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IKE UŽTIKRINO PARAMA NAOONAL. KINIJAI
15 mil. Sov. Sąjungos gyventojų

A ' I •

yra beteisių žmonių būklėje
SIMAS MIGLI NAS, Vokietija

Sovietų Sąjungoje išleidimas statistikos biuro paruošto “So
vietinio liaudies ūkio vadovo” laisvųjų šalių spaudoje susilau
kė įvairių vertinimų. Ypač atkreipiamas dėmesys į paskelb
tus gyventojų duomenis, kurie rodo, jogį šiuo metu Sovietų 
Sąjungoje esama dviejų šimtų milijonų ir dviejų šimtų tūks
tančių gyventojų.

Šiame straipsnyje norime 
žvilgterti į skelbiamų gyventojų 
duomenų tikrumą.

Sovietų Sąjungoje 1954 me
tais kovo 14 dieną įvykusiuose 
rinkimuose į augščiausiąją ta
rybą, pačių bolševikų duomeni
mis, balsuoti teisę turėję 120,- 
750,816 asmenų.

Vadovaujantis pačių bolševi
kų skelbtais duomenimis, kurie 
rodo, jog Sovietų Sąjungoje 
iki 18 metų amžiaus esama apie 
4Ž% gyventojų, naujai pa
skelbtieji gyventojų skaičiai ke
lia naują klausimą. Sovietuose 
kiekvienas gyventojas, sulau
kęs 18 metų amžiaus, turi tei
sę dalyvauti rinkimuose. Taigi 
1954 metais, jei tikėti dabar 

' paskelbtais gyventpjų duome
nimis, turėjo turėti teisę bal
savimuose dalyvauti arti 140 
milijonų asmenų. Tuo tarpu 
teturėjo tik 120 milijonų ir 750- 
816.

Kremlius garbina 
monarchus

MASKVA. Sovietų dienraš, 
čiai, kaip “Izvestijos”, taip ir 
“Pravda” labai daug vietos 
skyrė į Rusiją atvykusio Irano 
šacho Mahomedo Rėzos ir jo 
žmonos pagerbimu. Ištisi strai
psniai apie juos, su jų paveiks
lais, dedami į pirmą puslapį.

Dvi prielaidos
“ ė f •

Tėra galimos tik dvi prielai
dos: a) arba naujai paskelb
tieji g yventojų duomenys So
vietų Sąjungoje yra netikslūs, 
arba b) jie yra tikslūs. Tuo 
atveju, tariant, jog paskelbtieji 
duomenys yra tikslūs,

, ieškoti atsakymo, kodėl tam 
tikra dalis gyventojų vyku
siuose rinkimuose neturėjo tei
sės balsuoti. O tokių gyvento
jų, atėmus pastarųjų dviejų 
metų prieauglį, 1954 .metais 
Sovietų Sąjungoje turėjo būti 
apie 15 milionų. Tie 15 milionų 
buvo beteisių būklėje — kalė
jimuose, priverčiamojo darbo

stovyklose — ir dėl to negalė
jo dalyvauti vykusiuose rinki
muose.

Įvairių liudininkų, turėjusių 
laimės išsilaisvinti ir priverčia
mojo darbo stovyklų Sovietijo- 
je ir pasiekti laisvąsias šalis 
pareiškimai, kiek Sovietuose 
galį būti žmonių priverčiamojo 
darbo stovyklose, yra gana į- 
vairūs. Svyruojama nuo 15 
milionų iki 25 milionų.

Darant analizę iš 1954 me
tais įvykusių rinkimų duomenų, 
išeitų, Jiad tais metais Sovietų 
Sąjungoje beteisių būklėje bu
vo apie 15 milionų gyventojų. 
Tai . kaliniai ir priverčiamojo 
darbo stovyklų imtiniai. Apie 
toks pat skaičius greičiausia ir 
šiuo metu Sovietuose gyvento
jų yra beteisių būklėje, nes pa
staruoju metu nors ir buvo 
skelbiamos kai kurios amnesti
jos, tačiau jos toli gražu nepa
lietė didesnio skaičiaus imti
nių.

Tik sekantieji rinkimai, ku
rie Sovietuose turėtų įvykti 
1958 metais, tesudarys sąlygas 
įžvelgti Sovietų Sąjungoje be
teisių būklėje esančių Žmonių 
skaičiaus kitėjimą viena ar ki- 

tenka,ta Hnkme.
Išvada, kad 1954 metais So

vietuose buvo beteisių būklėje 
apie 15 milionų žmonių, patvir
tina priverčiamojo darbo sto
vyklų buvimo faktais. Jei 1954 
metais Sovietijoje nebūtų buvę 
priverčiamojo darbo stovyklų, 
tuo atveju nebuvimas žmonių 
beteisių būklėje būtų padidinęs 
balsuotojų skaičių. ”

Nori daugiau mėsos 
iš Lietuvos

MASKVA. Savo vedamąjį pa
skyrusi mėsos gamybai Sovie
tinė “Pravda” nr. 145 rūgoja, 
kam sumažintos mėsos normos, 
reikalaujamos nuo kiekvieno 
gyventojo Latvijoje, Gruzijoje, 
Estijoje.

Apie grįžtančius iš 
Argentinos

Nauji vadai, bet jų darbai ir
tikslai nė kiek nepasikeitę

Naujasis Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministras 
Šepilovas priklauso bolševikų išaugintai sovietinių žmonių ge
neracijai. Iš jo, kaip iš grynojo marksizmo-leninizmo išpaži
nėjo, įvairūs sovietinio “sambūvio” šalininkai laukė originales
nių direktyvų, kurios galėtų įkvėpti daugiau pasitikėjimo ko
munistine propaganda. .

Argentinos dienr. „Critica“ ap
rašo įspūdžius, kaip buvo sutik
ta 782 iš Argentinos išvykusių į 
Sov. Sąjungą „repatrijantų“ gru 
pė. Pakeliui kartu plaukę trys 
politiniai komisarai perėmė visą 
laivo vadovavimą, įvesdami griež 
tą režimą ir visus mokydami „ko
munistinių papročių“. Bet koks 
kontaktas su laivo personalu bu
vo griežčiausiai uždraustas.

Pakeliui buvo sustota Las Pai
nias uoste, Ispanijoj, bet nė vie
nas keleivis neturėjo teisės išlip
ti iš laivo. Kai „Entre Rios“ at
plaukė į Odesą, iš keleivių buvo 
atimti visi argentininiai doku
mentai ir uždrausta išeiti iš uos
to zonos. Praktiškai „repatrijan- 
tams“ buvo atimtos visos gali
mybės grįžti į Argentinos laivą. 
Uoste pažadėtas puikus sutiki
mas sumažėjo iki vieno tuščio 
sunkvežimio, papuošto bolševiki
nėmis vėliavomis ir garsintuvais. 
Keleivius per garsintuvą pasvei
kino vienas juos lydėjusių poli- 
trukų.

Argentinos jūrininkai sakosi 
savo gyvenime niekad nepamir- 
šią to graudaus atsisveikinimo, 
kaip juos vad. „repatrijantai“ pa 
lydėjo mosuodami baltomis nosi
naitėmis. Išleisti į miestą, kuris 
atrodė labai apleistas ir neturtin
gas, kai kurie jūrininkai mėgino 
pasiųsti laiškus, bet juos turėjo 
įteikti neužklijuotus. Tai rodė 
cenzūros buvimą. Jūrininkai taip 
pat matė apie 60 metų moterį 
kraunant iš laivo keleivių daik
tus.

Šiose nuotraukose prez. Eisenhoweris yra vaizduojamas: (iš kairės) 
trumpai prieš Širdies ataką; 4 mėn. prieš antrąjį shsirgimą; išei
nant iš Walter Reed ligoninės. (INS)

=aac==£=gT—' .

Prezidentas užgyre Chiang 

drąsų pasipriešinimą komunizmui
WASHINGTON. — Prezidentas Eisenhoweris prižadėjo ge- 

neralissimo Chiang Kai-šek, kad JAValstybės liks nepajudina
mos Nacionalistinės Kinijos rėmime prieš komunistus. 

Eisenhoweris šį savo pareiški-
mą padarė asmeniškame laiške, 
įteiktame viceprez. Nixono, kuris 
šiuo metu keliauja po Tolimuo
sius Rytus. '

Šio laiško, skirto Nacionalis
tinės Kinijos vadui, tekstas jau

Rusijos anglių 
kasyklose

MASKVA. Net vedamąjį “Iz- 
vestijų” nr. 153 paskyrė anglių 
pramonės reikalams. Svarbiau-

yra Valstybės departamento pas aįa nusiskundžiama, kad inži-

Užgyre vienpartinę
* sistemų

MASKVA. — “Pravda” prane
ša/ jog vienos partijos sistema 
niekada nebus pašalinta iš Sov. 
Sąjungos padangės.

Sis komunisti) partijos laikraš 
tis savo 4,000 žodžių rašinyje 
bandė atsakyti į klausimą — ko
dėl Rusijoje yra tik viena par
tija. i 1 -

Čia laikraštis išsireiškė, kad 
daugybė partijų yra reiškinys 
tokios bendruomenės, kuri turi 
skirtingas klases su skirtingais 
interesais. Tai yra kapitalistinės 
bendruomenės, susidedančios iš 
antogonistinių klasių, ypatybė, 
— užakcentavo. “Pravda".

Laikraščio teĮgimU, Sovietinė
je bendruomenėje nėra jokio so
cialinio pagriri&aukfirimui ir eg 
ąistavimui kitoms partijoms, 
prie jau esančios komunistų par
tijos.

Trumpai iš visur
r
• Gautosiomis iš Talino ži

niomis, ten su pasisekimu ro
doma suomių rašytojo Yrjo 
Soini komedija “Atpirkimo o- 
žys”. Minimasis rašytojas yra 
labai populiarus Suomijoje. Jis 
yra buvęs 1928 1935 m. suo
mių rašytojų sąjungos pirmi
ninkas. Nors jis nuteistus 
karo metais suomių vadus, po 
kapituliacijos apšaūktus “karo 
nusikaltėliais” ir įkištus į kalė
jimą, laikp neteisingai ir netei
sėtai apkąltintus, tačiau toji 
aplinkybė, matyti, jau nebesu
daro kliūties jo scenos veikalui 
rodyti ir Estijoje.

Dar garbina Stalino 
darbus

JAKARTA, Indonesija. ;— In
donezijos komunistų “bosas” D. 
N. Aidit pareiškė, kad Indone
zijos randonieji dar įvertina Sta
lino neįkainuojamą darbą ir jį 
laiko dideliu komunistų vadu. Jo 
paveikslas taip pat dar kabo šio 
krašto komunistų partijos vyriau 
šioje būstinėje.

Moksleiviai
kolchozuose

MASKVA. “Pravda” nr. 178 
plačiai rašo apie daugelį moks
leivių Sovietuose vasaros dar
bams išgabentų į kolchozus.

• Oxfordo un-to išleista ne
seniai pasirodė Elžbietos Wis- 
koman knyga, kurioje pasisa
koma ūži Oderio-Neisės liniją 
kaip “galutinę sieną”, šiaurės 
Rytprūsiai siūlomi atiduoti Len
kijai. Amerikos lenkai vėl vie
šai pasisako ne tik už dabarti
nes vakarines sienas, bet ir už 
rytines — už laisvąją Lenkiją 
su Vilnium ir Lvovu, Breslau ir 
Stettinu...

• Prof. Jankuhn, iš pavardės 
sprendžiant liettviško kilimo, 
yra išrinktas vokiečių archeolo
gijos instituto tikruoju nariu. 
Švedų Lundo un-tas prof. Jan
kuhn, šiuo metu dirbantį Goet- 
tingeno u n-te, pakvietė skai
tyti paskaitų.

kelbtas viešumoje. nieriai ir kiti techniškieji spė
jame yra sakoma, kad Eisėn- • cialistai Sovietų anglių kasyklo-

howeris prašė Nixoną specialiai 
nuvažiuoti į nacionalistų sostin 
Tapei, liepdamas pasveikkint 
Chiang asmeniškai, o per jį ir 
visą kiniečių nacionalistų tautą, 
kuri spiriasi prieš komunizmą.

Prež. Eisenhoweris, savo laiš
ke, tarp kitko rašė: “Tarptauti
nis komunizmas laikas nuo laiko 
pakeitė savo taktiką, bet dar ne
buvo jokio ženklo, kad jis pada
rytų pakeitimų savo siekimuose. 
Amerikiečių tauta ir vyriausy
bė tai gerai supranta. Lygiagre 
čiai, tegu nebūna jokio nesusi- 
pratimo apie mūsų pačių nepa- 
judinamumą paramos teikime Kį 
nijos respublikai.”

“Jūsų parodytas sugebėjimas 
vadovavime ir drąsa tegu duoda 
inspiracijų jūsų žmonėms, o taip 
pat ir visiems laisviems žmonėms 
kituose kraštuose, kietai stovin
tiems prieš komunizmo tironi
ją,” — Eisenhoweris palinkėjo 
Chiang Kai-šekui.

se daugiausia užimti rašymu į- 
sakymų ir potvarkių. Į pačias 
kasyklas jiems jau nebelieka 
laiko nuvykti, nuo ko labai nu- 
kenčianti gamyba.

