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AR LIETUVOJE KEISIS POLITINIS STATUSAS?
Sovietinei propagandai prireikė 

naujo triuko šaltame kare
STOCKOLMAS, Švedija, bal. 23. — Suomių „Uusi Suomi“, 

paskelbęs iš Londono pranešimą apie tariamą Pabaltijo valstybių 
politinio statuso kitimą, betgi prideda reikšmingą komentarą, pa
žymėdamas, jog Pabaltijo pabėgėlių sferos Stockholme apie tokį 
dalyką dar nieko nežinojusios.

Iš viso pabaltiečių pabėgėlių į 
tokius reiškinius žiūrima labai 
atsargiai ir santūriai.

Greičiausiai tai esąs koks nors 
sovietinės propagandos triukas, 
kurie jiems prireikė šaltajame 
kare, — pažiūrėti, kaip į tai bus 
reaguota ir kokios padarytos iš
vados.

Trumpai iš visur
• Komunistai kas mėnuo Va

karų Vokietijoje infiltruoja apie 
200 savo paruoštų agentų, prane
ša „Der Europaeische Osten“. 
Agentai paruošiami 5-se atskiro
se agitpropo mokyklose Rytinėje 
zonoje. Pasiunčiami į Vakarus 
agentai gauna tokius nurody
mus: užimti reikšmingas pozici
jas įmonių tarybose ir profesi
nėse sąjungose; skatinti visokius 
nepasitenkinimus algomis ir 
streikus, kelti bei kurstyti nera
mumus. 'Pasiunčiami agentai tu
ri taip užsimaskuoti ,kad jokiu

Laikraščio samprotavimas
Jeigu iš tikro būtų norima vyk 

dyti šios rūšies sovietinį planą 
Pabaltijo valstybėse, tai — bent 
formaliai — reikštų žymų jų da
bartinės padėties pakitimą, sam
protauja laikraštis. Tuo būdu bū
tų mėginama anuoliuoti 1940 m. į nekristų į akį ir neatrodytų 
rusų įvykdytą okupaciją ir įjun- komunistų agentais. Jų kontrolė 
girną į Sov. Sąjungą, o Pabaltijo į§ Kremliaus taip organizuota, 
valstybės gautų formaliai stali- jOg MVD neištikimuosius galėtų 
ninėj 1936 m. Sov. Sąjungos kiekvienu metu pasiekti ir likvi- 
konstitucijoj pažymėtą teisę iš (ju-ti.
Sov. Sąjungos išstoti.

Tačiau iš tikro tai nė kiek ne
pakeistų Pabaltijo valstybių fak
tinės padėties, nes komunistinė 
sistema, kontroliuojama Sovietų, 
veiktų ir toliau. Sovietų karinė ir

• Adlai E. Stevenson atnauji
no savo kaltinimus, kad Sovietų 
Rusija sumuša Vakarus šaltaja
me kare.

• Senatorius Estes Kefauver

60,000 parašų 
peticiją įteikta

premjerui Edenui
LONDONAS, bal. 23. — še

šiolika tūkstančių Rytų Europos 
pabėgėlių, gyvenančių Britanijo
je, praėjusį sekmadienį žygiavo 
Londono gatvėmis. Jie šiuo žy
giu pareiškė protestą Sovietų 
Rusijos vadams, besisvečiuojan
tiems Londone, kurie yra paver
gę ištisą eilę valstybių.

Vadovaujami gen. Wladyslaw 
Anders, buv. lenkų kariuomenės 
vado, jie padėjo gėlių vainiką 
prie žuvusiems už laisvę pamink- 
1 ir įteikė peticiją su 60,000 para
šų premjerui Edenui. Dešimties 
tomų peticija apeliuoja į Britani
ją, kad ši primintų Chruščevui ir 
dėl likimo 11,000 lenkų karinin
kų, kurie tebėra bolševikų ran
kose.

Lenkai, ukrainiečiai, čekoslo- 
vakai, vengrai ir pabaltiečiai, at
vykę iš įvairių Britanijos vieto
vių, dalyvavo protesto demons
tracijoje prieš jų kraštų paver
gėjus.

Amnestija lenkams?
VIENNA, bal. 23. — Varšuvos 

radijas praneša, jog Lenkija ruo
šiasi amnestuoti daugiau 70,000 
politinių ir kriminalistų kalinių. 
Radijas sako, kad 30,000 kalinių 
bus paleista, o kitiems būsią 
bausmė sumažinta. Paleistieji, 
girdi, atgausią nuosavybę ir civi
lines teises.

Amnestija, girdi, palies ir len-

Atominės energijos pirmininkas Lewis Strauss buvo priimtas po
piežiaus Pijaus XII privačioje audiencijoje. (INS)

Chruščevas su sėbrais
pasmerkė save pačius

Spec. Eltos atstovas Strasburge
STRASBURGAS, Prancūzija, bal. 23. — Pavergtųjų Europos 

Tautų specialioji sesija Strasburge šių metų balandžio 15 d. visais 
balsais priėmė į pavergtuosius kraštus — Lietuvą, Albaniją, Bulga
riją, Čekoslovakiją, Estiją, Latviją, Lenkiją ir Vengriją tokio turi
nio atsišaukimą:

ūkinė įsrava ir toliau pasiliktų, (D.y Tenn.) irgi prisijungė prie 
pastebima pabaltiečių pabėgėlių Adlai E. Stevenson, kad Jungti- 
sluogsniuose, — rašo „Uusi Šuo- nės Amerikos Valstybės baigtų 
mi“. ; vandenilio bombų bandymus.

o ,. . i • Prezidento EisenhowerioSu dideliu atsargumu i . . . .. *! ekonominis patarėjas numato,
Apie tariamą Pabaltijo kraštų kad darbininkai 1956 m. gaus ge- kų pabėgėlius, gyvenančius Va

politinio statuso keitimą pranešė 
ir norvegų spauda. Oslo mieste 
leidžiamas „Norges Handels- of 
Sjfarts Tidende“ betgi pastebi, 
kad tokį pranešimą reikia priim
ti su labai dideliu atsargumu.

Ūkinė struktūra nepakeista
Vokiečių Hamburge leidžiamos 

„Norddeutsche N a c h r ichten“
1956. IV. 11 paskelbė savo ben
dradarbio W. Helandcrio iš Hel
sinkio pranešimą, kuriame nuro
doma, kad trijų Pabaltijo respu
blikų sostinėse partiniai sekreto
riai pareikalauti savo pareigas 
pamažu perduoti „draugams lat
viams, lietuviams ir estams“. Ry
gos, Talino ir Vilniaus įstaigų 
vadovai, jeigu jie yra rusai iš 
Sov. Rusijos, turėsią grįžti atgal 
į Maskvą ir eitąsias pareigas
perduoti vietinės kilmės komunis i baslį tarp Britanijos ir Jungtinių 
tams. ! Amerikos Valstybių, šis vizitas i

Minimajame pranešime toliau Londone gal duos progos Chruš-! 
skelbiama, kad, „perdavus val-!čevui ir Bulganinui aplankyti 
džią“, Kremlius vėl galįs grąžinti Jungtines Amerikos Valstybes 
trims Pabaltijo valstybėms ne- ■ po prezidento rinkimų. Jei mes Į 
priklausomybę. 1 pasidarysime draugais su JAV, s

Tačiau, patikrinus šį reikalą 
Rygoje, buvo patirta, kad Mas
kva betgi davusi nurodymų visų 
trijų kraštų ūkinę struktūrą pa
likti nepakeistą. Vadinasi, ne
galvojama atšautkj nusavinimus 
arba ūkininkus paleisti iš kol
chozų.

rus darbus ir gerą atlyginimą. karuose.

Pabėgėlių protestai Londone
LONDONAS, bal. 23. — Sovietų Sąjungos premjeras Nikolai 

A. Bulganinas ir Rusijos komunistų partijos bosas Nikita Chrušče- 
vas meta meškerę jų pakvietimui į Jungtines Amerikos Valstybes. 

Chruščevas metė tokią meške-
rę į Britanijos premjerą Edeną, 
sakydamas: „Mes tikimės, kad 
jūs padėsite mums užmegzti drau 
giškesnius santykius su Jungti
nėmis Amerikos Valstybėmis“.

Bulganino ir Chruščevo paly
dovai užsiminė, jog Sovietų Są
jungos vadai norėtų aplankyti 
Jungtines Amerikos Valstybes.

Alexander Werth, rusiškai kal
bąs britų laikraštininkas, pareiš
kė, kad jam Rusijos pareigūnas 
pasakė: „Mes nenorime įkišti

ėjusį sekmadienį išgėrė arbatą 
su karaliene Elzbieta II Windsor 
palociuje.

Rytų Europos pabėgėliai pra
ėjusį sekmadienį protestavo 
prieš vergijos nešėjus — Bulga- 
niną ir Chruščevą — ir meldės 
už savo brolius ir seseris, esan
čius už geležinės uždangos.

Propagandai
MASKVA, bal. 23. — Nauja S. 

Rusijos enciklopedija pirmą kar
tą įsidėjo žinią apie Jungtinių 
Amerikos Valstybių nepriklau
somybės paskelbimą.

Kalendorius

Balandžio 24 d.: šv. Fidelis ir 
tai taika bus užtikrinta šimtui šv. Vaitiekus; lietuviški: Kantri- 
metų“. mas ir Gražvyda.

Bulganinas ir Chruščevas pra- Saulė teka 4:59, leidžiasi 6:41.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Valstybės sekretorius Dulles vakar kalbėjo laisvojo pasau- 

Visos tcs priemonės aiškiai po- vienybės reikalu, kai Sov. Rusijos vadai bando šypsotis. Dulles 
dančios, kad Pabaltijy ir atei- pasakė kalbą Associated Press pietų metu Ncw Yorke. 
tyje turės tvarkytis tik pagal — Izraelio premjeras David Ben - Gurion pareiškė, kad tarp 
rusų reikalavimus. Izraelio ir Egipto sudarytas ncsišaudymo paktas nesumažina karo

Toliau dienraštis pavaizduoja, grėsmės Vidurio Rytuose.
kaip Pabaltijo kraštai buvo suso- — Sovietų komunistų partijos bosas Chruščevas vakar pasi

gyrė britams, kad Sovietų Rusija stato kontroliuojamą šovinį su 
vandenilio galvute.

— Jungtinių Amerikos Valstybių, Kanados, Havajų ir Puerto 
Rieo laikraščių leidėjai vakar pradėjo 70-tą metinį suvažiavimą 
New Yorke. Daugiau 1,200 laikraščių leidėjų dalyvauja suvažia
vime.

— Syrijos kareiviai paleido kulkas į Izraelio žvejų laivą Ga- 
neša, kad Sov. Rusijos užsienio lilėjaus jūroje. Hammarskjold išskrido į Damaską iš Beiruto pa- 
reikalų ministeris Molotovas bus sitarti su Syrijos vadais, kad būtų baigti parubežiniai nesusiprati- 
pašalintas iš dabartinio posto, mai tarp Izraelio ir Syrijos.
kai Bulganinas ir Chruščevas — Ben - Gurion, Izraelio premjeras, paprašė JAV nesiųsti sa- 
grįš į Maskvą iš Londono. \vo kareivių į Izraelį, bet suteikti Izraeliui ginklų.

vietinti ir kokį vaidmenį gyven
tojų deportacijose į Sibirą turėjo 
Sierovas.

Molotovą pašalins?
LONDONAS, bal. 23. — Lon

dono Daily Mail laikraštis pra- Į

JAV Lietuvių Bendruomene
priėmė pastovų statutą

CLEVELAND, Ohio, bal. 23. — Jungtinių Amerikos Valsty
bių Lietuvių Bendruomenės Taryba, dvi dienas posėdžiavusi Caiter 
viešbutyje, daugiausia laiko skyrė statutui svarstyti ir jam priimti. 
Tarybos nariai pasisakė dėl kiekvieno statuto straipsnio, paragrafo

į ir kaikuriais atvejais dėl sakinio._______________________ __
Labai smulkiai išnagrinėjus

komisijos patiektą projektą, sta
tutas buvo visais balsais primtas 
Statuto referentu buvo pulk. J.
Šlepetys, Bendruomenės prezi
diumo pirmininkas ir taip pat 
statutui taisyti komisijos pirmi
ninkas. Jis suvažiavimui ir pir
mininkavo, o dr. Gimbutietnė se
kretoriavo.

„Per 29 metus Stalinas buvo 
drauge komunizmo ir dievas, ir 
pranašas, štai jei ko 20-jam ko
munistų kongresui Staliną pa
smerkus, tenka susidurti su to
kiomis pasekmėmis, kokių dabar
tiniai Kremliaus valdovai nebuvo 
numatę.

Naujoji Kremliaus taktika ne
gali mūsų suklaidinti. Tuo pačiu 
metu, kai atsisakoma nuo Stali
no, garbinamas Leninas. Tuo tar
pu ne kas kitas, kaip Leninas yra 
įvedęs komunistinę strategiją. 
Jis yra pasakęs, kad jei komunis
tai, bežygiuodami nugalėti pa
saulio, susidurs su nenugalimais 
sunkumais, jie privalo atsitrauk
ti. Jje privalo kovoti pasitrauk
dami, jie turi jieškoti kitokių ke
lių. Tai gal užimtų daugiau lai
ko, bet juos tai labiau įgalintų 
pasiekti savo tikslų. Taigi, komu
nistų atsitraukimas tegali suklai
dinti tik norinčius būti suklaidi
namais.

Stalino padariniai
Mes, politiniai pabėgėliai, nu

žymėjome priemones kovai su 
komunizmu. Per eilę metų mes 
buvome paskelbę, kad sovietų 
teigimai apie padėtį Sovietų Są
jungoje ir satelitiniuose kraštuo
se buvo ne kas kita, kaip mela
gingi prasimanymai. Šiandien 
Chruščevas, Sovietų Sąjungos ir 
pasaulio komunizmo kalbėtojas, 
skelbia, kad Stalinas yra suklas
tojęs sovietų istoriją, ir įsako ją 
perredaguoti.Į

Per metų eilę mes esame teigę, 
kad Stalinas buvo tironas, žmo
nių kankintojas ir žudikas. Da
bartiniai Kremliaus viešpačiai 
šiandien sako tą pat. Tuo tarpu 
Chruščevas su savo bendrais, ly

begalima laukti ateityje iš korpu- 
nistinės sistemos?
Jei „patarimas“ būtų nuoširdus

Chruščevas su savo draugais 
prezidiume laisvų kraštų komu
nistų partijoms „pataria“ vyk
dyti vadinamojo „taikingo sugy
venimo“ politiką, sudarant liau
dies frontus su nekomunistais ir 
su jais dirbant taikos ir saugumo 
labui. Jei toks „patarimas“ būtų 
nuoširdus, Chruščevas su savo 
bendrininkais turėtų pavergtoms 
tautoms leisti atstatyti demokra
tines vyriausybes, pravesti tikrai 
laisvus rinkimus ir atstatyti žo
džio laisvę, susirinkimų ir drau
gijų laisvę bei leistų nepriklauso
mą teisingumo sistemą. Tragiš
kas liaudies frontų patyrimas mū 
sų kraštuose turės priminti lais
vosioms tautoms, kad taikingas 
sugyvenimas ir bendradarbiavi
mas su komunistais liaudies fron 
tų priedangoje reikštų mirties 
sprendimą laisvei, demokratijai 
ir tautinei nepriklausomybei. 

Tęsime kovą iki pergalės
Jei Chruščevas ir jo draugai 

nori, kad laisvasis pasaulis rim
tai priimtų jų atsisakymą nuo 
Stalino, jų valioje taip manyti. 
Žinoma, jie negali prikelti mirų-I 
šiųjų. Tačiau niekas jiems ne- į 
<liudo išlaisvinti šimtus tūkstan I 
Čių politinių kalinių ir laikomų 
priverčiamose darbo stovyklose 
tiek Sovietų Sąjungoje, tiek ir 
pavergtuose kraštuose. Būdami 
visagaliai satelitiniuose kraštuo
se, sovietiniai vadai gali įrodyti 
savo nuoširdumą, leisdami mūsų 
tautoms — lygiai ir kitiems sa
telitiniams kraštams — atstatyti

Taip pat buvo priimti ir Lie
tuvių Bendruomenės Kultūros 
Fondo nuostatai, kuriems ap
svarstyti irgi nesigailėta laiko. 
Referavo J. Kreivėnas, Kultūros 
Fondo pirmininkas.

Suvažiavime apsvarstyti ben
druomenės finansiniai reikalai, 
Pasaulio Lietuvių seimo klausi
mas, nustatyti pastovūs solida
rumo mokesčiai. Pasiųstas pa
sveikinimas ir padėka senatoriui 
Paul Douglas už rūpinimąsi pra
vesti Senate priedą prie Foreign 
Aid įstatymo, kad skirtų paverg
tųjų tautų išlaisvinimui bent pu
sę nuošimčio proponuojamos už
sieniui remti sumos.

Nutarta dėtis prie sąjūdžio pa
statyti prie Laisvės Statulos New 
Yorke muzėjų ir Bendruomenę 
atstovauti centriniame komitete 
nutarta pakviesti Bendruomenės 
Tarybos narį inž. Antaną Rudį.

Suvažiavimas praėjo vieningoj 
ir labai darbingoj nuotaikoj.

• Čekoslovakijos krašto ap
saugos ministeris Alexi Cepieka 
pateko į komunistų partijos ne
malonę. Ateina jam eilė eiti „na
mo“. Čekoslovakijos komunistų 
jaunimo lygos laikraštis „Mlada 
Frontą“ apkaltino Cepicką kad 
Sekoelovakijos armija neturėjo 
irtimų ryšių su liaudimi.
• Galway vietovėje, Airijoje, 

futbolo žaidimas tarp airių ka
riuomenės ir vietos ratelio buvo 
atšauktas, nes nė vienas neatsi
nešė futbolo.

• Keturi tūkstančiai žmonių 
liko be patsogės, kai ugnis sunai
kino 600 pastatų netoli Fukui, 
Japonijoje. Vienas asmuo žuvo, 
20 sužeista.

• Sir IVinston Churchillio 
„History of theEnglishSpeaking 
Peoples“ pirmas tomas jau pasi
rodė knygų rinkoje. Galbūt ši 
knyga jam duos 3 mil. dol.

Nenori pinigų
PROVIDENCE, R. I. — Nebe

reikia, nebereikia man turto, pa
sakė Jenckes, Pennsylvanijos 
pramonininkas.

Jenckes, kuris yra 80 metų, at
sisakė priimti savo sesers $100,- 
000 turtą. Jis pareiškė, jog jam 
daugiau pinigų nebereikia.

jų nepriklausomybę ir jų suvere- 
giai, kaip ir jų tarnai pavergtuo- num4. kuriuos buvo paglemžęs 
se kraštuose, pasmerkdami Sta- Stalinas.
liną — pasmerkia ir save pačius,; Belaukdami tokio nuoširdu-
nes jie tėra ne kas kita, kaip Sta
lino padariniai. Būtų lygiai tas 
pat, jei trejiems metams praslin
kus nuo Hitlerio mirties, Goerin- 
gas su Goebelsu būtų bandę jo ne 
pripažinti ir atsiriboti nuo visų 
jo klaidų bei nusikaltimų.

mo, mes, pavergtos Europos tau
tos, labiau vieningos ir labiau 
ryžtingos, kaip bet kada, tęsime 
savo kovą ligi galutinės perga
lės“.

1883 nikeliai

Izraelis vėl prašo ginklų
JERUZALĖ, bal. 23. — Izraelio ministeris pirmininkas David 

Ben - Gurion puolė prezidento Eisenhowerio politiką Vidurio Ry
tuose. Jis kritikavo Amerikos politiką, besiremiančią Jungtinių 
Tautų čarteriu, ir Vakarų jėgos „neveiklų“ pareiškimą dėl pasi
priešinimo agresijai, ir atsisakymą duoti ginklų Izraeliui.

Ben - Gurion, kalbėjęs praėju
sį sekmadienį parlamento specia
lioje sesijoje, metė ledinį žvilgs
nį į JT gen. sekretoriaus Dag 
Hammarskjoldo pastangos paša
linti krizę Vidurio Rytuose.

Izraelio premjeras David 
Ben - Gurion pareiškė, kad tik du 
keliai tesą pasiekti taiką Vidurio 
Rytuose. Pirmas — Arabų vals
tybės, ypač Egiptas, turi atsisa
kyti nuo noro „išbraukti Izraelį 
iš žemėlapio“; antras — Izraelis 
turi gauti ginklų, kad būtų išlai
kyta pusiausvyra Vidurio Ry
tuose.

Ben - Gurion prisiminė Baltų
jų Rūmų balandžio 9 d. pareiški
mą, kuriuo Jungtinės Amerikos 
Valstybės pasižadėjo konstituci
nėse ribose pasipriešinti agresi
jai Vidurio Rytuose ir pagelbėti 
betkuriai valstybei, jei ji būtų 
užpulta agresinių jėgų.

Izraelio premjeras Ben - Gu
rion Baltųjų Rūmų šį pareiškimą 
laiko svarbiu įvykiu, bet jis mato 
pavojų Izraeliui, jei šis negaus 
laiku ginklų.

Ben - Gurion prisiminė ir 1950 
m. trijų deklaraciją, kuria JAV, 
Britanija ir Prancūzija garanta
vo taiką Vidurio Rytuose.

