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LENKIJOJE APMOKOMI EGIPTO KARININKAI
Lietuva tebera atspari

Nepaisant visų sunkumų ir kančių, Lietuva tebėra gyva ir 
gyvena geresnių laikų viltimi. Žmonės sugeba prisitaikyti prie vi
sokių sąlygų, savo širdyse iš esmės neišsižadėdami tautinių idealų. 

Kokie pirmieji įspūdžiai atsi
dūrus laisvėje?

— Susidaro baisus liūdesys ir 
Tėvynės pasiilgimas. Laisvėje 
Vakaruose, kaip atrodo, visko 
yra pilna, žmonės gerai gyvena.
Ir tuo pačiu jauti, kokia skurdi 
padėtis yra mūsų Tėvynėje, — 
pasakoja savo įspūdžius patekęs 
į laisvę 1955 m. pabaigoje mūsų 
tautietis, gerai žinąs gyvenimo 
sąlygas pavergtoje Tėvynėje.

— Laisvėje žmogus realiai pa
junti, ką iš tikro reiškia Tėvynė.
Ir tada imi galvoti: dėlko mūši} 
tauta turi tiek kęsti, dėlko jai da
roma tiek neteisingų skriaudų, 
kai tuo tarpu Vakaruose kiti gy
vena laisvi, ir gerai gyvena. Ta
da savoji gyvybė atrodo verta 
nulio — jeigu reiktų, nieko ne
paisydamas eitum ir darytum tai, 
kas reikalinga savajam kraštui, 
žinoma, jei tas žygis atneštų rea
lios naudos.

Nors Tėvynėje mūsų tautiečiai 
nėra dvasiškai palūžę, bet gaivi
nasi geresnių laikų viltimi, vis 
dėlto padėtis ten, ypač dvasine

įstaigose susirašinėjimas? Pri
klauso nuo to, kurios rūšies yra 
įmonė ar įstaiga. Pvz. geležinke
liuose reikia mokėti rusų kalbą, 
taip pat pašte ir kt. Bet šiaip ki
tur rusų kalbos reikalaujamas 
mokėjimas, kaip to norėtų !kai- 
kurie atėjūnai, dar nėra esmine 
kliūtimi gauti darbo. Vietinėse 
įstaigose ar įvairiuose kombina
tuose taip pat knygos ir dokumen 
tai rašomi lietuviškai, nors jau 
pasitaiko ir mišrių. Rajonuose 
vieši skelbimai — lietuviškai. 
Kaune gatvėse kalbant lietuviš
kai girdisi daugiau negu rusiš
kai.

Ir rusai verčiami prisitaikyti 
prie lietuvių. Būdinga, jog rusės 
prie lietuvių taikosi taip pat sa
vo drabužiais, apranga, šukuose
na. Reikia pasakyti, kad lietuviai 
tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje ir 
kitur kiek galėdami gina savo
sios kalbos ir kitas jiems priklau 
sančias teises. Kolūkiuose — vis
kas vedama tik lietuviškai. Net 
daugiau: tarp žmonių skleidžia-

Vienas vaizdas Nicosijos mieste Kipro saloje, kur kipriečini rezistentai be pasigailėjimo šaudo j britus, 
o šie visomis priemonėmis bando apsaugoti savo žinio nes ir įstaigas. (INS)

Bet apmoko sovietų kariai
savo bazėje prie Gdynės

LONDONAS, kovo 24. — Anglijos vyriausybė skelbia, kad 
grupė Egipto karininkų mokosi Lenkijoje sovietinės karo taktikos 
ir susipažįsta su sovietiniais ginklais.

Žinią paleido užsienio reikalų

prasme, nepaprastai liūdna: oku- ma propaganda, kad trėmimai į 
pacija nežmoniškai sunki. Į Tė- Sibirą ir žmonių išvežimas — tai 
vynę leidžiama grįžti ir daliai buvęs Beri jos ir „berininkų“ dar 
išvežtųjų, tačiau nežymiai, po ba3. Ir istrebiteliai (jie galutinai 
truputį. Ir dabar dar gabenami panaikinti 1953 m.) vadinami be- 
į rytus iš okup. Lietuvos žmo
nės, bet dažniausiai tie, kurie bu
vo laikomi kalėjimuose ar šiaip 
suimti — ir paskiau nuteisti. Ma 
siniai trėmimai nebevykdomi.

Didžiuosiuose Lietuvos mies
tuose rusų skaičius nesieks dau
giau kaip 30—35%. Vilniuje jų 
bus ne daugiau kaip 35% (žino
ma, be kariuomenės, bet įskai
tant jų šeimas), Klaipėdoje bus 
iki 40% bendro gyventojų skai
čiaus, rajoniniuose miestuose — 
iki 3%. Rusifikacija — bent ben 
dras išorinis toks susidaro įspū
dis — seniau buvo griežtesnė, 
bet nuo Berijos laikų atslūgo.
Prie Berijos gyventojai jau ne- 
begyrė „vyresniųjų brolių“. Ta
da žmonės džiaugėsi, kad iš Lie
tuvos turės nešdintis visi rusai.

rininkais.
Lietuviškai turi mokytis ir ru

sų gimnazijų auklėtiniai. Rusų 
gimnazijose lietuvių kalba yra 
privaloma. Kaip lietuviai turi 
mokėti rusų kalbą, taip rusai 
— lietuvių. Kada ateina maisto 
produktų pirkti okupantai, tai ir 
mūsiškiai ne kartą atkerta, kad 
... rusiškai nesupranta.

Esantiems laisvuosiuose Vaka 
ruošė krašto gyventojai pavydi. 
Apie juos ten galvojama, kad lais 
vėje esantieji gyvena gerai, o 
ypač kas svarbu — kad yra lais
vi. Ko nori kraštas iš lietuvių 
svetur? Apskritai, krašte galvo
jama, jog Vakaruose nekovoja
mą dėl gerų vietų, kad visi vie
ningai jungiasi į kovą kraštui 
laisvinti. Vieningumas — vienaApskritai, ir rusai turi moky- ...... . ,• ,-4. • tz i - i is būtinųjų sąlygų visoms tauno-tis lietuviškai. Kaikur neišmoku- . .. , .., , i sioms lietuvių pajėgoms kraštosieu pakankamai lietuvių kalbos .. , . . .J laisvinimo darbe apjungti. Jeigu
krašte žinotų, kad Vakaruose 
skaldomasi arba susiskaldymą

net perkeliami į kitas vietas. Yra 
jau ir tokių, kurie, išmokę lietu
viškai, taip gražiai šneka lietu
vių kalba, jog neatskirsi, ar tai 
esama ruso, ar lietuvio. Į rajko- 
mus skiriant pareigūnus, žiūri
ma, kad jie mokėtų ir lietuviškai. 
Kai per posėdžius kiti ima šnekė
ti rusiškai, tai iš susirinkusiųjų 
atkertama, ir ne kartą net pačių 
komunistų partijos pareigūnų, 
kad „jau laikas išmokti lietuviš
kai“.

Žmonės pašaipiai atėjūnus va
dina „vyresniaisiais broliais“ ar 
„vyresnėmis seserimis“. O kai 
toks atėjūnas pradeda koman-

stengiamasi dar daugiau pagilin
ti, — tokius žygius baisiai pa
smerktų. Bolševikai galėtų duo
ti krašte pasiskaityti kad ir tuos 
plūdimus, kurie pasirodo kartais 
tam tikroj mūsų spaudoj užsi- 
puolant laisvinimo veiksnius etc.

Trumpai suglaudus, nuotaikas 
krašte galima taip apibūdinti: 
mūsų tautiečius ten palaiko vil
tis, kad išsilaisvinimas ateis. 
Pats kraštas išlikęs nepalūžęs ir 
nesukomunistintas. Ncsukomu- 
nistintas iš csmė3 ir jaunimas,

Mirė Lonardi
BUENOS AIRES, kovo 24. — 

Mirė gen. Lonardi, vadovavęs su
kilimui Peroną nuversti ir per
ėmęs valstybės vairą po pasise
kusio sukilimo.

Atsiradus nesutarimams dėl 
krašto valdymo krypties, gen. 
Lonardi buvo paspaustas užleisti 
vietą gen. Uranburu. Jo liga bu
vo viena svarbiausių jo pasitrau
kimo priežasčių. Mirė nuo krau
jo išsiliejimo smegenyse. Laido
tuves rengia valstybė.

Nehru spėlioja apie
sovietiškus įvykius

NEW DELHI, kovo 24. — In
dijos premjeras Nehru pareiškė 
Azijoje besilankantiems Hearsto 
spaudos koncerno atstovams, kad 
lyg ir jaučiama, jog Sov. Rusi
jos valdovai nebesitiki užmesti 
komunizmo visam pasauliui, to
dėl ir bando keisti savo politiką.

Šaltasis karas ture tų greit iš
sikvėpti per taikingą koegzisten
ciją todėl, kad ir komunistai bijo 
atominio karo, o ūkinė raida ma-1 
žiną plyšį tarp socializmo (ar Į 
komunizmo) ir demokratinės san 
tvarkos. Bet procesas būsiąs lė
tas. Jį pagreitintų karo baimės 
pašalinimas.

Iš paskutinio Rusijos bolševi
kų kongreso pats svarbiausias 
įvykis, anot Nehru, esąs pripaži
nimas, kad gali būti daug socia
lizmo tipų. Tai yra radikalus se
nosios jų dogmos pakeitimas. To 
dėl Nehru mano, kad Sov. Rusi
jos komunizmas keičiasi. Žodis 
liko tas pats, bet jo turinys kei
čiasi.

Mikojanas aiškina, kaip reikia
suprasti Stalino kritikavimą

KARACHT, kovo 24. — Vakar įsigaliojo Pakistano konstitu
cija, Pakistanas oficialiai paskelbtas islamiška respublika, prisaik
dintas pirmasiš prezidentas gen. Iskander Mirza.

Pakistanas pasilieka britų com
monwealthe, tik britų karalienės 
nelaiko savo valstybės galva. To
kia forma ir Indija yra pasiliku
si britų bendruomenėje.•

Sov. Rusija į Pakistano res
publikos krikštynas atsiuntė sa
vo vicepremjerą Mikojaną, kuris 
laisvai pasikalbėjo su vienu ame
rikiečiu žurnalistu ir jam pareiš
kė, kad padėjo Chruščevui parti
jos kongrese kritikuoti Staliną, 
bet nieku neprisidėjo prie tos kri
tikos paskelibmo dabartiniu lai
ku. Darytina išvada, kad jam ga
li nepatikti tos kritikos viešumon 
išnešimas.

Iš žurnalisto paduoto Mikoja- 
no pareiškimo išeitų, kad Stalino 
kritikavimas nėra jokia sensaci
ja ar net didesnė naujiena, o tik 
viena iš komunistų praktikuoja
mos savikritikos formų. Kasgi 
nuostabaus, jei asmens istorinis 
vaidmuo vertinamas iš perspek
tyvos? — pareiškęs Mikojanas. 
Staliną kritkuojant nesiekiama 
nieko kito, kaip tik parodyti rusų 
tautai jo tikrąjį vaidmenį.

joje, kur tėra tik viena politinė 
partija. Į šį klausimą Mikojanas 
atsakė toje dvasioje, kokia cha
rakteringa bolševikų režimui, ne
žiūrint kas sėdi ar sėdės jo vir
šūnėje: „Mes turime vieną par
tiją, bet ji yra gera. Jei ji nebūtų 
gera, tai žmonės mūsų greit atsi
kratytų. Bet žmonės palaiko ko
munistų partiją todėl, kad jie ži
bo, jog ji yra liaudies partija“.

Taigi reikia aiškiai žinoti, kad 
kažkuriais apmetimais kritikuo
jamas tik Stalinas, bet negalima 
apsigaudinėti mintimi, jog tai 
reiškia ir režimo peikimą. 

Muzejuje pagerbta

kita Stalino auka
MASKVA, kovo 24. — Atsta

tyta dar vienos Stalino aukos 
garbė — raudonosios armijos 
muziejuje pakabintas Voznesens- 
kio portretas.

Vozncsenskis buvo politbiuro 
narys, žymus ekonomistas ir il
gokai vadovavęs Gosplanui (pla 
navimo komisija, kuri sudarinė

Jis paneigė ir žinias, kad ry- ja penkmečio planus ir vadovauja 
šium su ta Stalino veiklos kriti- visai sovietų ūkio politikai). Jis
ka būtų buvę politinių demons
tracijų Gruzijoje.

Mikojanas buvo klaustas, kaip 
galėtų pasireikšti politinė opo-

dingo 1949 m. kovo mėn. Sako
ma, kad Stalinas įsakęs jį sušau
dyti. Jei tik jo portretas paka
bintas, tai jo tikrai nėra gyvųjų

ministerija per savo atstovo kas
dienines spaudos konferencijas. 
Britai gavę slaptus pranešimus, 
kurie esą daugiau negu patikimi. 
Žinoma, pranešimo šaltiniai ne
gali būti skelbiami.

Oficialiai sakyta, kad „žymus 
skaičius“ karininkų mokosi Len
kijoje, o neoficialiai sakoma, kad 
apie 200 Egipto karininkų yra 
Lenkijoje. Visi esą sovietų bazėje 
netoli Gdynės. Treniruotė api
manti armijos, laivyno ir aviaci
jos operacijas bei susipažinimą 
su ginklų naudojimu. Yra žino
ma, kad ir Egipte yra karinių 
instruktorių iš anapus geležinės 
uždangos. Greičiausia, kad visi 
yra sovietų kariniai specialistai, 
tik apvilkti satelitinių valstybių 
karinėmis uniformomis.

Taigi Maskva ir šį reikalą mo
ka tvarkyti taip, kad jai forma
liai nieko negalima prikišti, jei 
tas reikalas kartais patektų į J. 
Tautas.

Lietuvių delegacija

Šv. Tėvo sukaktuvėse
ELTA, kovo 20. — Š. m. kovo 

8—18 d. d. Vliko pirmininkas J. 
Matulionis ir VT pirmininkė A. 
Devenienė lankėsi Romoje. Mūsų 
delegacija buvo nuvykusi į Romą 
dalyvauti Šv. Tėvo sukaktuvinė
se iškilmėse. Kaip žinoma, tuo 
metu į Romą buvo atvykusios 
apie 40 delegacijų iš įvairių pa
saulio kraštų. Iškilmių metu mū
sų delegacija kartu su kitų kraš
tų delegacijomis garbės vietos 
buvo paskirtos šv. Augustino tri
būnoje šv. Petro bazilikoje.

Kovo mėn. 16 d. Šv. Tėvas pri
ėmė mūsų delegaciją audiencijo
je Vatikano rūmuose. Audienci
jai pasibaigus, Šv. Tėvas atsisvei 
kindamas pareiškė mūsų delega
tams: „Vargšė lietuvių tauta, 
vargšai jos žmonės. Aš už juos 
meldžiuosi ir siunčiu ypatingą 
palaiminimą“.

Savo viešnagės metu mūsų de
legatai padarė vizitus Lietuvos 
atstovui prie Šv. Sosto min. St. 
Girdvainiui ir dipl. šefui min. St. 
Lozoraičiui. Šia proga keletu at
vejų buvo pasikeista nuomonė-

Savo buvimo Romoje proga, 
mūsų delegatai apsilankė visoje 
eilėje Šv. Sosto ir Italijos insti
tucijų, padarydami vizitus svar
biems dignitoriams. Taip mūsų 
delegatai buvo priimti J. Em. kar 
dinolo Pizzardo, J. E. arkiv. Sa- 
morės, kuris yra Ypatingiems 
Bažnyčios Reikalams Kongrega
cijos sekretorius ir su kuriuo tu
rėta ilgesnis pasikalbėjimas. 
Taip pat mūsų delegacija aplan
kė senato vicepirmininką Giorgo 
Bo, senatorių Mario Cingclanį, 
diplomatinės ir užsienio tarny
bos šefą min. A. Nonį ir eilę kitų 
augštų pareigūnų.

Kolumbijos . kabinetas

atsiprašė kardinolų
BOGOTA, kovo 24. — Visas 

Kolumbijos ministerių kabinetas 
nuvyko pas kardinolą Luąue at
siprašyti už laikraščio Informa- 
cion Kolumbijos katalikų hierar
chijai mestą kaltinimą, kad ji re
mia dabartinę Kolumbijos vy
riausybę.

Tas laikraštis atspausdino už 
Kolumbijos sienų gyvenančio 
buv. prezidento Gcmez laišką, ku
riame buvo puolama vyriausybė 
ir peikiama katalikų dvasinė va
dovybė už jos rėmimą. 

Anglijos priemones

infliacijai gniaužti
LONDONAS, kovo 24.—Tram

dydama infliaciją, Anglijos vy
riausybė paragino darbininkų 
unijas ir darbdavius stipriai ben
dradarbiauti siekiant šio tikslo: 
didinti produktyvumą ir ekspor
tą, nekelti nė kainų nė atlygini
mų. Tik toks kelias tesąs išlikti 
Anglijos prekei tarptautinėje rin 
koje ir pajėgti nusipirkti žalia /ų 
krašto pramonei išlaikyti.

O Jugoslavijos vadai nepa
prastai patenkinti Stalino žemi
nimu. Jie numato geresnį ben
dradarbiavimą su Rusija.

O JAV atominiai specialistai 
pakviesti Rusijon susipažinti su 
jos atominių tyrimų pažanga.

• Izraelio kariniams reikalams 
naujame biudžete numatyta 39

duoti, tai kitas kolchozininkasnors ilgi okupacijos metai vis
jam ir atkerta: „Tu — vyresny
sis brolis, tai gali pats daugiau 
padirbėti ir mums gražų pavyzdį 
duoti"... Ir tarp rusų pasitaiko, 
nors ir nedaug, tokių, kurie ne
daro skirtumo tarp lietuvių ar 
„vyresniųjų brolių“. Kai kada

dėlto, kad ir pamažu, savo daro.