Sovietų dailininkai 
Italijoje

MASKVA. “Izvestijų” prane
šimu iš Maskvos į Italiją išvy
ko grupė dailininkų, vadovauja
ma SSSR Dailės akademijos vi
ceprezidento B. V. Jogansono. 
Tarp išvykusių į Italiją daili
ninkų minimi: Kuprianov, Kry- 
lov, Sokolov, Gerasimov, Plas- 
tov, čuikov, Jablonska ir skulp
torius Tomskii. Šių dailininkų 
kūriniai išstatomi 28-je tarp
tautinėje dailininkų parodoje 
Venecijoje.

Įstaigos skęsta
popieriuose

MASKVA. “Izvestijų” nr. 153 
įdėjo straipsnį, pavadintą “Raš
tinių sąmyšiuose”. Čia įrodoma, 
kaip sovietų įstaigos skęsta 
biurokratizme. Pvz. Smolensko 
apylinkės komunalinio ūkio 
skyriuje susitelkė net 40,000 
raštų: visokių planų, užsaky
mų, apyskaitų, nes visi nąuji 
^tvarkymai apylinkėje reika
lingi šios įstaigos patvirtinimo.

Pati ta apylinkės komunali
nio ūkio centro raštinė savo su
sirašinėjimams per metus su
naudojo 800 svarų popieriaus. 
Dėl to — kai reikia pravesti ko
kį būtiniausią darbą, pvz. iškas
ti kolchoze šulinį — reikia la
bai ilgai laukti leidimo.

Tačiau jie visi nusivylė. Lan
kydamasis Egipte, Šepilovas 
nepasakė nieko naujo, o tik dar 
kartą pakartojo seną, jau sta
lininių Maskvos pareigūnų iki 
įkyrumo nuvalkiotą, pasaką: 
Sovietų Sąjunga nėra tokia, 
kaip Vakarų kapitalistinės vals
tybės. Ji neapkenčia priespau
dos, išnaudojimo, ji gina pa
grindines žmogaus laisves. “Tu
riu garbės atstovauti socializmo 
tėvynę”, kalbėjo Šepilovas, 
“kuri pilnai atmetė betkokį ko
lonializmą, kurioje nėra vietos 
žibalo monopoliams ir jokiam 
rimpe*VaJizmuJ, išnaudojantįam 
mažiau išsivysčiusius kraštus. 
Sovietų Sąjunga savo santykius 
su kitaig kraštais, mažais ir di
deliais, remia jų suverenumo 
gerbimu ir nesikišimu į jų vi
daus reikalus”.

Niekas nėra pasikeitę

Panašūs žodžiai, gal labiau 
negu kas kitas, patvirtina, kad 
Sovietų Sąjungoj ir po Stalino 
nuvertinimo niekas iš esmės nė
ra pasikeitę.

Pačiame kruvinos stalininės

eros žydėjimo laikotarpyje, 
rengdamiesi Pabaltijo kraštus 
paversti savomis kolonijomis, 
sovietai beveik tais pačiais žo
džiais kalbėjo apie kaimyninių 
tautų suverenumą ir apie nesi
kišimą į jų vidaus reikalus. 
Tarpusavio pagalbos sutartyje, 
kurią 1939 m. spalio 10 d., 
Kremlius primetė nepriklauso
mos Lietuvos vyriausybei, tarp 
kitko buvo sakoma: “šios su
tarties vykdymas jokiu būdu 
nepažeidžia susitariančių pusių 
suverenumo teisių, neliečia jų 
valstybinės formos, ekonominių 
bei socialinių sistemų ir apskri
tai nepažeidžia nesikišimo į vi
daus reikalus principo”.

•A
Vienaip sako, kitaip daro

Tai buvo žodžiai. Koki juos 
sekė darbai, žinome visi. Kai 
kruvina pavergtų kraštų prie
spauda ir jų, gyventojų išnau
dojimais bei naikinimas tebesi
tęsia, sovietinis užsienio reika
lų ministras kartoja senas pa
sakas apie tautų laisvę, suvere
numą ir pagrindines žmogaus 
teises. Gal ir tiesa, kad eovie-

tai neišnaudoja mažiau išsi
vysčiusių kraštų, bet jie nuali
no ir toliau tebealina kraštus, 
kurie buvo pasiekę daug augš- 
tesnio už juos kultūros laipsnio 
ir ekonominio gerbūvio, kaip 
Lietuva, Latvija, Estija ir visi 
satelitai. Visi jau žino, kad šie 
kraštai šiandien yra paversti 
tikromis sovietų kolonijomis, 
kuriodte negali būti jokios kal
bos apie tikrą suverenumą ar 

1 žmogaus teises.
I Į Egipte pareikštus šepilovo 
žodžius griežtai reagavo lais
vojo pasaulio radijai ir spauda, 
primindami vienintelį šiuo me
tu pasaulyje pasilikusi sovietinį 
kolonializmą, kurio aukomis ta
po visas Pabaltijis ir Vidurio 
bei Rytų Europos tautos,' drau
ge pabrėždama, kad pasaulis 
šiandien iŠ sovietų laukia ne se
nų pasakų ,o darbų.

Įtakingasis amerikiečių dien
raštis “New York Times” fie- 
pilovo žodžius laiko pačiu ci
niškiausių pareiškimu” iš mo
dernaus valstybės vyro pusės, 
kuriais siekiama padidinti ne
santaiką ir susiskaldymą tarp 
pasaulio tautų. (VR)

• “Nya Presam” praneša 
Helsinkio, kad netrukus susi
tinka estų ir suomių sportinin
kai. Laikraštig pasiūlė, kad es
tų sportininkai atvyktų, kaip ir 
kiti turistai, tiesiai garlaiviu
per Suomių įlanką.' Paskiausiu negalima mokyti, 
metu savo sutikimą pravesti 
tokias sportines varžybas da
vė ir rusai, tik sportininkai

iš

• Lenkijoje tebėra laikoma pįeno Lietuvoje
suimtų visa eile kunigų. Cenzu- J
ra vis smarkėja. Yra kelios vys
kupijos, laikomos “parodomo
siomis vyskupijomis”, kuriose 
teikiama daugiau laisvės. Bet 
jos rodomos pirmoj eilėj užsie
niečiams. Mokyklose tikybos

i
jas iš Estijos turės vykti oro 
keliu per Leningradą. Paskiau
siomis žiniomis, suomių ir estų 
sportinės varžybos atidėtos į 
rugpiūčio-rugsėjo mėnesį.

• Suomių “Iltiasanomait” ži
niomis, būrinių laivų fabrikas 
Taline atžymėjo 10-tieg metų 
veiklos sukaktį, šio fabriko pa
gaminti buriniai laiveliai pasi
rodė labai geri Baltijos jūroje, 
Juodojoj jūroje ir Volgoje. Jų 
gamybą ateityje numatoma iš
plėsti.

Kalendorius

Liepos mėn. 9 d.: Sv. Veroni
ka; lietuviški: Sertautas ir Vida. 

Saūlė teka 5:26, leidžiasi 8:28.

Oras Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicagoje 
Ir jos apylinkėse šiandien — gied 
ra; augščiausia temperatūra arti 
80 laipsnių, žemiausia naktį — 
apie 60 1.

• Flensburge, Vokietijoje, 
vokiečių prisiekusiųjų teisme 
buvo nagrinėjama byla, iškelta 
5 buvusiems SS vadams, ku
rie buvo apkaltinti 1945 m. ge
gužės pradžioje sušaudę tris 
buvusius SS narius, kuriuos 
paskui — visus su šūviais pa
kaušyje — užkasę kapuose. Iš 
spaudos pareiškimų paaiškėjo, 
kad sušaudytieji, dirbę anks
čiau geštapo centrinėje Stetti- 
ne, buvo Latvijos piliečiai. SS 
vadovybė bijojusi, kad šie ne
išsiplepėtų apie geštapo darbus, 
todėl nutarę juos patys likvi
duoti.

• Miami Be,ach miesto vadovy
bė liepė policijai prižiūrėti įsta
tymą, kuriuo yra reikalaujama, 
jog visi vidurmiestyje vaikščio- 
jantieji žmonės būtų apsirengę 
nuo kaklo iki kelių.

• Egipto prezidentas Gamai 
Abdel Nasser rugpjūčio mėn. 13 
d. važiuos į Maskvą. Jie, pake
liui į namus taip pat aplankys Is
paniją, Italiją ir Graikiją.

MASKVA. “Izvestijų” nr. 180 
praneša, kad Lietuvos kolcho
zuose iš kiekvieno 100 hektarų 
gauta 8 centneriai pieno. Ir tai 
sudaro 31/, kartų mažiau, kaip 
Estijoje ir 4 kartus mažiau, 
kaip Latvijoje, nors Lietuvoje 
yra visos sąlygos pakelti pieno 
ūkį. Vergijoje Lietuvos ūkinin
kas nebedaro tokios pažangos, 
kaip buvo laisvėj.

• Vak. Vokietija sumažino pa
jamų taksus. Jie bus 10 proc. ma 
žesni augštesnio uždarbio kate
gorijoje ir 5l/2 proc. — žemesnė
je-

Graikų karalius Paul ir karalienės 
Frederiką sūnus, princas Constan- 
tine, yra graikų jūrų akademijos 
Atėnuose kadetas. ' (INS)

• “Helsingin Sanomat” pra
neša, kad 3 km. nuo Narvos 
pradėta statyti pati didžioji Pa- 
balty elektros jėgainė. Dabar 
vykdomi sprogdinimai — reikia 
pašalinti dar 70.000 kub. m. 
uolienų.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Dag Hammarskjold 

atvyko dviejų dienų vizitui į komunistinę Čekoslovakiją.
—Vakarų Berlyno laikraštis “Telegraf” praneša, jog, po suki

limo Poznanėje, yra pakeisti viri miesto policininkai.
—Pragos tautinės operos dirigentas Vojtech Vogei, atvykęs į 

Londoną, čia paprašė politinio pabėgėlių teisių. Jis iš komunistų 
nagų išsigelbėjo koncertinės kelionės metu Rytų Berlyne, gegužės 
mėn. 23 d.

—Tūkstantinė žmonių minia demonstravo prieš Jungtinių Tau
tų lenkų delegacijos vyr. būstinę Neto Yorke, protestuodama dėl 
komunistų žiaurumų Poznanės sukilimo metu.

—Keliautojai, pasiekiantieji Indiją, atneša šviežius pranešimus 
apie didėjantį pasipriešinimą priei Raudonosios Kinijos rėžimą 
Tibete.

—Popiežius Pijus XIĄ dėl darbo gausumo Vatikane, atidėjo sa
vo numatytą išvykimą > savo vasaros rezidenciją vėliausiam lai
kui.
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NAUJO TIPO KULTŪRA

Sovietų valdžia Maskvoje iš- įlįstas, materl&Sizmo, natura-
leido “Mažąjį filosofijos žody
ną’’ svetimomis kalbomis. Ko
munistai sako, kad tai “šedev
ras“, bet filosofijos kritikai lįk 
nusijuokė iš tokio komunistinio 
“šedevro”, kuriame terandama 
keletos komunistų biografijos 
ir oficialinės komunizmo idė
jos anapus geležinės uždangos. 
Štai pora šios “riaujo tipo kul
tūros” pavyzdėlių:

Amoralizmas. Kiekvienos do
rovės paneigimas. Tendencija 
pateisinti nežmoniškumą, pa
niekinimas moralinės sąžinės 
ir garbės jausmo. Amoraliz
mas yra fašizmo ir kitų bur
žuazinių doktrinų ir ideologijų 
charakteristika.

Egzistencializmas. Filosofinė 
mūsų dienų srovė, paįvairinta 
subjektyviu idealizmu, iš zesmės 
skirta nuvertinti socialinę są
žinę ir kovoti prieš revoliucinį 
proletariato organizavimą.

Maltusianizmais. Reakcinė ku 
nigo Malthuš (1770-1834), ang 
lų buržuazijos ekonomisto, dar 
bininkų priešo, teorija.

Moralė. Gyvenimo regula vi
suomenėje. Moralė yra viena iš 
socialinės sąžinės formų. Ati
tinka komunistinei moralei tik 
tiek, kiek prisideda sunaikinti 
išnaudojimą ir skurdą, tiek, 
kiek sutvirtina naująjį socialiu 
mo režimą. Sovietinis režimas 
atmeta pasibjaurėjančią kapi
talizmo moralę, gimdančią tau-' 
t»nę neapykantą (kitoms tau
toms. i

Platonas. (427-347 prieš nau 
naująją erą: Krikščionybę). Se 
nosios Graikijos filosofas ide
alistas, materializmo ir mokslo 
priešas, kovotojas prieš ^ftėnų 
demokratiją ir reakcinės aris
tokratijos gynėjas.