Komunistinių valstybių parda
vimas ginklų Egiptui ir JAV ir 
Britanijos atsisakymas palaikyti 
jėgų balansą Vidurio Rytuose, 
nepristatant mums apsigynimo 
ginklų,“ — pareiškė Ben - Gu
rion, — trijų deklaraciją paver
čia „nieko nereiškiančiu dalyku“. 

Oras Chicago>
Chicagoje ir apylinkėje šian

dien apsiniaukę ir šalta, rytoj da
linai apsiniaukę ir šilčiau.

Nesutariant dėl
Kipro salos

ATĖNAI, Graikija, bal. 23. — 
Graikijos užsienio reikalų minis
teris Spiros Theotokis nori pasi
traukti iš užsienio reikalų minis- 
terio pareigų, nes nėra vyriausy
bėje nutarimo Kipro salos poli
tikoje.

Theotokis įteikė atsistatydini
mo raštą Graikijos premjerui 
Constantine Karamanlis, bet Ka- 
ramanlis nenusprendęs ar priimti 
atsistatydinimą, ar atmesti.

Žukovas neatvyks
WASHINGTONAS, bal. 23. — 

Valstybės departamentas panei
gė Chicagos veteranų organizaci
jos sekretoriaus J. Polowsky tvir 
tinimą, kad maršalas Žukovas ir 
kiti Sov. Rusijos kariniai parei-1 
gūnai planuoja šiais metais at
vykti vizitui į Jungtines Ameri
kos Valstybes.

Višinskio eilė
MASKVA, bal. 23. — Sov. Ru

sijos teisės žurnalas pasmerkė 
Andrei Višinskio teisines teori
jas, kurios rėmės viešu prisipaži
nimu ir savęs apkaltinimu. Ir to 
užteko suimtojo pasmerkimui su
šaudyti.

Kai dabartiniai Kremliaus vai- valdanti Imu-
dovai pripažįsta, kad per 29-nius SPRINGFIELD, Mass. — Vy- \dies partija nubalsavo priimti už 
ilgus metus Sovietų Sąjungai ir ras įžengė į Frank Anzalotti krau 26 mil. dolerių vertės pramonės 

tuvę ir nusipirko bonką vyno —
su dešimčia nikelių, pagamintais 
1883 m.

pasauliniam komunistų judėji
mui vadovavo nusikaltėlis, kurio 
bendrininkai jie buvo, ką gi gero

reikmenų iš komunistinės Kini
jos. Cambodija taip pat priima 
pagalbą iš JAV ir Prancūzijoa.
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‘Rašo DR. AL. RAČKUS'

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Avė., Chicago, 32

Poilsio kambarys
Ne salonas, o miegamasis 

kambarys yratikrasis poilsio 
kambarys yra tikrasis poilsio' 
savo gyvenimo žmogus pralei
džia lovoje ir m'egamajame kam 
baryje. Lova — tai pats svar
biausias darbininkui žmogui bal
das, o miegamasis kambarys — 
tai svarbiausias visame bute 
kambarys. Kokia bus lova, ko
ki bus miegamojo kambar'o bal
dai, koks bus pats miegamasis 
kambarys, tokia bus žmogaus

yra maždaug apie 70 laipsnių 
šilimos.

Tai tiesa, kad žmogus gali 
saldžiau pamiegoti vėsiame kam 
baryje, negu karštoje p’rtyje. 
Šiltoje perykloje migdoma ir 
lepinama lepūnelė — nė kiek ne 
stipresnė už Lietuvos kaimo mer 
gėlę, kuri žiemą ir vasarą šal
toje klėtyje miegojo. Miklūs, 
stiprūs ir sveiki Lietuvos ber
neliai užaugo, nors jie dažu au
siai šaltoje daržinėje ant šieno

sveikata. Tad apsimoka daugiau miegodavo. Dievas žino, ar
dėmesio kreipti 
kambarį.

1 miegamąjį

Daug prakutusių lietuvių sta
tosi ar planuoja pasistatyti ne 
betkokią lūšną, o modernišką 
namą su visais patogumais. Dau 
guma jų, nai tai tik galvoja, 
kad turėtų poniškai erdvų sa
loną (parlor), kuriame galėtų 
vaišinti savo viešnias ir svečius 
taip, kaip civilizuotam lietuviui 
dera. Taigi ir statosi sau na
mus su erdviais saloniais, bet su 
mažučiais ir nehigien'škais mie. 
gamaisiais kambariukais.

daug klėčių Lietuvoje beliko...
Ar šaltoje, ar šiltoje patalpo- 

1 je miegant, po patalais (Manke
tais) temperatūra privalo būti 
beveik tropiška, apie 86 laips
niai šilimos. Miegant, kai rau
menys nedirba, kai visas kūnas 
ilsisi, tai kūnas mažiau iš savęs 
šilimos išduoda. Tuomet reikia 
tinkamais užklodalais kūno šili
mą palaikyti, kai oras yra šal
tas. UžklodalaĮ privalo būti 
lengvi, neslėgią, bet gerai šilimą 
palaiką, jei žmogus nori gerai
pamiegoti ir pailsėti.

Higieniškai idealus miegama
sis kambarys, kuris yra atok'au 
nuo gatvės triukšmo, kuris yra 
erdvus, netroškus, gerai venti
liuojamas ir į kurį bent pusva
landžiui rytmetiniu saulės spin
dulių gali įsiskverbti. Mažas lyg 
špyga, tamsus, troškus su pri- 
plėkus'u oru miegamasis kam
barys, tai ne poils’o vieta, o vi
sokiausių ligų perykla. Nauja
kuriai privalo to neužmiršti.

Tvankiame kambaryje miego-

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

JAUNAVEDŽIAI

Margarete Trumsn ir jos vyras Clifton Daniel stovi prie Episco- 
palų bažnyčios, kurioj prieš 37 m. jaunosios tėvai buvo sujungti.

Perdurtos širdys
Michigano universiteto chi

rurgas dr. J. F. Stamer skelbia, 
kad sužeidus širdį, jeigu tuojau 
bus padaryta operacija, apie 60 
—70 procentų žmonių turi ga
limybės pasveikti.

TELEVIZIJOS
ir Kadro Aparatų Taisymas

Sąžiningas ir garantuota* darbas 
M. RIMKUS, 4617 S. Sawyer St. 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

l'vi. ofiso Ui.. rez. P R. 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

Dr. Nina KRIAUČEIIŪNAITE
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

MOTERŲ LIGŲ IK AKUŠERIJOS
SPECIALISTE 

8760 West 71st Strett 
(Kampas 71at Ir Calitornia j 

Tel. ofiso Ir rea. REpubllo 7-4144 
Vai. 11-2 Ir 6-9 v. v. šešt 1-4 p. P 

Priėmimas tik pagal suHitarlrna

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurge) 

KŪDIKI V IK VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7166 South Westem Avenns
tMEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. ir penktad 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet.

Ofice tel. RE. 7-1168
Res. tel. WAlbrook 6-3765

Tel. ofiso YA. 7-5537, rez. RE. 7-4966

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEC1NSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80 
Uždara treč. visa diena ir šeštad. vak

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso tel. KEIIance 5-4410 

Rezid. telef. GKoveblIl 6-0617
Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 p. m 

po pietų, 
pasai sutarti

Penktad. tik 
Trečlad. ir šeštad.

Ofiso tel. CLiffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kampas 47th Ir Hermitage) 

Vai.; nuo 2 iki 4 Ir 6 iki 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 VVest lCth Street
Vai.: kasdien 6-8, šeštad. 1-8 

Telef. TOunliall 3-0959 
2534 West 68th Street

Vai.: tik iš anksto susitarus. 
Telef. UEmlock 4-7080, ncutsakios
 skambluU CEntral 6-2294.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Avenoe 
Vai.; kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-3229
Re* telef. \VAlbrook 5-5076

i DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

“ ; ' ' 7 _t. .. , . . . 7 ’ ' 7~ ” GYDYTOJAI IR CHIRURGAItos gydytojas patartų padaryti tiekėjai. Jie visų pirma įstengia, 2300 VVest 5i°t Street
gimdai ne kuretažą, o sakytų, formuoti ir veikti sielas, svar-' Val plrm lr antr jį lkl 12

Klausia A. A. — Prašau tams 
tos patarimo ir paaiškinimo, ką 
daryti, kad aš miegodamas la
bai knarkiu. Gyvenu prie duk
ters, kuri bijodama, kad kas 
blogo su manimi neatsitiktų, ma 
ne pažadina, prašydama ne
knarkti. Mano amžius — 75 
metai, svoris — 160 svarų, dir- netiki— tai nepagelbsti. Aš pa- i 

žinau vieną išmokslintą 1 etuvį 
net diplomatinė-ie tarnyboje tar
navusį, kuris viešai juokdavos^ i

kad reikia išimti visą gimdą. 
Dabar to jis nesakė, tad tams
ta be reikalo rūpiniesi apie vė
žį. I

Atsakymas V. T. — Tamsta 
savo ilgokame laiške aprašai vi
sas savo bėdas ir teiraujiesi, ar 
česnakas pagelbsti sumažinti 
peraugštą kraujo spaudimą. At 
sakymas: jei tamsta tiki į čes-i 
nako galybę, ta pagelbsti, o jei.

blausia veikdami savo pačių 
pavyzdžiu. — Pijus XII

i - --------------------------------------

IV.RADiosurH
I (lempos-dalys -baterijos) 1

2iki 4 lr 6 Iki 9 popiet; ketv. lr 
penkt. 2 iki 4 ir 6 iki 9 popiet, fieš 
tadieniais 10 lkl 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PRospeet 6-1793 
Rez. tel. SRovehill 6-5603

bu dvi dienas savaitėje.

Atsakymas A. A. — Tamstadamas žmogus negali gerai išs’-l
miegoti ir tinkamai pailsėti. Ma.S nebijok, nuo knarkimo, niekam ' iš ponių rožančių, o pats kišenė-1 
žame kambaryje oras greitai iš-' nieko blogo neatsitinka, ir tams- Į je laikė kiškio kojytę ir t kėjo, 
eikvojamas, sugenda ir netinka tai nieko blogo neatsitiks. Daž-
plaučiams alsuoti. Sugedusį orą niausiai žmogus tik augštielnin- 
alsuojant kraujo oksgenacija y-, kas miegodamas linai k a. O 
ra bloga, to pasekmėje centrinė ^4 daryti, kad augštielninkam
nervų sistema nukenčia, kiekvie
na kūno ląstelė nukenčia. Ma
žame ir tvankiame kambaryje 
miegodamas žmogus išbunda, 
lyg dar daugiau pavargęs, negu 
atsiguldamas. Troškiame kam
baryje miegodamas žmogus la
biau blaškosi, vartosi, daugiau 
sapnuoja, dažn'au slogučio slė- ° 
giamas ar mėšlungio traukomas 
išbunda ir išbudęs užmigti ne
gali. Blogai išmiegojęs žmogus 
eina darban lyg ne savas, lyg

netektų miegoti ir knarkti, jau 
buvo ką tik neseniai rašyta.

Klausia M. B. — Mano 13 me-I •tų duktė, gimusi pačiu karo me
tu, yra labai nerVuota, tiesiog 
isterikė. Pas koki specialistą 
reikėtų vesti, ir ar galima iš- 
ydyti?

Atsakymas M. B. — To am
žiaus mergaitės, kol brendimo 
metu mėnesinės susitvarko, per
gyvena tūlas dvasines audras.

pusiau ligonis. Mažu pamažu jis i Tame krizės laikotarpyje moti
tampa išblyškęs, anemiškas, be 
nenergijos, nervuotas. O to vi
so kaltininkais dažniausiai būna 
maži, tvankūs, blogai ventiliuo
jami miegamieji kambariai, kū

nai reikia turėti daug kantrybės 
ir suprasti bei mokėti, kaip pa
veikti į jautrios mergaitės būdą. 
Palauk dar kiek laiko, ir reikia 
tikėtis, kad viskas susitvarkys

rie privalo būti tikro poilsio ir j kaip reikiant. Tamstos šeimos 
fizinio atsigaivinimo vieta. ^gydytojas gali ger ausiai patar-

Ne vien tik tyras oras, bet ir |li’ Į** gydyti ir PaSelb€ti mer- 
atitinkama miegamojo kambario g 1 ei*
oro temperatūra yra labai svar
bu. Kad žmogus gerai miegotų 
ir gerai pailsėtų 'bei jėgas at
gaivintų, tai miegamojo kamba
rio oro temperatūra privalo bū
ti apie 55 laipsniai, o oro drėg
mė maždaug apie 54G. Tačiau 
individai su chronišku bronchi
tu, ar turintieji sinusitą, ar per 
lėtą kraujo apytaką, ar peržemą 
metabolizmą, arba su artriti
niais negalavimais ir reumati
niais gnaibyma s privalo mie
goti kambaryje, kuriame oras

Atsakymas M. B. —
ūžiant iš pateiktų duomenų 
tamstos laiške, neatrodo, kad 
turėtum vėžį gimdoje. Jei būtų 
bent kiek panašu į vėžį, tai tams

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

Spren-

-v TAISYMAS
inamuosedirbtuvėsejtoo%

I Tel ofiso HE 4-5849. rez HE 4-232'
DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
»el Pirm., ketvir., penkt 1-4 lr 7-9 
*ntr 1-5, treč. ir šešt. pagal sutarties

Tel. ofiso PRospeet 6-2240
PRospeet 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. CHIRURGINES LIGOS

5700 S. Wood Street
Priėmimo vai. tik pagal susitarimų 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo C iki S 
vai. pirniad. ir penkt. Trečlad ir sek. 
uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South liichigsn Avenue 
Aal.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
Išskirus trečlad. šeštadieniais nuo 1
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PITUman 5-6766
Buto — ENglewood 4-4979 

Ofiso lr buto tel. HEmlock 4-5818

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6757 South Weatern Avenue
Valandos: plrmad., trečlad. ketvirt 
penkt. 6:30—8:30 v. vak. Antrad 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimų

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51at St 
rel. PRospeet 8-1223 arba WE 6-5577 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr., 
Trečiad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. lr 

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginčs ligos 
6255 South VV’estern Avenue

VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak 
šeštad. 2—4 p. p. Trečiad. lr 

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. 

Šeštadieniais 1—
ir 6—8 v. vai 
4 v. p. p

LGĄRANTllL

1^ ZENITHl [ge

kad toji kojytė ii-1 n uo mirties 
išgelbėjo ir nuo blogo saugojo... 
Medicinoje tai vad narna “ars 
practicandi et ars eurandi”.

Geri mokytojai yra daugiau 
geri auklėtojai, kaip žinių per-

iiiDomo
ĮUJ TELEVISION
Csav. inž. A. Semėnas)!
3130S.Halsted-DA6-6887J

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenoe
Chicago 29. 111. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpubllc 7-4900

Rezidencija: GRovehUl 6-8161

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 S. Whipple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 iki 12: 2—6; 7—9 
šeštad. 10j—12. Trečiad. uždaryta

LAfayette 3-4919 
Namų — CEdarcrcst 3-7786

Tel. ofiso PRospeet 6-9400
Rezid. PRospeet 6-9400

OR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškcvičiūte)

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai, 
ir kitu laiku tik susitarus.

18 ARTI IR TOLI BALDŲ]

PERKRAUSTYMAS
Naujau specialus dideli* 

itinkvežimlH su pilna ap- 
drauda Pigus ir sąftnlngiv 
patarnavimas.

R $ E R E N A S
1546 8. Woo<l St., Chicago 9.
Illinois. tel. VI 7-2972

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS I.ITOTNAS, Prei
3039 So. Kalstei! SI.

Tel. Vletory 2-1272 
Vpkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

,ą-557.-jĮi' " XX-----

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiau gyvensi.

Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta į United 

States Gov. Bonds Lr Veteranų paskolas, kurios yra 60% 
garantuotos United States Government, kas ir padaro 

STANDARD stipriausią Taupymo Įstaigą Visoje Amerikoje.

Turtas virš..................................£57,000,000.00

Atsargos Fondas......................$4,500,000.00
CHARTERED AND SUPERVISED BY THE 

UNITED STATES GOVERNMENT

Mcniber of Fedcral Savings and Loan Insurance Corporation

JUSTIN MACKIEWIUH, President

įstaigos valandos: Kasdien, įskaitant šeštadienius nuo 9 vai. 
ryto iki 4 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma.

I STANDARD FEDEBAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
JJf 4192 ARCHER AVI., CHICAGO 32 

PHONE: Vlrginla 7-1141

L
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MARQUETTE GĖLIŲ KRAUTUVĖ
KORSAŽAI, GELfiS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

KITOMS PROGOMS. Atidara vakarais ir sekmadieniais. 
Savininkai: ANDRIUS lr ELENA (GANDOM) STANIULIS

2743 West 691h Street Tel. PRospeet 6-0781
(priešais Sv. Kryžiaus ligonine)
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AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PEI NINGI PATARNAVIMAI.
TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ 6M.000.000 IŠTAIGOJE. AUKACI ALSIAS, NAUJAI PAnil>l.\TAS DIVIDENDAS Už PAID UP INVESTMEN 
TŲ SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL, BONUS. KAl.i DŲ IR VAKACIJŲ SKYRIAI. GALITE TAI PYTI IR PER LAIŠKUS. SU 
TAUPYKITE IŠLAIDAS IŠKEIKIANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS VEI/TUI PATARNAVIMAS NARIAMS. ISKEICIAM I* 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MCSŲ AUKŠTA DIVIDENDĄ IR KITAS IN 
FORMACIJAS PARAI K IT — GROVEHILL 6-7575.

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
PIRM 19 VAL. — R VAL.Į ANTRAD IR PENKT 9 Iki 4 VAK.; K ET • IKI 8 «l vak ; Treč UŽDARYTA VISA DIENA; «E«T. • IKI 2 POPIET

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:80 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutart)
Ofiso tel. Vlrginla 7-0036

Rezldencljofl tel. BEvcrly 8-8244 

Tel. ofiso VI. 7-0600. rez. RE. 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Spec. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Calitornia Avė. 

VAL.; 2—4 ir 6—8 v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius.

Ofiso tvief. YArds 7-1166
Rezidencijos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatvB) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofice VVAIbrook 5-2670.
Rez. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javoic
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUKrTE MEDICAL CENTER 

6132 South Kedzie Avenue 
Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 ▼. vak.

Trečlad. Ir šeštad. pagal nutarti 

Tel. ofiso PR. 6-3838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)

2506 Weet 62rd Street
VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:30 
iki 9 vai. Trečlad. ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehill 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
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IŠKILMĖS NUSIKALTĖLIAMS
•

Sovietų Bulganinas ir Chruščevas Anglijoje karališkai su
tikti. NA viena karališka šeima Anglijoje nebuvo taip budriai 
saugoma, kaip raudonieji svečiai iš Maskvos. Ginkluotos sar
gybos juos labiau stebi, kaip mirti pasmerktą nusikaltėlį į elekt
ros kėdę vedant. Premjeras Edenas juos kviečia prie garbės sta
lo. Juos priima pati karalienė Elzbieta II/ nors komunistų va- litika. Ir žmonės daugiausia

PASAULINĖS POLITIKOS LABIRINTAI
VLADAS MINGELA, Detroit, Mieli.

Atgimstančios gamtos laiko- ris yra netoli bankroto - tiek
tarpyje — pavasarį, lyg ir tra-. 
dicija, pagyvėja tarptautinė po

dai karalių nepakenčia ir juos naikina. Anglikonų bažnyčios dva
siškiai jiems rodo bažnyčias, kurias Maskvos svečiai savame 
krašte pavertė šokių salėmis, muzėjais, teatrais ir sandėliais. 
Dideliems ir galingiems nusikaltėliams Anglija moka nusilenkti 
ir pataikauti. Kipro salos patriotas ortodoksų arkivyskupas Ma- 
karios už siekimą salai laisvės tos pačios Anglijos rankomis iš
tremtas, o Kremliaus nusikaltėliai glostomi karališkoje Anglijos 
žemėje, kurios karalienė yra anglikonų bažnyčios galva bei 
gynėja.

Spauda dabartinius Maskvos svečius Anglijoj apibudina kar
čiais žodžiais. Bulganinas ir Chruščevas buvo artimiausi Stalino 
bendradarbiai ir patarėjai. Kartu su Stalinu ir kitais Krem
liaus vadais yra atsakingi už milionus išžudytų nekaltų žmonių. 
Bulganinas yra autorius Varšuvos lenkų sukilimo išdavimo 1944 
metais. Bulganinas įtikino Staliną, jog reikia lenkus raginti 
sukilti, bet, kai sukilimas prasidės, jų neremti ir vokiečių ne
pulti, kad Vokietija lenkų patriotus išskerstų savo rankomis. 
Taip ir atsitiko. Chruščevas Ukrainos valymų metu išžudė ir 
ištrėmė apie milioną ukrainiečių. Dabar jie kaltina vieną Sta
liną, kad save išteisintų.

Bulganinas ir Chruščevas Anglijoje vėl šypsosi ir kalba apie 
taiką visoje žemėje. Prieš išlipdami į Anglijos žemę, paskelbė 
kominformo panaikinimą, pagarsino paslaugą Artimųjų Rytų 
kritiškai padėčiai sutvarkyti ir pritarė JAV pasiūlytiems atomi
niams planams, kaip atminę energiją panaudoti tarptautiniu 
mastu žmonių gerovei kelti.