Rhee pakeitė gaires -

vėl bus prezidentu
SEOULAS, kovo 24. — Nieko 

esti* tokių" "atsitikimų, jog "per- nenustebino pranešimas, kad^P 
daug spaudžią lietuvius net atlei- Norėjos
džiami iš pareigų, pvz. Beliaje

prez. Syngman Rhee 
kandidatuos trečiam terminui.

vas, ėjęs Marijampolės rajono 
partijos komiteto pramonės, 
transporto ir prekybos skyriaus 
vedėjo pareigas, dabar yra likęs 
be darbo ir buvo skiriamas net į 
kolchozą; atėjūnams kėlimas į 
kolchozą laikomas didžiausia 
bausme.

Kokia kalba vyksta įmonėse ar

Kai liberalų partija jį nomina
vo savo prezidentiniu kandidatu, 
jis nominacijos nepriėmė. Tada 
partija pradėjo organizuoti kraš 
te „spontaniškus“ susirinkimus 
— ir jų valiai Syngman Rhee nu
silenkė. Syngman Rhee jau turi 
80 metų, bet tebėra pajėgus dva
siniai ir fiziniai.

Sovietų saugumo virSininkas Sierovas, lietuvių masinių deportacijų 
organizatorius 1941 m., anglų pRreigiiiių skubiai kišamus į automobilį. 
Jis atvyko l^ondoiuiii bolševikų Bulgauino ir Cliruščevo apsaugos oi-
fanicuetii (lNb)

zicija tokiame krašte kaip Rusi-1 tarpe. Senosios bolševikų gvardi 
jos nario Bubnovo likimas buvo 
laimingesnis — jis dar gyvas su

miš, paliečiant visą eilę reikalų mil. dol. Visas biudžetas yra $431 
ir bandant jieškoti sprendimų su
sipratimo dvasioje. Min. Lozorai- 
'tis įteikė raštu savo pageidavi
mus, dėl kurių Vlikui teks pasi
sakyti.

mil.
c Japonijos parlamente atmes

tas socialistų pasiūlymas pa
reikšti nepasitikėjimą užs. reika
lų ministeriui.

grįžo Maškvon iš ilgos tremties,

Kovoja susiskaldę

Tuniso patriotai VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
TUNISAS, kovo 24. — Čia su

sikovė arabų nacionalistai, kai iš 
Paryžiaus grįžo Neo - Destour 
partijos vada3 Bourgu'ba Tuniso 
nepriklausomybės derybas bai
gęs.

Jo šalininkus užpuolė buv. par
tijos gen. sekr. Yousef šalininkai, 
nes Yousef peikia Bourguibos po
litiką (perdaug esą nuolaidų da
roma prancūzams), todėl yra pa
šalintas iš partijos ir gyvena Ly- 
bijoje, iš kur kursto priešintis 
karštais atsišaukimais.

Kaler.norius

Kovo 24 d.: iv. Timotiejus. 
Lietuviškas: Glodonė.

Oras Chicagoje

Apsiniaukus, temperatūra apie 
45 laipsnius.

Saulė teka 5:49, leidžiasi 6:07.

— JAV protestantų dvasininkų grupė jau sugrįžo iš Sov. 
Rusijos ir skelbia, kad Rusijos ortodoksų bažnyčia yra tiek 
atskirta nuo žmonių, kad jai gresia visiškas sunykimas.

— Gen. Collins vakar atsisveikino su prez. Eiscnhovccriu ir 
karine tarnyba, kurioje išbuvo j J metus. Korėjos karo metu jis 
buvo armijos Stabo viršininku, o vėliau JAV atstovu Nato vyriau
siame štabe.

— Prancūzijos užsienio reikalų ministeris vakar pasiuntė pa
siūlymą Foster Dullcs ir Anglijos užsienio reikalų ministeriui pa
daryti pasitarimą Paryžiuje Vid. Rytų erdvės reikalais. Pasitari
mas organizuojamas gegužės mėn. pradžioje Atlanto pakto tarybos 
sesijos metu.

— Šen. McCarthy įspėjo, kad Stalino dergimas nėra Rusijos 
komunistų režimo silpnumas, bet liudija režimą esant tvirtai be
silankantį. Tai. esąs gudrus sumanymas vilioti dar svyruojančias 
valstybes į komunistų sferą.

— Ilgokai palaulzę Prancūzijos komunistai vakar irgi nuvertė 
Staliną. Už praleistą laiką atsilygino kaltinimų stiprumu ir gausu
mu. Atsiskaitymas su stabu padarytas kompartijos centro komi
teto paskelbtoje deklaracijoje. Vienok atsimintina, kad Thorezai 
buvo vienas iš artimesnių Stalino draugų ir ilgai gyveno Rusijoje 
Stalino maitinamas.
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ti apie tėvynės meilę, žodžiais, nebėra. Reikia konkrečių dar

Fasko rinkimams artėjant
Turbūt jau paties likimo taip 

piktai mums lemta — nesiseka 
mums su jokiomis valdžiomis 
Labiausia itai galėjo pajusti 
sportininkai. Malonesnę išimtį 
sudarė 1947 — 48 metai, kada 
galėjai justi, jog yra ranka, ku
ri ne tik gražiai “frizuoja” pra
nešimus, bet ir šiek tiek dirba. 
Suvažiavimai, koki jie bebuvo, 
visuomet nusilenkdavo “auksa
burniams”. Būdavo pažadama 
su kaupu. Ir laikas aiškiai įro
dė, jog daug kur buvo suklys
ta... Bet pasitaisyti ir ateities 
klaidų nekartoti dar yra laiko. 
Yra ir darbo, yra ir dirva, ku
rioje galima dirbti. Šia proga 
stabtelėkime prie dabartinio 
Fasko ir trumpai į jį žvilgterė
kime.

Fasko skilimas

ais Faskas pasižymėjo įvai
riausių nuostatų redagavimu ir 
savęs (ypač keleto jo žmonių) 
reklamavimu. Nė vienas orga
nas ligšiol dar tiek nesuredaga
vo. Nesvarbu, ar tų nuostatų 
kas laikęsi, ar ne. Praktiškai 
jų niekad nebuvo laikomasi, nes 
jie niekuomet neatitikdavo lai
ko ir sąlygų reikalavimams. 
Praktikoje eiliniai sporto klubai 
su sporto apygardomis šiek tiek 
dirbdavo, o Faskas tik nuosta
tus redagavo ir save reklamavo, 
atėjus iškilmingajam momentui. 
Praktika parodė, kad dabartinio 
Fasko žmonės ten skubėdavo ir 
laiku prisistatydavo, kur reikė-Į 
jo “žodelį” tarti, su kuo oficia
lų pasikalbėjimą padaryti arba 
kitus pamokyti. Tačiau darbe 
pavyzdžio neparodė. Chieagos 
žaidynės, kuriose Fasko žmonės

pirmajai grupei... Tas buvo ne 
tik revizijos aktą nagrinėjant, 
bet ir diskvalifikaciją paskelbus. 
Dėl to susidarė »

Rezistencija Faske!

'Viena pusė nežinojo, ką vai- 
kia antroji. Kaikurie Fasko na 
riai (antrosios pusės) atvykę 
Clevelandan (kada? — Red.) 
jieškojo paramos tarp eilinių 
sportininkų ir -apygardų narių, 
kad atsikračius pirmąją grupe... 
Sekretorius net skelbėsi visiems 
atsistatydinsiąs... Žinoma, dėl 
jam vienam težinomų priežas
čių... Pateisiname ir pripažįsta
me, jog gali susidaryti nuomo
nių skirtumai, tačiau jas spręsti 
vieni kitiems už nugarų — ne
pateisiname! Tai yra priešinga 
pačiam sporto idealui, tai yra 
priešinga pačiai olimpinei idėjai, 
kurią gal net perdažnai mėgsta

aukotis dėl “Sporto Pasaulio” 
pirmininko rašomos didž ąja rai 
de “Motinos Tėvynės”, dėl “o- 
limpinės idėjos” ir švaistymasis 
panašiais išsireiškimais, savo tik 
rąjį veidą už to paslepiant, tai 
nereiškia nuoširdumo ir aukoji- 
mos sportiniam labui.

Prakt ka parodė, kad yra tik 
pigi ir patogi priemonė prieiti 
kartas prie A. B. (Amerikos 
Balso — Red.) mikrofono ir 
tarti ke!etą žodžių pasilikusiems 
anapus vandenyno... Tai atlikti 
gali kiekvienas; tik vieno netu 
rime užmiršti — sąžinės. Mes 
eiliniai stebėtojai ir sportinin
kai nuo tam tikro farso nesame 
atbukę...

Išvados 

Rinkimams artėjant, atėjo lai 
kas susidaryti aiškią nuomonę, 
mes matome, kad ir vėl yra 
kombinuojama būti “jaunimo 
sporto formuotojais” ir visuome 
nės akyse nešti “atsakomybę ųž 
mūsų jaunimo sportinę ateitį”. 
Pamatėme, ką nudirbo save eli
tu vadinąs. Ne nuodėmė mums 
patirti, ką nuveiktų jaunesnio
sios kartos pozityviau besireiš- 
kiantieji asmenys. Tiek, kiek 
pastarasis Faskas nudirbo, ir 
jie nudirbs. Ir gal net daugiau

bų.
Redakcija kviečia ir kitus 

skaitytojus pasisakyti dėl čia 
iškeltų minčių.

8. Balsų skaičiavimas 
vykdomas balandžio 16 d.

bus Popiežius koncerte

reklamuoti pats pirmininkas' Dabartinis mūsų sportinis cha- 
“Sporto Pasaulyje”, paveiktas | osas tikrai nesutirštės. Jis gali 
vokiškos spaudos. Sunku paša-!tik išsisklaidyti. Turime turėti
kyti, kaip galėjo jaustis pirmo
ji grupė posėdyje, kada buvo 
svarstomi Fasko rinkimų reika
lai.

Fasko bankrotas

drąsos vieną kartą pasakyti — 
gana valgyti “visuomenės vei
kėjo” duoną. Iš dabartinio Fas
ko žmonių nelaukiame ir nepra
šome statyti kandidatūros, nes 

Šiandien nereikia jieškoti dar tai sudrumstų dar daugiau esą

tas Babickas, 25 m., Mečys 
Aukštuolis, 38 m., Algirdas
Bielskus, 33 m., Aleksas Liut
kus, 34 m., Algirdas Nasvytis 
45 m., Kostas Paulauskas, 42 
m., Jonas Puškorius, 32 m., Vy-

Š. Amerikos Lietuvių Sporto Iri tautas Raulinaitis, 38 m., Vy- 
frizinin Auklėjimo Komiteto lT| tautas Valaitis 24 m.
Revizijos Komisijos Centrinės į,) New Yorko apylinkės: Vy- 
Rinkiminės Komis, pranešimas tautas K. Banelių, 30 m., Kazys 

Nr. 2 Į Brazauskas, 47 m., tėvas Pran-
1 Pasibaigus Fasko kandidatų. ciškus Giedgaudas, OFM, 35 m., 

š. m vasario 29 Jaroslavas Kepenis, 35 m., Vy
tautas Laugalis, 33 m., Algirdas 
Ruzgas, 30 m., Edvardas Stak-' 
nys, 36 m., Vacys Steponavi
čius, 32 m., Aleksandras Vak- 
selis, 40 m., Juozas Vilpišaus- 
kas, 49 m.

4. Oficiali kandidatų sąrašų 
paskelbimo data yra 1956 m. 

kovo 19 d.

5. Skundai dėl kurių nors kan 
didatų netinkamumo turi būti 
paduoti centrinei rinkiminei ko
misijai iki š. m. kovo 28 d. im

tinai.

■*6. Balsavimo lapus kartu su 
specialiais vokais ir smulkiomis 
instrukcijomis centrinė rinkimi
nė komisija išsiuntinės visiems 
rinkėjams š. m. balandžio 2 ir 

3 dienomis.
7. Balsavimo atlikimo termi

nas yra balandžio 11 d. 12 vai. 

nakties, bazuojantis pašto ant-! 
spaudo data. Pavėluotas balsa
vimas bus laikomas negaliojan
čiu.

nominavimui, 
d- paaiškėjo, kad ligšiolinis cent 
rinės rinkiminės komisijos pirm. 
dr. Algirdas Nasvytis ir narys 
Kostas Paulauskas yra nomi
nuoti Fasko kandidatais Cleve- 
lando apylinkės sąraše, todėl 
nuo š. m. kovo 15 d. jie iš rin
kiminės komisijos pasitraukė.

Naujuoju rinkiminės komisi
jos pirmininku paskirtas ligšio
linės rinkiminės komisijos na
rys Aleksas Laikūnas, o vieton 
pasitrauksiųjų į komisiją įėjo 
Liudas Sagys ir Leonas Kazė
nas.

2. Naujasis rinkiminės komi
sijos adresas: Aleksas Laikū
nas, 1386 E. 95th SL, Clevelaad 

6, Ohio. Telef. CE-1-7359

3. Remiantis rinkiminiais nuo 
statais, pagal apylinkių rinkimi 
nių komisijų prisiųstus duome
nis centrinė rinkiminė komisija 
tvirtina ir skelbia šiuos Fasko 
kandidatų sąrašus ':

a) Clevelando apylinkės: Ry

Rinkėjai, per klaidą negavę 
balsavimo lapų, netarpiškai krei 
piasi į centrinę rinkiminę komi
siją.

Centrinė Rinkiminė Komisija

Clevelandas, 1956 m. kovo 17 d.

Kryžiaus Kelių stotys

CBS televizijos tinklo pro
gramoje kovo mėn. 25 dienai 9 
vai. 30 min. Chieagos laiku — 
Kryžiaus Kelių stotys.

Pirmadienį po Velykų šv. tė
vas Pijus XII yra pasiryžęs klau 
syti simfoninio ir choralinio kon 
certo Vatikane. Koncertas bus 
perteiktas per radiją ir televi
ziją.

PAJIEŠKOJ1MAI

Jonas, Antanas
Penkvalakių — 
jūsų seni tėvai.

Mačiuliai
atsiliepit!

kilę_ iš 
Jieško

A. KREGŽDES

6614 S. Marsbfiekl Avė. Chicago 
36, III. Tel. HE 4-8799.

Šeimininkės,
pali-Savo rūpesčius, kaip pasiruošti Velykų šventėms, 

kitę mums sutvarkyti.
Atsilankykite į mūsų krautuvę ir čia rasite viską, kas tik 

reikalinga Velykų stalui paruošti. Kumpių, dešrų (virtų ii 
rūkytų) medžioklinių skilandžių, kastinis (žemaitiškas svies
tas), saldžių sūriu, varškės, riebių sūrių — pintinėlės pa
ruoštos Velykų dovanoms ir visokių prieskonių saldainių, 
medaus ir kitų produktų.

FARM FOOD COMPANY
STASYS IR MARIJA METRIKIAI 

1804 West 47th Street, Chicago

Telefonas — YArds 7 - 8393

gilesnių priežasčių arba kaltin
ti sportininką ir klubą, jeigu su 
Fasku niekas nesiskaito. Ir 
kaipgi skaitysiesi su tuo, kuris 
nieko nenuveikė, laikė keletą me 
tų užėmęs pozicijas ir nugyveno 
pačią sportinę idėją visuomenės 
akyse? Tai nėra pagiežos bal
sas, bet tikrovės, nes peržvelgę 
Fasko darbą rasime vieną pozi
tyvų įnašą — kursų organizavi
mą. Kiek tas reikalas pasise
kė — kita kalba, tačiau buvokaip rengėjai dalyvavo, praėjo ^t03 nuoSirda įastang08 Pri 

daugiau negu skandalinga,. (Ar Slmcnant ma„ kursus, buvo tru.
aip jau uv0 ■ -)• c putj juokinga ir net nepatogu

vien organizaciniu, bet ir net f.- klausytis kaikuIių kktorių pa.
nansiniu atžvilgiu jos buvo skan 
dalingos. Gaila, kad nei Faskas, 
nei revizijos komisija savo pro
tokolo spaudoje nepaskelbė... 
Dėl “ramybės” ir dėl “sportinin
kų labo”... Neatrodo, kad čia 
taip gerai būtų buvę padaryta,

skaitų, žinant, jog tas lektorius 
nieko apie kalbamą dalyką ne
žino ir yra pasižymėjęs tik dėka 
savo darbščių draugų... Bet tiek 
to.

