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Rytų-Vakarų kovos prasme
ST. D7IKAS, Elizabeth, N. J.

Paskutiniai Kremliaus valdovų vingiai įnešė sąmyšio j tradi 
einę vakariečių diplomatijos liniją; kalbama net apie reikalą radi 
kaliai keisti taktiką ir kovos ginklus.

Beveik per 40 metų Vakaruo
se nebuvo tinkamai įvertintas 
faktas, kad komunizmas j pašau-į 
lio užvaldymą veržiasi visai ki
tais keliais, nei senieji užkariau
tojai. Teritorijų užėmimas šiuo 
atveju tėra laimėtos kitomis prie 
monėmis kovos apvainikavimas.

Didžioji kova tar p Rytų ir Va
karų nėra kova dėl teritorijų, sa
lų ir rinkų, bet lemtinga kova dėl 
žmogaus. Todėl ir jos laimėjimą 
ar pralaimėjimą nulems ne vien 
tradiciniai ir gal naujieji ginklai, 
o tik visuotinis Vakarų arsenalų 
— medžiaginių ir moralinių — 
pervertinimas. Priešingu atveju 
Vakarų žlugimas nėra tik nerea
li utopija.

. pavergimo mašinerija veikia Nežiūrint abejose uždangos pu įpragtu atkaklumu, tik Mastin
ėse kartoįamū :tikinėiimu kad oesnįu būdu.sese kartojamų įtikinėjimų, kad 

atominis karas reikštų žmonijos 
savižudybę, atominių ir raketi
nių ginklų gamybos lenktynės ei
na negirdėtu tempu. Baimė likti 
šių lenktynių pralaimėtoju ver
čia abi puses aukoti tam tikslui 
visus finansinius, medžiaginius ir 
intelektualinius resursus. Bepi--- - I - - v
lotinis lėktuvas su atominiu krū- liaus melo priblokšti. Amerikos
viu, skrendąs 5000 mylių per va
landą ir galintis pasiekti taikinį 
už kelių tūkstančių mylių, šian
dien yra abiejų pusių netolimos 
ateities ambicija. Kuri pusė jį 
pirma turės, ta galės diktuoti an
trajai nepradėto trečiojo pasau
linio karo besąlyginės kapitulia
cijos sąlygas. Kol šios lenktynės 
nėra baigtos, pasaulinio konflik
to galimybės nėra bauginančios. 
Antra vertus, moderniausių gin
klų gamyba tėra prieinama tik 
JAV ir Sov. Rusijai, gi valsty
bės, nepajėgiančios pirmauti to
se lenktynėse, stengiasi slėptis už 
nesaugios neutralumo uždangos.

Šiuo metu Vakarai, JAV vado
vaujami, toli nuo laimėjimo ypač 
diplomatinio ir moralinio fronto 
plotmėje. Tai yra skaudi tiesa, 
bet tiesa. Sovietai tai išnaudoja. 
Nežiūrint to, kad Vakarų pusėje 
yra teisė ir tiesa, Chruščevas įžū
liai pakišo konkurencinio sugy
venimo idėją ir kartu sustiprino 
melo ofenzyvą, remiamą režimo 
sušvelninimu namie ir ekonomi
ne ofenzyva Azijoje bei Afriko
je.

Melas yra pagrindinis Krem
liaus ginklas. Jungtinių Tautų 
chartos, Genocido konvencijos ir 
kelių dešimčių dvišalių sutar
čių pasirašymas antspauduoja
mas pavergtų tautų kančiomis ir 
milionų darbo vergų krauju. Me
las lydi ir Ženevos bei Chruščevo 
erą. Darbo stovyklų Sov. Rusijo
je nėra, ir kas tai tvirtina, yra 
bjaurus šmeižikas — tvirtino 
Amerikos laikraštininkams įta
kingas Maskvos žurnalistas,

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Prancūzijos komunistų vadas Thorez atvyko Italijon pasi

tarti su jos komunistų vadais kaip pergyventi Stalino demaskavi- 
prieš pusmetį lankęsis Washing-' mo smūgį, nes kas priimtina rusiškam, tas sunkiau suvirškinama 
tnnp fli l ZinH^nP hcssiavcčilioias itniiiilrnm ir I-I— —tone. Gi Londone besisvečiuojąs 
Malenkovas, taikydamas į Stali
no nuvertinimo liniją, pareiškė, 
kad Rusijoj daugiau diktatūros 
nebėra ir nebus. Ar nėra Vaka
ruose žmonių, kurie tiki šiems 
Maskvos teigimams? Deja, taip 
yra.

Arabų pasaulis ir pietinė Azi
ja — nauja dirva komunizmo ko
lonijinei imperijai išplėsti. Pran
cūzijos komunistai remia kietą

itališkam ir prancūziškam protui, kuris protauja pagal klasikinę 
logiką.

— Britų kompartijos vadai irgi susirinko į slaptą posėdį Sta
lino nudicvinimo bylos aptarti. Ta proga pasiūlyta darbiečiams 
sunerti rankas su komunistais ir pabandyti konservatorius išversti 
iš valdžios.

— Vakar Romoje Sv. Petro aikštėje buvo susirinkę apie 10,000 
maldininkų, kuriuos palaimino popiežius per savo darbo kambario 
langą.

— Prancūzijos užsienio reikalų ministeris Pineau vakar buvo 
pasikvietęs Syrijos ir Libano amabasdorius, kad pareikštų protcs- 

, tą dėl Alžyro sukilėlių rėmimo.
vyriausybės laikyseną Alžyre, o j — p Vietnamo vyriausybė informuoja, kad susitarta su Pran- 
Maskvos agentai kursto vieti-] cūzija dėl jos kariuomenės iš Vietnamo išvedimo tvarkos ir laiko.

Manoma, kad pa.' kutintai prancūzų kariai pasitrauks iki šios vasa
ros liepos 1 d. Dabar jau dalis paimta ir išvežta Šiaurės A frikon.

— Prez. Eisenhoweris Velykas praleidžia Washingtonc, o pir
madienį gal pažvelgs į tuos, kurie susirenka į prezidentūros sodą 
kiaušinių ritinėti.

— Syrija ir Izraelis pasikeitė belaisviais, kurie per kurį laiką

nius skersti prancūzus. Bet so
cialistas Mollet įtikinėja, kad 
Prancūzija turi būti tiltas tarp 
Rytų ir Vakarų.

Maskvos direktyvos žūtbūt 
reabilituoti komunistų partijas---- - » w | <
Vakaruose ir įgyvendinti liau- buvo surinkti pasienio incidentuose.

dies frontų idėją jau neša vai
sius. Graikija, Austrija, Italija ir 
Prancūzija, pagal Maskvos pla
ną, turėtų tęsti prieš dešimt me
tų pradėtą Čekoslovakijos liau
dies frontų aukų paradą į vergi
ją. Stalinas, išžudęs daugumą sa
vo bendradarbių, šiandien gali 
būti nuvainikuotas, jei tik tas pa
greitins komunizmo įgyvendini
mą pasaulyje. Jo juodų darbų 
sėbrai šiandien braukia džiaugs
mo ašaras, kad išliko gyvi tęsti 
jo misiją kitais metodais. Išsižu- 
dymo epidemija gal praėjo, ta
čiau eiliniam komunizmo imperi
jos vergui tas maža vilčių atei
čiai teikia: milžiniška žmogaus

Vakarų diplomatija šiuo metu 
randasi sąmyšio būklėje, nes 
Maskvos naujai ofenzyvai at
remti jų arsenalai neparuošti. 
Todėl su širdgėla JAV politikos 
vadai stebi, kaip pietinė Azija ir 
arabų pasaulis svyruoja Krem

idealizmas ir doleriai neranda ke 
lio atidalyti akims tų, kurie ne
mato, kad komunizmas yra žmo 
gaus išniekinimo ir pavergimo 
sistema. Didžioji kova reikalau
ja daugiau, negu naujausių gin
klų bei dolerių: ji reikalauja vi
suotinės moralinės mobilizacijos, 
kuri nekeltų abejonių dėl Vakarų 
intencijų kilnumo ir demaskuo
tų didžiąją Maskvos melo ofen
zyvą. Proga dabar gera. Kai pa
tys komunizmo vadai griauna sa
vo dievaičio neklaidingumo mitą 
ir jam primeta biauriuosius nu
sikaltimus, reikia panaudoti vi
sas Vakarų jėgas priversti juos 
prisipažinti buvus visų jo nusi
kaltimų bendrininkais.

Gandhi jau geras
MASKVA, kovo 31. — Rusijos 

bolševikų viršūnė pakeitė Stali
no politiką mirusio Gandhi at
žvilgiu — dabar jis jau bus vadi
namas žymiu Indijos laisvės są
jūdžio vadu, o ne imperialistų 
įrankiu, kaip buvo visada vadi
namas Stalino laikais. Stalino lai 
kų bolševikai Gandhį visada pa
juokdavo ir neapkęsdavo.

• Butganinas su Chruščevu at
siveš Anglijon 14 sargybinių — 
pranešta britų parlamentui. Iva
nas Žiaurusis (Sierovas) irgi su
grįžta.

Prisikėlimas. — Kni nnšo pirmoji savaitės diena, atėjo Marija Mag
dalena ir kita Marija pasižiūrėti ka|K). Ir štai pasidarė didelis žemės 
drebėjimas, nes Viešpaties angelas nužengė iš dangaus, nurito akmenį 
ir am jo atsiaėdo. Saigai pasidarė kaip įnirę. Angelas' tarė moteriš
kėms: Jūs nebijokite, nes aš žinau, kad jieškote Jėzaus, kurs buvo 
prikaltas ant kryžiaus. Jo čia nėra, nes jis prisikėlė, kaip yra sakęs... 
Ir štai jas sutiko Jėzus ir tarė: Sveikos. O jos priėjo, apkabino jo ko
jas ir jį pagarbino.

Kariniai viršininkai norėtų
daugiau pinigų negu gauna

WASHINGTONAS, kovo 31. — Karinių departamentų virši
ninkai gindami kongreso komisijose iš biudžeto biuro atsiųstas 
naujiems metams išlaidų sąmatas, pasisakė norį daug daugiau 
gauti, negu numatyta duoti.

Šitai paaiškėjo paskelbus jų
jau išcenzūruotus pareiškimus, 
padarytus uždaruose kongreso 
komisijų posėdžiuose karinių de
partamentų biudžetus svarstant.

Aviacijos štabo viršininkas 
gen. Twining teigė, kad reikės 
apkarpyti sparnus, jei negaus 
daugiau pinigų liepos 1 d. prasi- 
dedantiems metams ir dar dau
giau bilionų dar keliems metams. 
Aviacijos departamento biudže
tas labai artimoje ateityje turė
tų priartėti prie 20 bil. dol. ir 
taip pasilikti kelis metus. Nau
jiems metams dabar jam leista 
prašyti tik 16'/o bil. dol.

Laivynas labai susirūpinęs So
vietų laivyno statybos pažanga, 
ypač Sovietų submarinais. Nau
jiems metams prašo skirti 10 */■> 
bil. dol. Patiekta atominiam am
žiui pritaikinta laivyno statybos 
programa, kuri kongrese beveik 
nesutikusi opozicijos.

Ta proga, žinoma, bandyta pa
tiekti davinių apie sovietų karo 
laivyną. Suminėta, kad Rusija 
turi mažiausiai 27 kreiserius, 175 
laivus naikintojus, 500 mininin
kų ir apie tiek pat submarinų, 
kurių dabar Rusijoje statoma 
apie 75 per metus.

Tik karinius motyvus turint 
galvoje, armijos štabo viršinin
kas norėtų turėti pusantro milio- 
no vyrų, bet tuo tarpu pasiten
kinsiąs ir 1,025,000 vyrų, kurie 
numatyti naujame biudžete. 

Kipras laimes tik

laikams pasikeitus
NICOSIA, kovo 31. — Britų 

gubernatorius Kipro saloje pra
nešė, kad kipriečiai galės balsuo
ti savo likimą tik šioms sąlygoms 
susidarius: 400,000 graikų ir 
100,000 turkų kilmės kipriečių 
turi parodyti sugebėjimą valdy
tis ir taikoje gyventi; Graikija ir 
Turkija turi tapti viena kitai 
draugiškomis valstybėmis; pa
saulis turi susilaukti taikos, Vid. 
Rytų reikalai sutvarkyti.

Kai kipriečiai nebebijos tero
ristų ir pasiųs savo vadus kalbė
tis, tada prasidės derybos dėl 
konstitucijos, įstatymų leidimo ir 
vykdomojo organo sudarymo iš 
pačių gyventojų tarpo.

į Vliko pirm. pranešimas
Lankantis Romoje, 1956 m. ko

ve 9—1S dienomis, Vliko Vykdo
mosios Tarybos Pirmininkei A. 
Devenicnei ir man, Vliko Pirmi
ninkui, teko susitikti 1956 m. ko
vo 10, 12, 14 ir 17 dienomis su 
l/etuvos Diplomatijos šefu Min. 
Lozoraič u ir kalbėtis Vliką ir 
Lietuvos diplomatus liečiančiais 
klausimais. Pasikalbėjimuose be 
minėtųjų dalyvavo: Lietuvos Pa
siuntinys prie Šv. Sosto Min. Sta
sys Girdvainis ir Pasiuntinybės 
Patarėjas Dr. A. Gerutis.

Diplomatijos Šefas patiekė aš
tuonis punktus, kurie turi būti 
Vliko sutvarkyti, norint bendra
darbiavimo siekti.

Vliko atstovų buvo pasiūlyta 
deklaruoti bendra darbiavimo 
principą ir sudaryti komisiją, ku
ri aiškintų konkretų bendradar
biavimą ir padarytų abiem pu

sėm priimtinus pasiūlymus.
Diplomatijos šefui atmetus 

Vliko atstovų pasiūlymą, jo pa
tiekti astuoni punktai bus Vliko 
organų apsvarstyti ir priimtas 
nusistatymas praneštas.

Jonas Matulionis 
Vliko Pirmininkas

Reuther kritikuoja

Amerikos politikę
WASHINGTONAS, kovo 31.— 

AFL—CIO vicepirmininkas Reu
ther vyksta vizituoti Indijos, bet 
prieš išvykdamas įteikė valsty
bės sekr. Dulles memorandumą, 
kuriame stipriai kritikuoja JAV 
užsienio politiką premjero Nehru 
kryptimi.

Jis teigia, kad atominė bomba 
yra tapusi JAV užsienio politi
kos simboliu, todėl Foster Dulles 
raginamas pertvarkyti JAV už
sienio politiką taip, kad Azijoje 
ir Afrikoje ji nesiremtų kariniais 
paktais.

Reuther peikia valstybės dep. 
ir už neaiškią laikyseną kolonia
lizmo atžvilgiu. Ta proga Foster 
Dulles raginamas prikalbėti Por
tugaliją, kad ji atiduotų Indijai 
savo ten turimas mažas sodybas.

Guatemala siunčia

atstovę į Vatikanę
GUATEMALA, kovo 31. _

Guatemalos prezidentas Armas 
nutarė steigti atstovybę prie 
Šventojo Sosto ir pirmuoju am
basadoriumi paskyrė savo buvu
sį sekretorių ir užsienio reikalų 
ministerį Gvicolea. Armas, kaip 
atsimename, 1954 m. jėga paša
lino labai paraudusį Guzmano 
režimą.

Bulgarai myli rusus,

nekenčia komunistę
NEW YORKAS, kovo 31. — 

New York Times užsienio kores
pondentas Sulzberger iš Sofijos 
rašo, kad nuo seniai rusftms pa
lankūs bulgarai dabar Sovietų 
Sąjungai tejaučią pagiežą. Net 
patys bulgarų komunistai nepa
tenkinti. Rusai kišasi į bulgarų 
valdininkų ir karių reikalus. Jie 
užima svarbius postus ir geriau 
apmokami už bulgarus. Priva
čiuose santykiuose rusai bulga
rus niekina; Sofijoje jie net turi 
restoraną, į kurį bulgarams lan
kytis draudžiama. Tokia rusų lai
kysena, rašo Sulzberger, sukelia 
daugybę niūrių juokų. Prigijęs 
posakis, kad rusas Bulgarijoje 
tik pakrauna traukinius, bet nie
kad nieko neiškrauna. Bulgarų 
komunistai dar viešai nenuvaini
kavo Stalino, bet sakoma, kad 
premjeras Cervenkovas jau ren
giąs atitinkamą kalbą.

Amerikos žydas stipriai smerkia 
sionistų spaudimą į Washingtoną

NEW YORKAS, kovo 31. — Susikūręs specialus komitetas 
taika ir teisingumu Vid. Rytų erdvėje rūpintis ragina busimuosius 
prezidentinius kandidatus atsisakyti balsų gaudymo vienos ar kitos 
svetimos valstybės interesus ginant.

Komitete esą apie 30 visuome
nei žinomų asmenų, kurių vardu, 
su spauda susitiko jo teisinis pa-
tarėjas Alfred Lilienthal, save 
laikąs žydu, bet ne sionistu.

Komitetas tikisi, kad amerikie 
čiai balsuos taip, kaip to reika
lauja Amerikos, o ne tos ar kitos 
svetimos valstybės interesai. Gi 
tas Amerikos interesas yra šis: 
jei Amerika favorizuos Izraelį, 
Vid. Rytai atiteks komunistams.

Komitetas jaučia, kad JAV no
ri vesti Vid. Rytuose nešališką 
politiką, tačiau jaučia didelį spau 
dimą iš JAV sionistų pusės. Ži
notina, sako Lilienthal, kad sio
nistai sudaro tik 10 proc. Ameri
kos žydų. Jis esąs tikras, kad 
Amerikos žydai balsuos taip, 
kaip reikalauja Amerikos ir žmo 
nijos interesai, o ne taip, kaip 
diktuoja nedidelė grupė sionistų.

Komitetas kreipėsi į demokra
tų ir respublikonų partijų centri
nius komitetus, prašydamas jų 
nuomonės dėl Vid. Rytų proble
mų išjungimo iš rinkiminės pro
pagandos medžiagos.

Demokratų pirmininkas atsa-

Kinijos politika
nebus švelnesne

WASHINGTON, kovo 31. — 
Iš informuoto šaltinio leidžia
mas gandas, kad nelauktina JAV 
politikos suminkštėjimo kom. 
Kinijos atžvilgiu.

Prez. Eisenhoweris tą nusista
tymą perdavęs Kanados premje
rui ir Meksikos prezidentui pas
kutiniame pasitarime Virginijos 

i kalnuose, pabrėždamas, kad JAV 
i nepritars nė Peipingo režimo įve- 
jdimui į Jungt. Tautas nė Matsu 
Ibei Quemoy salų atidavimui.

Politikos suminkštinimą pir
šęs Harold Stassen, bet prez. Ei- 
senhoweris saugumo taryboje pa 
rėmęs Foster Dulles ir Chiang 
Kai - sheką.

Kariniai pratimai
SINGAPORE, kovo 31.—Aus

tralijos, N. Zelandijos ir D. Bri
tanijos karo laivai dabar išplau
kė iš uostų į Kinijos jūrą didelių 
pratimų pravesti. Dalyvauja ir 
aviacija, operuojanti nuo lėktuv
nešių ir žemės aerodromų. Po II 
Pasaulio karo tokios apimties ka
ro pratimų britai su dominijo
mis čia nebuvo darę.

Commonwealtho laivyno grupę 
,,puls“ Amerikos ir Prancūzijos 
lėktuvai. Amerikos lėktuvai pa
kils nuo žemės aerodromų, o pran 
cūziškieji — nuo lėktuvnešių. 
Laivyno grupę giną anglų lėktu
vai yra ant lėktuvnešių. 

Formoza prekiauja

su Peipingo Kinija
WASHINGTONAS, kovo 31.—

Senato tardymų komisija išgirdo 
Foster Dulles pavaduotojo Hoo- 
verio Jr. pareiškimą, kad For
moza ir kom. Kinija keičiasi pre
kėmis per Hong Kongą, nors po-lagingai apskųsti
litiškai yra mirtini priešai. Kaienaorlus

Formoza pereitais metais Ki- Kovo 31 d.: Didysis Scštadie- 
nijon eksportavusi prekių už nis.
250,000 dol., o iš ten gavusi už 
maždaug 2,650,000 dol. Visos 
prekės nestrateginės.

Švedijai pasiūlys

nepuolimo paktę?
MASKVA, kovo 31. — Bulga- 

ninas su Chruščevu labai iškil
mingai ir šiltai sutiko Švedijos 
premjerą Erlanderį, kuris pabrė
žė Švedijos nenorą dėtis prie ka
rinių paktų.

Pravda ta proga pagyrė Šve
dijos politinę liniją ir užsiminė, 
kad Sov. Rusija yra pasirengusi 
garantuoti neutralių kraštų sau
gumą.

Spaudos žmonių klausinėja
mas apie galimybę sudaryti Šve
dijos — Rusijos nepuolimo pak
tą, Švedijos premjeras tvirtino, 
kad tokio pasiūlymo iš Rusijos 
dar nesąs gavęs.

Per Vilniaus radiję

nugirstos žinios
Vilniaus radijas perdavė ilgą 

savo korespondento pranešimą 
apie Kauno statybas. Pasirodo, 
kad šis korespondentas statybų 
rado tik Kauno priemiesčiuose,

kęs, kad viskas priklausys nuo Ten jjs pastebėjo tik pačių dar- 
prez. Eistenhowerio adm. politi-^ bininkų ir tarnautojų savo jėgje- 
kos. Respublikonų atsakymas mįs statomus namus. Namai pa- 
dar negautas. j statyti negrįstose gatvėse ir iš

visokios atsitiktinės medžiagos.
Išskyrus šiuos namelius, radijo 
korespondentas didesnių statybų 
Kaune ir nepastebėjo. Stebėtis 
tenka jo nepastabumu. Kaip jis, 
išlandžiojęs Aleksotą, nepastebė
jo tokio didelio pastato, kaip šal
dytuvai, vadinami „didžiausiu 
Pabaltyje ledų fabriku“. Jau pen- 
keri metai, kaip šis, atsiprašant, 
fabrikas statomas, bet jo vadina
mosios „produkcijos“ kaip nėra, 
taip nėra.

Manoma, kad šis fabrikas ne
pradės gaminti ledų, iki Alekso
to pašlaitėje veiks iš Nemuno iš
žvejotų ledų punktas. Šio punkto 
viršininkas Fomenka esąs labai 
įtakingas partinis, todėl nepaken 
čiąs konkurencijos, ir dar tokios, 
kad kažkokio fabriko netikri ga
miniai konkuruotų jo punkte su
sandėliuotus tikruosius ledus.

Japonijos premjeras

nori vykti Maskvon
TOKIO, kovo 31. — Japonijos 

premjeras pareiškė, kad pasiren
gęs ir Maskvą aplankyti, jei to 
reikės sukumpusioms taikos de
ryboms ant gero kelio pastatyti.

Jis nemanąs keisti derybose 
paimtos Japonijos politikos, bet 
nuvykęs Maskvon norėtų sutvar
kyti žvejybos ir japonų repatria
cijos klausimus.