Nereikia slėpti, jog sovietų — anglų pasitarimai Londone 
yra pavojingi. Stalino smerkimo politika sovietai siekia prisi
gerinti Europos socialistams, įieško bazės “liaudies fronto” vy
riausybėms sudaryti, prekybos pagyvėjimo ir esančios padėties 
įteisinimo gero sugyvenimo vardan. Socialistinis Prancūzijos 
premjeras Mollet jau susvyravo, sakydamas, jog Amerika veda 
klaidingą politiką, užsispyrusiai reikalaudama pirma Vokietijos 
sujungimo. Mollet žodžiais, pirma reikia tvarkyti nusiginklavimo 
reikalus, susitarti dėl saugumo ir tik tada svarstyti Vokietijos 
sujungimą. Sovietai seniai to siekia. Tą patį jie kartojo Gene- 
vos didžiųjų ir užsienio reikalų ministerių konferencijoje. JAV 
tam pasipriešino, o tuometinis Prancūzijos premjeras Faure pri
tarė. Socialistinė Prancūzijos valdžia jau kitaip mano.

Panašaus galvojimo žmonių nestinga ir Anglijoje. Sovietai 
siūlys Edenui plėsti prekybą, kas nepaprastai svarbu Anglijai, bet 
kam kietai prieš;nasi Amerika. Tuose pasitarimuose bus palies
tas ir visos Europos likimas. Ar Anglija, kompromiso jieškoto- 
ja ir betkokia kaina braškančios savo imperijos gelbėtoja, bus 
atspari neįsipainioti į pavojingus pasižadėjimus? Genevos kon
ferencijai Anglija buvo paruošusi pavergtosios Europos laidojimo 
planus. Jie nebuvo įvykdyti dėl JAV laikysenos. Tada ir so
vietams atrodė, jog Anglijos žadamas kąsnis dar per mažas. 
Ar didesnio kąsnio sovietų vadai pareikalaus dabar, ar pasi
tenkins tada pasiūlytu, bet nepriimtu?

Tikėtina, jog viena Anglija pavojingų įsipareigojimų nepa
darys. Ji negali skirtis nuo JAV, nes viena likusi liktų sovietų 
auka. Bet Maskva bus patenkinta, jei pavyks padrumsti JAV 
ir Anglijos santykius, kurie ne visais klausimais šviesūs, jei ne
tolimoje ateityje savo “taikos” planus galės piršti JAV per 
Angliją ir Prancūziją.

Maskvos vadų pakvietimas į Angliją yra blogas pavyzdys 
pavergtiesiems ir neutraliesiems. Laisvojo pasaulio politikai de
juoja, jog tamsūs Azijos ir Afrikos žmonės linksta į sovietų 
pusę, kurie tyko juos pavergti. Sovietinis melas Azijoje tapo 
brangesniu už JAV dolerį. Kas veikia žmogų? Pirmoje eilėje — 
blogi pavyzdžiai. Laisvojo pasaulio propaganda sovietus smer
kia, kaltina. Bet ką mato ir girdi tamsus Azijos žmogus? Tie 
žmonės, kurie jiems yra vaizduojami kaip nusikaltėliai, tautų 
žudikai, religijos naikintojai, laisvuose Vakaruose prašomi į 
svečius ir kviečiami prie garbės stalo. Jie Vakaruose priimami 
ne kaip atgailos jiešką nusikaltėliai, bet kaip kilmingi kara- 

St Daunys

mėgsta pakalbėti apie karą, a- 
pie komunizmo grėsmę. Ir iš 
tikrųjų ir šių metų pavasaris 
neatsil'eka nuo daugybės pava
sarių, paskendusių prae:ties be
galybėje. Jau mažiau tekalba
ma apie gerą sugyvenimą — ko 
egzistenciją arba apie amžiną 
taiką.

Ir kaip bekalbėsi apie taiką, 
kad Vidurio Rytuose neramu. 
Šiandien arabų pasaulis, Sovietų 
Rusijos ginkluojamas ir drąsi
namas, galanda kardus prieš žy
dus Izraelyje, o šie pastarieji ir
gi ne kitaip daro. Todėl ne 
kartą jau prapliupo abipusės 
kulkosvaidžių, netgi artilerijos 
pabūklų šūvių salvės. Nors tie
sioginio karo dar ir nėra, bet 
jau spėjo žūti šimtai arabų ir 
žydų. Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius išskrido į Vidu
rio Rytus: Dag Hammarskjold 
darys galimas pastangas abi pu
ses sulaikyti nuo karo. O tuo 
tarpu Sovietų Rusija arabų pa
sauliui pažadėjo net 50,000 
“technikų” ir kitų “specialistų”. 
Padėtis rimta. Rusai apginkla
vo arabus. Bet norima tikėti, 
jog karo nebus...

Tarptautinė politika iš viso 
nėra pastovus dalykas. Ji vi
sada gyva. Ji visada verda ir 
kunkuliuoja, keičiasi. Pasauli
nės politikos arenoj dominuoja 
Sovietų Rusija; ji turi savo pa
saulio užvaldymo idėją. Tuo tar 
pu JAV ir Anglija tūpčioja vie
toje. Blogiausia, kad šios vals
tybės būdamos galingiausiomis 
pasaulyje, pačios to nežino. Dar 
blogiau, kad jos neturi jokių i- 
dėjų, jokių siekmų. Jos, ypač 
Anglija, šlykščiai pataikauja So
vietų Rusijai.

Nuo II Pasaulinio karo pabai
gos jau baigiame vieųuoliktus 
metus. Vokietija ir šį II Pasau
linį karą, pagal įsigyventą tra
diciją, pralaimėjo. Bet ir Di
džioji Britanija po šio karo pasi
liko nebe ta — pasaulinės poli
tikos dirigente. Ji daug ką pra
rado, bet didžiausias jos nuosto
lis — Indijos netekimas. JAV 
su savo kapitalu ir ginklais įso
dino į laimėtojo sostą komunis
tinę suskurdusią Rusiją. Di
džioji Britanija po antrojo ka
ro beliko paprasta Anglija. Ji 
jau ir nebando diriguoti, nes iš 
viso nebeturi choro. Anglija ve
getuoja ir bando semtis sau stip 
rybės iš praeities didybės ir ga
lybės. Tai lygu miražui... Visa 
tai romantiška, bet nepraktiška. 

Prancūzija? Tai kraštas, ku-

sog smaugiamos. Ir tikrai — 
politiška1, tiek ekonomiškai, jokia tauta kero nenori, bet 
Prancūzija, netekusi Indokinijoj kap rasti tą užburtą formulą, 
kolonijų, nuo Indijoje buvusių kuri išdi o'ų žmonijos laisvės pa 
mažųjų ko’onijų pati ats sakė; j slaptį? Žmoni:os laisvė ne’alo- 
be to Alžiro arabų sukil mas ma. Kas gi gali b.'ti laimingu, 
dar nežinia kuo baigsis. Sukilę- žinodamas, kad jo ari i m t i ir 

brangieji nekaltai žudomi, kalė
jimuose pūdomi, Sibiro taigose 
šalčio, bado įr sunkių darbų nai
kinami?

lių maJš nti nusiųsta daugiau 
200,000 prancūzų karių armija, 
bet jų nepakanka: reikalaujama 
dar 200,0*00 karių. To krašto at
eitis negiedrėja. Visokeriopas 
bankrotas š ą šalį stumia mir
ties bedugnėn.

Vis dar turime keturis di
džiuosius. Sovietų Rus'ja — tai 
politikos solistas, o kaikada tas 
akiplėšiškas kraštas bando viso 
pasaulio politiką diriguoti. Po 
to akiplėšos seka JAV. Tas 
kraštas tikrai galingas ne vien 
kapitalais, bet ir savo moder
niausiu apsiginklavimu, klestin
čia industrija, ekonom'ja ir augs 
čiausia gerove. Tik gaila, kad 
mūsoji Amerika pati savo galios 
nežino. Labai gaila...

Po minėtų valstybių slenka 
sulinkusi ir suvargusi Anglija. 
Kiek atokiau šias didžiąsias 
valstybes seka subankrotavusi, 
irgi “didžioji”, Prancūzija. Bet 
liūdėdami turime pripažinti, jog 
viso pasaulio šių dienų politiką 
formuoja Sovietų Rusija. Ap
link šias didžiąsias valstybes 
grupuojasi visos kitos, didesnės 
ir mažesnės, valstybės. Iš šių 
visų valstybių savo ekonominiu 
pajėgumu bei gerove išsiskiria 
Vakarų Vokietija. Šioji, JAV 
kapitalais remiama, nusikratė 
karo griuvėsių ir jų vietoje iš
dygo nauji namai, nauji fabri
kai, naujas darbštaus vokiečio 
gyvenimas. Pagaliau V. Vokie- 
kietija atgavo valstybės suvere
nines teises ir gavo teisę gink
luotis. JAV ir Anglija nusisuko 
nuo bankrotavusios Prancūzijos, 
nes jos puikiai supranta, kad 
karo atveju su Sovietų Rusija 
Prancūzija bus tikrai menkas 
partneris ir dar menkesnis pa- 
gelbininkas.

Tuo tarpu V. Vokietija, de
mokratinę valdymosi sistemą į- 
vedusi, eina laisvės ir tautos 
gerovės keliu vis pirmyn. Be 
to Vokietija turi idėją: apjungti 
į vieną kūną šiandien suskaldy
tą Vokietiją. Juk toks paradok
sas kultūringoj Europoj ilgai ne 
galės tęstis, juo labiau, kad 
komunistinės Rytų Vokietijos 
žmonės nenori būti komunistais: 
jie nori laisvės, jie nori gauti tei 
sę būti vokiečiais.

Pasaulio politikos dangus ap
siniaukęs. Ir Stalinui mirus 
Kremliaus žiaurioji diktatūra 
nepasikeitė: pavergtos tautos, 
jų tarpe ir mūsoji Lietuva, tie-

Todėl visas demokratinis pa
saulis, pabudusi žmonijos sąžinė 
šaukia: “Laisvės, gyven'mo ir 
duonos visiems Sovietų Rusijos 
pavergtiems žmonėms, visoms 
tautoms!”

Kuriuo būdu įtikinti tuos Mas 
kvos despotus ir tironus?

Tai ir yra tie paslaptingi, sun 
kiai išeinami pasaulinės politi
kos labirintai. O gali gi atsiras 
tas Dievo siųstasis išminčius, 
kuris per visus painiuosius la
birinto vingius praves skaisčiai 
šviečiantį laidą, kuris nurodys 
to milžiniško pasaulinio kalėji
mo — Sovietų Sąjungos žmo
nėms kelią į laisvę, į gyvenimą, 
į Dievą ir laimę.

VALGOMASIS BUTELYJE

78 m. N. Halpem į vieno galiono talpos butelį idėjo visą valgo
mąjį. Butelis buvo išstatytas New Yorke pramoginio darbo paro
doje. Dalyvavo 2,000 asmenų nuo 60 ligi 98 m. amžiaus. (INS)

GEGUŽES 13-TA MALDOS DIENA UŽ LIETUVOS LAISVĘ

BR. ZUMERIS, Australija

plieną, tai Dovydas — augš- einame? Ar daug politinių kon-Senasis graikų išminčius Arls 
totelis kartą yra pasakęs: “Jei
gu žmogus, pasiekęs tobulumo, 
yra pirmas tarp gyvulių, tai 
tas, kuris gyvena be įstatymų 
ir be teisingumo yra paskutinis, 
ir nėra baisesnio dalyko, kaip 
g'nkluota netiesa”. Šito teisin
go posakio šešėlyje mes dabar 
gyvename ir vykdome vieną iš 
didžiausių šio laikotarpio parei
gų : Kovojame prieš ginkluotą 
netiesą tikslu laimėti savo kraš 
tui laisvę ir nepriklausomybę. 
Tam la'mėti mes vedame poli
tinę kovą visais galimais būdais 
ir priemonėmis. Tačiau šita ko
va nėra lygių partnerių kova. 
Tai Dovydo kova prieš Galijotą, 
silpnojo kova prieš stiprųjį, tei
singojo kova prieš tiesą pami
nusį milžiną.

Senojo Testamento knygose 
daugelis esame skaitę apie Dovy 
do kovą prieš Galijotą. Iš vie
nos pusės išeiną fiziniai stiprus 
vyras — Galijotas, — ginkluo
tas puikiais ano meto g'nklais 
ir šarvais. Gi prieš jį atžygiuo- 
jo Dovydas, fiziniai menko su
dėjimo ir ginkluotas tik primi
tyviu kilpiniu. Jeigu Galijotas 
buvo stipriai pasiruošęs fiziniai, 
tai Dovydas buvo stiprus dva
siniai ir moraliai. Kai Galijotas 
savo pusėje turėjo technikinį 
kovos pasiruošimą — jėgą ii

čiaus'ą pasitikėjimą Dievu. Do- ferencijų salėse maldos ir sus:-
vydas išėjo į kovą ginkluotas kaupimo? Ar daug išeinančių
anais ir šiandieniniais laikais 

stipriausiu ginklu, nes jis sto-

kovoti už laisvės reikalą prašo 
Augščiausiojo palaimos? Ar

įo prieš Galijotą sukalbėjęs nuo: daug kas kovą už Lietuvos lais
ūirdžią maldą ir savo tautos lais vę veda Dievo vardu? — Poli-
vę ginti išėjo Visagalio Dievo t kai ir valstybės vyrai daug ir- 
vardu ir prašydamas jo pagal- labai daug bėgioja nuo Erodo 

ligi Piloto, bet užmiršta atsi
sukti į čia pat stovintį Kristų. 
Moderniųjų doktrinų dėka, po
litika tapo savotiška sritimi, 
kurioj veikdamas .asmuo tar
tum išjungiamas iš to principo, 
jog žmogus, kaip Dievo kūrinys, 
atsakingas už visus darbus savo 
Kūrėjui. Politikoj dirbantieji ne
sivadovauja dėsniu, kad “Jame 
mes gyvename, jrdame ir esa
me” (Apd. 17, 28). Pol tika pa
sidarė kas tai tokio, apie ką 
Dievas neprivalo žinoti, kuo Jis 
neprivalo rūpintis, nes visa tai 
išeina iš bet kokios Dievo veiki
mo ar pasaulėž ūros kontrolės. 
Nenuostabu, kad politika išsi
vadavusi iš saistančiųjų Dievo 
dėsnių, tapo gyvūninio žmogaus 
diriguojamas darbas — laikinų
jų dalykų perstat'nėj'.mas va
dovaujantis nuotaikos ar susi
dariusios situacijos padiktuotų 
34lygU- Ir todėl žiūrėdami į vi
daus ar pasaulinės politikos te-

bos.
Gal niekados Dovydo ir Gali

joto momentas nebuvo tiek rys 
kus, gal irekas nebuvo taip ar
ti Dievo padėties, kaip mes esa
me šiandien. Mes puikiai su
prantame savo padėtį, kiaurai 
permatome varganą tautos bui
tį, tač'au į jos vadavimo dar
bą stojame ne Dovydais, bet Ga 
lijotais.

Nuo Erodo ligi Piloto

Pažvelkime į šiandienines mū 
eų konferencijas, susirinkimus, 
politinius sambūrius ir veiks
nius. Tai būtini faktoriai ir reik 
šmingas jų atliekamas darbas 
ir pastangos. Jie yra anie kil
piniai Dovydo rankose. Tačiau 
su vienu kilpiniu, kaipo tokiu, 
Dovydas nebūtų išdrįsęs išeiti 
prieš Galijotą. “Pavesk savo ke
lius Viešpačiui ir juo pasitikėk, 
o Jis viską gerai padarys” (Ps. 
35, 5) — tarytum byloja Do
vydo lūpos vedantiems nelygią 
kovą. Tačiau ar šiuo keliu mes (Nukelta į 4 pusi.)

SLIDŽIAME KELYJE

“Į Laisvę” 9 nr. prof. J. Bra
zaitis rašo “Rytai ir Vakarai 
mumyse”. Straipsnio autorius 
sako, jog mes stebimės vaka
riečių neryžtingumu, apsileidi
mu, bet nematome, jog tos ne
gerovės yra giliai įsiskverbu
sios ir į lietuviškąjį gyvenimą. 
Madride gyvenąs tik ką studijas 
baigęs dr. Z. Brinkis rašo apie 
sveikatos reikalų tvarkymą Lie
tuvoje. A. Kučas prisimena Vil
niaus Seimą, K. Ambrozaitis ir 
K. Brazauskag duoda įdomių ir 
pavojingų atsiminimų iš rezis
tencinės veiklos nacių okupaci
jos metu, V. Jonikas rašo apie 
tautines vertybes ir jaunus žmo 
nes. L. D. patiekia įdomų straip 
snį “Kova dėl laisvės antrą po
kario dešimtmetį pradėjus”, at
pasakojamas prof. J. Ereto “Ab 
schied von Europa” turinys. Gy 
vosios minties skyriuje atpasa
kojama Antano Sužiedėlio, K. 
Keblio skaitytų paskaitų min
tys akademinio jaunimo susirin
kimuose, ka'p jaunoji lietuvių 
karta supranta ir vertina lietu
vių tautinį susipratimą tremty

je. Platus ir gyvas lietuviško
sios apžvalgos skyrius. Taip 
pat rašoma, jog Vokietijoje vei
kianti Vokiečių — Lietuvių Dr- 
ja yra slidžiame kelyje. Talkos 
žmonių pastangomis į draugijos 
viršūnę įjungtas žmogus, kuris 
savo laiku dėl nelojalumo Lietu
vai buvo paprašytas palikti Klai 
pėdoje eitas generalinio konsulo 
pareigas. Karo metu jis buvo 
augštu valdininku Lohses komi
sariate Rygoje. “Į Laisvę” klau
sia: “Kodėl Lozoraičio atstovas 
Bonnoje rado reikalą nusistatyti 
prieš Lietuvai draugingų vokie
čių sluogsnių kandidatą ir pa
remti “Memeler Dampfboot” 
nuotaikų kandidatą dr. Wind- 
ecker? Bonnoje vieša paslaptis, 
kad dr. Windecker esąs dr. Ge
ručio tarpininkas santykiuose su 
užsienio reikalų ministerija. Per 
jį Lozoraičio atstovas darąs žy
gius Bonnoje įsteigti pasų biurą 
ar ką panašų. Tokiu būdu buv. 
nacių laikais augštas okupacijos 
pareigūnas Lozoraičio dėka sie
kia savotiško vaidmens Lietu
vos laisvinimo byloje ir lietuvių 
tarpusavio santykiuose” St D.

BIRUTĖ PDKBLEVICIOTĖ

82 tęsinys

Rytoj aš eisiu iš Dancigo.
Atsikelsiu labai anksti, dar prieš aušrą, nubėgsiu 

rūsin ir pasijieškosiu kokių nors skarmalų. Gal surasiu 
gumines savo pušnis?... Jei nerasiu, eisiu basa, nes su 
šitais augštakulniais batais, su šituo paltu, įsmaugtu 
per liemenį ir dailiom klostėm platėjančiu žemyn — aš 
tikrai nenueisiu net iki kitos gatvės.

Kad tik greičiau sutemtų.
Bet vakaras dar toli------------
Dabar aš tik galvoju. Laiko turiu daug. Galvoju 

apie žodžius, kurių nepratariau, apie mintis, kurių ne- 
dabaigiau, apie jausmus, kurių neišgyvenau.

Ar aš nebuvau drungna? Ar nebuvau kaip tie, ku
riuos Dievas pasibjaurėdamas išspjaus?...

Ir sveriu, ir lyginu, ir nupučiu dirbtinį blizgesį, ir 
perkainoju viską, nuo mažiausios skaidulos, žinau, kad 
tai už dvidešimtį metų duodu apyskaitą, žinau, kad 
pirmą kartą trokštu tikros daiktų vertės, tikros spalvos 
ir tikro skonio.

Pro šalį plaukia dvidešimt mano gyvenimo metų. 
Ir aš juos vadinu naujais vardais.

Ar jie nebuvo vien sūpuojamas lopšys, vien švelnūs 
vystyklai, vien nesibaigianti glamonė?

Į kokį uostą būtų jie mane nuplukdę — nieko ne- 
į praradusią, tačiau ir nieko nelaimėjusią...

Aš noriu pilnos savo dalies: ne pusininko pelno, bet 
pirmagimio įpėdinystės. Ir teisės, ir — naštos.

Noriu sielvarto, kad jį pakeičiau ir dvejonės, kad 
surasčiau jai atsakymą. Noriu priešininko. Ir varžovo.

Visa aistra geidžiu dabar gyvenimo. Kaip imty
nininkas pirmos savo kovos.

Ir antrą kartą atsimerkiu: kokia didelė ir kokia 
nuostabi yra antroji žemė! Jon aš ateinu per sopulį ir 
antrą kartą...

Pavėjui, anuo krantu, plaukia šviesūs mano metai. 
Praplaukia ir dingsta tirštėjančiose ūkanose.

Sutemsta.
Aš vėl apsisupu kojas apatiniu, vėl susiriečiu narvo 

kampe ir pasikišu po galva rankinuką. Jo viduje kaž
kas triokšteli. Šią naktį labai tamsu, nes šone nėra 
gaisro. Aš įkišu ranką į pirmąjį skyrių, apčiuopiu kiek
vieną daiktą ir pačiame dugne užgriebiu sulūžusį savo 
parkerį. Jį man padovanojo mama, kai aš perėjau sep- 
tinton klasėn...

