
?.* ! V. !*.'» i 1 . l. r. - I i •
5721 COTTAGE Gv OVE AVĖ, 
CHICAGO 37, 1LL.

QRATI S

MiOWE9T 
lNTEfc * UlBRARY 

CENTCR 
CHICAOO

DRAUGAS
Laidžia Lietuvių Kutalikų Spaudos 

Draugija
2334 R<>. Oakley Avė., C'lileago H, Illinois 

Telephone — VIrg|n|a 7 -tt«40-41

Vienintelis tautinės ir tikybinės minties 
lietuvių dienraštis pasaulyje

V D R A U w
Šiandien “draugas" 14 psl. THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

DRAUGAS
The litluumijui Daily Prlend

Publlshed by the Lithuanian Catholic 
Press Soplety

2334 So. Oakley Avė., Gliieago k, Illinois 
Telephone — Vlrginiu 7-UO4O-41

The most influential Lithuanian Daily 
in America

No. 47 Kaina 5 centai ŠEŠTADIENIS, VASARIO (FEBRUARY) 25, 1956

KAPITALAS UNIJOS
PRINTED IN TWO PARTS

Price 5 cents Vol. XL

r da

Iš kard. Pizzardo kalbos
(Pradžia buvo vakar)

Piktojo jėgoms tačiau pavyko 
suskaldyti krikščionybės eiles, 
jos tikėjimo vieningumą, šian
dien milionai sielų, nors ir skel
biasi esą 'krikščionimis, yra tarp 
savęs suskilę, tuo lengvai atver
damos duris tam, kuris kėsinasi 
j jų religinę ir politinę laisvę.

Visa tai Jūs, lietuviai, gerai ži
note. Jūs taipgi prisimenate, jog 
1954 metų kalėdinėje kalboje Pi
jus XII kalbėjo apie kaikurių 
valstybės vyrų bandymus užtik
rinti taiką koegzistencija tarp 
dviejų valstybių blokų, į kuriuos 
yra suskilusi žmoi i ja. Jis per
žvelgė tas formas, kuriose koeg
zistencijos kriterijus galėtų būti 
įkūnytas, t. y. 'koegzistenciją bai 
mėje, koegzistenciją klaidoje ir 
koegzistenciją tiesoje.

Įrodęs pirmųjų dviejų kriteri
jų pinklingumą, jis baigė: „Iš
ganymas yra tiesoje, jos tyrame 
ir aistros nepaliestame jieškoji- 
me, jos priėmime pilnoje formo
je, kada ji yra atpažįstama, ir jos 
moralinių patarimų pritaikyme 
elgesyje, ir kodėl pagaliau ne po
litikoje, kuri, kaip ir kiekvienas 
kitas žmogaus elgesio pasireiški
mas, negali išlikti nepaliesta tie
sos įtakos ir imperatyvo“.

Gal dėlto dvasiškiai ir katali
kai pasauliečiai privalėtų jausti 
priekaištą dėl savo tingumo ir 
nejautrumo žmogiškam skurdui. 
Jie ypatingai nusikalstų, jei žmo 
nėms leistų likti be ganytojų, kai 
tuo tarpu Viešpaties priešai sa
vo galinga organizacija grasina 
daugybės nepakankamai tieso
je suformuotų sielų išžudymu.

Neišpildytų savo pareigos tie 
kunigai ir pasauliečiai, kurie są
moningai uždarytų akis ir bur
nas socialinėms neteisybėms, ku
rių jie yra kasdieniniai liudinin
kai.

Sunkesnių pasekmių socialinei 
ir politinei santvarkai turėtų tų 
krikščionių elgesys, kurie nesi
ryžtų kreipti dėmesio į sociali
nius įsipareigojimus savo ekono
minių reikalų vedime.

Nors šis Kristaus Vietininko 
mokymas liečia ir įpareigoja vi
sus krikščionis, tačiau abejoju ir 
klausiu savęs, ar reikalinga jį pri 
minti ir jums, brangūs lietuviai.

Galbūt nėra reikalinga, nes 
Lietuvos istorija nuolatiniu re
liginės minties gyvumu charak
terizuoja jus kartu su tuo savi
tarpine pagalba besireiškiančiu 
gerumu. Galima tvirtinti, kad 
jūsų lietuvių tautybės išlaikymas 
per begales sunkenybių nėra na
cionalistinis šovinizmas, bet dau
giau jūsų tikėjimo gynimas.

Taipgi yra žinoma, kaip praei
tyje lietuviai augštai vertino ka
talikų tikėjimo išpažinimą, nar
siai jį gindami ir laikydami virš 
visko dvasines vertybes. Gyvas 
tikėjimas ir intensyvus krikščio
niškas gyvenimas sustiprino lie
tuvių dvasią, padarydamas juos 
didvyriškai atsparius priešų prie 
spaudai.

Kalbėdami apie dabartį, turi
me bolševikų junge esančius lie
tuvius ir tuos, kurie džiaugiasi 
laisve išsiblaškę po visus pasau
lio kraštus.

Likę po komunistų jungu lie
tuviai, kiek žinoma, duoda puikų 
pavyzdį savo tikėjimo ir augštos 
religinės dvasios, kuri juos gai
vina. Nežiūrint nežmoniškiausio 
persekiojimo, jie lieka vieningi 
ir taip pasipriešiną pavergėjui, 
jog pasiekia augščiausią didvy
riškumo laipsnį. Jie pasirenka 
verčiau kentėti ir mirti, negu iš
sižadėti savo religinių ir tautinių 
idealų. Todėl visi komunistų ban

dymai sudaryti vadinamą tautinę 
katalikų bažnyčią nuėjo niekais.

Žinome, kad Rusijon ištrem
tieji lietuviai sudaro vieningiau
sias bei atspariausias bendruo
menes darbo stovyklose. Ir, kaip 
mums pasakoja skaitlingi liudi
ninkai, kuriems pavyko sugrįžti 
iš Rusijos į Vakarus, tarp ištrem 
tųjų lietuvių neatsiranda nė šni
pų, nė išdavikų, tarp jų nėra nė 
beviltiškumo, nė savižudybių.

Gilus ir ryškus tikėjimas gai
vina dvasią. Šis tikėjimas atneš 
pergalę ir lietuviams, kurie da
bar kenčia ir kovoja prieš negai
lestingą ir žiaurią bedievių prie
spaudą.

Jei lietuviai išeivijoj Vakaruo
se pasiliko ištikimi savo religi
niam ir tautiniam idealam, tai, 
bendrai imant, yra dėlto, kad jie 
išlaikė tvirtą savo tikėjimą bei 
savo gražias tautines tradicijas. 
Tačiau ir jiems gresia pavojus 
įpulti į modernaus žmogaus klai
das, sudedant visas viltis į tech
niką ir grynai žmogišką išmintį 
bei sugebėjimą. Linkim, kad šios 
klaidos nerastų derlingos dirvos 
tremtyje esančių lietuvių širdy
se. Šios rūšies klaidos pradėtų 
silpninti dvasią, be kurios neiš
vengiamai žūva visos religinės 
ir tautinės vertybės. Bet visa tai 
neras derlingos dirvos, jei ir to
liau lietuviai įneš krikščionišką 
dvasią į savo daugiašakį kultūri
nį veikimą.

Mums yra labai malonu, bran
gūs lietuviai, kad Jūs persispaus
dinote visą šv. Raštą su komen
tarais, kurio paskutinis tomas 
netrukus pasirodys. Taipgi toli 
yra pažengęs ir Lietuvių Enci
klopedijos spausdinimas. Be to, 
išleidžiate virš 95 periodinius lei
dinius, skirtus Jūsų tautiečiams 
J. A. Valstybėse, Kanadoj, Angli
joj, Vokietijoj, Australijoj, Pie
tų Amerikoj. Jūsų informacijų 
biuleteniai įvairiose kalbose pa
siekia tolimiausius žemė3 kam
pus. Yra apie 17 radijo stočių, 
transliuojančių lietuviškai J. A. 
Valstybėse, prie kurių prisideda 
Vatikano, Madrido, Romos, Ame 
rikos Balso transliacijos, kurios 
stiprina Jūsų ir Jūsų prispaustų 
brolių dvasią.

Gimnazijos Torine ir Vokieti
joj ruošia naujas inteligentų gre
tas. Šv. Kazimiero Kolegijoj Ro
moj formuojasi nauji kunigai, 
kad rytoj užimtų kritusių už ti
kėjimą vietas. Vis daugiau išsi
vysto per Katalikų Akciją religi
nė pagalba ir vis daugiau klesti 
Jūsų šalpos draugijos bei orga
nizacijos, tarp kurių noriu pa
minėti Balfą, didžiai nusipelniusį 
pabėgėlių šelpime. Altas atlieka 
svarbų vaidmenį Jūsų kovoje už 
Tėvynės laisvę. Jūsų svarbiau
sias politinis organas Vlikas, pa
dedamas diplomatų, energiškai 
veikia, kad nebūtų pažeidžiamos 
Lietuvos teisės, kad būtų gerbia
mas jos laisvės ir taikos troški
mas.

Visa ši puiki veikla, mieli lie
tuviai, atneš savo vaisių!

Baigiu širdingai linkėdamas, 
kad šaunus kenčiančių brolių po 
bolševikų jungu pavyzdys būtų 
akstinu visiems lietuviams lais
vėje. Jų didvyriškas elgesys įpa
reigoja kiekvieną lietuvį aukotis 
ir būti ištikimiems kilniems idea 
lams, dėl kurių už geležinės už
dangos, Tylos Bažnyčioje, kovo
jama ir mirštama, kad persekio
jama Tėvynė taptų laisva, kad 
Kristus, persekiojamas su ja, nu
galėtų ir triumfuotų!

• Du lenkai pabėgo nuo laivo 
ir pasiprašė Švedijoje pabėgėlio 
globos.

JAV raketa Redstone, kurią padarė ir tobulina vokietis raketų ekspertas dr. W. von Braun. Kairėje 
matomas raketos bandymo bokštas, kranui dedant raketą į šaudyklę, o dešinėje — i akėta lekia į stra
tosferų. . į (IMS)

Nori tiesos dėl draugų

prekybos su Rusija
WASHINGTONAS, vas. 25. — 

Šen. McClellan siūlė senatui nu
traukti visų pagalbos davimo įsi
pareigojimų vykdymą tol, kol ad
ministracija nepateiks kongresui 
žinių apie JAV sąjungininkų su 
Sov. Rusija vedamą prekybą ka
ro medžiagomis.

Jis tvirtino, kad pačios JAV 
strateginėmis medžiagomis ne
prekiauja, bet leidžia tai daryti 
Amerikos pagalbą gaunantiems 
Europos kraštams, kai 1954 m. 
sumažino draudžiamų komunis
tams parduoti medžiagų sąrašą.

Jo vadovaujama komisija pa
tyrusi, kad vyriausybė padarė są 
jungininkams slaptų nuolaidų, 
apie kurias nieko nežino nė kon
gresas nė visuomenė. Visos vy
riausybės įstaigos, kaip susita
rusios, trukdančios jo tardymo 
komisijai patirti tiesą apie tą so
vietų karinę galybę stiprinančią 
prekybą.

Anglijos valdžia prieš

korimų naikinimą
LONDONAS, vas. 25. — An

glijos vyriausybė atsisakė vyk
dyti parlamento pageidavimą, 
kad būtų įteiktas parlamentui 
įstatymas mirties bausmei už 
žmogžudystę (tik šis nusikalti
mas baudžiamas Anglijoje mir
ties bausme) panaikinti.

Premjeras sutiko leisti svars
tyti vieno darbiečio įteiktą va
dinamą privatų įstatymą (jis ne
turi darbo partijos oficialios pa
ramos) ir neįpareigojo savo par
tijos narių palaikyti vyriausybės 
nuomonę. Darbiečio pateiktas 
įstatymas nepanaikina mirties 
bausmės už krašto išdavimą ir 
špionažą.

Nors skilo partija, bet dar
rems Adenauerį parlamente

BONNA, vas. 25. — Pamažu aiškėja, kad V. Vokietijos dr. 
Adenauerio koalicijos braškėjimo priežastis yra demokratų parti
jos suskilimas.

Laisvųjų desadkratų partija 
federaliniame parlamente turi 53 
atstovus, iš kurių 16 pareiškė pa 
sitraukią iš partijos ir maną kur
ti naują.

Sukilėliai teigia, kad partijos 
vadovybė taip tvarkanti politiką, 
jog visuomenė nebežinanti, ko 
demo’kratų partija nori. Per pas
kutinius rinkimus skelbti paža
dai nesą tesėti.

Bet partijos kalbėtojas teigia, 
jog skilimo priežastis yra ne par
tijos siekiai ir programa, bet var
žybos tarp partijos pirmininko 
Dehlerio ir partijos vado Hesse 
valstybėje Eulerio dėl pirmeny
bės partijos vadovybėje.

Sukilėliai, jieškodami šalinin
kų savo linijai, prikalbėjo parti
jos atstovus Reino - Westfalijos 
parlamente nutraukti koaliciją 
su krikšė. demokratais ir susidė
jus su socialdemokratais išmesti 
krikšč. demokratus Iš valdžios.
Naujoji valdžią paėmusi koalici
ja neberemia Adenauerio užsie
nio politikos, todėl atitinkamai 
pakeis savo atstovus federalinia
me senate, kur Adenauerio dvie
jų trečdalių dauguma dabar su
mažėja iki absoliučios daugu
mos.

Bet ir sukilėliai demokratai pa 
reiškė, kad rems federalinę Ade
nauerio koaliciją, tai yra paliks 
vyriausybėje partijos atstovus ir 
parlamente rems vyriausybės pa
siūlymus.

Adenaueris bando demokratus

su krikšč. demokratais, nes tų 
partijų politinė ir ūkinė ideologi
ja ne viena kitai prieštarauja 
(kaip demokratų ir soc. dem.), 
bet viena kitą papildo ir mode
mo j a.

Jo liudymas nėra

tikras pinigas
WASHINGTONAS, vas. 25. — 

Buv.< sovietų armijos špionažo 
karininkas teigė senato vidaus 
saugumo komisijai, kad daug 
augštų sovietų pareigūnų prie 
pirmos progos pereitų į Vakarus, 
jei būtų tikri dėl saugumo ir 
JAV pilietybės.

Tas buv. karininkas yra da
bar kita pavarde besivadinąs 
Isjnail Ege, turkiškos kilmės, 
1942 m. pasidavęs JAV konsului 
Istanbule ir nuo to laiko bendra
darbiaująs su JAV karine žval
gyba.

Ege papasakojo komisijai apie 
sovietų špionažo organizaciją pa 
šaulyje ir paliudijo, kad sovietų 
žinių agentūros Tass užsienyje 
esančių skyrių bent 80 proc. „žur 
nalistų“ yra sovietų karinės špio
nažo organizacijos augšti parei
gūnai.

Nehru mano, kad
bolševikai normalčja

NEW DELHI, vas. 25. — Ru
sijos bolševikų partijos dabar 
Maskvoje vykstąs kongresas da-

sutaikinti ir pasilikti sąjungoje v® progos Indijos premjerui Neh
ru padaryti išvadą, kad Sov. Ru
sija vis labiau ir labiau artėja 
prie normalios valstybės tipo. 
„Revoliucijas pergyveną kraštai 
dažnai pasidaro normaliais, pa
keičia savo tikslus ir pažiūras“ 
— teigė Nehru parlamente, ko
mentuodamas bolševikų kongre
se pastebėtus įvykius.

Dabar tą pavyzdį galėtų pa
sekti už Rusijos ribų esančios ko
munistų partijos — jos turėtų 
atsisakyti savo krašto tvarkos 
griovimo tikslų ir tapti kitoms 
partijoms panašia politine grupe.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Šiandien prez. Eisenhoweris grįžta į Washingtoną medžio

jęs ir golfavęs. Vakar vienas kabineto narys skleidė gandą, kad 
Er:enhowcris bus kandidatas antram terminui. Apie tai bus suži
nota, manoma, ateinantį trečiadienį.

— Valstybės sekretorius Foster Dulles vakar senato užsienio 
reikalų komisijai nupiešė labai juodą Vid. Rytų erdvės vaizdą. Jis 
paryškino, kad JAV gali duoti ginklų žydams ir arabams, jei tie 
ginklai negrasins taikai.

— V. Vokietijos socialdemokratai susitarė cu kancleriu Ade- 
naueriu, kad parems visus įstatymus, reikalingus Vokietijos atsi- 
ginklavimui įteisinti. Visi būsią priimti apie kovo 7 d. Tuo būdu 
bus atidarytas kelias mobilizacijai pradėti.

— Paskelbus Sovietų Rusijos planavimo komisijos pirm. Sa- 
burovo kalbą paaiškėjo, kad jis labai kritikavo kompartijos kon
grese elektros energijos ministerijos valdytoją Malenkovą už di
delius atsilikimus jėgainių statyboje.

Oras Chlcagoje
Apsiniaukus, temperatūra kaip 

vakar.
Saulė teka 6:33, leidžiasi 5:36.

Darbdaviai nenori privalomos 
narystės darbininkų unijose

WASHINGTONAS, vas. 25. — Vakar sugriuvo viltys, kad dar
bininkų unijos ir darbdaviai galėtų susitarti kaikuriais pagrindi
niais klausimais ir tuo būdu sumažinti darbo ir kapitalo kovas.

Taikos derybų iniciatorius bu
vo AFL — CIO pirmininkas G. 
Meany, bet National Assn. of 
Manufacturers pirmininkas ir vi
sa tos pramonininkų draugijos 
vadovybė į reikalą pažiūrėjo la
bai skeptiškai. Kai abiejų galy
bių pirmininkai vakar susitiko, 
tai pasikalbėję pranešė, kad pa
sitarimams pagrindo nerasta, to
dėl nuo naujų bandymų bus su
silaikyta.

Pirmasis ir didžiausias nesu
tarimo obuolys buvo darbininkų 
priklausymo unijoms klausimas. 
G. Meany norėjo gauti pripažini
mą, kad darbininkų priklausy
mas unijoms būtų privalomas, 
bet darbdavių atstovas tam pa
siūlymui griežčiausiai pasiprieši
no ir ties tąja vieta derybos nu
trūko.

Darbdavių atstovas norėjo dar 
šių dalykų: kad nė darbdavių nė 
darbininkų organizacijos nesi
kištų į politinę veiklą ir jai ne
naudotų organizacijos pinigų; 
'kad unijos nesidomėtų įmonių 
vadovybių veikla didinant pro
duktyvumą; kad darbo ginčuose 
nenaudotų jokios rūšies spaudi
mo.

Kadangi radikaliai išsiskirta 
darbininkų unijoms priklausy
mo klausimu, tai kitais klausi
mais nebesidomėta.

Vatikanas norįs būti
Jungt. Tautų nariu?

ROMA, vas. 25. — Iš kaikurių 
kardinolo Valeri užuominų sa
kant čia kalbą padaryta išvada, 
kad Šventasis Sostas norėtų bū
ti pilnas Jungtinių Tautų narys.

Kardinolas pareiškė, kad Va
tikano taikos pastangos būtų sek 
mingesnės, jei popiežiaus balsas 
būtų girdimas didžiuosiuose tarp 
tautiniuose junginiuose.

Vatikano atstovai kaip stebė
tojai gali dalyvauti eilėje Jungt. 
Tautoms priklausančių, bet au
tonominių organų, tačiau daugu
ma mano, kad Vatikano priėmi
mui į pačias Jungt. Tautas rei
kėtų chartos pakeitimo.

