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SPAUDOS MISIJA IŠEIVIJOJE
DR. A. BALTINIS, Chicago, III.

NAUJŲJŲ ROMŲ PASLAPTYSI
Pasikalbėjimas su t.t m&rijony spaudos direkt. tėvu P. Ciniku

1. Spaudos reikšmė gyvenimui

Modernusis žmogus, nepapra
stu greičiu bėgdamas nuo sa
vęs, nuo savo vidujinio pasau
lio, yra visą savo dėmesį sutel
kęs į išorinio pasaulio apraiškas 
— į savo dvasios gyvenimo pe
riferiją. Tėvai marijonai, šven
tindami š. m. birželio 23 d. sa
vo naujai pastatytą vienuolyną 
ir “Draugo” spaustuvę bei skelb 
darni Spaudos dieną, kviečia 
mus visus bent akimirksnį su
stabdyti šį bėgimą ir tarp dau
gelio kitų dalykų pamąstyti ir 
apie tai, kas yra spauda, kokie 
jos uždaviniai ir prasmė.

Savo esmėje spaudos reikšmė 
yra nepaprastai didelė. Rašyta
sis žodis savyje slepia milžiniš 
ką jėgą. Jis gali nulemti atskirų 
žmonių ir tautų likimą, žodžių 
įkvėpti, tūkstančiai žmonių yra 
padarę didžiausius žygdarbius 
ir ėję net į pačią mirtį, žodžiai, 
ypač spausdinti žodžiai, yra fi
zinės ir dvasines energijos paža- 
dintojai ir nešėjai, ir jų sukel
tosios dvasinės jėgos gali augti 
ir skleistis be galo toli ir plačiai 
ir savo įtaka, reikšme ir prasme 
pralenkiant sunkiai įsivaizduo
jamų galimybių ribas, šią rašy
to žodžio reikšmę žmonės jau 

-yra seniai supratę, todėl spaudą 
yra prilyginę net septinta jai pa 
šaulio galybei. Savo esme laik
raštis yra idėjinės kovos įran
kis, todėl valstybės, teikdamos 
milžiniškas sumas ginklams ga
minti, dalį jų skiria ir spaudai, 
nes supranta, kad idėjos dažnai 
daugiau reiškia negu ginklai.

2. Idėjinės spaudos reikšmė
išeivijoje

Jei spaudą remia valstybės, 
kurios turi ir kitų priemonių sa
vo gyvenimui palaikyti, tai ypač 
ją turi remti tokios bendruome
nės, kurių pagrindai ir tikslai 
yra grynai idėjiniai. Šia pras
me spauda nepaprastai reikš
minga išeivijoje esančiai tautos 
daliai 3 išmėtytus po įvairius 
kraštus ir esančius įvairiose gy
venimo sąlygose, gyvenimas 
mus skirtingai suformuoja ir 
pripildo mūsų dvasią skirtin
gais turiniais. Lietuviškoji spau 
da, iškeldama mūsų krikščioniš
kojo ir tautinio gyvenimo verty
bes, palaiko ir ugdo mūsų vidu
jinę vienybę, stiprina mūsų idea 
linį optimizmą kovoje už savo 
tautinius ir žmogiškuosius sie
kimus.

Šių idėjų vedami ir atsirado 
pirmieji mūsų laikraščiai išeivi
joje, tarp kurių žymią vietą už
ima dienraštis “D r a u g a s”. 
“Draugo” steigėjai, redaktoriai 
ir leidėjai ypač turėjo mintyje 
šią idėjinę laikraščio misiją. 
Idėjinė kova už krikščioniškuo
sius ir tautinius idealus yra šio 
laikraščio egzistencijos pagrin
das ir sudaro jo buvimo prasmę. 
Ir “Draugas” liko visada ištiki
mas šiems savo užbrėžtiems tik
slams, todėl jis vis augo, stip
rėjo, apimdamas kas kartą vis 
daugiau žmonių ir virsdamas 
plačiausiai skaitomu dienraščiu 
išeivijoje. Ir jei šiandien jis ap
sigyvena moderniškuose pasta
tuose, turi platų bendradarbių 
tinklą ir tūkstančius skaitytojų, 
tai yra, be abejo, didelis tėvų 
marijonų ir “Draugo” redakto
rių nuopelnas, bet kartu tai yra 
ir įrodymas, kad “Draugas” ati
tinka laiko reikalavimams, lie
tuviškos širdies troškimams, 
kad jis išsako giliausius mūsų 
religinius ir tautinius troškimus, 
kurie didžiajai mūsų išeivijos 
d ’liai yra brangūs, savi ir arti
mi.

3. Idėjinė ir moderninė spauda

Savo idėjiniu pobūdžiu ir tik
slais mūsų lietuviškieji laikraš
čiai, o ypač "Draugas”, skiriasi

štų moderniųjų laikraščių, ku
rių tikslas yra pelnas, o ne idė
ja. Neturėdami idėjinių tikslų, 
šie lakraščiai turi vienintelį tiks 
lą — pelną, todėl jiems svarbu 
išspaudintų egzempliorių skai
čius, jų dauguma ir galimybė 
juos parduoti už augštesnę kai
ną. Todėl jie duoda turinį, ku
ris “patinka” skaitytojams, ir 
jų leidėjai ir redaktoriai tik 
klausosi, “ko žmonės nori” ir 
stengiasi prisitaikyti šiems “no
rams”, duodami tokį turinį ir 
medžiagą, kuri užtikrina di
džiausią tiražą.

Kadangi tai lengviausiai pasie 
kiama erzinant žemuosius žmo
nių instinktus ir patenkinant jų 
žingeidumą, tai šie laikraščiai 
verčiasi sensacijomis, krimina
lais ir kitais “įdomiais rašy
mais”, atitinkančiais nužmogė' 
jusio žmogaus dvasios nuotai 
ką ir troškimus. Šiems laikraš
čiams nerūpi tautos švietimas ir 
ugdymas, ir jie formuoja vie
šąją nuomonę palankią jų pirk
liškiems tikslams.

4. Idėjinės spaudos uždaviniai 
Daugelis moderniškų kritikų, 

užmiršę šią mūsų laikraščių mi
siją, peikia juos kaip nuobo
džius, atsilikusius ir senoviškus. 
Jei įsigilintumėm į tai, kas čia 
peikiama, tai paaiškėtų, kad tai 
kaip tik yra mūsų laikraščių 
idėjinis turinys su ideališkai op
timistine religine ir tautine mi
sija. Tačiau ši misija yra mūsų 
išeivijos laikraščių pamatas ir 
jų buvimo įprasminimas: atsi
sakius šios misijos, jie liktų ne
reikalingi ir neprasmingi.

Išeidami iš savo idėjinių tiks
lų, .mūsų laikraščiai negali spau 
sdinti visa, ką bendradarbiai ar 

(korespondentai parašo. Ir nors 
mes būtume didžiausi spaudos 
laisvės gynėjai, nors mes nepri- 
pažintume jokios cenzūros, ta
čiau kiekviena idėjinė spauda 
turi savo cenzūrą: tai redakto
rių ir visų spaudos darbuotojų 
laisvai pasiimtoji cenzūra, ati
tinkanti laikraščio uždavinius ir 
tikslus.

Pagal šią cenzūrą, laikraščiai 
gali spausdinti tokius straips
nius, kurie turi kokią nors min
tį reikšmingą platesnei visuome
nei, o ne atskritiem žmonėm, ir 
kurie nesipriešina pagrindiniam 
laikraščio idealam — jo religi
nei ir tautinei misijai.

Pagrindinę laikraščio mintį 
paprastai išreiškia vedamieji, 
todėl idėjiniuose laikraščiuose 
jie turi užimti pirmą ir svarbiau 
šią vietą. Bet ir visi kiti straip
sniai ir net korespondencijos tu
ri atitikti laikraščio atstovauja
mąją idėją ir tikslus. Todėl idėji 
niams laikraščiams netinka re
dakcijų prierašai, kad straips
nių autorių mintys nėra redak
cijos mintys, kad ji už šias min 
tis neatsako ir panašiai. Tokie 
prierašai parodo, kad laikraštis 
ar redakcija iš viso savo min
ties neturi, nejaučia atsakomy
bės už savo misiją ir nesupranta 
idėjinio laikraščio pagrindinių 
uždavinių. Šia prasme redakci
jos ne tik turi atsakyti, ir mo
raliai paprastai atsako, už iš
spausdintus straipsnius, bet tu
ri ginti ir savo bendradarbius, 
neišduoti jų, nenupeikti jų raštų 
ir neatsisakyti laikraštyje spau 
sdintų minčių. Jei straipsniai 
yra spausdinami, tai redakcija 
turi būti įsitikinusi jų vertingu
mu ir be rimtos ir svarbios prie
žasties neatsiriboti nuo jų. Tai 
visai nereiškia, kad juose netu
rėtų būti minčių ir nuomonių 
įvairumo ir diskusijų įvairiais 
klausimais, nes minčių ir nuo
monių įvairume ir jomis pasi
keitime išryškėja tikroji tiesa. 
Tačiau šis įvairumas negali pa
neigti ar užtemdyti pačios tie
sos ir priežastis pagrindiniams

nuo amerikietiškųjų ir kitų kra idėjinės spaudos uždaviniams.

Špaudtfį darbininkai prie naujųjų dienraščio “Draugo” pastatų (iš kairės dešinėn): Vincas Laurušonis, 
redakcijos personalo narys; kun. Juozas Budzeika, M.I.C., "Laivo” ir “The Marian” administratorius; 
Andrius Daugirdas, skelbimų ir knygų skyriaus vedėjas; Aloyzas Baronas, redakcijos personalo na
rys; Juozas R. Valaitis, administracijos ir spaustuvės reikalų vedėjas; kun. Kazys Barauskas, 1-mojo 
puslapio redaktorius; kun. dr. Juozas Prunskis, kultūrinio priedo redaktorius; kun. Petras Cinikas, 
M.I.C., vyriausias Tėvų Marijonų Spaudos centro direktorius; kun. dr. V. Rimšelis, M.I.C., Tėvų Mari
jonų provincijos Amerikoje viceprovincijolas ir naujojo viennblyno namų viršininkas; Leonardas Ši
mutis, vyr. “Draugo” redaktorius; kun. Vytautas Bagdonavičius, M.I.C., moderatorius ir Lietuvių 
Knygų klubo direktorius; Ignas Sakalas, dienraščio techniškasis redaktorius; kun. Antanas Ignotas, 
M.I.C., "Laivo” redaktorius; br. Pranas Jančius, M.I.C., “The Marian” redaktorius.

Draugas palyginti tebėra jau
nas, tačiau jo veidas jau nekar
tą pasikeitė. Nenuostabu: juk 
Draugo amžiuje įvyko trys kraš 
tutinai skirtingi lietuvių tautos 
išgyvenimų etapai, kurie savaip 
turėjo paveikti lietuvišką dien
raštį.

Kai dienraštis Draugas gimė, 
lietuvių tauta veržliai siekė iš
sivaduoti iš vokiečių okupacijos 
ir evantualių Rusijos pastangų 
grįžti į Lietuvą. Lietuvos reika
lais rūpinosi lietuviai įvairiuose 
kraštuose, kur tik jų didesni 
sambūriai susidarė. Jeigu Lie
tuvoje ir Rusijoje buvo mažiau 
galimybių laisvai paskelbti tau
tos siekimus, tai Šveicarijoje, 
Prancūzijoje, Romoje, Ameriko
je ir kitur lietuvių balsas buvo 
tiesus ir atviras.

Draugas, informuodamas A- 
merikos lietuvius apie Lietuvos 
padėtį, kėl'ė tautinį jų entuziaz
mą, aiškino piniginių aukų reika
lą, ragino įvairiais būdais padėti 
Lietuvai. Reikalas Amerikos lie
tuviams teikti naujausias karo 
eigos žinias ir Lietuvos padėties 
pranešimus 1916 metais Draugo 
leidėjus pastūmėjo savaitraštį 
paversti dienraščiu. Net ir iš vie 
tos žinių to meto dienraštyje 
pirmavo tos, kur buvo nušvie
čiama Amerikos lietuvių žygiai 
ir pastangos Lietuvai pa
dėti.

Lietuvos nepriklausomybės 
metais

Lietuvai atsistatant po Didžio
jo karo griuvėsių, Draugas, 
vaizduodamas ką tik nepriklau-

Turint prieš akis čia iškeltus 
idėjinės spaudos uždavinius, jos 
kelias yra sunkus varžybose su 
neidėjiniais laikraščiais. Tačiau 
jis yra vieninteliai tikras, ir, jei 
juo einama, ne tik pats darbas 
yra vertingas, bet ir pasiseki
mas užtikrintas. Pasisekimą lai
duoja kaip tik tarnavimas augš 
tosioms gyvenimo vertybėms, 
kurių trokšta kiekvieno nesuga
dinto žmogaus prigimtis.

Dauguma žmonių niekada ne 
bus patenkinti vien vulgariomis 
gyvenimo vertybėmis, bet visa
da sieks ir aug&tesnių idealų. 
Todėl idėjinė spauda, atsirėmu
si į šiuos idealus, visada ras ke
lią į daugumos žmonių protus ir 
širdis. Tarp kitko tai patvirtina 
ir “Draugo” per keturias dešim
tis su viršum metų nueitas ke
lias ir jo išaugimas į plačiausiai 
skaitomą dienraštį išeivijoje. 
Naujo spaudos centro pašventi
nimas ir plačiosios visuomenės 
moralinė ir medžiaginė parama 
yra įrodymas, kad dienraštis 
“Draugas" eina tikruoju mūsų 
tautos religinės ir tautinės mi
sijos keliu ir atlieka tas parei
gas, kurias Apvaizda jam yra 
skyrusi išeivijos gyvenimo tėk
mėje.

KEIČIASI DRAUGO VEIDAS
BEN. BABRAUSKAS

somybę atgavusios Lietuvos var 
gus, turėjo tikslą sutelkti au
kų jos atstatymui, ir daug tūks
tančių Amerikos lietuvių taip bu 
vo uždegti Lietuvos meile, kad 
netruko grįžti ten, iš kur buvo 
išvykę, net su kaupu: su šeimos 
prieaugliu, su santaupom.

Visą Lietuvos nepriklausomy
bės laikotarpį dienraščio Drau
go vienas iš pagrindinių užda
vinių buvo informuoti Amerikos 
lietuvius apie Lietuvos gyveni
mą ir planus, sunkumus ir lai
mėjimus. Tuo būdu buvo palai
komi čionykščių lietuvių dva
siniai ryšiai su Lietuva, ugdomi 
jų patriotiniai sentimentai ir dos 
numas Lietuvai. Pavyzdžiui, ne
viena organizacija, pristigusi lė
šų numatytiems planams vyk
dyti, siuntė į Ameriką savo at
stovus, ir nuo to, kaip jie Drau
go buvo supažindinami, be abe
jo, priklausė stambiosios Ame
rikos lietuvių dalies nusistaty
mas tų aukų atžvilgiu.

Vakarų kryptimi pasijudina 
“visų šalių proletarų vienytojai”

Kai, išnaudodami antrojo Pa
saulinio karo nejudriąsias vie
tas, nudriskę rytų proletarai pa
judėjo į vakarus, pirmoje eilėje 
užimdami Lietuvą ir kitas Pabal 
tijo valstybes, Draugas greitai 
susiorientuoja, aliarmuodamas 
ne tik lietuvius skaitytojus, bet 
ir JAV valdžią. Taip pat ir iš 
pačios Lietuvos čia atsirado gra
žus būrys akivaizdžių liudytojų, 
išsamiai Draugo skiltyse išdės
čiusių Lietuvos pavergimo eigą.

Draugas neabejotinai stovi 
kovotojų dėl Lietuvos laisvės 
priekyje jau vien tuo, kad Drau 
go vyr. redaktorius, per 17 me
tų vadovaująs Amerikos Lietu
vių Tarybai, yra vyriausias Ame 
rikos lietuvių valios reiškėjas, 
tuo pačiu ir Draugas tampa 
stambiausios mūsų išeivijos ofi
ciozu.

Kai dešimtys tūkstančių mū
sų tautiečiu atsidūrė Vokietijoje 
ir kai prieš juos net Amerikoje 
iau sugebėta paskleisti nešvarios 
ir ,neteisingos propagandos, 
Draugo skaitytojai buvo teisin
gai informuojami, kodėl mes 
pasitraukėme ir kas mes iš tik
rųjų esame.

Platėja Draugo šeima

Nuo 1949 m. atvykusiųjų į 
Ameriką dauguma pasirinko 
Draugą pirmuoju savo laikraš
čiu. Ir taip tūkstančiai naujų 
skaitytojų ir šimtai bendradar
bių. įsilieję į Draugo šeimą, su
stiprino laikraščio tautinį kultū
rinį barą. Platūs redakcijos aki
račiai sutraukė įvairių pažiūrų 
bendradarbius, ir tai kaip tik da 
vė laikraščiui apsčiai skaitytojų 
toli gražu nevienos ideologijos 

i ar pakraipos. Tuo, žinoma, ne- 
tvirtinatna, kad Draugas vi

la i e m s skaitytojams įtinka, 
| tačiau kiekvienas jame randa

tokių dalykų, kurių neperskai
tęs, negalėtų būti ramus.

Perverskime vien tik šeštadie
ninius kultūrinius priedus, ku
rių nuo 1949 m. prisirinko arti 
keturių šimtų numerių, ir įsiti
kinsime, kokio kultūrinio žinyno 
čia esama. Literatūra, kalba, 
menas, mokslas, religija, istori
ja ir kitos sritys išeina toli iš 
dienraščio žinių rėmų. Tų sričių 
straipsniai nepasensta: rytoj jie 
bus lygiai įdomūs, o kaikam dar 
labiau reikalingi negu šiandien.