• Peipingo radijas vakar pir
mą kartą painformavo klausyto
jus apie Stalino stabo sudaužy
mą. Kinai nuo savęs nieko ne
pridėję, tik Pravdos žodžius per
davę.

• Prancūzijos užsienio reika
lų ministeris birželio mėn. lan
kysis VVashintgone Foster Dulles 
pakvietimu.

• Vengrijos Rakoši pranešė, 
kad iš kalėjimų paleidžiami ir 
socialdemokratai, ten patekę me-

Oras Chicagoje
Giedra, žymiai šilčiau.
Saulė teka 5:37, leidžiasi 6:15.
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LAIŠKAI IR SIUNTINIAI LIETUVON 

* JStK. V. M.

Rašyti laišką į Lietuvą, siųs
ti siuntinį ar ne — tai klausi
mai, kurie kamuoja daugel se
nųjų ir ypač naujųjų šio krašto 
ateivių. Vieni gauna iš ten laiš
kų, skaito po daugel kartų, ty
rinėja ar laisva valia parašyti, 
abejoja ar nėra rašyti saugumo 
policijai liepiant ir kontroliuo
jant, ar atsakymas į tuos laiš
kus nebus biletas i Sibirą. Kiti 
dar su didesne baime bando pa
tys rašyti. Treti nutaria visai 
nerašyti ir siuntinių nesiųsti, 
kad nepakenktų ten likusiems.

Kodėl toji baimė? Ar yra 
tam pagrindo? Ši baimė dalinai 
yra pagrįsta pirmosios okupa
cijos patirtimi — kuo ne kiek
vienam iš areštuotųjų buvo sta-

voje, jiems rašau ir iš jų gaunu 
laiškus ir nė vienas iš jų nenu
kentėjo. Jau išsiunčiau kelias
dešimt siuntinių, dugumą jų ga
vo, kiti dar tebėra pakely. To
dėl savo patirtimi ir noriu pa
sidalinti šio laikraščio puslapiuo 
se.

Laiškų rašymas

1. Mano įsitikinimu, laiškų 
rašyme mes turime būti kuoai- 
sargiausi. Žinokime vieną — 
mūsų ten siunčiami ir iš ten gau 
narni laiškai eina per jųjų kont
rolę. Laiškai yra atidaromi, tik
rinami, fotografuojami, kaiku 
rie ir visai konfiskuojami. Ke- 
letos laiškų ir aš negavau, nors 
žinau, kad jie buvo tikrai iš ten

tomi ir šie klausimai: “Ar turi! išsiųsti. Kaip tik tų laiškų nega- 
giminių ir draugų užsieny, ari vau, kuriuose buvo rašoma ka3 
su jais susirašinėji?’’ Kadangi nors įdomesnio apie jų gyvem- 
Rusijoj šnipų knibždėte knibž- mą, apie ištremtuosius ir pan. 
da, o taipgi jų daugybę turi už- j Laiškai, kuriuose rašoma tik a- 
verbavę užsieny, todėl kiekvie
nas užsieny gyvenantis krašto 
gyventojo draugas ar giminie
tis, jau jiems įtartinas ar nė
ra anos valstybės šnipas prieš 
sovietus.

Betgi tai nėra absoliučiai tik
ra, kad visi, turintieji giminių 
ir draugų užsieny ir su jais su
sirašinėjantys tuo pačiu ištre
miami, o neturintieji, nesusira- 
šinėjantieji neliečiami. Turėji- 
jimas giminių ir draugų užsie
ny ir su jais susirašinėjimas y- 
ra viena iš priežasčių, bet ne 
vienintelė. Prisiminkime tik pir
mąją okupaciją, pirmuosius iš
vežimus. Štai iš mano gyvena
mojo valsčiaus ištrėmė 56 asme
nis, kurie, mano turimomis ži
niomis, nė vienas nesusirašinė
jo ir neturėjo savo artimųjų A- 
merikoje, tuo tarpu paliko no- 
lietę visą eilę stambių ūkininku, 
kurie buvo grįžę su nemaža su
ma pinigų iš Amerikos, įsigiję 
gražius ūkius, turėjo giminių ir 
araugų Amerikoj, kaikurių vai
kai buvo gimę Amerikoj ir jie 
nepateko į tremiamųjų skaičių 
Priešingai, buvo ištremta visa 
eilė suvargusių žmonių, darbi
ninkų, kurie nė sapnuote nesap
navo apie USA. Iš gretimo val
sčiaus kurkas daugiau yra iše
migravusių į USA, o išvežė 
tremtin tik 8 asmenis.

Be abejo, kad susirašinėjan- 
tieji ir siuntinius gaunantieji 
daugiau ar mažiau “paimami 
ataskaiton”, tampa labiau įtar
tinais, jų susirašinėjimas yra 
sekamas, bet ar tai reiškia, kad 
mes jų pagalbos šauksmui tu
rėtume likti kurti?

Reikia informuoti

Mūsų laikraščiai šiuo klausi
mu mažai rašo, jei parašo, tai 
dažnai tik su įspėjimais ir pa
gąsdinimais, kad laiškų nera-

‘...lyg saulės spindu-i 
apiberta, kai gaunu i

tarimai: 
liais esu 
siuntinį, išbučiuoju, apaiver-l 
kiu...”; “...už tas dvejas prisius-1 
tas kelnes pardavus Lūt galima 
maitintis pusę metų”...; “...par
davus pr.siųstąją suknelę būt 
galimi nupirkti pusę karvės”... 
gavus rūbų pakietą kiekvienų 
rūbelį išbučiavau” ir uaug. daug 
panaš.ų išsitarimų yra laiškuo
se, kuriuose dėkoja už s.unti- 
njus.

Vaistai
I

pie savo šeimos reikalus ir... 
orą visad ateina.

2. Laiškuose nerašyti apie 
savo gerus uždarbius, pragyve
nimo ir rūbų kainas ir nesitei- 
rauti kiek jie uždirba, kiek ten 
kas kaštuoja. Jei jie apie tai 
rašytų, tai būtų bolševikų eko
nominės ubagystės išdavimas.

3. Nesiteirauti apie išvežtuo
sius. Jie patys parašys ir tai, 
dažnai pasakydami, kad “gyve
na toli” arba, kad išvyko pas 
N. N. O tas minimas asmuo 
1941 metais buvo ištremtas į 
Sibirą, areštuotas arba nužu
dytas. Tai jiems lengviausiai 
būdas pranešt mums apie nuken 
tėjusius asmenis.

4. Laiškuose siunčiamos fo
tografijos paprastai nežūna, ne 
bent žūtų visas tas laiškas, ku
riam buvo fotografija.

5. Jei abejojama, kad gali pa
kenkti savo artimajam rašant 
laiškus, tai rašyti senukų, in
validų, vargingų moterėlių var
du, kurios turi ryši<? su anuo 
asmeniu ar šeima. Jie laišką pa
duos ir anie jų vardu parašys 
atgal.

6. Sibire ištremtųjų adresus 
geriausia gauti tuo būdu: pap
rašyti kitų artimųjų, kad jie 
mūsų adresą persiųstų artimie
siems į Sibirą, o jie iš Sibiro j 
tiesiog parašys mums.

7. “Neapkeiksnoti” laiškuose 
bolševikų, nes tas galėtų tik pa- 
kenkti mūs artimiesiems.

8. Laiškų rašyti kuomažiau 
asmenims, kuriems bijome pa- j 
kenkti visai nerašykim, bet duo' 
ti žinią apie save per anuos 
“nepavojingus”.

Daugelis laiškuose prašo va.s 
tų, ypač streptomycino nuo džio 
vos. Kaikas spėlioja, gal bolše
vikai įsako tų vaistų reikalauti 
laiškuos, o paskui atima. Mano 
kelių metų siuntimo praktika 
šio spėliojimo nepatvirtino. Ko
dėl daugelis prašo streptomyci 
no? Nieko nuostabaus. Kaip J 
šiam krašte kas 7-tas (ar net J 
kas 6-tas) žmogus miršta vėž.o 
liga, taip Lietuvoj dar prieš ka
rą daugelis sirgo džiova. O ta
da ir sočiau pavalgė ir šilčiau 
apsirengė. Tai kaip šiandien to
ji liga siautėja, kai žmonės pus
nuogiai ir pusbadžiai? Siunti
mas šių ir kitų vaistų, tai ištie
simas rankos skęstančiam...

Noriu manyti, kad ne visi 
streptomycino vaistų gavėjai 
juos patys suvartoja, ne vienas 
juos ir parduoda. Jų kaina ten 
labai augšta: .juodojoj biržoj 
pasiekia net iki keletos tūkstan
čių rublių. Parduoda ir perka
si, kas būtina jų pragyvenimui. 
Kol tremtiniai tebuvome Vokie
tijoj, ko mes prašėme prisiųsti 
iš USA? — Kavos, cigarečių, 
nors jų patys ir nesuvartojome, 
bet pardavę, pirkdavome mais
to ar tiesiog iškeisdavome į 
maistą. Todėl streptomycino ir 
kiti vaistai, kurių iš ten prašo 
siųstini.

Kaip siųsti vaistus? Galima 
siųsti per paštą be jokių tarpi
ninkų, geriausia oro paštu. O- 
ro paštu nueina per 10-12 die
nų. Bet paštu pasiuntus gavė
jas ten privalės sumokėti muitą 
Vaistams muitas yra kiek žmo
niškesnis — 25% jų kainos. Jei 
vaistai gavėjui reikalingi pa
čiam sau vartoti, tai geriau, kad 
jis pasirūpintų ten pat iš savo 
gydytojo receptą. Rusų pašto 
taisyklėse tas yra numatyta, 
kad vaistų gavėjas atsiimdamas 
siuntinį privalo patiekti recep
tą. Sakoma, kad šuio atveju, Kai 
turima receptas, yra vilties vais 
tus atsiimti be muito, nors aš 
asmeniškai to dar neesu paty- 
ręs. Bet muitą sumokant visad 
vaistai išduodami. Siunčiant 
paprastu ar oro paštu strepto-

Aktore Rita Gani susituokė su 11. 
Guinzburg, knygų leidėju, New Yor- 
ke. (1NS)

mokėti tame krašte, iš kur gė
rybės yra siunčiamos, tada ga
vėjas, ten nieko nemokėdamas, 
siuntinį pasiima tiesiog iš paš
to. Tam įsisteigė specialios a- 
gentūros, Sovietų atstovybės 
muitininkai duoda direktyvas ir 
kontroliuoja jas ir per tas a 
gentūras siuntiniai pasiekia ad
resatus minėtu būdu.

Kaip tad pasiųsti siuntinį, 
kad ten tikrai galėtų gauti ne 
primokėjimo? Kitos išeities nė
ra, kaip reik kreiptis asmeniš
kai ar siųsti gėrybes per paš
tą į tas agentūras. Jos priima 
siuntinį, įkainuoja, apmuituoja, 
sumoki jiems visas išlaidas, gau 
ni pakvitavimą ir jie paketą iš
siunčia Lietuvon ar į Petkun 
Sovietų valdomą vietovę, nors 
ir į tolimiausią Sibiro užkam
pi-

Kiek kaštuoja pasiuntimas ? 
Tai daug priklauso nuo to as
mens, kurs įvertina siunčiamas 
gėrybes, o sulyg įvertinimo pri

ma pasiųsti per agentūras at
skirai ir oro-paštu.

Kaip siuntinius pasiųsti? Čia
tai ir yra svarbiausias klausi-• Wausowvjw ^shmt^o pasiun- 
mas. Į kitus kraštus dovanų

^l’elgkų, L^zistaus. iJ^ziiikelimo šventės 

jizoga

•

sveikiname ciaua dzaugus iz pažįstamus iz linkime 

visiems, kad galėtumėm džiaugtis iz Jlietuvos 

pzisikelimu Laisvam iz nepziklausomam ggvenimui. 

Odisam ^dž>zaugo stabui linkime dząsiai stovėti

mezikos, Lietuvos iz ažnycios sazggboje, 

ginant d žąsiai, kaip iz ligi šiol, etiui

o/jtuoiiui visuomenės zeikalus.

MR. MRS- ANTRONY J. RUDIS

9. Reik mokėti ir jų laiškus mycino 60 gramų ten muit° nU‘ 
išskaityti. Jei rašo, kad gerai' lupa apie 250 rul)lių' Turint Ia
gyvena, nieko netrūksta, tai į 
dar nepriimti už tikrą pinigą, j 
Toliau laišką įsiskaičius paaiš- i 
kėja jų bėdos.

10. Jei iš ten kas duotų su-
šytume ir siuntinių nesiųstume.! prasti, kad iš mūsų nelaukia | 
Motyvas: kad laiškai ir siunti-! laiškų, tai tiesioginiai tam as- 
niai neišpirktų bileto į Sibirą.' meniui neberašyti.
Bet faktas lieka faktu, kad po 
kelių ar keliolikos metų žmonės 
negavę žinios apie savo arti
muosius, tų įspėjimų neboja, ra 
šo, užsimezga pastovi korespon
dencija, siunčia siuntinius, anie 
ten gauna. Daugelis suranda sa
vo artimuosius prieš 7-9 metus 
ištremtus į Sibirą, kenčiančius 
ten badą ir šaltį. Ir koks džiaug

Siuntinių siuntimas

Svarbiau negu laiškus rašyti 
yra siųsti siuntinius. Laiškai 
gali juos tik paguosti, suramin
ti, priduoti vilties, bet vaistai, 
rūbai, batai, maistas gelbsti 
juos iš mirties nasrų. Kiek visa 
tai reikalinga, netenka net įro
dinėti. Kolhozų ir sovhozų ūkio

smas aniems ten gauti laišką, į sistema padarė juos vargšais, 
kokia laimė sulaukti iš Ameri- be savo vilnų, linų, galvijų, be 
kos vaistų ir rūbų siuntinio! savo laukų. Vargingiausia šian-

Reiktų tad ne tiek atkalbinę- dian kolhozininko buitis: jis ne-
ti nerašyti ir siuntinių nesiųsti, 
kiek painformuoti, kaip lai da
ryti, kad mažesnis būtų pavo
jus aniems ir kad siunčiant su 
ta pačia pinigų suma būtų dau
giau jiems pagelbsti.ma. Juk 
daugelis ten džiovos ir kitų li
gų kankinami, apdriskę, basi. 
Nesulaukę iš čia pagalbos be 
laiko nueis į kapus. Ar nebus 
mums už tai atsakomybė, kad 
neištiesėme jiems pagalbos ran
kos?

Jau kelinti metai kai susira-

žino kiek tikrai uždirbs, kacia 
gaus, ar kas beliks, kai kolho- 
zas atiduos duokles valstybei. 
Man pačiam teko kalbėtis su 
kolhoze dirbusiu asmeniu — gra 
dus gauna tik tuos, kurie netin
ka valstybei, antrininkus. Lais
voj rinkoj centneris rugių kaš
tuoja 180 rublių. Vyriškas kos
tiumas arba paltas kaštuoja po 
1000 rublių. Kiek laiko turi tau 
pyti, kol galės įsigyti kostiumą 
ar paltą, o kur pragyvenimas?

Gavusių siuntinius daugelio
šinėju su gyvenančiais Lietu- laiškuos yra jaudinantys išsi-

siuntiniai galima siųsti tik sumo 
kant pašto persiuntimo išįaidas 
ir gavėjas ten nieko neturi mo
kėti. Sovietai siuntinių neįsilei
džia be .muito. Muitas yra labai 
augštas, ten muitą sumokant, 
gavėjui neužsimoka to siuntinio 
ir paimti ’— kaštuoja daugiau, 
negu gaunamieji daiktai yra 
verti. Be to neįsileidžia rūbų 
siuntinių ir be dezinfekcijos, o 
tai turi būti padaryta pačioj Ru 
sijoj. Daugelis senosios kartos 
lietuvių po karo bandė siųsti 
siuntinius į Lietuvą, bet gavo 
juos atgal primokėdami pašto 
išlaidas už persiuntimą atgal, 
arba giminės pabandė išpirkti, 
sumokėjo tiek, kiek patys daik
tai nebuvo verti ir parašė čia 
giminėms daugiau nieko nesiųs
ti.

Čia Sovietai sugalvojo būdą, 
kaip dvigubai apiplėšti siuntė
jus: jų gyventojai gauna gėry
bes, kraštui tai nieko nekainuo
ja ir dar nulupa didelį muitą. 
Jie patvarkė taip, kad muitą ir 
kitas jų rinkliavas galima su-
XK)0000(X><M>(>0<XHXKKKKXXKKH>

DĖMESIO
Apie balandžio 9 d. važiuoju au

tomobiliu į California. Galiu paim
ti 2 ar 3 asmenis. Prisidėti kelio
nės išlaidoms.

Šaukite John N ašakai tis, tel. 
YArds 7-0485.
<XX><XH><X><K>CK>O<XXXXXXX><XXX>0

timo išlaidos. Siunčiančioji įstai 
ga ima 7-8 dol. už savo darbą 
už 22 svarų siunt., 1,5 dol. in
spekcija ir 1,5 dol. dezinfekci
ja, kuri atliekama Rusijoj, 11% 
Rusijos rinkliavų nuo įvertintos 
sumos, 5% nuo įvertintos su
mos draudimas, 6,17 dol. pašto 
persiuntimo išlaidos, 84 centai 
kitos rinkliavos. Neblogų padė
vėtų rūbų ir batų 22 svarų siun
tinys pasiųsti viso kaštuoja 30 
— 35 dol. Siuntiniai yra ap
draudžiami, jei žūtų, siuntimo 
agentūra išmoka tą sumą, ku
riai siuntinys yra įvertintas ir 
grąžina kitas ten sumokėtas iš
laidas.

(Bus daugiau)
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IN JUST Space

you can have yOur own
TERRAUED GARDEN

No plovving, hoeiug, wrrding—’l his 
circulur tciraccd gardrn gives mare 
abundant growth or strawbrrrics, ve- 
gclablcs, or flowt rs. Madc of cor- 
rugated, gulvaniz^d sterl.

$•795 ..
Ordcr Dtrect / prepaid 

or writr for l'REE litcrature Depl. L

DEAN HARR I 60.
Edinond., Okla.

bai augštą šių vaistų pardavimo 
kainą šis muitas dar įmanoma 
sumokėti.

Jei nėra labai skubu, tai ir 
vaistus patartina siųsti kartu j 
su siunčiamais rūbais ir batais 
vienam siuntiny. Tuo atveju su
mokamas muitas ir vaistus 
čia, jie gauna be primokėjimo. 
Žinoma, tai ilgiau užtrunka, jei 
nesiunčiama per agentūrą ori 
paštu. Vaistus, jei skubu, gali*

6 ft.

DĖMESIO
Velykų pirmą dieną Lietuvių 

Auditorijoje, Bridgeporto skau
tų tėvų komitetas ruošia mar
gučių VAKARĄ. •

•• V-. ► n '• IProgramoje numatyta: trum
pi skautų pasirodymai, turtin
ga loterija su daug laimėjimų 
vertingų dovanų ir šokiai, ku
riems gros visų mėgstamas p. 
Balio Pakšto orkestras.

Staliukus galima užsisakyti 
iš kalno VIctory 2-6172. Vaka
ro pradžia 7 v. v.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Lietuvių bendrovė OVER- 
SEAS CARGO CO., atstovau
janti didelę anglų firmą HAS- 
KOBA Ltd., Londone, siunčia 
į LIETUVĄ ir kitus kraštus 
siuntinius su vilnonėmis me
džiagomis, maistu, avalyne, 
vaistais ir kit. 100% garantija 

— pilnas draudimas. Visus rei
kalingus mokesčius sumoka 
siuntėjas, gavėjui mokėti nieko 
nereikia. Siuntiniai siunčiami iš 
Londono, Anglijos, tad labai 

greitas pristatymas.

Prašykite mus siunčiamų į 
LIETUVĄ gėrybių sąrašų:

OVERSEAS CARGO CO. 

4426 S. Rockwell St.

Chicago 32, III.

Tel. YArds 7-4337

ApMlNiUK<>kltc brangcnjlM S nuo ugnies, pavogimo, pnme- 
• iiiio. Išsinuomokite KAI <«IA 1’ASIPfiJIMI I DF.Zt I 1., 
PAN DHOVIJtK. Tiktai >4.00 metama (Plius Taksai) 
Nuo plrinad. iki Penktadienio — 0 vai. ryto Iki 2 v. p. p. 
Ketvirtadienio vakarais — 3 vai. p. p. Iki S vai. vak. 
Palogiis mašinoms pastatymus Drovera sklyįic.

DROVERS SAFE DEPOSIT COMPANY
AMIUATtO WIIH /I

sOroversBanks
*471 h Širsti A Ashland Avanua YArds 7-7000

Since 1883
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Per paskutinius 10 metų daug tūkstančių mūsų klijentų siuntė paketėlius
savo šeimoms į Kontinentą, per Wintrex & Co. Ltd. 1 *S

Mes užtikriname siuntinių pristatymą, arba grąžiname įmokėtus pinigus.
Žemiau išvardintų prekių rūšį mes išsiunčiame į užsienį' kai tik gauname 

užsakymus, gi juos gavę tuoj pat išsiunčiame kainaraščius.

Siuntinėlyje negali būti daugiau kaip 12 įvairių skirtingų rūšių ir jo svoris 
turi neviršyti 19 svarų. Muitas apmokamas Londone. J

MES SIČLOME
VYRAMS: batus ir pusbačius, vvellingtonus, sandalius, odos ir gumos padais' 
medžiagos vyr. kostiumams ir paltams, marškiniams, pižamas, apatin. baltinius’ 
kojines, megztinius, ncperšlapamos medžiagos švarkai (kailio pamušalas), gata
vus drabužius, pirštines, nosines, kaklaraiščius.
MOTERIMS: bateliu? ir batus, vvellingtonus, šliures, kaliošus, botus (kailio vi
dus), kojines: nailono, vilnos ir šilko. Medžiagas moteriš. kostiumams ir paltams, 
lengvas vilnos ir šilko medžiagas suknelėms, kailio pirštines, skareles, bliuskutes, 
sijonus, naktin, marškinius, baltinius, neperšlapanius apsiaustus ir gatavus dra-

VAIKAMS: batus, apatinukus, megztines ir gatavus drabužius.
NAMAMS: įvairių rūšių anklodes, vilnones ir vatos, lino medžiagos, šiltos ska
ros, paklodes, lovų užtiesalai, impilai, rankšliuoščiai, staldengtės ir užuolaidos.
MAISTAS: rūkyti lašiniai, kava, arbata, kakao, šokoladas, ryžiai cukrus džio
vinti vaisiai, mėsa dėžutėse, aliejus,
VAISTAI: įvairių rūšių prieš T.B., reumatizmą, anemiją ir kit.
ĮVAIRIOS PREKES: skalbimo ir prausimo muilas, skutinuisi peiliukai D.D.T. 
žirklės, skustuvai, pincetai ir kit.
PASITEIRAVIMUS PRAČOMA SIŲSTI

WINTREX AND CO. LTD.
51, Bromnton Road, 
KNIGHTŠBRIDGE,
LONDON, S.W.3. Tel. KNI 1394

Visos informacijos nemokamai. J pasiteiravimus atsakoma tuoj pat.