• Penki keleiviai žuvo, apie 
šimtas sužeista, kai ketvirtadie
nio vakare nuėjo nuo bėgių iš 
Washintgoną į New Yor'ką vy
kęs keleivinis traukinys.

Kalendorius

Vasario 25 d.: šv. Tarazijus. 
Lietuviškas: Regimantas ir Vy
kinta.

Jugoslavo nuomonė

apie Atlanto paletę
CHICAGO,, vas. 25. — Čia kal

bėjęs Jugoslavijos ambasadorius 
teigė, kad jo vyriausybė Atlanto 
pakto organizaciją laiko Euro
pos taikos kertiniu akmeniu, bet 
Jugoslavija jon neįsijungs, ka
dangi mano, jog ji geriau pasi
tarnaus taikai, jei bendradar
biaus ir su Rusija ir su JAV. Ka
rinės sąjungos su Rusija Jugo
slavija nesudarysianti.

Karibų jūros kolonijos

jungiasi federacijon
LONDONAS, vas. 25. — Visų 

britų žinioje Karibų jūroje esan
čių salų vadai čia galop sutarė 
sudaryti federaciją britų tautų 
šeimoje. Naujasis junginys gaus 
vidaus savivaldos, bet nė toji ne
bus pilna, kadangi jos niekas la
bai ir nenori. Daug vidaus reika
lų ir dabar patys čiabuvių orga
nai tvarko britų atstovų priežiū
roje. Salose yra apie 3 mil. gy
ventojų.

Pasirengta sunaikinti

Malajų komunistus
KUALA LUMPUR, vas. 25. — 

Malajų komunistų partizanams 
atsisakius pasiduoti padiktuoto
mis sąlygomis, britai sustiprino 
jų naikinimą, o savivaldos vy
riausybė pradėjo kviesti savano
rius tai kovai užbaigti.

Nuo mobilizacijos atsisakyta, 
nes privengiama, jog kinai (jų 
daug Malajuose) gali boikotuoti, 
todėl dezertyrai gali padidinti 
komunistų partizanų eiles. Vy
riausybė nori sunaikinti partiza
nus iki pilnos nepriklausomybės 
gavimo.

• Persijos šachas vieši pas 
Indijos premjerą ir medžioja tig
rus.

• Japonijon atskrido daugiau 
sovietiškų balionų.

® Pakistanas nusistatė Izrae
lio ir arabų ginče palaikyti ara
bų pusę.

• Vokiečių poeto Heinės rank
raščius, nuo nacių paslėptus 
Amerikoje, nupirko Dueseldorfo 
miestas už 50,000 dol.

• 9 čekų ūkininkai ir 3 komu
nistų duoklių rinkėjai gavo 9 iki 
20 metų kalėjimo už sąmokslą 
slėpti derlių.

Pulk. Ismail Ege, buv. sovietą armijos špionažo karininkas, perbėgęs į 
Vakarus ar ne 1943 m., dabar gyvenąs VVashingtono pakeista pavarde, 
liudija kongresiniams komitetams, kad sovietų žinių agentūra Tass 
užsienyje užsiima inipinėjimu. (INS)
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Seštadieius, vasario 25, 1956

SO. BOSTONO ŽINIOS
TRUMPAI

— Kun. dr. A. Juška atvyko 
j So. Bostoną vasario 18 d. va
kare per New Yorką traukiniu, 
nes dėl audros skristi lėktuvu 
buvo neįmanoma. Tos dienos 
vakare tuoj atvykęs turėjo kle
bonijoje pasitarimą su A. L. R. 
K. Federacijos, vyčių ir at- 
kų veikėjais. Sekmadienį atna
šavo šv. Mišias ir pasakė pa
mokslą Vasario 16 minėjimo 
proga. Pirmadienį buvo išvy
kęs į Putnam, Conn. Antradie
nį lankė pažįstamus asmeniškai 
ir visuomeniniais reikalais. Tre
čiadienį sakė pamokslą ALRKF 
seimelio attdaryjjno proga, o 
paskui aktyviai dalyvavo sei
melio darbuose.

— Kun. A. Kontautas, Lietu
vos Vyčių centro dvasios .vadas, 
St. Sebastian vid. mokyklos mo
kytojas, atostogų proga vasario 
19 d. išvyko į Montrealį, Kana
doje.

— Žiemos vidurio atostogos

Bostono mokyklose pradėtos va 
sario 17 d. ir bus baigtos vasa
rio 27 d. šeštadieninė mokykla 
dirbs šeštadienį, vasario 25 d., 
normaliu laiku.

— Maldų puokštės už popie

žių Pijų XII surenkamos sek
madienį, vasario 26 d., arba tre
čiadienį, vasario 29, po vaka
rinių šv. Mišių. Šv. Tėvui kovo 
2 d. sueina 80 m. amžiaus, o ko
vo 12 d. — 17 metų popiežia
vimo.

— Kryžiaus Keliai mūsų pa
rapijos bažnyčioje apvaikščioja
mi kiekvieną penktadienį 3 vai. 
p. p. ir 7:30 vai. vak.

— Graudūs Verksmai gavė
nios metu būna sekmadieniais 
parapijos bažnyčioje 2:30 vai. 
popiet.

— Misionieriui kun. Svirneli’ii

paremti vasario 26 d. 3 vai. p. 
p. parapijos salėje po bažnyčia 
rengiama popietė. Visi kviečia
mi.

— A. Puskepalaitis, Mažosios 
Lietuvos lietuvių v e i kėjas, 
spaustuvininkas, jau kuris lai
kas yra apsigyvenęs So. Bos
tone pas p. Eitą.
— Adv. J. Grigalius jau nebei

na MDC komisionieriaus parei
gų, nes respublikonas guberna
torius Herter nepaskyrė jo nau. 
jam terminui. Adv. J. Grigalius 
yra demokratų veikėjas ir į tas 
pareigas buvo paskirtas tada, 
kai gubernatoriumi buvo a. a. M. 
Tobin. Pasibagiu3 terminui, į 
jo vietą dabar paskirtas respu
blikonas, vienos draudimo bend
rovės augštas pareigūnas.

— A. Keturakis yra apsigy
venęs 1 Dyer Avė., So. Boston, 
telef. AN 8-5393.

— Parapijos seselės mokyto
jos mokykloje prie bažnyčios į- 
rengė gražią lentą, kurioje iš
kabino eilę puikių Lietuvos vaiz 
dų ir mokinių piešinių.

— Poetui Faustui Kiršai š. 

m. vasario 13 d. suėjo 65 metai 
amžiaus. Mielas Poetas jau eilę 
metų gyvena Bostone ir dirba 
nelengvą darbą. Laisvalaikius 
skiria kūrybai.

— Vyčių susirinkimas įvyko 
jų patalpose vasario 14 d. V. 
Jociūtė gražiai pasirengusi da
vė skaitytinų knygų apžvalgą. 
J. Olevičius kalbėjo angliškai a- 
pie Vasario 16 reikšmę. Susi
rinkime dalyvavę kun. J. 2u- 
romskis, dr. J. Leimonas ir dr. 
P. Kaladė taip pat pasakė po 
žodį ryšium su Lietuvos nepri
klausomybės sukaktimi.

— Kun. K. Jenkinš, ligšiol 
buvęs Lowell lietuvių parapijoj, 
atkeltas į Roxbury airių parapi
ją. Tokiu būdu turėsime dar vie 
ną lietuvį kunigą Bostone.

— Agronomų susi rinkimas

kviečiamas dr. J. Petronio ini
ciatyva L. Piliečių Klube So. 
Bostone š. m. vasario 26 d. 3 
vai. p. p.

— 40 vai. atlaidai mūsų pa
rapijoje numatomi kovo 16 — 
18 dienomis.

— LB apygardos valdybą su
daro šie asmenys: V. Izbic- 
kas — pirm., A. Vasaitis — vi- 
cepirm., A. Vileniškis — sekr.,
B. Vitkus, J. Valiūkėmis ir V. 
Mačys — nariai.

— Mūsų parapijos jauniai 

sportininkai, kuriems vadovauja 
kun. A. Kneižys, dalyvavo arki
vyskupijos CYO krepšinio var
žybose ir savo apygardoje lai
mėjo visas 12 rungtynių. Da
bar vyks rungtynės tarp apy
gardų dėl arkivyskupijos čem
piono vardo.

— Spaudos kioskas, ilgą lai
ką veikęs po mūsų parapijos 
bažnyčia, jau kuris laikas ne
beveikia. Netrukus kioskas vėl 
bus atidarytas ir veiks kiek
vieną šventadienį po 10 vai. pa
maldų. Visos leidyklos prašo
mos tam kioskui siųsti pradžiai 
kiekiveno savo naujo leidinio po 
5 egz., nurodant pardavimo kai
ną. Siųsti tokiu adresu: K. Moc
kus, 614 E. 4th Str., So. Bos
ton, Mass.

— Sniego pūga Bostone ir jo 
apylinkėse siautė visą vasario 
18 d. Prisnigo ganą daug snie
go. Kuriam laikui turėjo būti 
sustabdytas autobusų susisieki
mas. Aerodrome lėktuvai taip 
pat sunkiai galėjo nusileisti.

— Talentų popietę rengia Stp. 
j ir Valentina Minkai š. m. kovo 
11 d. 3 vai. p. p. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Dr-jos salėje.

VVorcester, Mass.
Vasario 16 d. minėjimas 
Šv. Kazimiero parapijoje

Vasario 16 d. vakare Šv. Ka
zimiero parapijos salėje klebo
nas kun. A. Petraitis surengė 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventė paminėjimą. Programai 
vadovavo parapijos vikaras 
kun. M. Tamulevičius.

Šauniai išpildyta seselių mo
kytojų parengta meninė progra 
ma. Scena buvo gražiai deko
ruota, pritaikinta dienos šven
tės nuotaikai. Parapijos mokyk 
los mokiniai gražiai atliko dek
lamacijas, melodeklamacijas ir 
gyvą paveikslą, vaizduojantį pa 
vergtą Lietuvą. Priedo lietuvių 

į skautų grupė pašoko keletą tau
Įtiškų šokių.I

Kalbėjo tėvas Daučiūnas, MI
C, apibūdindamas sunkią dabar 
tinę Lietuvos būklę. Kun. J. Jut 
kevičius ir advokatas A. Mileris 
ragino visus lietuvius per JAV 
politikus, spaudą ir kitais bū
dais dirbti Lietuvos išlaisvinimo 
darbą. Lietuviai privalo būti pat 
riotais ne tik vasario 16 d., bet 
it kiekvieną dieną ir visur. Po 
kalbų kun. A. Petraitis sukal
bėjo maldą už žuvusius ir ko
vojančius už Lietuvos laisvę. Į 
šventės minėjimą prisirinko be
veik pilna parapijos salė. Surink 
ta aukų 114 dolerių parapijos 
mokyklos naudai.

Lietuvių studentų veiklos 

minėjimas

Vasario 11 d. Lietuvių Stu
dentų Sąjungos Worcesterio 
skyrius gražiai paminėjo 10 me
tų S-gos įsikūrimo tremtyje ir 
penkerių metų veikimo JAV su
kaktį. Paskaitą skaitė tik ką 
baigęs studijas Antanas Sužie
dėlis. Prelegentas iškėlė lietu

vių studentų pareigas Lietuvos į- Philadelpia, ’Pa.
ir lietuvybės atžvilgiu. Meninę; * ’
dalį atliko Nastė VaiLekaitytė, •Vakario 16-sios miinėjfcnaa hro-
padainuodama solo porą daine

lių, ir troliai Stroliai.
Nežiūrint blogo ir gilaus sn'e 

go, svečių buvo prisirinkę ir iš 
apylinkių kolonijų.
Kovo 11 d. ateit ininkai jungia 

koncertą

Kovo 11 d. 7 vai. v. Šv. Kazi
miero parapijos salėje Worces- 
terio ateitininkai sendraugiai 
rengia lietuviškų dainų koncer
tą. Programą atl.ks Bostono 
Šv. Petro parapijos choras, va
dovaujamas muziko J 
ko ir solistai.
VVorcesterio lietuvių jaunųjų 

meninių jėgų koncertas

Kovo 18 d. 7 vai. v. Lietuvių 
Piliečių (Ukėsų) Klube rengia
mas Worcesterio lietuvių jaunų 
jų menininkų ar dar tik beban- 
dančių savo meninius gąbumus 
koncertas-literatūros vakaras. 
Programa numatoma labai įvai
ri: solo dainos, pianas, akorde
onas, grupinis baletas, dram- 
korpas, deklamacijos, dailus 
skaitymas ir 1.1. Numatomos 
ir premijos už geresnius pasi
rodymus.
Šv. Kazimiero parapijos L. Vy

čiai rengiasi paminėti 50 metų 

veikimo sukaktį

tiškus vienybės ženkle

38-ji Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo sukaktis Phi- 
ladelphijoje buvo atžymėta visa 
eilė dėmesio vertų momentų, pa

Philadelphia Imjuirer popietinė 
je laidoje.

Minėjimas atitinkama progra 
ma įvyko vasario 19 d. Muzika- 
lio Klubo salėje, Allegeny Avė. 
Šis minėjimas reikšmingas tuo, 
kad bene pirmą kartą ši didžiau 
šia Philadelphijos lietuvių salė

ga pati didžioji aukotoja. Mano
ma, kad aukų suma prašoks pra 
ėjusiais metais surinktas aukas.

lietuvių komitetas iš savo kasos 
paskyrė $10.00. Po $5.00 auko
jo J. šumskis, J. Petravičius,

Meno ansamblis ir Stud. taut. broliai Jarai ir V. Skirmuntas; 
šokių grupė grąžiai atliko meni-' po $3.00 .— Grigaliūnas, K. Moc 
nę programą.

Minėjimas praėjo su gražiu 
pasisekimu, dar kartą pademon

kus ir J. Miliauskas; po 2 dol. 
M. Witkauskis, S. Budreckas, 
V. Anevičius, S. Valaitis, M.

likusių labai stiprius įspūdžius, negalėjo sutalpinti atvykusių j
, minėjimą. Per tūkstantį Phila-

Mmejimas buvo pradėtas va-
sario mėn. 12 dieną Bendruome
nės Balso valandėlės’atitinkama 
programa nuteikiant visus Phi
ladelphijos lietuvius Vasario 
mėn. 12 — 19 laikotarpį skirti 
Lietuvos nepriklausomybės ak- 

Kačins- to paminėjimui. Per tą savaitę 
.vyko visa eilė atskirų reiškinių, 
ne tik sustiprinusių minėjimo 
nuotaikas, bet sustiprinusių lie
tuvybės dvasią bei daugiau ar 
mažiau prisidėjusių prie Lietu
vos laisvinimo akcijos.

Vasario 15 dieną Šv. Kazimie
ro parapijos mokykla atliko mi
nėjimą savo mokyklos rėmuo
se. Į sceną kiekviena klasė įne
šė visą eilę vaizdų bei žodžių, 
primenančių Lietuvos nepriklau 
somybę ir daoartines kančias. 
Sekančios dienos popietines pa
mokas seserys kazimierietės 
skyrė tekstams iš lietuviškų 
knygų ir visoje mokykloje visi 
mokiniai turėjo kalbėti tiktai 
lietuvių kalba.

Šiemet sukanka 50 metų Šv. 
Kazimiero parapijos L. Vyčių 
kuopai. Kuopa rūpestingai ren
giasi paminėti savo veikimo su
kaktį gegužės .mėn. Šiais me
tais kuopos valdybą sudaro: 
pirm. A. Morkūnas, vicepirm. 
J. Lendis ir sekr. A. Ivaškaitė.

Vytės Ann Miller laiškas

Worc. Telegram redaktoriui

Vytė Ann Miller parašė Wor- 
cester Telegram redaktoriui laiš 
ką, kuris buvo laikraštyje at
spausdintas. Laiško autorė pri
mena, kad šiemet vasario 16 d. 
visi lietuviai minės Lietuvos ne
priklausomybės 38 metų atga
vimo sukaktį, kad Lietuva yra 
bolševikų pavergta ir dėkoja re 
daktoriui už vedamuosius straip 
snius apie Pabaltijo valstybes, 
ypač Myro Johnsonui, smerkian 
čiam bolševikinės Rusijos kolo
nializmą.
“Worcesterio Lietuvių Žinios” 

stiprėja

Praėjusių metų rudenį susto
jus “Amerikos Lietuviui”, pa
sirodė Lietuvių Bendruomenės 
Worcesterio apylinkės valdybos 
pirmininko V. Mačio suredaguo 
tas ir. litografu atspaustas Wor- 
cesterio lietuvių gyvenimo biu
letenis, pasivadinęs “Worceste- 
rio Lietuvių Žinios”. Pradžioje 
tas biuletenis atrodė labai var
gingas ir daugeliui atrodė, kad 
tai tik žaidimas. Bet biuletenis 
reguliariai kas antrą savaitę lan 
kė skaitytojus ir informavo apie 
vietos iic<V<ų gyVerjmąĮ kas 
kartą vis tobulėdanlis ir stip- 
rėdamas. Pagaliau apylinkės 
valdyba įsigijo rotatorių ir šian 
dien biuletenis spausdinamas 
rotatoriumi. Jo forma ir žinių 
apimtis žymiai pagerėjus. At
rodo, kad “VVorcesterlo Lietu
vių Žinių” ateitis užtikrinta. 
Linkėtina, kad jis pereitų į spau 
stuvėje spausdinamą Worceste- 
rcl lietuvių laikraštį.

“Worcesterio Lietuvių Žinių” 
metinė prenumerata $2.00. Re
dakcijos ir Administracijos ad
resas: V. Mačys, 71 Harrison 
St., Worcester 4, Mass.

Vasario mėn. 18 d. lituanis
tinė šeštadieninė .mokykla savo 
pamokų vieną valandą skyrė 
bendram Vasario 16-sios minė
jimui, kurio metu prof. dr. A. 
Vasys savo žodžiu visus šios 
mokyklos lankytojus sujungė 
į gražią patriotinę nuotaiką.

Tą pačią dieną ir senoji radi
jo valanda savo programos me
tu paminėjo Vasario 16-sios die 
ną. Į programą penketo minu
čių programėlei vykusiai įsijun
gė Šv. Kazimiero parapijos L. 
Vyčiai, vadovaujami E. Šauly
tės. \ •

Pamaldos visose trijose baž
nyčiose už Lietuvą buvo atlaiky 
tes vasario 16 dieną ir vasario 
19 dieną, t. y. iškilmingo minė
jimo dieną.

Vasario 16 dieną — Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo pro 
ga Philadelphijos Lietuvių Ben
druomenės atstovai, tęsdami 
praėjusiais metais pradėtąją 
tradiciją, nuvyko pas Philadel
phijos miesto burmistrą gauti 
atitinkamo turinio proklamaci
jos. Ta pačia proga jie įteikė 
burmistrui Liet. trispalvę, kuri 
buvo tuojau pakabinta prie ro
tušės, kad kalbėtų philadelphi- 
jiečiams apie Lietuvą. Vėliavos 
įteikimo proga mūsų atstovės 
tautiniuose rūbuose buvo nufo
tografuotos su burmistrą atsto
vavusiu pareigūnu. Ta nuotrau 
ka tilpo didžiojo dienraščio The

delphijos lietuvių pareiškė norą 
dalyvauti Lietuvos neprikl. su
kakties minėjime.