Kaip nepriklausomos Lietuvos 
kultūrinio gyvenimo ryškiausius 
atspindžius nūnai randame Nau
josios Romuvos komplektuose, 
taip mūsų dienų mintis ir dar
bus plačiausiai parodys Draugo 
lapai. Jeigu šiuo metu nevienas 
šį bei tą Draugui prikiša, šio 
bei to pasigenda, tai yra iš da
lies natūralu, kadangi niekas ne
gali visiems įtikti. Tačiau užten
ka jau vien to, kad, dar tebe
vykstant tam pačiam mūsų kul
tūrinio gyvavimo tarpsniui, jau 
turime pagrindo pripažinti iš
skirtinę Draugo reikšmę jame. 

Nepražudykime to, ką turime

Žiūrįs į dienraštį šios dienos 
žvilgsniu laukia iš jo daugiausia 
informacijų apie gyvenamąjį 
kraštą, apie tarptautinę padėtį 
ir apie įvykius Lietuvoje. O lie
tuvis kultūrininkas, besirūpinąs 
tautinės kultūros išlikimu, jieš
ko ko daugiau galimybių pas
kleisti savai kūrybai, lietuviškai 
žinijai. Ir tai ne be pagrindo.

Juk turime šimtus žmonių, ku 
rie savo lituanistines ar kito
kias žinias normaliais laikais 
skelbtų iš universiteto katedrų, 
įamžintų mokslo žurnaluose ar 
veikaluose ir į dienraštį, savai
me aišku, pretenzijų nereikštų. 
Šiandien tačiau vienintelio Ai
dų žurnalo rėmai permaži, kad 
sutalpintų visa tai, kas mūsų 
mokslo ir meno žmonių turima 
pasakyti; tad lietuviškam dien
raščiui, turinčiam keliskart gau
sesnę auditoriją ir daugiau vie
tos, savaime tenka uždavinys ne 
tik šeštą dieną, bet kasdien ug
dyti bei skleisti lietuvybę, ryš
kinant dvasinius tautos daly
kus.

Jau sakyta, kad Drauge pla
čiai atsispindi kultūrinis lietu
vių gyvenimas, plačiau net negu 
betkuriam dienraštyje nepriklau 
somos Lietuvos laikais. Bet ka
dangi lietuvių tauta gyvena 
ypatingą metą, kada laisva 
tautinė dvasia tegali būti reiš
kiama tik už Lietuvos ribų ir iš 
kitos pusės potencialių tos dva
sios reiškėjų šičia turime tiek, 
kad jų pakaktų gyvos tautos mi 
lionui, — tautinė priedermė nū
nai yra lietuviško laikraščio skil 
tis paversti aruodu, kur būtų 
sukrautas lietuvių dvasinis ži
nynas. Kai gyvieji žinynai su 
savo žiniomis, kūrėjai su savo 
galiomis nueis į Anapus, tada

Naujuosius Draugo ir prie jo 
esančio vienuolyno rūmus pro
jektuojant ir statant didelę dar
bo naštą pakėlė ir labai iš arti 
viską stebėjo tėvų marijonų 
spaudos direktorius kun. Petras 
Cinikas, MIC. Žurnalistiką stu
dijavęs Marąuette universitete, 
ilgus metus vadovavęs spaudos 
darbams, dabar, pravedęs persi
organizavimą naujose patalpo
se, jis darosi .mums įdomiu in
formacijų šaltiniu. Taigi į jį krei 
pėmės su eile klausimų:

— Kada buvo nusistatyta eiti 
prie statybos naujų rūmų dien
raščiui Draugas ir prie jo esan
čiam vienuolynui?

— Žemė nupirkta 1945 me
tais; pirmas vajus pradėtas 
1948 su kun. V. Andruškos ko
mitetu ; pasiruošiamieji darbai 
statybai pradėti 1951; 1953 me
tais pradėtas antras vajus, va
dovaujant kun. V. Paruliui, 
MIC; 1955 metais liepos mėnesį 
iškastas pirmas spatas žemės; 
kertinis akmuo pašventintas
1956 m. kovo 11 d.; banketas 
paminėti tą paskutinį įvykį 1957 
m. kovo 18 d.; atėjome gyventi
1957 m. kovo 4 d., o dabar, birž. 
23 d., įvyksta dedikacijos cere
monija su J. E. kardinolu Sa- 
muel Stritch, Chieągos arkivys 
kupu.

— Kokio prielankumo susi
laukta iš Draugo skaitytojų ir 
visuomenės pusės?

— DRAUGO skaitytojai per 
mašinų fondą gana gausiai re
mia visą darbą ir sunku aiškiai 
pasakyti, kiek jie galėjo sudėti 
šiam reikalui; jie taipgi pirko lo 
terijos biletus ir kitais būdais 
rėmė visą reikalą.

Visuomenė per kun. Vinco An 
druskos komitetus rėmė vajus 
loterijos biletų pirkimu, auko
dami tiesioginiai ir aukodami 
pirkimui ir įrengimui įvairių da
lykų koplyčiai ir t. p. Per kun. 
Vinco Parulio laikotarpį pana
šūs vajai buvo taipgi organizuo
jami. Gal būtų galima sakyti, 
kad 25% išleistų pinigų buvo vi
suomenės sudėti

— Kaip pavyko surasti archi 
tektą ir statybos vykdytoją?

— Keli iš lietuvių tremtinių 
architektų pasisiūlė padaryti 
škicus ir vėliau pasikalbėjome 
su kaikuriais dėl sąlygų; iš pa
teiktų škicų ir pasikalbėjimų 
apie sąlygas paaiškėjo, kad 
mums geriau galės patarnauti 
arch. Jonas Kova.

Ne vienas lietuvis lr kitatau
tis statybų vykdytojas davė pa 
siūlymus, bet p. Juozas Augus- 
tinavičius su savo bendrove Ne
ria/ Construction Co. laimėjo 
varžybas.

— Kiek esate patenkinti nau
jais pastatais?

— Visad bus nepramatytų nt 
tikslumų naujose patalpose, bet 
apskritai esame pilnai paten
kinti.

— Kiek į naujus rūmus per
kelta ankstybesnių mašinų ir 
kokios įgytos naujos?

— Į naujus namus atsivežėm 
beveik visas senąsias mašinas; 
pirkome mašiną, kuri spausdina 
dienraštį DRAUGĄ ir naują ma 
šiną spausdinimui žurnalų ir 
knygų. Dar, be to, buvo pirkta 
visa eilė kitų įrengimų, reika-

bus pervėlu 'kalbėti, kad iš jų 
dar daug galėjome gauti.

Pažindami lietuvio skaitytojo 
būdą ir jo polinkius, neabejoja- 

1 me, kad stipriau sukultūrintas, 
tuo pačiu šiek tiek “nupolitin- 
tas” dienraštis bus labiau pa
trauklus skaitytojui ir svarbiau 
šia, užuot ugdęs politines aist
ras ar neapykantą, gilins jo tau
tines šaknis.

lingu palengvinti spausdinimo 
darbui. Visa tai pareikalavo per 
$40,000.00. Administracijos ir 
redakcijos rūmuose buvo įreng
ti visai nauji stalai, kėdės ir t. 
t. Visa tai kainavo apie $14,- 
000.00.

— Kiek 
mas?

kainavo persikėli-

Pats persikėlimas kainavo 
apie tris tūkstančius dolerių, ne 
spaitant brolių ir kaikurių ku
nigų darbo.

— Kiek dabar Draugas tori 
tarnautojų?

Redakcijoje dirba 7; adminis
tracijoj — 9; spaustuvėje — 
14; ekspedicijoje — 6 kasdien 
ir 9 penktadieniais.

— Kokius laikraščius dar 
spausdina “Draugo” spaustuvė?

— “Draugo” spaustuvė spaus 
dina: “Laivą”, “The Mapan”, 
“Dzimtenes Bals”, “Moterų Dir 
vą”, "Muzikos Žinias”, “Teisi
ninkų Žinias”, Lietuviškos kny
gos klubo reidinius (apie 10 .į^ 
metus); apie 500 įvairių darbų 
atliekama *• kiekvienais metais 
spaustuvėje.

— Drauge atidaryta pašto 
agentūra ir, berods, ruošiamasi 
atidaryti religinių dalykų par
duotuvę. Ką apie tai pasakytu
mėte?

— Taip, šiomis dienomis pa
sirašėme sutartį su JAV Pašto 
departamentu ir duosime tokį 
patarnavimą skaitytojanps ir 
apylinkės gyventojams. Greitu 
laiku darysime pirkimus ir įstei 
gsime religinių dalykų krautu
vę, ir mūsų specialybė bus im
portuotos devocionalijos.

— Ar aerodromo artumas ne 
kliudo darbui naujose patalpo
se?

— Aerodromas kartais suda
ro daugiau triukšmo negu no
rėtumėm, bet tai yra laikinis da 
lykas, nes 1960 m. sprausminiai 
lėktuvai bus naudojami ir tokiu 
būdu sumažės judėjimas Mid- 
way aedrodrome: dauguma jų 
nusileis į O’Hare Field; tada 
gal gailėsimės, nes reikės ke
liauti apie 15 mylių i lėktuvą. 
Midway aerodromas turės tik 
trečdalį tiek lėktuvų, kiek dabar 
čia turi.

— Kiek pačių marijonų da
bar dirba prie Draugo?

— Prie spaudos darbų spaus
tuvėje ir redakcijoje dirba 4 tė
vai marijonai ir 7 broliukai; iš 
viso yra 39 darbininkai.

— Kur Draugo skaitytojai ga 
lėtų daugiau prisidėti prie Jūsų 
globojamos spaudos?

—* Draugo skaitytojai gali 
daugiausia prisidėti prie išlaiky 
mo Draugo skaitydami laik
raštį ir regulariai užsimokėdami 
savo prenumeratą. Mums irgi 
reikia daugiau skaitytojų, nes 
dabar mūsų nauja mašina gali 
dvigubai greičiau spausdinti 
laikraščius ir visais atžvilgiais 
būtų naudinga, jei net vienu ar 
kitu tūkstančiu padidintume 
skaitytojų eiles. Kitas dalykas, 
kuris gerokai pagelbėtų mums, 
yra knygų pirkimas. Jei visuo
menė geriau remtų knygų plati
nimą, tai būtų didelė pagalba 
Draugo leidėjams. Visuomenė 
taipgi galėtų teikti pagalba su 
spaudos darbais. Mūsų spaustu
vei reikia daugiau spaudos dar
bų. Dažniausiai spaudos darbai 
yra surišti su parengimais ir pa 
našiais dalykais, ir tie parengi
mai paprastai reikalauja rekla
mos iš Draugo,tai būtų gražu, 
kad ir užsakymų, spaudos dar
bų daugiau atsiųstų į Draugo 
spaustuvę. Apskritai, visuome
nė nepaprastai remia mūsų pa-

(Nukelta į 6 psl.)
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‘DRAUGAS” - LETUVISKŲ
ORGANIZACIJŲ RAMSTIS

V. KUTKUS, Detroit, Mich.

Š. m. birežlio 23 d. “Drau
gas”, marijonai ir visi lietuviai 
švenčia spaudos šventę, nes tą 
dieną 3 vai. p. p. bus šventina
mi “Draugo” spaustuvės ir tė-

kažin »ar minėti lietuviško gy
venimo pragiedruliai būtų įvy
kę.

Dabar pažvelkime į kasdieni
nį gyvenimą Amerikoje ir pa-

vų marijonų pastatai. Tai dide- matysime, kiek daug “Drau- 
lis įvykis lietuvių gyvenime, gas” padeda lietuviškoms orga- 
kuris užtikrina “Draugui” ir vi-i nizacijoms. Juk jame skelbia- 
sai lietuviškai spaudai šviesią mi įvairiausių organizacijų ręn-
ateitį, nes tremtyje turėti spau 
dai savo pastogę reiškia tiek 
pat ar dar daugiau, kaip kokiam 
nors keliautojui naujame žemy
ne pastatyti savo koją, paskelb
ti pasauliui savo naujai atras
tas žemes ir įamžinti savo var
dą. Su “Draugo” spaustuvės 
naujais namais lietuviai Ame
rikoje tvirtai pastato savo ko
ją, užtikrina tolimesnę egzis
tenciją šiame žemyne, nes turės 
židinį, kuriame nuolatos lieps-

giami minėjimai, vakarai, ge
gužinės, konkursai^ namų sta
tybos, rinkliavos, susirinkimai 
ir t.t. ir t.t. Ar mes kada nors 
pagalvojame, kiek tuo būdu 
“Draugas” mums sukviečia žmo 
nių į sales, kiek papildo mūsų 
organizacijų kasas? Ar už tai 
jis prašo nors mažiausio atlygi
nimo? Ne, nors jam kaino ja 
tiek popierius ir darbininkai, 
bet šiuos patarnavimus “Drau
gas

parašyta, to ir su kirviu neiška
posi. Tad visas mūsų veikimas, 
kuris reiškiasi "Draugo” pus
lapiuose ir bei skiltyse, turi bū
ti pagrįstas tiesos spindėjimu 
— tiesos reiškimu, tiesos gyni
mu. Mūsų laikraštis, tiesa, in
formacinis. Bet, atsižvelgiant į 
esamas politines sąlygas, netu
rint savo valstybės, skendėjant 
svetimųjų jūroje, tenka ne vien 
dienos įvykiais gyventi, t. y. 
apie juos rašyti, .o visą kitą nu
tylint. Svarbu taip pat ir idė
jos, krikščioniškoji pasaulėžval
ga, tėvynės išlaisvinimo kovos

Tuščios, negražios, atorūgo- 
mis dvokiančios polemikos tik
rai skaitytojams nusibodo: la
bai jau mažas kiekis žmonių jų 
nori ar mėgsta skaityti. Nemai
tinkime skaitytojų šlykštynė
mis — asmeniniais negražiais 
ginčais. "Draugas” kaip tik pa- 
boja skaitytojų norus, nes kiek
vieno laikraščio likimas yra 
skaitytojų rankose. Tiesa ir ben 
dr i darbių vaidmuo tuo nemaži
namas. Bendradarbiai turi mo
kėti taip parašyti, kad skaityto
jas jo rašinį tikrai perskaitytų

Todėl korespondentai privalo 
būti gerbiami ne mažiau už žy
miuosius laikraštininkus. O 
"Draugui” ačiū, kad jis tokias 
korespondencijas deda.

50 metų nuo pirmojo 
katalikių moterų 

suvažiavimo

tuvaitę”. Laikraštis kėlė moterų 
tarpe tautinę ir religinę dvasią. 
Didysis karas sutrukdė pradėtąjį 
garbingąjį darbą. Tačiau moterų 
veikimo vadės neužmiršo savo sie- 

Pirmasis lietuvių katalikių mo-1 kių. 1918 m. jos pradėjo leisti
terų suvažiavimas įvyko 1907 m.! ;*MoU£>

naniii natalnu ir I i • • • iterų Balsą’ pakeičia laikraštis
naujų patalpų ir jau pamalame suvažiavime pasi-j »Moteri8”t kuris ėjo iki pirmosios 

tėvų marijonų vienuolyno iškil- žymėjo kaikurios organizatorės, bolševikų okupacijos. “Moters” ti- 
mingos dedikacijos proga siun-' kurios ilgą laiką tvarkė ir vadova- ražas siekė 18,000 egz. Laikraštis 
Čiu savo geriausius linkėjimus vo katalikių moterų veikimui. 1910 pasiekdavo visus Lietuvos kampe- 

bei sveikinimus ir širdingą

“Draugo”

principai, Lietuvos istorija, mok >r lauktų sekančio straipsnio.
slų popularizacija, literatūra, 
menas — muzika ir dailė. Ak, 
juk yra įvairių skaitytojų! Kiek 
vieną skaitytoją reikia brangin
ti, reikia stengtis jo neatstumti.

nos lietuvybės ugnelė. Tai tar-1 veltui, 
tum lietuviška sala tautų mi-j Dar daugiau, kaikurios orga- 
šinyje. 1 nizacijos, kaip skautai, ateiti-

, įlinkai ir kit., turi net savo nuo 
Spauda jau nuo senų laikų ,atinjus sk jus ..Drau .. Pa. 

tiek kultūringų, tiek ir nekul- na4jus sk ius turj ir dideenėa 
turingų tautų yra giliai verti-kolonij08
narna. Ilgą laiką j. bujojo vie- Tajp djde|į ir darbą

nuolynų sienose, jos reikšmę su ..Draugas„ atlieka kaamet akelb 
praadami rasai mums spaudą damas „ konkureus. Kjelt 
uždraudę, Chicagos kardinolas
Stritch, ją įvertindamas, pats

Ypatinga mūsų tėvynės būk
lė, pavergtųjų brolių ir sesių 
kančia nuolat ir nuolat prisimin 

organizacijoms suteikia Įjna Aišku savaime, kad kata-

Būtina pagerbti turimus ko
respondentus, ir tuo pačiu jieš- 
kokime vis naujų. Koresponden 
cij s mėgsta skaityti “parapi
nė” lietuviškoji visuomenė: 
jiem svarbu žnioti, kas naujo jų 
mieste, kas atsitiko, koks paren 
girnas ar vaidinimas ruošiamas, 

kas mirė, kas apsivedė ir t

džiaugsmą. Man liūdna, kad bir
želio 23 d. pats asmeniškai ne
galėsiu iškilmėse dalyvauti... I 
Tegu Dievas laimina Jūsų ir mū 
sų bendrą krikščionišką ir lie-j 
tuvišką darbą; tegu Dievas lai
mina “Draugą” jo ateities užsi
brėžtoje veikloje, kad mes rastu 
me tą paslaptingą raktą, kuriuo 
atrakintume “Draugo” dvigubą i 
tiražą ir jį paskleistume viso pa 
šaulio lietuviškose šeimose.

m. katalikės moterys pradėjo leis
ti moterims skirtą laikraštį “Lie-

lius. Katalikių Moterų draugija tu 
rejo 405 skyrius su 40,000 moterų.

Sveikiname DRAUGĄ naujuose namuose

t. “Drauge”

naujų talentų išryškino šie nau
ji konkursai! Kiek gražių kny
gų dėl to išvydo šį pasaulį! 
Prie “Draugo” veikia Lietuviš
kos Knygos klubas, kuris dešim 
tis knygų irgi jau išspausdino.