Sokratas. (469-399 p. n. e.) 
Senosios Graikijos filosofas rcle

lizmo ip ateizmo priešas. Po 
reakcijos pasisekimo demokra-

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI
PRISTATOM 
Visokią RfiMą 
Medžiagą

Voratinklio siūlai naudoja Žaibas tręKia žemę
mi technikos reikalams j Visi žinome, jog lietus pe 4em®8 rutulys per metus gau- 
Vcratįinklio siūlau ^arįlyfni karštų iT tvankių dienų augme- M apie 100 tonų. Taigi

ypatingu tvirtumu. Jie tinka'nijai yra išganingas, o žaibai
daugelio žmonių įsivaizdūojkmi 
kaip siaubas, įvarąs ne vienam 
gyventojui daug baimės. Tačiau 
norit jie vistiB ir gąsdina, bet 
taip atneša ir naudos, kuri yra 
daug didesnė už jo padarytą

šilkinių audeklų gamybai, bet
tinę valdžia buvo atstatyta, o oniniu atžvilgiu šia™ tiku 
Sokratas pasmerktas mirti už
antiliaudinę veiklą.

Ir tūkstančiai kitų nesąmo
nių. T. B. Mik.

lui jų gamyba neapsimoka. 
Mat, norint gauti vieną tinka
mą siūlą, reikia sunaudoti 18, 
000 voratinklio Biūlų.

Kaip pastą perduoda jutoje
Kelionė laivu į tolimas šalis 

trunka ilgesnį laiką. Keleiviams 
laiškus ir siuntinius perduodi 
lėktuvais. Seniau lėktuvai paš
tą iš (JTO mesdavo į laivą, bet 
ne visada pataikydavo, o kol iš 
jūros paimdavo .sugaišdavo 
daug laiko. Dabar pašto perda
vimas atliekamas kitaip. Lėk
tuvas oru velka tam tikrą tink
lą. Pašto korespondencija su
vyniojama į neperšlapamą dro
bę irpadedama laisvai šalę lėk
tuvo. Tinkleliu užkabinus laivo 
stiebą, siuntinys paleidžl'amas 
iš lėktuvo. Laivo įgula virve pri 
traukia nukritusį siuntinį ar
tyn.

Juodasis šaltis
Juduoju šalčiu vadina šiaurės 

vandenyse, arčiau prie -ašigalio, 
lietų, kuris srovėmis krinta ir 
čia pat sušąlą, virsdamas ledo 
sluogsniu, kurio nei nūtirpdysi, 
nei nukaposi. Jei jis užklumpa 
laivus, tai beveik nėra vilties 
išsigelbėjimui, nes ant laivo su
sidaro tonos ledo, kuria spau
džia laivą žemyn ir nuskandina.

NUO UŽSISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ

VWa«»klto siūlai naudojami Tai l™*0 P*Pt8ti ‘3"«-
astronominių matyklių garny-' Bailai *'>£»>'' Pasauliui
bai. Vartojami kambarinio vo-!atncSa malBto medžiagos, ku
ro siSSa: Jie imami U voro K-1 ■Hma,eo «■!tlta eaan
liukės: siūlai būna plonesni ir {ia a“gala>»a naudinga medžia- 
vienodesni. ga lt puvėsiais. Kiekvienos per

kūnijos metu medžiagos į žemę 
šiam reikalui imama vora- atneša azoto, salieros rūgšties 

tihklio sfūlai pirtniausia ištem- ( pavidalu, kurios patys augalai
piathi. Tatai attekama taip: į 
prie voratinklio saule galų pri
tvirtinami vaškiniai rUtatukai, 
ir siūlas paliekamas ilaisvai ka
boti 12-15 valandų. Po to siūlas 
plaunamas eteriu, kad ant jo 
neliktų kokių nors nešvarumų. 
Ant ihšttumentų siūlas uždeda
mas taip, kad vaško rutuliukai, 
kabėdami iš abiejų pusių, lai
kytų jį ištemptą. Po to siūlas 
šildomas, kad dar geriau išsi-

iš azoto pagaminti nesugeba. 
Salietros rūgštis augalams yra 
nepamainoma priemonė augti 
ir stiprėti. Mokslininkai tvirti
na, kad žemės rutulyj per me
tus yra net 16,000,000 žaibų 
(kasdien 44,000), todėl apskai

temptų. Paskui siūlo galai, su 
vaškiniais rutuliukais po 2 va
landų pašalinami ir tuomet siū
lai tinka naudojimui.

■■ g--....... -Jt-! - X-~ ~

čiuojama, kad šių trąšų visas

žaibas atneša augalams tiek 
maisto medžiagų, kiek jų žmo
nės pasigamina.

Motina, reikia bučiuoti kiek
vieną žemės pėdą, kurią yra 
palietusi tavo koja. — H. Reine

AR VERTA?
$2.00 į metus, kad užlaikius gražius 
plaukus. Mšglnk NEW ERA — per 
40 metų pasekmingai vartojamas. 
Siųskite $2.00 už 8 oz. bonkų.

F. BITAUTAS
302 S. Teari St., Denver, Colorado

Tel. ofiso HE. 4-6PV9. rez. PR. »-I»
DR. ARTAHAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 

1957 W. GarfieM Bivd.
VAL: 1—4 ir 8—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. ų. p. 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

BR. AUNA BILIŪNAS
“"M&Egg8“

— Pritaiko akintos —■
8822 So. Kostam Avenue 

VU.: kasdien 10-1$ vai. Ir 7-2 vai 
rak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia 
dieniais uždaryta. Kita laiku susitariu

Ofiso telefonas: PR 8-3338 
WAlbrook 6-6078

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.

am s©. h«w«i».
TH. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

Raštini atidara katuUm nuo
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

Tie, kurie keųčla nuo BENŲ AT
VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sSdSti Ir naktimis 
miegoti, nes Jų užsisenSjustos žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tų 
nieže j imą, Ir skaudSjlmų senų atvi
rų ir skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mų Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jų taipgi nuo skau
džių nudegintų. JI taipgi pašalina 
niėžejluių ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų. ligos 
vadinamos aTHLETE'S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyšimų 
tarpplrščių. Yra tinkama vartoti nuo 
Ižiūstančlos, suskilusios odos dedir- 
vinfų, odos Išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduole nuo ut- 
riršlnių odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
et., $1.26, Ir $2.60.
Pirkite valstinOseChl 
cagoj ir apylinkėse—
Mllwaukee, W<sc.,Ga 
ry. Ind.lr Detrolt, Mi
chigan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo
li ey order |

LEGULO, Department D. 
S8IŪ W. Eddy St. Chlcago 84, UI-

LIETUVIAI
u9w

UBTUViUkA
rausvi*.

Z

SKOLINIMO
MNDftOVtjL

DlVlDKNDĄ.

UGI .
10,000. •• f
VALofetei 
fefcAOMMf
utaicoj.

* Ilk
, MAN&AMi 

PATAMHAVtMAt
AUCU&TAS tKLtUKKlgtiEtt’IOfcHI**.
DA$thOVAl.At4M)S: PIAM. AMTR.aFEHKT. k- 9-5 v v.

ssssaass?“ 4-..& »
TUSCIAOlt-MIAia UiūARVTA- 

ADRE-feAS 4O3& S. AfctRER AVE.CMl^Uo Čt.lU. 

TCU. LĄ.
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ŪGIAI IR SATCIU

PERKRAUSI AU
BALDUS
VU TO II. IK P TOM VU

K. EIDUKON1S
Tunu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudaa
1318 91«t St. Ohicago, m.

Tel. PRescott 9-2781

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus tr pervežknufa 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BI. 7-7075 
PR 8-9842

Tettofly nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

rnūsę spociatyM

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

TT. Marijonų Bendradarbių Draugija

Kviečia
» w,.-

Visus draugus ir prieteliūs

Aplankyti

TT. MARIJONŲ SEMINARIJĄ

per

METINI IŠVAŽIAVIMĄ
Liepos 15 d., 1956 m., šv. Mišios lli^O Vai.

Marian Rilis Seminary — Clarendon Mills, Illinois

(Prie kelio Nr. 88 ir 03-ttoa gatvės)

Dr. Mina KRIAU6ELI0NAITI
(Gydytoja tr Ohirurgš) 

aSOTBBŲ UGŲ IR AKUSERUOS 
SPECIALI STB 

1760 W«Mrt 71«t Streot
(Kampas 7lst Ir Callfornia)

TeL ofiso Iv rea. REpubUo 7-414# 
Vai. įl-i ir •-• v- šešt I-A p- p-

Priėmimas tik pagal susitarimų.

M, IRENA EBRAS
(Gydytoja fr Chirurge) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ UGŲ
SPECIALI 8T8

TIM South Western A venas
(MBDICAL BUILDINH) 

Plrmad., antrad., ketv. ir penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nuo 
6 v. — $ vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto —> 1 v. p. p. Seštad. 11 
vai. ryto iki S vai. popiet.

Ofiee tel. RE. 7-1188
Rea tel. WAlbrook 6-3786 

------------------------------------------------------- -—

DR. J. I. SIMOMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas:. 4255 W. 6Srd St,
Ofiso U-L REUance 6-4410 

HezUL telef. GRovelUU 6-0417 
Valandos: 1-3 p. m. Ir 6-8 p. m, 

Penktad. tik po pietų. 
Trečlad. ir teštad. pagal sutarti

Ofiso tel. OLiffaide 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette S-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 Mest 47th Street 
(Kampas 47th ir Hermitage) 

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

DRi JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
iMM West 51st Štrešt

Vai. pirm. ir antr. 10 iki 12 ryto 
21ki 4 ir 6 Iki 9 popiet; ketv. ii 

penkt. 2 iki 4 ir 6 Iki 9 popiet, šei 
tadleniais 10 iki S vai. popiet. •

Ofiso tel.PHospeet 8-17S6 
Rėz. ttt. GRoveblU 4-660S

r - - ——lW • 7 -.-I- • ■ ■ , ,
Tel. ofiso HE. 4-5849. rea HE. 4-882'
DRt PEtCR T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 West 71st Street
Vai. lŪrin., ketvlr., penkizT-i ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. ir Sešt. pagal sutartie.

DR. Z. DAMILEVI6IUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8817 South We*ten Aveaag
Chlcago 20, UI. ' 

Pasimatymai pagal sutarties
Tefotpnu REpubUo 7-4MŠO

iCrrX)RU4dhU 6-8141

DfL T. DURNIUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofteo vai.: nue 2-4 ir nuo 6-8:80 v. 
vak.. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
. Ofian tel. Vlrginia 7-0036 
Bealdencljoy tel. BEveriv R-M344

TU. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-MŠ7

M. BR. GAIŽIŪNAS -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Speo. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampaa Archer ir Callfornia Avė. 

VAL.: 2—4 ir 6—8 v. p. p. 
feešt. 2—7, vai. p. p., 
išekyrus Sekmadienius.

TeL Ofiso ¥A 7-6667, rez. RE. 7-4844

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEC1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 W«8t 47th Streeš

LIGONIUS PRIIMA; Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80 
Uždara treč. visa diena ir Aeštad. vak.

DR. A. MACIŪNAS
• 5700 S. Wood Street

Atostogose iki rugp. 2 dienos. 
Reikalui esant prašom kreip

tis į Dr. V. Mušinską. Tel. Ofi
so: PRospect 6-2240, rez. WA1-
brook 5-4860.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CH3RURG8 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. T., 
tšeklrus trečlad. šeštadieniais nuo 1 
1 kl 4 ral, popiet.

Tel.: Ofiso — PUnman 6-6788 
Buto — BEverly 8-3946

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. IlEml. 4-3751

DR. A. NARRUTAS
PLAUČIŲ IB VIDAUS LIGOS 

2745 W. 69 St
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 S. Whipple Street

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

LAfayette 3-494t>
Namų — CEdarerest 3-7 786

NR. ALBINA PRUNSKK 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

Kasdien 8—7 vai. vak. Seštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarimų 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 8487 
W. 62nd St.. tel. RepubUo 7-8618.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 Mest 16th Street 
Vai.: kasdien 6-8, Seštad. 1-8 

Telef. TOwnhaU 3-0859 
2534 West 68th Street 

Vai.: tik iŠ anksto susitarus. 
Telef. HEmlock 4-7080, neatsakius 

Skambina CJBptral 0-2294,

DR. VYT. TAURAS- 
TDPNAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEC. MOTERŲ LIGOS

Ofisas ir rezid.: 2410 W. Slst St. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr., 

Trečlad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. 18
šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TOMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Avenno 
VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak.

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

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 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.
v. vak.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2626
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ. 
4342 Archer Avenue

(Kampas Kedzie ir Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

Ofiso tUOf. YArds 7-1168 
Basldencijos — STewart 3-4611

DR. L GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampas Halsted ir S5-ta gatv8) 

VAL. 1—4 ir 4:80—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidara— i filis 1. ' tĮ~

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TelPf. REpubHc 7-2280
3PBCIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

VAL.: 'Pirm., antr., Ketv., penkt 
nuo 2:00 — 4:00 ir nuo 6:00 — 8:00. 
Šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

šeštadieni -4 vai.

Tel. WAlbrook 5-2670
Re». Hllltop 5-1560

Dr. Alttamler L Javais
(JOVAIŠA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti 

'Tel. ofiso Tlt. 6-8838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(.LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 WB8t 63rd Street

VAL. kasdien nuo S—4 p. p. ir 7:80 
Iki t vai. TVečiad. ir šešt. uždaryta

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir ršmus.
4455 So. Califoraie Aven Ghiefcgo 

šaukite YArds 7-7881 
Priima: vakarais 6 iki 9; Seštad. 