Minėjime pagrindinę kalbą 
šiais metais pasakė Liet. Lais
vės Komiteto narys, paskatinęs 
visus į vienybę ir savo svariais 
argumentais sustiprinęs viltį ti
kėti į Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą.
/ Minėjimui buvo prisiųsta ir 
Pennsylvįa/nijos gubernatoriaus 
Leader Vasario 16 proga išleis
toji proklamacija.

Gausiai susirinkusieji labai 
stipriai pritarė Rengimo Komi
teto paruoštoms rezoliucijoms, 
skirtoms JAV Prezidentui bei 
kitiem valdžios atstovams. Y- 
patingai karštai pritarimas bu
vo parodytas rezoliucijai lietu
vių vadovaujamų veiksnių vie
nybės reikalu.

Lietuvos laisvinimo reikalam 
ALTui aukos buvo renkamos 
didelio aukų rinkėjų būrio, ku 
tiems labai vykusiai vadovavo 
Liet. Bendruomenės valdybos 
iždininkas J. Adomonis. Minėji
mo metu buvo paskelbta surink 
toji suma $1,476.36, kuri nėra 
galutinė, nes 12 aukų lapų dar 
negrįžo. Jų tarpe dar nebuvo 
ir Liet. Banko direkcijos, kuri 
yra kasmet Vasario 16-sios pro-

struodamas Philadelphijos lie-'Baktis, M. Rakauskas, B. Juš- 
tuvių gražų vieningumą, kuris1 ka, A Novickis, J. Počiulis, S. 
patikrina visiems darbams pa- j Počiulis, A. Vadeiša, V. Petra- 
sisekimą. B. R. j vičius, ir F. Jurevičius. Kiti au-
__ i ko jo. po 1 dolerį. Viso $80.00.
Kenosha, wis.

Prof. M. Biržiškai aukos

Kenoshos lietuvių buv. trem
tinių komitetas, užjausdamas 
Lietuvos nepriklausomybės •ak
to signatarą prof. Mykolą Bir
žišką paskutiniuoju metu jį iš
tikusiose nelaimėse, padarė tarp 
Kenoshos lietuvių kolektą jam 
paremti. Tam reikalui Kenoshos

Šie pinigai vasario 16 proga 
pasiųsti prof. Mykolui Biržiš
kai. K-tas

Pagal Tarptautini Mokslo Insti
tutą, beveik 40,000 svetimšalių stu 
dentų, mokslininkų ir daktarų pra 
leido 1954-55 akademinius metus 
JAV.

KOKIĄ YRA

VAIKO
NUSILPIMO
PRIEŽASTIS?

Ar valkas paliegęs, nejudrus, piktas? Ne
valgo ar nemiega? Gydytojas žino, kad 
šis nusilpimas gali būti nuo Įvairių prie- 
žaSčių. Tikroji priežastis dažnai gali būti 
peristaltinis sulletėjimas pasekmėje blogo 
Įpročio ar dietos. Šiuo atveju “Gomozo* 
gali būti reikalingas. Kaip ir pagal d-ro 
receptą, gaunamuose vaistuose, Dr. Peter’s 
“Gomozo” sąstate yra keletas mediciniškai 
užtvirtintų dalykų, kurie: 1) ramina ir 
šildo sutrikusį skrandi; 2) atleidžia vidurių 
išpūtimo skausmus; 3) suteikia neskubi* 
nantį palengvinimą nuo sukietėjusių vidu
rių, kurie yra priežastim aukščiau išvar
dintų simptomų, švelnus. Gero skonio. Iš
parduota virš 20,000,000 bonkų. šeimos 
dydžio bonka $1.65 vaistinėse. Bandykite 
Dr. Peter’s “Gomozo”... absoliutiškai nie
kas kitas taip nepagelbės-
Jei jūsų vaistinė neturi, tad pasiųskite $1 
už 11 oz. bonkų (su jūsų vardu, adresu)
šiuo adresu: GOMOZO, liepi. 671-46 
4541 N. Itavensivood Avė., Chicago 
40, III.

SIUNTINIAI f LIETUVĄ
Lietuvių bendrovė OVER- 

SEAS CARGO CO., atstovau
janti didelę anglų firmą HAS- 
KOBA Ltd., Londone, siunčia 
į LIETUVĄ ir kitus kraštus 
siuntinius su vilnonėmis me
džiagomis, maistu, avalyne, 
vaistais ir kit. 100% garantija 
— pilnas draudimas. Visus rei
kalingus mokesčius sumoka 
siuntėjas, gavėjui mokėti nieko 
nereikia. Siuntiniai siunčiami iš 
Londono, Anglijos, tad labai 
greitas pristatymas.

Prašykite mus siunčiamų į 
LIETUVĄ gėrybių sąrašų:

OVERSEAS CARGO CO. 

4426 S. Rockwell St. 
Chicago 32, Ui.

Tel. YArds 7-4337

TELEVIZIJOS
ir Radio Aparaty Taisymas

Sąžiningai ir garantuotai darbai 
M. RIMKUS, 4517 S. 8awyer St 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

PADEKIME ARTIMIESIEMS
LIETUVOJE IR SIBIRE

Priimame žodžiu ir raštu pil
nai apmokėtus medžiagų, ava
lynės, maisto ir vaistų užsaky
mus, parinktus i® katalogų, iš
valome ir persiunčiame varto
tus drabužius į Lietuvą, SSSR 
teritorijas ir visą Europą. Tu
rime didelį patyrimą visame 
Amerikos žemyne. Garantuoja
me 100%. Siuntinius išsiunčia
me kasdien. Lietuviškas ir są
žiningas patarnavimas.

Dirbame 6 dienas savaitėje: 
8:30—6:30 vai.
PATRIA GIFT PARCEL CO. 

3741 W. 26th Street, 

CHICAGO, ILL.
Tel. CRawford 7-2126

^JUCUS^SISTERS^ReTt AUGANT* £ 
(Naujai) dabar atidarytai I

F Galima gauti rūgščių kopūstų ir kitų skanių H 
lietuviškų valgių. Atidarytas per visą naktį. |

X 29 metai toje pat vietoje. M
S 1608 W. A7lh JĮel.^A 34670J

---------------------------------------------------------------------------------------------tk
Mes siunčiame a|Klr»iistUH siuntinius i LIETUVĄ, Ukratjtn^. Rusiją, ir 
visus Rytų Europos krafttus. Pradedant 1956 m. didelė nuolaida daik
tams, užsakomiems Anglijoje. ___

J. KAMIENSKI 
JANIQUE T IAB IMG C0.

SKUBIAUSIAI IR PIGIAUSIAI PATARNAUJA SENIAUSIA 
EXPORTO FIRMA.

Chicago, UI. — 2314 W. Chicago Avė. Tel. BR. 8-6780 
Buffalo, N. Y. — 1162 Broadway. Tel. FI-1272 

I’erslunilino tr muitų mokesčiai apmokami mūsų įstaigoj, 
tėvynėje nieko nemoka. Atvykite ar skambinkite, j mūs 

dėl Informacijų Ir kalnaraščlų.
{staiga atidaryta kasdien, šeštad. ir sekinad. nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vak

Avimos 
mūsų (staigų

4>
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Pabalti jos Valstybių Pašto Ženklai
mano specialybe. Vidutinės kainos. Taip pat turime pašto ženklų ir 
kitų Europos kraštų; ir kaikurių retų ženklų. Dėl kainų sąrašo ra

šykite: Mr. E. VILNIS — Stamp Shop, 7 Beaconsfield Terrace Rd., 
Hammersmith, London, W. 14, England.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Siunčiame dėvėtus ir naujus drabužius, medžiagas, vaistus ir 

maisto produktus,. Senus ir naujus daiktus priimame ofise.
Galima siųsti ir paštu.

Visi siuntiniai siunčiami su jau apmokėtu muitu ir 
pristatymas garantuojamas 

REIKALAUKITE KATALOGŲ 
Taip pat siunčiame daiktus užsakomus Anglijoje. 

Siuntiniai pristatomi gavėjui 5—6 savaičių bėgyje.

T. KUCZEWSKI & COMPANY
4035 So. Richmond St. Tel. FRontier 6-6399
Ofisas atdaras: Nuo pirtnad. iki šeštad., nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

Mūsų bankas buvo saugi vieta taupyti praeityje, mes norime 
Jums pagelbėti ir dabar. Ar norite taupyti, ar atidaryti einamąją 
sąskaitą (checking account), ar gauti paskolą, mes visa tai galime 
Jums sutvarkyti gerai ir greitai.

METROPOLITA1N STATE BANKAS yra atsižymėjęs savo 
stipria ir pavyzdinga laikysena. Jis pergyveno abu pasaulinius ka
rus ir depresiją ir indėlininkams išmokėjo pinigus pagal parei
kalavimus.

METROPOLITAN STATE BANKAS yra pirmasis ir vienin
telis LIETUVIŠKAS Valstybės bankas visoje Amerikoje.
Visi indėliai iki $10,000.00 apdrausti FederaI Deposit Insurance 

Corporation, VVashington, D. C.
Kviečiame ir Jus atvykti tuojaus pat į mūsų banką ir pasi

naudoti jo patarnavimais, kurie palengvins Jūsų rūpesčius.

ETROPOLITAN STATE 
BANK

2201 West Cermak Road
Chicago 8, Illinois Tol.: Vlrginia 7 - 6430

Didžiausias dramos pastatymas Chicagoje
Dalyvauja 30 Chicagos lietuvių vaidintojų. (i skirtingi scenovaizdžiai. Sulenkėjusių 

bajorų siausmas ir lietuvių baudžiami inkų kančios. Istoriniai skriaudėjų ir skriaudžia
mųjų kostiumai. Visa tai parodoma nepalyginamą pasisekimą turėjusioj Lietuvoje vai
dintoje J. Petrulio dramoje.

G IV T X Z't < T w-l MPRIEŠ SROVĘ
(Liaudies dainiaus kun. A. Strazdo—Strazdelio gyvenimas)

Statoma kovo 3 ir 4 d. Marijos Augštesniojnj Mokyki. California ir Marąuette Rd. kamp 
KOVO 3 d., ŠEŠTADIENI, PRADŽIA 7 VAL. 3(1 MIN.
KOVO 4 d., SEKMADIENI, PRADŽIA 3 VAL. 30 MIN.

Pamatysite, kaip baudžiauninkai buvo mainomi j šunis ir šaudomi vietoj zuikių
Sunkieji baudžiavos laikai primins dabartinę raudonąją baudžiavą pavergtoje Lietuvoje.

Vietos numeruotos. Įsigykite biletus iš anksto, kurie platinami visose Chicagos lie
tuviškose apylinkėse.

JAV Lietuvių Bendruomenės Chicagos Apygardos Valdyba
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KREMLIAUS BLEFAS
Dabartiniai Kremliaus ponai, pasmerkę mirusįjį vadą Sta

liną ir jo visą politiką, augščiausios tarybos (1,600 asmenų) 
suvažiavimo proga pasisakė būs'ą "geresni” negu buvo Stalinas 
ir net "geresni” už patį Leniną.

Šitie pažadai buvo daromi nevien tik sovietų žmonėms ap
gaudinėti, bet ir komunistinei medžioklei užsieniuose pagyvinti.

Dabartinis komunistų "bosas” Nikita S. Chruščevas savo 
kalba augšč. tarybos suvažiavimui tikrai daug optimizmo pa
žėrė. Anot jo, Sovietų Sąjungoj visi dalykai "puikiai vyksta”. 
Jisai kalbėjo, kad komunizmas yra globalinė sistema, ir todėl 
jis ir be karo gali pasaulį užkariauti. Kapitalizmas gamina dau
giau negu gali parduoti ir todėl jis eina prie susmukimo. Svar
biausia, kad Sovietų Rusija šiandien esanti antroji pasaulio 
pramonės jėga ir visai netrukus užkopsianti į pirmąją vietą.

šitaip pasigyręs Chruščevas padaro šias drąsias išvadas: 
pasauliui kito pasirinkimo nebėra — įgyvend:nti koegzistencijos 
idėją (kapitalizmo sugyvenimą su komunizmu) arba kariauti.

Komunistų pavergtuose kraštuose, visuose be išimties, žmo
nės skursta ir kenčia. Jie laukia laisvės ir geresnio gyvenimo. 
Suprantama, kad nepasitenkinimas ten didėja. Tai vienur, tai 
kitur ir riaušės įvyksta. Kad žmones nuramintų, Kremliaus 
"bosai” turi kalbėti optimistiškai apie savo politiką, apie ateitį 
ir žadėti, daug žadėti. Laisvame pasaulyje yra ir neutralių 
valstybių, dėl kurių varžosi Vąkarų demokratijos ir komunis 
t nis frontas. Toks blefas, kokį skelbia Bulganinas, Chruščevas 
ir Mikojanas yra reikalingas ir visų kitų kraštų komunistinėms 
penktosioms kolonoms, kad sustiprintų jų veiklą ir jas pa
drąsintų.

Užsimindamas apie prekybą, Chruščevas irgi giriasi. Esą 
jų konkurentai Vakaruose esą silpni ir vis dar silpnėja. Todėl 
jis mano, kad Vakarai neturi kitos išeities, kaip tik priimti ko
munizmą kaip realybę ir plačiu mastu pradėti prekybą su ko
munistiniu pasauliu. Anot jo, "dviejų kelių nėra — arba koeg
zistencija, arba labiausiai naikinantis karas istorijoje. Trečios 
išeities nėra”.

Į tai atsižvelgdamas, Chruščevas pataria Jungtinėms Ame
rikos Valstybėms priimti Bulganino plana, kurį jis pasiūlė pre
zidentui Eisenhoweriui dviejuose savo laiškuose. Prie to pasiū
lymo Chruščevas mano pridėjęs šį tą naujo. Bet tai tik naujų 
bereikšmių žodžių krūva. Chruščevas pridėjo tai, kad JAV pa
sektų Indijos premjero Nehru ir komunistinės Kinijos Chou En- 
lai susitarimą. Vadinas, kad ir prez. Eisenhoweris panašiai 
susitartų su Bulganinu.

Tasai susitarimas turėtų šiuos penk;s punktus: abidvi pu
sės pagerbia viena kitos teritorinę neliečiamybę ir nepriklauso
mybę: viena antros nepuola; nesikiša į vidaus reikalus; lygybė 
ir bendras gėris; taikingoji koegzistencija. Jei tokio susitari
mo neįvyksią, tada bus pradėtas dar didesnis ginklavimasis, o 
toks žaidimas esąs labai pavojingas taikai.

Sovietų pažadais netiki Vakarai, ypač netiki JAV. Pre
zidentas Eisenhovveris Bulganino pasiūlymus yra atmetęs, nes 
jie yra tik tušti žodžiai. Prezidentui ir kitiems politikams Va
karuose yra labai gerai žinoma, kad Kremlius nėra pagerbęs 
jokios sutarties su užsieniu. Jis visas sutartis yra sulaužęs.

Prie Chruščevo ir jo bernų blefo dar galima, o ir reikia, 
paminėti pagyrimus neutraliosioms valstybėms, kad jas pritrau
kus prie komunistinio fronto. Kremlius jau ir taip galvoja, kad 
tokia Indija ir kiti neutralieji vra drauge su komunistiniais 
krašta;s "taikos zonoje”. Neutralieji — tai stambus komunistu 
priedas. Taip mano Chruščevas. Taip ir yra. Norint pasaulį 
išgelbėti nuo raudonojo teroro ir vergiios, nė valstybės, kurios 
dar turi laisvę, nė paskiri žmonės jokiu būdu negali pasilikti 
neutralūs kovos su komunizmu atveju.

£R<mticA ?afanJcf ei

Gavėnios laiško vietoje 
VYSK. V. BRIZGYS

Be abejo paskaitysite, ką ga
vėnios proga parašys jūsų gy
venamos diecezijos vyskupas. O 
Lietuvoje gyvenantieji vyskupai 
vargiai galės ką nors parašyti 
savo tikintiesiems. Šios mano 
mintys neturi ganytojinio laiško 
pretenzijų. Tai tik privačios 
mintys gavėnios nuotaikų pro
ga.

Kai prityla pasaulio linksmos 
nuotaikos, kai ir Užgavėnių pa
silinksminimų vakarai jau pra
eityje, patogu palyginti tas dirb 
tinio džiaugsmo nuotaikas, ypa
tingai netvarkingą prisirišimą 
prie tokių džiaugsmų su gavė
nios primenama Kristaus kan
čia, gyvenime mūsų sutinkamais 
ar laisvai užsidedamais kryže
liais.

— Tarpe žmogiškų jausmų ir 
Kristaus kryžiaus yra tas skir
tumas, kad žmogiškieji džiaugs
mai paragauti nusibosta, gi kry 
žiaus laimės juo daugiau patiri, 
juo daugiau ji pažadina jos 
troškimą (Šv. Ignacijus Loyo- 
la).

Šv. Teresės Akvilietės šūkis 
buvo: “Arba kentėti, arba mir
ti: visada gyventi, kad kentė
jus i”

šventieji Vincentas Pauiletis, 
Antanas Paduvietis, Pranciškus 
Asyžietis patys jieškojo progos 
kentėti, net kankiniais numirti.

Kas žino, kaip būtų nugyvenę 
visi čia išvardinti ir daugybė 
jiem8 panašių, jeigu būtų bijoję

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

PRANCŪZIJOS POLITINES GAIRĖS
J. I.ANSKORONSKIS, mūsui Inuidradarbis Praneilzijoje

Retai kada IV Prancūzijos 
RespubEkos vyriausybės įkurdi
nimas buvo pasiekęs tokią balsų 
daugumą kaip šį kartą. Guy 
Mollet sudaryta vyriausybė: 
420 balsų už, 71 prieš ir 83 su
silaikė. Tokia aritmetika neiš
reiškia nė partijų sutartos dau
gumos, nė programos pagrindu 
vyriausybei pareikšto pasitikė
jimo daugumos. Ji tėra parla
mentinių žaidynių kompromisas 
ir spekuliatyvinio pobūdžio ma
nevras (palauksim — pamaty
sim!), todėl reikalinga paaiški
nimų.

Parlamento pirmininkas, kaip 
žinoma, buvo išrinktas komu
nistų balsais. Jų balsus atme
tus La Troquer nebūtų išrink
tas. Aštriai todėl stovėjo klau
simas, ar balsuojant vyriausy
bės investitūrą pasikartos liau
dies fronto balsavimas ir tuo 
pačiu socialistų visiška priklau
somybė nuo komunistų arbitra
žo ir nuo jų kaprizo betkada tą 
socialistinę vyriausybę nuvers
ti.

