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Chruščevas toliau agresyviai puola Malenkovą
Chruščevas sako, kad karo

nori tik JAV kvaili generolai
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose 
JUNGTINES TAUTOS. Dabar, kai lyg ir aiškėja, jog Nikita 

. Chrušchevas ima tvirtintis kaip “proletariato diktatūros” galva, 
ir kai, daugelio manymu, jis diriguos sovietų santykius su už
sieniais, įdomu pažvelgti į kaikurias Chruščevo mintis, kurias 
jis prieš šešias savaites pareiškė The New York Times redakto
riui Turner Catledge.

Tas rėdaktorius buvo apsilan- pradėjusios agresyvaus karo ir Nušautas berniukas

Mokslininkai tariasi
PUGWASH, N. S., liepos 7.— 

Keturiolika tautų mokslininkų 
susitinka pasikalbėti atomo ra- 
diaktyvumo reikalais. Moksli
ninkai susirenka Clevelando pra 
monininko Eaton viloj. Pramo
nininkas turi 75 m. amžiaus. Pa
sitarime dalyvauja ir 4 Sovietų 
Sąjungos mokslininkai. Pasitari 
mai vyks prie uždarų durų.

kęs Kremliuje ir su Chruščevu 
įvairiais klausimais kalbėjosi a- 
pie dvi valandas. Tik šiomis die
nomis Jungtinių Tautų korespon 
dentai įprastiniuose sovietinės 
propagandos maišuose gavo to 
pasikalbėjimo tekstą. Iš rusų 
kalbos jis išverstas angliškai.
Giria “didžiųjų” konferencijas

Times redaktoriui sovietų ko
munistų partijos bosas, tarp ki
tų dalykų pakartojo jau anks
čiau pareikštą savo nuomonę, 
jog jis manąs, kad didžiųjų vals
tybių galvų pasitarimai yra nau
dingi ir net reikalingi. Bet, kaip 
jis pabrėžė, reikia, kad į tokius 
susitikimus būtų atvažiuojama 
pirma tinkamai pasirengus. Esą, 
Genevoje buvę sugaišta daug 
laiko visiškai nenaudingai.

Kaip vieną aktualiausių klau
simų tokiose valstybių galvų 
konferencijose Chruščevas nuro
do tarptautinio įtempimo paša
linimą. Jo manymu, antron ug- 
nin turėtų eiti Europos saugu
mo klausimai, nes Europa pati 
pagrindinė tarptautinio įtempi
mo sritis, ir iš jos viskas per
simeta kitur.

Eidamas giliau, Chruščevas 
apsiriboja prie Sovietų Sąjungos 
ir Jungtinių Amerikos Valsty
bių santykių, nes, jo nuomone, 
jei sovietams pavyks susitarti 
su JAV, tai viskas nueis gerai 
su Prancūzija, D. Britanija ir 
t. t. Iš bendro plano eliminavęs 
kitas, o palikęs tik Sov. S-gą ir 
JAV, kaip “didžiausias galybes”,, 
Chruščevas betgi pabrėžia, kad j 
sovietai, nors ir turi norą tartis 
su Jungtinėmis Amerikos Vals
tybėmis, bet jie nesutiks su jos

klausiamas, ar jis vistiek tikįs, 
jog Jungtinės Amerikos Vals
tybės karo norinčios, Chrušče
vas sako, kad tai esanti “negin
čijama tiesa”. Girdi, valstybė, 
kuri netrokštų karo, vietoje kau 
pusi ginklus, siektų susitarimo 
su priešingąja puse. Bet šito ka
ro, kaip Chruščevas mano, te
nori tik “kvaili generolai”, o ne 
JAV žmonės, kurie “kada nors 
patys turės progos tarti savo 
žodį”.

Tai tokios Chruščevo pagrin
dinės mintys dėl susitarimo “tai
kingai koegzistencijai” su kapi
talistinėmis šalimis. Šiandien 
dar niekas nedrįsta spėlioti, ko
kių rezultatų bus pasiekta, bet 
viena aišku, kaip čia politiniai 
stebėtojai pastebi, kad reikalai 
darosi įdomesni.

Kanados augšt. komisaru Lon 
done būsiąs skiriamas buv. kon
servatorių lyderis George Drew. 
Premjeras Diefenbaker taip pa
reiškė spaudos atstovams Lon
done. Drew sveikata esanti vi
siškai pasitaisiusi. Jis pats pa
reiškė tų pareigų imąsis mielai 
ir jo nuomone, laikymasis kar
tu su D. Britanija ir su Com- 
monwealthu turįs būti kertinis 
akmuo Kanados užsienio politi
koje. Augšt. komisaras N. Ro- 
bertson yra paskirtas ambasado 
riu į Vašingtoną. Jam išvykus 
pareigas eina S. D. Pierce.

Vynas ir vanduo
PARYŽIUS, liepos 7. — Pa

ryžiuje vakar buvo 97 laipsniai 
šilumos. Tokia temperatūra te- 

statomomis preliminarinėmis są-l buvo tik prieš 84 metus. Tai bu-
lygomis

Ar po 200 metų susitars?
Esą, sovietai niekados nesu

tiks taip daryti, kaip norįs Dul
les. Girdi, Dulles labai dažnai 
pastatąs sąlygas, liečiančias kaž 
kokį tai “išlaisvinimą” Rytų Eu
ropos tautų iš taip vadinamos 
“vergijos”, liečiančias besąlygi
nį Vokietijos apjungimą.

“Jei šitokios sąlygos yra sta
tomos, tai dar kiti du šimtai me
tų turės praslinkti, ligi mes vėl 
galėsime susitarti, nes šiais klau 
Simais mes esame kietai nusista
tę,” sako Chruščevas.

Kitą šimtą metų Chruščevas 
užsiminė vėliau, kai jis aiškino, 
kodėl jis labiau vertinąs valsty
bių galvų konferencijas, negu 
diplomatines derybas. Čia jis iš
sireiškė, kad jei jo užs. reikalų 
ministeris Gromyko turėtų tar
tis su Dulles, tai per šimtą me
tų jie neprieitų Rusitarimo .r, 
esą, “gal tik mūsų anūkai te
galėtų džiaugtis tais jų susitari
mo vaisiais”.

Reikalai darosi įdomesni
Deklaruodamas, jog “tarp mū 

sų šalių” nesą tokių problemų, 
dėl kurių negalima būtų susitar
ti, Chruščevas ateityje pageidau 
ja darbingesnių valstybių galvų

vo taip karšta, kad prancūzai 
vyno gerėjai pradėjo gerti van
denį.

Mirė nuo karščio
MEXIC0 CITY, liepos 7. — 

Pranešimu iš Kalifornijos sako
ma, kad 38 žmonės mirė nuo 
karščio bangos. Temperatūra bu 
vo 126 1.

SEOUL, Korėja, liepos 7. — 
Amerikietis karys netyčiomis 
nušovė korėjietį 3 m. berniuką. 
Karys buvo draugas su berniu
ko tėvais.

Įdomi paroda
BERLYNAS, liepos 7. —Bri

tai vakar atidarė parodą, kurioj 
vaizduojama kaip greit buvo at
statytas Berlynas po karo me
tų įvykusių sunaikinimų. Paro
dą atidarė Theodos Heuss. Da
lyvavo atidaryme 3,000 svečių iš 
60 kraštų.

• Apie hitlerinę okupaciją. Lie 
tuvoje, kaip pranešė Vilniaus 
radijas gegužės 17 d., esanti iš
leista brošiūra masiniu tiražu, 
kad “ypatingosios valstybi
nės komisijos vokiškųjų fa
šistinių grobikų bei jų bendra- 
d a r b ių piktadarybėmis nu
statyti pranešimas apie hitleri
nių grobikų nusikalstamus veiks 
mus Lietuvos TSR-je” Vilniaus 
radijo paaiškinimu, toji komisi
ja pradėjusi veikti jau tuoj po 
raudonosios armijos įžygiavimo. 
Ji atkasinėjusi nukankintųjų au 
kų kapus, apklausinėjusi liudi
ninkus ir pan. Anot Vilniaus ra
dijo, “šiame pranešime plačiai 
visuomenei pasakojama, kaip hit 
lerininkai mėgino sunaikinti lie

tuvių kultūrą, pateikiama me
džiaga apie jų padarytas pikta
darystes Lietuvoje, apie masines 
tarybinių žmonių žudynes Pane
riuose, mirties forte Kaune, sto
vykloje netoli Alytaus ir kitose 
respublikos vietose. Pateikiami 
faktiniai duomenys apie belais
vių naikinimą, žemės ūkio nua- 
linimą, pramonės, komunalinio 
ūkio ir transporto sunaikinimą, 
skelbiamas taikių gyventojų bei 
tarybinių karo belaisvių žudikų 
sąrašas”.

Gavo laipsnį
BIRMINGAM, Anglija, liepos 

7. — Amerikietis chemikas dr. 
Harold Clayton Arey, Nobelio 
premijos laureatas, gavo miesto 
universitete garbės daktaro 
laipsnį.

Nušove prancūzę
PARYŽIUS, liepos 7. — Jau

nas amerikietis karys, kylęs iš 
Leeds, Ala., nušovė civilinį pran 
cūzą. Amerikietis suimtas. įvy
kis amerikiečių atžvilgiu labai 
blogai pasitarnavo.

Kanados lenkai, kurie dar te
bevykdo piniginį vajų paremti 
tėvynėje vargstančius lenkus,

konferencijų. Q tartis tai, anot 1 paskelbė naują vajų paremti
jo, jau būtų dėl ko. Štai tik da
lis jo pasiūlytų klausimų: nu
siginklavimas, atomo ir vande
nilio ginklų uždraudimas, tų gink 
lų bandymų uždraudimas ir kt.

Žurnalisto primintas, jog Jung 
tinės Amerikos Valstybės per 
visą savo gyvavimą nesančios

Liublino universitetą, vienintelį 
katalikų universitetą Lenkijoje, 
išlaikomą pačios visuomenės. 
Čia Kanadoje akcijai vadovauja 
vad. Padereskio fondo Kanados 
skyrius, paramą užtikrino ir 
centrinė Kanados lenkų organi- 
sas.

Šepilovas buvo dviveidis
ir begėdis apgavikas

MASKVA, liepos 7. — Nikita Chruščevas vakar pasakė, kad 
Malenkovas buvo vienas iš didžiausių intrigantų bei organizato
rių vadinamo Leningrado byloj, kurios metu buvo sušaudyti du 
bolševikiniai stabai, Berija ir Abakumovas.

Kiekviena valandą yra prieš-
taraujančių žinių, tačiau jau da
bar aišku, kad išmestieji iš po- 
litbiuro niekada nebegalės at
gauti turėtų postų ir senas sa
kinys, kad revoliucija ėda savo 
vaikus dar kartą pasitvirtins. 
Chruščevas be nuolatinių Malen 
kovo puolimų grubiai išsireiš
kė, kad Šepilovas buvo karjeris
tas ir jokios gėdos neturintis 
apgavikas. Šie pikti žodžiai bu
vo pasakyti Leningrado 250 m. 
sukaktuvių proga.

JAV armijos trys šoviniai, vadinami vanagais (hawks). Hawk 
šovinys bus naudojamas sustabdyti priešo lėktuvą, skrendantį že
mai. (INS)

Psichologiniai kurstytojai,
lyriški traktoriai, dezertyrai

PARYŽIUS, liepos 4. — „Le Figaro“ dienraštyje prancūzų 
akademikas Pierre Gaxotte apibūdina sovietinę tikrovę.

Atžymėjęs, kad Chruščevas tu-. -------- - -
ri daug įvairių rūpesčių visose' binėtų maršalų, didvyriškų kazo-
srityse, kad „karinės išlaidos 
suėda tokią didelę rusų darbo 
dalį, kad jos tapo nebepakelia
mos, kad jo vištos įr karvės at
sisako prisidėti prie socializmo 
įgyvendinimo“, akademikas ra
šo, kad „vienintelis pasitenkini
mas Chruščevui šiandien ateina 
iš meninių, literatūrinių ir filo
sofinių brigadų, kurių tarpe buvo 
atstatyta drausmė“.

Liberalinė anarchija 
Gaxotte paaiškina kaip viskas

kų ir tviskančių tankistų portre
tais. Arba trūksta žemės ūkiui 
įsitikinimo ir uolumo. Dainuokit 
gamtos mėgėjai poetai. Pirmyn 
lyriški traktoriai“.

Dezertyrai dvasioje
Ir akademikas Gaxotte pašte: 

bi: „Ką visame šitame beveiktų 
asmeniškas įkvėpimas ir šalia 
plano paimti siužetai? Tatai bū
tų ne tiktai laiko, jėgų ir popie
riaus gaišinimas, bet tai būtų 
protiniai, doroviniai, politiniai, 
socialiniai nuodai įleisti piliečio

sovietuose turi eiti „pagal pla- galvon .Tiek kiek pastarasis sva
ną": „jei pastarasis numato pa
gaminti tiek ir tiek pianinų ir 
tiek ir tiek šachmatų lentelių, 
savaime yra būtina, kad viešo
sios mokyklos pagamintų atitin
kamą skaičių pianistų ir šach
matininkų, nes priešingu atsiti
kimu pianinai ir šachmatų len
telės viršytų pareikalavimą ir 
gamyba nesiderintų su vartoji- 
prireikia kariškiui garbės. Tegu 
penkmetiniai teplioriai šoka prie 
savo teptukų ir pripildo visas 
valsčių raštines ordinais apka-

Leit, David A. Steeves džiaugiasi sugrįžęs namo po 54 dienų 
klajojimo neapgyventom vietom. Jis iš sprausminio lėktuvo 
iššoko gegužės 6 d. ir grįžo namo pergyvenęs daugybę nuo
tykių. JAV oro pajėgų pranešimuose jis buvo palaikytas 
žuvusiu. (INS)

joja mėnesienoj, galvoja apie 
meilę, apie rudens padangę, apie 
'pavasario žiedus, apie romantiš
ko asmens nuotykius, jis nustoja 
priklausęs valstybės planui. Jis 
todėl nustoja buvęs geru pilie
čiu. Jis tampa dezertyru dvasio- 
mu, būtų atsidurta liberalinėje 
anarchijoje ir pati sistema būtų 
pažeista“.

Kurstytojai
Toms visoms negerovėms iš

vengti reikalingi įvairių rūšių 
menininkai, kurie taip pat suda
ro neišskiriamą plano dalį. „Ma
žiau, tiesa reikalingi, kaip sto
čių viršininkai, angliakasiai ar 
mechanikai, jie vis tik atlieka 
garbingą psichologinių kursty
tojų vaidmenį. Jei pav. cemento 
gamyba šlubuoja, jie privalo pa
žadinti apsiblaususį cementinin- 
ką apdainuodami jo amato revo
liucines grožybes ir proletarišką 
jo medžiagos garbingumą. Arba

Rasta mirusi
LOUISVILLE, liepos 7. — 

Jauna moteris, 22 m. amžiaus 
rasta negyva ir prievartauta.

Paneigia pranešimą

TRUMPAI IŠ VISUR
• Pergalės žurnale nr. 5, eilė 

Lietuvos bolševikų kalba apie P. 
Cvirką. J. Šimkus sako, kad Cvir 
ka apkalbamas, jog buvęs bai
lys, tačiau esą jis nebuvo bailys, 
bet ir ne bebaimis.

A. Bimba, Amerikos lietuvis 
bolševikas, prisimena savo lan
kymąsi Lietuvoje 1945 metais. 
Cvirka jam pasirodęs toks jau
nas ir energingas, kad vėlesnė 
žinia apie jo staigią mirtį jam

. . j buvusi stačiai neįtikėtina. Mir- Po naujo valymo nugalėtojai turėjo būtį gtaigi Gal> gako. 
sukaktuvių proga išgėrė iri kokia nelaimė .. ištiko». 

Chruščevas kalboj pasakytoj Bimba gailigi> kad tada jam ne_ 
darbininkams pareiškė, kad Ma- buyę galimumo nei su Cvirka, nei 
lenkovas negalėjo atvykti į Le- gu kitaig >>veikėjais« asmeniš- 
ningradą todėl, kadangi jis kaip , kontaktus Megzti ir pa
buvęs pirmininkas bijojo dėl | Įaįkyįj Tikrųjų priežasčių to ne- 
ankščiau minėtų partijos lydė-! galėjimo Bimba nepasako. Ta
riu nuteisimo. da (4945 m.) jam atrodę, kad vi-

Maskvos radijas praneša, kad ga Lietuvos veikėjų ir rašy-
lenkų šaltiniai teige, jog Malen
kovas, Molotovas ir Kaganovi- 
čius yra namų arešte neatitinka 
tiesai. Radijas sako, kad tai yra 
absurdas, nes lie vyrai.vaikščio
ja Maskvos gatvėmis ir eina į 
partijos mitingus.

Du dvyniai, Chruščevas ir 
Bulganinas pirmadienį išvyks
ta į Čekoslovakiją, Pragą.

tojų dar tebeieško kelio, tebegal
voja ir širdyse tebenešioja klau
simus: „Kas čia bus? Kur išei
tis? Ką daryti? O kai kuriuose 
pastebėjęs „abejojimo, svyravi
mo, truputį beviltiškumo ir pe
simizmo“.

• Wisconsino valstybėje, kaip 
praneša aeronautikos šaltiniai 
yra 1,452 lėktuvai.

Prietaisas geresniam matomumui prie kariuomenės žval
gų šautuvo. Sakoma, jog per šį stiklą galima matyti ir 
tamsoje. (INS)

• Šveicarijoj pasirodė influen- 
zos liga. Prisimintina, kad 1919 
m. nuo influenzos ligos mirė* 20 
mil. žmonių. Vien JAV mirė 
548,000 žmonių.

• Vienas žinomas kaunietis, 
begurkšnodamas vodką vienoje 
Kauno karčiamoje, susipažino su 
augštesniu raudonosios armijos 
karininku. Kadangi „augštosios 
kultūros“ nešėjas iki savo namų 
turėjo dar gerokai eiti, tai šis 
lietuvis pasiūlė jam pernakvoti. 
Jam buvo duotas geriausias kam 
barys, kuriame buvo spinta su 
drabužiais ir kitais daiktais. Ry
tą svečias buvo dingęs, kartu din 
go šeimininko geri odiniai batai 
ir kiti daiktai.

• Komunistinės Kinijos van
dens konservuotojai specialistai 
lankosi Italijoj, Japonijoj ir Švei 
carijoj.

• Prancūzijos prekyba su už
sieniu, per pirmus šių metų 5 
mėn. davė 800 mil. dol. nuosto
lių.

• Polio epidemija pasirodė 
Johnson City, Tenn., 30,000 gy
ventojų turinčiam mieste. 17 as
menų, tarp jų 2 mažamečiai, bu
vo nugabenti į ligoninę 10-ties 
dienų laikotarpyje. 1,750 jaunų 
žmonių gavo Salk skiepus praei
tą trečiadienį ir antradienį.

• Santiago, Chilė, valstybės 
mieste penkiolikos metų ponia 
susilaukė trejetuko.

• Sidnėjuje Australijoj stato
mas keleiviniam laivam priimti 
uostavietė už 6,750,000 dol., kuri 
pradės veikti 1960 m.

KALENDORIUS

Šv. Elzbieta iš Portugalijos, 
senovės: Tauragis ir Danga.

Saulė teka 5:23, leidžiasi 8:28.
ORAS

Šiandien Chicagoje ir apylin
kėse malonus oras. Temperatūra 
apie 80 1.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

—Per praeitą savaitgalį. Amerikoje žuvo 331/ žmonės auto ne
laimėse, buvo 158 nuskendimai ir 83 kitos mirtys. Žodžiu žuvo 
575 asmenys. Manoma, kad šis skaičius bus daug didesnis.

—Europoje per paskutines tris dienas buvo labai karšta.
—Japonijos Tokio mieste vieni iš seniausią teismo rūmų sude

gė vakar. Kalbama, kad. šis istorinis pastatas buvo padegtas.
—Oen. Lyman L. Lcmnitzer, kinų generolas, išvyko vakar iš 

Formozos j Ameriką, kur jį atsiuntė Čiankaišekas naujam postui.
—Trys Kazakstano apylinkės, turėję Molotovo ir Kaganovi- 

čiaus vardus, pakeitė pavadinimus.
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VETERINARIJOS GYDYTOJAS

GAIVALINIŲ NELAIMIŲ METU
DR. A. VALIUOKI S, Ottumvm, lowa

Kartas nuo karto prasiver- ir potvyniui atslūgus. Jie padė- 
žiančios , savo galingumu besidi' jo išvalyti vandenį, pašalinti iš 

kanalizacijos kylančius pavojus, 
įrengti higieniškas maitinimo 
vietas, pašalinant pavojų svei-

džiuojančio žmogaus nesuvaldo
mos, šėlstančios gamtos jėgos 
naikina turtą, dažnai nė jo sa
vininko neaplenkdamos. Didžių- Į katai. Pagal dr. Church nurody- 
jų nelaimių metu mažiau nukenlmus netinkamas—sugedęs mai-
čia tie, kurie žino, kaip nuo jų 
saugotis bei kur kreiptis sku
bios pagalbos reikalu. Apsau
gos darban turi būti įtrauktos 
visos galimos jėgos. Savaime su 
prantama, kad normaliu laiku 
panašų darbą vykdantieji nelai
mės atveju taipogi gali veiks
mingiau prie gelbėjimo prisi
dėti.

