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D. BRITANIJA NEBUS AMERIKOS SATELITU
Popiežius Pijus XII remia

Europos susivienijimo idėją
Popiežius Pijus XII savo kalėdinėje kalboje neapsiriboja vien 

kvietimu ir raginimu į taiką. Jis nurodo ir konkrečias priemones 
taikai užtikrinti. Tarp šių priemonių viena iš svarbiausių yra Eu
ropos vienybė.

„Sustiprinti Europos solidaru- ...... ■ ■
mą,.— sako Šv. Tėvas, — „yra limoje ateityje galės būti reali- 
konkretus šio meto reikalavi- zuojata. Drauge dedamos pastan
mas, yra viena iš priemonių už
tikrinti visam pasauliui taiką ir 
vaisingą vertybių paveldėjimą“.

Didelio pavojaus akivaizdoje
Europai ir pasauliui šiandien 

gresia didelis pavojus. „Akivaiz
doje priešo, kuris yra nusprendęs 
vienokiu ar kitokiu būdu visoms 
tautoms primesti savą neapken
čiamą gyvenimo formą, — įspėja 
Kristaus Vietininkas, „tik vie
ninga ir tvirta laikysena visų 
mylinčių tiesą ir gėrį gali išgel
bėti taiką ir ją išgelbės“.

Šis kvietimas ir įspėjimas, tie
sa, jau nėra naujas. Tik dabarti
nis jo formulavimas savo griež
tumu ir dramatiškumu pralenkia 
ankstesnius.

Europą pastatyti ant kojy
Jau 1948 metų birželio mėn. 2

gos sustiprinti ir papildyti 1954 
metų spalio mėn. 23 d. įsteigtą 
Vakarų Europos uniją. Visa tai 
yra kertinis akmuo, ant kurio tu
rės būti pastatytas suvienytos 
Europos rūmas.

Sekdami Šv. Tėvo kvietimą 
Europos katalikai kiekvienas sa
vo srityje stengiasi pagreitinti 
Europos suvienijimo darbą, nes 
jie žino, kad nuo to priklausys 
pasaulio taika, visų Europos tau 
tų laisvė ir kultūrinė, socialinė 
bei ekonominė pažanga.

Ispanai prisiminė

pavergtas tautas
LISABONA, Portugalija, sau

sio 18. — Atsakydami į popie
žiaus Pijaus XII kvietimą aukoti 
maldas ir atgailos darbus už pa
saulio taiką, apie 300 Ispanijos

dieną Pijus XII išreiškė savo jaunuolių suorganizavo maldin
gą kelionę iš Lisabonos į Fati- 
mos Dievo Motinos šventovę.

Visą kelionę —-'apie 130 mylių 
— jaunieji maldininkai atliko 
pėsti basomis kojomis. Praėjusią 
savaitę Fatimoje jie dalyvavo 
Maldos dienoje už Vengriją ir ki-! 
tas sovietų pavergtas tautas.

džiaugsmą dėl rodomos drąsios 
iniciatyvos vėl „pastatyti ant ko
jų Europą“, suskilusią iki pat 
savo pamatų, ir iš jos padaryti 
nepralaužiamą pasaulinės taikos 
apsaugą. Tų pačių metų lapkri
čio mėn. 11 d., kalbėdamas „Eu
ropos Federalistų Unijos“ kon
greso dalyviams, Šv. Tėvas pa
brėžė, kad Europos suvienijimo 
reikalas yra skubus ir neatidėlio
tinas. 1952 metų rugsėjo mėn.
13 d. savo kalboje Pax Christi 
sąjūdžio nariams Pijus XII vėl 
priminė Europos suvienijimo rei 
kalą ir pareiškė, kad Bažnyčia 
savo aukomis ir savo maldomis, 
visa savo įtaka rems valstybės 
vyrų pastangas suvienyti Euro
pą ir siekti tarptautinės taikos.
1953 metų kalėdinėje kalboje 
Kristaus Vietininkas iš naujo 
atkartojo šį įsipareigojimą ir pa 
reiškė, kad taikingas tautų-su
vienijimas visuomet buvo vienas 
iš didžiųjų krikščionybės sieki
mų.

Tarptautinės organizacijos
Visame pokariniame laikotar

pyje iš įtakingų valstybės vyrų Kinijos komunistai 
pusės netrtūko geros valios 5- J

Austrijoje statomos
naujos bažnyčios

VIENA, Austrija, sausio 18. 
— Vienos arkivyskupas savo ar
kivyskupijoje artimiausiu laiku 
konsekruos šešias naujas bažny
čias. Neseniai baigės pasitarimai 
tarp bažnytinių įstaigų ir miesto 
savivaldybės pareigūnų naujų 
bažnyčių statymo reikalu.

Vien tik Vienos mieste šiais 
metais numatoma pastatyti 15 
naujų bažnyčių. Naujų bažnyčių 
statyba yra viena iš didžiausių 
Vienos arkivyskupijos problemų. 
Esantieji maldos namai nepajė
gia sutalpinti sparčiai augančios 
sostinės gyventojų skaičiaus.

ir
konkrečių pastangų pamažu 
rengti dirvą Europos suvieniji
mui. Tų pastangų dėka kilo visa 
eilė tarptautinių organizacijų. 
Jų dėka 1949 metų gegužės 15 d. 
buvo įsteigta Europos taryba su 
centru Strasburge. Europos ta
ryboje yra 15 valstybių. Jau nuo

gerinasi amerikiečiams
MASKVA, sausio 18. — Rau

donosios Kinijos premjeras Chou 
En - lai vakar vėl pakvietė Jung 
tinių Amerikos Valstybių kores
pondentus aplankyti raud. Kini-

šis laivas dalyvaus prezidento Eisenhosrerio inauguracijos iškilmėse Wasliingtone. (1\’S)

Britų premjeras Macmillan
prabilo politiniais klausimais

LONDONAS, sausio 18. — Britanijos premjeras Harold Mac
millan praėjusį ketvirtadienį pasakė britams, kad jų „paskirtis“ 
yra dirbti vis „glaudžiau ir glaudžiau su Europa“.

Premjeras Macmillan pareiš
kė: Didžioji Britanija neketina 
pabėgti nuo Jungtinių Amerikos 
Valstybių, bet „mes nenorime 
būti satelitu“.

Komunistų bosas Nikita Chruščev 
vėl liaupsina diktatorių Staliną

MASKVA, sausio 18. — Sovietų Sąjungos komunistų partijos 
bosas Nikita Chruščev vakar vėl gyrė Staliną kaip darbininkų rei
kalų „gynėją“ ir ragino komunistus kovoti, kaip Stalinas kovojo 
dėl darbininkų „gerovės“.

Beveik prieš dvejus metus Ni
kita Chruščev pasmerkė mirusį 
diktatorių Staliną kaip masių 
žmogžudį, puolė individualinį kul 
tą, ir pastatė klaustuką prie Sta
lino komunizmo.

Komunistų bosas Chruščev 
liaupsino Staliną bankete, kuris 
buvo suruoštas Kremliuje raud.
Kinijos premjero Chou En - lai 
garbei.
Keliant vodkos ir vyno taures

Naujas vyriausybės vadas nu
rodė, kad yra būtinas reikalas 
bendradarbiauti su Europa ir at
metė „pesimistinę kalbą“, jog, 
girdi, Britanija tampanti „an
tros ar trečios rūšies jėga“ pa
saulyje.

Iždo kanclerio žodis
Britanijos iždo kancleris Pe- 

ter Thorneycroft tą pačią dieną 
pasakė Amerikos Prekybos Rū
mams Londone, kad britai „vie
ningai stovi“ už Europos laisvos 
prekybos projektą ir bendrą tur
gų.

Britanija ir toliau plės savo

Nelaime pratybose
CAMP PENDETON, Cal„ sau

sio 18. — Du marinai vakar už
simušė šokant iš parašiutų ir pen 
ki kiti susižeidė atominio karo 
pratybose.

Žeme dreba
ITO, Japonija, sausio 18. —• 

Ito mieste ir jo apylinkėje žemė 
dreba. Miesto gyventojai aplei
do savo namus.

Nepasisekė nustumti

Iškilmingos pamaldos 

už arkivyskupe

Jurgį Matulevičių
CHICAGO, III., sausio 18. —

Už Dievo tarną arkivyskupą Jur
gį Matulaitį - Matulevičių šv. Mi- .. . ..... . ~
šios bus atnašaujamos sausio 27 į‘aką Pasaull° Į»»W«>X- Pasak 

Macmillan, Britanija neturėtų

Prancūzijoje šatla
PARYŽIUS, sausio 18.—Pran

cūziją irgi palietė šalčio banga. 
Jau antrą dieną Prancūzijoje 
siaučia šaltis. Mažiausia trys as
mens mirė dėl oro temperatūros.

Keliant rusiškos vodkos ir ki- 
nietiško vyno taures, Chruščev 
pribėgo prie garsiakalbio ir pra
dėjo savo kalbą:

„Man nereikia sakyti, kad aš 
komunistas“.

Bulganin pertraukė:
„Bet kai Kurie žmonės sako, 

kad tu esi stalinistas“.
„Aš esu stainilstas, — pareiš

kė Chruščev, — „bet aš neatski
riu stalinizmo ir Stalino nuo ko
munizmo. Kaip komunistas ko
votojas darbininkų klasės intere
sams, Stalinas buvo komunisti
nis pavyzdys. Mes kritikavom 
Staliną, mes dar kritikuojame jį, 
ir jei bus reikalas vėl tą pat da
rysime. Bet mes nesakome, kad 
Stalinas buvo blogas komunistaf 
darbininkų klasės reikalų kovo
je... Mes didžiuojamės, jei galime 
būti ištikimi marksizmui ir leni- 
nizmui, kokiu buvo Stalinas“.

Bulganin bandė Chruščevą nu
stumti nuo garsiakalbio, bet bo
sas stipriai laikėsi. Chruščev pa
brėžė, kad kapitalizmas neišven
giamai turės žūti. >rAr jiems pa
tinka, ar nepatinka, bet kapita 
lizmas mirs. Žinoma, ir mes pri-' 
sidėsime prie jo mirties“, — pa
sakė jis. O Vakarai pranašaują 
komunizmo mirtį.

Antrą kartą
Chruščev gynė Staliną antrą 

kartą beveik mėnesio laikotar
pyje.

Kai kaB spėja, kad Chruščev 
savo kalbomis nori sustiprinti 
savo poziciją komunistų partijos 
suvažiavime, kuris bus vasario 
mėnesį.

d. 10 vai. ryto Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioj, Chicagoje, III.

Iškilmingas šv. Mišias atna
šaus T. T. Marijonų provinciolas 
kun. V. Atkoėius, pamokslą sa
kys kun. dr. K. Matulaitis, MIC.

Aplink pasaulį

būti Jungtinių 
tybių stotimi.

Amerikos Vals-

Maisto krize
siaučia Vengi joje

JUNGTINES TAUTOS, N. Y., 
sausio 18. — Jungtinių Tautų

be sustojimo ' stebėtojai šiandien pranešė, kad 
■’ Vengrijoje labai trūksta maisto

MERCED, Calif., sausio 18. — 
Trys JAV B-52 sprausminiai 
bombonešiai be sustojimo skrido 
aplink pasaulį baigė šį penkta
dienį. Nusileido pietinėje Kali
fornijoje.

ir viduryje metų bus 12 procen
tų bedarbių.

Edenas išvyko

Į Sibiru veš
SOFIJA, Bulgarija, sausio 18. 

— Varšuvos korespondentas iš 
Sofijos praneša, kad 15,000 be
darbių bulgarų siunčiama dirbti 
į Sibirą.

Stato reaktorių
BERLYNAS, sausio 18. — Ry

tų Vokietijos komunistai šian
dien pranešė, kad jie stato pir
mąjį atominį reaktorių prie Drez 
deno.

KALENDORIUS

Sausio 19 d.: šv. Marijus, šv. 
Kanutas ir šv. Eurikas; lietuviš
ki: Raivedys, Gedvile.

Sausio 20 d.: šv. Fabijonas ir 
šv. Sebastijonas; lietuviški: Jur- 
gūnas ir Germė.

Saulė teka 7:15, leidžiasi 4:49. 
ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — ma
žas pasikeitimas oro temperatū
roje.

LONDONAS, sausio 18. — 
1 Buv. Britanijos premjeras An- 
thony Eden, gydytojų pataria
mas, šiandien išvyko atostogų į 

i Naująją Zelandiją.

Dvylika žuvo
FAIRBANKS, Aliaska, sausio 

18. — Oro jėgų lėktuvas vakar 
sprogo ir nukrito į sniegą. Dvyli
ka lėktuvo įgulos vyrų žuvo. Aš- 
tuoni lavonai jau surasti. Ketu
rių motorų WB-50 lėktuvas spro 
go po dviejų minučių pakilęs iš 
Eielson oro bazės.

Vengrijos komunistai bando
slėpti kraujuotus veiksmus

ją. Jis pasakė: „Trys jūsų ameri-
1948”metų veikia Europos Eko- kiečiai drauSai 3au 3™ Peipin- 
nominio bendradarbiavimo orga- ’ ^ur >>buvo šiltai sutikti1 . 
nizacija (OECE), kurios centras d*e Yra Wdliam D. Worthy, Ed-
yra Paryžiuje. Jai priklauso vi- mund Stevens ir Phillip Harring- išrinktus unijų vados, 
sos Europos tarybą sudarančios ton’ Komunistai ištrėmė iš Vengri-
valstybės ir dar keturios naujos: '— J08 trijų svarbių laikraščių ko-
Portugalija, Šveicarija, Jungti- Atwlr« i TAV respondentus, a t s tovaujančius

PARYŽIUS, Prancūzija, sausio 18. — Iš Budapešto ir Ven
grijos provincijos centrų Paryžiuje gauta šiurpių žinių. Komunis
tų keršto ginklai nukreipti į darbininkus ir jų demokratiniu būdu

nės Amerikos Valstybės ir Ka
nada. Organizacijos tikslas — 
glaudžiai bendradarbiauti tarpu
savio ekonominiuose santykiuo-

Atvyks į JAV
BONNA, Vokietija, sausio 18. 

— Vakarų Vokietijos preziden
tas Theodor Hbuss, 73 metų,

se, vykdant bendrą atstatymo ir vyJcs i Jungtines Amerikos Vals-
pažangos programą.

Kertinis akmuo

1951 metų balandžio 18 d. gi
mė Europos Anglies ir Plieno 
bendruomenė (CECA). Paskuti
niu metu studijuojamos galimy-

tybes, praneša Vokietijos vy
riausybės pareigūnas.

Kandidatus išbraukė
VARŠUVA, Lenkija, sausio 

18. —• Lenkijos komunistų par
tija vakar išbraukė iš rinkiminio formuoti 

bės įsteigti Atominės Energijos sąrašo buv. premjerą Edward į Vengri joje. 
organizaciją (Euratom) ir Ben- Osobką Moravskį ir Jerry Krez-

„The New York Times“, Brita
nijos žinių agentūrą „Reuter“ ir 
Muencheno laikraštį „Sueddeu- 
tsche Zeitung“, kad jie tiksliai 
pranešė, kas vyko sausio 11 d. 
Csepel pramonės fabrikuose. Ten 
darbininkai suruošė priešsovieti- 
nes demonstracijas, kuriose ko
munistai penkis darbininkus nu
šovė. Vengrijos komunistai atsi
kratė nešališkais koresponden
tais, kad jie negalėtų daugiau in- 

pasaulį, kas vyksta

mis, kurie drąsiai gina savo ir 
kitų teises ir pareigas.

Vengrijos radijas pripažino, 
kad jau 24 vengrai pasmerkti 
mirti ir devyni nužudyti.

Vengrijos komunistinis teisin
gumo ministeris ketvirtadienį pa 
sakė: 127 vengrai nuteisti karo 
teisme; 18 pasmerkta mirti ir 7 
jau nukankinta.

Drastiškas įsakymas
Budapešto darbininkų tarybų 

nariai areštuojami. Janos Kadar 
lėtinė vyriausybė, Maskvos re
miama, sekmadienį išleido įsaky-

drą Europos rinką. Yra pagrįstų 
vilčių, kad ir ši iniciatyva neto-

dį. šį sekmadienį Lenkijoje bus 
renkamas parlamentas.

JAV pareikalavo
NEW YORKAS, sausio 18. — 

Jungtinės Amerikos Valstybės 
pareikalavo Izraelį, kad jis tuo
jau savo karines jėgas ištrauktų 
už karo paliaubų linijų Suezo 
apylinkėje. Izraelio kariuomenės 
vieton ateis Jungtinių Tautų po
licija.

Prašo pagalbos
AMMAN, Jordanas, sausio 18. 

— Jordanas prašo Jungtinių 
Amerikos Valstybių garantuoti 
metuose 30 mil. dolerių ekono
minę pagalbą, kuri neturėtų poli
tinių priemaišų.

109 metų vyras
DEFUNIAK SPRINGS, Fla., 

sausio 18. — Konfederatų vete
ranas A. Lundy šiandien šventė 
savo 109-tą gimtadienį.

Šimtai kaimynų dalyvavo jo 
gimtadienio iškilmėse.

TRUMPAI Iš VISUR

• Indija. New Delhi šaltiniai 
sako, kad premjeras Nehru ir 
prezidentas Eisenhoweris pasi
keitė asmeniškais laiškais. Eisen 
hovveris užtikrinęs Nehru, kad 
JAV nebando įžengti į Vidurio 
Rytus, bet nori sulaikyti sovie
tus. t

• Kanada. Kanados biudžetas 
sekantiems fiskaliniams metams 
bus patiektas parlamentui se
kančią savaitę; išlaidoms numa
tyta daugiau kaip 4 bil. ir 800 
mil. dolerių.

• Popiežius Pijus XII priva
čioje audiencijoje priėmė Libano 
užsienio reikalų ministerį dr. Ma 
liką, kuris buvo lydimas šios Vi
durio Rytų respublikos ambasa
doriaus prie Šv. Sosto.

• Apdraudos statistikai skel
bia, kad 1960 metais Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse bus 178,- 
500,000 gyventojų.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Raudonoji Kinija ir Sovietą Sąjunga vakar pareiškė, kad 

jos priešinsis prezidento Eiscnhoicerio Vidurio Rytą doktrinai.
— Irako delegacija, vadovaujama princo Abdul Illah atvyksta 

į Jungtines Amerikos Valstybes išsiaiškinti Vidurinių Rytų pro
blemų.

— Prancūzija tikisi pagaminti savo pirmąją atominę bombą 
1958 metais.

— Italijos užsienio reikalų ministeris Martino pasakė Brita
nijos užsienio reikalų ministeriui Selu'yn Lloydui, kad bendras Va
karų Europos turgus be muito varžtų laipsniškai turėtų būti suda
rytas 12 metų laikotarpyje. Prancūzija, Vakarų Vokietija, Italija, 
Belgija, Olandija ir Luksemburgas pažengė pirmyn bendro turgaus 
planuose.

— Vakarų Berlyno policija vakar areštavo Kari Eduard von 
VVilHain A. Blskley iš Texaa Schnitzlcr, komunistinės Rytų Vokietijos radijo komentatorių. 

advokatas ir verslininkas, paskir- , . _ . . . . „ '.
tas laikinai senatoriumi. Jis pa- — Zrtnng Potash, deportuotas komunistų vadas, vakar nuteis- 

Matyti komunistai vėl ruošiasi mą, kad kiekvienas, bandąs or- skirtas vieton Price Etenicl, kuris tas New Yorke dvejiems metams į kalėjimą ir paskirta $1,000 
Vengriją skandinti kraujuje — ganizuoti darbo sustabdymądirb paaltmukš iš senatoriaus pareigų bausmė, kad jis nelegaliu keliu atvyko į Jungtines Amerikos Vals-
visiškai atsikratyti tais asmeni- tuvėje, bus pasmerktas mirti. b^rnatoriurn Texfl!’ i tyb™-
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Iš KANABT3

INFLIACIJA, MOKESČIAI, KULTŪRA
< nu. ONA LABANAVSKAITft

Sausio 8 d. KanadoB parla-1 Antras 50 milionų per 10 me
mento sesiją atidarant gen. gaištų bus išdalintas Kanados ųni-
bernatorius nepranešė, kad bus 
prašyta sumažinti mokesčius, 
nors biudžetas bus suvestas su 
žymiu pertekliumi. Tačiau tai 
ir suprantama, nes ir Kanados 
vyriausybė, kaip ir jos didžioji 
kaimynė, turi rūpesčių betram- 
dant infliaciją. Viena gi kovos

versitetams, kurie yra sudarę, 
350 mil. dol. mokslinių galimy
bių padidinimo programą.