Pagaliau drįstu tvirtinti, kad 
net pačios didžiausios ir visus 
lietuvius apjungiančios organi
zacijos, kaip JAV Lietuvių Ben

atvyksta “Draugo” pastatų pa
šventinti. Tikėkimės,* kad ir vi
si lietuviai tą įvykį tinkamai 
supras ir gausiai dalyvaus bir
želio 23 d. 2 vai. 30 min. p. p. 
tose didelėse spaudos iškil
mėse.

Tik meskime žvilgsnį netoli-
mon lietuvių gyvenimo praei- i druomenė, Altas ir Balfas, ne- 
tin ir dabartin ir pagalvokime,, apsiėjo be “Draugo” pagalbos, 
kaip skirtingas ir skurdus bū- į todėl “Draugas” tikrai yra lie
tų lietuvių gyvenimas Ameri- tuviškų organizacijų ramstis, 
koje, jei mes iš jo išjungtume Baigdamas linkiu “Draugui
spaudą, jei neturėfume “Drau
go”? Ar būtų taip sėkmingai 
praėję 1956 m. Kultūros kong
resas ir Dainų šventė? Ar dvi 
dienas iš eilės būtų buvę pilnos 
salės, statant “Rigoletto” ope- 
ną? Ar visi taip plačiai žinotų 
apie birželio 30 d. ruošiamą pir
mąją JAV ir Kanados lietuvių 
Tautinių Šokių šventę? Atsaky
mai aiškūs — ne. Be spaudos

Ūkiškas laikraštis turi grįsti (at 
rodo, tą jis ir daro. — V. M.) I 
savo darbą, turi jį puošti jau
nyste švytinčios Evangelijos 
dvasia. Taip pat neturime liau
tis kovoję su komunizmu, kuris 
yra didžiausias blogis iš visų ži- i 
nomų blogių. Laisvos Lietuvos 
idealas — kiekvieno rašytojo, 
kiekvieno laikraštininko, kiek- Į -=" 
vieno redaktoriaus ar politiko ' r^= 

— visuomenininko švenčiausio
ji pareiga.

“Draugas” tuo Keinį ir eina.
Gera, malonu ir džiugu, kad

“Draūgo” skiltyse nematome 
tuščios, kupinos neapykantos 
polemikos, atskirų asmenų kri
tikos, negražių šmeižtų. Krikš
čioniškos etikos principą turime 
iškelti augščiau visų asmeninių, 
net laikraštininių, ambicijų.

Sveikiname DRAUGĄ naujuose namuose

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE, INC.

3241 So. Halsted St. Tel. CAIumet 5-7237
J?

Sveikiname DRAUGĄ naujuose namuose

SEGHETTI T RA VE L BUREAU
2451 So. Oakley Avenue Tel. VArds 7-3278

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, 
GELEŽINKELIAIS, AUTOBUSAIS IR LAIVAIS 

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti į Ameriką. Pa
rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME 
ir LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afidevitus. Pasinaudokite.

V
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Sveik iname 
DRAUGĄ 

naujuose namuose
“Draugo” vadovybei ir jo bendra-

ir toliau petys į petį žygiuoti 
su JAV Lietuvių bendruomene, 
skleidžiant Amerikoje ir pla
čiame pasaulyj lietuvybės švie
są. Linkiu, kad “Draugas” pa- darbiems spaudos bei kultūros dar- 
siektų kiekvieną lietuvišką šei- be linkiu kuo didžiausios ištvermės 

. , . . . 4.; ir geriausio pasisekimo,mą ir lankytų jas tol, kol bent'

Sveikiname DRAUGĄ naujuose namuose

REDS PLACE
WALTER ir EUZABETH MISEVICH, Sav.

2200 We$f Cermak Rd. Chicago, III.
Telefonas VIrginai 7-8874

r?

ir “Draugo” pagalbos iš viso me darbe.

viena jų egzistuoa šiame kraš
te. Birželio 23 d. naujų namų 
šventinimo apeigos tebūna 
Jums padrąsinimas tolimesnia-

BUDRECKAS
REALTY

4081 Archer Avė.,
LAFAYETTE 3-3384

Jr
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ANTHONY KASPER TAVERN
DIDELIS PASIRINKIMAS DEGTINES, 

VYNO IR ALAUS

5059 So. Wells St., Tel. DRexel 3-9880-83

PAKELKIME DRAUGO TIRAŽĄ
VLADAS M1NG8LA

Šiandien “Draugas” turi augš 
čiausią tiražą, t. y. turi daugiau 
šia skaitytojų, lyginant su bet- 
kur išleinančiu lietuvišku laik
raščiu. Tačiau tas nesako, jog 
mūsų katalikiškasis dienraštis 
sąyo tiražu jau yra pasiekęs ze
nito. Reikia pridėti pasiaukoji
mo, pasiryžimo ir gero noro — 
dar daug naujų skaitytojų gali
ma būtų surasti. Tuo tarpu kiek 
vieno lietuvio pareiga remti sa
vo spaudą — ją skaityti. Spau
da yra viena stipriausių žmo
gaus ir visuomenės auklėjimo 
priemonių. Juk, sakysime, rau
donosios armijos okupuotoj Lie 
tuvoj irgi spausdinami lietuvių 
kalba laikraščiai, žurnalai bei 
knygos. Visi žinome, jog komu
nistinė spauda, nors ir lietuviš
ku žodžiu, tarnauja rusiško ko
munizmo labui. Užtat gera spau 
da auklėja žmogų ir ugdo gėrį, 
o blogoji — tarnauja blogiui ir 
neša mūsų tautai mirtį. Taigi 
spauda barsto ir sėja gyvybę ir 
mirtį. Užtat ne vistiek, kokį laik 
raštį bei knygą mes skaitytume. 
Reikia žiūrėti dvasinės naudos, 
o tokią naudą “Draugas” atne
ša į kiekvieno namus, į kiekvie
no šeimą, kur jis lankosi kas
dieną.

Nuo 1909 m. liepos 12 d. sa
vaitinis “Draugas” labai daug 
paskelbė šviešių krikščioniškos 
pasaulėžvalgos ir tautinės — lie 
tuviškos ideologijos idėjų bei 
gražių auklėjančių minčių. Pir
masis “Draugo” red. buvo pasi
žymėjęs rašytojas ir sociologas 
kun. Antanas Kaupas. Dienraš
čiu “Draugas” pradėjo eiti 1916 
m. kovo 31 d. Pirmuoju dienraš 
čio redaktoriumi buvo kun. dr.

Antanas Maliauskas, o nuo 
1927 m. birželio 20 d. pakvies
tas “Draugą” redaguoti LeonarĮ 
das Šimutis, kuris tą sunkų ir J 
atsakingą darbą sumaniai ir 
energingai dirba ir šiandien. Rei 
kia džiaugtis, kad L. Š. sugebė
jo ir mokėjo pasirinkti sau tin
kamų redaktorių ir bendradar
bių kadrą. Todėl šiandien mato
me “Draugą” modemų, skubiai 
informacinį ir turiningą.

Pridėti reikia, kad santykiai 
tarp redakcijos ir bendradarbių, 
tarp redakcijos ir skaitytojų 
šilti, geri ir nuoširdūs. Kaip pa
tirtis rodo, “Draugo” darbas 
grindžiamas pasitikėjimo dva
sia. Be abejo, tokia “Draugo”, 
redakcinio štabo, laikysena išei
na į gerą skaitytojams, bendra
darbiams ir pačiam laikraščiui, 
jo tobulėjimui.

Daug ryšių, galbūt ir neįžvel
giamų, rišo skaitytojus su rašy
tojais, laikraštininkais, kores
pondentais ir su pačia redakcii 
ja. Tas kelias tiesus ir neklai
dingas: juo ir ateity reikėtų 
eiti; galbūt dar jautriau reikė
tų įsiklausyti į kiekvieno bendra 
darbio ar skaitytojo nepasiten
kinimą... Bloga yra, kada tokie 
saitai nutrūksta — laikraštis pa 
sidaro negyvas, lyg ir miręs. 
Spausdinto žodžio lietuviški sie
kiai arba pati esmė nustato mū
sų ir jūsų uždavinius bei idea
lus. Pasak prancūzų rašytoją- 
mąstytoją Heilo, žmogus priva
lo gyventi tiesoje, mąstyti, kaip 
gyvena, .kalbėti, kaip mąsto, ra
šyti tą, ką kalba.

Iš to seka, kad laikraštinin
kas negali melus ir nesąmones 
rašyti. Sakoma, kad, kas jau

Sveikiname

DRAUGĄ

naujuose namuose 

DAN IR DELLA' 
KURAIČIAI
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Sveikiname DRAUGĄ naujuose namuose
ALGIRDO IR ALDONOS

BRAZIŲ
HILL TOP LOUNGE

8514 So. Roberts Road, 0aklawn, III.
Telefonas GArden 2-9561

I
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Sveikiname 
DRAUGA 
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CHARLES P. KAL
6522 So. Western Avenue

Chicago 35, Illinois

Vienas iš maloniausių mano gyvenime įvykių yra, — kai turiu progą pa
sveikinti dienraštį “Draugą” su didele pažanga, įsigijus naujas patalpas ir 
modemiškas spausdinimo mašinas.

Man prisimena tie laikai, kai pirmieji lietuviai atvyko į Suvienytas Ame
rikos Valstybes. Jie nerado tokių patogumų, kokie dabar yra. Nebuvo nei 
lietuviškų mokyklų nei lietuviškų- bažnyčių nei lietuviškų laikraščių. Tais 
laikais uždirbdavo nuo $3.00 iki $5.00 savaitėje. Be ekonominių sunkumų, jie 
turėjo kentėti niekinimus, įžeidimus ir pravardžiavimus iš anksčiau atvyku
sių piliečių.

Iš tų latbai mažų savo pajamų lietuviai, nutraukdami nuo savo būtinų 
reikalų, svarbiausiu reikalu laikė rūpintis religijos ir kultūros reikalais ir tam 
tikslui aukojo kiekvienas, 'kiek tik išgalėjo.

Pastatė bažnyčias, įkūrė lietuviškas mokyklas ir rėmė lietuvišką spaudą.
Tais sunkiaisiais lietuviams laikais ir “Draugas” pradėjo savo dienas. 

Iš karto ėjo tik vieną kartą savaitėje, o vėliau ir dienraščiu.
Lietuviai spietėsi apie savo spaudą ir pradėjo kovą už lygias teises su 

kitais anksčiau atvykusiais. Mova buvo sunki, bet pamažu, savo spaudos ne
dedami, lietuviai atsistojo ant. kojų. Lietuviška spauda no tik pagelbėjo lie
tuviams kovoti už savo teises, bėt ir pati padarė nepaprastą pažangą.

Mes visi, kaip anksčiau, taip ir naujai atvykusieji, privalome visomis iš
galėmis remti “Draugą”, nes jo dabartinis uždavinys yra dar sunkesnis: jis 
ne tik kovoja už lietuvių teises Amerikoje, bet ir už Lietuvos išlaisvinimą 
iš raudonųjų vergijos.

Mano noras vra, kad lietuvių kultūra vis stiprėtų ir paliktų žymią įtaką 
Amerikos gyvenime visiems laikams.

CHARLES P. KAL

J

STANLEY LITWINAS, Ved.

CARR^MOODY LUMBER 
COMPANY

3029 South Halsted St. Chicago, Ilk
Tel VICTORY 2-1272

Jr
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JOHN F. EUDEflKIS'
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4605-07 So. Hermitage Avenue

Telef. YArda 7-1741 — 7-1742

4332-34 So. California Avenue
Telef. LAfayctte 3-0727 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Sveikiname DRAUGĄ naujuose namuose
SVEIKINAME tą vienintelį pasaulyje lietuvių katalikų 

dienraštį “DRAUGĄ”, kuris taip nuoširdžiai per tiek daug me
tų tarnavo lietuvių tautos gerovei!

LINKIME,’ kad .mūsų mielas žinių teikėjas ir šviesos sklei
dėjas “DRAUGAS”, įsikūręs savo naujoje pastogėje, dar daug 
metų gyvuotų ir lietuvių patriotų dvasią stiprintų taip kaip iki 
šiol stiprino! Valio dienraščiui “DRAUGUI”!

DR. AL. M. RAČKUS,
“Draugo” Sveikatos Skyriaus vedėjas, 

ir

K. RAČKUVIENE,
jo žmona

Jf

Sveikiname DRAUGĄ naujuose namuose

JOE VILIMAS
Kontraktorius ir Statytojas

NAMŲ PATAISYTOJAS — REAL ESTATE

6753 South Rockwell St. Chicago, III.

Telef. HEmloek 4-2323

Sveikiname DRAUGĄ naujuose namuose

GUŽĄ U SKAS
Beverly Hills Florai Company

“KAS TIK ĮMANOMA GELESE”
2443 West 63rd Street Tel. PRospeet 8-0833

rZ
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Sveikiname DRA IJ G Ą naujuose namui^te

BORCHERT & SON. Ine.
BUILDING CONTRACTORS

Atsakomingas Statybos ir Remontavimo Darbas
2312 W. 109th St. Telef. BEveriy 8-7366

CHICAGO 43, ILLINOIS
JJ

Sveikiname DRA U G Ą naujuose namur.he

FRANK’S TELEVISION & RADIO, Inc.
SALES & SERVICE

3240 So. Halsted St., Tel. CAIumet 5-7252
CHICAGO 8. ILLINOIS

TV. - Rndth> HI-FI - .Air Con<litionp,r» - Eleetrie Applianees 
Pranu* Ker*šl*„ Pauliu* Lod zei i*, Juozą* Rendaraltis, Sav,

jf
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“DRAUGAS” - VISŲ DRAUGAS
J
ligų metų virtinė, kai ‘‘Drau- jose atsirado korespondentai, 

gas“ neša į lietuvio namus drau kurie aprašydavo vietos visuo- 
giškumų. Petras Metrikis, Mel-1 meninį, kultūrinį gyvenimą, 

rose Park, III. apie dienraštį taip1
pasakė: “Draugas”—visų drau 
gas”. Čia pat jis davė paaiškini
mą: “Nuo 1909 metų “Draugas” 
yra gimtosios kalbos, lietuviško 
žodžio, tėvynės meilės, jos gar
bingos praeities, didingos isto
rijos, lietuvybės tikruoju drau
gu; Lietuvos dvasinių, kultūri
nių, tautinių savybių skleidėju,

Skaitau, kad ir anie vyrai pri 
sidėjo prie lietuviškos spaudos 
Amerikoje išpopularinimo ir du 
rų pas lietuvius atvėrimo. Su
prantama, kad didžiausia ir sun 
kiausia našta teko leidėjams — 
redaktoriams. Korespondentai 
aukojo savo laisvalaikį, leidėjai 
savo sumanumą, protinį ir dva
sinį turtą, šiandieną “Draugas”

tautos dvasios lobynu už krašto j surnodernėjo, ūgtelėjo. Jame 
sienų — svetur”, — sakė Metri-1 
kis ‘Kaip mano, taip ir visos 
eilės susipratusių senesnės kar
tos lietuvių, neseniai iš tėvynės 
atvykusių, yra mylimu ir lau
kiamu svečiu, tikruoju draugu 
tebėra dienraštis “Draugas”. 
Kol pasiekė dabartinį lygį, teko 
nugalėti daug kliūčių. Belieka 
dienraštį pasveikinti naujų pa
talpų šventinimo proga, na, ži
noma, ir prisidėti savo parama, 
padėti greičiau išmokėti už
trauktą paskolą”, — baigė Pet
ras Metrikis, mūsų kolonijos vi
suomenininkas, ašis, apie kurią 
sukasi visas kultūrinis ir visuo
meninis veikimas. Jis nėra tos 
rūšies veikėjas, kurie mirga 
“Aplink mus” skyriuje, bet pil
na ir neperdėta žodžio prasme. 