10 vai. ryto iki 4; trečlad. ir Sekmad.
tik susitarus

TeL ofiso YA 7-4787, rea. PR 8-I880

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(645 8. Ashland Avė. (kamh. III)
Vai. nuo 8—4 ir 6—8; trečlad., Seš
tad. ir sekmad. tik pagal sutarti. 

Jeigu neatslllepe vlršmlnštl telefonai
•aukite M1dway 3-0001

TeL ofiso PRospect 6-8400
Rezid. PRospect 0-9*1

. DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškeviči&tS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Kedzie Avenoe

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

DR, I VAITRiTIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct. Cicero 
Kasdien 10-12 vai ryto ir 6-8 vak 

vak. šeštadieniais 10-8.
Trečiad. uždaryta

Oftso lt hutb tel. Ol.ymptc 2-1381

TeL ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 3-0743

DR. V. VILEKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAJI 

802 West Slst Street 
Kamp. Halsted tr 81-moa gatvių)’ 

Prlčmimo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
ii* nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet. 

Tel. ofiso PIL 6-6446, rez. HE. 4-3188

DR. F. C. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 Iki 4 p. p.: 6 iki 8 vak.

Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA 6-0257, res. PR 6-6658

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Halsted Street

Tei. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-8868 
Rezid. 6600 S. Arteslaa Avė.

VAL. 11 v. r. iki S p. p.; 6—9 v. V.

DR. 9. SERNER
METIVI8 AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 38 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1828 
Pritaiko akinius. 
Kreivos akie 

ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuvg 
756 West 85th Street 

Vai. nuo 10 Iki 8, nuo 6 Iki S, tre
čiai!. nuo 10-12, penktadieni 19-1 ls 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

Viri 38

4T

9400

Tfelefonak GRovehlll $-169*
DR. UDONR *. JUŠKA
AKIU UGV SPECIAU8T.

BRlTAlKO AKINIUS

Valandos: 1—12 ii- 7—9 v. V. pagal 
susitarimų išskyrus trečiadienius

2422 West Marųuette Rd.

Telefonai REUance 6-1814

UR. WALTER I. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 6:80—8:80 vak. 
Trečiad. pagal sutarti

ofiso Ir buto OLymple 2-4188
DR. F. KISIELIUS

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

Kasdien' 1—I v. Ir 6—I v. vakare 
Išekyrus trečiadieniui

Butne IMS So. 49th Avė. 
•eštadlenlate 18 Iki 4 popieš

Ofiso tklef. LAfayette 8-8810, Jei 
neatsiliepia. Rauktu KEdzie 8-886$

UR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGl

4146 S. Archer Avė.
V AL Kasdien popiet nuo 12-8:80 v. 
Vak. pina., antr.. kstvlrt. 6-S:39 v.

Trečiadieni tik guaitarua

P. ŠILEIKIS, D. K
Orthopedas - Protezlstaa 

Aparatal-Protezal, Med. ban
dažai. Speo. pagalba kojom

(Arcb Supporte) tr LL
Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniai! 9-1. 
>RTHOPEDIJO8 TECHNIKO8 LAB 

2860 W. 6Srd St. Chlcago 26, I1L 
PHpspect 6-6084.

V
481 turite parduoti,ar išnuomo

ti, paaiakelbklte smulkių skelbimą 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

7 -6646.telefonu: Vlrginia

Palengvinu aklų Įtempimų, kuris 
yra priežastis galvos skaudčjimo bei 
svaigimo Ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegyste Ir tollregys- 
tę. Prirenku teisingai akintus Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
i mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Aveue 
Tel. YArds 7-1373

Vai. 10:30 iki 7 v, vak šeštad 10:8« 
iki 6 vaj. Sekm. Ir treč. uždara,

s=s33======ssa=ses

DR. S. VAITUSH, OPT.

DRAUGAS.
THE UTHUANIAN DAILY FRIEND 

Oakley Avė.. Chlcago 8. IU. TeL Vlrginia 7-6641; 7-6641

Bntered ee Seeond-Class Matter March 81. 1916. at Chlcago.
Undea the Aet of March 8, 1879.

3334 S.

Member of the Catholjp Prese Aes'gt 
PuMlaheč detly. evept Sundaya 

by the
Llthuantan Cathollo Prese Soclety
PRHNUMERATAt 
Chlčagej ir CioeroJ 
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ATRAMOS BEJIEŠKANT KOMUNIZMO PAVOJUS AUGA
J. KUZMIONIS, D. Britanija

KENNAN IR BULLITT NUOMONES

Kremliaus vadų šūvis j Stalino kultą sukėl'ė abiejose už
dangos pusėse žymias audras ir istorijos eigą pastūmėjo dar 
didesnio dinamizmo kryptimi. Jei net komunizmo imperijoje 
kilo spontaniškų neramumų (Tiflisas, Poznanė ir kt.), kurie 
deja sena tvarka buvo kruviniausiu būdu numalšinti, tai laisva
jame pasaulyje reakcijos ir šiandien dar tebėra labai nevienin
gos, juo labiau, kad neabejojama, jog postalininės eros, atne
šiančios dar daug netikėtumų, dabar tebėra tik pradžia.

Šio krašto viešojoje nuomonėje beveik nekyla abejonės, 
kad Maskva tik taktiką pakeitė, o ne tikslus. Iš užsienio politi
kos vadovų pareiškimų gi sužinome, kad Washingtone tuo rei
kalu esama žymių nesutarimų. Kraštutinę pažiūrą pareiškė įta
kingas buvusių prezidentų patarėjas G. Kennan. Jis mano, kad 
reikia Kremliaus vadais pasitikėti, priimti komunistinę Kini
ją į Jungtines Tautas, neatšaukiamai išsižadėti Vidurio Euro
pos išlaisvinimo minties ir Vokietiją bei Japoniją paskatinti j 
neutralumo politikos kryptį. Visai panašias pažiūras spaudoje 
su užsispyrimu propaguoja įtakingasis W. Lippmann, gal tik su 
tuo skirtumu, kad jo nuomone satelituose reikia skatinti ti- 
toizmą, taigi nuo Maskvos nepriklausomą tą pat j komunizmą. 
Jis net mano, kad nenoras prisitaikyti prie kintančios Maskvos 
politikos atnešiąs pasauliui katastrofą, o prisitaikymas — de
rybos ir susitarimas su ja — užtikrins taiką. Kitu kuo jis ma
žai sielojasi. Reikia priminti, kad jo nuomonės dažnu atveju 
tampa oficialia Washingtono politikos linija.

BALTIEJI RŪMAI IR PATARĖJAI’

Baltųjų Rūmų oficialų užsienio politikos kursą lemia pre
zidentas. Tačiau šiuo metu, ypač dėl pasikartojančių jo susir
gimų, tai atlieka jo patarėjai — asistentai, kuriais dabar yra 
S. Adams, M. Eisenhower ir H. Stassen. Visų jų .pažiūros į ko
munizmo eigą yra gerokai palankesnės Maskvai, negu prezidento 
ar, juo labiau, valstybės sekretoriaus. Staseno viešas pasidžiau- 
gimas, Kongresui nepadidinuą gynybos reikalams skirtinų su
mų, kad toks padidinimas būtų blogai paveikęs į koegzisten
cijos pastangas, atidengia jo pažiūrų esmę.

Daugumos amerikiečių ir ypač visų pavergtųjų tautų drau
gų nusistatymus nesvyruodamas pareiškia ir savo veikloje vyk
do valstybės sekretorius John F. Dulles. Jo nuomone, Maskvos 
sensacijos tėra nauji ir labai pavojingi metodai pasauliui už
valdyti. Šią pažiūrą atstovauja ir Vakarų Vokietijos kancleris 
Adenaueris, neseniai lankęsis Washingtone, jieškodamas kelių 
Vokietijos sujungimui.

Labai radikaliai ir, kaip visada, įžvalgiai G. Kennan trum
paregiškus teigimus atrėmė buv. ambasadorius Maskvoje W. 
C. Bullitt. Jo nuomone, Chruščevo manevrai reiškia tik jo norą 
kaltę už visas negeroves ir nepriteklius suversti ant jau nesančio 
Stalino ir sulėtinti Vakarų ginklavimąsi. Gi išsižadėti pavergtų 
tautų išlaisvinimo reikštų visišką istorijos eigos nesuvokimą, 
/nekalbant apie moralinę tokio elgesio vertę. Jis įspėja, kad 
Amerika yra dideliame pavojuje, juo labiau, kad ji yra vienintelė 
reali jėga, kuri gali komunizmui pasipriešinti. Paskutiniai Mask
vos manevrai, jo nuomone, komunizmui gali būti fatališki, jei 
Vakarai ryžtingai į juos nereaguos.

Kai daugelis Europos laikraš
čių skelbia, kad ‘‘komunizmas 
visur trūkinėja”, kai raudonųjų 
‘‘draugiškos” kalbos pradeda 
liūliuoti Vakarus, buvęs anglų 
komunistų dienraščio ‘‘The Dai
ly Worker” redaktorius Doug- 
las Hyde “Catholic Herald” sa
vaitraštyje perspėja:

“Nsigrįžimas nuo Stalino rei
kalauja gilaus apgalvojimo ir 
naujo budrumo: pavojus au 
ga”.

Toliau jis teigia, kad Chruš- 
čevo ir kitų komunistų /vadų 
Stalino kritika atrodo laimi vie 
ną didžiausių ir lengviausių lai
mėjimų kaikuriuose laisvojo pa
saulio sekcijose. Kaip pavyzdį 
jis patiekia birželio 18 d. “Dai
ly Express” dienraštį, kuris ke
turiems milionams skaitytojų 
paskelbė: “Komunizmas trūki
nėja visame pasaulyje”. Deja 
komunistai kaip tik to ir lau
kia. '

Reikia dar didesnio budrumo

Iii.'.
PAŽIŪRŲ MAIŠATIS

•H/J
Toks nuomonių įvairumas reiškiasi šiame krašte tuo tar

pu, kai kitur jos yra dar daugiau netikros ir sumišusios. Ryš
kesnieji Pietų Azijos vadai nesigilina į komunizmo grėsmę ir 
mano daugiausia laimėsią laikydamiesi neutraliai, taigi taip, 
kaip darė JAV savo nepriklausomybės pradžioje, o komuniz
mas, jų nuomone, išsigims ir asimiliuosis. Viena jie pamiršta, 
kad jie gyvena atomų įr raketų amžiuje, o ne kavalerijos ir 
šautuvų gadynėje.

Pažiūrų į komunizmo revoliucijos eigą įvairumas yra gali
mas dėl nevienodų subjektyvinių kriterijų, kuriais jos remia
mos. Pragmatinė biznieriška galvosena diktuoja britams at
eities problemas traktuoti šių dienų reikalų perspektyvoje. Tos 
pažiūros laikosi ir kaikurie kiti kraštai. Labai savotišką ko
munizmo revoliucijos eigos aiškinimą duoda minėtas W. Lipp
mann, remdamasis grynai ekonominiu kriterijumi. Jis mano, 
kad komunizmas su visais savo žiaurumais atliko savo pareigą, 
pakeitęs Rusiją iš atsilkusios žemdirbių valstybės į augštos 
pramonės produkcijos kraštą. Jo nuomone, pramoningi kraštai 
komunizmu neužsikrės, o Indija bando industrializaciją įvykdyti 
be komunizmo teroro. Jei jai tai nepavyks, ir ši turės griebtis 
komunizmo. Tai pažiūra, kuriai moraliniai ir net humanizmo 
principai yra nežinomi.

SUNKUS UŽDAVINYS
i f

Tiems, kurie socialinius ir tarptautinius reiškinus vertina 
teisės, teisingumo ir' moralės principų šviesoje, Kremliaus ma
nevrai turi visai kitą reikšmę. Diktatorių pasikeitimai, turis
tinių santykių išplėtimas ir malonių žodžių tirados nieko gero 
pasauliui nežada, kol Maskva neatsisako idėjinių pagrindų, ku
riais remiasi komunizmas. Chruščevas nepaminėjo atsisakąs bent 
vieno principo, kuriuo yra paremta komunizmo teroro mašina. 
Spėjama, kad Stalino nuvertinimo motyvai tėra siekimas dar 
daugiau paskatinti liaudies frontų idėjas Vakaruose, galbūt 
paruošti viešą op^iiją žiniai, kad Stalinas, kaip ir visi jo kon
kurentai, buvo nužudytas, ir pagaliau* tai yra ženklas, kad 
Kremliuje eina intensyvios varfytynės dėl sosto, kurių auka
gali būti ir pats Chruščevas. 

r
Vakarai dabar turi labai sunkų uždavinį atitinkamai pa

kreipti savo diplomatines, ekonomines ir gynybos pastangas, 
kad dabartinė komunizmo revoliucija būtų pakreipta tautų ir 
žmonių išlaisvinimo vaga. Kalbos apie nusiginklavimą šiuo me
tu atrodo beprasmiškiausiu savęs apgaudinėjimu. Kai Vakarų 
komunistų partijos neseko pagrindo, kritus Kremliaus neklys- 

komunistinio mesianizmo mftas sugriuvo.