Ir vėl atsigulu.
Valgyti nenoriu, bet labai noriu gerti.
Prieš mano akis mirga niekad nematyti ežerai — 

mėlyni ir skaidrūs, sklidini vandens, sklidini vandens... 
Girdžiu, kaip čiurlena neregimi šaltiniai, kaip iš šulinių 
kyla kibirai, šliūkščiodami vandenį pro kraštus, kaip 
teka upės, kaip banguoja jūros — pilnos vandens, pil
nos vandens...

Ir prisimenu, kad rūsy, prie didžiųjų katilų, yra 
čiaupas. Ryt aš atsigersiu.

Dar labiau susisupu į paltą, užsikeliu apikaklę ir 
susegu ją po kaklu. Nuo palto atlapo į mane dvelkteli 
švelni kvaptis.

Tai mamos kvepalai. Kartais ji man duodavo jų 
užsilašinti.

Jie vadinosi prancūzišku vardu — „Fiancėe Bour- 
geoise“...

Kad tik rytoj nepramigčiau. Kad tik pabusčiau 
prieš aušrą.

FIANCEE BOURGEOISE

Šįmet mes vėl važiuojam Palangon. Bet kitaip. 
Tėčio ministerija pasistatė didelę, gražią vilą ir mes 
joje gyvensim. Nebereikės nei plauti indų, nei nešioti 
vandens... Nereikės net ir lovų patiems kloti — tam 
tikslui yra nusamdytos kambarinės.

Prieblanda. Mėlynas Kauno vakaras.
Mama sėdi traukiny, o mudu su tėčiu tebevaikš- 

tom po peroną, šone, už prekinių vagonų, už jiešminin- 
ko būdelės, manevruoja garvežys; jį tuoj prikabins prie 
mūsų traukinio. Toli, tarp susikertančių bėgių, tunelio 
an&°j> dega raudonas žibintas — jo atšvaitai krinta ant 
juodų, aprūkusių sienų. Atrodo, jog ten tyko didžiulis 
slibinas, prigulęs pilvu prie žemės, ir, išžiojęs nasrus, 
laukia traukinio. Bet — toks ten ir slibinas! Ant jo 
nugaros žydi ramunės ir vaikšto karvės su parištais 
skambalais.

Mudu su tėčiu vaikštom ten ir atgal.
Ima temti. Ties kiekvienu vagonu lankstosi gele

žinkelietis, kaukšindamas plaktukėliu į ratus, švilpau
damas dainą apie vasaros rugiagėles. Stoties aikštėj 
šūkauja vežikai, laukdami Kybartų traukinio. Jam jau 
užsižiebia žalia semaforo akis.

— Birute, — tyliai sako tėtis, — aš taip norėčiau, 
kad tu būtum menininkė...

Aš net stapteliu.
Vardu manęs tėtis niekad nevadina. Nevadina jis 

vardu ir mamos. Jis mudviejų niekaip nevadina. Į ma
mą jis visada kreipiasi žodžiu: „Klausyk“, o man sako: 
„Vaike“. Tik šitaip. Ir niekaip kitaip. Kai mama pado
vanojo tėčiui portsigarą, jarue reikėjo įrėžti maloninį 
mamos vardą — vardą, kuriuo vyrui priderėjo savo 
žmoną šaukti per penkiolika metų. Tada tėtis praleido 
kelis vakarus, kaldindamas tą žodį.

(Bua daugiau)
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Laiškai iš Afrikos

TAUTINIS JAUSMAS IR RELIGIJA
Mieloji Ada, t , vename respublikoje, ir garbin-
praeitą kartą kalbėjau tau apie ti, kad ir istorijoje, tironus ne 
Egipto koptus, kaip tam tikrą madoj, — ypač kad tą karalių 
socialinį reiškinį, dažnai pasi- dinastija ne egiptietiška, o al- 
taikantį šiandieniniame pašau-, baniška, kai visi žino, kad pas- 
lyje, apie daugumos ir mažu- kutinysis karalius Farukas, ir 
mų santykius šių dienų nacio- jo dvaras, gerai kalbėjo tiktai 
nalinėje valstybėje. Napoleono turkiškai ir prancūziškai, o
nugalėtų ir prispaustų vokiečių 
(tiksliau — prūsų) išgalvotas 
nacionalizmas devynioliktame 
amžiuje užtvindė Europą. Kaip 
kiekvienas socialinis reiškinys, 
jis turėjo ir teigiamų ir neigia
mų rezultatų. Europos paverg
tų mažumų tautinį atgimimą, 
jų norą savarankiškai kurti sa
voje kalboje, savo liaudies tra
dicijų rėmuose originalią tauti
nę kultūrą, galima skaityti tei
giamu reiškiniu. Wilsono dekla
racija buvo viešas tautų teisių 
į savitą gyvenimą pripažinimas.
Tačiau nacionalizmas su savimi 
neša ir paniekos, ir neapykan
tos jūras: lenkas ėmė nekęsti 
čeko, ukrainietis lenko, rumu
nas vengro, bulgaras rumuno.

XX-me amžiuje nacionalizmo 
banga užliejo ir Artimuosiuo- 
sius Rytus, o dabar jau ir visą 
Aziją. Ir dabar Egiptas, kurį 
nuo neatmenamų laikų valdė ir 
etiopiečiai, ir persai, ir graikai 
ir romėnai, ir arabai, ir turkai, 
ir albanai, ir čerkesai, kurio nu
sipelniusiu ministeriu pirminin
ku galėjo ilgus metus būti XIX 
-jo amžiaus pabaigoje armėnas 
Nubar Paša — Egiptas virto 
nacionaline ir nacionalistine 
valstybe. O tačiau kuo pagrįsti 
tokiame Egipte tautinį jausmą, 
nacionalizmą? Galima, žinoma, 
kreiptis į garbingą praeitį, kaip 
kad mes, lietuviai, tai padarė
me — ir, tiesa, senasis Egiptas,
“žmonijos civilizacijos lopšys”, 
pati seniausia istorijai žinoma 
aukštos kultūros valstybė galė
tų nevienam jaunam egiptiečiui 
apsukti galvą. Bet taip nėra, ir 
prancūzų akcija universitete pa 
juto pareigą įvesti į savo progra 
mas Egipto isterijos kursą pran 
cūziškai, o profesorius, jį skai
tąs ,vis dar neatsigavo iš nu
stebimo, pamatęs, kaip egiptie
čiai abiturientai absoliučiai ne
pažįsta savo istorijos (Įsivaiz
duok, pavyzdžiui, lietuvį stu
dentą, nežinantį kas įkūrė Vil
niaus miestą!). Piramdės smė
lio užpustytos ne tik tiesiogine, 
bet ir perkeltąja prasme. Mat, 
norint atstatyti ryšį su faraonų
Egiptu, reikėtų kreiptis į tau- cagoj ir apylinkėse— 
tą, egzaltuoti liaudį — tuos per Miiwaukee, wisc.,Oa 

7000 metų po jungu, vergija ir chlgan arba ra9ykl. 
baudžiava palinkusius laukų re ir atsiųskit* Mo- 
darbininkus-felahus, — o iki1 iey order t 
pat paskutinių laikų niekas I iš- |E,nM) D.
skyrus tėvų jėzuitų Ayrout) ne Mlg w 
tik neišdrįso, bet net nedasigal-1 a
vojo kalbėti apie juos. Reikėtų 
sakyti, kaip tai darėme mes lie
tuviai, kad Egipto liaudis išsau 
gojo senąją kultūrą ir tautines 
tradicijas. Tai gal galėtų daryti 
koptai, tikrieji senųjų egiptiečių 
palikuonys, bet jie — mažuma 
ir, kas biogiausia, jie — krikš
čionys.
“ Galima gal būtų kalbėti apie
Aleksandrą Didįjį, Aleksandri
jos įkūrėją, apie garsiuosius A- 
leksandrijos kultūrinio viešpats 
vimo Viduržemio jūroje (taigi 
visame to meto civilizuotame pa 
šaulyje) amžius, — bet to meto 
aleksandriečiai-graikai, o šian
dien graikai — nepageidauja- A 
mas svetimšalių elementas, už
ėmęs krašto ūkyje — ypač pre
kyboje — stambias pozicijas.'
Dar prieš tris metus moderniš-l 
kojo Egipto istoriją galima bu
vo pradėti nuo XIX-jo amžiaus 
pradžios, nuo Mohamed Ali, ku
ris atsikratė nuo turkų jungo,' 
prancūzų padedamas sukūrė mo 
dernišką Egipto valstybę, ga-į 
lingą kariuomenę ir laivyną ir: 
davė Egiptui savų karalių di-' 
uosti ją. Tačiau šiandien mes gy

kreipdavosi į tautą sudarkyta 
arabų, kalba, su akcentu.

Tautiškumą, tautinę tradici
ją — nežiūrint, kad Egiptas tu
ri pačią seniausią ir gražiausią 
pasaulyje istoriją — nėra ant 
ko pagrįsti. Todėl ir Egipto isto 
rija — man atsitiktinai teko ją 
dėstyti vienus metus — prasi
deda nuo Mahometo g mimo, ir 
ne nuo Egipto įsikūrimo, o nuo 
Egipto užkariavimo. Tautišku-1 
mas ir religija neatskiriamai su 
silieja, pasidaro teveik vienas 
ir tas pats dalykas. Užtat ir egip 
tiečiui tautos ir tėvynės sąvo
kos — jis pats, greičiausia, to 
neprisipažins — nevisai aiškios: 
jam tėvynė tai, visų pirma, E- 
giptas, bet drauge ir visos arabų 
tautos, ir visas Islamas.

Kaip turi jaustis egiptietis 
koptas tokioje tėvynėje? Jis e- 
giptietis, jis iš bėdos gali save 
skaityti arabu, bet ir tai arabai 
jam — tai dykumų nomadai, plė 
šikai, o jis nuo amžių miestų ir 
kaimų sėslus gyventojas. O kai 
jam sakoma, kad Egipto ir ki- 

; tų Islamo tautų interesai tie pa
tys, kad jos visos sudaro vieną 

i bendruomenę — tai jau vargšas 
koptas nustoja būti “tikru egip 
tiečiu”. Nuolat augantis Arti
mųjų Rytų tautų nacionalizmas 
sudaro vis didesnį pavojų Rytų 
Krikščionybės mažumoms.

Algirdus

NUO UŽ&SEN ĖJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ

GINKLAS PRIEŠ VftžJ

6 milionų voltų stiprumo generatorius gamina X-ray spindulius, 
kuriais bandoma gydyti vėžys. Per langelį stebi procesą dr. Kaz- 
mark. Banrymai atliekami Stanford, Calif., universitete. (INS)
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MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ

(Atkelta iš 3 pusi.)
atrą tegalime pakartoti pras
mingus apaštalo žodžius: “Gy
vūninis žmogus savo prig mti- 
mi nepriima to, kas yra Dievo 
dvasios: tai jam yra puikybė, 
ir jis negali suprasti, nes tai 
reikia tyrinėti dvasiškai’
Kor. 2, 41-15).

1 laužomas net p3Čiij katalikiško 
nusistatymo veikėjų.

Maldos galia

Todėl Gegužės 13-s'os, 
pasaulio lietuvių maldos ir at
gailos už Lietuvos laisvę dienos 

(1 proga, tenka pervertinti darbus 
ir pastangas teigiama piasmc.

keltas audras. Ne tuščios teori-, $14 milionu palikimas ) Bažnyčia turi stiprų pagrin- 
įos ar prielaidų sapnai, bet Die-Į Philadelphijoje 27 katalikų dą jausti, kad kiekviena tiesa, 
vo teikiama malonė žmogui, tau institucijos gau3 $14,000,000, kiekvienas naujas mokslinis at- 
tai, valstybei ar žmonijai yra kuriuos paliko Francis A. Drex. radimas, turi būti sveikintinas, 
jos laisvės, pasisekimo ir gero- ei, miręs 1885 m.. Jo įpėdiniams kaip Dieviškojo Proto pėdsa- 
v’ės laidas, tikrojo buvimo pa
grindas. Tačiau prrrna turime 
būti verti Jo malonės, turime 
būti ne žemės kirminai, bet Die
vo vaikai — maldė 3 ir atgailos 
vyrai! Tada suprasime didįjį 
Kristaus klausimą: “Kodėl esa
te bailūs jūs, žmonės menko ti
kėjimo” (Mat. 8,26). Ir bus at
šauktas Fat’mas ??ar jos įspėji
mas:-“Melskitės ir daug melski-

testamento vykdymu, bet dabar 
jo vaikai išmirė ir teismas leido, 
pagal testamentą, jo palikimą 
išdalinti katalikų įstagoms.
Pasauly milionas vienuolių

Žiniomis iš Paryžiaus, visame 
pasaulyje yra daugiau kaip mi
lionas vienuolių. Vyrų vienuo
lių esama 810,443, susisk rsčiu-

tės už nusikaltimus. Kalbėkite! Sių į 17’922 Vcnuoližkus namus
kasdien rožančių. Taisykite sa-Į ?1Same Se3eEų vienU0

y ' lių yra 886,259; jos gyvena

gyvenant buvo sunkumų su jo kas ir dar vienas Dievo galy
bės ženklas. — Pijus XII

vo gyvenimą ir prašykite savo 
nuodėmių atleidime, nes jeigu 
tai nebus padaryta, pasaulyje 
bus sukelt' karai, persekiojama 
Bažnyčia, Šv. Tėvas, bu 5 nukan
kinta daug gerų žmonių ir su
naikinta ištisos tautos... Jei ma
no reikalavimai bus išpildyti — 
Rusija bus atversta ir bus tai
ka”.

Krikščionybe Formozoje
Chiang Kai sheko valdoma 

Formoza yra taip arti komu
nistų užgrobtos Kinijos ir čia 
nuolat gresia raudonųjų pavo-1 
jus. Tačiau tai neatbaido misio
nierių nuo apaštalavimo darbo. 
Ir jie susilaukia d'delio pasise- 

viso kimo. Kaikuriose bažnytėlėse 
sekmadieniais jau įvestos šeše- 
rios pamaldos, ir patalpos per
pildytos.

Po Tau vietovėje prieš dve-

72,342 vienuoliškuose namuose. 
Apskaičiuojama, kad nuo šešto 
šimtmečio yra buvę apie 7,786, 
476 kunigai ir brol ūkai vienuo
liai; daugiau kaip pusė jų bu
vo benediktinai.

Vienuolynai pasauly veda 
daugiau kaip 140,000 katalikų 
mokyklų, kuriose mokosi apie 
16,000,000 jaunuolių ir vaikų. 
Vienuolynai vadeva"ja 40,649 
prieglaudoms ir kitoms pana
šioms įstaigoms, kur globojama 
apie 10,000,000 asmenų, 

į Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalia.

I. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6-1038

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

PRECIN PHOTO STUD10
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav,
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481

Duonų ir įvairias skoningas 
buUtutcs kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Avė. 

Tel. Cliffside 4-6376
Pristatome 1 visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčia | visus artimuosius 

miestus.

Pirkit Apsaugos Bonus!
Lietuvos vadavimo kova privalo 

Šia prasme mes ir esame ga-l fcūti atžymėta maldos ir atgailos 
lijotai, kurie pasitiki savo dar- ženklu, tačiau ne vienkartiniu,
bo kilpiniais, bet ne Viešpaties 
Dievo pagalba. Mes kruopščiai 
statome namus savo rankomis, 
tačiau blankiai daugeliui atro
do Kristaus įspėjimas, jog vel
tui statomi namai, jei Dievas 
nedalyvauja jų statyboje. “Iš- 
tikrųių sakau jums, iei turėsite 
tikėjimą kaip garstyčios grūdą, 
jūs sakysite šitam kalnui: per- 
sikelk iš čia į tenai, ir jis persi
kels; ir jums nebus n'eko nega
lima” "(Mat. 17, 19). Tačiau da
bartinėje kovoje dėl laisvės mes 
pripažįstame vienpusinį-juslinį 
ir vegatatyvinį momentą: poli
tines kombinacijas, karinius šta 
bus, atominių bombų ištekl us, 
divizijų- skaičių, karo laivyno

jus metus nebuvo nei vieno krik 
šč’on'o. Dabar tenai jau yra 
303 katalikai ir dar 300 ruošiasi 
priimti krikštą.

Anglikonas į vienuolyną
Buvęs anglikonų ministeris

Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenSjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimų ir skaudėjimų senų atvi
rų Ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyšimą 
tarppirščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios, suskilusios odos dedlr- 
vinių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa ,
slrodo skaudus išbėrimas nuo vysty- atleidz ama 11' UZ Viską doVanO- 

jama, išskyrus žmogui,

ne pripuolamu, bet pastoviu. Vi
sos mūsų pastangos, veiksmai, 
laimėjimai ir pralaimėjimai pri
valo būti nuoširdi, nepertrau
kiama malda. Tegul neatrodo John Crotty, atsivertęs į kata-
naivus Don Cartes teigmas: likybę ir tapęs kunigu, porą me 
“Kas nuoširdžiai meldžiaisi, pa- tų. buvęs našlaityno kapelionu 
šauliui padaro daugiau gero. ne- Austrai joje, dabar įstojo į be
gu kovojantieji”, gi Giovani Pa- nediktinų vienuolyną, 
pini sako: “Jūs perdaug tikitės .... — .
iš politikos ir permanai laukia- c zaseesr
te iš religijcs”. Tyra, karšta knyga, kuri visada įdomi 

malda yra visagalė, nes toks ir nesensta

yra pats Dievas. Užtat ir kelias
j Lietuves laisvę nebūtinai pri
valo būti nuklotas lavonais ir 
granatų skeveldrom’s. Jeigu taip 
įvyktų, tai tik Dievo Motinos 
Fatirroj šaukiančio įspėjimo ne-

junginius ir didžiųjų valstybių pildymas:“Žmonės turi pasitai-
poli tikos vyrų žodžius bei nuo 
taikas. Tai Galijoto kalkuliacija. 
Dar daugiau. Šiandien už viską

Tat Juozo Švaisto

tinka lietuvių kalbos pamokoms. L 
viso 73 pasakos. Kaina $2.50. Pla 
lintoja ms didelė nuolaida.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakiey Avė.

Chicago 8, Illinois

klų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų. Le 
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., $1.25, Ir $S.6O.
Pirkite vaistinėse Chi

kuris
vienokiu ar kitokiu būdu bando 
priminti Dievo pagalbos re ka- 
lingumą. Jeigu žmogus puola ir 
užsigauna, aiškiai yra kalti že
mės gravitacijos dėsniai, tačiau 
niekas dėlto nereikalauja juos 
pana kinti. Bet iš viešojo politi
nio gyvenimo, iš mūsų kovos ir 
pastangų orbitos Dievo palai
mos, maldos ir aukos reikalin
gumo ir būtinumo dėsnis dažnai

BUICK’AS

LIETU VISKAS

AUTOMOBILIS

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 Se. Oakle, Avenue T.l, YArds 7-3278

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GEL2KELIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti J Ameriką. Pa
rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitus. Pasinaudokite.

*

syti ir prašyti savo nuodėmių Į 
atleidimo; jie nepriva’o daugiau I 
ižeid nėti Viešpatį, nes jau ir Šioje knygoje gražios mūsų žmonių 

taip per daug į. cistas . Tačiau j skaito ir suaugę ir jaunieji. Labai
atgailaujantiems ir teisingiems 
žmonėm^ Dievas v'sados suteiks 
prašomos palaimos. “Pas Dievą 
niekados nepralaimėsime” (ark.
J. Matulaitis). Jam v’skas yra 
galima. Jis vienu mostelėjimu 
sukeičia situacijas, . sugriauna 
žemės galvoes, nutildo ir nušluo 
ja į nežinią žemės viešpačių su-
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliliiiiii

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRonticr 6-1882
iillllllUlllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllll]lllllllllllllllll|lllllllllliilllliiiiiiiiiiiiiui

E

į:

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Sav. Ant. Stanevičius

Taisome automobilių motorus. Lyginame įdaužimus ir 
įlenkimus. Dažome ir atliekame įvairius kitus pataisymus.

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Mašinai sugedus, pribūname su vilkiku į įvairias vietas. 

Parduodame akumiliatorius, padangas ir kt. automobilių dalis.

2641 West 71st St.(kampas Talman Avc.)
Tel. PRospect 8-9842, Namy tel. WAIbrook 5-5934

4.---^,^.... .. .
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JONAS GRADINSKAS
VOKIŠKI ULTRA HI-FI 
RADIJAI-PATEFONAI 

J. O. TELEVISION COMPANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

TAISYMAS GARANTUOJAMAS RASTU — 100%

NAUJAUSI

tAeS PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. LA3-č7i» 

AUGUST SALDUKAS Prezidentą*

Roosevelt Furniture Miegamo Rakandu Išpardavimas!
U gabalų — tiktai už $169.00

Į šj setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springaai, matrasas su vidu
jinėm spiruoklem, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais.
Už 6 mėnesių išmokėjimus neima- 
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO
2310 MEST ROOSEVELT ROAD TeL SEeley 8 - 4711

F(-llx Kuudonte, sav. Ir menadžerle 
Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:10.

NAUJAI LimJVIJJ TAl'P. Iii SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE)

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki S 10,000.00
i R

Paskolos Duodamos Namy Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

_ CHICAGO SAVINGS 0 LOAN ASSIL
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, III.

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, ŪL

DISTRIGT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

ST. ANTNONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50. III., Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, 111

OSDDOI“Siustas perkrausi
r*’ 15 TOLI IR ARTI

NAUJI OI ORU TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO (RANR/AI
ILSU METŲ PATYRINIAS - PIGUS IR SA/.ININ&AS PATARNAVIMAI

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W 69 Sf. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/AILmok 5-9209
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Antradienis, balandžio 24. 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

ŽODŽIAIS SMERKIA, DARBAIS 

PRITARIA
PETRAS BLOZNELIS, Worcester, Mass.

JAUNIMO TEATRO SPEKTAKLIUI 
ARTĖJANT

Mokytojų sąjunga išeivijoje vo vaikų. Kiekvienas einame sa Į 
yra išvariusi gilią vagą jaunuo- vais keliais. Vietoj le dę vaikus

Paskutiniu laiku Maskvos 
valdovai šaukia, kad jų neklai
dingasis mokytojas ir didžiau
sias išminčius Stalinas buvo 
žmogžudys, pamišėlis, garbė
troška ir kt. Taip, tai yra tie
sa, bet nėra jokia naujiena. 
Kiekvienas galvojantis žmogus 
jį tokiu laikė nuo jo viešpata
vimo pradžios ir dar anksčiau. 
Laisvojo pasaulio spaudoje vi
są laiką tie Stalino titulai mir
gėte mirgėjo. Nekitokiais buvo 
ir yra laikomi ir visi jo ben
dradarbiai, kurie po Stalino 
mirties pasiėmė valdžią į savo 
rankas. Jie bando visus žiau
rumus suversti Stalinui, bet iš 
kitos pusės visą tą pragarišką 
sistemą vykdo toliau. Kiekvie
nas nusikaltęs asmuo yra 
smerkiamas ne už ką kitą, o 
už jo veiksmus, todėl pasmerk
tojo veiksmai turi būti atitai
syti. Bet kadangi jo veiksmų 
neatitaiso, o vykdo toliau, tai 
tą pasmerkimą ir visus Stalino 
titulus pritaiko patys sau.

Malenkovas būdamas Londo
ne pareiškė, kad Stalino rėži
mas daugiau niekuomet nebe
grįš. Argi dar kam buvo ne
aišku, kad Stalino rėžimas ne
grįš? Kaip gali grįžti,, jei jo jau 
nėra. Bet kas toje komunisti
nėje valdymo sistemoje esmi
nio pasikeitė?-Kol kas dar nie
ko nesimato, nors Stalino jau 
trys metai nėra. žodžiai be dar
bų nieko nereiškia.

Kremliaus vadai pripažįsta, 
kad Stalinas buvo žmogžudys 
ir kitoks nusikaltėlis, tačiau jie 
tą žmogžudystę mato tik iš to 
taško, kad jis žudė ir komunis
tus. Kitaip sakant, nors jie iš
žudė milionus nekaltų žmonių, 
bet ir juos žudė. Kada jie pa
tys iškelia jų tiesiog dievinto 
žmogaus darbus viešumon, ku
ri ir visa komunistinė spauda 
taip garbino ir įrodinėjo, kad 
tik jis vienas ir kas su juo ei
na, eina teisingu keliu. Dabar 
kiekvienas iš jų pamatė, koks 
tas teisingas kelias buvo ir 
kam jie tarnavo ir gal net šian
dien tarnauja, nes tie visi Sta
lino titulai tinka ir šiandieni
niams vadams, kadangi jie tų 
žiaurumų neatitaiso, o vykdo 
toliau.

Kada kiti rašė apie komu
nizmo žiaurumus, kuriems ta 
me režime teko asmeniškai gy
venti, tai komunizmo garbin
tojai šaukė, kad tai yra propa
ganda. Bet kada tą režimą 
atidengė patys Stalino bendra
darbiai, tai pamatė, kad nebu
vo propaganda, o buvo tiesa. 
Jiems daugiau nieko nelieka, 
kaip prisipažinti suklydusiais 
ir taisytis, nes ir taip per ilgai 
tarnavo tiems, kurių darbai 
per daug kruvini.

Kremliaus vadai negali nu
plauti savo kaltes vien tik pa
šalindami Stalino paveikslus iš 
viešųjų vietų, o ta pragarišką 
valdymo sistemą vykdydami 
toliau. Jeigu tik žodžiais pa
smerks Stalino žiaurumus, bet 
darbais jų neatitaisys, kas dar 
galima atitaisyti, tai pasirodys 
dar suktesni už savo buvusį 
mokytoją. Jeigu keliasi iš sa
vo nupuolimo, tai turi kiekvie
ną žmogų pastatyti žmogaus 
vietoj ir pavergtas tautas bei 
valstybes paleisti iš tos vergi
jos, kurioje jos dar ir šiandien 
randasi.

Ar jų tas politinis manev
ras vien tik žodžiais, o ne dar
bais įtikins Vakarų politikus, 
kad ankstesnis režimas yra pa
sikeitęs teigiama prasme, dide
lis klausimas. Vakarai jau 
perdaug yra patyrę jų suktos 
politikos vingius, tad greičiau
siai jie kreips dėmesį ne į tuš
čias kalbas, o į jų darbus. Di
delę klaidą Vakarai darytų, jei 
patikėtų žodžiams be darbų.

Jau trys metai kaip Stalino 
nėra, bet režimas tas pat. Žu
dynės kaip vyko, taip ir vyks
ta ; koncentracijos stovyklos 
kaip buvo, taip ir yra; kalėji
mai kaip 'buvo, taip ir pasiliko 
pripildyti nekaltais žmonėmis. 
Taigi ar ne tas pat režimas tik 
kitų rankose.

Per eilę metų šaltasis ir kar
štasis karas įgriso. Pasaulis 
nori taikos. Bet dėl taikos ne
galima paaukoti milionus žmo
nių. Istorija to nepateisintų. 
Tikroji taika bus tada, kada 
visos tautos bus laisvos ir savo 
žemėje šeimininkės. Taiką rei
kia grįsti tautų laisve, o ne ver
gija.

menės švietimo ir auklėjimo sri
tyje. Šis sunkus jų darbas, ne
normaliose sąlygose besirūpi
nant mūsų jaunimu ne vienam 
sveikatą pakirto ir ne vienam 
jo sunkiai uždirbtą centą iš ki
šenės ištraukė. Ir sakau: besi
rūpinant mūsų jaunimu! Juk ne 
paslaptis, kad daug mokytojų 
turime nevedusių ir bevaikių, 
kurie grįžę iš darbo galėtų ran
kas sudėję ramiai ilsėtis ir visiš
kai nieko neveikti. Tačiau pat
riotiškumas ir tėvynės meilė 
kursto juos padėti tėvams auk
lėti jaunimą.

“kaubojiškų” filmų žiūrėti, eiki
me patys ir veskimės juos žiūrė
ti savo meno, kvr kalba supran
tama ir prasmė aiški. Jis nė 
k'ek neblogesnis savo pastaty
mu, kaip ir suaugusiųjų vaidini
mai, o šimteriopai gražesnis 
ir vertesnis negu betkoks kinas.

Mokytojų sąjunga, išlaikyda
ma savo lėšom s jaunimo teatrą, 
turi tikslą atitraukti vaikus nuo 
gatvinių pasivaikščiojimų, kinų, 
burti juos vienon krūvon, moky
ti to, kas gera ir savo darbo vai
sius parodyti tėveliams ir kitai 
plačiai viešuomenei.

Mes patys tėvai, patekę į šį Malonu buvo žiūrėti į jaunimo 
didelį išeivijos tempo sūkurį, ne teatro pirmuosius pasirodymus, 
visuomet spėjame giliau įžvelg-i Salės buvo sausakimšai prigužė. 
ti į savo vidujinį gyvenimą pa- jusios t'ėvų ir svečių. Nepapras: 
mirštame, kuo gimėme, kvo esą- tos nuotaikos buvo žiūrovų, mū 
me, o tuo pasinaudodamas mūsų sų jaunųjų aktorių, o taip pat ir i 
jaunimas nuklysta į svetimybes, mokytojų sąjungos, kad jų dar- 
Ir, jeigu ne mokytojų sąjunga į vaisiai rado tinkamą atgarsį, 
bei kitos lietuviškosios organi-1 Tačiau metai po metų savo lan
zacijos, besirūp'nančios jaunimo 
auklėjimu, mes nė nepajustume, 
kaip mūsų vaikai tartum srau
naus, drumzlino pavasario upe-

kymosi skaičiumi pradėjome 
nykti, nors mokytojų sąjunga 
ir ligšiol kantriai nešė tą jun
gą, pasišvęsdama mūsų jauni-

lio būtų nunešti į gilias svetimas mui- Ateitis žada parodyti toli
mesnę jos egzistenciją.

Kazys Bradūnas savo eilėraš
čio viename posmelyje išsireiš- 
kia: “Man svetimą duoną val
gant, kąsnį nuryti baisiai sun
ku” —------- , o tame pačiame
eilėraštyje, prisiminęs tėviškę, 
sako: “Ir akyse vis vakaro vaiz
das — saulė leidžias... sodyba... 
kerčia... Krosnies dūmai dar pa 
lube skla'dos, kvepia duona, šil
ta ir šviežia”. Negi visi tėviškės 
prisiminimai taip greitai būtų 
mumyse išblėsę? Negi š:oje 
kryžkelėje paklydome ir pasu
kome ne savo keliu?

Mokytojų sąjtnga ligšiol su 
jaunimo teatru yra davusi pa
sigėrėtinus veikalus: “Brolių 
jieškotoją”, “Karalaitę Teisutę”,

jūras. Mes gi liktume tartum 
medžio stuobriai vieniši laukti 
paskutinės senatvės ir mirties. 
Prisiminkime netolimą praeitį. 
Tebegyvendami stovyklose ir pa 
matę pirmąjį lietuvišką jaunimo 
pasirodymą, paruoštą tų pačių 
mokytojų, juk ne v eną nosinę 
suvilgėme džiaugsmo ašaromis, 
kad lietuvišką žodį jaunimas sce 
noje perduoda. O pirmieji pasi
rodymai buvo jų gana primity
viški.

Trūksta mūsų pačių

Šiandien dėka pas'šventėlių tu 
rime jaunimo teatrą, jaun'mo an 
samblį, jaunimo baletą ir kt. 
Tik trūksta mūsų pačių. Ir nuo 
ko mes tolstame? Ogi nuo sa

K ur tik gera

Kentucky whiskey mėgstama
i

ten reikalaujama...
OLOSvnraor

: J

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas . 
lietuvių dienraštis, o skelbiau j 
kaina yra prieinama visienu.

195® ©
TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausti
• Nemokamai 2-jų m6n. pilną garau 

tlją — darbas ir dalys.
I Nemokamai vidaus anteną ir Ineta . 

llavimaa.
• Iki 1100.00 Ir daugiau nuolaidos u) |

Jūsų seną televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekorde 

vlmo aparatai, lempos, baterijos, da 
lys Ir kitų firmų televizijos

NUO8IRDU8 LIETUV18KJUI 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radic
PARDAVIMAS LR TAISYMAS

3248 South Halotsd Širsti
Telefonas CAIumet 5-7252

“Maloni kaip ir jos Vardas”

PRANAfl KER8I8 
PAULIUS F. ENDZKLIS

eccszc: sasac

Šūsny Brook
BRAND
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KENTUCKYįTRAJGKT BOURBON VVHISKEY

KENTUCKY R* f N,n$n WHISKEY

$4.30 4/5 Qt. ASo AvaPable i 
UGTTLED IN BONU 

100 PROOP

010 SUNNY BROOK CO., DIVISION 0F NATIONAL OISTllLf RS PROOUCTS CORP. lOUISVItlE. 
KT. COTP £6 P’00c KL*!TUCKV CLtNULU WH!SKIY CUNTA1N3 65% CHAIN NLUIkAL SPIRI(3

“Lapės sąžipę” ir “Našlaitę”. 
Šiais metais paruošė “Kepėjo 
sūnų”. Š:s paskutinis veikalas — 
“Kepėjo sūnūs” — bus vaidina
mas š. m. balandžio 28 d. Lie
tuvių auditorijoje, šis pasiro
dymas — ne tik paskutinis šį l 
sezoną, bet gali ir visai pasku
tinis. Tai priklausys nuo mūsų 
pačių. Veikalas yra pasigėrėti
nai gražus ne tik savo pamokan
čiu turiniu, bet ir dekoracijomis 
bei vaidyba. Vertas matyti nt 
tik jaun'mui, bet ir suaugu
siems.

Kadangi mokytojų sąjungos 
nariai yra ir lituanistinių mo
kyklų mokytojai, besirūpiną mū
sų jaunimo švietimu, todėl Chi- 
cagog AugšUsn. Lituan'stikos 
Mokyklos Tėvų Komitetas ran
da reikalą padėti jiems — mo
kytojams — ne tik individuali
niai, bet ir savo vardu prašyti 
plačiąją visuomenę ir mieluo
sius tėvus, žinoma kartu su vai
kais, minėto šeštadienio popietę 
dalyvauti jaunimo teatro pasiro 
dyme.

Augštesn. Lituanistinės M-los 

Tėvų Komitetas

Prieš spausdintą šlamštą
New Yorko gubernatorius 

Averell Harriman pasirašė nau
ją įstatymą, kuriuo bus griež
čiau griebiami platintojai nepa
dorios literatūros.

Taipgi Rhode Island guber
natorius pasirašė naują įstaty
mą, kuriuo už spausdinimą, par 
davinėjimą ir platinimą nepa
dorių paveikslų, knygų, brošiū
rų, žurnalų, kuriuose neleistinai 
aprašomi nenormalūs dalykai, 
nusikaltimai ar žiaurumai, bus 
baudžiama iki $1,000 arba dvejų 
metų kalėjimo.

Užsienio valiutos kursas
Užsienio valstybių piniginiai 

vienetai šiuo metu turi tokią 
vertę Amerikos centais: Angli
jos svaras — 281. Kanados do
leris — 100, Argentinos pinigi
nis vienetas — 5 centus, Bel
gijos — 2, Brazilijos — 1, Da
nijos — 14, Prancūzijos — 28/ 
100 cento, Vokietijos — 23, O- 
landijos — 26, Indijos—21, Ita
lijos 15/100 cento, Meksikos — 
8, Norvegijos — 14, Portugali
jos — 31/,, Ispanijos — 2i/p 
Švedijos — 19*/3» Šveicarijos -- 
23^3-

Mūsų individualistinės ir 
materialistinės visuomenės 
žaizdos nebus užgydytos ir pra
rajos nebus užpildytos jokia 
sistema, kuri pati yra .materia
listinė savo principuose ir me
chaniška savo praktiKoje.

—Pijus XII

PIGIU IR SAUGIU

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS

Turiu naują didelį sunkvežimi 
ii apdraudas

2313 W. 91st St. Chicago, III. 
Tel. PRescott 9-2781

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

16 WQES stoties — Banga. 1890 
WUO PIKMAD. IKI PENKTAD.

8:46 iki 9:80 vai. ryte 
SESTAD. 8:80 Iki 9:80 ryte

PTRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v.
, SEKAI). 8:80—»:3O v. r. U stotie*

WOPA — 1490 klL 
Cbte&go 29, ’l. HEmlock 4-241)

7121 So. R0CKWELI 8T.

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 

□erkraustymus ir pervežimus 

š tolimų ir artimų atstumų.

Tel BĮ, 7-7OT5 arba 
RE 7-9842

•8S

NAUJI LIETUVIŠKI 
REKORDAI

Po $1.00 vienas:
Mano Gitara — Tan^o — ir Saulės Kyląs

Anglį) valsas — solo .......................................................... Šabauiauskus
Nutilk Širdie—Tango-—ir Kanarkų Foxtrotas—solo .... Šabaniauskas
Jonelio Polka ir Dariau Lyseles — solo ............................... Šiaukevieius
Tu, Lietuva ir Dru-Lia .......................................... Pūdų Dėdė ir Dėdienė
Našlaitės Kapas ir Griovėsių Gėlelė .................. Pupų Dėdė ir Dėdienė
Tykiai Nemunėlis Teka ir Visur Tyla — solo .................. Babravičius
Kai aš turėjau ir Kam Šeri Žirgelį ? Vanagaitis, Olšauskas ir Armonika
Marcinkonių Polka ir Virginia Polka .............. Lietuviškas Orkestras
Vainikas 1 ir 2 Dalis .............................. Lietuviškų Melodijų Kinkinys
Geismai ir Svajonės ir Oželis .......... Duetas ir Kvartetas su Orkestru
Gyvenk, Juokis ir Mylėk ir Dzinguliukai ............... Duetas su Orkestru

Po $1.50 vienas:
Tėvynei ir Suimtos Vakarėlį ..................... Budriūno Vyrų Kvartetas
Alutis ir Šauksmas .......................................... Budriūno Vyrų Kvartetas
Žemaitiška Liaudies Daina ir Suimtos Vakarėlį .......... Švedo Choras
Apie Palvų Arklį ir Kikilis, Mergužėlė Mano Miela.... Švedo Choras
Žvaigždelės ir Temsta Dienelė .................. Motiekaitienė ir Kalvaitytė
Barkarolė ir Sutemo ................................. Motiekaitienė ir Kalvaitytė
Nokturnus ir Čigonės .................................. Motiekaitienė ir Kalvaitytė

Rekordus siunččiame ir paštu. Amerikoje už rupakavimą ir pašto 
išlaidas dar ekstra $1.50. Kanadon $2.50. J kitas šalis atitinkamai bran
giau. C'OD nesiunčiame. Pinigus siųskite kartu su rekordų užsakymu.

JOS. F. BUDRIK HJRNITURE, INC.
3241 So. Halsted Street Chicago 8, III.

KĄ GALI JUMS

JURJONO BENDROVE
3524 So. Halsted St. Tel. BIshop 7-3371 CHICAGO 9, ILL. 

pasiūlyti? O gi štai ką:
SIENPOPIERIŲ:

įvairiausių spalvų, puikiausios rūšies, naujausios laidos, pradedant nuo 
2Oc vientisų volelį.

DAŽŲ:
Žvilgančių, pusiau žvilgančių (šilkinio žvilgėjimo), matiuių iš vidaus 
ir iš oro dažymui, pradedant nuo $1.08 galionų.

NAMŲ RUOŠOS REIKMENŲ:
lietų, kavos ir arbatos servyzų, |M)i-eelaii<> ir fnjanso vietinių ir ini|»or- 
luotų. Kepiniui formų, 'blokų ir elektrinių indų kaina žemiau konku
rencijos!

DOVANINIŲ PREKIŲ:
įvairioms progoms: vestuvėms, gimtadieniams, vardadieniams ir bet 
kokioms sukaktuvėms. HlltLTftS ir DARIAI S-t.IRĖNO ŠOKOLADI- 
NT( SALDAINIŲ.

IMPORTUOTŲ PREKIŲ:
Vokiškų kišeninių pluksnukočių, pradedant nuo $1.50 vienetas, tempe
ratūrai matuoti termometrų C & 1-’ padalinimų, pradedant nuo $1.16 
vienetas, krištolo dirbinių ir ehrominių ĮHulėklų su puikiausiais vaiz
dais ant stiklo dugno, pradedant nuo $8.88 vienetas ir

DAUGYBĘ KITŲ PREKIŲ,
kurių čia neįmanoma išvardinti. Reikia pačiam užeiti, pamatyti ir įsi
tikinti.

Sukaktuviniu Metu Dovanos Taupytojams

Šiais metais Ciane Savings mini savo 30 metų 
sukaktį. Šia pioga bendrovės vadovybė nutarė 
duoti dovanų visiems naujiems ir seniems tau
pytojams. Štai jos:

1. Kas atidarys naują sąskaitą arba padės į senąją $50.00 
ar daugiau, tai gaus dovanų bendrovės raktą su termo
metru arba puikią piniginę.

2. Kas padės $150.00 ar daugiau, tai gaus stiprų ir paran 
kų plastikinį arba nailoninį shopping bag (krepšį pirki
niams).

S. Kas padės $500.00 ar daugiau, tai gaus saugią dėžę do
kumentams laikyti arba porlų karolius.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

2559 W«sl 47th Street LilayeHe 3-1883
R. R. Pletklevvle/, prrz.; K R. Metkevv lez, M’kr. Ir advokatu*

Mokam* miksiu* dividendus. Keėluojauie čekius Parduodame 
ir lAperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui. 
atidarykite hasraita šiandien, apdralkta iki tie,ooo

DARBO VALANDOS: pirmad. Ir ketv. nuo 9 Iki 8 vai. vak.; 
antradienį Ir penktadieni nuo » Iki 5; trečiadienį uždaryta, 
o ėeėtadlenlala nuo 9 valandos Iki vidudienio.
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Philadelphia, Pa.

Skautai kviečia

nuomenės — moksleivių talentų 
vakarą. Skatindama į tą vakarą 
kodaugiausia atsilankyti ir to 
vakaro prasmei paryškinti sky
riaus valdybos sekretorė Norke- 
liūnaitė net du kartus kalbėjo 
per dr. Kolney lietuvišką ra
dijo valandą. Susidomėjimas 
šiuo talentų rungtyniavimu yra 
didelis. Ne tik vietos, bet iš a- 
pylinkinių kolonijų atsilankys

20 METŲ AMSTERDAME
JONAS MIŠKINIS

Muzikas, artistas, kultūri
ninkas, visuomenininkas Juo
zas Olšauskas prieš du .metu 
kukliai ir tyliai atšventė savo 
“jaunystės” kapos metų su
kaktį. šiemet gi jam sukanka 
20 metų kaip tapo pastoviu 
sėsliu Amsterdam, N. Y., mies
te. Jis yra lietuviškos para
pijos, šv. Kazimiero bažnyčio-

dalyvauti varžybose. Vakaras'je, vargonininku.
bus šį šeštadienį, balandžio 28.

New Haven, Conn.
— Eidukaitis, buvęs ilgametis 

Suv. Kalvarijos valsčiaus viršai
tis, gyvenąs New Haven, Conn , 
dirbdamas katalikų kolegijos ap 
tarnavime, darbovietėj susižeidė 
ir kelios savaitės gydosi namuo-

Skautų globėjo šv. Jurgio mi
nėjimas įvyks balandžio 29 d.
Šiemet šią šventę Philadelphijos 
lietuviai skautai rengiasi pami
nėti išskirt'nu iškilmingumu: iš
vakarėse, t. y. balandžio 28 d., 
įvyks vakaras — koncertas, o 
sekmadienį, balandžio 29 d., 11 
vai. visi skautai ir skautės rink
sis į šv. Andriejaus bažnyčią, 
kur sumos metu bus pašventinta 
tunto Vėliava. Po pamaldų skau 
tai rinksis į šv. Andriejaus pa
rapijos salę iškilmingai sueigai, 
kurion kviečia ir visą lietuviš
kąją visuomenę.

Išvakarėse skautai pas'rodys 
philadelphiečiams su reta, ne tik
skautams, bet ir visiems įdomia' se nudegintą ranką, 
programa, kuriai ypatingą svorį J 
suteikia New Yorko skautų vy
čių oktetas, apie kurių dainų at
likimą daug kas yra girdėjęs 
gražiausių atsiliepimų. Verta jį 
visiems išgirsti.

Patirta, kad šioje skautų šven 
tėję dalyvaus skautai svečiai iš 
visos eilės l'etuviškų kolonijų.
Reikia manyti, kad ir Philadel
phijos lietuviškoji visuomenė šį 
kartą dideliu būriu su nuošir
džiu jausmu dalyvaus vėliavos 
šventinimo iškilmėse bei vaka
re — koncerte ir prisidės prie 
įspūdžio sustiprinimo.

Lietuvių Jaunimo Peticija

— Kazys Bagdonas savo barn 
genybių prekyboje New Haven, 
81 Congress Avė., turi ir puikių 
vokiškų radijo aparatų, kuriais 
galima puikiai girdėti viso' pa
saulio radijo stotis. Bagdonas 
yra puikus laikrodžių specialis
tas.

Sudbury, Ont.
Brangi viešnia

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

Philadelphijos akademinis jau 
nimas yra paėmęs iniciatyvą pa
rašų rinkimui po peticija, kuris 
bus įteikta JAV prezidentui pra
šant kad jis tarptautinėje plot
mėje imtųsi žygių dėl į Sibirą iš
tremtųjų lietuvių grąžinimo at
gal į gimtąją Lietuvą. Atrodo, 
kad kiekvienam lietuviui šitokio 
prašymo reikšmė yra aiški ir rei 
kia manyti, kad nebeatsiras nė 
vieno, kuris po ta peticija ne
pasirašytų. Tačiau svarbu, kad 
ta peticija parašo gavimo rei
kalu kiekvieną pas ektų. Phila
delphijos jaunimo dalis stropiai 
dirba rinkdama parašus. Bet 
visus tūkstančius lietuvių, pabi
rusių po plačiosios Philadelphi
jos kampus, sunku aplankyt. Ge 
ra būtų, kad šiame reikale kiek
vienas pasistengtų ne tik savo 
parašą po peticija padėti, bet ir 
patalkininkauti parašus ren
kant : nežinantį nukreipti į para
šų rinkėją, apsileidusį paskatin
ti, o prie progos iš Liet. Studen
tų Sąjungos skyriaus valdybos 
paprašius peticijos lapo parink
ti parašų. Reikalas nėra tik jau
nimo — jis yra visų lietuvių 
vienas jautriausių reikalų.

Stasė Norkutė, kuri prieš pus 
antrų metų Danijoje nušoko nuo 
laivo nenorėdama grįžti į komu
nistinę vergiją, aplankė savo kai 
mynus iš Lietuvos A. S. Juozai
čius, J. L. Remeikius ir Z. J. La 
buckus bei M. P. Venskevičius. 
Nors jos nuotykius jau buvome 
“Drauge” anksčau skaitę, bet 
buvo daug įspūdingiau pasiklau
syti jos pergyvenimų gyvu žo
džiu.

Trumpai

— J. Z. Labuckai atšventė sa
vo gimtadienį.

— Pas J. ir M. Kriaučeliūnus
šauniai atšvęstos jurginės, ku
riose dalyvavo nemažas būrys ir 
artimųjų.

— LB apylinkės vakaras uk
rainiečių salėje praėjo dideliu pa 
sisekimu. Žmonių buvo ir iš a- 
pylinkės.

J. Olšauskas su A. Vanagai
čiu pačiame jaunystės žydėji
me susibičiuliavo ir tas bičių 
lystės ryšys privedė juos vykti 
už jūrių marių ne laimės jieš- 
koti, bet su lietuviška daina ir 
muzika lietuvius žadinti ir juos 
linksminti. Juodu čia suorga
nizavo “Dzimdzi-drimdzi”.

Pirmojo Pasaulinio karo me
tu A. Vanagaitis nekurį laiką 
vargoninkavo Dauguose. Vė
liau apsisprendė toliau lavintis 
muzikoje. Tuomet vargoninin
ko vairą užėmė J. Olšauskas, 
kuris ryžtingai tęsė kultūrinio 
ir visuomeninio darbo barą. O 
kai Lietuva atgavo savo nepri
klausomybę jis su širdgėla ap
leidžia Daugus, žavingąjį Dau
gų ežerą ir vyksta į Kauną į 
tuometinę (Vaičkaus vejidybos 
mokyklą. Tuo metu buvo pla 
ti dirva jaunuoliams pasireikšti 
vaidyboje. Vėliau Juozas bu
vo “Vilkolakio” vaidybos tru
pės artistu. Čia jam ir buvo 
proga pasireikšti scenoje ne tik 
Kaune, bet ir kituose Lietuvos 
miestuose. žiūrovai jį šiltai 
sutikdavę ir jo vaidybą teigia
mai įvertindavę.

Galop iš Vokietijos sugrįžo 
jo bičiulis A. Vanagaitis. Jam 
buvo gera proga pasilikti nuo
latiniu Kauno teatro dramo3 
artistu, bet jį labai traukė už
jūrio Dėdės Šamo kraštas. Ir 
štai jis prisikalbino drauge 
vykti ir J. Olšauską.

Turbūt JAV nėra nei vienos

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOM1 GIMINIŲ SIBIRE

Los Angeles, CaliL
PADĖKA

lietuviškos kolonijos kur Juo
zas su Antanu nebūtų lankęs ir 
dainavęs. Tad ir dabar dauge
liui lietuvių gerai atmenamas 
ir pažįstamas Juozas Olšaus
kas.

Atlikę savo misiją tapo sės
liais. Vanagaitis apsigyveno 
Chicagoje, o Juozas Olšauskas, 
kun. J. Židanavičiaus kviečia
mas, atvažiavo Amterdaman Ir 
sutiko būti vargonininku. Kun 
Zidanavič'us žinojo, kad Juo-

(Nukelta į 7 psl.)

Jau išėjo iš spaudos 
Liudo Zeikaus romanas 

LAIPTAI Į TOLUMAS
242 pusi. Kaina S2.50 

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8. ILL.

REAL ESTATE

Tiesiai 14 sinininko pirksiu gerų 
m ar 3-jų Imlų ruimų. Guge Pk. ar 
Marųuelte Pk. line uugšte pageidau
jama (i kamb. Darbo dienomis skam
binti, po Ii vai. vilk. IIKmloek 4.0093.

4 MIEGAMIEJI KAMB.
7 kamb. medinis namas. Cent.- 
ralinis apšildymas. 2 autom, 
garažas. Arti 67th ir Halsted 
St. Specialus bargenas — 
$10,750.

Skambinti:
LAfayette 3-1083

I 6 kamb. mūr. karštu oru apšild. 
Kilimai salione ir valgom, kamb.

; Veneciškos užuolaidos visiems lan
gams. Tile vonia ir “shower”. 
Snintos virtuvėle. Grindys pasto
gėje. Pilnas rūsys, su vonia. 2 
autom. med. garažas. Arti St. Ri- 
ta's ir Maria H. S. Kaina $19,000. 
Sav. REpublic 7-6451.

Pardavimui 30 pėdų biznio sklypas
i ant 63rd Plane, pusė bloko j vakarus 
nuo Central Avė. $2,51)0: arba duo
kite pasiūlymų.. S. Brazlnskl, 121 N. 
171h Avė., Melrose Park, III.

Lletuvly tautos tauriausios asmeny
bės Arklvysk. Jurgio Matulaičio*

Matulevičiaus 

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI

I. Užrašai: Mintys, pastabos, pasi
ryžimai. Čia kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos Įžvel
gimas bei visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai ir sielų 
išganymui.

II. Ijalškal. Tai Įvairiems asine- i 
nims rašytų laiškų ištraukos, gyve
nimiškos išminties perlai, išreikšti 
patarimų, paraginimų ir paaiškini
mų formoje.

III. Vilniuje. Žvilgsnis Į Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasis 
būti visiems visakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
ir Įrišta j kietus viršelius. Kaina 
$2.50.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“D R A U G A S”

2334 So. Oakley Avė.,

CHICAGO 8, ILL.

2-JV BUTŲ PAJAMŲ BUNGA-
IA)W Berwyn arti Riverside Drive. 
4 ir 3 kamb. Karšiu vand.—alyva 
apšild. Garažas. $24,900. SVOBODA, 
6013 Cermak Ibi. Blsliop 2-2162.

REAL ESTATE

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po 5 (2 mieg.) ir skiepo 

3 kamb.; centr. šild. gazu, gražus 
kampinis namas.

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

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

GAGE PARKE:
Naujas mūr. bungalow, 6 dideli 

kam., graži ir rami apylinkė.
Medinis 2 po 6 kamb. centr. šil., 

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

MARQUETTE PARKE:
Mūrinis 4 butai: 2 po 4 ir 2 po 

3 kamb., centr. šildymas alyva, 
300 pajamų ir sav. butas.

KITUR:
Medinis 2 butai po 4 kamb. 

“Draugo” apylinkėje, gražus ir 
šviesūs butai.

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

BIZNIO NAMAI:
Graži 10 kamb. vila Beverly 

Shores.
Taverna ir 8 kamb. būt. Brigh- 

ton Parke.
Parūpiname paskolas.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

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

HELP WANTED — VYRAI

REIKALINGAS 
REGISTERED Pll ARMACIST-.

VAISTININKAS
Pilną ar nepilną laiką. Geras ai ly
ginimas.

LA VERGNE PHARMACY 
4947 W. 14th St. Cicero, III. 

OLympic 2-1070

IŠNUOMUOJAMA

Išnuam. 4 dideli, šviesūs, apšild. 
kamb. 2-me augšte. Patogi trans- 
portacija. 1645 S. Karlov Avė.

AUTOMOBILES — TRUOK8 

Automobiliai — Sunkvežimiai

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodamas pilnai įrengtas 
R E S T O R A N A S.

2601 S. Halsted. Kreiptis — 3201 
Lituaniea Avė. arba tel. ’ YArtls
7-0444.

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkiu3 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)
BUILDING & REMODELING

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 W. 69 st. Chicago 29, BĮ.,

PRospeclit 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjas
Lietuvių Statybos Bendrovė:
* stato namus pardavimui,
* priima užsakymus,
* atlieka remonto darbus,
* Įrengia aluminijaus langus Ir 

duris.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St. — WAI. 5-6015

V. ŠIMKUS
Įvairūs pataisymai Ir pardavimas.

Jei norite pirkti ar užsakyti namą 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

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

Adresas: 4645 S. Keating Avė.
CHICAGO 3 2. ILLINOIS

APYLINKĖJE 23rd PI. ir Ijcavitt
St. savininkas parduoda namų. — 
krautuvei patalpa ir 5 kamb. butas 
su vonia užpakaly. Pilnas rūsys ir 
pastogė. 2 autom, garažas. Uždaras 
porčius. Pajamų $90 Į mėnesį. Sku
biai parduodamas —- .$5,500. FRon- 
tier 6-1777.

ĮSIGYKITE DABAR!

VIKTORO KOŽICOS 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 S. WESTERN AVĖ., PR 8-9533

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlataa. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
5900 S. Ashland Avė., Chicago 36, IU.

ŠILDYMAS
A. Stančlanskas ir A. Lapkui

instoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaoes), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atlieka visus skardoB 
darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 
Tel. OLympic 2-9811 nno 8 vai 

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

2-6752 ir OLympic 2-8492

P. STANKOYIČIUS
REAL ĖST. ir IN8UR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8133 So. Halsted St.

Ph. DAnnbe 6-1793 
Padeda plrkltl - parduoti namus, 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarko 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

K>00000000000<K>0000<XXKKXH> |

LITHUANIA, (Paveiksluose, $6.00 į 
Fotograravo V. Augustinas

POPULAR LITHUANIAN
RECIPES............................. $2.00

Redagavo J. Daužvardienč

LITHUANIA THROUGH
THE AGES ........................ $3.50

Ęarafiė Dr. A. Šapokas

THE STORY OF ART 
and JUOZAS PAUTIENIUS, $5.00 

Parašė Ife. šlapelis

LITHUANIAN SELF-
TAUGHT ............................... $1.25

Išleido Marlborough

LITHUANIAN-ENGLISH and 
ENGLISH-LITHUANIAN
DICTIONARY ..................... $4.50

Išleido Marlborough 

Šias knygas galima gauti dien
raščio DRAUGO knygų kioske — 

2334 South Oakley Avenue, 
Chicago 8, Illinois

E OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOI

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 Wesl Tįsi Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881

illlllllllllllllllllllllllllllillillllllllllllllllll

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikos kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų
Ją galite gauti

“D R A U G E”

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL. 
iiiimiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiniiniimii

PETER SAKINSKAS 
Carpenter and General Oontractor 
Stato naujus namus pagal užsa
kymą. Atlieka visokius senų na
mų pataisymus.

7207 So. Maplevvood Avenue 
Tel. PRospect 6-9819 po 6 v. v.

1. Dacys Jonas, Kasparo ir Vanda 
Jurevičienė—jieško Žilienė Stefanija.

2. Butvilą Pranas, Antanas ir Pet
ras — jieftko brolis Kazys.

3. Bražukas Petras, Viktoro — 
jieško sesuo Daunorienė Anastazija.

4. Steimbokienč Adelė, Prano — 
jieško sesuo Strigūnienė Lidija.

B. Sallamona.vIčlus Jonas (sūnus
, , .. . I Vytautas ir duktė Regina) — jieško
t Amerikos Lietuvių Inžinierių ir I brolis Pranas.

Architektų Sąjungos Los Angeles 6- Jovaiša Vincas — jieško ftvoge-
skyriaus įkūrimo nroea hai rla Virbickas Antanas.H x 1 uumo proga lHOtj bal. ? Kau<.auskas Antanas Ir Juozas 

■' — jieško brolis Kazys.
8. Burkertlene Ona, Jurgio.
9. Podžluvicnč Marija, Nikodlmo.

ma haoinpcronl.uni.n* * • . 10- Simanavičius Vladas, Vinco —__^ .1^slor8anizuoĮant taip Pat | iesko brolio Kazio duktė Remeikytė
Eugenija.
Rašyti: O. Miniatas, 4237 So. Wnsh- 
tenaw avė., Chicago 32, III. Telcf. 
IA. 3-0815.

Mieliems ALIAS draugams ta
riu širdingą ačiū už talkininkavi-

padejusiems meninėje pobūvio da
lyje bei ūkio srityje, įkuriant Los 
Angeles skyrių.

Gerbiamam konsului Bielskiui ir 
tolimoms mūsų kregždėms bran
giam prof. St. Kolupailai, šir-

Philadelphijoj gyvenanti buv. <Hnga“ ?iml?utui raštu į mus 
t F J J 61- 4. • T ±4 I demesl atkreipusius. Ypač fiidelė
Lietuvos operos solistė Juze Au- į padėka mūsų mielam kolegai Ant. 
gaitytė balandžio 14 d. dalyvavo Rukštelei už menišką įkūrimo ak- 
“Aidų” koncerte Kanadoje, To- to ir Prof- M- Biržiškai garbės na- 
ronte, o naujai kylanti dainos rio.a<^re8° paruošimą. Poniai Ra-

Philadelphijos dainininkų 
išvykos

mene jaunoji Philadelphijos lie
tuvaitė A. Gaigalaitė balandžo
14 d. dalyvavo Chicagos ateiti
ninkų Korp! Šatrijos jaunimo 
literatūros premijos įteikimo iš
kilmingame akte, kurio men nė- 
je dalyje dainavo solo ir duetą 
su Pr. Zaranka.

“Buhalterijos klaida”
Ilgai lauktasis Meno Ansamb

lio vakaras su “Buhalterijos 
klaida parodė, kad Meno An
samblio vaidintojų būrelis į sce
ną išėjo gerai pas ruošęs, bet ne
sutraukė tiek publikos, kiek rei
kėjo tikėtis: salėje tebuvo apie 
pora šimtų Meno Ansamblio bi
čiulių. R.

Waterbury» Conn.
— Puodžiūnų šeimos motina,

likusi Vokietijoje dėl nesveika
tos, jau buvo susidariusi visus 
dokumentus ir gydytojų išleis
ta vykti į Aemriką, balandžio
15 d. staiga mirė Vokietijoje. 
Jos duktė Kuzmickienė vyksta 
lėktuvu į Voketiją mamos pa
laidoti.

— Krikšč. demokratų skyriui
vadovaująs jaunimas rengia jau

zutienei už darniai parengtą vai 
kūčių pasirodymą. Poniai Zaikie- 
nei už sultingas tautinių šokių 
dvi kartas. Panelei Sigai Dobke- 
vičiūtei už įvedimą mistinio saito 
su praeitimi, įteikiant kiekvienam 
organizatoriui dovanėlę — raudo
ną gvazdiką, panelei V. Mikucky- 
tei ir G. Gustaitei palydint. Poniai 
Puikūnienei už nuostabiai gražų 
krikštynų tortą. Poniai Audronie- 
nei už taip vykusiai paruošimo 
melo deklainatorės. Panelei Aldo
nai už gražų išpildymą — šaukiu 
aš Tautą. Brangiam kompozitoriui 
Budriūnui už stipriai .besireiškian
tį kvartetą, p. p. Dabšio, Mačio, 
Petronio ir Seliuko sudėtyje. Mrs. 
Ethel Meglin baleto studijai už iš
pildytą programą. Gerbiamam iš
radėjui inž. Mr. Jarry Bovven už 
suteikimą mums garbės savo atsi
lankymu. Mielam kolegai Romui 
Balčiūnui už rūpestingą pagelbą 
ir salės paruošimą. Panelei Kor
sakaitei už ūkio reikalų tvarkymą, 
taipgi ponamg Šukiams, Tamulevi- 
čiama ir Prižmantams. Mūsų mie
lam šeimininkui kun. klebonui 
Kučingiui ir visiems organizacijų 
atstovams, sveikinusiems įsikūri
mo proga.

Kolegai inž. Dudeilai už darniai 
pobūvio programos pravedimą. 
Kolegai Stančikui už suteikimą 
ryžtingumo dvasios — neužmirš
tamas ačiū.

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

Pardavimas ir taisymas 
2646 W. Gflth St. REpublic 7-1941

BUILDERS,
= Stato gyvenamuosius na- = 
5 mus, ofisus ir krautuves pa- = 
5 gal standartinius planus ar E 
E individualinius pageidavimus. = 
= Įvairūs patarimai staly- E 
S bos bei finansavimo reika- 
= lais, skiciniai planai ir na- E 
E mq įkainavimas nemokamai. E 
E Statybos reikalais kreiptis E 
E į reikalų vedėja šiuo adresu: E
|JONAS STANKUS |
E kasdien nuo 4 vai. popiet - 
E TeL PRospect 8-2018 =
E 8800 SO. CAMPBELL A VE, E 
= Chicago 29. Illinois = 
Hllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllir
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Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!

Teisėtas ALIAS Los Angeles 
skyriaus organizatorius

Dipl. Inž. Viktoras Petrauskas

Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 
įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

VOFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir 

ftefttad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.
Trečiad. 9 ryto Iki 12 vai.. 

Ketvirtad. 9 vai. Iki 8 vai. vak.

ALL MARES 
COLORED 

T. V.’s

T. V. Service 
$2.95

DARBO TEISEt ŽODYNĖLIS
Spaudai paršuošė Pr. Sulaitis

ANGLIŠKŲ ŽODŽIŲ BEI IŠSIREIŠ. 
KIMŲ PAAIŠKINIMAI

Šiame ŽODYNĖLYJE telpa tie 
anglų kalba žodžiai bei išatrelėklmat 
kurie yra Įgavę specialinę reikšmę; 
kai kurie paimti iš veikiančių Įsta
tymų. Spausdinami žodžiai anglų 
kalba Ir patiekti platūs paaiškinimai 
lietuvių Įralba.

Leidinys 116 pnal. Kaina $1.00.
Pinigus au užsakymais siųsti: 

"DRAUGAS”
SS34 S. Oakley Ave^

Chicago 8. DL

Illllllllllllillllllllllllllllllllllilllllillllllllll 
Visi Pittsburgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA
Pittsburgh’c Lietuvių 

Katalikų Radijo Programą
— vadovaujama —

Lietuvos Vyčių Pittsburghe
JT TRANSLIUOJAMA 

Kiekviena sekmadlen* nuo

Iš
1:30 Iki 2:00 vai. p. p. 
STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

Visais reikalais kreipkitės š<uo adre
su: LITHUANIAN CATHOLTC HOUR 
Radlo Station WLOA. Braddock. Pa.
.................. .

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7 6640.

WORK IN THE ELECTRICAL 
INDUSTRY

Machine operators, Casting Grinders, Inspoctors.

Some knovvledge of English language prefemd būt nnt 
necessary. Will train. Rates of pay above average with 
automatic incrcase after 30, 60 and 90 days. Free insurance 
and other company benefits. Apply —

DELTA STAR ELECTRIC DIVISION
2437 W. FULTON

(1 blk. West of We8tern Avė. and 1 blk. Nc-rth)

:^1
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Antradienis, balandžio 24, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

ATVIRAS LAIŠKAS — KREIPIMASIS
Atvykę Amerikon, jūs sukū

rėte apie 150 lietuv škų parapi
jų, pastatėte daugybę bažnyčių, 
vienuolynų, mokyklų, klubų, 
svetainių ir 1.1. Po I Pasaulinio 
karo jūs gausiai aukojote Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymui. Po II Pasaulinio karo, 
kada dalis mūsų taut'ečių tapo 
tremtiniais Vokietijoje, jūs ir 
vėl ištiesėte jiems savo brolišką 
pagalbos ranką. Žinau gerai, 
kad jūs ir dabar puikiai supran
tate ir išgyvenate dabartinę bol
ševikinę Lietuvos okupaciją.

Taigi, pažindamas jūsų gerą 
ir labai jautrią širdį katalikiš
kiems bei lietuvišk ems reika-

rių laukia labai dideli uždavi
niai. Todėl visi, kam yra bran
gi Lietuvos nepriklausomybė ir 
jos katalikiška ateits, gausiai 
ir nuoširdžiai teaukoja Lietuvių 
Šv. Kazimiero Kolegijai Romoje, 
kuri šiandien yra tapusi mūsų 
smboliniu švyturiu kovoje už 
mūsų brangiosios katalikiško
sios tėvynės Lietuvos išlaisvi
nimą. Aukojusių pavardės bus 
įrašytos į jų pingais nupirktą
sias knygas, kurios taps lyg su
aukotoms plytomis naujai sta
tomiems Lietuvos nepriklauso
mybės katalik škiems rūmams. 
Todėl kviečiu visus lietuvių klu
bus, verslo įstaigas ir paskirus

lams, kreipiuosi į jus dar vienu asmenis nuoširdžiai ir gausiai
labai svarbiu reikalu: būtent, pa 
vedamas vyskupo Vincento Pa- 
dolskio, dabartinio Lietuvių Šv. 
Kaz miero Kolegijos prezidento 
Romoje, kreipiuosi į Amerikos 
lietuvių visuomenę prašydamas 
aukų Lietuvių Šv. Kazimiero Ko 
legijos Romoje knygynui pra
turtinti bei praplėsti. Letuvių 
Šv. Kazimiero Kolegija Romoje 
įkurta po II Pasaulinio karo. To 
dėl ji turi labai daug reikalų, o 
pagalbos iš Lietuvos jokios ne
gali gauti. Visa viltis yra ju
myse. Kolegija turi tikslą pa
ruošti būsimai laisvai Lietuvai 
užtenkamą skaičių gerai išmoks 
lintų, savų lietuvių kunigų, ku-

aukoti šiai svarbiai įstaigai ir 
jos kilniems reikalams.

Auką prašau s usti man var
diniu čekiu arba pašto perlaida 
(money order) sekančiu adre
su: Rev. VI. Budreckas, St. Ca- 
simir’s Rectory, 2114 Sarah St., 
Pittsburgh 3, Pa. Vėliau visos

* — Anglai sujaudinti dėl au-
! tomobilių. Anglijoje skelbia ko- 

Olandijoje per 12 metų kata- senįem automobiliam. Senu3 
likybei laimėjo 2,500 žmonių automo(bįiius norima patikrinti 
naujas apaštalavimo būdas, pa- įr, kurie tik kliudo susisieki- 
vadintas “atvirų durų vardu’’:
Amsterdamo judr oje gatvėje 
yra išnuomotos patalpos, ku
rios atviros kitatikiams ateiti 
pasiaiškinti apie katalikybę.

Jau pritraukė 2,500 DETROIT, MICHIGAN

Tam sąjūdžiui dabar vadovau
ja kunigas Rudolfas Goethe, bu

mui, išimti iš apyvartos. Auto- 
mobiliaus amžius Anglijoje lai
komas 10 metų. Iš dabartinių 
Anglijoje 5 mil. automobilių 
kaip tik būsią išimta apie 2 mil. 
persenusių. Jų savininkai la-

KNYGA, KURIĄ JOS GALITE 
PADOVANOTI IR SAVO 

DRAUGAMS AMERIKIEČIAMS 
IGNAS ŠLAPELIS

Juozas Pautienius

Liuksusiniame popieriuje atspaus-i 
dinti 27 J. Pautieniaus paveikslai Į 
su angliškai ir lietuviškai parašyta 
Šlapelio studija apie meną.
Lietuviškos Knygos Klubo leidi-ves n-otestantu dvas n'nkas’bet fciausiai sujaudinti. Bet valdžia 

ę l u mano, kad nuo to pakils darbas nys, didelio formato, skoningai
automobilių pramonėje. 'drob*s virSeliais įriStas'

Šv. Antano parapijos vargonininkui,

JUOZAPUI BLAŽIUI
mirus, jo žmonai TERESEI, sūnums ALBERTUI ir 
ROBERTUI, netekus brangaus vyro ir tėvo, didžio 
skausmo valandoje nuoširdžią užuojautą reiškia

J.A.V. L:et«viŲ Bendruomenės Detroito Apylinkė
atsivertęs į katalikybę ir įšven
tintas 1951 metais, nuteikus spe 
cialią šv. Tėvo dispencą, nes jis 
yra vedęs. Tas sąjūdis sėkmin
gai pi nta Anglijoje, Vokietijo
je, Norvegijoje.

Atvyko Norvegijos vyskupas
Į JAV atvyko pirmas No:ve- 

gijog vyskupas, kada nors lan
kęsis šiame krašte. Tai Oslo 
vyskupas Jokūbas Mangers, da
bar turįs 67 m. amžiaus. Nor
vegija turi 3,200,000 gyventojų. 
Katalikų procentas — nedidelis 
bet jų energingumas viešajame 

Katalikų

SIUNTINIAI I LIETUVĄ

Per HASKOBA Ltd. Angli
joj siunčiam Lietuvon įvairias 
gerybes. Prašykite katalogų. 
Jūsų lietuvių bendrovė: OVER- 
SEAS CARGO CO„ 4426 So. 
Rockwell St., Chicago 32, III. 
Tel. YA 7-4337.

‘ Kaina $5.00
“Tėviškės Žiburiai’’ apie šią knygą 
rašo: RETA PASAULY TOKIŲ 
KNYGŲ. Ne dėl to, kad čia išryš
kinta vieno dailininko kūryba. . 
Leidinys tikrai skoningai ir tinka
mai papuoš kiekvienos kultūringos 
šeimos stalą.”
Užsakymus kartu su pinigais siųskite

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ILL.

aukos su akojusių sąrašu bus ^v.^vas“ dažnai
persiųstos į Romą. Galite taip 
pat savo arkas siųsti ties'ai Ro
mon sekančiu adresu: His Ex- 
cellency, The Most Reverend 
Bishop Vincent Padolskis, Col- 
legio Lituano St. Casimiro, Via 
Casalmonferrat'O, Rome, Italy. 
Europe. Kun. VI. Budreckas

20 mėty Amsterdame Kryžius Pietų Poliuje
/ A X, n - n v ; Laivyno karininkas John W.

e a iš ps.) Campbell, pilotas helikoptęrio:
zas bus geras vargonininkai, esančio tarnyboje Antarktinės 
bet ir uolus kultūrininkas irį ekspedicijos, vadovaujamos 
lietuviškos dainos ugdytojau, j adm. Byrd, nuskridęs į Pietų 
Čionai kaip tik tokio ir stigo.' pctų, prie netoliese esančios 
Paėmęs vargoninkavimą iš pir- trobelės paliko pritvirt'nęs plas
mų dienų įsijungė i visuomenį 
darbą. Pirmiausia jis pastate 
ant stipraus pagrindo bekrin- 
kantį chorą. Vėliau suorganiza
vo jaunųjų chorą.

Juozas nepasitenkina vien 
tik bažnyčioj chorų giedojimu. 
Kiekvienais metais su savo ve
damu choru surengia viešąjį 
koncertą arba vaidinimą. Jis 
savo taktu sugeba choristus 
gerai nuteikti, kurie jį didžiai 
gerbia ir noriai dalyvauja cho
re. Be to, pats režisuoja ir 
žymesnes roles vaidina. Uždar
bių kitur nejieško, pasitenkina 
kukliu vargonininko atlygini
mu. Kur tik kokia lietuviška 
pramoga, minėjimas ar kultū
rinis parengimas visuomet Juo
zas dalyvauja. Aktyvus yra. 
narys Balfo, ALB, ALT ir kitų 
organizacijų.

Radijo valandėlės įkūrėjas

Juozo Olšausko pastangomis 
ir rūpesčiu vietos radijo stoty
je veikia lietuviška valandėlė. 
Daug jau metų kiekvieną sea- 
madienį radijo bangomis lietu
viai turi progos pasikausytl iš
tisą valandą lietuviškos muzi
kos, dainų ir įvairių pranešimų 
gimtąja kalba. Jis yra lietu
viškos programos vykdytoju. 
Dabar jam talkininkauja L. 
Hartvigas.

Malonu sukaktuvininką pa
sveikinti jo 20 metų vargonin- 
kavimo prcga ir palinkėti gie
drios nuotaikos, geriausios 
sveikatos ir nenuilstamo ryžto 
lietuvybės ugdymo bare.

tinį baltą kryžių, su parašu: 
“Prašant Šv. Mykolo mokyklai, 
Fawcatuck, Conn.” Jo duktė 
lanko šią mokyklą.

Šimto metų sukaktis

Šiemet sueine 100 metų kaip 
gimė Matas Talbotas, eilinis 
Dublino darbininkas, mėgęs ger 
ti, bet vėliau pasitaisęs ir ta- 
|>ęs šventuoju.

Taipgi suema 10'J metų nuo 
mirties airių kapucino tėvo The- 
obaldo Mathew, kurs išvystė la
bai įtakingą abstinenejos sąjū
dį Airijoje, Anglijoje ir JAV-se. 

HKNniHinNiiK«N(Mik>*4HKN(MXN(*NEXiKiKaM»
GUŽAUSKŲ

BEVERLY HILLN UfiLINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

2443 U’t.KT S8RD STREET 
Tel. FKoeitcct H-OHS3 Ir PK S-OBM

Įsteikit Lietuvišką šventovę 
Savo Nauuose !

spaudos cituojamas. Norvegi
joje šiuo metu dirba 35 katali
kų kunigai, iš kurių trečdalis — 
vietiniai.

Buvęs boksininkas — 
kunigu

Iš Monteplier, Vt., praneša
ma, kad Burlingtono katedroje 
įšventintas kunigu Forest W. 
Rouelle, buvęs boksininkas. Lan 
kydamas Šv. Mykolo kolegiją 
per tris vasaras jis buvo direk
torius miesto plauk'o jimo ba
seino.

Atominės studijos
Notre Dame universitete nuo 

rudens įvedamas kursas atomi
nių studijų. Dėstys dr. Marcei 
Newman.

Jei Jūs norite, kad Dievas lalmin 
tų Jūsų namus, ISstatyklte Jo buvi
mo ženklą savo namuose. Mums Die
vo gerumą geriausiai primins Jo my 
limosios Motinėlės Marijos paveiks
las. Marijos Metals savo namuose 
įsteikite Marijos šventovę.

Mums lietuviams Dievo Motinėlė 
itin artima. Mūsų žemė gausi Mari
jos Šventovėms, mūsų tauta pavesta 
jos Nekalčiausios širdies globai. Tal
eri steigdami Marijos metų šventovę 
savo namuose, padarykite jų kartu 
ir LIETUVIŠKĄ.

Isigyklme Aušros Vartų Marijoj- 
paveikslą Ir pakabinkime garbingiau 
šioje vietoje mūsų namuose.

Puikų Aušros Vartų Marijos spal 
votą paveikslą, 13^4x17% colių gu 
lite įsigyti šiam tikslui už $1.00. 
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

timiiiiiimiiiiiiiiiiirniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ĮKVĖPIMŲ KNYGA

Jurgio Gliaudos 

Raidžių Pasėliai

Romanas
Si knyga, pasakodama kovos ui 

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

Lietuviškos Knygos K1ii1m> leidinys 
311 psl., Broniaus Mūrino viršelis, 
kaina $3.00.

L

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO.
3914 West Ulth Street

Vienas blokas nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Telef — CEdarcrest 3-6335

“BfiHGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

Lietuviškos literatūros ugdymas 
yra visų susipratusių lietuvių darbas. 

Užsakymus su pinigais siųskite:
“DRAUGAS“

2334 So. Oakley Avenne
CHICAGO 8, ILL.

i'iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimih

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 $0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

Skelbkitės “Drauge”!

Vienerių Metų Mirties Sukaktuvės

THE TRUTH ABOUT THE
THREAT OF BOMBING

TO THE UNITED STATES
Our government has wamed that 89 U. S. 
cities could be bombed in a single day, leav- 
ing millions dead or wounded. These facts 
constitute a major threat to our nation and 
to you as an individual. You can help prevent 
this catastrophe by volunteering to serve a 
few hours a week as a civilian plane spotter 
in the Ground Observer Corps. Join the 
Ground Observer Corps today. Call or writc 
Civil Defense.
Wake t/pJ S/gft Up! Look Up! Į

Join the

GROUND OBSERVER CORPSi
CALL OR WRITE CIVIL DEFENSE

nuo #-tos vai. ryto Iki 8 vai. vak. 
pietų. Trcčlad. visai neatidaroma.

MUTUAL FEDERAL 
SAVINOS

pataria:

1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų. 
Taupykite nors dalį.

2. Pinigams padėti nereikia važinėti. 
Juos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

Planingas taupymas visados moks 
gerus dividendus.

2202 WEST CERMAK ROAD 
Tel. Vlrginia 7-7747

JOHN J. KAZANAU8KAH. Pr«*

Chftrtered and Supervised by the U. S. Government 
J8TAIOO8 VALANDOS: Kasdien nuo B-toa ryto iki 6 vai. po pietų. Ketv

še* tad. nuo 6 vai. rylo Iki 1 vai.

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai 
transmisijos ir t. t. MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos.
1934 We»t S9th Street Tel. GRovehilI 6-9136

M. CE8A8, patyręs uite tipentai lata*
■ .................... ■—i U' .............. ii H i

UODtdO VALANDOJ 
£a.kft<

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DOUCKTOUAI '

6845 S,.Western — 3 atskiros air-coud. koplyčios
— 7-Mtl Aatomoblllania risto 

karia gyvena kltoee mleete dalyse: gauataaa
koplyčia arčiau Jūsų namų.

A. A.

STANISLOVAS BLAVEŠČIŪNAS
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą
Netekome savo mylimo 1955 m., balandžio mėn. 25 d. Nors 

laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. Lai 
gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą mes užprašėme trejas gedulingas šv. Mišias Šv. 
Kazimiero Vienuolyno koplyčioje bal. 25 d., St. Jame’s parap. 
bažnyčioje 8 vai. bal. 25 d. ir bal. mėn. 26 d. 7:30 vai. ryto 
Švenč. Panelės Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčioje.’

Maloniai kviečiame visus gimines, darugus, kaimynus ir pa
žįstamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Stanislovo sielą.

Nuliūdę: Žirtona Ona, dukterys, žentas ir anūkai.

TROOST - PACHANK1S MONUMENTS
6819 St. Wes»ern Avė. Tel. GRovehilI 6-3745

John W. Pncliankis (Pntcb) 
Chicagos vienintelis 
lietuvis suviniiikaa "

CoIomis Vitknuskas, 
W<-st Huburban atstovas 

Tel. TOvvnliall 3-S23U

GRAŽIAUSIŲ PAMINKLŲ PASIRINKIMU 
RASITE PAS MUS.

Į paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdaru kiiHiilcn Ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki R vai. popiet.
Nuo pirmadienio iki penktadienio atdara vakarais. 

IftSIKINKITL OAItAlt — Itl S PASTATYTA VAINIKŲ LIEKOJE!

MES PRISTATOME ANGLIS BEli 
PEtlAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS !į’
Ikų

Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-l 
i. Reiki"ar keliasdešimtį mylių. Reikale laukite mus.

Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas’ 
mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 Se. Hoyne Avenue Tel. Vlrginia 7-7097<

JOHN F. EUDEIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS
South Hermitage

KOPLYČIOS
Avenue4605 07 Šou

Tel. YA 7-1741-2 ir LR 3-9851

4330 34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CIUCAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna
vimas dieną Ir nak- 
t|, Reikale šaukite
mua.

Mes turime koplyčias | 
visose Chicago* ir 1 
Roaelando dalyse Ir 

t mojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LlTVANtCA A VE. Tel. YArds 7-3401

Petras p. Gurskis
059 West 18th STREET Tel. SEeley 8-5711 ,

ALFREDAS VARCE
177 WOOOSt»E Rd., feiverside, III. TeL OLympic 2-5245 ,

POVILAS J. RIDIKAS
8354 8. HALSTEl) STREET Tel. YArds 7-1911

IfefeMitfcAS L BUKAUSKAS
10821 tt. MieniGAN Avė. Tel. COtnmodore 4-2228,

JOMIS F. RUNOM
8319 S. LtttJ AN1C A A VE. Tel. YArds 7-1138-1139 į

VASAITIS — BBTKUS
IMI S. S9H1 AVK, CICERO, m. lei. OLympte e-10031

2IGMUND (ŽUDYK) ZUSYGKI |H
1040 W. 4«th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAW1CZ
2424 W. OOtti STREET REpubUe 7-12131
2814 W. 2Srd PLACE Vlrginia 7-0072,

Perskaitę dienr. Drauda , duokite jį kitiems.
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/ mui
X Naujas Ba'.fo skyrius 

Town of Lake kolonijoje sek- 
mingai susiorganizavo balan
džio 15 d. Virš 50 dalyvių susi 
rinko Ramonio svetainėje j stei
giamąjį (įkurtuvinj) susirinki
mą, kurį sumaniai pravedė vie
tos veikėjas Anatok Lekečins- 
kas. Susirinkime dalyvavo iri 
kalbėjo pats Chicagos Ralfo i 
apskrities pirmininkas kun. St. 
kantaras ir reikalų vedėjas 
Albinas Dzirvonas. Neseniai 
iš Vokietijos atvykęs V. Nar
butas išsamiai nušvietė liku
siųjų Vokietijoje mūsų tautie
čių padėtį. Jis buvo Balfo gė
rybių paskirstymo komiteto 
pirmininkas Ammerlando apy- j 

gardoje, todėl jis gerai žino,, 
kiek ten dar liko bujojančio: 
vargo.

Town of Lake Ralfo sky-| 
riaus valdybon išrinkti: Anato
lijus Lekečinskas, Pranas Ūse
lis, Jenas Janulaitis, Jonas Lit
vinas, Napoleonas Zajančaus- 
kas, Aleksas Kasperavičius ir 
Antanas Kareiva. Revizijos ko- 
misijon: Stasys Bliukys, Myko
las Maskaliūnas ir Martynas 
Nagys.

Po susirinkimo Įvyko links
ma ir nuotaikinga programa 
“Karunkos apie Chicagą”, ku
rias išpildė vietinės pajėgos:
A. Lekečinskas, N. Zajančaus- 
kas, A. Ramonis ir P. Sindau- 
ga. Po programos maisto pro
duktų krautuvės savininkas N. 
Zanačauskag visiems susirinki
mo dalyviams surengė šaunia 
vakarienę. Nepaprastai skanią 
vakarienę patiekė šeimininkės:
B. Kukštienė ir J. J. ūseliene.

X šv. Petro ir Povilo para
pija, 12259 Emerald avė., ren
gia bazarą, kuris prasidės ba
landžio 27 vakare ir tęsis tris 
dienas. Bazaras vyks parapi
jos salėje. Bazaru rūpinasi šios 
draugijos: švento Vardo drau
gija, Moterų klubas ir Maldos 
Apaštalavimo draugija. Baza
ras prasideda penktadienio va
karą 6 vai., šeštadienį 7 vai. 
vakaro ir sekmadienį 1 vai. po 
piet. Pietūs duodami sekmadie
nį nuo 1 ligi 3 vai. Bazaro at- 
sakomingi asmenys yra Leo, 
Kcnstant, Stasys ir Stasė Bal
kevičiai, Mel. Waitkus ir E. 
Metęsis.

X Bronius Zumeris, laimėjęs 
Jaunimo literatūros premiją, 
yra sulaukęs daug sveikinimų ' 
ne vien iš lietuviškos visuome
nės ir spaudos, bet ir iš aust
rališkos spaudos. Apie premi
jos vertę B. Zumeris viename 
laiške rašo: “Premijos morali
nė įtaka, pasirodo, yra didelė, 
ypatingai, kada visai to nesiti
ki ir net nelauki. Taip atsitiko 
ir man šį kartą.”

X Cavaleria Rusticana, iš
pildyta Pirmyn choro, praėjo 
su pasisekimu. Šimtai žiūrovų 
buvo sužavėti Steponavičiaus 
vedamu Pirmyn choru ir solis
tais. šilčiausiai buvo priimta 
Irena Kaladinskaite, Jonas 
Dambros ir Al. Brazis. Į operą 
buvo įdėta nemažai darbo ir 
todėl klausytojai nebuvo apvil
ti.

X laiške iš Lietuvos rašo
ma, kad norint uždirbti darba
dienį reikia pavz. padirbti ke
turis grėblius. Medžiagą reikia 
surasti pačiam. Už darbadienį 
gaunama 600 gr. grūdų ir 1 
rublis ir 70 kapeikų.

X Antanas Titenis, 6759 So. 
Wentworth avė., Englewood 
vakarinės mokyklos yra priim
tas į mokyklos National Honor 
Society. Iškilmės įvyko balan
džio 18 d.

NUSKENDĘS LAIVAS

Su 10,000 tonij akmenų kroviniu nuskendo laivas St. Clair upėje prie Algonac, Mich. Galimas daik
tas, kad nuskendęs laivas upėje sutrukdys judėjimą savaite ar daugiau laiko. (INS)

X Žaidynės baigėsi. Dvi die
nas užsitęsusios šeštosios Š.
Amerikos sporto žaidynės ba
landžio .mėn. 21—22 d. d., su
traukusios keletą šimtų Chica-
gos lietuviškosios visuomenės v° eilėraščiu lenkų suvaitrašty- 
ir virš 250 sportininkų iš visos1 je “Jednosc” pagerbė K. Vidi-

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Solistę Juzę Augaitytę sa

Š. Amerikos baigėsi f.u dideliu 
pasisekimu. Žaidynių laimėtoju 
išėjo Chicagos Neris, laimėjusi 
daugiausiąi pirmųjų vietų.

Sekmadienio vakare įvyko 
iškilmingas dovanų įteikimas 
Lietuvių auditorijoje. Rengėjų 
vardu dėkojo visiems daly
viams S. K. Neris pirm. A. 
Lauraitis. Dovanų Įteikimą pra
vedė V. Adamkavičius ir užda
romąjį šventės žodį tarė Easko 
pirm. Br. Keturakis.

Paskirų varžybų laimėtojai: 
Vyrų krepšinio — Chicagos 
Neris II baigmėje po dviejų 
pratęsimų dramatiškoje kovo
je įveikusi Detroito Kovą 81:79. 
Jaunų krepšinio — Chicagos 
Neris, moterų ir vvrų tinklinio 
pirmosios vietos teko taip pat 
Neries šešetukams.

Stalo teniso varžybose ko
mandinėse pirmenybėse laimė
tojais tapo: vyrų gr. Toronto 
Vytis, moterų — Neris, vyrų 
vieneto pergalę pakartojo Pr. 
Gv’ldys iš Toronto, moterų 
meistere tapo Washingtono, D. 
C., atstovė Rutelionienė.

Plačiau apie žaidynes bus 
sporto skyriuje.

X Rašyt. Juozas švaistas- 

dirbęs Naujienose žinių redak
torium, nuo balandžio mėn 23 
d. pasitraukia į pensiją ir Nau
jienose nebedirba.

X Akt. I. Gatautis, Cleve- 
land, Ohio, su dideliu nuoširdu
mu padeda jaunimu*. Dabar jis 
su Cleveland ateitininkais ruo
šia vaidinimą “Sekminių vaini
kas”.

X Jonas Gaidelis, Chicago, 

III., statybos fondui paaukojo 
$20, o Kazys Jonaitis paauko
jo $10. Tėvai Marijonai nuo
širdžiai dėkoja aukotojams.

kauskas, augštindamas jos di
delius sugebėjimus dainavime.

— Mokyt. Juzė Orientienė. 

gyv. Cleveland, Ohio, su dukre- 
rėmis Jūrate ir Dalyte grįžo iš 
saulėtos Floridos. Džiaugiasi 
puikiai pailsėjusi ir su pažįsta
mais susitikusi.

— Bostono Studentų skyrius 
š. m. birželio 9 d. rengia didžiu
lį Finis Semestri vakarą. Pra
šome visų rytinio pakraščio 
akademinių jaunimo organiza- 
zijų tą vakarą nieko nerengti, 
o su savais nariais skaitlingai 
traukti Bostono link!

— Nijolė Balčiūnaitė (iš Cle
veland, Ohio) yra vienintelė lie
tuvaitė išgarsėjusioj Hannah 
Harrison School, Washington, 
D. C. Savo energija ir lietuviš
ku darbštumu ši jaūna lietuvai
tė jau 7 mėnuo stebina mokyk
los vadovybę savo sėkmėm ir 
pirmavimu. Prieš kiek laiko ji 
pirmoji sėkmingai baigė ste
nografijos kursą, o po to vėl 
vienintelė visoj klasėj išlaikė 
komplikuotus visus Civil Ser
vice egzaminus.

— Lydi ja Bildaitytė yra dau
giausiai didžiosios spaudos fo
tografuota lietuvaitė Detroite. 
Pereitais metais ji buvo “Miss 
Detroit of 1955” ir ta proga vi
si didieji dienraščiai po kelis 
kartus buvo išspausdinę jos fo
tografijas. Anądien “The Dėt- 
rcit News” dienraštis iš savo 
tarnautojų tarpo parinko sep
tynias tipiškiausias merginas, 
atstovaujančias ‘‘Ali America”

Atominė krosnis
Prie Illinois Technologijos 

instituto veikiąs Armour Tyri
mų fondas Chicagoje steigia
pirmą, privačiose rankose esan-1 kard. Stritch ir meras Daley. 
čią, atominę krosnį. 'Pas įtai- Dalyviai mokėjo už pietus po 
sas kainuoja $700,000 ir bus $25, tuo būdu padėdami išmo- 
pastatyta ; rūmuose kainuo- keti skolas italų senelių namo, 
janč'.uosc $1,253,000. Pastatas vadinamo Vilią Scalabrini,

1.600 pietuose po $25 KAS KĄ IR KUR
Conrad Hilton viešbutyje bu-Į — Blaiieju. Kazlauskas, Labda- 

vo suruošti pietūs, kuriuose da- r‘M Draugijos pirmininkas prane- 
lyvavo 1,600 žmonių, jų tarpe Rymo Katalikų

Labdarių Sąjungos centro valdy
bos susirinkimas įvyks balandžio 
25 d. 8 vai. vak., žemutinėje ftv. 
Kryžiaus parapijos salėje.

—- Kun. A. Lipniūno kuopos
mergaičių būrelio susirinkimas 
įvyks balandžio mėn.. 26 d. Jūra-jau baigiamas, vadinasi F.zikos įsteigto 1951 m. Northlake, i tės Starkutės bute, 7236 So.' Rock-

ir Inžinerijos rūmai, jo adre- kainavusio $800,000. 
sas: 3440 S. State str. Ta:: re- _ i_ • •
aktorius duos 50,000 watų jė • Chicaga keisis studentais
gos. Jame bus 2 svarai urani- 
jaus (U-235) ir 14 kvortų van
dens. Jis duos neutronus ir 
gamina spindulius, -kurie bus 
naudojami įvairiems moksli
niams tikslams, kaip tyrimams 
maisto sterilizavimo, biologi-

su Maskva
Maskvos universitetas sutiko 

pasikeisti studentais su Chica- 
gos universitetu: vienas Mask
vos universiteto studentas at
vyks studijuoti Chicagos uni
versitete ir vienas čikagiškis

well, 6:30 vai. vakare. Programo
je Irenos Sprindienės pasikalbėji
mas apie kosmetikos vartojimą, 
šukosenas ir t. t. Prašome visas 
kuopos nares dalyvauti.

Būrelio valdyba
— Marųuette Parko ųamų savi

ninkų dr-jos susirinkimas įvyks 
balandžio 26 d. 7 vai. 30 min. pa
rapijos salėje. Kviečiame visus na
rius atsilankyti.

Koresp. Marcelė Tverų Lina s

TULPIŲ SEZONAS

Ponia Eisenhower stovi prie 
tulpių lovelės Baltųjų Rūmų so
de. (INS)

grupę, ir tarp škotės, italės, vo 
kietės, lenkės, airės, ir suomės, 
buvo ir L. Bildaitytė pristaty
ta kaip lietuvaitė. Visų septy
nių nuotrauka buvo įdėta į ve
damųjų puslapį.

— Lietuviškų reikalų apmąs

tymas. Detroito lietuvių ben
druomenė yra pasiryžusi reng
ti kas mėnesį paskaitas lietuvy
bės ir lietuviško gyvenimo pro
blemomis. Paskaitų tikslas bū
tų giliau pažvelgti į minimus 
klausimus ir panagrinėti bei 
sugestionuoti būdus ir priemo
nes išlaikyti tautinį aspektą 
emigracijoje. Bus bandoma 
kiekvienai paskaitai turėti re
ferentą ir koreferetitą, iš ku
rių vienas būtų užaugęs ir išsi
mokslinęs Europoje, o kitas jau 
čia užjūriuose,

Pirma paskaita įvyksta š. m. 
balandžio 29 d., sekmadienį, 
12:30 vai. Hispanos Unidos pir
mo augšto salėje. Tema: As
menybė ir nutautimas. Refe
ruoja dr. Justas Pikūnas, kore- 
feruoja Vyt. Vygantas.

LB maloniai kviečia visuo
menę atkreipti tinkamą dėme
sį į šias paskaitas ir jose gau
siai dalyvauti.

KANADOJ
— Marijos ir Antano Čepu- 

kų, gyv. Welland, Ont., dukre
lė buvo pakrikštyta Velykų pir
mą dieną Silvijos-Reginos var
dais. Krikšto tėvais buvo dr. 
Valis-Labokas iš Chicagos ir 
Augaitienė iš Toronto. Dr. Va- 
lis, pakrikštijęs savo sesutės 
dukrelę, grįžo tą pačią dieną j 
Chicagą. Čepukai dar augina 
du sūnus — Vytautą ir Anta
ną.

CHICAGOS ŽINIOS
Šiurpi tragedija

Mažas 2 metų berniukas, nu
smukęs nuo automobilio sėdy
nės, savo svorio paspaudė ben
zino pedalį ir mašina, peršoku
si per šaligatvį, trenkė į sieną 
10642 S. Bensley avė., Chicago
je, Trumbull Park butų koloni
joje. Siena ėmė griūti. Plytos 
sutrenkė galvą 9 metų berniu
ko James Buchanan, kurs mi
rė ant savo motinos rankų.

35,000 jaunuolių
International Amphitheatre 

patalpose sekmadienį buvo su
sirinkę arti 35,000 jaunuolių, 
sukviestų Kiwanis klubo. Be 
kitų dalykų, čia jie girdėjo kal
bą buvusio kalinio jaunuolio 
Lindsay Brown, kurs visus per
spėjo? kad reikia klausyti tėvų 
ir mokytojų patarimo; nepri

niams, cheminiams, elektrom- vyks | Maskvą. Kelionės išlai- 
niams ir kitiems tyrimams. Tas das studentai turės apmokėti 
atominis reaktorius yra apsup- paty8( 0 pragyvenimą įr moks-
tas penkių pėdų storio cemen-i lapinigius parūpins universite
to siena, kad aplinkui nebūtų tai 
pavojaus nuo spinduliavimo.

Nuskriaudė 6 m. mergaitę
Vienas niekšas penktadienį 

popiet pagrobė 6 metukų mer
gaitę, einančią iš. mokyklos, 
savo automobily išlaikė ją pus
antros valandos ir ją nuskriau
dė. Mergaitė nuo sukrėtimo bu
vo gydoma Resurection ligoni
nėje. Ji pasakojo, kad tas pik
tadarys pasisiūlė ją pavėžėti 
namo, davė sausainių, tada nu
sivežė į miškuotą vietą ir nu
skriaudęs išmetė netoli namų. 
Policija paskyrė specialų dali
nį jieškoti to piktadario.

Už moterų skriaudimą dabar 
kiečiau baudžiama. Penktadie
nį gavo 30 metų kalėjimo J. 
Louis, 30 m. anglių parduotu
vės darbininkas, nuskriaudęs 
62 m. amžiaus moterį.

Automatinė kepykla
Jewel Tea bendrovė Melrose 

Parke pradėjo statyti automa
tinę kepyklą, kurioje beveik 
viskas darysis tik paspaudus 
mygtuką: automatiškai bus pa
sveriami ir įmaišomi miltai, 
vanduo, kitokie priedai. Ta ke
pykla per metus duos 24 milio- 
nus kepalų duonos ir 7 milio- 
nus tuzinų bulkučių. Jos įren
gimas kainuos apie milieną do
lerių. Miltai, cukrus —^'bus ga
benama ne maišais, o specia
liais sunkvežimiais ir iškrauna
ma be žmonių pagalbos. 

Augantis Joliet

Seniausia bažnyčia
Seniausia Chicagos arkidie- 

cezijos bažnyčia yra šv. Jokū
bo bažnyčią Sag Bridge mies
tely, esančiame netoli Lemonto, 
III. Ji buvo pastatyta 1833 me
tais. Ji stovi ąštuonių akrų ka
pinėse, kur pirmos laidotuvės 
įvyko 1837 metais.

Trumanaitė Chicagoje
Buvusio prezidento Trumano 

duktė Margarita, po savo ve
dybų su New Yorko laikrašti
ninku E. C. Daniel, su vyru po
vestuvinėje kelionėje vykdama 
į Bahamų salas, pakeliui buvo 
sustojusi Chicagoje. Naujave- 
džių pora mero Daley limozinu 
apžiūrėjo Chicagą ir paskui lėk
tuvu išskrido į Miami.

Areštavo vaikų gązdintoją
Chicagos Miesto policija areš

tavo Lowellį Wemer, 22 metų 
amžiaus, kurs šeštadienį tero
rizavo tris vaikus ties 136 gat
ve ir South Park avė. Jis šaudė 
ties jų kojomis, liepdamas 
jiems dainuoti ir šokti.

Pavarysime laikrodį 
valandą pirmyn

šeštadienio vakare Chicago
je reikės pavaryti laikrodį vie
na valanda pirmyn, nes sekma
dienį jau bus vasarinis laikas, 
kuris tęsis nuo balandžio mėn. 
28 d. iki spalio mėn. 28 d.

Namai rastinukams

LINKSMIAU
Mažas kupstas verčia 

didelį vežimą
Mokesčių inspektorius atėjo 

pas pilietį ir jam sako:
— Žiūrėk ,tu penkių dolerių 

mokesčių nesumokėjai. Dabar 
turi su pabauda mokėti 6.

— Tai tau ir tvarka! — at
sako žmogus. — Aš žinau to
kius, kurie po kelis tūkstančius 
nėra sumokėję. Kodėl pas juos 
neinate pirma?

— Mes irgi tokius žinome, — 
paaiškino inspektorius, — bet 
kad galėtume juos pagauti, 
mums reikia pinigo sumokėti 
tiem, kurie juos gaudys.

Tikrai kenksminga
Mokytoja aiškina vaikams, 

kad nesveika su gyvuliais bu
čiuotis. Klasės gale pasigirsta:

— Tikrai!...
— Na, Maryte, pasakyk, ką 

tu turi galvoje...
— Ir pas mus buvo toks liūd

nas nuotykis. Mano teta turėjo 
šuniuką ir vis jį bučiuodavo ir 
bučiuodavo...

— Na ir kas atsitiko? — klau 
šia mokytoja.

— Šunelis padvėsė...
Pasiryžimas

— Brangusis, — sako žmo
na vyrui per pietus, — šnice
liai man kažkaip nesiseka. Bet 
kad tu žinotum, kokią stropią 
turi žmonelę, aš pasiryžau šni
celius gaminti tol, kol išmoksiu 
gerai pagaminti.

Apsivylimas
Panele Maryte, ar sekma-

ru, 700 S.- Hermitage, planuo 
jama pastatyti namus rastinu
kams. Tam reikalui stengiama- 

gimui, kai bus pravestas jūros g- sukejtį pugę mįiįono dolerių 
laivų- kelias Šv. Lauryno upe
iki Chicagos. Jolietas tada pa
sidarys stambus uostas. Nu
matoma praplėsti Joliet centrą 
— prekyvietę, tam investuo
jant $7,000,000. Ypač bus iš
plėsta pakraščių prekyvietė su 
paruošta vieta pastatyti 1,000 
automobilių. Bus pagrindiniai 
pagerinta kanalizacija. Vien 
miesto planavimams paskiria
ma $120,000.

Netoli Chicagos esąs Joliet 
miestas ruošiasi didžiuliam au-

$16,000 sugyvenimui 
ugdyti

Krikščionių ir Žydų konfe
rencijos moterų padalinys Hil
ton viešbutyje buvo surengęs

imant jų perspėjimų tenka tuos vakarienę, kurios metu dalyva- 
pačius dalykus išmokti sun- vo apie 700 žmonių. Ta proga 

Berniukas, su kitais dviemis, kiuoju keliu — baudžiamo nu- suaukota $16,000 ir tie pinigai 
žaidė prie pat tos sienos, kurią sikaltėlio, ką jis pats patyrė, ir bus panaudoti ugdyti geres- 
išvertė automobilis. Kitas ber- i pabrėžė, kad jo pergyvenimai niam tarpusaviam sugyvenimui 

I niukas — 6 metų — sunkiai turėtų kitus sulaikyti nuo klai- tarp krikščionių ir žydų, apskri- 
sužeistas: automobilis perva- dų. Jis ragino nepažeisti kitų tai — tarp įvairių tikybų ir ra 

žmonių tyisių ir gerbti svetimą šių žmonių.
nuosavybę.

žiavo jo kojas, krintančios ply
tos jį užgriuvo. Gydomas ligo
ninėje. Tik trečias iš to būrelio 
berniukas — 12
spėjo pabėgti.

m. amžiaus,

Jieško kyšininkų
Teisingumo departamento val

dininkai tiria ar kartais Illinois 
valstybėje sudarant, gatvių ir 
kelių grindimo sutartis nebuvo 
imta kyšių. Tiriami Illinois 
pareigūnai ir tarnautojai, dar
bo unijų vadai bei jų atstovai, 
firmų atstovai.

Karas kainuotų $1.6 
triliono .

Nacionalinių resursų konfe
rencija Chicagoje iškėlė, kad 
jeigu kiltų naujas karas, tai 
JAV-bėms jia kainuotų apie 
vieną trilioną 620 bihonų dole
rių. Rusija šiuo metu išvystan
ti stiprią ekonominę ir preky
binę ofenzyvą ir Amerika tu-

Premija ir prezidento 
laiškas

Dažytojų ir Dekoratorių Na
cionalinė taryba buvo paskel
busi portreto konkursą, kurį 
laimėjo čikagietis Hugo Rie- 
cken, 60 m. amžiaus, gyvenąs 
3427 N. Paulina. Jis padarė 
lyg tokią mozaiką — portretą 
prez. Eisenhowerio. Laimėjęs 
pirrrf< vietą, jis portretą nu-

rinti stipriai pasispausti, kadi siuntė prezidentui, iš kurio ga- 
išlaikytų savo pozicijas. 1 vo padėkos laišką.

Ties Chicagos mędicinos cent-j dįenį Tamsta labai užimta? — 
klausia direktorius sekretorės.

— O, ne, pone direktoriau, 
aš visiškai laisva...

Jeigu dar neturite, tai bū
tinai įsigykite

DR. JUOZO KAŠKELIO

KOMUNIZMAS BE 
KAUKĖS

Tai yra gyvai parašyta 
knyga, kurioj teigimai pa- 

i grįsti dokumentais ir dau
gybe dar nežinomais fak
tais. Knyga naudinga kiek
vienam.

Kaina $1.50 Gaunama 
“DRAUGE”.

Nėra įdomesnės knygos nž kelionių 
aprašymus

VLADO RAMOJAUS

LENKTYNES SU ŠĖTONU
yra Lietuvos bntnlijono karo kelio 
aprašymai, labai noriai skaitomi ir 
jaunimo ir užaugusių.

Knyga papuošta modernišku dail. 
V. Vilkau viršeliu, turi 292 pusk, 
kaina $3.00. Lietuviškos Knygos 
Klubo leidinys.
(Jžsr kymus Ir plnlrus siuskit. 

‘‘DRAUGAS’’
2334 South Oakley Avenue 

Chicago 8, Illinois

— Na, tai gerai. Pirmadienį 
ateik tamsta į darbą nepavėla
vus.

Mažėja susisiekimo 
pajamos •

Chicagos Miesto susisiekimo 
tinklas per kovo mėnesį davė 
$10,443,720 pajamų, taigi — 
$214,390 mažiau, kaip praeitais 
metais tuo pačiu laiku. 
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ANATOLIJAUS KAIRIO
4 veiksmų istorinė pjėsė iš 1863 

metų sukilimo ir spaudos 
uždraudimo laikų

LAISVES MEDIS
Reikalaukite visuose knygynuose, 

kaina tik $1.00

Užsakymus su pinigais siųskite: 

DRAUGAS,
2834 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. OI.
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STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dail. VI. Stančikai tės gražios iliu
stracijos žią knygą padarė dau> 
giausia mėgiama mažųjų skaity 
tojų tarpe. Kaina $1.60.
Utaakrmiu kartu su pintasis siųskite:

“DRAUGAS” 
2384 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. UI.