Spaudos žiurkės
Prieš 48 metus dienraštis pir

mą kartą pasibeldė į Amerikoje 
įsikūrusio iš Lietuvos emigra
vusio tautiečio duris. Tada bu
vo kuklesnis, mažiau įmantrus, 
laiko ir esamos padėties lygyje. 
Visiems — žmogui ar laikraš
čiui — pirmieji žingsniai sveti
mame krašte yra sunkūs, kelias 
nelygus. Dienraščiui nebuvo iš
imties. Kol rado kelią Į visų 
draugiškumą, redakcijai ir re
daktoriams teko pasitempti, iš
tirpdyti ledus lietuvių širdyse, 
įkvėpti spausdintam žodžiui mei 
lę. Kaip “Draugas”, taip ir kiti 
lietuviški laikraščiai grūmėsi su 
tomis negerovėmis, iki pagaliau 
buvo kova laimėta ir lietuviškai 
spaudai atsidarė daugumos eml 
grantų namų durys. Tai mažos 
saujelės pasišventėlių — spau
dos žiurkių nuopelnas. Be pelno 
ir uždarbio jie pureno sužėlusį 
dirvoną ir sėjo dvasinę sėklą, 
kuri atnešė vaisių. “Mes sten
gėmės rašyti tai, kas ano meto 
lietuviui sudarytų įdomumą, pa 
trauklumą, susidomėjimą sava 
lietuviška spauda. Davėme ži
nias tokias, kurios kėlė smalsu
mą, traukė prie lietuviško spaus

yra žinių iš arti, toli ir iš pla
čiojo pasaulio. Pasižymi rimtais 
vedamaisiais, plačiomis politinė
mis apžvalgomis, visuomeni
niais bei kultūriniais staipsniais. 
Ir vieną dienraštį “Draugą” 
skaitydamas, žinosi, kas dedasi 
mūsų šeimoje, veikloje ir pla
čiame pasaulyje. Žinios švežios, 
naujos. Aišku, kad dienraštis tu 
rėjo sunkumų iki pasiekė dabar 
tinį stovį. Jų leidėjai turi ir da
bar. Naujų patalpų statyba, mo
dernūs įrengimai, mašinos parei 
kalavo didelių sumų. Reikėtų 
šiuo, atveju visiems prisidėti. 
Maža ar didelė auka, vienos ply
tos Įmūrijimas ar viso sieksnio, 
bus parama leidėjams”, — pa
reiškė buvęs korespondentas 
Pranas Valuckas. “Senatvė ne
leidžia teikti žinias dienraščiui, 
bet jis pats lanko mano namus, 
jam stengiuosi surasti draugų, 
pats džiaugiuosi dienraščio pa
žanga; visi kiti “Draugu” yra 
patenkinti. Mažutis prašymas. 
Stengtis vengti “mandrių” žo
džių. Jų senesnės kartos skaity
tojai nesuvirškina. Rašantieji 
savo mokytumo nesumažins, ne 
pakenks, jei naudos visiems su
prantamesnius žodžius ar saki
nius. Draugaudamas su senes
nės kartos lietuviais, šiuos nusi
skundimus dažnai girdžiu. Šia 
proga ir primenu, kartu ir pats 
prašau, nors pats lengvai suvirš

DIFNRA9TTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS .3-
priklausomybės pramone). Prie 

j ministerių tarybos taip pat nu- 
i matyta steigti Vyriausioji val- 
Į dyba, kuri perims prie Kaimų 
1 ir miestų statybos ministerijos 
veikusios Vyriausiosios valdy
bos kaimų ij- kolchozų statybos 
reikalams uždavinius. Paverg
tosios Lietuvos rajonuose iš
dygs visa eilė naujų žinybų vie
toje ligi šiol veikusių valdybų 
bei kitokiais pavadinimais insti
tucijų. Dėl to kyla klausimas,

Žvėriškumo pavyzdys
1944 m. pavasarį Pirčiupiu 

kaime, Valkininkų valsč., Trakų 
apskr., Vilniaus — Eišiškių plen 
tu važiavusieji Vokiečių žanda
rai iš miško buvo kažkieno ap
šaudyti. Žmonės pasakoja, kad 
tai buvo lenkų partizanų dar
bas. Kaimyninių Daržininkų ir 
Dargužiu kaimų žmonės man 
teigė, kad lenkai tyčia užpuldinė
davo vokiečius lietuvių gyvena
mose apylinkėse, kad vokiečiai

vieną kluoną, o moterims — į 
antrą. Kai visi suėjo, jie uždarė 
duris, užrakino jas ir kluonus 
uždegė. Vaikai, ganiusieji gyvu
lius laukuose, pamatę degančius 
namus, bėgo namo. Sužvėrėję 
vokiečiai ir juos sugaudė ir gy
vus sumetė į degančius kluonus. 
Taip žuvo nekalti Pirčiupiu kai
mo žmonės — vyrai, moterys ir 
vaikai.

Kartu su jais žuvo ir mano gi
minaičių — Elmokų ir Uždavi
nių — šeimos.

Audrius Aukštuolis

I Sveikinome DRAUGĄ naujuose 
namuose

KAZIMIERUS ir ELZBIETA
TAMANAUSKAI

2224 S. l^avitt St. Tel. FR 6-3756

ar šia reforma iš tiesų bus pa • , 
siekta siektojo tikslo, būtent, I daugiau lietuvių išnaikintų. Mat 
pašalinti ligi šiol buvusį lygia- vokiečių buvo paskelbta, kad už Į

%

Policijos tarnautojas Sajecki de
monstruoja naują anglų motelio 
dviratį, kuriais važinės Philadel
phia, Pa., policininkai, patruliuo
dami miesto požeminio traukinio 
centralėsc.

gretumą ir sumažinti administ
racijos personalą.

Lietuvos Liaudies Ūkio tary
bos pirmininku paskirtas Edu
ardas Ozarskis. M. Gedvilo “ka
binete” Ozarskis buvo skelbia
mas pirmuoju ministerio pirmi
ninko pavaduotoju. Tačiau, kai 
Gedvilo pozicijos buvo perduotos 
M. Šumauskui, tada buvo pri
imtas nutarimas, pagal kurį pir
muoju pavaduotoju paskelbtas

(INS)! esąs Levickis. Tuo tarpu, skel
biant pranešimą apie Ozarskio 
paskyrimą Lietuvos Liaudies Ū- 
kio tarybos pirmininku, jis jau 
vėl minimas kaip pirmasis “mi
nistrų taryhos pirmininko pa
vaduotojas”.

(pašto), 6) Sveikatos apsaugos, 
7) Užsienio reikalų, 8) Valsty
bės kontrolės, 9) Vidaus reika
lų, 10) Žemės ūkio (šion minis- 
terijon prijungus ligšiolinę ta
rybinių ūkių (sovchozų) minis
teriją).

Baigiant tenka paminėti, jog 
su vadinamąja pramonės ir sta- 

b) Respublikinės priklausomy i tybos valdymo reforma minis-

vieną nužudytą vokietį bus su
šaudyta 100 vietinių žmonių.

Kitą rytą po minėto vokiečių 
apšaudymo į Pirčiupiu kaimą iš 
Vilniaus atvyko vokiečių karių 
būrys su automatiniais šautu
vais ir kulkosvydžiais ir liepė 
sueiti visiems kaimo gyvento
jams. Žmonėms susirinkus, vo
kiečiai paliepė vyrams sueiti į

Sveikiname 
D R AUGJ 

naujuose namuose

F.URNITURE 
CENTER, Ine.

3224 SO. HALSTED STREET 
Lietuvių Prekybos Namai 

vedėjas — JUSTAS LIEPONIS 

Tel. VIctory 2-4226

Sveikiname 
DRAUGĄ 

naujuose namuose

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 South Lituaniea Avenue

I
J?

bės palieka šios ministerijos:
1) Automobilių transporto ir

plentų, 2) Miškų ūkio ir miškų 
pramonės, 3) Socialinio aprūpi
nimo, 4) Statybos, 5) Švietimo, 
6) Teisingumo.

terių kėdės buvo ištrauktos ei
lei kitataučių ministerių, minis- 
teriavusių pavergtoje Lietuvoje. 
Po paskelbtų nutarimų paverg
toje Lietuvoje ministerių postų 
neteko ministeriai: Sviščiovas

Sveikiname DRAUGĄ naujuose namutbe

2555 West 47th Street B. R. PIETRI E WICZ, President

kinu ir pačius įmantriausius žo- (tos sudaryti šios gamybinės val
džius ar sakinius”, — baigė bu- Į dybos:

Tad po nutartų vykdyti re-'Jakovas, Molotokas Georgijus, 
formų pramonės ir statybos ad-i Bilevičius Elijas, Ufincevas Kon 
ministravimo srityje, Lietuvoje 1 stantinas. Taip pat eil'ė lietuviš- 
vietoje iki šiol veikusių 25 mi- komis pavardėmis “ministerių” 
nisterijų, palik0 16 ministerijų, paliko be ministerijų. Netolima 
Klausimas, ar po šių reformų ateitis parodys, kurios žinybos 
smarkiai išpūsta pavergtosios bus Lietuvoje patikėtos buvu- 
Lietuvos biurokratija kiek su- siems ministeriams, ypač kita- 
mažės. Nutarus likviduoti minė tautiškos kilmės.
tąsias ministerijas ir Įsteigiant i__________
Lietuvos Liaudies Ūkio tarybą, i 
šios tarybos sistemoje numaty-i Remkite dien. Draugą!

vęs spaudos darbininkas Pranas 
Valuckas iš Melrose Park, III.

Prie šio pareiškimo nieko ne
galima pridėti. Jis atvaizdavo 
bendrą mūsų apylinkės nuomo
nę apie “Draugą”. Juo patenkin 
ti, ilgisi, skaito ir linki dar dau
giau tobulėti, kultūrėti ir stip
riai kovoti su netiesa, ypatingai 
su tėvynės pavergėjais, laisvės 
ir demokratinių principų prie

1) Energetinio ūkio, 2) Kuro 
pramonės, 3) Statybinių medžią 
gų pramonės, 4) Popieriaus ir 
medžio apdirbimo pramonės, 5) 
Lengvosios pramonės, 6) Žuvies 
pramonės, 7) Maisto pramonės, 
8) Mėsos ir pieno pramonės, 9) 
Mašinų gamybos ir metalo ap
dirbimo, 10) Prietaisų gamybos, 
11) Materialinio techninio ap
rūpinimo ir realizavimo.

Sugretinus likviduotąsias mi------------------- T L...... i ---
šais, civilizacijos ir kultūros iš- ’ nisterijas su Liaudies Ūkio tary 
niekintojais. Ir toliau keliauti1 bos sistemoje steigiamomis vai
tiesiu keliu, laikytis tų pačių 

dinbo žodžio. Didesnėse koloni- principų ir tikslų. —Kz. T-kus.

PRAMONES IR STATYBOS
ADMINISTRAVIMO PERTVARKYMAS 

LIETUVOJE
ARVYDAS RIGMANTAS

Šių metų birželio 4-5 dienomis , tarimais, Augščiausiosios 
Vilniuje vyko Augščiausiosios bos buvo priimti.. Li vi u0 ‘ 
tarybos sesija, kuri “svarątė” šios pavergtosios Lietuvos mi 
pramonės ir statybos valdymo terijos: r
pertvarkymą, nustatytą Mask- 1) Lengvosios pramones, 
voje. Sesijoje min. pirm. M. Maisto prekių pramones, 
Šumauskas ilgoje kalboje ban- sos ir pieno produktų pramonės, 

4) Popieriaus ir medžio apdirbi
mo pramonės, 5) Statybinių me
džiagų pramonės ir 6) Žuvies 
pramonės. Čia suminėtos likvi
duotosios ministerijos buvo res- 
publikinės-sąjunginės ministeri
jos. Be to, likviduotos šios res
publikinės pramonės pavergto
sios Lietuvos ministerijos: 1) 
Komunalinio Ūkio ir 2) Vietinės 
ir kuro pramonės.

Reorganizuotos ministerijos. 
Pertvarkant pavergtosios Lietu
vos pramonės ir statybos valdy
mą pagal Chruščevo pasiūlytą 
planą, likviduotos pavergtosios 
Lietuvos Miško pramonės ir 
Miestų ir Kaimų statybos są- 
junginės-respubllikinės priklau
somybės Miškų ūkio ir miško 
pramonės ministeriją ir Staty
bos ministerija.

Naujas Lietuvos ministerijų 
sąstatas palieka šis:

a) są jimginės-respuhlikinės
priklausomybės šio* ministerl-

dybomis, pastebimas naujų val
dybų skaičiaus padidėjimas pa
lyginus su uždaromosiomis mi
nisterijomis. Be to, prie Lietu
vos Ministerių tarybos steigia
mas Mokslo technikos komite
tas, Vietinio Ūkio valdyba (kuri 
turėsianti rūpintis vietine, tai 
yra respublikinės ir rajoninės

Jr

Sveikiname DRAUGĄ naujuose 
namuose

AL. VAITIS

Sveikiname
DRAUGĄ 

naujuose namuose 
ANTHONY B. PETKUS 

IR DONALD A. PETKUS
1410 S. 50th Avė. Cicero, III. TO 3-2100 
6812 S. Western Avė., Tel. GRovehill 6-2345-6

Jr

Sveikiname DRAUGĄ naujuose namucfee

J. GRYBIENĖ
.. Vietinio ir Importuoto Maisto Produktų Krautuvė

2419 So. 69th Street, Chicago 29, III.
TEL. GROVEHILL 6-2025

JT

CRANE SAVINGS 8C LOAN ASS’N.
JT

Sveikiname 
DRAUGĄ 

naujuose namuose
DR. ir MRS.

P. ATKOČIŪNAS
3147 So. Halsted Street, Chicago, III.

Susitarti Tei. CAIumet 5-0270

1446 South 49th Court, Cicero, III.
Susitarti Tel. OLympic 2-4276

Ne kasdien “Drauge” telpa mano adresas. Prašome žiūrėti į 
telefonų sąrašą, Chicagfos ar Cicero. Dr. Petras Atkočiūnas.

(7

Sveikiname 
DRAUGĄ 

naujuose namuose

Mr. & Mrs.
STANLEY BALZEKAS, Sr.

Mr. & Mrs.
STANLEY BALZEKAS, Tr.

4030 Archer Avė., Chicago 32, III. Tel. VI 7-1515

%

dė įrodyti pokario metais pra
monės augimą, kurios bendroji 
produkcija 7 kartus viršijusi 
prieškarinį lygį. Tačiau ligšioli
niame pramonės valdyme buvę 
klaidų, lygiagretumo. Pertvar
kymu siekiama tiek pramonę, 
tiek statybą pakelti į augštesnę 
pakopą. Pertvarkant pramonės 
ir statybos valdymą, — kalbė
jo Šumauskas, — tenka likvi
duoti eilę ministerijų, jų funkci
jas perduodant Liaudies Ūkio 
tarybai. Šiai tarybai būsią per
duodama 440 Lietuvos įmonių, 
per metus pagaminančių už 7 
miliardus rublių produkcijos. 
(Pažymėtina, jog Lietuvos Liau 
dies Ūkio tarybai numatytos per 
duoti daugiausia sąjunginės-res 
publikinės priklausomybės įmo
nės, kurių metinė produkcija 
tesudaro tik apie 17% Lietuvos 
pramonės bendrosios gamybos, 
neįjungiamos Liaudies Ūkio ta
rybos priklausomybėm—A. R.)

JŪSŲ SANTAUPOS VERTOS DAUGIAU 
NE VIEN TIK NUOŠIMČIŲ

. . . Jieikokite STIPRUMO — PATYRIMO — SAUGUMO 
kai pasirenkate Bank,

Sveikiname

DRAUGĄ
naujuose namuose

MATAS ZIZAS
STATYBOS KONTRAKTORIUS

6929 South California Avė. VVAlbrook 5-7744

Jr

šumauRko siūlymai, padaryti1 jo.: 1| Finansų, 21 Gynybos, 3i 
vadovaujantis maskviniais nu- Kultūros, 4) Prekybos, 5) Ryšių

DROVERS
BANKAI
TURI
VISUS
TRIS

STIPRUMAS

PATYRIMAS

SAUGUMAS

Mūsų sudėtinis turtas viršija 
130 MILIONŲ DOLERIŲ

Mes saugojame taupytojų pinigus 
BE PERTRAUKOS nuo 1883 m. 
Mūsų bankų valdybų patyrimas 
VIRŠIJA 600 METŲ.

Jūsų sąskaita pas DROVERS yra 
apdrausta iki $10,000.00 Federal 
Deposit Insurance Corporation—an 
agency of the UNITED STATES 
GOVERNMENT, kuri draudžia 
TIKTAI BANKUS.

SINCE I 1883
)ū

IS
MEMRfRS, .

rtD||WU,ątPOSIT JJISURANCt 
; > .,cbRPOR«rroN

s gaunate visus tris—plius nuošimčius—kad jūs

Bendraujate su Drovers
Atidarykite taupymo sąskaitą šiandien!

vkDrovers Dante
47th Street A Ashland Avenue YArds 7-7000

VASARINIS IŠPARDAVIMAS
Parduodame su didelėmis nuolaidomis vasarinius 

drabužius vyrams, moterims ir vaikams
Vyrams iSeig. balti marškiniai $2-^ *r s’lgš. 

____ Vyrams gražūs kaklaraiščiai ................... RQ

Vyrams spalvotos kojinės ...................  25’’ P°ra

Moterims grynų vilnų megztiniai ........... $J.5O

Moterims orlon megztiniai ....................... $J.65

Moterims pavasarinės suk indės $2'85 ir brang. 

Moterims šilkinės skepetaitės 49 ir brangiau 

Moterims Nylon kojinės .... 59 ir ^brangiau 

Mergaitėms gražios suknelės ................... $1.98

IR DAUG KITOKIŲ PREKIŲ PARDUODAME TAIP PAT 
SU DIDĖLĖMIS NUOLAIDOMIS

Kviečiame atsilankyti! Būsite patenkinti mūsų kainomis ir patarnavimu.

JOSEPH’S DRY GOODS STORE
3218 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

t I
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SPAUDA - VISA NULEMANTIS ŽODIS
(Naujų "Draugo" spaustuvės pastatų šventinimo proga)

mažesnėje skalėje, patenkinti 
skaitytojų reikalavimus, kurių 
dalis sakosi skaitydami, saky
kime, ir mūsąįį “Draugą”, galį 
pilnai apsieiti ii^be anglų kalba 
leidžiamų laikraščių. Aišku, tai

Visose enciklikose, kuriose atlikdamas milžinišką misiją 
tik yra nurodyta šio mūsų ‘‘ato! Dievo, Bažnyčios ir tėvynės 
minio amžiaus” nusikaltimai,1 tarnyboje.
būdas juos išpirkti ir rasti iš-j Pasakojama, kad, kai Jonas ^ra a a* mal°nV8 daug ką sa 

ganymą, popiežius įsakmiai ir Gutenbergas 1436 m. išrado 
pakartotinai skatina katalikus spaudą, vieną naktį jam pasiro

dė velnias ir, paspaudęs dešinę, 
tarė: ‘‘Begaliniai ačiū. Tu man 

nigo pašaukimui. Pijus XII, kai davei sėkmingiausį įrankį ma- 
bėdamas apie gerąją spaudą, no karalystės propagandai, 
yra pasakęs: “Tiesiai pasakyti\Nuo dabar klaida, yda, nedory- 
yra reikalingas žodis, galingiau bė. suvedžiojimas galės nepa- 
sias žodis yra spauda. Katalikiš prastu greitumu pasklisti viso- 
kasis žurnalizmas yra nepava
duojama upaštalavirno prie
monė”.