Šį kartą aritmetika parodo, 
kad, atmetus komunistų balsus, 
dar pasilieka stipri 273 balsų 
dauguma. Kita darytina išvada 
yra, kad liaudies frontas, vadi
nasi komunistai su “respubliko 
niškojo fronto” grupėmis, gali 
sudaryti valdančiąją daugumą 
daugiau 300 atstovų, bet tada 
socialistai pavirsta komunistų 
belaisviais. Socialistai vengia 
tapti komunistų įkaitu ir visaip 
nori jų “talka” nusikratyti. Ta

čiau komunistai agitacijos už 
“liaudies frontą” neatleidžia ir 
neatleis. Ta agitacija varoma 
parlamente, ji vyksta per spau
dą, spraudžiasi į įvairias orga
nizacijas, dar daugiau skaldo 
ir taip jau ideologiniai suskilu
sius sindikatus, ji kalama darbi
ninkijos masėse. Nuosaikiosios 
spaudos antikomunistinė pro
paganda, kad ir kaip "intelektu
aliniai” pagrįsta, pasiekia tik 
inteligentus ir revoliucijos šmėk 
la įsibaiminusius, bet politiniai 
mažai veiksmingus "vidurinių 
klasių” sluogsnius arba komu
nistų esmės nesuvokiančius ir 
tai propagandai abejingus smul
kaus rango piliečius: ir komu
nistams paėmus valstybės vai
rą, kepėjai keps duoną kai ke
pę, krautuvių, restoranų ir ba
rų personalas tarnaus kaip tar
navęs, batsiuviai taisys batus 
kaip taisę, mūrininkai, dažyto
jai ir kiti statybos specialistai 
triūsis ir toliau prie savo įpras
to darbo, visų rūšių transporto 
darbuotojai — geležinkeliečiai, 
autobusų tarnautojai, laivinin
kai nemano, kad kas nors jų 
darbo sąlygose pakitėtų ir pan. 
Daugelis palieka abejingi “ple
palams” apie laisvės suvaržymą. 
Tokia jau visur yra apipuvusios 
demokratijos “buržuazijos” lai
kysena, kol perkūnas netrenkia. ir

Todėl nenuostabu, kad komu
nistų veržimuisi įkurdinti liau
dies frontą aplinka yra palanki. 
Šiuo metu jie dar tenkinasi vien 
pastangomis atriboti socialistų 
vyriausybę nuo dešiniojo bloko 
balsų. Tam pavykus, jie statytų 
kietesnius reikalavimus juos pa- 

Ta-

ti, neišduoti savo vertės ir gar
bės.

Bene 1951 metais buvo pir-i čius į vyriausybę įsileisti

kančios, apsimarinimo. Nors 
tiek yra aišku, kad juos ligi 
dabar nedaug kas būtų minėjęs.

Šventieji Vincentas, Antanas, 
Pranciškus nepasiekė jų jieško- 
to kankinio kryžiaus. Teresės 

^troškimas visada gyventi, kad 
kentėjus, taip pat neišsipildė. 
Dar ilgokai prieš mirtį baigėsi 
jos penkiolikos metų fizinės 
kančios, praėjo daugybė sutiktų 
sunkumų darbuotėje ir jinai mi
rė ne kančioje, o matydama sa
vo darbo pasisekimą.

O yra daug .žmonių, kuriems 
tenka gyvenime sutikti didesnių 
kryžių, negu jie iš anksto no
rėtų. Ir juose žmogus pažįsta 
save. Tas, kuris nėra pratęs į 
jokią kovą, nėra pratęs apsima
rinti, atsistojęs pavojaus, kan
čios akivaizdoje, staigiai pa
junta visą lepaus gyvenimo bai
sumą. Tokius asmenis dažnai 
nugali baimė, jie lengvai neten
ka pusiausvyros ir, jeigu gali, 
“šoka plaukti pavandeniu” visai 
negalvodami, kokios bus jų el
gesio pasekmės.

Yra kitokių žmonių. Ir lie
tuviai savo tarpe turime asme
nų, praėjusių ne tik pro pavo
jus, bet patyrusių visą mūsų 
laiko žmogaus sukurtą pragarą. 
Jie ir didžiausių kančių metu 
neturėjo pagundų “plaukti pa
vandeniu”, o iš kančių ištrūkę 
jie jaučiasi laimingi, kad pa
jėgė prisiimti kančias, nepabug-

mą kartą po 20 metų kunigo at
lankyta viena seserų .vienuolių 
misija Pacifike. Nuolat gyve
nančio kunigo ten niekad nebu
vo, o prasidėję karai sutrukdė 
ir retą atsilankymą. Ten likę 
vienuolės 20 metų neturėjo ga
limybės nei išpažinties atlikti, 
nei Komunijos priimti, daug 
kartų kentėjo bado kančią, dau
gybes visokių sunkenybių. At
lankytos po 20 metų be galo 
apsidžiaugė gavę dvasinį patar
navimą, bet nenorėjo iš savo 
misijos važiuoti, nes ten jų bu
vo tiek kentėta, kad ir vieta, ir 
žmonės atrodė brangiausiu da
lyku pasaulyje.

Rožė didžiuojasi savo grožiu 
tarpe spyglių. Kryželiai ir kry
žiai suteikia daugiau džiaugsmo 
negu sau pataikavimai. Kas ga
lėtų tikėti, klausia Ignacijus Lo- 
yola, kad šv. Laurynui ugnies 
liepsnos atrodė rožių žiedais, jei. 
gu patys to nepatirtume?

Spygliai gina rožę. Kančios 
ir apsimarinimas saugo sielą 
nuo netyrumų ir nuodėmių.

eifinlai socialistinė. Guy Mollet 
iškėlė tik kelis socialinius užsi
mojimus, labai nuosaikius, be
veik v.siems ].r imtinus. Dauge, 
lis tų užsi.r.ojimų siejasi su nau
jomis išlaidomis. Vyriausybės 
galva tačiau pabrėžė, kad jo
kios naujoj išlaidos- nebus da
romos nepasiūl.us tuo pat metu 
pailamentui finansavimo prie
monių, suderintų su maksimum 
ekonomijos tam tikrose biudže
to pozicijose. Ta taupymo poli
tika neprivalo paliesti viešųjų 
darbų ir industrinių įrengimų 
atnaujinimo ir plėtimo progra
mos (tai yra viena socialistams 
rūpimo pilno darbo jėgos panani 
dojimo priemenių). Visaip bus 
rūpinamasi pinigo stabilumu. 
Pinigo nuvertinimas esąs paran
kus tik spekuliantams. Jis yra 
pragaištingas piliečių masėms, 
jis yra žalingas valstybei. Tuo 
keliu siekiamas socialinis teisin
gumas tegali būti pražūtingas. 
Pareiškimu dėl franko stabilu
mo išlaikymo Guy Mollet šiek 
tiek išblaškė įvairius gandus ir 
abejingumą dėl jo devaliuacijos. 
Birža stabilizavosi. Nuosaikieji, 
vadinasi dešinieji, buv0 apra
minti.

da greitai komunistų partija 
perimtų praktišką vadovavimą 
visoms kairiosioms jėgoms ir 
faktinę vyriausybės kontrolę.

Liaudies frontas komunis
tams yra, jei ne vienintelis, tai 
bent tiesiausias, ir kas svar
biau — tautos akyse legalus — 
kelias paimti .valdžią ir ją sau 
monopolizuoti, politiniai sulikvi- 
duojant kitus kairiuosius savo 
sąjungininkus. Socialistų vadai 
tai žino. Guy Mollet, nors pali
ko ištikimas respublikoniškojo 
fronto santarai neiti į jokias de 
rybas su dešiniuoju bloku iki 
savo vyriausybės deklaracijos 
paskelbimo ,nieko nepareiškė to
kio, kas būtų nesuderinama su 
kitų partijų programa. Taip e- 
sant, visa deklaracija yra gana 
blanki ir ji yra daugiau intenci
jos išdėstymas, kaip praktiškų 
metodų ir priemonių toms in
tencijoms įvykdyti išreiškimas. 

Socialinė politika
Pirmiausia pažymėtina, kad 

programa jokiu būdu nėra spe-

BIRUTĖ PCKELEV1C1ŪTĖ

36 tęsinys
Kiškio bažnyčios aš labai bijau, nes kai Vladas ima 

mane už ausų kiloti augštyn, man net grikši kaulai — 
kažkur apie smilkinius.

Bet tuo laiku atsiveria durys. Ant slenksčio stovi 
mama ir tėtis.

Vladas paleidžia mano rankas.
Aš trinu skaudamą riešą pašonėn, pažvelgiu į Vla

dą ir juntu keršto saldumą, tekantį visais savo sąna
riais.

— Mama... — sakau, lėtai dėstydama žodžius, — 
ar tu žinai, kas Vladas bus, kai užaugs?

Vlado veidas pabąla. O aš tęsiu toliau:
— Tu žinai, mama, ką jis darys?
Vladas man primina koją:
— Tylėk! — sušnabžda jis maldaujamai. — špun

tą, tylėk! t
— Vladas bus karininkas! — garsiai surinku. — 

Jis bus karininkas!
— Ne! — ginasi Vladas. — Ne, Prane, ji meluoja!
— Jis nori būti karininku, — šaukiu įsismaginu

si. — Jis pats man sakė...
Vladas staiga nutyla. Ir nekalba visą vakarą. Jis 

ir manęs nežnaibo, valgant vakarienę, ir nesijuokia, kai 
tėtis pasakoja apie storąjį poną Dumčių, ir nešvilpauja 
dėdamas veršenikėn rytdienos knygas. Pasikloja lovą, 
užsisuka sienon ir užsiverčia antklodę ant galvos.

Šį vakarą aš išdaviau didžiausią jo paslaptį.

Užsienio politika
Prancūzijos pašaukimas buvo 

pasiliksiąs bendradarbiauti 
tarptautinės taikos organizavi
me. Vyriausybės energija šia 
prasme bus koncentruojama į 
tris punktus: saugumą; bendrą 
nusiginklavimą, tuopatmetinį ir 
kontroliuojamą; Europos jungi
mą. Atlanto Pakto organizavi
mas yra ir taikos, ir laisvės ga
rantija. “Mes esame demokra
tai ir socialistai”, sako Guy Mol
let, “todėl mes esame pakto su
stiprinimo šalininkai”. Jis pri
dūrė, kad jokiu būdu nereikia 
vengti betkuriomis progomis de 
rybų su Sovietų Sąjunga, bet 
“be silpnybės”.

Europos organizavimas yra 
sudėtinga ir ilgametė problema. 
Nereikia pamiršti, kad Guy Mol 
let yra Strasburgo Europos Ta
rybos pirmininkas, o vienas žy
miųjų “europiečių” (Pineau) y- 
ra užsienio reikalų ministeris. 
Kol jie bus prie vyriausybės vai 
ro, jie moraliniai negali neveikti 
Europos jungimo naudai. Viso 
pasaulio “europ'ečiai” laukia, 
kad jų vaidmuo padės vėl visus 
klausimus pajudinti. “C. E. D. 
yra palaidota”, sako G. Mollet, 
“bet tatai nereiškia, kad Pran
cūzija nepajėgs nugalėti nusivy
limų”... Guy Mollet yra Jungti
nės Europos pilna žodžio pras
me šaVninkas. Tačiau nugalėti 
nacionalinius suverenumo kliu
vinius Europoje, ir daugiau gal 
pačioj Prancūzijoj, šiuo metu ne 
lengva. Todėl Europos Taryba
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Du buvę vnblžios tnniuiitojai .Toseph Rnhitisatt (knnėje) ii Mnrtiii 
Kui'ttscli pricsniiicrikietiškni veikliu tirti komiteto posėdyje S3 kurtus 
pasišaukė sau j pagalbi] .IA\ konstitucijos 5 pnragruli], atsisuk vilniui 
Išsakyti, ar jie yra buvę komunistai. (INK)

jau seniai perėjo prie palaips
nio Europos jungimo politikos, 
vad’nasi prie palaipsnio viršna- 
cionalinio suverenumo įgyvendi
nimo paskirais visą Europą lie
čiančiais klausimais. Ir tokiai 
politikai C. E. D. sužlugdymas 
sudarė smūgį. Tačiau kiek anks
čiau sukurta Anglies ir Plieno 
Europinė Bendruomenė gyvuo
ja ir tolydžio stiprėja. Jos pa
vyzdžiu jau seniai rengiami pro. 
jektai kitoms panašioms bend
ruomenėms steigti.

Naujoji vyriausybė savo dek
laracijoj pasisako visaip rem
sianti Mesinos nutarimų įgyven
dinimą. Briusely posėdžiauja 
tarpvyriausybinis studijų komi
tetas tų nutarimų projektams 
rengti. To komiteto darbus do
minuoja du planai: bendros rin
kos steigimas ir atominės ener
gijos europinės bendruomenės 
steigimas. Jei europinė rinkos 
bendruomenė skaidosi į “atski
rus rimtus” padalinius, reikalin

ga visos eilės gilesnių studijų ir 
atskirų projektų įgyvendinimas 
yra ilgametis procesas, tai ato
minės energijos projektas Briu
selio komiteto jau yra suformu
luotas. G. Mollet deklaracijoje 
pareiškė: “Dar prieš šią vasarą 
vyriausybė tikisi sudaryti ‘Eur- 
atomo’ sutartį”... Plačiau tuo 
klausimu pasisakyti šio straips
nio rėmuose neįmanoma.

(Bus daugiau)
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Jau išėjo iš spaudos
ANATOLIJAUS KAIRIO

4 veiksmų istorinė pjesė iš 1863 
metų sukilimo ir spaudos 

uždraudimo laikų
LAISVĖS MEDIS

Reikalaukite visuose knygynuose, 
kaina tik $1.00

Užsakymus su pinigais siųskite:
DRAUGAS,

2334 So. Oakiey Avė. 
Chicago 8. III.
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TRAPPIST CHEESE 
F O R L E N T

Mild full-flavored GETHSEMANI CHEESE ccmes to you 
from the famed cheese cellars of Gethsemani Abbey.

This natūrai, soft eurd rennet cheese is made from a 
secret, age-old Trappist Formula in a n up-to-date modern 
plant. GETHSEMANI CHEESE is foil-wrapped to preserve 
its distinetive character and is mailed in attractive cartons, 
ready for the table.

GETHSEMANI Trappist Cheese 
1 Lb. Cake $1.75 P.P.------------3 Lb. Cake $4.95 P-P.

Send your order to:

FATHER CELLARER, Abbey ef Gethsemani, 
Trappist, Kentucky

Vladas turi gražų baritoną ir nuostabią klausą. 
Tarp jo knygų nuolat mėtosi gaidų lakštai: jis dainuoja 
visas pirmąsias partijas penktos klasės operetėse.

— Vladai, — sako vieną dieną tėtis, — ar norėtum 
mokytis muzikos? Aš tau nupirkčiau smuiką.

Vlado veidas apsiniaukia.
— Smuiką? Aš nečirpinsiu smuiku, Juozai. Aš 

noriu pūsti dūdą gimnazijos orkestre.
Ir Vladas pučia dūdą.
Per Antanines mudvi su mama nusileidžiam Luk

šio gatvėn, pasižiūrėti prezidento vardinių parado. Ma
ma mane pasodina ant hydranto stulpo ir aš matau, 
kaip nuo prezidentūros sodelio užsisuka vis naujos gim
nazijų gretos.

— Štai, jėzuitai — su mėlyno aksomo kepurėm; 
už jų saulietės, raudonos, lyg vyšnios... Matai vėliavoj 
šventą Kazimierą su lelija? Ten va, Kauno Trečioji 
gimnazija, — aiškina .mama.

— Kur Vladas? Parodyk man Vladą! — įkyriai 
kartoju.

— Palauk, bus ir Vladas. Va, Špuntą! ,,Aušra“! 
Dabar gerai žiūrėk... Matai dūdas?

Gretos artėja. Aš prisidengiu ranka akis nuo 
saulės.

— Vladai! — staiga surinku ir vos nenusiritu nuo 
stulpo. — Mama! — traukiu mamą už rankovės. — Ma
tai Vladą?...

O Vladas oriai žygiuoja, pūsdamas išrangytą dūdą, 
žvilgančią spindulių atšvaitais, apsivyniojusią apie jo 
liemenį, lyg geltoną smauglį. Jo skruostai išsipūtę, pa
smakrė įsirėžusi kieton apykaklėn, kaktoj tvinkčioja 
statmena gysla. Už jo dzingsi skardinės lėkštės, dunda 
būgnas, o Vladas eina Lukšio gatve, pačiame gimnazi
jos priešaky, pūsdamas auksinę dūdą — stiprus, dide

lis ir svetimas. Ar tai mano Vladas, kurį aš kandžio
ju, žnaibau, pešioju už plaukų?...

Orkestras nutolsta Laisvės Alėjos užsisukime, bet 
aš dar tebeatskiriu iškeltą Vlado dūdą. Štai kodėl jis 
nenorėjo groti smuiku! Štai kodėl...

Nes kas gali prilygti giedriai parado dienai, kai 
saulės spinduliai blykčioja atšokdami nuo žėrinčių dū
dų, kai dreba dulkėtas grindinys, trenkia ryžtingas 
maršas ir uždega žygiuojančių berniukų širdis iki šiol 
nepatirta ugnim — kovotojų ir užkariautojų džiaugs
mu.

Ir man baisiai gaila, kad aš klibinsiu negyvus kla
višus, treplensiu su gaidų sąsiuviniais Italijos gatvėn 
ir ten trokšiu drauge su vaškinėm rožėm, užkištom už 
veidrodžio. Pasidaro neišpasakytai liūdna, kad mane 
leis mokytis skambinti pas kuprotą panelę Pšcdzieckai- 
tę, kad aš niekad negalėsiu pūsti auksinės dūdos...

Bet mokslas Vladui nekaip sekąsi.
Nieko nepadeda nei ilgi vokiečių kalbos špargalai, 

išmarginti plonyte plunksna, užkišti už švarko ranko
vės, nei geometrijos teoremos, surašytos ant delno. Jau 
nuo ketvirtos klasės jis pradeda dienyne trinti dvejetus, 
klijuoti lapus, padirbinėti tėčio parašą.

Šitoms gudrybėms galas atėjo nelauktai.
Vieną dieną klasės auklėtojui — storam plikiui su 

dryžom kelnėm ir. raginiais akinių rėmais, užslinko ne
pasitikėjimo šešėlis. Jis nuodugniai apžiūrėjo įtartiną 
dienyną, išsikvietė tėtį ir juodu užgriebė Vlado sukty
bių šaknis.

Tą vakarą tėtis grįžo namo vėlai. Jis nutrenkė su
klastotą dienyną ant stalo, pasišaukė Vladą ir, net ne- 
nusimetęs lietpalčio, sunkiai susmuko kėdėn.

— Vladai, — tyliai pratarė jis, — kas tave išmokė 
sukčiauti ?

(Bai daugiai)
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Šv. Teresėlės sesuo rnirė 1951 metais .turėdama 89 
m. amžiaus.

Dar tebegyvena Šv. Teresė
lės sesuo Celina, vienuoliškuoju

X 60 X°. ““a u“ Pirkit Apsaugos Bonus!
pusi vienuole. Išeinant šv. Te
resėlei į vienuolyną, ji pasiliko 
slaugyti savo tėvo. Dabar ji tu
ri 80 metų amžiaus. Vyriausio
ji šv. Teresėlės sesuo Marija — 
mirė 1940 metais, turėdama 79 
m. amžiaus. Kita sesuo, vienuo
lišku vardu — motina Agnietė,

M O V E R S

VAN STEDUM MOVERS

ENPERIENCED — INSURED 
KM ALL OR LARGE JOBS 
Stovės, Rel'rigerators, Etc. 

Ali Furniture Covered
Gali BErkshire 7-2930

Days or Evenings

CLASSIFIED & HELP WANTED ABVERUSEMENTS
PROGOS — OPPORTUNITIES

MAISTO PRODUKTU IK MfiSOS 
PARDI'OTUVft, su gražiu 5 kmb. bu 
tu prie krautuvės. Gerai veikianti 
prekyba. Daug prekių. Žemu nuoma. 
Gera sutartis, (kainuotu greitam par
davimui. .Turi parduoti dėl silpnos 
sveikatos. Įteikia pamatyti, kad įver
tinti. Geras pirkinys. 40 St. ir Saera- 
mento apylinkėje. Telefonuokite dėl 
apžiūrėjimo Vlrginia 7-8803.

PARDAVIMUI — L I Q U O R 

KRAUTUVE IR BARAS. 