Iš tikrųjų šiandien atėjo lai
kas, kada reikia dar didesnio 
budrumo, ypač budrumo ryšium 
su komunizmo talkininkais, nes 
komunizmas yra blogybė, kuri 
nesiląiko jokio džentelmenišku
mo savo metoduose.

Po Chruščevo garsios Stalino 
kritikos pagrindinę reakciją pa
rodė Italijos komunistų partijos 
vadas Palmiro Togliatti, kuris 
aštriai kritikavo dabartinius so
vietų vadus. Jo pagrindines min
tis paakrtojo brįtų “Daily Wor- 
ker”. Panašiai pasielgė to pa
ties vardo New Yorko laikraš
tis. Pagaliau Howard Fast, gy
venąs Amerikoje ir apdovanotas 
už savą raštus Stalino premija, 
paskelbė, kad ateityje jis bū
siąs Rusijos draugas, tačiau 
kartu ir negailestingas jos kri
tikas.

Šitokia įvykių raida būtų ne
įsivaizduojama Stalino laikais. 
Kaikur visa tai vadinama komu
nistų režimo “suliberalėjimo” 
ženklais. Tačiau tiems, kurių 
prieškomunistinis nusistatymas 
yra principinis, šita raida dik
tuoja reikalą budėti ne mažiau, 
kaip šaltojo karo metu.

Kaikurie pavyzdžiai
Įdomu pastebėti Togliatti kal

bos įtaką Italijoje. Pastaruo
siuose municipaliniuose ir pro
vinciniuose rinkimouse komu
nistai nemažai balsų prarado 
Nenni socialistų sąskaiton. Tog
liatti pasiryžęs juos susigrąžin
ti arbap atraukdamas prie ko
munistų partijos, arba prie k- 
biejų partijų organizacinio su
vienijimo.

Nenni pasiryžęs išlaikyti sa
vo partijos separatinį partijos 
charakterį. Dėl to neseniai jis 
taip pat kritikavo Chruščevą ir

ELĖ MAZALAITĖ

kitus sovietų vadus, tik pralenk 
damas Togliatti, pabrėžė, kad 
despotinis vado išsigimimas y- 
ra sovietinės sistemos esmėje.

Tačiau ar paprasti žmonės su 
pranta šiuos abiejų italų skir
tumus. Esmėje niekas esminio 
juodu neskiria. Dėl to D. Hyde 
mano, kad po šio laikotarpio 
sunkumų Italijos komunistų par 
tija galinti išeiti tįk sustiprė
jusi.

Lygiai niekas šiandien neski
ria Togliatti nuo Tito, ir tai taip 
pat juos abu sustiprins.

Vokietijos komunistų vadai 
yra taipgi priblokšti Stalino kul
to niekinimu, nes Hitlerio lai
kai jie prisiglaudė Maskvoje, 
džiaugdamiesi Stalino palanku
mu. Tačiau tokioje pačioje pa
dėtyje buvo ir Togliatti ir dėl 
to galima laukti, kad ir Vokie
tijos komunistų vadai paseks jo 
paskutiniu pavyzdžiu. Kiek sun 
kiau yra Rytų Vokietijos komu
nistams, nes sovietai jokiu bū
du nesutiks duoti jiems dąugiau 
laisvės, skaitydamiesi su tokios 
strateginės vietos svarba.

NEHRU ROMOJE

Indijos ministeris pirmininkas Neh- 
m sveikina Indijos teologijos stu
dentus Romos aerodrome. (INS)

Socialistai

Komunistai, kurie kaikur vis- 
dėlto turi daugiau laisvės, Hyde 
nuomone, gali laimėti kaikurių 
Europos socialistų paramą sa
vo siūlomam Populariam Fron
tui. Didžiojoje Britanijoje ko
munistai, kurie prade jo “libera
lesnę” politiką darbiečių ir pro
fesinių sąjungų atžvilgiu, taip 
pat gali susilaukti didesnių sim
patijų.

D. Hyde nuomone, pasikeiti
mai Sovietų Rusijoje gali turėti 
nemažos įtakos darbiečių sąjū
džiui. Taip -vadinami humanis
tai, kurie nekovoja prieš ateisti
nį komunizmą ir kurių taip aps
čiai yra ypač D. Britanijoje, ko
munizmą mato ' tikrai pasikei
tusį. 3

Dabartinėj komunistų vadų 
taktika gafi"sustprinti komuniz
mą ir už geležinės uždangos. 
Komunistinių valstybių bendra
vimas gali sukelti didesnį entu
ziazmą negu senasis Stalino lai-

Ne visi mokslininkai matė 
universiteto rūmus

•
Universitetas yra augščiau- 

visų mokyklų mokykla. Tai di
delis dalykas: parengia specia
listus mokslininkus atsakingam 
visuomenės ir valstybės darbui. 
Tačiau, jei mes perskaitysime 
gyvenimo aprašymus bent šimto 
žymiųjų senovės ir dalinai da
barties žmonių, tai užtiksime,

KREMLIUS IR JO 
TALKININKAI AMERIKOJE

J. NAVAKAS, Omaha, Nebr.

Lenino numatyti Kremliaus 
planai užvaldyti ir sukomųnis- 
tinti visą pasaulį nepasikeitė ir 
po Stalino prakeikimo. Tai la
bai ryškus faktas, kuris rodo, 
kad sovietinėje politikoje kol 
kas nieko esminio neįvyko. Tik 
dabar Kremliaus valdovai at
sistojo dar ant tvirtesnio pa
grindo, nes jie atsiremia “šva
resniu” komunizmo autoritetu 
— Leninu, kuris dėl ankstyvos 
mirties nespėjo įvykdyti to, ką 
padarė jo įpėdinis pasaulinio 
masto kriminalistas Stalinas.

Reikia manyti, kad dabarti
niai Kremliaus fondo!!’ai 'savo 
imperialistinius planus vykdys 
daug uoliau ir gudriau, vis kal
bėdami apie taiką, nusiginkla
vimą, koegzistenciją vakarams 
užliūliuoti bei apmulkinti. 

Nerodant iniciatyvos

Vakarų didiesiems nerodant 
iniciatyvos pavergtų tautų iš-

vus išvežimui Sibir0 kryptimi 
mirčiai.

Toks likimas laukia Ameri
kos, jei ji nepabJs aktyviam 
pasipriešinimui prieš komuniz
mą ir nedarys rimtų žygių pa
vergtų tautų išlaisvinimui.

Duok Dieve, kad nebūtų pa
vėluota ir tie pranašavimai ne
išsipildytų. Bet kaip dabar ma
tome, Amerika vis dar pralai
mi prieš sovietus, nes jie ge
ležinę uždangą stumia į vaka
rus gilyn ir artyn prie Ameri
kos, pav. arabiškieji kraštai va 
dovaujami Egypto atsidūrė pa
vojuje patekti visiškoje sovie
tų kontrolėje.

Kremlius jau seniai suplana
vo ir ruošiasi paimti paskuti
nę kapitalizmo tvirtovę — A- 
meriką. Tik Amerikos užėmi
mui ir susovietinimuij dar rei
kia laiko, gerų, klusnių talki
ninkų, vykdančių Kremliaus 
planus bei uždavinius. Sovie-

biausiu jų užsienio politikos 
tikslu, laikui bėgant gali išnyk 
ti laisvojo pasaulio budrumas 
ir moralinis atsparumas prieš 

kad daugelis jų buvo net nema- komunizmą, išsekti antikomu-
tę universiteto rūmų.

laisvinime, kas turėtų būti svar tai nebūdami tikri karine perga

Cigaro tipo lėktuvai
Britų inžinieriai, dirbą kari

nių lėktuvų gamyboje, taip api
būdina paskutiniu metu gami
namus turbininius lėktuvus: 
“Kiekivenas turbininis lėktu
vas, kuris išeina iš Vakarų pa
saulio gamyklų, jau pasensta 
savo pirmojo skridimo metu”.
Be to inžinieriai teigia, jog sie
kiant pakelti lėktuvų gamybą, 
reikia atsisakyti greitai senstan 
čių lėktuvų gamybos ir pradėti 
gaminti skerndančio cigaro tipo 
lėktuvus, kurie tegali išlaikyti at 
eities lėktuvų vąrdą, tačiau ku
rių vieno pagaminimas kainuos 
5 milionūs dolerių. Naujojo ti-1 mones 
po lėktuvais esą bus galima ne-

nistinės jėgos ir pasitikėjimas,
Toks • dabartinis apsipratimas 
su sovietine politika sudaro di
delį pavojų prarasti nepriklau
somybę patiems Vakarams, o 
ypatingai neitraliems kraštams, 
kurie blaškosi tarp Rytų ir Va
karų.

Šiuo metu Kremlius jau vai- siems 
do vieną trečdalį pasaulio; ki
tą trečdalį valdo vakarai ir li- 
kusis trečdalis pasaulio yra 
neitralus. Kremliaus svarbiau
sias ir artimiausias tikslas lai
mėti neutraliuosius kraštus: A-

le prieš Ameriką, nedrįsta pir
mieji įmesti fitonfnlų bombų 
ant didžiųjų Vakarų miestų. 
Jei jie būtų tikri savo pergale, 
tai turbūt, nelauktų nei dienos, 
nesigailėtų jokių savo aukų ir 
tų, kurie šiandien jiems patai
kauja.

Iš vidaus

Kremliaus vadovaujamų tal
kininkų pulkai Amerikoje vie
šai ir slaptai ruošiasi lemiamie- 

subversiniams uždavi
niams ir vykdo dabar, kas yra 
įmanoma ir naudinga sovie
tams. Svarbiausi Kremliaus sub 
versivinės veiklos ir špionažo 
koordinuotojai yra sovietų blo
ko ambasadoriai, jungtinių

zijoje, Afrikoje ir Europoje. ĮTautų organizacijos diploma-
tai”, karo atache ir kitoks pa-

bair sovietai deda visas’pasten- &elbinis personalas, kuriam va
dovauja špionažo specialistas 
Zarubinas.

Neutralius kraštus laimėti da-

kų paklusnumas S. Rusijos va- sunkiai pasiekti apie 3,000 my- 
dui ir jo bei S. Rusijos intere-l1^ gTeiti Per valandą, 
sams. Chruščevas teisingai pa
žymėjo, kad Stalino politika ne
pasitarnavo geriausiems komu

nizmas tik dabar gali būti su
stiprintas

Paskutiniai įvykiai komunistų

Tobuli žiūronai
, . . , ■ JAV kariuomenė pradėjo var-

naujai patobulint, apecia-
lų žiūroną įgudusiam šauliui. 
Tas žiūronas infra raudonų 
spindulių pagalba padeda suras-

partijos viduje tik įrodo, kad ti taikinį nakties metu ir gali
i.8 ™ f]b-yra '\ral būti vartojamas su paprastu
JI po tokių sukrėtimų vistiek' šautuvu 
pasilieka egzistuoti. Pagaliau'______ ’______________ »________
pažymėtina ir tai, kad partija 
aklai laikosi marksizmo princi
pų, kurie ir toliau yra nekei
čiami.

Pagaliau D. Hyde reziumuoja, 
kad komunizmo klausimas yra 
religinis ir ideologinis. Tai nė

ra vien komunizmo taktikos vie
noje pusėje ir Vakarų politikos 
manevro klausimas: “šiose ap
linkybėse krikščionių pareiga y- 
ra kalbėti ir kitiems priminti 
tuos dalykus”, baigia D. Hyde.

gas ir naudoja šaltojo karo prie 
Kai Kremlius valdys 

jau du trečdalius pasaulio, tai 
likusis laisvasis pasaulis, įskai
tant ir Ameriką, bus apsuptas
ir parengtas kapituliacijai.

Įspėjantis žodis

Kųn. McGrath įspėjantis 
straipsnis “Pranašavimai Ame 
rikos likimo, jei žmonės nepa
bus” savaitraštyje “The Tabl- 
et”, kuriame labai patikimų ži
novų tvirtinimais apie komunis 
tų subversijos taktiką, kad A- 
ttierika be karo ir vandenilio 
bombų bus busovietinta, yra 
labai reikšmingas, is sako, kad 
dar praeis 10-15 m. kol prasi
dės skerdynės gatvėse, vienuo
lynuose, bažnyčiose, seminari
jose, kol bus velniškos tortu- 
ros ir pakrovimai žmonių į lai-

Šiam sovietų enkavedistui 
stebėtinai sekasi Vakarų pašau 
lyje. Už špionažą išvarytas iš 
Kanados ir Anglijos, buvo pas
kirtas ambasadorium į Ameri
ką. Kremliaus vadai yra akiplė 
šiškai drąsūs ir nemandagūs, 
tai mes senai žinojome. Bet ko
kia diplomatine išmintimi vado 
vavosi Amerika, priimdama 
Zarubiną, kaip “persona gra
fa”, sunku suprasti Todėl ne
reikia stebėtis, kad dar ir da
bar sklandžiai tebevyksta slap
tų svarbių Amerikos dokumen
tų vogimas ir perdavimas so
vietams, padedant vietiniams iš 
davikams.