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
SESTĄ

ROMANO KONKURSĄw
Skiriama tūkstantis (#1,000.00) dolerių premija

T. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra
darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1956 m. lapkričio 1 diena.

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis doL
3. Jury komisijos sąstatas bus paskelbtas netrukus. Ji pra- 

matoma sudaryti Clevelande.
4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 

būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių.

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisija, 
“Draugas”, 2334 So. Oaklcy Avė., Chicago 8, III.

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
pasirinktą slapyvardį.

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia “Draugui”, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei kny
ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.

UGIBDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkevičlaus apianka 
Ufeakymus bu pinigais siųskite:

8M psL, kaina $2.50 
DRAUGAS, 2U4 8. Oakley Ave^ 

Otiiaago S, m.

šios nuostabios Ir nepaprastos kny
gos personalus lltalp įvertina ra
šytojas Gliaudai “...Welsas — pa- 
nloklntas niekintojas, bet turtą 
■avyje Fra Angellco angelų varsų 
gama, Tatjana—neauprantantl sie
los sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
■keistumu Ir nesuvokiąs Jo eemSs, 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprvvgjlmo p rot
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KETURI DEŠIMTMEČIAI

kapinių sandėliuke rasta nepa
laidoti dviejų kareivių lavonai, 
įkišti į popierinius maišus ir 
pastatyti kampe. Kažin, ar už-

abejonės, suomiai ras savo dar
žuose ir palaidotų, nes nuo 1944 
metų, kai ruseliai ten įkėlė sa
vo batą, turėjo mirti jų daug. 
O su mirusiais, not vieno polit- 
ruko išsireiškimo, “nėra ko pec- 
kiotis, įkiši bet kur žemėn ir 
baigta su bedarbiu piliečiu”. 
Ar ne tą patį matėm ir mes pir
mos okupacijos metu? Taura
gėje apie namus, kuriuose buvo 
apsigyvenę rusai karininkai, 
apkasų inžinieriai, politrukai ir 
kitoki raudonieji “smegenys”, 
buvo laidojami ir jų mirusieji. 
Iš po nakties atsirasdavo jų 
kieme, ir net prie pat šaligat-

“ Draugas” pradėjo eiti dienraščiu 1916 m. kovo 31 d. Va
dinas, šiandien mūsų dienraštis jau sulaukė lygiai 40 metų am
žiaus. Mes laikome, kad jis yra sukirtęs rekordą. Juk tai bus 
vienintelis lietuvių katalikų religinės ir tautinės mintieg dien
raštis pasaulyje, tiek daug metų išsilaikęs be jokios pertraukos.
Pagaliau šiandien jis yra vienintelis šios minties dienraštis lie
tuvių pasaulyje.

Nuo 1909 m. iki 1916 m. kovo mėn. “Draugas” ėjo savait
raščiu. Jis buvo didelig ir stiprus savaitraštis, apimąs visus mū
sų tautinius ir visuomeninius reikalus. Bet kai 1914 m. vasarą 
kilo I Pasaulinis karas, kai to karo liepsnose ir Lietuva atsi
dūrė, ryšium su tuo iškilo daugybė naujų problemų, kurių sa
vaitraštis jau nebepajėgė apimti, nors ir bandė.

Kai karas vis labiau plito, kai kelis kartus peržygiavusios 
per Lietuvą rusų ir vokiečių karo jėgos daugino griuvėsių krū
vas, daug žmonių bėgo nuo karo fronto į Rytus ir todėl didėjo 
lietuvių pabėgėlių ir nuo karo nukentėjusių šelpimo problema.
Amerikos lietuviai, kiek leido jų ištekliai ir sąlygos, juos šelpė.
Mūsų tautiečiai ne tik jau šiaip karo žinias gaudė, bet jie iš
siilgo savųjų tėvynėje, laukė žinių apie juos, rūpinosi saviškiais 
ir apskritai savo tėvų krašto likimu. Todėl “Draugas, eidamas 
tik vieną kartą savaitėje, nebegalėjo patenkinti savo skaitytojų 
reikalavimų ir bent kiek patenkinamai apimti ne tik augančius 
vietog lietuvių sąjūdžius, bet ir tautos reikalus. Prie tų visų 
savaime didelių reikalų prisidėjo dar didesnė problema — susi
rūpinimas atstatymu laisvo ir nepriklausomo gyvenimo Lietuvoj.

Šitokios aplinkybės privertė “Draugo" leidėjus daryti drąsų 
žygį — išeiti į pasaulį su dienraščiu. Žygis buvo drąsus dėl to, 
kad leidėjai neturėjo stipresnio finansinio pagrindo. Žygį pra-' miršo,ar nebuvo laiko, ar laikė 
dėjo pasitikėdami skaitytojų skaičiaus padaugėjimu ir visuo- ( juos pavasariui laidoti, kada 
menės parama. ‘ žemė atšils? Sniegui nuėjus, be

“Draugo” leidėjų bendrovei tuomet vadovavo kun. Antanas 
Ežerskis (pirmininkas), kun. Pranciškus Serafinas (sekretorius).
D rektoriatan įėjo kun. M. Krušas, kun. A. Skripka ir keli kiti 
kunigai ir pasauliečiai. Redaktorium buvo Julius Kaupas, admi
nistratorium Paulius Molis - Mulevičius. Bet, kai jau galutiniai 
buvo nutarta leisti dienraštį, vyriausiuoju redaktorium buvo pa
kviestas kun. dr. Antanas Makauskas, vėliau Vytauto Didžiojo 
Universiteto profesorius. P. Mulevičius pasiliko administrato
rium, o J. Kaupas išvyko studijuoti į katalikų universitetą 
Washingtone ir 1917 m. buvo pakviestas redaguoti pradėtą leisti 
LRKSA organą “Garsą”.

Pirmasis dienraščio redaktorius kun. dr. Makauskas buvo 
tik ką atvykęs iš Europos ir Lietuvoje pagyvenęs jau karo lai
kais. Todėl jam buvo gerai žinoma Europos ir Lietuvos padė
tis. Dėlto jo trumpi vedamieji straipsniai, jo patvarkymu skel
biamos žinios buvo ir tikslūs, ir patrauklūs, ir naudingi. Jo 
polemika su idėjos priešų spauda, reikia pripažinti, buvo la
bai griežta.

Bet kun. Makauskas dienr. “Draugą” neilgai redagavo. Ne
trukus jo vieton pakviestas kun. prof. Pranciškus Būčys, MIC, 
kuris taip pat neseniai buvo atvykęs iš Europos. Po jo sekė
kun. Fabijonas Kemėšis ir daug kitų.%

1918 metais bendrovei nebesisekė tvarkyti dienraščio ūkio 
reikalų. Prisidaryta skolų. Todėl bendrovės vadovybės prašomi 
ir kardinolo Mundelein skatinami dienraštį leisti 1918 metais 
perėmė Tėvai Marijonai ir po poros metų, būtent 1920 m., spaus
tuvę ir raštines perkėlė į nuosavą namą, iš kurio dabar dien
raštį gauname ir kuris, pastaruoju laiku išsiplėtus spaudos dar
bams, pasidarė žymiai perankštas. Todėl tikimės, kad skaity
tojams ir visai lietuvių visuomenei padedant, šių metų antroje 
pusėje, baigdami švęsti sukaktuvinius metus, jau galėsime kelti 
dienraštį į naujai pastatytas patalpas, kuriose tikrai iškil
mingai galėsime švęsti diehraščio “Draugo” keturių dešimčių 
metų sukaktuves ir tinkamai įvertinti jo suvaidintą ir tebevai
dinamą vaidmenį mūsų tautos gyvenime. Tuo tarpu pasitenki
name šiais keliais žodžiais. O kadangi rytoj Velykos, visiems 
skaitytojams, bendradarbiams ir rėmėjams linkime linksmiausio 
Aleliuja!

tieė į’atan Jėf
:3BtaBEt33-X

TIKROJI MEILE
VYSK. V. BRIZGYS

Kristaus kančios dienos, 
Evangelistų aprašytos labai 
trumpais žodžiais, yra taip tu
riningos, kad beveik ties kiek
vienu žodžiu galima sustoti il
gam mąstymui. Žmogiškai pri
gimčiai ir žmogiškam įspūdžiui 
didžiu dalyku atrodo Jėzaus 
mirtis ant kryžiaus. Ja pavaiz
duoti yra parašyta daug jau
trių apmąstymų, sukurta įspū
dingų tapybos ir muzikos vei
kalų.

Tarp nedaugelio Kristaus 
nuo kryžiaus ištartų žodžių, 
skirtų eiliniam žmogui yra 
mums artimiausi žodžiai pasa
kyti šalia jo mirštančiam žmo
gui: “Šiandien tu būsi su ma
nim rojuje” (Luk. 23, 43).
Taip pat reikšmingi yra Kris-j me dėmesį į tai, kad mylėdami
taus žodžiai ištarti apie nusi
kaltusią minią: “Tėve, atleisk 
jiems, nes nežino, ką darą” 
(Luk. 23, 34). Tie žodžiai tam
pa mums dar įspūdingesni atsi
menant, kad ir pati Kristaus 
mirtis buvo už kaltus žmones.

Tie visi žmonės buvo nusi
kaltę pačiam Kristui ir kaip

!

Dievui ir kaip žmogui. Juo kas 
buvo daugiau nusikaltęs, tuo 
daugiau Kristus rodė jam 
užuojautos. Už visus žmones, 
nusikaltusius gimtąja ir betko- 
kia asmenine nuodėme, Kris
tus aukojo gyvybę. Už daugiau 
jam nusikaltusius jo žudytojus 
prie gyvybės aukos jis pridėjo 
dar ir maldą. Nusikaltėliui ap
gailestaujančiam savo darbą ir 
jieškančiam pas Kristų paguo
dos jis pasakė: “Šiandien tu 
būsi su manim rojuje.”

Jausmais gyvenančiam ir 
jausmų įtakoj galvojančiam 
žmogui kartais sunku suprasti 
Kristaus elgesį ir jo žodžius. 
Tačiau Kristaus meilė yra tik
roji meilė. Permažai atkreipia-

geradarius už mums gero dary
mą, mylime save; mylėdami 
prietelį už jo prieteliškumą, 
mylime save; mylėdami mums 
simpatingus asmenis, mylime 
save. Visuose tuose atvejuose 
tikros artimo meilės gali būti, 
bet gali ir visai jos nebūti. 
Kristus apie tokią meilę yra

MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, JtLiNOtŠ

Raudonųjų "kultūra" Porkkaloje
ANTANAS ŽVINKLYS, Hillsb oro, Wise.

“Užmiršti” palaidoti

Pagaliau naujieji Rusijos val
dovai, jieškodami daugiau van
dens savo triuk&mingam pro
pagandos malūnui, nusprendė 
grąžinti Suomijai Prokkalą, ku
rią rusai buvo pasiglemžę pas
tarajam karui einant prie galo,

vio, kapas, paženklintas raudo
na žvaigžde ir mažyte lentele 
su palaidotojo karišku nume. 
riu. Taigi dar daugeliui suomių 
Porkkaloje vaidensis ne tik 
anie du kareiviai palikti kapi
nių sandėlyje, bet ir užkas
tieji jų kiemuose, daržuose,

. .... .- . o „ parkuose jų duobėms paryškė-įr įsitaisę jurų bazę neva Šuo-1“ J
mijos apsaugai. Iš atrasto vaiz- ^U8‘
do, raudoniesiems pasitraukus Viską ardė ir vogė

Nors vargšai kareiviai išvyk
dami ir daug ko savo užmiršo 
pasiimti, tačiau neužmiršo “įsi
gyti” suvenyrų iš Suomijos. 
Viską ką tik kambariuose ga
lėjo atsukti, nulaužti ar nuplėš
ti buvo paimta. Beveik niekur 
kambariuose neberasta elektros

iš šio apie 15 mylių ilgio ir 10 
pločio pusiasalio, atrodo, kad 
bazės šeimininkai net negalvo
jo, jog jiems kada nors teks iš 
ten trauktis. Rasta viskas su
versta, sujaukta, lyg išsikrau
styti turėjo netikėtai, per trum 
pą laiką. Užmiršta net iš kai- 
kurių sandėlių paimti pilnas šo
vinių dėžes ir lauko minas. Gi, laidų, lempueų, gaubtuvų, du-

pasakęs: “Jei jūs mylite tuos, 
kurie jus myli, kokį turėsite 
užmokestį?” (Mat. 5,46). Mū
sų meilė artimui tik tada yra 
tikra meilė, kai mylime žmogų 
dėl to, kad jis yra žmogus: kai 
mylime nesiteiraudami jo ver
tės, kai mylime nusikalstantį 
mums ar kitiems, kai mylime 
nusikalstantį Dievui, ne todėl, 
kad jis nusikalto, bet, kad jis 
yra nelaimingas ir yra žmogus. 
Žmogų mylime, daugiau ar ma
žiau, pagal tai, kiek gero linki
me ir gero darome mums neži
nomam žmogui; kiek esame at
laidūs: kur užjaučiame ir nori
me padėti tam, kurs yra nusi
kaltęs kitiems žmonėms ar Die
vui.

Mes neprilygsime Kristaus 
artimo meilėje. Tačiau daug 
kas būtų kitaip mūsų asmeni
niam gyvenime, daug kas pasi
keistų visam pasaulyje, jeigu 
dažnai pažvelgtume į kryžių ir 
bandytume pakeisti malda šir
dyje esantį paniekos, ar neap- 
kantos jausmą žmogui, nusi
kaltusiam mums ar Dievui.

BIRUTĖ PŪKELEV1ČICTĖ

64 tęsinys
Ir, pastvėręs mane už rankos, ima bėgti korido

rium. Bėgu ir aš, vis atsisukdama atgal, vis apsižval- 
gydama, ar ten nepasirodė Vasilijus.

Mes atsiduriam griuvėsiuose ir ukrainietis sulėtina 
žingsnį. Aš jau vos begaliu išžengti augštakulniuose 
savo batuose. Perlipam per vieną plytų krūvą, per kitą, 
per trečią. Staiga jis sustoja. Atsisuka į mane ir sal
džiai šypsosi:

— Tu manei, kad aš tikrai tave paslėpsiu?...
Man nutirpsta visas kūnas.
— Nebijok, — sako jis, vis taip pat besišypsoda

mas, — nebijok...
Aš suleidžiu nagus į delnų minkštimą.
Ir noriu šerti iš visų jėgų per tą išsišiepusį snukį, 

per tą saldžią šypseną, per tas iškreiptas lūpas!
— Vesk mane atgal! — imu rėkti, lyg pamišėlė. — 

Vesk atgal! Vesk tučtuojau atgal!..
Mudu stovim tarp griuvėjių; aš staigiai linkteliu ir 

užgriebiu nuo žemės kažkokią plytą. Ar akmenį. Ne
žinau, ką. Juntu tik, kad tai sunkus daiktas.

— Na, na, — pratiesia ukrainietis abi rankas, lyg 
norėdamas mane apraminti. — Muštis aš su tavim ne- tos nuotraukos, išlupinėti pašto ženklai — puikioji pono

rų užraktų, rankenų, langų ap
kaustų. Net kaikur nebevei
kiančio vandentiekio kranus 
nusukinėjo sau atminčiai, lyg 
tokie dalykai Rusijoje būtų di
delė retenybė ir brangenybė.

Tačiau tikrasis Porkkalos 
apiplėšimas įvyko raudonie
siems ten tik pradėjus šeimi
ninkauti. Įvairių fabrikėlių ma
šinos ir sunkesni dalykai buvę 
išmontuota ir išvežta Rusijon 
dar pirmaisiais okupacijos me
tais. Istorinėje Pickal pilyje iš
ardytas visas centralinis šildy
mas ir išvežti ne tik radiatoriai 
bei vamzdžiai, bet ir pati di
džiulė, sena, geležinė šildymo 
krosnis. Iš rūmuose buvusių 22 
vidutinio dydžio kambarių pa
daryta virš 50. Kambariai per
tvarstyti lentgaliais ir senomis 
skardomis. Kiekviename kam
baryje padaryta plytų arba tie
siog iš molio krosnelė su iš ka
nalizacijos išplėštų vamzdžių 
padarytais kaminais, išvestais 
per didžiules sienose arba lubo
se iškaltas skyles. Sienos nud
raskytos, nurūkusios, pilnos vi
nių prikaltos, matyt autams 
džiovinti. Daug tūkstančių tu
rės sudėti, kol jos savininkas 
Lindeberg grąžins pilei pir
mykštį grožį.

Viename vasarnamių kaime
lyje kažkodėl išardytas van
dentiekis ir kanalizacija. Ta
čiau Stalino vaikai “kultūringi 
ir išradingi”, todėl vieną didelę 
ir gana gražią vilą pavertė į 
bendrą stovyklos išvietę, išim- 
dami iš viso namo sienas ir 
grindis, iškasdami name didžiu 
lę duobę ir permesdami skersai 
kelias lentas. Prie tokios ko 
munistinės “kultūros” visai ne 
sistebime ir ano komunistinės 
Kinijos saugumo policijos vir
šininko pasakymu Tėvui Rig- 
ney, chicagiškiui misionieriui, 
buvusiam Kinijoj kalėjime. Gir
di, amerikiečiai esą nešvariau
sios kiaulės pasaulyje, nes jie 
ir išvietes turį savo gyvenama-

SCENA KIPRO SALOJE

llritn knrcivini snufjo Kipro saloje n r< ’ t įlotuosius, kuriuos praeinant tikrina pasislėpę britų kaliniai pa
reigūnai, ar jie nebus tie, kurių seilini britai jieškojo. Ši scena yra Kipro salos sostinėje \isoeia. (I N'S)

me na.me. Aišku, tas “viršinin
kas” įsivaizdavo tik duobę iš
kastą kur nors virtuvės kam
pe .. .

Vogė ir paminklus

Grįžę namų savininkai nebe
rado net paliktas senas geleži
nes krosnis, kurias turėjo ten 
palikti namus perleisdami rau
doniesiems. Tikriausiai jas ru
seliai neskandino Suomijos įlan 
koje, o siuntė į savos sovietinį 
“rojų” kaip prabangos dalykus. 
Tas pat ir su vietos kapinių ak
meniniais paminklais. Visi jie 
nurinkti, bet niekur nematyti, 
kad jie būtų kam nors bazėje 
panaudoti. Manoma, kad ir jie 
iškeliavo į plačiąją tėvynę — 
Rusijon. Nė kiek kultūringiau 
ruseliai elgėsi ir su suomių 
bažnyčiomis. Ne kokių ten 
‘suvenyrų” ir tegalėjo iš liute
ronų bažnyčių pasirinkti, nes
apart suolų ir vargonų nieko kapinių paminklus ir bažnyčių
daugiau ten ir nėra. Degerby 
parapijos bažnytėlė buvo pa
versta kino sale. Nedaug ji te- 
nukentėjo, tik sunaikino alto
rių, nuvertė ir sulaužė bokšto 
kryžių. Daugiau nukentėjo 
Kyrkslaetten, 600 metų senu
mo bažnyčia, kuri buvo statyta 
dar katalikų prieš Reformaci
ją. Ji turėjo nuostabiai gražius 
vitražus sudėtus 15 šimtmety
je. Dalį jų ruseliai išdaužė, da
lis išvogta. Nudaužytos, iška
potos sienose buvusios šventų
jų skulptūros, paveikslai, kurių 
net suomių protestantai nedrį
so nušalinti. Šioje istorinėje 
bažnyčioje raudonarmiečiai 
buvo įsirengę restoraną. Visi 
bažnyčios suolai sunaikinti, 
perdirbti į stalus ir kėdes. Vie
na zakristijų perdirbta t virtu
vę, o antrojoje įrengti dušai. 
Bažnyčios lavoninė — koplyčia 
paversta į pramogų salę ir joje 
dar rasti palikti visoki laimės 
ratai, lošimų stalai ir kitoki pi
gūs žaidimų įrankia..,

simušiu. Šitaip man nepatinka. Ne. Nepatinka.
Pagaliau pradingsta toji saldi šypsena!
Vyrukas lėtai susikiša rankas į kišenes ir, panieki

nančiai į mane žvilgtelėjęs, apsigrįžta. Aš einu jam iš 
paskos.

Savo plytgalį nusviedžiu tik tada, kai jau matosi 
koridorius.

Vasilijaus dar nėra. Aš vėl atsisėdu ant suolo, uk
rainietis — vėl už mašinos. Lyg nieko nebūtų įvykę.

Po valandėlės grįžta ir Vasilijus.
— Na, štai, — sako jis, besisagstydamas milinę, — 

galim ir važiuoti. Išeisim gatvėn pro rūsį, nes čia viskas 
užversta griuvėsiais.

Tačiau, kai lipam laipteliais žemyn, aš matau, kad 
ten, apačioj, knibždėte knibžda šešėliai. Vėl — kaip 
amaras... kaip amaras...

Tik dabar kitokie. Jūrininkai. Atsisagstę švarkus, 
daugelis išsitatuiravę krūtines. Girti. Pamaišyta tarp 
jų ir raudonarmiečių; tie taip pat — vos bepastovi ant 
kojų.

Mudu su Vasilijum bėgte bėgam per rūsį, bet ir 
tai mane jau kažkas nustveria už palto skverno. Aš 
dar spėju pamatyti didelį, prakaituotą veidą, užristą 
tiesiai ant pečių, tarsi kaklo po juo visiškai nebūtų. Ir 
tuo pat metu Vasilijus trenkia jam kumštini pasmakrėn. 
Veidas žnegteli ir mažėdamas nutolsta.

Tik prie šulinio kiek laisviau.
Aplinkui mėtosi mūsų lagaminai: supjaustyti pei

liais, pripilti smėlio. Išplėšti knygų lakštai, išbarsty-

Tai bent kultūra

Imta viskas kas tik buvo pa
keliama. Taip kad po vienuo
likos viešpatavimo metų Pork
kaloje raudonarmiečiai išplau
kė atgal į savo matušką Rusi
ją dainuodami ir apsikrovę net 
laivų denius su senomis, surū
dijusiomis krosnimis, išplėštais 
kanalizacijų vamzdžiais, langų 
stiklų dėžėmis. Tai buvo jų už- 
mokesnis už “garbingą tarnybą 
Sovietų Sąjungai”, saugojant 
suomių Porkkalą nuo... suo
mių...

Pilnai suprantame tuos 7500 
suomių, kurie, grįžę atgal į sa
vo atgautus namus, nerodę jo
kio džiaugsmo, o daugelis net 
verkę žiūrėdami į savo išplėš
tus ir išniekintus namus. Tiesa, 
raudonieji barbarai pažadėjo 
suomiams atlyginti ką jų van
dalai išardė, išvogė, sunaikino. 
Jei ir apmokėtų už nuvogtus

langus, tačiau suomių tauta il
gai, ilgai žinos ką reiškia Mas
kvos siūlomoji kultūra.