Kunigas turi sakyklą, iš ku
rio skelbia Dievo žodį ir mora
lę. Kovojantis katalikas turi ka 
talikišką laikraštį, per kurį jis
gali paskleisti į visuomenę die- vo išradimą sunaikinti, bet Die- At^avp< ipo-»<= namėmes liku- viškąjį žodį, užgirstą nuo alto- vas neleido. Tuojau atsiuntė An sį mfistį L^Lnių dėžutę, 

riaus. Taigi katalikiškas laik-gėlą iš dangaus, kuris jam ta-; t tį šokolado ir pustrečios
raštis, kuriame atsispindi am-'tė: “Sustok! Nebijok ir neabe- rtAx1ltAa ___ lpi(loqiį kelio-žinosios vertybės, yra apsėta-jok. Tik galvok apie begalinį ““ Jutuvg ir du 

lavimas. Katalikiško žurnaliz- gėrį, kurį spauda atneš žmoni-
mo plotmė yra pasaulis, yra jai. Skleisk visur tisos šviesą.

apaštalauti per spaudą, kuri 
juos padaro beveik lygiais ku

kantis laktas.

Drąsos paklydusiam!

2

Ken McConnell, nukritęs su 
orlaiviu į Malezijos džiungles, ke 
liavo dvidešimt dvi dienas ir 
naktis, kovodamas su mirtimi 
ir alkiu.

je žemėje. Kartu kovosime už' Jo odisėja prasidėjo skrendant 
sielų laimėjimą ir už neapken- iš Ipoh į Kual Lumpur, Male- 
čiamos Dievo karalystės sunai- į zijos sostinę. Pagautas netikė- 
kinimą”. tos audros, buvo priverstas nu-

Gutenbergas, visas išsigan- sileisti ant medžių. Skaudžiai 
dęs, persižegnojo ir velnias pra; susižeidė dešinę akį ir kairę ran 
puolė. Jau buvo pasirengęs sa- ką.

tautos ir šeimos, yra politinis 
ir ekonominis gyvenimas, nes 
kiekviena vertybė ateina nuo 
Dievo ir į Dievą turi grįžti.

Bet kiekviename tų vertybių 
kampelyje slepiasi Kristaus prie 
šas. Jis yra įtūžęs ir nesutram
domas, siaučiąs ir griaunąs vi
sa, kas yra dora ir šventa. Žmo
nių suvedžiojimui, išlindęs iš 
tamsių pogrindžių, prisistato 
dvasiškame drabužyje, nekaltu 
veidu. Jis nesivadina vien ko
munizmu. Vadinasi ir pozityviz
mu, materializmu, ideolizmu, 
sektarizmu ir šimtais panašių 
vardų. Bet pirmasis ir tikrasis | 
jo vardas yra ateizmas, visur ir 
visada bedievis, laisvamanis, ( an- 
tikatalikas.

Su šiuo amžinu priešu kovo
ja kiekvienas katalikiškas laik
raštis. Su juo kovoja ir “Drau
gas” nuo pirmųjų savo dienų,

peiliu. Vadovaudamasis kompa
su, keliavo į vakarus.

Pirmomis dienomis kelionė se 
kėši. Ketvirtą dieną jau neturė
jo nei maisto, nei cigarečių. NuO 
vargis, silpnumas ir alkis slėgė.

Vakarop pasikirtęs šakų pa
sidarydavo guolį ir prisidengęs 
lapais miegodavo. Bet baimė bu
vo didelė, nes aplink tikriausiai 
turėjo būti plėšriųjų žvėrių ir

Per ją Dievo karalystė išsiplės 
ir triumfuos”. Vienuolis nusira
mino ir atidengė nuostabų iš
radimą.

Iš šios legendos suprantama, 
kad spauda yra sėkmingiausia 
apaštalavimo priemonė. Jos įta 
ka yra universali, lemianti. Ji 
formuoja viešąją opiniją ir ver
čia galvoti, kaip ji nori.

Dienraštis “Draugas” atlieka nuodingų gyvačių, 
milžinišką katalikiškos spaudos 
apaštalavimą, nešdamas į skai
tytojų mintį ir širdį tiesą ir 
šviesą. Clama ne cesseb — šauk 
nesiliaujančiai: tai buvo pra
našų misija, kurią šiandien Die
vas pavedė katalikų spaudai.

Ši yra ir “Draugo” misija: 
be atvangos šaukti į pasaulį už 
lietuvių tautos prisikėlimą ir 
laisvę. Sėkmės! Ad multos an- 
nos! —B. Mikalauskas

Jėgos mažėjo diena iš die
nos, o kelio galo dar nebuvo ma 
tyti, bet nepaliko vilties gyvas 
išeiti. Nuo vienos kalvutės pa
matė tolumoje upę, pasijuto tar 
tum atgimęs ir naujų jėgų įga
vęs kelionei tęsti. Nekartą par
krisdamas ant žemės slinko pir
myn .

Sveikiname DRAUGĄ
namuose

naujuose

AMERIKIEČIO NUOMONĖ APIE 
LAIKRAŠČIUS
AL. GIMANTAS

Švenčiant lietuviškosios spau
dos šventę, kuriai progą sudarė 
naujųjų šio dienraščio rūmų pa
šventinimas, itin pravartu išvis 
susipažinti su visuomenės nuo
mone spaudos reikalais. Gaila, 
labai gaila, jog pravesti betkuri 
tyrinėjimą lietuvių tarpe šiuo 
metu yra gana ribotos galimy
bės, bet yra pakankamai įdomu 
susipažinti su panašias? davi
niais Michigano universitete so
ciologijos departamento praves
tuoju tyrimu — apklausinėjimu 
didmiesčio gyventojų, bandant 
patirti jų nuomonę apie šios die
nos spaudą. Tyrinėtojai pasirin
ko Detroito miestą ir jo plačią
sias apylinkes ir, susumavę gau 
tąsias žinias, paskelbė ir rezul
tatus.

Bene svarbiausiu punktu lai
komas nustatymas, jog net 93%

profesijų atžvilgiu, galima sa
kyti, kad 95% amatininkų ir 
darbų vedėju (foremen) nuolat 
skaito ir seka spaudą, tik 93% 
profesionalų ir įvairių nuosavy
bių savininkų, 91%, raštinių tar
nautojų ir pardavėjų ir 89% 
skaitytojų sudaro įvairūs maši
nų operatoriai ir patarnavimų 
darbininkai.

Gi amžiaus atžvilgiu surinkta 
statistika šitaip pristato skai
tytojus: nuo 40 iki 50 m. am
žiaus skaito laikraščius 97%, gi 
sulaukę 60 ir daugiau metų skai 
tytojų šeimoje tesudaro 83%. 
Gimę Detroite 94% domisi spau 
da, gi i miestą atvykę iš kitų 
vietų — 93% , iš kurių 91% su
daro atvykę is pietinių valstybių 
ir užsieniuose gimę 85%,.

1955 ir 1956 m. Detroite ilgai 
užtrukę spaudos darbuotojų

PRECIN PHOTO 
STUDIO, Ine.

PHOTOGRAPHS OF HIGH 
QUALITY

Wedding Photographs a Specialty 
4068 Archer Avenue 

Virginia 7-2481 
EDWARD J. ULIS, 

President - Treasurer

Sveikiname 
D R A U G ft 

naujuose namuose 

SOPHIE BARČUS
Lietuviškų radijo pragramų vedėja 

ir josios šeima

7159 S. Maplewood Avė. 
TEL. HE 4-2413 

Chicago 29, III.

visų augusių jų perka ir skaito streikai. Jų metu jokie laikraš-
laikraščius. Specialiame praneši 
me sakoma, kad šiokios dienos 
ir seikmadienio laikraščiai yra 
tapę neatskiriama gyvenimo da-

piai neišeidavo. Ta proga dabar 
buvo patirta, kad daugiau bal
tųjų nei spalvotųjų gyventojai 
pasigesdavo savųjų laikraščių.

Sveikiname 
D R A U G ft 

naujuose namuose 

SHIMKUS DRUGS
FRANK A. SHIMKUS, R. Ph. G. 

3301 So. Halsted 

PHONE LAFAYETTE 3-8863 

Chicago, Illinois

limi didmiesčio gyventojų tar- Tuo metu daugiau moterų nei 
pe. Vietinės, valstybinės ir tarp vyrų užsisukdavo televizijos ar
tautinės žinios laikraščiuose 
yra perteikiamos tokiu būdu, 
kaip to negali atlikti jokia kita 
susižinojimo priemonė. Be to, 
per savo vietinius laikraščius 
tos apylinkės gyventojai savai
me santykiauja vieni su kitais,

radijo aparatus, norėdamos iš
girsti paskutines naujienas. Į 
klausimą "Kodėl skaitote laik
raštį būdingiausias atsaky
mas buvo: “Jei turi laiko ir kan 
trybės perškaityti visą laikraš
tį, jame randi žymiai daugiau

o tohau ir su kitomis bendruo-, medžiagos nei iš radijo ar tele- 
menėmis, su visu pasauliu. ' vizijos”. Kiti atsakę, kad laikra-

Šiaip jau nustatyta, kad tiek 
moterys, lygiai ir vyrai, vieno
dai domisi laikraščiais. Visdėl
to didžiausią skaitančiųjų dalį

ščius laiką vienintele patikima 
priemone rasti visokeriopo turi
nio žinias.

Žinoma, kaikuriuos davinius
sudaro (nuo 92 iki 96%) tie, gal būtų galima pritaikyti ir lie-
kurie turi septynerių metų ar 
d3r daugiau išsilavinimą. Maž
daug 98% šeimi) galvų, uždirban 
čių 10,000 dol. metams ir dau
giau, yra nuolatiniai ir tikri 
skaitytojai. Gi iš tokių, kurie už 
dirba 5,000 dol. ar mažiau, jau 
lik 90%, jieško Inikraščiuose ži
nių ir kitos informacijos. Jei 
•kaityto jus skirstyti užsiėmimo,

Vieną dieną, leisdamasis nuo 
stataus šlaito, užgirdo kažkie
no žingsnius. Sustojo ir pažvel
gė aplink — buvo didelis šuo, 
kuris, jį pamatęs, pradėjo loti.

Sekantį rytą sutiko du šunis, 
kurių lojimas atkreipė dviejų 
praeivių dėmesį. Buvo du kinie-1 
liai, kurie tuojau suprato jo
skaudžią padėtį, parsivesdami j 
savo namus. Pavalgydino, ap
rengė ir davė išsimiegoti.

Kada visi jį laikė jau mirusiu, 
tik viena žmona vis tikėjo esan
tį gyvą. Jos troškimai išsipildė.

Tesklinda lietuviškas žodis iš lie
tuviškų rūmų per visus penkis kon
tinentus.

DAINA TELEVISION C0.
Qualified Engineers’ Service 

ir Draugams
Visiems mūsų Klijentams

3321 S. Halsted S., CUfside 4-5665
-------------,-------------------------------------

Sveikiname DRAUGĄ naujuose 
namuosi

INTERNATIONAL 
.PARCEL SERVICE

4102 Archer Avė., Chicago 32, III. 
Telefonas FRontier 6-6399

Sveikiname 
D R A U G ft 

naujuose namuose
DRAUGYSTĖ

Lietuvos Kareivių 
cicero

K. Šimkus, pirm. S. Šileikis ir 
K. Laudanskas, vice pirm.

K. Andrijauskas, Ben Tumaviče, 
K. P. Deveikis, G. Pocius,

J. Klimas, J. Rainis,
A. Kasmauskas.

Sveik iname 

D R A U G ft 

naujuose namuose 

ANTANAS A. OLIS
PRESIDENT

THE SANITTARY DISTRICT 

OF CHICAGO

Sveikiname 
D R A U G ft 

naujuose namuose
ROOSEVELT 
Furniture Bendrove 

2310 W. Roosevelt Rd., SE 3-4711 
Roosevelt Furniture Bend. direkt.: 

MRS. NELLIE BERTULIS, 
FELIX ,A. RAUDONIS, 

Tarnautojai:
FRANK LANGVIS ir kiti

tuviui skaitytojui, bet nesun
kiai galime suprasti, kad Ame
rikos lietuviui rūpi ir visa eilė 
kitų klausymų ir problemų, ku
rių jis jokiu būdu neras anglų 
kalba leidžiamoje spaudoje ir 
tik lietuviškas laikraštis gali jį | 
pilnai pitenkinti. Pagaliau mū
sų kaikurie laikraščiai yra taip 
pajėgūs, jog jie sugeba, kad ir

Sveikiname DRAUGĄ naujuose 
namuose

PETE’S FOOD $TORE
ir “DRAUGO” stotis 

PETRAS ŠMITAS, sav. 
(prieš Šv. Jurgio bažnyčią) 

901 W. 38rd St., Tel. YArds 7-0087 
Chicago 8, III.

' Sveikiname 
D R A U G ft

i
naujuose namuose 

Antanas ir Genovaite 
MILAUCKAI

7900 W. lllth St.
TEL. GIBSON 8-4567 

Worth, Illinois

Sveikiname 
D R JI U G ft

naujuose namuose
ROYAL BLUE 

STORE
A. VALAVIČIUS 

A. ČEPĖNAS, K. BRENCIUS,

4359 SO. CAMPBELL AVĖ.
BI 7-9475

t Chicago 32, III.

Sveikiname 
D R A U G ft

naujuose namuose
,, j

COMMUNITY 
PHARMACY

C. KARECKAS, R. Ph.

5000 W. 16th St., Cicerd, III. 

PHONE OLYMPIC 2-0951

Sveikiname/
D R A U G ft

naujuose namuose

ONA BERECKIS, sav.
491? WEST 14TH STREET

Telephone TOwnhall 3-2216 

CICERO 50, ILL.

S ve i k i n a m e 
D R A U G ft 

naujuose namuose

UNIVERSAL SHOE 
STORE

3335 S. Halsted St., Chicago, III. 
A. ZALESKIS IR 

J. MARTIN AUSKAS
Savininkai

TELEFONAS YARDS 7-0425

Sveikiname 
D R A U G ft 

naujuose namuose

GUST IR MARTA 
STAKAUSKAI,

SŪNUS JUOZAS IR ŠEIMA
UŽEIGOS SAVININKAI 

4600 South Marshfield Avė. 
TEL. VIRGINIA 7-8470

Sveikiname D R A U G ft naujuose namuose 
ST. ANTHONY SAVINGS & 

LOAN ASSN.
1447 $. 49th St.. Cicero 50. III., tel. TO 3-8121-32

JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjas

Sveikiname D R A U G Ą naujuose namuose

Metrick’s Farm Food Company
STASYS ir MARIJA METRIKIAI

1804 W. 47th St. Chicago 9. III. YArds 7-8393

Sveikiname DRAUGĄ naujuose 
namuose

MID-WEST JEWELRY 
AND MUSIC

ANTANAS . P. ir BRONISLAVA 
LIAKAI IR ŠEIMA, sav. 

2014-16 W. 35th St., LA 3-0332
v Chicago, III.

Sveikiname DRAUGĄ naujuose 
namuose

ANNA NEMUNAS, sav.
Moderniškos Bučernes - Grosernės 
Mandagus Patarnavimas Visiems 
4524 S. Wood St., YArds 7-5973
Sveikiname DRAUGĄ naujuose 

namuose

KAZIMIERAS IR 
PRANCIŠKA WERTELKAI
Pristatytojas Augštos Rū&ig 

Saldainių
4558 S. Washtenaw av., YA 3-3713

Sveikiname 

D R A U G ft 
naujuose namuose 

JAMES TAVERN
IG. IR ONA PAURAZAI,

Savininkai

2932 VVest Pershing Road 

TELEPHONE VIRGINIA 7-8826

S v e i k i n a m e 
D R A U G ft 

naujuose namuose

UNIVERSAL 
Savings 8C Loan Ass’n

1800 SO. HALSTED ST.

TEL. HAYMARKET 1-2028

Sveikiname 
D R A U G ft 

naujuose namuose 
Mr. įr Mrs. Wm. J. 
KAREIVA

IR ŠEIMA
Savininkai

Kili K’s Liąuors & Taproom 
4644 SOUTH PAULINA STREET

TEL. BISHOP 7-9590 
Chicago 9, Illinois

Sveikiname DRAUGĄ naujuose 
namuose

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. California Avė. 
LAFAYETTE 3-3572

Sveikiname DRAUGĄ naujuose 
namuose

CONTINENTAL 
SAVINGS & LOAN 

ASSN.
4559 SO. PAULINA ST. 

Chicago 9, .111.
Telef. YArds 7-0145
V. P. PIERZYNSKI,

President____________

Sveikiname 
D R A U G ft 

naujuose namuose 

BLAISE STUDIO
PORTRAIT & COMMERCIAL 

PHOTOGRAPHY 
BLAISE KAZLAUSKAS, sav.

1X00 Lake St. Tel. Fllmore 4-2317 
Melrose Park, Illinois

Sveikiname DRAUGĄ, naujuose 
namuose

ONA BERŽANSKIENE
TAVERNAS

Turime Gero Alaus, Vynfc> 
ir Degtinės

2334 S. Hoyne Avė. FR 6-0670

Sveik iname
D R A U G ft 

naujuose namuose 
KAZIMIERAS 

ŪKELIS
Degtinė, Vynas, Alus ir Malonus 

patarnavimas

3436 S. Lituanica Avė.
Chicago, III. Tel. Virginia 7-9601,

Sveikiname DRAUGĄ naujuose 
namuose

Mr. & Mrs.
ALFRED VANCE

1424 S. 50th Avė., OLympic 2-5245 
ir TOvvnhall 3-9687

NAUJOSE PATALPOSE ŽENGTI
PRIEKIN IR STIPRĖTI

“DRAUG U I”
ir

TT. MARIJONAMS
nuoširdžiai linki

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St. WA 5-6015

Sveikiname
D R A U G ft

naujuose namuose

- M A I O R 
FURNITURE, Ine.

- 3207 SO. HALSTED ST.
Telefonas CAlumet 5-3207

Vedėjas E. RUDAITIS

Sveikiname
D R A U G ft 

naujuose namuose

Mr. & Mrs. Stanley P.
MAŽEIKA

IR
Mr. & Mrs. Tohn G. 

EVANS
(EVAN AUSKAS)

Sveikiname DRAUGĄ naujuose
namuose

ST. BRIEDIS & ST. PATLABA
2624 W. 69th St. Chicago, III.