Kanados tautinis muzėjus bus 
padidintas ir padalintas į dvi 
dalis — į gamtos ir kultūros 
muzėjus. Daugiau paramosĮ

. . , - gaus Meno Galerija, filmas ir
pnemduų yra kreditų varzy- radijag su televizija šios t 
mas ir taupymo skatinimas. Mo i sritya tiek kįeR jog domėais 
kesčių sumažinimas tos politi-, kultūros ugdymu ir plėtimu, 
kos vedimą pasunkintų. Bet ka-
dangi šie metai gali būti rin- Be tų 100 miilonų federalinė
kūniniai metai, tai mokesčių su-; T’*"“** 3ada Pa«gubinti

savomažinimas dar gali atsirasti biu <nu° 8 lkl. J6 mlk dol:» . 
dietų parlamentui įteikus. An-|”e“n« P^alpą universitetams.;
glosaksų parlamentinėje prakti- Pa‘‘ vyriausybe tos pašalpos 

nebeskirstys, bet paves tai at
likti tam naujai sukursimam Į 
organui (Kanados Taryba Me

koje tas kelias dažniausiai ir 
vartojamas.

IŠDŽIŪVUSIOJ DIRVOJ
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J’rez. Eisenhower stebi išdžiūvusią dirvą, Woodward, Okln., famierio tari 1‘eoples (kairėj). Dešinėj žeuiė.-> 
ūkio sekretorių* Beuson. (1NS)

besibastydami pamėtėme — tau lėtas daimų, kvoterių ir kyšojo 
tinę vienybę. Ją atrasime tik dešimtinė.
drąsiai žvelgdami į esančią si- Moteris prisipažino norėjusi 
tuaciją ir iš esmės ją išsvars- pirktis naujus batui3, bet raa- 

I tę — keisdami, taisydami, griau nanti, kad geriau bus dolerius 
darni ir kurdami. atiduoti misijom. Vyskupas

' I. Visų pirmiausia turi būti j Sheen dirstelėjo į jo.- batus — 
rasta bendra bazė visų partijų tikrai jai buvo reikalingi kiti. 

i ir kovos sąjūdžių darniam bcnd.Tūd J*s linksmai surado išeitį: 
i radarbiavimui Vlike 1944 m. de-' Tamsta,pasilaikyk savo pinigus 
klaracijos dvasioje. ir nusipirk batus, o aš uždėsiu

2. Diplomatijos šefą liečian-’ tamstą tuos dešimt dolerių 
tiems teoriniams ir praktiniams , ir pasiųsiu Šv. Tėvui misijom.
reikalams spręsti sušauktina 
plati teisininkų konferencija pasku: 

iš pini- 
. ištįsusį vyskupuigą, nors ir jokios vykdomosios ° . . . , ;

alios neturintį, tų klausimų1 tardama: Jeigu as dabar

Moteris pagalvojusi,
.... A .... 1 i išėmusi dešimt dolerių visuomenei pateiktų autontetin-1

ūkiškai Kanada kyla kaip ant na™3 ,r Moks ams kad
mielių, nes kasdien vis nauji ka- n^s negalėtų sakyt, jog per j 
pitalai jungiami žemės turtų tas pasalpas federaline vyrrau.

. ... .. sybe bando kistis j švietimo rei-i eksploatacijos tarnybon, tačiau ,-U , . .».* . .
kultūrinė pažanga negali pusi- k.3>U8, kūne yra isimhna provin-, 
vyti ūkinės plėtros. Neseniai CW parc'sa ,r P-™legija. 
ministeris pirmininkas pareiškė,1 Universitetų vadovybės, ku-Į 
kad jau atėjo laikas ir Kana- rios su dideliu vargu jieško pi-į 
doje susirūpinti kilnesniąja žmo nigų savo institucijoms gerinti! 
gaus prigimties dalimi — jos ir plėsti, žinią sutiko su džiaugs j 
dvasine pažanga. ‘ ‘ mu, tik Quebeko provincijos uni'

Ir Kanada, būdama tautų mi., yersitetų rektoriai atsidūrė keb-| 
šinys, ima ilgėtis tautinio vien-!lloJe Pa<Wje, nes provincijos

ŠYPSENOS, SIBIRAS, LAISVES KOVA

Naujųjų Metų mąstymai 
A. ERDVILAS, Cleveland, Ohio

Paprastieji metai

Praūžė karštas II Pasaulinis 
karas, nusinešęs su savimi mi- 
lionus gyvybių, vilčių, svajonių, 
planų. Kapitalistinis ir komu-į

valstybinę laisvę, deja, dar 
vaikščiojame sapne, leidžiame 
sau žaisti prabanginiais žaislais, 
dryžuotomis kelnėmis, ambicijų 
arkliukais. Lietuvių kraujas te
ka, sielos užmušamos pačioje

I sprendimą.
3. Visos jėgos kauptinos Tau

tos Fondo stiprinimui ir nuola
tiniam jo papildymui.

4. Jaunajai inteligentija'i ati- 
darytinos durys į politinę veik
lą ir vadovaujančias vietas. 
Nauji protai, naujos mintys, 
naujos idėjos neabejotinai ben
drajam reikalui pasitarnaus tei
giamai.

5. Nieko nežiūrint, stiprinama 
Lietuvių Bendruomenė, kaip 
augščiausia mūsosios kultūros, 
švietimo, tautinio susiklausymo

pirksiu batus, tai jie man vis- 
tiek spaus.”

’ Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

• Manęs”
Suredagavo

Kini. K. Matulaitis, M.I.C. 
ISleido

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija 

640 puslapių; 3/, colio storumo

Kaina ............................................ $3.00
Paauksuota..................... >.......... $3.50

tisumo, kurį galėtų duoti sava premjeras Duplessis, karčiai ko
kultūra, paskleista iki tolimiau- vodamas Ottawa dėl provin- 
sios periferijos. Kanadiečiai. a-lc,J°3 nepriklausomybes, pagra-
not premjero, daugiau žino ne sino atimsiąs iš universitetų pro
apie tai, kas juos jungia, bet!J™1’03 P^P33. J« s.e priims 
apie tai. kas juos skiria. Kana-1 Ottawos dovanas. Kadangi pro- 
dietis save aptaria negatyviai.i Vincuos dovanos yra didesnes
sakydamas, kad jis nėra nė an
glas, nė prancūzas, nė ameri
kietis, tačiau jis dar nejaučia 
to elemento, kuris jam padėtų 
pozityviai nusakyti, kas yra ka
nadietis.

Kad padėtų tokį bendrą in
teresą surasti ir kultūrinę pa
žangą ugdyti, federalinė vyriau
sybė ateis į parlamentą su dide
le kultūros skatinimo programa. 
Numatyta įkurti specialų orga
ną ir skirti tuo tarpu 100 milio
nų dolerių kultūrai ugdyti.

50 mil. dol. bus pastovus fon
das. Tik nuošimčiai, kurių nu-

už iš Ottawos ateinančias, tai 
Quebeko universitetams teks 
laukti naujų politinių vėjų do
vanoms iš Otta^os priimti. La- 
valio, Montrealio ir McGill uni
versitetų rektoriai viešai pasi
sakė už Ottawos pašalpų sude
rinamumą su provincijos teisė
mis, tačiau jų balso dar nepa
kaks Duplessis nusistatymui 
įveikti. Qucbeko universitetai ti
kisi, kad pašalpas skirstanti ta
ryba pasaugos jų dalį iki to lai
ko kada Duplessis nusileis ar 
pasitrauks. Prie jo veikimo gali 
prisidėti viešoji opinija, jei to
kią kam nors pasisektų sukelti.

simato per metus iki pusantro i To tikėtis sunku, nes prancūziš 
miilono dob, bus naudojami ga-; kasis provincijos elementas, kon 
bių studentų stipendijoms, meno servuodamas savo prancūzui ku- 
ir mokslo draugijoms remti ir ' mą, taip greit nebus linkęs nąu- 
Kanados kultūriniams santy- jų politinių susigrupavimų jieš- 
kiams su užsieniu plėsti. Roti.

“Kalėdy eglutė” Uralu kalnuose
Teko sužinoti iš spaudos, kad 

ir Kabakovske, Uralu kalnuose, i 
Rusijoj, buvo švenčiamos Kalė
dos. Komunistinis jaunimas vie
toje eglutės suruošė teismą Jė
zui Kūdikėliui. Buvo mestas kal
tinimas, jog Kristus, tapęs žmo
gumi, pasidarė “kapitalistas”!

“Tribunolą” sudarė berniukai 
nuo 9 iki 14 metų amžiaus, ku
rių vienas buvo “pirmininkas”,1 
kitas “advokatas” ir astuoni 
“teisėjai”.

Neatsirandant savanoriui gin
ti “kaltinamąjį” — Jėzų — bu
vo paskirta mergaitė Marija Fe- 
dotovi, kurios tėvas priklausė 
stačiatikių Bažnyčiai.

Fedotova, sumani mergaitė, 
įrodinėjo, kad Jėzus, tapęs žmo
gumi, nebuvo kapitalistas ir 
kad. jei būtų gyvenęs Sovietų 
respublikoje, būtų buvęs “tobu
las pilietis komunistas".

Mergaitė, baigdama kalbą? 
prašė teisėjų “pasigailėti Kris
taus” ir neskirti mirties baus
mės.

Kabakovsko tribunolas vis tik 
vienbalsiai pasmerkė Kūdikėlį 
“sušaudymui”, nes rado, kad 
jis priklauso organizacijai, nu
sistačiusiai prieš komunizmą, j

Šis piktadarių darbas sukėlė 
gyventojų tarpe pasibaisėjimą 
ir pasibjaurėjimą. Bet komunis-i 
tams lai atrodė logiška! Šetonis 
kai logiška! Pilotas bent jauĮė 
papildęs niekšybę ir nusiplovė 
rankas, bet raudonieji nesupra
to ar nenorėjo suprasti savo 
šventvagiško darbo.

matinis medaus mėnuo pasibąi- i vaikystėjC) jaunos gyvybės šal- 
ge Berlyno blokada politimų pa-tdomos Sibiro sniegais. 0 mes
begčhų kartuvių šešėliuose. Pra- gi tarsį sustingęs daržininkėlis, .______  „
sidejo saltasis karas, dar ir sian laukiame lytaus, bet patys ne- -ko netrukdomi verda sau ska- 
dien garuojąs šiltu Sibiro trem- sįrengįarnc laistyti savo daržo? nią košę arabuose. į
,niU rauju. Jungtinės Tautos Tuo tarpu jis geJsta> traukiasi,. Pagaliau mūsoji visuomenė 
^a±S1 ^t0 labirintuose, po- miršta Ar Hetus ateis? 0 gal naująsias nuotaikas jaučia štai-į

Šypsenų politika pradeda neš- institucija.
ti vaisių ir kituose1' frontuose. . . J <rai viena ift pilniausiu maldakny-
Europa pradeda suprasti, jog ”,os mintys neįgyvendinamos i gių, spausdintų Amerikoje: visos Ii- 

jos likimas yra jos pačios ran- 'iena diena, vienu užsimojimu į JJSMJJU ”,S;v‘;S„“kIX'S
koše. Adenaueris jau pradeda ti- ar ',eno zni°gaus pastangomis. cijos; visų sekmadienių evangelijos
, 1 AT Tačiau miistn fnuloK roiknlni ir. tretininkų maldos susirinkimamsketi gyvenimo realybei (ir Va- ^aciau musų tautos rūkalai «r-Į aboli,,cijai. 

karų politikos silpnumui ir ap-
akimui) ir linkti Vokietijos klau 
simą spręsti pats. Rusai gi nie-

gi nėra žaislinis arkliukas, mū
sų žaizda — ne musės įkandi
mas, mūsų kova — ne donkicho
tiška avantiūra.

pierniai Atlanto sąjungos gene 
rolai kūrė gynybos planus tik 
tam, kad po mėnesio juos sukiš
tų į šiukšlių krepšius ir vėl pla-j 
nuotų. Vandenilio bombos kelis i 
kartus sudrumstė Pacifiko ir si- 
birulių tundrų ramybę, velėno
mis apžėlė keliasdešimt tūkstan
čių karių kapai &ftrėjoą slėniuo 
so, užgeso senuko” Churchillio ei

Kada batai spaudžia
Vyskupas Fulton J. Sheen

čiasi žemės veidas. Anglų Be-
. . z vanas su raudonuoju dekanu iš

garas, mirė (greičiausiai kieno; kailio neriagi siūlydami Vaka- 
nors paskubintas) raudonasis
dievas, užsikišo Suezo kanalas, meškaį į glėbį, nes esą Krem 
Dunojaus mėlynus vandenis sa-i]ius dabar pr,d;jo moksjininkų 
yo krauju nudaiiė didvyriškasis ir litent invazij ir tokia pro.
Vengrijos jaunimas Nenuilstan išnaudotina pastoviai taikai 
ciai skamba evangehnės meilės 1 
ir išminties kupini Pijaus XII
prašymai pasaulio didžiūnams gentaį dklzjai j?simo; 3linę sa.
ir ings a <az*ur kurčių botežo, šnipinėjimo, apgaulės ir
tuštumoje. Modemus,s pašau- į žudynw moksluose, tie j nc. 

hs apsikaustęs vergų paners, žino Rad vienintelė jiem3 su- 
e elizijomis, s y u*ais ir uz- prardama poezija yra iškankin-

Panašūs teismai neįžeidžia 
Kristaus, nepažemina Bažnyčios 
ir nesumažina tikėjimo vertės. 
Tik dar daugiau išryškina. Po 
kryžiaus kančios Kristus nuga
lėjo mirti, taip lygiai dar gyvas 
ir po “sušaudymo” Uralu kal
nuose. Ir gyvas ne tam. kad nu
baustų piktadarius, bet kad at
leistų savo priešams.

To pragariško spektaklio or
ganizatoriai ir tie berniukai ak
toriai anksčiau ar vėliau supras 
šią paprasčiausią tiesą: kad So
vietų galybė, užtektinai pajėgi 
laikyti kruvinoj vergijoj milio- 
nus žmonių ir baimėje visą Eu
ropą, bet bejėgė nužudyti Kris
tų.

Jėzus nemiršta. Jis gyvena 
kas dieną, kas valandą, kas se
kundę ne tik altoriuose, bet ir 
širdyse. Ir tai jau arti dviejų 
tūkstančių metų.

D. Mikalauskas

nugarinėmis filosofijomis, kaž
kur žygiuoja...

Artojų sūnūs lietaus 
belaukdami...

jau laikas pradėti vienybės van-! ga prasidėjusia korespondencija 
deniu laistyti savo politinį dar- su Lietuvoje likusiais ir net Si- pasakoja, kad Ncw Yorke prie 
želį?... ! bire ištremtais. Šypsomės ir vienos bažnyčios priėjo prie jo
t--. .. - ix - , iii- mes, kai iš vieno laisvinimo moteris, labai kukliai apsitai-

veiksnio padarome keturis, kai sius. Ji pasisakė esanti atvyku
Irstai virš pasaulio suplazde- puikiais automobiliais važinėda- si iš Europos, ji sutaupiusi dc-

na Genevos dvasia. Tarsi ste-' nii šaukiame visus lietuvninkus šimt dolerių ir norinti duoti
buklinga lazdele paliestas kei-, j šventą rezistenciją, pagaliau juos misijom. Ji atidarė pinigi-

gadiname popierių ir nervus, be nukę. iš kurios buvo matyti ke-
slginčydami apie aną garsųjį....... ........ „ ........... ......

(Esame įstikinę, į ------ -perversmą.
raras nusiginkluoti ir pulti ru-, og tuo metu Lietuvai grėsė zu- j 

tusų pavojus, o sukilimą suruo- ii 
šė angelaičiai, padedami Pupų 
Dėdės).

Meškos pasita mūvimas
, I

Kitokia tad magiška lazdelė I 
yra palietusi lietuvių politinius 
veiksnius. Tam tikros partijos ‘ 
ir grupės jau seniai sprogdino i 
Vliką. kuris turi gražių nuopel- Į 
nų kovoje už laisvę ir yra vie-į 
nintelė tokio masto mūsų or- j 
ganizacija. Negalėdamos su
griauti demokratinės minties ir 
pavergti jos diktatūriniams į- 
geidžif r,s, jos iš Vliko pasi
traukė. (Kokia graži mūsų vie
nybės demonstracija). Tas pa
sišalinimas, kūrimas naujų se
paratistinių organų, agitacija 
prieš Tautos Fondą ir panašūs 
veiksmai yra laikytini nusikal
timu prieš tautos vienybę ir jos 
kankinius.

ga 
sukurti Kad dauguma tų moks
lininkų ir literatų yra MVD a-

to laisvo žmogaus prisipažinimų 
tirada, — jiems nesvarbu. Ne
kaltų kūdikių žudymas Budapeš 
to prieglaudose dar daugeliui 
yra kova su fašistiniais revoliu- 
cijonieriais.

ir
maldos apaštalystės mal

dos; Šv. Valandos maldos; 33 giesm.; 
Velykų ir Vėlintų apeigos: Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
ir 1.1.

Maldaknygė ‘'Viešpatie, Išklausyk 
Manęs” yra labai gražiai išleista; at
spausdinta ant balčiausio it- geriau
sio popierio; tvirtai (rišta su paauk
savimu ar be; nemažos raidės; daug 
ryškių iliustracijų.

ši maldaknygė yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau. Graži dovana Kalėdoms.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 S. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois

įdomiausias romanas!

Žygiuojam ir mes pilkųjų did 
vyriškųjų artojėlių vaikai. Su
kūrėm Vliką; Dievuliui pade-; Atlanto sąjunga baigia byrė- 
dant apgavom mirties giltinę, ti, Kremliaus dvyniai vainikuo- 

' “išėjom vandravot, sau laimės Jų galvų vaišnąmi arbata, ke- 
pajieškot” turtingon Amerikon??iami garbės s! lutais. (Gražu,
Vieni dirbom, kiti griovėm, tre-' kad lietuviai skautai sav0 jau
ti Lenciūgėlį šokom, dar kiti nesniuosius bendraminčius iš- 
turtclį krovėm. Vliko vadai da-1 mintingu patarimu sudrausmi- 
moklinio kardo grėsmėje tauriu no)- Suomiai su švedais dar 

, pasiaukojimu dirbo laisvinimo taip neseniai meškos šypsenoje 
darbą, diplomatijos šefas lygiai niatė dovaną Pabaltijui. Esą jos
nenuilstamai kaišiojo kylius į sovietinių respublikų gali tip- užsiožiavimų yra sunkiai patei- 
lietuviškusius ratus, partijos ti Maskvos satelitais. (Naujos ginami. Mūsose sąlygose toks 
ruošė meno ir literatūros vaka^'grandinės tam pačiam vergui). j0 elgesys nesiderina su paverg
tus, Lietuvių Bendruomenės vi-[ Kokiam trečios eilės dipVimatui tos tautos keliu.
dai kultūringai keiksnojo (ir te-jgali atrodyti, jog tai didelė so- 
bekeikanoja) partijas ir apskri- i vietinė malone, tačiau iš tikrųjų

Diplomatijos šefo elgesys lie
tuviškos laisvės kovos baruose, 
jo punktai bei visa eilė kitokių

Adatos bejiešk; nt

tai tą mokslini “benkarčiu- tai butų dar didesnis pasityčioji- Grožinę literatūrą skaitantie- 
ką” politiką, Vasario 1G visima8 ’r stipresnė kartuvių kilpa ji* (kažin kiek iš to miliono lie- 
dar tebešvenčiama. "■

J.GLIAI/DA

ORAPftO
sfoeię

PREMIJUOTAS 
ROMA NAS

Gyva intriga Ir šiurpūs 

įvykiai, išsamiai pavaizduo

tas bolševikinis gyvenimas 

Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 

16 originalių iliustracijų.