Kreiptis: 4046 Archer Avenue

REAL ESTATE HELP WANTED — VYRAI

REAL ESTATE

PAJ IEŠKOJIMAS

z
MICCTIJ šeima, arba žinantieji jii 

antrašų, prašomi rašyti — O. Čerš-

PARDAVIMUI

AUCTION -V ARŽ YTIN ES

l‘irnuul. vas. 27 d., 10 vai. ryto IS-
, r i parduodami visi fotografo CON-

kutei, .11 Spruoosiuc Avė., 1 Ianulton, I j^aD’O STUDIJOS įrengimai: “par- 
, ,, -. . . titions", 4 portretiniai objektyvai —Oiit., Canada. įm žiuiij is Sibiio. “lenses”, 2 foto-a pa ratai, 3 seifai ir

t. t. 414 W. 83rd St.

D £ M E S I O 1

Mes turėjome tik *“* **r.
Svoboda, 3739 W. 26th St., Ciceroje, 
6013 W. Cerniak Rd. pardavė mums 
gražų 3-jų butų namų., Kuriuom esa
me pilnai patenkinti. Mes Mr. Svo- 
bodų rekomenduoajm visiems, ypa
tingai naujiems ateiviams.

Mr. & Mrs. Mezajcvs 
4338 W. Cerniak ltd.

Antrud. vas. 28 d., 10 vai. ryto var
žytinės įvyks namuose. 730 W. 82nd 
St. Pardavimui: valgomasis setas, te
levizija, radios, Singer siuvama ma
šina, 40 aliejinių piešinių, labai daug 
namams reikmenų, taipgi statybai 
medžiagos.

PARDUODAMAS mažai važinėtas
CMinNLKU įor? m. Windsor — 4 
durų. l’ovver steering. *,02.>. WA1- 
lironk 5-8200.

HELP WANTED — MALĖ

ENGINEERS

AEROJET
in

SACRAMENTO and LOS ANGELES
CALIFORNIA

X A LEADER IN THE FIELD OF 
ROCKET PROPULSION

Offers outstanding opportunities and diversified assign- 
ments on long range programs.

' Positions New Open for—■—
ENGINEERS

MECHANICAL

AERONAUTICAL

CHEMICAL
for

TESTING DESIGN RESEARCH DEVELOPMENT
To work in the following fields — Hydraulic com- 
pressible and incompressible fluid dynamics, liquid atom 
ization, mass and heat transfer combustion and cham- 
ber design, thermodynamics, strength of materials, spark 
systems, combustion and high pressure flow systems, 
vibrations phenomena, gas turbines, pumps.

STRESS ANALYSTS
Experienccd in aircraft struetures, and aireraft propul- 
sion systems.

SYSTEM ANALYSTS
ESME, BSAE experienced in analysts aircraft and 
missile propulsion systems.

COMPUTER SPECIALISTS
Digital and Analog

^Coders Analysts
Programmers
Experienced and Irainecg

CHEMICAL ENGINEERS OR PHYSICISTS
Experienced in thermodynamics, combustion and applied 
chemistry for research in solid roeket combustion. Also 
position open in optics, applied mechanies, theory of 
elasticity and fibrc glass structure. BS, MS and — or 
PhD rcquired.

CHEMISTS — CHEMICAL ENGINEERS
Experienccd in polymcrs for procesg development.

METALLURGISTS
For failure investigation, material prophrty testing, new 
material evaluation, nondestructive testing, expericnce 
in stainless steel super alloys and light materials pre- 
ferred.

ELECTRICAL and ELECTRONIC ENGINEERS
For control system design, reliability testing, magnetic
Circuit elcments design and application.

Also DRAFTSMEN
Dctail-Dcsign-Layout

CHICAGO INTERVIEWS
February 17th thru February 26 all day and evening 

Mr. William Goss
Engineering Representativc

FRankiin 2-2100
Firrn committment may be made at this time.
U. S. Citizenship Reųuired.
If unable to apply—send reaume to Personncl Diroctor.

AEROJET
GENERAL CORP.

P. 0. Im 1047 
SACRAMENTO, CALIFORNIA

Subsidiary of The General Tire And Rubber Compaay

ItCHV VALYKLA su butu. Ideali vle 
tu siuvėjui. Gerui veikiunti. Pilnai 
įrengta. Nuoma $55.00. Apšildytu. 
Geru sutartis. Įkainuotu greitam par
davimui. Parduota, dėl silpnos svei
katos.

4887 So. Archer Avė. ar skain- 
binkito savininkui LAfayette 3-5784.

CONFECTIONBRY STORE ir 2-jų 
butų namas. 2 kamb. butas užpa
kaly krautuvės; 4 kamb. butas vir
šuj. Gazu apšildoma. Gerai einųs biz
nis, geroj vietoj. Dėl silpnos sveikatos 
nori skubiai parduoti, įkainuota tei
singai. Apžiūrėję įvertinsite gerų pir
kinį. #37 W. 18th St. Kreiptis į sav. 
tel. SEeley 3-8781.

GAS STAT1ON — SINCLAIR. Gerai 
einųs biznis. Pilnai įrengtas. Ideali 
vieta mechanikui. Prieinama nuoma, 
gera sutartis. Nori skubiai parduoti 
dėl ligos, nebrangiai. Apžiūrėję įver
tinsite gerų pirkinį. 8901 S. Normai 
arba skambinti savininkui susitari
mui apžiūrėti — STcwart 3-0741.

ELECTRICAIj MOTOR REPAIR 
SERVICE, (steigta prieš 13 metų. 
Pilnai įrengta. Prieinama nuoma, ge
ra sutartis. Kaina $4,500. Nori sku
biai parduoti, apleidžia miestų. Pama 
tę įvertinsite gerų pirkinį. 1049 N. 
Pulaski arba šaukite — Dlckens 2- 
5858.

RŪBŲ VALYKYLA ir SIUVYK
LA. Pilnai įrengta. Įsteigta prieš 
26 metus. Ideali vieta siuvėjui. 
Prieinama nuoma. Dėl ligos nori 
skubiai parduoti, nebrangiai. Pa
matę įvertinsite. 2130 W. Chica- 
go Avė. arba skambinkite savi
ninkui susitarimui ARmitage 6- 
5698.

RESTORANAS & BARAS — B-Q 
Visi de luxe įrengimai. 20 vietų. 
Tikrai pelninga vieta. Prieinama 
nuoma, gera sutartis. Ideali vieta 
porai. Įkainuota skubiam parda
vimui. Pamatę įvertinsite gerą pir
kinį. Apylinkėje 39th ir South 
Park. Susitarimui skambinkite 
MUseum 4-3134 tarp 11:30 v. ryto 
ir 4 v. popiet arba vakarais DRe- 
xel 3-1980.

LUNCHROOM IR NAMAS. Ber- 
wyne — 6735 Roosevclt Rd. 40 
vietų. Vieno savininko 15 m. 5 
kamb. butas užpakaly. Alyva ap
šilti. Rūsys. 2 autom, garažas. Į- 
kainuota skubiam pardavimui. Ap 
žiūrėję įvertinsite gerą pirkinį. 
Susitarimui skambinti savininkui 
po 2:30 ------- GUndersoro 4-2880.

CLEANING STORE. Pilnai įreng
ta. (sugyvenęs gerai einųs biznis. Gy
venimui patalpos užpakaly. Ideali 
vieta siuvėjui. (kainuota skubiam 
pardavimui, nori greit parduoti dėl 
kitų interesų. Pamatę įvertinsite ge
rų pirkinį. 16(12 N. Tripp. Prieinama 
nuoma, gera sutartis, garu apšild. 
Susitarimui apžiūrėti skambinti sav. 
BElmont 5-4300.

CLEANING STORE. Geroj apylin
kėj, įsigyvenęs biznis. Puiki vieta 
siuvėjui. Užpakaly krautuvės yra di
delis kambarys. Žema nuoma, gera 
sutartis. Vienas negali apseit, nori 
skuliiai parduoti, teisinga kaina. Ap
žiūrėję pamatysite, kad geras pirki
nys. 3848 W. Chicago Avė. Arba -su
sitarimui skambinkite Dlckens 2- 
1410 nuo 9 v. r. iki 6 v. v.

KOMBINUOTA LIKERIŲ KRAU
TUVĖ IR BARAS — 2-jų butų
mūrinis namas,, fikčeriai ir pre
kės, $27,000 už viską. Arti 47th 
ir Rockwell Street.

Tel. LAfayette 3-8827

RESTORANAS. Geroj vietoj. Air- 
; eonditioned. Gali būt atdaras 24 
i valandas. Įkainuotas skubiam par
davimui, savininkas eina pensijon. 
Reikia pamatyti, kad galėtumėt 
įvertinti gerą pirkinį. 728 S. State
St. ar šaukit sav. susitarimui — 

BItterswcet 8-9085 po 2 vai. p.p.

TAVERNA IR NAMAS. 4 kamb. už
pakaly. Visi modernūs įrengimai. 
Alr-eonditioned. P< er garden. Aly
va apšildymas. 2 aulom, garažus. 1 Vį 
sklypo šalia. Pilnas rūsys. Gerame 
industr. Ir rezld. rajone Hrighton 
Parke. Vienas negali apseit, nori aku 
tiiai parduoti, net,rangiai. I’amat.ę 
Įvertinsite gerų pirkinį. Tuojau gali
ma užimti, šaukite savininkų po C v. 
v., susitarimui. \ Irglnla 7-0384.

“DRAUGAS” AgThcT
SS East Washington Street 

Tel. DEarborn *,-2434

2334 Soonth Oakley Avenue 

Tel. Vlrginia 7-6640; 7-6641

!-------- izmzvi' j .«*»«*>■■■ .i

PROGOS — OPPORTUNITIES

DRUG STORE. Įsteigta prieš 25 
metus. Prie persėdimo kampo. Kai 
na $3,500. Dėl kitų užsiėmimų no
ri skubiai parduoti. Pamatę įver
tinsite gerą pirkinį 1071 Roosevelt 
Road.

Telefonas — CAnal 6 - 9715

KEPYKLA (1% man ahop). Pil
nai įrengta. Gerai einųs biznis. Kai
na $4,000. Nori skubiai parduoti. Pa
matę įvertinsite gerų pirkinį. 3008
IV. Mtultson St. Susitarimui skam
binti savininkui — SAcramentu 2-
4000 nuo 8 Iki U vai. šiokiadieniais.

RESTAURAN'T — gerai einųs biznis. 
24 vietos. Pilnai įrengta; air-condi- 
tioned. Ideali vieta porai. Nuoma 
$85, gera sutartis, apšildymas. Vie
nas negali apseit, nori skubiai par
duoti, nebrangiai — $2,300. Reikia 
pamatyti, kad įvertinus gerų pirkinį. 
3326 N. Marshfield Avė. Skambinti 
savininkui — BElmont 5-0100.

LINGERIE — SPORTVVEAR SHOP. 
Gerai einųs biznis; daug prekių. Mo
dernūs įrengimai. Prieinama nuoma, 
gera sutartis. (kainuota skubiam 
pardavimui, vienas negali apseit. 
Apžiūrėję įvertinsite gerų pirkinį. 
2518 E. 70tli St. Arba šaukite savi
ninkų — SAginavv 1-4808.

CLEANING STORE. Seniai įsteigtas, 
pilnai įrengtas, gerai einųs biznis. I- 
deali vieta siuvėjui. Nuoma $85, ge
ra sutartis, apšildymas. Įkainuota 
skubiam pardavimui. Parduoda dėl 
kitų interesų. Turite pamatyti, kad 
įvertinus gerų pirkinį. 133 W. 115th 
St, Roseland'e, arba šaukite savinin
kų — COmmodore 4-8117 arba UIU- 
top 5-3014 po 4:30 v. v.

RESTAURANT. Seats 24. Real mo- 
ney-maker. Ideal spot for couple. All 
modern stainless steel eųuipment. 
lteasonable rent, 5 year lease. Priced 
for ųuick sale; cannot handle alone. 
Mušt be secn to be appreciated. A 
real buy. 2750 W. 55th St. or call ow- 
ner after 4 1’. M. GRovehill 8-0833.

LIQUOR STORE IR BARAS. 
Geroj vietoje.

Tel. PLaza 2-7215

REAL ESTATE

ISERWYN. Mūrinis pajamų namas.
5 kamb. ir 3 kanib. pastogėje. ^^5
į savaitę. Apylinkėje (larenee & 22nd 
St. Karštu vandeniu alyva apšfid. 
$26,800. SVOBODA, 8013 Cerniak Rd. 
BIshop 2-2182.

Parduodamus nuiiiaa šv. Leono pa
rapijos apylinkėje, arti 79-tos gat
vės ir Vineennes avė., 3-jų augštų 
medinis namas; šiltu vandeniu ap
šildymas pirmame aukšte; abu butai 
šešių kambarių; labai gerame stovy
je; geras automobiliui garažas; arti
mas susisiekimas su miestu ir gra
žus rajonas. Namas parduodamas 
dėl mirties. Skambinkite vakarais 
tarp 6 ir'8 vai. ir iki 3-eios vai. po
piet sekmadienį: Vineennes 8-7881.

SAVININKAS PARDUODA 2 NA
MUS apylinkėje 59tb ir VVestem 
Avė. iy2 augšto, 6 kamb. Insulbrio 
apkaltas. Pilnas rūsys. Karštu van
deniu ajišild. Garažas. $11,506.

2 butai — 6 ir 5 kamb. 1 */2 augšto, 
insulbric apkaltas namas. Pilnas iū- 
sys. Gazu aĮtšild. Garažas. $17,500. 
GRovehill 6-4663.

REAL ESTATE 

Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALONIS,

Room 1100, 39 S. La Šalie 
Najuų PKospect 8-2071

IŠNUOMUOJAMA

Apstatyti kambariai vyrams. 
Visi patogumai. 1231 N. GREEN- 
VIEW AVĖ. 2>ra» augs. iš priekio.

MARQUETTE PARKE išnuom. 
kambarys. Gaminamas valgis.

WAibrook 5-7896

IŠNUOM. 5 kambarių butas 2-me 
augšte. 5647 B. Iloektvell St.

WAlbiook 5-0437

Marquettc Parke 

išnuom. rnieg. kamb.
WAIbrook 5-4161

Daugiausia sutaupysite pirkdami ir 
parduodami per šių įstaigų, nes čia 
rasite pigių ir vertingų namų visoj 
Chicagoj. Teiraukitės:
AL G. BUUDRECKAS 

REAL ESTATE
4081 Archer Avė. (Prie Californijos) 

Telef. LAfayette 3-3384

$10,300 pilna kaina už 2 butų mū
ro namų. 5 ir 5 kamb. Garažus. Ge
ram stovy. Arti 28tb ir Kawyer. 
Įmokėti $3,000. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LAvmdale 1-7038.

CICERO 6 kamb. mūrinis bunga- 
low. švarus. Arti 22nd ir 59th Avė. 
34 pėdų sklypas. $17,900. SVOBO
DA, 6013 Čermak Rd. BIshop 2- 
2162.

6525 S. Olaremont Avė. 5 kamb. 
med. bung. Extra vonia ir kamb. 
rūsyje. Centr. šild. alyva, visai 
naujas. Moderniškas vidus. Auto- 
mat. indams plauti mašina. Gara
žas. Tik $14,200.

Ant Californijos prie 51-os — 6
ir 5 k. mūrinis. Centr. šildymas 
gazu, naujas. Kilimai ir kt. Augš- 
tas ir šviesus rūsys su galimybe 
įrengti kambarius. $20,300

KUTRA-NORKUS REALTY
2405 W. 51st St.
Walbrook 5-5030

Vakarais PRospect 8-3579
Brigliton Parke: Medinis 5 k. ir 

angliškam belsmente 3 k. Centr. šil
dymas. Garažas. Arti baž. Ir mokyk, 
švarūs ir dideli butai.

Mūrinis 2 po 4 k. ir skiepe 3 kam. 
Centr. apšild. Tuoj galima užimti.

Mūrinis — 6 ir 4 k. ir skiepe 3 k. 
Moderniški butai. Centr. gazu šild. 
Garažas.

Turime namų visose kolonijose.

. Pildome Ineonto Tax blankus.

ŠIMAIČIAI
Realty —- Builders — Insurance
2737 W. 43rd St., CLiffside 4-2390

MARQUETTE PARKE prie pat 
parko, mokyklos ir autobuso dėl li
gos skubiai parduodamas 6 butų 
apartmentinls namas — 2 po 6 kam. 
ir 4 po 3 kamb. Garažas. Centr. šil
dymas. Augštos pajamos.

LAfayette 3-3881

BRJGHTON PARKE savininkas 
parduoda 2 butų .namų — po 5 kam. 
Apšildomas. "Brick siding" apmuš
tas. Rūsys, pastogė, veneciškos užuo
laidos. Arti 44th ir Maplevvood Avė. 
FRontler 0-4755.

CICEROJE SAVININKAS parduo
da 2-jų butų mūrinį namų — 5 ir 6 
kamb. ir 2-jų butų medinį — 4% ir 
2 kamb. $27,000 už abu namus. Me
tinės pajamos $2,400 ir savininkui 6 
kamb. butas. TOwnha.ll 3-0805.

PLATINKITE “DRAUGA’

HELP WANTED — FEMALE

ATTENTION, JANUARY GRADUATES I 
Beginatr*

GEN. OFFICE — TELLERS — CASHIERS — TYPISTS
Congcninl vvorking conditions with long established Southwest 
Financial Institution. .40 hour week.
Dctail experienoc, age, marital status and references. For in- 
tervievv see MR. HENRY J. WOLSKE.

ARCHER-NOYNE FEDERAL SAVINGS A LOAH ASS'N 
3521 Archer Avenue Tel. FRentler 6-1234

ClCERlOJE. Mūrinis 2-jų butų po 
5 kamb. Arti 22nd ir 56 Avė. Ga
ražas. Karštu oru apšild. $22,900; 
įmokėti $6,000. SVOBODA, 6013 
Čermak Rd. OLympic 2-6710.

P. STANKOYICIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

8133 So. Halsted St.

PL DAnnbe 6-3798 
Padeda plrkltl - parduoti namu* 
ūkiu*. bizniu*. Parūpina paskola* 
draudimu* Ir daro vertimu*. Tvarki 
Imigracijos dokumentua Oflaa* atda
ra* kasdien nuo 10—7.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apdrauda, Notarijata 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS
P. LEONAS 

REAL ESTATE
2735 W. 71st St. — WA1. 5-8015

Prieš pirkdami ar parduodam 
oamus, biznais, sklypui ar ūkiai 
atlankykite mna.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURAN01 

2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-367* t vale Ir

Kas, perkant arba parduodant na 
mus, norit aųitningo Ir lietuvUkai 
nuofiirdau* patarnavimo krelpkltl* t

VENTA SEAL ESTATE

4409 S. Fairfield, teL LAf. 3-3881
Vai. Kasdien nuo 9—12 Ir 4—7 vai 
/ak. fleštad. nuo 9 v. r. Iki 8 v. v 

Treėiadinelal* uždaryta

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

(DOŽAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
0018 S. Cottage Grove Avė., Chicago 

Tel. Hl'dson 3-7828
Namų PKosiM*ct 8-2530

BltOOKPlELD. 2-jų mieg. kl,. "Doll 
House” — namas, “expandable”. Ga
zu apšild. Garažas. Pilnas rūsys. Tilo 
virtuvė, spintos. Tile vonia. Sieteliais 
uždaryta patio. Gera transportueija 
ir krautuvės. Tuojau galima užimti. 
Savininkas. 3139 Oak Avė.