TELEF. GROVEHILL 6-9361

Sveikiname DRAUGĄ naujuose 
namuose

L ABARAVIČIUS
7851 S. Westem Avenue 

TELEF. GROVEHILL 6-4789 
Chicago, Illinois

Sveikiname DRAUGĄ naujuose
namuose

DR. JUOZAS PAUKŠTYS
DANTŲ GYDYTOJAS

4253 Archer Avė. Ted. LA 3-4949

Sveikiname DRAUGĄ naujuose 
namuose

BRUNO KEPYKLA
Sav. B. MAdANSMS
3339-41 Lituanica Avė.

TEL. CLIFFSIDE 4-6376

.......................... '

Sveikiname
DRAUGĄ

• naujuose namuose

MRS. & MRS.
i POVILAS J. RIDIKAS

3354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911
■k-----------------------------------------r------------------------------------------------J

Sveikiname D R A U G ft naujuose namuose

KAZIMIERAS ir ONA MICKEVIČIAI
6116 So. Artesian Avė.

Sveikiname D R A U G ft naujuose namuose
BUTVILAS PRESS

MR. A MRS. GEORGE BUTVILAS
911 West 19th Place Chicago 8, III.

Phone: GAnal 6-1041
Spausdiname knygas, brošiūras, programas 

ir kitus prekybinius raštus.
% ■ ■

...r - - «

Sveikiname D R A U G ft naujuose namuose

KAZYS ČESNAUSKAS ir SŪNUS
6444 So. Troy Street Tel. VVAlbrook 5-7670 

ir GIbson 8-4938

Sveikiname 
D R A U G ft 

naujuose namuose 

43rd Street
• DRUG STORE
PRESCRIPTION DRUGGISTS

K. S. JONAITIS, R. Ph.

2735 W. 43rd St. Tel. VI 7-9695 
CHICAGO, ILL.

-4>

Sveikiname DRAUGĄ naujuose 
namuose

ZIGMUND ZUDYCKI
1646 W. 46th St. YArd» 7-0781

Sveikiname D R A U G ft naujuose namuose

MR. & MRS.
LEONARDAS F. BUKAUSKAS

10821 S. Michigan Avė. Tel. COmmodore 4-2228
- i »

Sveikiname D R A D G ft naujuose namuose

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-1138-1139

.................. ..........................
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LIETUVOS AUKSAS - GINTARAS
JONAS MIsKINIS, Amsterdam, N. Y.

Amžinosios mūsų jūros auk
sinės ašaros — gintaras — jau 
giliausioje senovėje plačiame 
pasaulyje išgarsino aisčių tau- Į 
tos, o ypatingai Sambijos pajū
rį, kur iš neatmenamų laikų gy 
vena senųjų prūsų giminės. Be į 
kitų, gintarą didžiausia brange
nybe' laikė senovės romėnai. 
Kronikose rašoma, kad Romos 
valdovų laikais gintaras už auk 
są buvo brangesnis ir garsiuose 
kovos žaidimuose geriausieji ko 
votojai buvo apdovanojami gin
taru. Kartą gintarui Romoje iš-Į 
sibaigus, Neronas pasiuntė di- j 
dėlę ekspediciją šiaurėn, Sambi 
jos pajūrin, kad iš tenai parga
bentų kuo daugiau “permato
mo aukso’’. Romėnai, ilgai ke
liavę, iš Baltijos pajūrio Romon 
sugrįžo su 13,000 svarų gin-

Alcmcns amžiuje puošdavosi 
gintaru

t
Lietuvoje, o taip pat ir Ryt

prūsiuose, buvo randama ginta-1 
rinių senoviškų karolių ir šiap 
apdrožinėtų gintaro gabalų, ka 
daise panaudotų pasipuošimo! 
tikslams. Net akmens amžiuje 
(2,000 m. prieš Kristų) žmonės 
jau buvo pamėgę gintarą. Ne
turėdami kitų įrankių, titnagi
niu peiliu iš didesnių gabalų 
išdrožinėdavo kąrolius, sagas 
ir įvairiausių formų amuletus, 
kuriuos už grandinėlio kabin- 
davosi aplink kaklą. Ypatingai 
vertingi yra senovės kapinynuo 
se atrasti gintaro papuošalai ir 
amuletai su išpjaustytais taške
liais ir kažką reiškiančiomis li
nijomis bei su dailiai iškapotais 
paslaptingais ženklais. Keletas 
tokių gintaro gabalėlių buvo 
Alytaus Dzūkų muzėjuje.

Ilgiau kaip tūkstantį metų po 
Kristaus Baltijos pajūrio gyven 
tojai galėjo gausingai žvejoti 
gintaro ir juo priekiauti. Ta
čiau padėtis žymiai pasikeitė, 
kai Prūsų kraštas ir pajūris pa
teko vokiečių ordino valdžion. 
Nuo to laiko vyko žiauri kova 
dėl gintaro; ji vyko įvairiausio
mis, net barbariškomis, priemo
nėmis.

Gintaras — medžio kraujas

Iš gintaro, senovėje buvo dro 
žinėjamos ir dievų statulėlės 

arba šventaisiais laikomi gyvu
liai. Tokių Vertingų brangeny
bių gausiai turėjo surinkęs Ka
raliaučiaus gintaro muzėjus, ku 

ris buvo žymiausia tos rūšies 
institucija. Čia lankytojai galė
jo pamatyti įvairių gintaro dir 
binių ir, be to, matyti gana di
delį originalų gintaro gabalą, 

sveriantį apie 16 svarų. Ekspo
natai nepaprastai įdomūs, ku
riuose buvo matomos lapų ir 
žolių nuospaudos arba įglausti 
visokie vabzdžiai, kaip vorai, 
musės ir kiti smulkūs gyvūnai. 

Viename gabele buvo matyti ga 
na didokas suakmenėjęs drie
žas. Stebint kitus gintaro ga
balėlius, aiškiai matyti, kaip vo
ras arba vabalas stengėsi išgel
bėti savo gyvybę, bet visdėlto 
priešistorinių pušų sakai, nuo 
medžių varvėdami, juos užliejo 
ir galutinai pribaigė. Kituose 
pastebima tik kažkokia vabz
džio kojytė, sparnelis arba gal
vutė. Sakai suakmenėjo su mil
žiniškų miškų medžiais po ka- 
žinkokių, šiandien jau nebeišti- 
riamų, sukrėtimų, pateko į Bal
tijos jūros gelmę ir čia išgulėję 
milionus metų. Daugumas tų 
medžių kartu su gintaru, srovei 
nešant, pateko į jūros dugną ir 
ten suakmenėjo. Taigi suakme
nėję pušų sakai yra mūsų gin
taras, kuris pateko į "mėlyno
sios žemės” sluogsnį, dengiantį 
jūros gelmę ne kur kitur, bet 
tiktai gyvenamuose pakraščiuo
se, prie Palangos ir kitur. Todėl 
Lietuvai ir tenka džiaugtis aud
rų metu į krantą išplaunamu 
Baltijos auksu.

Jūra, išmesdavo keletą 
lūkstančią svarą gintaro

Kaskart po stipresnių rudens 
ir žiemos audrų Lietuvos ir 
Sambijos pajūris būdavo gau
siai nusėtas mažais ir didesniais 
gintaro gabalėliais, įveltais į jū
ros gelmėje išaugusias ir ban

gų nuplėštas žoles. Tuomet žve 
jai ir šiaip gintaro mėgėjai po 
nakties bėgdavo prie jūros ir 
skubiai surinkdavo tą išmestą 
turtą.

1914 m. rudenį per vieną nak
tį jūra ties Palanga atidavė pus 
trečio tūkstančio svarų gintaro. 
1932 m. sausio mėnesį staiga už 
ėjusios baisios audros metih ban 
gos ties Kranto (Kranz) kuror
tu su mėlynos žemės sluogsniais 
į krantą išnešė virš 6,000 sva
rų Baltijos aukso. Tačiau tokių 
laimikių retai pasitaikydavo. 

Gintaro kasyklos

Jūros išmetamo gintaro nepa 
kako, nes tai negalėjo patenkin
ti gintaro industrijos reikalavi
mų, o jo vis buvo didesni pagei
davimai ir geresnis įvertinimas. 
Aštuonioliktajame šimtmetyje 
Kuršių kopose ir Sambijos smė
lėtoje žemėje atradus nemažai 
gintarp, kilo sumanymas įkurti 
kasyklas. Viena 1860 m. buvo' 
įrengta Juodkrantėje, kita — 
Sambijoje, netoli Palmininkų. 
Juodkrantės kasykloje darbas 
vyko gana gerai, dėlto greitu 
laiku atsirado reikalas darbinin 
kų skačių padidinti nuo 6 iki 
21. Čia buvo kasmet iš jūrų 
dugno iškelta per 100,000 sva
rų gintaro, o kartais ir daugiau. 
1883 m. Juodkrantės kasykla 
buvo uždaryta, nes ją nukonku
ravo Palmininkų kasykla, kuri 
kasmet iškasė gintaro po kelis 
šimtus tonų.

Pažymėtina, kad gintaro tek
davo rasti ir Dzūkijoje. Po au
dros išmesdavo gintaro smul
kučių grūdelių Nedzingės eže
ras Alytaus apskr. Luksnienų 
kaime kasant šulinį apie 15 pė
dų gilumoje buvo rastas dido
kas gintaro gabalas.

Palmininkų kasykla buvo vie 
nintelė tokios rūšies. Iš čia daug 
vokiečiai neapdirbto gintaro 
eksportuodavo į kitas pasaulio 
šalis. Jo iš Palmininkų gaudavo 
ir Palangos dirbtuvės, nes žvejų 
sužvejojamo gintaro jiems neuž 
teko.

Gintaras — asmens kultūros 
išraiška

Įvairūs gintaro dirbiniai labai 
buvo mėgiami Lietuvos neprik
lausomybės metu ne tik* lietu
vių; jie mielai buvo parkami ir 
svetimtaučių, turistų. Ypatin
gai tie, kurie gyveno toliau nuo 
gintaro kranto, jį-brangino la
biau už patį auksą.

Palanga buvo turtingiausia 
gintaro išdirbiniais. Vasaroto
jai kiekvienais metais daug gin
taro puošmenų išpirkdavo. O at 
vykę į Palangą Amerikos lietu
viai, taip pat ir kiti užsieniečiai, 
pirkdavosi įvairiausių dalykė
lių, kaip karolių, apyrankių,' 
kryželių, statulėlių ir kitokių) 
gintarinių puošmenų. Gražu bū-j 
davo mafyti mūsų lietuvaites 
puošiantis prie tautinių drabu
žių gintariniais karoliais. Dai
lesnio papuošimo, rodos, ir įsi
sąmoninti buvo neįmanoma. 
Daug kas stengėsi *įvarių ginta
ro dirbinius skoningai pritai
kinti ir prie modernaus kamba 
rių įrengimo. Vadinasi, lietu
viškiems namams tauta duoda 
savotišką antspalvį; tai yra tam 
tikros asmens kultūros išraiška.

Gintaru lietuvės puošdavosi 
su tam tikru pasididžiavimu 
ne tik dėlto, kad gintarą mums 
duodavo mūsų Baltijos jūra, 
bet kadangi tai buvo ir didžiau
sia retenybė. Mokslininkų tik
sliu apskaičiavimu, gintaro am
žius siekia 34 — 40 milionų me
tų. Reiškia, kur dabar banguo
ja Baltijos jūra, proamžių lai
kais ošė dideli gintaro miškai.

Sveikiname 
D R A U G Jį 

naujuose namuose

GRANT WORKS
COAL & OIL

ADAM BERNADISIUR, Snv.

16th ir 49th Ct.
Cicero, Illinois

PAĘROLIS

O’Connor, prezidentas tbndo kovai su vaikų paralyžium, stovi 
su savo sužadėtine Royal New Yorke. Jo liudininku buvo polio vais
tų išradėjas dr. Salk. Be minėtų nuotraukoj matyt Mrs. Casholl. (INS)

TECHNIŠKOSIOS SPAUDOS RAIDA
Pirmosios nuo medžio blokų; 

spausdinamos knygos pasirodė 
tolymuose rytuose VI šimtme 
ty. Šių knygų tekstas ir iliustra
cijos buvo medyje išgraviruoti. 
Pirmasis tokių knygų spaustu
vininkas (868 m.) buvo kinietis 
Wan Chieh. Diamond Sutra iš
spausdinto] knygoj randame ga
na augštą spaudos meną su iliu
stracijom. Tų laikų geriausi ka
ligrafai parašydavo patvirtin
tus tekstus, kurie vėliau rūpes
tingai specialistų būdavo išpjau 
stomi į medžio blokus. Spaustu
vininkas Feng Tao (kiniečių Gu- 
tenbergas) atspausdino 1167 .m. 
senovės kiniečių klasikų knygą, 
kurios 1 egzempliorius dabar 
yra Chicagos muzėjuje.

Nuo medžio- blokų spauda tu
rėjo įtakos į žaidimų kortų ga
mybą ir platų jų vartojimą. X 
šimtmety tokių žaidimų kortų 
spausdinimas ant popieriaus pir 
miausiai pasirodė Kinijoj. Vė
liau europiečiai tokių kortų 
spausdinimą įsivedė pas save. 
Vokietijoj jau 1377 m. tokios 
kortos buvo atspausdintos ir 
žmonių plačiai vartojamos. Kor
tų gembleriavimas išsiplėtė ir 
dėlto jų vartojimas valdžios 
draudžiamas (1380 m. uždraus
ta Nuernberge, 1397 m.—Ulme, 
1400 m. — Augsburge).

Nuo medžio blokų spauda su
teikė galimybių gaminti šventų
jų paveikslus, vokiečių vad. Hei 
ligen. Toki medyje išpjaustyti 
šventųjų paveikslai atspausdin
ti atskirais lapeliais būdavo par 
davinėjami piligrimams Romoj. 
1410 m. buvo atspausdinti šie 
šventųjų paveikslai: Bėgimas į 
Egiptą, Šv. Dorotėja, Švw Seba- 
stionas, Šv. Kristoforas neša 
mažąjį Jėzų per upės srovę ir 
kt. Paveikslų serija su mažes
niu ar didesniu tekstu būdavo 
susiuvami ir tokiu būdu pasida
rydavo atspausdinta medžio blo 
ko knyga. Tokių knygų išleidi
mo tikslas — popularinti bibli
jos istoriją. Tokios knygos pasi
rodė 1350 m. Tokių knygų tek
stai buvo rašomi lotynų, pran
cūzų ir vokiečių kalbomis. 

Spaustuvių įrengimas
Pirmosios spaustuvės Euro

poje įrengiamos tarp 1436 — 
1450 m., pirmiausia Vokietijoj, 
o vėliau — kituose kraštuose.

Bet pavienes raides pirmas ( 
pradėjo gaminti kinietis Pi Shen

Sveikiname 
DRAUGI 

naujuose namuose

LIETUVIU UŽEIGA
ANELE BELINIS,

Savininkė

122 Eant 10({ St.
į . r

PULLMAN 5-2533

Sveikiname DRAUGĄ naujuose 
namuose

JUSTIN KULIS
VAISTININKAS 

VVholesale and Retail 
Botanical Drug* and

Patent Medicine
3259-3261 S. Halsted St. VI 2-9584

tarp 1050 — 1061. Kitas kinie
tis Wan Chen 1314 m. raides 
gamina iš medžio ir šios raidės 
buvo plačiai vartojamos. Iš me
talo išlietos raidės pirmiausia 
pradėtos vartoti Korėjoje apie 
1403 m.

Europoje spaudos išradėjas 
Jonas Gutenbergas, gimęs 
prie Mainzo, Vokietijoj, 1400 m. 
Apie 1930 m. Gutenbergas atsi
duria tremtyje ir įsikuria Stras- 
burge, kur ir pradėjo bandy
mus raides iš metalo gaminti ir 
knygas spausdinti. Jis atspaus
dino pirmąją Europoje knygą 
— Šven. Raštą; pradėta spaus
dinti Strasburge ir baigta vėliau 
Mainze. Tame pat mieste Jonas 
Fust ir Petras Schoeffler at
spausdino Psaltar, kuri taip* pat 
laikome pirma datuota ir atspau 
sdinta knyga (1437).

Vėliau pradėjo steigtis spau
stuvės kituose Europos miestuo 
se, kuriuose pradedamos spaus
dinti knygos ir laikraščiai.

1566 m. Strasburge ir Baze
ly pradėta spausdinti žinių la
pai, 1618 m. Italijoj ir Danijoj 
pasirodo laikraščiai. Po dviejų 
metų Amsterdamo spaustuvi
ninkai išleidžia laikraščius pran 
cūzų ir anglų kalbomis. 1631 m. 
pirmasis prancūzų laikraštis pa 
sirodo Paryžiuje, vardu Gazette. 
1660 m. Vokietijoje pasirodo 
Leipziger Zeitung. Po penkių 
metų Anglijoje pasirodė Lon
don Gazette.

Nuo 1830 m. pakilus techni
kos pažangai, įkinkius elektrą, 
atsirado įvairių pagerinimų 
spaudos gamyboje. Įvairios 
spaudžiamos mašinos, nuo plok 
čiųjų iki rotacinių, pagreitino 
tiek knygų, tiek laikraščių 
atspausdinimą. Atsiradus cin- 
kografijai, knygos ir laikraš
čiai gausiai iliustruojami.

Pirmosios knygos ir laikraš
čiai buvo renkami rankomis, ir 
darbas ilgai užsitęsdavo. Išra
dus raidžių renkamas masinas 

linotypus, intertypus, spau
dos darbas pagreitėjo.

1909 m. "Draugas” renka
mas ir spausdinamas Wilkes 
Barre, Pa. 19 12 m. “Draugas” 
perkeliamas į Chicagą, kur vie
noj vietoj buvo renkamas ir ki
toj vietoj spausdinamas.

1920 m. “Draugas” persikėlė 
į West Sidę, kur vienoj vietoje 
būdavo surenkamas ir ten pat 
rotacine masini spausdinamas.