Šiandien Faskas — ne auto-
..... A , , .... ritėtas. Ir asmenys, kurie jį su-nes bežiba,g,ant kadencija, .r jr kur, esant

artėjant rinkimams, butų pra-,., .... . . .. ... ... ,. . I idealistais ir patyrusiais, pravartu pažiūrėti tiesiog j veidr . i , o , ,rado save. Save prarado kovo-pažiūrėti tiesiog į 
Kad tas “veidas” nešvarus, įro
do Faske įvykęs skilimas, nors 
jis prasidėjo jau paskelbus gar
siąją diskvalifikaciją. Tam tik-1 
ri Fasko nariai pasirodė tiek ne 
subrendę savo pažiūrose, kad 
skilimas persimetė ir sportinin
kų šeimon. (Nauja žinia! — 
Red). Reikalui esant, galima bū 
tų kalbėti dar atviriau. Pagrin
dinis skilimas įvyko tada, kada 
visi Fasko nariai susipažino su 
Fasko revizijos komisijos pro
tokolu. Tai buvo staigmena. Kai 
kurie nariai padarytas išlaidas 
skubiai padengė, kaikurie vė
liau. Ryšium su tuo, Faskas 
skilo į dvi dalis: pirma — iždi
ninkas, vicepirmininkas ir, ro
dos, reikalų vedėjas, antra — 
pirmininkas ir sekretorius, ku
ris, atvirai kalbant, niekuomet 
neturėjo ir neturi savo nuomo
nės principiniuose klausimuose. 
Tas beatodairinis blaškymasis 
ir stengimasis sėdėti ant dviejų 
kėdžių davė neoficialų pagrin-' 
dą “šaltai ir tvirtai” laikytis

darni ne dėl sportinės šeimos au 
gimo, jos tobulinimo, talentų 
joje jieškodami, dėl jos vieniji
mo, bet dėl savo “aš” iškilimo 
geresnėn pozicijom Viena gali
ma drąsiai konstatuoti — trem
tis parodė, kad autoritetingo i- 
deatisto sportinįpko tremtyje 
neturėjome ir neturime! (Labai 
drąsi išvada. — Red.). Apie 
tuos vyresniuosius, kurie vei
kia pasislėpę, koktu būtų iš viso 

J ir kalbėti. Mat čia K. K. Rūmų 
ir referentų vietų nėra... Kalbė-

mą padėtį. Faskas parodė, kad 
jam nerūpi mūsų sportuojantis 
jaunimas, o mes to tik ir telau
kiame. Jeigu jaunimas bus my
limas, jam bus dirbama ir jo la
bui aukojamasi. To iš dabarti
nio Fasko ir laukėme, to ir pa
sigedome. J. Abraitis

“S. A.” pastaba: Dedame vie
no skaitytojo pasisakymą dėl 
dabartinės sporto veiklos struk
tūros. Redakcija; talpindama šį 
straipsnį, nors ir nesutinka su 
daugeliu autoriaus minčių, ta
čiau mano, kad nuomonė, kurią 
reiškia autorius, bent dalimi ga
li pajudinti veiklą teigiama kryp 
timi.

Redakcijai atrodo, kad auto
riaus minimasis sprendimas į- 
vairių Fasko nuomonių “vieni 
kitiems už nugarų” yra labai 
jau šeimyniškas reikalas ir to
dėl sutapdinti su priešingumu 
sporto idealui yra pernelig lėkš
tu.

Autorius pabaigoje siūlo spor 
tinės veiklos vadovavimą atjau
ninti ir bandyti duoti pasireikš
ti jaunimui. Mūsų nuomone, 
bandymams šiuo metu ir sporti
nėje dirvoje nė laiko, nė vietos

RETA I N
RE-ELECT OUALIFIED EXPERIENCED LEADERSHIP

VOTE ® REPUBLICAN

24 Xį> 24 24

JOSERH S. KRALHENRY J. SANDUSKY JERRY F. JUSTIN

REPUBLICAN CANDIDATES
FOR

CICERO TOWN OFFICES

24

TEDJ. ZAREMBA

e

24 e

e

FOR TOWN PRESIDENT 

Henry J. Sandusky

FOR TOWN CLERK 

Jerry F. Justin 

FOR TOWN COLLECTOR 

Joseph S. KraI

24

JOHN F. KIMBARK

24

R E LIA B L E PA C KA G E 
SERVICE 

3351 W. DavlMMi (arti Dexter)
DETROITO GYVENTOJAI 

Mes persiunčiame siuntinius jū
sų giminėms Lietuvoje, Latvijoje, 
Rusijoje, ir t.t.
Skubus ir tikslus patarnavimas! 
Dėl informacijų saukite:

TO 8-4658

B

E

SI

FOR TOWN SUPERVISOR

Ted J. Zaremba

FOR TOWN ASSESSOR 
John F. Kimbark

FOR TOWN TRUSTEE
s"

Stanley Para

IŠPARDAVIMAS
laikrodžiu, Deimantų ir radio aparatu

SU 50% NUOLAIDA
Po Velykų krautuvė nersikelia į naujas patalpas, į kitą 

pusę Archer gatvės — 4077 Archer Avc. Telef. LAfayette 

3-8617.

P- & J. JOKUBKA 
4102 Archer Avė. Telef. LAfayette 3-8617

STANLEY PARA

FOR TOVVN TRUSTEE 
lUnexpired lermi >

SI Jerry F. Francilc*

£

JERRY F. FRANCIK

KiEP CICERO THE BEST IOWN IN AMERICA 

VOTK ® REPUBLICAN

24

CICERO TOWN E L t CTION — TU ESDAY, APRIL 3, 1956

Augšciausios rūšies geriausiai išvalyta degtinė

S K A I D R I O J I
GAUNAMA B. PAKŠTO SVETAINĖJE, 3139 S. HALSTED ST 

Tel. DA 6-9443 ir pas Cicero distribu torių, 1440 S. 49 Ct., Tel. OL 6-0527

MOTERŲ MĖGIAMIAUSIAS

L E M O N -1 C E
PAGAMINTAS Iš IMPORTUOTŲ MEDŽIAGŲ

ID U O L I S LIETUVIŠKAS LIKERIS
Reikalaukite visose likerių parduotuvėse____________________________________________________ ucuuuaiuuto viausu linelių paiUUOlUVeSC

JAt ,qaU?amAS r^“8*** ^Amerikos ’Phitas. Pigiausiomis kainomis prancūziški, daniški ir vokiški vynai.
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KANDIDATŲ PARINKIMAS
lenktynės kandidatams į JAV prezidentus parinkti įsisiū

buoja. Respublikonų galvosūkį išnarpliojo prez. Eisenhoweris, 
sutikdamas būti kandidatu ir antram terminui. Atrodo, kad ir 
viceprezidento klausimas respublikonų bus išspręstas, nes prez. 
Eisenhoweris yra pasisakęa už Nixono kandidatūrą.

Visai kitaip yra su demoratais. Jų tarpe lenktynės įkaista. 
Įkaista ta prasme, kad jų ligšiol laikomas stipriausiu kandidatu 
buvęs gub. Adlai Stevensonas prakišo kandidatų parinkimo (Pri- 
mary) rinkimus dviejose valstybėse (New Hampshire ir Min
nesota). Senatorius Estes Kefauveris jį sukirto. Tie pralai
mėjimai žymiai sumažino Stevensono galimybes būti nominuotu. 
Dabar šių dviejų, demokratų tarpe labiausiai pasireiškusių, kan
didatų lenktynės eina kitose valstybėse, pirmoj eilėj — Flori
doj ir Californijoj. Jei ir ten Stevensonas prakiš, reikalas su 
jo kandidatūra bus baigtas.

Stevensonas yra gabus žmogus ir labai geras kalbėtojas. 
Tačiau žmonių masėse jau ne be taip popularus, kaip jis buvo 
1952 metais. Pirmoje eilėje jig nevisų demokratų vadų ir vei
kėjų yra mėgstamas. Buv. prezidentas H. Tumanas pastaruoju 
laiku taip pat jau nebeparodo entuziazmo jo kandidatūro9 at
žvilgiu. Jis šiek tiek labiau palinko prie New Yorko guberna- se 
toriaus Averell Harriman, kuris, nors ir nedalyvaudamas atski
rų valstybių lenktynėse, turi didelį palinkimą kandidatuoti į 
prezidentus. Antra vertus, Adlai Stevensonas perdaug yra su
gretinamas su buv. prezidento F. D. Roosevelto vestąja užsienio 
politikos linija, kurios dėka leista Sovietų Rusijai įsigalėti, daug 
valstybių pasigrobti ir taip pat Kiniją pastūmėti į komunistų 
glėbį. Negelbsti Stevensonui ir velionies prez. Roosevelto žmo
nos stovėjimas jo kandidatūros užnugaryje. Daugumui tai ne
patinka, nes ši ponia yra ir sovietų, ir jų satelitinių režimų 
draugė. Pats Stevensonas savo laiku yra padaręs sovietams pa
lankių pareiškimų, kurių daug kas negali užmiršti ir neužmirš.

Nors lenktynių pradžioje šen. Kefauveris ir pirmauja, tačiau 
mes nesame tikri, kad jis surinks pakankamai atstovų, kurie 
galėtų pravesti jo kandidatūrą demokratų nacionalinėj konven
cijoj. Ar konvencija tokiu atveju nusistatys nominuoti Harri- 
manną, ar Ohio gubernatorių Jųseph Lausche, ar šen, Syming- 
toną, ne laikas dar apie tai šiandien kalbėti. Gali iškilti dar 
niekam šiuo metu nežinomo asmens kandidatūra.

Jei visuomenėj išsilaikys iki rinkimų tokios pat nuotaikos, 
kokios jos dabar yra, demokratai vargu turės progos laimėti, ne
paisant kokį asmenį bepastatytų savo kandidatu. Eisenhovverį — 
Nixoną tikrai sunku bus pralenkti. Taip jaučiama šiandien. 
Kaip bus rytoj, — kas gali žinoti? Todėl labai gerai, kad de
mokratai dabar jieško geriausio kandidato. Ir jiems linkėtina, 
kad jie tokį surastų.

Kalbant apie kandidatus, pravartu priminti, kad yra pra
dėtas sąjūdis kandidatus į prezidentus ir viceprezidentus no
minuoti ne partijų konvencijose, bet visame krašte pravestuose 
nominacijų (Primary) rinkimuose, kaip daugumoje atskirų vals
tybių ar miestų yra renkami įvairūg pareigūnai. Sakoma, kad 
daugumas piliečių šiai minčiai pritaria. Kovo 8 d. Gallup Poli 
paskelbė piliečių nuomonę tuo reikalu, tvirtinant, kad tik 27 
procentai pasisakė už senąją sistemą — partijų konvencijas 
prezidentams nominuoti, o 58 procentai pritartų nominavimo 
pravedimui populariu balsavimu (Primary). Tokiu būdu ir viena, 
ir kita partija, visų balsuotojų padedama, galėtų parinkti pa
čius geriausius prezidentinius kandidatus. O gal taip ir būtų 
geriau? ,

■asasisi
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Osanna Dovydo Sūnui!

VYSK. VINCENTAS, BRIZGYS

Kristug daug kartų buvo Je
ruzalėje. Jį dar kūdikį motina 
nešdavosi savo rankose. Paau
gęs kiekvienais metais ateidavo 
į didžiąsias Žydų šventęs. Pas
kutinė jo kelionė Jeruzalės gat
vėmis buvo pasmerktojo mirti, 
nešimo kryžium.

Iš tų visų atsilankymų Jeru
zalėje tik vieną kartą minia 
Kristui šaukė: Osanna Dovydo 
sūnui! Šaukė moterys, vaikai, 
žmonių minia, kuri buvo mačiu
si ar bent girdėjusi jo stebuk
lus, .jo pamokslus. Matydami 
šaukiančią minią, Rašto žinovai 
ir vyresnieji užsidegė pykčiu ir 
už tai Kristui priekaištavo
(Plg. Mat.. 21, 15).

Savo kelionėse po Palestinos
miestus ir kaimus Kristus ke
lis kartus buvo pagerbtas, net 
pagarbintas. Daugumoje atvejų 
tačiau jis nepatyrė nei dėkin
gumo už stebuklus nei dėme
sio savo pamokslams. Jam ir 
jo mokiniam teko daug kartų 
būti alkaniem, nakvoti atviruos 
laukuos. Dėl to jis galėjo pasa
kyti : “Lapės turi urvų, dangaus 
paukščiai lizdų, o žmogaus sū
nus neturi kur galvos priglaus
ti” (Mat. 8, 20). Kur Kristus 
stebuklų nedarė, bet prikišo 
žmonėms jų klaidas, ten žmonės 
kėsinosi jį nuo uolos nustumti, 
kad krisdamas žūtų. Kur jo žo
džiu ir darbu paveiktos minios 
jam pritarė, ten vyresnieji ta
rėsi, kaip jį sugauti kalboje, 
kaip apkaltinti ir net nužudyti.

MAŽOS SALOS DIDELĖ PROBLEMA
STASYS DAFNY S, Clileago, III.

mylii, vandeny juosta skiria Kip 
salą nuo Turkijos kraš-ro

M a karius 
Išt lemtasis ari

valdžioje. Turkijai kartu su mPtais. Augštuosius teologijos 
Vokietija ir Austro-Vengrijos mokslu» baigė Atėnuose 1943 
imperija karą pralaimėjus Tur- metais. 1946 meta’3 jis buvo 
kijos teritorija liko sumažinta, atvykęs į Ameriką ir studijas 
Viduržemio jūros salos atiteko
Graikijai, o Kipro sala buvo 
pavesta Anglijai. Turkų — 
graikų santykiai niekada ne
buvo nuoširdžiai draugiški. Tur
kija ir Kipro salos turkiškosios- 
kilmės gyventojai buvo paten
kinti, kad Kipro salą valdo 
Anglija, bet ne Graikija.

munistų vadovaujamos unijos 
ėmė siųsti sveikinimus bolševi
kinei vyriausybei Berlyne ir rei
kalauti, kad Vokietija būtų su
jungta pagal Maskvos planą. 
Per naujus rinkimus vokiečių 
darbininkai išėjo į kovą. Ruhro

krašte komunistus išvertė staty 
bininkų unija, o Bremeno sta
tyklose — plieno unija. Federa
linis darbo teismas anglies ka
syklose atleido iš darbo komu
nistus, kurie demonstravo prieš 
Vokietijos atsiginklavimą.

A T.Z 1 Z X 1
------ ------—T--------------- -JA

Kipro saloj neramu (

Viduržemio jūros - rytiniame' 
pakraštyje esančioje Kipro sa
loje prasidėjo didelis sąmyšis, 
streikai, teroras. Nerimas ir 
sąmyšis politinės kilmės. Grai
kiškai kalbantieji Kipro salos 
gyventojai visomis priemonė
mis siekia nusikratyti anglų 
valdžios ir prisijungti prie Grai
kijos. Kipro salos įvykius jau
triai pergyvena Graikija, juos 
labai budriai stebi Turkija ir 
jais domisi laisvasis pasaulis. 
Tvarkai atstatyti ir palaikyti 
anglai Kipro salą pavertė kari
ne tvirtove. Kaikuriose vieto- 

iškraustomi gyventojai,
griaunami namai, ištisi kvarta
lai aptveriami spygliuotomis 
vielomis ir gyventojams nelei
džiama išeiti iš namų. Tokio
mis priemonėmis Anglija siekia 
grąžinti rimtį ir tvarką, kad 
susidarytų sąlygos derybom dėl 
salos ateities. Amerikos am
basadoriaus Vakarų Vokietijoj 
Cannon pareiškimas užuojautos 
graikams sujaudino Angliją. 
Amerikos simpatijos Kipro sa
los gyventojų naudai, bet Ame
rika oficialiai yra neutrali. Ir 
Graikija ir Anglija yra Ameri
kos sąjungininkai. Tų kraštų 
nesutarimas griauna vakarie
čių antisovietinį pylimą.

Kipr0 saloje gyvena apie pu
sę miliono gyventojų. Apie 
400,000 kalba graikiškai ir sie
kia prisijungimo prie Graikijos. 
Penktadalį salos gyventojų su
daro turkai ir armėnai, kurie 
priešingi Kipro salos sujungi
mui su Graikija. Jie norėtų, 
jog Kipro sala būtų grąžinta 
Turkijai, o jei ne, tai kad jo
je ir toliau pasiliktų Anglija.

Strateginė vieta

Artimųjų Rytų erdvė buvo ir 
yra pirmaeilės reikšmės strate
ginė vieta. Ten Suezo kanalas, 
ten milžiniški žemės turtai ir 
raktinis kelias betkuriam ag
resoriui veržtis į juodąją Afri
ką. Art. Rytų kontrolei ir ap
saugai pagrindinės Anglijos 
bazės buvo Suezo kanalo zono
je. Bet Anglija buvo privers
ta iš Suezo kanalo srities pasi
traukti, kad patenkinus atbudu- 
sio Egipto reikalavimus. Pa
grindiniu Art. Rytų gynybos 
kariniu arsenalu Anglija paver
tė Kipro salą. Didėjanti sovie
tinė grėsmė vertė Angliją ne
susilpninti karinės jėgos ryti
niame Viduržemio jūros kran
te. Kipro salos strateginė pa
dėtis atitiko tiems uždavi
niams. Anglų įtakos kritimas 
Jordane Kipro salos strateginę 
vertę dar labiau padidino.

gilino Bostone. Yra aplankęs 
Angliją, Egiptą, Siriją ir kitus 
kraštus. Paskutiniaisiais me
tais jis visa jėga įsijungė į kip
riečių judėjimą, kurie siekia 
Kipro salos prijungimo prie 
Graikijos. Anglija nekaltina 
Makarios teroro veiksmų orga
nizavimu, bet nedėjimu pastan
gų terorui pasmerkti. Dabar 
Makarios yra visų graikų lais
vės simbolis.

Ne visi anglai pritarė Edeno 
žygiui Makarios ištremti. Dar- 
biečių vadas įspėjo Edeną, jog 
su trėmimais reikia elgtis at
sargiai, nes praeitis rodanti, 
kad po kelių metų ištremtieji 
grįžta iš ištrėmimo kaip buvu
sių Anglijos kolonijų ministe- 
riai pirmininkai.

Amerika bijojo, jog sujaudin
ta Graikija gali pasitraukti iš 
vakariečių bloko. Neseniai įvy
kusiuose rinkimuose vakarie
tiškoji pažiūra dar laimėjo. Da
bar padėtis gali būti kitokia, 
sovietams durų atidarymą į 
sovietams durų atidarymą ir 
labiausiai saugomą Art. Rytų 
erdvę.

Vokietijoje komunistus

ba

Praėjusį rudenį Kipro saloje 
labai sustiprėjo kipriečių judė
jimas nusikratyti anglų globos 
ir prisijungti prie Graikijos.