Be šių sovietinio bloko tiesio
ginių Kremliaus “įrankių”, ku-

(Nukelta į 4 pusi.)

reikėjo stačiai į akis tai moteriai, kurios bių istoriją. Viskas tereiškė jai vieną — jos žmonės, 
irpoinn s°• Urr^as tiems, kurie meldėsi ir (čia jie gyveno labai uždarai, tačiau sekmadieniais ir

P TTT'PTPę lWFl"T A C 8 ViSOl?’f altorių- Ji nede&ė žvakh* turgų dienomis anie du ėjo į bažnyčią, į miestelį^dul IJuO ThZs lAb N Pa£alvoj° ir atsiminė daug iki šiol neaiškių tiktai katras nors vienas, ir kitas buvo namie. Tada.

ROMANAS
10 tęsnys

Ji iš karto pasijuto pavargus, ji vos galėjo nulai
kyti savo mažąjį sūnų, o gal jis'buvo pasidaręs įtaiga 
sunkus, kaip akmuo prie kojų, jis taipgi buvo atsisukęs 
priešais ją, mažąsis krikščionis, pusė jos kūno. Ji ne
galėjo nė pykti, kai senė, tebesėdėdama už stalo, tačiau 
taip tvirtai, lyg laikė Juditą už pečių savo žodžiais, iš
tarė:

„Tu nesigriaužk, Juditėle, tai tiktai laikinai vokie
čiai rodo savo galybę, juk jie negali tiek daug žmonių 
sukišti į vieną užtvarą ilgam. Kaip nors susisieksim vėl 
su mano seserim, kad jie pasiteirautų ir duotų mums 
žinią

Ją palietė vienas žodis iš visos kalbos — niekuomet 
ji nebuvo buvus taip pavadinta, net Mykolo, šioje sveti 
moję kalboje ji stebėjosi atradus savo vardą kitokį — 
ir kažikas patraukė per širdį, tarytum aštri viela ir 
tarsi smuiko strykas, bet ji negalėjo pykti.

Net ir tada, kai temstant, kai stovėjo prie lango ir 
nematydama žiūrėjo ir ūmai pajuto ranką — ji krūpte
lėjo pasirengus smūgiui — nes kas kitaip paliečia jos 
žmones negu piktu, ir ji turėjo gintis — ji nedarė nieko, 
net to delno nenumetė nuo savo peties, nes senoji mo-

tada, bet pagalvojo ir atsiminė daug iki šiol neaiškių 
dalykų, kad jos niekuomet nepiktino tai, jog jos tautie
čiai nepametė savo senų papročių, kad jie taip pat lankė 
sinagogas ir langai švenčių vakarais švietė. Bet ji dūko 
pykčiu, kaili ir jos draugai, jei krikščionių bažnyčios 
durys buvo atidaros, nes jų negalėjai uždaryti dėl žmo
nių gausumo — ir į gatves liejosi giedojimas ir vargo
nai. Aną penktadienio vakarą ji galvojo — kodėl?

Ir ji atsiminė, jog Mykolas niekuomet neužkliuvo 
jos tautiečių religijos, bet ji nežinojo kodėl: kad gerbė 
viską dėl jos, ar kad paprasčiausia ignoravo. Ji nesi
meldė pati, tačiau ji nebūtų leidus jam, nė didžiausioje 
meilėje, jeigu jis draustų. Kodėl? galvojo ji prie lango 
jo tėviškėje. Ar tai, kad žydas visada pasilieka su savo 
senove, istorija Ir religija, kaip negali įsigyti kitos tau
tybės, kaip negras nenustos buvęs juodas ,kad ir žemė 
apsiverstų?

Kadaise, jai atrodė, jog savo šeimos audekle ji su
traukė visus siūlus, kada ji pasidavė partijai, ir pasau
liui, tačiau, vos jos avilis buvo pajudintas, dabar, ji ne
norėjo aieko kito, tik skristi į jį, kad būtų drauge, nors 
sudeginta. Bet, kaip buvo keista, kad tie, kurie buvo 
amžini jos tautos priešai, kad krikščionė, kad ta, kuri 
tikrai neturėjo jai jokios meilės, kaip tiktai, kad jos

tiktai katras nors vienas, ir kitas buvo namie. Tada, kai 
ji pradėjo kalbėti piktai, ji kartą tarė: — „Ar nemanot, 
kad aš čia padegsiu jus ar apvogsiu ,ko jūs bijot, palikti 
mane be priežiūros?“ — Tai Jonas atsakė, ir jai buvo 
lengva, nes jis neslėpė savo kalboje, jog mielai priluptų 
ją ar išmestų, jeigu jo valia būtų — jis švysterėjo aki
mis ir pasakė: — „Varna tu, ar nori ,kad kas netikėtai 
atėjęs rastų čia žydę. Lyg nesupranti, kas būtų“.

„Atiduokit mane vokiečiams!“ — šaukė ji, — „ati
duokit! Juk vieną kartą taip ir bus! Aš nenoriu, kad 
jūs girtumėtės savo gerumu, (kad rizikuojat bausmėmis. 
Gal tik mano kraujo trūksta aukai“.

„Nutilk!“ — ji nustebo, kad tas vaikas taip mokė
jo surikti, ir kaip jis nubalo, žiūrėdamas į ją, ir paskui 
beveik tylomis ištarė: — „Kokia tu begėdė, kaip tu 
drįsti taip galvoti apie mano motiną! Juk tiktai tave 
saugodama ji taip daro, ne už mus bijo“.

Ir jis nesiklausė, kad Judita šaukė ir kojomis trypė 
ir plėšėsi — jis išėjo ir ji nustojo, nes šito ji nemokėjo 
daryti viena, be liudininko, tai buvo jos bejėgis kerštas 
jiems. Ir ji plūdosi, ji stebėjo pati save, tarytum paša
linį praeivį, nes ir nežinojo iš kur prasimuša žodžiai, 
kuriuos išmeta jos lūpos. Ir jie nesakė nieko, nors ji 
regėjo Joną dažnai priėjus kantrybės kraštą, ir ji skau-

tamumo aureolei
Vakarai stovi prieš epochinį uždavinį: įrodyti, kad krikščioniš- teris pasakė: — „Pasimelsk. Gal nori užsidegti žvake-
koji civilizacija dar gali net ir be atominių sunaikinimų lai- lių, kaip namie, juk penktadienis ?“
mėti Rytus laisvei ir taikai. St Dzikas Judita susijuokė garsiai ir piktai. Dabar — ne

sūnus mylėjo žydę, kad tai ji davė raktą į tokius daik- veržėsi išmušti jį iš susivaldymo. Tačiau čia pat 
tus, kuriuos dabar atidarė. stovėjo jo motina ir ramiai pasakydavo jam atlikti kokį

darbą ir jis išeidavo, o kai vėl grįždavo į trobą, švilpi-
Tačiau neužteko tiktai apgalvojimų ir jutimų, kaip

gi reikėjo gyventi? Nes kiekviena diena atskleidė daly
kus, kurių užtektų sutepti šimtmečius daugelio valsty-

nėjo ir kalbėjo, lyg nieko nebuvo girdėjęs.

*"»**«>_____AzS«’»
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LIETUVAIČIŲ SESELIŲ VEDAMĄ 
VAIKŲ DARŽELĮ APLANKIUS

PBANYS AJLŠfiNAS

Toronte įsikūrusios Marijos 
Nekalto Prasidėjimo seselės vie
nuolės itin gražiai veda ir tvar
ko lietuv^ką vaikų darželį.

Darželis įrengtas savuose na
muose, Delaware gatvėje Nr. 
46. Namas yra trijų augštų, su 
didoku kiemu, apsodintu me
džiais ir visiškai tinkamu dar
želio auklėtiniams žaisti.

Šiuo metu darželio patalpose 
vykdomas didesnio masto re
montas. Žemutiniame augšte iš
versta siena, sujungiant du kam 
barius į vieną ir padarant dides
nę vaikučiams žaisti patalpą. 
Taip pat čia įrengiama vaiku
čiams prausykla. Šiame augšte 
buvusi virtuvė nukeliama į rū
sį, kur ji gana patogiai ir moder 
niai įrengiama.

Name esama dešimties kam
barių, kurie šiaip paskirstyti: 
žemutinis augštas — visas vai
kučiams, o taip pat ir antrajame 
augšte yra didokas kambarys 
vaikučių dienos poilsiui, kur su
statytos jų lovelės. Tame augš
te yra ir svečiams skirtas kam
barys. Kiti kambariai šiame 
augšte ir trečiasis augštas — 
seselių naudojimui.

Čia gyvena iš viso tik ketu
rios seselės vienuolės, kurios pa
jėgia šią gražią auklėjimo įstai
gą vesti ir kartu tarnauti Die
vui bei pagelbėti savo tautie
čiams lietuviams.

Darželyje registruotų vaiku
čių yra 38, tačiau kasdien ne 
visi susirenka. Esama daugiau 
berniukų negu mergaičių.

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seselių vienuolių centras yra 
JAV, Putnam, Conn. Taigi čia 
Toronte jų esama tik mažyčio 
padalinio.

Vaikučiai gražiai prižiūrimi

9 vai. ryto jiems teikiamas 
pienas ir pyragaičiai, 12 vai. — 
pietūs. Po to visi eina ilsėtis — 
dviejų valandų miego poilsis. 
Atsikėlusiems duodama atsiger
ti vaisių sunkos. 4 vai. būna pa
vakariai, kurių metu duodami 
sumuštiniai ir kakao

Taip pat gražiai auklėjimi ir 
mokomi

Iš seselių pagrindinėmis auk
lėtojomis esama dviejų seselių, 
kurios turi pedagoginį cenzą: 
viena jų — Lietuvoj įgytą, kita 
gi — Kanadoje. Tokiu būdu vai 
kūčių auklėjimo programa deri
nama, jungiant vienos įgytas ži
nias nepriklausomoje Lietuvoje, 
kitos — Kanadoje.

Be žaidimų ir poilsio, daržely
je praeinama ir mokslinimo pro
grama, kuri y ra derinama tarp 
lietuviškosios ir kanadiškosios 
vaikų darželių programų. Vai
kučiai mokomi poterėlių ir reli
ginių tiesų.

Taip pat jiems nemažai pasa
kojama apie Lietuvą, sekamos 
pasakos, mokoma lietuviškų žai 
dimų ir šokių (žinoma supras
tintų ir jų amžiui, pritaikintų), 
dainuojamos dainos, seselėms 
diriguojant, o dažnai ir iš jų 
tarpo parenkant dirigentus.

Skotas deklamuoja lietuviškai

Darželio auklėtiniai yra tarp 
3 ir 6 metų amžiaus. Didžioji 
vaikučių dalis (net 31) yra lie
tuviukai ir lietuvaitės. Vienok 
jų tarpe yra septyni nelietuviai. 
Tačiau tik pamėgink juos pava
dinti nelietuviais, tuojau užsi- 
gaus ir supyks. Visi jie kalba, 
dainuoja ir žaidžia tik lietuviš
kai. Besilankant šių eilučių au
toriui darželyje, buvo pakvies
tas 5 metų berniukas škotas ir 
paprašytas lietuviškai padekla
muoti. J13 gražiausiai padekla
mavo lietuvišką eilėraštį sumu
šė užkulniukais, linktelėjo _gal- 
vą ir norėjo jau drožti šalin. 
Vienok buvo paklaustas: “Kas 
tu esi?”. “Lietuviukas”, nė kiek 
nedvejodamas atsakė ir nubėgo. 
Taip pat ir vokiečių tėvų mer
gaitė deklamavo lietuviškai, pa
sigirdama, kad ir ji esanti lietu
vaitė. žodžiu sakant, viri sep
tyni nelietuvių tėvų vaikai taip 
sulietuvėję, kad niekas negalėtų 
jų atskirti iš kitų tarpo.

Iš ko darželis išsilaiko?

Kaip bendra taisyklė, už kiek
vieną lankantį darželį vaikutį 
tėvai turėtų mokėti po $1.50 į 
dieną. Taigi savaitės penkių die 
nų bėgyje išeitų už vieną auk
lėtinį $7.50. Tačiau praktikoje 
taip nėra. Dėl to, kad seselės, 
nors ir pačios yra neturtingos, 
laikosi didelio humaniškumo 
principo: neturtinguosius už
jausk. Taigi esama šiek tiek 
vaikučių, iš kurių tėvų visiškai 
neimamas mokestis. Jeigu ku
rių darželį lanko ne vienas vai
kas — mokestis mažinamas. 
Taip pat daroma nuolaida ir 
toms šeimoms, kurių tik vienas 
tėvų turi darbą.

Gi išlaidų vaikų darželio ve
dimui yra nemaža. Juo labiau 
seselėms reikia spaustis taupy
mo atžvilgiu todėl, kad namas 
dar nėra išmokėtas. Reikalinga 
mokėti skolą, kurios yra nema
ža. Namo kaina — daugiau 
20,000 dolerių, kurių apie pusė 
ejar neišmokėta. Gi centras, e- 
santis Putname, nelinkęs sku
bintis su betkokia parama, nes 
norima, kad darželis pats išsi
laikytų. Ligšiol taupiosios ir e- 
nergingosios seselės tą naštą, 
nors ne lengvai, bet visdėlto 
neša.

Tačiau reikėtų, kad lietuviai 
neužmirštų jų paremti ne tik 
savo vaikučių leidimu į lietuviš
ką darželį, bet ir aukomis^ nes 
seselių darbas yra didelis ir gra
žus lietuvybės puoselėjimo ir 
skiepijimo į mažųjų širdeles į- 
našas.