Š. m. pavasarį "Draugu'” per 
sikėlus į nuosavas moderniškus 
namus, kur yra gana erdvios 
patalpos mašinų skyriui, rin- 
kyklai su oro atšaldymo įrengi
mais. Įgytos dvi naujos maši
nos, plokščioji žurnalams ir kny 
goms spausdinti ir rotacinę ma
šina dienraščiui spausdinti. Da
bar “Draugo” spaustuvė turi 4 
raidžių renkamas mašinas, ku
riomis surenkamos knygos, žur
nalai ir dienraštis “Draugas”.

—Pr. Šul.

Nauji išradimai
Amerikietis inžinierius išrado a- 

kinius, kurie neleis automobilio vai 
ruotojui užmigti prie vairo. Aki
niuose įrengtas miniatiūrinis elekt
roninis prietaisas, kuris seka blaks 
tienas. Jei tokius akinius turįs vai
ruotojas užmerkia akis ilgiau, negu 
dvi sekundes, išgirstamas žadintu- į 
vo įsoėjantis signalas. Reikia ma
nyti, kad tokius akinius nepoilgo 
galės įsigyti kiekvienas vairuoto
jas.

S v e i k i n ame 
DRAUGA

naujuose namuose

STANLEY
CLEANERS

s. šimulis, sav.
CLEANING and DYKINU 

2150 S. Hovne Ave.. VI 7-6494

sveikiname DRAUGĄ naujuos*, 
namuose

ANTANAS VASILIAUSKAS
MAISTO KRAUTUVE

1345 So. 49th Ave.
Cicero, III.

Sveikiname DRAUGĄ naujuose 
namuose

LIETUVIŲ RAUDONOS 
ROŽES KLUBAS
Valdyba 1957 met.

W. C. JANKAUSKAS, J. KLIMAS, 
A. B. PETKUS, K. P. DEVEIKIS, 
BEN TUMAVTCE, JUL. ZAURA, 

JON. ZAURA, C. GENIS
M. KINIZIK,

ADOMAS VAITKEVIAIUS 
Angliy Ir Alyvos 

Pardavimas
Telef. REpublic 7-5803■
Visų rflšlų namų apšildymo 

sistemos įvedima*, 
perdirbimą* ir pataisyma*.
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas.

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulino Strert
Telef. PRospeet 6-7969

Sveikiname DRAUGĄ naujuose 
. namuose

ŠIMAITIS REALTY
2737 West 43 rd Street

____________CL 4-2390___________

Sveikiname 
D R A U G JĮ 

naujuose namuose

ILLINGTON
STUDIO
FOTOGRAFAI

ADAM ZALATORIS ir P. BANYS
Savininkai

2258 W. Cermak Rd. VI 7-7393

S v e i k i n ame 
DRAUGA 

naujuose namuose 

MIDWE ST 
SERVICE STATION
2335 S. Westem Ave. Chieago, III.

PHONE VIRGINIA 7-6681 
PHILLIPS “66” PRODUCTS — 
Motor Oils, Range and Fuel Oils

Skaitykite' Draugą”! 

Remkite (litu. Draugą!

Klepsidra
Senovės žmonės, turėdami ra

mų ir laimingą gyvenimą, ne
skaičiavo laiko. Jiems užteko 
saulės. Tik žymiai vėliai Nilo 
pakrantėse egiptiečiai pradėjo 
dalinti dieną dalimis. Nuo auš
ros iki vidurdienio šešios dalys, 
ir nuo vidurdienio iki saulėlei
džio šešios šešios dalys. Tokiu 
būdu diena buvo padalinta į dvy 
lika dalių.

Apie 1400 m. prieš Kristų bu
vo išrastas pirmasis laikrodis 
vardu klepsidra. Tai vandens 
laikrodis, susidedąs iš dviejų in
dų su skylutėmis, kad per jas 
galėtų išbėgti vanduo arba smė
lis. Tas perbėgimas iš vieno ind0 
į antrą užėmė lygiai dvylika 
dienos padalinimų.

Šiandieninis laikrodis matuo
ja jae tik valandas, bet ir minu
tes ir sekundes. Jis šiandien yra 
gyvenimo būtinybė. Jį rasime 
kiekvienuose namuose. Jis pri
mena laiko prabėgimą, ženklina 
džiaugsmo ir skausmo, gyveni
mo ir mirties valandas. B. M.

Sveikiname DRAUGĄ naujuose 
namuose

3 PS UŲUORS
KASULAITIS, Sav.
5000 W. 14th St.

Cicero, III.

Sveikiname DRAUGĄ naujuose 
namuose

JOHN’S FOOD MAUT
John and Stellą Butvilas

1501 S. 49th Ave. OL 2-3722
Cicero III.

Sveikiname DRAUGĄ naujuose 
namuose

DR. B. C. BRUŽAS
DANTISTAS

4003 Archer Ave. YArds 7-7772

Sveikiname DRAUGĄ naujuose 
namuose

A. LUKAUSKI
4830 W, I4th St. Clcerd, III.

Sveik in am e
DRAUGĄ

naujuose namuose
LIETUVOJ STATYBOS 

BENDROVE

MŪRAS
JONAS STANKUS

Raštinė* ir buto telefoną*
PRoapeet 8-2013

6800 S. Campbell Ave.
Chieago 29, III.

I

Sveikiname DRAUGĄ naujuose 
« namuose

WESTW00D LIŲUOR STORE
Rinktinių Vynų, Likerių ir Alų 

ALEX SH1MKCNA8, sav. 
2441 W. 69th St., PRospeet 6-5951
Sveikiname DRAUGĄ naujuose 

namuos*
JONAS KARVELIS

3322 So. Halsted St.
TEL. YARDS 7-0677 

Chieago 8, III.

Sveikiname DRAUGĄ naujuose 
namuosa

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Ava. Virginia 7-00861

Sveikiname 
DRAUGA 

naujuose namuose

STEPONAS C I1ACKAWICZ
2424 W. 69th Street 
2314 W. 23rd Place

REpublic 7-1213 
Virginia 7-6672

DOVANOS Į LIETUVĄ
INTERNATIONAL, PARCEL SERVICE bendrovė siunčia j LIETUVĄ 

ir Rusiją. (Sibiran) siuntinius su įvairiomis gėrybėmis: angliškom
medžiagom, maistu, avaline, vaistais, mašinas SINGER, akordeonus 
HOHNER, dviračius, laikrodžius ir daug kitokių dalykų, šie daiktai pri- 
'statomi iš Anglijos bei Švedijos. VISI mokesčiai yra apmokėti siuntėjo, 
gaunant siutinį mokėti nieko NEREIKIA. Pristatymas garantuojamas 
100%, pilnas DRAUDIMAS.

W-7 ORO PAŠTU.....................$38.00
50 GM Streptomycin a 1 gm.
1000 tablečių Rimifon 

Roche a 50 mgm

W-» ORO PAŠTU .................. $33.50
200 tablečių Butazolidin a 100 mgm 
200 tablečių Serpasil a 0.25 mgm 
200 tablečių Athophan
250 tabl. Vitamin B-12 a 10 mlcr.

G-l» .............................................. $40.50
3 jardai vilnonės medžiagos mo

teriškam paltui (mėlyna ar pilka 
spalva ir visi reikalingi priedai 
(pamušalai, kišenės, siūlai ir kit.).

3 jardai vilnonės medžiagos suk
nelei Afgalaine. visokių spalvų.

S-13 ............................
20 svarų Cukraus

S-14 ......................................
20 svarų grynų taukų

S-t7 ......................................
10 svarų grynų Taukų 
10 svarų Cukraus

$13.50

$23.50

$20.50

G-21 .............................................. $00.50
3 jardai vilnonės vyriškam pal

tui medžiagos — pilka, mėlyna, ru
da. Visi reikalingi priedai (pamuša
las, kišenės ir kiti dalykai).

3 įį jardų vilnonės medžiagos vy
riškam kostiumui su visais reika
lingais priedais.

Mūsų bendrovė siunčia labai pigiomis kainomis ORO PAŠTU įvai
riausius vaistus. Mes išsiunčiame vaistus pagal Jūsų reseptus gauOis iš 
Lietuvos. Užsakant į Sibirą, prie nurodytų kainų pridėkite — Oro Paš
tui $5.50, kitiems $1.50. Rašykite mums lietuviškai, pdašydami visokių 
informacijų. Naudokitės mūsų patarnavimais, nes mes turime daugmetini 
patyrimą. PRAŠYKITE ■MŪSŲ KATALOGU.

PRAŠYKITE MOŠŲ KATALOGŲ.

INTERNATIONAL PARCEL SERVICE
4102 Archer Ave., Chieago 32, lll. Tel. FR 6-6309

C|/|D’C SELF wl\lr SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

AU PHONES — WKLBROOK 5-8202
JUNE-B4RŽELI0 29, 21 ir 22 d. d

MONNET, IMPORTED COGNAC Fifth $4.98

IMPORTED 10 Yr. OLD BRANDY Fifth $3.69

HENNESSY THREE STAR COGNAC, Fifth $5.09

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $jį.89

KIJAFA WINE Fifth $|.69

CINZANO VERMOUTH
Dry or Swwt Fifth J.|39

BUOY LAGER Imported German Beer 1
Case of 24 bottles Case $6.95

WURZBURGER, GERMAN BEER
Case of 24 bottles Case $7.50

HEINEKENS IMPORTED BEER. Case
of 24 bottles $725

AMSTEL IMPORTED HOLLAND BEER
('ase of 24 «ans s Case $7.95

i
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LIETUVIŲ SPAUDOS CENTRO 
' ĮKURTUVĖS

Senąją virtą prisiminus

Kiekvienas, kas lankėsi seno
joj "Draugo” redakcijoj, prisi
mena tą skurdų vaizdą. Nešva
riame triukšmingame Chicagos 
kampe, sename apdulkėjusiame 
name, su daugybe medinių prie
statų ir pertvarų, mažuose, tam
siuose kambariuose, koridoriuo
se ir laiptuose triūsė mūsų tėvai 
ir broliukai: rašė, skaitė, kirpo, 
klijavo ir tarėsi. O čia pat, gi
liai po pačia gatve, rūsyje die
ną ir nakty ūžė mašinos, dirbo 
spaustuvininkai tamsumoje ir 
be oro. Mažai kas, patogiai sė
dėdamas ir skaitydamas "Drau
gą” ar lietuviškąją knygą, pa-J 
galvojo, kokiose sunkiose sąly
gose ji buvo spausdinama.

Bet štai darbas jau pasidarė 
nebeįmanomas. Senos mašinos 
gedo, o naujų nebebūtų kur ir

riaus sandėlis, ekspedicija, dar
bininkų patalpos ir šildymo bei 
oro Vėsinimo įrengimai. Čia grin 
dys medžio plytelių. Visa pietų 
siena įstiklinta, kuri apšviečia 
darbo vietą.

Administracijos, redakcijos 
patalpos ir dalis spaustuvės turi 
oro vėdinimo sistemą.

Vienuolyno architektūra

Vienuolynai, turėdami amžiais 
skaičiuojamą istoriją, susikūrė 
ir savo logiškas bei gražiąsias 
architektūrines formas. Religi
nės kongregacijos, atlikdamos 
uždavinius šitame pasaulyje, 
įvairiais laikais keitė ir moder- 
nino priemones, bet pagrindiniai 
tikslai ir tradicijos pasiliko tos 
pačios.

Jei ir netaip tolimoje praeity
je galima buvo sutikti vienuolį,

statyti. Jau ir senas namas sun- j°JanU ant arklio ar asilo nu-
garos ir skelbiantį Dievo žodįkiai teatlaikė nuolatinį virpėji

mą ir apkrovimą. T? Marijonai, 
ilgai svarstę, ryžosi dideliam žy
giui — pasitikėdami tautiečių 
parama, nutarė statyti naujus 
rūmus.

Jau 1954 metų žiemą “Drau
go” skaitytojai ir lietuvių visuo
menė pamatė pirmuosius eski
zus busimųjų pastatų prie 63- 
čios gatvės. Pradedamas projek
tavimo darbas sparčiai būta va
romas pirmyn. Kiekvienas klau
simas, kiekviena smulkmena bu
vo atidžiai svarstoma glaudžiai 
bendradarbiaujant su tėv. mari
jonais. Ir taip 1955 metų vasa
rą projektai buvo paruošti sta
tybai. Visą darbą spaustuvei ir 
vienuolynui sudarė 36 didelio for 
mato lapai, stora specifikacijų 
knyga ir daugybė atskirų deta
lių brėžinių. Tais pačiais metais 
rudenį bendrovė “Neris”, vado
vaujama inžinieriaus Juozo Au- 
gustinavičiaus-Augusto, laimėju 
si varžytines, pradėjo darbą. 
Inž. Augustinavičius neapvylė 
tėvų marijonų pasitikėjimo. A- 
budu pastatai sparčiai augo : ū- 
žė mašinos, buldozeriai kasė kie
tą žemę, sunkvežimiai vežė me
džiagas, keliasdešimt įvairių 
specialybių darbininkų triūsė 
darbe. Nežiūrint kelias savaites 
užtrukusio streiko, darbas buvo 
užbaigtas jau 1957 metų pra
džioj, ir'tėvai marijonai, be gai
lesčio apleidę savo senas patal
pas, persikėlė į naują vietą. 

Atsilankysime — pamatysime

Ateinantį sekmadienį, birželio 
23 dieną, Jo Eminencija kardi
nolas Samuel Stritch, Chicagos 
arkivyskupas, pašventins nau
jąsias patalpas, o plačioji visuo
menė galės apžiūrėti šį naują 
mūsų kultūros židinį.

Važiuojantieji 63-čiat gatve, į 
vakarus už Pulaski Avenue, len
gvai pastebės naujus, išsiskirian 
čius iš aplinkos savo spalvingu
mu ir forma, pastatus. Vienas, 
toliau į vakarus, tai “Draugas” 
ir Lietuvių Katalikų Spaudos 
centras, kitas — atokiau nuo 
gatves triukšmo — Tėvų Mari
jonų vienuolynas.

“Draugo” paprastos, moder
niškos architektūros formos sim 
bolizuoja techniką bei minties 
ir spaudos pažangą. Tiktai dalis, 
kurią užima redakcija ir admi
nistracija, yra dviejų augštų. 
Spaustuvei ir sandėliams skirtos 
patalpos yra vieno augšto, švie
sios ir erdvios.

Liekni šviesiai raudonų plytų 
pilastrai skiria šešias grupes di
džiulių lankų, gi pirmą ir antrą 
augštą skiria žalios terra cottos 
plokštės. Arčiau įėjimo yra kny
gų ir religinio meno vitrina, taip 
pat įrėminta terra cottoj. Virš 
jos didelėmis plieno raidėmis 

• blizga užrašas “DRAUGAS”. 
Siaurės rytų kampe stiklinės du
rys veda į didžiulę salę: tai ad
ministracija, knygų pardavimas 
ir paito skyrius. Terrazzo grin
dys. Plačiais marmoriniais laip
tais patenkame į antrą augštą, 
kur yra administratoriaus ir re
daktorių kambariai. Plati halė 
tarp atskirų kambarių bus nau
dojama susirinkimams ir ma
žiems pobūviams.

Vakarinėje pastato dalyje y- 
ra pati spaustuvė, didelis popie-

o žodžiui skelbti turi moderniš
kiausiai įrengtas spaustuves, ra 
dijo ir televiziją.

Ir naujame T. Marijonų vie
nuolyne stengtasi išspręsti dvi 
architektūrines problemas, bū 
tent, moderniškas tėvų gyvena
mas ir darbo patalpas suderinti 
su tradiciniais elementais ir for
momis.

Vienuolyno planas turi tris 
grupes darniai tarp savęs su
jungtų patalpų: i iešąsias, kurias 
lanko ir žmonės nepriklausą tai 
kongregacijai, privačias tėvų ce
les su darbo, posėdžių kamba
riais ir valgykla ir trečioji dalis 
vienuolyno paskirta maldai ir 
susikaupimui — koplyčia su pla
čiu išėjimu į meditacijos kiemą, 
kurį tveria augštas mūras su 
tradicine vienuolynų arkada ir 
bokšteliu kampe su Dievo Moti
nos statula.

Iš Killbaum gatvės pro kuklų, 
paslėptą už dviejų mūrinių ar
kų, vienuolyno pagrindinį įėji
mą patenki į erdvų vestibulį, 
kuris skirsto vienuolyno svečius 
į pasimatymo ir pasikalbėjimo 
kambarius, atskirtus nuo vesti
biulio plačiomis įstiklintomis an
gomis ir durimis. Viešosios pas
kirties patalpos — vestibiulis ir 
pasimatymų-pasikalbėjimų kam
bariai yra išbaigti prabangiau 
— su ąžuolinėmis lentomis ir 
matiniu stiklu, kuris duoda švie 
są vestibiuliui ir tuo pačiu pa
likdamas privatumą pasikalbėji
mų kambariuose. Čia ir pasibai
gia pasauliečių lankytojų terito
rija. Už storų, kuklių durų pra
sideda privatus tėvų marijonų 
gyvenimas. Platus koridorius 
skirsto tėvus ir broliukus į jų 
kukliai išbaigtas celes ir darbo 
kambarius.