Žemiau aprašytas atvejąs ro-

stas buvo sunaikintas, valgyk
los išvalytos, indų plovimo van
duo dezinfekuotas su jo parūpin 
tu quaternary amnionium miši
niu. Šviežias pienas prieš varto
jant pasteurizuojamas. Vet. gy
dytojai rūpinosi vandeniu aprū
pinimo ir liekanų pašalinimo sa 
nitarija.

Grįžtant prie tiesioginių pa 
reigų, vet. gydytojų rūpesčiu

, , . .. , * . ., buvo sulaikytas laikinai pasimedo veterinarijos gydytojo vaid- . . . . .. ... . . . . tusių naminių gyvulių sunaiki-menį gaivalinių nelaimių metu 
Prisiminkime ryškų dr. Ray-' 
mond B. Church pavyzdį: 1955 i 
m. rugpjūčio 19 dienos rytą ma 
žųjų gyvulių ligoninės savinin
kas Winstede, Conn., praktiškai 
susidūrė su gamtos grėsme sa
vo pašonėje. Nepaprastas lietus 
hurikano pasėkoje ištvindė Mad 
River upę toli už jos krantų. 
Miestas buvo padalintas į dvi 
dalis. Rytinėj pusėj dr. Chureh 
su kitu vet. gyd. tebuvo vienin
teliai medicinišką parengimą tu
rintieji pareigūnai. Pagal valsty 
bės policijos pranešimą, dakta
ras Church pirmiausia suteikė 
pagalbą penicilinu, anti-tetanus 
skiepais ir medikamentais nu- 
kentėjusiems savo ligoninėje, 
kuri potvynio nebuvo paliesta. 
Jis buvo iššauktas prie širdies 
priepuolio ištikto senuko, kuris 
8 vai. išbuvo vandeny iki smak
ro. Auka buvo išgelbėta, perga
benta į poilsio namus kaimyni
niame miestely ir atiduota į tie
siogines medicinos rankas. 

Pirmosios pagalbos punktas.

nimo įsakymas. Veterinarijos Ii 
goninėse buvo įrengti surinkimo 
punktai nuo potvynio nukentė- 
jusiems keturkojams, kol savi
ninkai po atitinkamo patikrini
mo ir suteiktos pagalbos juos 
atsiėmė.

Šios mintys iš (Ir. Church pra- 
nešįmo, tilpusio 1956 m. gegu
žės 15 d. Amerikos Vet. Gyd. 
žurnalo Viumeryje, pavaizduoja 
vet. gydytoją gelbėjimo darbuo
se gaivalinės nelaimės metu. Vi
suomet ir kiekvienoje vietoje 
toks *ar panašus reikalas 
gali atsitikti.

Gyvūnų kova dėl maisto 
ir buities

PRALEID2IA MEDAUS MENESĮ

Flora ir Arturas Johnson, abu po 77 m. amžiau, tik ką 
apsivedė Port Clinton, O. Ji yra našlė 51 metus, jis našlys 
3 metai. Povestuvinį laikotarpį praleidžia Wisconsino 
valstybėje. (INS)

Tito pagrasino Rusijai
BELGRADAS. — Diktatorius 

Tito perspėjo Sovietų Rusiją, 
kad Jugoslavijos ir Sovietų Ru
sijos draugystė gali iširti, jei jie 
bandys Vengrijos buvusiam 
premjerui Irme Nagiui suruoš
ti viešą teismą ir apkaltinti kaip 
tautos išdaviką.

Praeita rudenį, Vengrijos su
kilimo metu Jugoslavija viešai 
pareiškė pritarianti Nagio tiks
lams, gi rusams sukilimą užspau 
dus, Nagį, kaip politinį pabėgė

lį, globojo savo ambasadoje Bu
dapešte, kol jis buvo apgaulin
gais pažadais išviliotas, areštuo
tas ir išvežtas ^Rumuniją.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 80. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 6-7670 ir 
Olbson 8-4938

• Generalts kontraktorius nau
ją namų statybai, {vairiems re
montams Ir namų pertvarky
mams • Turime didel) patyri
mą narnų statyboje. • Patys 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkalnavimai nemo
kamai.

16 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialūs didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI., Chleago,

UI. VVAlbrook 5-8063

kovoti. Tai kovai jie praleidžia siems reikia patiems maisto su
bemaž visą gyvenimą.

Įvairūs gyvūnai įvairiai dir
ba bei kovoja. Paukščiai dirba 
snapu, kojomis ir sparnais. Bež 
džionės ne tik savo keturiomis

Ne visi gyvūnai sugeba apsi-, rankomis, bet ir uodega, gyva- 
saugoti nuo bado, šalčio, nuo tės visu kūnu apriečia savo gro 
karščio bei sausrų. Vidinasi, ne, bį ir smaugia, žodžiu, kaip kie

no kūnas sutaisytas,tai p tas ga
li veikti. Kaikurie gyvūnai ne
gali ėsti žolės, nes jų dantys 
negali jos sutrinti. Kiti neėda 
mėsos, treti visą ką ėdą, kas 
tik jiems pakliūva. Tačiau vi-

sijieškoti, o tai nevisuomet leng
va, nes kiekvienam maisto ga
balėliui yra daugybė medžio
tojų. Tad ir Kruta, rūpinasi vi
si gamtoje gyvūnai jieškodami 
tokio maisto, koks kuriam rei
kalingas. Dirba, rūpinasi ir di
dieji, ir mažieji, ir žvėrys, vab
zdžiai, sraigės, sliekai, žodžiu, 
visi gyvieji pasaulio padarai;

DR. J. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 West Slst Street
Priima ligonis pagal susltarlma. 

DB1 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdlan ISskyrus trečlad. Ir 
šeštad

Res. tel. GRovehlll 6-6608

Ofiso Ir buki Utį. Ol.ympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 4'Jth Court, Cicero
Kasdien 10—12 Ir 4—7 vai. Trečiad.

ir šeštad. tik 10-—12 vai.

Tol RElianoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUM
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 

LIETUVIS GYDYTOJ A8J
8925 W«*st 59th Street

Vai. Pirmad., antrad., ketvtrtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p .p. 6:80—8:80 
vai. vak. Trečlad. Ir šeštad. 1—4 v.
P- P-

Tei. ofiso ir buto OLymplc 2-416*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th St., Cicero 

Res. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-1 vai. Ir 8-8 vai. vak 

išskyrus trečiadienius.
x šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Ofiso telef, lAfayette 1-8210, jei 
neatsiliepia, Saukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
Vak. pirm. antr., ketvtrt 6-8:80 v 

Trečlad. tik nusitarus.

DR. IRENA KURAS
((lydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
• SPECIALISTE 

7166 South Western Avenu.
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir’ penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad 11 
vai. ryto Iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. VVAlbrook 6-S766

P. ŠILEIKIS, 0. P.
I IrtlmiHTliui - PniU-iUUui

• Aparatai-Protezai. Med ban- 
* dažai. Spec. pagalba kojom

(Areli Supporta) Ir LL 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPKDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63 rd St.. Chleago 29, III 

Tel. PRoapect 6-5064

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4259 W. 6Srd St 
Ofiso tel. RElianoe 5-4410 

Rezld. telef. G Ko veli 111.6-0617 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų.
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. CLlffsIde 4-28*6 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. FL TALLAT-KELPŽA
Ofisai 20 North Wacker Drlve 
(Clvlc Opera House, kamb. 858)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. GEntral 6-22*4

6002 West 16tli Str., Cicero 
Vai kasdien 5-8. šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhaIl 3-0*5*
Kitu laiku ir trečlad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Avė. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v.. Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu.

visi gyvūnai gali nepakenkda
mi savo sveikatai užmigti ir 
taip laukti, kol jiems vėl bus 
geriau žemėje gyventi. Tačiau, 
Kad išsigelbėtų nuo bado ir

Veterinarijos ligoninė buvo karščio, gyvūnams daug tenka 
naudojama pagalbai ir laiki
niam gydymui nukentėjusiųjų 
nuo potvynio iki sekančios die
nos, kol pagrindinis pagalbos 
centras buvo įrengtas mokyklos 
patalpose. Dr. Church centrą 
aprūpino medikamentais — va
ta, merle, kempinėmis, švirkš
tais, sterilizatoriais. Kol pakan
kamai jėgų buvo suorganizuota, 
vet. gyd. su savo kolega padėjo 
skiepyti žmones nuo tifo.

Jų pagalba 'buvo reikalinga

Edmond P. Hanifan, JAV ka
riuomenės leidinių bendradarbis, 
apdovanotas popiežiaus medaliu 
“Pro Ecclesia et Pontifice”.

SKOLINK IR TAUPYK 
Standard Federal Savings

— pačioj saugiausioj ir stipriausioj Amerikos įstaigoj.

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. G&rfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 Ir 6—8; šeštad. 1—4; trečiad. 
uždaryta.___________________

OR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 South VVertern Avenue 
vai. kasdien 10-12 vai. L 7-9 vai. 
vak Šeštadieniais 10-x vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-822*
Res tetef. VVAlbrook 6-6076

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenue 

(Kampas 47-tos Ir Daman Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: VVAlbrook 5-8048

1957 M.

TELEVIZIJŲ
IŠPARDAVIMAS

Pasinaudokite reta proga dabar pi
giai įsigyti TV aparatų., nes mums 
reikia paruosti vietą, naujiems 1958 
m. modeliams.

ATEIKITE ĮSITIKINTI TV 
APARATŲ NEPlOrNlMIT 

Instaliacija ir garantijos veltui

lAi-DAina-
UJjTCLCVISIOn
Įsakęs - Service)

Hav. Ini. A. SUMENĄS 
8321 s. Halsted — Oldffslde 4-5665 

Atdara: kasdien 9—6. pirmadieniais
Ir ketvirtadieniais 9—9

SOPNIE BAKCUS
RADIO PROGRAMA

IS WOEP stoties — Banga 1890
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:45 iki 9:80 vai. ryte 
SESTAD. 8:80 iki 9:80 ryte 

HERMAI). 8:30—*:8O v. r. Iš stoties 
WOPA — 1400 Idl.

7159 So. MAPLEWOOD A VE. 
Chleago 29, IU. HEmlock 4-2418 

e*************************

Duoną Ir (valrlan Ritminga* | 
bolknte* kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8889-41 8. IJtn&nica Avė. 

Tel. CLlffsIde 4-0870
Pristatome Į visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčiame J visus artimuo
sius miestus.

Daugumas Chicagos lietuvių savo pinigus taupo STANDARD FEDERAL 
įstaigoje, nes ilgų metų patyrimas juos įtikino, jog tai yra pati stipriau
sioji ir saugiausioji įstaiga.

Žemiausiais procentais skoliname pinigus namams pirkti, statyti ir 

taisyti.

' kai perki namą, visuomet kreipkis į STANDARD 
sutaupysi pinigų ir išvengsi bereikalingų rūpesčių.

FEDERAL —

STANDARD FEDERAL visiems teisingai patarnauja, o karo ir de
presijos laikais taupytojams visados mokėdavo pagal pareikalavimą.

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus dolerių

Atsargos Fondai STANDARD FEDERAL įstaigos siekia 5 milijonus 
ir ketvirtį. Be to, visos taupytojų sąskaitos yra apdraustos Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation.

Pinigai, įdėti prieš 11-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEWICH, President 
JUSTIN MACKIEWICH, JR., Vice-President

DARBO VALANDOS: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po 
pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma.

Standard Federal Savings
JBS

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

•*j 4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32
j (Archer Avė. at Sacramento)

PHONE: Vlrginia 7-114 1

]nenli

"»1. ofiso HE.4-5849. rez. HE.4-2824
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 Went 71»t Street

Vai. Pirm., ketvlr., penki. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.tr šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South We»tern Aveniu*
Chleago 29. m 

telefonas RF.puhllc 7-4*00 
ReHdencIa: GRovehlU 9-81*1

pasimatymai pagal sutarties

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-0700. Namų — PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)
Valandos: pirmad., ketvirtad., šešt. 
nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. ir 

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-*7OO 
Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 v. v. 
šeštadieniais 9—11 ryto Ir 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Offloe: 10748 South Mlchlgan Avė.
Buto 1658 W. 108 St., Beverly Hill* 

Vai'.: kasdien, nuo 6 v. ▼. Jkl 9 Y. vlį
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v.,

lšsklrua trečiad. šeštadlenlata nuo 1 
iki 4 vai. popiet

Tel,: Ofiso — PUllman 6-6744 
Buto — BEverly 8-8946

Ofiso HEmlock 4-6815 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street 
(priešais Šv. Kryžiaus llgonln*) 

Priima pagal susltarlma

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4258 So. Wh1pple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 Iki 12; 2—6;' 7-U. 

šeštad. 10—12. Trečlad. uždaryta
LAfayette 3-4*4*.

Namų — CEdarereet 3-778*

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8259 South Halsted Street

Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 2487 
W. 62nd St., tel. Republlo 7-8818.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GIb. 8-61*5

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 
(71st Ir Campbell Avė.)
Atostogose iki rugpjūčio 

1-mos dienos

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

8267 South Balsted Street
Vai 1 Iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRoepect 6-»400
Rezld. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevičlūtlS)

GYDYTOJA IR CHIRlfRC®
6248 South Redzie Avenne

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

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 2-0749

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted ir 81-mos gatvių 

Prigulimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

Tel. ofiso PR. J-6446, sez. HE.4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Weet Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak 

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso OA. 8-0267, rez. PR. 6-666* 

Rezld. 6600 8. Arteaian Avė.
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—7 v. v.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 9-4 Ir nuo 6-8:10 v. 
▼ak. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal autarti 
Ofiso tel. Vlrgtnla 7-0086

BealdencIUoe tel. BEverly 8-8*44

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-0700 
Res. RE 7-4887

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterį) ligų 

2454 We*t 71*t Street
(71-o* ir Cmnpbell Avė. kampas)

Atostogose iki liepos
15 dienos__________

Ofiso telef. YArds 7—1166
. BeaMenoljos — 8Tewart 8-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weet 85th Street 
(kampas Halsted Ir 36-ta gatvB) 

VAL 1—4 Ir 6:80—8:80 p. p. kas
dien Uskyrus trečiadienius Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai 

Tel. ofiso PR 6-8888, res. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(L1ET1T-VTH GYDYTOJAS)
2500 Weat 68rd Street

VĄI. kasdien nuo 8—4 p p Ir 7:l> 
Iki 9 vai Trečlad. Ir šešt uždaryta

Ofiso telefonas — BIshop 7-2626

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue 
(Kampas Kedzle Ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 ▼. 
Trečlad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. OHIRURGINfiS IR 

ORTOPEDINCS LIGOS 
2745 West 69th Street 

Priešais šv. Kryžiaus Ugonln* 
Telef. REpnblio 7-22*0 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00. 
Šešt. nuo 2:00—4:00. Trečlad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 

Tikrina akis Ir pritaiko akinius, 
keičia stiklus Ir rčmns 

4455 8. Oaliforni* Avė. .YA 7-7381 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki S ▼. p. p. 

uždarytas

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 26 metų patyrimo
Tel. YArds 7-182* 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 West S5th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 iki 8. tre
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 Ir 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų {tempimą, kurt. 

yra priežastis galvos skaudgjimo bei 
svaigimo Ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir tollregys 
t*. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
1 mokyklos valkus.

4712 South AahJand Avė.
Tel. Y Arda 7-1373 

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:80 
Iki 6 vai. Sekmad Ir treč. uždara

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
4545 W. «3rd St., Chleago 29, IUlnols, Tel. LUdlow 5-9500

Telefoną* GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIU TJGU SPECTAT.TST®
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
I ■naitarlmą, ttakyrua trečiadienius.

8422 W. llarųnett* Road

Entered as Recond-Class Matter March *1, 1916, at Chleago. Illinois
Under the Ant of March a. 1879

Member of th« Cat.hollo Press Aas’n H1TBRCRIPTION RATE8
Puhliahed dally. evept Rundava 38 00 per outside of Chlnngr

by the 19 00 per In Chleago « dnarr
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Pirmadienis, 1957 liepos 8

PRISITAIKYMO KLAUSIMAS
KUR NUEIS JAUNAS 1NMNIERIUS?

Jaunimo Kongrese Chicagoje, mokslo sekcijoje, buvo iškeltas 
klausimas, kuris, tiek pačiu pastatymu, tiek bandymu duoti i jį 
atsakymą, yra tam tikras kelio ženklas lietuvių tautos pastan
gose išsilaikyti.

Šioje sekcijoje buvo suorganizuotas trijų pranešimų sąskam
bis, kurio tikslas buvo išaiškinti jauno Amerikos lietuvio situaci
ją amerikinėje ir lietuviškoje visuomenėje. Pirmas pranešimas 
stengėsi atsakyti j klausimą, ko nori didelė amerikietiška firma 
iš jauno inžinieriaus. Antrojo pranešimo autorius gyvai iškėlė, ko 
nori lietuviška visuomenė iš jauno šviesuolio. Ir trečioji tema 
stengėsi rasti būdą suderinti amerikietiškos kompanijos ir lietu
viškos visuomenės aspiracijas j mūsų jauną inžinierių

Pirmojo pranešimo autorius VI. Šoliūnas nesivaržydamas iš
kėlė, kad, tiek jauno inžinieriaus ateitis, tiek jo kompanijos va
dovybė, nori iš jo ne tik 8 valandų darbo, bet ir jo visuomeninės 
iniciatyvos. Lietuviškųjų organizacijų vardu A. Dundzila pa
reiškė pretenziją į tą laiką, kuris jaunam inžinieriui lieka po 
8 darbo valandų.

Kokį šios problemos sprendimą padarė trečiasis pranešėjas 
Avižienis? Atrodo, jog jis pasisakė už lietuviškas organizacijas 
ir prieš totalinį įsijungimą į pramonės šeimą. Kuo jis šį nusi
statymą pagrindė? Jis jis jį pagrindė šiandien amerikietiškai vi
suomenei gresiančiu perdideliu konformizmo arba prisitaikymo 
pavojumi. Kalbėtojas pavyzdžiu pavaizdavo, kad buvęs didžio
sios kompanijos kūrėjas, jeigu jis šiandien užpildytų anketą dar
bui gauti savo kompanijoje, jis nebūtų jon priimtas dėl to, kad 
jis turi permažai prisitaikymo dvasios. Tačiau gal kaip tik dėl 
to jis ir buvo didelės ekonominės organizacijos kūrėjas.

Kai Amerikai ši prisitaikymo dvasia gresia masės žmogumi, 
tai lietuviškos visuomenės savitumas gali būti jai natūralus ir 
net labai reikalingas vaistas.

AB GALIMA NEPRISITAIKINTI ?

Jaunimui šį klausimą keliant, yra proga ir mums visiems 
prie jo sustoti. Mes galime į šį klausimą žvelgti giliau ir plačiau, 
ir klausti, ar yra dora neprisitaikinti? Ar teisus bus lietuvis 
inžinierius, kuris savo laisvalaikio valandas atiduos ne fabriko 
bendradarbių visuomenei, bet lietuvių bendruomenei, Altui, at
eitininkams, skautams ir kt?

Gal kai kas sakys, kad čia yra teorinis klausimas, ir vienaip 
ar kitaip atsakydamas į jį žmogus nenusikals. Tačiau nuo radi
mo teisingo atsakymo į šį klausimą, priklausys lietuviškos vi
suomenės likimas išeivijoje. Ne tiek svarbu, į kurią pusę mes 
suklystume šį klausimą spręsdami. Klaidingas atsakymas į jį 
kiekvienu atveju blogai atsilieps mūsų išeivijai.

Klausimas dar pasunkėja, kai mes į jį bandome žvelgti tra
dicinio krikščioniško doros mokslo dvasioje. Juk krikščioniška 
dorovė mums neleidžia žiūrėti į savo bendradarbius visai abe
jingai. Ji jų neišskiria iš mūsų artimo meilės reiškimosi lauko.

Toliau krikščioniškoji dorovė daug vietos skiria klusnumo 
dorybei. Dėl to galima manyti, kad fabriko bendradarbių visuo
meninis gyvenimas yra jo nariui tam tikras įsakymas. Paga
liau krikščioniškas tobulybės mokslas sugestionuoja net labai to
limą ėjimą kartu šioje srityje, vedantį net į išsižadėjimą ir pa
siaukojimą. Kaip tada yra su jaunimo iškeltu klausimu: ar do
ra neprisitaikinti?

NATŪRALI LAIKYSENA FRIEg DIEVĄ

Nėra lengva atsakyti į šį klausimą, nesudarant pavojaus at
sirasti kokiam vienašališkumui. Tačiau yra tikra, kad, jeigu 
mes dorinio žmogaus gyvenimo centre pastatytume prisitaikymą, 
mes šį gyvenimą anksčiau ar vėliau sugriautume. Galbūt, kad 
mes išvirstume į kokius L. Tolstojaus sekėjus, kuris, skelbdamas 
principą nesipriešinti piktam, visą rusų šviesuomenę nuteikė 
klusniai priimti komunizmo prievartą. O gal mes tuo keliu nu
eitume dar toliau ir paskęstame kokiame indiškame abejingume 
ar nirvanoje.

Mes turime atsiminti, kad niekam kitam, išskyrus Dievą, 
mes neturime besąlyginės pareigos prisitaikyti. Čia ir glūdi di
džioji išlaisvinanti krikščioniškos religijos prasmė. Garbindami 
Dievą, mes esame laisvi nuo visokio kito garbinimo. Visi kiti 
garbinimai, aukojimai ir prisitaikymai gali turėti teisę į mus 
tik tiek, kiek jie eina iš Dievo.

Atsistoję prieš Dievą ir turėdami su juo krikščioniškus san
tykius, mes esame labiau patys savęs, negu be to. Dėl to mes 
esame laisvi. Mes esame toki, kokių jis mūsų norėjo ir kokius 
jis mus sutvėrė, leisdamas užgimti tautoje. Dėl to visokius krikš
čioniškus paraginimus, skatinančius mus neatsisakyti augščiau- 
sių aukų visuomenės labui, mes turime priimti šios Dievo aki
vaizdos dvasioje.

PSEUDOKLASIŠKUMAS MUMS NEGALIMAS

Klausimas, kurį iškėlė Jaunimo kongreso mokslo sekcija, nė
ra nei lengvai, nei vienašališkai spręstinas. Mes negalime patei
sinti savotiško visuomeninio ožiškumo ir sakyti, kad neprisitai- 
kymas yra iš esmės ir visada geras dalykas. Prisitaikymas, tiek, 
kiek šiame žodyje mes girdime skambant žodžio “taika” šaknį, 
yra geras ir ugdytinas dalykas, nepaisant tautinių ar rasinių 
skirtumų.

Tačiau antra vertus, iš šios idėjos norėti padaryti kokį įran
kį pasauliui lyginti ar mažumai pavergti nebūtų joks pasitar
navimas žmonijai.

Žihogus yra palinkęs sekti tuo, ką jis paamato ir kas jam 
padaro įspūdį. Sekimo jėga daug reiškia visame moksliniame ir 
doriniame žmogaus gyvenime. Be-sekimo mes nieko nebūtume 
išmokę. Tačiau žmogiškasis seikimas neturi būti aklas. Jeigu 
aklas sekimas niekada nėra geras dalykas, tai juo labiau jis 
yra pavojingas išeivijoje esančiai tautai. Prieš pasekdamas kuo, 
žmogus turi apsispręsti, ar jam dera ir verta sekti. Tos kul
tūros, kurios be pasirinkimo yra pasekusios kitas, nėra augš- 
tai vertinamos ir yra vadinamos pseudoklasinėmis. Mums šis 
inertiškas pasėkimas dar daugiau gresia. Mes nepasidarysime 
pseudoklasiški, bet išnyksime. Vienintelė išeitis, kuri mums lie
ka, yra kartu labai didelė galimybė rasti visai savitą derinį tų 
vertybių, kurias mes paveldėjome, ir tų, kurias mes keliaudami 
per pasaulį sutinkame. V. Bgd.

DIENRA9TTS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS

VIENUOLIKTASIS 
“LITU ANUS”

Šiomis dienomis iš spaudos iš
ėjo vienuoliktasis anglų kalba ei 
džiamo reprezentacinio leidinio 
apie Lietuvą numeris, kuris yra 
antrasis šiais metais.

Šiame 32 puslapius turinčia
me patrauklios išvaizdos žurna
le telpa visas pluoštas kruopš
čiai paruoštų straipsnių, pvz. 
Rimvydo Šilbajorio “Stepchild-

Taip pat čia dedami ir du pras 
mingi mūsų poetų eilėraščiai — 
Kazio Bradūno “Jaunamartės 
ugnies malda” ir Fausto Kiršos 
"Dinamika”.

SKAUTIŠKA SPAUDA

Didelis mūsų spaudos rinkė
jas Bronius Kviklys “Mūsų Vy
čio” gegužės — birželio numery
je pateikia nemažai duomenų a- 
pie skautišką periodiką, jog 35

ren of Communism”, dr. Povilo metų gyvavimo proga. Iš čia
Rėklaičio “The Development of 
Monumentai Art in Ancient Li- 
thuania” ir P. Maldei'kio “The 
Trend of Education in Independ- 
ent Lithuania”.

Be minėtųjų, žurnale dar telpa 
Pauliaus Jurkaus aprašymas ą- 
pie dail. Romą Viesulą ir jo kū
rybą, iš kurios čia duodamos 3 
prasmingos jo kūrinių nuotrau
kos. Taip pat skaitytojai čia 
yra supažindinami su jaunu lie
tuvių rašytoju Jonu Meku, kar
tu duodant du jo kūrinius.

Žurnalo įžanginėje vietoje yra 
Jaunimo kongresą tiksliai api
būdinantis straipsnis, palyginant 
kongresą su kitais pasaulio jau
nimo suvažiavimais, ypatingai 
VI pasaulio jaunimo festivaliu, 
įvyksiančiu Maskvoje liepos 28 
— rugpjūčio 11 dienomis Mask
voje.

Šis leidinys, kurį leidžia JAV 
Lietuvių Studentų Sąjunga, yra 
vertaš visų lietuvių paramos ir 
pritarimo. Žurnalo dar- nema
čiusieji turėtų nedelsdami su juo 
susipažinti, o taip pat pasisteng
ti jį parodyti ir savo draugams 
amerikiečiams.

NAUJAS “KARYS”

Birželio — liepos mėnesių “Ka 
rio” numeris, kuris prieš kelias 
dienas pasiekė Chicagą, talpina 
išsamų 0. Urbono str. “Šaltųjų 
ginklų dailinimas ir ženklini
mas”, kuriame autorius, pasi
naudodamas dokumentine me
džiaga, aprašo šioje srityje su
tiktas ženklų formas. Šiame nu
meryje vaizdžius savo atsimini
mus iš bolševikų kalėjimų ir Čer 
venės žudynių tęsia J. Tumas, o 
Ant. Kasakaitis rašo apie Suval
kų trikampį.

Žurnale dar patalpinti šie str.: 
P. Bliumo “Rrambyno klanas”, 
Pranio Alšėno “Skambėjo anuo
met daina Žaliakalny”, T. Pa
parčio “Kaip žuvo Stasys Vai
čiūnas”, K. Deveikio “Liepos”, 
Ed. Šulaięio “VII š. Amerikos 
Lietuvių Sporto Žaidynės”, J. 
Skardžio “Mainos rūbai margo 
svieto”, K. Dubysos “Eisenho- 
werio doktrinos karinė pusė”.

sužinome, jog nepriklausomos 
Lietuvos laikais skautiškoji va
dovybė bei atskiri vienetai buvo 
išleidę apie 150 — 200 pavadini
mų skautų periodiškų leidinių Ir 
daugiau 100 vįenkartiuių leidi
nių — knygų ir brošiūrų.

Tame pačiame žurnalo nume
ryje su išsamiu rašiniu “Tarp 
dviejų kultūrų” pasirodo Juozas 
Vaišnys, SJ, o Vytenis Stasiškis 
duoda str. “Skauto religija”. Be 
jų čia dar rašo Al. Gimantas, Jo
nas K. Vanagas, Liūtas Grinius, 
kun. dr. J. Prunskis, Ant. Saulai 
tis, kun. St. Yla, Marytė Lekniū- 
tė ir kiti. E. šulaitis

Vagie, kepure dega t
MASKVA, liepos 6. — Rusi 
jos vyriausybė išleido 104 pus
lapių knygelę, kurioje iškeliama, 
kokį “pragaištingą Sovietų Są
jungoje darbą atlieka tūkstan
čiai Amerikos saugumo agen
tų, jų šnipai, provokatoriai, 
žmogžudžiai”. Knygelėje paduo
ta ir eilė pavyzdžių, kaip pažinti 
ir išaiškinti “pavojingus priešų 
šnipus”.

Tikriausiai Maskva pradėjo 
bijotis savo kepurės. Yra fak
tas, kad sovietai vien tik Ame
rikoje turi daugiau savo šnipų, 
provokatorių ir žmogžudžių, ne
gu visos pasaulio valstybės kar
tu paėmus jų turi Rusijoj.

Vyresnieji į kunigus
Haverhill, Mass., vietovėje 

veikia Šv. Pilypo Neri mokyk
la, kurioje ruošiami į kunigus 
asmenys jau vyresniame amžiu
je atradę tą pašaukimą. Ta mo
kykla įsteigta 1946 metais ir 
jau 123 asmenys joje išėjo į ku
nigus.

Raudonieji nepalaužia
Kinų kardinolas Tomas Tien 

palaiko laiškais ryšį su Kinijos 
katalikais. Kardinolas praneša, 
kad praeitais metais Pekine 47, 
000 katalikai priėjo velykinės. 
Per 1956 m. tame mieste kata
likiškai susituokė 500 porų ir 
100 asmenų perėjo į katalikų 
Bažnyčią.

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PRCMIJUOTA* ROMANAS

145 tęsinys
— Tikrai, aš tokios Samanės nesu bučiavęs, ką ten 

bučiuosi lentą! Bet aš mačiau, tau Viktoras patiko, 
štai ir užėjau. Pagalvokim, supranti, taip negalima 
apsileisti, juk tai įžeidimas!

— Krokodile, tau Samanė rūpi, nori išardyti.
— Aš jos visai ne...
— Tu gudrus: jei ne man, tai niekam! Taip ne

bus! — Nusigręžia į langą. Julius vėl sukiojasi, glosto.
— Nenusimink, aš tik pradžiai, tik pradžiai! — 

Padeda ant stalo 50 litų. — Lina, jei turi šiek tiek savi
garbos, tu gali! — Vėl priėjęs bučiuoja žanduką.

— O tu mane vesi, pasakyk tuč tuojau? —Ji atsi
suka pikta. — Jei tu vesi, jei šiandien užsakus paduo
dame, tai aš padarysiu.

Juliui netikėta. Ją vesti? Ją? Kur dingsi, reikės 
tuč tuojau išsikelti, namus prarasti, nes kitaip, sveikas, 
žlugęs.

— Juk tu žinai, supranti, — jis sumikčioja.
— Gerai, jei šitaip, tai... — ji nebaigia sakinio.

57
VESTUVĖS antrą Sekminių dieną. Julius ir Lina 

sėdi bankelyje ir žiūri pro langus.
Miestelis prie šventoriaus vartų. Tartum būtų 

koks paradas. Per tas dvi savaites sukosi tiek daug 
kalbų, taip įaudrino visus, kad neiškentė ir seniai: ir 
tie čia laukia, kol atvažiuos vestuvės šilkuose, aukso 
karietose.

BEVARDE DOKTRINA

Sovietų laivų pasivažinėjimas

Artimieji Rytai tarptautinės 
politikos laukuose yra patys 
audringiausi. Po Suezo kanalo 
ir Jordane kilusių audrų, ku
rios, galima sakyti, baigėsi lai
mingai, vėl naujos audros de
besys formuojasi. Suezo kana
las išvalytas, vyksta normalus 
judėjimas. Jordano karalijos 
vidaus gyvenimas grįžta į nor
malias vėžes. Nevisiems ši pa

KZ. TAURUS 

JAV laivyno 6 grupė

Amerika Viduržemio jūroje 
laiko stiprų laivyno vienetą, va
dinamą 6 flotilija. Tiesioginiai 
ji priklauso Šiaurės Atlanto Gy
nybos organizacijos (NATO) 
pajėgoms, šeštoji laivyno gru
pė yra pats veiksmingiausias 
laidas ir neramumų Art. Rytuo
se slopintojas. Matėme 6 laivy
no grupės paruošos veiksmus 
Jordano krizės metu. Jie ir bu3

dėtis patinka. Ypatingai nepatin po Saudi Arabijos karaliaus
ka Maskvai. Kur taika ir ramy
bė, kur žmonės rūpinasi savo

Saud veiksmų, patys rimtieji ir 
galbūt visų rimtieji, atnešę Jor-

kasdieniniais reikalais, ten Ma3k' ^ane laimingą baigmę. Šį veiks- 
vos “taikai’ nėra naudos. Ji ne- Maskva išstudijavo. Dabar
snaudžia. Meta didžiausias su
mas pinigų. Suezo karinės in
tervencijos metu žuvo Egiptui 
suteiktos karinės medžiagos, 
sunkieji ir lengvieji ginklai. Jor
dano krizės metu krito didžiau
sio Maskvos ramsčio V. Rytuo
se Nasserio prestižas. Beveik 
dingo galimybės pasiekti musul
monų arabiško pasaulio vadovy
bė. To siekė ne Nasseris, bet 
jo vardu, jo nacionaliniais jaus 
mais, Maskva. Išmintinga ir šal
tai apgalvota JAV politika Sue
zo intervencijos metu Amerikos 
prestižą arabų pasaulyje sustip
rino. Jaučiama galimybė, kad 
Eisenhowerio arba Art. Rytų 
doktrina bus priimta didelės dau 
gumos valstybių Artim. Rytuo
se. Šios ir panašios priemonės 
verčią sovietus veikti. Jų veikla 
yra slapta, doktrina bevardė. 
Sovietų laivyno “pasivažinėji
mas” į Viduržemio jūrą, apsi
lankymas Raudonojoj jūroj, 
“dovanojimas” Egiptui trijų 
paskutinės technikos žodžio po
vandeninių laivų yra pradžia 
bevardės doktrinos veiksmų.

neva demonstruoja savo jūrinę 
galę. Dovanoti ar parduoti E- 
giptui povandeniniai laivai ne
šios Egipto vėliavą, bet tarnaus 
ne jam. Jiems yra skirtas ati
tinkamas tikslas. Jis nesunku 
atspėti: šnipinėti ir sekti JAV 
6 grupės laivyno, D. Britanijos 
ir Prancūzijos atitinkamus lai
vyno vienetus Viduržemio jūro
je.

Žinioms apie Rusijos laivyno 
laivų pajudėjimą iš Juodosios 
jūros pasitvirtinus, viceadm. 
Charles R. Brown, U. S. 6 gru
pės laivyno vadas, pareiškė, kad 
tenka greitai peržiūrėti Vidur
žemio jūros laivyno strategiją. 
Panašiai pasisakė ir Didžiosios 
Britanijos laivyno vadovybė. 
Jau neslepiamas ir Egiptui do
vanotų povandeninių laivų šni
pinėjimas, kai Jordano krizės 
metu buvo gandų, kad sovietų 
povandeniniai laivai slaptai seka 
JAV 6 grupės laivyno judėjimą 
bei manevrus, pasiruošimus vi
siems galimumams. Antra, Egip 
tas ir Izraelis yra didieji ar sun

kiai sutaikomi priešai. Nėra pas 
lapties, kad Izraelis povandeni
nių laivų neturi. Vadinasi, Egip
tui suteikiama pirmenybė jūro
je, kurioje jis gali labai pakenk 
ti Izraelio laivininkystei, kur 
arabai vykdo ekonominę bloka
dą prieš Izraelį. Šiuo reikalu 
rodo ypatingos reikšmės susirū
pinimą Izraelio vyriausybė. Aiš
ku, kad ji daro visus galimus 
žygius laivyno jėgų persvarą iš
lyginti. Nenuostabu, jei vieną 
dieną pasieks žinios apie Izrae
lio laivyno papildymą povande
niniais laivais.

Bevardė doktrina

Kaip ankstyvesnius, taip ir 
dabartinius veiksmus tenka su
sumuoti ir juos pavadinti bevar
dės doktrinos vardu. Artim. Ry
tuose visus didžiuosius traukia 
didieji skysto kuro ir alyvos 
laukai. Arabiškajame pasaulyje 
— Artim. Rytuose — visai at
virai matyti didžiųjų interesų 
susikirtimas, lengvesnis ir kar
tais sunkesnis sąlytis. Kada A- 
merika patvirtino Artim. Rytų 
doktriną, paskyrė šimtus milio- 
nų dolerių, pasiuntė savo specia 
lų ambasadorių ištirti vietoje 
galimybes, sovietams dingo vi
sos viltys, kad yra ne propa
ganda, bet realus darbas. Šiam 
veiksmui ir sovietai turi bevardę 
doktriną ir ją vykdo. Kaip ir 
visuomet, taip ir šį kartą Mask
va veikia slaptai arba kitu var
du. Komunizmui slaptumas yra 
didžiuoju ginklu, kur jis susilau
kia laimėjimų. Jie kalba mažai, 
dirba slaptai, naudoja įvairiau
sias priemones ten, kur kerta
si didžiųjų interesai. Bet, kur 
reikia propagandos, kur reikia

(Nukelta į 4 psl.)

Greitai žirgai sužvengia, sublizga vario dūdos ir 
triukšmingais maršais pripildo aikštę. Nauji dažyti 
vežimai nustoja pašventorių, iškelia gražius ponus ir 
ponias. Bet dar ne jaunieji, dar ne karietos su žibin
tais. Pasirodo juodi autobobiliai. Iš jų lipa uniformos. 
Vachmistras mėlynuoja; žiba jo kalavijas, skamba pen
tinai. Ir karininkas, ir nematyta svita.

Jaunieji!
Minia ščiūva ir plūsta bažnyčion, kur pasitinka 

vargonai, degančios žvakės.
Julius jau seniai matė, kaip rieda pražūtin. Nesu

grąžinamai. Reikia tik vardą ir šlovę gelbėti. Kas bus, 
jei dar puldinėsi dėl tos Samanės? Apsijuoksi. Prie
šingai — reikia parodyti visiems, kad ji niekis, tik 
pirštinės, kurias keiti kas sezoną, kad tiesiog džiaugies 
įpiršęs savo draugui. Neliko senmergė, neišbėgo šunim 
kaukti į vienuolyną. To gi nepadarysi, jei sėdėsi raš
tinėje ir žiūrėsi pro langus? Ko jis taip užsispyrė?
Kvietė į vestuves, o jis lindi namuose!

Be to, tas nemalonumas dėl tų laikraščių, gande
lių. Suprato jis, kad buvo per toli nuėjęs. Reikėjo gel
bėtis, nes kitaip nusigręš visuomenė. Ar jis nemokėjo?
Vėl parašė į laikraščius, tiesiog atsiprašė. Tai lengva, 
o kokias galimybes sugrąžina. Jis išgyrė kunigus, 
vachmistrą. Surado gerų žodžių ir sau. Tas užskleista 
kaip knygoje, bet dar reikia užlieti padažo, bičiulystės, 
kad vėl atšildytų gerus santykius. Ir ko jis čia sėdi 
bankelyje, kai visi draugai vestuvėse ?

Ten ne tik pažįstami, bet ir kitos ponijos visas la- 
t bas. Su ja susitiksi, susidraugausi. Gal bus ji kada 
reikalinga. Ko jis čia tūno apsiblausęs, lyg pasaulyje 
nebūtų gražių kelių, kur gali eiti ir pasirodyti?

Lina svyra ant rankų ir dega. Dar niekada ji taip 
neliepsnojo, kaip dabar. Jei paverstų savo mintis žo
džiais, Ui kristų net langų stiklai — taip ji šlovina 
Viktorą, vadina baisiausiais vardais! O Samanė — tas
skuduras — vis tiek nuėjo su juo į bažnyčią ir grįš Una* 
ponia! Toks šluotražis, o vestuvės kaip karalienės!

Bet durys dar ne visai užsklęstos. Ar ji nematė 
Viktoro svyravimo? Ar ji negali dar leistis į žaidimą, 
į vestuves ir iš Samanės akių plėšte išplėšti jį ? Ir ko 
ji čia sėdi bankelyje, prie lango prilipus lyg rudens 
gėlė? Ne čia gyvenimo sūkuriai, bet ten; ne čia lai
mėsi ir pasirodysi, bet, vestuvių puoton žengus, triuš
kinsi visus! /

Kai bažnyčioje prityla vargonai, ji taria Juliui:
— Eime!
— Eime!
Lina pradžiugus, rodos, buhalteris išskaito jos ne

rimą.
— Tu, Juliau, man visą laiką patikai, ypač dabar. 

Tu drąsus, nesakai pamokslų, bet eini ir veiki. Aš mo
ku keršyti, tu pamatysi. Eime! Perdaug mes sėdėjo
me, perdaug poteriavome. Reikia judėti!

Taip artimai, drąsinančiai nuteikia Linos žodžiai. 
Samanė taip nekalbėtų. Ji, priešingai, siūlytų trauktis 
į kampą, dūsauti.

Vestuves pasitinka prie vartų. Žmonės plūsta, vil
nim supa jaunuosius ir sveikina. Lina smelkiasi į pir
mąsias eiles ir, išvydus Samanę, susipurto. Ta pajuo
dusi mergaitė, kurią visi stumdė, dabar — nepažįstama. 
Iš jos veido dingusi menkystė! iJ .tokia tvirta, graži 
baltuose vestuvių vualiuose. Senoji Samanė mirė, ir 
gimė laiminga ponia! Jos žvilgsnio, jos šypsenos lau
kia visi kaip brangios dovanos!

Dar arčiau spraudžiasi Lina. Šią pirmą valandą 
po sutuoktuvių ji nori būti arti. Viktoras turi ją pa
matyti. Jis apsiblausęs, lyg nemokėtų savo rolės tame 
didžiame vaidinime. Suglumęs sveikinasi, perbėga pa
siklydusiu žvilgsniu. Pamato Liną ir tuoj nuleidžia 
akis, skuba tolyn. Lina džiaugiasi, veržte veržiasi į 
vestuves. Dar jos valanda neprarasta!

Gražūs čirgai veža linksmą juoką, ponus ir ponias. 
Vieni skuba anksčiau. — Jie turi namie visus sutikti. 
Kiti dar lūkuriuoja. Paskutiniame vežime Julius ir

.(Bus daugiau)
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POPIEŽIAUS PIJAUS XII ŽODIS 
AUTOMATIZACIJOS KLAUSIMU

Tautiniame Italijos kataliku 
darbininkų suvažiavime, suruoš 
tame Romoje š. m. birželio pra
džioje, dalyvavo apie 200 rink
tinių atstovų iš visų krašto pro
vincijų. Suvažiavimo tikslas — 
išstudijuoti tas problemas, ku
rias iškelia vis labiau plintanti 
automatizacija darbo pasaulyje. 
Prieš pradėdami studijų progra
mą, suvažiavimo dalyviai norė
jo išreikšti pagarbą popiežiui 
Pijui XII ir paprašyti jo direk
tyvų. Specialioje audiencijoje 
Šv. Tėvas Italijos darbininkų at
stovams pasakė kalbą, giliau 
pažvelgdamas į automatizacijos 
prigimtį ir tikslus.

Ne tik mokslininko akimis

Į automatizaciją reikia pa
žvelgti ne vien mokslininkų ir 
technikų, bet taip pat sociologų 
ir krikščionių akimis, — kalbė
jo Šv. Tėvas... Veikalai ir straip 
sniai, kurie kalba apie automa
tizaciją, neretai sudaro įspūdį, 
kad ji žmonijos istorijoje pra
deda visiškai naują erą, kad ji 
yra pajėgi iš pagrindų pakeisti 
ne tik ekonomiją, bet taip pat 
visą žmogaus ir bendruomenės 
gyvenimą... Drauge norima ir į 
gamtos mokslus pažvelgti nau
ju žvilgsniu. Jiems norima duo
ti pačią pagrindinę vietą žmo
gaus gyvenimo formavime; vie
tą, kurią, bent iki šiol jie turėjo 
dalintis su kitais mokslais, tarp 
kurių ir su teologija bei filoso
fija. Dėl to prieinama išvados, 
kad su automatizacija prasideda 
kažkoks naujas pasaulis; pasau
lis, kurio vienintelis kūrėjas yra 
žmogus. Prieinama išvados, kad 
šiandien pagaliau pirmą kartą 
žmogus, apšviestas tiksliųjų 
mokslų, užima demiurgo (ste
bukladario), absoliutaus pasau
lio valdovo vietą.

Automatizacijos įtaka liks 

ribota

Metęs žvilgsnį į automatiza 
cijos žadamas galimybes, kurios 
yra tikrai fantastiškos, kaip 
hidrauliniai ir elektriniai kontro 
liavimo aparatai, kaip optinės 
ir akustinės įspėjimo sistemos, 
kaip milžiniški fabrikai be žmo
nių, popiežius Pijus XII toliau 
kalbėjo:

Visa tai yra tiesa ir ypač 
krikščionišką sielą pripildo nuos 
taba bei dėkingumu Dievui Tvė 
rėjui už jo nuostabius darbus. 
Bet tvirtinti, kad automatizaci
ja, kaip naujas gamybos jėgų 
organizacijos būdas, būtų pati 
iš savęs pajėgi radikaliai pa
keisti žmogaus ir bendruome
nės gyvenimą, gali tik tie, kurie, 
remdamiesi marksizmo klaido
mis, techninei žmogaus gyveni
mo pusei, apčiuopiamoms darbo 
priemonėms priskiria esminiai 
nulemiančią reikšmę. Mūsų lai
kai, kuriuos dažnai girdime va
dinant technikos amžiumi, yra 
linkę priimti tokią ateities sam
pratą. Nepaisant to, vystymosi 
eigą nulemia visas žmogus kaip 
bendruomenės narys, nulemia 
daugelis su jo prigimčia surištų 
veiksnių, ir tiktai šiuose rėmuo
se patsai technikos veiksnys į- 
gauna pilną jėgą. Technikos 

veiksnys, giliau pažvelgus, ne
gali būti labiau vertinamas už 
ekonominio ir apskritai sociali
nio gyvenimo prasmę. Jei būtų 
priešingai, būtų beprasmiška 
studijuoti automatizacijos socia
lines problemas ir darbo pasau
lis turėtų aklai priimti automa
tizaciją, kaip nepakeičiamą li
kimą. Nors ir kažkaip būtų di
delė automatizacijos įtaka, — 

pabrėžė Pijus XII, — ji tačiau

Bevarde doktrina
(Atkelta iš 3 psl.) 

kiršinimo, jie kalba daug ir gra
žiai, dengdami pagrindinį tiks
lą “taikos, geros valios” skrais
te. Laimingi ar nelaimingi bus 
abiejų doktrinų vaisiai Artim. 
Rytams. Viena reikia prileisti, 
kad, jei Amerika nesusižavės 
Maskvos saldliežuvavimu, turės 
prieš akis ankstybesnes šuny
bes, Artim. Rytai susilauks lai
mingesnio gyvenimo. Praeities 
apgavystė iš sovietų pusės turė
tų nebūti pamiršta, bet atmin
tina visuomet.

savaime aišku, pasiliks ribota. Ji 
yra vienas iš tų veiksnių, nuo 
kurių priklausys ateitis, bet pa
ti iš savęs ji nėra nei nulemianti 
ateitį, nei ją kurianti... Sociali
nei tikrovei ir jos pastoviam su
tvarkymui neužtenka statistinių 
ir matematinių programų... So
cialinis gyvenimas šalia to ir 
visų pirma reikalauja kitokios 
rūšies pažinimo, tai yra teolo
gijos, filosofijos ir dvasinio 
žmogaus gyvenimo bei jo isto
rijos mokslo.

Iškelia daug problemų
Taigi negalima be jokių sąly

gų tvirtinti, — kalbėjo toliau 
Šv. Tėvas Italijos darbininkams, 
— kad automatizacija yra žmo
nių bendruomenės naujos atei
ties paveikslas. Žmogus, siekda
mas apvaldyti pasaulį, visuomet 
pasilieka, ir tai jo paties nau
dai, apribotas. Tos ribos gali 
būti plečiamos kiek tik nori, 
bet jos yra neperžengiamos. Jas 
uždeda pati prigimtis arba, ge
riau sakant, ta pati dieviškoji 
Išmintis, kuri (kaip sako Šv. 
Raštas) “jūrai nustatė jos ri
bas, kad vandens neišeitų iš sa
vo krantų” (Prov. 8, 29). Vis- 
dėlto, jau vien tik kaip naujas 
gamybos metodas, automatizaci
ja iškelia daug svarbių proble
mų, kurios turi būti rūpestin
gai apsvarstytos.

Darbdavių ir darbininkų 
interesai

Toliau popiežius Pijus XII 
trumpai apžvelgė visą eilę pa
vojų, kuriuos automatizacija 
iškelia'tautinės ekonomijos sri
tyje. Vienas iš jų yra masinio 
nedarbo pavojus, kuris, nors 
trumpam laikui iškilęs, daugeliui 
kraštų galėtų atnešti didelius 
nuostolius. Šioje srityje, — pa
brėžė Pijus XII, — negalima 
pritaikyti klaidingą principą, ku 
riuo remdamiesi, praeityje kai 
kurie politikai buvo nusprendę 
paaukoti visą generaciją, sie

kiant didelių laimėjimų, kuriais Į vis stipriau pasireikš bendros 
galėtų naudotis ateinančios kar gerovės ryšys, jei jis bus juridiš- 
tos... Kiekvienu atveju turėtų kai veiksmingas tiek įmonėse, 
būti suderinami darbdavių ir tiek atskirose gamybos srityse, 
darbininkų interesai, vienus ir tiek vyriausybėje ir parlamen-
kitus įsąmoninant, kad nuo jų 
solidarumo darnus gamybinių 
jėgų išsivystymas visoje tauti
nėje teritorijoje.

Automatizacija ir privati 
nuosavybė

Kalbėdamas apie privačią nuo 
savybę, šv. Tėvas atmetė pa
žiūras, kurie mano, kad automa
tizacija veda prie privačios nuo
savybės panaikinimo. Be abejo
nės, — kalbėjo Pijus XII, — 
tiek tautinėje, tiek bendroje Eu
ropos kraštų ekonomijoje rei
kės įvesti planavimą platesniu 
mastu. Tačiau šis planavimas 
negali būti tas pat, kaip ma
žiau ar daugiau absoliutus di- 
rigizmas, tai yra privačios ini
ciatyvos ir piliečių laisvė yra 
iš pačios prigimties surišta su 
privačia nuosavybe, kaip sociali
nį gyvenimą tvarkančia institu
ciją. Privačią nuosavybę panai
kinti nebus jokio reikalo, jei 
tiek planuose, tiek institucijose

te, tai yra visur, kur yra spren
džiami žmogų ir ekonomiją lie- 
čią klausimai.
Automatizacija ir profesinis 

darbininkų pasiruošimas

Baigdamas Šv. Tėvas palietė 
su automatizacija surištus pro
fesinio darbininkų pasirengimo

<^^E
STATYBAI 

IR NAMŲ 

PATAISYMūlI 
PRISTATOM
Visokių Rūšių I
medžiagą

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITVYINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainaviraą Ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai.
Raštinė atidara kasdien nno
8 vai. ryto iki 6 vaL vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

PERKRAUSTAU
B A I.DUS 

Vietoje ir iš toliau
K. E I D U K 0 N I S

2313 W. 91 s t St., Chicago, UI. 
Tel. l’Kesi-ott 9-2781

Atliekame dideliu! ir m "Jus automobilių remontas. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius, Sav.

2641 West 7 Ist Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

MOVIMO

" 1$ TOLI IR ARTI "■J
AMO// M>EU TROKAt-NAUJAUSI KRAUSTYMO tRANK/AJ 

U&tį Merų PATYRIMAS-PIGUS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/Albmok 5*9309

ORO VĖSINTUVAI
-AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHOMOGRAPHAI — 1958 modeliai

NUOLAIDOS IKI 50% I
Instaliavimas ir garantija nemokamai

FRANKS TV « RADIO, INC.
3240 South Halsted Street Tek CA 5-7252

PARDUODAME IR TAISOME

f

monotonijos, kad darbininkas 
pasijus esąs šeimininkas, šalia 
tų automatinių mašinų, kurias 
jis prižiūrės. Tačiau darbo naš
ta ir čia jį slėgs, nors ir labai 
skirtinga forma. Bus vietų, ku
riose darbininkas turės budėti 
ilgas valandas vienumoje ir ner
vų įtempime, sekdamas nuosta
bų automatinės gamybos veiki
mą. Ir automatizacijos amžiuje 
pasiliks teisingi šv. Rašto žo
džiai: “Veido prakaite valgysi

lektualiai ir profesiniai pasiren
gęs prižiūrėti daugelį skirtingų 
aparatų. Kaip ligi šiol patirtis 
parodė, nekvalifikuotų darbinin 
kų skaičius turės mažėti. Pro
fesinis darbininkų pasirengimas 
tokiu būdu pareikalaus daugiau 
pastangų ir laiko.

Norint, kad profesinio darbi
ninko pasirengimas nebūtų vie-

binnikas sugebės naudingai su
naudoti laisvą laiką, kurį jam 
atneš gamybos automatizacija. 
Tas, kuris bus teisingai supra
tęs religinę, moralinę ir profe
sinę darbo prasmę, sugebės taip 
pat suprasti laisvalaikio prasmę 
ir mokės jį naudingai sunaudo
ti. Laisvą laiką jis panaudos 
tvarkingam poilsiui, savo fizinių

našališkas, kad apimtų visą žmo ir dvasinių galių ištobulinimui,

klausimus. Kalbama, kad auto-J duoną”. Darbininkas negalės 
matiniai aparatai galutinai iš- j specializuotis kurioje nors vie- 
vaduos darbininkus nuo darbo noje srityje, o turės būti inte

gų, jis turi būti tikra prasme 
auklėjimas. Darbininko ch’arak- 
terio savybės turi nepaprastos 
reikšmės tautinėje ekonomijoje.

Tik pilnai suformuotas dar-

geresniam atlikimui savo religi
nių, šeimyninių ir socialinių pa
reigų, tuo pačiu dvasiniai ir fi
ziniai geriau pasirengdamas pa
ties darbo atlikimui.

THANK YOU CHICAGO! — Especially You Wonderful 
UTHUANIAN'S For Buying So Many BUICKS From Us.

Van_Male Sold More BUICKS In JUNEThan Any ChicagoDealer
• FOR THIS WE OFFER A GREAT JULY BONUS SALE •

sfe FRANK KISSEL atvan malė buick co.SEE Jvru. iv ivjjok 71$T 4 WKTERH A¥EMUE

K

JOK* PAKEL, SR., President

INSURED
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VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu Ir pelninga.

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentflra Iki 
$10.000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas ir d raugi Akas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

?

k
SPECIAL for Joly.., lavinęs placed by the 15th of the Month 

will tara a full month’i Divldend.

CHICAGO SAVIHGS
JULY 6, 13, 20, 27... 1957

Padėkite mums atšvęsti mūsų šešių mėnesių jubi- 
lėjų naujuose namuose. Nuo birželio 29 d. iki liepos 
27-to8 d. Chicago Savings švenčia savo šešių mėnesių 
darbuotę gražiuose naujuose namuose, šešių mėnesių 
laikotarpyje pas mus buvo atidarytos 2,826 naujos 
sąskaitos, mūsų turtas padidėjo $2,313,936.92, ir 
dabar pasiekė naują rekordinę $22,344,636.58 sumą. 
Mes išdavėm virš 300 naujų (morgičių) paskolų na
mams pirkti arba naujiems statyti, viso daugiau kaip 
$4,500,000. Mūsų biznio apyvarta viršijo $18,000,000.

Jūsų taupmenos pas mus pilnai apsaugotos Fede 
ral Savings ir Loan Apdrauda. Nuo Chicago Savings 
inkorporavimo 1924 m., taupytojai nėra turėję nė 
vieno cento nuostolių. Per 33 metus kas pusmetį mūsų 
taupytojams buvo išmokėti augšti dividendai.
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Be to, mūsų taupytojai gauna dar daug įvairių 
neapmokamų patarnavimų kaip šeimos sąskaitų ap
mokėjimą, čekių iškeitimą ir pan. šeštadieniais, liepos 
6, 13, 20 ir 27 nuo 9:30 vai. ryto iki 1 v. p. p. ir 
ketvirtadienio vakarais, liepos 11, 18 ir 25 nuo 5:30 
iki 7 vai. vak. visi aplankusieji mūsų įstaigą bus pa
vaišinami kava ir riestainiais. Atsiveskite visą šeimą...

Bus visokių dovanų vaikams ir suaugusiems.

Mūsų darbo valandomis mes duodame veltui, vė 
sinamą (air conditioned) su garsiakalbiais susirinki
mams kambarį, kuriame telpa 100 asmenų. Reikalui 
esant paskambinkite.
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Chicagoje

Dantį/ gydyt»»ji/ ryžtingumas

neg mūsų egzistencija yra tiek 
efektinga, kiek jautrus visuome
nės atgarsis. Valdyba

Manchester, Conn.
Įdomus koncertas

Gegužės 19 d. Manchester, 
Conn., įvyko įdomus vietos lie
tuvių moterų choro tradicinis 
koncertas, vadovaujamas Pr. C.

Diskusijose dalyvavo J. Gerd- į Trumpai
vilienė, V. Padvarietis, B. šval- —R-4. Gudas, Lietuvių Ameri 
bonas, J. Briedis, L. Jasaitis, K. kos Piliečių Klubo pirmininkas, 
Kepalas ir kiti. Paaiškėjo, kad' liepos 1 — 14 d praleis atosto- 
garbingos seniūno pareigos nė- gas Connecticut, Massachusetts 
ra jau taip sunkios: nemažiau ir Rhode Island valstybėse. Ti- 
metų bėgy seniūnas pasistengia kiši ten aplankyti piliečių klubų 
susitikti su jam skirtais bend- valdybas. Išvykusį pirmininką 
ruomenės nariais ir aptaria ei- pavaduos vicepirm. F. Bručas. 
namuosius reikalus. Be kitko, — J- Šileikis, Lietuvių Ameri- 
nutarta verbuoti naujus narius, k°s Piliečių Klubo sekretorius, 
didinti seniūnijų skaičių. atostogaus liepos 1 — 14 djeno-

Po to Kenoshos moksleivių at- gražų lietuviško kaimo kryžių, 
eitininkų kuopelės chorelis pa- aptvertą tvorele ir gražaus be
dainavo keletą dainelių ir suvai- tuviško namo fasadą su įvairiais

Susirinkimas buvo baigtas jau m*s 
kiomis vaišėmis. Džiugu, kad padėjėjas V. Sodaitis. 
susirinkime dalyvaujantieji se- , yy?-
niūnai šįkart pasižadėjo labai ^enosna, VVlS. 
greitai aplankyti savo seniūnijų Birželio trėmimų minėjimas 
narius ir greitai jų pageidavi-. Lietuvių Bendruomenės Ke
rnus perduoti valdybai, kad vai- noshos apylinkės valdyba š. m.

Ne viena duona žmogus yra 
gyvas. Be darbo, yra ir laisva
laikis, kuris gali būt praleidžia
mas įvairiai. Malonu konstatuo 
ti, kad mūsų lietuvio pasilinks
minimas, o su tuo surištas do
leris, nenueina į privačių asme
nų kišenes, bet ir ši dalelė ati
tenka pačių lietuvių vargui su- Pekano.
mažinti, nevieno kūdikio nekal- Moterų choras, vedamas p. 
tai ašarai nušluostyti, nevieno Pekano ir susidedantis daugu- 
jaunuolio rūpesčiui išsklaidyti | moj iš čia gimusių lietuvaičių, 
ir daugeliu atvejų lietuviškam j savo programos dalį atliko pasi- 
žodžiui palaikyti. gėrėtinai, kas maloniai nuteikė dyba galėtų pasinaudoti narių birželio 16 d. surengė 1941 m.

T;, f'hir:, žiūrovus ir nepagailėta buvo; pasiūlymais ir jaustis, jog veik- trėmimų minėjimą. Tą dieną iš
vt' .......................... . kick‘ H-to Sv. Petro ir Povita parapi-katučių.

giltai publikos priimta buvo vienas šios apylinkės narys. jos bažnyčioje buvo atlaikytos 
vni npsufmiuždė to gerai žinoma solistė Lilian Bas- Įvairiais reikalais seniūnai ir šv. mišios ištremtųjų intencija.
«,2?oL Ine ™pfp«i i šal i tytė-Sidney padainuodama kele- nariai kreipias] valdybos adre- Minėjimo programa pradėta Šv.
suomen'ėj. Nesėkmė įsikurti sa-

dino iš St. Santvaro veikalo 
“Aušra ties Vilniumi” vaizdelį 
“Trėmimas”. Vaidino A. ir D. 
Skirmuntaitės, St. Milašius, Al. 
Šukys, Vyt. Janušonis ir jaunu
tis Milašius, kuris savo kaip vai 
ko rolę ypač gerai suvaidino. 
Vaizdelis “Trėmimas” buvo la
bai vykusiai suvaidintas ir ne 

Jį pavaduoja sekretoriaus vieną žiūrovą sugraudino.
Kenoshos ateitininkų kuopelė, 

kuri tik keli mėnesiai kai įsteig
ta, verta gražios padėkos, nes 
jos nariai, būdami jaunamečiai, 
patys be vyresniųjų pagalbos su 
režisavo vaizdelį, pasirūpino tin
kamus vaidinimui rūbus, ypač 
enkavedistų, ir pasigamino gra
žias dekoracijas. Pasikėlus už
dangai, susirinkusieji pamatė

tik Lietuvoj buvusiais pagraži
nimais. Kenoshos ateitininkų 
kuopelei linkėtina ir ateity sto
vėti savo ideologijos ir lietuviš
kumo sargyboj. V.

Mirė lenkų poetas

NUO UZS1SENEJUS1Ų
SKAUDANČIŲ ZA1ZDU

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie. kurio kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IK SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nugali ramiai Ir na k tini l«

l miegoti ties Jų užuitu-nėj uolos žalždoa 
nležOJtmų Ir skau’^Jimų senų atvl 
ru Ir skaudžių žalždų uždekite 

į LEOULO Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudėji
mų Ir galėsits ramiai miegoti nak- 

| t) Vartokite Jų tapgl nuo skau
džių nudegimų Jt taipgi paAallnaLenkijoje mirė poetas Leo-

ro-dd Cloff __ o n I niežėjimą Ilgos vadinamos P8ORIA-P d taft, Sulaukęs 80 m. am- I gjg Taipgi pašalina peršSJImą Ilgos 
žiaus. Per laidotuves vysk. K. vadinamos athlete.s foot, su- 
maldas už jį Varšuvos Šv. Kry-
Nemlra atlaikė gedulingas pa
šiaus bažnyčioje.

gražaus vieneto. Jos metėsi į šal
pos ir kultūrinių reikalų rėmi-
mą. Kaip ir kiekvienais metais, u ♦ ,, “ . , . .. . Manch. stygų ansamblio orkest-taip ir siais, jųjų kvietimas p
tradicinį Kartūno balių sutrau
kė kelis šimtus lietuvių visuo-

tą nuotaikingų dainelių.
Programą įdomiai paįvairino

su: B. Kulys 383 So 3rd. Str., Petro parapijos salėje 3 vai.

rėlis, vadovaujamas Edward Sid- 
ney.

, Visą vakaro programą pra- menes. Pačių kolegių vieningas .. . r •x. „ , . v vede energingoji Antanina Kauir nuoširdus darbas, jų suauko
tas turtingas bufetas ir didele
dalimi baras, svečių šiltas atsi-, _. ..... ... , . suomeneje veiklojeliepimas /galina ir siais metais! „ .
aukoti virš pusantro tūkstančio 
dolerių įvairiems šalpos ir kul
tūriniams reikalams: sergan
čioms dantų gydytojoms Vokie
tijoje ir Sibire, kolegėms, pate
kusioms į gyvenimo nesėkmes 
Lietuvoj ir Amerikoj yra išsiųs
ta 900 dol., Gautingeno sana
torijai — 200 dol., 16-to Vasa
rio gimnazijai — 200 dol., Aukš- 
tesniąjai Lituanistiniai mokyk
lai Chicagoj — 100 dol., JAV 
ir Kanados tautinių šokių ko
mitetui — 50 dol., Vargo mokyk 
lai Vokietijoj — 25 dol.

Už visa tai mūsų didžios pa
garbos ir padėkos pareiškimas 
priklauso visiems atsilankiu
siems į balių svečiams. Didelis latinio • ryšio palaikymui išrinkti 
ačiū ponioms Vanagaitienei ir seniūnai, kurie .sueis į kontaktą 
Soph. Barčus, garsinusioms per su seniūnijoje gyvenančiais na- 
radijo valandėles net be jokio j riais. Kiekvienam seniūnui skir- 
atlyginimo. Ačiū dienraščiams ta nuo 10 iki 15 narių. 
“Draugui” ir “Naujienoms” bei 
muz. Akelio orkestrui. Mūsų pa
dėka gražias dovanas aukoju-

nienė, gyvai besireiškianti Man- 
chesterio lietuvių kolonijos vi-

Brooklyn 11, N. Y.; iždo ir pa 
šalpų reikalais — ižd. V. Padva
rietis, 46i/2 Ten Eyck Str., 
Brooklyn 11, N. Y., telef. ST- 
2-3323.

Solidarumo mokestį nariai 
tuo tarpu moka savo seniūnui 
arba tiesiog iždininkui.

p. Į minėjimą susirinko dido
kas būrys kenoshiečių. Minėji
mas buvo pradėtas Kenoshos lie 
tuvių parapijos klebono kun. A. 
Miciūno, MIC, sukalbėta invoka- 
cija. Gražią kalbą apie trėmi
mus pasakė LB Chicagos apy
gardos pirm. dr. J. Bajerčius.

Po koncerto įvyko pasilinks- Į 
minimas su šokiais. Žiūrovas

Brooklyn, N. Y.
LB apylinkės seniūnų 

susirinkimas
Š. m. birželio 16 d. 1 vai. p. p. 

Lietuvių Amerikos Piliečių Klu
be įvyko Williamsburgo apylin
kės seniūnų susirinkimas, ku
riam pirmininkavo L. Jasaitis, 
sekretoriavo J. Briedis.

Pranešimą pateikė apylinkės' 
pirm. B. Kulys, papasakodamas 
apie veiklą, jos gaires ir naują 
persitvarkymą. Apylinkė pa
skirstyta į 28 seninūnijas ir nuo

Kalbėjo apygardos vicepirm. 
V. Alksninis, pagirdamas, kad 
jieškoma būdų veiklos pagyvini
mui šioje apylinkėje ir rūpina
masi išvystyti kultūrinę veiklą, 
kurion galimai daugiau būtų į- 
traukta LB apylinkės narių.

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka Įvairius

siems J. Lieponiui, p.p. Prišman 
tams ir p. Civinskui, nuotaikin
gai pravedusiam visą balių inž.
Jurkūnui. Didelis didelis ačiū ko 
misijai kartūno suknučių, kurią 
sudarė archit. Lukštaitė, kons.
Gaučys ir dail. Žoromskis.

Patiekdamos šią apyskaitą ir perkraustymus bei pervežimus 
pareikšdamos padėką visiems, s s tolimų ir artimų atstumų, 
sakom iki malonaus pasimaty-: Tel. BIshop 7-7075
mo ateinančių metų pavasarį, w**»»******«i»:j»?*i»e5»!»HHO=**'-***

Pradėkit Taunvt Šiandien. Turėsit Rvtojf1
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti 11d 510,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

' JEI TIK BALDŲ REIK,

PAS RUDAITĮ
TIESIAI EIK.

žemiausios kainos Chicagoje. Išsimokėjimui iki 3 m.
Air conditioner, Emerson, Admiral, Hot Point,

Westinghouse ir kiti ti - .................................................. $149.00
8 cub. pėdų šaldytuvai, Frigidaire, Admiral, Westtng-

house, Norge .................  ............................................... $159.00
Virimui gesiniai porcelano pečiai .........  • • $ 89.00
Skalbimo mašinos geriausių firmų .........  ........................... $ 89.00
AutamatiškcH skalbimo mašinos .............................................. $189 00
Gesiniai ar elektriniai džiovintuvai......................................... $149 00

__ SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Sofos dienai, nakčiai lovos parduodamos po $69.00

pas mane tik ............  ............................................................ $ 39.00
5 dalių svečių kambario baldai (sofa, kėdė, otomanu

2 pagalvėlės) kitur parduodama po 150.00 deterių
pas mane tik .....................  .......... ........................................... $ 99.00

2 dal. Nylon setai išpardavimuose siūlomos po $289.00
pas mane tik ........................................................................... $229.00

MIEGAMO KAMBARIO BALDAI
Metalinės lovos visų dydžių tik ............  ................................ $ 9.95
Medinės, ąžuolo lovos ............  ............................................ $ 29.50
Vatiniai matracai ...................  ..................................................... $ 12.50
Spyruokliniai .matracai parduodami po $39.95 dabar tik J 26 50
2 dalių ąžuolo miegamo kambario baldai reguliariai

parduodami po $199.50 dabar tik .... ...................... $ 99.00
4 dalių miegamo kambario baldai vertės $400.00 tik $249*00

3 dalių miegamo kambario baldai visur parduodami po
$199.00, pas mane tik ....................................................... $149 00

KILIMAI
9x12 kilimai parduodami pe $59.00 dabar tik................. J 39 00
9x12 kilimai vertės $99.00, pas mane tik ...................... J 69 00

RADIJO IR TELEVIZIJOS
17 inchų televizijos $149.00 vertės tik.........  .................... $ 99.00
21 inchų televizijos $189.00 vertės ...........  ........................ S14<00

24 inehų televizijos $209.00 vartės tik . . ...................... $199.00
Atsilankę rasite daugybę kitų prekių, kurias pirkaite že

miausiom! kainom Chicagoje.
Perkant baldus, nežiūrint kurioj Cfiicagoti daly gyvena

te, Jums apsimokės aplankyti mane, palyginti kainas ir pirk
ti pigiau, negu bet kur kitur.

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJA 

RHEEM

LOWBOY
ŽIEMINĮ

AIR-tOONDTTIONER

Jo vasarinis vėdintu- 
vas taippat teiks ma
lonumą karštame ore.

GAZU AR ALYVA

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, UI.

TOwnhall 3-6670 
BIshop 2-3429

Pirmad., antrad.,
Seštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p

OFISO VALANDOS:
penktad. ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai.

Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.
MAJOR FURNITURE,

3207 So. Halsted Street
INC.

SPECIALUS BARGENAS
ŠALDYTUVAI

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIKI AUSIU BALDŲ 
PEUIX A. ILAIIMIMN, NULI.IK HKKTIILIN. May.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Telet. SEeley 3-4711

Krautuve atidaryta nekrnadlnntala nuo 11 Iki 4:10

Telefonas — CAIumef 5-3207
Vedėjas E. RUDAITIS 

Krautuvė atidaryta: kasdien 9—6 vai.
pirm. ir ketv 9—9:30 vai.

Liepos ir rugpjiūčio men. krautuvė sekmadieniais bus uždaryta.
»------ —I------------------ ..... . - - -■ — -------«

Z“ .-. -- -------- . - — -. ....... .—

DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SAUGIAI PERKRAUSTYS 

JŪSŲ BALDUS!
STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Telef. Vlrginia 7-7097

MOKINO

Dividendą

PER 40 MITU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

• ENOROVl

4038 Areher Tai. LA3-A7W
AUGUST SALDUKAS Praak

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

Precin Photo Studio
(IncorporatedJ

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

stabdo džiovinimų odos Ir perplyšlntą 
tarppirSčiu. Yra tinkama vartoti nuo 

I džlūstančlos suskllslos odos dedlr- 
1 vinių, odos Išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 

| pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy- 
' styklų. JI yra gera gyduole nuo 14- 

{ vlršlnlų odos ligų. l.e
j gulo Ointment yra 

parduodama po 76 
et., $1.26, ir *3 60.

I Pirkite valsttnSseChl- 
| cagoj Ir apylinkėse— 
į Mllwaukee, Wise., Ga- 
i ••v.lnd. Ir Petrolt, Ml- 
I chlgan arba rašyki- 
[ te 1 r atsiųskite Mo- 

ney order j

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy St.. Chicago 34, III,

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINGS '™ST"
2555 WEST 47th STREET LAtayotte 3-1083

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pletklewl«-z, sekr. Ir advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojoms patarnavimai nemokamai.
Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitų šiandien. Apdrausta Iki *10,000.

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

JONAS I k Wk AM 1 ■ JI ___
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

ANTANAS LIGUTTS, sav.

J. G. TELEVISION CO.

1958 m. TV, radio, patefonai. Nešiojamas, vežiojamas, stacionarinis —

KOKS VĖSINTUVAS
TAMSTAI GERIAUSIAI TIKTŲ? — KLAUSKITE MUS

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
Atdara kasdien iki 6 vai., pirmad. ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

DABAR GAUSITE 

AUKŠTESNIUS 

DIVIDENDUS!

24 GABALŲ - ŠAKUČIŲ - 
ŠAUKŠTŲ SERVIZAS 
UŽ $500.00 SANTAUPAS
Nemokamai, kai Jūs atidarote tau 
pymo sąskaitą padėdami $500.00 arba 
įdėdami tokią pat sumą į jau esa
mą sąskaitą. Šis servyzas, kaip 
tik tokis, kurio Jūs pageida
vote, kad galėtumėt juo nau 

dotis prie vandens ar
ba šiaip kur nors 

iškeliavus . . .

PLIAŽUI ANTKLODE 
UŽ 3200.00 SANTAUPAS

Ši puiki antklodė ir dėžė yra 
dovana Jums kai sutaupote 
$200.00 įdėdami j jau esamą 
taupymo sąskaitą ar atidaryda
mi naują. Tai praktiška dovana va
saros laikotarpiui, būnant prie 
vandens arba šiaip išvažiavime.

ATOSTOGŲ KLUBO TAUPYTOJAMS 
PASKUTINĖ PROGA
gauti vieną iš šių
praktiškų ir gražiai įpakuotų druskinės ir 
pipirinės komplektų nemokamai. Tik pra
dėkite Atostogų Klubo Taupymo su $1.00 
daugiau savaitėje ir mes Jums duosime 
šią praktišką dovaną.

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1447 So. 49th Court • Cicero 50 • TO 3-81 31

Savings Insured ...Since 1938

9 ■ T09 *OUII X
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, LLLINO1S
Pirmadienis, 1957 liepos 8

Omaha, Nebr.
Baisiųjų birželio trėmimų 

minėjimas

kurios kaskart retėja, vis ma- ją baigęs Vytautas Juchnevi- 
žiau beatsilankoma į liet. susi- čius, Jr., šiais metais baigė Ann 
rinkimus, parengimus. Labai Arbor, Mich., pagarsėjusi uni- 
dažnai girdima, jog girdi, apseis versitetą ir, išlaikęs valstybinius 
ir be manęs arba aš nieko neno- egzaminus, gavo inžinieriaus

REAL ESTATE

i caJSicUSS'ciJS—'tSL2S>.i 
GAGE PARKE 

Mūrinis — a po 6 karuti, bu gra- Į
riu bendro turėti su lietuviais. elektroniko teises. Aplankęs čia ta^kan^11 ru“lu' Oaiažlui• Nu,nužl,>-1 JĮJ.JJ' 

Vasario 16 gimnazija Vokie- savo artimesnius bičiulius, išsku-I nuosavybe 7 kamb. nzid. mūi-.
tijoj jau 6 metai auklėja simtus bėjo j Chicagą, kur turėjo pra-, gazu apstu. Galimybe padaryti 3-etas 

butas. 2 autom, garažas. Paskola su

Š. m. birželio 16 d. Omahos 
Lietuvių Bendruomenės rūpes
čiu buvo atlaikytos šv. mišios už 
visus nukankintus, išvežtus ir 
kankinamuosius lietuvius. Tenka į musl* jaunimo lietuviška ir krik dėti pasižadėtą inžinieriaus dar- 
pasidžiaugti, kad lietuviai dar Įsc,on,ška dvasia; kurie vėliau bą.
neužmiršo savo brolių ir tėvy- ■ PaP'^Vs retėjančias senosios ie Iškėlė lietuvį vikarą

nės baisių kančių gausiai da-' tuviškos inteligentijos gretas. Si Šv. Petro ir Povilo parapijos
lyvaudami tiek liet. pamaldose, ’ SlmnazUa Jos darbas yra do-, vikaras kun. Ernestas Bernotas 
tiek trumpame parapijos salėje vana lietuvių tautos laisvės ryž-. nuo birželio 24 d. iškeltas j Iron, 

tui paremti. Tad mūsų tėvynės Mich., klebonu. Vieton jo čia at- 
nelaisvės metais neleiskime už- keltas nelietuvis kunigas. Para- 
gesti šiam židiniui emigracijoj ( piečiai lietuviai susirūpinę, kad

Kaip jau anksčiau buvo spau- ! įr padidinkime jai rėmėjų skal
doje pasirodę, tą pačią dieną. čių, bet jokiu būdu nemažinki- 
buvo švenčiama ir Omahos II-jo j me Nepamirškime ir savo pa-

paminėjime. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu

šimtmečio pradžia, kur, nesigi
riant, tenka pripažinti bene vie
nas iš stipriausių ir geriausiai

žadu nario mokesčio!
Klaustukas

r“* nXttiGrand RaPids-Michtą atstovaująs,
Ateitininkų gegužinė

Šv. Jono išvakarėse, birželio 
23 d., Omahos ateitininkai sen
draugiai ir jaunesnieji suruošė 
bene viename iš Omahos gražiau 
šių ir patogiausių parkų gegu
žinę. Pasišnekučiavę, pasisvečia 
vę gryname ore ir pavaišinti atei 
nančių “petrinių” varduvininko 
skaniais, gaivinančiais gėrimais, 
įdomiai praleido keletą valandų 
savųjų tarpe. Pasidalinę savo 
asmeniniais įspūdžiais, nepralei
do progos pasikalbėti ir bėga
maisiais organizacijos reikalais. 
Klebonas kun. Juozas Jusevi- 
čius iškėlė mintį pastatyti lietu
višką kryžių prie parapijos baž
nyčios. Šiai minčiai visi pritarė. 
Tikrai būtų labai prasminga pa
statyti lietuvišką kryžių, kuris 
primintų, kam gyvename žemė
je, kokios žemės vaikai esame. 
Lietuva — kryžių žemė.

Vasario 16-sios gimnazijai remti 
būrelis

Tornadas sukliudė minėjimą

šeštadienį, birželio 22 d. Ame
rikos Lietuvių Tarybos Grand 
Rapids skyrius suruošė birželi
nių įvykių minėjimą. Muz. Sa- 
latkienės, Prano Torutos, Jono 
Pakalnio ir Alfredo Puodžiūno 
buvo paruošta įdomi programa. 
Bet, tą dieną paskelbus galimo 
būti tornado pavojų, į minėji
mą teatsilankė vos gėlėtas žmo
nių, todėl minėjimas neįvyko^

Naujas inžinierius

Ilgesnį laiką Grand Rapids 
mieste gyvenęs ir vietos kolegi-

neturės lietuviškai mokančio vi
karo.

Sveiksta

Lietuviškos spaudos platinto
jas Jonas Belinis po sunkios tul
žies operacijos grįžo iš ligoninės 
ir pamažu sveiksta namuose. 
Nors ilgokai jį kamavusios li
gos ir operacijos išvargintas, 
tačiau tuojau ėmėsi tvarkyti 
spaudos platinimo reikalus. P.

Pilnu kaina $20,500. 
MARQUETTE PARKE 

Savininkas turi greitai parduoti 
1H augšto medin) namą — 5 ir 
kamb.. alyvos šildymas. Tik $12,200.

1 % augšto mūr. pajamų nuosavy 
bė. 5 k. apačioj ir 11/, k. viršuj su 
atskiru įėjimu ir vonia. Garažas. Kai
na $20,700.

BRIGHTON PARKE
1% augšto mūr., 7 kamb. (4 mieg.) 

apačioje, 4 k. butas viršuj. 90 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina 
$24,500.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše ir Įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary PubUe 

5»1« So. VVestern Avė.
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085

(LASSIFIEI) AND HFLP WANTED ADS
KILAI, ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — MEN

a. po 4 k. centr. šild. $25,500 
a. po 5 k. šild. gazu $23,000 
a. po 5 k. 3 mieg., šild. gazu. 

alum. langai, nauj. garaž. $24,000 ! 
MUr. 2 a. po 6 k. cent. šild., sklyp. I 
31 pėdų, garažas. $29,000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tcl. tl.irfi.ide 4-7450; Res.

YArtLs 7-2040

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpubUc 7-9400

VARDAI VANDENIMS J 
0IEH0MS

Tokiu pavadinimu tik šiomis dle 
nomis išėjo iš spaudos Jurgio Šlekai
čio eilėraščių knyga. Autorių pažįsta 
me, kaip vieną gabiausių ir veikliau 
šiųjų mūsų teatralų, čia JI matome 
daug žadančiu poetu. Knygos kalu-' 
— $1.60.

Užsakymus Ir pinigus siųskite
DRAUGAS. 2334 S. Oakley Avė., 

Chicago 8. HL

Mūr. 3 butų. biznis, garažas. $20,900. 
MUr. 4 būtų, centr. šild., gar. $24,000. 
Mūr. 2 po 4, greit, pardav. $15,200. 
Mūr. 2 po 6, centr. šild., gar., pigiai. 
MUr. naujas 6 k., did. lot, bargenas. 
MUr. 3 butų, taverna, gar. $20,600.

Yra pigių ir pelningų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 8-S3845__
MilUlIlIlUIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIlIlUIiilIlIlIlIilIlIlIilIlIlIlilIlMHIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllilIlIlHIIlK* 

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 50th St. Tel. PRospect 8-5454
iUi^ei2uiuiwiuiiiiumuhiiwiuinuiiiiuniMunHiut]iin

$10,000. pilna kaina. 2 bt. 4 ir 
4 km. Nauji kanaliz. vamzdžiai. 26 
ir Spaulding apylinkėje. Taksai tik 
tai $85. Gerame stovyje. $2,500. 
— Įmokėti. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LAvvndale 1-7038,

CICERO 2 bt. mūr. 6 ir 6 kmb., 
apyl. 50 ir 22 St. Karštu vand. ap
šilti., alyva. Garaž., švarus. 1 augš- 
tas duoda $100. — pajamų j mėn. 
Galima tuoj užimti. SVOBODA, 
6013 Cermak — BIshop 2-2162.

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
SEPTINTĄJĮ

ROMANO KONKURSĄ
KONKURSO MECENATAS

JONAS ANDRULIS
skiria tūkstančio (1,000.00) dolerių premijų.

1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra
darbių klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti —

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 st 

Tel. BEVERLY 8-3848 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose ir
valdžios įstaigose.

INCOSIE TAX. Tai accountant

KADA NORITE PIRKTI AR 
PARDUOTI NAMUS

Kreipkitės į
SOPRYCH REAL ESTATE 

8407 S. Kcdzie Avė. WAlhrook 5-3218
Klauskite AI,EX KANAVERSKIO

TVARKINGAS
41/, kamb. mūr. bungalow, gazo 
karšto vandens šildymas. Daug ver
tingų priedų. Gražus sklypas prie
ky. Arti 71st St. ir So. Artesian 
Avė., $12,000.00. Volodkevičius.

JUMS KAINUOS TIK 88,000 
Med. 5 kmb. namas Gage Parke.

Gazo šilima. Reikia pirkti su 25 pė
dų sklypu šalia. A. Sirutis.

GERIAUSIAS PASIŪLYMAS 
4 metų 5 kamb. mūr. bungalovv.

Vienas blokas nuo Marųuette Parko. 
Viršuje galima įrengti dar 1 kam
barys. šildymas alyva. 2 karų gara
žas. A. Katilius.
5 AKRAI ŽEMES NETOLI ČIKAGOS 

2 gyv. namai, dvigubas garažas, ki
ti ūkiški pastatai, vaismedžiai. Visa 
žemė aptverta. Prie 3 didelių kelių
I.emonto rajone. $17,000. Įmokėti tik 
$4,500. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: WAIbrook 5:8015

Hrlghton Parke, kampinis namas 
ant 30 pėdų sklypo; 2 butai po 6 kb. 
ištisas rūsys ir pastogė (attic), 3 
autom, garažas. Centr. karštu vand. 
šildymas I-nie aukšte, šliuminijaus 
sieteliai ir žieminiai langai 2-me 
aukšte. Namas labai gerame stovyje 
ir parduodamas nebrangiai.

2-jų butų: 4% ir 6 kamb. Prie 
gero susisiekimo. Centr. karštu van
deniu apšildymas. Ištisas rūsys. 50 
I«edų sklyiMts. 3 autoinob. garažas. 
Sieteliai, žieminiai langai ir “vene- 
tian blinds". Tik 817,000. Nepraleis
kite šios progos. Tikras bargenas.

Taip pat turime daugiau nuosavy
bių duodančių geras pajamas Ir pre
kybinių namų.

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis į raštinę Ir mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlovv5-5900

MARQUETTE PARKE 5 k. mūri
nis namas. Centrinis šildymas gazu. 
Tile vonia. $12,400.

BRIGHTON PARKE. Arti lietuviš
kos mokyklos pigiai parduodami: 2- 
jų butų mūrinis su rūsiu ir pastoge, 
centr. šildymas alyva, $23,500.

Medinis — 2 po 4 k. ir dar ekstra 
sklypas. $10,000. Pajamų medinis—3 
erdvūs butai aluminum langai. Nupi
ginta kaina.

Be to dar turime ir kitokių gerų 
namų įvairiose vietose.

VASAROJIMUI nuo liepos 1 d. Be- 
verly Shores išnuom. visa nauja vila 
arba atskiri kambariai.
vyl2 9 h vvrleyver rrfafffifafaf bigafw

VENTA
4409 SO. FAIKFIELD AVĖ. 

LAfayette 8-8881

BILLING CLERKS
FULL OR PART TIME 
DECATUR CARTAGE

1934 S. Wentworth Avė. 
VI 2-6000_______

AUTO MECHANICS
AND

Body and Fender Men 
Good Pay — Steady work

Apply
2421 South Parkw»y

HELP WANTED — FEMALE

SEVERAL TYPISTS
M0 4-3070

Varied and initeresting work. 
Good Salary, Paid Vacation 

Air Conditioned Office 
Apply in person or »call

MR. CROMBIE 
430 West Ohio

BUILDING & REMODELING

Š. m. birželio 23 d. Omahos 
Vasario 16 gimnazijos Vokieti
joj remti būrelis turėjo metinį 
visuotinį susirinkimą, kur buvo i
išrinkta nauja valdyba. Į naują 1957 m' Sruodzi° 1 <**a.
valdybą įeina: Romanas Druk- 2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis dol., 
teinis, Alfa Mikėnaitė ir Kazys kurią paaukojo pramonininkas Jonas Andruliu iš Michigan vals- 

Palšiūnas. Apgailestautinai į su- tybės.
sirinkimą teatvyko vos šeštoji 3. Jury komisiją sudaro Benediktas Babrauskas, Jonas Ka- 
narių dalis. Teko nugirsti, kad Valiūnas, Petras Maldeikis, Juozas Švaistas-Balčiūnas ir Domas 
daugumas vengia metinių susi- Velička.
rinkimų, bijodami patekti į vai- Į 4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi LIETUVIAMS ŽINOTINA- 
dybą, nes tenka kartais nemažai būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for- : Labiausiai rekomenduoju Mr.

Prieš pirkdami ar pard uidami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ĖSTATE-UiSURANGĖ 

NOTARY PUBLIC 
240b West 61 St. 
WAIbrook 5-6030 

l PRospect 8-3579 (vak.. ir seniai.)

Nauji namai, garažai, įvairūs pa
taisymo ir pertvarkymo (remodel- 
Ing) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

1327 S. Campbell Av., Chicago 32. III. 
Telef. Y Artis 7-9675 arba CL 4-7450

DĖMESIO

padirbėti. Jei žmogus nieko ne-! mato puslapių, 
dirba jis rūdija, rašo A. Su- ’ 5, Kūrinius siųsti adresu
sinskas. Tinginiavimas ne tik
nieko neduoda, bet jis viską ati
ma. “Rytietis” iš Omahos rašo, i 6- Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira-
jog mes turime ir tylių darbinin- slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo
kų, bet, gaila, ir jų eilės smar- tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
kiai retėja, šiandien dauguma pasirinktą slapyvardį.

vais namais, moderniais jų įren- „ Tukstanč,° d'"leri4 Prem1^ autorius be papildomo

gimais, automobiliais ir banko konoraro Peniosios laidos teises perleidžia “Draugui”, įskaitant 
knygutėmis. Tiesa, tas viskas te,Sę 3Pausdintl dienraštyje ir išleisti stskiru leidiniu. Jei kny- 
irgi yra reikalinga. Bet labai ga duotų Pelno> jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre- 
liūdnas vaizdas darosi, kai pa- mi-i03 nelaimgję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
žvelgi į lietuvišku vieškeliu žy- s’usitarimu-
giuojančias lietuviškas gretas,

Romano Konkurso Komisijai, 
“Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago 29, Dl.

\ nINSURED■■
- UPTO- / ■L
FEDERRL
SHVINGS

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS..
1905 m. Suorganizuota pagal valstybės čarterį. 

Bendrovė visuomet stengėsi pagerinti 

ir padidinti patarnavimus skolintojams 

ir taupytojams.

1933 m. įsijungė į Federal Home Loan Banko

sistemą.

1934 m. įsigijo Federalinį Carterį.

1935 m. gavo Federal Savings & Loan Insurance

Corporation, Washington, D.C., apdrau- 

dą. Visu sąskaitos apdraustos iki 

$10,000.00.

1941 m. J. A. V. Iždas pasirinko bendrovę savo 

agentu valstybės taupymo tonams 

pardavinėti. '

Nuo pat įsikūrimo mokėjome ir 

mokame aukštus dividendus.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN I

Chąrtnred A Hiipm-rtani 
hy Um U. H. Government

AND LOAN ASM’N 2202 W. Cermak Rd., Chlee<e 8. III. 
PbMe VI 7-TT47

JOM į. KAlAEAUBKAa, piya

Ohartered ir Buporvlaed by VoMo4 Statos

Įstaigos VALANDOM: gąsdins uuo 9-tos ryto iki & vai. po pietų. Ketvirtadieniais aao 9-toe valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro. Šeštadieniais nuo B vai. ryto iki 1 vaL po pietų. Trečiadieniais vipai aaatidarema

SVOBODA Real Estate, 3739 W. 
26th St., Chicago, skyrius 6013 W. 
Cermak Rd., Cicero, dėl gerų pa
tarnavimų Pirkau iš jo gražų 2-jų 
butų namą. Esu 65 m. amžiaus, bet 
jis parūpino man paskolą ir nuo
mininkus, parodydamas tuo lietu
višku papročių nuoširdumą. Reko
menduoju jį dėl jo patikimumo ir 
“bargenų” namų pardavime.

Htans Bertulis,
2701 S. Komensky

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Bulldcrs Gen. ('ontractors 

Atlieka planavimo Ir staty
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas Ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas 

1‘Rospect 8-2013
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicagc 29. III.

BRIGHTON PARKE

$2,000 įmokėti, med. 2 po 4, šva
rūs butai, geras sklypas.

Med. 2 po 4, centr. šildymas, skie
pas, garažas, tik $14,000. Atsiliepki
te ir su mažu įmokėjimu.

Mūr. 6 ir 3 kamb. su krautuvei 
patalpa. Dideli butai, vietą tinka ir 
bizniui. Mažas {mokėjimas, skubėki
te paskambinti.

Mūr.: rūbų valykla ir b kamba
riai, centr. šild., puiki vieta siuvėjui.

GAGE PARKĘ:
Mūr. 2 po 6 centr. šildymas abiem 

butams, garažas, dideli kambariai.
Mūr. bung. 6 kamb. centr. šild., 

garažas, puiki vieta.
KITUR:

Mūr. 6 kamb., platus sklypas. 68 
ir 3700 j vakarus.

BIZNIAI:
Mūr. 3 butai ir gelž. išdirbinių 

(Hardvvare) krautuvė, puikūs Įren
gimai, gražūs butai, labai gera vie
ta.

Puikus mūr. 3 butai ir maisto 
krautuvė, labai gera apyl., reta pro
ga.

Mūr. taverna ir 5 kb. Gage parke.
Mūr. 3 butai ir tav. patalpa su 

visais įrengimais, 35 gt. netoli Ash
land.

SIMAITIS REALTY, 
2737 W. 43rd St.. CL 4-2SB0

PROGOS — <OPPORTIJNrriES

NEPRALEISKITE PROGOS. 
Dėl rimtų priežasčių parduodama 
maisto krautuvė su geru bizniu ir 
geroje vietoje. 4551 So. Hermitage
Avė. YArds 7-4301.______________

MOTERIŠKŲ IR VAIKŲ

MISCELLANEOUS

S ILDYM AS
A. Stančianskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
visug skardos darbus.

Namų statyba, {vairūs pataisymai 
ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TKrmlnal 0-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien Ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 515 
Volton Wlllnw Springs III

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komercinius 
_ | namus, pasiūlo sklypus, rekomen-

Tel. OLympie 6-0775 nuo 8 vai. i <juoja pianus; išrūpina statybos 
ryto Ud 5 vai. vakaro. kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229 

Telefonas nuo 5 vai. vakaro:
OLympie 2-6752

1546 S. 49th Court, Cicero
kreditus. Skamb. vak.: VI 

Namų tel. BIshop 7-3840 
2737 West 48rd Street

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notartatas. Valsty
bės patvlrtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlhmok 5-5071

INTFRKTATF. INSURANCE AGENCY 
8108 S. Ashland Are. Ctilravm 38. III

VIKTORO KO ŽIGOS 
(Jetuvišks gazolino stotis ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

57M B. WZ8TEEN AVI. FR 8-9M3

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTBON COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, Dl,

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube S-2703 nuo • vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro 
Tel. OLymplc 2-5121 nuo S vai.

vakaro iki 11 vai. vakaro

DĖMESIO,

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllll*  
Visi Pittsburgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA
—' Pittsburglfo Lifttuviy

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiinniiiiiiiiiii | Katalikų Radijo Program?
Jei turite parduoti ar Išnuomo

ti. pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduot 
telefonu. Vlrginla 7 6640.
JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHIi

Pirkit Apsaugos liūnus!

INDUSTRIAL
GUARDS

MEN 25 TO 55

Mušt have good 
Background

Steady 
Employment 

APPLY IN PERSON

9 a.m. to 4 p.m.
330 SO. WELLS ST

R O O M 5 11

ISNUOMUOJAMA — FOR RENT

___NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate

M1A 80. Western. PRospect 4-2234

1ŠNUOMUOJAMAS VASARNA- 
MIS. Penkios mylios į rytus nuo 
Michigan City, Indiana, Mic'uianos 
Shores, išnuomuejamas vasarnamis. 
Labai graži aplinkuma, rami vieta, 
skaidrus Michigano ežero vanduo. 
Gali patilpti iki 10 asmenų. Infor
macijas teikia D. Mikeliunas, 3734 
Parrish Avenue, East Chicago, In
diana, tel. East Chicago 2250-R ik, 
5 valandos vakaro.

ĮSIGYKITE DAnAK

RŪBŲ KRAUTUVE ir duokite" savo vai-Moderni krautuvė, geroj vietoje ’ p^Cityti gabiai ir spalvotai
įsigyvenęs biznis, geros pajamos. VANDOS PANKIPNTSParduoda dėl kitų interesų. Kreip- FANKIENfiS
tis tiesiog į savininką. Tel. —

PRospect 8-2856
Moderni Delikatesų Krautuvė. 

Gerai išvystyta prekyba turinti 
dideles pajamas. Apšildomi gyveni
mui kambariai. SAVININKAS par
duoda dėl turimų kitų įsipareiga- 
vimų. Pasimatykite su savininku 
1819 West Wabansia Avenue, Chi
cago 22, III.

Maisto ir Mėsos Krautuvė. Ge
ra viet. Nebrangi nuoma. Krautu
vė turi gerą vardą ir daro didelę 
apyvartą. Atdara nuo 8 v. ryto iki 
7 vai. vak. Pirmad. iki šeštad. Tel. 
MAnsfield 6-8852. Pašaukti sek
madienį nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. 
p.p. DElaware 7-0531.

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina $1.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street, Chicago 29, III.

MAISTO PRODUKTŲ 
IR MISOS KRAUTUVE

SU NUOSAVYBE.
5 kmb. 3 mieg. apartmentas. Siūly
mas “forced air” — alyva. 2 auto 
mob. garai. Bargenas.

Telef. REpubUc 7-7265.

MODERNI TAVERNA PARDA
VIMUI. Sklypas: 150 pėdų pločio 
prie kelio Rt. 12 ir 200 pėdų gi- 

r lumo iki Pisrtakee ežero kranto.
Laiveliams prieplaukos. Virtuvė su 

i visais įrengimads. Talpina 53 es- 
menų. Daug vietos pasilinksmini
mams (parties). Kaina $65,000.00.

LAGOON RE8ORT 
44 So. Rt 12 
Fox Lake, III

KADA IR KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
Siame leidinyje Ir 8 pusi. priede at
spausdinta JAV-bių Socialinio Drau
dimo (Sodai Sscurlty) jstatymaA su 
naujausiais 1050 metų papildymaLs, 
būtent: 1) Oflctalės pensijų Ir pašal
pų lentelės, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 6 2 metų amžiaus. 3) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 60 metų amžiaus.

Be to, štame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingi) atsitikimų įstatymas 
(Wonkmen's Compensatlon), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno su- 
slželdlmus klek mokama pašalpos. 
Leidinių kaina tik 80 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
•‘DRAUGAS”

4545 West 63rd Street 
CMcagn 29. Illinois

vadovaujama —
Lietuvon Vyčių Pitlsburghe

JI TRANSLP O.IAM A 
K Ink viena aek martk’n* imn

1:30 Iki 3:OO *Ml. p ** 
iš stiprios ir galingos

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKK

Vlitala reikalai* kretpkltėa šiuo adre 
«u: I4THUANIAN CATHOLIC HOUK I 
Hadlo Statlon WIX)A- Hraddock. Pa.

IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress Ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge”, 4545 W. 63rd 
St., Chicago 29. Ui.

Skelbkitės “Drauge"
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KAS TIK TURI GERĄ SKONI - 

PERKA PAS LIEPONĮ.

VISKĄ

Lietuvių Prekybos Namai
5 METŲ JUBILĖJAUS 

PREKIŲ IŠPARDAVIMAS
Prekės be brokų, sugadinimų, naujausio stiliaus, geriausių A- 
merikos fabrikų, kainos be užsiprašymo, Išmokėjimai iki 8-jų 
motų. Pirkėjų sąskaitos neparduodamos finansų kompanijoms.

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Už $100.00 parduodamos sofos, įvairių spalvų, nakčiai

padaro miegama lova. Pas mus pirksite tiktai už $ 59.00
Už $150.00 parduodama 3-jų dalių sofa, kėdė ir attoman 

naktį miegojimas 3-ims asmenims, šio mėnesio išpar
davime tiktai ................................... ..................................... $119.00

Už $200.00 parduodama Simons 57 metų stiliaus sofa ir 
fotelis, nakčiai dviejų asmenų lova, garantija 10 me
tų, pas mus dabar tik ...................................................... $149.00

Už $300.00 parduodama sofa ir dvi kėdės, kavos staliu
kas su formiea viršumi ir du lempų staliukai dova 
nai, pas mus tik .................................................................. $229.00

Už $500.00 parduodami svečių kambarit baldai, Karpen, 
Pullman, Srmmons, Northome, Hovvard, ir kitų fabri
kų, garantuota 20 metų, pas mus tik ........................ $380.00

MIEGAMOJO KAMBARIO BALDAI
Po $60.00 parduodamos komodos, riešuto ar ąžuolo medžio

pas mus .....................................................'........................ $ 39.00
Po $100.00 parduodami dresseriai su šlifuoto stikle veid
rodžiu, pas mus .................................... ..................................... $69.00
Po $200.00 parduodami miegamieji, dresseris su sidabruo

tu veidrodžiu, Bookase lova, dvi puikios lempos, pas
mus išparduodama po.......................... ............................ $149.00

Po $400.00 siūlomi išpardavimui Brazilijos ar Filipinų 
raudonmedžio .miegamieji su viena ar dviem atskirom
lovom pas mus ............................................................ .. $329.00

Po $900.00 parduodami švediško ar Daniško stiliaus mie
gamieji su dviem ar viena lova, ąžuolo, vyšnios, kle
vo ar Filipinų raudonmedžio, dar niekur nematyto 
stiliaus pas mus............... _................................................ $499.00

VALGOMOJO KAMBARIO BALDAI
Už $150.00 parduodami 5 dalių baldai, ąžuolo, riešuto su

formiea nedegamu viršumi pas mus šiuo metu tiktai $ 99.00
Už $250.00 parduodami 8 dalių valgomieji — naujo sti

liaus tik ..................................................................................  $199.00
Už $500 parduodami 9 dalių valgomieji, su šlifuoto stik

lo stumdomom durim, pas mus šiame išpadavime tik $399.00
Už $700.00 parduodami Daniško stiliaus valgomieji, riešu

to, ar šviesaus mahagoni, su puikiu formiea baru pas 
mus tiktai .............................................................................. $550.00

Šis valgomasis susideda i 17 dalių.