Lietuviškasis vaikų darželis 
veikia turėdamas reikiamą val
džios leidimą. Sėkmės lietuvai
tėms seselėms jų kilniame dar
be!

Kremliaus talkininkai

(Atkelta iš 3 pust?

rie turi diplomatinius pasus ir 
yra neliečiami šio krašto bau
džiamųjų įstatymų, dar veikia 
Amerikos komunistų partija, 
diriguojama iš Maskvos. Jei so
vietų bloko “diplomatai” Ame
rikoje dar galima šiaip taip su
sekti ir už negražius darbelius 
išvaryti, tai daug blogiau *yra 
su vietine komunistų partija, 
įvairiais prokomunistais bei 
įvairaus plauko “liberalais". 
Vieni iš jų, t. y. tikrieji kom
partijos vadai yra užsimaskavę 
pogrindyje, iš kur eina vado
vavimas visai komunistinei 
veiklai Amerikoje, pagal Mask
vos nurodymus, kiti dirba vie
šai prisidengę įvairių nekaltų 
organizacijų vardais, mokslo 
bei kultūros institucijose.

Šiai rūšiai Vmikrobų” priklau 
so daug profesijų žmonių, pra
dedant profesoriais ir baigiant 
paprastais darbininkais. Jie at
lieka svarbiausią komunizmo 
gangrenos darbą Amerikoje.

Atstovų rūmų priešameriki- 
nei veiklai tirti komiteto prane
šimu komunizmo pavojus iš vi
daus ne tik nesumažėjęs, bet 
dar padidėjęs. Komunistinė 
veikla gyvai ir planingai reiš
kiasi visose svarbiausiose Ame
rikos gyvenimo srityse: teat
ro, radio, televizijos, spaudos, 
mokslo įstaigose, valdžios apa
rate ir t.t. Iki šiol atidengta 10 
komunistinių celių veikusių vy 
riausybės ir kongreso įstaigose 
įvairiu laiku.

Lietuviu Prekybos Namai

BALDAI - NAUJAUSIO STILIAUS-
BE BROKŲ

SĄSKAITOS BE
"V

FINANSŲ

KOMPANIJŲ

☆

Vien 50 įvairiausių 
valgomųjų, Maha- 
goni, riešuto, ar 
ąžuolo, vyšnios 
medžio — 7 dalių 
valgomieji nedega
mu viršumi Formi- 
ca labai puikaus, 
stiliaus pas mus

Užuomaršos vaikai
Vakarų Vokietijos vaikų auk 

Įėjimo stebėtojai konstatavo, 
kad II Pasualinio karo metu gi
musieji vaikai pasirodė esą di
desni užuomaršos. Tačiau šiaip 
jau atrodo daugiau subrendę ir 
turi didesnį palinkimą bendri
niam gyvenimui.

Sovietinis biurokratizmas
Vakarų Vokietijos spauda pa

vaizduoja sovietinio biurokra
tizmo pavyzdį. Girdi, kol trau
kinys iš Rytų Vokietijos gauna 
leidimą išvykti Vakarų Vokie
tijon, reikalinga po įvairiais do
kumentais padėti apie 790 pa
rašų ir juos pa tvirti L400 ant
spaudų...______ _________ __

PLATlMKfFE “DRAUGI”

Didžiulis pasirinkimas svečių kambario 

baldų, 100% vilna ar nailon, su’dviem 

ar vienu foteliu nuo $“| 5O-00—

tiktai $1 29-00

NELAIKYKITE SUTAUPYTŲ PINIGŲ NAMIE!

ATIDARYKITE TAUPOMĄ SĄSKAITĄ ŠV. ANTANO TAUPYMO B-VĖJE,
/’ t

kur jie bus saugūs ir atneš augščiausią dividendą visoje Chicagoje nuo menesio pirmos 

dienos, jei pasidėsite pinigus pričš 10-tą dieną.

V '

GIFTS
Kad paskatinus jus pradėti taupyti mūnh keturiolikos miliįanv ($14MOOO.OO) do

lerių stiprioje ir lietuvių tvarkomoje įstaigoje... per liepos mėnesį bus duodamos šios 
dovanos mūsų taupytojams:

VELTUI (nemokamai) LAIK«OD6Li6, -RANKOGALIŲ SAG- 

TUKAI, PLUNKSNA ir PIEŠTUKAS, atidarantiems naują ar pa- 
J pildant jau esamą taupymo sąskaitą #5,000.00. VELTUI ŽIEBTU

VĖLIS, PLUNKSNA ir PIEŠTUKAS atidarantiems naują ar papil
dant ju esmą taupymo sąskaitą $2,000.00. VELTUI STIKLINĖ 
PELENINĖ atidarantiems naują ar papildant jau esamą taupymo 
sąskaitą $50.00 ar daugiau.

^4, <

ST. AATIIOVV SAVINOS
ANO LOAN ASSOC1AT1ON

1447 S. 49th Ct., Cicero 50, III. Tel. TOwnhall 3-8131 - 8132
Atidarą kasdien; Uždara trečiadieniais ......... .................... JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėja*

Miegamieji ąžuolo, 

riešuto ar Mahago- 

ni medžio—su šli

fuotu sidabro vei-. 

drodžiu Jreseris — 

komoda — lova — 

dvi lempos, 

mus tik . . .

pas

$149-00

"■’T *** ** «>'•4 Š «' >' • «s j4

Virtuvės stalai chro

mo su formica vir

šumi, S dalių sta

las ir 4 kėdės 

nuo . $39-00—$1

☆

.00

Kilimai 100% vilna, 9x12 puikių spalvų.................................................. $39.03
Šaldytuvai 8 cub.-pėdų, 1956 metų tik.................. '........................$1Y5.00

Parcclano pečiai virimui: Crown, Universdl, Norge ir daug kt. $99" "1 49
Knygoms spintos stiklo durim tik...............................................................$29-00
JCavos staliukai ąžuolo ar riešuto medžio tiktai............... .............................$6 50

Telefonui staliukai, ąžuolo, riešuto ai Mahogani, tiktai..........................$2-50

9X12 linoleum įvairių spalvų tik ...................................................................... j $6-50

FURNITURE CENTER, Ine.
3224-26 South Halsted Street Telefonas - VIctory 2-4226

Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom die

nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo* 10 iki 5 vai.
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REIKŠMINGAS LONDONO BOKŠTAS
KAIP lillVO NUKANKINTAS THOMAS SKIRI

Persikelkime mintimis į Lon
dono bokštą, kuriame buvo į- 
rengtas valstybės kalėjimas už 
garsius nusikaltimus arba di
deles dorybes. Ten buvo užda
ryti tėvynės išdavikai ir hero
jai; ten buvo nukankinti patrio
tai ir tikėjimo išpažinėjai; ten 
buvo įmesti didelių ir šventų 
idealų žmonės, kaip Arundel ir 
kardinolas Roffense, kurie ge
riau sutiko mirti, negu atsiža
dėti tikėjimo.
Karalius Henrikas VIII, buvęs 
karštas katalikas, sumanė vesti 
antrą žmoną, reikalaudamas, 
kad popiežius duotų jam legalų 
persiskyrimą su pirmąja žmo
na. Jo prašymas, prieštaraujan 
tis Katalikų Bažnyčios mokslui, 
buvo atmestas. Tada Anglijos 
karalius pasiuntė popiežiui ulti
matumą: “Arba duok man sky
rybas, arba aš sunaikinsiu ka
talikų tikėjimą savo karalijoj”.

Henrikas VIII, negavęs sky
rybų, pasikselbė anglų Bažny
čios galva, dvasiškijos tvarky
toju. Pradėti krivini persekioji
mai prieš katalikus, likusius iš
tikimais popiežiui. Šis periodas 
buvo pavadintas “angliškuoju 
teroru”. Kiekvienas kunigas, 
kuris išdrįso laikyti šv. mišias, 
ar pasaulietis, išdrįsęs jų klau
syti, būdavo areštuojami ir už
daromi garsiame Londono bokš
te, o paskui — nukertamos gal
vos.

Įaukų skaičių pateko ir Tho- 
mas More, Anglijos kancleris, 
didelės išminties vyras, vienas 
grasiausių Europos politikų ir 
rašytojų.

Henrikas VIII žinojo jo vertę, 
nes Thomas More buvo dešinio
ji jo ranka, ir jį gerbė. Bet 
skyrybų sūkuryje karaliaus pro 
tas aptemo, nebeatskyrė gero 
nuo blogo. Po pirmųjų skyrybų 
darė dar kitas penkerias! Buvo 
pramintas šešių žmonų mėlyn- 
barzdžiu.
"‘Thomks MoTč pasmefkė ka
raliaus skyrybas. Už tai buvo 
tuojau areštuotas ir uždarytas 
Londono bokšte. Jis ir čia, mir
ties akivaizdoje, pas’rodė hero
jumi. Tvirtas tikėjime ir teisin
gume. pasmerkė antikatalikiš- 
kus įstatymus.

Vieną naktį pasigirdo žings
niai ir aktų tarškėjimas. Atsi
vėrė kalėjimo durys. Jose pa
sirodė išbalusi ponia: tai buvo 
jo žmona, atvykusi ji gelbėti 
nuo mirties. Parpuolusi ant že
mės šnabždėjo: “Gelbėkis! Gel
bėkis!” Galite įsivaizduoti vy
ro padėtį prieš savo verkianči'ą 
žmoną. Jis jai atsakė: “Tu no
ri, kad aš iškeisčiau -amžinybę

ant dvidešimties likusių gyveni
mo metų?”

Prieš pat jo mirtį duktė Mar
garita jį akabinusi verkdama 
kalbėjo: ‘Tėveli, tu eini mirti 
nekaltas!”’ Jis jai linksmu vei
du atsakė: “Mano dukra, ar tu
rėtum, kad aš mirčiau nuodė
mėje?”.

Tada Thomas More atsiklau
pė, pasimeldė ir ten stovinčiai 
miniai pasakė, kad jis mirštąs 
katalikų tikėjime.,. Budelis atsi
prašė, o More, jį apkabinęs, pa
sakė: “Tu šiandien suteiki man 
didelį patarnavimą. Bet žinok, 
kad mano kaklas yra trumpas, 
gerai pataikyk, kad neliktum 
sugėdintas”.

T. More nukankinimas liks

Atominiai lėktuvai padarys 
perversmą aviacijoj

Sovietai girdamiesi didžiuoja
si, kad jų naujausio tipo spraus 
miniai lėktuvai lenktyniauja su 
amerikiečių lėktuvais. Net yra 
nuomonių, kad girdi kaikurie 
sovietų naujųjų lėktuvų tipai e- 
są žymiai pranašesni už ameri-

amžiais didžiausia gėda Bažny
čios priešams, o jam amžina gar 
bė, šventojo vainikas. Protestan 
tas istorikas Tapin Thoiras yra 
parašęs “Thomas More buvo kil 
ni asmenybė tame amžiuje, ku
riame jis gyveno”. Harpsfield 
papildė: “Tai buvo garbingiau
sias ir nekalčiausias žmogus, 
kurį tie laikai pažino”.

Bažnyčia jį paskelbė šven
tuoju, minėdama jo šventę lįe- 
po8 9 d. T. B. Mikalauskas

kiečių turimu□ sprausminius lėk
tuvus. ✓, .

JAV specialistai jau senokai į 
priėjo išvadą, jog geriausias bū
das aviacijos srityje pralenkti 
sovietus, tai pasigaminti atomi
nių lėktuvų. Tam jau ir ban
dymai daromi. “Aviation Week” 
tarp kitko leido suprasti, jog 
netolimoje- ateityje pasirodys 
atominiai lėktuvai ir tuo ligšio
linėje aviacijoje bus padarytas 
perversmas. A tominiai lėktuvai 
būsią žymiai didesni už ligšiol 
žinomus didžiuosius lėktuvus, 
ne8 tik atominio lėktuvo moto
ras, kartu skaitant jo apsaugą 
nuo spinduliavimo, sveriąs nuo 
90 iki 110 tonų. Atominiai lėk
tuvai būsią žymiai greitesni už 
ligšiolinius pačius greičiausius 
lėktuvus ir, svarbiausia, jais 
būsią galima pasiekti neribotus 
nuotolius.

Ką gauna sovietų 
gyventojas?

Sovietuose javų derlius per me
tus siekia 40.3 miliono tonų, 
bulvių derlius — 12.5 mil. tonų; 
pieno gauna maždaug 10 mil. 
tonų; mėsos — 3 mil. tonų; 
kiaušinių — 2.6 biliono. Jei vi
sos gėrybės būtų nenaudojamos 
niekam kitam, o tik maistui, 
tai tuo atveju, atsižvelgiant į 
sovietų gyventojų skaičių, kiek
vienam gyventojui dienai tektų: 
530 gramų grūdų, 170 gramų 
bulvių, 137 gramai pieno, 40 
gramų mėsos ir vienas kiauši
nis per mėnesį.

Nėra laisvės — nėra nei tė
vynės, nėra tėvynės — nebus 
ir laisvės. Mylėdamas Lietuvą 
— myliu laisvę.

— Tumas Vaižgantas
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JOKUBKA
fv. DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Ir T»bymM
4077 So. Archer Avė. 