Pirmas augštas

Pirmame augšte, vidurinėje 
pastato dalyje, yra dvi didelės 
ir gražios patalpos: tai posėdžių 
-pasitarimų kambarys ir tokio 
pat didumo valgomasis. Abi šios 
patalpos yra perskirtos sustu- 
miamomis durimis, kad, reika
lui esant, būtų galima sujungti 
į vieną. Graži stiklinė siena ski
ria jas nuo koridoriaus, tuo su
darydama įspūdį platesnių ir erd 
vesnių patalpų ir atidarydama 
vaizdą j sodelį. Iš valgomojo 
kambario durys veda į moderniš 
kas virtuvės patalpas, laiptus į 
rūsį, virtuvės personalo kam
barius, visai atskirtus nuo vie
nuolyno, ir antraeilį, virtuvės rei 
kalams vartojamą, išėjimą. » 

Koplyčia

Praeidami pro šalį valgomojo 
ir posėdžių kambario, patenka
me į trečiosios paskirties patal
pas, vienuolyno gyvenimo židinį 
— koplyčią. Koplyčia, nors bū
dama nedidelė, 40 žmonių talpos, 
bet, pavartojus jai tinkamas ar
chitektūros formas, įgavo tikrą, 
mistinę Dievo namų nuotaiką, 
kurioje lengva susikaupti mal
dai ir auksinę terra cotta.su už
rašu “Avė Maria”, jungia vari
niu stogu dengtą koplyčią su at
viru, apmąstymams skirtu, kie
mu. Didysis altorius su Komu-i

UTENRAfiTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIB

Naujieji Tėvy Marijonų vienuolynu ir “Draugo” rūmui, kuriuose spausdinamas ne tik dienraštis, bet žurnalai, knygos ir kiti spaudos darbai 
atliekami. Šių rūmų šventinimas įvyksta rytoj.

turi šoniniai altoriai yra iš spal- vios patalpos, skirtos bendra-
voto užsieninio marmoro. šeši darbių susirinkimams, bet dėl
dideli langų vitražai pripildo i lėšų stokos dar neišbaigtos.
koplyčią spalvota nuotaikinga ......... ,x • * , • . . .. , Lietuviu liaudies meno }takasviesa. Auksines terra cottos ka
piteliai ir dekoruota frize jun- Negalima būtų praeiti nepas- 
gia į vieną vainiką keramikoje tebėjus bokšto formoj ir jo už- 
dailininkės įrašytą Kristaus kan baigime, kolonų kapiteliuose, 
čių kelią. auksinėj frizėj, koplyčios įėji-

Koplyčios vidus dar nėra iš-|me- ornamentiniuose kryžiuose

kos.tėvai marijonai * įstengs gerų 
žmonių pagalba savo šventovę Į Tradicine architektūra -^"vie- 
papuošti iki galo. Balkonėlis ga- nuolynas ir modernioji architek 
le koplyčios turi įėjimą iš antro tūra — Katalikų Spaudos cent- 
augšto koridoriaus, kur tėvai ras išreikšti pagal savo funkci- 
ir broliukai, kuriems amžihs ne- ją skirtingomis formomis, bet 
beleistų nulipti į pirmą augštą,, sujungti vienodomis spalvomis, 
galėtų iš ten pasimelsti ir iš- i Ir vienam, ir antram pasta- 
klausyti šv. mišių. Visas antras į tui buvo vartojamos tos pačios 
augštas yra skirtas vienuolių j gražios šviesiai raudonos ply- 
celėms ir, be to, tėvo provincio-, tos su žalios terra cottos užbai- 
lo darbo ir gyvenimo kamba- gimais; visa tai darniai surišo 
riams. - į į vieną, krintančią į akis savo

Rūsyje, be katilinės, maisto į rimtimi ir spalvų žaismingumu, 
sandėlių ir skalbyklos, yra ir erd Į T. Marijonų sodybą.

bažnyčioje ar neretai ir turga- baigtas visiems aiškių prie. ir kitose turtingose vienuolyno 
vieteje, tai šiandien Jis vartoja tikimasi, ateityje I italėse mūsų liaudies meno įta-

“DRAUGAS” PAVYZDYS NEW YORKUI
TITAS NARBUTAS, New York

Prie pusryčių stalo sėdime:. jie įstengia katalikišką dienraš- 
olandas, vietnamietis, airis, amejtį išleisti? 
riketis ir lietuvis. Žvilgterim ' . . . .. ....
laikrascius, kokios naujienos. ... ..... y „ visi katalikai.

paimu raugą . , I — Tai kodėl New Yorko ka-
— Koks čia laikraštis? — už-, talikai neturi savo dienraščio?

klausia olandas.
— Tai lietuvių katalikų dien

raštis šiame krašte.
— O aš maniau, kad katali

kai Jungtinėse Amerikos Vai-' 
stybėse katalikiškų dienraščių 
neturi.

— Anglų kalba neturim, — 
prisipažįsta amerikietis. O, kito
mis kalbomis tik neseniai suži
nojau, kad turime. O kaip Olan
dijoje? Ar ir jūs turite katali
kiškų dienraščių?

— Olandijoje yra apie penkis 
milionus katalikų, o katalikiškų 
dienraščių turime dvidešimt ke
turis.
' — Dvidešimt keturis? — la

biausiai nustemba vietnamietis. 
— Ar tik nejuokaujate? Kaip 
jie gali išsilaikyti? Nevv Yorke 
yra daugiau trijų milionų kata
likų ir negali išleisti katalikiško 
dienraščio. Katalikams svarbias 
žinias, net Vatikano naujienas, 
pirmiausia skaitome nekata likiš 
kuose laikraščiuose. Ir kartais 
tos žinios ne visai tikslios. O 
kiek lietuvių yra Chicagoje, kad

Paula Radel, 3 m. amžiaus mergaite, švenčia savo paskutinį gim- 
(INS)nijos grotelėmis, taip pat ir ke-, tadienį, Miasaillon, O., kadangi ji serga kraujo vėžiu.

— pažiūri vietnamietis į niujor
kietį. z

— Čia biznio reikalas, — mė
gina aiškinti olandas.—Su dien
raščiu biznio nepadarysi. Reikia 
idealizmo. Nesakyčiau, kad 
Amerikos katalikai idealizmo ne 
turi. Jie turi gražias parapijas, 
puikias mokyklas. Bet neapsi
moka, tai ir nepradedą. O reikė
tų, kad kas pradėtų, kad ir su 
dideliu pasiaukojimu. Mėginimų 
buvo, bet neištesėta. Nors tokį, 
kaip lietuvių “Draugas”, galėtų 
pradžiai išleisti.

■— “Draugas” yra mūsų, lie
tuvių katalikų, pasididžiavimas 
ir pavyzdys kitiems, — pagalvo
jau. Taip ir kyla gal ir perdrąsi 
mintis: o kad čia gimę lietuviai 
pradėtų organizuoti katalikišką 
dienraštį anglų kalba. Juk turi
me gabių’žurnalistų ir idealių or 
ganizuotojų, kurie dirba ir taip 
nelietuviškiems - laikraščiams. 
Tai būtų istorinis įvykis Ameri
kos katalikų gyvenime. Nema
nau, kad tai pakenktų “Drau
gui”, o galėtų jį net paremti.

“DRAUGAS” TAPO DVARININKU
(PREL. M. KRUPAVIČIAUS ŽODIS)

Mielas DRAUGE,

Pasitaiko, kad stambus ūki
ninkas nusigyvena ligi stubel- 
ninko, o stubelninkas prasisie
kia ligi šimtapūrio storkaklio. 
Pats pasirinkai geresnę dalį — 
iš sklypininko išėjai į dvarinin
kus. Palikai šiaudinę pastogę su 
mažomis kamaraitėmis, kur sau 
lės spindulys neprasiverždavo, 
ir įsikūrei erdviuose ir šviesiuo
se rūmuse. Tad sveikinu šia į- 
kurtuvių proga irlinkiu nesu- 
ponėti, neišsilepinti, neišpuikti 
ir savo darbą varyti padidinta 
energija ir platesniu užsimoji
mu. Gyvendamas ant siauro rėžė 
lio ir dirbdamas tik primityviu 
kastuvu ir kauptuku, sėjai pil
nomis rieškučiomis lietuvišką 
grūdą į išeiviškos svetimos kait 
ros plikinamas širdis. Apsigyve
nęs akim sunkiai aprėpiamuose 
plotuose galėsi paleisti galingus 
traktorius bei kombainus ir jau 
nebe rieškučiomis, bet moder
niausiomis sėjamomis mašino
mis berti geriausią grūdą į išei- 
vystės suvargintas širdis ir nos
talgijos ar dolerizmo graužia
mas ir alinamas sielas.

Gaivink ir stiprink lietuviuo
se viltis, kovingumą ir aukingu-
mą, saugok ir gaivink lietuvy. Gyveno medln5je pakrypusioje
bę, rikiuok į nepalaužiamas gre
tas kovai su priešu baisiu ir lai
mėk Lietuvėlei laisvę ir neprik
lausomybę.

Nusisundi, DRAUGUŽI, sko
lomis. Skola — ne vargas. Sko
la — turtuolio pažymys. Tik 
turtuolis gali turėti skolų, uba
gui gi niekas neskolina. Tene- 
silpnina Tavęs kad ir akimirkos 
nusiminimas. Pakelti Tavo nuo
taikai pridedu prie šio savo gri- 
norišką grašį iš savo susibliauz- 
gusios mašnelės. Aukso kalną 
jau radau. Dabar jieškau tinka
mo samčio tam auksui semti. 
Kai jį surasiu, vienas samtis 
bus man, kitas Tau. Tada už
trauksim naują giesmę, Broli. 
Bet, nelaukdamas to stebuklin
go samčio, jau dabar eik plačiu 
Lietuvos keliu ir įtikinamai ro
dyk jį visai lietuviškai išeiviš- 
kai visuomenei.

Telaimina Dievas Tavo dar
bus ir užsimojimus naujoj gy
venvietėj.

Buv. Vliko pirmininko
žodis “Draugui”

Lietuvių spaudos kelias nie
kad nebuvo lengvas nuo pat jos 
atsiradimo. Pergyvenus savo 
krašte visišką spaudos uždrau
dimą, ir tada, kada ėjo vėliau ir 
savame krašte, sąlygos buvo 
sunkios, nes rusų okupacinė val
džia niekad nebuvo jos išleidu
si iš savo “globos”. Sužydėjo 
nepriklausomoj Lietuvoj, tik ne
spėjo atnešti vaisių. Savi varž
tai irgi buvo nemaža kliūtis jai 
tobulėti.

Rusų bolševistinė okupacija ir 
vėl prilygsta piktam anų laikų 

I spaudos draudimui, nes ir reži
mas nėra lengvesnis, o ir knyg
nešių šioje gadynėje nėra. Lietu
vis Lietuvoj savos spaudos ne
turi, nei viešos, nei slaptos. Tai 
ir yra mūsų tautos skaudi tra- 

[ gėdija.
Tremties spauda yra laisva, 

bet ji aptarnauja tik tautos da- 
I lį — emigraciją. Jūsų dienraš
tis “Draugas” esamomis sąly

gomis yra padaręs ir daro daug. 
Jis eina, atrodo, prieky visų ki
tų spaudos vienetų

Jūsų sąlygų tobulėjimo proga, 
kada persikeliate į naujas, nuo
savas, moderniškas patalpas, — 
nuoširdžiai sveikinu ir linkiu:

— ištverkit kovoje už lietuvio 
lietuvišką egzistenciją,

— nenuleiskit rankų kovoje 
už Lietuvos valstybės atstaty
mą ir tautos išlaisvinimą iš rau
donosios vergijos,

— kelkit lietuvio dvasią vis 
augštyn, vis tobulyn, vis geryn 
ir geryn,

— neišsižadant savų idealų — 
nei tautiškų, nei krikščioniškų 
— burkit visus į vienybę, į vieną 
lietuvišką šeimą,

— būkit ta šiluma, kuri ne
apykantos ledus tirpdo, keršto 
aistras vėsina, akmens širdis tru 
pina,

— būkite draugu (be kabu
čių) kiekvienam lietuviui.

Jonas Matulionis 
Toronto, 1957 m. birželis.

Skarmalius
Žmonės jį matė kas vakarą pagerbti Naujojo Įstatymo ra-

grįžtant sulinkusį, išvargusį,
vos pavelkantį kojas, į namus, ka apie Švč. Panelę iš keturių 

Naujojo Įstatymo rašytojų. Tai 
yra Švč. Panelės gyvenimo ap
rašymas iš visų evangelistų ras 
tų. Altoriams parinkom šven
tuosius, kurie turi didesnės reik 
šmės namo gyvenime: šv. Pran
ciškaus Saleziečio, spaudos glo
bėjo; Šv. Pijaus X, kuris buvo 
pakeltas į altoriaus garbę tuo 
laiku, kai pradėjome statyti; 
Švč. Marijos, rašytojų globėjos, 
kadangi namas yra spaudai pa
švęstas; Švč. Kazimiero, mūsų 
provincijos globėjo. Dabarti
niuose altoriuose yra nišos ir 
šiose vietose buvo pagaminti ke 
ramikos vaizdai tų šventųjų, ku 
riems altoriai dedikuoti. Dail E. 
Marčiulionienė buvo pakviesta 
įvykdyti projektus.

— Kodėl didysis autorius kon 
sekruotas Marijos, Visatos Ka
ralienės, titulu?

— Didysis altorius buvo kon
sekruotas Marijos, Visatos Ka- 
talienės, titulu, nes tai yra vie
nas iš vėliausių titulų skirtų 
Švč. Panelei.

— Kodėl Kryžiaus Stotim bu
vo parinkta keramika?

— Keramika mus visad do
mino ir matėme, kad galima 
daug gražių ir ypatingų dalykų 
įvykdyti keramika. Ir tie daly
kai niekad neblunka, neišblykš- 
ta. Norėjome mūsų koplyčiai 
parinkti ką nors naujo, skirtin
go nuo iki šiol esamų. Dail. Mar 
čiulionienė buvo parinkta, ka
dangi josios darbai mus labai 
domino ir josios bendradarbia
vimas įvykdyme buvo tikrai 
nuoširdus. Mes sugalvojome, 
kad Kristaus galva būtų vyrau
janti figūra visose Kryžiaus Sto 
tyse ir manome, kad dail. Mar
čiulionienė tai įvykdė ypatingai 
gražiai ir spalvingai.

Baigdamas tėv. P. Cinikas, 
MIC, pažymėjo, kad per eilę me 
tų tėvai marijonai daug savo jė
gų, daug lėšų skyrė Draugui ir 
apie jį besigrupuojantiems spau 
dos darbams. Šiuo metu jie pa
darė dar didesnį investavimą, 
siekdami geriau pasitarnauti lie 
tuvių visuomenei.

lūšnelėje, beveik be langų.
Jo vardas buvo Petras. Galė

jo turėti apie šešiasdešimt me
tų, gal kiek daugiau. Nežiūrint 
lietaus, sniego, karštos saulės 
ar audros, traukė vežimėlį mies 
to gatvėmis, rinkdamas skudu
rus.

Daugelis prisiminė, kad jau
nystėje buvo vedęs jauną, labai 
gražią mergaitę, iš kurios turė
jo sūnų. Vėliau, “įsimylėjusi” 
kitą vaikiną, pabėgo, palikdama 
vaikutį Petrui. Sūnus susirgo 
difteritu ir mirė.

Vieną rytą, varpams gau
džiant, pasigirdo tolimas balsas, 
tartum sūnus šauktų tėvo var
dą. Jis atpažino savo sūnaus bal
są. Jo širdis sudrebėjo. Bandė 
atsisėsti, bet staiga atkrito atgal 
į lovą. Užmerkė akis ir nebeat- 
vėrė daugiau. Jo gyvenimas bu
vo užbaigtas. Gal tikrai sūnus 
jį pašaukė!

Tarp menkos vertės rastų 
dalykų buvo vienas didelės ver
tės dokumentas: Petras paliko 
milioną dolerių pamestinukų na 
mams išlaikyti.

Per ilgus skurdo metus “Pet
ras buvo sutaupęs milioną, kurį 
paskyrė mažutėliams, augan
tiems be glamonėjimo, be mei
lės, be bučinių, kuriuos motinos 
apleido ir užmiršo. Ir tai pada
rė savo sūnaus Lino prisimini- 

i mui. B. Mikalauskas

Tuštumoj tirpinami metalai
Kai lėktuvas skrenda greičiau 

už garsą, nuo trinties su oru ir 
nuo labai daug suvartojamo ku
ro kaikurios jo dąlys įkaista iki 
1,500 laipsnių Fahrenheito. In
žinieriams nelengvas uždavinys 
— rasti medžiagas, kurios tokį 
karštį lengvai išlaikytų, šioje 
srityje daug yra padėję nauji 
tyrimai, darant metalų tirpini
mus absoliučioj tuštumoj, kur 
nė» i oro. <

— 1830 m. Kanadoj buvo 
mil. gyventojų, 1860 m. — 
mil., 1901 m. — 5,371,000, 
1931 m. — 10,317,000.

Naujųjų rūmų 
paslaptys

(Atkelta iš 1 pusi.) 
rengimus ir t.t., ir tai labai svar 
bu. Svarbieji laikratčio leidimo 
pajamų punktai yra: prenume
ratos, skelbimai, knygų parda
vimas, spaudos darbai ir paren
gimų pajamos. Mažesnė ar di
desnė pagalba visuose tuose 
punktuose būtų didelė parama 
DRAUGUI.

— Kodėl Draugo statybai Įni- 
sirinktu ši, o ne kuri kitu vie
ta?

— Pasirinkta šioji vieta sta
tybai todėl,\ kadangi turėjome 
didelį žemės plotą ir sunku bu
vo gauti panašų sklypą kitur. 
Mes buvome pramatę vieną skly 
pą Marųuette Parke, prie 71- 
mos gatvės, bet susidarė kaiku
rie keblumai iš vienos organiza
cijos ir komiteto, ir buvo nutar
ta statyti nuosavoje žemėje. 
Manau, buvo gerai padaryta, 
kad čia pasistatėme naujas pa
talpas.

— Berods, marijonų namai 
prie Draugo pavadinti Šv. Pran 
ciškaus Saleziečio vardu?

— Marijonų namai pavadinti 
Šv. Pranciškaus Saleziečio var
du, kadangi jis yra paskirtas ka 
talikiškos spaudos globėju.

— Girdėti, kad vienas koply
čios altorius konsekruotas Ma
rijos, rašytojų globėjos, titulu?

— Švč. Panelės altorius kop
lyčioje yra konsekruotas Mari
jos, rašytojų globėjos, titulu, ka 
dangi ji yra autorė Magnificat 
ir tikrai gali būti pavadinta ra
šytoja; mūsų namai yra pašvęs
ti spaudos reikalams, todėl mes 
norime pavesti visus mūsų dar
bus josios globai.

— Kas parinko temas koply
čios vitražams, kuriuos sukūrė 
dail. K. Varnelis?

— Temos vitražams koply 
čioje buvo parinktos siekiant

šytojus: parinkta viena ištrau-
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