2-.IV BUTŲ Mf’RINIS. Arti 73rd ir 
Emerald Avė. 5 ir ii kamb. Naujas 
Kewaneę ' boileris, \Vinkler stokeris, 
aluminum žieminiai langai. Naujai 
percementuotas . (luck-pointed ) mū
ras. Kaina tik $17,500.

IVAlt W. TUItNQUlST, INC. 
7820 Cottage Grove, TIt 4-1041

VYRAI
25 iki 40 m. amž.

Išmokite pelningus amatus 
Pirma, antra ir trečia pamaina

Devyniasdešimts septyni do
leriai į sav. pradžiai.

Dirbame viršlaikį
METAL VVGKKEKS 

PLASTIC WORKERS 

MODEL MAKERS

Draudimas ir darbo rūbai 
nemokamai

Nepaprastai gera ateitis

NATIONAL LEAD 

COMPANY
1710 S. Peoria CAnal 6-3710 

MR. WALTERS

MACHINISTS
With bench and 

machine experience; 

job shop work; 

day work; 

overtime.

H. & K. MFG. CO.
4646 So. Western

LIQU0R SALESMEN WANTED

Wbolesalc distributor of leading 
brands bas territories available. 
“Draugas”, Box. 3739, 2334 S. Oak- 

ley Avė., Chicago 8, III.

CREOIT TRAINEES
Full or part time

INTERESTING PHONE W0RK 
Typing required—Liberal benefits

MR GALL0WAY 
Iioom 250 53 W. Jackson

HELP WANTED MOTERYS

3 M(JR. NAMAI — 4. 5 ir 6 butų. 
Turi būti skubiai perleisti už mažus 
įmokėjimus.

Gražus mūrinis 2-jų butų ir 6 k. 
bungalovv Marąuette l’arkc.

K. MALONIS 
l’ltospeet 8-2071

MARQUETTE PARKE 
NAUIAS NAMAS

Parduodamas pigiai
Galima apžiūrėti sekmad. 

nuo 2 iki 4 vai. popiet

6817 S. OAKLEY AVĖ. 
BEverly 8-7S66

ATDARAS APZITRPJIMII .sekmad. 
nuo I iki 5 vai. - - 4 ir 4 kfinit,. Ga
zu apšilti. 2 aulom, naujas garažas. 
Daug priedų. Reikia pamatyti kad 
įvertinus. 4358 \V. 28th St.

EKSTRA ŠVARUS mūrinis 2-jų bu
tų - ii ir G kamb. 2 uutom. mūr. ga
ražu*. Rūsys. Arti 22nd ir Keeler. 
Duokite pasiūlė iii j. LAwimI*Ic 1-7838

fcVAKI'H 2-jų butų — 5 ir 4 kurni,. 
2 autom, garažas. Dideli mieg. kamb. 
Arti 26th ir Karlov. Bargenas. $14, 
2ou. LAHiidale 1-7038.

Moderniškus mūrinis "raneli" namas. 
1 iii. senumo. Gražus rūsys, Karštu 
oru-alyva apšild. Daug priedų. $19, 
900. TOunlualI 3-2480.

ATDARAS APAIflteJIMI I sekmad. 
nuo I Iki 5 vul. 4% kamb. binigalotv. 
Karštu vandeniu gazu apšild. 2320 S. 
HARVEY AVĖ.

• ' ~ 
CHtERO 2-jų Imlų mūrinis — 5 ir G 
Ir 3 kandi, karštu vandeniu alyva ap
šild. 2 autom, garažas. Arti 22ml ir 
Western. OLympie 2-0710.

CICERO. Biznio nuosavybė. 2-jų bu

tų namas plius krautuvė. Ant Cice

ro Avė. uiti 1 2th St. Blsliop 2-2182.

NORTH KIVEMHIDE. Spn ial mūri
nis angliškas bungalovv. F dideli kam 
bar. Oa«u apšild. 2-jų autom, gįira- 
ias. x m. senumo. Geroj vietoji-. $23. 
9UU. Blsliop 2-2182.

CICERO. 2-jų butų mūrinis — G ir G 
kamb. 2 autom, garažus, laibai šva
rus. Geroj vietoje. Geriausias pir
kinys. Olųiuplc 2-8710.

*3,000 Metinių l*M,«mų. pilus f, kini,, 
butas. Mūrinis (tisiuiing llouse. Par
davėju* Hvykstaw į Mii-bignn. Karštu 
vandeniu apšild. Garažus. 2G(b ir A- 
vers. $18,900; įmokėti $4,nuo, SVO- 
ItUDA, 373* W. 28tli St. I.Avvudulc 
I-1O88.

Skelbkitės "Drauge” ’

VYRAI IR MOTERYS

REIKALINGA REAL ESTATE 

VYRAS AR MOTERIS

Gera proga. Mes išmokysime. 
Reikia turėti automobilį.
SVOBODA, 3739 W. 26th Str.

MJiMJELLAN JUDUS
Įvairūs Dalykai

LIKT. APDItAUDŲ AGENTPRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobl

lių finansavimus. Notariatas. Valsty 
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdrauda* kltui 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
VVAIbrook 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENO 
•iOOO S. Ashland Avė., Chicago 38, III.

TYPIST
Permanent position with na- 

tionally known organization. 
Shorthand not rcquired. Com- 
pany benefits, pleasant asso- 
eiates. Please apply motor 
truck dist. office.

International Harvester
611 W. ROOSEVELT RD.

PERSONNEL DEPT.

ŠILDYMAS

Reikalinga moteris prižiūrėti 1 m. 
mergaitę nuo 7:3(1 v. rylo iki 4:30 
|M>piet. Geras atlyginimas. 6928 S. 
Maplewood Avė. PRospect 6-3369.

BUILDING & KEMODELING
NAMŲ STATYBA

V. ŠIMKUS

Įvairūs iNitnisyinal Ir |Ntrdavimns.
Jei norite pirkti ar užsakyti namų, 
kuris liūtų gerai išplanuotas, pato
gus. gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

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

Adresas: 4645 S. Keating Avc.

CHICAGO 32. 11,1,INDIS
A. Stanėianskas Ir A. Lapkoi 

įnstoliuoja visų geriausių Ameri 
kos firmų gazu ir alyva kūrena 
mus pečius (furnaces), visų dy 
džių oro vėsintuvus Air condl- 
tioners) ir atlieka visus skardos 2717-19 W6St 7lSt StrCGl

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS
darbus.
1546 8. 49th COURT, CICERO 

Tel. OLympic 2-9311 nuo 8 vai 
ryto iki 5 vai. vakaro. 

Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympit 
2-6752 Ir OLympic 2-8492

AUTOMOBILES — TRUCKS 
Automobiliai — Kunkveiimlal

VIKTORO KO2ICOS 
lietuviška gazolino stoti* Ir auto 

taisymas
Vtlickamt motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai Ir keičiamos daly*.

CALL-ME-MOTORS CC.
5758 8. WKSTERN AVĖ.. RE 7-858JI

BUILDING CONTRACTORS 
stato naujus namus, atremontuo
ta senus. Kreipkitės:

Tel. — IIEmlock 4-5881

L'niiniiiiiiiiiiNiHiiHiiiiiitHnmiiMiiiiiUi 
S LIETUVIŲ STATYBOS =
£ BENDROVE i

| MŪRAS |
= BUILDERS, INO. 5
5 Stato gyvenamuosius na- 5 
5 mus, ofisus ir krautuves pa- 2 
S gal standartinius planus ar = 
S individualinius pageidavimus. į= 
= Įvairūs patarimai staty- 2 
S bos bei finansavimo reika- S s lais, skiciniai planai ir na- s 
X mų įkainavimas nemokamai. 2 
3 Statybos reikalais kreiptis s 
s į reikalų vedėja Šiuo adresu: 3

P LU M B I N G
Licenscd, bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas.
Aauklte dabar. Kalbame lietiivHkai

Tel. REpubllc 7-0844 S 6800 SO. CAMPBELL AVTL, =
WAIbrook 5-3451 f Chicago 20. IHinols 3

dMUIIHIIHMIlHIUIIIIIIIIIIIUlUlllilIHIlir

PAKELIAME NAMUS

f JONAS STANKUS|
s kasdien nuo 4 vai. popiet. 2 
3 TeL PRospect 8-2013 arba £ 
2 LUdlnw 5-3580. =

8kelbtis “DRAUGE” apsimoka ^iaomp balkius stulpus ir nau- 
„ , ’ .. j jus pamatus. Sutaisome smunkan-

nes jis yra plačiausiai skaitomas grindis
lietuvių dienraitis, o skelbimų J, /į||D K.. CONSTRUCTION 
kaina yra prieinama viaiema. HOulevard 8-2738
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Šeštadienis, vasario 25, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

MŪSŲ KOLONIJOSE
Šiupinį prisiminusProvidence, R. I.

Prisiminėm kenčiančią Lietuvą 

ir pasiryžom už jos laisvę

Vasario 15 d. Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas kun. J. Vai
tekūnas, kun. Ant. Jurgelaitis, 
O. P., varg. J. Beinorius, L. Vy-

Mažosios Lietuvos lietuvių 
tradicinis šiupinys įvyko š. m. 
vasario mėn. 4 d. Lietuvių au
ditorijoje abiejose mažosiose 
salėse, Chicagoje. Labai gausi 
publika vos tilpo už stalų, sudė

čių ir kitų organizacijų atstovai tų keliomis eilėmis per visą au- 
buvo priimti Rhode Island gu- ditorijos šiaurinę salę. Besivai- 
gernatoriaus Dennis Roberts,
kurs priėmimo metu įteikė Lie
tuvių dienos paskelbimo aktą 
Rhode Island valstybėje. Pow- 
tucket dienraštis ir Providence 
diecezijos savaitraštis įsidėjo 
straipsnius apie Lietuvą.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas vasario 19 
dieną pradėtas pamaldomis už 
Lietuvą, kurias atlaikė ir pri
taikintą pamokslą pasakė kun.
Vacį. Martinkus.

Jungtiniam parapijos chorui 
giedant Amerikos ir Lietuvos 
himnus, pritariant orkestrui, bu 
vo įneštos vėliavos. Minėjimą 
atidarė klebonas kun. J. Vaite
kūnas. Kun. Jurgelaitis, O. P., 
perskaitė Rhode Island guber
natoriaus proklamaciją ir tarė 
patriotinį žodį čia gimusių lie
tuvių vardu. Dr. B. Matulionis 
savo paskaitoj apibūdino did
vyrišką lietuvių tautos kelią į 
nepriklausomybę, jo dabartines 
kančias ir mūs pareigą auklėti 
jaunimą mylintį lietuvių kalbą.
Inž. J. Staričenka skaitė įdomų 
savo kūrinį.

Meninėje programoje J. Sta
ričenka padainavo solo, B. Mic
kevičiūtės, N. Jurgelevičiūtės,
Leveckytės ir Cironkaitės kvar
tetas, parapijos mokyklos mo
terų Gildos ir parapijos choras 
padainavo keliolika dainų. Nau 
jai Mildos Staričenkienėg suor
ganizuota tautinių šokių grupė 
pašoko suktinį ir kalvelį.

Vietos televizijos stotis at
siuntė savo reporterius, nufil
mavo chorą, tautinius šokius, 
minėjimo dalyvius ir už keletos 
valandų parodė su minėjimo a- 
pibūdinimu.

Dalyvių skaičium šis minėji- m0”l° orkcstrui 
mas buvo ypač gausus. Minėji-1 Visam auplniul vadovavo 
mo metu aukų surinkta 126 dol. Lietuvių Draugijos Chicagos 
Nors tremtinių čia iš viso yra sk>'ria.us pirmininkas p. Myko- 
tik pusšimtis, bet jie, dar prieš *as Kūjus.
minėjimą, padarę tarpusavio 
rinkliavą, sudėjo 113 dol.. Viso 
šiemet Lietuvos vadavimo rei
kalams surinkta 239 dol. Visi 
pinigai įteikiami Altui.

šinant šiupiniu, kurį skaniai pa
gamino užkandžių vadovės p.p. 
Dumpienė ir Lukaitienė, buvo 
atlikta graži, įvairi programa. 
Programoje pasireiškė pačių 
mažlietuvių meninės pajėgos 
— vietiniai čikagiškiai ir iš Col- 
linsvillės atvykę svečiai. Kvar
tetas ,kurį sudaro keturi bro
liai Mieliuliai (vadovas Juozas), 
gražiai padainavo keletą dainų. 
Collinsvillės choras, nors ma
žas (vos 12 asmenų), diriguoja
mas Alberto Paulėkaičio, kad 
ir labai sunkias dainas k. p. 
Jaunimo giesmė, Kur giria ža

Laimingoji Valentina
Šįmet Valentinos diena Bud- 

riko krautuvėje, 3241 So. Hals- 
ted St., Chicagoje, buvo nepap
rasta diena. Daugiau šešių šim
tų gerų Budriko krautuvėje pir
kėjų, radijo klausytojų ir kitų 
Budriko prekybos bičiulių bei 
draugų prisiųsti miegamojo se
to laimėjimui adresai buvo su
dėta į burtų skrynelę, kad vie
nam iš jų laimingiausiam tek
tų paskirta Budriko didžioji 
Valentinos dienos proga pirkė
jams dovana: gražus, šviesaus 
medžio miegamojo baldų trijų 
gabalų setas, $300.00 vertės. 
Laimingai pavardei ištraukti bu 
vo sudaryta speciali komisija, į 
kurią įėjo pats Juozas Budri- 
kas, Pranas Bumtlauskas, Jo
nas Miškus, Edita Rimkienė, 
Stella Rozek ir Stasys Valan
čius. Jų akivaizdoje buvo ištrau 
kta iš skrynelės laimingoji pa
vardė — Mykole Valaitienė, gy- 
ven. 714 West 30 st., Chicago
je, kuriai teko gražusis m'.ega-

CHICAGOS ŽINIOS
Ji nebuvusi komunistė

liuoja, Už jūrių marių, Kur bė- mojo baldų setas. Rašančiam 
ga Šešupė ir Lietuviais esame 
mes gimę, išpildė darniai.

E. Mikelaitytė (baleto studi
jos mokinė) pašoko keletą ba
leto dalykėlių. Deklamatorė 
Lamsaitytė (5 metų amžiaus) 
labai gražiai padeklamavo L.
Žitkevičiaus eilėraštį “Lėlytė 
gražuolytė”.

Pianinu solo paskambino jau 
nos būsimos pianistės Danutė 
ir Rūtelė Tarvydaitės ir Vikto
rija Kikutytė.

Juozaitis ir Bertulaitis išpil
dė linksmus kupletus (kroniką 
iš mažlietuvių veiklos Chicago
je).

Viceadmirolas apie 
raudonųjų pavojų

Inžinierių klube, Chicagoje, 
kalbėjęs viceadmirolas Charles 
A. Pownall pabrėžė, kad ame
rikiečiai pilnai neįvertina, koks 
yra raudonųjų pavojus. Jau 
senato komisija iškėlė, jog 
amerikiečiai nenujaučia, kiek 
komunistai paskleidžia savo 
klaidingų žinių spaudoje, kny
gose ir kitomis progomis. Vice
admirolas toliau priminė, kad 
Genevoje komunistai prižadėjo 
susitaikyti nuo neetiško sub- 
versyvinio darbo šiame krašte, 
tačiau savo žodį laužo ir JAV 
įstaigos turi informacijų, kad 
priešvalstybinė komunistų veik
la čia varoma dar smarkiau.
Kruščevas vienam amerikiečių 
senatoriui pranašavo, kad da
bartinių amerikiečių provaikai
čiai jau gyvens komunistinėj 
Amerikoj. Viceadmirolas pri
minė, kad dabartiniai JAV įsta
tymai yra sukurti laisvę my
lintiems žmonėms, nepritaiky-1 vadinamų kosminių spindulių 
ti kovai su priešvalstybiniu ėmė bombarduoti mūsų Žemę. 
gaivalu if kad žmonių patrioti- (Manoma, kad šis įvykis padės 
nis budrumas labai galėtų tą išaiškinti paslaptingą kosminių

Herbert Fucbs, buvęs Darbo 
Santykių tarybos advokatas, 
paliudijo, kad Chicagos advo
katė Ruth Weyand Perry yra 
buvusi komunistų partijos na
rė. Apklausinėjama Washing- 
tone advokatė Perry gynėsi — 
niekada nebuvusi komuniste.

Pasibaigė raudonieji 
tramvajai

Senobiniai raudonieji tram
vajai baigė savo dienas Chica
goje. Buvo dar užsilikę 9. Jie 
išimti iš apyvartos. Trys, tur
būt, eis į muzėjų, o likusieji še
ši — sudeginti.

Bombarduoja kosminiai 
spinduliai

Chicagos universitetas ir ki
tos mokslo įstaigos labai susi
domėjo milžin'ška saulės eks
plozija, kuri galėtų prilygti mi- 
lionui vandenilio bombų. Po 
šios eksplozijos didelis kiekis

4,000 žmonių kasdien
i

Chicagos miesto centre esan
čioje Šv. Petro bažnyčioje per 
gavėnią kasdien apie 4,000 
žmonių išklauso šv. mišių. Juos 
aptarnauja 23 pranciškonai ku
nigai.

Mirtinai sušalo
Netoli savo namų rastas mir

tinai sušalęs 85 m. senukas 
Fred Schuld, gyvenęs 435 N. 
State str., Elg'ne. Atrodo, kad 
jis buvo parkritęs grįždamas 
namo iš Dundce vietovės.

Ne mokslo patentai ir ne 
septineriopi talentai sudaro pi
liečių garbės vainiką, o darbas, 
darbas iš tikrų širdies motyvų.

—Vaižgantas

Toliau, Vilniaus Krašto Lie
tuvių S-gos choras skyriaus var 
du mažlietuvius sveikino to sky 
riaus pirmininkas Aleksas Dun
dulis. Po šios šiupinio progra
mos, kitoje šokių salėje Tėviš
kės parapijos Chicagoje jauni- 
Įnnįas pa<oko tautinius šokiua, 
kuriems vadovauja Bendikaitė. 
Akordeonu palydėjo Jurgaity
tė.

Gražiai buvo linksmintasi li
gi vėlyvos nakties, grojant Ra

štas eilutes teko nuvykti su 
pranešimu ir sveikinimais Bud
riko ir jo pardavėjų štabo var
du pas laimingąją Valentiną, ku 
ri, tai išgirdus, džiaugsmingai 
šūktelėjo:

— Tai tikrai, kaip iš danr 
gaus... Ačiū, ačiū. Niekad nesi
tikėjau, nors taip jo reikėjo...

Matydamas būrelį drausmin
gų vaikučių uoliai įsikibusių į 
knygas, paklausiau:

— Ar tai Jūsų šeimos visi?
— O, taip, visi šeši mano... 

Vyras tik vienas dirba, nes man 
jau nėra kada. Sumokėjus už 
vaikų mokslą, dar šiaip taip 
pasiuntus vieną, kitą siuntinėlį 
Lietuvon vargstantiems arti
miesiems, jau negali galvoti a- 
pie kokį liuksusą, kaip naujas 
$300.00 miegamasis... Tai tik 
Dievo dovana...

Perdavęs geriausius Budriko 
ir jo štabo sveikinimus, išėjau, 
lydimas spindinčių Valaičių vai
kučių šypsenų, kaip jie šoko 
sveikinti savo laimingąją Va
lentiną... Jonas špokas

KAS KĄ IR KUR
— Šv. Kazimiero Seserų Rėmė

jų Draugijos tradicinė vakarienė
bus vasario 26 d. 5 vai. .p.p. Ma
rijos Augštesnioje mokykloje. Me
ilinę programą atliks Marijos Aug

Tenka pasigrožėti mažlietu
vių gražiu jaunimu, auklėjamu
vieningoje lietuviškoje dvasio- Į štesniosios mokyklos mergaitės.