_ . x • j , , Kai Anglijos, Graikijos ir Tur-je, gyventojų dauguma kai-, k,jos Londone nfdav?
graikiškai ir siekia pnsijuu-Į pasekmių Kipro saloje prasldė.

jo teroro veiksmai, skaudžiai išgimo prie Graikijos, tai geo
grafinė salos padėtis Graikijai 
nėra palanki. Ji bent 500 mylių 
nutolusi nuo Graikijos ir tik 40

veja is unijų
Vakarų Vokietijoje darbinin

kų unijose pradėta gyva kova 
su komunistais. Neseniai per 
naujus rinkimus į unijų vadovy 
bes Ruhro krašte komunistai 
išstumti devyniose svarbiausio
se apygardose. Tai padarė sta-

gyvenami Graikijoj, Turkijoj, tybininkų unija. Jos vicepirmi
ninkas G. Leber spaudai pareiš
kė, kad tuo būdu “buvo paim
tos stiprios komunistų tvirto
vės vakarų Vokietijoje”.

Anglijoj ir Amerikoj. Tarp 
savęs susikovė antikomunisti
nės jėgos, kurių nesantaika pa

čios ; ką sako jo pareigų ir luo-' lengvina kelią sovietų žings-

Visuomenė kviečiama dalyvauti 

Pagerbime
Demokratę Kandidato A. G. Kumskio 

Bus irgi
Komi ir kauliukų Lošimas

SEKMAD., KOVO 25 D., 1956, 

2.-00 vai. p. p.
DARIAUS-GIRĖNO SALĖJE 

4416 So. Westren Avė., 

Chicago, Illinois

ĮŽANGA VELTUI .... 100 PRIZŲ ! 
Programas . . . Vaišės . . . Kalbos

Kristus tačiau viso to nepaisė. 
Jis turėjo savo .misiją, sekė aug 
štesnę valią jam rodančią kelią 
ir elgėsi bei kalbėjo nepaisyda
mas, kaip žmonės tai įvertins.

Visų laikų ir visų kraštų to 
paties amžiaus vaikai žaidžia 
maždaug tuos pačius žaidimus. 
Pagal laikus ir kraštus keičia
si tik žmonių rūbai, ir daug ant
raeilių papročių, o esmiškai ir 
psichologiškai žmonės visur ir 
visada yra tokie pat. Visais lai
kais žmogus pasiduoda ne vien 
gerai įtakai. Visada ir visur y- 
ra žmonių skubiai ir paviršuti
niai sprendžiančių ir nekritiš
kai jausmingų. Visoks žmogus: 
ar šis būtų apaštalas, ar visuo
menininkas, politikas, pedago
gas, rašytojas, menininkas, jei
gu jis rūpinsis kaip atspėti mi
nios nuotaikas ir skonį, gal va
landą kitą susilauks plojimų, 
tačiau jis greit neteks savo na
tūralaus individualumo, liks 
tuščias. Minios instinktas greit 
tai pajus ir jį paliks. Kiekvie
nas žmogus, visame savo gyve
nime — tiek santykiuos su Die
vu, tiek su savim, tiek su ki
tais žmonėmis, — jeigu nori ko 
nors gero pasiekti savo asmens 
tobulinime, jeigu nori ko nors 
gero įnešti kitų žmonių gyve- 
niman, privalo turėti savo są
žinės kelią ir niekad neklausti, 
ką žmonės kalba ir mano. Jei 
turi žiūrėti ką sako augštesni 
įsakymai ir patarimai: Dievo,

mo ir sveiko proto reikalavi
mai.

Ne tik šv. Gemma Galgani, 
šv. Marija Pranciška Cabrini 
yra pavyzdžiai, kaip mirusius 
savinasi ir vienuolynai ir diece
zijos ir tautos, kurių gyvų jie 
nenorėjo turėti savo tarpe.

Mes turime gerbti ir mylėti 
žmogų, galime patirti daug ge
ro pasiklausdami žmonių paty
rimo ir išminties, tačiau visuo
se galutiniuose sprendimuose 
atminkime, kad mūsų sąžinės 
ir sielos reikalai yra su Dievu, 
ne su žmonėmis. Tik Dievo įsa
kymai ir patarimai yra neklai
dingi, tik jo valia yra neatšau
kiamai mus įpareigojantis daly
kas, tik jo teismas turi tikros, 
nepakeičiamos vertės.

niams į tą sritį. Prisijungimo 
prie Graikijos kipriečių prie
šakyje atsistojo ortodoksų arki
vyskupas Makarios. Anglai ke
letą mėnesių su juo tarėsi 
gražiuoju, bet kai teroro veiks
mai vis didėjo, Anglija griebė
si jėgos priemonių. Makarios 
buvo ištremtas, o Kipro salos 
neramumai malšinami kiečiau
siomis karinėmis priemonėmis.

Edenas parlamente paaiškino, 
jog Kipro sala yra viso laisvo
jo pasaulio reikalas, nes ten pa
grindinė bazė Art. Rytų gyny
bai nuo galimos sovietų agresi
jos. Pati Kipro sala greičiau 
turinti priklausyti Turkijai, kai 
Graikijai. Jos ateitis bus spren 
džiama, kai Kipro saloje bus 
atstatyta rimtis.

Dar užpraėjusiaig metais bu
vo aiškiai susekta, kad rytinės 
Vokietijos bolševikai yra davę 
komunistam nurodymus sulysti 
į unijų vadovybes. Netrukus 
pasirodė, kad komunistai savo 
tikslą pasiekė: jie susėdo į uni
jų vadovybes pačiuose didžiau
siuose fabrikuose. Pavyzdžiui, 
Vestfalijoje, plieno pramonėje, 
kur darbininkai geriausiai už
dirba, komunistai pasiekė dide
lės persvaros ir galėjo su ta 
svarbia pramone daryti, ką no
ri: skelbti nepagrįstus streikus, 
sabotuoti darbą. Komunistam 
pavyko įsigalėti dėl to, kad jie 
Į rinkimus ėjo organizuoti, o ki
ti darbininkai buvo pakrikę ir 
nebalsavo.

Susiprasta tiktai tada, kai ko

ALEXANDER G. KUMSKIS
Demokratų kandidatas į Cook apskričio 

Sanitarinio Patiekūno pareigas

Pagerbime dalyvaus: Lietuviu Demokratų ir Ame

rikos Lietuvių Piliečių sąjungų nariai. Visi lietuviai 

dalyvaukite ir išgirsite aptarimą visų svarbesnių 

politinių klausimų.

Balsuokite bal. 10 d., 1956 m. 

BALSUOKITE UŽ DEMOKRATUS!

BIRUTĖ PCKELEV1ČIOTĖ

59 tęsinys

Staiga pačiame kambario kampe isteriškai ima 
šaukti Elvyra:

— Šalin! Šalin! Atstokit nuo manęs!
Turbūt, ji nebuvo išlipusi iš lovos ir dabar jie trau

kia ją žemyn. Bet Elvyra išsiplėšia iš jų rankų ir at
sistoja. Tik negali išsitiesti, nes čia pat palubė; stovi, 
palinkusi į priekį, ir rėkia dar garsiau:

— Mano tėvus vokiečiai nužudė! Sudegino! Girdit 
jūs, sudegino! Kaip malkas!

Šviesa dabar ją aiškiai užgriebia. Jos plaukai iš- 
slydę sruogom ant veido, kūnas palinkęs plėšraus žvė
ries judesiu, plaštakos išskėstos. Lyg beprotė.

Visi tik į ją ir žiūri.
Ir aš matau, kad kitoj pusėj stovi raudonarmietis, 

mongoliškais skruostikauliais, įstrižom akim, matau, 
kad iš burnos jis lėtai išsiima papirosą, numeta jį ant 
žemės ir, sutrynęs nuorūką batu, eina prie Elvyros.

Aš turiu gelbėtis! Tuojau pat!
Mūsų ryšuliai krinta žemėn, rusai juose kuičiasi, 

pasišviesdami kišeninėm lemputėm, nes tame kampe 
visai tamsu. Ir ten, užsigulęs ant kažkokio pundo, rau-

prigimties, katalikui jo Bažny- siasi vyras. Aš matau tik jo nugarą ir lapinę kepurę/vieną kitą daiktą. Pasėdėk prie mamos

užriestą ausim į viršų. Bet net iš jo nugaros žinau, jog I Paverčia dar kelis lagaminus, užgriebia kažkokį
1 i o nokoioim o n '*1 v  « . , , ,ww. ...................jis nebejaunas.

Ir, pribėgusi iš užpakalio, pastveriu jo ranką.
Dabar iš kažkur atsiranda ir mama.
— Sakyk! Sakyk tu jam ką nors... — kartoja ji 

drebančiom lūpom.
Rusas atsisuka ir nustebęs žiūri.
— Ką? Ką man jam sakyti? — užrinku ant savo 

motinos, vis dar tebelaikydama rusą už rankovės. — 
Dabar tu mane pamokyk!

— O, Dieve... O, Dieve... — sudejuoja mama ir, 
užsiėmusi rankom akis, sudrimba ant kažkokio pundo.

— Sakalai raudonieji! — imu aš šaukti visu bal
su. — Didvyriai nenugalimieji! Šitaip mes jūsų lau
kėm ! Dieną naktį — akis pražiūrėjom!

Net neatsikvepiu, nes jaučiu, kad vos tik sustosiu, 
tuojau pat nugarmėsiu prarajon. žodžiai liejasi man, 
lyg iš srauto; anksčiau aš dar darydavau rusų kalboje 
klaidų, dar retkarčiais staptelėdavau, apmąstydama 
mintį, o dabar sakiniai patys susidėsto, žodžiai patys 
susibėga ir šitoji gražbylystės versmė teka, plaukia, 
net neišsekdama.

— Kai jus pamatėm, akys mūsų nušvito, širdys 
plakti nustojo, džiaugsmo ašaros mūsų skruostais te
kėjo.

Dabar vėl matau mamą. Ji verkia... verkia...
Rusas, iki šiol vis dar tebesiknisęs ryšuly ir į mane 

net nežvilgtelėjęs, staigą atsigrįžta:
— Luktelėk, — sako jis man, — aš čia pasiimsiu 

Nebijok.

vyrišką švarką, kaklaraiščių glėbį ir paima mane už 
rankos:

— Eiva. čia dabar dėsis negeri dalykai.
Mama pašoka nuo ryšulio.
— O tu — nebijok. Mes tuoj grįšim. Kai viskas 

aprims, grįšim atgal.
Ir mudu išeinam pro kambario duris. Nuo laiptelių 

aš atsisuku.
Mama stovi rūsio vidury----------
Aš jai pamojuoju...

Mudu užlipam laipteliais augštyn. Tik dabar žvilg
teliu į savo globėją. Tikrai, jis jau pusamžis vyras. Arti 
keturiasdešimties. Jo veidas papurtęs, ties smilkiniais 
matosi pražilusių plaukų.

— Eikš, — atsisuka jis į mane, kai ant slenksčio 
aš staiga sustoju, — eikš. Nebijok.

Mudu išeinam į tą patį sodą, kur kadaise (o, kada 
tai buvo?... labai, labai seniai), kur kadaise mes visi 
trys klausėmės strazdų.

Lauke taip šviesu ir aš tiek laiko išbuvau rūsy, kad 
tuojau pat užsimerkiu. Tik vėliau, kai mudu einam per 
griuvėsius, tik tada imu žvalgytis aplinkui. Dieną čia 
viskas daug baisiau atrodo. Dabar nebematai sprogs
tančių platanų — vien griuvėsius. Kiek akim gali už
mesti — vien griuvėsius. Dangus be galo didelis. Ir 
pilkas. Pilka žemė, viskas pilka. Ir tuščia, tuščia, tarsi 
būtum atsiradęs negyvenamoj žvaigždėj-----------

(Bus daugiau)
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SCENOS VEIKALUI Premijuotus veikalus Mokyto- 
* IjU Sąjunga išleidžia be papildo-

KONKURSAS I m0 honoraro ir pasilieka sau
, .. _, x pirmosios laidos teises. Dėl ne-
Amerikos Lietuvių Mokytojų ■ ijuot atrinkt Mri.

Sąjunga skelbia scenos veikalų! 
konkursą.

Mokytojų Sąjunga, žinodama 
didelę gerų vaidinimų reikšmę 
jaunimui ugdyti, lietuviškumui 
jaunose sielose žadinti ir stip
rinti ir matydama gyvą scenos 
vaikalų trūkumą, skelbia kon
kursą scenos veikalams parašy
ti šiomis sąlygomis.

Veikalas lietuvių pradžios mo
kyklos mokiniams, maždaug 
7 — 15 m. amžiaus.

CLASSIFTED &HELPWANTED A?>VERTISEMENTS

niii išleidimo Mnkvtnin šJaiun- I^'OMIUAMAK didelis šviesus Daugiuusia sutaupysite įnikdami ir mų išleidimo Mokytojų bąjun Į apšildomas kambarys, antrame aukš- , parduodami per šia ištaigą, nes čia 

--------------------------------------------- j Chicagoj. Teiraukitės:
ga tarsis su autoriais. 

Paskutinė data konkursui ski
riama scenos veikalo rankraš- IŠNLO.M. ŠVIESI S KAMB. prie 

. .X .... ranii0 žmonių. Gailina naudotisčiui įteikti 1956 m. gegužės 1 d. virtuve.
Teisėjų komisiją sudaro: A. 39BI s~ tami>b<‘11 Avc 

Liet. Mokyt. S-gos atstovai J

AL G. BUUDRĖČKAS 
REAL ESTATE

REAL ESTATE HELP WANTED MOTERYS

Veikalas turi būti originalus, 
ne vertimas. Jam suvaidinti tu
rėtų trukti viena — dvi valan
dos. Veikalas turėtų būti įma
nomas pastatyti mūsų jaunimo 
teatrų arba net lituanistinių mo 
kyklų parapinėse salėse.

Veikalas turi būti parašytas 
mašinėle, rašant vienoje lapo 
pusėje su interlinija.

Autoriai gali prisiųsti daugiau 
negu vieną kūrinį, tačiau tik 
vienas jo veikalas gali būti pre
mijuotas. Autoriai pasirašo* sla
pyvardžiu, o atskirame voke pa
žymi savo vardą, pavardę, ad
resą, veikalo antraštę ir slapy
vardį.

Teisėjų komisijos nariai ne
dalyvauja konkurse.

Už du geriausius veikalus Mo
kytojų Sąjunga skiria dvi pre
mijas : I — $500 ir II — 250.
TIKRAI RETOS NAUJIENOS

Gauta iš Europos kristalo 
grafinai ir kartu prie jų yra 
po pokelį ZUBROFKOS. Tokių 
grafinų Amerikoje vargiai yra 
būvę, nepaprasto gražumo. 
Taipgi visokių vazų, pelenyčių 
ir kt. moterims grožybių. 

Antroji naujiena

Jūs galite pasiųsti į LIETU
VĄ įvairius muzHWS instru
mentus : akordicnus, armoni
kas ir net pianinus. Foto apa
ratus ir visą eilę kitų prekių. 

Trečioji naujiena

Stebuklingos rašomos maši
nėlės savo kokybe ir kainos pi
gumu, jos turi net keturis rai
dynus ir jų tarpe pilną lietu
višką raidyną.

Reikalaukite katalogų ir ki
tų informacijų pas J. KARVE
LĮ, 3322 So. Halsted str., Chi- 
cago, III., tel. YArds 7-0677.

P. S. Jau atspausdintas ka
talogas, kuriame telpa lietuviš
kos knygos, gaidos, gramofo
nams plokštelės, gintaro karo-

Kreivėnas ir Ig. Serapinas, Lie
tuvių Rašytojų Dr-jos atstovai 
P. Gaučys ir J. Švaistas ir teat
ralų atstovas A. Dikinis.

Kūrinius siųsti A. L. Mokyto
jų S-gos sekretorei E. Vilimai
tei, 5610 So. Winchester Avė., 
Chicago 36, III.

Svečias iš vakarų
Chicagą aplankė naujai iš

rinktas San Francisco meras 
George Christopher. Jam pa
gerbti buvo suruošti pietūs, 
kuriuose jis gyrė savo miesto 
grožybes, kviesdamas turistus.

PAJIEŠKOJIMAI
Julius Sketerckas iš Avilių, Zara
sų apskr.
Danielius Mičelis, sūnus Antano, 
iš Sudeikių, Utenos apskr.
Danielius ir Jurgis Ranteliai, sū
nūs Kazio, iš Utenos.
Albinas ir Povilas Pranckėnai iš 
Užpalių.

Pajieško giminės iš Lietuvos. 
Rašyti — Zigmas Bakaitis, 3237 
S. Lituanica Avė. Chicago 8, III.

PAJIEŠKOJIMAS

VYT. ar ALG. SABALYS 

prašomas atsiliepti šiuo adre

su: Mr. BACKYS, 85-64 98th 

St., Woodhaven, L. I., N. Y.

PAJIEŠKOJIMAS
Prašomi atsiliepti p. STASĮ OOL- 
ŠANSKĮ, s. Jono bu v. vaistinin
kas, jieško giminės Lietuvoje. Pra
nešti — Petronėlė Vaicekauskie
nė, 5883 Iaimley St., Detroit 10, 
Michigan.

PAJlEšKOJRHAS

ALBERTAS STUTINSKIS prašo
mas atsiliepti. Yra laiškas iš Lie
tuvos nuo Bojarūnienės. Kreiptis 
šiuo adresu: Juozas Ruėys, 2740

73rd St., Chicago 29, III. Tel 
WAlbrook 5-2229.

Gražiojo vietoje išnuom. kanib. 
visais patogumais, 

to Avė. Tel

3-eias augst. 408I ^rc]jer ^ve (prįe Californijoe) 
Telef. LAfayette 3-3384

725» S. Sttcramen $2,000 ĮMOKĖTI. 2-jų butų mū- 
Pllositect «-5277. rinis namas — 4 ir 4 kamb. 4 au-

---------- į tom. garažas. 50 pėdų sklypas.
išnuom. Apylinkėje 24th ir Hamlin. LAwn-MARQUETTE PARKE 

mieg. kamb. 6526 S. Talinan Avė. 
HEmlock 4-3353.

IŠnuom. 4 kamb. butas. Suaugu
siems Šviesus. Transportacija ge
ra. Nuoma nebrangi. Kreiptis — 
7505 Dorchester Avė.