Tą pačią vogimo ir plėšimo 
kultūrą mums čia siūlo bimbos 
mizarai, prūseikos ir kitoki 
maskviški vabalai. Tiesa, šian
dien jie jau su mumis tiki kad 
Stalinas buvo žmogžudys, nes 
tai ir Chruščevas, jų vyriausias 
bosas, paliudijo, tačiau jiem3 
atsitraukti nuo tautos išdavikų 
geldos jau nebeįmanoma: per 
biedni pasisamdyti sargą savo 
galvai nuo “draugų” kulkos 
apsaugoti. Juk visi jie dar se
nosios, reiškia Stalino, kartos 
draugai, kurie vieni kitus ryja.

Austrijog katalikų savaitraš
tis “Volksbote” popiežiaus Pi
jaus XII sukakties proga kata
likų misijų reikalams paaukojo 
130,000 šilingų, kuriuos surin
ko daugiausiai paprasti šio kraš 
to darbininkai, savaitraščio skai 
tytojai.

Mačiūno kolekcija. Taip kruopščiai jis ją rinko! Metų 
metais.

Viskas sutrypta, sumindžiota.
O prie pat šulinio guli nusviesta vėliava. Tri

spalvė —
— Lietuvos vėliava!.. — žodžiai patys išsprūsta 

man iš burnos ir aš išsigandusi sustoju.
Staiga iš prietemos pasigirsta balsas:
— Oką? Jūs lietuvė?
Aš žvilgteliu šonan. Ten, pačiame kampe, kur še

šėliai visai sutirštėja, stovi vyras. Užsivilkęs odinį 
švarką, sukryžiavęs ties alkūnėm rankas.

Ir eina artyn.
Dabar aš jau matau jo veidą. Labai dailus tai vy

ras. Šviesiaplaukis, skaistaus gymio, ryškiai užbrėž
tom lūpom. Jaunas žmogus — gal dvidešimt penkerių, 
ar šešerių metų.

Jis nėra labai augštas, bet jaunatviškai lieknas ir 
tiesus. Jo antpečiai papuošti kapitono ženklais, odinis 
aviatoriaus švarkas šonuose sutrauktas dviem mažais 
diržais.

— Jūs lietuvė? — pakartoja jis savo klausimą.
Aš linkteliu galva.
— Iš kurio miesto?
— Iš Kauno.
— Zemliačka! — nudžiunga rusas. — Aš buvau 

Kaune! Keturiasdešimtais metais! Štai, dar šitą laik
rodį ten nusipirkau, — parodo jis man savo riešą.

(Bus daugiau)

ji

Popiežių sveikino iš už 
Geležinės Uždangos

Savo 80 metų amžiaus sukak
ties proga popiežius Pijus XII 
gavo apie 25,000 sveikinimų. A- 
tėjo sveikinimų net iš už Gele
žinės Uždangos. Tai nereiškia 
sovietinės okupacijos sušvelni
nimo, o tik liudija taip stiprias 
simpatijas šv. Tėvui, kad nesi- 
bijoma net rizikos jį pasveikin
ti. Tarp kitų augštų asmenų, 
popiežių sveikino: Eisenhowe- 
ris, karalienė Elzbieta, Truma- 
nas, Churchillis, Belgijos, Da
nijos, Olandijos karaliai, Etio
pijos ir Japonijos imperatoriai, 
Irano ir Jordano šachai, Mona 
ko princas Ranicr.

Programa už geresnį pasaulį
X

Popiežiaus paskelbtoji už ge
resnį pasaulį programa randa 
vis didesnį susidomėjimą Mek
sikoje. Paskutiniu laiku ten įvy 
ko dveji kursai už geresnį pa
saulį programai studijuoti. Kur 
suose dalyvavo 13 vyskupų ir 
apie 300 kunigų. Jiems vadova
vo pats už geresnį pasaulį po
piežiaus programos vykdytojas 
tėvas Riccardo Lombardi. Ma
noma įsteigti nuolatinį šio są
jūdžio centrą Meksikoje. Po bai
sių Bažnyčios persekiojimų šian 
dien Meksikos tikintieji vėl nau 
dojasi tam tikra laisve.

Popiežių mokslas bus jiems 
pats tikriausias kelias į gilų 
krikščionišką gyvenimą.

50,000 LAIŠKŲ POPIEŽIUI

Iš Olandijos šv. tėvas Pijus 
XII gavo 50,000 sveikinimo laiš 
kų nuo katalikų moksleivių.

Didelio keleivinio lėktuvo virtu
vės tarnyba apskaičiuoja, kad a- 
pie 25 mylias keleiviai praskren
da žadindami apetitą, 110 mylių 
valgydami pagrindinį patiekalą, 
40 mylių prie daržovių ir dar 55 
mylias laike užsigardinimo. To
kiu būdu, vieni pietūs pasiekia 

230 mylių kelią.
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PIANISTAS

ANDRIUS 

KUPREVIČIUS
. — 

‘P’dEvietimai gaunami per 

platintojus ir prie 

įėjimo

“ŠVIESOS” SASVSBŪRBO DEŠIMTMEČIO PROGA ĮVYKSTA

LIETUVIŠKOJO ŽODŽIO IR MUZIKOS 
V AK A RAS

S. M. BALA N D. MĖN. 7 D. (ŠEŠTADIENĮ), WESTERN BALLROOM SALEJĖ, 
3500 SO. WESTERN AVENUE. VAKARO - KONCERTO PRADŽIA PUNKTUALIAI 
8 VAL. VAK. NUO 9:30 VAL. BUFETAS IR ŠOKIAI. J. AKELIO ORKESTRAS. ĮĖJIMAS $2.00; STUDENTAMS S 1.00

PRANCIŠKONAI ATIDARO KOLEGIJĄ
vo provinciją kandidatais pri
ims tik lietuvius arba tokius, 

veiklą už tėvynės ribų ir pa- kurių bent vienas iš tėvų yra 
ruošti kunigų išlaisvintai Lie-1 lietuviškos kilmės. Ta taisyklė 
tuvai, pasiryžo šiais metais I bus taikoma ir stojantiems , 
atidaryti savo gimnaziją (Higiiišv. Antano Kolegiją.
School) — Šv. Antano Hole-j ...
giją. Mokyklai vietą parinko tmnaz.jojc
° , valdiškomsKennebunkportą, Maine, kur 1 mc .tykioms nustatyta progra-

•Lietuviai pranciškonai, no
rėdami lafcūau išplėsti savo

bus iše: narna 
augštesniosicms

j Baigę 4 metų kursą, kandida-, 
tai galė3 stoti j lietuvių pran
ciškonų šv. Kaz.miero provin-

I ei ją ir visas tolimesnis išlaiky- j 
mas tus teikiamas vienuolyno 
lėšomis. Čia reik'a priminti, 
kad neturtingi, bet gabŪ3 mo
kiniai šv. Antano Kolegijoje 
nuo mokesč'o dalinai ar net vi
siškai galės būti atloidž ami. 
•Neturtas nė vienam jaunuoliui

jau yra centrine vienuolynas •■- - Hctuvių nebua kliūtimi tapti kunigu
nnp na t Atlanto vannftnvnn 1 pranciškonu.prie pat Atlanto vandenyno. , , _ . A • a • •bo^ kursas, Lietuvos istorija, 

Šį rudenį atidaroma pirmoji geografija ir kiti auklėjamieji
klasė, į kurią priimami berniu- dalykai. Mokiniai gyvens 
kai, baigę pradžios mokyklą ir pranciškonų vedamame ben- 
norj būti kunigais pranciško- drabutyje. o vasaros atostogas 
nais. Ateinančiais metais busi galės praleisti savo namuose, 
atidaryta antroji klasė, ir taip Taip pat ir visi mokytojai bus 
po trejų metų jau veiks pilna
mokykla.

lietuviai pranciškonai.
Už mokslą ir bendrabutį at- 

Pranciškonai ir toliau į sa-l lyginimas 300 dol. metams.

Aktoriai:
ZITA KEVALAITYTĖ 
KAZYS GANDRIMAS 
ALGIRDAS KURAUSKAS 
VYTAUTAS VALIUKAS

Staliukus galima iš anksto 

užsisakyti 

TEL. Y A 7-5269

JUDGE ALFONSE F. WELLS

Lietuvos pranciškonai, žino
dami savo geradarių nuoširdų, 
dosnumą, parodytą steigiant 
šv. Antano Kolegiją Kretingo
je, ir vienuolynus Amerikoje 
bei Kanadoje, drąsiai pradeda 
ir šį naują žygį. Jie pilnai pasi-' 
tiki Viešpaties palaima ir savo 
dosniųjų rėmėjų pagelta. Šios 
mokyklos išlaikymas tremtyje 
nebus lengvas, tačiau, Dievui 
padedant, tikimasi įveikti vi
sas kliūtis.

Pranciškonai, kurie šiuo me
tu Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse ir Kanadoje turi 6 vie
nuolynus, didelę spaustuvę ir 
leidžia 3 laikraščius, labai daug 
vilčių deda į šią savo naują įs
taigą. Jie nesigailės nei dar
bo, nei vargo, kad ši mokykla 
būtų panaši į Lietuvoje veiku
sią šv. Antano Kolegiją, ku
rioje rastų vietos visi.

Belieka tiktai melsti Viešpa
tį, kad Jis siųstų darbininkų į 
savo vynuogyną. Reikia jaunų 
idealistų, kurie pripildytų šią

DIDYSIS PENKTADIENIS NEW YORKE

Trys kryžiai New Yorke, suformuoti iš šviesų languo se, primenant Kristaus prikalimų aut kryžiaus—Didįjį 
Penktadienį. Kryžiai yra šiuose pastatuose: The Cities Service '(kairėje), City Bank and l-'urmers 

Trust (viduryje) ir 40 Wall Street. (INS)

PAINTED DESERT 

RESUMES W0RK

IR DAINAI REIKIA DOLERIO
Iš Finansinės komi sijų s 

posėdžio
Dainuoti — tai linksmas, ge

ras ir kultūringas dalykas. Bet 
pasirodo, kad ir gražiai sudai
nuoti be dolerių neįmanoma...

Praeitą šeštadienį įvyko Dai
nų Šventei rengti komiteto pa
dalinio — Finansinės komisijos 
posėdis pas p. John Pakel, jo 
ištaigingoje ir gražioje viloje— 
rezidencijoje už Chicagas. Po-

lietuvišką gimnaziją. Tad pran- i sėdyje dalyvavo: John Pakel,

v
* a

7

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Linkiu visiems Lietuviams

ir

Nuoširdžiausiai dėkoju visiems 

už didelę paramą rinkimuose.

ciškonai labai prašo parapijų 
klebopus ir lietuviškose parapi
nėse mokykloje dirbančias se
seris nuoširdžios talkos, ypač 
kai lankomasi pašaukimų rei
kalais. Reikia daug ir .maldų, 
kad Dievas -jaunuolių širdyse 
sužadintų norą stoti į dvasini 
luomą.

Visais pranciškonų gimnazi
jos — šv. Antano Kolegijos — 
reikalais prašoma kreiptis šiuo 
adresu: Very Rev. Provincial 
Supcrior, OFM, Franciscan 
Monastcry, Kennebunkport, 
Maine.

Tėv. Jurgis (bulius.s, OFM 
Pranciškonų Provinciolas

--------o -f-
“Rusijos Molotovas užčiaupė 

burnas trims vakarų ministeriams 
Genevoje. Kai vienas diplomatas 

į gali išmušti iš planų tris kitus, 
tai jau yra pasisekimas’’.

Chicago Savings • and Loan 
Assn. prezidentas, Dainų šven
tės komiteto pirmininkė Alice 
Stephens, Vai. Šimkus, Sla
vinskas, Dainavos ansamblio 
atstovas, p. Kasakaitis, Albi
nas Dzirvonas ir Dainų šventos 
propagandinės komisijos atsto
vai su savo šefu.

Dainų Šventė jau 
kalnų — birželio 30 — liepos 
1 d. d., o rūpesčių dar be galo 
daugybė. O ypač finansiški 
vargeliai spaudžia. Šventės su
rengimas pareikalaus didžiulių 
išlaidų. Jau dabar, parengia
miesiems darbams reikalinga 
dolerių, dolerių... Bilctų ir kitų

Ši Progresyvi Taupymo ir Skolinimo Bendrovė
Siunčia Savo Nuoširdžiausius Linkėjimus

LINKSMŲ ŠV, VELYKŲ ŠVENČIŲ!
h

PEOPLES FEDERAL

IN VI MMINI

INSURED

and LOAN ASSOCIATION of CHICAGO 
1618 West 18th St. (at Ashland Avė.)

S. W. ROPA, Pres. Phone HAymarket I 5500
Chartcrcd <t Suįk rviacd L>f) The United States Guvernmu nt

Sąskaitos yra APDRAUSTOS iki $10,000.00 per F.S.I.C. 
Accounts INSURED up to $10,000.00 by the F.S.L.I.C. 

užtvirtintos ir Federalinės Vyriausybės prižiūrimos

ros valios mieli tautiečiai, ku
rie norės paremti šį mūsų kul
tūrinį reikalą, kad jis visapu
siškai pasisektų, savo piniginę 
paramą prašome siųsti Finan
sinės komisijos pirmininko var
du: Mr. Pakel, Chicago Savings 
and Loan Assn. prezidentui, 
6234 so. Western Avė., Chica
go 36, III.

“Degantiems reikalams”, 
kaip dirigentų siuntimui pa
tikrinti chorus ir kt., kad tik 
darbas nė minutei nesustotų ir 
neatneštų kokios žalos, reika-

— Tik į vidų, tik j vidų, ki 
taip nemačys..., 
šeimininkė.

j Painted Desert Uranium and Oil 
; company has resumed exploration 
wi,rk in the Mount Spokane dis- 

t.trict despite snove, an official said 
t oda y.

W. M. Fredericks, secretary - 
■ treasurer, said up to five feet cf 
j sncw has been removed fr;m ac- 
i tess reads, a site cleared for dia- 
mond drilling and one shallow 
hole drilled.

Foed radioaetivity waa found in 
the hole, he said, and jp'round has 
been cleared for a seeond hole. 
The site is soutli of the Daybreak 
uranium mine.

He said Willard H. Persons, 
Worley, Idaho, company president, 
left for Utah yesterday to arrange 
for annual assessment work on 60 
claims held by the firm in tire 
Msab area. Diamond drilling is 
planed.

PADĖKA
Reiškiu širdingiausių jradčkų že

miau vardinamiems asmeninis, ku

rie aukojo savo kraujo mano gyvy

bei išgelbėti:
juokiasi j R_ Doinkienci, 4120 So. Franciseo;

! Laucevičiūtei, 2953 So. Archer; I). 

Norkaitytci 421S So. Roekwoll; A.
Mes griebėmės už tos “ste

buklingos” fconkos, nes dauge
liui komisijos narių plaukų 
jau lyg ir trūktinai... Nejuo- 
kai, besukdami galvas apie dai
nų šventės finansinius reika
lus, ko gero, galime dar ir 
plaukus atsiauginti...

Lauraičiui, 7229 So. \Vaslitenaw; R. 

Mozoliauskui, 7139 So. Maplevvood; 

Tadui ?»largiui, MIC; ‘‘Draugo” re

dakcijai; A. Vainai, 6821 So. Cani|>- 

bell; A. Vaitkevičiui, 2640 W. 69tb 

St.: A. Žygui, 4743 So. California; 

\ . Žygui, 4459 So. Riebmond St.

Taip pat dėkoju ponioms Sopliie 

Barčus ir Lilijai Vanagaitienei už 

nemokamai ii' taip nuoširdžiai skel

biant kraujo reikalingumą per jų

Čia jau galėjome ne tiktai 
galvoti ir rūpintis apie dainų
šventę, bet tokioje vaišingoje , velninąs radijo valandas, 

pastogėje ir tikrai nadainueti.... ,,, .r o •» - ! laip pilt dckoįų gailestinga|iu sc-
Juoba, kad mūsų gražioji šei-1 slltei iai llž taip'rūpes-

lmgą sumą pinigų pažadėjo pa- raioink§ Elaine irgi dideiė dai-; ti sl;Hlgin|;J h. sutciUi ge,*au.
skolinti pats kom.sijos pirmi-1 nininkė: net kelis metus daina-, sįų sąlygų tuojau po operacijos, 

n.nkas p. J. Pakel. Pralinks--; vo paa Alice Stephens. Tik mū 
mėjusi komisija už tai jam pa- gų m.ela Alicėlė šį kartą jau 
reiškė nuoširdžiausią padėką, nebenorėjo dainų: visiškai per- 

Po tokio įtempto posėdžio, vargusi nuo darbo ir rūpesčių 
kad doleriniais reikalais išvar- Taip ir baigėsi pirmasis posė

dis dėl finansinių rūpesčių pis 
p. J. Pakel.

Albinas Valentinas

gintos komisijos narių galvo 
nebe uz I vėi atilsėtų, ponia Pakel visus

maloniai pakvietė prie jos pa
čios skaniai pagamintų užkan
džių. Tikrai, pas ponus Pakel 
nepamirštas tradicinis lietu
viškas vaišingumas... Kalba su
kosi apie dainos meną. P. J. 
Pakel irgi didelis dainos mėgė
jas, ilgai dainavęs choruose.

Kunigui Zakarauskui aplankiu

siam mane ligoninėje ir suteikusiam 

Šv. Sakramentus ir sustiprinusiam 

mane sunkioje ligoje.

Be lo, dėkoju Draugo. Naujienų ii' 

Sandaros laikraščiams už įdėtus 

skelbimus.

dalykų spausdinimas, salės rei- po vakarienės abu šeimininkai 
kalai, o ypač dirigentų siunti-; turėjo neatidėliotinai išvykti, 
n.as patikrinti šventėje daly- todėl mus visus paliko savo 

degančiai dukrelės Elaincs globai, idantvaujanč.us chorus,
reikalauja pinigėlio. O iš kur ten "apac.oje” visi ka.p 

James Marlow j jo paimti, kad kasa dar tuštu- kįant “susipažintume...”
tėlė... Todėl ir sudaryta Fi- Tat gražioji Elaine ten muj 
nansinč komisija tiems reika-, *‘p(, sunkių darbų” ir galvosu- 
la.ms kaip nors patvarkyti. Tat kįų jr nusivedė. O ta “apačia”
ir susirinko pirman savo posė- 
din palaužyti galvas.

Finansinės komisijos pirmi
ninku maltiniai sutiko būti p. 
J. Pakel. Remisijos sekreto
rium pakviestas p. Kasakaitis.

chxh50 po ockj a o a a c o oo o o&ockkf

Jau išėjo iš spaudos
ANATOLIJ AUS KAIRIO

4 veiksmų istorinė pjesė iš 1863i 
metų sukilimo ir spaudos 

uždraudimo laikų

LAISVES medis
rcj_ Reikalaukite visuose knygynuose 

kaina tik $1.00 
Užsakymus su piuigals siųskite

— tai ištaigingai /rengtas pr:- 
vatiškas še:mininkų baras sa
vo svečiams. Kad baras ir 
“privatiškas”, bet jame gėry
bių daugiau negu kitur... Ir vis 
patys tauriausieji, o Elaine to-

ApBvarsčius visas pinigines j kįa pat vaišinga, kaip ir jos tė- 
bėdas, paaiškėjo, jog didžiausią! veiiaį. Todėl sau už padėjėją 
šventės išlaidų poziciją suda- už baro pasikvietė “bartende- 
rys, kad tik ir dalini, primo-' riu” dar ir mieląjį Albiną Dzit 
kėjimai chorų kelionių išlai-j voną... Bare šiuo laiku dau- 
doms Chicagon. Todėl visiems giausia meksikeniška gamyca, 
chorams išsiuntinėti aukų la- mat, jaunoji Elaine nesenai bu- 
pai, kad jie savo vietovėse pa- vo atostogų Meksikoje Lai ir 
rinktų aukų tam reikalui tarpe parvežė tėveliui dovanų... 
vietos geros valios žmonių. _ gitas tai “stebuklingas”, 
Taip pat ir Chicagoje kreipia-1 _ sako Elaine, rodydama to- 
masi į profesionalus, biznierius Rįą gražią bonką, — jį meksi- 
ir geros valios tautiečius pa- konai gamina iš tam tikrų 11-
remti šią šventę finansiškai. 
Juk tai pirmas toks didis įvy
kis visoje mūsų emigracinėje 
istorijoje ir tai turės parodyti 
plačiajai amerikiečių visuome
nei mūsų tautinį ir kultūrinį 
nemirtingumą. Todėl visi ge-

janų, iš kurių ir virves p na. 
Nuo šitos viskės, sako, tai tuo
jau atauga plaukai...

— Tai kaip jį vartoti: pilti į 
vidų, ar pilti ant plaukų...? — 
nejuokais susidomėjo p. V. 
Šimkus.

Dėka Viešpaties globos ii' jūsų 

jautrios širdies artimo meilei vėl 

sugrįžau nyveiiiiuaii su \ iltimi grįžti 

į mūsų, nors ii' nualintų. Imt labiau

siai už viski) mylimų Tecyiię Lietu- 

\ ą.

Pasilieku dekiuųas,

Leonas Savickas

KAZIU KRINGIO
GAZOLINO STOTIS
1601 W. OHIO STREET

(Astilaml ii- Oliio kampas)
Atll' kurni .auto reimvito <lurtiai 

pa I v rūsio mechaniko.
I.l. ClllJSAfr.AUi; 8-8115

liemkifc tlicn. hrauįįą!
D K A U O A s,

2.331 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, III.

TCtn no O 0001 o r l oreooooo OOO CK) OCKH

Fcr Heaiih Aid Ūse The Famous
The rnost esteemed cxtrm<or manu£actureti aince 
1938. Efficicnt and dumble so simplc even a 
child can operate it. 95L of the juice bars tise the 
JŪICEX. The JUCilX is retommended by many 
doctsrs.
\Vhen you get siek of being siek get a ”JUICEX” 
If vour dealer cnnnot supply ynu write to 
‘JUICKX“ Dept. L

DKAIIKNBKIUi PKODIJCTS MF«. (O.
23660 llarper Avė., St. Clair šliures, Mieli.

“JUICEX”
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LIETUVIŲ DEMOKRATŲ LYGA 
LINKIU VISIEMS LIETUVIAMS

LINKSMŲ S V. VKJAKŲ

ALF.KANŪER G. KUMSKIS
demokratu: KANDIDATE Kili 

TRUSTEE METROPOLITAN SANTTARY DISTKICT
OF GREATER CHICAGO

SINCERE BLESSINGS AND

A HAPPY EASTER

TO ONE AND ALL

FROM A

FRIEND

MAY THE RISEN SAVIOUS BLESS ALL OUR 

CLIENTS AND FRIENDS

BAUER’S SERVICE STATION
GEORGE & GENE BAUER, owners

PHONE RODNEY 3-9727

7618 West Touhy Avenue

May Ths Risen Saviour Bless Ali Our 

Clients and Friends

ILLINOIS INTERIOR 
FINISH CO

Phone TRiangle 4-6500

7521 ouift Greenwood Avenue
CHICAGO, ILLINOIS

MAY THE RISEN SAVIOUR .BLESS ALL OUR 
CLIENTS AND FRIENDS

NATTOLI BROTHERS
WHOLESALERS 0F FRUITS AND VEGETABLES

Phone DPvis 8-5500
2601 Cempster

) EVANSTON, ILLINOIS

MAY TIIE RISEN SAVIOUR BLESS ALL OUR

CLIENTS AND FRIENDS

DEARBCRN GLASS COMPANY
Phone I.Udlow 5-0900

6600 South Karlem Avenue 
CHICAGO 31, ILLINOIS

-Y

MŪSŲ KOLONIJOSE
Racine, Wis.

Stasio Tiežos paskaita

(bininkas, p. J. Kavaliauskas. Jis 
pabrėžė, kad amerikiečiai ne
pakenčia tuštumos ir yra pasi
ryžę užpildyti erdves didinga 
pramonės ir kultūros statyba, 
net nepalankiomis ir sunkiomis 
aplinkybėmis.

Savo įsitikinimui paremti jis 
čia pat skelbia vieną tikrai nuos 
tabu įvykį: nežinomo asmens 
$10,000 auką naujos mokyklos 
ir prieglaudos statybai. Visi il
gai ir karštai nežinomajam plo
ja. Po $1,000 aukojo kun. J. 
Čepukaitis ir C. Čeliadinai iš Phi 
ladelphijos. Be to virš tūkstan
čio gauta mažesnėmis, po $100. 
00 ir po $50.00, aukomis.

Mokyklot choras sugieda St.

<7
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MAY THE RI.SEN SAVIOUR BLESS ALL OUR 
CLIENTS AND FRIENDS

ATLAS WRECKING COMPANY
CONTRACTORS

RONDED — l.l( ENSED — INSURED

WRECKING—EKCAVATIMG
PlKuie TAylor 9-3214

1330 SOUTH 4VESTEKN AVENUE CHICAGO, ILLINOIS

V

rekcijoa pamaldos 6:30 vai., ry
tą. Kitos Mišios bus 9:30 vai., 
ir 11:15 vai. ryte.

Sekmadienj, kovo 25 d., įvyko j Šv. Kazimiero Klubo Koncertui 

mūsų parapijoje švento Tėvo j pritruks vietos

minėjimas. Parengimą atidarė ... .....
musų klebonas kun. dr. Vincas , 6““ meta,s 14 anksto P™d«J°
Andriuška, MIC. Paskui, kalbė- Sv' Kazlmlcr0 klubas dabo
jo pats Chiccgo Amcr'can reli- ta\ kad pasišoktų metinis kon- 
gijos skyriaus redaktorius, ccrtas- *ra Pakviestas ir Cht-
p. S. Pieša. Traumoje kaltoje CagC3’ 111" Vyrų,ch<]ras’ vad°- 
paminšjo dabartinta Popie-iaus1 vauJamas P Mtrutalčlo. Bus 
pastangas išlaikyti taiką pašau- ‘slc,S^‘ grai’? dlde“? Pi
lyje. Tnippat, kad reikia mels- m°s le‘dl"ys' Jau ba,?la
tis uš mūsų PopicSų. Filmos Blleta' lsPįat‘nti P° visą
buv0 labai turiningos: kelionėj™“1?- Kadang. miesto _________________________
į Romą, Italijos vaizdai, Vatika-' ^a dyba. leldz.a tik tam tikram Djeckson "Thanks be to God” ir 
nas ir anų metų Eucharistinis tlck ui žmonių būti kino ir kon- entuziastingai užbaigia mokyk-
Kongre an Brazilijoje. Reikia pa' aer?° sale6?' ,tai. b‘J<™a- “ )au 
sakyti, kad paskali ninkas yra't,ek y a ,,8p'?t;'!ta biletd; 
gerai susipaž nęs su savo tema ;'au. “T*’ b,le us’ ne uk >«- 
ir asmeniškai vra kalbėjęs su tuvlali ,r aletOB Ra,c'nc blz’ 
dabartiniu popiežium, bene du"*™ k'om dienom zuresim,

ar bus galima daugiau ir par- « . , v
Koncertas ivyks Amslerdam. N. Y.

los himnu. Vedėjas kviečia vi
sus į koplyč ą Švč. Sakramento 
palaiminimui, kuo ir ba'giamos 
iškilmės. M. R.

kartus.
Baliu nuairiiikiinas

Įdomus ir gyvas susirinkimas 
įvyko aną . ava tę Š v. Kazimie
ro parapijos salėje. Pirm. S. 
Budrys pateikė drenos programą 
ir pristatė susirinkimo pirm. 
kun. K. Vengrą, MIC. Pats 
pirm. S. Budrys pateikė savo, 
ilgą pranešimą. Kuopų vadovai 
pranešė savo apyskaitas. Revizi
jos komisijos vardu kalbėjo 
p. V. Kažemekaitis. Gyvai bu
vo klausomi ir priimti visų pra
nešimai.

Valdybos kandidatai yra: dr. 
Palaitis, kun. K. Vengras, MIC, 
I. Tiltonienė, J. Šilingas; E. 
Kleinotienė, J. Virbickas ir Mrs. 
Peik.

Velykų pamaldos

Velykų dieną, sekmadienį, ba
landžio 1 d., bus gražios Rezu-

BLESSINGS AND EASTER 
GREETINGS TO ALL

INDUSTRIAL 
ENGINE AND 

PARTS CO.

Phone LAwndale 1-1900

2345 So. Crawford Avė.
CHICAGO, ILLINOIS

Blessings and Easter Greetings 
to all

CHUCKS PIZZA
Pizza — Beef Sandwiches — 

Hamburgers 
ITALIAN STYLE

Phone CEdarcrest 3-4282

9970 S. Vincennes Avė.
Dclivery Service Within Two 
’ Mile Radius

duoti biletų. 
balandžio 21 d. Prisnigo 19 inčių

Kovo mėn. 15—16 d. Ams
terdame ir jo apylinkėse siau
tė didelė sniego pūga. Sniego 
iškrito 19 inčių. Prie darbovie
čių užsnigo automobilius, ku
riais darbininkai niekaip nega
lėjo išvažiuoti. Daugeliui teko į 
namus pėstiems eiti. Mieste ju
dėjimas buvo sustojęs. Prie 
gatvių automobiliai iš po snie
go kyšojo kaip maži kupsteliai. 
Šalutinėse .miesto gatvėse tiK 
po trijų dienų automobilius sa
vininkai išsikasė. Dėl didelės 
sniego pūgos įvyko daug susi
dūrimų ir nelaimių. Žmonės 
neatsimena, kad kovo mėn.

M.

Newton, Pa.
Prasmingos iškilmės

Seserų kazimieriečių pasiryži
mas pastatyti Vilią Joseph Ma- 
rie, Newtown, Pa., naujus augš- 
tesniosios merga'čių mokyklos 
rūmus ir senelių prieglaudą bu
vo viešai ir iškilmingai pareikš
tas kovo mėn. 25 dieną labai 
prasmingomis žemės šventinimo 
ir prakasimo apeigomis.

Dalyvavo Philadelphijos lie
tuvių parapijų klebonai — pre
latas I. Valančiūnas, kun. J. Če
pukaitis ir kun. dr. V. Martuse- 
vičius, Shenandoah klebonas
kun. J. Karalius, Eastono kle-,tiek būtl* Pasnigę
bonas kun. J. Gaudinskas, mi- 
sijonierius marijonas Tėvas J.
Mačlulionis, maristas Tėvas Raf 
tery: stovėjo sesers, mokyklos

SAVI DANTYS
— Panele, turite gražius dantis, 

— sako pavyduolė — ar tai jūsų 
nuosavybė ?

choras, mokinės, o aplinkui did-! — Tai klausimas! Aišku, ka?
žiulė minia mano- nuosavybė, pati pirkau i-'

Iškilmes pradėjo apeigų ve
dėjas, Vilią Joseph Marie kape
lionas kun. dr. M. Ražaitis, pa
aiškindamas žemės šventinimo 
ir prakas'mo apeigų prasmę. Že 
mė, sakė kalbėtojas, remia ir 
laiko visa, kas yr? sunku ir 
tvirta. Į ją atsirems taip pat 
naujosios mokyklos ir prieglau
dos pamatai. Tačiau mokykla 
tik tuomet tvirtai ant savo pa
matų laikysis, kai ji bus atrem
ta ne tik giliai į žemę suleis
tais akmenimis ir betonu, bet 
taip pat sveiko mokslo ir krikš
čioniškos kultūros pagrindais, o 
prieglauda tvirtai stovės, kai 
iš jos spinduliuos artimo meilės 
ir gailestingumo darbai. Kad tai 

1 įvyktų, reikia palaimos To, Ku-, 
rio rankų darbas yra pati mo-' 
tina žemė, be Kurio Apvaizdos 
niekas neįvyksta; be joą neį
vyks nei naujos mokyklos bei 
prieglaudos statyba, “Nes, jei
gu Viešpats nepastatys namų, 
veltui dirba tie, kurie juos sta
to”.

Toliau apeigų vedėjas kviečia 
Shenandoah kleboną kun. J. Ka 
ralių tarti svečiams sveikinimo 
žodį ir pašventinti statybos vie
tą. Kun. Karalius trumpai dė
koja svečiams už tokį gausų

tai už grynus pinigus.

Blessings and Easter Greetings 
to all

REELECT
CHRIST A.

J E N S E N
40th Ward

Democratic Committegmen

Blessings and Easter Greetings 
to all

SMITH’S GROCERY
MR. L. W. SMITH, prop. 

PHONE ATLANTIC 5-6437

5040 Washington Pk. Ct.
CHICAGO, ILLINOIS

f
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Blessings and Easter Greetings 
to all

K I S K O
STANDAR SERVICE 

STATION
MAIN ST. & S. NELTOR BLVD

VVEST CHICAGO, ILL.
Blessings and Easter Greetings 

to all.
A t A WIND0W SHABE CO.
ųuality Shadea—Venctian Blinda atsilankymą ir ragina čia prade

. ąąąn N. Clark, AM 2-iMll damam darbui PraSyti Augšdiau
------------------------------- ------- šio jo palaimos.
Blessings ^Easter Greetings | lSimpjicij(>8 vedamas

L BRODZINSKI
HARDWARE

2219 W. I8th PI., C A 6-2282

Blessings and Easter Greetings 
to all

ATOMI6 AUTO t TRUCK 
PARTS

2137 N. Dainėm, AR 6-1425

Blessings and Easter Greetings 
to all

BAIR HARDWARE
Lincoln Village Shopping Center 

FRE DELIVERY
IK 8-7911-12, 6161 N. Lincoln Avė.

Blessings and Easter Greetings 
to all

JOHN BROLLY
Used Trueks and Parts 

/ 420 IV. 18th SL, C'A 6-9933

Blessings and Easter Greetings 
to all

SHERIDAN 
RESTAURANT & COCKTAIL 

LOUNGE
3944 NORTH SHERIDAN KO A D

mokyklos choras sugieda Šv. 
Juozapo himną “Avė Joseph”. 
Po to kun. KaraKus, atsikreipęs 
j būsimų pastatų plotus, šlaks
to juos švęstu vandeniu, sidab
ro kastuvu Generalinė seserų 
kazimieriečių Viršininkė, Moti
na Teofilė išverčia sušalusią ve-- 
lėną.

Antrą programos dalį mokyk
loje pradėjo mokinių choras Fr. 
Schuberto “Avė Maria”.

Tolau vedėjas pakvietė kal
kėti prelatą I. Valančiūną. Pre
latas pareiškė, kad visi gali ir 
privalo savo aukomis plytą po| 
plytos naujiems rūmams su
nešti.

Paskutinis kalbėtojas buvo 
nuoširdus Vilią Joseph Marle į 
prietelius, nenuilstamas šios 
įstaigos Rėmėjų Kom:.tet0 dar-;

Linksmų 
Šv. Velykų Al Vaitis

May The Risen Saviour Bless All Our 
Clients and Friends

BETHANY METHODIST 
HOSPITAL PHARMACY

Phone LOngbeach 1-7644, 5629 N. Paulina St.
Chicago, Illinois

MAY THE RISEN SAVIOUR BLESS ALL OUR 
CLIENTS AND FRIENDS

E. C. MAHONEY’S 

TWIN CREEK VILLAGE
PHONE MOME1VCOD 3816

175th and Governor's Highway 
Hazel Crest, Illinois

MAY THE RISEN SAVIOUR BLESS ALL OUR 
CLIENTS AND FRIENDS

STONER’S CATERING SERVICE 
CHICKEN and RIBS for CARRY OUT

CLOSED EASTER SUNDAY

4640 N. Western Avenue, LO 1-3686

Blessings and Easter Greetings 
to all

ARGOS DUPAGE 
LIOUOR STORE
PHONE TERRACE 2-0333

711 St. Charles Rd.
ELMHURST, ILL.

Blessings and Easter Greetings 
to all.

THE MODERH 
SPECIALTIES C0.

Manufaeturers of Carton OpencrsjS
4391-03 Ogden Avė., RO. 2-8909
Blessings and Easter Greetings 

to all

DIVERSEY MUSIC CNOP
Phone M 8-9585,

519 West Diversey Park Way

Blessings and Easter Greetings 
to all

E. M. BRADY 00.
General Electric Appliances 

3964 8. Cheltenham PI.
SOUl'H SHORE S-6303

J?

MAY THE RISBN SAVIOUS BLESS ALL OUR 
CLIENTS AND FRIENDS

BELVEDERE RESTAURANT 
& LOUNGE

ANDREW & LENA MARCHETTI, ovvners
BErkshire 7-0512 6012 W. Grand Avė.

May The Risen Saviour Bless All Our 
Clients and Friends

RALEIGH FUNERAL HOME
2307-09 South Laramie Avenue

Phone BIshop 2-1799 
CHICAGO, ILLINOIS

■f

May The Risen Saviour Bless All Our 
Clients and Friends

^CHARLES TOLMAIRE and SONS
^^ROOFIMG & SHEET DIETAI COHTRACTORS"
Phone BOulevard 8-0505, . 3671 S.* State St.

CHICCAGO, ILLINOIS

-F

May Tho Risen Saviour Bless All Our 

Clients and Friends

SOIL TESTING SERVICE, INC.

Phcne PAItsadc 5-3046, • 3521 H. C csro Avė.

Chicago 41, Illinois
ZJ “ >

t



.o. MKMkAAftfi MfcAtoSAš, ČtfTČAČd, fhttMčfft šeštadienis, kovo 31 d., 1956

O U A K E R Los Angeles, Calif. Melrose Park, 111.
CHEMICAL 

PRODUCTS CORP.
WTSHES ALE THEIR FRIENDR1

i

AND ASSOCIATES

A VERY

HAPPY EASTER

Phone SO 8-2412
9243 So. Baltimore Avė.

BLESSINGS AND EASTER
GREETINGS TO ALL

HE ENEY 
FUNERAL HOME 

Phone BEverly 8-5500
2104 W. 95th St.

BLESSINGS AND EASTER
GREETINGS TO ALL

BRITE PLATING 
COMPANY

MR. EDWARD CHILICKI, prop. 
PHONE ARMITAGE 6-6440 

1752 N. Winchester Avė.
CHICAGO, ILLINOIS

BLESSINGS AND EASTER
GREETINGS TO ALL

KENILWORTH INN
FAMOUS FOR STEAKS,

CHICKEN and SHRIMP

Lincoln at Touhy Avės.
PHONE ORCHARD 3-3381

LINCOLNWOOD, ILL.

BLESSINGS AND EASTER
GREETINGS TO ALL

B U RKE 
PLUMBING CO.
PHONE HILLTOP 5-4868

9115 So. Kedzie Avė.
EVERGREEN PARK, ILL.

BLESSINGS AND EASTER
GREETINGS TO ALL

PEAR SON
AUTO SALES

PHONE HILLTOP 5-0124

9144 South Ashland Avė.
CHICAGO, ILLINOIS

Blessings and Easter Greetings 
to all

SENATE ELECTRIC
CONSTRUCTION CO. 
WILIAM IAKULLO 

1504 W. 18th St., CA 6-3757
>661 N. Ridge Avė., EP 4-5662
Blesaings and Easter Greetings 

to all.

L A S K E R
BOILER AND 
ENGINEERING

CORPORATION 
Phone LAfayette 3-3700

8201 SOUTH WOLCOTT AVĖ. 
CHICAGO, ILL.

BLESSINGS AND EASTER 
GREETINGS TO ALL

BLUE MOON 
LOUNGE

CHAS HENDERSON, prop. 
Entertainment Nightly

224 W. 63rd St., WE 6-9519

Blessings and Easter Greetings 
to all

BO Y E R 

CHEMICAL CO.
PHONE VICTORY 2-5624

2232 So. Wabaih
CHICAGO, ILLINOIS

Judintas Rytprūsių reikalas

ViBi lietuviai lino, kad šiau- , - „ ,
rinė Rytprtay dali, yra lietu- ko,L' B' “Py k nar"’ sua" 
viSka etnografiškai ir istoriškai, rink,man. Suatnnk.mti. p.rnun.n 
Dauguma tremtinių per Ryt-! ka™ P-^suskas ,r sekr p. 
prūsių, bėgo 1944 metai, ir'lt. Matkauakmnš. S,ame sus.rmk,- 
mena kokie .ten lietuviški vie-J m* kuvo ««*«»« apylinkes 
tovardiiai, žmonių pavardės ir ve,kloa ».em, metams
kiek daug senesnių vietinių gy. paJamU ’5la'dų sąmat,a' Ve‘k‘ 
ventojų mokėjo kalbėti lietuvis- Plane. 5T>atlnS<“ atkreiptas 
kai dėmesys 1 jaunąją kartą, kur}

norima apjungti atitinkama or- 
Būsimai taiko3 konferencijai ganizacine forma, kad jaunosios 

reikės nustatyti Europos vals- jėgos būtų tiesioginiai įjungtos 
tybių sienas, ta p pat ir Ryt- į L. B. veiklą. Tam tikslui nu- 
prūsius padalinti. Šiaurinė Ryt- matyta apylinkės sąmatoje ati- 
prūsių dalis (Tilžė, Gumbinė, tinkamos išlaidos suruošti jau-
Isrutis, Karaliaučius ir kt.) yra 
pastatyta ant lietuviškos žemės 
ir turėtų priklausyti Lietuvai.

šia tema kovo 11 d. Los An
geles, Cal., paskaitą lietuvių vi
suomenei skaitė G. Valančius, 
kuris pažymėjo, kad Potsdamo 
konferencijos metu sovietai 
skirstydami Rytprūsius į dvi da-

nimui iškylų, steigti sporto ra 
telius ir kitais būdais paįvai
rinti vasaros atostogų laiką.

Rudenį jaunimui numatoma 
organizuoti augštesniuosius li
tuanistinius kursus. Dabar vei
kiančią lituanistinę mokyklą 
L. B. apylinkė yra įpareigojusi 
materialiai ir moraliai remti.

......... Susirinkimo dalyviai gyvai dis-
..naudojos, hetuvių argumen- kuUvQ linKs veiklos , 

ta,s .r jų siaurinė daba (dabar jr kitu3 organilacinlus reikalua.
okupuota rusų) yra lietuviška 
o pietinė (dabar valdoma len
kų) yra lenkiška.

Būdinga, kad po Rytprūsių 
“padalinimo” iš Vilniaus buvo 
per radiją skelbiama, kad Lie
tuvai bus grąžinama lietuviška 
Rytprūsių dalis ir tuo bus ati
taisyta sena klaida. Tačiau, vė
liau kalbos nutilo ir dabar Ryt
prūsių lietuvišką dalį turi už
grobę kiti okupantai — sovie
tai.

Gavus lietuvišką dalį Lietu
vai, mūsų gyventojų skaičius 
padidėtų apie 30%, teritorija 
apie 16,000 kv. mylių ir pajūrio 
turėtume apie 300 km. plotą. 
Raginta lietuvius domėtis jūri
niais klausimais, laivininkyste.

Paskaita buvo įdomi, naudin
ga. Joje dalyvavo daug rinkti
nės Kalifornijos lietuvių visuo
menės: prof. M. Biržiška, prof.
Raulinaitis, Bernardas Brazdžio
nis, Alg. Gustaitis, Ant. Rūkš- viškųjų reikalų laikosi, 
telė, Jurgis Gliaudą, Dabšys,
Kojelis, Juozas Tininis, Mitkie
nė, A. Skirius ir daug kitų.

Po paskaitos vyko diskusijos.
Būdinga, kad visi kalbėjusieji 
parėmė prelegento mintį dėl lie
tuviškų Rytprūsių ir tuo klau
simu pageidauta lietuvių kultū
rininkų stipresnės akcijos.

Koresp.

Grand Rapids, Mich.
AUKOS LIETUVOS 

REIKALAMS

Minint 16-tąją Vasario Lie
tuvos reikalams aukojo: Po 10 
dol. — Jonas Paovys, Feliksas 
2ukaitis, Vincas Lukaševičius 
ir Frenkig Giedrys, šešis dol. 
aukojo Jonas Rauba. Po 5 dol. 
— dr. Gailiūnas, kun. Dieninis, 
kun. Lengvinas, Verutė Pivo- 
riūnaitė, Pranas Turjta, Anta
nas Kairaitis, Stasys Astras, 
Wallace Studio, Domininkas
Malakauskas, Mykolas Baniu- buvo paskirta iš 12 ^or
kai tis, Vaclovas Pūras, Kazys 
Seniūnas, Jadvyga Jonušienė, 
Jonas Jakštys, Antanas Berno
tas, Jonas Andružis, Aleksas 
Bernotaa, Stasys Balys, ir Vin
cas Strolis. Po 3 dol. — Liudas 
Mikužis, Vladas Matulis, Jo
nas Petrauskas, Kęstutis Step- 
šys. Po 2 dol. — Antanas Gir- 
ginas, Eng. Bliudnikaa, Maikis 
Kučinskas, Kostas Prelgaus- 
kas, Petras Oksas, Br. Žigonis. 
Pranas Genautis, Stasys Pa- 
riauka, Jonas Petronis, Kun. 
Kardauskas, J. Moris, Igna3 
Kušlikis, Petras Medelinskas 
ir Elena Frejerienė. Buvo au
kojusių po pusantro, po dolerį 
ir mažiau. Viso aukų surinkta 
240 dol. ir 65 et.

— Kun. Panavas dažnai čia 
lietuviams dvasiškai patarnau
ja, tačiau parapijiečiai labai 
pasigenda nuolatinio lietuvio 
vikaro. V.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

A. L. Bendruomenės veikla
Kovo 18 d. įvyko Melrose Par

Apgailėtina, kad aktyviųjų skai
čius nėra didelis. Visi apylinkės 
nariai turėtų nuoširdžiai supras
ti L. B. reikalus ir juos svars
tant aktyviau dalyvauti.

Dėka lituanistinės mokyklos 
mokytojų p.p. Markausko ir Ja- 
rienės įvairių parengimų bei mi
nėjimų metu meninę programos 
dalį išpildo tos mokyklos auk
lėtiniai. Jiems mielai talkinin
kauja p. V. Stankevičienė. Taip 
pat programų parengimui mie
lai talkininkauja sesės skautės, 
vadovaujamos p. Junkerytės. 
Būtų nepilna nepaminėjus p. J. 
Utaros, kaip vaidintojo ir reži- 
soriaus, kuris vadinimus paruo
šia su taip negausiomis meninė
mis pajėgomis.

