŠVENTĖ 

Sausio 23 dieną Amsterdamo 
Lietuvių Klubas atšventė savo 
30 metų gyvavimo jubiliejų. 
Ta proga, kaip jau anksčiau 
buvo pranešta, buvo surengtas 
gražus koncertas, kuriame da
lyvavo buvę Vilniaus operos 
solistai — Sofija Adomaitienė 
ir Juozas Bražys iš Chicagos, 
o taip pat ir vietinis šv. Kazi
miero parapijos choras, veda
mas Juozo Olšausko. 

Pirmoii koncertinė dalis bu
vo perduodama -per radiją ir 
tikra to žodžio prasme visas 
Amsterdamas jo klausė. Vie
tos fabrikuose, kur dirba ne
maža lietuvių, buvo specialiai 
rastatvta garsiakalbiai, kad vi
si eralėtu girdėti koncertą. 

Programa atidarė vienas is 
^pirmųjų klubo organizatorių — 

A. Lukšvs. o programą vedė 
adv. A. Stokna. 

Koncerto proerama buvo pla
ti. Pirmoje dalyie buvo lietu
viškos dainos, antroie daugiau
sia operų arijos. Dainininkai 
tikrai sužavėjo klausytojus. 

Po koncerto buvo suruošta 
iškilminga vakarienė, į kurią 
atsilankė miesto mayoras B. 
Deal, teisėias Coolins, Boyle, 
F. A. Patryka. dr. Kinderis, A. 
Wojcek. M. Kerbelis. J. Olšaus
kas. sofija Adomaitienė ir J. 
Bražys. Adv. Stokna pakvie
tė garbingu svečiu tarti žodį. 
Visi kalbėtojai pasidžiaugė to
kia gražiai suorganizuota šven
te, ir palinkėjo klubui sulaukti 
dar dvigubo jubiliejaus. M. 
Kerbelis savo sveikinim u o s e 
pageidavo, kad daugiau pri
traukti musų jaunima prie kul
tūrinio darbo, o Sofija Adomai
tienė nušvietė mūsų brolių ana-
nus sunkią būklę ir prašė, kad 
kiekvienas Amsterdamo lietu
vis nepašykštėtų ištiesti savo 
broliui-lietuviui pagalbos ran
ka. Po sveikinimų visi pasi
vaišino skania vakariene, kurią 
mūsų mielos šeimininkės pa
rengė, tai: Kupčiūnienė, Myko
laitienė, Kručienė ir Maziliau-
skienė. Mūsų atvykusius sve
čius globojo Gaškai ir Mazi
liauskai. 

Pageidautina, kad ateityje 
daugiau būtų tokių gražių pa
rengimų ! S. V. 

LIETUVIS Iš ŠANCHAJAUS 
ŠAUKIASI PAGALBOS 

DIRVA gavo laišką nuo vie
no lietuvio iš Šanchajaus, ku
rį rašo Adolfas Laurutėnas, ki
lęs iš Baraniškių k., Tverečiaus 
vai. Jis šaukiasi pagalbos, kad 
jį ' išvaduotų iš Šanchajaus. 
Sako, kad turįs Amerikoj daug 
pažįstamų, prašo, kad jie atsi
lieptų. Ypač prašo atsiliepti 
pusbrolius Antaną ^ Belini ii* 
Leoną Laurutenq. < '• 

Jo adresas —Adolf V. Lau-
rutanis, Route T. D. La Tour, 
Shanghai, China. Laiškas ra
šytas šių metų sausio 28 die
ną.. Dirvoje gautas vasario 2. 

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS MINĖJIMAS 

CJhicagos Lietuvių Taryfj® 
pilnu tempu ruošiasi Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės mi
nėjimui, kuris įvyks sekmadie
nį, vasario 13 d., 1 vai. po pie
tų, Amalgamated Center sali-
je, 333 So. Ashland Avenue. 

Sudarant šventės programą 
buvo rimtai atsižvelgta į tai, 
kad kalbos ir visas minėjimas 
neužsitęstų per ilgai ir neiš
vargintų klausytojų. Rengėjai 
ruošiasi šią svarbią lietuviams 
šventę pravesti galimai paki
lesnėje patrijotinėje nuotaiko
je, kad kiekvienas dalyvis iš
eidamas iš minėjimo išsineštų 
gilų norą ir pasiryžimą prisi
dėti darbu ir aukomis prie ve
damos kovos už lietuvių tautos 
išlaisvinimą iš žiaurios bolše
viku okupacijos. 