Išnuom. 6 kamb. butas. Apšildy
mas ir šiltas vanduo. Pirmos rū
šies kambariai, erdvūs. 2001 So. 
Halsted St. /

Išnuom. kambarys — moteriai. Nau
dotis visais kitais kambariais, prie 
dviejų moterų.

YArds 7-7926

AUTOMOBILES — TRCCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

dalu 1-7038.

SAVININKAS PARDUODA mo
dernišką 2-jų butų mūrinį namą. 
5 ir 6 kamb. Abu butai labai gera
me stovy. Daug priedų. Arti 73rd 
ir Union Avė. Skambinti AHer- 
deen 4-8852 arba ABerdeen 4- 
1878.

Kas nori namų, farmų ir biznių, 
pirkti boi parduoti, kas nori biznių 
knygas suvesti, INCOME TAKSUS 
UŽPILDYTI. Jurus nuoširdžiai patar
naus ir pagelbės.

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
#010 S. Cottage Grove Avė., Chicago 

Tel. HUdson 3-7828
Namų PRospect 8-2530

VIKTORO K O 2 I C O S 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
Atitekami motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai ir keičiamos dalys.

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

Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALONIS,

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

D e M E S I O i

APSIVEDIMO TIKSLU noriu su
sirašinėti su panelėms ir našlėms 
(nodivorsuotoms) ir tik katalikėmis, 
kurios mėgtų gerą gyvenimą. Rašy
damos laiškus prašome pažymėti am
žių ir užsiėmimą. Turtas nesvarbu, 
pinigų netruks. T. J., 7215 S. Sac- 
ramento Avė., Chicago 29, III.

ĮSIGYKITE DABAR

Pajamų mūrinis namas. 5 kamb. 
ir 4 kamb. Rūsys. Moderniškos 
spintos virtuvėje. Vonia. Alyva 
karštu vandeniu apšildoma. Alu- 
miniai žieminiai langai. Ukdari 
porčiai. 1-mą augštą bus galima 
tuojau užimti. YArds 7-1646. 

CIEROJE—8 kamb. namas. Cent. 
apšildymas. 1520 S. 48th Court. 
Kreiptis — Beismente, po 5 v. v.

štai čia —■ $8,900. Mūrinis namas 
arti 26th ir Avers. 3 kamb. Spintos 
virtuvėje. Uždaras porčius. Tuojau 
galima užimti. SVOItODA, 3739 W. 
2<itli St. LAvvndalc 1-7038.

BRIGHTON PARKE
Mūrinis, 3 butai po 6 kamb. centr. 
šildymas, gražios išvaizdos namas.

Medinis, 2 po 6 kambarius, cen- 
tralinis šild. gazu, garažas, 50 pė
dų sklypas, arti mokyklos.

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

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

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

šild., alyva.
Medinis, 6 ir 5 kamb. centr. šild. 

garažas.
KITUR:

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

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

BIZNIO NAMAI:
Trys namai, 8 butai ir krautu

vės patalpa Brighton Parko cent
re. $500 pajamų į mėn. 150 pė
dų sklypas.

Du mediniai nartai: 2 butai po 
6 kamb. ir 2 — po 4 kamfb. Brigh
ton Parke. $200 pajamų į mėnesį.

Turime namų visose kolonijose.
Pildome Income Tax. Parūpiname 
paskolas.

ŠIMAIČIAI
Realty, BuHders, Insurance

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

2-jų augštų šviesių plytų mūras.
Autom, šildymas, pastogė, geros l»a- 
jamos, plieno konstrukcija. Randa
si 72nd ir Wasbtcnaw apylinkėje. 
Bus parduotas šiomis dienomis už 
labai prieinamų kainą. Nelaukdami 
skambinkite savininkui bet kada — 
REpublic 7-6232.

BRIGHTON PARK

2-jų augštų medinis namas

— 4 kamb. butas apačioje; 5 
kamb. butas (3 mieg. k.) vir
šuj. Cemento pamatai. 32 pėdų 
sklypas. $9,500.

B. R. PIETKIEWICZ

2555 W. 47tli St. LAf. 3-1083

PARDUODAMAS 4 BUTŲ 
NAMAS

SU TAVERNOS BIZNIU. 
Teirautis —

3600 So. Union Avė.
BUILDING & REMODELING

KONTRAKTORIUS 
STANDARD Bl lLDF.RS, INO. 
2523 W. 99 st. Chicago 29, 111.,

PRospeekt 8-3792
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjas
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• įrengia aluminijaus langus ir 

duris.

V. ŠIMKUS 

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

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

GIRL UNDER 30 —
FOR KEY SWITCHBOARD

Light typing and filing. Somo 
egpcrience. 371/* br. wk. Salary 
open. Gali Mr. Oostello, ALbany 2- 
4252, SAcramento 2-3121.

SEC’Y — STENO
Small office — 5 day week. Vi- 

cinity of Cermak & Western. Good 
transp. Co. benefits. Vacation pay. 
Excellent pay — and advance- 
ment. Call Mr. Henson, VI 7-2233.

W0MEN & GIRLS WANTED
Kuli or part time. For pleasant 

Day or cvcnings
counter work in Icc Cream store.

Apply —
6956 Ogden Avė., Berwyn

HOUSEKEEPER
Private Resklence in Glencoe

. , c . 1 Light housekeeping and child care.
Adresas: 4645 S. Keating Avė. Own room and private bath. Mušt 

CHICAGO 32. ILLINOIS stay. 5ĮĄ days. Liberal free time.
1 GOOD WAGES — REFERENCES

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7Ist Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881
» » • » • «i».»«. ... >«n

9IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIĮĮ 
= LIETUVIŲ STATYBOS = 
= ' BENDROVE =
I MŪRAS I
= BUILDERS, INC. =
E Stato gyvenamuosius na- = 
E mus, ofisus ir krautuves paa = 
E gal standartinius planus ar = 
E individualinius pageidavimus. = 
E Įvairūs patarimai staty- = 
E bos bei finansavimo reika- = 
= lais, skiciniai planai ir na- = 
= mų įkainavimas nemokamai. = 
= Statybos reikalais kreiptis = 
= | reikalų vedėja šiuo adresu: E
| JONAS STANKUS f
E kasdien nuo 4 vai. popiet. E 
= TeL PRospect 8-2018 =
= 6800 SO. CAMPBELI, AVĖ = 
= Chicago 29. lUinois = 
ElIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlilliiHiiiiHlllllllii?.

CaUCollect VErnon 5-1089

KAS SUKELIA

galvos
SKAUDĖJIMO 
NEGALAVIMĄ?

GydytojaH žino. kad “Galvos • Hkauddjimo 
negalavimas” gali būti dėl Įvairių prie
žasčių. I»r. Putei* Falirney žinojo, kad 
tikroji priežastis dažnai yra nuo peristal- 
tinio HUlictėjiino pasekmėje blogo Įpročio 
ar dietos... ir tokiuose atvejuose “Goniozo” 
gali būti reikalingas. Kaip ir pagal d-ro 

■receptų, gaunamuose vaistuose, I »r. Peter’s 
I “Goniozo“ sąstate yra keletas mediciniškai 

užtvirtintų dalykų, kurie: 1) ramina ir 
šildo sutrikusi skrandi; 2) atleidžia vidti- 

, . | rių išpūtimo skausmus; 3) suteikia lėtų.liai ir kt. jo dirbiniai, foto a pa- I pagall»ų. nuo sukietėjusių vidurių, kurie 
x 1 yra priežastini virš išvardintų simptomų.ratai, muzikos instrumentai, I Seinus, o™ skomo. isPH..iuota vir» 

. 2D,ono,(ioo bonkų. Avimos dydžio bonkalaikrodžiai ir visa eilė kitų pre- vHintiuėnc. Bandykim m-, r.trr«
“Goniozo”.,. absoliučiai niekas kitas, taip 
nepagelbės.

jūsų vaistinė neturi, tad prislųsklte 
šiuo adresu: (iOMOZO, Dcpt. 071-38 
$1 už 11 oz. bonkų. (su jūsų vardu ir uil-
4541 N. KaveiiHUOGHl Avė., Cliicugo 40, III.

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems siiiFrantama kalba, 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 

yra gražiausia dovana 
Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti:
ATEITIES administracijoj 

916 Willoughby Avė. 
BROOKLYN 21, N. Y.

Kaina 6 dol.

BERLVYN. Mūrinis 3-jų butų. Arti
I Gili ir Wisconsin. 2 po 5 kamb. ir 

i 1-3 kamb. Pajamų, $205, plius butas, 
j $34,900. Spintos virtuvėje. Garažas.
OUympic 2-9710.

LEMONT, ILLINOIS

TAVI.RNA-RESTORANAS ir didele 
salė viršuj. Visi modernūs įrengimai 
Pajamų $6,000 į mėn. Industrijos ir 

I fabrikų centre. Biznis įsteigtas prieš 
I 20 metų. Namas akmenims — 34x60

CICKRO. Gražus 3-jų i.utų namas 1 Pėdų. Kartu parduodamas ir medinis
apylinkėje ] Gth ir SOth Avė. 3, 4. 
kamb. Karštu vandeniu apšild. l’a- | 
jumų $112, plius butas. $16,500; įmo

kėti $5,000. Rlsliop 2-2192.

Atdaras apžiūrėjimui sekimui, nuo 
1 iki 5 vai. Cicerojc 6 kamb. mūri
nis. Tile virtuvė. Labai švarus namas. 
Naujas centr. šildymas alyva.

2598 S. 59(li A ve.

gyvenamas namas — X kanib. ir rū
sys. Apylinkėje gyvena daug lietuvių 
ir lenkų. Savininkas eina pensijon. 
Nepaprasta proga įsigyti gerų, pel
ningą biznį. Tavernų skaičius čia yra 
ribotas, iš Ciiieagos važiuokite Ar- 
e'ln r Avė. (4-A-) iki Lemont. Savi
ti i ūkas — 107 Stepliens St., liemont, 
III.

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

Free estimates.
KEgcnt 1-0070

CICERO. I’AJAML lUNGALOVV. 
Bargenas. 4, 5. 6 kamb. Karšiu van
deniu alyva apšild. 2 autom, garažas. 
Go pėdų sklypas. $20,900; įmokėti 
$5,ooo. OEyinpic 2-9710.

kių, juk visų išvardinti neįma
noma, o katalogo kaina tik 90 •'pl 
centų. Ir paskutinė naujiena — 
gauti iš Europos VAIKAMS
VEŽIMĖLIAI, reto gražumo ir | lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhllill*  
net turintieji muzikos instru
mentą, kad kūdikis priprastų 
iš pat mažens prie jos.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Lietuvių bendrovė OVER- 
SEAS CARGO CO., atstovau
janti didelę anglų firmą HAS- 
KOBA Ltjl., 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 j 
Izmdono, Anglijos, tad labai1 
greitas pristatymas.

Prašykite mus siunčiamų į i 
LIETUVĄ gėrybių sąrašų:

OVERSEAS CARGO CO. 

4426 S. Ruckwell St. 

Chicago 32. III. i

fel. YArd# 7-4337

GYVOJO ŽODŽIO 
SIMFONIJA

Kazio Bradūno

Devynios Baladės

Turinio Hkyrlui: Prologu*. Viiriacl 
Jok, Apeiginė, Metamorfozė, Milžin
kapiai. Lunatikai. K'npinėn, Vitražas, 
Gralalirbis, Apuolė. Epilogas.

Tai yra imm-zIĮos knyga, kuri nori 
nt-inierkti skaitytojui kūdikiška šyp
sena ir pasakyti Jam stebiiklingųjl 
žoit|.-

I.leloviškos Knygos Klitbn leidinys,
141 psl., dail. V. Pctravlėiuua aplan- 
kas, kaina $2.(Ui.

Lietui iškirs literatūros ugdymą' 
nėra vien rašytojų eždavinys.

Užsakymus su pinigam siųsklto:
DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, I1L

.ifiHimtiiimiiiiiiiiMiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii!

Skelbkitės "Drauge”!
JEI NORI APSIKIRPTI PLAUKUS PAGAL SAVO PAGEIDA

VIMĄ IR SKONĮ, UŽSUK

KAZ. VABALAIČIO KlRPYKLON 
MH'/j WnI I4th StfMt, Ckera, Ulinoit

Čia Tau bus buhuktos iiiHinbiirus ir
• - mi7 . • t r g7 am v r -ra

liigjpuiskHs imtumą* imu
—u-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiimimiiiiiiihi

PER PASAULĮ KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijoj 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomi# 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
Kietais viršeliais $2.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIHIIIII

Prieš pirkdami ar parduodant 
oamua, biznais, sklypas ar ūkiai 
atlankykite mos.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

8405 W«rt 51 St. 
WAlbrook 5-5080 

PRnftpeet 8-3579 (rak. Iv

RfTINAI TI RI DARDI OTI — 
APLEIDŽIA -MIESTĄ

l>u mediniai namai — krautuvė ir 
4 kiliuli, su vonia; 2-me augšte 7 
kamb. su vonia. Cemento pamatas. 
Antras namas kieme — 4 kamb. ir 
pastogė. Pečiais apšildomi. Arti ,šv. 
Kryžiaus bažn. 112 1 S. H'ood St. 
Skambinti vakarais YArds 7-8179.

SAVENINKAS PARDIODA 9 būt. 
ir taverną su didele sali'. $445.00 'į 
mėli. pajamų. Gera proga. Teirauki
tės 4503 So. Hermitage — (2 a.).i

Kas, perkant arba parduodant na 
mus. norit sąžiningo ir UetuvUka' 
nuofilrdaus patarnavimo krclpkltMs I

VENTA REAL ESTATE
4409 S. Fairfield, tel. LAf. 3-3881
Vai. Kasdien nuo 9—12 Ir 4—7 vai 
vak. Aefttad. nuo 9 ▼. r. Iki S ▼. * 

Trečiadtneials uždaryta.

GRAŽI S 2-jų butą po 4 kiliuli. Ga 
zu apšilti. Arti 26tli ir Kostner. 
2 autom, naujas garažas. Gerame 
stovy. $13,506. Tuojau galima užim
ti. SVOBODA, 3739 W. 26th Str. 
LAwndalc 1-7038.

HELP WANTED — MALĖ

JOURNEYMEN 
DIE MAKERS 

JIG AND FIXTURE 
BUILDERS

Work 64 hour wcck - Top wagcs •

Garland Mfs- Co.
10533 GRATIOT DETROIT, MICII.

Writc — Call — Wirr or Apply at Freuuh Ktl. Eutraiicc. 

ASK FOR MR. TAYLOR

EMPI-OYMENT OFFICE OPEN 

MONDAY TIIRC FRfDAY 8 TO 5

SEX-

SATCRDAYS 8 TO 12

iwiini"» i

3834 W. 24th St.
Apžiūrėkite šį kampinį mūrinį na
mą ir duokite pasiūlymą. Skam
binkite savininkui BIshop 7-7033

PARDUODAMAS mimas 50x125 pė
dą, 2 krautuvės, 3 butai, sali', like
ri ą ki'iiutuvė, taverna ir ręst uranas. 
Pigiai pardundamas dėl ligos.

2801 W. 38tli St.

MAItųt E'ITE 1‘AItKE 2 Imtai 
po ii kamlt., mūras, plieno konstruk
cija, modern. tile vonios ir virtuvė, 
kilimai nuo sienos iki sienos, centr 
šild. gazu. Dvigubas garažas. Daug 
vertingų priedų: beveik liauji šaldy
tuvui. virimui pečiui, virtuvės kabi
netui, veidrodžiai, pianinus ir 1.1, Itū- 
syje puiki salė, tikrai vertingas Im
tus ir židinys. Savininkas skubini iš
vyksta ir parduos už $24.750. Ex- 
litisive. Z. LMItltAZCNAS lot 7-2oo;i

MfRINIS 2-jų Imtų po G kamb. Ga 
r.u apšild. Sumodernintas Apylinkė 
je 24th ir Christiuna. $15.300. .Mo
kesčiai tik $!)X. 1-tno Imto nuoma. 
$75.ooo mėn. SVOBODA, 3731) W. 
2ftllt SI.. LAundule 1-7028.

MŪRINIS 6 kamb. namas. Cent
rinis šildymas. Tile vonia. Apylin
kėje 26th ir Homan. $10,900.
LAiviidalc 1-7038.

REIKALINGA MOTERIS
Bendram namų urošus darbui

Paprastas virimas
Gyventi vietoje, atskiras kamb. 

Nortli Sliore priemiestyje. Tikrai ge
ra vieta su geru atlyginimu, patiki
mai moteriai. Šeimininkė yra Ame
rikos lietuvaitė. Gražus “randi” 
namas. Dėl intcrview telefonuokite 
M r. Sliotverman, Dearborn 2-3785 
arba rašykite — F. Jagmintus, e/o 
Sliotverman, 714 Vallcy Road, 
Glencoe, 111.

ACCOCNTING CLERK

Career opportunity in advertising 
ageney for yoting lady vvith book- 
keeping cxpericnve. Mušt be able to 
type.

Call HArrison 7 3700
Ext. 254

BILLER—TYPIST
\Vest Side automobile dealer. Aulo 

experienee desirable Imt imt ueces- 
sary.

RAY O’CONNELL MOTOR CO.
AUstin 7-3068. Ask for Mr. ROA’CH

CLERK—TYPIST
Opeiiitig in our ncw pleasant sales 

office. Interesting work. Sonic PDA 
relief. Conipany benefits.

\ ICTOIt ADD1NG MAGMINE GO. 
Mr. Huska WHitehall 4-6330

COMPTOMETER OPERATOR
E.\|wl. for permaiieiit position; 5 

day week; varied duties, exeel. op- 
portunily; good salary. Apply 3rd 
i'loor M r. Neugartcu.