■ p r I Atvykite į įdomų pobūvį. Turėki-je. *• »

KANADOJE
Sudbury, Ont.
Lietuvių Bendruomenė išrinko 

valdybą

Rinkimai į KLB Sudburio a- 
pylinkės skyriaus valdybą įvy
ko vasario 19 d., Christ the 
King parapijos salėj. Prasidėjo 
10 vai. ryto ir baigėsi 6 vai. va
karo. Rinkimų komisiją suda
rė A. Jasiūnas, V. Lumbis ir 
J. Paulaitis. Visoj apylinkėj yra 
daugiau kaip pustrečio šimto su 
augusių lietuvių, balsavo 86. 
Palyginti su anKstybesniais nie

TRUMPAI

— Varg. Jonas Beinorius Rho 
de Island konservatorijoj stu
dijuoja kompoziciją. Jis sėkmin
gai veda parapijos chorą, nau
jai suorganizavo moterų Gildos 
chorą, pradžios mokykloje mo
ko giesmių ir dainų ir veda mo
kyklos vaikų chorą. Prieš me
tus jis pradėjo organizuoti ir 
mokyti dūdų orkestrėlį; turi pra 
lavintų 10 “dūdorių”. Dar jis 
suranda laiko vaikams duoti 
(veltui) privačias muzikos pa
mokas, kurių turi per 20. Sau
sio 22 d. surengė savo mokinių
pasirodymą-koncertą. tais šįmet baUavo daugiau ne

— Jau penkmetis, kai čia vei- 8U dvigubai, nes balsavimai bu- 
kia tremtinių ratelis. Jis savo vo visai slapti ir parinktas ge- 
veiklos ir toliau nemano nutrau- rcsnis laikas. Daugiausiai bal-
kti, bet išsirinko energingą val
dytą iš pirm. inž. J. Staričen- 
kos, sekr. J. Beinoriaus ir ižd. 
J. Kielos. Ruošia naują statutą 
ir numato savo veiklą plėtoti.

— Vietinė televizijos stotis
kovo 26 d. duoda lietuviams 15 
minučių išpildyti savo progra
mą. Programai paruošti imasi 
iniciatyvos Liet. Vyčiai.

—- Ambroziejus (iumauskas

mirė grįždamas iš darbo. Jis bu 
vo kontraktorius. Pastatė per 
1(M) namų Providence ir apy
linkėse. Dėl savo ramaus būdo 
šios apylinkės lietuvių ir net 
kitataučių buvo mėgstamas.

sų buvo surinkta iš lankančiųjų 
lietuviškas pamaldas. Jie ir yra 
patys aktyviausi kolonijos na
riai. Toliau nuo pamaldų balsa
vo tik vienas kitas. Valdybon 
išrinkti penki pirmieji pagal bal 
sų daugumą: J. Dženkaitis, K. 
Daunys, L. Kaspariūnas, J. Žiū
kas, J. Šimkus. Kandidatais li
ko A. Kusinskis, V. Staškevi
čius ir J. Staškus.

Revizijos komiaijon išrinkta: 
J. Poška, M. Venskevičienė, P. 
Mazaitis. Kandidatė liko N. Pau 
laitienė

Pamaldos už Lietuvą Vasario 
16 proga buvo atlaikytos vasa
rio 19 d. K. A. S

te progą praleisti gražiai laiką ir 
kartu paremsite kilnius seserų ti
kslus. Vakarienės pelnas Skiria
mas Marijos Augžt. mokyklos sko 
lų mažinimui. A. Nausėdienė.

— Liet. Bendruomenės Roselan- 
do apylinkė rengia Lietuvos ne
priklausomybės paminėjimą š.m. 
vasario mėn. 26 d. 10 vai. bus pa
maldos ir pamokslas Visų šven
tųjų parap. bažnyčioje. Mišias at
našaus kun. A. Stanevičius, o pa
mokslą pasakys tėvas J. Borevi- 
čius.S.J. Po pamaldų parap. sa
lėje, 10806 So. Wabash Avė., mi
nėjimo aktas.

Invokaciją sukalbės Visų šven
tų parap. klebonas kun. šaulins- 
kas, o tai dienai pritaikytą kal
bą pasakys žurnalistas Vyt. Kas- 
niūnas. Meninę dalį išpildys Chi
cagos Moksleivių Tautinio ansam
blio kanklininkai-ės, vadovaujami 
A. Kirvaitytės ir kiti. Lituanisti
kos šeštadieninė mokykla organi
zuotai su vėliavomis dalyvauja pa 
maldose ir minėjime. Sumos metu 
giedos parap. choras.

Roselando ir apylinkių lietuviš
koji visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti.

L.B. Roselando Apylink.
Valdyba

— Kūrėjai-Savan oriai, gyveną 
Chicagos mieste, prašomi š.m. va
sario 26 d. 10 vai. dalyvauti Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje pamaldose ir 
1 vai. p.p. Lietuvių auditorijoje 
iškilmingame Vasario 16-os dienos 
paminėjime.

Skyriaus Valdyba

trūkumą papildyti.

"Bomba" išgąsdino 
mokykla

Lane Technikos Augštesnioji 
mokykla pergyveno baimę, kai 
nežinomas vyras - pašaukė tele
fonu policiją ir pasakė, kad to
je mokykloje yra padėta pra
garo mašina, kuri sprogs vi
durdienį. Policija tuojau pra
nešė mokyklos vadovybei. Greit 
buvo išvesti mokiniai, visi 
5,500. Jie net savo pietų nei 
vienas nepalietė. Atėjus dvy
liktai tačiau niekas neįvyko. 
Policija padarė kratą, bet nie
ko nerado. Manoma, kad tas 
telefoninis pašaukimas buvo

Mirtis domonstruojftnt 
ginklą

Neseniai baigęs policijos mo
kyklą William Tracy, 36 m. 
amžiaus, berodydamas, kaip 
jisai iš apsiausto kišeniaus šau
tų į banditą, nušovė savo drau
gą Izidorių Meyerson, 35 m. 
amžiaus. Abudu draugavosi jau 
šešeri metai. Kulka pataikė į 
gerklę ir perkirto svarbią gys
lą.

Nutroško dujomis
Amsterdame, Europoje, vie

nas čikagietis karys — Roose- 
velt Thompson, 24 m., mirė nu- 
troškęs nuo kūrenamųjų dujų, 
nakvodamas viename viešbuty
je. Ten drauge mirė trys JAV 
kariai. Dėl sumažėjusio dujų 
spaudimo užgeso krosnyje ug
nelė ir tada pamažu kambarys 
prisisunkė dujų ir tuos vyrus 
mirtinai nutroškino.

Cook apskrities nuosavybių 
už $8,843,788,991

Pagal naujus perkainojimus 
Cook apskrityje esančių nuosa
vybių vertė yra. pakilusi iki 
$8,843,788,991. Tačiau mokes
čiai nuo tos nuosavybės gyven
tojams, atrodo, bus mažesni, 
apgaviko darbas.

$120,000 kompensacijos
Daniel Kelly, 46 m., sunkiai 

sužeistas traukinio, gavo iš 
Chicagos ir North VVestern ge
ležinkelių lin ios $120,000 kom
pensaciją.

spindulių kilmę.

Jaunutis pulkininkas
Septyniolikos metų amžiaus 

moksleivis Antanas Miškinis, 
studijuojąs Šv. Tomo karinėje 
akademijoje St. Paul, Minn., 
mokyklos daliniuose pasiekė 
pulkininko leitenanto laipsnį. 
Jo gabumus patyrusi karinė 
vadovybė pakvietė jį studijuoti 
karininkų mokykloje West 
Pointe. Antano tėvai gyvena 
Chicagoje, 504 W. 69th str. Jo 
brolis Robertas, 14 m. amžiaus, 
taipgi studijuoja šv. Povilo 
akademijoje.

TĖVAS PIJUS
istorijoje yra pirmasis kunigas 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė 
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
yra įdėti 32 paveik&i&i. Kaina 
$2.00.

Galima gauti “DRAUGO“ 
Administracijoje

2834 So. Oaklec Avenue 

CHICAGO 8, ILLINOIS

SVARBUS PRANEŠIMAS
Karių Ramovės Sąjunga, Sava- 

norių-Kūrėjų Sąjunga, L.K. Biru
tės Draugija ir Šiaulių Klubas 
Chicagoje š.m. vasario 26 d. 12:- 
30 vai. p.p. ruošia Vasario 16 d. 
minėjimą Lietuvių auditorijoje. 
Pamaldos už žuvusius karius Lie
tuvos nepriklausomybės kovose 
bus 10 vai. ryto šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčioje. Šv. Mišias at
našaus kun. klebonas A. Linkus. 
Kun. S. Šantaras pasakys pamok
slą Pamaldų metu giedos “Dai
navos" ansamblis, vadovaujamas 
muz. S. Sodeikos. Organizacijos 
10 vai. pamaldose dalyvauja su 
vėliavomis. Iškilmingas 
kuriam vadovaus L. S.
Chicagos skyriaus pirm. P. Dū
kis, prasidės 12:30 vai. Lietuvių 
auditorijoje.

Posėdžio metu bus sugiedoti 
JAV. ir Lietuvos himnai, pagerb
ti mirusieji žuvusieji Lietuvos ka
riai ir perskaitytas Vasario 16 d. 
nepriklausomybes aktas.

JAV. himną giedos p-le Papšytė. 
Pagerbiant mirusius trimituos 
muz. Br. Jonušas. Lietuvos Nepri
klausomybės aktą perskaitys Vy
ties skyriaus kavalierius pulk. Jo
nas Variakojis. Kalbės Lietuvos 
konsulas dr. P. Daužvardis ir Sav. 
Kūrėjų S-gos Centro v-bos pirm. 
dr. K. Gudaitis.

Po oficialios dalies eis meninė 
dalis, kuriai vadovaus L.S. Ramo
vė Chicagos skyriaus Kultūros 
vadovas St. Grigaravičis. Meninė
je dalyje dainuos solistė Iz. Mo
tiekaitienė kuriai akompanuos Mo 
tiekaitis. Programoje dalyvaus 
Skautų grupes, vadovaujamos p. 
Šilingienės, tautiniai šokiai ir p- 
lės Dalės Beinoraitės deklamaci
jos.

Programoje taip dalyvaus Chi
cagos Lituanistikos tunto skau
tai. Bus tautiniai šokiai, kuriems 
vadovauja p. Šilingienė. Dalė Bei- 
noraitė deklamuos.

Rengėjai

PTRKiTE APSAUGOS BONUS.

posėdis, 
Ramovė

CHARLES F. CARPENTIEP
Secretarv of State

It is apparently impossible to im- 
press Rome motorists with the dan- 
gers they face when they cross a 
railroad track when either a flag- 
ntan or a mechanical or eleetrie 
signal instructs theni to come to a 
Stop.

The law statės tliat when a driver 
approaches a clearly visible elec- 

’trical or mechanical signal device 
whieh warns of the approach of a 
train the driver mušt stop within 
50 feet būt not lesa than 10 from 
the nearest track. The motorist 
shall not proceed until it iR safe to 
do so. (Seetion 83a L’niform Act 
Regulating Trafflc.)

Mieliems Daktarui ir Marijai ANGUDAMS ir Mildu
tei, dėl jų mylimos dukrelės ir sesutės

KRISTINOS - ASTOS mirties 

reiškiame širdingą užuojautą

Ona ir Juozas Strimaičiai

Mieliems Daktarams Stasiui, Marijai ir Dukrai Mil
dai ANGUDAMS dėl mylimos dukrelės ir sesutės

KRISTINOS - ASTOS mirties♦
gilią užuojautą reiškia

Dr. Pranas ir Jane Bagdai

PADĖKA

— Nekalto Prasidėjimo Seserų 
Rėmėjų Brighton Parko skyriaus 
narių susirinkimas įvyksta šį se
kmadienį, vasario 26 d., tuojau 
po sumos (apie 11 vai.) mokyklos 
kambaryje. Maloniai prašomi vi
si iš bažnyčios pasukti į susirin
kimą. Valdyba

Waukegan, 111. lietuvių 
dėmesiui

1956 m. vasario mėn. 26 d. 4 
vai. popiet Liet. B. Chicagos a-

pygardos Teatras, VVaukegano a 
py linkės vuldybos kviečiamas, vai 
dina komediją ‘'Ruhaltcrio klai
da" VVaukagane Lietuvių audito
rijoje (Lincoln ir 9-tos gatv. kam
pas). Režisuoja Alg. Dikinis.

Į vaidinimą kviečiami atšilau 
kyti Kenoshos, Racino, Milwau- 
kės ir kitų vietovių lietuviai.

Pamatykime Chicagos teatralų 
pastatymą.

L.B. Haukegsun 
apylinkes Valdyba

It is also reąulred by law that. a 
motorist shall stop and remain 
standing at a grade Crossing when 
a Crossing gate is lowercd or when 
a flagman gives or continues to give 
a signal of the approach or passage 
of a train. (Seetion 83b Uniform 
Act Regulating Trafflc.)

Ali motor vehlclcs carrying pas- 
sengers for hire and school buses 
carrying any school children mušt 
stop not lesa than 10 feot from the 
nearfcst rail when Crossing at grade 
any railroad track. Before starting 
up again ihe driver of any such 
vehirle mušt listen and look in both 
directlons for the approach of any 
train. (Seetion 84a, Uniform Act 
Rogulating Trafflc.)

A copy of the complelely new 
‘‘Rulcs of the Road" booklet will 
be sent to you free upon reųuest. 
Write to CHARLES P. UARPEN- 
TIER, Seeretary of State, Sprint- 
fleld, Illinois.

lllllllllllllimillHHHIUIIHIIIIIIIIIIIIIIIII'

Skelbtu “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitoma/ 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems.

ONA BRAZAUSKIENE
Mūsų mylima motina mirė 1956 m. vasario mėm. 7 d. ir 

palaidota vasario mėn. 11 d. Šv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje.
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskuti

nį patarnavimą ir palydėjo į jos poilsio vietą.
Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: kun. kleb. 

A. Linkui, kun. A. Stasiui, kun. J. Griniui ir kun. P. Luko
šiui, kurie atlaikė gedulingas pamaldas už jos sielą. Ypač 
dėkojame kunigams, kurie dalyvavo pamaldose ir kun. A. Sta
siui, kuris palydėjo velionę į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jos 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių.

Dėkojame vargonininkui p. Sodeikai ir kitiems vargoni
ninkams bei giesmininkams.

Dėkojame grabnešiams ir visiems, kurie pareiškė mums 
toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Z. Žudyckiui, kuris ma
loniu patarnavimu atėmė mums rūpesčius tose liūdesio ir 
skausmo valandose.

Dėkojame visiems giminėms, pažįstamiems ir visiems lai
dotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai neturime galimy
bės padėkoti. Visiems, visiems nuoširdus dėkui.

Dukterys, žentas ir anūkai.

Ugibdas lamdsbebgis
KELIONĖ'

V. Adsmkcvifiiaus apianka 
UtmkymiM nu pinigais siųskit*:

269 p»L, kaina $2.60 
DRAUGAS, 2M4 8. Oakley Aveu, 

cmom«> a, nt

šios nuostabios ir nepaprastos kny
gos personažus iltatp Įvertina ra
šytojas GHauda: M...Welsos — pa
niekintas niekintojas, bet turis 
savyje Fra Angellco angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet mylia tl skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo Ir nesuvokiąs Jo esmBs. 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprotgjlmo procesą".

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą”.
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i mus
X M. P., iš Chicagos gerada

rė, paaukojo T. T. Marijonų 
Statybos fondui $100.

X Vyčių sendraugių kuopa
parėmė TT. Marijonu statybą. 
Pastarajame Vyčių sendraugių 
kuopos susirinkime priimtas 
Tarybos sumanymas Tėvų Ma
rijonų Statybos fondui paau
koti $25.

X Stud. Ateitininkų Chica- 
gos draugovės valdyba praėju
siame posėdyje paskirstė Nau
jų Metų baliaus didelę pelno da
lį įvairiems lietuviškiems kul
tūriniams reikalams bei orga-

X Krikščioniškos Demokra
tijos Studijų klubo susirinki
mas vasario 3 P d. praėjo dide
liu pasisekimu L. Vyčių salėje, 
Chicagoje. Vyskupas V. Briz- 
gys paskaitoje “Krikščioniš
kos demokratijos sąvoka ir tu
rinys” aptarė krikščionišką de
mokratiją kaip krikščionybės *
dėsniai paremtą veiklą, sie
kiant visiškai visuomeninio

} “Jaunimo žygių” redakcinį 
kolektyvą įtraukti spaudoje gy
vai besireiškiantį kol. J. Kon
čių, o dr. K. Šidlauską — į ju- 
ry komisiją, vertinančią straip
snį konkurse, kurį paskelbė 
“Jaunimo žygių” redakcija. Su
sirinkimui pirmininkavo kol. 
A. Liulevičius, sekretoriavo O. 
Stankaitytė.

X Roselando lietuvių koloni- 
gerbūvio. Ekscelencija iš teo- jos SeStadieninS mokykla pa
retinęs ir praktinės puses pa-jminėjo Vasario 16 dieną š. m. 
aiškino tos veiklos objektą, joslvasario lg d pamokų metu> 
apimtį, motyvą, tikslą, krite- ,Invokaciją paskaitė ir gražų 
riumą ir priemones. Prelegen-Į žodį vaikučiams tarė kun A 
tas diskusijose kaikur.uos Stanevičius. Pasimelsta už ken

čiančią Lietuvą, pagiedota Ma
rija, Marija, Lietuvos himnas

klausimus dar paryškino.
Inž. A. Rudis kalbėjo Lietu

vos laisvinimo klausimu, nupie- 
šiant šiandienines nuotaikas 
JAV Senate Lietuvos reikalu, 
šen. Douglas vaidmenį ir jo pa
stangas. Trumpai nurodė, ko
kie pramatyti ateities planai

,. , . ook pavergtoms tautoms gelbėti,mzacnoms. ls numatytų 825 1 & . . , . ., , f kurių iniciatoriais yra lietu-dolerių, Chicagos Šalpos fon- į . .
statybai v’ah

Einamuose reikaluose Klubo 
pirmininkas kol. L. Tamašaus
kas patiekė veiklos planą, ku-

dui ir Tėvų Jėzuitų 
paskirta po 100 dolęrių. 25 do
leriai paskirti Lietuvių Studen
tų Sąjungos leidžiamam “Litu- 
anus” ir 50 dolerių “Draugo” 
spaustuvės mašinų fondui.

X Dailininko A. Valeškoe kratiją iš istorinės, 
Bažnytinio Meno studija užbai- *r praktinės pusės

ris ribojasi studijinėmis temo
mis apie krikščioniškąją demo- 

teoretinės

gė daryti naujai pastatytai Šv. 
Kristinos bažnyčiai 32 vitražus.

Susirinkusieji vienbalsiai pri
ėmė Klubo valdybos pasiūlymą

ir pagerbta Lietuvos vėliava. 
Taip pat vaikučiai pasakė daug 
patriotiškų eilėraščių, išklausė 
Lietuvos Karo muzėjaus muzi
ką plokštelėje ir nuotraukose 
buvo parodyta Vasario 16 d. 
iškilmės nepriklausomoje Lie
tuvoje. Minėjime dalyvavo vi
si mokiniai ir mokytojos.