Abi dalys vienoje knygoje 

448 psl. ~ tik $4.00

Užsakymus siųsti:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago 8, Illinois

Kodėl Vokietija nenori 
ginkluotis

Vokietijoj didelė akcija vyks
ta prieš apsiginklavimą. Tai 
iš dalies suprantama, nes antro
jo Pasaulinio karo metu vokie
čių užkurta karo mašina parei
kalavo 14.5 mil. žuvusių, 5.5 
mil; nužudytų, 3 mil. subom
barduotų. 11 mil. koncentraci
jos stovykLose kalintų, 29 mil. 
invalidų. 21 mil. benamių, 15 
mil. pabėgėlių.

Tiesa, prabėgusių metų eigoje 
pasiekta ir gražių laimėjimų 
tiek tarptautinio, tiek lietuviš
ko gyvenimo bare. Kelių naujų 
valstybių sukūrimas, UNESCO 
darbai, JT Vaikų Globos Komi
teto veikta, Jono Salk antipolio 
skiepai — tai vis žingsnis pir
myn vargstančios žmonijos ge
rovei. Lygia dalimi Bendruome
nės sukūrimas. Vasario 16 ir Sa 
leziečių gimnazijų įsteigimas, lie 
tvvįskosios euciklopedijos leidi
mas — didžiai gražūs vaižgan* 

1 tiški deimančiukai pilkoj mūsų 
padangėj. Tai lietuvio kūrybi
nio visuomeninio genijaus retas 

j apsireiškimas.

Pabaltijui. Išstūmęs Pabaltijo tuvių yra?) negalėjo nepastebė- 
valstybcc iš “laimingiausios" tajti rašytojos Orintaitėa "Adatos” 
rybinės sąjungos, Kremlius tuo- novelės. Joje adata buv(., tuo 
jau pareikalautų lų valstybių jungiamuoju, vienijančiu, su- 
pripažinimo tarptautinėse orga- taikančiu veiksniu tarp dviejų 
luzacijosc. Tuomet gali sudre- mūsojo kaimo šeimynų. Tad a- 
bėti ir tvirčiausios išlaisvinimo? datos mums šiandien ir trūksta, 
deklaracijos. (Argi ne taip yra Minties, idėjos, žmogaus ar gru- 
su Čekoslovakija, Vengrija, Bul pės; kažko, kas mus sujungtų, 
garija, Rumunija ir Lenkija?) , suvienytų bendram darbui. Juk 

Kremliui bent kiek susirau-i mes neturime net teisės žaisti 
kus. dar plačiau pradėjo šypso- tautos gyvybe ir savo lojalumą 
tis Washingtonas. Eisenhowe- skaldyti tarp stikliuko, dėdės, 
ris, golfą bežaisdamas, jau kai- draugo, automobilio, buvusio ti- 
ba apie įtakų sferas, neutralius tūlo ir savo tautos.
buferius ir kitokius menkos po- Mūsų manymu, jau pats lai- 
litikos vaikus. Išmintingesnieji kas mūsų protams įsisąmoninti,

Musų bankar. buvo saugi vieta taupyti praeityje, mes norime 
Jums pagelbėti ir dabar. Ar norite taupyti, ar atidaryti einamąją 
sąskaitą (chcuking account), ar gauti paskolą, mes visa tai galime 
Jums sutvarkyti gerui ir gnitai.

METROPOLITAN STATE BANKAS yra atsižymėjęs savo 
stipria ir pavyzdinga laikysena. Jis pergyveno abu pasaulinius ka
rus ir depresiją ir indėlininkams išmokėjo pinigus pagal parei
kalavimus.

MF7I kOI’OLI t AN STATE BANKAS yra pirinusis ir vienin
telis LIETUVIŠKAS ValstyMs bankas visoje Amerikoje.
V įsi indėliai iki $10,000.00 apdrausti F“deral Depoait. Insurance 

Corporation, IVaaMn-gton, D. C.
Kviečiame ir Jus atvykti luojaus pat į mūsų banką ir pasi

naudoti jo patarnavimais, kurie palengvins Jūsų rūpesčius.

METROPOLITAN STATE 
BANK

2201 Wcst Certnak Road 
Chicago 8, Illinois Tol.: Vlrglnia 7 • 6430

amerikiečiai nejuokais šaukiu jog tik besąlyginiu pasiaukoji-
|&pie užsienio politikos bankrotą,? mu, žydišku patriotiškumu, an- 
j tačiau kaip neišrinkai vėl tos| glosaksiaku džentelmeniškumu 

Tačiau mūsojume politiniame politikos formuotojo, jei jis Ir amerikietisk*' optimizmu mus 
Į gy venimu, kovoje už tautinę ir taip gražiai šypsosi... I galėsime surasti, ką po pasauli
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PASAULIČIŲ APAŠTALAVIMO 
KONGRESAS

ViSoki kongresai šiandien yra mados dslykas. Jię yra taip 
dažni, kad pradedame nebekreipti j juos reikiamo dėmesio. Kar
tais praeina nepastebėti ir tie, kurie turi lemiančios reikšmės 
tautiniame ar tarptautiniame gyvenime.

Neabejotinai visai ne eilinės svarbos bus II Tarptautinis Pa
sauliečių Apaštalavimo Kongresas, įvyksiąs Romoje 1957 m. spa
lio 5 — 13 dienomis. Pirmasis toks kongresas įvyko 1951 m. 
spalio mėnesį.

1952 m. sausio mėn. buvo įkurtas Pastovus Tarptautinių 
Pasauliečių Apaštalavimo Kongresų Komitetas. Jis veikia prie 
šv. Sem’narijų ir Universitetų Kongregacijos Romoje. Labai 
galimas dalykas, kad šis Komitetas yra užuomazga kai kada at- 
sirasiančios, šalia kitų, naujos Kongegacijos; tai lyg busimoji 
Pasauliečių Apaštalavimo Ministerija Bažnyčios vadovybėje. Jis 
ir organizuoja šį II Pasauliečių Apaštalavimo Kongresą. 

KONGRESO DALYVIAI
Į šį kongresą numatyta sutelkti pačius rinktiniausius visų 

tautų katalikų pasauliečių bei įvairių jų sambūrių dvasios vadų 
atstovus. Tikraisiais delegatais norima turėti tik vadovaujan
čiuosius tautinių ir tarptautinių katalikiškų grupių asmenis. 
Kongreso dalyviais numatomi: a) tautiniai delegatai — ne dau
giau kaip po 30 iš kiekvienos tautos katalikiškų organizacijų 
vadų bei dvasios vadų; b) tarptautiniai delegatai — ne daugiau 
kaip po 7 iš kiekvienos tarptautinės katalikiškos organizacijos; 
c) ekspertai — Organizacinio Komiteto, su atitinkamų bažny
tinių vyresniųjų pritarimu, pakviesti atskirų kongrese nagri
nėsimu klausimų žinovai pasauliečiai ar dvasiškiai; d J stebėto- 
tojai — asmenys, kurie gaus leidimą iš Vyriausiojo Sekretoriato 
dalyvauti kongreso posėdžiuose pagal tai, kiek leis vietos gali
mybė; e) svečiai — žymūs asmenys su ypatingais kvietimais 
kongreso atidarymui ir uždarymui bei kaikuriems kitiems pa
sirodymams.
TAUTŲ UŽ GELEŽ. UŽDANGOS DALYVAVIMAS KONGRESE

Iki šiol nė viena anų tautų panašiomis progomis negalėjo 
atsiųsti atstovų iš savo krašto. Taip bus su jomis visomis turbūt 
ir šio kongreso metu. Teks atstovauti jas užsienyje esantiems. 
Kongreso rengėjų tai pramatyta, nurodant, kad Tylos Bažnyčios 
kraštų atstovai tremtyje bus paskirti atitinkamų bažnytinių vy
resniųjų. Atrodo, kad šis nusistatymas, tos tylos Bažnyčios at
stovams, nepaprastai svambus ir reikšmingas. Nedalyvavimas 
šiame kongrese tremtyje esančiųjų ar šiaip jau sudarančiųjų 
savo religinio ir kultūrinio gyvenimo vienetus tautinių grupių 
kituose kraštuose sudarytų įspūdį, kad jų nė nėra ar bent jos 
neturi jokių religiniai tautinių problemų. O aktyvus pasireiški
mas su savais rūpesčiais, kurie negali kartu nebūti ir visos Baž
nyčios rūpesčiai, gali kaip tik iškalbingai byloti apie juos visam 
pasauliui ir ypač tiems, nuo kurių priklauso visų šių reikalų
tvarkymas.« •

Vienas mažas pavyzdėlis. Praėjusiame pirmajame 1951 metų 
kongrese vienoje sekcijų buvo diskutuojami tautinių mažumų 
religinio aptarnavimo klausimai. Buvo labai stiprių pasisakymų, 
k? d reikia eiti prie ko greitesnio susiliejimo su vietine kalba, 
papročiais bei visu religiniu gyvenimu. J tautines parapijas pažiū
rėta kaip į kliūtį geresnio katalikiškojo gyvenimo šalyje klestė
jimui. Jei nebūtų atsiradę labai energingų balsų kaip tik iš įvai
riose šalyse išsisklaidžiusių šiandieninės Tylos Bažnyčios atsto
vų. gal būtų buvę prieita prie labai mums nemalonių išvadų bei 
padaryta tikrai žalingų nutarimų. Tuo tarpu galima pagrįstai 
manyti, kad kaip tik šia proga padaryti nutarimai buvo vienu 
akstinų Šv. šv. Tėvui išleisti ar bent pagreitinti išleidimą labai 
svarbios Konstitucijos “Exul Familia” (1952 m. rugpjūčio 1), 
kuria kaip tik teisiškai apginami tautinių mažumų interesai at
skirų kraštų Bažnyčios gyvenime. Pagal šią Konstituciją tau
tinės mažumos gali turėti kiekviename krašte savo tautinės mi
sijos direktorių ir reikalingą skaičių savo tautos kunigų, pri
klausančių šiam direktoriui, aptarnauti savo tautiečiams. Šios 
Konstitucijos dėka, eilėje kraštų, kaip Vokietijoje, Prancūzijoje, 
Argentinoje, Kanadoje, Brazilijoje jau yra Šv. Konsistorialinės 
Kongregacijos paskirti lietuviškųjų misijų direktoriai ir jie gali 
daug sėkmingiau imtis lietuvių religinių reikalų tvarkymo. Ne 
p? slaptis tačiau, kad ne visur yra vienodai palankios tam sąly
gos. Kaikur net iš viso nenorima pačių misijų įsteigimo. Busi
masis kongresas kaip tik ir yra puikiausia proga iškelti tai, nu
rodant skaudžias to pasekmes bei kylančią iš to žalą religiniam 
ir doroviniam, ypač naujųjų ateivių, gyvenime.

Kiek bus padėta pačių pastangų nušviesti savo padėtį bei 
reikalus, tiek bus galima vertai tikėtis susilaukti į juos teisingo 
reagavimo tų, kurie juos tvarko, šia prasme, nekalbant apie 
eilę kitų motyvų, už vispusišką krikščioniškojo gyvenimo kles
tėjimą Bažnyčioje ar jos dalyje paprastai daugiau ar mažiau yra 
atsakingi visi: ir dvasiškai, ir pasauliečiai, ir augščiau stovintie
ji, ir žemiau. Šis kongresas savo vedamąja mintimi kaip tik ir 
nori pažadinti, ypač pasauliečiuose, atsakingumo pajautimą, 
kurio ne kartą pasigendame: nejaučiama, kad be atodairos vien 
kritikuojant ir smerkiant kitus, dažniausiai augščiau pastaty
tuosius, paprastai nesąmoningai kaltinama ir smerkiama save ir 
ne kartą kertama šaka, ant kurios pačių sėdima. Vietoj prisidė
ti prie kuriamojo darbo, įnešant ir savo kaip gyvybingo nario 
būtiną dalį į Mistinio Kristaus Kūno — Bažnyčios — augimą, vei
kiama daugiau ardančiai, negu statančiai. Didžiausias gyvenimo 
menas yra ne bet kaip pasakyti reikalingą kritikos žodį, bet pa
sakyti jį ten, kur reikia, tada, kada reikia, ir taip, kaip reikia, 
pasakyti jį ne šalto fariziejiško pasmerkimo tonu, bet skaudan
čia širdimi, nes kiekviena Bažnyčios — Mistinio Kristaus Kūno — 
žaizda, kur ji bebūtų, yra kartu ir kiekvieno jos nario Žaizda.

MUSŲ DALYVAVIMAS KONGRESE

Būtų liūdna, jei ir šiame kongrese tektų pasitenkinti “bėdos” 
atstovavimu, kaip ne kartą atsitinka čia Romoje: neatvykstant 
niekam iš toliau, vietiniai imasi užkišti spragą. Visai kas kita, 
kai atstovai atvyksta iš ten, kur vyksta veikimas ir tiesiog dir
ginančiai gyvenama vienokiomis ar kitokiomis nuotaikomis bei 
sielojamasi gyvybiniais dienos klausimas.

Kongreso organizatoriai pasirinko J. E. vysk. Vincentą Pa- 
dolskį sueiti į ryšį su lietuviais katalikais tremtyje. Jam siun
čia visas informacijas panašiai, kaip laisvųjų šalių vyskupijų val
dytojams. Ekscelencijos iniciatyva sušauktame 1956 m. lapkri
čio mėn. pasitarime buvo sudaryta komisija rūpintis mūsų at-
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Kam priklauso
žmogus? •

VYSK. V. BRIZGYS

Yra neretai ginčijamasi, kam 
priklauso žmogus: valstybei ar 
Bažnyčiai. Liberalai nenori nė 
girdėti apie žmogaus priklauso
mybę Bažnyčiai. Bažnytininkai 
yra kiek nuolaidesni: jie pripa
žįsta abiejų teises į žmogų, sa-j 
kydami, kad žmogus priklauso; 
ir valstybei ir Bažnyčiai.

Ar jūs mokėtumėte atsakyti 
į klausimą, kas kam priklauso: 
krautuvė jos savininkams, ar 
savininkai krautuvei? Palygini
mas kiek nepilnas, bet pagrindi
niai yra teisingas ir apie žmo
nių santykius su valstybe bei 
Bažnyčia. Ne Bažnyčia sukūrė 
žmogų. Kristus įsteigė Bažnyčią, 
kad ji žmonėms, o ne žmonės 
jai tarnautų. Sekdami savo pri
gimtį žmonės kuria valstybes ne 
tam, kad jie valstybei tarnautų, 
o valstybė jiems. Abi šios insti
tucijos yra žmonėms, o ne žmo
nės joms. Bažnyčia yra žmogaus 
dvasiniams reikalams, valstybė 
— žemiškiems.

Jeigu taip, tai tarp Bažnyčios

ir valstybės turi būti panašūs 
santykiai, kaip tarp žmogaus 
dvasinių ir žeipiškų reikalų. Lai 
kome netvarkingu tokį žmogų, 
kurs paiso tik vienos savo rei
kalų srities, tinkamai nesirūpin
damas kitos srities reikalais. 
Žmogaus gyvenime tarpe abiejų 
sričių turi būti tinkamas darnu
mas. Bažnyčios drausmė nelei
džia daryti vienuolio įžadų to
kiam asmeniui, kurs turėdamas 
kokių nors žemiškų reikalų pir
ma jų nesutvarko. Vienuolynuo
se ir seminarijose netoleruojami 
ne tik dvasiškai, bet ir išoriškai 
apsileidę asmenys. Taip pat rei
kalų darnumas turi būti šeimoje 
ir visuomenėje. Jeigu darnumas 
turi būti tarp reikalų, tai nėra 
ko daug aiškinti, kad jis turi bū1 
ti ii- tarp institucijų tuos reika
lus tvarkančių. Nieks nekelia a- 
bejonių, ar reikia darnumo tar
pe dviejų bendrovių, kurioms 
dirba tie patys žmonės. Ginčas 
iškyla tik tada, kai iškyla dar
numo reikalas tarp Bažnyčios 
ir valstybės. Kad valstybė yra 
žmonių susikurta, sekant savo 
prigimties reikalus, o Bažnyčia 
yra Kristaus įsteigta, tai šie 
faktai kalba ne prieš, o už jų-

NEMAŽAS BIUDŽETAS

Sen. H. F. Byrd iš Virginijcs, senas finansininkas, Senato finansų ko
misijos pimininkas, rauko antakius žiūrėdamas ) prez. Eisenhower 
pateiktą biudžetą, 72 bil. doleriu. (INS)

dviejų bendradarbiavimą. Jeigu! teisės įsakyti visiems piliečiams jar^a
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,nas turėtų stengtis, kad Jungti
nių Tautų policinė kariuomenė 
įžengtų į Vengriją ir išgelbėtų 
nelaiminguosius nuo žudynių ir 

| trėmimų.
Be to Janos Kadar režimas

Jau yra paprašęs austrų val- 
, džios leidimo lankyti vengrų pa- 
' bėgėlių stovyklas. Tai kažkas 
1 panašu į Hitlerį ir Sudetų kraš- 
į to padėtį. Raudonieji tikriau- 
i šiai tik laukia kokio nors inci- 
, dento kokioje pabėgėlių stovyk
loje, kad tai tik sudarytų pro
gą Invazijai į Austriją.

Reuther įsitikinęs, kad tik 
Laisvosios Europos radijas yra 
daugiausia prisidėjęs prie suki
limo, nes, nors ir netiesioginiais 
būdais, visdėlto kurstęs .savo 
klausytojus priešintis okupaci
jai ir toliau drąsiai laikytis. 
Esą vengrai neprašė ir nesitikė
jo jokios karinės intervencijos 
iš mūsų, bet visais atžvilgiais 
jie turėjo teisę iš Vakarų lauk
ti daugiau, negu ligšiol buvo pa-

stovavimu kongrese (pirm. kun. dr. V. Balčiūnas, vicepirm. prof. 
dr. Z. Ivinskis ir sekr. kun. J. Riaubūnas).

šis straipsnis yra“pirmas žingsnis supažindinti'mūsų* yi9uo- 
tmenę su ruošiamuoju kongresu. Jeigu prideramai susidomėtų 
juo plačiajame pasaulyje veikiančių mūsų katalikiškų organiza
cijų vadovybės, jo tikslas būtų atsiektas. Komisija taip pat nu
rodė organizaciniam komitetui eilę vadovaujančių asmenų bei 
institucijų įvairiuose kraštuose, kuriems jis pasiųs komiteto lei
džiamą biuletenį su informacine medžiaga apie vykstantį pasi
ruošimą kongresui. Jei gavusieji pasistengs su ja galimai geriau 
susipažinti ir padarys, ką gali, kad kongresui būtų imta ruoštis 
ir atsirastų vienas kitas vadų, kurie ryžtųsi nugalėti visas kliū
tis jame dalyvauti, būtų galima būti patenkintiems. Mes laukia
me ypač, kad iš didžiųjų lietuvių kolonijų, kaip JAV ar Kanados, 
atsirastų bent vienas kitas atstovas. Iš Europos tikimės šį kar
tą tikrai turėti jų nevieną ir ne eilinį.

Prieš pat kongresą, spalio 2 — 4 dienomis, Romoje įvyks 
su tikrai įdomia programa pirmas tremtyje Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos suvažiavimas, į kurį neabejotinai atvyks 
gražus būrelis pačių rinktiniausių Inūsiškų katalikų šviesuolių, 
gyvenančių kontinente šiapus geležinės uždangos.