BLUMS-YOOGE 
624 S. Michigan

BAKERY OALES GIRL
Full time permanent. Experienced 
preferred. Good starting salary. 
Call MErrima: 7-8835 after 6 p.m.

ROMA BAKERY
6144 W. North Avė.

KEYPUNCH OPERATOR
Experienced or will train briglit 
beginner. Permanent; 5 day wcek. 
Apply
Combined Jewish Appeal

231 So. WcIIh, Km. 1000

’^BOGOS^^^PORTCNPTIE^*

PADUODAMA FOODMARKET - 
Maisto krautuvė — self-service. 
Puikiausia ir judriausia vieta Chi- 
cagoje. Įsigyvenęs biznis. Parduo
da labai nebrangiai. Apleidžia 
miestą dėl silpnos sveikatos. A- 
gentai prašomi nesikreipti. Kreip
tis tiesiai į sav., rašyti: “DRAU
GAS”, Box 4125, 2331 S. Oakley 
Avė., Chicago 8, III.

MATERNITY AND INI ANTS 
WEAB ’

Itūsiinų motinų ir kudikių ridi') 
krautuvė. Geroje Soutli Škic apylin
kėje. Verčiami ĮMirduotl dėl ligos ir 
mirties šeimoje. Rašykite šiuo adre
su: Mes. A. Petcrs, 1535 \V. 47tli Si., 
ChkMigo, III.

CARPENTERS
FREE ESTIMATE

BEI ABLE
HOME REMODELING 

Attic liooiiis Plmnbing
Room Addilūjiiį Electric
l’ordies z Heating
Oarages Air-Gond.

DORMERS 
CApitol 7-4400 

Eves. & Sun. DI. 2-9103
MISCLLLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

MOT. APDILAlIDŲ AGENT0RA 
Visų rūšių apdraudos. Automobl 

llų finansavimas. Notariatas. Valsty 
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudaa kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS. KIRVAI'ITS,
WAIl»r<K»k 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
5990 S. Ashland Avė., Cldeago 39, III

ŠILDYMAS
A. Stančianskas Ir A. Lapkn*

tnatoliuoja visų geriausių Ameri 
ko« firmų gazu ir alyva kūrena 
mus pečius tfumaeea), visų dv 
džių oro vėsintuvu? Air condi 
tioners) ir atlieka visus skard™ 
darbus.
154C S. 49fh COIJRT, CICERO 

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

Telef. nuo 5 vai. vak.: OLvmpi 
2-6752 ir OLymplc 2-8492

PLUMBING
Licenscd, bonded pl u m bers

Joks darbas nėra didelis ar mažaa 
Aaakito dabar. Kalbame lietuviškai 

Tel. REpublic 7-0844 

WAIbrook 5-8451

P. STBRKOVIOIVS
REAL E8T. ir IN8VR. BROKBUI 

LIETUVIŲ AUDITORIJA
8188 So. Halated St. _____________________________

Ph. DAuabe 8-f7W oeiuai hiai rekomenplojami:
Padeda plrkltl - parduoti nąmot į MR A ,, svobodu, 3739 w 28tb st 

Cicero skyrius — (iii 13 W. Cermak

PARDUODAMA TAVERNA
2822 W. MAEUUETTE RD.

Tel. GRovcMll 6-9640
__ X

G I.RIAtSIOS HEROM EN DACI.IO3

Oklus. biznius. Parūpina paskolas 
1 raudi mus Ir daro vertimus. Tvark'

$3,000 ĮMOKĖDAMI pirksit gružų, i trnlgraeljns dnkumantua. Oflasa atda 
svarų 3-jų hutų mūrinį namą. 3 Ir kssdmn nuo irt—7.
4 kamb.. Arli 26th ir Millard. Sko-
la lengvais išsimokėjimaiS. LAwn- 
dale 1-7038.
SAVININKAS APLEIDŽIA MIES
TĄ, turi parduoti 4 kamb. namą 
arti 26th ir Harding 2 autom, ga
ražus. $10.500; įmokėti $3,000. 
LAuutU!© 1-7033.

Nejttd. tūrio pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apd randa, Notarljala 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS 

REAL ESTATE 
373» w. I1« y. - WA1. 5-oota

Itd. Aš pirkliu geru nuosin. y be it .r> 
pastangomis gu\au paskolų labai ge
rom sųlygom.

.hitui shiHinek
2 119 H. Troy St., Cbleago.

Renkite (Ren. Draugo!
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SO. BOSTONO ŽINIOS
MIRft STASYS MOCKUS

Š. ra. kovo 16 d. mirė visų 
bostoniškių gerai pažįstamas ir 
gerbiamas veikėjas, veiklus lie
tuvis, uolus patriotas Stasys 
Mockus. Velionis mirė nuo nuo 
kraujo išsiliejimo į smegenis. 
Anksčiau buvo turėjęs sunku
mų su širdimi. Buvo 65 m. am
žiaus. Už nuopelnus Lietuvai 
buvo apdovanotas Gedimino or
dinu. Ilgus metus dalyvavo įvai
riose draugijose, buvo valdybo
se. Rašė lietuviškiems laikraš
čiams, sakė gražias prakalbas. 
Neabejotinai tai buvo vienas 
žymesnių pasauliečių jo kartos 
bostoniškių lietuvių veikėjų. Pa
liko žmoną, dvi dukteris ir sū
nų. Visi vaikai yra sukūrę sa
vo šeimas.

A. a. St. Mockaus mirtį pami
nėjo visos trys Bostone esan
čios lietuvių radijo valandos.
Per A. Kneižio valandą apie St.
Mockų jautriais žodžiais kalbė
jo adv. J. Grigalius ir J. Roma
nas. Stp. Minkus pasakė grau
dų žodį savo programoje. P. 
Viščinis programos pradžioj pa
sakė jautrų žodį ir pagrojo ge
dulingą melodiją. Velionies kū
nas buvo pašarvotas D. A. Za- 
leckų laidotuvių koplyčioj. Pa
laidotas iškilmingai iš Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčios š. 
m. kovo 20 d. Visas dienas Za- 
leckų koplyčioj ir laidotuvių die
ną bažnyčioj velionį pagerbti at
ėjo labai daug žmonių. Visi gai
li netekę žymaus veikėjo, taip 
staiga mirusio. A. a. Stasys 
Mockus buvo religingas žmogus, 
aktyvus Šv. Petro lietuvių para
pijos narys.

VAIDINO “NAUJUOSIUS 

ŽMONES”

Jau ne kartą bostoniškiai ak
toriai, A. Gustaitienės vadovau
jami, gastroliavo Brooklyne. Da 
bar buvo įdomu pamatyti akt.
V. Žukausko suorganizuotą sce
nos grupę, kurią į Bostoną pa
kvietė “Laisvės Varpo” radijo
programos vadovybė, norėdama jams.

taip atžymėti savo veikimo dve
jų metų sukaktį. Vaidino P. Vai 
čiūno “Naujuosius žmones”. 
Pats veikalas turi daug sceniš
kų vietų, bet dabarčiai lyg ir 
nelabai aktualus. Brooklyno 
vaidintojų grupė pasirodė pakan 
karnai pajėgi. Nėra joje didelių 
talentų, bet nėra ir labai blogų. 
Matyt, kad režisoriaus įdėta 
darbo ir pajėgta sudaryti gana 
darnų kolektyvą. Publikos bu
vo prisirinkę nemažai. Vaidini
mo pradž’a sutapo su mūsų pa
rapijos atlaidų užbaigimu ir dėl 
to ne visi norėjusieji atvyko į 
vaidinimą.

AUDRA BOSTONE

Tai buvo ypatingas dalykas. 
Pačioj žiemos pabaigoj, kovo 16 
d., užėjo sniego pūga ir per ke
liolika valandų pridrėbė storą 
sluogsnį sniego Bostone ir dau
gely kitų vietų. Dėl to negalėjo 
įvykti nė tradicinis šv. Patriko 
dienos paradas So. Bostone ko
vo 17 d. Sekmadienį buvo gied
ra. Artėjo pavasaris ir niekas 
nelaukė daugiau sniego. Bet pir
madienį pasikartojo dar stipres
nė audra ir privertė sniego, kal
nus visame Bostone ir apylin
kėse. Savaime aišku, kad visa 
tai gerokai paraližiavo susisie
kimą, dvi dienas nedirbo mokyk 
los ir pan. Toji audra kiek truk
dė ir parapijoje vykstantiems at 
laidams. Tačiau jų pabaigoj o- 
ras buvo gražus ir, nežiūrint 
sniego, žmonių buvo daugybė.

LIETUVIŠKU VADOVĖLIU 

REIKALAI
Bostono lietuvių mokytojų ko 

lektyvas yra išleidęs tris vado
vėlius lietuvių mokykloms — 
“Naujuosius skaitymus” ir II 
bei III dalį “Kregždutės”. Kitų 
dviejų knygų dar galima gauti, 
bet “Kregždutės” II d. pas lei
dėjus yra išsibaigusi. Visi pla 
tintojai, kurie turi “Kregždu-

“IŠ VISŲ PAVEIKSLŲ LABIAUSIAI 
MAN PATINKA ANAS...”

MINTYS Iš DAIL. T. SP ARKIO MENO PARODOS 

ALBINAS VALENTINAS, Chicago, JU.

Šis pavasaris mūsojoje Chi- 
cagoje gausus meno parodomis. 
Dar tebevyksta Šv. Kryžiaus 
parapijos salėje religinio meno 
paroda, neseniai užsidarė dail. 
J. Pautieniaus paroda, turėjusi 
gerą pasisekimą, o jos vietoje, 
toje pačioje Lietuvių auditori
jos salėje, praėjusį šeštadienį 
jau pakabino savo paveikslus 
dail. T. Sparkis. Jis yra kuklus 
vyras, be pretenzijų, vilnietis

NEPAMIRŠKIME SAVŲJŲ
Chicagos Balfo apskrities val

dybai ir skyrių valdyboms svar
besniais momentais tenka kreip
tis į lietuviškąją visuomenę. Ži
noma, būtų gera, kad tai būtų 
paskutinis kartas, o tas priklau
so nuo jūsų, sesės ir broliai lie-

lyvavo ir Šv. Kazimiero parap. 
klebonas kun. dr. V. Andriuš- 
ka.

— Rimutei Kazeniekaitytei
gimtadienio proga tėvai Ona ir 
Viktoras suruošė vaišes.

— Bemice ir Juozas G rims - 

kiai džiaugiasi sulaukę pirmąją 
dukrelę. Motina ir duktė gerai 
jaučiasi.

— F. Vasiliauskas serga ir 
guli švč. Marijos ligoninėje.

— L. ir L. Stankums kovo 18 
d. buvo surengta "baby show- 
er”. Jųjų bičiuliai susirinkę šv. 
Kazimiero parapijos salėje ap
dovanojo gražiom dovanom nau 
jai įdukrintą Mariją Anetą.

.. - xx,-- — šv. Kazimiero statula.

Kitas u dar stumtelėjo. . . ..J . x . . k , Šiomis dienomis galima pama- — Istumsiu tave į tą upelį, ... . .. . f* tyti .musų parapijoje naują sv.tai šaltai pasimaudysi...
— Nejuokauk. Dar gausiu 

plaučių uždegimą...
Ties nameliu pamiškėj stovi 

senukas pensininkas ir dūsauja:
— Tokį patį ir aš Lietuvoje, 

per amželių dirbęs, turėjau... ir 
tokia pat sena jieva dengė ji 
plačiai. Va, rodos, ir dabar už
uodžiu pavasarį baltais žiedais

nuo Švenčionių, gamtos mylė-i suklestėjusios jievužės kvapą...
tojas, prisiekęs natūralistas, to 
dėl ir jo paroda skiriasi nuo ki
tų. Dailininkas meno pradėjo 
mokytis dar Vilniuje, kaip jis 
pats sakė, tik pieštuku linijas 
vedžioti”, tremties Vokietijoje 
tęsė meniškus mokslus priva
čiai, o čia studijuoja komercini 
meną. Todėl ir parodoje matosi 
keli jo paveikslai grynai “korner 
cinės dvasios” — tinką kalėdi
nėms atvirutėms ar čia Įprasti
niams kalendoriams.

Dailininkas parodon išstatė

Bet tie šunys bolševikai viską 
ant uodegos nusinešė...

Parodoje besą ir du religinio 
turinio paveikslai: Gerasis gany 
tojas ir Madona su kūdikiu.

— Tai kodėl jų nepadėjote 
religinio meno parodoje?, —. 
stebėjomės.

— Komisija nepriėmė, — pa
sigyrė dailininkas. — SaSo, ko
kis čia menas... Sako, mes žino
me futurizmą, ekspresionizmą, 
kubizmą, ultramcdėrnizmą ir 
dar kitokį izmą, bet kok.a čia

40 paveikslų. Viskas aliejus, iš- i mokykla — mums suvis neaiš- 
skiriant tik vieną — Rytas miš- 'ku... 
ke — tempera. Tas rytas miške
gana pavykęs ir patraukia lan
kytojų dėmesį. Ir veik visa šio i 
jauno dailininko kūryba — tai 
gamtos grožybės. Ir būtinai 
vandenys! Be tyliai čiurlenan-

— Kad juos kur varlės...
— Žiūrėkit, ir šventieji su 

barzdom, ir viskas kaip re.- 
kiant... O nepriėmė.

Baigus apžiūrėti parodą, rež.

— nė iš vietos... Ir šiaip būdin
gos apraiškos gamtoje: medžio
tojų šunys gąsdina ramias lau
kines antis, vejasi puikuolius 
fazanus ir būtinai neduoda ra
mybės kitiems taikingiems gam 
tos įnamiams, arkliai laksto 
tarp kalnų, avelės skabo sodrią 
žolę pamiškėje. Dvylika paveik
slų vaizduoja gražiąją Lietuvos 
gamtą, daugiausia Vilniaus kras 
to apylinkes, kur augo jo kūrė- 

tės” II d. neparduotų knygų,' J35- Kiti kūriniai parodo Bava- 
prašomi skubiai grąžinti leidė- rŲ°s Alpių nuostabumą ar šva- 

bų žemės liūdną ir nykų veidą.

Žinoma, apie meną kiekvie
nas turi savotišką skonį ir su 
pratimą. Vienas mūsų gerbia
mas žilaplaukis profesorius aiš
kiai paporino:

Paskutinėje čia buvusioje

čiU upelių, upių, ežeru ir pelkių ' St: Pilka netikėtai padarė tokias 
atitinkamas išvadas-

Antras reikalas. JAV specia
lusis įstatymas — Refugee Rel- 
ief Act of 1953 — veiks tik iki 
š. m. gruodžio 31 d. Tai reiškia, 
kąs iš lietuvių tremtinių iki toj parodoje buvo labai gražūs Te
laiko neatvyks, tai niekuomet j maj, tuose rėmuose nieko
neatvyks, ncs Lietuvos kvota

tuviai. Balfas šiemet turi du jau seniai išnaudota. Garanti 
pagrindinius uždavinius: palai- tijų neturinčių dar yra apie 200
kyti šalpą ir sveikatą Vakarų 
Europoje likusių lietuvių ir kuo 
daugiau įkurdinti jų čia — Ame 
rikoje.

Velykų švenčių proga, apskri-

šeimų. ar paskirų asmenų. Tai 
nedidelis skaičius! Garantijų su 
darymas yra paprastas ir leng
vas. Pakanka būti JAV piliečiu 
ar pasirūpinti piliečio parašą, nu

nebuvo... Čia rėmai kuklūs, bet 
užtat juose daug ko esama!

Žinoma, su profesorium šiuo 
atveju nedrąsu ginčytis... 

Sakysime, “Berželiai” labai

ties ir skyrių valdybos šalpos j matyti butą, o darbą padė3 su- 
reikalu yra pasiuntusios paštu • rasti Balfo reikalų vedėjas. Ga- 
tūkstančius laiškų, prašydami rantijų įteikimo paskutinis ter- 
jus, seses ir brolius, dar kartą minas — 1956 m. rugpjūčio 31 
ištiesti savo gailestingą ranką d. Todėl yra labai svarbu, kad 
nuo turtingai maistu ir gėrimais ši lietuviška pareiga būtų laiku 
apkrauto velykinio stalo, skirki- atlikta. Darykime sutartis, da-
nic šalpai nors smulkius trupi- rykimc tuojau! Juk kiekvienas
nėlius. Juk Velykos — Kristaus] naujai atvykęs atvykome pagal
Prisikėlimo šventė — yra visų 
džiaugsmo šventė, visų linksmas 
Aleliuja! Esame tikri, kad pa
siųstieji vokai pasiekė ne visus 
norinčius aukoti, o kiti gal ga
vo ir po kelis laiškus. Taigi vie
nus atsiprašome, o kitus malo
niai prašome įsijungti į šį svar
bų savųjų šalpos reikalą, nes ar-

sutartį, tai padarykime ir ki
tam. Nelik skolingas prieš save, 
nes kasdieninis teisingumas to 
reikalauja.

Garantijas daro Balfo apskri
tis su visais skyriais. Tam tu
rime įstaigą, kuriai sėkmingai 
vadovauja Albinas Dzirvonas, 
4358 So. Washtenavv Avė. Te-

limo meilė be gerų darbų yra, |rf YArds 7.2322 
rn'rųa, Taip pat nepamirškime. I kdi„ mėnrajus laik„ tj.
kad Ralfui auka neįskaitoma į] jom^ gl|
“taksus” — mokesčius. Davei,
Balfui auką, — išbrauk iš sa
vo pajamų arba įrašyk į mo
kesčių formą ir mokesčių nerei
kės mokėti.

Neprašome daug. Užtenka, 
kiekvienam skirti šalpai vieną

joms sudaryti. Neatid'ėliokime.
visos organizacijos ir 

visi lietuviai į šią garbingą tal
ką artimo meilės reikale. Gera 
padarę — (įiekuomet nesigaili

me!