X “Aušros Vartų” tunto 
“Vaivos” laivo jaun. jūrų skau
čių valandėlė “Lietuva iš tolo” 
bus girdima vasario 27 d. 7 vai. 
vak. Sophie Barčus radijo pro
gramoje. Šią valandėlę parašė 
ir paruošė jūrų skaučių meno 
vadovė Gražina Sabaliūnaitė.

Chicagoj koncertuos Z. Nomeika
J. KREIVĖNAS, Cicero, III.

Lietuvių bažnytinio meno pa- Romos Popiežiškas BaZn. Mu-

M. Dupre vargonų simfonija

roda kovo 11 dieną pradedama 
vargonų koncertu Šv. Kryž.aus 
bažnyčioje. Parinkimas yra la
bai suderintas su pačios paro
dos pobūdžiu, nes lietuvių tarpe 
vargonai ir tesutinkami kaip 
bažnytinis instrumentas.

Šį kartą vargonuos Zenonas 
Nomeika. Tai is dėmėtina asme
nybė ir pavyzdy? didelio ir tra-

zikos institutas suteikė keturis 
doktoratus honoris causa. Tie 
keturi buvo: Jos. Haas — vo
kietis, Marcei Dupre — pran
cūzas, A. Le Guennant — pran
cūzas ir Jos. Smits van Waes- 
berghe — olandas.

Po trylikos metų mokyklinio 
pasirengimo Z. Nomeika grįžo 
tėvynėn. Naujoji Lietuva pirma

giško lietuvio likimo. Z. Nomei- eilėse kitų kraštų įstaigose taip
ka gimė 1911.III.28 Pėdžių kai
me, Kėdainių apskr., vargonin- 
ko šeimoje. Iš tėvo mokėsi var-

rengė kadrus savam kultūri
niam gyvenimui. Z. Nomeika, 
kaip to ir reikėjo laukti, Lietu-

Muzikas Zenonas Nomeika, vargonų virtuozas, kovo 11 d. 3:30 
vai. p.p. duos vargonų koncertą šv. Kryžiaus parapijos, bažnyčioje, 
Chicago, Illinois.

goninkauti. Dvylikos .metų Ze
nonas buvo jau savarankiškas 
Truskavos parapijoje.

Studijos Prancūzijoje

Vėliau mokėsi J. Naujelio var 
goninkų kursuose Kaune, o 
1925 stojo į Kauno konservato
riją, kur mokėsi teorijos, istori
jos, harmonijos, chorvedybos ir 
t.t. Studijų pagrindas buvo var 
gonai. Šalia vargonų mokėsi dar 
ir fortepijono. 1929, konserva
toriją baigęs, gavo valstybinę 
stipendiją ir išvyko studijų gi
linti į Paryžių Ecole Normael 
de Musiųue de Paris. Čia studi
javo pas Marcei Duęre ir stu
dijas baigė per septynis metus. 
Apie Marcei Dupre reikia pasa
kyti, kad jis yra vargoninkas 
ir profesorius, sukūręs daug var

voje tapo konservatorijos pro
fesorium, o be to pasireiškė var 
gonų muzikos koncertais.

Toliau sekė likimo visai Lie
tuvai skirtas pasirinkimas: vi
sus darbus nutraukus bėgti į 
svetimą kraštą arba bandyti gy 
venti bolševizmo padiktuotu uo 
lurnu klupčiojant prieš “didžią
ją rusų tautą”. Z. Nomeika at
sidūrė Vakaruose. Gyveno lage
rių gyvenimu, rengė vargonų 
muzikos koncertus. Pagaliau 
atsidūrė Amerikoje. Ir čia suren 
gė vargonų muzikos koncertų. 
O emigrantinio gyvenimo naš
ta vis baisiau slegia. Žmona pa
teko į sanatoriją. Septynerių 
metų dukterį tenka auginti vien 
tėvui.

Vis dažniau pradėjo prisista-
gonų muziko, kūrinių ir parašęs Raundą menininko

gyvenimą ,sunkų, nepraktiškąveikalų apie vargonus, didelis 
improvizacijos meno mokyto
jas. 1953, enciklikos “Motu pro- 
prio” 50 metų sukakties proga,

ir nepelningą. Didelėm pastan
gom Lietuvos gyvenimui pareng 
tos profesijos pasidarė nereika
lingos ir užmirštinos.

Nusistatęs eiti praktiškojo 
gyvenimo keliu, Z. Nomeika į 
du laišku, kviečiančiu su kon
certais, atsakė neigiamai. Bet 
dar nutarė pabandyti Chicagon. 
Sutiko atvykti ir pats išsigan
do. Keletą naktų nemiegojęs, nu 
tarė nepasiduoti. Kad ir dar gi
liau puolė į skolas, nusipirko 
virtuozui būtinus nuosavus var
gonus. Pasiryžo egzistuoti.

Taigi, kovo 11 d. 3.30 vai. var 
gonų koncertas Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčioje, Chicago
je, nebus tik koncertas. Tai bus 
demonstracija. Panašią demons 
traciją atsimenu. Vilniaus sritį 
atgavus, Naujoje Vilnioje, kur 
iš 7,000 gyV'^T’ojai lietuviškai 
kalbančių tebuvo likę kokie 500, 
buvo suorganizuotos lietuviškos 
pamaldos. Tokioje vietoje ir to
kiose sąlygose pamaldų pasise
kimas taip pat yra ir demons
travimas nusistatymo bei susi
klausymo. Lietuvių susirinkime 
buvo mestas šūkis: nesvarbu 
mums, ar tu tiki ar ne, su tavo 
sąžine susitvarkys kunigas, bet 
į pamaldas privalai atvykti. Ir 
atsitiko, kad gaisrininkų virši
ninkas, pats reformatas, į baž
nyčią rikiuotėj atsivesdavo įvai 
rių tautybių mišinį...

Kovo 11 koncerto programo
je turime eilę plačiai pasauly 
žinomų vardų: Marcei Dupre, 
J. S. Bach, Max Reger, Al. Guil- 
mant, Cesar Frank... Visą kon
certo dalį užims M. Dupre var
gonų simfonija, kurios keturios 
dalys gretinamos su Kristaus 
siužetu: Pasaulis laukia Išgany 
tojo, Gimimas, Nukryžiavimas, 
Prisikėlimas.

“Didžiausia Z. Nomeikos, 
kaip vargonų virtuozo vertybė
— jo didelis individualumas. Jo 
valdomi vargeliai tartum įgau
na gyvybės dvasią, kuri, jo iš
raiškoje, yra nusiminusi, rūs
čiai graudulinga ir didžiai ken
čianti. Didžiu tragizmu prabyla 
Z. Nomeikos vargonai, tartum 
grodami nesibaigiamą reąuiem. 
Z. Nomeikos vargonai klausovą 
žavi ir patraukia ne technika, 
kuri iš tikrųjų yra puiki, bet 
veiksminga dvasia, sugestyvia 
nuotaika, giliais išgyvenimais”,
— taip Z. Noffieiką charakteri
zuoja J. Kardelis.

Šis koncertas yra ne eilinė 
koncertantų pastanga, tai yra 
lietuvių pirmaeilės jėgos demon 
stravimas. Laikau pareiga tai 
priminti Chicagos ir artimų ko
lonijų lietuviams.

X Nauja Vyčių sendraugių 
valdyba. Sausio mėnesį suda
rytoji devynių asmenų Vyčių 
sendraugių taryba pare'gomis 
pasiskirstė sekančiai: dvasios 
vadas prel. Ign. Albavič'.us, 
pirm. Ign. Sakalas, I vicepirmi
ninkas ir parengimu tvarkyto
jas A. Petrulis, II picepirm. ir 
sergančių narių lankytojas A. 
Bacevičius, senę. O. Aleliunie- 
nė, fin. sekr. K. Paukštys, ižd - 
ninkas N. Karlavičius, iždo 
globėjai J. Kerulis ir K. Rubi
nas, tarybos narys T. Norbu- 
tienė, tarybos kandidatai B. 
Cicėnienė, V. Jodelis ir J. Vil- 
kiškius. šią valdybą patvirtino 
visuotinis sendraugių susirinki
mas vasario 21 d.

X Lietuvių Enciklopedijos
VII tomas, kurį ką tik gavo 
jos prenumeratoriai, apima rai
des Ga ir Gr (Gardino kalykla 
— Grūžiai Didieji). Tomas tu
ri 543 psl. ir gausiai iliustruo
tas: 600 iliustracijų bei nuo
traukų. Tome bendradarbiauja 
158 įvairių kultūros sričių ben
dradarbiai. Šį. tomą suredaga
vo prof. J. Puzinas ir prof. Br. 
Čepėnas.

X Šatrijos Raganos — Mari
jos Pečkauskaitės minėjimas 
įvyks balandžio mėn. 8 d. 3:30 
vai. p. p. Marijos Augšt. mo
kyklos auditorijoje. Minėjimą 
ruošia Giedros ir Šatrijos kor
poracijos. Visų kitų organizaci
jų prašome šią dieną rezervuo
ti šiam garbingam minėjimui.

X Religinio meno parodoje 
sutiko dar dalyvauti šie skulp
tūrai: R. Mazoliauskas ir B. 
Milaknis. Iškilmingas religinio 
meno parodos atidarymas įvyks 
kovo 11 d. 5 vai. p. p. šv. Kry
žiaus parapijos salėje.

X “Ateities” šokėjų grupė 
šiandien vyksta i Barington, 
III., dalyvauti 11-tame tautų 
festivalyje. “Ateities šokėjų 
grupės 15 metų sukaktis bus 
atšvęsta balandžio 15 d. Saka
lų salėje.

X Aleksas Kumskis, Demo
kratų partijos kandidatas į 
Cook County sanitarinio parei
gūno postą, su žmona išvyko 
atostogų į Floridą. Grįžęs pra
dės rinkiminę kampaniją.

X Antanas Barščius, 3014 
W. 40 St., guli Šv. Kryžiaus li
goninėje. Lankymo valandos 
2—4 p. p., o vakare 7—8.

J. A. VALSTYBĖSE
— “Žiurkių kamera” į To

rontą. Su geru pasisekimu Cle- 
velande, Chicagoje ir kt. suvai
dinta J. Griniaus “Žiurkių ka
mera” vasario 25 d. vežama į

AL. KUMSKIS TALKINA LIET. 

DIENRAŠČIO STATYBAI

Aleksandras G. Kumskis, de
mokratų kandidatas į Sanitari
nio distrikto trustistus, paėmė

je olimpiadoje Kaune (1938). 
Studijuodamas kolegijoje jis da 
lyvavo futbolo, krepšinio ir plau 
kikų komandose. Būva net CYO 
plaukimo čempionu ir "Draugo” 
sporto skyriaus redaktoriumi.

gamzav mo pareigas.
Lietuviškas dienraštis,

Draugas’,’, jam dar yra ir dėl 1 Chicagos parkuose organizavo 
visą stalą “Draugo” statybos'to prie širdies, kad jisai pats 
bankete, įvyks'ančlame kovo1 yra Lietuvoje lankęsis — vado- 
mėn. 18 d. Sherman viešbutyje,, vaudamas lietuvių olimpiniam

kaip

Aleksandras G. Kumskis

įmokėdamas $250; ir dar ruo
šiasi paimti antrą stalą.

Aleksandras Kumskis yra jau 
nas, 44 m. amžiaus, Amerikos 
lietuvis, pasižymįs politiniame 
gyvenime. Įsikūręs 7834 S. Wol- 
catt avė, čia gyvena su savo 
žmona ir keturiais vaikais. Jis 
nuo pat .mažens buvo susirišęs 
su lietuviais: pradžios mokslą 
ėjo lietuvių šv. Jurgio parapi
jos mokykloje. Toliau mokėsi 
Tilden Augšt. mokykloje, Elm- 
hursto bei Crane kolegijose, o 
taipgi Amerikos Fizinio Auklė
jimo kolegijoje.

Kaikurį laiką tarnavęs teismo 
įstaigoje, mero Kelly buvo pa
kviestas dirbti į Chicagos par
kų distriktą. Dabar yra Russel 
Square parko direktonus. Šie
met jo sidabrinė sukaktis — 
Chicagos parkų distrikte išdir
bo 25 metus, eidamas įvairias 
administracines ir pramogų or-
Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiSiiiiiniiiiiiiiimiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiniiininiM

Torontą, Kanadoje. Veikalą 
stato VI. Braziulio dramos stu
dija.

— Putnam, Conn., Studenčių 
ir Moksleivių Ateitininkių drau
govės ruošia savo tradicinę me
tinę šventę. Graži ir reikšminga 
šventė bus balandžio 29 d eną.

sportininkų vienetui, kurs 1938 
metais keliavo po Europą. II Pa 
saulinio karo metu buvo akty
vus Raudonajame Kryžiuje, Ci
vilinėje Apsaugoje. Tačiau ypač 
jis yra pamėgęs sportinį gyve
nimą ir yra suorganizavęs Ame 
rikos lietuvių grupę, kuri daly
vavo pirmoje Lietuvių tautinė-

bokso ir ristynių turnyrus, bei 
pravedė kitą sporto programą.

Yra pamėgęs organizacijų vei 
kimą: yra ketvirto laipsnio Ko
lumbo vytis ir priklauso kard. 
Mundelein lietuvių vienetui. Yra 
narys Illinois Atletikos klubo, 
kaikurį laiką vadovavo Illinois 
Lietuvių Vaizbos Rūmų orga
nizacijai, yra narys Liet. R. K. 
Susivienijimo Amerikoje, prezi
dentas Lietuvių nacionalinio De 
mokratų komiteto, kaikurį laiką 
vadovavo Parku Priežiūros, są
jungai, veiklus darbininkų AFL 
organizacijoje, priklauso CYO.

Mums malonu, kad šis lietu
vis jau yra pasiekęs reikšmin
gą vietą Chicagos parkų distrik 
te ir kad politiniame gyvenime 
siekia dar daugiau. Malonu, kad 
šalia savo gausios veiklos par
kuose ir politiniuose laukuose, 
neužmiršta lietuviu kultūrinių 
reikalų ir aktyviai remia “Drau 
go” statybą, talkindamas, kad 
didysis banketas, kuriame da
lyvaus Chicagos kardinolas ir 
kiti vadovaujantieji asmenys, 
praeitų su pasisekimu, gausiai 
atsilankant dalyviams.

300 DAINŲ IR GIESMIŲ
kurios telpa plokštelėse t. y. 
150 plokštelių. Jų didelė dalis 
tik ką gauta iš Europos. Visos 
šios plokštelės yra kataloge, 
kuris dabar išleistas ir kainuo
ja tik 90 centų. J. Karvelis, 
3322 S. Halsted St.. Chicago, 
III. Tel. YArds 7-0677.

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas

128 pusi. Kaina $1.CO 
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

‘‘DRAUGAS’’ 
2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, III.

Nuoširdus pakvietimas visiems DRAUGO skaitytojams
DALYVAUTI STATYBOS FONDO BANKETE

Sekmadienį, kovo 18 d., 1956 m.; 6:00 v. v.
SHERMAN VIEŠBUTYJE, Clark ir Randolph gatvių, Chicago, Illinois

Gražioji Sherman viešbučio salė
Naujos DRAUGO spaustuvei, redakcijai ir administracijai patalpos jau dabar statomos. 

Statybos Fondo vajus dabar eina pirmyn ir vienas iš svarbesnių vajau parengimų yra šis ban
ketas. Dalyvaujaunt bankete yra geras būdas būdas paremti Statybos Fondą.

šis iškilmingas banketas paminės kertinio akmens šventinimą, kuris įvyks kovo 17 d., 1956 
m., dieną prieš banketą. Šiame didžiajame bankete dalyvauju: J. E., Kardinolas Samuel Stritch, 
Chicagos arkidiocezijos arkivyskupas: Chicagos majoras Richard J. Daley, Vyskupas Vincentas 
Brizgys, ir daug kitų žymių Chicagos valdininkų, biznierių ir profesijonalų.

Meninę programos dalį išpildys S. BARANAUSKA, jam akompanuos A. Kučiflnas.
Kviečiame ir Jus dalyvauti, brangūs DRAUGO skaitytojai.
Biletų kaina $25.00 asmeniui: Prie stalo yra 10 vietų.

Užsakymus siųskite: KUN. VINCAS PARULIS, MIC.
2334 S. Oakley Avė., Chieago, III.

PAJIEŠKOJIMAS
PajieSkomas PRANAS KRPŽIKAS 

(1950 m. buvo Omaha, Nebraska). 
sūnus Juozo, kilęs iš Kybartu apskr.. 
Teta prašo atsiiiepti arba žinantieji 
apie jį pranešti šiuo adresu — Anna 
Kurmiškas, 2400 Manson St., Detroit 
(U), Mietiigan.

NEĮKAINUOJAMOS VERTĖS 
KNYGA

Nors nuo spaudos atgavimo per 
keliasdešimt metų jau daug knygų 
išsileisdinome ir jomis apsigyrė- 
me, bet sąžiningai svarstant — 
nedaug jų turime tokių, kurios 
yra tikros nesenstančios verty
bės mūsų tautos kultūroje. Prie 
tokių nepalyginamos reikšmės 
knygų priskiriame 18-tojo am
žiaus K. Donelaičio “Metus” ir 
19-tojo — Simano Daukanto “Bū
dą”. Šis pastarasis, dabar iš nau
jo gražiai išspausdintas, mums 
yra kaip brangi relikvija, kaip są
moningo lietuvio pasididžiavimas. 
Šiandien mes, toli nuo savo tėvy
nės gyvendami, jos ilgėdamiesi ir 
dėl jos likimo kentėdami, turėtu
me nuolat ir nuolat skaityti šią 
Daukanto knygą — eilutę po eilu
tės, puslapį po puslapio, neskubė
dami, persvarstydami, įsigilindami, 
širdin įsidėdami...

* *

Ilgus dešimtmečius S. Daukan
to "Būdas” žadino lietuvio patrio
tinius jausmus ir kėlė jo pasidi
džiavimą praeitimi. Reikia tikėtis, 
kad šios laidos pasirodymas bus 
palankiai sutiktas emigracijoje 
gyvenančių lietuvių ir ypač jau
nuomenės, kuriai labiausiai trūks- 

I ta Lietuvos praeitį liečiančios lite- 
1 ratūros.

♦ *
*

Pro pusantro šimtmečio dienas, 
skausmus, džiaugsmą, ir vėl skaus
mus, Simanas Daukantas, tas že
maičių žemės vargo pelė, iškyla 
vis didesniu ir patrauklesniu lie
tuvių tautos vyru. Todėl ir jo Bū
dą Senovės Lietuvių Kalnėnų ir 
Žemaičių naujai sulaukus reikia 
tik džiaugtis ir jį skaityti.

* * ’
#

Tai tik maža dalelė spaudos pa
sisakymų apie šią mūsų kultūros 
istorijai neįkainuojamos reikšmės 
knygą.

Būdas senovės lietuvių 
Kalnėnu ir žemaičiu

yra dailiai išleista knyga, kurią 
puošia Viktoro Petravičiaus dviejų 
spalvų viršelis. Knyga turi 393 psl. 
Jos kaina — 4 doleriai.

Visi, norintieji įsigyti, yra pra
šomi paskubėti, nes atspausta la
bai nedidelis egzempliorių skaičius.

Užsakymus siųsti:
“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue

CHICAGO 8. ILL. 
k:


