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Valstybės sekretorius Dulles išskrido į Londoną
Paaugštinimai ir pažeminimai 

pavergtoje Lietuvoje
Arvydas Rigmantas, Vokietija

Ryšium su Chruščevo užsimotu pramonės administravimo 
pertvarkymu, yra įvykę pakeitimų tarp “valdžios” kėdėse sė- 
džiujusių ir pavergtoje Lietuvoje.

Nors panaikintų ministerijų 
vietoje prie Liaudies Ūkio ta
rybos įsteigta vienuolika valdy
bų, kurių dalis turi tas pačias 
iškabas, kokias turėjo buvusios 
ministerijos, tačiau kaikurie 
buvusieji ministeriai neatsisė
do į įsteigtųjų valdybų viršinin 
kų kėdes. Pavyzdžiui pavergto
sios Lietuvos Maisto Prekių 
Pramonės ilgametis ministeris 
Elias Bilevičius nepateko į Mai 
sto Pramonės viršininko kėdę, 
kurion pasodintas J. Šipyla. Ta
čiau panaikintossios Statybinių 
Medžiagų Pramonės ministeri
jos buvęs ministeris G. Moloto- 
kas atsisėdo naujai įsteigtosios 
Statybinių Medžiagų Pramonės 
valdybos viršininko kėdėn, nors 
dar “ministeriavimo” laikais 
buvo susilaukęs pastabų. Ir vi
sa eilė kitų maskvinių “mini- 
sterių”, Lietuvoje pertvarkant 
pramonės ir statybos valdymą, 
išsilaikė postuose. Pavyzdžiui 
buvęs Tekstilės Pramonės mi
nisteris (trumpą laiką egzista
vusios ministerijos) Teriošinas

tą suvažiavimą atidarė A. Dir
sė, tituluotas Lietuvos sveika
tos ministeriu. Ir tik keliom die 
nom vėliau “Tiesoje” pasirodė 
pranešimas apie Br. Penkaus- 
ko atleidimą iš sveikatos apsaū 
gos ministerio pareigų, naujuo
ju paskiriant A. Dirsę.

Sveikatos ministeriu paskir
tas Dirsė spaudoje neužsianga
žavo jokiais naujais užsimoji
mais sveikatos srityje. Kai tuo 
tarpu Liaudies Ūkio tarybos 
pirmininkas Ozarskis ir jo ar
timieji bendradarbiai pasirodė 
sd pasikalbėjimais “Tiesos” pus 
lapiuose. Tokie pasikalbėjimai 
pavergtosios Lietuvos spaudoje 
iki šiol buvo retokas reiškinys.

Lietuvių kultūros 
dekada Lenkijoj

MASKVA. — Kaip praneša 
“Literatumaja Gazeta” nr. 76,

. , . . . lietuvių delegacijoje į kultūros
atsisėdo valdybos viršininko pa: dekadą Lajoje buv0: Karea. 

vaduotojo kėdėn, pakeiedamasl kas Mieželaitis, Gricius, Rei-
pastaruoju metu turėtą vicemi- 
nisterio postą.

Rusai išsilaikė kėdėse...

Iš iki šiol skelbtų paskyrimų 
bolševikinėje pavergtosios Lie
tuvos spaudoje matyti, jog mi
nėtieji pertvarkymai pramonės 
tvarkymą pervedant ant naujų 
bėgių bus mažiausiai palietę iš 
Maskvos į Lietuvą atsiustuosius 
“prižiūrėtojus”.

meris, Marcinkevičius.
Lietuvių deelgacijai vadova

vo ministeriu pirmininko pava
duotojas K. Preikšas. Delegaci
ja lankė eilę Lenkijos miestų.

Į Lenkiją buvo nuvykęs ir 
Lietuvos Valstybinis Dainų ir 
Šokių ansamblis, kuris koncer
tavo Varšuvoje, Belstoke, Liub
line, Lodziuje, Krokuvoje, Dan
cige ir kituose miestuose. An
samblio pasirodymas buvęs sėk 
mingas.

Varšuvoje buvo lietuvių liau
dies meno ir grafikos paroda. 
Lietuvių grafikos parodos ati
daryme dalyvavo Lenkijos užs. 
reikalų ministeris Adomas Re- 
packis, diplomatinio korpuso 
nariai.

Lenkų spauda skyrė daug dė
mesio tai lietuvių kultūros de
kadai, tvirtindama, kad ta de
kada pasitarnausianti lenkų ir 
lietuvių suartėjimui.

Dekados dienomis: birž. 22— 
liepos 2 d. buvo rengiamos lie
tuvių kultūros parodos įvairiuo 
se Lenkijos miestuose, panau
dojant tikrus eksponatus ir fo
to montažą. Tokios parodos, 
kaip rašo “Selskoje Choziajst- 
vo”, vyko net Štetine, Pozna
nėje.

Gedvilą gavo pcMugštinimų

Kiek būdingesnis atvejis, tai 
pavergtosios Lietuvos švietimo 
ministerio, Stasio Pupeikio, at
leidimas iš pareigų ir švietimo 
ministeriu paskyrimas Mečis
lovo Gedvilo, buvusio ministe
rio pirmininko. Gedvilas iš mi
nisterio pirmininko pareigų bu
vo atelistas 1956 metų sausio 
16 dieną. Jo vieton paskirtas 
M. Šumauskas. Dabar, šių me
tų liepos 16 dieną, Gedvilas pa
skirtas Lietuvos švietimo mini
steriu, o nuo 1953 metų paverg 
tosios Lietuvos švietimui vado
vavęs Pupeikis iš švietimo mi
nisterio paskirtas Gedvilo pir
muoju pavaduotoju. Šia proga 
pažymėtina, jog praėjusiais me
tais Pupeikis buvo užsimojęs 
pravesti švietimo reformą, pa
vergtosios Lietuvos mokyklų 
lygį rikiuodamas Sovietų Sąjun 
gos mokyklų pavyzdžiu. Iki šiol 
Lietuvoje veikia vienuolikos kla 
šių pradinių ir vidurinių mo
kyklų sistema, kai tuo tarpu Ru 
sijoje yra dešimties klasių mo
kyklų sistema. Pupeikis praėju
sių metų rudenį buvo pasiryžęs 
palikti dešimties metų mokyklų 
sistemą, tačiau vėliau paskelbė 
patsai ministeris, jog dėl “vi
suomenės pageidavimų” nuo 
tos reformas atsisakyta...

Kiek anksčiau už Pupeikį bu
vo atleistas iš sveikatos apsau
gos ministerio pareigų Penkau- 
skaa, sveikatos apsaugos mini
steriu paskiriant A. Dirsę. Svei 
katos apsaugos ministerio pa
keitimai padaryti birželio pra
džioje. Būdinga tai, kad dar ne
pasirodžius pavergtosios Lietu
vos spaudoje pranešimui apie 
atšaukimą sveikatos apsaugos 
ministerio Penkausko iš parei
gų, Vilniuje įvykusiame onkolo-

Pastatys paminklų
komunistų aukai

CORREGGIO, Italija, liep. 28. 
— Šv. Martyno parapija Correg- 
gio mieste nutarė pastatyti pa
minklą savo buvusiam klebonui, 
kuris buvo nužudytas komunis
tų. Tai buvo 1946 m. birželio 
vieną vakarą, kai komunistai ati
tempė kleboną Umberto Pessina 
ant bažnyčios laiptų ir ten nušo
vė. Jis buvo jau 52-ras kunigas, 
kuriuos komunistai buvo nužudę 
panašiu būdu Reggio - Emilia 
provincijoje.

KALENDORIUS
Liepos 29 d.: Šv. Morta; lie

tuviški: Mantvydas ir Patirgis.
Saulė teka 5:41, leidžiasi 8:14. 

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago- 

je ir jos apylinkėje šiandien ga
gų suvažiavime dalyvavo ir ši-'Įima perkūnija ir lietus.
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Linijomis Ir punktyrais pažymėtos vietos rodo kaip Jungtinės Amerikos Valstybės įrengė (ar 
baigia įrengti) oro ir Jūrų pavojų apsaugos įspėjimų. Įtaisyta radaro įrengimai, laivai, plau- 
kiojantieji bokštai, paruosti lėktuvai ir iš tolo kontroliuojamos bombos. Tai buvo vienas didžiau- 

da^ _?adar° perspėjančios linijos JAV šiaurėje yra dar statomos. Sudaryta
10,000 mylių perspėjimų “tvora”, apimanti 3 milionu kvadratinių mylių plotą (INS)

Rūmų sargybinis nušovė
Guatemalos prezidentą Armą

GUATEMALA CITY, Guatemala, liep. 28. — Rūmų sargy
binis praėjusį penktadienį nušovė Guatemalos prezidentą Carlos 
Castillo Armą, 43 metų.

Prezidento rūmų sargybinio — ■
kulka pervėrė Armo širdį ir jis 
krito negyvas matant jo žmo
nai.

Užpuolikas paskui nusižudė.
Jo pavardė Romero Vasųuez

Vakarų Vokietija

atmetė raudonųjų
federacinį siūlymų

BONNA, liep. 28. — Vakarų 
Vokietijos vyriausybė vakar at
metė komunistinės Rytų Vokie
tijos pasiūlymą jungtinėmis jė-

Sanchez, ir oficialiai apibūdin
tas kaip komunistas.

Guatemaloje paskelbtas suš
velnintas karinis stovis 30-čiai 
dienų.

Kritus Guatemalos preziden
tui Armui nuo užpuoliko kulkos, 
prezidento pareigas užėmė Luis 
Artūro Gonzalez Lopez, 56 me
tų, viceprezidentas. Jis yra prieš 
komunistas advokatas, kuris va
dovavo parlamentui 1954-1955.

Kongresas pranešė, kad rinki
mai bus po keturių mėnesių iš
rinkti Castello Armo įpėdinį,

gomis sudaryti valstybės fede- Guatemalos prezidento Armo 
raciją, kad būtų paruoštas ke- ' terminas turėjo baigtis 1960 m. 
lias sujungimui padalinto kraš- Armo vyriausybės nariai la

bai sujaudinti jo mirtimi.
Armas, nuvertęs 1954 m. lie

pos prokomunistinį režimą, pa
kėlė krašte gerovę.

to. Vakarų Vokietijos vyriausy 
bė šį komunistinės Rytų Vokie
tijos pasiūlymą laiko nesąmone.

Lenkų kultūros 
dekada Vilniuje

MASKVA. — Sovietų Račy- 
tojų draugijos laikraštis “Lite
ratumaja Gazeta” nr. 76 prane
ša, kad birželio 22 — liepoą 2 
d. Vilniuje vyko lenkų meno de
kada. Buvo atvykęs į Vilnių 
pats Lenkijos kultūros ir meno 
ministeris K. Kuryliuk, kuris 
savo kalboje linkėjo, kad “aug
tų draugystė tarp lenkų ir lie
tuvių, taipgi tarp Lenkijos ir 
Sovietų Sąjungos tautų”.

Po iškilmingo posėdžio Vil
niuje buvo koncertas, kurio pro 
gramą pildė Lenkijos ansamb
lis “Šlensk”. Koncertas pasise
kęs. Vilniečiai apdovanoję me- 
mininkus gėlėmis. Į koncertą 
pritrūkę bilietų.

Valstybiniame Tapybos mu- 
zėjuje Vilniuje įvyko lenkų me
no paroda, kurioje buvo išsta
tyta 30-ties dabartinių Lenki
jos menininkų darbai. Parodą 
aplankyti norinčių susidarę net 
60,000.

Didžiausiame Vilniaus kino 
teatre — “Pergalė — buvo len
kų meniškų ir kronikinių — do
kumentinių filmų festivalis. 
Ant teatro rūmų plevėsavo oku
puotos Lietuvos, Lenkijos ir 
Sov. Sąjungos vėliavos.

Lenkijos literatus Vilniuje at 
stovavo dramaturgas M. Slom- 
činskis ir žurnalo “Nova Kultū- 

bendradarbis A. Braun.

Pasiūlymą patiekė Rytų Vo
kietijos ministeris pirmininkas 
Otto Grotewohl, bet jos iš anks
to atmetė Vakarų reikalavimą, 
kad visoje Vokietijoje būtų pra
vesti laisvi rinkimai. (Komunis
tai bijo laisvų rinkimų).

Krizė baigta

, Hahendrai.

KATMANDU, Nepalis, liep. 
28. — Nepalio ministeriu kabi
neto krizė baigta. Sudarytas 
vienuolikos vyrų koalicinis kabi

Atmesdamas laisvus rinki- .kuris Prisiekė kafa*iui
mus, Grotewohl pasakė, kad 
skirtumai tarp Rytų ir Vakarų 
Vokietijos „yra perdideli, kad 
jie galima būtų išspręsti balsa
vimu.” Jis kaltina Vakarų Vo
kietiją, kad ji (pasak jo, pagal 
JAV direktyvas) ruošiasi atomi 
niam karui, o kai tuo tarpu jo 
Vokietijos dalis einanti socializ
mo keliu.

Grotewohl pasakė, kad fede
racija gali būti sudaryta tik ta
da, jei abi Vokietijos dalys su
tiks uždrausti atominių ginklų 
gamybą ar jų laikymą Vokieti
jos žemėje; jei Vakarų Vokieti
ja pasitrauks iš šiaurės Atlan
to sutarties! Nato), o Rytų Vo
kietija dėl to pasitrauktų iš Var 
šuvos pakto; jei Vakarų Vokie
tija panaikins vyrų šaukimą į prinmN Juan Carlos, Ispanijos nu- 
kaViuomenę, ir abi Vokietijos šalinto karaliaus anūkas, dabar 
prašys didelių valstybių ati- studijuojąs Saragosos karo aka- 
f . demnoj, pretenduoja | Ispnijostraukti savo kariuomenes. karališkąjį sostą. (INS)

DRAUGAS

LIETUVIU KATALIKU SPAUDOS DRAUGIJOS 

LEIDŽIAMAS LIETUVIU DIENRA9TI3 
SU ŠEŠTADIENINIU MOKSLO. LITERATOROS 

IR MENO PRIEDU
DRAUGAS ĮSTEIGTAS 1909 M.

Kaina 5 centai VoL XJLJ

Pas Adenauerį
BONNA, Vokietija, liep. 28.— 

JAV demokratų vadas Adlai 
Stevensonas liepos 26 d. pietavo 
su Vakarų Vokietijos kancleriu 
Adenaueriu. Liepos 27 d. Ste
vensonas sutiko socialdemokra
tų vadą Ollenhauerį prieš 
skrendant į Paryžių.

Nori žinoti, ar padaryta pažanga 
nusiginklavimo konferencijoj

WASHINGTONAS, liep. 29 d. — Valstybės sekretorius Dul
les, prezidento Eisenhowerio įsakymu, vakar išskrido į Londoną 
„asmeniškai peržvelgti ir nuspręsti” apie penkių valstybių nusi
ginklavimo konferencijos pažangą.

Dulles, sakoma, nuspręs, ar 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
turėtų tęsti ar nutraukti savo 
dalyvavimą nusiginklavimo pa
sitarimuose ir praneš apie tai 
prezidentui Eisenhoweriui, kuris 
tars galutinį žodį.

Dulles į Londoną išskrido iš 
Kanados, kur jis įvairiais klau
simais tarėsi su nauju Kanados 
ministeriu pirmininku John Die- 
fenbakeriu (jis taipgi yra ir už
sienio reikalų ministeris).

Dulles turbūt tarsis su Sovie
tų Rusijos atstovu Zorinu. Ir jis 
tikrai susitiks su trimis kito
mis Vakarų delegacijomis: Bri
tanijos, Prancūzijos ir Kanados.

Jungtinių Tautų nusiginklavi
mo pakomitečio konferencija 
Londone prasidėjo kovo mėnesį 
ir pakomitetis rugpjūčio 1 d. 
praneš JT apie savo nuveiktus 
darbus.

JT nusiginklavimo pakomite
tį sudaro Jungtinės Amerikos 
Valstybės, Britanija, Prancūzi
ja, Kanada ir Sovietų Rusija.

Jau dešimt metų kalbama nu
siginklavimo klausimais, bet tik 
kalbama. Nusiginklavimo kliūti
mi yra Maskvos valdovai, ku
rių planas yra pavergti visą pa
saulį.

įs-

Politikos lauke 
pasižvalgius

Agrikultūros eksperto
pažiūrą į pagalbą

LONDONAS, liep. 28. —Boyd 
Orr, Britanijos maisto ir agri
kultūros ekspertas, liepos 26 die 
ną pasakė, kad turtingos valsty
bės turėtų duoti finansinę pa
galbą neturtingoms valstybėms 
tik Verslo pagrindu.

Nobelio taikos premijos lai
mėtojas ir buvęs Jungtinių Tau
tų maisto ir agrikultūros orga
nizacijos generalinis direktorius 
Orr pasakė, kad daugumas pa
galbos, teikiamos industrinių 
kraštų politiniais ar labdarybės 
tikslais, pažemina gavėjus ir 
padaro juos nekenčiančiais da
vėjų.

Potvynis Japonijoje
ITAZUKE, Japonija, liep. 28. 

— Japonijoje praėjusį penkta
dienį potvynio metu, spėjama, 
žuvo daugiau 1,000 žmonių. 
10,000 žmonių liko be pastogės.

• Egiptas. Kairo radijas pas
merkė Europos bendrąjį turgų, į 
kurį planuojama įtraukti Šiau
rės ir Vakarų Afriką. Kairo ra
dijas Europos bendrojo turgaus 
planą pavadino nauju „kolonia- 
liniu sąmokslu,” kuriame, girdi, 
didžiausią rolę vaidinančios Jun 
gtinės Amerikos Valstybės.

• Nacionalistinė Kinija. Chi- 
ang Kai-shek pasiuntė šešių vy
rų geros valios misiją iš Formo- 
zos į Centrinės ir Pietų Ameri
kos valstybes.

• Sovietų Rusija. Maskvos 
radijas dabar vaizduoja pastan 
gas baigti Pan-American vieš
kelį, rišantį Aliaską su Pietų 
Amerika, kaip Jungtinių Ame
rikos Valstybių planą „paverg
ti Lotynų Ameriką.” Maskva 
bando visus pavergti, tai ji ma
no, kad ir kiti toki patys kaip 
Maskvos valdovai.

• Afrikoje komunistai sub- 
versyvinę veiklą vysto per nau
jai suorganizuotas unijas. Sovie 
tai lavina prezidentinius vadus 
Maskvoje ir pasiunčia juos na
mo dirbti per unijas. Maskvos 
komunistai dabar bando veikti 
per unijas Prancūzijos ir Portu
galijos kolonijose.

• Britanijos lėktuvai sustojo 
bombarduoti Omano ir Muskato 
sultonatą.

• Indija užsakė Prancūzijoje 
30 sprausminių lėktuvų.

• Kauno autobusų parkas 
dabar turįs 200 autobusų.

ra

Į Maskvą
WASHINGTONAS, liep. 28.- 

Sovietų Rusijos ambasadorius 
Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms Georgi Zarubinas lėktuvu 
išskrido iš Washingtono į Mas
kvą.

Neatrodo, kad sovietų marša
las Žukovas gautų administraci
jos pakvietimą atvykti į Jungti
nes Amerikos Valstybes.

Sovietų ambasadorius še
šioms savaitėms išvyko į Mas
kvą.

• Argentina pirko iš Prancū
zijos 48 dviejų motorų lėktuvus, 
sumokėdama apie 7 milionus do
lerių.

VALIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

—Argentinoje vakar buvo renkamas naujas parlamentas.
—Jordano kareiviai apšaudė Izraelio pasienį. Vienas izraelitas 

sargybinis nušautas.
—Nasseris iškėlė Egipto vėliavą virš trijų povandeninių laivų, 

neseniai pirktų iš Sovietų Rusijos. Vėliau jis stebėjo laivyno pra
timus prie Aleksandrijos uosto, pranešė Kairo radijas.

—Maskvoje vakar atidarytas pasaulinis jaunimo festivalis, ku
ris turi tikslą suleisti komunistines idėjas pasaulyje. Festifalis 
bus 15 dienų. Festivalyje dalyvauja 100 amerikiečių.

—Jordano kariniame teisme svarstomos 22 procgiptieiių są
mokslininkų bylos. 22 proegiptiečiai kaltinami, kad jie planavę 
nuversti karalių Hussciną ir net rizikavę karą.

—Britanijos kariuomenės vienetai išplaukė iš Korėjos, baigus 
septynerių metų karinę tarnybą po Jungtinių Tautų vėliavą Ko
rėjoje.

—Prezidentas Eisenhou'eris pranešė, kad jis siunčia savo sūnų 
majorą John Eiscnhowerį j Guatemalos prezidento Carlos Castello 
Armo laidotuves, kaip JAV prezidento asmeninį atstovą. Maj. Ei- 
senhouieris turbūt rytoj išvyks į W ashingtoną.

—Nužudžius Guatemalos prezidentą Armą, komunistai bandys 
vėl tvirtai pastatyti koją Guatemaloje. Manoma, kad pulk. Jose 
Luis Cruz Salazar, Guatemalos ambasadorius Jungtinėms Ame
rikos Valstybėms ir prieš komunistinės revoliucijos vadas 195į 
m., užims svarbią rolę kovoje prieš komunistų užmačias paimti' 
Guatemalą į savo rankas. I
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Dusm KAUTIS DRAUGAS, CHICAGO, FLLINOIB Pirmadienis, 1957 liepos 29

AUTOMATIZACIJOS IŠVAKARĖSE
ST. DZ1KAS, Brouklyn, N. Y.

Toli pažengė žmonija civili
zacijos kelyje nuo to laiko, kai 
ji pirmųjų tėvų asmenyje buvo 
pasmerktas valgyti prakaite sa
vo duoną. Dieviškoji kibirkštis 
žmoguje per ilgus amžius vedė 
jj vingiuotais gamtos paslap
čių atskleidimo keliais. Lygia
grečiai ėjo ir gamtos jėgų pa
jungimo žmogaus tarnybai pro
cesas. Civilizuoto krašto žmo
gus šiandien stovi savo laimėji
mų augštybėse stebėdamas, kaip 
mašinos atlieka sunkiausius dar

šę. Jų darbą greičiau, tiksliau 
ir pigiau atlieka mašinų siste

ma, elektroninių smegenų diri
guojama. Tuo būdu tam pat tau 
tos produktui pagaminti dabar 
yra reikalingas žymiai mažės-Į 
nis dirbančiųjų kiekis. Pusiau-j 
svyrai atstatyti vienintelis rea-i 
lūs kelias yra mažinimas darbo Į 
valandų skaičiaus bei pensijon 
išėjimo amžiaus ribos sumaži
nimas ir tuo būdu automatiza- 
oijos pasekmių nukreipimas į 
visą dirbančiųjų masę. Ta-

bus, iš dalies jį išvadavusios iš čiau kyla klausimas, ką daryti 
prakaito vergijos. Mechanizaci- su automatizacijos išstumtai- 
ja pergyvena savo klestėjimo siais darbininkais. Savo am- 
erą. JAV šiemet peržengė ribą, žiaus vidudienyje ar pavakary- 
kuri atžymi, kad daugiau kaip je jie turi mokytis kito darbo

TRUPUTĮ NUKENTE J O KOJA čiųjų lydėjo Varšuvos gatvėmis 
kardinolą, sekdami gėlėse skęs
tantį Čenstakavos Dievo Moti
nos paveikslą, kurį Romoje pa
šventino Šv. Tėvas.

Išradimas žibalo 
transportui

Cambridge universiteto inži
nieriai išrado naują “tankerį” 
gabenti žibalui. Jisai padarytas 
iš nylono ir plastinio apdanga
lo. Toks tankeris kainuotų tarp 
$170,000 ir $300,000. Pripil
džius jį žibalo, jisai būtų prika
binamas prie laivo ir velkamas 
vendeniu. Jis toks stiprus, kad 
neperšaunamas kulka ir jo ne- 
perdurtų pasitaikiusi uola ar 
molo briauna.

Ofiso Ir buto tol. OLympic 2-13S1

DR. F. Y. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 ir 4—7 vai. Trečiad. 

Ir šeštad. tik 10—12 vai.

Tel. RElianoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

ŪDYTOJAS IR CHIRURGĄ- 
• ETUVIB OTiJk'VO.IAB.

8925 West 59th Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 

penktad. nuo 1—4 p .p. 6:30—8:80 
vai. vak. Trečiad. tr šešta d. 1—4 v. 
P- P

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-415®
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St., Cicero 

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

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniai* 12 iki 4 popiet.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthupedas - Protoaiatas

Aparatai-Protezai. Med. ban 
dfžai. Spec. pagalba kojom 

(Arcb Kupports) Ir L L
Vai.: 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 8-1 
ORTHOPEDIJO8 TECHNIKOS LAB
2850 W. 63rd St. Chlcago 29, UI 

Tel. VRospect 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4253 W. 68rd 8t 
Ofiso tel. KEIiance 5-4410 

Rezld. telef. Gltovehill 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m. 

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

50% šio krašto dirbančiųjų jau 
yra vad. baltarankiai, taigi ne 
fizinio darbo darbininkai. Net

arba tapti pigia, nekvalifikuota 
darbo jėga. Tai jau yra psicho
loginė ir moralinė problema. Ne

žemės ūkyje mechanizacija yra siėmus tinkamų priemonių, to- 
pasiekusi tokį laipsnį, kad 8% 
krašto gyventojų, jame dirban
čių, pagamina tiek ž. ūkio pro
duktų, kad jų pertekliaus reali
zavimas sudaro rimtą vidaus ir 
tarpt, problemą.

Eilinis Jonas Ano San Francisco mieste apžiūrimas kariuo
menės daktaro, nes tie kareiviški sandalai pritrynė kojas. 
Jis sakosi, jog tegul jam duoda nešioti savo atsineštus ba
tus arba tegul paleidžia visai iš kariuomenės. (INS)

Pramonės revoliucija
Iš šio taško industriniai kraš

tai su baime žvelgia į naują pra 
monės revoliuciją, grasančią 
sugriauti jų ūkio pusiausvyrą ir 
keliančią visą eilę socialinių 
problemų. Tai automatizacija, 
kuri yra mechanizacijos proce
so praplėtimas ta prasme, kad 
mašina ar jų eilė be žmogaus 
pagalbos atlieka visą eilę ope
racijų gamybos procese. Tuo bū 
du atpalaiduojamos masės žmo
nių, kurie net ir išvystytoj me
chanizacijoj buvo reikalingi ma 
šinoms aptarnauti.

Praėjusiais metais Anglijoje 
darbininkų prof. sąjungos griež 
tai pasisakė prieš automatizaci
ją, kaip dirbančiųjų priešą. 
Prieš kurį laiką Genevoj įvyku
si J.T. globoj veikiančios Tarpt. 
Darbo organizacijos sesija irgi 
bandė tą problemą svarstyti ir 
jieškoti jai sprendimo. Praė
jusių metų gale popiežius Pijus
XII šį klausimą palietė sociali- 
niuzatžvilgiu savo kalboje, pa-

kie žmonės gali tapti visuome
nės našta. Taigi pirm, nei au
tomatizacijos paliestieji galės 
pasinaudoti jos teikiamais lai
mėjimais, šie žmonės turės būti 
bendromis jėgomis reabilituoti 
kitiems darbams, kuriems jie 
anksčiau nebuvo pasiruošę.

Prie psichologinių šios prob
lemos aspektų reikia priskirti 
ir tai, kad darbininkas prie au
tomatinių mašinų jausis dar la
biau vienišas ir neturįs tos so
cialinės aplinkos, kurioje jis 
buvo įaugęs, santykiaudamas 
su savo bendradarbiais. Antra 
vertus, sudėtingos automatinės 
mašinos pareikalaus išimtinai 
tik augštų kvalifikacijų darbi
ninkų. Tarptautinėj plotmėj au
tomatizacija dar labiau padi
dins tarpą tarp civilizacijoj at
silikusių ir toli pažengusių kra 
štų. Kad atsilikę kraštai galėtų 
pavyti pramonininguosius, rei
kės ypatingai plataus ir planin
go ekonominio visų kraštų ben
dradarbiavimo. Priešingu atve
ju atsilikusieji kraštai, neišven 
giamai skęsdami skurde, paly
ginus su pramoningaisiais, bus 
neramumų ir revoliucijų židi
niais. ,

mus. Tačiau teigiama, kad civi
lizacijoj, gamtos pažinimo ir 
apvaldymo srityje, žmogus žen
gia sparčiau nei kultūros sri-

Dievo Motinos dėka
VARŠUVA. — Birželio mėne

sio 19 d. Lenkijos primas kar
tyje — savo dvasinės prigim- Į Mindas Višinskis po sugrįžimo
ties pažinime ir gal jos apval
dyme. Dėl to žmonija šiandien 
gyvena baimėje dėl galimos vi
suotinės savižudybės paskuti
nių mokslinių išradimų pagal-

iš Romos pirmą kartą aukojo 
iškilmingas šv. mišias Varšuvos 
katedroje. Prabildamas į tikin
čiuosius, kurie buvo pripildę di
džiulę katedrą, Jo Eminencija

ba. Dėl tos pats priežasties ir’dėk°j° Dievui didelę ma-
automatizacija, vietoj atnešusi l l°n?» kad 'enkU vyskupai vėl 
tik laimės žmonijai, kelia nau- aP^ankyti Šv. Sostą . To
jų rūpesčių ir sunkiai išspren- liau kardinolas kvietė visus lai- 

,, . kytis ramiai ir vieningai, pa-dziamų problemų,nes jų spren- brėždama3 kad tik Censtaka. 
dimui dažnai jieškoma nurody- vos Dievo Motinos dėka lenkų 
mų daug kur, tik retai artimo tauta pajėgs išlaikyti vienybę, 
meilės įstatymo taikyme, kuris kyri yra taip reikalinga 
vienas tėra visų socialinių prob
lemų sprendimo raktas.

sunkiu momentu.
šiuo 

Baigdamas

Žmonės augštai galvoja apie 
tuos, kurie'greit kyla pasauly
je, tačiau niekas taip greit ne
kyla, kaip dulkės, šiaudai ir 
plunksnos. —J. Hare

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-51868

DR. EMlLY V. YRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Trečiad. tik susitarus.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
Glbson 8-4938

• Oeneralls kontraktorius nau
jų namų statybai, Įvairiems re
montams Ir namų pertvarky
mams • Turime didelj patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkainavimai nemo
kamai. ,

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chlrurgfi) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South Western Arenus
(MEDICAL BUILDINO) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 ▼.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. WAlbrook 5-8765

Ofiso tel. Cl.lffside 4-2806 
Rezidencijos: LAfayetto 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. 
fteštaii. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL. TALLATKELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drlve 
(Clvlc Opera House, karnb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CPntral 6-2204

5002 West 16th Str., Cicero 
Vai kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvvnhall S-0050 
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR? VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir ra.: 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 su'-1g susitarimu

Atostogose nuo liepos 20 d. iki 
rugp. 5 d.

kardinolas Višinskis pabrėžė, ie*tad.

DR. I. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI 'R CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susltarlma. 

*J«1 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
p p. kasdlan išskyrus trečiad ii

ryšiai Res. tel. GRovehlll 6-5608kad “Lenkijos katalikų
su Šv. Tėvu yra nenutraukia- rea’ PR #-7333
mi”. Iš Romos grįžtantį kardi-j

sakytoje Italijos įmonių vedėjų 
ir direktorių suvažiavimo daly
viams. Panašias mintis dėstė jis 
šių metų birželio mėn. pasaky- 
toj kalboj Italijos katalikų dar
bininkų atstovams. Praktiškoj 
plotmėj šio krašto automobilių 
pramonės darbininkų prof. są
jungų vadovybė jau paskelbė se 
kančiose darbo sutarties dery-i 
bose reikalausianti trumpesnės 
darbo savaitės. Šie reiškiniai ro 
do, kad automatizacija netoli- 
moję ateityje gali žymiai su
krėsti nusistovėjusią darbo, ka 
pitalo ir gamybos priemonių si
stemą. Juo labiau, kad ilgesnį 
laiką užtrukęs ūkio klestėjimo 
periodas įgalina pramonę skirti 
investavimui žymias sumas, ir 
tuo būdu pagreitintu tempu nau 
ji patobulinimai įvedami į ga
mybos procesą.

Socialinių problemų sprendimo 
raktas

1957 M.
TELEVIZIJŲ
IŠPARDAVIMAS

Pasinaudokite reta proga dabar pi
giai Įsigyti TV aparatų, nes mums 
reikia paruošti vietų naultems 1958 
m. modeliams. '

ATEIKITE ĮSITIKINTI TV 
APARATŲ NTJPIGINIMU 

Instaliacija ir garantijos veltui

nolą Varšuvos geležinkelio sto-; 
tyje entuziastiškomis džiaugs
mo manifestacijomis sveikino 
didžiulė minia tikinčiųjų. Vyrai 
ir moterys, tarp kurių buvo 
ypač daug jaunimo, suklaupę, 
priimdami apaštališkąjį palai
minimą. Daug tūkstančių tikin-

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1601 W. Garfield Blvd.
ketv., penkt.Vai. — Pirmad., antr.

1—4 ir 6—8; šeštad. 1 
uždaryta.

-4; trečiad.

Naujos problemos
Pagrindinė automatizacijos į- 

vedimo pasekmė yra darbo jė-į 
gos paklausos sumažėjimas iri 
darbininkų išstūmimas iš dar-j 
bų, kuriuos jie daugelį metų dir | 
bo ir kuriems jie buvo pasiruo-

Automatizacijos dėka žmo
gus, dirbdamas trumpesnes va
landas savo pragyvenimui už
tikrinti ir anksčiau galėdamas 
pasitraukti “į pensiją”, galėe 
didesnę savo laiko dalį skirti 
kitiems tikslams, pvz. kontem
pliacijai, socialiniam bendravi
mui, šeimai ir vaikų auklėjimui, 
kultūrinei saviauklai, sportui, 

kelionėms ir gal... 
nusikaltimams. Į kurią iš šių 
sričių nusikreips automatizaci
jos dėka iš darbo vergijos dar 
labiau išsilaisvinęs žmogus ? 
Nuo jo apsisprendimo priklau
sys ne tik žmonijos medžiaginė, 
bet ir kultūrinė — socialinė atei 
tis.

Žmonijos istorija yra nuola
tinis jos kelias į vis naujus ci
vilizacijos ir kultūros laimėji-

T£L£VISIOn
Csates - serviče)

8av. Ini. A. SEMENAS 
3321 S. Halsted — ŲLlffside 4-5665 

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

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

IŠ WOEP stoties — Banga 1890 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTaD.

8:46 Iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:30 iki 9:80 ryte 

SEKMAD. 8:30—9:30 v. r. U stoties 
WOPA — 1400 UI.

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chlcago 29, III. HEmlock 4-2418

DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SAUGIAI PERKRAUSTYS 

JŪSŲ BALDUS!
STASYS FABIJONAS
2146 Sa. Hoy ne Avė. Telef, Vlrginia 7-7097

MOVJNC

SPECIALUS BARGENAS
PERKRAUSTAU

B A L I) I S 
Vietoje ir iš toliau

K. E I D 'J K 0 N I S
2313 W 91 st St., Chieago, III. 

Tel. 1‘Kesintl 9-2781

Jau laikas užeiti į...

MUTUAL
FEDERAL SAVINGS

ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

ŠALDYTUVAI

• DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1995 M.

• SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
$10,000.00 JAU NUO 1935 M.

Mes vimdos esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Chartered and Supervined by the United Statea Government 
JOHN J. KAZANAUSKAS, President

2202 WEST CERMAK ROAD Vlrginia 7-7747
CHICAGO 8, ILLINOIS

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
KELIU A. RAUDONIS, NEI.I.IE BERTULIS, 8av.

ROOSEVELT FURNITURE Co. 
2310 W. Rooj.y.H Rood ToM. SEatoy 8-4711

Krautuvo atidaryta sekmadieniais nuo 11 lkt 4:10.

Riznicriain.s apsimoka skelbtis dienr. Drauge ’. 

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą"

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South W estera Avenue 
vai..- kasdien 10-12 vai. h- 7-8 vai. 
vak. šeštadieniais 10-i vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: P R 8-8222 
Res telef. WAlbrook 5-5076

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

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

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 8-6048 
Re*.: YVAlbrook 5-SO48

->1. ofiso HE.4-6849. res. HE.4-2824
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 Wes« 71st Street

Vai. Pirm., ketvlr., penu t. 1-4 ir 7-8 
Antr. 1-6. treč.lr šešt. nagai sutarties 
sekm. uždaryta.

Tel. ofiso — HE 4-1202 ariu. REp.
7-0700. Karnų — Plt 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, arija RE 7-1)700 
Rez. PR 6-8801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Sptsdalylie — vidaus ligos 
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.

Atostogose iki rugp. 1 • d.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai'.: kasdien Inuo 6 v. v. Jk.1 9 v. vi.į 
1 Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
lšskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
tki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUllman 5-6766
Buto - - BEverly 8-8946

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glh. 8-6185

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 

(7lst Ir Campbell Avė.)
Atostogose iki rugpjūčio 

1-mos dienos
Tel ofiso- DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-8400
Itedd. PRospect 6-8400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiatč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Western Avenue 
Chlcago 28. UI 

telefonas REpublio 7-4800 
Rezidencia: GRovehlll 6-8161

oaslmaty mai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:80 ▼. 
vak- šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
i Ofiso tel. Vlrginia 7-OOS6.

tol. BRverly 8-8844

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-8700 
• Rea. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligų 

2454 Weat 71«t Street 
(71-oa ir Oampbell Avė. kampan)
Vai.: kasdien 1—3 it 6—8 vai. vak. 
Šešadlenlais 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta,_____________________________

Ofiso telef. YArds 7—1166 
Rnldenctjoa — 8Tewart 8-4811

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weat 35th Street 
(kampas Halsted Ir 86-ta gatvt) 

VAL. 1—4 Ir 6:10—8:80 p. p. kas
dien Uskyrus trečiadienius Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 6-8838, rez. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 VVeat 63 rd Street

VAL kasdien nuo t—4 p p ir 7:8* 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta.

Telefonas GRovehlll 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIU LIGŲ SPRCIALISTt 
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—12 ir 7—9 v v pagn.l 
susitarimų išskyrus trečiadienius.

U32 V. Marųnstte Road

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-8751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VTDAUS EIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susltarlma

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory S-074S

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

302 West SIst Street
Kamp. Halsted ir S 1-mos gatvių 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whipple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7-9. 

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 8-4848.

Namų — CEdarereet 8-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3259 South llalstcii Street

Kasdien S—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd 8U, tel. Republlc 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525
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DIRBTINIS MĖNULIS
NEPAŽINTA ŽEME

Geofiziniai metai, skirti saulės ir žemės santykiams išaiš- 
kniti, yra įdomūs tiek savo problemomis, tiek priemonėmis, ku
riomis tos problemos bus sprendžiamos. Ateinančių metų pa- 
1,500 mylių. Tikimasi, kad dirbtinis mėnulis galės suktis aplink 
nulį. Kalbėdami apie jo reikšmę rimti mokslininkai labai daug 
tikisi ir atrodo, jog visai nebijo savo vilčių perdėti.

Tačiau ir be dirbtinio mėnulio geofiziniai metai turi labai 
įdomių darbų. Apie juos skaitant, kyla net klausimas, kodėl 
žmonija per tiek tūkstančių metų taip mažai yra padariusi pa
žinti žemei.

Vienas geofizinių metų klausimų yra, ar žemynai bei salos 
yra pastoviame santykyje vienos su kitomis, ar jų santykiai 
vos pastebimai keičiasi? Šiandien yra žinoma hipotezė, kad kon
tinentai ir salos keičia atstumus viena nuo kitos. Ši teorija yra 
naudojama išaiškinti ledynų laikmečius, buvusius kadaise kaiku- 
riose srityse.

Salų pastovumo klausimui išaiškinti geofizinių metų orga
nizacija naudos atitinkamus foto aparatus su labai jautriai įbrėž
tomis plokštelėmis. Su jais bus fotografuojamas mėnulis iš dvi
dešimt įvairių vietų. Tuo būdu bus galima pastebėti aparato 
stovėjimo vietos pasikeitimą iki kelių pėdų atstumo. Ilgainiui 
tas parodys, ar salos juda ir kuria kryptimi.

Įdomių klausimų turi ledynai. Iki šiol buvo manoma, kad 
ledynai žemėje mažėja, bet paskutiniai tyrinėjimai sako, kad 
bent Pietų ašigalio ledynas tikrai nemažėja, o gal net didėja. 
Jame yra susitelkę 90% viso žemės ledo išteklių. Antarktis šian
dien aprūpina pasaulį pačiomis šalčiausiomis vandens srovėmis. 
Ledynai gamtos tyrinėtojams dabar yra pasidarę taip gerai į- 
skaitomi, kaip kokia knyga. Atominių spinduliavimų dėka vie
nas ant kito gulį ledo klodai pasako, koks buvo klimatas tose 
vietose per praėjusius šimtmečius ar tūkstantmečius.

* JEI PAVYKTŲ

Jeigu ateinantį pavasarį dirbtinio mėnulio pasiuntimas ap
link žemę pasiseks, tai sakoma, kad tai bus vienas reikšmin- 
giuasių mokslinių įvykių nuo pat žmonijos pradžios. J. Kaplan, 
geofizinių metų komiteto pirmininkas JAV, sako, kad dirbtinio 
mėnulio reikšmės mokslui nėra pavojaus perdėti.

Dirbtinio satelito programą Amerikoje vykdo karo laivy
no laboratorijos. Yra suprojektuota pasiųsti šešis dirbtinius 
mėnulius, aprūpintus skirtingais aparatais. Pirmasis bus pa
siųstas iš bazės Cape Ganaveral, Floridoje. Jį į augštąsias sfe
ras iškels triaugštė raketa, 72 pėdų ilgio ir sverianti 11 tonų. 
Šios raketos dalys, viena po kitos sprogdamos, įstengs iškelti sa
telitą į satelitinį augštį.

Jei viskas gerai seksis, satelitas pasieks apie trijų šimtų 
mylių augštį, lėkdamas 18,000 mylių greičiu per valandą. Savo 
augštį jis pasieks per 10 minučių. Ten jis galės pradėti savo 
orbitą apie žemę, kurią jis apskris per pusantros valandos. Dirb
tinio mėnulio orbita bus elipsės formos. Siauriausioje savo vie
toje ji bus nutolusi nuo žemės 300 mylių, o plačiausioje — iki 
vasarį tikimasi pasiųsti aplink žemę satelitą — dirbtinį mė- 
žemę bent metus. Bet, jeigu paskutiniai skaičiavimai yra teisin
gi, jo amžius galės siekti devynių metų.

K> DUOS DIRBTINIS MENULIS?

Ką nori mokslininkai šiuo dirbtiniu mėnuliu sužinoti? Jie 
nori prasiveržti anapus atmosferos. Ar svarbus yra šis už
davinys? Prof. A. Eddington sako, kad šios pastangos yra ne
paprastai reikšmingos. Jos yra panašios į pastangas jūros gyvio, 
gyvenančio keleto šimtų mylių vandens gilumoje ir panorėjusio 
sužinoti, kaip atrodo pasaulis vandens paviršiuje.

Šiek tiek šioje srityje yra atlikusios tolimosios raketos. Ta
čiau jų veikimo laukas yra labai ribotas. Satelitas tuo tarpu 
galės per ilgą laiką dideliame ir skirtingame augštyje surinkti 
mokslui vertingus duomenis.

Dirbtinio satelito uždaviniai suvedami į dvi grupes. Visų 
pirma, jis bus taikiniu į jį siunčiamiems radijo spinduliams. Tai 
bus lyg trianguliacijos taškas gerai žinomoje padėtyje, kuriuo 
atsiremiant bus galima daryti skaičiavimus. Antra, jis surinks, 
užrašys ir persiųs žemėn duomenis tų sričių,' per kurias jis skris. 
Pirmasis satelito egzempliorius bus aprūpintas aparatais tirti 
temperatūrai, meteorinėms medžiagoms ir ultravioletiniams spin
duliams. , v j H'

Mokslininkai turi vilties, kad gamta nepagailės atsakymų 
jų statomiems klausimams. Jie yra linkę manyti, kad atsaky
mai bus net daug įspūdingesni, negu tikimasi. Jie sako, kad 
gamta yra paruošusi labai turtingų atsakymų, tik reikia sugebė
ti ją paklausti. Galimas dalykas, sako jie, kad mes esame išva
karėse naujų ir tokių didelių atradimų, su kuriais palyginus ato
minės energijos atradimas bus tik mažas dalykas. Gali būti, kad 
tai hus pradžia ir tarpplanetinio susisiekimo.

KOKIA YRA ŽEMES FORMA?

Net nuostabu, kad vienas klausimų, kuriuo domisi geofizi
nių metų organizacija, yra: kokia yra žemės forma ir kaip įvai
riose vietose yra stora žemės pluta. Pasirodo, kad žemės forma 
ir jos masės paskirstymas mokslininkams nėra toks aiškus da
lykas, kaip jis buvo mums aiškus pradžios mokykloje.

Viena didžiausių fizikos paslapčių šiandien yra žemės trau
kimo jėgos nelygumas. Atrodo, jog tas nelygumas gali atsirasti 
iš to, kad nevisos žemės paviršiaus vietos yra lygiai nutolusios 
nuo žemės centro. Negana to, yra susekta, kad Havajų salos, 
pvz., nevisada turi tą pačią žemės traukimo jėgą. Jau yra nu
statyta, kad jūros potvyniai ir atoslūgiai Havajų salas kelis 
colius pakelia ar nuleidžia. Taip pat yra pastebėta kaikuriuose 
vandenynų plotuose, kad vandens paviršius periodiškai pakyla ir 
nusileidžia, visai nepriklausomai nuo paprastų potvynių ir ato
slūgių.

Dirbtinis mėnulis, kaip tiksliai žinomas trianguliacijos punk
tas, padės tiksliau nustatyti kaikurių žemės masės dalių santykį 
vienos su kita.

Dar mažiau aiškumo turima apie žemės dugną vandenynuose. 
Kuris jūrų dugnas tikrai yra okeaninis, o kuris anksčiau yra 
buvęs kontinentu? Daug dėmesio bus kreipiama į Golfo srovės 
tyrinėjimą. Yra sudarytas planas ištirti Golfo karštumui jūros 
gelmėse. Manoma, kad 500 metų užtrunka, iki srovės vanduo 
pasiekia jūrų paviršių. Apskritai, bus stengiamasi išaiškinti, 
kiek žemės vidaus karštis turi įtakos vandenynams.

,1S satelito laukiama informacijų apie įvairius kosminius 
spindulius. Pvz. yra pagaunami stiprūs paslaptingi radijo sig
nalai, kurie ateina iš Kasiopejos žvaigždyno. Jie yra labai su- 
kliudomi ionų sferoje; labiau, negu žvaigždžių šviesa, prasi
skverbusi pro atmosferą. Tikimasi, kad dirbtinis mėnulis ir apie 
šią dangaus muziką galės suteikti daugiau duomenų. V. Bgd.

CHRUSČEVO IR STALINO TAKTIKA
GEDIMINAS GALVA

Stalinas buvo paskirtas kom
partijos generaliniu sekretoriu
mi 1922 m. balandžio 4 d. Anuo
met jis buvo Lenino valios vyk
dytojas. Svetur jo vardas buvo 
nežinomas. Jo organizaciniai ga 
bumai, užsidarymas, nepasiti
kėjimas kitais ir ryžtas sudarė 
pagrindą -anuomet kilti pakopo
mis. Ir Leninas juo nepastikėjo. 
Jis apibūdino Staliną, kaip sie
kiantį sutelkti jėgą savo ran
kose, neturintį atsargumo ją iš
mintingai panaldoti ir esantį per 
nelig šiurkščiu. Trockį jis laikė 
gabiausiu anuometiniame polit> 
tfiame biure, bet pernelig sav>- 
mi pasitikinčiu.

Stalinas gerai žinojo Lenino 
nusistatymą, tačiau jam mirus 
labiausiai, “kodylavo”, jam pri
siekė, o Zinovjevo įkalbėtas pa
statė Leninui mauzolėjų.

Tikroji stalininė revoliucija 
pradėta 1929 m. Laisvus ūki
ninkus suvarė į kolchozus. Mi
liūnai buvo išžudyti, o badas pa
lietė beveik visą kraštą. Milio- 

j,nai suvaryti į kuriamas pramo
nės įmones. Politinėje srityje jo 
varžovai sunaikinti ir visa jėga 
sutelkta kompartijos sekreto
riate.

Klastingasis

Chruščevas įsėdo komparti
jos generalinio sekretoriaus kė
dėn 1953 m. rugsėjo 15 d. Kurį 
metą turėjo jėga dalintis *su Sta 
lino įpėdiniais, ypač Juriju Mak- 
similianovičiumi Malenkovu. Vė
liau jis paskelbė Stalino nuvai
nikavimą ir pasmerkė vienasmj- 
ninės diktatūros kultą. Čia bu
vo jo sukčiausias žygis, nes jis 
tuo būdu siekė tapti pirmūnu

kovą pasiuntė į Ust-Kamenogors 
ką, netoli Alma-Atos, kurioje j 
tremtį pradėjo ir Trockis, o Mo-1 
lotovą paliko net Maskvoje ir, 
paskyrė patarėju užsienio • rei-1 
kalų ministerijoje, nors abiems. 
paskelbta politinės veiklos mir
tis. Ar jis sugebės išvengti te
roro? Žymia dalimi priklausys 
nuo sėkmės stalininės politikos 
reformų įvykdymo. Nepasiseki
mas žemės ūkio ir pramonės po
litikoje gali priversti jieškoti at
sakingų “nusikaltėlių”. Apie to
kias galimybes prisiminė prezi
diumo narys Švernikas per radi
ją pasakytoje kalboje š. m. lie
pos 6 d.

Prezidiumas ir sekretoriatas

Zinovjevas, dar būdamas Sta
lino bendrininku, 1923 m. pasiū
lė jam sukurti mažąjį politbiu- 
rą — sekretoriatą, kuris esmėje 
būtų sprendėju ir vykdytojų vi
sų politinių reikalų, šešiolikta
me kompartijos suvažiavime 
(1925 m.) Stalinas sukūrė pir
maujantį sekretoriatą, kurio ap
imtis ir pareigos buvo keistos 
eilę kartų. Chruščevas pasta
ruoju metu pasinaudojo Stalino 
taktika — aiškiai išaugštinti 
sekretoriatą.

1925 m. Stalinas sudarė polit-
biurą iš Stalino, Trockio, Zinov- • tinta. opozicija, siekianti suskal 
jevo, Bucharino, Tomskio, Ri- 
kovo. Molotovas, Vorošilovas,

4 KARTOS TAPO PILIEČIAIS

Jugoslavų Thoebert šeima, kuri susideda nęt iš 4 kartų pri
ėmė tą pačią dieną JAV pilietybę Chioagoje. (INS)

m. liepos mėn. Vėliau jis buvo Lenino bičiulius, o Chrušče- 
priverstas net viešą išpažintį dėl vas — stalinininkus. Visa tai
savo “klaidų” daryti.

Lenkijoje ir Vengrijoje įvykę
neramumai vėl padrąsino kelti 
Molotovo ir Kaganovičiaus gal
vas. Prie jų pritapo ir Malen-

primena daugiau kaip prieš 100 
metų Nikolaj Gogolio “Mirusių 
-sielų” užbaigą: “Ir, kai vieną nu 
sikaltėlį nubaudi, kiti iškyla. 
Kurie iki šiol buvo garbingais,

kovas, norėjęs sulaikyti Chruš- pasirodo esą be garbės, kuriais 
čevą nuo tapimo “proletariato J pasitiki — apgavikai ir išdavi-nuo
diktatorium”. Kompartijos dien- j kai” 
raštis “Pravda” š. m. liepos 4 
d

nėse, yra nė kiek negeresni už 
tuos, kurie šiandien yra paver
sti praeities klaidų išperkamai
siais ožiais. Taikus sugyveni
mas su kitomis tautomis užsie
nio politikoje ir skurstančių 
liaudies masių gerbūvio pakėli
mas krašto viduje jiems tik tiek 
terūpi, kiek tai yra naudinga 
grupės interesams ir komunis
tinio režimo sustiprinimui.

Visus Chruščevo pažadus lais 
vojo pasaulio spauda vertina la
bai skeptiškai. Bendrą daugu
mos nuomonę apie tai vaizdžiai 
išreiškė Italijos parlamento už
sienio reikalų komisijos pirmi
ninkas Bettiol: "Žiūrėsime, ar 
tas Chruščevo pažadėtas svies
tas bus skiriamas sovietinio 
darbininkų rojaus gyventojų 
masėms, o gal tik tepti raudo
nosios armijos tankams, ku
riuos ir toliau gamins sunkioji 
sovietų pramonė”.

Darbininkų federacijos 
suvažiavimas

UUKSENBURGAS. — Šio 
mėnesio 5-7 dienomis Liuksem
burge įvyko trečiasis Tarptau
tinis Krikščionių Darbininkų 
Emigrantų ir Pabėgėlių Federa 
cijos suvažiavimas. Atidarymonumervie Danaudnir, taktika 1 Taip kalbėjo kunigaikštis apie vijus suvažiavimas. J

kuri 1930 m. Stalino buvo iŠ™ ™SįuSįr"' Krikž’

ta desimajai opizicijai sunaikin
ti. Anuomet ir dabar buvo kal-

Kalininas ir Kamenevas buvo 
paskirti kandidatais. Po kelių 
mėnesių anuometinis politbiuras 
pradėjo byrėti. Kairiųjų vadas 
Zinovjevas pašalintas balandžio 
mėnesį. Trockis ir Kamene
vas — spalio mėn. Tačiau visi 
dar palikti cike (centriniame ko
mitete). 1927 m. spalio mėn.

kompartijoje. Ir kai stalininin-j Trockis ir Zinovjevas pašalinti 
kai jį užpuldavo, Nikita išsisu- iš ciko, o po mėnesio ir iš parti-
kinėdavo: mes visi stalininiin- 
kai. Jo “agrogorodų” fantazi
jos seniai pamirštos. Pranašys
tės mažai ką masina. Tačiau 
mes turime sutikti su Rytų Vo
kietijos komunistų organo “Neu- 
es Deutschland” š. m. liepos 5 
d. tvirtinimu: “Pirmą kartą, po 
'Stalino mirties, vienas asmuo — 
Chruščevas — atsistojo kom
partijos priešakyje. Nuo jo da
bar priklauso ne tik partijos 
prezidiumas, bet ir kiekviena 
pramonės įmonė, kiekvienas kol
chozas”. Lenino minėtos jėgos 
sutelkimas Stalino rankose jau 
įgyvendintas, jei kariuomenės 
maršalai neapsispręs panaudoti 
savo lazdeles ir kompartijai di
riguoti. Stalinas palaipsniui su
naikino bet kurią opoziciją. Chru 
ščevas vienu šuoliu išstūmė de
šiniosios opozicijos (Malenko- 
vą) ir kairiosios (Molotovą ir 
Kaganovičių) vadus. Galima 
tvirtinti, kad Chruščevas net 
pralenkė Staliną mene, kaip rei
kia “atsargiai jėgą naudoti”. 
Jis, bent pradžioje, nepasinau
dojo Stalino teroru, nes Malen-

jos. Chruščevas šį žygį padarė 
vienu mostu. Dešiniosios opozi
cijos vadai Bucharinas, Rikovas 
ir Tomskis -pašalinti tik 2 m. pra 
slinkus. Tai padaryta 1980 m. 
liepos mėn. šešioliktame kompar 
tijos suvažiavime. Jų vieton pa
skirti Stalino patikimieji — Mo
lotovas, Kaganovičius ir Voro
šilovas.

Chruščevas kirto smūgį visai 
opozicijai. Jis pasiekė ir stali
ninės inteligentijos atstovus Per 
vuchiną ir Saburovą, kurie į 
prezidiumą buvo paskirti 1952 
m. Iš žymesniųjų stalinininkų 
prezidiume teliko tik Mikojanas 
ir Vorošilovas, kurie net su Šver 
nikų ir Kuusinen susitarę nega
li svajoti • apie Malenkovo užsi
mojimą.

Chruščevo veržlumas

Chruščevas padarė per nepil
nus ketverius metus tai, ką Sta
linas tesėjo beveik per dešimt
metį. Jis privertė Malenkovą at 
sistatydinti po pilnaties suvažia
vimo 1955 m. sausio mėn. Mo
lotovas buvo pažemintas 1955

JANIS KLIPZEJS
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Tai pasakęs, Andrius. Rugajus pradėjo švilpauti 
kažkokią nerūpestingą melodiją. Buvo perdėtai links
mas. Krėtė visokius šposus. Šnekučiavo su visais. Tar
pais nutilo, mezgė kokią mintį. Pametė. Papuošė veidą 
šypsniu ir švilpavo toliau.

— Visi manėm, kad tu šiandien būsi liūdnas ir kar
tus kaip nuodėgulio dūmai, bet tu švilpauji kaip varnė
nas.

— Todėl, kad mano pažymėjime elgesys penki su 
minusu? — klausė Rugajus ir aštriom akim žvelgė į 
visus.

— Taip, tau vieninteliam klasėje šis pagyrimas...
— Kodėl tu pešeisi su tuo Grinbergu. Tau sakau 

kaip draugas: ateinančiais metais, nors ir kažin ką jis 
sakytų, sukąsk dantis ir tylėk. Paskutinieji metai. Ta
ve ims ir išblokš. Ką tu padarysi ? Vaikščiok su šuns 
pasu! Paklausyk gi, Andriau, jį paėmė už rankos Kal
nietis.

— Taip, taip Andriau... Prašom, prašom! — pasi
kalbėjimą nugirdusios suėjo aplinkui mergaitės — 
Teklė, Virginija, Onutė, Lija ir Ilga. Mes juk visi su
sitarėme kartu stoti į augštąją mokyklą.

— Bet pasakyk, ar esu pasakęs ką nors tokio, ką 
mokinys neturi sakyti?

dytj kompartiją. Prie šių nusi
kaltimų Chruščevas Malenkovui 
dar primetė net jo nepadarytus 
nusižengimus ir terorą, kuriuo 
Nikita, būdamas Stalino “apa- 
ratčiku”, ypač pasižymėjo.

Naujo “proletariato diktato
riaus” uždavinys tikrai neleng-

čioniškų Profesinių Sąjungų 
konfederacijos pirmininkas Tcs 
sier. Tarptautinei Krikščionių 
Darbininkų Emigrantų ir Pabė-Ne kiek negeresni

ROMA. — Laisvojo pasaulio!gėliw Federacijai priklauso lie- 
spauda su dideliu nepasitikėji-! tuviai, latviai, baltgudžiai, bul- 
mu vertina naujuosius pasikei-jgaraL kroatai, estai, vengrai, 
timus Maskvoje. Amerikiečiųpen^aL rumunai, slovakai, čekai 
dienraštis “New York Times” ir ukrainiečiai.
pabrėžia, kad Chruščevas ir ki
ti jo šalininkai; likusieji sovie- Visada kurnors pasaulyje yra

vas. Stalinas turėjo sunaikinti tinės valdžios ir partijos viršū- rytas. —R. II. Ilorne

— Paprastai, tu esi kalbėjęs prieš ir — baigta!
— Prieš kalbėjęs... Jei šis rygietis Grinbergas 

mane ar mus visus kolioja, tai dar niekis. Šiaudinės 
galvos! Tai jo nuolatinė kalba. Švino kaktos... Ir taip 
toliau... Tai dar niekis. Tai aš galiu pakęsti. Bet kai 
pradeda kalbėti apie mūsų tėvus ir motinas su nujau
čiama pašaipa, tai aš negaliu iškęsti, nors ten ir visas 
pragaras ant manęs griūtų...

— Taip, taip, bet...
— Kas per „taip, taip, bet“ ? Kaip, ar mūsų tėvai 

ir broliai šiaudinės galvos? Visa tai todėl, kad mūsų 
tėvai neturtingi, nelankė mokyklos? Ką? Tokių min
čių ir kalbos paprastai negaliu pakelti, nors mane ir 
užmuštų...

— Andriaus tiesa, — šaukė daugelis balsų.
— Bet ką tu gali jam padaryti? O jis tau gali. 

Ir padarė. Ir padarys.
Taip kažkas įsiterpė.

— Dar ką aš neatsikalbinėdamas negaliu pakęsti, 
tai jo kalbos, kodėl mes mokomės. Jis dažnai taip pra
deda. Kodėl jūs lankote gimnaziją? Jūs žinote, kad ne
galėsite studijuoti, nes neturite išteklių. Jūs turėjote 
pasirinkti kokį nors savo aplinkybėms geriau atitinkan
tį gyvenimo kelią... Jūs juk suprantate, ką jis taip sa
kydamas galvoja? Tada ir aš šoku priešais, tedaro su 
manim, ką nori!

Valandėlę tylėjo visi. Vienas susimąstęs pažvelgę 
į saulę, kitas į savo batų galus.

— Andriau, geriau apie tai šiandien nebekalbė
kim...

— Taip, iki ateinančio rudens, — atsakė Andrius 
ir liūdnai nusišypsojo.

— Jei visi mokytojai būtų tokie, kaip ponia Že- 
mienė, Džionsonas, Birzmalniekas ir Upanytė... — kaž
kuris suminėjo tų mokytojų vardus, kurie buvo visų

mylimi ir džiaugsmingai pakėlė galvą lyg laimę radęs.
Iš tikro, šių žodžių išgirdimas visus staiga pakeitė, 

kaip sąulė šešėlį. Mergaičių ir berniukų liūdnose akyse 
atsirado šypsena.

— Ponia Zemienė irgi rygietė, bet kaip motina...
— Žmogus su širdimi. —
Anglų kalbos mokytoją, Julių Tirumnieką, moki

niai pravardžiavo Džionsonu.
— Tas mielas piebalgietis žila galva, mūsų Džion

sonas, — kur geresnį rasti ?
— Taip, taip, Raipurai, prisipažink, ar jis tau ne

užpelnytai pastatė dvejetuką?
Raipuras tylėjo.
— Na, na — padėk ranką ant širdies ir nemeluok'
— Buvau užsitarnavęs... — tyliai pasakė Raipuras 

ir nuleido akis.
— Na, matai, — na... tu dar keikiesi!
— Buvau supykęs.
— Pyk ant savo makaulės.
Visi svarstinėdami jau buvo nuėję už nuėsto. 

lia kalno gulėjo sidabrinis ežeras, ir dangus baltų debe
sėlių iškarpomis atsispindėjo jame.

— Ką veiksim prieš išsiskirstant?
— Dabar galime nutarti.
— Žinote ką pirmiausia: — šaukė Virginija.
— Na?
— Prisiskinkime čiobrelių ir laukų gėlių ir nuneš- 

kime Žemienei, Upanytei, Džionsonui ir Birzm dniekui.
— Puiku! Tai jiems bus džiaugsmo... Tau gera 

mintis iš dangaus nukritusi į šviesiuosius plaukus, Vir
ginija! — šaukė vienas už kitą.

— Visi į darbą!
— Tegu tai daro mergaitės. Mergaičių darbas.
— Ne, bet aš sakau, kad visi! Šaukė Rugajus ir jo

klausė.

(Bus daugiau)
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LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL GIMANTAS

Lenkai apie vyskupą, Matulionį

Lenkų išeivijos dienraštis 
“Dziennik Polski” išspausdino 
per Varšuvą gautą žinutę apie 
mūsų tremtinį vyskupą Teofilių 
Matulionį, kuris po 10 ištrėmi
mo metų grįžo Lietuvon iš So
vietų Sąjungos plotų. Lenkiškie 
ji šaltiniai sako, kad vysk. T. 
Matulionis yra Kaišiadorių vys
kupas ordinaras, šiuo metu tu
rįs 83 m. amžiaus ir vyskupo 
šventinimus gavęs 1929 m. Le
ningrade. 1933 m. buvo grįžęs 
tėvynėn ir čia vadovavo Kata
likų Akcijai, o Kaišiadorių vys
kupijos sostą gavęs 1943 m. Gi 
dabar, vos tik grįžęs iš naujo
sios tremties, atlaikęs šv. mišias 
vienoje Vilniaus bažnyčių.

Šią žinią minėtas laikraštis sa 
kosi gavęs iš Varšuvoje leidžia
mo savaitraščio “Kierunki”, ku
riame nė žodžio nebuvę užsimin
ta apie lietuvio vyskupo tremty
je praleistą ištisą dešimtmetį. 
"Dziennik Polski” sako, kad tie 
10 metų vis tik nebuvo kokios 
atostogos, bet tikras priversti
nis ištrėmimas.

Ir čia lietuvių pinigai

JAV centrinė pašto įstaiga ap 
skaičiuoja, kad vien tik praėju
siais metais iš šio krašto į Sovie 
tų Sąjungą buvo išsiųsta 230,- 
000 paramos siuntinių, kurių ab
soliutinė dauguma buvo siunčia
ma per tokias mums žinomas a- 
gentūras, kaip Parcels to Rus- 
sia, Ine. Kaip tik šiomis dieno
mis Kongresas gavo teisingumo 
įstaigų pranešimą apie tokių a- 
gentūrų veiklą ir jų pelnus. Ta
me sąraše tarp kitko figūruoja 
ir tokios statistinės žinios apie 
lietuviams gerai žinomas tarpi
ninkavimo įstaigas: Parcels to 
Russia, Ine., — $353,223, Globė 
Travel Service of New York — 
$1,076,771, Central Parcel Serv
ice of Chicago — $313,865. Šie 
skaičiai liudija pelną, gautą iš 
siuntinių tik per 1956 metus. Ne 
reikia n’ė aiškinti, kad didelę tų 
sumų dalį sudaro ir Amerikos 
lietuvių nelengvu dartiu uždirbti 
pinigai.

Negirdėjome pamokslo

Jaunimo kongreso ir Tautinių 
šokių šventės proga Chicagoje, 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje buvo 
atlaikytos ir specialios šv. mi
šios. Jas celebravo vysk. V. 
Brizgys. Giedojo Dainavos an
samblis. Jaunimui minėtųjų 
švenčių proga pamokslą pasaky
ti buvo iš Putnamo pakviestas 
geras kalbėtojas ir nuoširdus 
jaunimo bičiulis kun. St. Yla. 
Tik gaila, labai gaila, kad, su-

čių redaktoriai negauna nė šim
tinės už savo tikrai neeilnės at
sakomybės ir pasiaukojantį dar
bą? Ar daug kam žinoma, kad 
tūli mūsų spaudos bendradar
biai, publicistai, pjaudami pas 
turtuolius vakarais žolę, uždirb
tų daugiau, negu skirdami tą pa 
tį laiką straipsnių paruošimui ir 
gaudami tik simbolinį atlygini
mą. Tad, prieš kalbant ir rei
kalaujant tobulėjimo iš mūsų pe 
riodinių leidinių, pirmoje eilėje 
turime suprasti, kad prie to rei
kia ir mūsų pačių aktyvesnio 
prisidėjimo. Šiuo atveju tas pri
sidėjimas turėtų, būti materiali
nis, arba, konkrečiai kalbant,' 
turime sutikti, kad mūsų laik
raščių kaina turės pakilti bent 
porą dolerių metams.

Rūta gavo progą

✓
Visada yra malonu kalbėti ir 

rašyti apie jaunesniosios kartos 
lietuvių visokius pasisekimus. 
Šioje vietoje jau teko porą kar
tų prisiminti simpatingąją, gi
mimu montrealietę, bet širdimi 
ir siela lietuvaitę, Rūtą Kilmo- 
nytę, arba, kaip jos dabartinė 
profesinė pavardė Hollywoode 
skamba — Rūta Lee. Didžioji 
AP telegramų agentūra ką tik 
pranešė, kartu ir Rūtos nuo
trauką pridėdama, apie naują 
neeilinę progą tai lietuvaitei ki
no aktorei. Ši 21 m. amž. mer
gina, aktyvi Lietuvos Vyčių vei
kėja ir puikiai kalbanti lietuviš
kai, gauna pačią svarbiausią ro
lę naujame filme “Witness for 
the Prosecution”. AP korespon
dentai teigia, kad ši rolė ją gali 
iškelti į pačių iškiliausiųjų Hol- 
lywoodo artisčių tarpą. Toliau 
tai sulyginama su ta proga, ku
rią gavo Marilyn Monroe, pasi
reiškusi filme “The Asphalt 
Jungle”.

PRDEŠ PYPKIAVIMĄ

rūkymo įtaką vėžiui, liudija vals
tybinėj įstaigoj apie ’ cigarečių su 
filtrais (koštuvais) pirmumą. Dr. 
Hammond, nors ir pats rūko pyp
kę, vienok paliudijo, jog rūkymas 
sukelia širdies ligas ir taip pat 
plaučių vėžį. (INS)

Netrukus Los Angeles įvyks

Šiauriniai elniai
Elnias ir šuo tolimos šiaurės 

kraštuose yra vieninteliai naminiai 
gyvuliai. Žmogus be jų vargiai ga
lėtų ten gyventi. Elnias yra nele
pus gyvulys. Vasarą jis pasitenki
na betkokiomis žolėmis bei lapais 
ar betkokia kitokia skurdžia šiau
rės augmenija. Tikrai retai kuris 
gyvulys tiek mažai tereikalauia. 
Žiemą ir vasarą eilniai gyvena po 
atviru (įąngumi, patys susirandia 
sau maisto, o tarnauja ištikimai 
žmogui.

Pavasari laplandiečiai samdo pri 
1 tyrusį piemenį, pavesdami jam sa
vo rinktines bandas. Piemens už
davinys yra sekti bandą, kuri, be- 
jieškodama geresnių ganyklų, nu
keliauja kartais iki 80 mylių; pie-1 
muo vis eina paskui bandą. Ru
denį banda grįžta namo, ir kiek
vienas savininkas atrenka savo gy 
vulius. Tam tikslui, prieš įduodami 
piemeniui elnius, jie sužymi juos 
tam tikrais ausyse išpjaunamais 
ženklais. Žinoma, vasaros metu vie 
nas kitas elnias žūsta per savo to
limas klajones, bet už tai piemuo 
paprastai nėra kaltinamas. Visą 
žiemą elniai praleidžia prie pat sa
vo šeimininko namų, bet irgi at- 

. virame ore. Kaikuriuose šiaurės 
Dr. E. C. Hammond, išstudijavęs kraštuose elniai melžiami ir visiš-

ba du žmonės. Tokiomis pat rogu
tėmis važinėjama žiemą ir vasarą, 
nes ratų čia nedirbama ir nėra iš 
ko juos daryti. Žiemos metu ke
leivis važiuoja įlindęs į maišą, pa
siūtą iš elnių kailio. Vežikas sėdi 
arba tose pačiose rogėse, ar
ba kitose ir, laikydamas ilgą kar
telę, valdo elnius. Kiti pakinkyti el
niai seka paskui pirmąjį. Susisie
kimas elniais labai spartus, nes 
elniai — greiti gyvuliai. Bet yra 
ir nepatogumų. Kadangi gerų ke
lių nėra, o rogutės labai lengvos, 
tai dažnai atsitinka, kad rogutės

tyn, o keleivis kartu su maišu iš-
krinta j gilų sniegą. Kol jis išsi-1 » • « . .
kapsto iš maišo, o paskui iš sniego, * l~<ltnU<Ulian CllCtlOTVjry 
visa gurguolė jau būna nuo jo nu- 1
tolusi. Laimė, jei gurguolės vado
vas pasigenda pamesto keleivio ir 
pasuka atgal jo paimti.

Elniais vežiojamas ir paštas. 
Nepaisant nepaprastos elnių ištver
mės, vis dėlto pasitaiko, kad per 
pašėlusias žiemos audras gurguolę 
dažnai užpusto. Tuomet atsiųstoji 
gelbėjimo ekspedicija, radus nelai
mės, visdėlti pasitaiko, kad per

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, Dl.

staiga apsiverčia pavažomis augš- žmonių ir elnių lavonus. JMks

kai atstoja karves. Murmansko gy
ventojai šio meno prieš 50 metų 
dar nepažinojo ir elnius laikė tik 
mėsai, odoms ir važinėjimui.

Elniai kinkomi į lengvas, iš lank j 
sčių plonų medelių padarytas, ro
gutes. Važiuoti jose gali vienas ar 1

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAlayette 8-1088

B. K. Pietkievicz, prez.; E. R. Pletkiewūi, sekr. Ir advokatas

Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame ir perkame 
valstybes bonus. Taupytajam* patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta iki *10,000

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakar* 
antr ir penk 9 Iki 5; treč. uždaryta, o *ešt nuo 9 iki vidurdienu

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

Prccin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS DUS. sav.

4058 Archer Avenue
Telefonas Vlrginia 7-2481

IVI O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairiu* 
perkraustymus bei pervežimu* 
•s tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

Kat. socialinė veikla

ROMA. — Šiomis dienomis 
Romoje buvo susirinkusi Kata
likų Akcijai vadovaujant Itali
jos Episkopato komisija, ku
rios pirmininkas yra Genevos 
kardinolas Siri. Komisija su 
ypatingu dėmesiu apsvarstė Ita 
lijos katalikų socialinės veik
los sritis. Rezoliucijose Italijos 
vyskupų komisija kviečia Ka
talikų akcijos narius vis giliau 
pažinti Bažnyčios socialinį mok 
slą, kuris vienintelis gali išves
ti žmonių bendruomenę į geres
nę ateitį.

Naujas radijo siųstuvas
Kariuomenės inžinieriai ir 

Continental Electronics, Ine. iš
rado tokį radijo siųstuvą, kuris

<■■■ d

Lietuvos Vyčių suvažiavimas, 
kurio metu visi dalyviai turšės Pasiekia bet kurią'pasaulio da-
progą arčiau pažinti Rūtą.

Kristaus triumfas
VATIKANAS. — Iškilmingo

mis švč. Sakramento procesijo- 
■ mis visas katalikiškasis pasau- 
1 lis šventė Dievo Kūno šventę. 
) Romoje procesijose dalyvavo 
apie 150,000 tikinčiųjų. Kai ku
riose parapijose procesijos įvy
ko sekmadienį. Orvieto mieste 
netoli Romos, kur yra saugoja
mas iš konsekruotos ostijos iš
tekėjusiu krauju paženklintas 
korporalas, Dievo Kūno proce
sijoje dalyvavo tūkstančiai mal

lį ir kurio veikimo nesutrukdo 
jokie trukdytojai. Naujai išras
tas siųstuvas yra 50 kartų sti
presnis kaip garsiausia ligšioli
nė komercinė stotis.

NUO UŽSISENE JUSIU

SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 
IR ATVIRU ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 
ATVIRŲ IR SKjyJDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagai 1 ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti nes Jų užslsenėjuslos žalždos 
niežėjimą Ir skaudėjimą senų atri 
ru Ir skaudžių žalždų uždėkite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak- 
tj Vartokite Ją tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina

dininkų iš Italijos ir iš užsienio ’ niežėjimą ligos vadinamos psorla- 
*8IS. Taipgi pašalina peršėjimą Ilgos 

Kraštų. vadinamos ATHLETE.S FOOT, su-
Šiemet pirmą kartą po karo stabdo džiovinimą odos Ir perplyšlmą 

gedus ar neįjungus bažnyčioje | Dievo Kūno procesija į ko ir tarpplrfčlu. Yra tinkama vartoti nuo 

esančius garsiakalbius, didelė da Vakarų Berlyne švč> Sakra.

[i

*.4

lis bažnyčioje buvusių beveik ne 
galėjo išgirsti nė vieno žodžio 
sakomo pamokslo.

Pabrangs spauda

Sunku šiandien spręsti, kaip 
lietuviškoji visuomenė sutiks ži
nią apie eilės mūsų laikraščių 
numatomą ar jau įvykdytą pre
numeratos mokesčių pakėlimą. 
Iš tikrųjų lietuviškų laikraščių 
šiandieninė kaina yra juokingai 
maža. Amerikietis kaimynas jo 
kiu būdu negali patikėti, kad mū 
sų dienraščių kaina neprašoka 
nė dešimties dolerių Pagaliau į 
mes ir patys dažnai pakalbame 
apie reikalą gerinti ir tobulinti 
lietuviškąją spaudą, bet kaip re
tai prisimename, jog prie tokio 
pageidavimo būtina ir mums pa 
tiems, skaitytojams, prisidėti. 
Ar daug kam žinoma, kad tūlų 
redakcijų nariai už šešių dienų 
darbą neparneša namo nė $60? 
Ar daug skaitytojų žino, kad net 
ir vyriausieji kaikurių laikraš-

mentą nešė pats Berlyno vysku
pas Doepfner; dalyvavo tūks
tančiai tikinčiųjų, tarp kurių vi 
sa eilė vyriausybės atstovų.

Koelne įvykusioje procesijo
je dalyvavo apie 30 tūkstančių 
tikinčiųjų. Austrijos sostinėje 
'Vienoje drauge du nesuskaito
mais tikinčiaisiais eucharisti
nėje procesijoje dalyvavo val
stybės kancleris Raab, užsienio 
reikalų ministeris Figl, parla
mento pirmininkas Hurdes ir 
daug kitų vyriausybės narių.

džiflstančlos suskllslos odos dedir- 
vlnlų, odos Išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų JI yra gera gyduolė nuo tt- 
vlršlnlų odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 78 
Ct., $1.28, Ir $8.60.
Pirkite vaistlnėseCbl- 
cagoj Ir apylinkėse—
Mllwaukee. VVtso., Ga- 
ry, Ind. ir Detroit, Mt- 
čhlgan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney order t

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy 8L Chicago 84. U,

BATAMS ODA
Pilnas pasirinkimas orios ir priedų reikalingų batų gaminimui. — 
Siuntimui į užjūrį.

Atvykite, mes jus aprūpinsime reikalingom prekėm. Kalbame lietuviškai. 
Valandos 9—5 pirmad., ket.v., penki. 8—4 sekmad.

MOnroe 6-0091

I. SACHS — LEATHER
637 W. ROOSEVELT RD.. CHICAGO, ILL.

^Aes

4038 Arehar Avmm
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KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA l« 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

tCNOROVi
LA3-A7T*

J0H8 PAKEL, SR., President

INSURED

SPECIAl for July... Savings ploced by the 1 Sth of the Month 
will earn a full month’s Dividend.

J'UIY 6, 13, 20, 27... 1957

CHICAGO SAVIKGS

Padėkite mums atšvęsti mūsų šešių mėnesių jubi- 
lėjų naujuose namuose. Nuo birželio 29 d. iki liepos 
27-tos 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.

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. ReikJalui 
esant paskambinkite.
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DAR APIE SĄMOKSLĄ PRIEŠ 

CHRUŠČEVĄ
J. KUZMIONIS, D. Britanija

Kai Kremliuje buvo paskelbta, baigtis, prie Chruščevo prisi-
apie Malenkovo, Molotovo, Ka- 
ganovičiaus ir Šepilovo pašalini
mą iš kompartijos centrinio ko
miteto, visas pasaulis spėliojo, 
kokiu būdu Chruščevas sugebė
jo tai padaryti.

Tuo metu Maskvoje buvo 
“Daily Express” reporteris G. 
Gale, kuris dabar tik iš Bruselio 
paskelbė savo versiją.
Prezidiumas prieš Chruščevą

Jau keli mėnesiai Malenkovas, 
susitaręs su Molotovu ir Kaga- 
novičiumi, planavo, kokiu būdu 
pašalinti Chruščevą ir Sov. Ru
sijos politikai duoti kitą kryptį. 
Pagaliau atėjo proga veikti, kai 
šis su Bulganinu viešėjo Suomi
joje. Sąmokslininkai buvo tik
ri, kad juos c. komitetas pa-

amžino. Kas turi pradžią, turės 
ir pabaigą.

Yra žemėje gerumo ir saugu
mo dėsniai, kurie žmonėms yra 
įgimti ir reiškiasi Dievo įsaky
muose. Žmogus yra protingas 
Dievo kūrinys. Jis turi protą ir 
laisvą valią — turi pasirinkimo 
galią. Ar jis pasielgs protingai 
ar neprotingai,- tai priklauso 
nuo jo paties. Bet, žmonės el
giasi ir veikia daug daugiau 
neprotingai, kaip protingai, ne
silaiko jokių įgimtų tvarkos 
dėsnių ir, per savo puikybę ir 
neprotingą gudrumą, pakenkia 
patys sau, ir net ir visai susi- 

žmogus
-1 yra nelaime visiems, O ypač

pačia mintimi — laisve. Dvasia 
ir visas dvasinis gyvenimas ne
paprastai sustiprėja ir pagyvė
ja. Ir tik būdami stiprūs savo

koma žuvusi ir Lietuvai, ir Baž 
nyčiai, ir net tam pačiam kraš
tui, kur ji gyvena. Mūsų sąly
gose yra vienintelė įstaiga, kur-

...... .

šliejo "ir Vorošilovas su Bulga
ninu.

Malenkovo grupei neteko nė 
žodžio ištarti, ir jie buvo pa
smerkti. Kirvio smūgis palietė 
ir Šepilovą. Mat jis, matyda
mas, kad prezidiumo dauguma 
pasisakė' prieš Chruščevą, persi
metė į sąmokslininkų pusę. Yra 
spėjama, kad sąmokslininkai bu
vo jam pažadėję partijos sekre-' naikina. Neprotingas 
toriaus vietą, nes pats Malenko-. yra nelaimė visiems, 
vas buvo numatęs pasilikti nuo-' pats sau. 
šalyje.

Nuolatinė tarpusavio kova

Nuo Stalino mirties Sovietų 
Rusiją valdė Malenkovas, Chruš 
čevas, Bulganinas, Molotovas,
Kaganovičius ir kiti. Jie nepasi
tikėjo ir nekentė vienas kito.
Kartu visi pakampėse darė intri

dvasia žmonės tampa nenugali-1 ri viską pavaduoja, tai šeima, 
mi ir išauga iki pilno laimėjimo' ir ji turi būti mūsų dėmesio 
ir pilnos laisvės.

Okupuotame krašte

rems, kad į jų pusę pereis ir gas, rengė sąmokslo planus.
Vorošilovas su Bulganinu, kurie 
nepalankiai žiūrėjo į Chruščevo 
revoliucines idėjas. Tokiu bū
du jie tikėjosi sudaryti daugu
mą vienuolikos žmonių prezi
diume.

Kai Chruščevas grįžo iš Hel
sinkio, sąmokslininkai reikalavo 
prezidiumo susirinkimo. Šis pa
galiau sutiko, kad susirinkimas 
būtų sušauktas birželio 19 d.

Prezidiumo susirinkiman ne
atvyko trys nariai, kurie abejo- 
ję dėl užimtinos krypties. Tokiu 
būdu Malenkovo grupei pavy
ko gauti daugumą balsų prieš 
partijos sekretorių. Jį karštai 
palaikė tik prekybos min. Mi- 
kojanas ir dar du.

Chruščevo taktika

Didesniems kraštams nėra 
jokio pavojaus greit išnykti 
nuo žemės paviršiaus esant ir 
okupuotiems. Kiek didesnis pa
vojus susidaro mažesniems kra 
štams. Tačiau ir šitiems ypatin
go pavojaus nėra, nes pirma 

Pradžioje atrodė, kad Malen- nėra jokios galimybės nei visą
kovas gali laimėti. Vėliau vis 
daugiau įtakos pradėjo turėti 
Chruščevas, kuris 20 komunis
tų partijos, kongreso metu jau
tėsi toks stiprus, kad pasmer
kė patį Staliną. Tačiau netru
kus raudonoji imperija buvo su 
purtyta — pirma Jugoslavijos

kraštą ištremti, nei jį koloni
zuoti. O be to žmonės ir ištrem
ti visada pasilieka tie patys ir 
kiekviena proga jie stengiasi 
sugrįžti į savus namus, į savą
jį kraštą. Ir antra, pavergti 
žmones galima tik iš viršaus, o 
dvasia ir visas jų galvojimas

Tito, paskui Lenkijos ir Veng- pasilieka laisvas ir savas. Nėra 
rijos. Vengrijos sukilimo metu priemonių priversti žmogų ki- 
Chruščevo palaikytojų skaičius taip galvoti.. Galima jiems už-
sumažėjo. Spėjama, kad iš 11 
prezidiumo narių 8 buvo nusista
tę prieš jį.

Tačiau raudonoji armija pra
matė, kad, jei Vengrija paliktų 
Varšuvos paktą, neturėtų reikš
mės nė pats paktas. Dėl to ar
mija brutaliai sutriuškino Veng
riją ir pataisė Chruščevo rei-

Tačiau Chruščevas neprarado kalus.
nervų ir atsisakė palikti sekre- Chruščevas iš anksto pasirū

pino šalininkais pąrtijos nariųtpriaus postą, reikalaudamas, 
kad tuo reikalu pasisakytų 309 
narių centrinis komitetas. Kar-

tarpe. Dėl to tuomet, kai grįžo 
iš Helsinkio ir susidūrė su pre-

tu pridūrė, kad komitetas galįs zidiumo opozicija, laimėjo par
būti tuojau sušauktas, nes jis 
laukiąs tik ženklo susirinkti.

Komiteto plenumas tuojau su 
sirinko, ir Malenkovas su Molo
tovu bei Kaganovičiumi manė, 
kad ir čia bus galima pravesti 
savo sąmokslą. Tačiau Chruš
čevas komitetą buvo gerai su
organizavęs; jis tuoj paskelbė iš 
anksto parengtą rezoliuciją, pa
sirašytą 215 narių ir pasmer
kiančią Malenkovo grupę. Chruš 
čevą palaikė 60 kalbėtojų. Tuo 
metu, pajutę, kuo viskas gali

tijos narių remiamas.

drausti judėjimą, bet tada jie 
veiks savyje, savo šeimose, kai
muose, parapijose ar grupėse. 
Negalės jie veikti viešai, veiks 
slaptai, o visvien veiks. Taip 
pat nėra priemonių atimti iš 
žmonių įgimtą jų kalbą, maldą, 
gražius religinius ir tautinius 
papročius, suėjimus, pasidrąsi- 
nimus, pasisakymus, pasiguodi
mus. Tai jų dvasinis pasaulis, 
kurio joks okupantas nepasie
kia. Žinoma, okupantai stengia
si ir čia įsibrauti, tačiau žmo
nės moka nuo jų ir apsisaugoti. 

Nepaprastos reikšmės žmo-

OKUPANTAI IR OKUPUOTIEJI
J. BUDZEIKA, M.I.C., Chicago

Žmogaus gyvenimas žemėje kilo galinga ir visa naikinanti 
trumpas ir jo dienos skubios., vokiečių karo mašina ir smar- 
Tačiau ir tame trumpame savo kiai riedėjo pirmyn. Niekas ne
gyvenimo likotarpyje jau esą- pajėgė jos sulaikyti. Tačiau ga 
me išgyvenę ne vieną svetimų- le — ta pati mašina, atsisuku- 
jų okupaciją. Ir rusai, ir vokie- si atgal, sunaikino pačią Vokie
čiai, ir lenkai daliniame Lietu- tiją, o jos vadus pakabino po 
vos žemių užėmime, — visi jau( kartuvėmis. Panašiai atsitiko 
tesi, o bolševikai ir dabar jau- ir su garsiuoju Italijos B. Mus- 
čiasi tartum būtų amžini mūsų solini. Taip pat ir dabartinės 
krašto valdytojai. Rusijos diktdtoriai, kurie tiek

> užimtus kraštus, tiek ir pačią
Visų okupantų, kas jie bebū- Rusiją valdo komunlzmo vardu 

tų, tikslas yra tas pats: sujauk- įr nįej{UO nesiskiria nuo seno- 
ti, sugriauti ir ant svetimų gru

Susitvarkęs Maskvoje, Chruš- |nėms turi tikėjimas, religija ir 
čevas su Bulganinu išvyko į.maida. Maldoje jie randa sau 
Prahą. Šitokiu metu jis drjso Į auraminimo ir paguodog. Tikė- 
išvažiuoti iš Maskvos, kai su,jimasir malda padeda žmQ. 
juo buvo Žukovas, o už jo — lnėms įgiaikytį saVo dvasinę lyg- 
raudonoji armija. svarą ir būti patvarįems net įr

Naujame, padidintame prez^ sunkumuose,
diume Žukovas yra pilnateisž
nariu. Jo galia palyginti yra di- Žmonės yra kantrūs ir ats- 
delė. parūs. Kiek žmogus gali pa-

Tačiau pavojuje yra Bulgani- kelti, tai pasirodo tik vargo ir 
nas ir... prezidentas Vorošilo- priespaudos metu. Žmonės per- 
vas. gyveno ir mirties stovyklas, ir

Sibiro šaltį, nugali badą ir al
kį. Be to, bendras vargas ir ne
laimės išlygina visus tarp žmo
nių nelygumus, juos suburia ir 
suartina. Visi gyvena vienu ir 
tuo pačiu tikslu, viena ir ta

Laisvame pasaulyje
Artėjant karo ugniai ir ko

munizmo pavojui, dalis žmonių, 
savisaugos jausmo vedami, pa
tys pasitraukė iš savo namų, 
kitus besitraukią kariuomenės 
daliniai išsivarė su savim. Ir 
vieni ir kiti esame šiandien lais
vuose pasaulio kraštuose. Lais
vajam pasaulyje atsidūrusių pa 
dėtis yra nepalyginamai geres
nė. Čia mes neturime nei tos 
nuolatinės baimės bei drebėji
mo, kad čia mus suims, kankins, 
išveš, neturime nei tos priespau 
dos ir nedateklių — laisvai gy
vename, dirbame; einame, kur 
norime, valgome, ką norime ir 
niekas mūsų nevaržo. To nėra 
dabartinėje mūsų Lietuvoje. 
Jiems visko ten trūksta: ir mie
go, ir duonos, ir rūbų, ir vaistų, 
ir bažnyčių, pavydima net ir 
savos žemės. Nežiūrint to, var
gas juos užgrūdino ir sujungė 
dvasia į bendrą kovą. Tuo tar
pu laisvė ir geras gyvenimas 
jau daugelį iš mūsų sugadino 
taip, kad nieku nesidomime, gy
vename ir džiaugiamės tik tuo 
momentu, lyg kad nieko dau
giau ir nebebūtų.

Kas darytina
1. Įsijauskime į savo misiją, 

kodėl mes čia esame? Juk nei 1 
vienas iš mūsų čia nepatekome 
tik atsitiktinai. Ar gi mes esa
me geresni už anuos mūsų bro
lius ir seseris, kurie alkani, pli
ki ir basi, ujami ir stumdomi 
po kalėjimus, Sibirą ir jo sto
vyklas? Ir tuo tarpu ne jie, o 
mes čia laisvėje gyvename ir 
jų net neužjaučiame. Jie nesi
gaili ir nepavydi mums laisvės ir 
geresnių dienų, ir neišmėtinėja 
mums mūsų nuodėmių, bet lau
kia mūsų širdies ir mūsų pa
čių. Jie laukia, kad mes taip pat 
kovotume ir dirbtume dėl Lie
tuvos laisvės drauge su jais ir 
net daugiau, nes visas turime 
galimybes.

2. Kurkime lietuviškas ir 
šventas šeimas ir jose stiprin- 
kilmės. Ištižusi, bedvasė ir tik 
doleryje paskendusi šeima lai-

centre.
3. Rikiuokimės prie savų ir 

mūsų širdžiai artimų dalykų. 
Atkurkime religinius ir tauti
nius papročius. Religinės ir tau
tinės šventės, kurios buvo šven 
čiamos Lietuvoje, dabar tebūna 
jos minimos ir švenčiamos mū
sų namuose bei šeimose. Žemai 
čių Kalvarija, Aušros Vartai, o 
ypač Šiluva, kur dangaus Ka
ralienė ir mūsų Motina tiek sa
vo apsireiškimu, tiek nuolati
niais stebuklais ištisus šimtme
čius lietuvius gydė, gaivino ir 
guodė, saugojo ir jungė, prašy
kime ir melkimės, kad mus ir 
šiandien globotų.

Bažnyčia Volkswagen 
mieste

Netoli Wolfsburgo, Vokieti
joje, kur yra Volkswagen fabri
kai ir kur susitelkę 50,000 gy
ventojų, pastatyta katalikų baž 
nyčia; apie ketvirtadalis to fab
rikų rajono gyventojų sudaro 
katalikai.

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 4545 W. 63rd St., Chi
cago 20, UI. Knygos kaina kie
tais viršeliais $2.

STATYBAI 

R NAMŲ 

PATAIS1 
PRISTATOM
Visokią Rflšiųl
medžiaga

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWTNAS. Prea.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIetory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidara kasdien nuo
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Seštadienaia iki 3 vai. vakaro

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJA 

RHEEM

LOWBOY
ŽIEMINĮ

AIR-OOND1TIONER

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

GAZU AR ALYVA

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, III.

TOwnhall 3-6670 
Blsbop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

NAUJI NOSU TAOKAI-NAUJAUSI KNAUSTrUN {AANKIAI 
NjBU Ntenf AAITNlNtAS-AIGUS SĄŽININGAS AAJAANAUNAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILX. Tol VAIboek 5-9309

MAY MOTORS
Autorizuotas OIJ>S. pardavėjui

7406 S. HALSTED

WE HA VE MANY FINE ONE 
OYVNER USED CARS ON HAND 
ALL OUR CARS ARE FACTORY 
RECONDITIONED & CARRY OUR 
FAMOUS VVARRANTY. TAKE 
ADVANTAGE N0W, IF IT’S A 
QUALITY USED CAR YOU ARE 
LOOKING FOR. COME IN AND 
LET ONE OF OUR COURTEOUS 
SALESMEN GIVE YOU A DEM- 
ONSTRATION RIDE. WE HA VE 
COMPLETE FINANCING & IN
SURANCE ON THE SPDT. NO 
YVATTING. OVER 30 YEARS AS 
A FRANCHISED OLDS. DEAL- 
ER.

Šiokiadieniais atdara iki 9-tos 
valandos vakaro.

G. M. A. C. TERMS
VINCENNES 6-3121

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIllllliiiiiiii

Skelbkitės “Drauge”
f

1

DAŽYMAS 
DEKORAVIMAS

VL. VAITEKŪNAS
Dažome ir dekoruojame 

i vairiomis dažymo-dek oi avi
mo teciiiiikomiM bei paveiks
lais — BAŽNYČIAS, SALES. 
U YVENAMI OSI t S NAMUS 
iŠ vidaus ir ift oro.

Ekspertus vidaus dekora
tyviam jrenKimui — interior 
deeorator. — Spalvų parin
kimas ir pritaikymas prie 
kilimų, baldų, užuolaidų ir 
kt. Turime visus draudimus. 

7144 S. SACRAMENTO AV. 
Tel. PRospect 8-2215

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
2047 W. «7th PI., Chicago,

1U. WAibrook 5-8063

PLATINKITE “DRAUGA’

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS

HI-FI PHONOGRAPHAI — 1958 modeliai 
NUOLAIDOS IKI 50% !

Instaliavimas ir garantija nemokamai

FRANK’S TV & RADIO, INC-
3240 South Halsted Street Tel. CA 5-7252

PARDUODAME IR TAISOME
---------

(F

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, n,1,1 

Telefonas — FRontier 6_1882
S?

JONAS GR AS
J. O. TELEVISION CO. PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

KOKS VĖSINTUVAS
TAMSTAI GERIAUSIAI TIKTŲ? — KLAUSKITE MUS

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-199
Atdara kasdien Iki 6 vai., pirmad. ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

vėsių pačiam didėti. Tai pasau
lio didybės ir jėgos principas. 
Jis kyla iš sugruvusios žmo
gaus prigimties. Pradžioje jis 
būna visiems labai bravus ir ža 
vus. Koks vadas nenori būti 
geležinis valdytojas ir savo va
lios diktuotojas. Ir dėl to, dau
giau ar mažiau, visi to paties 
principo pasigauna.

Tačiau paradoksas — gale 
jis pasilieka visiems tiek pat ir 
kerštingas. Pasak lietuviško 
priežodžio nusakymo: “Lazda 
turi du galu”. Prisminkime, kad 
ir caristinę Rusiją. Daug sveti

mų kraštų ji buvo užkariavusi. 
Žiauriai valdė. Bet gale — visi i 
jos vadai tapo tragiškos komu- j 
nizmo aukos, ir visas kraštas 
pasidarė to paties komunizmo 
vergija. Išaugo Lenkija taip pat 
su svetimom teritorijom. Užim
tus kraštus pavergė po savo šo
vinizmo jungu. Ir gale — jos 
vadai išėjo į tremtį, o Lenkijos 
vaikų kaulai nuklojo ne tik pa-. 
čią Lenkiją, bet ir Europą. Iš-1

vės žiauriųjų totorių ar kitų azi 
jatų. Tačiau ir ten “žuvis žuvį 
ryja”, kol visa ta blogybė ar
ba pati save suės, arba kitu bū
du išnyks. Nieko nėra žemėje

Diplomuotui agronomui *

MATUI ŠEREPKAI
mirus, žmonai dr. Aurelijai Serepkienei ir 

uošviams p.p. A. K. Pimpiams reiškiame 

gilią užuojautą.

V. J. Petrauskai
ir A. J. Janušoniai

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

Unlversal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentflra Iki 
21O.OOA.no kiekvienam Indėlio! Ir įeikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos^

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškas. Ras grei
tas >r draugiškas patarnavimas.

IMI paskolų Ir visais finansiniais reikalais krelpkltėa |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Atliekame dideliui Ir ir-Jua automobilių remontui. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis sulledlnimaa. Parduodame automobilių dalis 

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

2641 West 71d Str. (Kampas Tai man Avė.)
TeleL PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR

SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namg Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS t LOAN ASSN.
6245 S. Wesleni »ve.,_________ Chicago 36, III.

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

CHANE SAVINGS & LOAN ASSN.
255S W. 47th St.,_____________ Chicago 32, III.

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

ST. ANTNONY SAVINGS S LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50. m., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS S LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St.. Chicago 8. III

Pradėkit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti Šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrauMti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

21O.OOA.no
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PAJIESKOJIMAI
Jieško ANTANO DAPKAUS, ki

limo iš Raseinių apskr., Girkalnio 
parap. Jotkienų km. Jieško JONO 
SOPOS s, Leono, gim. 1907 m. Vieš 
venų km. Atsiliepti: Adomas Mit- 
kevičius, 584 Califomia St., Strat- 
ford, Conn.

Jieškomas Inž. JULIUS PET
RAITIS, anksčiau gyv. 2607 Sepul- 
veda Blvd., Los Angeles 34, Cali- 
fornia. Jieško brolis Martynas Pet
raitis, Gučkampių km., Vincenta- 
vos pašto dėžutė, Ariogalos Rajo
nas, Kauno Sritis, Lithuania.

Jieškomi KINDERIAI, sūnūs My, 
kolo, kil. iš Dirgelių kaimo, Kai-1 
tinenų vals. Pajieškomu yra su-| 
interesuotas Mykolo brolio sūnus 
Kazimieras. Dėl platesnės informa
cijos apie Kazimierą kreiptis laiš
ku: 211 Platt Avė., Pittsburgh 16, 
Pennsylvania.

J ieškomi AUGUSTAS ZIGMAS 
ir KAROLIS BAGUTAVICIAI, sū
nūs, Juozo, iš Suvalkų - Alytaus, 
Likiškėlių km. Jieško jų sesers O- 
nos duktė. Jieškomi arba žinan
tieji apie juos — pranešti šiuo ad
resu : Petras Bingelis, 3711 Fir. 
St., East Chicago. Indiana.

Jieškomi: JUOZĄS KENSTAVI- 
CIUS ir KUODIS SIMONAS, gyve
ną ar gyvenę Chicagoje. Atsiliepti: 
Br. Berfeanskiene, 12101 Sorrento 
St., Detroit 27, Michigan.

RemUlr įtini llrauįa'

J ieškomos — 1) APOLONU A^1 
MIKASYTfi MATAITIENfi, kilusi. 
iš Panevėžio apskr., Naujamiesčio j 
vals., Garsvių km. Prieš karą gy- I 
venusi Chicagoje. Jieško jos gimi
nės iš Sibiro. 2) PAULINA SUR
VILAITE TICKŪNIENfi, kilusi iš 
Panevėžio miesto. Jai yra laiškas 
iš Sibiro nuo jos giminių. Jos pa
čios arba jos giminės, prašomi at
siliepti šiuo adresu: A. Pauls, 4512 
S. Mozart St., Chicago 32, III. Tel. 
VI 7-4914.

Jieškomas

TOMKUS STEPONAS, gimęs 1911 
m., Vaiguvėlės km., Šiaulių apskr. 
Prieš karą gyveno Plungėje.

Prašau pranešti šiuo adresu: M. 
Pranaitienė, 228 Annette St., To
ronto 2, Ont., Canada.

1 Pajieškojimas iš Lietuvos.

Kuris mažiau plinka?
Howardo universiteto (Wa- 

shington, D. C.) anatomijos 
profesorius dr. N. Wharton 
Young įrodė, kad tie žmonės 

i mažiau plinka, po kurių galvos 
oda yra muskulų.

49,000,000 tonų plieno — 
keliams

Amerikoje suplanuoti per 13 
metų pravesti keliai, kurie tu
rės iš viso 41,000 mylių ilgumo, 
pareikalaus 49,000,000 tonų plie 
no ir tų kelių nutiesimas kai
nuos apie $33 bilionus.

REAL ESTATE

■
Mylimam vyrui, tėvui ir žentui

A. f A.

MATUI ŠEREPKAI mirus,
mielus prietelius Aureliją Šerepkienę su dukryte ir 
jos tėvelius Ksaverą ir Aliohsą Pimpes, didėlio skaus
mo ir liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia ir kartu 
liūdi z BRONE DIKINIENE

Pardundamus . mažus namas su 
vonia, dalinai apstatytas. Didele dar
žine. 3 sklypai žemes. Pastatus rei
kia remontuoti. Mažas įmokėjimas. 
Vieta yra Townsend, \Visconsin, ar
ti "trout” upėtakių upelio ir gero 
žuvingo ežero. Rašykite — Pretl 
Mat t lies. 6666 x. 58tli st., Milaaukee, 
Wts. arba tel. (Milunukee) Flag- 
stone 3-8913.

Miir. 2 po 6 k., centr. šild. 2 maš. 
garažas, skl. 37 p. — nebrangiai.

4 m. senumo mūr. bung. 6 kamb., 
platus sklypas — puikiai jrengtas. 
Mūr. 2 a. po 5 k. 3 mieg., šild. gazu,

alum. langai, nauj. garaž. $24,01)0 
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild., skiyp. 
31 pėdų, garažas. $29,000.

. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. CUffside 4-7450; Kės.

Y Artis 7-2040

CLASSIFIED AND HELP WANTF,D 4DS
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP VV’ANTED — MEN

Jieškomas ANTANAS STAN- 
KAUSKAS, iš Milioniškių km.. Per-j 
lojos apylinkės. Jieško jo giminės. 
Pajieškomas, arba žinantieji pra
nešti šiuo adrsu: Petras Bingelis, 
3711 Fir St., East Chicago, In
diana.

Diplomuotui agronomui
A. f A.

MATUI ŠEREPKAI mirus,
liūdinčiai dantų gydytojai dr. A. Šerepkienei ir jos tė
veliams p.p. A. K. Pimpiams reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime.

L J. žvyniai

PROGOS OPPORTUNITIES

MODERN HAKDWARE STORE.
Modern. geležies krautuvė ir namas
2 butai po 3 kamb. 2-me augšte: 1—
3 kamb. /butas ir krautuvė 1-me 
augšte. Įsigyvenęs biznis. Sav. par
duoda dėl sveikatos. Pamatę Įvertin
site.

4351 S. Califomia Avė.

JOS. F. BUDRIK
MODERNIŠKA RŪBŲ VALYK- 

Jsigyvenęs biznis. Geros paja
mos. Savininkas turi parduoti dėl 
kitų interesų. Kreiptis tiesiog j sa
vininką tel. DRexel 3-9539.

Rankiniai laikrodėliai: Benius, 
Bulovą, Longines, EI gi n už žemas 
kainas.
Naujas jaunų mergaičių laikrodė

lis, gėlės pavidale, auksuotas, su 
akmenėliais, vertes $14.88, per 

trumpą laiką ...................... $6.88
17 akmenų laikrodėlis, waterproof, 

vertės $29.99, už .......... $14.88
Kišeninis Alarm Clock už .. $7.88 
Rankinis laikrodėlis su Alarm

Clock .............................. $28.88
17 akmenų selfwinding kišeninis 

laikrodėlis, vertės $59.50,
už ..................................... $28.88

21 akm. rank. laikrodėlis už $34.88 
23 akm. rank. laikrodėlis už $44.88 
30 akm. 14 k. laikrod. už $74.88 
32 šmotai sidabro, stainless steel,

vertės $20, už.................. $8.88
32 šmotai dinnerware serviz. $8.88 
72 šmotai sidabro, King gražioje 

dėžėje, vertės $55, už . . $28.88

VASAROS FANTASTIŠKI 
BARGENAI ANT TELEVIZI

JŲ, RADIJŲ, HI-FI, 
PHONGRAFŲ

Nauja 1957 Televiz. 21 col. $88.80 
Nauja 1957 Televizija, 21 colio

Console .......................... $108.80
Nauja 1957 Emerson,

nešiojama.......................... $98.80
Nauja General Electric

nešiojama, ...................... $98.80
Nauja RCA spalvuota 21 colio

Televizija ...................... $388.80
Muntz 24 colių TV............... $98.80
RCA 16 colių TV ...............  $48.80
Stradford 21 col. console .. $68.80 
Motorola 16 colių console .. $48.80 
Zenith 24 colių console . . $128.80 
21 col. console TV, radijas ir

fonografas........................ $228.80 (
Zenith mahogany HI-FI, reguliaria

kaina $300, už.................$148.00
Reoordio — gamintis savo rekor

dus, groja radijas ir phonagra- 
fas, buvo $125, už.......... $58.80

Tapė recorder, vertės $125,
už..................................... $48.50

Trumpų bangų radijas, buvo
$98.00, už ...................... $38.00

LENGVI IŠMOKĖJIMAI 
Mainykite savo setą.

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE, INC.

3241 S. Halsted St.

Chicago, Illinois
Atdara pirmadienio ir ketvirtadie
nio vakarais, ik 9:30,

Uždara sekmadienliais
Dėl Televizijos sutaisymo — 
telefoniicOdt CAJumet 5-7237

Budriko' Radijo Valanda iš WHFC, 
1450 kil. radijo stoties ketvirtadie
niais nuo 6 iki 7 vai. vakare.

Mirus Ateitininkui,

A. t A.

Agr. MATUI ŠEREPKAI,
jo žmcinai p. Dr. Aurelijai ir dukrai Mirgai bei uoš
viams p. Pimpėms nuoširdžią užuojautą reiškia

Chicagos Ateitininkų Sendraugiai.

A. | A.

RYMUI KUPSČIUI
tragiškai mirus, giliai užjaučiame tėvus — Oną ir 
Petrą ir brolį Algį.

Goštautų šeima

MODERN COCKTAIL LOUNGE
Gerai įsigyvenęs biznis 

Geros pajamos. Yra 50 sėdimų 
vietų.- Savininkas parduoda dėl ki
tų interesų. Skambinti sav. nuo 9
vai ryto iki 1 p. p.

WE9-8187;
po 3 vai. skambinti C A pi tai 7-6691

SAVININKAS PAJUKU)A 
MOTERV IR VAIKU GATAVŲ RT- 
BŲ KRAI TI ’VĘ. Taip pat atvirutes 
ir dovanas. Pastovi klijentūra, 10 
metų labai geroj apylinkėje. Butas 
už krautuvės vedusių porai.

Prašo $8,000.
Dėl nesveikatos turi parduoti.

• 4344 W. <13 St.
Tel. POrtsmouth 7- 3883

SUPER MART. Įsigyvenęs biznis. 
Geros įplaukos, virš 

$150,000 brutto pajamų.

KEGGIE'S SUPER MART
1551 West Taylor Street 

SEeley 3-8455

j.

FREE GIFTS
DABAR GAUSITE 

AUKŠTESNIUS 
DIVIDENDUS!

FOR JULY SAVERS

PLIAŽUI ANTKLODE 
Už $200.00 SANTAUPAS

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

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 tokia, kurio Jūs pageida
vote, kad galėtumėt juo nau 

dotis prie vandens ar
ba šiaip kur nors 

iškeliavus • . .

ATOSTOGŲ KLUBO TAUPYTOJAMS 
PASKUTINE 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 3-8131

Sovings fnsured...Since 1938

INSURED

lirighton Pke ir Marąuette Pke.
•i ir 3 kb., gar., šild.. dv. Intas, pa

likimas dalinamas, tik 915,900.
2 |m> 4 kb., nauj. gar., tik $11,300. 

5 ir 4 kb., šild., išvyksta, tik #12,500. 
3 bt. ir kraut., gar., liga, tik #19,500.

Naujas 2 ,»n 5 kb. tik .#29,500. 
Naujas 0 kb., brang, pried., bargenas.

Yra pigių ir pelningų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384

PrieS pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL E8TATE-JLNSURAN0E 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir šernai)

LABAI RETA PROGA
Pigiai įsigyti 2 būtų ir spec. krau

tuvės 2 aukštų mūro namą su 2 au
to mūr. garažu, šildymas karštu 
vandeniu. Yra st-okeris. Patikima ap
sauga nuo potvynio. Tarp lietuviškų 
kolonijų. #24,500. A. Sirutis.

ANT 40 PĖDŲ SKLYPO
Mūr. 6 kamb. rezidencija. 2 blo

kai nuo Marąuette Parko, šildymas 
gazu. Apsauga nuo potvynio. Alum. 
dvigubi langai. 1 Vt karo garažas. 
$20,000. A. 'Katilius.

SKONINGI U KAMBARIAI
Mūr. 9 metų rezidencija. Naujas 

šildymas alyva. Brangūs priedai. 
Didelis garažas. Platus sklypas. Tik 
$19,000. Fairfield ir 7 3rd. Volodkevi- 
čiuS.
2 AUKŠTŲ MPR. NAMAS — #18,000

3 butai po 4 kamb, ir taverna 
McKinley Parko kaimynystėje. Dvi
gubas mūro garažas. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5:0015

____
OAKLAWN

5 k. gražus bungalow ant 75 pėdų 
sklypo. Centralinis šildymas gazu. 
Puikus pirkinys už $17,300.

Maniuette Parke
6 k. mūr. bungalow. Centrinis šil

dymas gazu. 35 pėdų sklypas. Kili
mai, užuolaidos, air-condition. Dide
li mieg. k. Įmokėti tik $6,000. į

Kitur
Mūrinis su rūsiu 4 butų po 6 

kamb. ir 2 k. ir 3 k. Savininkui cen
trinis šildymas. Dabai geros pajamos 
ir mažos išlaidos. Kaina $25,500; 
įmokėti tik $5,000.

Apartamentinis mūrinis — 12 po 5 
k. Rūsys, šildymas alyva. Naujas boi
leris. $9,400 metinių pajamų, šia sa
vaitę galima nupirkti su $12.000 įmo- 
kėjimu už $32,500.

Be to dar turime ir kitokių gerų 
namų įvairiose vietose.

VENTA
4077 So. Archer Avė, 

LAfayette 3-3881

CICERO. Mūrinis 2-jų butų na
mas 4 ir 4 kamb. Ayplmkėje 56th 
ir 24th St. Modern. vonios, 2 au
tom. garažas $17,900. SVOBODA, 
6013 Cermak Rd. BIshop 2-2162.

Mūrinis, 7 kamb. namas (4 mieg.), 
2 vonios. Nepaprastai puikus vidaus 
įrengimas. Natūralūs naudojamas ži
dinys (fire piace). Liuksusiniai veid
rodžiui. Keramiko plytelės. 2 autom, 
garažas. 1 blokas nuo parapijinės 
mokyklas ir 14 bloko nuo ihigh 
school. Labai gražiai prižiūrėtas ir 
Ištaisytas sklypas. Netoli 55th ir Ko- 
mensky Avė. Reikia pamatyti, kad 
ĮvertintumSt. Kaina tik $22,500.00.
KRAUTUVfi-BUČBRNR Ir prie šios 
krautuvės 5 kambarių butas. Naujai 
•įrengti didžidĮiai šaldytuvai mėsai 
laikyti. Gerai Išvystyta prekyba, bet 
našlė negalėdama apsidirbti privers
ta parduoti už žemą kainą. Dar yra 
ir 2 autom, garažas.

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

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis 4 raštinę ir mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

i

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, vieta tinka ir 
bizniui. Mažas įmokėjimas, skubėki
te paskambinti.

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

GAGE PARKE:
Mūr. 2 po 6 centr. šildymąs abiem 

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

garažas, puiki vieta.
KITUR:

Mūr. 6 kamb., platus sklypas, 68 
ir 3700 Į vakarus:

BIZNIAI:
Mūr. 3 butai Ir gelž. išdirbinių 

(Hardware) 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 4-2390

Mūr. pajamų “Gottage”. Netoli 
28 ir Homan. 4 po 2 kamb. pasto
gėje išnuomuojami po $12.— į sa
vaitę. Kabinetų virtuvė. Taksai 
tiktai $85. — Garažas. $11,900.— 
$2,500 mokėti .SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LAwndale 1-7038.

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 1

REpublic 7-9400 .

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

NORV ILA
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 59th St. Tel. PRospect 8-5454
miiiiinnil|ilitlitii1iii)iiiiiiniiniĮiHĮw-Hi-ti;j!|,ii|ilimintiHIHHHtHllimnnimi»iiimiim,iiiiiM.iiiiM

MISCELLANEOUS

D. MONSTAYIČIUS
REAL ESTATE - 1658 W. 108 st 

Tel. BEVERLY 8-3040 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose ir
valdžios įstaigose.

INCOME TAX. Tav acoountant

KADA NORITE PIRKTI AR 
PARDUOTI NAMUS

Kreipkitės Į
SOPRYCH REAL ESTATE 

0407 S. Kedzie Avė. WAIbrook 5-3210 
AGENTAS ALEX KANAVERSKIS

GAGE PARKE
Pajamų nuosavybė 7 kamb. rezid. 

ir 2-jų k. butas rūsyje. Radijatoriais 
gazu apšild. Galimybė padaryti 3-čias 
butas. 2 autom, garažas. Paskola su 
4%,%. Pilna kaina $19,900.

6 k. (3 mieg.) mūrinis namas. Ge
rame stovy. Garažas. Pilna kaina 
$17,200.

MARQUETTE PARKE
5 kamb. mūr. Plytelių virtuvė ir 

vonia. Gazo šildymas. Numažinta kai
na $17,900.

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

apačioje, 4 k. butas viršuj. 50 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina 
$24,500.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše ir Įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estaie
Insurance, Notary Public 

5916 So. Weetern Avė.
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085

ŠILDYMAS
A. StančiatMiaM Instoliuoja vi-, 

sų geriausių Amerikos firmų gazu į 
ir alyva kūrenamus pečius fur-| 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) Ir atliek* 
visus Bkardos darbus.

1546 S. 48th Court, Cicere
TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 

ryto Iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 

OLymtHc 2-6752

LICT. APDRAUDOR AOENTTRA 
Visų rūšių apd raudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės pat virti non kainos. .

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAIbrook 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AOENOY 
6108 H. AHhland Ave_ Chtenuo SS. III.

VIKTORO K O t I O O 8 
IJetuviškc. gazolino stotis Ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 S. WE8TERN AVĖ. PR 8-9M3

Pirkit Apsaugos Bonus!

AUTO BODY & FENDER MEN
AND HEAVY LINE MECHANICS

Only journeymen mechanics wtth 
thorough knovvledge of Buick cars 
need apply. Phone or see

M R. J. H. MAYOTTE
BOULEVARD BUICK 

DAnube 6-2200

HELP W ANTED — FEMAIJE

REIKALINGA DARBININKE
VIRTUVES DARBAMS 

Naktiniam darbui. Būtų geriau jei 
čia ir apsigyventų, nes virš biznio 
patalpos yra butas arba kambarys 
vienai ar su šeima. Kreiptis 7144 
So. Sacramento Avė.

Tel. PRospect 8-2215

I6NUOMUOJAMA — FOR KENT

MAC H I N E 
OPERATORS

W ANTED
STEADY JOBS

AT TOP WAGES
Fine working conditions 

Gompany benefits

See Mr. ELLIOTT 

AMERICAN 
ENVELOPE CO. 
3100 W. GRAND AVĖ.

CASHIER- 
T Y P IS T

Interesting varied work 
Permanent Position 

With well established concem 
Good salary — Company Benefits

NORTH CENTRAL 
FINANCE CORP.

4833 No. Broadway
IAIngbeach 1-5835

REIKALINGA DARBININKE 
VIRTUVES DARBAMS

Naktiniam darbui. Būtų geriau 
jei čia ir apsigyventų, nes virš biz
nio patalpos yra butas arba kam
barys vienai ar su šeima. Kreip
tis 7144 So. Sacramento Avė. Tel. 
PRospect 8-2215.

BUILDING& REMODEUNG

NAMŲ SAVININKAI! 1
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turima 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate 

5916 So. WeHtern. PRospect a-2234

BERWYNE
Išnuomuojamas apstatytas 2 kam
barių butas su vonia. Tinka vie
nam. asmeniui. 4222 S. Maple Avė.

LAKE MICHIGAN — 45 mylios į 
šiaurę nuo Milwaukee “housekeep- 
ing eottages” — vasarojimui na
mukai, smėlėtas paplūdymys. Pa- 

' baltiečių aplinka. $29 ir augščiau. 
Rezervuokite vietas, rašykite: Bru
no Pilsums, Route 3, Terry Andrae 
Rd., Sheboygan, Wis. arba telef. 
Sheboygan, GLencourt 2-5485.

Nebrangiai išnuomuojamas namas 
ar atskiri kambariai vasarojimui 
Pllenų-šakalių ūkyje "Sodyboje” Mi
chigan vals. netoli kurorto Saugatuck.

Taip pat netoli nuo žuvavlmo bei 
maudymosi vietovių.

Patogi ir rami vieta šeimoms su 
vaikais. Patartina susidaryti patiems 
kompanijas. Skambinti Tel. HEmlock 
4-2053.

Perskaitę “Draugą” duokite 
kitiems!

Nauji namai, garažai, Įvairūs pa
taisyto ir pertvarkymo (remodel- 
ing) darbai. ,

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRAOTOB 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32. (U. 
Telef. YArds 7-9675 arba CL 4-7450

Namų statyba, Įvairūs pataisymai 
(r pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kurta būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErnilnal 9-6531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 515 

•‘.,Hor» VCIIbiu Sūrines III

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229

Namų tel. BIshop 7-3840 
2737 West 43rd Street

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTMJN COMPANY 

1442 S. 48th Ct, Cicero 50, 111.

Statome naujas namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
Šaukite DAnube 0-2793 nuo 9 vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro 
Tel. OLympic 2-5121 nno 6 vai.

vakaro Iki 11 vai. vakaro

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Ruildcrs Gen. Contraetora 

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 

PRospect 8-2013
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicago 29. I1L

KXXXKXXXXXXX>O<XXXX>OOOO<X>O<1

Skelbtis '• DRAUGE’ apaimoaa. 

nes ils yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis o skelbimą 

kaina yra prieinam* visiema
0<KXXX>00000<><XXX><K><><XXX><><><>-

\
/
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SO. BOSTONO ŽINIOS f BERLYNIEČIAI SAUGO GRIUVĖSIUS
Metinė Minkų radijo gegužinė

Artėja Lietuvių Radijo Korp., 
seniausios lietuviškos radijo pro 
gramos Naujojoj Anglijoj, meti
nė gegužinė ir vienos dienos ato
stogos, kurios bus Brocktone, 
puikiame, didžiuliame Brockton 
Fair Grounds sode ir svetainėj.

Įdomi programa rengiama pa 
linksminti atvažiavusius — vai
kus, suaugusius ir senelius. Pro
gramoj dalyvaus tik ką grįžusi 
iš Chicagos Bostono tautinių šo
kių grupė, vad. Onos Ivaškienės, 
ir pašoks Bostone dar nematy
tus šokius. “Presto the Magici- 
an” sudomins visus susirinku
sius, parodydamas tamstoms 
čia pat, kaip pranyksta ir atsi
randa dalykai; “Coo-Coo the 
Clown” prajuokins vaikelius ir 
turės jiems dovanėlių.

Pirmą kartą lietuviškoje ge-įOOO mylių greičiu per valandą, 
gūžinėje dalyvaus Joe Krebs, turės tik 20 colių skersmenyje. 
kuris linksmins atsilankiusius Savanoriai stebėtojai seks to mė

___ ________________ _ Berlyniečiai laimėjo kovą iš- ną, kai laikraščiai paskelbė sa-
gelbėti, ką jie vadina savo i vo skaitytojams, kad bokšto 

Dirbtiniai mėnuliai * gražiausiu griuvėsiu” ir, tai dienos suskaitytos.
Anksti 1958 metais amerikie- darydami, sukėlė problemų mie “Ši bažnyčia gal nebuvo se- 

čiai jau numato paleisti suktis !sto planuotojams. • niau labai graži, bet, kaip griu-
dirbtinį mėnulį. Jis bus išmes- Priešingybės siautė savaitė- vėsiai, ji yra nepaprasta. Šie 

nėmis dėl karo metu subombar- griuvėsiai slepia tūkstantį atsi
duotos neo - gotiškos kaizerio minimų kiekyienam iš mūsų”, 
Wilhelmo atminimui bažnyčią,1 rašė “Tagesspiegel”.
kai miesto pareigūnai paskelbė’ “Natch-Depesche” buvo rašo 
planą pakeisti ją dideliu liauju ma: “Kai mes žiūrėjome į pa- 
pastatu, moderniško stiliaus. I vyzdį naujai siūlomos bažnyčios i 
Originalioji buvo baigta 1895 ir pamatėme šilo (žaliam, rau
ni., kaip paminklas imperato- gintam pašarui laikyti) su bok 

kuris mirė štu šalimais, mes pamanėme 
| matą naują idėją naujai vaisių

mą. Apie 90 procentų iš 60,000, 
kurie atsiliepė, pasisakė prieš 
bokšto nuvertimą. Jie sakė, kad 
Berlynas turi taip mažai senų 
pastatų, jog miestas negali ri
zikuoti sunaikinti, kas dar bu
vo pasilikę.

Kažkas pakabino 10 pėdų vė
liavą ant vokšto, su įrašytais žo 
džiasi: “Noli me tangere” do
nų kalba: “Neliesk manęs”).

Gi pilečių grupė įsteigė Berlyno Mokyki vaiką prilaikyti liežu- 
Senų Pastatų Apsaugos drau- vį; kaip kalbėti — jis pats greit 
&U4- išmoks. - B. Krankliu

A. | A.

MATUI ŠEREPKAI mirus,
skausmo prislėgtą žmoną Dr. Aureliją, dukrelę ir tė
velius K. ir A. Pimpius giliai užjaučiame.

darydamas akrobatiškus pokš
tus ant vielos (angliškai sakant, 
slack-wire artist); taip pat pir-

tas į erdves iš Florįdos, svers 
21 svarą. Per 1958 metus ame
rikiečiai numato pąleisti bent 
šešetą tokių dirbtinių mėnulių, 
kurie erdvėse gali išsilaikyti 
nuo dviejų savaičių iki metų ar 
daugiau. Tie mėnuliai bus įtai
syti stropiai poliruotame mag-
nezijos apdange. Jie perduos ^Vilhelmui I, 
svarbių informacijų apie saulės 1888 m.
radiaciją, kosminius spindulius, I Suskaldyta viršūnė bokštasi halei”, 
žemę supančių magnetinių lau- (*r senos bažnyčios vieno galo j 
kų prigimtį. Jų dėka bus galima!dalis yra viskas, kas pasiliko iš 
nustatyti atmosferos tirštumą visos sekcijos prieškarinio Ber- 
ir tiksliau susekti žemės pavir-! lyn° modemiško zoologijos 
šiauš formą. . kvartalo ir dabar tapo garsus

Dirbtinis mėnulis suksis 18,- spausdinimui atviručių. Moder
niškos krautuvės bei valstybės 
įstaigos sparčiai statosi ap
link jį.

Vakarų Berlyno gena tas paskel

Bent sykį Rytų Berlyno laik 
raščiai sutiko su vakarų, ir “B. 
Z. Am Abend” pavadino pasiū
lymą “arogantišku, akiplėšiš
ku”.

Trejetas laikraščių pravedė 
skaitytojų nuomonių pasisaky-

GUŽAUSKŲ
BEVERLY H1LLS GELINYClA
Geriausio*) gS16a dil vestuvių, bau*, 
tų, laidotuvių Ir kitų papuošim..

2443 Weet 6Srd Streee
Tel. KHospect 8-0838 Ir PR 8-OSaa.

nulio pasirodymą ir pamatę pra i. 
neš į Washingtoną, kur elektro-

mą kartą matysite lietuviškoje nustatytas to mėnulio greitis, 
gegužinėje “monininką” (jug- augštis, jo kelias. Svarbiausiose 
gler) Nickie Knight, kuris ste- pasaulio vietose bus pastatyta

bė konkursą surasti tinkamą
ninė^s"^eĮ^ni^s""t>us"~rait!P<,ojekte naujaip paminklinei baž 

nyčiai. Prieš keletą mėnesių pra 
nešė, kad pirmoji premija ati
teko prof. Egon Eiermann, iš

f

E. A. Olšauskai,
R. J. Ivanauskai

bins savo vikrumu.
Be šių įdomių programos da

lyvių, bus metinis rinkimas gra
žuolės “Miss Lithuania of N. 
E.”. Šių metų gražuolės rinkė
jais (judges) apsiėmė būti dr. 
Frances Kincus ir advokatas 
Leonard Tamule - Tamulevičius 
iš Brocktono; dr. Veronika K.

12 jautrių foto kamerų, kurios 
atžymės dirbtinio mėnulio ke
lią.

Raketa, kuri išmes tą mėnu
lį į erdves, bus 72 pėdų ilgio ir 
svers 11 tonų. Ji dirbtinį mėnu
lį iškels iki 300 mylių augščio 
ir jį išmes, duodama jam pradi
nį greitį 26,470 pėclų per sekun-

Boderick ir dr. Brunonas Kai- dę. Tai greitis 70% djdeSnis, 
vaitis iš So. Bostono, taip pat į negu, mokslininkų apskaičiavi- 
Emily Rupliūtė - McCormack iš | rau> reikalingasai greitis.
Bostono, kurios vyras yra "Bos-;_________________________
ton City Councillor”; adv. Ed-f
ward J. McCormick, Jr., įteiks 
šių metų gražuolei gražią, jo ‘ 
paties padovanotą grožio taurę.1 
Šių metų gražuolė taip pat gaus į 
eilę vasariškų rūbų, padovanotą 
“Terry’s Specialty Shop” iš So. Į 
Bostono ir porą batų nuo “Sulli- i 
van’s Shoe Store” iš So. Bosto-1 
no; taip pat gražų buketą gėlių i 
nuo “Baltic Florists” gėlių bei j 
dovanų krautuvės.

Jono Shurilos 8 muzikantų or 
kestras gros polkas, valsus ir 
tangus, iš kurių bus ir šokių kon 
testai.

Šeimininkės pagamins skanių į 
lietuviškų valgių — kugelio, deš 
rų su kopūstais, lietuviško bal
to sūrio — ir visokių amerikie
tiškų valgių. Bus skanių gėri
mų. Įžanga į šitą įdomią gegu
žinę, kuri linksmins ne tik vi
sus atsilankiusius, bet atsilan
kiusieji dar turės progą laimėti 
puikių laimėjimo ir įžangos do
vanų, bus tik 75 centai. Kviečia 
rengėjai, radijo programų ved.

Stp. ir Valentina Minkai 
— o —

— “Baltic Floristss” gėlių ir 
dovanų krautuvėje, So. Bostone, 
galima gauti lietuviškų žurnalų, 
laikraščių, atviručių ir meno da- i 
lykų. Be to gaunama ir vokiš
kos spaudos. Krautuvė atidaryk 
ta kasdien.

Karlsruhe, už planą, kuriame 
buvo atvaizduotas 250 pėdų aug 
ščio bokštas iš betono bei stik
lo, stovįs nuošaliai nuo dėžės 
formos betoninės struktūros, 90 
pėdų augščio, kuri ir turėjo bū
ti pati bažnyčia.

Konkurso jury komisijos na
rys pastebėjo, kad plane pavaiz 
duotas projektas davė efektą 
“šventumo, per didelį paprastu
mą”.

Audra prasivėrė sekančią die

flgronomui

A. f A.

MATUI ŠEREPKAI mirus,

jo mylimai žmonai Aurelijai, dukrelei ir uošviams p.p. 
Pimpiams giliausią užuojautą reiškia

Stasys, Stasė, Algirdas, Birutė ir 
Elona Vosyliai.

Sąjungos nariui

MATUI
skaudaus liūdesio valandoje, jo mylimai žmonai 
AURELIT.M, dukrelei MIRGAI-MARIIAI, uošviams 
PIMPĖMS ir visiems giminėms nuoširdžiausią už
uojautą reiškia

Lietuvių Agronomų Sąjunga Chicagoje

A. + A.
ŠEREPKAI mirus.

Giliai liūdintiems brangiajai Aurelijai su dukre
le ir mieliems p.p. Ksaverai ir Alfonsui Pimpėms dėl 
mylimo vyro, tėvo ir žento

A. f A.

MATO ŠEREPKOS mirties, 
nuoširdžiausią užuojautą siunčia

Totoraičių šeima.

A. A.

PUTRAS INTAS

Gyveno 2325 S. Westem av.
Tel. CLippeide 4-7757

Mirė šeštad., liepos 27 d., 
1957, 5 vai. ryte, sulaukęs 74 
m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel
šių apskr.

Amerikoje išgyveno 46 m.
Pasiliko dideliame nubudi

me^ duktė Ona Kuzulas, anū
kė Marilyn, švogerka Petro
nėlė Tarvainienė ir. jos šeima 
ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažstamų.

Kūnas pašarvotas Lacka- 
wicz koplyčioje, 2314 W. 23rd 
Place.

Laidotuvės įvyks antrad., 
liepos 30 d. iš koplyčios 10 
vai. ryto bus nulydėtas į ka
pines.

Nuliūdę duktė, anūkė, švo
gerka ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Ste
ponas Lackawicz, Tel. VI. 
7-6672.

ELZBIETA KALD1S
(I’AOAii TftVUS GERVfi)

Gyv. 704 W. 31st St„ telef. 
CAlumet 5-0186.

Mirė liepos 26 d., 1957 m.,
7r30 vai. vak., sulaukusi 68 
metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Kupreliškio kai
mo. Amerikoje išgyveno 45 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vyras Antanas, duktė Ona Det- 
loff, sūnus Leonas, marti Doro- 
thy, anūkės Carolyn ir Elaine 
Detloff, sesuo Adelė Kairis, kiti 
giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Litu- 
anica Avė. laidotuvės įvyks 
antrad., liepos 3(1 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydėta 
į Šv. Jurgio parap. bažnyčią., 
kurioje įvyas gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

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

Nuliūdę lieka; vyras, duktė, 
sūnus, anūkes ir sesuo.

Laid. direktorius Antanas M. 
Phillips, tel. YArds 7-3401.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street
Tel — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

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

Dipl. Agronomui
A. j- A.

MATUI ŠEREPKAI mirus,
jo žmonai p. Aurelijai, dukrelei Mirgai ir uošviams 
p.p. Pimpėms reiškia gilią užuojautą

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. • 1410 S0. 50th AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai _ GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2108, 3-2109

Tyrulių šeima.

Tauriam lietuviui, studijų draugui 
A. j A

dipl. agr. MATUI ŠEREPKAI 
mirus* nuoširdžią užuojautą reikšdami col- 
legei Aurelijai Šerepkienei, dukrelei Mirgai 
ir uošviams ponams Pimpėms, giliai prislėgti 
liūdime kartu

Bonn’os Universiteto Collegos.

UOOltlO VALANDOJ

MAŽEIKA » EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

OBtf »*. W««m Ava, Air Om4M«m4
te mrveaa kMeee eeleele delynei 
keplyMą ardlan Jūsų aamų.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

'Ambulansų patarna- Mes turime koplyčias!

' vilnim dieną ir n ak- flgf Jftn v s o s e Chicagos ir|
• tį. Reikale šaukti a Roselando dalyse ir j
'mua. tuojau patarnaujame.!

Tarptautinio
bendradarbiavimo reikalas

VATIKANAS. — Tąrp dau
gelio kitų grupių ir pavienių as
menų šv. Tėvas specialioje au
diencijoje priėmė Atlanto Pak
to organizaciją sudarančių in
stitucijų trečiosios asamblėjos 
dalyvius, atstovaujančius dvyli
kai tautų. Šiai rinkiminei asme
nybių grupei Pijus XII pasakė 
kalbą, pabrėždamas reikalą ug
dyti tarptautinio bendradarbia
vimo sąmonę, ypač per mokyk
las. “Atėjo laikas, — kalbėjo 
tarp kitko Jo Šventenybė, — 
praplėsti jaunuomenės akiratį 
ir atversti jos protus visuotinu- j 
mo dvelkimui. Jaunimas turi 
alsuoti ta gaivinančia visuoti
nės žmonių meilės atmosfera; 
meilės, apvalytos tikėjimu, ku
ris moko, kad pagal Dievo pla
ną kiekvienas žmogus yra savo 
artimui brolis, kad kiekviena 
tauta yra tautų šeimos narys, 
o ši tautų šeima sudaro vieną 
bendruomenę, skirtą tam pačiam 
tikslui ir uždedančią visiems 
socialines pareigas.

JUOZAS

JANČAUSKAS
Gyveno 4715 West I2th PI., 

Cicero, Illineis.
Mirė liepos 26 <1., 1957 m., 4 

vai. jgypiet, sulaukęs pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra

seinių apskr., Raseinių parap., 
Juorudiškio kaimo. Amerikoj iš
gyveno 52 metus.

f

A. A.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Barbora (Belskaitė); 

3 sūnūs: kun. dr. Raimundas, 8. J.; dr. Juozapai (Joaeph B. 
.lentine) ir marti dievą, anūkės Margaret Mary ir Barbara 
Anne; Lt.Alidor, U.S.A.F., marti Ona, anūkė, Catberine Anne 
ir Elizabetb Mary; sesuo Petronėlė ir kiti giminės, artimi drau
gai ir pažįstami.

Priklausė Švento Vardo, Lietuvių Kareivių ir Chicagos Lie
tuvių Draugijoms.

Kūnas pašarvotas Antano B. Petkaus koplyčioje, 1410 Soi 
50th Avė., Cieero, III.

Liidotiivės įvyks antrad., liepos 30 d. iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Švento Antano parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą Po pamaldų bim 
nulydėtas į Švento Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, sūnūs, sesuo, marčios ir anūkės, 
laidotuvių direktorius Anthony B. Petkus. Tel. TO. 3-2108.

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATOH). Vlce-Prarident

6819 So. Western Avė. TeL GRovehilI 6-3745

I■S
i

3
3

■i
3

1 paminklų patalpa* Ir atgal mes visuomet parūpiname 
tranaportaelją automobiliu.

Atdara kasdien Ir aekmadlenlala nuo 9 vai. ryto Ikt I vai. popiet.

IMURINKITF DABAR — HTIH PARTATTTA KAPINIŲ DnTOOJRt 
JOKIO fMOKJJIMA. RrUURtSI'Tf RAPINlC DIENOJ®.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

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

PETRAS P. GURSKIS
659 West lHth STREET Tel. SEeley 3-5711

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICH1GAN AVĖ. TeL COnnuodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188-1139

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

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 461 h STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWIGZ
2424 W. 69th STREET REpublk 7-1213
2814 W. 23rd PLACE Vlrginla 7-6672
~ VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 Ir TOwnhall S-96H7
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X J. M. Mozeris, District 

Savings and Loan Assn. sekre
torius, ir Al. G. Kumskis, Chi- 
cagos parkų prižiūrėtojas, šian
dien, liepos 29 d., 7:15 vai. lie-

DDGNRASTI8 DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIB Pirmadienis, 1957 liepos 29

CHICAGOS ŽINIOSX Prel. Mykolas Krupavi

čius, Mikas Kūjus, Jonas Lit
vinas, Vladas Žilėnas užsisakė1
prof. Vaclovo Biržiškos “Alek- Naujos Šviesos Mark White 
sandryną”, atsiųsdami prenu
meratos pinigus. Visų trijų
“Aleksandryno tomų kaina $15, 
vieno tomo — $5. Pinigai siun
čiami K. Fondo vicepirmininkui 
B. Babrauskui, 1436 So. 50 
Avė., Cicero, iii.

X Inž. Iz. Bartkus liepos 
19 d. grįžo iš 100 dienų kelio-

tuvių radijo valandėlės*metu iš n®s> kurios .metu aplankė 14 
kraštų: Šveicariją, Prancūziją, 
Ispaniją, Alžyrą, Tunisą, Itali
ją, Turkiją, Graikiją, Vokietiją, 
Austriją, Afganistaną, Norve
giją, Švediją ir Airiją. Gegužės 
1 d. jis buvo audiencijoje pas 
Šv. Tėvą Pijų XII.

stoties WGES (Sofijos Barčus 
valandėlė) turės pasikalbėjimą 
su parkų komisionieriumi John 
F. McGuane apie naujo gatvių 
apšvietimo iškilmes Bridge- 
porte, Mark White Sųuare 
Park, 2900 South Halsted St.

Naujojo apšvietimo iškilmės 
įvyks Mark White Square 
Parke liepos 30 d. 7:30 vai. va
karo. Miesto galva R. J. Daley;

Pakėlč į prelatus 
parke j Kardinolo Stritch sekretorius

Prie lietuvių kolonijos Bridgd i kun- James C. Hardiman, kuris 
porte, Chicagoje, esančiame, mūsų kardinolą lydi atliekant 
Mark White parke liepos 30 d. I kokias apeigas Chicagoje, o da- 
vakare įvyks iškilmės, kurių me j ^ar ji lydėjo kelionėn į Romą, 
tu meras Daley uždegs naujai pakeltas į Šv. Tėvo rūmų pre- 
įtaisytąsias šviesas. Tos naujo- latus. Prel. Hardiman yra daug 
sios šviesos, sakoma, kiekvieną kartų su kardinolu dalyvavęs 
parko colį nužers šviesumu. Jos lietuvių parapijų ir įstaigų baž- 
yra įtaisytos sviedinio, teniso nytinėse iškilmėse.
aikštėse ir kitų žaidimų vieto-l x-i . . r
se. Tokiu būdu apylinkės gy-' Cikagiete į rormozą
ventojai galės iki 10 vai. 30 Edith Rietz, dabar tapusi 
min. kas vakarą naudotis tais Maryknoll sesele ir gavusi Ma-

X J Lietuvos Vyčių seimą, 
Los Angeles, California, rug
pjūčio 2 dieną išvyksta iš Chi- 
cagos šie delegatai: J. L. Juo-

įrengimais parke. Per iškilmes 
bus pristatyti ir veiklesni apy
linkės žmonės, jų tarpe ir lietu
viai: J. Mozeris, St. Litvvinas. 
Iškilmių komitete yra ir dau-

rion Cordis vardą, išvyko misi
jų darbui į Formozą. Skrisda
ma lėktuvu pro Chicagą čia bu
vo parai sustojusi pas savo tė
vus. Ji jau devynerius metus 
darbuojasi Kinijos misijose

gyvenąs Bndgeporte, oficialiai ... . _ ..' ... ... zaitis, A. Rudis, Stasys Šimulis,atidarys minimąsias iškilmes. „
Naujojo apšvietimo reikalams 
buvo skirta $50,000.

W. Cibulskis, A. Juknis, Gor- 
don Gudas, Helen Širvinskas, 
Peggy Zakaras ir dar kiti. Viso 

Kaip žinoma, Bridgeporte gy-1 apie 20 asmenų.
vena daug lietuvių. Tikimasi,, 
jog jie gausiai dalyvaus šiose 
iškilmėse.

giau lietuvių: A. Greb, St. Lu- ■ 1951 metais turėjo pakelti sun- 
kasevich, Pr. Naujokas, Pr.kų areštą, tačiau tai nenubaidė
Skrinskus. Iškilmėse dalyvaus' j°s vėl vVkti arčiau raudonosios 

Kinijos ir ten tęsti misijų dar
bą.keli orkestrai. Jos bus pradėtos 

malda. Programoje numatyti 
atletikos numeriai, šokiai, beis
bolas.

X Dr. Steponas Biežis, veik
lus Chicagos visuomenininkas,

X “Kristaus Karaliaus Lai
vo“ 31 nr. kun. Juozas Pruns- 
kis rašo apie tai, kokie mes už- 
vaizdos, K. Baras — Kas yra 
stipriausias?, dr. Juozas Dau- 
gailis — Chameleonas, nuodin
gi medžiai ir mergaitė, Myk.
Muraitis — Popiežius ir Ame
rika, Česlovas Grincevičius —
Nutilusių dainų žemėje (ištrau
ka iš knygos “Vidurnakčio var
gonai”), B. Mikalauskas —
Marijos ašaros. Duodama klau
simų ir atsakymų, žinių iš lie
tuviškojo ir katalikiškojo pa
saulių skyriai.

X Dr. Charles B. Claymąn,

M. D., iš Chicagos universiteto 
mums rašo: “Dideliu malonu
mu jums pranešame, kad mes 
suradome p. Valery Nimhosk, 
gydytoją. Tikriausiai jisai skai
tė jūsų laikraštyje skelbimą ir, , . , x
atsiliepė. Labai giliai vertina- ?°Je neskelbtl 
me jūsų šaunią kooperaciją.”
Tai yra vienas iš įrodymų, ko
dėl apsimoka skelbtis mūsų 
dienraštyje.

sutiko pirmininkauti komitetui, 
kuris šį rudenį Chicagoje su
rengs 20 metų nuo Lietuvos 
krepšininkų laimėjimo Europos 
pirmenybėse paminėjimą. Šia
me minėjime dalyvaus visi Š. 
Amerikoje dalyvaujantieji krep
šinio veteranai.♦

X Z. Juškevičienė, Ed. Šu- 

laitis, R. Mišauskas ir O. Ali- 
šytė įeina į spaudos komisiją, 
kuri sudaryta Cicero jaunimo 
šventės garsinimui, ši Jaunimo 
šventė-gegužinė įvyks rugpjū
čio mėn. 18 d. saleziečių sody
boje prie Cedar Lake, Ind.

Vėžio ligos tyrimui
Stritch medicinos mokyklos, 

esančios prie jėzuitų vedamo 
Lojolos universiteto, Chicago
je, profesorius dr. Herbert E.

_ , , - , ' Schmitz gavo $4,800 pašalpos,Mažyte 5 metų mergyte ban- Rad gjdėtų ataidėti vėžio ligos

Batukas rankoj, 
berniukas — mirty

dė išgelbėti gyvastį 3 metų am 
žiaus savo pusbrolio. Pastebė
jusi berniuką bekrintant pro 
langą su visu ten buvusiu įsta
tytu sieteliu, ji griebė už kojos, 
bet jos rankutėje teliko jo ba
tukas, o berniukas nukrito iš 
trečio augšto ir nebeatsigavo.

tyrimui. Tą sumą paskyrė JAV 
Kovai Su Vėžiu draugija.

Statys bažnyčią
Sekmadienį Chicagos šiaur

vakarių daly, Schiller Parke 
(Irving ir Wagner gatvių kam
pas) prakasti pamatai naujai

Berniuko vardas - RalphK Beatričėa parapijos bažny- 
Schoenfeld, jis su tėvais buvo čiai kuri kainuoa $350,000. Prie 
atvažiavęs pas gimines iš Ka-1 JOS bus etatoma ir mokykla, 
nados. Nelaimė įvyko 1502 N

X Prof. Ign. š.apeliui pa
minklo statymui aukos didėja.
Neseniai gautas vieno inžinie
riaus paskyrimas $50 ir jo pa
ties surinkta kitų tarpe $15. Ji
sai savo pavardės prašė spau- 

Komitetas jam 
širdingai dėkoja ir praneša, 
kad aukas reikalinga siųsti ad
resu: dail. M. Laurinavičius, gaminiais. 
2547 W. 45 st., VIrginia 7-7281.

Cleveland, Chicagoje.

Šokiai gatvėje
Pilsen apylinkės gyventojai 

Chicagoje, Throop gatvėje, tarp 
18 ir 19 gatvių, rugp. 2' ir 3 
dienomis ruošia savo meti
nius šokius, kurie prasidės 7 v. 
v. Tokie šokiai organizuojami 
kasmet, siekiant sukelti lėšų va 
saros sporto aikštelių progra
mai. Bus išstatyta nemažai bū
delių su įvairiausiais maisto

X Nelės MazaJaitės “Pjūties 

metas” Jeruzalėje. Tautinė ir 
Universiteto biblioteka Izraely
je atsiuntė nuoširdų padėkos 
laišką Lietuviškos Knygos Klu
bui už Mazalaitės romaną 
“Pjūties metas”, kuris buvo 
jiems pasiųstas. Ta pačia pro
ga buvo pasiųsta ir A. Gervy- 
do knyga “Už spygliuotų vie
lų”. Abi knygos yra atiduotos 
viešam naudojimui.

x K. W. ir Aldona Jakus, ku

rie turi drabužių valyklą So.

X Dr. J. Taučo, gyv. Lake 
Vilią, III., telef. numeris yra 
šis: ELjot 6-5354 (anksčiau 
buvo klaidingai paskelbta — 
AL jot).

X Kun. A. Ignotas, MIC, 
“Kristaus Karaliaus Laivo” re
daktorius, ir kun. Parulis, MIC, 
šiuo metu atostogauja Ameri
kos rytinėse valstybėse.

X Teklė ir Bronius Ivanaus
kai, vietoje gėlių a. a. agrona-

Michigan Avė., Šiemet mini 47 Seį*Pkai; Paauk°i°
$5 Į Sibirą Ištremtųjų Teisi
ninkų Šalpos Fondui.

Atvyksta 15 Indijos 
inžinierių

Fordo fondas paskyrė $1,- 
50,000, ir tos lėšos padėjo, kad 
15 Indijos inžinierių, kurie bu
vo viliojami gilesnėms studi
joms vykti į Rusiją, dabar at
vyks studijuoti į Chicagą. Lan
kydami paskaitas Illinois Tech 
nologijos institute, jie prisižiū
rės plieno pramonės įmonėms 
Chicagos apylinkėse, speciali- 
zuodamiesi šioje šakoje.

Pirmoji vaistininkė

Pienas ir atominiai 
spinduliai

Chicagoje pradėta tikrinti 
pienas, kad jame nebūtų iš ato
mines bombos pavojingų kritu
lių — stroncijaus 90. Iki šiol 
nerasta niekio, kas pieną dary
tų pavojingu.

Lenktynės kainavo $150
Donald Surwall, 19 m. jau

nuolis, kurį Chicagoje norėjo 
policininkas sulaikyti už nusi
kaltimą susisiekimo taisyklėms, 
ėmė bėgti. Policininkas jį mo- 
tocikliu vijosi. Belenktyniauda- 
mas su policininku net 20 kar
tų sulaužė nusikaltimo taisyk
les ir teisėjo buvo nubaustas 
$150.

Amerikiečiai domisi vyčiais
Chicagos savaitraštis “The 

New World”, leidžiamas katali
kų arkidiecezijos, paskelbė, kad 
rugp. 8—11 d. Los Angeles mie
ste įvyks vyčių seimas. Paduo
da seimo programą ir šiltai at
siliepia apie tą lietuvių orga
nizaciją.

PASIKINKĖ PINGVINĄ

Dabar vykstančiame Kalifornijoje gražuolių atrinkime Iowos 
ir Japonijos gražuolės, kad nors kuo atkreiptų praeivių dė
mesį, pasikinkė šį vargšą pingviną. (INS)

MOKĖJIMAS GREIT SKAITYTI
Šiandien yra reikalinga ir bū- Tada vien akies užmetimu pagau-

tina mokėti skubiai skaityti. Šių 
dienų žmogus yra penkis kartus 
daugiau užimįtas negu prieš 50 me
tų, o spaudos kiekis šimteriopai pa
didėjo. Dienraščių, savaitraščių, 
žurnalų ir knygų skaitymas nega
li būti padėtas.į šalį Be to, šiame 
amžiuje rašoma ir spausdinama mil 
žiniškas kiekis įvairiausių dalykų, 
kurie ne visus domina. Greitas

NUODĖMĖS TAPDAVO 
___ MEDŽIAIS ...

Viename šio pasaulio bažnyt
kaimyje gyveno pamaldus ir uolus 
klebonas, pilnas išradimų ir su
manymų. Para piečiai jį laikė šven
tu kunigu. Ir gana teisingai.

Kaimiečiams, einant išpažinties, 
už kasdienines nuodėmes kaipo at
gailą duodavo sukalbėti keletą Tė
ve mūsų ir Sveika Marija. Bet 
jei nuodėmės būdavo prieš šeštą
jį Dievo įsakymą, paeinančio iš 
netvarkingos meilės, tai už atgai
lą liepdavo šaukti Dievo gailestin
gumo ir pasodinti medį.

Visi mielai atlikdavo tą, nors ir 
keistą, bet lengvai prieinamą, at
gailą. Žinoma, tai padarydavo ki
tiems nematant, kain nors slaptai, 
kad nenukentėtų garbė. Ir taip 
kiekvienas geidulingas Motiejaus 
žvilgsnis į kito Motiejaus žmoną 
per genialų sielų ganytoją virsda
vo eglaite a r pušai te. Kada jau tos 
pačios rūšies nuodėme būdavo sun
kesnė, tai ji virdavo klevu ar ąžuo
lu. Tokią atgailą taikė tik vyrams.

Į kelioliką metų tie pasodinti me
deliai atgailos ženklan už nuodė
mes prieš skaistybę apsupo visą 
bažnytkaimį, sudarydami tankų 
mišką. Šių metų pavasarį kažkas 
tyčia ar netyčia padegė tą gražų 
miškelį,/ išaugintą iš nuodėmių. II- 

I gų met; darbas su visais namais 
ir bažnytėle į keletą valandų vir
to pelenų krūva. B. M,

i Ag nepavydžiu dvasininkui, 
manydamas, būk jo gyvenimas 
lengvas; nepavydžiu nė tam 
dvasininkui, kuris sau gyveni
mą padaro lengvu. ..

—S. Johnson

narna viso sakinio reikšmė. Bet 
čia reikia saugotis kito kraštuti
numo .tiksliau sakant, ydos: šuo
lio. Prityręs skaitytojas neskaito 
viso žodžio ,tik pirmą dalį, antrą
ją dalį suvokia atminties pagel- 
ba.

Paimkim pavyzdį. Štai sutinka
me žodį enciklopedijoja. Akis ma-

Lsigykite, perskaitykite Lietuvoje 
premijuotą istorini romaną dviejuo
se tomuose,

KRAŽIŲ SKERDYNĖS
Gražūs Žemaitijos gamtos vaizdai, 

gyvai pavaizduoti anų dienų papro
čiai, jdomi meilės lntryga, vaizdūs 
dialogai atskleidžia anų dienų tik
rovės vaizdą.. Jie parodo kaip dar 
Lietuvos nepriklausomybės prlešauS- 
ryje maskoliai persekiojo mylinčius 
savo kraštą ir tikėjimą žemaičius ir 
jie liejo kraują dėl savo šventovės.

Autorius — J. Marcinkevičius 
pats lankėsi Kražiuose, gerai susi
pažino su vietos aplinkuma, apklau- 
Jinėjo gyvus Įvykių liudininkus ir 
oanaudojo plačią archyvinę me
lžta gą.

. to tik enciklo . . ., o atmintis tuo- 
žvngsnis leidžia žmogui atrinkti jau papildo. Ir taip su kiekvienu 
skaitomus nuo neskaitomų dalykų, | kitu žodžiu. Štai kur slepiasi mo
tai kas sutaupo laiką, nevargina | kėjimas greit skaityti. Čia daž- 
proto ir suteikia didesnį patogu-, niausiai suklumpa laikraščių ko
mą įdomesniam straipsniui pasi-1 rektoriai, palikdami kartais labai, i tomai s 18 pusi. kaina 
švęsti. nemalonių korektūros klaidų. Šią j t tomas 320 pusi., kaina

šuolio yda lengvai galima pataisyti, 
užtenka sulėtinti skaitymo spartu-i 
mą

Kaip jau pradžioje minėjau, mo
derniškasis gyvenimas reikalauja 
greito skaitymo, tik gaila, kad ne 
visi yra įsitikinę šia tiesa. Dau-

Dvi ydos užkerta greitam skai
tymui : atžagariavimas ir baisin
gumas. Daugelis, minties pagavi- 
mui, turi grįžti atgal. Perskaito 
sakinį, sustoja ir grįžta į jau per
skaitytą ,kad pagavus aprašomąjį 
dalyką. Tai yna atžagariaviipae,

.. .$3.00 

.. .$3.00

Užsakymus su pinigais siųskite:
“DRAUGAS”

4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS

dažniausiai paeinantis iš protinio gelia tebeskaito senu įpročiu, de 
tingumo. Šios ydos galima atsi-1 juodami, kad nebeužtenka laiko 
įkratyti persiauklejant Pirmiau-, laikraščiarns ir knygoms perskaity 

i h- Dalis žmonių visai nebeskaito, 
pasiteisindami, kad nėra laiko!

B. Mikalauskas

metų sukaktį nuo atvykimo j 
JAV. Jie yra užauginę du sū
nus. Vienas sūnus — K. W. Ja-i 
kus — yra advokatas; jis turi 
savo ofisus Melrose Parke ir 
Chicagos mieste. Sūnus Mindau
gas yra šokių mokytojas; jis 
yra vedęs Stefaniją Navickai
tę iš Melrose Parko.

X Iš Belgijos mūsų redakci
jai atsiuntė laišką Aug. Wery 
(23, šv. dės Klauwaerts, Exe- 
less-Bruxelles, Belgium), pra
nešdamas, kad jisai renka Lie
tuvos pašto išleistus atvirukus 
prieš 1940 metus; prašo, jeigu 
kas tokių atviručių turėtų, su 
juo susisiekti. Laiškas rašytas 
angliškai.

X Lietuvos konsulo P. Dauž- 
vardžio kalbą, pasakytą Chiea- 
goje Dariaus-Girėno skridimo 
minėjime liepos 21 d., kongres- 
manas Emmet F. Byrne, kuris 
pats minėjime dalyvavo ir žodį 
tarė, įdėjo į liepos 23 dienos 
Congressionai Record.

X Juozas šulaitfa su žmona 
Aldona ir dukra Dalija atosto
gų metu buvo nuvykęs j gar
siąją VVisconsin Delis vietovę. 
Šiuo metu atostogas tęsia Be- 
verly Shorcs, Ind.

X Agr. Matas Šarapka, ku
ris buvo sunkiai susirgęs ir gu
lėjo Mount Sinai ligoninėje, 
Chicagoje, mirė liepos 25 d.

“Chicago American” prane
ša, kad pirmoji Illinois valsty
bėje vaistininkės teises gavusi 
moteriškė buvo sesuo Marija 
Ignacija. Ji 1875 metais, drau
ge su 57 vyrais, laikė egzami
nus. Išlaikė tik ji ir trys vyrai.
Ji dirbo Mercy ligoninėje, daug tų Amerikos kraštus
pasidarbuodama gail. seserų re- ________
gistravimo įvedimui Illinois vai

Pietų Amerika televizijoj
St. Louis universiteto profe

sorius tėv. J, F. Bannon, S. J.,

tymo, paskui, bandyti du sakinius 
perskaityti negrįžtant atgal ta
da tris, keturis ir Lt. Ir kiek lai
ko smegenys bus taip įpratę, kad 
visai nebebus reikalo atžagariuoti.

Baisingumas sudaro reikalą skai 
tyti pakeltu tonu, taip kad jis pats 
girdėtų savus žodžius. Yra žmo
nių negalinčių tyliai skaityti, nes 
jie supranta tik klausos pagalba. 
Nuo šios ydos galima atprasti skai 
tant su vis didesne atyda, ir pa
laipsniui žeminant baisą. Paga« 
liau tik lūpas judinant. Labai ge
ra priemonė skaitant turėti bur
noje saldainį ar čiulpiamąją gu
mą. Ir yda dings.

Vyresnio amžiaus žmogui nepa
tariama persiauklėti, nes tas var
gintų jo protą ir erzintų nervus, 
o rezultatas netikras. Tėvai ir auk 
lėtėjai turėtų atkreipti dėmesį į 
jaunimą, mokinant skaityti tyliai. 
Tas padėtų sutaupyti laiką ir su
sikaupti protiniai.

Žmogaus akis yra tartum foto 
aparatas, nes mato tik fotografuo
jant ir fotografooja tik tada, ka
da apsistoja ant kurio nors da-

Remkitc dien. Draugą’1^”

J. R. Hoffa, sunkvežimių vairuotojų ir krovėjų sąjungos pir
mininkas, jam sugrįžus iš VVashingtono į Detroitą, sveikina
mas žmonos, dukters ir sūnaus. Jis buvo apkaltintas,, jog 
laikė šnipą senato nusikaltimų tyrinėjimo komitete, tačiau 
buvo išteisintas. (INS)

per WTTW televizijos stotį Chl- lyko. Spartesniam skaitymui yra 
r ... n„ , .. ,. . i reikalinga mažinti eikies sustoų-cagoje liepos 31 d., trečiadienį,1
7val. 30 min. v. pavaizduos Pie

mą, pirmiausia pratinant “fotogra-

Vabzdžiai ir vėjas
apdulkina žiedus

Nuėję pavasarį į sodą, o vasarą 
į daržą arba sodą, matome skrai
dant ir zirziant daugybę vabzdžių: 
gražių įvairiaspalvių drugelių, bi
čių, kamanių ir kitokių. Tie vabz
džiai minta saldžių augalų žiedų 
skystimu. Vabzdžiai, jieškodami 
saldžių sulčių, lekioja nuo vieno 
prie kito, paliečia kuokelių dulki
nės ir apsikrečia jų dulkėmis. Pas
kui jas parneša ant kitų žiedų ir 
apdulkina jų piesteles.

Augalai stengiasi tuos vabzdžius, 
kurie jiems padeda apsidulkinti, 
privilioti dideliais skaičiais vainik
lapiais ir kvepiančiais žiedynais.

Daugelio augalų žiedų dulkeles 
nuo vieno žiedo ant kito perneša 
vėjas. Vėjo apdulkinamieji žiedai 
kitaip sudaryti. Tie augalai netu
ri nei skaisčių vainiklapių, nei kve
piančio saldaus skystimo. Tas 
jiems ir nereikalinga. Tačiau jie 
turi visa tai, kad juos galėtų vė
jas apdulkinti. Jie auga atvirose 
vietose (rugys, alksnis, beržas ir 
kit.), kad galėtų vėjas prieiti. Jų

“Ir kas būtina ir kas naudinga 
ir kas malonu reikia neštis paskui 
Kristų.”

Taigi,
ne visi žmogaus kryžiai yra sunkūs. 

Apie tai rašo

VYSK. VINCENTAS BRIZGYS 
savo knygoje

Trisdešimt Meilės 
Žodžiu

gyvenimo temomis Kristaus 
dvasioj.

Lietuviškos Knvgos Klubo leidinys, 
167 psl., 

kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 
Chicago 29, IUinois

II

fuoti” žodžius, o ne skiemenis, kaip . , , ...... . . .
kad daro pradžiamoksliai, o vė- kuokeliai visada išsikišę j viršų, 

kad vejas dulkeles geriau galėtų

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Moksleivių ateitininkų sto

vykla Atlanto pakraščiui bus 
atidaryta rugpjūčio 17 d. Ma- 
rianapolyje (Thompson, Conn). 
Uždaryta bus rugsėjo 1 d. Re
gistruotis reikia per ateitinin
kų kuopas arba tiesiai per MAS 
Rytų apygardos valdybą, 68 
Glendale Street, Brockton 39, 
Mass.

Paskaitoms ir pasikalbėji
mams pravesti yra pakviesti šie 
asmenys: kan. M. Vaitkus, prof. 
kun. St. Yla, prof. B. Vitkus, 
VI. Kulbokas, P. Jurkus, A. 
Skrupskelienė ir stud. at-kai 
K. Kudžma, Ir. Banaitytė bei 
K. Skrupskelis. Stovykloje At-

liau visą sakinį.
Šiuo būdu pasiekiama ne tik grei

to skaitymo, bet tiesiog akimis 
praryjama kalnai knygų ir laik
raščių. įgudę žmnoės, kaip redak
toriai, žurnalistai, rašytojai, gali perskaityti 500 žodžių į minutę. 
Tokiam greitumui reikia daug sikai- 
tymo ir žinoti bent 40,000 žodžių.

J

pagauti. Jie turi dulkelių labai 
daug jos gan lengvos ir lengvai ga
li oru skraidyti. Žiedų piestelės 
turi plačiai išplėstas purkas - žio- 
teles, kad dulkelės lengviau galėtų 
j jas patekti. Tokie augalai auga 
didelėmis grupėmis, kad jiems taip 
pat palengvina apsidulkinimą.

JMks

Stovyklon pasiimama balti- J Netikėkime nei pusei to, ką
nių, išeiginių ir sportinių dra
bužių dviem savaitėms, išeigi
nius ir sportinius batus, megz
tinį ar šiltesnį švarką, maudy
mosi kostiumą, porą rankšluos
čių, asmeninius reikmenis. Taip 
pat pasiimama muzikos instru
mentai, sporto įrankiai, užra
šams popieriaus. Neužmirštama 
maldaknygė, rožančius, ateiti- 
ninkiškas ženklas, juostelė bei 
kepuraitė ir kuopos vėliava.

Kuopos prašomos pasiruošti 
stovyklos parengimams ir va
karams iš anksto. Be to, kuo
pų valdybos yra prašomos įpa-

geri žmonės sako apie mus; 
netikėkime taipgi nei pusei to, 
ką blogi žmonės sako apie kitus.

—J. Petit-Senn

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
{VAIRIOMS PROGOMS

“Drauge” galima gauti NAUJŲ 
GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ ATVIRU
KŲ. Atvirukai yra kelių spalvų ir 
atspausti rankomis šilk skreen bū
du. VARDADIENIO, GIMTADIE
NIO, PADĖKOS, UŽUOJAUTOS, 
VESTUVIŲ, SVEIKINIMAI MO
TINOS DIENOJE, VESTUVIŲ SU
KAKTUVIŲ SVEIKINIMAI ir PA
DĖKA UŽ UŽUOJAUTĄ. 10 AT
VIRUKŲ SU VOKAIS $1.00.

Užsakymus su pinigais siuskite:

“D R A U G A S”
4545 West 63rd Street. 

Chioagd 29, III.

Platintojams duodama nuolaida

eitininkų Federacijos atstovaisreigoti narius parengti numa- 
pakviesti p. Skrupskelienė irtytus referatus. Užsiregistruoti 
prof. B. Vitkus. prašoma Iki rugpjūčio 10 d.

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.
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