Būtų gera, kad bent kas — kurios organizacijos vadovybe, 
speciali komisija ar įgaliotinis — imtųsi vadovaujančio vaidmens 
tam reikalui atskiruose kraštuose. Iš tų kraštų, iš kurių nenu
matoma galėsiant pasiųsti nė vieno atstovo, lietuviškoji kong
reso komisija Romoje lauktų žinių raštu vietos lietuviams rūpi
mais ir juos varginančiais religinio gyvenimo klausimais. (Ra
šyti Rev. V. Balčiūnas, Via Casalmonferrato 20, Roma, Italia). 
Gautąją medžiagą jis stengsis panaudoti kongrese ar, jei matys 
naudinga, ją jau dabar perduos kongreso rengėjams.

Besirūpinantiems kongresu taip pat būtų naudinga užmegz
ti ryšį su vietos tautiniais komitetais. Turį patirties ir galį akty
viai prisidėti prie kongreso tvarkymo bei jo pravedimo asmenys 
galėtų jame dalyvauti. Toki būtų įtraukti į įvairias komisijas. 
Mums būtų labai naudinga turėti vieną kitą šitokį iš savo tarpo. 
Gavusi žinių apie tokius mūsų ypač laukiamus, bet dėl medžia
ginių sunkumų negalinčius atvykti kongresam atstovus, lietu
viškoji kongreso komisija Romoje kreiptųsi į organizacinį komi
tetą išgauti paramai. Kun. dr. V. Balčiūnas

jų kilmė yra ne žmogaus kap- 
ryzų vaisius, tai ir jų santykiai 
turi išplaukti ne iš žmogaus kap 
ryzų.

Kai valstybės valdžioje yra 
tikintys krikščionys, tada pap
rastai nėra keblumų tinkamai 
suderinti valstybės ir Bažnyčios 
bendradarbiavimą. Sunkiau yra, 
kai valdžioje atsiranda nepri
klausą krikščionybei ar jai net 
prieštaraują. O tačiau valdžioje 
esą asmenys, atsimindami savo 
vietą, gali ir privalo tinkamai 
suderinti tai, ką ne jie sukūrė, 
kas ne jų priklauso. Atsiminki
me, kad valdžioje esą asmens 
nėra žmogaus prigimties kūrė
jai, nėra tautos ir valstybės sa
vininkai. Jie yra tautos tarnai.

tjket. taip kaip jis Ūki ar už- v ReuthCr, būdamas vienu a- 
drausti tikėti. Senovėje buvo ir >merikiečių vad di.

ų ‘S džiojasi, sukilėliai Budapeš-
te ar anksčiau Poznanėje buvo 
kaip tik toki pat darbo žmonės.

Valdžion patekęs asmuo neturi' tai kitą kartą.

daro bolševikai, tačiau už tai 
genijais jų nelaikome. Jeigu vi
suomenė ar nors žymi jos dalis 
yra krikščioniška, tai darnus 
bendradarbiavimas valstybės su 
Bažnyčia yra ne valdžios malo
nės reikalas, o natūralūs pilie
čių reikalavimas. Valdžion eiti 
žmogaus nieks neverčia. Tai yra 
privilegija. Kam nepatinka vi
suomenės reikalus tvarkyti kaip 
reikiant, tokių valdžion per prie 
vartą nieks nevaro.

Šiuos bendrus dėsnius paaiški 
kinus bus nesunku suprasti, 
kaip turi elgtis Bažnyčia ir vals 
tybė viena kitos atžviligiu. Apie

Gi Vengrijos pabėgėlių reika
lams jų unija jau ^ra surinku
si 70,000 aukų ir šioji suma 
kasdien vis auganti.

Susirinkę svečiai po praneši
mo buvo pasodinti prie užkan
džių stalų, kurie buvo papuošti 
žaliomis žvakėmis, kaip laisvės 
ir vilties simboliu milionams 
vengrų ir visų kitų pavergtųjų 
anapus geležinės uždangos.

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

5 tęsinys

— Aš seniai to laukiu, seniai! Važiuoju ir pas 
Gimbutą!

Klebonas sulaiko arklį.
— Ko ten? Gimbutas užsiėmęs!

— Seniūnystę valdau! Reikalai — šaukia Linkus
nuo dviračio ir spaudžia, kad nesulaikytų ir neiš- 
tardytų.

Kunigas atsigręžęs palydi akimis.
— Kaltukas! Ir ką jis iškals?! Na, tikriausiai

nežino. Kleopas gudrus. Taip lengvai neišsiduos! 
Vežimėlis darda pakalnėn ir ten, atsisveikinęs

Gimbuto beržus, šoka per tiltuką ir nurieda į kitas 
žemes. Klebonas nesižvalgo į vasarojų, plaukiantį čia 
pat prie kelio ir laukiantį dalgio; supa vadeles ir 
šmaukši botagu. Jau ir kalniukas. Arklys išsilenkia, 
kinkuoja ir sunkiai velka per kaitrų smėlį.

Va, pasibaigė Gimbuto žemė, ir kelias — šlamš
tas, — pagalvoja klebonas.

Užvažiavus kalną, pasitinka platus vieškelis. Iš 
čia matai lygumą ir miestelį. Smilgaičiai prieš tave!

Trobelės viena prie kitos glaudžiasi, kopia į kal
veles, įkaitusios lenda už medžių atsikvėpti. Kitos drą

JAV DARBININKAI UŽ PARAMĄ 
VENGRIJAI

Victor Reuther už skubų. JAV įsikišimą. — UAW jau su* 
rinko vengrams 70,000 dolerių. — Darbo žmones ir 

toliau žada savąją paramą Vengrijai.
AL GIMANTAS

Amerikiniuose s 1 u ogsniuose 
gerai žinomas didžiosios auto
mobilių pramonės darbininkų 
unijos UAW tarptautinių reika
lų direktorius Victor Reuther 
savosios vadovybės Buvo pasiųs
tas Europon patyrinėti tiktąją 
Vengrijos padėtį ir plačiau susi
pažinti su Aę-ngrų darbininkų 
reikalais. Jis ištisą savaitę pra
leido Vengrijos ir Austrijos pa
sienyje ir pats turėjo progą sek
ti pasienio įvykius ir kalbėtis su 
ką tik sieną peržengusiais pabė
gėliais. Grįžęs namo, jis tuoj 
pasinaudojo proga savuosius pa 
tyrimus pranešti gausiai susi
rinkusiems įvairių sričių visuo
menės atstovams ir savosios uni 
jos nariams. Jo žodžiai buvo

Stalinas prieš komunistus
Italijoje rinkimų metu krikš

čionių demokratų partija paga
mino daug plakatų su Stalino 
atvaizdu. Po atvaizdu buvo toks 
parašas: “Aš esu nusikaltėlis ir 
žmogžudys, bet jie (komunis
tai) tebeina su manim. Ar nori
te juos rinkti?”

Politiškai susipratusi 
papūga

Iš zoolgijos sodo vakarinia
me Berlyne dingo papūga. Poli-

gana išbaigti, atviri ir matomaii ei jai pavyko ją surasti rytinia-
visiems susirinkusiems paliko gi 
lų įspūdį.

Tas JAV darbo žmonių parei
gūnas yra įsitikinęs, jog šis 
kraštas turi jausti didelį mora
linį įsipareigojimą padėti vi
siems pavergtiesiems. Be to a- 
merikieciai turėtų panaudoti vi
są savąją įtaką, kad tik galimai 
galėtų padėti vengrams pačioje 
Vengrijoje ir jų pabėgėliams Va 
karuose.

V. Reuther kaikurių susirin
kusiųjų nustebimui neabejoda
mas pareiškė, kad, jei tik JAV 
būtų panorėjusios, tikrai būtų 
galėjusios nusiųsti kokios nors 
rūšies inspekcinę komisiją į Bu
dapeštą. Ir dabar Washingto-{

me Berlyne. Ji tenai prabuvo 
tik kelias dienas. Kai pabūga 
buvo vėl grąžinta į vakarinį 
Berlyną, ji jau kalbėjo: “Tai
ka” ir “koegzistencija”.

. Pas rusus emigrantus
Tėv. Feodor Wilcock, Jėzui

tas, anksčiau darbavęsis Ford- 
hamo universitete New Yorke, 
dabar išvyko į Braziliją, kur pa- 
aišvęs religinei akcijai tarp ru
sų emigrantų, kurių ten esama 
apie 40,000.

Be Dievo nebūtų nė amerikie
tiškos valdžios formos, nė ame
rikietiško gyvenimo būdo.

— Dwight D. ELsenhovver

sesnės, su skardiniais stogais, lyg ištaigūs valsčiaus 
ponaičiai, skverbiasi augščiau, kad visi matytų ir pa
sigėrėtų, kokios jos naujos, kokie raudoni' kaminai. 
Viduryje bažnyčia, apsupta medžių vainiku. Plati 
kakta ir du bokštai, lyg briedžio ragai, išdidūs, gra
žūs. Tai bent bokštai: už mylios matyti! Daugelis kle
bonų, jei galėtų, nusikeltų ir parsineštų prie savo 
bažnyčių.

Dešinėje — klebonija. Pajuodusi it Butana. Tie
sa, šita sutana nusitrynusi, bet dar ilgai laikyB. Tik 
stogas, ta klebonijos biretė, vėjų nuekėta. Ten, už to
polio, kur įspringęs gandralizdis, jau kas kita — nau
ji trobesiai. Kas per klėčių puikumas! Stogas, nors 
skiedrinis, bet nudažytas švediškais dažais; nesibijo 
nei lietaus, nei saulės, nei kibirkščių. Tai žuvėdra! 
Tokius dažus išgalvojo, trindami akmenis. Va, ir sta
tomų tvartų kampas. Augštai jie iškils ir užpildys 
išiūžusį tarpą klebonijos medžiuose.

Žvelgdamas į miestelį, j savo Smilgaičius, kle
bonas botkočiu pastumia skrybėlę ant pakaušio ir pri
simerkęs bėga akim per namus, per tuos metus, ku
riuos čia praleido.

Ištiesia botagą ir ore brūkšteli liniją. Va, lig čia 
tebuvo bažnyčia išmūryta, kai jis atsikėlė. Atvarė li
gi langų ir sustojo, pritrūko pinigų.

Nebūtų buvę didžiojo karo, tai ir jis čia nevarg
tų. šiukšlės tie vokiečiai: atsigrūdo iki čia, iš savo 
artilerijos supleškino bažnyčią, lyg būtų jų. Kleboni
joj įsitaisė štabą. Ruskiai atsakė tuo pačiu, ir taip 
nudegino miestelį, klebonijai išrausė pamatus, sienas 
sugrąžė. Paskui suramstė, patvarkė, ir kunigas galė
jo gyventi. Bažnyčią sukalė iš lentų — tokią trikam

pę dėžę. Kam ketvirtos sienos, užtenka trijų. Smail- 
galyje pastatė altorių.

Tada atėjo kiti laikai — kėlės Lietuva. Ak, tai 
buvo dienos! Kiekvienas akmenėlis judėjo, iš kailio 
nėrės. Kelmas, ir tas, norėjo gyventi. Ir jis, kun. My
kolas Senkus, prieš pat karą įšventintas, tada glė
biais griebė darbą. Kur tik reikalai šaukėsi, ten ir 
skubėjo. Kažkaip pataikė į tokius keistus kelius: iš 
kunigo tarytum pasidarė rangovas. Kai buvo vikaru 
Gulbinų parapijoj, klebonui padėjo statyti nudegin
tus namus. Tada Mykolas įkrito vyskupui į veikliųjų 
kunigų sąrašą. Iškėlė į tyrlaukius, kur smilgos, ro
dos, augdamos galvoja: ar stiebtis, ar tuoj nuvysti. 
Smiltynė prakeikta. Pas žmones nė grašio! Vyskupas 
mandagiai parašė: esi jaunas, sumanus, o gal ką nors 
panašaus į bažnytėlę pastatytum.

Ir kunigas Mykolas perėjo miškelius, skambino 
lazda liemenis, skaitė, matavo, kad iš tų pušelių, ku
rios švokščia tolimuose klebonijos laukuose, bažny
čiai išeis bent trejetas, ketvertas vainikų. Prie jų pri
sidės kiti, kiti, taip išaugs bažnytėlė.

Pastatė jis medinę bažnyčią, kleboniją surentė. 
Tikėjosi ten likti, bet, va, šitoj landynėj, tarp kalniu
kų, įstrigo motina bažnyčia, statydama Dievo namus.

Pamena, kaip tada liūdnas ėjo laiptais, kur vai
kai žaidė “primušamuosius”, mėtė akmenis į varnas, 
bėgiojo sienomis. Bepiga vaikams! Kai reikės meist
ram karstytis, reikės pinigą mokėti. Klebonija suram
styta, bet daugiau nieko — pustynė.

Ir miestelis kaip atrodė! Stogai suvelti, slenks
čiai išpuvę, išgriuvę, langai sukrypę. Krautuvės tik 
dvi, kur silkes vyniojo į senus vokiškus laikraščius. 
Visi bėgtų iŠ tos landynės, bet jis pasiliko.

(Bus daugiau)
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Nuomonės ir pastabos PAJIEŠKOJIMAI
Jic.škomi PRANAS BAcENSKAS, | 

s. Mutcnš(\ via įani žinių iš Lietu-' 
vos. JI ItCIS RAKl’ZINAK .įieš
ko jo sesuo,

-------------, ------ ..... . - - , , - . . Antano, — yni jum žinių iš Lietu-
spalio 1 d. "Drauge” rašo, kad išt testavus, kad nepalankus -tautiniu-1 vos Kreiptis adresu: A. Stankus 
stojančių j Karo Mokyklą reiki- rėžimui žmones, stojant t Ka- 13614. stoepa

.............. - . - ro Mokyklą buvo klasifikuojami, vhigan.
kaip neištikimi Lietuvos valstybei, 
bet dar piktinasi, kodėl gen. Rasti-

KARO MOKYKLA IR ATEITININKAI
Buvęs Karo Mokyklos viršinin-1 G<?n- Musteikis, vietoje to, kad 

kas gen. K. Musteikis, 1956 m. į pripažinus kaip klaidą ir apgai

lavo ištikimybės liudijimo ne bu
vusiam režimui, bet savajai vals
tybei. Į tų gen. Musteikio pareiš
kimas, nepilnai atsakė dr. Darnu
sis. Po to atsilie{)č nulk. šova. 
Tarp kita ko jis teigia, kad inž. 
Mikailos skundo Kariuomenė' Šta 
bo III skyriuje nebuvo ir, kad su- 
sitrukdžius įstoti į Karo Mokyk
lą rudenį, galima buvo įstoti se
kantį pavasarį.

Kiek gen. Musteikio ir pulk. Šo

- KAI bokalas CLASSIHED AND “HELP WANIED” ADS
ORKESTRAS -T-_________________________________ __ ______

REAL ESTATE R E AL ESTATE

Stoepal Avė., Detroit 38, Mi- sP«ct 6-6584.

(didesnis ar mažesnis)
Koncertam**, baliams, vestuvėm! 
ir ldt. pa rerurfinams kreiptis į
muz. BRONIŲ JONUŠĄ Tek PR« galima užimti, mažus įmokčjiiuaa, 

Įtik $10,500, skubume parduoti.
Guge I’ui-kc:

Naujas mūr. 2 po 5 kamb., platus

Mūr.
Muiiiiii'tte Parite;

I kamb.; pečinls šild.. t uoj

HELP WANTED MOTEBY8

, . -v. • i• l •'ieškomi — PETRAS GRAŽYS,kis panašia prasme p. Kojelio is-,s K( GRAŽYS „ K.,s I
mone im°' nCPaV 4'' t<». TEDE, UJA GRAŽYTE, d.' Kos-!

to. .įieško giminės iš Sibiro. Knšvti:'Ar tie jų nepriimtieji į Karo Mo 
kyklą buvo neištikimi Lietuvai, 
geriausia parodo dr. A. Damušio 
veikla abiejų Lietuvos okupacijų 
metu. O kaip nepriimtieji atsilygi
no tiims iš kurių patyrė daug ne-

J. Riinkūnas, 3919 Evergreen St.. 
East Chicago. Indiana.

P 0 P U L A R
LITHUAKIAK RCCfPtt

Surinko JUZE DAUŽVARDIEN8
Emilija Matuzaitė, Kaunas, 

Jaun. Pionerių g-vė Nr 5a, Lithu- 
ania, jieško: sesers PETRONEvos pareiškimuose yra tiesos, skai1 teisybės ir skriaudos, galima nu Į™. Jįesko: sesers PEIRONE- 

tytojai įsitikins iš žemiau patiek-’tyti iš šio pavyzdžio. 1941 m. man LES NA JURIENE - MATUZAI- 
tų faktų. . esant Pramones Ministerijoje, pas į,Eb> Kates St., Levms.on. U.

1935 m. rudenį dipl. inž. A. Da-’ mane kreipėsi buvęs Kariuomenės; S A. brolio ANTANO MATUZO, 
mūšį, dipl. teis. Vyt. V ir mane ! Štabo viršininkas ir teiravosi ar i PO Box 41, Mehico, Maine, U.S.A. 
Kauno Miesto Nauioku Ėmimo' negalėtų pakalbėti su Pramonės! --------------Naujokų .. ....... „ _ _ ... innno
Komisija priėmė į Karo Mokvkla Ministeriu dr. Darnumu ir ar ne- Joana 
karinę prievolę atlikti. Po savai- Kalėtų gauti kokio nors dsrbo. • Zosės, gyv. adresu: LithuamaJ 
tęs gavome iš Karo Mokyklos raš Pasitarę su dr. Damušiu davėme Kelmės miestas, Elektrines g-ve 
lėlius, kad KrroyMokvX Iriausia, kas tuo laiku buvo> ga- Nr.2 jiceko:pusbrolio ANTANO
sudarytoji komisija. patikrinusi >’ma- Būtent: paskyremc įnzinie- BARANČIUKO, s. Tamošiaus, g. 
mūsų ištikimybę, negali priimti riumi i Malūnų Trestą. Praeities į unnago, UI.
mūsų kariūnais aspirantai.'. Iš jam nepriminėme ir formalių kliu- .. .. ntcyrTMA« vai vai
gen. Musteikio pareiškimo seka iš- čių darbui gauti nekeleme. Todėl, jJieskomas JUSTINAS KAL/AI 
varia, kad mes buvom nepriimti į gerbiamieji, neneikite su pasipik- TIS. kilęs iš Žėglių kaimo. Žvirgz- 
Karo Mokyklą, kaip neištikimi sa- tinimu tiesos, nors ji jums butų.^jų valaeiaus^ Šakių apsnuties. 
vajai valstybei. 1 nemaloni.

Dr. Darnusis, kaip mūsų atsto-i Jurg',S RUkai,a*
vas, kreipėsi pas Kariuomenės va-< ________ -____ ■
dą gen. Raštikį ir štabo viršinin-

Joana Barančiukaitė Dimšiienė,

Jieško sesuo Seliomija iš Sibiro. 
Atsiliepti šiuo adresu: A. Didžb-i- 
lis, 914 N. 14th Avė., Melrose 
Park, III. •

ką gen. Černių. Pirma-is pripaži 
no mums pilną teisę būti kariū
nais aspirantais ir parodė užuo
jautą. Antrasis mūsų reikalui bu
vo visai nepalankus.