VIRTUVĖS BALDAI
Už $69.00 parduodami stalai su formjca viršum, su ketu

riom kėdėm, įvairių spalvų pas mus tiktai................., $ 39.00
Už $100.00 parduodami 6 dalių virtuvėm baldai, įvairių

spalvų, pas mus tiktai .......................................... .. $ 59.00
Už $140.00 siūlomi, Formiea stalai su puikiom kėdėm tik $ 99.00

RAŠOMIEJI STALAI IR KNYGŲ SPINTOS
Už $50.00 siūlomi rašomieji stalai moksleiviams, ąžuolo ar 

raudonmedžio, dovanai duodama — rašalinė, spaustu
kas, plunksnakotis, stalui padėklas, popieriui pjauti 
peilis — pas mus tiktai ...................................................  $29.00

Už $75.00 parduodami rašomieji stalai, ąžuolo ar mahago
ni spalvos su formiea viršumi pan mus birželio m. tik $ 49.00

Už $40.00 parduodamos knygdm spintos su stumdomom
stiklo durimis, ąžuolo ar mahagoni spalvos šį mėnesį $ 29.00

Už $100.00 parduodami rašomieji stalai, ąžuolo ar maha
goni, pas mus tiktai ......................................................... $ 69.00

Už $200.00 parduodami Europietiško stiliaus, su šlifuotu
stiklu, pas mus tiktai ..................................................... $149.00

Už 120.00 pardundamos knygom spintos su šlifuoto stik
lo durimis, lentynų augštis reguliuojamas, riešuto ar 
šviesaus mahagoni medžio pas mus tiktai ............... $ 70.00

MATRACAI, LOVOS
..Vatiniai matracai visų dydžių parduodami tiktai.......... $ 12.50
Už $30.00 parduodami spyruokliniai matracai, įvairių sp. $ 19.50 
Už $50.00 parduodami Sunons matraeai 15 metų garantija $ 39.00 
Metalinės lovos visų dydžių ir spalvų tik per išpardavimą $ 9.50

KILIMAI
Po $15.00 parduodami rankų darbo import. kilimai 30x54” $ 5.00 
Po $69.00 pardundami vilnos ir rayon įvairių spal. kilimai $ 49.00 
Po $100.00 parduodami A. Smith, Maggee, Bigelovv vilnos

kilimai pas mus tiktai .................................................... $69.00
Kilimai nuo sienos iki sienos geriausių fabrikų vilna 100%

sq. yard’as ....................................................................... $6-10.00

ŠALDYTUVAI IR PEČIAI
Už $200.00 parduodami 8 cub. pėdų šaldytuvai Admiral,

Westinhouse, pas mus tiktai............................................  $150.00
Už $300.00 parduodami 10 cub. pėdų šaldytuvai 8 asmenų

šeimai, pas mus tiktai ..................................................... $249.00
Už $130.00 siūlomi porcelano viršum pečiai, pas mus sį m. $ 99.00 
Už $200.00 siūlomi virimui pečiai, su stiklo durim, nedus

tam o porcelano, pas mus tiktai .................................... $149.00

TELEVIZIJOS IR RADIJO
Balti radijo aparatai virtuvėms ar miegamajam tiktai $ 15.00 
T V ArC, Zenith, Admiral, Duanont, General Electris, sta

lo modeliai ............................................................... ............ $ 99.00
TV anr grindų pastatomi visų fabrikų šviesas ar tamsus

medis ’57 metų modeliai šį mėnesi už .. ., $$199.00

FURNITURE CENTER, INC.
3224 SO. HALSTED STREET

Lietuvių Prekybos Namai vedėjas--Justas Lieponis
TEL — VICTORY 2-4220

I

DIENRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

^11 Waterbury, Conn.
Aukos birželiu minėjimo proga

20 dol. — dr. Petras Vileišis; 
po 10 dol. — Petras Neverac- 
kas, August Kilmann ir Dievo 
Paukštelis; 7 dol. — Varneckai; 
6 dol. — Žemaitaičiai.

Po 5 dol. aukojo A. AJeksis, 
Liudvikas Bazėnas, Edm. Bazė- 
nas, Brazauskai, Čampės, Petras 
Jakubauskas, A. ir O. Keniau- 
siai, Levanai, Tomas Matas, Pa- 
gareckai, Saulaičiai, K. Selio- 
kas, Valaičiai, Jokūbas Trečio
kas ir Augustas Zink.

Po 3 dol. aukojo Bajorinai, 
Andrius Matchulat, Jurgis Dra- 
vinskas, J. Gaidys.

Po 2 dolerius — E. C. Bogu- 
žai, Otto Gruenvvald, Sigismund 
Mueller, A. • J. Juraškai, Jonas 

Į Matchulat, M. Cerkas, A. Vaiš- 
I nys, Tomas Visockas ir V. 
Šmulkštys. ,

Po 1 dolerį — O. Bradūnienė, 
A. V. Stepputtis, Rudolf Step- 
puttis, Kašylienė, Racevčienė, E. 

1 Stulginskas, Jadvyga Stulgins- 
kaitė, Aldona Ramonauskaitė, 
L. Kuzmickas ir X. Po 50 c. au
kojo Sližys J. ir X. X. Viso bu
vo surinkta $205.60.

Alto Waterburio skyriaus val
dyba taria nuoširdų ačiū vi
siems aukotojams ir dalyviams.

Baigė studijas
Mokslo metams universitetuo

se ir kolegijose užsibaigus, turi 
kuo pasidžiaugti ir Waterburio 
lietuviai, kurių šviesuomenės 
skaičius vėl padidėjo.

Connecticut un-tą Storrs is 
torijos magistro laipsniu baigė 
Vladas Jackūnas. Naujasis is
torikas yra buvęs karys Lietu
voje. Karo metu ir po karo stu
dijavo įvairiuose universitetuo
se. Magistras persikelia į New 
Yorką ir ten pasiryžęs tęsti stu
dijas. Tai gražus vienišo lietu
vio pavyzdys, kai, nors būda
mas ne be pirmosios jaunystės, 
pats sau duoną (pirmiau ilgą 
laiką fabrikuose) užsidirbdamas, 
vis neatleidžia mokslo siekimo 
pastangų. Būtų gera, kad nau
jasis magistras įsitrauktų į lie
tuviškosios istorijos tyrimo dar
bus, kurių yra tiek daug ir iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo.

Iš įčia gimusių lietuvių moks
lus baigė: Connecticut un-to pe
dagoginį skyrių bakalauro laips
niu Ed. C. Staskauskas, Provi- 
dence kolegiją — Rob. A. Mar- 
celynas, Connecticut un-tą — 
Jos. Chernauskas ir Alf. D. Ulo- 
zas.

Columbijos un-to, N. Y., gail. 
seserų pedagoginį skyrių baka
lauro laipsniu baigė čia gimusi 
lietuvaitė Alice Staseliūnaitė - 
Lopez. Tuoj pat ji gavo gerą 
federalinės valdžios stipendiją to 
liau studijuoti tame pačiame uni 
versitete. Įdomu pabrėžti studi
juojančiosios tvirtą pasiryžimą 
siekti mokslo ir nugalėti nema
žas kliūtis, nes ji yra trijų vaikų 
Šeimos motina. Gal verta pri
minti, kad ji yra ligi tol visus 
mokslus ėjusi katalikiškose mo
kyklose (lietuvių parapijos, kat. 
gimnaziją ir vienuolių tvarko
mus gail. seserų kursus), tačiau 
tai nebuvo, kaip kartais bando
ma nuniekinti katal. mokyklų

reikšmę, kliūtimi jai gauti mi
nėtą stipendiją.

Albertus Magnus kolegijoje 
New Havene gerais pažymiais 
kalbų mokslus baigė Laima Ja- 
nušaitytė.

Ritonė Tonkūnaitė biologijos 
bakalauro laipsnį gavo Ann- 
hurst kolegijoje Putname, kur 
ji, mokslo metais gyvendama lie 
tuvaičių Nekalto Prasidėjimo se 
serų vienuolyno mergaičių bend
rabutyje, studijavo ne tik bio
logiją, bet taip pat pedagogi
nius ir lituanistinius dalykus. R. 
Tonkūnaitė — visais atžvilgiais 
geras lietuvių mokytojų kadrų 
papildymas. Pedagoginiam dar
bui pasiruošusi ir L. Janušai- 
tytė.

Oficialiai išskirtas savo pasi
žymėjimu moksle ir gerais pažy
miais Alvydas A. Kudirka baka
lauro laipsniu baigė Connecticut 
un-te Storrs inžinerijos mokslus. 
A. Kudirka išrinktas garbės kor 
poracijų Phi Kappa Phi, Tau Be 
ta Pi ir Pi Tau Sigma nariu. Jis 
jau yra gavęs gerą Atominės 
Energijos komisijos stipendiją 
toliau studijouti atominės srities 
mokslus.

Artimiausiu laiku Connecticut 
universitetą baigs Aliodija Jan
kauskaitė (išklausiusi biologi
jos skyrių, bet dar turinti atlik
ti praktiką ligoninėje), Irena t*e 
sytė (ligonių slaugymo moks
lus) ir Sigitas Liaukus (inžine
riją).

Post Jun. kolegiją baigė Vin
cas K. Smolskis ir Vincas Milieš 
ka. V. Smolskis ruošiasi toliau 
studijuoti Connecticut un-te.

Connecticut un-to Waterburio 
skyriaus mokslo metų pabaigoje 
geriausių studentų garbės sąra
še įtraukti Nijolė Kudirkaitė, čia 
gimusi lietuvaitė Annemarie Ma

tijošaitytė, Rimas Marūnas ir 
Jozefina Tareška - Tareškevičiū- 
tė. St.

Sudbury, Ont.

— Išvežtųjų minėjimas buvo 
atšvęstas iškilmingomis pamal
domis su “Libera’.’ Progai pri
taikytą pamokslą pasakė kun. 
A. Sabas. Mišias užprašė LB 
apylinkės valdyba.

— Kun. B. Jurkšas praleido 
savaitę atostogų ir drauge su 
kolonijos kapelionu aplankė gra
žiąsias Sudburio apylinkes. Sve
čiui ypač patiko I. K. Balčiūnų 
ir Vaškelių — Ozolo vasarvietės. 
Dar apsilankė pas vaišinguosius 
J. M. Kriaučeliūnus ir N. J. Pau 
laičius. ,

— Kun. A. Sakas savaitės ato
stogas praleido JAV.

— Pas J. M. Kriaučeliūnus
praleido atostogas Teresė, Juo
zas Albina ir Genė Astrauskai 
iš pietų Ontario.

— KI JI Sudburio apylinkė su
ruošė gegužinę Vaškelių — Ožo- 
lo vasarvietėje.

— E. Sprindienei padaryta 
tulžies akmenų operacija.

— -I. Kručai pakrikštijo savo 
dukrelę Aldonos Onos Cecilijos 
vardais. Krikšto tėvais buvo E- 
lena Pabedienė iš Chicagos ir Ka 
rolis Jakubonis. Visa Pabedų

šeima praleido atostogas pas J.
A. Kručus. Sudburiškis

— Atgal į stalinizmą. Sovietų 
Rusijoje komunistų partija įsa
kė pakeisti mokslinio žurnalo 
“Voprosy istoriji” vadovybę, 
nes ji leido mokslininkam “libe- 
ralistiškai aiškinti politiką”. Vie 
nas to žurnalo redaktorius at
leistas, nes jis pernai drįso skelb 
ti kritiką Stalinui. Žurnalo va
dovybė buvo taipgi kaltinama, 
kad ji apėjo tylom Vengrijos 
įvykius, atsisakė kovoti prieš 
“reviozionizmą ir nacionalizmą 
komunistų partijose užsienyje”.

t
A. A.

įMONfi ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtad........................................................ 0—9:30
Kitom Dienom 9—6.00

Sekmadieniais liepos ir rugpjūčio mėnesiais uždaryta.

f
PERKRAUSTYMAI — MOVING

Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 
ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA 4VE., miCAGO, II 

Telefonas — FRontier 6 1882

ANTANAS BUTKEWICZ
Gyv. 3636 8. Hermitage Avė.
Mirė liepos 6 d., 1957 m., su- 

lau k uni pusės amžiaus.
OimS Lietuvoje. Kito Iš Tel

šių apskr., Laukuvos parapijos, 
Dvarvyčių kaimo. Amerikoje Iš
gyveno 45 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
du sūnus — Walter L. ir marti 
Eleanor, ir Antanas, Jr. Ir mar
ti Ona, šeši anūkai, dvi sese
rys, Marcijona l^apinsklenė. Jos 
vyras Jonas ir jų šeima, Vikto
rija Butkewicz, brolis Leonar
das, Jo žmona Helen ir Jų šei
ma, pusseserė Valerija Bučmie- 
n8, jos šeima ir daug kitų gi
minių ir pažįstamų.

Lietuvoje paliko du brolius ir 
dvi seseris.

Kūnnas pašarvotas J. F. Ku- 
deikio koplyčioje, 4336 8. Cali- 
fornia Avė. laidotu vės įvyksta 
antrad., lieiros 9 d. Iš koplyčios 
X:3O vai. ryto bus atlydėta J Ne
kalto Prasidėjimo Pan. švenč. 
parap. bažnyčių, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu

lydėtas į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus 

gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka sūnūs marčios, 
seserys Ir Ult.4 giminės

Ijaid. direkt. J. F. Eudeikis, 
tel. LAfayette 3-0440.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCiA
Geriausios gėlės 081 vestuvių, balin
tų, laidotuvių ir kitų papuošimu.

2443 VV'est fiSrd Streea 
1*1. 1‘Kospect S-0S33 Ir HIl S-0S3*.

A A-

ELZBIETA BENAITE
Gyv. 1426 S. 50th Avė., Cice

ro, Illinois, tel. ’l'Ovvnhall 3- 
4776.

Mirė liepos 5 d., 1957 m., 7:- 
45 vai. vak , sulaukusi 67 me
tų amžiaus.

Gimė Lietuvoj. Kilo iš Švent
ežerio parap., Agrarinių, kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m.

Palsiltkif dideliame nuliūdi
me 3 seserys---- Seselė M. Si
mona, šv. Kazimiero Vienuo
lyne, Petronė Galinauskienė ir 
jos šeima (gyv. Scranton, Pa.), 
Antanina Benaitė, brolis Anta
nas ir jo žmona Elena ir jų 
šeima ir daug kitų giminių bei 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 1410 So. 
50th Avė., Cicero, Illinois.

Laidotuvės įvyks antrad., lie
pos 9 d. Iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Šv. Antano 
parap. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

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

NuliūilV lieka: seserys, brolis 
ir visi kiti gimines.

" Laid. direktorius Antanas B. 
Petkus, tel. TOwnha41 3-2109.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

. SAVININKO

SAINT CASIM1R 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas miesle!

Tel — CEdarcrest 3-6335

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR

SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,
Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 

Apdraustos iki $10,000.00 —
ir Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

UOOlSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Sk Ww«m Afk Air Candttloaed keplyflto 
MM — 7-M01 AntomobOlama rieto 
• gyraaa kMaw miesto Aalyaai aaualme 
ke*lyM* arėta* Jflaų namų.

ar*

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Westem Bve.,_________ Chicago 36, III.

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina Si., Chicago 9, III., Yflids 7-0145

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St,_____________Chicago 32, III.

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St.,_____________ Chicago 8, III.

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt., Cicero 50, m., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsled Si.. Chicago 8. Dl.

TROOST - PACHANK1S MONUMENTS
,4 ■ . . .

JOHN W. PAOHANKI8 (PATOH). Vlee-Presldent

6819 So. Western Avė. Tel. GRovehilI 6-3745

E
£

M3

į paminklų patalpas Ir atgal mes visuomet parūpinama 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien Ir sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki R vai. popiet.

IŠSIRINKITE DABAR — ItUN PAHTA'I'YTA KAPINI V DIENIUKI 
JOKIO 1MOK1JIMO. HUMOKftHI'VU KAPINIO DIKNOJB.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 $0. YVESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ.

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai _ GRovehilI 6-2345 arba
T0wnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patama- ^es ^ur*me koplyčias
vimas dieną ir nak- mft jįSl vsose Chicagos ir 

1 tį. Reikale šaukti g Roselando dalyse ir
, mus. tuojau patarnaujame.

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401 *

PETRAS P. GURSKIS t
659 West 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS *
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-O7KI

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69t.h STREET REpubUt 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Vlrginla 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 5(ltli Avė. OLympic 2-5245 ir TOwiihaU 3-B6K7
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X Mr. Ir Mrs. Edvvard ir 

Helen Barkus, iš Los Angeles, 
Calif., negalėdami dalyvauti 
T. T. Marijonų naujo vienuoly
no Chicagoje dedikacijos iškil 
mėse, atsiuntė $100 auką T. T. 
Marijonų statybos fondui.

X Seselė Paula, seselė Con- 
solata ir seselė Tarcizija išvy
ko iš Putnamo į ALRK Fede
racijos stovyklą prie Detroito. 
Seselė Paula bus stovyklos ve
dėja. Seselės mano ten gyventi 
tik vasaros metu.

X Juozas Stanaitis, Don 
Varno Amerikos legionierių 
posto narys, buvo išrinktas to 
posto komandierium ateinan
tiems metams. Juozas yra ge
rai žinomas Lietuvos Vyčių 
veikėjas.

X Dipl. ekon. Juozas Jure
vičius, vieno didžiulio cheminio 
fabriko skyriaus vedėjas, iš
vyko dviejų savaičių atostogų.

X Juozapui Aleksandravi
čiui yra laiškas nuo sesers Ag- 
sers iš Varnių. Atsiimti “Drau
ge”.

X A. ir S. Pareigiai neseniai 
įsigijo krautuvę Cicero je — 
1301 So. 50 Ct. Nors sunkiai 
dirba, ypač ponia, vienok visas 
kliūtis nugali. Viskas sekasi 
kuo puikiausiai

X Prof. Bernardas Kodatis, 
astronomas, mirė liepos 5 d. šv. 
Šeimos viloje prie Chicagos. Pa
šarvotas A. Phillips koplyčioje, 
3307 So. Litaunica Avė. (telef. 
YArds 7-3401), Bridgeporte. 
Laidojamas šiandien, liepos 8 d.

X Jonas Kučėnas, pasinau
dodamas rezervu, išvažiuoja į 
kariuomenę tik pusei metų. Iki 
šiol jis Loyolos universitete 
studijavo komercinius moks
lus.

AUDROS NUŠLUOTA

Čia matyti, kaip įtūžusi didžioji audra nušlavė žvejybos prekių namą Galveston, 
Tex., ir apie 40 sužeista. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS

Galima pigiai pirkti
Chicagos pašto valdyba pra

neša, kad liepos 16 d. bus iš var
žytynių parduodamas iš pašto ne 
atsiimti daiktai. Galima bus pi
giai nusipirkti drabužių, namų

Medžio drožinių paroda
Chicagos Miesto knygyne lie

pos mėnesį išstatyti Ed DeGraff 
medžio drožiniai. Tas meninin
kas pragyvenimą užsidirba par
davėju medžio prekyboje, bet

reikmenų, knygų, sporto įran- laisvalaikį panaudoja drožinėji-

X S. ir A. M antautai, gyve
ną Brocktone, Mass., yra at
vykę į Chicagą. P. Mantautaij 
— rūpestingi Šaulių sąjungos 

X Jonas Paukštis, teisėjo veikėjai. P. Mantautienė yra 
duktė Vlado Putvio, Šaulių Są
jungos įkūrėjo.

IŠ ARTI IR TOLI
ARGENTINOJ

Al. Wells bailifas, praėjusį tre
čiadienį buvo išrinktas vice- 
komandieriumi visų Cook ap 
skrities Amerikos legionų Illi
nois valstybėje. Tai yra nepa
prasta garbė Dariaus-Girėno ............ ......r , T tik piniginiai remia kultunnipostui, kūnam priklauso Jonas darHa kiir __
Paukštis.

X Jonas Gradinskas, žino
mas televizijos bei radijo spe
cialistas ir prekybininkas, ne

X Dr. Juozas Stasiūnas, ku
ris dirba North Carolina vieno
je valstybinėje ligoninėje ir 
kaip gydytojas specialistas už
ima atsakingas pareigas, su 
žmona atvykęs į Šokių šventę 
praleidžia atostogas Chicagoje.
Dr. J. Stasiūnas yra popula- 
rus ne tik savo ligoninėje, bet 
taip pat ir gyvenamame mieste 
ir vietos spauda apie jį dažnai 
rašo.

X Prof. Vaclovo Biržiškos 

“Aleksandryną”, leidžiamą Kul
tūros Fondo, pastaruoju metu 
užsisakė kun. A. Sušinskas—3 
tomus, Al. Dundulis — 2 t., J.
Žadeikis — lt. Siunčią iš anks- parodos proga. Ji neseniai lan- 
to prenumeratą paskubina<kėši Paryžiuje, kur viešėdama

darbą, bet, kur gali, mielai pa 
deda ir kaip specialistas. Už 
tai jam yra dėkingi kultūrinio 
darbo vairuotoiai.

X V. Voran, vyresnio am
žiaus žmogus, gyvenąs Cice- 
roje, šiomis dienomis buvo at
sigulęs ligoninėn — turėjo 
operaciją. Ligos metu krautu
vėje darbą atliko C. Vasiliaus
kas. Voran & Rock maisto 
krautuvė yra plačiai žinoma. 
Jos adresas yra 1536 So. 49 
Avė. Joje dirba du rimto būdo 
vyrai, gerai suprantą savo biz
nį. (D.)

X V. Kiaulėnienė, a. a. dail. 
Petro Kiaulėno žmona, lankėsi 
Chicagoje čia surengtos meno

— Dievo Kūno procesija B. 
Airėse. Birželio 20 d. Plaza de 
Mayo (pagrindinė sostinės aikš
tė, prie kurios randasi valdžios' 
rūmai) vėl kelioms valandoms 
buvo paversta milžiniška mal
dykla Dievo garbei. Užpildė ją 
katalik. mokyklų mokinių ri
kiuotės, skautų kolonos ir žmo
nių minios. Pavyzdingą tvarką 
palaikė popiežiaus spalvų raiš
čius užsidėję jauni vyrai.

Bendrai mipios balsu kalba
mos maldos ir aikštę užtvinę 
giesmių aidai kategoriškai panei 
gė kairiųjų partijų visu įžūlumu 
kartojamus tvirtinimus, kad Ar
gentina esąs laicistinis-socialisti-

,kų įsikišimo prasidėjo “laicisti
nės kultūros ligos” arši propa
ganda prieš Bažnyčią ir už kry
žiaus pašalinimą iš įstaigų.

Bendrai, kairiųjų ir liberali
nių grupių kova prieš Bažnyčią 
yra labai sustiprėjusi ryšium su 
liepos mėn. įvykstančiais rinki
mais į konstitucinį seimą. Ko
vojama prieš Bažnyčią, “klerika
lų politikavimą”, bet katalikų 
balsas bandoma laimėti posa
kiais, kaip pvz. “esam laicistai, 
bet tikim į Dievą”. Provizorinė 
valdžia rodo daug palankumo 
socialistams ir dem. progresis- 
tams, į raktinius postus skirda
ma jų žmones ir jų reikalavimu 
panaikinusi daug Perono įstaty
mų, bet tik laikinai suspenda-

nis kraštas ir kad tautos dau- VUS1 Perono lsleistą skyryb4 
guma eina su jais. įstatymą ir negrąžindama jo pa

Čia savaime prisimena prieš 
dvejus metus toj pačioj aikštėj 
švęsta Dievo Kūno šventė, kai 
Peronas persekiojo Katalikų 
Bažnyčią. Nežiūrint valdžios pro 
pagandos prieš Bažnyčią, drau-

naikintų religijos pamokų.
(Povilas Mąstis)

BRAZILIJOJE
— Prof. dr. kun. Antanas Au- 

senka ir kleb. Pijus Ragažins-

dimo rinktis pas katedrą ir gra_- ! kas yra paski'rti Sacra Congre. 
sinimų, minių minios užtvindė gacio Consistorialis, pagal encik

"Aleksandryno” išspausdinimą. 
Vieno tomo prenumeratos kai
na — $5, visų 3 tomų — $15. 
Pinigai siųstini šiuo adresu: 
B. Babrauskas, 1436 So. 50 
Avė., Cicero, III.

X Dr. V. Vygantas, “Litua- 
nus” vyr. redaktorius, Jaunimo

išleido 12 P. Kiaulėno kūry
bos reprodukcijų. Minimosios 
reprodukcijos bus platinamos 
knygynuose.

X Augustas Barčus, lietu
viškos radijo programos biznio 
direktorius, deda visas pastan
gas, kad Sofijos Barčus radijo

kongrese Chicagoje pranešė, metinis piknikas, kuris įvyks 
jog redakcija turi 1,200 dol.1 rugpjūčio 4 d. Willow Springs, 
sąskaitą, kuriai užmokėti nėra Bučo darže, praeitų su didžiau
pinigų. Kadangi nenumatoma 
galimybių surinkti pakanka
mai pinigų tolimesniam “Li- 
tuanus” leidimui, birželio nu
meris greičiausiai būsiąs pa 
skūtinis. Nejaugi lietuvių vi
suomenė leis šiam žurnalui žū
ti?

X Dail. Kazimieras Žoroms-

kis lankosi Chicagoje. Jis nuo
lat gyvena New Yorke. Chica
goje aplankė neseniai sureng
tą didžiąją mūsų dailės paro
dą. Būtų gera, kad ir mes klek

siu pasisekimu. Ši didžioji lie
tuvių šventė kasmet sutraukia 
po kelis tūkstančius žmonių, 
kurie jaukiai ir maloniai pra
leidžia poilsio dieną.

X Brolis Vladas Cibulskis,

MIC, šiemet mini 45 metų su
kaktį nuo atvažiavimo į Ame
riką (atvyko 1912 m. balan
džio 21 d.). Kaip žinoma, tais 
metais nuskendo Titanicos lai
vas.

Brolis Vladas šia proga 
vyksta lėktuvu atostogų per

vienas neužmirštume apsilan- ^ew Yorką į Patersoną, N. J., 
kyli šioje parodoje, surengtoje j Pas savo giminaičius Milinavi-
Morrison viešbutyje. Juk būtų čiu8’ Iki liePos 28 d žada 8U’ 

grįžti ir dalyvaus didžiajame 
Tėvų Marijonų seminarijos pik
nike.

aikštę ir gretutines gatves: liau
dis pasisakė einanti su perse
kiojama Bažnyčia. Perono val
džia liaudžiai atsakė suimdama 
jos kunigus ir 1955 m. birželio 
16 d. padegdama bažnyčias.

Įdomu priminti, kad po Pero
no nuvertimo socialistai ir kiti 
kairieji metė grasinimus: jei 
“klerikalai” kišis į politiką, 
“liaudis” įpykusi galinti vėl pa
degti bažnyčias. Ta “politika” 
buvo suprantama kova prieš 
skyrybas ir reikalavimas grą
žinti religijos pamokas į mo
kyklas.

Prieš porą savaičių įvyko sa
votiškas katalikų ir jų priešų jė
gų bandymas. B. Airese provin 
cijos valdžia paskyrė dem. pro- 
gresistą įgaliotiniu Tigrės mies
tui (B. Aires priemiestis). Pir
mas jo žygis buvo kryžiaus pa
šalinimas ir įsakymas jį išmesti 
į virtuvę. Protestavo gyvento
jai, klebonas, vyskupas, bet įga 
liotinis su nieku nesiskaitė. Tik 
karo laivyno karininkai priver
tė kryžių grąžinti ir įgaliotinį 
atsistatydinti.

' Atrodo, kad šis kryžiaus iš
niekinimas buvo iš anksto su
planuotas žygis, nes po karinin-

mums gėda neapsilankyti čia 
pat suruoštoje meno puotoje, 
kai tuo tarpu kiti nugali ne 
vieną šimtą mylių, kad galėtų 
aplankyti šią didelio masto pa
rodą.

X Alice Stephens daininin

kių rečitalis gražiai pavyko 
praėjusią savaitę Music Room, 
Fine Arta name, Chicagos 
centre, kai pasirodė suvirš 40 
dainininkių. Į pabaigą pasirodė 
ir Alice Stephens ansamblis. 
Dainininkių tarpe buvo nema
žai jaunesniųjų studenčių ir vi
siems gerai žinomos solistės 
Genovaitė Mačys, Aldona 
Angle, Stella Pautienis, Jose- 
phine Miller, Eleanora Zapolis. 
Johanna Prišmantas, Aldona 
Lankutis ir t. t. Gražiai pasi
rodė ir Antanas Peškys.

X Kun. Benediktas Sugintas

persikėlė *į naują vietą: 10850 
So. Edbrooke Avė., Chicago 
28, III., telef. Interocean 8- 
9170.

Kun. B. Sugintas liepos 14 
d. išvažiuoja , Clevelandą. Ten 
jis Šv. Jurgio liet. parapijoje 
pavaduos vietos kunigus, iš
vykstančius atostogoms. Į Chi
cagą kun. Sugintas grįš rug
pjūčio 30 d. Grįžęs dalyvaus 
Liet. Bendruomenės tarybos 
suvažiavime.

X Ekskursija į skautų sto

vyklą Custer, Michigan, ren
giama šių metų liepos 13—14 
d. autobusu, kurią organizuoja 
skautininkų ramovė. Visi sto

vyklaujančiųjų skautų-čių tė 
vėliai bei skautai-tės kviečiami 
pasinaudoti pigia ir saugia ke
lione ir aplankyti Chicagos 
skautų-čių stovyklas. Ekskur
sija išvyks šeštadienį ryte ir 
grįš sekmadierio vakare. Nak
vynei yra svečių palapinė, tik 
kiekvienas turi pasiimti pata
linę. Norintieji važiuoti prašo
mi registruotis iki trečiadienio 
(liepos 10 d.) pas s. V. Tallat- 
Kelpšą — 2300 W. 23 Street, 
telef. Virginia 7-6771, įmokant 
5 dolerius ir duodant savo ad
resą ir telefoną. Kelionė i abi 
puses kainuos apie 10 dol. Ket
virtadienį ir penktadieni va
žiuojantiems bus pranešta iš
važiavimo vieta ir laikas. Eks- 

i kursija įvyks tik susidarius 
reikiamam dalyvių skaičiui.

liką “Exulfamilia”, misionie
riais lietuvių kolonijai S. Pau
lo mieste, Brazilijoj. Panašų pas 
kyrimą anksčiau yra gavęs kan. 
Zenonas Ignatavičius Rio de Ja- 
nero lietuviams. Liet. katalikai 
džiaugiasi savo dvasinių vadų 
teisių praplėtimu.

— Naujas lietuviškas šviesos 
židinys — klebonija. S. Paulo 
liet. kolonijos ir parapijos, lėšo
mis jau pastatyta ir baigiama 
įrengti prie Šv. Juozapo para
pijos bažnyčios klebonija. Ka
dangi joje gyvena liet. koloni
jos dvasios vadai — lietuvybės 
gynėjai ir ugdytojai kleb. P. Ra- 
gažinskas ir kun. J. Šeškevičius 
— klebonijos namai tampa mū
sų kultūros centru. Čia redak
cija savaitraščio “Mūsų Lietu
va”; čia jaunimo ir kitų liet. 
kat. organizacijų valdybų pasi
tarimų vieta; čia vyksta Liet. 
kultūrinės radijo programos pa 
rengimai, čia yra liet. kolonijos 
pastoviausia pašto dėžutė; čia 
liet. mokyklos mokytojų centri
nė ir t.t. ir't.t.

VOKIETIJOJ
— Lietuvių dienos Vokietijo

je. Jau ne kartą Vokįetijoje ir 
net kitose valstybėse gyvenan
čių lietuvių tarpe sukeldavo nuo 
stabą kun. Antano Bungos ša
kota veikla lietuvybei. Taip bu 
vo anksčiau, taip buvo ir šių 
metų birželio 8-10 dienomis Mem 
mingene, Vokietijoje.

Išvakarėse (birželio 8) įvy

ko įspūdinga eisena į miesto ka
pines. Čia kalbėjo kun. dr. J. A- 
viža, iškeldamas birželio žiau
riųjų įvykių minėjimo prasmę 
naujoj šviesoj. Tai esanti ne vien 
tiktai gedulo diena, gedulo mė
nuo, pagerbti ir prisiminti pa
sipriešinimo kovoj žuvusiems 
tautiečiams, o drauge ir pasiry
žimo diena — vykdyti žuvusių
jų už Lietuvą testamentą. Be 
to, buvo sugiedotos kelios gies
mės, Libera ir padėti vainikai 
žuvusiems už Lietuvos laisvę pa 
gerbti.

Sekminių pirmąją dieną lietu
vių kolonija buvo puikiai pasi
puošusi. Atvyko daug svečių iš 
kitur, net ir iš užsienio: prof. 
J. Eretas su dviem dukrelėmis, 
lietuvių bičiuliai p. Thoma su 
žmona ir p. Ehrensbergeris su 
žmona bei seserimi, dr. Radvila
— visi iš Šveicarijos, kan. dr. 
J. B. Končius, dr. Labanauskas 
(Am. Balso) ir kun. čekavičius
— iš Amerikos, tėv. A. Berna
tonis, dr. J. Grinius, dr. P. Kar
velis, E. Simonaitis ir kt.

Iškilmės buvo pradėtos šv. 
mišiomis, kurias laikė kan. Kon
čius, o pamokslą pasakė tėv. 
Bernatonis. Po pietų įvyko po- 
■s'ėdis, kurį atidarė kun. Bunga. 
Programą pradėjo panelės Ere- 
taitės: Birutė — smuiku ir Ju
lytė — fortepionu. Po to mo
kyt. V. Natkevičius skaitė pas
kaitą apie moralinę lietuvių tau
tos didybę. Toliau sekė meninė 
programa. 8 vai. vakare įvyko 
Memmingeno liet. vargo mokyk
los pasirodymas; jam pasibai
gus, buvo bendras pobūvis.

Antrąją Sekminių djeną šv. 
mišias laikė primiciantas kun. 
Memenąs, o pamokslą sakė kun. 
B. Liubinas. Po pietų įvyko me
ninė programa didžiojoje Pilies 
salėje. Čia savo sveikinimus per 
davė dr. Karvelis, dr. Radvila, 
E. Simonaitis. P. Simonaitis 
tarp kitko pareiškė: “Dieve, 
duok mums daugiau tokių Bun- 
gų!” Raštu sveikino ark. J. Skvi 
rėčkas ir vysk. P. Padolskis bei 
kt. Čia kalbėjo ir vienas didelis 
kalbėtojas — prof. J. Eretas. 
Jis priminė, jog tremtyje pra
dedame ir mes “aptaukėti”, pa
siduoti tik liuksusiniam gyveni
mui. Jei istorijos neformuos tie, 
kurie ją turi formuoti, tai for
muos kiti, kitų formuota istori
ja bus mūsų kapų istorija, — 
pabrėžė profesorius.

Gi 17 vai. įvyko augšto lygio 
dainos meno koncertas. Jį atli
ko M. Budriūno vad. choras, 
solistas St. Baranauskas iš Ro
mos ir vokiečių pianistas J. Rai- 
meris. Programa buvo baigta 
Lietuvos himnu.

'iiiimiiiiiaiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii'  

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

tarp Žalsvu Palapinių?
Dr. A. Baltinu savo recenzijoje 

apie 4} romaną taip raAo: P. Kašta
no romanas “Tarp laisvų palapinių* 
gręžtai Iftkelta ta pasiaukojimo didu
ma, kur) bevtlttftkoje kovoje dftl tau 
tos laisves parode Lietuvos partiza
nas. ta Idealizmą, kuriuo degft mOsų 
jaunimas, liedamas kraują dftl savo 
temfts, tuos didžiuosius nuostolius 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replftae Todėl ft| romane 
skaitome su malonumu Ir dideliu su
sidomėjimu. Tpač romane minimi 
žygiai žavės jaunimą Ir kels Jo dvs 
•lą. Als romanas, atskleidžia* mūsų 
berolAkai traglftkus epizodus, yra 
•vienus splndulvs tremties Idealizme 
ugdyme

296 pusi Kaina SS.00

'ižaakymus sartu su olnlsals siuskit*

‘DRAUGAS"

4545 West 63rd Street

CHICAGO 29. ILL. 
fliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiii

kių, brangenybių ir kt. dalykų. 
Varžytynių išvakarėse, liepos 
mėn. 15 d., bus galima tuos da
lykus apžiūrėti pašto rūmuose 
358 W. Harrison st., nuo 8 vai. 
30 min. iki 4 vai. p.p.

Atvykusieji į varžytynes galės 
gauti knygutes, kuriose aprašo
mi išparduodami dalykai. Daly
vaujantieji varžytynėse turi pir 
ma įduoti $10 ar didesnį depo
zitą, kuris neturi būti mažesnis, 
kaip 50% perkamo dalyko kai
nos. Be augščiau minėtų daly
kų varžytynėse galima pirkti 
muzikos instrumentų, įrankių, 
žaislų, radijo ir televizijos da
lių, elektrinių įtaisų, tualeto reik 
menų, indų, statulėlių ir kitų 
naudingų reikmenų.

Pašto vadovybė ta proga pi
liečiams primena, kad reikia la
bai rūpestingai užrašyti adresus 
nešant siuntinius į paštą, kitaip 
jie gali nepasiekti adresato ir 
būti taip parduoti iš varžytynių. 
Šiuo metu Chicagos pašte dirba 
apie 18,000 tarnautojų ir jie no
ri rūpestingai visas siuntas nu
gabenti kam reikia.

Steigia mokyklą Azijoj
De Paul universiteto sąskai

tybos profesorius dr. Russell 
Bowers lėktuvu išskrido į Afga
nistaną, kur praleis 9 mėnesius, 
beorganizuodamas verslo ir fi
nansų fakultetą prie Kabulo u- 
niversiteto. Laikinai dėstyda
mas savo klasėje jis turės 50 
anglų kalbą vartojančių studen
tų. Į Kabulą jis buvo iškviestas 
vykdant Tarptautinio Švietimo 
programą.

Paskelbė perkėlimus
Chicagos arkidiecezijos žurna

las “The New World” oficialiai 
paskelbė naujus kunigų perkėli
mus ir paskyrimus. Iš lietuvių 
minimos trys pavardės: naujai 
įšventintas kun. R. Bartulis — 
į Šv. Mauricijaus parapiją, kun. 
J. Gilbert į Šv. P. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapiją, kun. 
J. Vyšniauskas — į Šv. Priscilos 
parapiją.

Pamokos per televiziją
Liepos 8 d. 8 vai. 30 min. va

karo per WTTW (kanalas 11) 
televizijos stotį prasideda pamo
kos mokytojams, kurie nori pa
pildyti savo studijas. Imantieji 
šį televizijos kursą neprivalės 
nieko atsilyginti, tik turi iš anks 
to užsiregistruoti Chicagos Mo
kytojų kolegijoje.

Darbo jaunimas į Romą
Daugiau kaip 30,000 jaunų 

krikščionių darbininkų iš 80 
kraštų rugpjūčio mėnesį suva
žiuos į Romą ir gaus popiežiaus 
palaiminimą savo darbams. JAV 
tai kelionei jaunieji darbininkai 
registruojasi Chicagoje, 1700 
W. Jackson Boulevard.
Išvyksta lankyti šventovių

Liepos 11 d. laivu SS Britan 
eilė Chicagos ir Jolieto katalikų 
išplaukia lankyti garsesniųjų 
Airijos, Prancūzijos ir Italijos 
šventovių.

Didelis gaisras
Lakeview garaže, 3645 Broad- 

way, Chicagoje, gaisras padarė 
$100,000 nuostolių. Labai suža
lota daugelis iš 100 automobilių, 
buvusių garaže.

mams.

Bus benediktinė
Čikagietė Patricia Jablonskį 

įstojo į benediktinių vienuolyną 
Nauvoo vietovėje. Drauge su ja 
įstojo 14 mergaičių iš kitų vie
tų.

Studenčių meno kūriniai
Oak Parko Federal Savings 

banko patalpose liepos 10 d. bus 
išstatyti penki mozaikos kūri
niai, kuriuos sukūrė studentės, 
meną studijuojančios Rosary ko 
Aegijoje.

Ponios vaišins našlaičius
Moterų organizacija Izabelės 

Dukterys liepos 9 d. organizuo
ja išvyką Angelo Sargo prieglau 
tfos vaikų į Pottawatomie par
ką. Į tą pikniką bus išgabenta 
500 našlaičių.

Naujasis Testamentas- 

Šventas Raštas
Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Iš
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

“DRAUGAS” 4545 W. 63rd St.. 

CHICAGO 29. ILL.

MALDAKNYGE

JAUNUOLIU MALDOS”
Kuris peruoM 

Kun. P. Kirvelaitis 
Kaina $1, $1.75 ir $2.50

Užsakymus adresuokite
n R A U O A 8

4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29, ILL.
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KNYGA, riki visada įdomi 

IR NKSENSTA 

Pat Juozo ftvalrtn

Oloje Knygoje gražio* mūsų žmonių 
pasakos, su paveikslais. Jas mielai 
(kalto Ir suaugę Ir jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. 18 
Viso 78 pasakos. Kaina 82.50. Pla
tintojams didele nuolaida 

Užsakymus kartu su pinigais siųskite

"DRAUGAS"
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

iiiiiiiiiiuimimmiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiii
STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meili 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dail. VI. Stanėikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau 
giausia mėgiama mažųjų įkaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigai* siųskite.

“DRAUGAS”

4545 West 63rd Street

CHICAGO 29. ILL. 
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KAS TIK TURI GERA SKONĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ !

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI —

FURNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 So Halsted St. VIctory 2-4226

Pirm., Ketvirt. 9-9:30, kitom dienom 9-6. Sekmadieniais lie
pos ir rugpjūčio mėnesiais krautuvė uždaryta.