Kun. St. Santa ra s,

Balio Chicagos Apskr. Pirm.kitą dolerį, įdėti į voką ir pa
siųsti: Mr. Ig. Daukus, 3339 W. 
Evergreen Avė., Chicago 51, III. 
Taip pat aukas galima įteikti 
skyrių kasininkams ar valdybų 
nariams. Už velykines aukas 
laukiančiųjų vardu nuoširdžiai 
dėkojame, visus aukotojus svei
kiname šv. Velykų pr^ga ir lin
kime linksnio Aleliuja.

Kova prieš spausdintą 
šlamštą

Chieagojc sudaryta mero pa 
komisija kovai su spausdintu 
šlamštu. Jos pirmininku pa 
kviestas didelis lietuvių bičių 
lis Joseph Meegan.

Kazimiero statulą, Italijoje pa
darytą iš marmuro.

— Kun. Jonas Kleuauskas,
MIC, gražiai pravedė trijų die
nų pamaldas prie šv. Juuzapo. 
Šv. Juozapo statula buvo gra
žiai papuošta pamaldų metu.

— Balfo susirinkimas. Balfo 
Racine skyriaus metinis susi
rinkimas bus kovo 25 d. 5:30 
vai. v. šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Susirinkimas įvyks tuo
jau po S. Piežos paskaitos. Vi
si kviečiami.

— Marija Mikulskienė po il
gos ligos mirė praėjusią savai
tę; Už jos sielą pamaldos buvo 
šv. Kazimiero lietuvių par. baž
nyčioje.

— Magdalena Andrevvs minė
jo gimtadienį kovo 15 d. Ta pro
ga jos intencija buvo atnašau
jamos mišios. Po mišių buvo 
vaišės jos namuose. Vaišėse da-

— Ir visdėlto, iš visų paveiks
lų man labiausiai patinka a- 
nas...

— Kuris, kuris ?, — sukišome 
nosis.

— i Ogi anas, ties staliuku, 
prie įėjimo.

— Ar Angelas sargas?
— Ne, ne. Dar geresnis ir už 

Angelą sargą... Žiūrėkit, kokios | 
akutės, kaip gražiai šypsosi... 
Kažką skaito. Gyva, o gyva... 
Tai paveikslėlis! Tai kūrinys!

— Gaila, neparduodamas... 
— dasiprotėjęs nusišypsojo dai
lininkas.

Beje, tai buvo daili paties dai
lininko žmonelė...

Racine, Wis.
Popiežiaus. Pijaus XII 

minėjimas

Kovo 25 d. 3 vai. p.p. labai 
įdomus popiežiaus XII minėji
mas bus šv. Kazimiero parapi
jos salėje. Chicago American 
redaktorius Stasys Pieža paro-

natūralūs. Tai tikras šventiškas, dVs įdomius filmus ir pasakys 
Lietuvos kampelis. Prie tako kalbj* minint Popiežiaus Pijaus 
snaudžia lietuviški berželiai, o
auksines kviečių varpas, rodos, 
vėjas taip ir siūbuoja... Ten to
liau būdingas to krašto ežerė
lis, kur, kaip dailininkas pasa
koja, vidurvasariais jam išdžiū
vus — maišus žuvų prisisem- 
davo... Taip ir man norėtųsi pa
meškerioti jo vandenyse.

Parodą teko apžiūrėti drau
ge su būreliu dailininkų, artis
tų ir kitų dorų žmonių. Vienas, 
it pikta sėkla, būtinai prikibo 
prie “Tėviškės giria” paveikslo:

— Jeigu jau natūralizmas, 
tai iki galo turi būti. Štai pa
parčių miškas, bet kodėl nėra 
ant paparčio lapų tų smulkiųjų 
gyslelių? Kodėl nėra, a? Kur 
dėjai ?

— Ko čia prikibai kaip šla
pias... Štai aš matau, kaip tarp 
paparčių šliaužia gyvatė...

— O, Dievuliau..! — staiga 
sušuko viena lankytoja ir me
tėsi kitan salės kraštam — Ta 
persigandau... bais bijau gyva
čių...

Bene ilgiausiai lankytojai su
stoja ties “žiema". Graži žiema, 
gražiam miške ir toks šaltas 
vanduo teka dar neužšąluaiu u- 
pelių... Aktoriai visada jautrūs 
žmonės. Vienas ir ėmė drebėti...

— Bežiūrint man iš tikrųjų 
šalta pasidarė...

XII 80 metų ir 17 metų popie
žiavimo sukaktis. P. Pieža yra 
buvęs bent kelius kartus Romo
je, kartu su Chicagos kardino
lu Stritch. Savo paskaitą pa
vaizduos įdomiais vaizdais. Fil
me pamatysite Rorną, popie
žiaus Pijaus gyvenimą ir kt. Be 
to dar parodys 1955 m. įvykusį 
Eucharistinį kongresą Brazili
joje. Pamatysime lietuvių dele
gaciją, kuri atstovavo lietuvius 
Brazilijoje.

Įėjimas neapmokamas. Ir a- 
pylinkių lietuviai kviečiami pa
siklausyti žymaus rašytojo ir 
kalbėtojo paskaitos.

T R U M P A 1

— Alto Racine. skyrius jau 
-pasiuntė $500 Alto centrui. Ma
žai kolonijai tai didelis dalykas.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

t t
A. A.

PADĖKA

Visiems mano pažįsta
miems padėjusiems palaido
ti, 1955 m. spalių mėn. 22 
d. mirusią mano mylimą žmo 
ną ‘

A. A.

MARIJA NARBUTIENĘ
ir visiems kitiems žodžiu ar
ba raštu pareiškusiems man, 
liūdesio valandoje, paguodos 
žodį, bei užpirkusiems už ve
lionies sielą mišias, reiškiu 
širdingą padėką.

Be to, pranešu visiems sa
vo draugams ir pažįsta
miems, kad nuo š.m. kovo 
mėn. 2 d. gyvenu 1566 S. 8th 
Street Milvvaukee, Wis.

Teikitės priimti mano tik
ros pagarbos pareiškimą

Dr. J. NARBUTAS

A. A.
ANTANAS VANIS 

Vaznonis
Gvvrno 6728 S. l’iinipbcli Avė.

Mirė kovo 22 d., 1956, 12:55 
vai. popiet, .sulaukęs 45 iii. ani- 
ižiniH. Gimė Chicago, 111.

I'usiliko dideliame nuliūdi
me žmona Lucill*- (Sencviciil- 
tė), duktė ('.viithla, tėvas An
tanas Vaznonis. uošviai Petras 
ir Agota Senoviėiai, teta. Pran
ciška Žurkaiiskicnė ir Jos Sel
ina, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašal i olas Izicku- 
uiez koplyčioje, 2424 VV. 691h 
SI. Liidotuičs įvyks pirmad., 
ko\o 26 d., iš koplyčios 9:30 
vai. rito Ims atlydėtas j šiene. 
Panelės Gimimo parapijos iiaž- 
n.ičiij. kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos iiž velionies slidi). I’o 
pamaldi/ tins nulydėtas į šv. 
Kazimiero kilpines.

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

Nuliūdę Žmona, duktė, tėvas 
ir uošviai.

I .aldot livli) direktorius Kle- 
ponas Lackan icz. Tclcf. ItK- 
polilie 7-121 2 

JUOZAPAS DOLIKAS
LAIOOTUViy DIREKTORIUS

Praneša, kd kovo 25 d. atidaroma nauja lietu* 
viška laidotuvių koplyčia.

MT GREENWdOD FUNERAL 
HOME

3032 W. 11 lth St. Hilkop 5-3400

A.. *.
MOTIEJUS SARPALIUS •

Jau suėjo vieneri metai, kaip 
negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą vyrą 
ir levą. Netekome savo myli
mo 1955 m. kovo mėn. 24 d.

Nors laikas bėga, bet mes 
jo niekados negalėsime už
miršti. Lai Gerasis Dievas 
suteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą užprašėme dve
jas gedulingas Šv. Mišias su 
egzekvijomis kovo mėn. 24 ir 
25 d. 7:00 v. ryto, Šv. Pran
ciškaus parapijos bažnyčioje 
INDIANA HARBOR, Ind.

Maloniai kviečiame visus 
gimines, draugus, kaimynus 
ir pažįstamus šiose pamaldo
se dalyvauti ir kartu su mu
mis pasimelsti už a. a. Motie
jaus sielą.

Nuliūdę: žmona Petronėlė, 
sūnus Vladas, dukterys: Le
okadija, Eugenia ir Birūtė; 
5 anūkai, Žentai ir kiti gimi
nės.

IGNACAS BĄKŠIS

Gyveno 6 9 4 S S. Artesian 
Avė.

Mirė kovo 22 d., 1956, 6 vai. 
ryto, sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskričio. Šiluvos para
pijos, Nuukaimio kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

brolienė Mikalina Bakšienė, jos 
sūnūs Aleksandras ir jo žmona, 
krikšto duktė Helen šlapelis, 
krikšto sūnus Jonas Urnėžis, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Priklausė Teisybės Mylėtojų 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas Lackaivicz 
koplyčioje 2424 W. 69th St.

Laidotuvės įvyks pirmad. ko
vo 26 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į švenc. Pa
nelės Gimimo parapijos bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: brolienė ir kiti gi
minės.

Laidotuvių direktorius Stepo 
nas Lackavvicz. Tel. KEpublie 
7-1213.

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 

Sibire mirė mūsų mama
A. A.

MAGDALENA SMILGEVIČIENĖ 
Gedulingos pamaldos įvyks šių metų kovo 

24 d., 8:45 vai. ryte, Šv. Kryžiaus parapijos baž

nyčioje.

Nuliūdę: Dukterys Adelė Verbickienė ir Gra
žina Senkevičienė ir žentai, ir sūnus Aleksandras.

PADĖKA
L. Merkelienė su savo sūnumis nuoširdžiai dėkoja visiems 

prieteliams už pareikštą užuojautą, Šv. Mišias ir gėles jos vy
ro Jono Merkelio mirimo proga.

Ypač dėkoja Didž. Gerb. Prel. K. Bičkauskui už jos vy
ro pagerbimą iškilmingomis laidotuvėmis, tėveliams A. Sa
baliauskui, kun. P. Celicšiui ir Seselėms Kazimierietiems už 
aktyvų dalyvavimą laidotuvėse. Taip pat dėkoja grabnešiams, 
giminėms, kaimynams ir visiems laidotuvių dalyviams už pa
lydėjimą a. a. Jono Merkelio palaikų į amžino poilsio vietą.

Dėkoja; žmona ir Vaikai.

Vienerių Metų Mirties Sukaktuves

LR L
VLADISLOVAS MACHULSKIS

.Imi .sueina vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė mv- 
liiinj niiiiio vyrą \ Indi,siuvą Mncliulskį, gyv. 4536 So. Suc,ramento 
Avė, Chicago, III./

\ elionis gimė. Lietuvoje, Panevėžio apskr., Baisogalos par., 
Kalvelių kaime, kur paliko penkias .-seseris ir brolį. Amerikoje iš
gyvenęs 48 m., dideliame nuliūdime (Kiliko žmoną \ irginią (Ado
mavičiūtę), brolį Joną su žinomi ir sūnumis, tetą Juozaitienę su 
seimą, švogerkų, Nataliją Adomnv iėintę, pusseserę A Heliją Kaz
lauskienę su šeima, sūnėnų L-oną Tamošauską ir eilę kitų giminai
čių bei drangų ir pažįstamų.

Šventos Mišios už n. a. Vladislovo Maeliulsko sielą bus allaikv- 
lob Nekalto Prasidėjimo šv. Panelės parapijos bažnyčioje jo mir
ties sukakties dieną 1956 m. kovo 27 d. 8 vai. ryto.

Malonini kviečiu visus giminaičius draugus ir pažįsianuis at
silankyti į lūs pamaldas ir pasimelsti už a. a. Vladislovo sielą.

Nubudusi žmona Virginija

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad š. m. 
kovo 20 d., 9:30 vai. vak., sulaukęs senatvės mirė

A. A.

JUOZAPAS GUZAS
(Gyveno Ladysmith, Wiseousin)

Gimė Lietuvoje, Suvalkų gub., Naumiesčio parap.
Priklausė Sv. Pranciškaus Tretininkų Draugijai, Apaš

talystės Maldos Draugijai ir Keistučio Pašalpos Klubui. 
Seniau gyveno Brlghton Parke, Chieagoje.

Laidotuvės šeštadienį, kovo 24 d. Gedulingos pamaldos 
už velionio sielą įvyks Our Lady of Sorrovvs bažnyčioje. 
Po pamaldų bus nulydėtus į parapijos kapines.

Nuliūdę: Gužų, Aushrų ir Vczdauskių šeimos.
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X Krikščioniškosios Demo

kratijos Studijų Klubo pasku
tiniame susirinkime 0. Laba
nauskaitė skaitė paskaitą apie 
krikščioniškosios demokratijos 
sąjūdį Lietuvoje iki Steigiamo
jo Seimo. Pradžioje prelegentė 
nurodė to sąjūdžio atsiradimo 
priežastis Europoje, jo kelią į 
Lietuvą, jo apraiškas atskirose 
Europos valstybėse ir tuo pat 
laiku carinės Rusijos okupuo
toje Lietuvoje.

Paliesdama tris lietuviškosios 
krikšč. demokratijos laikotar
pius, kurie apima maždaug 
šimto metų tarpą, prelegentė 
iškėlė ryškiąsias kiekvieno lai
kotarpio asmenybes ir charak
teringiausius veiklos bruožus, 
ilgiau sustodama prie paskuti
niojo, kada buvo surašyta Lie
tuvos krikšč. demokratijos pro
grama ir pradėta aktyviau 
reikštis per D. Vilniaus seimą, 
Petrapilio ir Vilniaus konferen
cijas ir tremtinių tarpe Rusi
joje I Pasaulio karo metu.

Paskaita buvo gyvai patiek
ta ir gausi istoriniais faktais. 
Diskusijas nauja forma prave
dė susirinkimo pirmininkas kol. 
J. Paškevičius, sekretoriavo 
kol. G. Mickevičiūtė. Velykų 
švenčių laikotarpyje nutarta 
suruošti vyresniųjų krikščionių 
demokratų, klubų narių bei 
svečių šeimyninį susitik'mą. T 

rengimo komisiją sutiko įeiti

Knn. dr. Juozas Prunskis šį sek- 
mndienį įteiks dvi dovanas: t) H. 
Radauskui — už. gerinusiu Liet. Ra
šytojų di'-jos išrinkta 1955 in. kny
ga $500, ir 2) religinio meno ge
rinusiems kūriniams taipgi $500.

IŠARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

l
— Dviejų solisčių koncertas.

Kovo 18 d. Miami, Fla., Lietu
vių klube įvykęs dviejų solis-

CHICAGOS ŽINIOS
Šiurpi jaunuolio tragedija Pardavė už nesumokėtus 

Per tardymą paaiškėjo daug mokesčius
smulkmenų apie mirusį nuo, Conk apskrities į ’ 

varžytinių pardavė
Jo draugas, ina

.. narkotikų 21 m. jaunuolį Pres-
čių: Florencijos Korsaką.tęs ir. j Clark 
Anitos Navickaitės-Kai ns kon-'
certas sutraukė pilną salę lie
tuviškos publikos.

Florencija Korsakaitė, kurios 
tėvelis yra kilęs iš Lenkijos, 
o motina — lietuvė, kalba lie
tuviškai ir mėgsta lietuvių 
kompozitorių dainas; pusę sa-i 
vo koncerto repertuaro ji pa
skyrė Budriūno, Kavecko ir 
Šimkaus kūriniams, likusius gi 
dainavo anglų, italų, ispanų ir 
lenkų kalbomis. Solistė nese
niai baigė koncertinę kelionę 
po JAV-es su ciklu A. Micke-

tydamas prie ko nuvedė nar
kotikų vartojimas, policijai iš
davė tų vaistų spekuliantą.

Motina- verkdama pasakojo, 
kaip ji bandė sūnų perspėti, 
tačiau jaunuolis neklausė, sa
kydamas, kad jis geriau žinąs, 
ką darąs.

Kiti jaunuolio sėbrai paliu
dijo, kaip jie narkotikus vogė 
iš vaistinės.

įdukrino japoniukę
Chicagiečių, pora penkerius 

metus dariusi pastangų, paga
liau laimėjo: gavo teisę įduk-

aigos 
septynias 

nejudomas nuosavybes už 
$135,600. Parduota besisten- 
g'ant išjieškoti nesumokėtus 
mokesčius. Varžybose dalyva
vo apie 200 pirkėjų.

Chicagoje KAS KĄ IR KUR
Aušros Vartų paupiečiai ! _ Nekalto Prasidėjimo Seserų

džiaugiasi nauju vargoninku 1 Rėmėjų Gildos Brighton Parko 
skyriaus narių susirinkimas įvyk- 

, S. m. vasario 3 diena iš She- sta šį sekmadienį, kovo 25 d., tuo-
1 nandoah, Penna, į Chicagą per-|Įau P° valandos mišių mokyk- 

, .. .. : los kambaryje. Valdyba labai raa-
Sikele muz. J. Mačiulis, ėjęs ten joniai prašo visus susirinkime da- 
Kv. Jurgio lietuvių parapijoje, lyvauti, kad būtų pasirengta da- 
5'/z metų vargoninko pareigas. | .^'rn.P’ kl,,is įvyksta ba-
Chicagos Aušros Vartų parapi
ja naujo vargoninko atvykimą I Avtosos Sambūris, švęsdamas

X Dr. FJena lYlilienė, išdirbu 
si Manteno State l'goninėje 
ketverius metus, persikėlė į 
Fort Polk, La., karo ligoninę. 
Ten jos vyras dr. Adolfas Mi
lius atlieka karinę prievolę ir 
yra akušerijos ir ginekologijos 
skyriaus vedėjas.