Mano reikalai buvo kiek sklr-1 
tingi nuo Dr. Damušio ir Vyt. V. i
Aš baigiau universitetą, kaip K. Iltie įvyko Chicagos Lietuvių Su
™ S "m" riStf valkiečių Draugijos priešmetinis    ....... .. ................................

kuri pradėjo pir- PERFECTION PLBMBING Co. 
dos ir švietimo skyriui vadovau-! mininke Adelė Burbienė, pra- Remodeling? Repairing?
SVm’tiSn^0 fpriete- nešdama, kad mirė narys Wal- 
nus, geras baugumo Departamen- ,
to direktoriaus pažįstamas, išrū-f^er Kavaliauskas. Jis buvo pa- 
pino iš jo liudijimą, kad jis neda-į gerbtas atistejimu: 
ro kliūčių man gauti KAM sti- ■ , „ , •pendiją. Spaudos ir Švietimo'sky- Nutarimų raštininkas Fabijo- 
riaus pareigūnas rūpinosi gauti ' nas Brazaitis perskaitė pra'ėju- 
Štabo viršininko patvirtinimą. Du šio susirinkimo nutarimus.
Kartu prašymą.-, buvo atmestas •• • • -ic iMokslo kvalifikacijos buvo Jvar- i DrauS1Ja rcn^ia VaSariO 16 d’ 
koje. Kliūtis, kad esu ateitininaas, Lietuvos nepriklausomybės nu
turėjęs'konfliktą su tautininku re- nėjimą, kuris įvyks Hollyvvood 
X“’ S ™oksletV:ų ateitininkų , lėj Bus paruošta speciali,
kė ir, kai Gen. štabo viršininko dienai pritaikyta meninė
pareigas laikinai ėjo pulk. 3., te- nrograroa. Vakaro rengimo ko-

Jieškonios: Barbora Vinalaitė - 
Jakštienė ir jos duktė France. Jicš- 

, ko brolis ir brolio sūnūs iš Sibiro, 
j Jas pačias arba apie jas žinančius 
Įprašoma atsiliepti adresu: A. Ru-

Gruodžio 26 d. Hollywood sa- S"’*10* ,So’ A™’:.,611““*0
'.>2, III., tel. \ Inrntin <-71.>3.

Chicagoje
Chicagos Suvalkiečių Dr-jos 

veikla

New VVork?
Now You Ton 

<Can Mofleinize Your Home and 
EAi;\ E.\TRA \lo\GY 
By Reejmmending Us 

To Your Friend'.
For Complete Details of this

Amazing Offer,
Call PA’isade 5-7246

11111111! RĮĮIĮĮĮII i IĮĮIIIĮIĮĮI RJĮlilI 11III!! 111111 r

Peliuious food ux.porHy h 'rve<! iii 
chourful, .spaeious dlning Halis

du mm n U b- " rengimo KO- ,
a jam patiekė mano prašymą ir mjsįm sudaro Antanas Markaus no a gucsi at your n«xt pm-ty 

jisai paskyrė man stipendija. , ' . - ' Mak<- resi-rvations todav!
Kaip buvęs K.A.M. stipendinin-' ka3) Br3Re ll3’ Juozas Bu_ i *ays kateiung kitchen

kas, kreipiausi per Spaudos ir švic ’ licas ir Vitalius Utaras. Po pro
tinio skyrių, kad tarpininkautų ' gramos bus šokiai.

"517 lrvfng Park
Evcnings call

man /stoti į Karo Mokyklą. Jie 
pasiuntė mano skundą su savo pa
lankia nuomone Kariuomenes šta
bo III skyriui, kurio viršininku bu 
vo pttl. K. Šova. Po kelių dienų iš 
ten buvo gautas neigiamas atsa
kymas.

1957 metams palikta ta pati 
draugijos valdyba — pirm. A- 
delė Burbienė, vieepirm. Vitalius 
Utaras, nut. rašt. Fabij. 3ra-

Ta: nepaprasta knyga. Viri 200 r» 
žeptų grynai lietuviškų valgių garnį 
nlmul anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
diena, kuri dažnai pasakodavo apit 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo ir televizijos stotis, surinko pa
čius įdomiausius lietuviškų valgių 
receptus ir DRAUGAS Juos išleido 
labai parankioje foimoje. Pim% kar
ta tokia knyga pasirodo knygų rin
koj*.

Gera dovana kitataučiams ar ang 
liškal skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“ D Ii A U G A S”
2334 So. Oakley A venos,

CHICAGO 8. ILL.
iiiiiiiiiiiiiiiidiiii hiiiiiiiiKiimiiiiiiimih

TU 1I-72S9 
:i-OS<iU

Siuntiniai j Lietuvą
Lietuvių bendrovė OVERSEAS 

('ARGO CO. siunčia į LIETUVA 
(ir kitur) siuntinius su: angliš- 

avalync,! zaitis, fin. rast. Vytautas Utara, kom viln. medžiagi ni, ___ ___ ,
Išbandęs visus būdu^ ir nega- ’į.-, Irma : Puniška rašt Ona vaistais, maist“. siuv. mašinom,Įėjęs patekti į Karo Mokyklą ru- -Z'a*\ , ‘ dviračiais, laikrodžiais, akordeo-

denj, nusprendžiau palaukti iki sc-1 Svirmtektene ir korespondente nais (giunčįajna iš Anglijos, 
kančių metų pavasario. Gavau ; Ona Švirmick'enr. maršalka Si- Bendrove taip pat persiunčia t 
darbą, kaip inžinierius Ginklų dirb n-,yn Viršili. Bronius Žemgvlk:, LIETUVĄ ir Jūsų sudarytus ir 
tuvese bet Kariuomenės štabo1 vin-i--n-kn' ir ^Nela Inunis pristatytus siuntinius (siun-virsininkas nesutiko manęs prlini. Antanas MaikiUokaa ir Neia -jam jr Qro paštu)> Vjsi mokea. 
ti. Tada Ginklavimo viršininkas ! Wilkop išrinkti knygų tikrini- čiai sumokami siuntėjo, gavėjas- 
priėmė mane eiv. tarnautoju su ; komisijen. NIEKO NEMOKA. Pristatymas
mažesniu atlyginimu, kuriam už- ' garantuojamas — PILNAS DRAU
teko tik jo patvirtinimo. į Nutarta turėti šešis savus CIMAS.

Po pusės Hjetų vėl bandžiau stol grabncšius, kurie patarnaus mi- 1 ••^rašyl<it'e kat£t)r'6u bei informa 
ti į Karo Mokyklą karmes prievo-l ° . , .. • • u *-’JU•
les atlikti. K. Mokyklos viršinm-j ru312in draugijos nariui. Grab- 
kas gen. Musteikis vėl manęs ne- nėšiais būti sutiko J. Puniška, 
priėmė, kaip ateitininko. Pasiun- s viršila, A. Sandargas, J. Va

lentu J. Guršdas, F. Urbonavi
čius ir Ib Kcnutis. A. Burbienė,
Ona Švirmickienė ir J. Puniška 

Chicagos

te į Priešlėktuvinę rinktinę. Ten 
atlikau apmokymą ir po 4 mėn. 
Ginklavimo viršininko pastango
mis buvau perkeltas į Ginklų dirb
tuves, kur dirbau kaip inžinierių' 
likusius 12 mėn.

Kai baigiau karinę prievolę, Gin 
klavimo viršininkas vėl pristatė 
Kariuomenės štabo viršininkui, 
kad patvirtintų jo siūlomoje ka
tegorijoje. Pasikartojo ta, pati is-1 
torija. Kariuomenes štabo virši-

OVERSEAS CARGO CO., 
2412 W. 47 St., Chicago 32, III.:

LA 3-5049, Y A 7-4337 
Siuntinių ta-mybų 8 metai — S P
JUODVALKIS.

parūpins juostas ;-u 
Lietuvių Suvalkiečių Draugijos 
vardu. Nutaria pasiųsti sergan
čiai S. Barčus 10 dol. už jos pa- 
kbirbavimy mūsų draugijai. 

Lietuvių Studentų šalpos Fon-
ninkas gen. Černius netvirtino j j surinkta 14 dol. 
nors Ginklų dirbtuvėse buvau iš
dirbę.- pusantrų metų ir turėjau 
dirbtuvių viršininko gerą atestaci
ją. Ginklavimo viršininkas paliko 
mane žemesnėje kategorijoje su 
moraline ir materiale skriaudi.
Vėliau, kai gen. Černius buvo iš
vykęs ir jo pareigas ėjo gen. Gc-1 nus 
rulaitis, jis šią skriaudą atitaisė, mus

Ona švirmidkas

Atradome dideles prigimties 
paslėpti.', bet užmiršome arr.ži-

dorii.iu gyvenimo jstaty-
T. Totli

kaiiip. sklypas, moilein. Įrengimui, 
puikus, kaip svajonė.

Mūr.: taverna ir laitas, gerus biz
nis, diiulia parduoti.

Ilrigliton i’urkc:
Mūr. 2 po 5 kamb., cntr. Sild., 

garažas, tuoj galima užimti vieni* bu
to. kalnu tik $22.500.

Mūr. 3 butai Ir muisto krautuvė, 
centr. šild. garažas, Salia tuSčlas 
sklypas, Įkainuotas skubiam pardavi
mui,

3 namai. S imtai, 150 sklypus. 500 
paj. ) ničnegį, kaina tik 6 metų pa
jamos.

Pirk ir dirbk sau:
Maisto krautuvė su jreng. labai pi

gini, teirautis tuoj.
Taverna su visais jreng., puiUiau- 

tijo vil toje, ger. sąlygas.
Turim'? namų ir biznių visur. Pa

dedame gauti paskolas, notarlzunjn- 
me kodunientus. pildome incomi- tax, 
siunčiame pinigus j visų. pasauli pa
gal Amer. Exp. money order.

ŠIMAIČIAI
Realtv. BnHders. Insnrantt,

2737 West 43 St. 
CLiffslde 4-2390

Pirkdami sutaupysite 
Ir paiduodamt uždirb
site per Šią įstaigą.
AL. BUDRECKAS

B BALTY
40 SI Archer Avc. (prie

Californljoa g-v6s)
LAfayette 3-3384

8 oje nejudomo turto pardavimo 
jstai ;oje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navo aus.

NORVILĄ
REAL ESTATE KALES 

2«00 W. 5»th St. Tel. Prospect 8-8434

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūpinimas. 
aut' mobilių leidimų patarnavimas.

VISŲ ltCSiV APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS

“Varpius” Kcal Metate
General liusiirunee, Nota r y Public 

SŪKI S. \Vi-stern Avė.
REp. 7-«XKA arba UEui. 4-7085

DIETICIAN
(REGISTERED)

PRYSIO THERAPIST
(REGISTERED)

NEEOED
IMMEDIATELY

FOR CATHOLIC HOSPITAL
TOP SALARY

5 Day Week z 
Steady Work

SISTER JOSEPHA
LA 1-1710

Exit. 152_ z______
NEEDED AT ONCE

, STENOOBAPHER
Diversifiod tvork. Employcc benc- 

fits. Good startiug salary. Near 
Nortliwesteru and Uuicn Depots.

Call FR 2-8104 or appt.

NEEDED AT ONCE
TYPIST & FILE CLERK

F. yjieticnced on Iv. 
jood tamsportation.

Šmuli cifficc;

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas.

Incomc taksų pildymas

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 Hest 71st Street .
Visi telefonai: tYAlbrook 5-0015

CICEROJE BARGENAS ARTI 
ŠV. ANTANO BAŽNYČIOS. MC-I 
KINIS 2-jų butų—5 ir G k. PLA
TUS SKLYPAS. AUTOMATIŠ- 

| KAI APŠILD., AUTOMATIŠKAI i 
! ŠILTAS VAND. Kreiptis į Levie- Į 
1 ką, 5542 W. Cermak Rd., OLympic , 

6-0666.

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ii Hm 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 Mest 51 St 
WAlbrook 5-5030 

PRo&pect 8-3579 (vak. Ir >

’ AR JAU ĮSIGIJOTE > 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASinUOŠTI 
IAV PILIETYBEI

CICERO. $12,500 pilna kaina. 2-jų 
butų namas. Apylinkėje 31st ir 50tli 
Avc. 4 ir 4 kamb. Centrinis apšil
dymas guzu. Į Įlinkėti $3,500. Itlslmp

MISCELIaANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAU1MJ I t’lLA Į
Visų rljšlų spens ijnr,„. * utomobl 

tlų finansavimas. Notartafas. Valstj 
b5s patvirtintos kainos.

Prtcš darydami apilramtss kltw 
pasiteiraukite pas mus.

JOMS KIRVAITY*!
WAIbmok 5-MI7I

INTT'.KSTATTE INSURANCE AOKITCb 
dlfis S. Ashland Avė- Chicago SB, II)

Pagal šią knygelę daugelis tapo 
JAV-vių piliečiais. Siūlome kiek-! 
vienam ateivių ją įsigyti, kas pa
lengvins išlaikyti egzaminus. I

Klausimai ir atsakymai anglų | 
ir lietuvių kolbomis. Peržiūrėjo tei- J 
sėjas Alfonse F. Weiis. Kaina ' 
60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin- ! 
;ą knygelę, kuri tikrai palengvins į 
įsigyti JAV pilietybę.

P L U B I M fs
Lieer.red, bonded plumber» 

Joks darbas nėra didelis ar mažai- 
fiankite dabar. Kalbame lietuviška

Tel. REpubllc 7-0344
W llhrook 5-3451

py: -- '' -«ii; h. . - irfi-

^MADING A REMOdIelING

rsu

Pinigus ru užsakymais siųsti: 
DRAUGAS”, 2334 S.-Oakley avė

Chtoagn 8. Iii.

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

AND LOAN 
ASS’N 

LAfayette 3-1083 
FieUde.fficz, sekr. ir advokatas

CRANE SAVINGS
2555 VVEST 47tb STREET 

B. R. rietkierviez, prez.; E. R.

Statome
NAMUS S R 
GARAŽUS

I tr atliekamo vl.-os statybos Ir per- 
I tvarkymo (rctnodeling) darbus.

MASTER BUILDF-PS
General e-ontrnęting Co.

(Sav. V. Sodeika Ir J. Skori-b'kas)
’ Gan S. 4STII CT., CICERO 50, ILL

I Tel. OLympto 2-7381; TO 3-4230

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mane teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpuhlic 7-9400 
Kas per mano įstaigą pirks 

ar parduos nekilnojamą turtą 
ekspertiškas incomc taksų pil
dymas vieniem metam nemoka
mai.

CICERO. 2-jų butų medinis na
mas - - 5 ir 5 kamb. (tūzu apšildo
mas. Apylinkėje liitti ir 4!»th Avė. 
$11.500. Blshop 2-2102.

$9,900 PILNA KAINA _ 2-jų bu
tų mūrinis — 4 ir 4 kamb. Apy
linkėje 26th ir Spaulding. Mokes
čiai tik $85. Gerame stovv. Įmo
kėti $2,500. SVOBODA, 3739 W. 
2Gth St, LAtvntlale 1-7038.

Miss Gibbs for appt.
CA 6-2188■......... ■■■ Į ■! ,■■■,—........ 4^

GENERAL OFFICE 
STOCK BOOK VVORK
Expcricnco not neetssary 

I’alil vacatlon 
Pcnsion and insuranco plati 

Sco M r. T,. MATSON
SIMMONS CO.

2650 W. Roosevelt Road

NEEDED AT ONCE 
Typist and gen. office work

Siuall eongen. office. Ccaupany 
benefits. Convcnient transų. 

Mrs. PIER1TZ
316 N. Laflin 

SE 3-7911

GENERAL OFFICE VVORK 
• TYPING

Expcrionco not neeeseary 
l'aid vacatlon

I’cnsion and Insurance plan 
See M r. D. .AJATHON
siMAroNs co," ' ^ .:

2650 W. Roosevelt R^ad J
k

TYPIST
I >o you knoyv. or do you viant to 

learn billing machtnc operation? lf 
you can type C0 WPM accurately, 
you can ha ve an interesting job 
that leads to advaneement. And we 
wlll better your pjvscnt aatary! Mo- 
,dern įveli llghtcd Office. Near all 
transportatlon, 40 hours.

»32 W. 38th PI.
Vlrginla 7-1108

K. Štabo viršininkas žinojo, kad 
aš dirbu ginklų dirbtuvėse ir ži
nau visas gamybą liečiančio- pas
laptis. Jeigu bučiau neištikimas 
valstybei, tai Ginklavimo viršinin
kas n? tik kad nebūti, laikęs me
ne vienu iš vadovaujančių dirb- 
rtuvėms inžinierium, bet ir papras 
tu darbininku. K. Štabo viršinin
ko nenorą priimti mane į Ginklų 
dirbtuves galima aiškinti tik kai,) 
bausmę man už opoziciją tautiniu- i 
kams ir baimę, kad tautininkų vy- i 
riausybė' žmones neprimestų jam, 1 
kad gloliojn tMeitininku

Gen. Musteikis ir pulk. šova 
bando klausMitą aiškinti formali - t , 
ir norį apgint j režimą, kuris. ;ų 
linkvbėms susidėjus, iftkėlč. rii j 
kuriuos tš jų. f viršūnes Faktas 
yra. kad tautininkų partija ir tau
tininkų vyriausybė darė spaudimą 
į kariuomenės vadovybę, kad atei
tininkų nepriinftų į K ro Mokyk
lą. Kaikttrie k ir. vadov. asmens 
tokiam spaudimui nepasidavė, o 
kiti. norėjo prisitaikinti ir lakui?, 
oageidarimus uoliai vykdė.

Join MARUI OF DIMES

t

Mokam*- ai.lk.'lii.' <li\iilcmlia. hcičianie coMuh. VukIiiimIuiik- ir perkūnu- 
iai'l^ls*-> Imiiiii.'. Taup.i (ujiuiib paOnnai ima i n* mol.amal.

l’rialčUilc laupili aililaijįlaini -ų-kaltą 'ianilii-n. Ap-iriiii'la iki SI,1,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o aefit. nuo 9 iki vidurdienio.

VIKTORAS SIMAITIS
General Cnntrartor

etato rezlde/ieluiii'> tr kemerelniui 
namus, pasiūlo sklypu.-,: rekomen 
dooja pianus; Išrūpina statytos kro 
dltus Skambinti vak.: VI 7-422* 
arba rez. tel. Rl 7-3310. Kreiptis —

ft I M A I C I A I 
R««lty - Rnilders - Ir^urso-M 

2737 Wo-t ,3r*l Htn-ct
i ' ------- --- —-----------------
ĮglimiHIUIIIIIIIIIIIIIIilIilIlIHIlIlIlIlIilIif* I 
r LIETUVIU STATYBOS 
5 BENDROVE i

CRAWFOKDS BEST. 2-jų bu
tų mūrinis namas. Arti Keeler ir 
26th St 5 ir 5 kamb. Gazu ap- 
šild. Garažas. Tite virtuvė, spin- 
tos. Gerame stovy. Nebrangiai 
ttž tik $15,900; įmokėti $4,000. 
SVOBODA, 3739 W. 2Gtli St. LA 
1-7038.

MODERNIŠKAS 2-jų^butų na
mas. 2 blokai į rytus nuo We.->tern 
Electric. Cicero dirbtuvės. 5 ir 6 

i kamb. Karštu oru apšild. 2 autom.
; garažas. įmokėti $3,000. LAwn- 
Įdalc 1-7038.___________________

2-jų BUTU 6 ir 6 kamb.; ir 2-jų 
butų po 4 kamb. namukas užpa
kaly. Arti Keeler ir 27th St. $16,- 
900: įmokėti $4,000. LAwwndalc 1 

Į -7038._________________________

MŪRINIS 7 butai ir krautuvė. 
Apylinkėje 23rd ir Rockwell. Kar
štu vand. alyva apšild. 2 autom, 
garažas. $18,900. LAwndale 1- 
7038._______________

$8,600 pilna, kaina. 2 butai—4 ir 
4 kamb. Arti 2Gth ir Savvycr. Jrno 
kėli $2,000. LAwndale 1-7038.

$2,000 IMOKfiTI. 4 butų mū
rinis namas. Apylinkėje 26th ir 
Kcdzic. Skolą mokėti kaip nuo
mą. LAvvndale 1-7038?

CASHIER-TYPIST
liuevesting position. divertffied 

duties for alert young „oman. Mušt 
enjoy im-etinp public. Employcc be
nefits, lneluding liospltalizatlon and 
pald vacatlon. Seo Mr. Tumpanc, 
07 47 S. Westeri! avc, Vito. 8-4232, 
Noi-th Central Flnanec Corp._______

COUNYER OIRLS
Full or part time. Mcals fur- 

nished. Plcasaitt working condi- 
tions. Apply in person.
LEE & EDDIE’S DRIVE - 1NN 

6239 W. Ogden Avė.

~HELP VVANTBD — VYUAA

• CIVIL
' • MECHANICAL

• ELECTRICAL
• ARCHITECTURAL

DESIGNERS
and

DRAFTSMEN 
PACE ASSOCIATES

53 W. Jackson 
WAbash 55-6140

1 MŪRAS
~ Yliillders, Gen. Contru'-tors 
5 • Atlieka planavimo i- staty
2 bos dailina gi tytojij ofisą, gv- 
5 v niim-jj') ,r vi* fti.iJ'J pastatą.
— Namą jk.-ilmivlmn.a Ir įvairūs
27 patarimai nemokamai ag Kreiptis Šiuo adresu: ~

S ton STIUKUS s

REAL ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI 

K. MAJLONIS,
Namų PRo*pect 8-2071

ACOOUNYANY
Young Man with knowlcdge of

1 Aecounting. — Many company 
I benefits.

Phonc MR. SEMYCK
LAayette 3-1748 

lianember
KNYGA.

CFAtj - j t, .Kokios pasirodo tik retais laikotar 
pisis.
... PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 

ROMANAS
Didelė Liefuviikog buities koyza. 

išrinkt s iš daugelio kurinių Jurj 
Kotutsijoa ir nepaprastu r palaukia’ 
sutiki a skiitančios visuomenės.

>' A Iltinis Al’Zlf KŪ.II.1IJ I AK#t- 
~ l'.llt. IK siiKUAIt. nuo 11 iki 5 vai.
5 Į '.autas I aiiK'lo ,mil inis 2-jij bu- 
Si Iii pagal iiZea l.\m t piistntv Ina utl- 
£ I ritas Kalsiu valei "Uadiant” apiiil- 
5|dvma:. Kerą m P on kokliu vonlou ir 
S|,ile virtuvė-'. A/uoliniai na puoėhntil. 

Angliukas r u a y s. Iiisiilluuto.s Hie
nos fU. Mar'. Htnr or ,he Sea para. 
|.i|»,e . $33..d,<». H12M NO. KULI N
ai i . Tei. įsi;.

IEŠKO DARBO

Vyresnio amžiau lietuvė nao'tc- 
riB jieško vietos prie vaikų ar Šei
mininkauti prie mažos šeimos; ar
ba kaipo slaugė prie ligonio. Tei
rautis — PRospcet 6-3538.

lViuaiiikkik ‘‘l-rinig<t" <’las$ifif(l skyriumi

■= Ka«di*n nuo 8 vai. ryto Iki S 
X 6 vai p p Kilu laiku R-isIlarus
= Tel. PRoeDcris K-2OI3 s

Sav Inili k .'IH parduoda , i ISt >SE I1N G- 
Modernišl a. seniai įsteigta. Gerai ci
nus biznis; labui gi roj vii loję. Turi 

r 6860 80. CAMPBFLL AVF, g ("tojau parduoti dė| Ilgos. čia v ra 
2 Uhlc»z<* 29, .Ult.fll* s j1 vitii.ė: vrviKiTU ik. Pilt- 

EITL 2734 M. ',»ih M. Hkinibinti 
l’Kospect <>..■>000 po 1 vai vali., v tf«4 

sekmad

MIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIHhl'll'Vtė-

J. BREIVli and SON 
covsTRiicnoN eoar.VNV

d,., p

Parduodama maisto krautuvė
AplHtikas tlflil. J PaukMipiit-s • tAfNSIRUUIlYlPt lAmi'.AiNi pppkėrnr•, lietuvių rajone. Go- 

Lietuviškos Knygos klubo leidinys i 1442 S. 4Ktli Ct., Cktto 50, III i ra vict i. Skambinti sekmadienyje.
Statome naujas namus it garažui 2-9150.

1 Atliekamo visokiu trobesių ir patai- !---------------------------------------------
<34 |ial. Kama $4.00.

Užsakymus ir pinignn siųskito 
DRAUGAS 

S«. Oakley A»e.t 
Ctlfcagn A, !JL

I pų įvairins roroonto darbas, skubiai. MARfJUGT l’E PARKE, 2447 
\V, G!’tli tU., parduodamas

B ErtTG R ANAS- VALGYKLA

gerai ir pigiai, 
kaukite DAnubu a.JYb.l nn«> • 

riM Iki i vst hmm 
1*1. OLimple 7-M4I nnn S vai.

Iki ll vai. vakaru.

vs<

Gausi klijentūra. Teirautis vie- 
' t-ij gg iri-1 fcii’IJ ♦Į'JčUl

knuomuojama

IŠNUOM. KAMBARYS 
1522 S. 50tb Court.' Cicero, 111. 

TEL*. TOWNHALti 3-1930.
lkntiom. kaiubar, b. Gailina gutpiu- 

♦ le valgį; srba pagaminsime. 6609 S. 
Oaiifoniia Avė. 1 maą augalas į 
kairę.

1ANUO.M MIKO KAMBARYS 
11837 No. tainptjell Aveauo 

Tri. M Albrook 5-4101
■ - . . -i. .. ^.,i. .

B NI OMO.I AMAM BUTAS: 
2440 W. 62od SL,

Tei.; REpublie 7-7077

matinkįte umuu'
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Šeštadienis, sausio 19, 1957 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS

VIEŠNAGE CLEVELANDE - t
Lėktuvas, prasiplėšęs pro de- stengiausi veltui laiko neleisti,! 

besis, nėrė į Clevelando aerodro-1— kalba kun. Vilkutaitis, pri
mą. Jis naujas ir daug puikes-, mindamas, kad ir dabar jvai- tuvių studijuojantis jaunimas,] ėjusiais metais stojo savanoriu 
nis už Chicagos. Ir žmonės čia riausiomis kalbomis po kiek pa-' taip ir čia gimusieji lietuviškos i į JAV jūrų aviacijoj karininkų 
puikūs. Spaudoje plačiai žino- skaito, kad nepamirštų, lšstu-1 kilmės •studentai, dažnai krei- mokyklą. Gruodžio mėn. pra- 
mas Vikt. Mariūnas nesigailėjo, dijavęs žodžių kilmą ir pvz. aiš-1 piasi j Balfą, prašydami stipen-Į džioje jis baigė pradedamąjį U. 
savo laiko nei miklaus Pontia- kiną, kad sarkofagas sudarytas1 dijos. Balfo pirmasis uždavinys, S. Navai School Preflight kur 
co miestą aprodyti. Esama puoš- iš dviejų žodžių, reiškiančių kū- yra remti ir gelbėti į vargą pa- są ir Kalėdoms bei N. Metams 
nių turtuolių rezidencijų palei no ėdimą, o toks pavadinimas tekusius mūsų tautiečius, o stu- buvo parvykęs atostogų pas sa- 
Erie ežerą. Bet mums buvo mie kilo laidotuvėms naudojant spe-l dentams stipendijas duoti, kaip, v’o tėvelius į Great Neck, N. Y. 
lesni vaišingi Mariūnų namąj, cialų akmens karstą, į kurį įdė-' seniau buv0 daroma,-"sustota.! U. S. Navy Commanding Of-
kuriuose patyrusios šeimininkės tas kūnas sudžiūdavo. 
ranka stalas buvo skanėstais nu
klotas, kur vyko kultūriniai pa-į Mokykla iš... seno popieriaus 

sikalbėjimai su šeimininku. Įdo
mūs buvo jo dėstymai apie 
“Draugo” premijuotą romaną 
“Kelionę”, kurią Vikt. Mariūnas 
augštai vertina, įrodinėdamas, | nas kun

Amerikos Valstybėse bet užsie
jieškojimas paties savęs, kuris dinio kūrimui. Naujosios baž-j ^amflntematTonal Lueation 

nycos skola jau išmokėta ir kurio8 direk-
turima 5,100 000, naujos sales, torlumi Mr Russel L Rilcy, 
mokyklos ir klebonijos statybai.' Room 421 gA5_ Department oi

. L ,. . .... . , PaJam1 mokama padaryti net gut W.«hington 25, D. C. J.
Jaukų intelektualinį židinį at-o renkant senus laikrascius, stik- 

radome St. Alšėno namuose, ku-Įlus, vartotus butelius ir metalo 
rių šeimininkai yra gabūs ir, laužą. Per metus iš to gaunama 
veiklūs visuomenininkai, kur' apie $35,000, Turi mašiną su 
teko sutikti daug žadantį ener- priekaba,’kuria gali atvežti 6,-

baigiasi krikščioniškojo kelio su 
radimu.

Sutikti kultūrininkai

gingąjį A. Kasiulaitį, kurio ide
alizmo neišblėsino nei varginga

Stipendijos lietuviams 
studentams

Pavyzdingas kariūnas
Onos ir Kazimiero Miklų - 

Kaip naujai atvykusių lie-' Miklaševičiv sūnus Ramutis pra

kutiniame Bdfo seime apie tai 
kalbėta. Talentingiems studen
tams parama gali būti suteikta.

Tačiau yra dar neišnaudotų ir
x . , . _. ,. v kitų galimybių stipendijoms gau naują puošnią bažnyčią, klebo-| „ £ studcntal apsi.

— -- Juozapas Angelaitis.; gpr?stų studijuoti ne JunSttoėM

ir geležies laužo

Įdomi asmenybė yra ir kitos j 
lietuvių parapijos, pastačiusios i

Tiesa, išimčių gali būti, ir pas-' ficer Captain H. S. Jacksnn šia 
proga Ramučio tėvams atsiuntė 
sūnaus kariūno fotografiją ir 
gražų pasveikinimo laišką. Ja

000 svarų popieriaus. Jau da 
bar turi surinkę seno popieriaus

karinė tarnyba Korėjoje, kurio- apie 15 tonų, seno metalo apie 
je gausu skurdo ir pavojų. Čia 50 tonų ir tik laukia pakylant 
pat jungėsi ir uolus krikščionis-, kainų, kad galėtų brangiau par- 
kosios demokratijos organizato-, duoti. O pinigo reikėjo daug
rius V. Matulionis.

Entuziastas, naujų sumanymų 
pilnas yra Ignas Malėnas. Šalia 
lietuviškų knygų spintelės, jo
bute yra vienas paskutiniojo lai-, ,
kotarpio Petro Kiaulėno paveiks “ukc'J° $10' duodavo »ald!" Ikn 
Jas, Ad. Galdiko pavaizduotas Ika. sį“d"rus' senus matracut. 
pajūrys ir J. Pautieniaus "Miš- į f nvezta cla net sen« •»ld5d".'”l. 
ko sargo vienkiemėlis". Jis gy-iku™ Kardomi metalo laužo,, 
vai pasakoja prisiminimus, kaip; Vis telkiamos lesos sales ir mo
jam teko organizuoti Lietuvos I kykl“ n^n b-

apie $400,000. Uz poros merų 
jau numatoma pradėti darbą 
naujoje mokykloje. Renkamos

A. V. valdžia yra paskyrusi di
deles sumas įvairių specialistų 
paruošimui užsienio universite
tuose, ir norintieji gauti stipen
dijas gali kreiptis augščiau nu
rodytu adresu.

Tokias stipendijas gavusieji 
išsiunčiami į Europos universi
tetus visam studijų laikotarpiui 
su pilna stipendija ir pilnu ke
lionės apmokėjimu. Jei kas iš 
lietuvių studentų ten kreiptųsi 
ir prašytų stipendijų, prašome 
pranešti Balfo centrui, kad ga-

sutelkti, nes bažnyčios pastaty
mas kainavo $427,000. Parody
damas dėkingumą aukotojams, 
vienu metu klebonas buvo užve
dęs net vištų ūkį ir tam. kuris i lėtume pagelbėti ją gauti

Kan. dr. J. B. Končius, 

Balfo Pirmininkas

MŪSŲ KOLONIJOSE I dziukai. Ponai Medžiukai atvy- 
i kę į Los Angeles maždaug prieš 
' metus laiko. Ig. Medžiukas iš 

Los AllgoleS Odifornia Aftukienė ir vald. narys B. Ge- profesijos teisininkas, šiuo me- 
' diminas. +•• „g

skyrių pedagoginėje parodoje i 
Leningrade. JAV ir Lietuvos 
skyriai tada susilaukė daugiau
sia lankytojų. Pats švietimo ko
misaras Bubnov buvo atėjęs ir 
su juo tada mūsų Ignui teko kai į 
bėtis. Įdomu, kad paties Bub- 
novo vaikai slapta buvo krikš
tyti, ir apie tai sužinoję Krem
liaus tironai jį ištrėmė.

Svečiams mieste yra proga 
ir laikraštininkus sutikti. Buvo 
malonus susitikimas su V. Al-

net pintinės nuo gėlių, atneša
mų laidotuvių ir kitomis progo- 

, mis.
Garsų moledijos drobėje

Visi Clevelando lankytojai y- 
patingai turėtų pamatyti labai 
turtingai išplanuotoje ir įreng
toje vietoje pastatytą menę mu- 
zėjų. Čia stambus viduramžių 
meno skyrius, gausu Liudviko

tu čia dirbi vienoje finansų įmo 
nėję kaip buhalteris. Rita Me- 
dziukaitė. studentė ateitininkė, 

j studijuoja Immaculate Heart 
Amerikoš Lietuvių Bendruo- ALB vietos apylinkė gavėnios College. Kitais metais taps pra- 

menės Los Angeles apylinkė metu (data ir vieta bus paskelto džios mokyklos mokytoja. C. I’.
ta vėliau) ruošia poeto Bernar- -----------
do Brazdžionio 50 metų gimimo JĮg dvigubai, bet pUSldU 

sukakties minėjimą. Bernardas
Brazdžionis šiuo metu redaguo-5 Pasigėrčlio nemato dviguba'.,
ja “Lietuvių Dienų” žurnalą tiktai pusę. Bandymai įro-
(nuo 1955 metų birželio mėn.). dė, kad-blaivus automobilistas,

, ...... I važiuojąs 72 km. per valandą
Studentų ateituunkų I , , f, . . 2, . ,. t keliu, kurio pakraštyje kas 5susirinkimas 1 1

Broniaus Budriūno kūrinių 

koncertas

ruošia 1957 metų vasario mėn. 
2 d., šeštadienį, 7 vai. 30 min. 
šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
salėje kompozitoriaus Broniaus 
Budriūno kūrinių koncertą. Pro 
gramą atliks solistė Helen Swag 
gari, violenčelistas Algimantas

me rašoma, kad per keturiolikos Motiekaitls, pats kompozitorius 

Bronius Budriūnas ir jo vado-

Kova tarp lietuvių 

ir atėjūnų okupantų

B. Brazdžionio 50 metų gimimo 

sukaktis

RAMUTIS MIKLAS

savaičių “Pre-Flight” kursą ka
riūnas (cadet) Ramutis Miklas 
savo elgesiu ir uolumu parodęs 
augštas kvalifikacijas, reikalin
gas busimajam laivyno karinin
kui ir pilotui. “Jo sėkmingas 
kurso baigimas rodo nemažą pa
sižymėjimą, ir jūs galite tuo di
džiuotis”.

Ramutis Miklas Great Necko 
augštesn. mokyklą baigė 1954 
m., o Farmingdale, L. I., tech
nikos institutą — 1956 m. Bū- _ , . 
damas dar augštesn. mokykloj I Dabsys ,r A\ Dundzda; sekr. 
ir technikos institute Ramutis Raulinaitis; kasininkė M.
pasižymėjo kaip geras futboli-__________________________
ninkas. Kurį laiką dirbo AVCO

vaujami moterų ir parapijos 
mišrus chorai ir vyrų oktetas.
Programoje bus atlikta 20 
komp. Broniaus Budriūno kū
rinių.

Vasario 16-sios minėjimas
ALT-bos vietos skyriaus val

dyba savo posėdyje, kuris įvyko 
1957 metų sausio 10 d. 8 vai. 
vakare Šv. Kazimiero parapijos 
salėje, nutarė Vasario 16-sios 
minėjimą ruošti vasario mėn. 23
d., 7 vai. 30 min. Patriotic sa- . . . ~ u . • -
leje. Į minėjimą iš New Yorko i. ,, ia t- ,4. 1 4. T • a. T • • TZ net0 valdyba: pirm. D. Valan-atvyksta Lietuvos Laisves Ko- -• .. , r, 7, , 4.- • ,•a. a. • •. 1 Ciute, sekr. Z. Balsyte ir kasin.m,teta pirm V. S.dz.kauskss. A polikaiUs prfeš ( jn_
Be to. paminejlme dalyvaus c-|kimo da, va 
le žymių amerikiečių. ALT-bos 1
vietos skyrius kreipėsi į Los An
geles miesto burmistrą Norris 
Poulson ir Kalifornijos guber- j 
natorių Goodvvin J. Knight, kad i 
jie ta proga išleistų specialias 
proklamacijas, paskelbdami Lie
tuvos Dieną Los Angeles mieste 
ir visoje Kalifornijoje. ALT- 
bos vietos skyriui šiuo metu va
dovauja: pirm. A. Skirius; vice
pirmininkai — L. Valiukas, A.

•metrai yra"pastatytas antomo- 
Studentai ateitininkai turėjo bilia mato kiekvieną iš jų. Tuo 

1957 meti) sausio 6 d. pas I. Me-! tarpu girtasis pastebi tiktai kas 
dziukus susirinkimą. Paskaitą antrą automobilį. Todėl teismo 
skaitė F. Kudirka, susirinkimui: gydytojai paskatino išvystymą 
pirmininkavo R. Dabšys. Po pas naujo matavimo būdo, kurio pa 
kaitos kilo gyvos diskusijos lie-1 lba irtumo lai tiksliai 
tuvių jaunimo reikalais, kuriose: .
dalyvavo Valančiūtė, Jodelė, gah būt. nustatyt pne susis,c 
Dabšy3, Polikaitis, Valiukas ir,klmo nelaimill- 
kit. Savo kūrybos (vertimą)
skaitė Violeta Mitkutė. Matėsi
naujų veidų. Atrodo, kad Dalileij Kasmet JAV gimsta apie 
Valančiūtei tikrai vyksta surink* 3,500,000 žiurkių. Per metus po- 
ti visus ateitininkus studentus' ra žiurkių turi 60 — 70 vaikų.

Žiurkių vislumas

Per šešis mėn. pora žiurkių su
ėda 27 svarus maisto. Per me
tus žiurkė padaro apie $10 nuo
stolių.
ventojų.

VIElSlERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

VILNIUS, okup. Lietuva. —
Pavergtoje tėvynėje eina labai 
smarki kova tarp lietuvių ir atė- inžinieriaus asistentu, o praėju- 
jūnų okupantų, kurie visokiais šių metų rugpjūčio mėn. stojo

ONA LUKAS
(Po tėvais Mikalauskaitė)

Gyveno 7011 So. Artesian Avė.
Jau suėjo vieneri metai kai negailestinga mirtis atsky

rė iš mūsų larpo mylimą žmoną ir Mamytę.
Netekome savo mylimos 1956 m., sausio mėn. 20 d.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.

Už jos sielą mes užprašėme gedulingas šv. Mišias, Sek
madienį, sausio mėn. 20 dieną, 9 valandą ryto, Gimimo Pa
nelės Švenčiausios parapijos bažnyčioje. Marąuette Parke.

Maloniai kviečiame vi.-us gimines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis pa
simelsti už a.a. Onos Lukas sielą.

Ilsėkis šaltoje žemelėje, mes tavęs niekados neužmirši
me, ašarėlėmis laistome tavo kapą.

Nuliūdę: Vyras VLADISLOVAS, duktė ALEKSANDRA, 
jos vyras JONAS JONIKAS, sūnus MYKOLAS, jo žmona AL
DONA ir anūkai; ir dukterys IEVA ir STANISLOVA.

TĖVAS PIJUS
istorijoje yra pirmasis kunigas 

kontaktas su karių artimaisiais ‘ kuri3 turi Kristaus žaizdas. Tė- 
yra graži ir prasminga JAV ka- » vaa Pijus yra garsus nepapra- 

Sm stais darbais ir Dievo malonė
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš-

Lietuvos kp ck sekretorius * gijimai, ekstatiniai persikėlimai

jūrų aviacijos tarnybon.
Karinių viršininkų tiesioginis

būdais stengiasi mūsų tautiečius 
skriausti, visaip išnaudoti ir ru
sinti. Lietuviai tik pasidžiaugs, 
kad paskiausiu metu buvo iš at-, 
sakingų pareigūnų pašalinti du riuomenės tradicija 
rusai, būtent: Lietuvos kp ck 4 
plenumas atleido M. Afoniną iš 
eitųjų pareigų, o vieton jo nauju

seika ir red. B. Gaidziūnu beij * ind L^dlį.' LKP ck sekretorium ir biuro na
matyti “Dirvoje” pardavmėja- Gaugu / moderniojo men3 v p . riu paskyrė A. Barauską. V. Uo-110 1956 rašo, kad okup. Lietuvo- 

t0' tinki čia net tokius paveikslus, ,&intas Pavirtintas naują vardą je vartojamos tokios „partinės“

M. Afoninas „Komunisto“ Nr.

mus lietuviškus kryžius ir 
kius leidinius, kaip “Gyvoji dva
sia kaip “Telegrafo stulpų daina”, I gavusio ir dabar vadinamo jau

, šventųjų gyvenimai” ir
net politinių konkurentų zurna-; tapytojas drobėn bandoir auS®tųN mokyklų akylus, kaip “Į Laisvę”. I riuose tapytojas droben ^ndo , vedėju. Be to, „LTSR AT

pagauti garsų melodijas. prezidiumoįaku-. aįeistas iš ei-
l Kalėdų švenčių proga čia pa-

Apie islandų kalbą ir

Stradivarijaus smuiką

garbioje vietoje buvo pastatyta
Reikia pripažinti didelę kle-J XIV šimtmečio prancūzų daili- 

bono kun. V. Vilkutaičio cru-Į ninko Madona su Kūdikėliu ir 
diciją. Jis yra gilinęsis į vokie-Į prieš ją degė septynios didžiu- 
čių tarmes, slavų, sirų, arabų,1 lės žvakės. ( J. Pr.

islandų ir senąją anglosaksų kai _________________________
bą, nekalbant jau apie prancū-|
zų ir kitas plačiau vartojamas 
kalbas. Ksenofonto kaikuriuos 
veikalus originalia graikų kalba 
yra perskaitęs apie 50 kartų.
Jau turi apie 72 mętus amžiaus 
ir 48 metai, kai yra kunigas, 
tačiau susidomėjimas kultūri
niais klausimais pasilieka gy
vas. Turi 8 enciklopedijas ir a- 
pie 40 Šv. Rašto tekstų. Dabar 
rašo Clevelando lietuvių istori
ją. Čia gali padėti jo turtingi at
siminimai, nes pats į Clevelandą 
atvyko 1885 m. Pirmojo lietu
vių draminio veikalo — “Ameri
kos pirtyje" autorius Ketur
akis buvo kun. Vilkutaičio dėdė.

Jis domisi ir menu. Bažnyčio
je kabo jo pieštas Švč. P. Mi- 
rijos paveikslas. Savo laiku bu
vo suorganizavęs orkestrą ir ji 
dirigavęs. Pas jį galima aptik
ti smuiką su įrašu, kad tai pa
darytas Stradivarijaus 1721 m.
Turėjo pilną operų rinkinį, kurį 
padovanojo vargonininkui Sė
dęs prie pianino, dai mikliai ve
džioja pirštais, o kai paskambi
no “Leiskit , tėvynę”, melodijon
skriejo labai jautriai. Kun. Vii-' 
kutaitis neseniai padarė mielą 
staigmeną lietuvių vaikų paren-

bausmės: Kupiškio rajono komi
teto instruktoriui, MTS direkto
riui, kolūkio pirmininkui, apylin
kės tarybos pirmininkui ir kolū
kio agronomui. Afonino pareiš- 

tųjų pareigų Valstybinės Plane ’ kimu, „negalima leisti panašių 
komisijos pirmininkas Petrovas, reiškinių, nes masinis bausmių 
o jos pavestos „LTSR Ministerių skyrimas rodo, partinio organo 
Tarybos pirmininko pavaduoto- silpnumą, jo nemokėjimą dirbti

ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
yra įdėti 32 paveikslai. Kaina 
$2.00.

Galima gauti “DRAUGO“
'Administracijoje

2334 So. Oaklei Avenne

CHICAGO 8. ILLINOIS
Jas sjsra

VESTUVIŲ DOVANA

jui“ J. Laurinaičiui. (Elta)

• Demonstracijos Šveicarijoje 
prieš sovietus. Prieš Sovietus ir 
jiems parsidavusius Maskvos 
agentus demonstracijos laisvaj.v 
mc pasaulyje, pasmerkiant bol
ševikinį smurtą ir gyventojams 
prievarta primetamą režimą, 
eina ir toliau. Štai šveicarų dien
raštis „Basler Nachrichten“ ap
rašo šveicarų studentų didžiules 

Į demonstracijas, surengtas Bazc- 
Įlio mieste. Be kitų kalbėtojų, jo
se kalbą pasakė taip pat lietu- 

iViams gerai pažįstamas prof. J. 
'Eretas. Savo kalboj prelegentas 
priminė, kad bolševikai visą sa
vo „grožį“ taip akivaizdžiai pa
rodo jau ne pirmą kartą. Panašiu 
būdu buvo 1940 m. birželio 15 d. 
užsmaugta laisvė taip pat Lietu 
voje ir

įsu žmonėmis... neretai pasitai
ko, kad vienam žmogui už darbo 
sužlugdymą partinės bausmės 
skiriamos po 2—3 kartus“...

• Vilniaus radijas 1956. XII. 
9 pasigyrė, kad šiemet pavasarį 
Vilniaus un-tą baigs 93 “ncaki 
vaizdininkai”, o šiuo metu un- 
to istorijos filologijos, teisės, 
ekonomikos, fizikos-matemati
kos fakultetuose “neakivaizdi
niu būdu mokosi” .apie 1,800 
studentų. Šiemet į pirmąjį un- 
to “neakivaizdinį” buvo priimta 
400 studentų.

t

Helen Stevenson, 28 m. amžiaus,• i i • | 1.14 ' lAClvII KJtrlV v IlHvJII, 4/0 Jll. tl lIloDLUn,gimė. ^HHkamb.ndHinas Leiskit - ob<!r,in koiegijos. rektoriaus dūk-
į tėvynę”. Mokykloje įvestos lie tė, žiūri į dovanas. Ji išteka sau-, .... , . ,. .. . . .
tuvių kalbo» painokos, ir žino* «io 19 d. už New Jersey gubema-1 P^eti skiepyli meilę savajai tė-
n*H tuo labai džiaugiasi ,oria*U4K. R???ert Mcyner- 1Ielen vynei ir liaudžiai, auklėti visuo-. . ® ra Adlai fetevenson pusbebere. . . j— Aš visą savo gyvenimą (INS)1 menę patriotizmo dvasia.

jt

Naujasis Testamentas- 

šventas Raštas
Vertė llrtuvtų calBut. JUOZAPAI 
SKVTRECKAS — Kauno Arkivyn

kituose Pabaltijo kraš-Į laida. Ii„ i , , ' leido LUX 1947 m. Štutgartetuose. Vykdydami savo imperu-(6ao $1 .50. Gaunama

listinius tikslus, bolševikai, už
grobę visą eilę kraštų, toliau ver
žiasi į Vakarus.

• Km&tutyros reikalai. 1956.
X. 17 „Tiesoje“ Vilniaus pedago
ginio instituto dėstytojas Šaluga 
nusiskundė, kad okup. Lietuvoje 
„permaža rūpinamasi kraštoty
ra“ ir „jos didelės reikšmės at
skleidimu socialistinėje visuome
nėje“. Gerai sutvarkius kraštoty- 
ros darbą, teigiama, ji galėsianti

» i 5 » »D R A U 6 
2334 uaiuej Ava. 

Chicago II. luuiou

A. A.

PRANCIŠKUS PUSDESRLS

vi lto 133U \v.l f,otli St.
Anksčiau v. Cicero, III.
MlrC sausio Ii rt., 1957, 1 1 v. 

r.'to, sulaukės GI m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš sakių 
apskr., Kesellij parap.. Uuniką 
km. Amerikoje išgyveno G tu.

Pasiliko dideliame nuliūdimo 
~ dukterys: Marija Dunuitis, 
žentas Komas ir anūkė Regi
na; Ir Eleonor Gieėius, žentas 
Jonas, suims Augustinas l’us- 
dešrls, kiti gimines, draugai Ir 
pažįstami.

Kūnas bus pašar\otas šešta- 
UicnJ I vai. popiet V anuė kop- 
IjėioJe, ll?l s. uotu Avenue, 
Licero, III.

Laidotai 4s jvy ka ptnnadienj, 
sausio ’.’l d.. Iš koplyčios 8:30 
'ai. ryto bus atlydčt C. o J Šv. 
Antano parapijom bažnyčią, ka
liojo ivyks gedulingos pamal
dos ilz vellonics sielą. Po pa
maldų bus nulydčluu j. šv. Ka
zimiero kapines.

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

Niillfnle: DmMci'Įls, s ū ii ii -, 
žentai Ir anūkė.

Laidotuvių dlrekt. Atlred 
Vnnce. Tol. Ol.vmpie 3-5215.

A. f A.

SOFIJA VIŠINSKIENĖ
(VASILIAUSKAITE)

Gyveno 1811 S. Maplc Avė.. Bcrvvyn, UI. Tel. STanlcy 8-8279
Anksčiau gyv. 2229 W. 23rd Plaee, Chicago, 111.

Mite sausio 17 d., 1957 , 5 vai. ryto. sulaukus pusės autž. Gi
ntė Lietuvoje; kilo iš Telšių apskr., šašaičių sodos.

Amerikoje išgyveno 43 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: Julius Akiviekas, mar

ti Bertlia : ir Walter Visins, marti lzncttn. duktė Bcrtha Predatt, 
žentas Felix, 2 seserys: Bcssie Stočkns ir Ona Sttunbris su šeima, 
brolis Steve \\ uoilauskus, 7 anūkai ir I proanūke.*, kiti gimines, 
draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko .'! dukterys: Bronisluva, Emi
lija, ir Pranciška ir jų šeimos.

Kūnas pašarv otas Laekavv iez k< ipl.v čioje, 2311 \V. 2.3r<l Plaee.
Laidotuvės įvyks pirmad., sausio 21 <1., iš koplyčios 8:30 vai. 

ryto bus atlydėta j Aušros \artu ,>nrupijos bažnyčią, kurioje 
iv.vks gedulingos pamakhtt už velionės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kilpines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pu/įstatuus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs, duktė, marčios, žentas, anūkai ir proanukas
Laidotuvių direk*. Slepouas Laekavviez. Tel. \ Irginia 7-0(572

Nuoširdžiai užjaučiame

VYTAUTĄ DŪKĄ, 

liūdintį dėl Tėvelio mirties Lietuvoje.

LB Ann Arbor'o Seniūnijas Valdyba

Sesėms

Angelei ir Irenai AMBRAZIEJOTĖMS, 

jų mylimam tėveliui mirus, nuoširdžiai 

užjaučia ir kartu liūdi

Chicagos Skaučių “Autros Vartų” Tuntas

ALGIRDAS LANDSBERGIS
K&LIOMĖ'

V. Adamkevičl&ua apianka 
tllaakymua au clnlgala aluaklta: 

8M paL. kaina |2.M
DRACGAJ. t»S4 P OakJ»r 

•. n«-

fltoR nuoatabloa tr nep&praatoa kny
gos peraonaius Mtalp Jvartlna ra- 
ivtojaa Ollauda: M...W«lf*a — pa
niekinta* niekintojas, bet turi* 
"avyje Fra Angeltco angelų varau 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet m;tinti skalsėta 
meile. Pagaliau Julius.. ossIUgss 
■Iiatstuujo Ir nesuvoklgs k semta.

drąsus ho rtrtscv. ntvuprsatse »•- 
rojaus bepruiSJUno proa
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X Pranui Gudui iš Vokietijos 
rašo: “Iš Muenchcno ir apylin
kių praeitais metais išemigra
vo į Ameriką ir kitus kraštus 
keletas desėtkų lietuvių. Dabar 
čia nedaug lietuvių beliko. Per 
lapkričio mėn. ir gruodžio pra
džioje oras buvo gan blogas ir 
šaltas. Kaikada būdavo 12 
laipsnių žemiau nulio. Vėliau 
oras pagerėjo ir protarpiais be 
šalčių. Po Kalėdų oras visai 
suminkštėjo ir jau kelinta die
na kai termometras rodo 10 
laipsnių šilimos. Sniego jau 
nėra. šilta ir saulėta.” Kitame 
laiške rašoma: “Krefelde ir 
ir apylinkėse lietuvių yra 92 
Tarpe jų iki 18 metų amžiaus 
yra 36, o vyresnio amžiaus 56 
asmenys. Gyvename privačiai.

DIENRAŠTIS DRaŲPaS, CHICaGO, rLLTNOTS
* ’ 1 ’J f- l"1 ”, 111

Šeštadienis, sausio 19 1957

X Vyr. Draugo redaktorius 
I>x>nardas Simutis, grįždamas 
ketvirtadienį iš darbo, buvo 
automobilio parblokštas prie 
69 ir Western avė. Nepersun- 
kiai sužeistas buvo nuvežtas į 
šv. Kryžiaus ligoninę, kur yra 
dr. P. Brazio priežiūroje.

X Kaip S. Pieią ir kitus JAV 
žurnalistus Raud. Kryžius iš
gelbėjo nuo mongolų. Vienas 
įdomiausių S. Piežos kelionės
po Europą epizodų yra, kaip- nedarbingi arba pu
jis su kitais JAV žurnalistais siau darbingi. Širdingai dėkoju 
vos nepateko mongolams, kai, spaudos siuntas. Užsisakyti 
nieko blogo nemanydami, iš tepajėgiame “Europos Lietuvį’ 

iš Londono. Savo spaudos siun

NAUJAS DARBAS

Senatorius MeCarthy ir jc> žmona Jean džiaugiasi įdukrinta mergaite, 
kuri paimta iš New Yorko pamestinukų namų. (IMS)

Austrijos, perėję Vengrijos sie
ną, amerikonišku džipu patrau
kė Budapeštan, kaip kelyje

tomis mus labai pradžiuginate. 
Įdomu tas, kad prisiunčiate

juos sulaikė Amerikos, Austri-i M1** laikraščių ir žurnalų 
jos ir k. valstybių Raud. Kry-; įvažiuojančių į USA veik 
žiaus pareigūnai, įsakydami ko kiekvieno asmeniškai prašyda- 
veikiausiai grįžti atgal, nes at- vau mus neužmiršti ir bent 
žygiuoja gaujos mongolų su spaudos mums atsiuntinėti. Bet 
rusiškais tankais vengrų suki- ne^ vienas nerado galimybės 
lėlių triuškinti. Visa tai smul-|tj* malonumą mums sudaryti." 
kiai papasakos S. Pieža savo' x Vilniaus Krašto Lietuvių 
pranešime iš kelionės ateinantį i sąjungos vajaus komisijai, be
antradienį, sausio 22 d. 8 vai., 
Vyčių salėj. Visi kviečiami at
silankyti. Įėjimas nemokamas.

jau paskelbtų aukų išleisti 
knygą anglų kalba apie Vilnių, 
aukojo ir užsisakė knygą: K

X Prudencija Bičkienė, vie- Vičas> st- Juškėnas, J. Kutra, 
na iš žymiųjų mūsų solisčių, Į Čerškus, dr. J. Jusionis, K. 
kuri neseniai grįžo iš Italijos j Mogenia, A. Rėklaitis, J. Ka- 
ten gilinusi muzikoje ir lavi- į Pučinskas, A. Šležas, B. Lauru- 
nusi balsą, šiuo metu ruošiasi Lėnas, A. Skrabutėnas, A. An- 
koncertui ir dainuos Sophie tao&itis, A. Zujus, Z. Dalibo- 
Barcus radijo programos me- M. Gudelis, kun. L. Muš
tiniame parengime, kuris įvyks teikis, Iz. Pabilionienė, J. Ci- 
vasario 3 d. Lietuvių auditori- cėnas- J- Druktenienė, E. Ri
jos patalpose 4 vai. po pietų 

Solistė Prudencija Bičkienė
grįžusi iš Italijos buvo pakvies
ta į Chicagos operą, kuri šiuo 
metu konkuruojasi su žymiąja 
Amerikos Metropolitan opera. 
Šioje operoje ji ruošiasi ir di-

bokienė, kun. J. Jusevičius, 
kun. J. Tautkus, Br. Kriauče- 
liūnas, dr. J. Petrikonis, J. Va- 
lauskienė, P. Rimkus, J. Bla
žys. A. Mironas ir P. Katesiū- 
nas. Prenumerata dar priima
ma.

desnėm partijom. X Dviem vilniečiams kuni
gams, vienam 7 metus ir ant-X A. a. dail. prof. Igno Šla

pelio paminklui statyti komite
tas kviečia dailininkų, inžinie
rių ir architektų sąjungas, kad 
jų nariai aktingai įsijungtų į 
minėto paminklo projekto kon
kursą, kurio taisyklės jau yra 
paskelbtos spaudoje. Konkur
sas yra idėjinis pagerbti miru
sį dailininką, kaip kultūrininką, 
todėl komitetas jokio piniginio 
atlyginimo nepaskyrė. Projek
to darbas bus užskaitomas, 
kaip auka paminklo statybai ir 
bus išstatytas pomirtinėje me
no paveikslų parodoje.

X Tautinių šokių šventės 
įvairios komisijos jau pradė
ta sudarinėti. Tokių komi
sijų numatyta apie 10, kurias

ram 12 metų iškalintiems ir 
grįžusiems į tėvynę yra reika
linga pašalpa. Jie prašo pri
siųsti naujai reformuotą bre
vijorių. Kreipias geraširdžių 
tautiečių malonės kas galėtų 
nupirkti, o ypač i kunigus, gal 
kuris nors turėtų atliekamą ir 
galėtų perleisti. Už tai būtų la
bai dėkingi. Smulkiau tuo rei
kalu rašyti: Juozas Dilys, 11 
Erie St., St. Catharines, On- 
tario, Canada.

X Sol. M. Kripkauskienė, I. 
Kalėdinskaitė. E. Blandytė, A. 
Stephens, A. Peškys, Pirmyn 
choras, Moksleivių Tautinis 
ansamblis ir jaunieji meninin
kai, laimėję talentų konkursą,” - l T ------ - - -

padės dirbti komitetui ir reng- dalyvaus programoje sausio 
ti pačią šventę birželio mėn. 39 20 d. 3:30 vai. Marijos Augšt.
d. Pati pagrindinė ir svarbiau
sia yra finansų komisija, kuri

mokyklos salėje. Koncertą ruo 
šia Immigrants’ Protectivear . a,- , ----- -

turės daugiausiai narių ir dar- League. Biletų kaina 1 dol. 50
bo. Jai pirmininkauja J. Pakel, 
o iždininku yra pakviestas A. 
Gintneris, kuris tvarkys visą 
piniginę šventės atskaitomybę 
ir organizuoja pačią finansų 
komisiją. Kitoms komisijoms 
vadovai irgi jau skiriami.

X Pranas U niežus, Regina 
Petras, Helen Baranauskas, 
P®ggy Zakaraitis, Stasys Dob
rovolskis, Mačys Mikutaitis ir 
visas Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos choras stipriai ruošiasi 
savo rengiamam žaidimų vaka
rui, kuris įvyks sausio 20 d. 
2:30 vai. p. p. parapijos mo
kyklos salėje.

X K. Matulaitis, C. Ateksifl- 
nas, K. Slavinskas, J. Berta- 
Sius ir P. Brazys sudaro Amal-

ct.

X Antanas Ambraziejus, Ci
cero gyventojas, 39 m. am
žiaus, staiga mirė širdies liga 
darbovietėj. Paliko žmoną ir 
tris mažamečius vaikus. Ame
rikoj išgyveno 5 m. Laidoja
mas šiandien Sv. Kazimiero ka
pinėse.

iŠ ARTI IR TOU
J.A. VALSTYIISE

— Dr. Antanas Valiuškis,
gyv. Ottumwa, Iowa, dažnai 
vietos amerikoniškai spaudai 
parašo laiškų. Vieną tokį laiš
ką sausio 5 d. išspauedino The
Dės Moines Register. Tame

gamated Clothing Workera of Iaiske dr AnUnM raSo 
America 269 lietuviško aky- bolievikų tikrins ir kad stebė- 
riaus valdybą 1957 metama. Amerikos rinkimas Kudria-

X J. Navickui, gyv. Chicago-' cev parvykęs į Rusiją sako, jog 
je, yra atėjęs laiškas iš Šilalės. I Amerikos darbininkai yra pri- 
Atsiimti Draugo raštinėje. rakinti prie mašinų. Laišką

CHICAGOS ŽINIOS
Šen. W. Knowland 
kalbės lietuviams

Chicagos Lietuvių Taryba, 
vadovaujama energingo pirmi
ninko Teodoro Blinstrubo deda 
visas pastangas, kr>l šių metų 
Vasario 16 d. minėjimas būtų 
visais atžvilgiais skirtingas nuo 
anksčiau buvusių. Stengiamasi 
sudaryti trumpą svarią progra
mą, kad minėjimas nebūtų var
ginantis, bet dvasiškai nuteikian 
tis.

Vienu tokių programos sustip 
rinimo žygių buvo senatoriaus 
William Knowland pakvietimas. 
O jo sutikimą reikia laikyti la
bai dideliu laimėjimu. Senato
rius William Knowland yra vi
siems gerai pažįstamas, kaip 
viena didžiųjų Amerikos politi
kos asmenybių. Jis daug kartų 
yra drąsiai pasisakęs prieš gro
buonišką sovietų politiką. Nese
niai laikraščiai paskelbė, kad 
šen. William Knowland pareiš
kė, jog jis nebekandidatuos se
kančiam terminui į senatą. Nors 
jis to ir nesakė, bet visi mano, 
kad tai yra ženklas, kad šen. 
William Knowland rengiasi kan
didatuoti į Amerikos preziden
tus sekančių rinkimų metu. Tai
gi gali būti, kad Chicagos lietu-

viai savo tarpe turės busimąjį 
Amerikos prezidentą.

Taip pat programoje daly
vaus du stipriausi Chicagos cho
rai: Dainavos ansamblis ir Vy
rų choras. V. V.

Kaip vengras išvogė 
motiną

Chicagos Užsienio Santykių 
Studijų Chicagos taryboje, 
Jaunų Vyrų padalinyje, kalbė
jo pabėgėlis vengras. Jisai bu
vo užsidėjęs gaubtuvą ant gal
vos, kad nebūtų atpažintas. 
Klausytojams, jis tebuvo žino
mas Janošo vardu. Jis buvo 
kalinamas nacių, vėliau — ko
munistų. Iš Vengrijos išbėgo 
19471 m. ir dabar Chicagoje yra 
advokatas. Jis papasakojo, 
kaip būdamas susirūpinęs sa
vo Vengrijoje likusia motina, 
nuvyko į Austriją, išjieškojo 
pabėgėlių lagerius, bet jos pa
bėgusios nerado. Tada telefo
nu susisiekė su motina, likusia 
Vengrijoje. Davė jai suprasti, 
kad jisai laukia-jos Austrijoje, 
ir motinai pasisekė slapta per

Katalikų mokyklose 
307,560

Chicagos katalikų mokyklo
se studijuojanąių slničius pa
didėjo net 13,583 ir dabar sie- 

. k-a 307,560. Apie tai pranešė 
spaa<lai arkidiecez jo.: mokyk- 

J ių superintendentas prel. Da- 
į .ųel F. Cuinrngharn. Chicagos 
katalikai turi 404 pradžios mo
kyklas, 90 augštesniųjų mo
kyklų ir 6 kolegijas ir univer
sitetus. Kasmet juose auklėti
nių skaičius paauga maždaug 
15,000. Chicagos katalikų uni

versitetuose ir augštesnėse .mo
kyklose studijuoja 18,509, gi 
augštesniosiose mokyklose — 
47,810, o pradžios mokyklose 
— 241,241. Visose šiose moks
lo įstaigose dirba 8,322 moky
tojai, kurių tarpe vis auga pa
sauliečių mokytojų procentas.

Seks, ar nesukčiauja 
tarnautojai

Chicagoje veikia speciali in 
vestigacijų įstaiga, kuri seks, 
ar miesto įstąigos bei jų tar
nautojai nevykdo kokių nusi
kalstamų darbų. Jai vadovauja 
Irwin N. Cohen. Jo padėjėjų 
su $12,000 algos, parinktas bu
vęs FBI tarnautojas Thomas 
S. Mclnerney, 48 m. amžiaus. 
Be to — prie šios įstaigos pri
skirtas advokatas — egzami-

Dėl kūdikio ligos išleido KAS KĄ IR KUR 
kalinę i

Užtariant policijai iš kalėji- Į Ralfo Cicero sk. narių susi
mo buvo laikinai paleista Anne rinkimas, š.m. sausio mėn. 23 d.
Griffin, 22 m. amžiaus, Forest £-r',<5iadl£n,J 8,4vaį. vakaI^ šau* 

T kiamas Balfo 14 Cicero skyriaus
Park gyventoja. Ją paleido už narių susirinkimas, kuris įvyks 
$500 užstatą todėl, kad jos Cicero, m., Sv. Antano parapijos 
pirm laiko gimusi dukrelė, lai-1
koma ligoninės inkubatoriuje, čius dalyvauti susirinkime ir ne
yra gan pavojingoj padėty. J)am'ršti prisidėti prie šalpos dar- 

j bo. Cicero sk. valdyba.
Motina drauge su savo vyru
buvo areštuota už plėšimą. Jos1-., T£vų Marijonų Bendradar* 

... . . . C.ąr.ząoT, . I bių 5 skyriaus susirinkimas jvyks
vyras išleistas už $10,000 uz , sausio 20 d., 3 vai. p.p., Gimimo
statą bonais. Panelės švč. parapijos salėje.

Valdyba

Kur bus valdiniai
pastatai padėka

Balfo 72 skyriaus Brockftono,
Specialus susidaręs komite- Mass., valdyba nuoširdžiai dėko

tas, kuriam vadovauja nejuda- ja visiems, kurie vienu ar kitu 
mą nuosavybių prekybininkai.
paskleidė Chicagoje brošiūrą, gimo likusių Europoje lietuvių 
agituodami, kad valdiniu mies- šalpos reikalams. _
to pastatų statyba butų \ykdo- rumu jr mūsų parengimo paslse- 
ma ne šiaurinėje dalyje, kaip kimu, ypatingai dėkojame ALF1
paskutiniu metu buvo plartuo Sandaros 24-sios kuopos valdybai 
r - už nemokamai duotą salę, Laisves
ta,. bet pačiame miesto centre, Varpo radijo programos vedėjui 
kiek į pietus. Viščiniui už nemokamą parengi

mo skelbimą per radiją, ir kitiems 
prisidėjusiems darbu ar kitu ku-

Atminties triumfas ,'S;
Televizijos programos, kurio- kurie to parengimo vaisiais nau- 

. , , . , , ’ , . dosis. Ši graži talka tebūnie pa-
se uz atsakymus j klausimus lai VyZ(jįįu kitiems, kai reikia vienin- 
mima nuo 64,000 iki 100,000 do- Į gai rūpintis savo nelaimingųjų
lerių, nevieną žiūrovą nustebi- tautiečių še.pimu.

’ . . , , ,. . Balfo 72 skyriausna. Tikrai įdomu matyti žmo
nes, dažnai kuklaus išsilavinimo, 
bet nuostabios atminties, kurios

Valdyba

lėjamoji vertė? Jokia. Dau- 
pagalba atsako į visus gana pai- gįausia galėtų kai kam užeiti 

natorius William S. White, 42 1 niu3 klausimus, laimėdami iki noras pabandyti laimę, pasiruoš 
100,000 dolerių premiją. j ti kuriuo nors argumentu ir pri-

Nereikia sumaišyti kultūros »» programų vedėjui,
su atmintimi. Daug mokytų Studijuos dieną ir nakt, isikal- 
žmonių neturi geros atminties,
o staiga užklausti net susvyruo
ja duoti atsakymą, nors ir labai

m. amžiaus, su alga $9,000 me
tams.

Kiek vertas grybų ūkis?
Chicagoje buvo sprendžiama 

įdomi byla — kiek vertas gry
bų ūkis. Byla kilo dėl to, kad gerai žino dalyką. Pvz. geogra- 
Ulinois Valstybės Apmokamų fįjos profesorius, užklaustas, ku 
Kelių komisija rengėsi už $33,- ri yra didžiausia Ispanijos upė, 
000 paimti Honoratos Lubos negalėjo atsakyti. Tikriausiai 
grybų ūkį, per kurį išpuola žinojo, jog tai yra Tago. Kitas 
tiesti Cook apskrities šiaurva-' profesorius prisipažino negalįs
karių ekspresinį kelią. Savinin
kė tvirtino, kad jos grybų ūkis 
vertas žymiai daugiau. Teismas

eiti sieną. Jiedu labai laimingi, tą 10 akrų grybų ūkį įvertino

laikraštis iliustravo Kudriacevo 
nuotrauka.

— Dr. Jonas Vengrys, Mass. 
Agrikultūros Universiteto pro
fesorius, šiomis dienomis New 
Yorke įvykusioje piktžolėms 
kontroliuoti konferencijoje pa
darė keturis pranešimus.

DID. BRITANIJOJ
— Birminghame gruodžio 

pabaigoje įvyko metinis DBLS 
skyriaus susirinkimas, kuriame 
pirm. J. Zokas padarė platų 
pranešimą apie skyriaus meti
nę veiklą. Taipgi susirinkime 
dalyvavo britų Antibolševiki- 
nio Fronto žymus veikėjas D. 
Thomas, kuris savo kalboje iš
kėlė vengrų kovas, linkėdamas, 
kad ir lietuviai su laiku su
lauktų užsitarnautos laisvės. 
Po to buvo renkama nauja val
dyba, kurią dabar sudaro: Jo
nas Zokas — pirm., Br. Vaš
kelis — vicepirm., St. Starka 
— sekr., Al f. Kieta vi čius — 
ižd., St. Cereškevičius — val
dybos narys.

— Nottinghamo lietuviai me
tiniame susirinkime, kuriame 
dalyvavo DBLS C. Valdybos

atsiminti, kaip buvo vadinamas 
Uliso švo (Argo).

Tai atminties prajovai, kurie' 
kiekvienam gali atsitikti. Kas 
nėra užmiršęs pažįstamų žmo
nių vardų? O kaip kankinamės,

$9,50(1,000 bendruomenės bandydami prisiminti! Veltui.

damas vardus, datas, skaičius. 
Be abejo išmoks daug dalykų, 
bet lemiančiu momentu, jei ne
turės patvarios ir greitos atmin
ties, kris ir taip baisiai apsivils, 
kaip anas geografijos profeso
rius, pamiršęs, kad Tago yra 
didžiausia Ispanijos upė. arba 
kaip anas kitas, nebėga.ėdamas 
atsiminti Uliso šuns vardo.

B. Mikalauskas

$65,000.būdami vėl draugėje po 9 nesi
matymo metų.

Paulekiute steigia motelį
Barbora Paulekiute, kuri bu

vo įsisukusi į Rockefellerių šei
mą, ir kuri persiskyrė su ne
mažu triukšmu spaudoje, yra 
viena iš dalininkių bendrovės, 
kuri nupirko sklypą Chicagos 
šiaurvakarių dalyje, kur bus
statomas motelis. Jame bus 50 tarnautojų, 
skyrių, kur galės apsigyventi 
keleiviai. Galimas dalykas, kad 
prie jo bus įsteigtas maudymo
si baseinas. Perskyrose gavusi 
$5,500,000 Paulekiute ilgesnį 
laiką studijavo, kaip investuo
ti pinigus, ir nutarė pasinešti į 
viešbučių, užeigos namų, mo
telių verslą.

Apipiešė pavėžinamas
Gražiai apsirengęs asmuo, 

kurį Nicholas Cardella, 32 m. 
amžiaus, paėmė pavėžinti ties 
Kedzie ir Madison gatvėmis,
Chicagoje, ketvirtadienį anksti

labdarai Bet štai vieną dieną, kaip iš ko-
. ... . _ , kio labirinto, staiga tas vardas

Chicagos Miesto Bendruome- išlenda Ar ironija? 
nes fondas džiaugiasi, kad gy- , ^ūsų protas yra pilnas figūrų 
ventojai per 1956 m. suaukojo vardo Kaip ant paminklų iš- 
iš viso $9,500,000, taigi — nei dyla vardai, taip lygiai ir iš mū- 
$400,00 daugiau, kaip ±955 me** gų atminties, 
tais. Padidėjimas atsirado iš to, Turintieji gerą atmintį daž- 
kad Chicagoje yra net 464,000 niausiai nėra baigę augštų mok

dirbančių 340-je 
įstaigų, kurie reguliariai iš sa
vo. algos skiria tam tikrą dalį 
labdarai.

Augštesni standartai 
butams

Posėdžiavo Chicagos meras 
Daley drauge su kitais miesto 
pareigūnais, dalyvaujant apie 
500 žmonių ir svarstė, kaip pa
siekti, kad Chicagoje būtų svei
kesni, geresni butai, kurių čia 
iš viso yra 1,100.000. Nutarta 
nustatyti augštesnius standar
tus, augštesnius- reikalavimus 
butams iš miesto vadovybės

vakare atėmė iš jo $265. Suži- pusės. Ypač tai bus žiūrima 
nojęg, kad apiplėštasis turi pen
kis vaikus, grąžino jam $25.
NyjCardella važiavo išnuomotu 
automobiliu. Banditas, pavadi, 
nėjęs su juo porą valandų po

statant naujus namus.

Mažiau traukinių į Aurorą

slų. Gal dėl to, kad nesugeba 
galvoti apie rimtus dalykus, sun 
kias problemas. Šie žmonės dau 
giausia verčiasi kuriuo nors a- 
matu. Jie net nedrįsta kalbėti 
su intelektualu. Bet jie iškyla 
savo patvaria atmintimi. Pvz., 
batsiuvys, kuris mėgsta muziką, 
žino visas operas. Kitas vėl — 
stalius — žino atmintinai visą 
Bibliją. Kiti žino astronomiją, 
botaniką, metafizką.

Visa tai yra atminties nuo
pelnas. Ir ta atmintis šiandien 
gali laimėti 64,000 arba 100,000 
dolerių.

Kultūrininkai prieš šiuos epi
zodus nutyla.

Kokia yra šių programų auk-
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PER PASAULI KELIAUK 
tMCGUS

Bernardo Brazdžionio poezljo 
rinkinys. Nedidelis skaičius Uop 
knygos gautas šiomis dienomis

pirm. M. Bajorinas, išrinko; ^atS nuva^iavo tolyn.

naują valdybą, kurią sudaro f NuteilS UŽ žmogžudystę 
K. Bivainis — pirm., E. Zavec-.. , . . . .... I Prisiekusiųjų teismas rado
kiene — vicepirm., J. K būras Vau,, j - m »i o* . t , kaltu žmogžudystėje Tomą A.— sekr., St. Matulevičius —■ jo ~ .,. T u -ii iIzz0( m. amžiaus Rivereideižd. ir J. Oželis — reikalų ve-, - . .... , .dėįas Naujoji valdyba atsi- mūnjlmo kontraktorių, kuris 
aejas. naujoji vaiuyoa, atsi mirtinai nuSovg gavo partnerj
žvelgdama į vietos sąlygas, pa
siryžusi kiek galint labiau su
jungti vietos lietuvius ir pri
vesti prie bendro darbo Lietu
vos labui.

ARGENTINOJE
— Dr. M. BaMnskas baigė 

Sydnejaua universitetą, išlaikė 
medicinos gydytojo egzaminus 
ir gavo teisę verstis praktika. 
Mediciną jis yra baigęs Lietu
voje.

Chicago, Aurora & Elgin ge
ležinkelių linija praneša, kad 

Chicagos vakarinius priemies- nuo* vasario 3 d. net 40% šu
čius, išvarė jį iš mašinos ir mažins traukinių skaičių. Da i«orauge-T 2334 So. Oakley Avė 

iromos pastangos, kad taip ne-i CHICAGO 8, DLL. Knygos kala- 
Įvykty 'kietais viršeliais 12
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UŽ LIETUVOS

Charles M. Knierim, 53 m. am
žiaus. Valstybės prokuroras 
jam reikalavo mirties bausmės, 
bet prisiekusiųjų teismas reko
mendavo 99 metus kalėjimo.

Iškelto traukinio nelaimė
Į Ravcn8woodą kursuojąs iš- 

kcltAs traukinėlis ' atsidaužė į 
bumperį kelio pabaigoje ir to
je nelaimėje buvo sužeisti sep
tyni žmonės.

LAISVĘ KOVOT
dar nepervėlu. Agituot ir 
reikalaut, 
kraustytus lauk iš Lietuvos 
—tai visų gerų lietuvių pa 
reiga.

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo 
kus.

40 Jvalrių vokų $1.00
Užsakymus ir pinigus siūs

kitę:

DRAUGAS
2834 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illlnoio

>CH»HKKKK»H>CHXKHXhūH3OOCH»MH»

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas Lietuviš
kai angliškas žodynas Parašytas 
H. H. Pevvtress ir T. Gerik >. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge 2£~4 South 
lakiey Avė., Chicago R U

MALDAKNYGE

“JAUNUOLIU MALDOS”
Kuria T»ruoW

Kun. P. Kirvelaitte
Kaina.: $1.50 Ir $^..50

<Tfe»kyin«iw adr»-«noKtt*
DRAUGAS 

2334 South Oakley Avenue

CHICAGO 8, ILL

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS

— Išlaikomas — 
MOKSLINIŲ STUDIJŲ KLUBO

SEMESTRO TEMA: 
MODERNIŠKŲ KULTŪROS AP

RAIŠKŲ VERTINIMAS •
Penktadienį, sausio 18 dieną 

Vilniaus Aušros Vartų mokyk
loje (virš bažnyčios), 2325 W. 
23rd PI. (šalia “Draugo”) kun. 
Dr. P. Celiešius skaito tema: 
Demokratizmo ribos.

Paskaitos pradžia 7 vai. 30 
min., nesivėlinant.

Visi, besidemintieji dvasinių 
mokslų pažanga, kviečiami da
lyvauti.

D ft M E ŠI O 1

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami j Liet. Knygų Klubą ir
įmokėdami 5 dc’. metinio mokesčio

A£nUiOTu-V me8 įgaliname per vienerius metus 
kad maskoliai pa8irodyti keliomf) nanjoms gerRi pa.

rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu 
uždirbame 2.50 dol., nes knygų pa
sirenkame už 7.50 dol.

LietuviSkos Knygos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali būti 
visi, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Club)

2334 So. oakley Ava, 
Chicago 8, Illinois
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