Ligšiol Melros Pk. apylinkėje 
vyravo darni lietuviška veikla. 
Džiugu ir linkėtina, kad toji 
veikla ir darnesnis susiklausy
mas labiau apjungtų ir tuos, 
kurie kartais nuošaliau lietu-

Susir. dalyvis

Pittsburgh, Pa.
Nauja ALB vaidyba

Lietuvių Bendruomenės Pitts- 
burgho apylinkės valdyba iš
rinkta metiniame susirinkime, 
kuris įvyko kovo 18 d. Naujos 
valdybos pirm. V. Mažeika, sekr. 
V. Skemundris, ižd. A. Krapavi- 
čius. Revizijos komisijon V. Bo
sas ir P. Baltakis. Susirinkime 
buvo perskaityti aplinkraščiai 
ir metinė apyskaita. Susirinki
me dalyvavo 35 asmenys. Iš
reikšta padėka senajai valdybai 
ir palinkėta daug sėkmės nau
jajai. Tiek valdybos, tiek narių 
nuotaika pakili, skyrius veikia 
gerai. Skyrius Altui paaukojo 
20 dol. ir LB centrui persiuntė 
21.70 dol. Sanatna

Athol, Mass.
Athol šv. Pranciškaus para-

cesterio vyskupijos parapijų su 
rengti Šv. Valandą šv. Tėvo 
garbei jo 80 m. amžiaus ir 17 
m. popiežiavimo sukakčių pro
ga. Iškilmės buvo kovo 11 d. 
dalyvaujant prelatams K. Va- 
siui ir J. O. Brien, kuris pasa
kė išsamų pamokslą, apibūdin
damas Pijaus XII nuopelnus 
Bažnyčiai, šv. Valandos vedėju 
buvo vietos vyskupo paskirtas 
kun. A. Jankauskas. Jo asisten
tais buvo kun. J. Kidykas, SJ, 
ir kun. R. Drapeau. Parapijos 
klebonas kun. P. Juraitis gra 
žiai priėmė atvykusius svečius.

M. V.

foronto, Ont.
— T. L. choras “Varpas”

vienbalsiai nutarė remti Vasario 
16 gimnaziją, padengdamas vie
no mokinio išlaidas. Tam tiks
lui iš choro kasos paskirta $240, 
kurie persiųsti gimnazijos rėmė
jų būrelių centrui. Choras ba
landžio 14 d. koncertuoja Det
roite

CLASSIFIED AND HELP«WANTED ADS
M1SCELLANEOUS 

fvairūs Dalykai
LIET. APORAŪDŲ AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudoa. Automobi

lių finansavimas. Notarlataa. Valaty 
bSs patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudoa kitu, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAIbrook 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AGENCTI 
MH)0 8. Ashland Avė.. Chicago SO. 1U

ŠILDYMAS
A. Stončlanskas Ir A. Lapinu

nstoliuoja visų geriausių Ameri 
tos firmų gazu ir alyva kūrena 
nuo pečius (furnacea), visų dy 
Ižių oro vėsintuvus Air eonai 
doners) ir atlieka visus skardo* 
darbus
1546 S. 49th COURT, CICERO 
Tel. OLympic 2-9311 nno 8 vai 

ryto iki 5 vai. vakaro.
Telef. nno 5 vai. vak.: OLympl 

2-6752 ir OLympic 2-8492

P. STANKOVIČIUS
BAL ĖST. ir IN8UR. BROKERI 
’TETUVTŲ AUDITORIJA 

3138 So. Halsted St 
Pk DAnnbs 9-87M

ouaok pirkit! parduoti 
■klua, olsnlus. Parūpina paskola* 
-raudinius Ir daro vertimus. Trark 
migracijos dokumentus. Ofisas atds 
ss kasdien nuo 10—7

PLUMBING
Licensed, bonded plumben.

Joks darbas nėra didelis ar mažas 
(aukite dabar. Kalbame lietuviškai 

TeL REpublic 7-0844 
WAlbrook 5-3451

PROGOS — OPPORTUNITIES

Lietuvių rajone parduodama prieš 
1 1 m. įsteigta gėlių krautuvė h- vie
no augšto mūro namas. Priekis nau
jai atremontuotas. Gyv. patalpos už
pakaly. TURI PARDUOTI TUOJAU 
PAT. 2040 W. 47tli St. LAfayette 3- 
0008.

TRUCK-STOP UŽKANDINE. South 
Damen. Įsteigta prieš 15 m. Vienas gali 
apsieit. 10 “stools”—suolelių. Žema kai
na. GRovehill 6-9520.

PARDUODAMA TAVERNA, 
2822 W. 67th St. 
GRovehill 6-9640

JSIGYKITE DABAR !

GYVOJO ŽODŽIO 
SIMFONIJA

Kazio Bradūno

Devynios Baladės

Turinio skyriai: Prologas, Variaci
jos, Apeiginę, Metamorfozė, Milžin
kapiai, Lunatikai, Kapinės, Vitražas, 
Grabdlrbis, Apuolė, Epilogas.

Tai yra poezijos knyga, kurt nori 
atsimerkti skaitytojui kūdikiška šyp
sena Ir pasakyti jam stebuklingąjį 
žodį.

Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
141 psl., dali. V. Petravičiaus aplan
kas, kaina $2.00.

Lietuviškos literatūros ugdymas 
nėra vien rašytojų uždavinys.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Ava. 

Chicago 8, HL

llllllllllllillllllllllllllllltlimillllliillilllii

PER PASAULĮ KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezljo. 
inkinys. Nedidelis skaičius šio. 

knygos gautas šiomis dienomn 
'Drauge”, 2334 So. Oakley Avė 
TCCAGO 8, ILL. Knygos kalni 
dėtais viršeliais $2.
iiiiiiiiiiiiiiiNmiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

iiiiiiimiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

Raidž i y Pasėliai

Romanas
SI knyga, pasakodama kovos už 

spaudos laisvę žygius, yra ĮkvSpimų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti lietuvišką žodj. Ji yra puiki do
vana Jaunimui.

Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
3ii psl., Broniaus Mūrino viršelis, 
kaina |3.00.

Lietuviškos literatūros ugdymas 
yra visų susipratusių lietuvių darbas. 

Ulsakymus su pinigais siųski te:
“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avenne

CHICAGO 8, ILL.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

REAL ESTATE REAL ESTATE

Daugiausia sutaupysite pirkdami ir 
parduodami j»er šią įstaigą, nes čia 
rasite pigių ir vertingų namų visoj 
Cliicagoj. Teiraukitės:
A L O. BUUDRECKAS 

REAL ESTATE
4081 Archer Avė. (Prie Californijos) 

Telef. LAfayette 3-3384

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

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
#010 S. Cottage Grove Avė., Chicago 

Tel. HVdson 3-7828 
Namų PKospect 8-2530

TIK PAGALVOKITE $10,500 — 
PILNA KAINA. Mūrinis 2-jų bu
tų — 5 ir 4 kamb. Garažas. Gerame 
stovy. Apylinkėje 26th ir Sawver. 
Įmokėti $2*506. SVOBODA, 3739'W. 
26th St. LAwndale 1-7038.

Labai pelningas prekybai tinkan
tis mūrinis namas, didelio judėjimo 
centre, su 7 karnb. butu viršuj. Par
duodama už $26,000.

K. MALONIS
PRospect 8-2071

Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI 

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

Skubiai ir pigiai 
parduodama TAVERNA su 

ŠOKIŲ SALE.
Tel. LAfayette 3-9618

Prieš pirkdami ar parduodam 
namus, biznuis, sklypas ar flkiur 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
RBAI, ESTATE-INSURAHOl 

2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-8570 i vak. Ir

Beverly Shores. Pajamų nuosavy
bė. 2 apst. namai. 18 kb. ir 8 kb. 
Garažas. “Natūrai gass” apšild. ir 
ir virimui. Informacijai šaukite—

POrtsmouth 7-5866

SAVININKAS PARDUODA
kampinį, geltonų plytų, 2-jų bu
tų po 5 kamb. namą. 2 autom, ga
ražas. Stokeriu-karštu vandeniu 
apšildomas. Tile vonia. Aluminum 
kombinuoti langai. “Cyclone” tvo
ra, veneciškos užuolaidos. Arti 
mokyklos, bažnyčios ir transporto. 

PRIEINAMA KAINA

Tel. LAfayette 3-4670
$3,866 įmokant pirkaite 2-jų butų 
mūrinį 5 ir 6 kamb. Rūsys. Cent
rinis apšild. 2 autom, garažas. A 
pylinkėje 22nd ir Kostner. $16,- 
900 pilna kaina; skolą mokėti kaip 
nuomą. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LAvvndale 1-7038.
CICERO. $13,900 — pilna kaina 
už 5 kamb. Duplex namas tik 
8 m. senumo. Arti 58th ir 36th. 
Automatiškai alyva apšild. Įmo
kėti $3,000. SVOBODA, 6013 Cer- 
mak Rd. BIshop 2-2162.

MŪRINIS 3-JŲ BUTŲ — 6-6-5 
kamb. apylinkėje Lawndale ir 26 
St. 2 autom, garažas. Uždari por- 
čiai. $19,500 arba duokite pasiū
lymą. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St LAwndale 1-7038.

PARDUODAMAS namas 50x125 
pėdų, 2 krautuvės, 3 butai, salė li
kerių krautuvė, taverna ir resto
ranas. Pigiai parduodamas dėl li
gos. 2801 W. 38th St.

Geriausiai Rekomenduojame

GERIAUSIOS REKOMENDACI
JOS už gerą pirkinį. Per Mr. Svo- 
boda, 3739 W. 26th St., Chicago- 
je, skyrius 6013 W. Cermak Rd., 
Ciceroje, mes pirkome gražų 3 bu
tų namą: jis taippat mums parū
pino paskolą. Mes jį rekomenduo
jame visiems naujiems ateiviams 

j kaipo gerą ir patikimą asmenį.
I Mr. & Mrs. Kiudeles

2627 S. Drake Avė.

8kelbtia “DRAUGE“ apaimoka 

nea jis yra plačiausiai akaitomas 
lietuvių dienraitla, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems.
Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jia yra plačiausiai skaitomas 

n ■ • i n j 11 lietuvių dienraštis, o skelbimųRemkite dien. Draugi i

BRIGHTON PARKE
Mūrinis, 3 butai po 6 k am b. centr. 
šildymas, gražios išvaizdos namas.

Mūrinis 6 kmb., II aukšte, krau
tuvė ir 3 kmb. I a. 3000 įmokėti.

Medinis, 5 ir angį. skiepe 3 
kmb., centr. šild., garažas, prie 
pat mokyklos.

Medinis 2 po 5 kamb., centr. 
šild., šviesūs butai.

GAGE PARKE:
Medinis 2 po 6 kamb. centr. šil., 

garažas, 33 pėd. sklypas, dideli 
ir šviesūs kambariai.

MARQUETTE PARKE:
Mūrinis, 2 po 6 kamb. centr. 

šild., alyva.
KITUR:

Mūr., 6 ir 5 kamb. 56 ir Throop 
apyl., centr. šild. dideli kamb.

Mūr., 2 po 4, 53 ir Union apl. 
centr. šild., alyva, 60 pėdų skly
pas 4 auto garažas.

BIZNIO NAMAI:
Taverna ir 8 kamb. būt. Brigh- 

ton Parke.
Du mediniai namai: 2 butai po 

6 kamb. ir 2 — po 4 kamb. Brigh- 
ton Parke. $200 pajamų į mėnesį.

Turime namų visose kolonijose. 
Pildome Income Tax. Parūpiname 
paskolas.
ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2737 W. 43 St., CL. 4-2390

Kas, perkant arba parduodant na 
mus, norit sąžiningo Ir lietuviška 
nuoilrdaua patarnavimo kreipkite*

VENTA REAL ESTATF
4409 S. Fairfield, tel. LAf. 3-3881
Vai. Kasdien nuo 9—11 Ir <—7 vai 
vak Beštad. nuo 9 v. r. Iki 8 ▼. v 

Trečladineials uždaryta

Nejud. turto pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apdrauda, Notarijata 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS 

REAL ESTATE 
2735 W. 71st St. — WA1. 5-OO15

BU1LDING & REMODELING

KONTRAKTOR1US 
STANDARD BUILDERS, INO.
2523 W. 09 st. Chicago 29, III., 

PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjas 
Lietuvių Statybos Bendrove:
* stato namus pardavimui,
• priima užsakymus, i
* atlieka remonto darbus,
• {rengia aluminijaus langus ir i

duris. . !■ I
V. ŠIMKUS

Įvairūs pataisymui ir pardavimas.
Jei norite pirkti ar užsakyti namą 
kuris būtų gerat išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

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

Adresas: 4645 S. Keating Avė.
CHICAGO 32. ILLINOIS

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881

ĮĮIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU 
= LIETUVIŲ STATYBOS = 
| BENDROVE i

I MORAS I
= BUILDERS, INC. =
= Stato gyvenamuosius na- = 
= nūs, ofisus ir krautuves pa = 
= gal standartinius planus ar E 
= individualinius pageidavimus E 
= Įvairūs patarimai staty- £ 
£ bos bei finansavimo reika- s 
£ lais, skiciniai planai ir na- £ 
£ mų įkainavimas nemokamai E' 
£ Statybos reikalais kreiptis S 
E i reikalų vedėją šiuo adresu E
| JONAS STANKUS |
E kasdien nuo 4 vai. popiet S 
s TeL PRospect 8-2613 =
= 6866 SO. CAMPBELL AVĖ = 
= Chicago 29. Illinois = 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

GENERAL BLDG., repair, 
carpentry, painting, plastering, 
remodeling.

Free estimates.
REgent 1-0070

CARPENTERS
FREE ESTIMATE

RFJABLE
HOME REMODELING 

Attic Rnoms Plumbing
Room Additionfc Electric
Porchcs Heating
Garagcs Air-Cond.

DORMERS 
CApitol 7-4400

Eves. & Sun. Dl. 2-9103

HELP WANTED — VYRAI

V Y R A?
iki 40 m. amžiaus.

su mechanišku patyrimu
REIKAI.1NGI MOKYTIS

BODY & FENDERIŲ 

AMATO.
2-ra pamaina. Devyniasdešimts 
septyni iki šimto dolerių >į sav. 
pradžiai. Antvalandžiai. Nepa
prastai gera ateitis. Employ- 
ment Ofisas atdaras kasdien, 

šeštadieniais iki vidudienio.

NATIONAL LEAD
COMPANY

1710 So. Peoria 
CAnal 6-3710 

MR. WALTERS

GELEŽIES DIRBTUVĖJE 
(FORGE SHOP)

Reikalingi
KAITINTOJAI 
PADĖJĖJAI 
HAMMERDRIVERS 
HAMMERSMITHS 
SAW MEN

Augščiausias atlyginimas. Ligoni
nes ir gyvybės draudimai. Apmoka
mi šventadieniai. Apmokamos ato
stogos.

Kreiptis —
ANDERSON SHUMAKER CO. 

824 S. Central Avė.
(Užpakaly 832 S. Central Avė.)

DRAFTSMEN
DESIGNERS

Chicago Engineering firm offers 
permanent employment for tnecha- 
nical, structural and piping design- 
ers and draftsmen on heavy in- 
dustrial typo work.

Phone HArrison 7-9391

EXPERIENCED 
PAPER CUTTER

Nigbt shift. Many company bene- 
fits including hospital, Insurance and 
vacation plan. Apply —

CENTRAL ENVELOPE & 
LITHO CG.

7329 W. Harrison, Forest Park 
Porest «377t ES 91270

HELP^WANTED^lilOTERYS

HIGH SCHOOL GRADUATE
for general office work — neat 
appearance. Some typing expe- 
rience. Good starting salary. All 
company benefits.
Call YA 7-4345 for appointment. 

METROPOLITAN LIFE 
INSURANCE CO.

BOOKKEEPER TYRIST
Asst. to comptroller, 40 hr. 5 day 
week, permanent. Apply

MID-CITY 
MANAGEMENT C0.

1414 W. 63rd Street

HOUSEKEEPER
White or colored, reliable, over 35. 
Care for children 4 and 6. Room, 
board and $20 week.

Tel. Ui 2-9131
A T T F N T I O N

CHILDREN — TEEN-AGERS — 
ADULT8!

Enroli now to appear in thc Jo 
Kcitii ReviFwt June 17th at Xth St. 
Theater. Enjoy thc glamor of thc 
Mage while developing your talcnt 
^or dancing, «inging, acting, modell- 
’ng & fencing. Call us today or acc 
’is in person. 228 S. VVabash. WE. 
9-A272. Jo Keith Stndios

* D ft M E S I O I

SKUBIAI J1F.SKAU PUSININKftS-
KO mažam restoranui lietuvių kolo
nijoje atpirkti. Jncštl apie |t,ftOO 
Riznis duoda gerą pelną.

Tel. SPring 1-4595.

AUTOMODILM — TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS 
Uetuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
ttllek&mt motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 S. WF.STF.HN AVĖ.. PR 8-9533

PARDAVIMUI

KELIASI I FLORIDĄ. Tuojau turi 
parduoti 4 kamb. labai geru. baldus. 
Kaikurie beveik nauji — Saliono, 8 da
lių valgom., mieg. kamb. ir virtuvės. 
Du 9x12 kilimai, lempog, indai ir visi 
kiti reikmenys. Žema kaina. Kreipti. į 
savininką, šiokiadieniais, iSskyrus pir- 
mad., po 7 v. v., visą dieną sekmad.

Skelbkitės “Drauge”!



}
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Chicagoje
LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 

DRAUGIJOS VEIKLA

Š. m. ’ kovo mėn. 27 d. gyd. 
Strikolio kabinete įvyko eilinis 
Liet. Gydyt. draugijos susirin
kimas, kuriame buvo svarstyta 
draugijos einamieji įeikalai bei 
jos veiklos gairės.

Tarp kita ko buvo nutarta 
pagreitinti subūrimą visų Ame
rikos lietuvių gydytojų j Liet. 
Gyd. Sąjungą bei asociaciją. 
Draugijos valdyba ta kryptimi 
jau senokai pradėjo daryti žy
gių, užmegzdama ryš'us su New 
Yorko Lietuvių Gydytojų drau
gija, tačiau galutino susitarimo 
dar iki šiol neprieita. Pageidau
ta susirišti ir su Clevelando Lie
tuvių Gydytojų draugija ir pa
siūlyti jiems burtis į didesnį vie
netą.

Susirinkimas vienbalsiai pri-

Rochester, N. Y.
Nauja Alto Rochesterio skyr. 

valdyba

Š. m. kovo 24 d., Altą suda
rančių lietuviškų organizacijų 
atstovų susirinkime, buvo iš
klausytas senosioą valdybos 
praeitų metų apyskaitinis pra
nešimas, kuris visų buvo priim
tas su pasigėrėjimu.

Ateinantiems metams išrink
ta nauja valdyba sekančios su
dėties: Petras Norkeliūnas, pir
mininkas, Dr. VI. Lelis-Lelevi- 
čius, vicepirmininkas, Antanas 
Sabaliauskas, sekretorius, Jo
nas Morkūnas, ižd ninkas ir Ne
lė Viltnien’ė, valdybos narys.

Naujoji valdyba yra užsibrė
žusi pirmoj eilėj tinkamai pami
nėti birželio įvykius ir vasaros 
metu surengti Lietuvių d eną.

Valdyba y a pajėgi nugalėti 
visokias kliūtis ir turinti stiprų

ėmė Draugijos naujus narius, į Rochesterio ir apylinkės lietu- 
žemiau išvardintus gydytojus: j vių pasit kėjimą.
Alekną Antaną, Bakšį Joną, Liuk'anias koncertas

Narbutą Antaną, Strimaitį Pet- Solistas Vaclovas Verikaitis, 
rą ir Rėklį Vytautą — iš Chica- j garsus ne tik Kanadoje, bet jau 
gos, Kisielių Petrą ir Vaitaitį' su dideliu pasisekimu koncerta- 
Juozą — iš Cicero. vęs Chicagoje, Detroite ir kt.,

Geresniam draugijos narių mielai sutiko š. m. gegužės 5 d. 
sugyvenimui bei ark.mesn.-ajn duoti koncertą ir Rochesterio
pasižinimui nutarta gegužės 
mėnesį surengti Lietuvių Gydy
tojų draugijos narių bei jų sve
čių pobūvį. Pageidautina pobūvį 
ruošti gamtos pr'e^lobsty, kur 
nors Chicagos priemiesčių loka- 
luos (Country Club). Tam rei
kalui vadovauti apsiėmė Dr. Mil 
da Budrienė ir parengimų komi
sijos kolektyvas.

Sekantį susirinkimą dr. A. 
Garūnas skaitys paskaitą tema: 
Šių dienų tuberkuliozės gydymo 
problemos. L. V.

visuomenei. Rochesterio lietu
viai, seni ir jauni, su dideliu 
su3idomėjimu apie šį koncertą 
kalba ir nekantriai jo laukia.

Koncertą globoja Rochesterio 
ateitininkai. Alf. Stankaitis

Binghamton, N. Y.
Vasario 16 d. minėjimas 

Binghamtono lietuvių Lietu
vos nepriklausomybės 38 metų 
sukakties minėjimas buvo su
ruoštas vasario 19 dieną. 10:30

vai. ryte atlaikytos Šv. Mišios 
Šv. Jurgio bažnyčioje. 3 vai. po 
pietų Šv. Juozapo parapijos sa
lėje išpildyta šventės programa. 
Minėjimą atidarė Balfo pirmi
ninkas kun. E. Kiancev^čius.

Kun. E. Krancevičius pasakė 
kalbą apie laisvę ir kaip ji yra 
brangi. Para p'jos choras pa
dainavo, C. Lasieki išpildė solo, 
P. Slaneckas paskambino piani
nu. Lietuvių jaunuolių grupė pa 
dainavo keliao damas ir pašoko 
tautinių šokių. Da nas pianinu 
palydėjo C. Marčinskaitė, o šo
kiams akordeonu grojo D. Mar
tin. D. Martin vadovaujant pro
grama buvo užbaigta muzika.

Programoj dalyvavo: J. Gu
dauskas, K. Skreba, S. Mikala- 
jūnaitė, J. Grėblikas, C. Mar
činskaitė, M. Žiburaitė, J. Mar- 
činska, M. Guokas, J. M'sevi- 
čiutė, R. Micpoviliūtė, V. Mic- 
poviliūtė, L. Micpoviliūtė, D. 
Martin, A. Sedlek ir A. Hyrek, 
J. Leonard.

. Po programos buvo paruoš
tos vaišės. Vadovaujant E. Jaš- 
kau3k;enei ir P. Woska, rengti 
jas padėjo Fetrikon'enė, Mika
lajūnienė, Žiburailė, Giegždienė, 
Marčiunskienė, Marčiunska, Lie 
pienė, G. Cernas ir S. Krivickas.

Lietuvos laisvinimui aukojo: 
A. Grėbi kas 6 dol., Krasauskas, 
Liepa, Radin ir Bajoriūnas au
kojo po 5 dol., A. Misevičienė 
4 dol., lietuvių jaunuolių gru
pė aukojo 3.50 dol. Barzdukas 
ir Strolė po 3 dol., Mašinauskas 
ir Gieda po 2 dol. Kiti paaukojo 
po 1 dol. A. Gieda

KANADOJE
Windsor, Ont.

DOVANA KEFAUVERIAMS

David Kefauver, 10 metų amžiaus, senatoriaus Ester Ket'auver sūnus 
Washiugtone priėmė veršiuką, skirtą tėvui, iandidatuojančia.m į JAV 
prezidento postą. Veršiuką padovanojo Gąsdinę Retailėrs Assn. o£ 
New Hampsbire ir veršiukas buvo nugabentas j Kėtauverių ūkį, Teini.

“ALEKSANDRAS KUMSKIS BĖGA 

BE KONKURENCIJOS...”
ALBINAS VALENTINAS, Chicago, III.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
jįStžite’- it

Linki Visiems Lietuviams

JUOZAS SPAITIS
Republikonų kandidatas į kongresu nuo 

5-to Distrikto. Indorsuotas “Daily News”
f •< Vlaikraščio.

v: =

yra geležies 
pirmininkas -

dirbtuvių unijos

DALIS KIEKVIENO 
DOLERIO...

Kurį jūs uždirbate 
turėtų atsidurti jū
sų taupomoje są- 
skūtoie- Fairfield 

)ūsų pini

gai pelnys pastovius, 

augstesnius negu kitur 
dividendus du kart me

tuose su apdraustu 
saugumu. Fairiield

Savings yra North Sidės didžiausia taupymo įstaiga. 
Turtas virš $46,000,000.00 STIPRUS.

— Marcei. Grigaliūnas - Grigg

mirė kovo 26 d. Jis buvo seno
sios imigracijos ateivis. Kilimo 
nuo Biržų. Ligos priežastis — 

i apopleksija. Palaidotas iš Šv. 
Pranciškaus lietuvių bažnyčios. 
Gedulingas pamaldas atlaikė 
ir žodį prie karsto tarė kun. V. 
Rudzinskas. Velionis buvo gi
męs 1903 metais. Viengungis. 
Neturėjo jokių giminių. Palai
dotas draugų pastangomis.

— Nelė Petrauskaitė serga 
jau antri metai. Gydosi namto-1 
se, 1415 Marantete Avė. Jos 
koja sulaužyta į kelis gabalus 
auto nelaimėje 1954 metais.

— Vargon. Juozu Sodaičiu rū 

pinasi vietos kunigas. Jis jį 
atkvietė iš Winnipego. Surado 
butą ir darbą Canadian Bridge 
Co. Gyvena 1687 St. Luke’s gt. 
prie lietuvių bažnyčios.

— Vietos lietuviai ir kitos tau 
tybės minėsime gegužės 1 dieną. 
Paradas bus antradienio vaka
re apie 7 vai. po piet. Jis bus 
pradėtas nu0 savivaldybės na
mų ir eis centrine miesto gatve. 
Jackson parko stadione bu3 pa
rado užbaiga kalbomis ir mal
domis. Parade dalyvaus apie 
50,000 žmonių. Lietuviai, šita
me maldos ir propagandos para
de ir mes turime šauniai pasiro
dyti.

— šių metų rudenį turime di- 
’ džiulę JAV ir Kanados Lietuvių 

IV Dieną — Kongresą, Windso- 
re rugsėjo 1 — 3 dienomis. Bus 
daug įžymybių. Labai rimtai 
šiam kongresui ruošiamasi. 
Tarp jų yra pasižadėję dalyvau
ti vietos ordinaras vyskupas 
John Chr. Cody iš London, Ont., 

i ir J. E. vysk. V. Brizgyg iš Chi
cagos. Galimas dalykas, kad 
bus iš Romos ir vysk. V. Pa- 
dolskis. Laukiame svečių iš vi
so Amerikos kontinento. Jau 
daug iškilmėms pasiruošta.

Z. T.

Sekmadienį, kovo 25 d., Da- 
l riaus ir Girėno salėje Chicagoje 
įvyko didžiulis lietuvių demokra 
tų sąskrydis. Šitas neeilinis su
buvimas buvo skirtas pagerbi
mui ir supažindinimui mūsų ži
nomojo tautiečio ir veikėjo A- 
leksandro G. Kumskio, kuris at 
einančiuose rinkimuose kandi
datuoja į Cook apskrities sani
tarinio distrikto trustisto arba 
patikėtinio pareigas. Tai yra 
augštos ir atsakingos pareigos.

va, trumpai supažindina su lie 
tuvių demokratų veikla.

— Pati didžioji Chicaga yra 
amžina demokratų tvirtovė, bet 
tolesni užmiečiai, kur jau gyve 
na daugiau turtuolių, linkę į 
respublikonų pusę, — sako jis. 
— Chicagoje demokratai turi 
35,000 vadinamų “kapitonų”. Jie 
turi 600 — 650 balsuotojų savo 
apylinkėje ir jų pareigos yra 
prieš rinkimus visus tuos rin
kikus asmeniškai aplankyti ir

irgi kandidatuo- 
ja į senatorius. Na ir mūsų Al. 
Kumskis — į Cook apskr. sani
tarinio distrikto trustistus. Al. 
Kumskis į rinkimus “bėga” vie
nas, be konkurentų, todėl balan
džio 10 d. rinkimuose nominaci- 

i ja jam užtikrinta. Kiti turės pa
sirungti. Deja respublikonai ne 
davė nė vienam lietuviui parti
jos “palaim'nimo”. Ir jei kuris 
į rinkimus “bėga”, tai tik pri- 
vatiškai ir savo rizika...

M-r. Juozaitį irgi kažkas nusi
tempia už rankovės. Šiandien 
jis čia šeimininkas, daug turi vi
sokių rūpesčių... Kas gi nepažįs 
ta Jack Jačio? J s turi augštas 
pareigas demokratų partijoje, 
yra nepailstąs Dariaus ir Girėno 
posto veteranų veikėjas, o “pri
vačiame gyvenime” yra Chief 
Clerk of County Court.

Salė jau pilna. Ūž'a kaip bi
čių avilyje. Eteb u, ar tik vien 
senosios kartos ateiviai? Kur gi 
tau... Matau vieną, antrą, tre
čią... O tenai jau susimetęs vi
sas “bunčius” naujųjų. Dauge
lis jų jau tapo š'og šalies pilie 
č.ais ir įsijungia į šio krašto po
litinį gyvenimą. Daug, oi daug 
jų jau šia s metais dalyvaus rin
kimuose ir balsuos už sau pa
tinkamus kandidatus. Argi ma
žai mes turėjome ir ypač dabar 
turime politikų...

Antroji Bendruomenės 

Tarybos sesija

(ref. įstatų k-jos pirm. J. Šlepe
tys), Kultūros Fondo nuostatų 
projektas (ref. KF valdybos 
pirm. J. Kreivėnas), Kultūros 
kongreso (ref. LB valdybos na
rys Alf. Mikulsks); pasaulio 
lietuvių bendruomenių seimo 
šaukimas (ief. LB valdybos pir- 
minink. St. Barzdukas), finan
siniai Bendruomenės reikalai 
(ref. LB valdybos ižd. J. Sta- 
niškis), e'namieji reikalai ir se
sijos uždarymas.

Bendruomenės Tarybos posė
džiai yra vieši, tad juose malo
niai kviečiami dalyvauti ir sve
čiai. Tikimasi, kad didesnio dė
mesio parodys ypačiai Clevelan
do lietuviai. BV inf.

t
JUOZAPAS. 7ALIJS

Gyveno 38 19 S. llulsted St. 
Tel. FRontier 6-0633

Mirė kovo 30 d. 1956. atliuli 
kęs 58 rta. umžiuus. Gimė Lie 
tuvoje; kilo iš Papilės para.

Amerikoje išgyveno 46 ni
Pasiliko dideliame nuliudi 

i»w> duktė Josephine, 2 sūnūs. 
Walter, marti Mary bou ir 
Richard, 2 broliai: Kazimieras, 
jo žmona Helen ir jų šeima ir 
William, švogeris Pranciškus 
Za langėmis su šeima, švogerka 
Sophic Pocius, jos vyras Alek
sas ir jų šeima, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė Teisybės Mylėtoji, 
Draug.

Kūnas pašarvotas .Antano -M 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
balandžio 3 d., iš koplyčios 8:3 ) 
vai. ryto bus atlydėtas j šv. 
Jurgio parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnūs ir
marti.
Laidotuvių direktorius Anta

nas M. Phillips. Tel. YArds 7- 
3401.

Bendruomenės Tarybos prezi
diumas balandžio 21 ir 22 d. 
šaukia antrąją Bendruomenės 
Tarybos sesiją. Ji įvyks Cleve- 
lande Carter viešbučio patalpo
se (Prospect ir E. 9 gatvių kam
pas) šia darbų tvarka: iškil-1' ■ ' -
mingas sesijos atidarymas, apy-
skaitiniai JAV LB valdybos pra Skelbtis “DRAUGE” apsimoka,
nešimai, Tarybos narių pasisa- Pla™ausiai skaitomas
. . ’ ». L , I lietuvių dienraštis, o skelbimųkymai dėl pranešimų, Bendruo- Įmina yra prieinama vialema 

menės įstatų keitimo projektas ««iiiiiihiiiihiiiiiiiiuhiiiiiiiuuuiiiiiiiiii»

n
FAIRFIELD
Ojomis
AND LOAN ASSOGATION

1 1601 MUwowk«« Avąaue
Cki<ag»47. III. Iv 4-3400

Šį gausingą sąskrydį surengė I paraginti, kad “demokratų tvir- 
Lietuvių Demokratų Lyga, ku- tovė’”‘nesugriūtų, o labiausiai 
rios pirmininku yra Jack L. Juo savo partijos narius “ganyti”, 
zaitis - Jatis. O taip pat ir A-j kad rinkimų metu kuris nenu- 
merikos Lietuvių Pilieč'ų ISą-| slystu nuo “partijos linijos”... 
junga. Mieste yra 50 seniūnijų.

Dar prieš 2 vai. į Dariaus ir i ~ Kas sudaro Lietuvių De- 
Girėno salę dalyviai jau plaukė! m°krtų Lygą?
ištisa srove. Mat Chicaga yra i sudaro skyrių arba
demokratų tvirtovė. Pagerbimo I wafdų atstovai. Visur mes 
dalyvių tarpe buvo daug žinomų į turime savo skyrius. Pvz. Ro- 
veikėjų, politikų, profesionalų ir

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS 

A. f A.

MARIJONA LAUČIENE
Kovo 29 d. sueis vieni metai, kai mirė mūsų brangioji ma

mytė. Paminėti šias liūdnas sukaktuves, už jos sielą esame už
prašę šv. Mišias Nekalto Prasidėjimo Panelės švenčiausios baž
nyčioje 1956 m. balandžio 2 d. 7:30 vai. ryto.

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus šiose 
pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis pasimelsti už mūsų bran
gios mamytės sielą. Vaikai ir Anūkai

selande turime labai veiklų sa
vo 99 “wardą” arba skyrių, ku
rio pirmininku yra naujasis at
eivis.

— Ar sunkiai partija duoda 
savo “palaiminimą” lietuviams 
kandidatams?

— Demokratai ne taip sun
kiai, — sako p. Juozaitis. — 
Šiais metais su partijos “palai
minimu” į rinkimus “bėga” šie 
lietuviai demokratai: Mickevi
čius Antanas į Cicero miesto ta 
rybą, Vladas Baltis iš Riversi- 
de — j III. valstybės senatorius. 
Domikaitis iš 7 distrikto, kuris

biznierių, tiek iš lietuvių, tiek 
iš kitataučių tarpo. Pats Al.
Kumskis tik bėga, tik bėga...
Mat daug rūpesčių: čia dar rei
kia kai ką salėje patvarkyti, rei 
kia gausius svečius priimti. Taip 
iš visų kampų ir girdėti: “Al...
Al...” Visi gi pažįsta šį stam
baus sudėjimo, malonios išypse- 
nos dorą vyrą, visi spaudžia jam 
ranką, kad šis net nespėja... Vi
si linki gero vėjo!

Jack mus supažindina su mū
sų veikėjomis demokratėmis, be 
tvarkančiomis ties'og kalnus su
dėtų dovanų. Bet gaila... mes 
jau pažįstami. Tai ponia D. Ka
minskienė ir p-lė Mikužiūtė. Šios
visos gausios Apvanos skiriamos į de"eiop'7o~> ‘oZ'nuturai

Creative talcnt, be individuul and 
ex|ir<‘HH it in $our homo witli sclf- 
confldeiice.

<’uH H V. 3-1) 24
ii...  ... ...r....... . ■ "i.i.i rr'' ‘i imimuM

įeinant'esiems ir kortų bei kau 
liukų ločimo pramogai.

— o —
Ponas J. Juozaitis, kuris yra 

šio “sąskrydžio” vyriausioji gal-

prašo: 1) rūpintis, kad visi mū- ' 
sų chorai, net ir atokiausiai esą, 
galėtų į Dainų šventę patekti be 
didelių sunkumų; 2) skirti sub
sidijas Dainų šventės reikalams 
iš savo kasų; 3) pagal reikalą 
organizuoti atskirose vietovėse 
komitetus Dain į svontei mora

iiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiitiiiitifiiHi'ūiii'iu'iiiiiiiiiiitiiimfiiiiiiiįiiiiiiiiiiiiiiiiiit

PERSONALIZED 
DECORATING PROGRAM 
l'Oll TIIE HOME M AK Eit

li jau perskaitei P. Kesiuno 
romaną

Tarp Žalsvu Palapinių?
Dr. A. Baltinis zavo recenzijoje 

apie S) romaną taip raSo: P. KeslO 
no romanas “Tarp žalsvų palapinių’ 
gražiai iAkolia tą pasiaukojimo didu- 
jną, kur) beviltiškoje kovojo dfil tau
tos laisves parode Lietuvos partiza
nas, tą Idealizmą, kuriuo degė mūsų

Kolegas
DR. STASĮ ir MARYTĘ ANKUDUS 

ir jų dukrelę MILDĄ 
giliai užjaučia dėl jų dukrelės ir sesutės
mirties,

J. I». Balčiūnai 
• P. Z. Kaziai

J. J. Meškauskai
J. I. Stankaičiai

Bendruomenes 
aplinkraštis Dainų

šventės reikalu
Kovo 19 d. Bendruomenės vai 

dyba išsiuntė aplinkraštį Nr. 7 
Dainų šventės reikalu. Priminu
si Dainų šventės reikšmę, Ben
druomenės valdyba toliau apy
gardų bei apylinkių valdybas ir 
kitus Bendruomenės organus

Jaunimas, liedamas kraują dėl savo 
liai ir ma'erTlai remti; gražu i *em6s, tuos didžiuosius nuostolius, 

.... • . , (kuriuos mums reikėjo pakelti dviejųbutų, jei HiUOS komitetus suda- okupacijų replėse. Todėl šį romaną 
skaitome su malonumu Ir dideliu surytų jtak'ngcrn'cji mūsų žmo

nės: vietos k vi turus, visuome-
sldomejlmu. Ypač romane minimi 
žygiai žavlH Jaunimą Ir kels Jo dva- 

. . ..... , . i šią. šis romanas, atskleidžiąs mūsųnes ir politikos veikėjai, draugi-i hsrdlžkai tragiškus epizodus. yrs 
jų reprezentantai, parapijų klc-1**1^^’plndulyl tremties idealizmo 

bonai ir 1.1. 296 pusi. Kaina |3.00
Bendruomenės valdyba visus 

kviečia Dainų šventei rengtis pa 
gal šiuos šūkius: Visa Dainų 
šventės pasisekimui! Tegul 
skamba mūsų dainos po šaiir 
plačiausias! B V im.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, fllinoii

A. A.

IGNACAS SAVICKAS
6619 SOUTH ELIZABETH STREET

Mirė 1956 m. kovo 28 d., H vai. vakare, sulaukęs senatvės. Gimė 
Lietuvoje, -Šiuulių a|wkr., Pakap-s jMtriip., A'uiorakių kaime.

Amerikoje išgyveno 50 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Aleksamlra, pagal tėvus K ažukauskaitė, 

2 posūniai: Petras Burneika, marti Aldona; Aleksandra Burneika, 
marti Virginia, 3 anūkui, brolio dukterys F. Ciechnnowieh ir šei
ma, švogeris Kazimieras Kažukauskas, jo žmona Aliec ir š< inui ir 
kiti giminės drangai ir pažįstami.

Buvo TT. Marijonų Rėmėjų Draug. amžinas narys, TT. Jėzuitų 
Rėmėjų Draug. amžinas narys, TT. Pranciškonų Rėmėjų Garbės 
narys, Nekalto Prasidėjimo Seselių Rėmėjų Amžinas narys, l.ab- 
darių Amžinas narys, Šv. Kazimiero Vienuolyno rėmėjas, Amži
nojo ir Gyvojo Rožančiaus Draug.

Kūnas pašarvotas Antano M. I’hillips koplyčioje, 3307 Lituaniea 
Avė.

Pirmadienį, balandžio 2-1 rą dienų 8:30 vai. rito Ims lydimas iŠ 
koplyčios į Ši. Jurgio pirapijos bažnyčių, o |K> gedulingų jiumaidų 
bus laidojamas Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Ignaco Savicko giminės, draugai ir pažįataiui nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam Įtoskutiaį 
patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę lieka: žmona, posūniai, marčios, anūkai ir giminės, 
latidotuvių direktorius Antanas M. Phillips. Tel. YArds 7-.340I



I

H DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAC-O, ILItfNOTS šeštadienis, kovo 31 d , 19"6

/ mui
X Aloyzas Baronas pradėjo 

dirbti “Draugo” redakcijoje.
X J. J. VV’ailkevieli iš Chica- 

gos paaukojo 11 dol. T. Mari
jonų Statybos fondui. Tėvai 
Marijonai nuoširdžiai dėkoja.

X Pranas ir Marijona Ru
dis, 831 W. 33 st., Velykų pro
ga paaukojo Balfui 5 dol. per 
A. Banį.

X Padegėlių tėvų saleziečių 

koplyčiai kun. dr. J. Prunskis 
po gaisro įtaisė ciboriją (litur
ginį indą Švenčiausiajam laiky
ti).

X Cecilija, Steplianija ir Al

bina Urba iš Chicagos paauko
jo tabernakulį ir kieiiką naujai 
Tėvų Marijonų koplyčiai įam
žinti savo mirusių tėvelių var
dus a. a. Praną ir Marijoną 
Urbą. Tėvai Marijonai nuošir
džiai dėkoja.

X Balfui drabužius aukojan- 
tieji prašomi kreiptis Balfo 
Chicagos apskr. valdybos na
rio Kerulio adresu: 2421 W. 
45 st. Pas jį yra drabužiams 
sandėlis ir juos priima vaka
rais.

X Dail. Tado Sparkio realis
tinio meno paroda, kuri buvo 
savaitę Lietuvių auditorijoje, 
pasibaigė kovo mėn. 25 d. va
kare. Ją spėjo aplankyti apie 
300 žmonių. Parodoje buvo iš
statyta 40 paveikslų. Dailinin
kas per tą laiką pardavė 8 pa
veikslus.

X A. a. Marcinkui mirus, 
gyv. 4531 S. Sacramento str., 
Chicago, Ilk, jo bendradarbiai 
Commonvvealth Edison Co., vie
toje gėlių, suaukojo džiova ser
gantiems lietuviams Vokietjoje 
šelpti 33.25 dol. ir juos perda
vė Balfo Chicagos apskričiui 
Balfas džiovininkų vardu šiems 
aukotojams taria padėką.

X šv. Jurgio parapijos salė
je įvyko Šv. Kazimiero vietinio 
skyriaus vajaus vakarienė. 
Skyriaus valdyba ypatingai dė
koja prel. B. Urbai už salę ir 
nuoširdžią paramą. Programai 
vadovavo kun. Zakarauskas. 
Dalyvavo kun. B. Budvitis ir 
pasakė kalbą. Vaišes paruošė 
E. Stanevičienė, Juškienė ir E. 
Perkumienė.

X Pasisaugokite pardavėjo, 

kuris bando parduoti knygas 
jaunimui, t. y., lyg enciklopedi
ją vaikučiams. Kartais parda
vėjas prašo pasirašyti, kad jis 
aplankė namus, o tikrumoj tas 
kvitas yra pasižadėjimas pirkti 
knygą, kaip pardavėjas sako, 
lengvais išsimokėjimais. Pra
šome būti atsargiems, ypač 
tiems, kurie mažiau supranta 
anglų kalbą.

X Mažosios Lietuvos Bičiu

lių draugijos valdytos posėdis 
\vyko kovo mėn. 23 d. Lietuvių 
auditorijoje. Dalyvavo dr. Kas
ytis, J. Gaižutis, M. Jagutis, 

A. Gintneris, G. Bučmys ir P. 
Bagdonas. Svarstyta dr. Vydū
no vardo premijos parėmimo 
klausimas, paskaitų ciklo ba
landžio mėnesį užbaigimas, 
glaudesnio bendradarbiavimo 
su giminingomis organizacijo
mis reikalas, nario mokesčio 
rinkimas ir metinio narių susi
rinkimo klausimas, kuris įvyk3 
balandžio mėnesį prie vaišių 
stalo.

X “Dainavos” ansamblis ko
vo mėn. 17 ir 18 d. d. koncer
tavo Hamiltone ir Toronte, Ka
nadoje. Abejuose miestuose an
samblis buvo šiltai sutiktas ir 
priimtas kanadiečių lietuvių. 
Hamiltone po koncerto Tautos 
Fondo rūpesčiu buvo suruoštos

IŠ ARTI
J. A. VALSTYBĖSE

— Algimantas Kazakevičius,
sūnus Kazakevičių, gyv. Balti- 
more, Maryland, Milvvaukee, 
Wisc., inžinerijos mokykloje 
įtrauktas, kaip gabus studen
tas, į garbės sąrašą. Algiman
tas baigęs Wuerzburgo gimna 
ziją yra minėtoje mokykloje 
paėmęs elektros inžinerijos 
kursą. Studentas keturis me
tus tarnavo JAV kariuomenė
je

— Vytautas F. Beliajus, 1540 
Tenth Avė., San Diego 1, Cal., 
išleido labai gražų lietuvišką 
ir turiningą Velykinį Vilties 

žurnalo ųumerį anglų kalba. 
Pagrindinis ilgas straipsnis ja
me yra apie Lietuvos istoriją. 
Antras, apie dainas ir šokius. 
Trečias, apie lituanistiką, turi
ningai iliustruotas. Ketvirtas: 
“From Verba to Jurginės, 
Eastertide in Lithuania”. Nu
meris tikrai pagirtinas ir tin
kamas jaunimui. Jo didesnį 
skaičių užsisakė Lietuvos Kon
sulatas Chicagoje.

— Dr. Stasio Daugėlos, West 
Hudson liogninės (Kearny, 
N. . J.) gydytojo žmona, ir 
uoliai studijuojančios George- 
town Un-teto School of Me- 
dicine (Washington, D. C.) Ma- 
rijos-Žibutės motina, Vera Vai- 
ginytė-Daugėlienė, gailestingo
ji sesuo dar iš Lietuvos mokyk
los, gyv. 181 Tappan St., Kear
ny, N. J., neseniai išklausiusi 
specialų iš psichiatrijos ir psi
chologijos mokslų kursą New 
Jersey State Hospital School 
of Nursing, Greystone Park, 
N. J., ir sėkmingai išlaikiusi 
visus reikiamus egzaminus, 
specialiu raštu (antspauduotu 
Certificate.) gavo registruotos 
gailestingos sesers (R. N.) ti
tulą, visas teises ir oficialų lei
dimą praktikuotis savo specia
lybėje.

—Gabrielis Rajeckas, 16 me
tų, Gonzagos augstesniosios 
mokyklos Washingtone senjo
ras, laimėjo trečiąsias iškalbos 
varžybas, kurias suruošė Ame
rikos Legionas.

KANADOJ
Jeigu eilinių kanadiečių tar

pe retkarčiais pasitaiko nesim
patingos nuotaikos naujųjų 
ateivių atžvilgiu, tai Toronto 
spaudoje matosi visai kitos 
pažiūros. Visi trys dienraš
čiai savotiškai jaukia tendenci
ja vis daugiau vietos skiria 
naujiesiems piliečiams.

The Telegram jau iš anks
čiau įsivedęs New Canadian3 
skyrių du kart savaitėje duo
da žinių apie įvairių tautybių 
kultūrinius pareiškimus. The 
Globė and Mail dažniausiai sa-

vaišės, kur tarp daugelio vietos 
organizacijų atstovų ir veikė
jų pasidalinta įspūdžiais ir ska
niai pasivaišinta. Toronte Pri
sikėlimo parap. komitetas ir 
P. B. R. Moterų būrelis daina- 
viečius gražiai priėmė ir pasoti
no. O Toronto “Varpo” choras 
savomis mašinomis pervežė 
dainaviečius iš koncerto salės 
į gelež. stotį ir, dalyvaujant 
choro dirigentui St. Gailevičiui 
bei valdybos nariams; įteikė 13 
siuntinėlių su labai vertingu tu
riniu kelionei.

X Studentų meno vakaras. 

Chicagoje pirmą kartą toks 
įspūdingas bus balandžio mėn. 
14 d. Lietuvių auditorijoje. Stu
dentų at-kų Korp! Šatrija ruo
šia dainos ir muzikos progra
mą, kurioje dalyvauja svečiai 
dainininkai iš Philadelphijos — 
Audronė Gaigalaitė, iš Detroito 
— Pranas Zaranka ir broliai 
Antanas ir Juozas Polikaičiai. 
Solistams akompanuos chica- 
gietis M. Motekaitis.

Po koncerto bus šokiai, gro
jant Balio Pakšto orkestrui.

IR TOLI
vo vedamųjų puslapyje talpi
na ilgokus straipsnius, kelian
čius mintį, kad nežiūrint įvai
rių priekaištų, Kanadai reika 
linga padidinti savo gyventojų 
skaičių, tuo labiau, kad naujie
ji ateiviai užsirekomendavo 
kaip pavyzdingi piliečiai. Pa- ' 
starasis laikraštis rodydamas , 
gerus norus persispausdina net 
iš kitų laikraščių tipingesnius 
straipsnius iškeldamas ryškius 
faktus, kad naujieji kanadie
čiai ne vien užima senųjų vie
tas, bet šalia kultūrinio įnašo 
daugeli atveju įsimušę į savo 
srities verslą suteikia galimy
bes ir kitiems aprūpindami 
juos darbu.

Lietuvių didesnį dėmesį pa
traukė Toronto Daily Star pa
staruoju metu beveik kas ke
lintą dieną įsidėdamas straips
nių ir nuotraukų apie lietuviš
kąsias aktualijas. Vienu atve
ju skaitome apie sparčiai au
gančią Prisikėlimo parapiją, ki
tą kartą konsulas Gylys aiški
na kaip trys Kanados lietuviai 
— komunistai grįžę okupuo- 
ton Lietuvon dingo be žinios. 
Kitą dieną šalia aprašymo 
nuotraukoje matome sovietų 
laikraštuką lietuviškai sten
giantis įkalbėti pabėgėlius grįž
ti tėvyėnn. Aprašant lietuviškų 
jaunavedžių pradinį gyvenimą, 
šalia nuotraukos su pasitenki
nimu skaitome apie bolševizmo 
grėsmę privertusią apleisti tė
vynę. S. P.

II ALI JOJ
— Romos lietuvių bendruo

menės iškilmingas susirinkimas 
įvyko kovo 15 d. Buvo pasvei
kinti Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo komiteto vadovybės 
asmenys: Vliko pirmininkas 
Jonas Matulionis ir Vykdomo
sios Tarybos pirmininkė Alena 
Devenienė. Po trumpo Italijos 
Lietuvių Bendruomenės Tary
bos pirmininko kun. dr. Vytau-i 
to Balčiūno žodžio, Vyriausiojoj 
Lietuvos Išlaisvinimo komiteto 
pirmininkas Jonas Matulionis 
kalbėjo apie komiteto veiklą ir 
konkrečius jo uždavinius Lie
tuvos laisvinimo kovoje. Vyk
domosios Tarytos pirmininkė 
Alena Devenienė savo kalboje 
priminė visų lietuvių pareigą 
bendradarbaiuti Lietuvos lais
vinimo pastangose. Susirinki
mas buvo užbaigtas Lietuvos 
himnu.

— Daug sveikinimo laiškų. 

Popiežiaus Pijaus XII sukak
ties (kokios?) proga iš lietuvių 
pusės telegramomis ar laiškais 
Šv. Tėvą sveikino Vyriausiasis 
Lietuvos Išlaisvinimo komite
tas, Bendrojo Amerikos Lietu
vių šalpos Fondo pirmininkas 
kan. prof. Končius ir kiti. Iki 
šiol Pijus XII jau yra gavęs 
apie 27,000 sveikinimo laiškų 
iš visų pasaulio kraštų.

Bando 2,000 vaistų
Iki liepos mėn. 1 d. nutarta 

išbandyti apie 2,000 chemikalų- 
vaistų, jieškant priemonių 
prieš vėžio ligą. Apie tai pa
reiškė Amerikos Kovai Su Vė
žio Liga draugijos medicinos 
ir .mokslo direktorius dr. Char
les S. Cameron. Bandymai vyks 
penkiose laboratorijose. Jau 
dabar žinoma apie 17 vaistų, 
kurie sulėtina vėžio plėtimąsi. 
Dr. Cameron kalbėjo 350-čiai 
savanorių darbininkų, kurie 
Illinois valstybėje neri sukelti 
$1,450,000 kovai su vėžiu. Lė
šos numatomos sunaudoti ple
čiant tyrimus, pravedant ati
tinkamą visuomenės švietimą, 
ruošiant medicinišką personalą. 

Pabrango važma
Rock Island geležinkelio li

nijoje, kuria naudojasi kaiku- 
rie Chicagos priemiesčių gy
ventojai, per paskutines 10 
dienų pabrangino 15%.

AZIJA NORINTI JAV PAGALBOS

JAV sekretorius John Dulles snvo prnneSiinc per radiją-televiziją po
sake, jog laisva Azija nori JAV pagalbos. (INK)

CHICAGOS ŽINIOS
Aš verksiu rytoj

Kino teatruose šiuo metu 
eina filmas “PU Cry Tomor- 
row”. Tai filme atkurtas gyve
nimas aktorės Lillian Roth. Ji 
pati anksčiau garsėjo kino ek
ranuose, pasisekimo susilauku
si susikrovė apie milioną dole
rių, tačiau mirus jos sužadėti
niui, nenumaldomo skausmo 
prislėgta ji tapo alkoholike. 
Jos pasirodymai scenoje nu
trūko, santaupos sutirpo, pa
kartotinos vedybos buvo nelai
mingos, ji ėmė grimsti į patį 
gyvenimo dugną, tapusi pasi
baisėjimu pačiai jos motinai. 
Ją protarpiais ėmė kankinti 
baltoji karštligė ir nevilties 
kankinama ji galvojo užbaigti 
savo gyvenimą.

Ir tada ji peržengė slenkstį 
būstinės Anonymous Alcoho- 
lics. Čia rado daug nuoširdu
mo. Jos kambarėly dieną ir 
naktį kaikurį laiką budėjo tie, 
kurie patys buvo nugalėję šią 
baisią nelaimę. Lillian gavo 
naują impulsą ir pakilo iš be
viltiškos alkoholikės gyveni
mo į normalią moterį, kuri su
darė tvarkingą šeimą, ėmė gel-

sceną, pasidarė paskaitininke. 
Pradėjo naują gyvenimą.

Filmas, nors ne spalvotas, 
bet vaidyba stipri. Susan Hay- 
ward pagrindinį vaidmenį at
lieka gabiai ir filmas yra ga
vęs Akademijos premiją. Žiū
rovų itin lankomas.

Dėl pastatymo būtų nebent 
galima prikišti, kad galbūt per
daug jau koncentruojamasi į 
alkoholikės pergyvenimus, per- 
mažai j ekraną išvedant jos 
naują, pasitaisiusios kelią. Pla
čiau apie šį pastarąjį laikotar
pį randame pačios Lillian Roth 
atsiminimuose, surašytuose tal
kinant Mike Connolly ir Gercld 
Frank, pavadintuose tuo pačiu 
vardu — “I’ll Cry Tomorrow’ 
(pavadinimas, kaip filme pa
aiškinama, susidaręs iš motinos 
žodžių, kuri verkiančiai mer
gaitei siūlydavo raudojimą ati
dėti rytojui). Šiame leidiny 
plačiau nupasakojama, kaip ta 
gabi aktorė, paskaičiusi knygą 
apie Fatimą, susidomėjo kata
likybe, pati tapo katalikė, įsi
kūrė su vyru Fort Lodedale, 
kur ir dabar tebegyvena.

Ši atsiminimų knyga para
šyta nuostabiai gyvu stiliumi, 
išleista ir pigiąja laida, kainuo
jančia tik 25 centai, ir ją labai 
rekomenduotina paskaityti. Net 
ir suklupusiam žmogui priduo
da daug naujo ryžto, matant iš 
kokių bedugnių dar galėjo pa
kilti ta moteris. Ši knyga yra 
laimėjusi Christoferių premiją.

Labdaros vajus
Chicagoje prasideda katalikų 

labdaros vajus, kuris baigsis 
motinos dienoje. Jam vadovau
ti pakviesti Chicagos Naciona
linio Banko ir Trusto bendro
vės pirm. Arthur T. Leonard ir 
Mullaney, Wells and Co. inves
tavimų bendrovės pirmininkas 
Paul L. Mullaney,

Nugalės vaikų ligas
Sveikatingumo, fizinio auklė

jimo ir rekreacijų darbuotojų 
suvažiavime Chicagoje kalbėję 
-JAV generalinis chirurgas Le
onardas A. Scheele, pranašau 
damas, kad už 30’ metų ameri
kiečių jaunimas bus laisvas nuo 
dantų gedimo, nebesi rgs poliju 
ir širdies reumatiniu drugiu. 
Tą žada medicinos pažanga. 
Anot minėto paskaitininko, 
šiuo metu jau 1,100 vietų turi
ma vandens fluoridacija, ka3 
sulaiko dantų gedimą vietovė
se, kur iš viso gyvena 21,200,- 
000 žmonių. Nauji metodai gy
dant nuo plaučių ligų, influen- 
zos, sifilio, apendicito ir kaiku 
rių kitų ligų per paskutinius 15 
metų jau išgelbėjo apie pusant
ro miliono gyvybių. Per pasku 
tinius penkerius metus žymiai 
sumažėjo mirtingumas nuo ki
tų užkrečiamų ligų, pvz. tuber
kuliozės. Nors vėžys dabar yra 
didžiausias žmonių žudikas 
JAV-se, tačiau tarp jaunimo ir 
vaikų daugiau mirčių atneša 
susisiekimo nelaimės.

Suvažiavimas turėjo apie 
5,000 dalyvių.

Policininko geras darbas
Susisiekimo policininkas Ge- 

rald Meade sulaikė anglų kal
bos mokytoją Lake View mo
kykloje — Joną J. Walsh — 
už skubėjimą. Negalėjo atimti 
jo šoferio leidimo, neg leidimo 
data buvo išsibaigusi. Reikėjo 
užstato, kurio mokytojas netu
rėjo. Mokytojas supykęs api
barė policininką, tačiau šis ne
sijaudino, aiškino, kad taip elg
tis reikalauja policininko pa
reigos. Mokytojas būtų likę3 
daboklėje, tačiau jį areštavęs 
policininkas pats iš savo kiše- 
niaus uždėjo $25 užstato ir mo
kytojas buvo paleistas. Walsh 
buvo labai dėkingas, paaiški
no klasėje apie policininko ge
rą darbą ir 175 mokyklos vai 
kai policininkui pasiuntė pilnus 
dėkingumo laiškus.

Išteisino detektyvą
Prisiekusiųjų teismas rado 

nekaltu detektyvą William 
Dawes, kurs birž. 24 d. nušovė i 
mokytoją Eugenijų Veseckį. 
Detektyvas aiškino, kad tai pa
daręs gindamas save. Jis pa
stebėjęs girtą vairuotoją. Jį 
vijęsis. Vairuotojas staiga su
stojęs ir detektyvas įvažiavęs 
į šio mašiną. Tai buvo mokyto
jas Veseckis, kurs įpykęs puo
lęs detektyvą su metaliniu 
vamzdžiu, susuktu į popierį. 
Besigindamas detektyvas už
puolus! peršovęs.

Tikrinti vyresnių akis
Vienas Illinois universiteto 

profesorius ragina kas dveji 
metai patikrinti akis asmenų, 
vyresnių kaip 40 m. amžiaus. 
Tai padėtų apsisaugoti nuo 
glaukomos.

2,203 šunys parodoje
Šiandien, šeštadienį, Inter

national Amphitheatre patal
pose (Halsted ir 42) atidaro
ma šunų paroda, į kurią iš 37 
šio krašto valstybių ir iš Kana
dos suvežta 2,203 šunys.

Miesto planavimo įstaiga
Chicagos meras Daley Mies- ’ 

to taryboje įnešė sumanymą 
įsteigti Chicagos Planavimo) 

į komisiją, kuri pramatytų reį-Į 
I kiamus ateities pertvarkymus.' 
i Ir ligi šiol veikė planavimo ko
misija, bet ji buvo sudaryta iš 
savanoriškų asmenų, nors prie 
jC3 buvo priskirtas 35 žmonių 
apmokamas techniškasis per 

i sonalas. Pagal naują tvarką — 
pianavimo komisijos vadovybė 
būtų miesto administracijos 

į skiriama ir kontroliuojama, šis 
naujas sumanymas priduotas 
svarstyti Finansų, Planavimo 
ir Butų komitetams.

Vėl tardo psichinį ligonį
Chicagos policija, jieškodama 

kaltininkų trijų berniukų nu
žudyme, nutarė vėl ištardyti 
vieną psichinį ligonį, kurs įta
riamas galėjęs nužudyti ber
niukus. Jis buvo tardytas anks
čiau, bet, ryšium su kurčio-ne- 
bylio liudininko Rohlfes pareiš
kimais, kilo naujų įtarimui

Paliko 5 milionus
Dalininkas popierių ir me 

džio pramonės fabrikuose — 
Charles H. Worcester — mir
damas paliko penkis milionus 
dolerių, iš kurių $950,000 skirti 
labdarai, o kiti — giminėms. 
YVorcester mirė kovo mėn. 23 
d., sulaukęs 91 m. amžiaus. '

KAS KĄ IR KUR
.— Krikščioniškos demokratijos 

vienminčiam*. Būdami kovojančios 
tautos vaikai, visuomeninį darįią 
vertiname, kaip pirmąją priemo
nę tautos laisvei atgauti ir lietu
vybei išlaikyti. Lietuvą norime 
matyti krikščionišką ir demokra
tišką. Tačiau, kad tuos du gyvy
binius principus įgyvendinus, rei
kia ne tik vyresniesiems būti or
ganizuotais, bet ir jaunimui tuos 
principus pažinti,- mokytis, auklė
ti. Konstatuojame sveiką reiškinį, 
kad gyvasis akademinis jaunimas, 

į vad. studentija, susiorganizavo 
1 Chicagoje j Krikščioniškos Demo- 
| kratijos Studijų Klubą ir su entu- 
I ziazmu studijuoja ir praktiškai 
dirba religinį, labdaros, kultūrinį, 
socialinį, ekonominį ir politinį dar
bą ir ruošiasi nepriklausomam gy
venimui. Tiesa, nėra valstybiniai 
politinio gyvęiumo, todėl nėra ga
limybės šioj srity reikštis, bet už 
tat yra labai platus laisvinimo ba
ras, kuriam talkinti ateina veik
lioji studentija jos gyvenimo ri
bose.

Kad paremtų jaunimo gražiąsias 
pastangas, kad geriau pažintų vie
ni kitus, vyresnieji ir jaunesnieji 
š.m. balandžio 7 d. (šeštadienį), 
7 vai. vak. Don Varnas Posto sa
lėje, 6816 So. Western Avė., Chi
cagoje, ruošia vakarą—pobūvį su 
vakariene, programa ir pasilinks
minimu. Visus narius, vienminčius 
ir krikšč. demokratijos idėjų prie- 
telius prašome vakare dalyvauti 
ir tuojau registruotis pas vieną 
iš šių asmenų: 1) J. Bičiūnas, 5347 
So. Paulina, tel. GR 6-6637, 2) K. 
.Povilaitis, 6538 So. Western, tel. 
PR 8-3684, 3) A. Repšys, 807 W. 
68 St., tel. HU 3-1802.
L.K.D.S. Chicagos skyr. Valdyba 

Krikšč. tiem. Studijų Klubo
Valdyba

Kada galima išgydyti vėžį?
Dr. Cameron, kalbėdamas 

Kovai Su Vėžiu draugijos su
važiavime, pažymėjo, kad būtų 
galima dvigubai daugiau išgy
dyti vėžiu susirgusių ligonių, 
jeigu kiekvienas anksti kreip
tųsi pas gydytoją ir liga būtų 
anksti pastebėta.

Daug dulkių
Prie Illinois Technologijos 

instituto veikiąs Armour Tyri
mų institutas praneša, kad va
sario .mėnesyje Chicagoje vidu
tiniškai į kiekvieną kvadratinę 
mylią iškrito po 57.2 tonos dul
kių. Sausio mėnesį tebuvę iš
kritę 44.8 tonos.

I Lauko teatras — pavojus 

lėktuvams
Prie O’Hare aerodromo pri

vatus asmuo rengia lauko kino 
teatrą, kurio ekranas, augštai 
iškeltas, sudarys pavojų lėktų-! 
vams. Jau dabar keliami pro
testo balsai.

Už neteisingą kaltinimą 
— $340

Lucille Parafiniuk, 29 m.

amžiaus moteris, buvo nubaus
ta $340 už neteisingą kaltinimą, 
kad susisiekimo teismo rašti
ninkas už kyšį panaikinąs by
lą.

AKADEMIKŲ BALIUS
Maloniai kviečiame atsilan

kyti į Tradicinį Akad. Skautų 
PAVASARIO ŽIEDŲ BALIŲ 
š. m. balandžio mėn. 7 d., Mari
ne Ballroom. Programoje S. Vėl 
basio baletas, Akademiškas 
Trio, premijuojamas rožių val
sas ir kiti siurpryzai. Šokiams 
gros Br. Jonušo orkestras. Sta
liukai užsakomi telefonais 
BO 8-8319 arba HE 4-0166.

NAUJŲ MAŠINŲ 

FONDAS

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

DĖMESIO, DĖMESIO

Tikrai verta dėmesio ši nau
jiena. Galima pasiųsti į Lietuvą 
ir į kitus kraštus AKORDIO- 
NUS, FOTO aparatus ir kitus 
vertingesnius dalykus labai 
greit ir nebrangiai. Kreiptis: 
J. Karvelis, 3322 S. Halsted st., 
Chicago, Iii., tel. YArds 7-0677.

P. S. Naujos rašomos MAŠI
NĖLĖS turi pilną lietuvišką 
raidyną ir keturis kitų kalbų 
raidynus. Šios MAŠINĖLĖS 
pasižymi gražumu, gerumu ir 
pigumu. Naujam kataloge rasi
te visas senas ir naujas lietu
viškas knygas, gramofonams 
plokšteles, gintaro dirbinius ir 
kitus lietuviškus meno kūri
nius. Katalogo kaina tik 90 
centų.

Seriansla knyga vasaros atostogoms 
AIZIYZO BARONO

SODAS UŽ HORIZONTO
Romanas

A. Baronui nepritrūksta naujų 
santykių nu aplinka ir naujų Iftralft- 
kos priemonių tiems santykiams U- 
relkfttl. Oyva knygos tema, Įdomūs 
personažai Ir spalvinga kalba padės 
jums praleisti atostogas.

Knygos aplankas dali. Algirdo Ku- 
rausko. JI lftletsta LletuvlSkoo Kny
gos Klubo 1956 m., 264 psl., kaina 
2.60 dol.

Knyga gaunama:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago 8, III.

šie asmenys:
Frank Žilionis ..............$2.00
J. A. Vaichunas .......... 1.00
Peter Kiršinąs............. 1.00
A. Jonikas ................. 1.00
Leonas Baltrukonis .. . 1.00
Antanas Rimkus.........  1.00
Feliksas Bačiauskas .. . 2.00
St. Gegeckas ............... 1.00
VI. Ilginis ................... 1.00
Balys Lauce ............... 1.00

STATYBOS FONDAS 
Aukojusiems Statybos Fon-

dui tariame nuoširdų ačiū. Au-
ko jo šie asmenys:

A. Markužienė ...........  1.00
Ant. Baronaitis .......... 100
J. Eidukas ................... 1.00
M. V. Bunevičius .... $0.50
Dr. J. Balčiūnas.........  1.00
YValter Semikewich ... 1.00
A. Ramanauskas ........ 1.00
Monica. Pielikienė ........ 1.00
Bronius Gieda ................ 1.00
Juozas Sabaliauskas .. 1.00
Pius P. YiVicker ........... 1.00
Jaunutis Gilvydis........ 1.00
J. Dobrovolskis .......... 1.00
Jonas Skladaitis .......... 1.00
M. Krikštopaitis .......... 1.00
Z. Vičiulis ......... 1.00
Jos. Žemaitis ............. 1.00
W. Koppas ................. 2.00
R. Ingelevičienė .......... 1.00
Ona Mankienė ............. 1.00
A. Brūžinąs....... ......... 1.00
A. Dailidis ................. 1.00
A. Kupcikevičiua 1.00