Dr. A. Milius išlaikė prieš 
ketverius metus Illinois ir prieš 
dvejus metus Michigan valsty
bėse gydytojui privalomus eg
zaminus. Trejus metus jis dir
bo pas garsųjį moterų ligų spe
cialistą prof. Falls. Ponai Mi
liai augina dvi dukreles: Eglę, 
9 metų, ir Dainą, žengiančią į 
antruosius metus.

X Ralfo Cliicagos apskrities 
valdyba išs'untė čikagiškiams 
daug tūkstančių laiškų. Balfo 
vadovybė prąšo jų nenumesti i 
šalį, bet pasiųsti bent po dole-

vičiaus damų, ir Velykoms ruo-. „ .. . . . __  ., Innti mažą japon.ukę. Ta porasiasi pas gimines ; Chicagą, iš **•'*' u -, . ... .... . „ į ta1 Richard Hatcher ir jo zmo-kiir numato vykti vėliau į New ■ A^.„ ___ AA _
Yorką. Tenai ji tęs pradėtas
VVagnerio operų studijas, ku
rioms šiuo metu skiria visą sa
vo dėmesį.

rį. Tai sudarys gražią sumą 
kol. Ed. Vitkus ir kol. Micke-1vargstantiems Vokietijoje pa-

remti. Aukas prašo siųsti Balfo 
apskrities iždininkui Ignui Dau- 
kui, 3339 W. Evergreen Avė., 
Chicago 51, Iii.

X Kun. dr. A. Baltinis yra
Chicagos at-kų meno draugi
jos Šatrija skiriamos jaunimo 
literatūros premijos jury ko-

vičiūtė.
X Ir laureatas ir mecenatas 

bus pagerbti šį sekmadienį 4 
vai. Lietuvių auditorijoje įvyks 
tančioje Rašytojų Dr-jos pre
mijos įteikimo šventėje. L'e.u- 
vos konsulo dalyvavimas ir jo 
žodis primins Lietuvos valsty
binės premijos tradiciją. Visi, misijos pirmininkas. Ši premi-
kurie rūpinasi lietuviškos kny
gos likimu, toje sutelktinėje ra
šytojo, skaitytojo ir mecenato 
susitikimo šventėje turės pro
gos arčiau pajusti šį svarbų 
tautinio išlikimo reikalą. Sce
nos menininkai gyvu žodžiu at
skleis premijuotąjį poetą. Ra-' 
šytojai ir jų draugija kviečia 
rytoj 4 vai. visus literatūros 
bičiulius į literatūrinį pasima
tymą Lietuvių auditorijoje.

ja bus iškilmingai įteikta lau
reatui balandžio mėn. 14 d. Lie
tuvių auditorijoje koncerto me
tu.

X Stulga, Z. Bakaitis, Tri

dienė ir Matiukienė sudaro 

Bridgeporto apylinkės skautų 
tėvų komitetą, kuris per Vely
kas Liet. auditorijoje ruošia 
šaunų pasilinksminimą jaunie
siems skautams paremti, ne3 
artėja stovyklavimo sezonas.

X Nepamirškite, kad religi

nio meno paroda uždaroma ko

vo 28 d. vakare šv. Kryžiaus 
parapijos salėje. Šiandien paro
da atidara nuo 11 vai. ryto iki, Krautuvė >renšta moderniškai 
9 vai. vak., rytoj (kovo 25 d.) Iir j°ūe visos moterys ras PaSal

X Stasys Jurkūnas nupirko 
moteriškų rūbų krautuvę, 2438 
W. 63 St., telefonas HE 4-4321.

— nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak. 
Religinio meno kūrinių premi
jos bus įteikiamos šį sekma
dienį (kovo 25 d.) 2 vai. p. p. 
Šv. Kryžiaus parapijos salėje.

Premijų įteikimo iškilmės 
bus nufilmuotos.

X Cook apskrities Lietuvių 

Demokratų Lyga ruošia pager
bimą Al G. Kumskiui, kandida
tui į Sanitary District trustee 
postą. Pagerbimas bus š. .m. ko
vo 25 d. 2 vai. p. p. Dariaus ir 
Girėno salėje, 4416 So. Western 
Avė. Atsilankę pamatys įvai
riausių įdomybių ir galės pasi
gerėti šaunia programa. Ren
gėjai kviečia visus.

X Laimutė Jonaitytė, De 
Paul universitete bebaigianti 
muzikos studijas, atliks tneni- 
nę programą Kunigaikštienės 
Birutės Draugijos ir L. S. Ra
movė Chicagos skyriaus arba
tėlėje. Arbatėlė ruošiama ba
landžio 15 d. 5 vai. vak. Lietu
vių auditorijoje. Pelnas skiria
mas žurnalui “Kariui” paremti.

X MAS Chicagos aipyg. v-ba

praneša, kad dovanų paskirsty
mas atidedamas po Velykų. A- 
pie tai bus paskelbta atskirai. 
Vokų negrąžinusieji maloniai

naujausias madas moteriškus 
rūbus, paltus, kostiumus, suk
neles ir tt.

X Danutė Augienė, rašytoja 
ir visuomenininke, padeda daug 
darbo ir pastangų, kad Šatri
jos Raganos — Marijos Peč- 
kauskaitės 25-rių metų mirties 
minėjimo programa būtų įdomi 
ir turininga.

X Stefanija Stasienė, gy
venanti Cleveland, Ohio, dažnai 
Draugui atsiunčia įvairių val
gio gaminimo receptų; ir šios 
dienos dienraščio “Moterų Gy
venime” telpa jos paruošti pa
tarimai šeimininkėms.

X Chicagos frontininkai pa
skutiniame savo narių susirin
kime suaukojo 46 dol. lietuvių 
vaikų “Eglutės” laikraštėlio 
reikalams. Pinigai pasiųsti 
“Eglutės” administracijai.

X Lietuvių Prekybos namai-

Furniture Center, Ine., paskyrė1 
religinio meno organizavimo 
išlaidoms $25.00.

X Lucilie šotas, vienos drau
dimo įstaigos atstovė, buvo ir 
viena iš Kęstučio choro orga
nizatorė.

X Andriaus Kuprevičiaus

koncertas įvyksta šiandien Ma-

Šalia Kalifornijos pagarsė
jusios solistės Florencijos Kor
sakaitės, miamiečių mėgstamo
ji Anita Kams tiek solo, tiek 
duetuose labai talentingai ir 
įspūdingai pasirodė ir publ'kos 
buvo širdingiausiai priimta. Šie
met apribojusi savo darbo lai
ką muzikinio pasiruošimo nau
dai, Anita padarė žymios pa
žangos, kuri buvo itin žymi ar
tistiškame Gruodžio ir Banaičio 
dainų interpretavime. Miamie- 
čiams tikrai smagu gabią dai
nininkę nuolat girdėti Lietuvių 
klube, kuri, iš savo pusės, ša
lia popularių dainų sistematin- 
gai stengiasi programas pratur
tinti augštesnio stiliaus kūri
niais.

KANADOJ »
Mokytojų dienom Toronte.

Lietuvių Bendruomenės Kultū
ros Fondo Švietimo skyrius 
rengia š. .m. kovo mėn. 24—25 
d. d. Toronte, Prisikėlimo pa
rapijos patalpose, visiems Ka
nadoje dirbantiems mokyto
jams bei švietimo darbuoto
jams mokytojų dienas.

Kovo mėn. 24 d. įvyks mo
kytoju konferencija.

Kun. dr. J. Gutautas kovo 
24 d. skaito paskaitą apie šei
mos ir lituanistinės mokyklos 
bendradarbiavimą. Koreferentsa 
mokyt. Sergiejus Treigys. Tą 
pačią dieną antrame posėdyje 
Antanas Rinkūnas skaitys pa
skaitą: “Metodiniai klausimai 
lituanistinėje mokykloje”.

Prof. Juozas Brazaitis iš New 
Yorko kovo 25 d. skaito pa
skaitą apie lietuviškojo charak
terio išlaikymą ateinančioje 
kartoje.

na Amy. Vyras — 44 m., žmo
na — 43 m. Tą japoniukę jie 
surado būdami Japonijoje. Jos 
tėvas — amerikietis karys — 
buvo pametęs .mažytę su jos 
motina. Reikėjo specialaus 
įstatymo Kongrese, kad būtų 
leista mergytei įvažiuoti į JAV 
ir čia pastoviai apsigyventi.

Heroino už $50,000
Chicagos policija areštavo 

Ezrą Mack, 44 m., ir Charley 
Chaplin, 35 m., pas 
rasta heroino už $50.000. Pas 
juos rasta ir pavogti) 6 bran
gių kailių, kas dar karią pa
tvirtina, kad narkotikų varto
jimas rišasi su plėšimais.

Inžinierius dėka... gyvačių
Madison Pennington, dieze- 

lių ir kitų mašinų inžinierius, 
pareiškė, kad jis šios garbės 
pasiekė tik dėka gyvačių: jau
nas būdamas išmoko imti nuo
dus iš gyvačių ir taip jas 
“melždamas” užsidirbo pinigą 
mokslui eiti.

Savaitgaliai kalėjime
Chicagoje įvedama nauja 

tvarka bausti vyrams, kurie 
neišlaiko savo šeimų, kurie mu
ša žmonas ar kalti dėl grubaus 
nesugyvenimo: jie savaitgalius 
turės praleisti kalėjime, o nuo

savo dešimtmetį, kviečia lietuviš- 
autiko labai palankiai. Kleb.1 ką visuomenę atsilankyti į lietu- 

Malinausko paragintil viškojo žodžio ir muzikos vakarą.
I Programą išpildys pianistas And- 

1 rius Kuprevičius ir aktoriai Vyta

kun. P. 
balsingieji parapiečiai stoja
chorą. Kovo 11, 12 ir 13 dieno-1 Kevalaitytė, Algimantas Kuraus-

k j riuos mis 40 valandų metu įspūdingai kas, Vytautas Valiukas ir Kazys 
, . , , ... Gandnmas. Šis vakaras rengiasu berniukų choru giedojo miš- ................

parus, sukeldami nusistebėjimą 
parapiečiuose, kad per tokį
trumpą laiką choras taip gra- — Krepšinio rungtynės šiandien
žini rasimnšė din hhinn kori (kovo 24)l Davis S9- salėj, 44 ir S. ziai pasiruošė, tuo labiau, kad Paulina St įvyks pirmenvbių krep 
daugumas choristų yra naujai, šio rungtynės tarp Člevelando 
įstoję. Choristai džiaugiasi chor| “laibas” Chicagos “Lithuanica” 

.... . . , , i ir Chicagos “Neris". Pradžia 3vedžio sugebėjimu ir kantrybe. | valandą pp.
Dabar uoliai ruošiasi Velykų) o . . «r j x m * r.Rytoj (kovo 25 d.), Foster Par

ko salėje, 84 ir Loomis blvd. 
(1400 W.), krepšinio pirmenybių

mas Atvelykio šeštadienį 8 vai. 
vakare Western Ballroom salėje, 
3500 So. VVestem Avė.

Sustiprinta policija
Specialus policijos dalinys, 

sudarytas iš 224 vyrų, nakčia 
į penktadienį patruliavo Mar-
quette Parko, Lavvndale ir Fil- i pirmadienio iki penktadienio
more distriktuose. Šie vyrai dirbs, kad būtų iš ko šeimoje
patruliavo šalia reguliarios tų 
vietų policijos. Toksai rezervi
nis policijos dalinys bus laiko
mas nuolat ir siunčiamas į vie
tas, kur bus pastebėta daugiau 
nusikaltimų.

Urnų vagiai
Chicagos priemiesčių kapinė

se ėmė dingti urnos, kuriose 
buvo laikomi susideginusių pe
lenai. Urnos daromos iš bron
zos ir vario, sverią apie 6 sva
rus. Už metalą vagiai gali gau
ti $2. Kapinių administracija 
paskyrė $1,500 atlyginimo tam, 
kas padės sugauti šios rūšies 
vagį.

Nubaudė jaunus banditus
Patricia Martinez, 18 m., gy

venanti 1119 S. Throop str., 
nubausta nuo 8 iki 14 m. kalė
jimo už plėšimą ir užpuolimą. 
Jos bendrininkas Eugene Mc- 
Intosh, 15 m., gyvenąs 1259 
Roosevelt rd., nubaustas 14 
metų kalėjimo už tuos pačius 
nusikaltimus, ši banditų pora 
girtuokliavo ir plėšikavo.

Prudential — $6 bilionai
Prudential apdraudos ben

drovė, kurios vienas iš centrų 
yra Chicagoje, per 1955 m. par 
davė daugiau kaip už $6 bilio- 
nus individualinių ir grupinių 
gyvybės apdraudų.

gyventi.

Žuvo mergytė
šešerių metukų mergytė Ju- 

dy Courington, gyvenusi 4440 
Clifton avė., Chicagoje, buvo 
mirtinai suvažinėta, kai ji pa
bėgo po automobiliu, vairuoja
mu Fr. Phillips, 26 m. amžiaus. 
Mergaitė mirė nuvežta į ligo
ninę.

Maldos traukiniuose
Baltimore-Ohio geležinkelio 

linijos restoranvagone padeda
mos kortelės su maldomis prieš 
ir po valgio.

ruošiasi Velykų) 
pamaldų giedojimui. Tikrai ten
ka išreikšti pagarba choris
tams, kurie aukoja laiką ir ener 
giją gražiai giesmei. Chore da
bar yra 30 narių. Maloniai yra 
kviečiami ir laukiami dar ne
dalyvaujantieji chore, ypatingai 
laukiami vyrai. Jeigu chorui pn 
klauso ir nelietuviai ir tik Ame
rikoje gimę lietuviai, tai ko gi 
laukia naujai atvykę į šią šalį? 
O jų Aušros Vartų parapijoje 
yra, bet chore jų nesimato. Bro 
liai ir sesės, lietuviai, jauskime 
už garbę ir dėkokime Dievui, 
kad galime giedoti lietuviškas 
giesmes lietuvių statytoje baž
nyčioje. Giesmes, kurios lydi 
dar negimusį lietuvį, lydi jį per 
visą gyvenimą, teikia stiprybės 
didiems darbams ir pagaliau

rungtynės bus tarp Člevelando 
“Žaibas” ir Chicagos “Neris 11’’ 
komandų. Pradžia 11:30 vai. ry
to. Visi kviečiami dalyvauti.

Chicagos sp. kl. ‘Neris’’

giesmės palydi į kapines. Ne
leiskime jai nutilti mūsų šven
tovėse, kai tremtiniai išblašky
ti po visą pasaulį gieda sveti
mose bažnyčiose išsiilgę tėvy
nės, ir tuo labiau mes giedoki
me jas, kai toms lietuviškoms 
giesmėms yra užčiaupiamos bur 
nos mūsų kenčiančių brolių ir 
sesių Lietuvoje.

Eugenija ir Antanas Balta

kiai sulaukė naujagimės dukre
lės. Tėveliams ir dukrelei cho
ristai linki sveikatos. Choristė

ĮSIGYKITE DABAR !

VELYKINĖS SVEIKINIMO 
KORTELĖS

Pieštos amerikietės lietuvaitės dai
lininkės Elenos Putris, gaunamos 
Drauge. Kortelės kelių spalvų, 
kaikurios aukso pakraščiais, su 
kiškučiais, margučiais, rožėmis, 
spalvingomis gėlėmis ir kaligrafiš
kai įrašytais specialiai parinktos 
prasmės lietuviškais teksttais.- Dė
žutės su 8 spalvotom kortelėm 
kaina $2.00.

Užsakymus Ir pinigus siuskite

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

LDR Literatūros Švente
Sekmadienį, kovu mėn. 25-tą d., 4-tą valandą Lietnviiį Auditorijoje
H. RADAUSKUI $500 premijos įteikimas,

LRD pirm. B. BABRAUSKO, mecenato DR. J. PRUNSKIO ir
laureato H. RADAUSKO kalbos.

Aktoriai Z. KEVALAITYTĖ ir K. GANDRIMAS skaito pre-
mijuotąj^ poeziją.
J. ŠVAISTAS ir A. BARONAS skaito savo kūrinius.

Rašytojų Draugija kviečia visus afsHankyfi.

prašomi tai galimai skubiau pa- rijos Augštesniosioą mokyklon 
daryti. | salėje. Pradžia 7:30 vai. vak.

L. S. RAMOVE IR KUNIGAIKŠTIENES BIRUTES 
DRAUGUOS CHICAGOS SKYRIAI 

Šių metų balandžio mėn. 1S d. S vai. vakare 
L. AUDITORIJOJ RENGIA ARBATĖLĘ

Meninę dalį atliks LAIMUTE LEONAITYTE ir bus 
rodoma spalvota filmą iš Birufininkių Jubiliejinio 
vakaro tautinių rūbų parado.

PELNAS SKIRIAMAS ŽURNALUI “KARYS” PAREMTI
Maloniai prašome Chicagos lietuviškąją visuo

menę atsilankyti. RENGĖJAI

ANDRIAUS

KUPREVIČIAUS

FORTEPIONO

Koncertas
ŠEŠTADIENĮ, 1956 M KOVO 24 D. 

Pradžia — 7:30 valandų vakare
Marijos Aukštesnes Mokyklos Salėje 

(So. California ir 67-tos gatvių kampas)
Bilctai po $2.50, $2.00 Ir $1.50 Iš anksto parduodami šiose vietose:

BRIIIGEPORTE: J. KARVELIO PREKYBOJE, 3822 S. Halsted

BRIGHTON PARKE: S. PENCYLOS MAISTO KRAUTUVĖJE 
4501 So. Tahnan Avenue

MARQUETTE PARKE: MARGINIUOSE 2511 W. 6»th Street

CICEIR): P. RAMANAUSKO MAISTO KRAUTUVĖJE 
1439 So. 49th Avenue

Koncerto dieną prie jėjtmo nuo 5:80 vai. vakaro