Minėjimas prasidės Lietuvos 
ir Amerikos himnais, kuriuos 
giedos "Birutės" choras, šven
tės ceremoninę dalį atliks Da
riaus-Girėno ir Don Varno pos
tų legijonieriai. Religines apei
gas atliks kun. I. Albavičius. 

žymiausi asmenys šventėje 
Į minėjimą yra kviečiamas, 

Illinois gubernatorius Adlai E. 
Stevenson, Chicagos mayoras 
Martoin H. Kennelly ir Lietu
vos buvęs prezidentas Dr. Ka
zys Grinius. 

• Svarbiausią kalbą pasakys iš 
Europos * atvykęs Vyriausios 
Tarybos pirmininkas Vaclovas 
Sidzikauskas. Iš vietinių lie
tuvių kalbės Dr. P. Daužvar-
dis, Lietuvos konsulas Chica
go je; L. šimutis, ALT. pirmi
ninkas; Adv. A. Olis, ALT vi
ce pirm., ir M. Vaidyla, ALT 
ižd. 

Lietuvos partizanų dainos 
Po iškilmingų ceremonijų ir 

kalbų tremtiniai suvaidins vie
no veiksmo vaizdelį, St. Lau
ciaus "Paslaptingoje Zonoje"; 
jame į>us pavaizduota kova da
bartinių Lietuvos part i z a n ų 
prieš okupantus - bolševikus. 
Vaidinime bus dainuojamos 
autentiškos partizanų dainos. 
Dainos, kurias partizanai Lie
tuvoje dainuoja. 

Informaciniai laiškai 
Chicagos Lietuvių Taryba iš

siuntinėjo laiškus draugijomis 
ir klubams pranešdama apie 
įvykstantį minėjimą. Laiškuo
se yra primenama, kad Ame
rikos lietuviai jau vieningai 
dirba Lietuvos laisvinimo dar
bą. Tas darbas pareikalauja 
nemažai išlaidų, kurios yra pa
dengiamos aukomis gautomis 
iš organizacijų ir pavienių as
menų. 

Visos Amerikos lietuvių or
ganizacijos, klubai ir paskiri 
asmenys, pasiryžę stovėti gar
bingose eilėse kovoje už Lietu
vos Nepriklausomybės atsta
tymą, yra prašomi paskirti 
gausią auką A. L. Tarybai įr 
ją įteikti per Vasario 16 minė
jimą. Br. Budginas. 

AID OVERSEAS, INC. 
Neužmiršk padėt tremtiniui! 

4851 S. Ashland Avenue Chicago 9, 111. 
Aid Overseas, Inc., siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokietijos zo
nas ir kitus Europos kraštus, išskyrus SSSR. Siuntiniai yra pilnai 
apdrausti nuo dingimo. Jei adresatas nesurandamas, pinigai grąži
nami. Pristatyme,, trunka tarp 12-18 dienų. Užsakant didesnius 
kiekius duodama r:..t/.;wJa. 

Siuntinys Nr. 5—$5.5& 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. marmelado 
2 sv. pupelių kavos 
2 s v. cukraus 
1 sv. margarino 

Siuntinys N. 10—$6.80 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
2 sv. pupelių kavos 
1 sv. šokolado 

Siuntinys N. 19—$9.95 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
2-sv. marmelado ' 
4V2 sv. cukraus 
2 gab. tualet. muilo 

Siuntinys N. 14—$6.40 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 

-2 sv. cukraus 
1 sv. marmelado 
1 sv. kiaulienos m§sos 
2 gab. tualet. muilo 

Siuntinys N. 21—$6.70 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 

• 2 sv. pupelių kavos 
1 sy. šokolado 

, 14 oz. kondens. pieno 
' 2 gab. tualet. muilo 

Siuntinys Nr. 6—$2.80 Siuntinys Nr. 7—$3.00 
10 svarų cukraus 10 sv. kvietinių miltų 

EKSTRA TAUKAI 

Siuntinys Nr. 25 

A. 8 sv. jjrynų kiaulinių taukų $4.75 
B. 12 sv. grynų kiaulinių taukų $6.00 
C. 15 sv. grynų kiaulinių taukų f7.25 

•Tik į Vokietijos US ir Britų zonas i* ema 
apie 4 savaites. 

PASTABA: Reikalaukite pilno musų siunčiamų pakietų sąraso. 