Chicaco 32, III. — Tel. LA 8-8017

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

14 stoties — Ranga V4»0
N1JO PlItAfAD. IKI FKNKTAII 

4:46 1M 9:80 vai. ryte 
MH4TAD. S:80 iki »:>0 ryte 

I’IKMAIHENNIO vak. nuo 7—,» v
8KKAO. 8 30—S.SO v. r. 14 

WOPA — 1400 klL
Ctatcaso 2», ii. HEmlock 4-241* 

7U1 Ro ROCKWRI,1

GUŽAUSKŲ
BEVEBLT HILLS GEUNVCIA 
Oerlaunlos gAIAs d41 vestuvių banke 
tu. laidotuvių Ir kitu paouoAlmu-

R44S WECT MBD STREF7T Į 
T«4- I’IUiapect 8-08*8 ir PR 8-0884

Ift ARTI IR TOLI BALDŲ

PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

stink vftžMnis su pilna ap- 
drauda. IMgUS U w»iinlngH» 
l>a tarna vtanas.

R 4 ARENAS
4848 8. Wood 8t., Chicago 9, 

lUinois. t«l. VI 7-2972

| Aš nežinau nieko ydinges- 
Įnio, nieko niekingesnio už me
lą. Tai yra apmaudo bailumo 
ar tuštybės gaminys.

— Lord Chesterfiold

Duoną Ir įvairias skoningas 
bulkutes kepa

IIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
VASARVIETE “NIDA”

Rav. Pr. Kalvaitis 
BEVEKLY SHORES, IND.

Tel. Michigan City TRiangle 2 2711 i 
Lietuviškas maistas, alus ir vynas j 

Gera maudymuisi vieta

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Avė.

TeL Gliffaide 4-6370 
Pristatome i visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat 14- 
aiunčla i visus artimuosius 

miestus.

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL. 

Telefonas — FRontier 6-1882

CHICAGO SAVINGS NAUJAS NAMAS
Kairėje matote būrį įtakingų asmenų, 1955 m. rugsėjo 12 

dieną susirinkusių į Chicago Savings & Loan Association 

naujo namo, esančio 6243-45 So. VVestern Avė., statybos 

pradžios (ground breaking) ceremonijas. Paveiksle iš kai

rės į dešinę stovi: Jaek Healy, vyriausias egzaminatorius 

iš State Auditor įstaigos; John McCarthy, Marųuette 

National Bank direktorių pirmininkas; Barncy R. Pict- 

kietviez, Crane Savings & Loan Association prezidentas; 

Julius Brenza, Metropolitan State Banko prezidentas; 

AIlan Anderson, Federal Heme Loan Banko viceprezi

dentas; Walter McAvoy, Illinois įstatymus leidžiančios 

įstaigos atstovas; Miehael Hannigan, 15-to tvardo repu- 
blikonų komiteto atstovas; John Kluczynski, J. A. Vals- 

-tybiij kongreso atstovas; Bernice Stephon, Chicago Sav

ings sekretorė; John Pakel Jr., Chicago Savings vice
prezidentas; John Gregg, Chicago Savings viceprezidentas; 

Anton Valonis, Metropolitan State Bank iždininkas; Chas. 
Beehham, direktorius; Pereitai Trudcau, Chicago Nation
al Banko viceprezidentas; Ralpli Puslis ir William Se- 

bastion, Chicago Savings direktoriai.

Kasamojoj mašinoj sėdi: John Pakel Sr., Chicago 

Savings prezidentas; Miss Elainc Pakel, tarnautoja; 

John F. O’Toolc, ,15-to tvardo demokratų komiteto atsto

vas, ir Norbert R. Lambcrty, Chicago Savings advokatas.

Į statybos pradžios ceremonijas dar buvo atvykę Mr. 

ir Mrs. A. Rudis, teisėjas Alfonse F. VVells,. kun. E. 

A. Contvay, lietuvių anglų spaudos bei įvairių Real Estate 

įstaigų atstovai, nors paveiksle jų ir nėra.

Žemiau dešinysis paveikslas rodo iki šios dienos padarytą Chicago Savings naujo namo statybos progresą, o dar žemiau kairėj esantis paveikslas rodo šios įstai
gos namą, kai šių metų pabaigoje jis bus baigtas.

Chicago Savings & Loan Association naujasis namas bus ne tiktai vienas gražiausių tos rūšies namų visoje Chicagoje, bet jis bus įrengtas su vėliausiais pagerini
mais bei patogumais greitesniam ir malonesniam taupytojų bei paskolų aplikantų patarnavimui.

Chicago'Savings iš anksto kviečia kaip senus, taip ir naujus taupytojus, ir bendrai visus lietuvius 
rengtis į Chicago Savings naujo namo šaunų atidarymą (Grand Opening) 1957 metų sausio mėn.

Kad persikeltų į naują namą su turtu, nemažesniu kaip 20 milijonų dolerių, Chicago Savings kvie
čia visus į talką. Per pirmus šių metų 6 mėnesius Chicago Savings turtas paaugo virš $2,400,000.00. Jei 
taip augaime ir per ateinančius 6 mėnesius, tai į naują namą persikelsime su turtu, viršijančiu $20,000 - 
000.00. Kad užtikrintume tokį patį augimą, pradedant 1-ma ir baigiant liepos 15-ta diena kiekvienas, ati

darantis naują sąskaitą arba padidi
nantis savo seną sąskaitą su nema
žiau kaip $10.00 — gaus puikią do
vanėlę. O padedantieji nemažiau 
$1,000.00 gaus kamerą arba nepa
prastą 4 asmenų stalo setą. Vaikai, 
atėję su tėvais, taip pat gauna dova
nų.

I
Chicago Savings per 32 metu saugiai ir pelningai tarnauja savo taupytojams. Per visą tą laikotar

pį ji visada išmokėdavo aukštesnį dividendą negu didžiuma kitų finansinių įstaigų. Toliau gyvenan
tieji pas mus gali taupyti laiškais. Norint sužinoti mūsų mokaiųus dividendus ir mūsų teikiamus ver
tingus patarnavimus, prašome mums paskambinti GKovehill 6-7575.

Pas mus taupomi pinigai yra pilnai apdrausti.

SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
6234 South Western Avenue

Atdara — pirmad. nuo 12 iki 8 vai., antrad. ir penktad. nuo 9 iki 4 vai., ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai., trečiad. uždą ryta visą dieną, o šeštad. nuo 9 iki 2 vai. po pietų.
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ROOSEVELT FURNITURE CO
(LIETUVIŲ KRAUTUVE)

Pirmą kartą pasiūlo oro 
vėsintuvą (Air Condi- 
tioner) tik už $39.95.
Tas vėsintuvas galima 
naudoti kiekvienam kam
baryje ir automobilyje.
Galite šį vėsintuvą gauti 
5 dienų išmėginimui. Ne 
reikia mokėti rankpini
gių ir mokestis tik $1.00 
į savaitę.

ROOSEVELT FURNITURE CO.
2310 W. Roosevelt Rd. Telefonas SEeley 3-47 H

NELLIE BERTULIS IR FELIX RAUDONIS, savininkai 
Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 vai. vak. PirmadL ir Ketvirt. iki 
9 vai. vak. ir Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 4:30 v. po pietų.

PAJIESKOJIMAI
Pajieškoma: Marija Armonavi- 

čienė-Maskoliūnaltė, duktė Juozo, 
išvykusi iš Lietuvos 1935 metais. 
Jieško iš Lietuvos Norgelytė Zu
zana, duktė Jono. Atsiliepti šiuo 
adresu: Antanas Juzelskis, 4909 
Lovett, Detroit 10, Michigan.

Ne visi vienodi tie oro vėsin
tuvai. Pirk tokį, kuris Tamstos 
butui tinkamiausias: staciana- 
rinis ar vežiojamas, paprastas 
ar visiškai automatinis — pas 
Gradinską, J. G. Television Co., 
2512 W. 47th St., FR 6-1998.
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CLASS1F1ED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — MOTERYS

Nauji Lietuviški Rekordai
Po $1.50 vienas:

Valcas — Žvakė ir Plaštakė. Budriūnas Vyrų Kvartetas.
Į Kovą. Gyvenimo Aidų ir O, Dalelė. Budriūno Vyrų Kvartetas. 
Vežė Mane Iš Namų ir Klumpes. Budriūno Vyrų Kvartetas.
Tėvynei ir Subatos Vakarėlį. Budriūno Vyrų Kvartetas.
Alutis ir Šauksmas. Budriūno Vyrų Kvartetas.
Žemaitiška Liaudies Daina ir Subatos Vakarėlį. Švedo Dainų ir 

Šokių Ansamblis.
Apie Palvą Arklį ir Kikilis. Švedo Dainų ir Šokių Ansamblis.
Aviža Prašė ir Šią nedėlelė ir Nudavė Dukrelę. Solo Marijošius. 
žvaigždelės ir Temsta Dienelė. Motekaitienes ir Kalvaitytės Duetas. 
Barkarolė ir Sutemo. Motekaitienes ir Kalvaitytės Duetas.
Čigonės ir Noktiurnas. Motekaitienes ir Kalvatytės Duetas.

Po $1.00 vienas:
Daug, Daug Dainelių ir Gyvenki, Juokis, Mylėk. Moterų Kvart. Rūta. 
Ramu Čia Gyventi ir šlama Šilko vėjas. Moterų Kvartetas Rūta. 
Meilios Akys Polka ir turtuolių Polka. Lietuviškas Akordeonų orkestr. 
Elenos Polka ir Linksmybės Polka. Lietuviškas Akordeonų orkestras. 
Žygis į Vilnių ir Pakirsiu Berželį. Vyrų Oktetas Aidai.
Valio Piovejėliai ir Rytoj Šventa Išmiegosim. Vyrų Oktetas Aidai. 
Koja, Koja Polka ir Linksmų laikų Polka. Orkestras.
Paskutinis Sekmadienis Tango ir Vyrai Užkim. Fokstrotas. Solo Ša-

baniauskas.
Nutilk, širdie Tango ir Kanarkų Fokstrotas. Solo Šabaniauskas. 

Jonelio Polka ir Dariau Lyseles. Solo Šaukevičius ir Orkestras. 
Bridgeporto Polka ir Diana Polka. Jezavito Orkestras.
Klumpakojis Polka ir Šok, Mergele, Polka, Lietuviškas Orkestras. 
Kaip Gi Gražus ir Pas Darželį Trys Mergelės. Vyčienės ir Miliaus

kaitės Duetas.
Dzūkų Dzyvai ir Zanavykų Prašmatnybės Polka. Lietuvių Taut. Ork. 
Tykiai, Tykiai ir Visur Tyla. Solo Babravičius.
Našlaitės Kapas ir Griovėsių Gėlelė. Pupų Dėdė ir Dėdienė.
Tu, Lietuva ir Dru-Lia. Pupų Dėdė ir Dėdienė.
Kai Aš turėjau ir Kam Šeri Žirgelį. Vanagaitis ir Olšauskas. 
Marcinkonių Polka ir Virginia Polka. Orkestras.
Dzinguliukai ft* Gyvenk, Juokis ir Mylėk. Duetas su Orkestrą. 
Geismai ir Svajonės ir Oželis. Kvartetas su Orkestru.
Vainikas 1 ir 2 dalis. Lietuviškų melodijų rinkinys. Orkestras.

Rekordus siunčiame ir Paštu į kitas šalis. Amerikoje už per
siuntimą ir supakavimą dar extra $1.50. Kanadon 2.50. Siųsdami re
kordų užsakymą siųskite kartu ir pinigus C.O.D. rekordų nesiunčiame.

JOS. F. SUDRIK FURNITURE, INC.
3241 So. Halsted St. Tel. CAlumet 5-7234

CHICAGO 8, ILLINOIS
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“NEW ERA” shampoo
Sveikinimų Korteles 

visoms progoms!

Norite nekiln. turtą pigiai pirkt 
arba greit ir gerai parduot — 
kreipkitės j šią įstaigą.
Ptirūplnam gerom sąlygom paskolas

A. BUDRECKAS, REALTY
4081 ARCHER AVĖ. LA. S-S884

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 

visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2785 W. 71st St. — WAI. 5-6015

Gamintojas NEW ERA, Nauja Ga
dynė, shampoo

Nauja Gadynė — shampoo.
Tai labai geras shampoo, kurį jis

pats vartodamas 40 metų — nei žū
sta, nei plinka. Tas pagal specialią 
formulę pagamintas mišinys iš co- 
coanut alyvos ir jo išrastų priedų 
labai švelnina galvos odą. Siųskite 
$2.00 už 8 oz. bonką. —

FRAKAS BITAUTAS
302 So. Pearl Street 

DENVER, COLORADO

lllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllillllllll

10
Puikių spalvotų kortelių lietuviškai 

vaizduojančių 4 metų dalis

$1.00 '
Pagerbkite savo brangiuosius meniš
ku sveikinimu. Užsisakykite dabar, 
siųsdami $1 adresu:

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8, ILL.

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-LNSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 SL 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. Ir sekmad.)

REAL ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI 

K. MATONIS,
Namų PRospect 8-2071

Medinis 5 kamb. 2 micg. ir porčlų 
kambarys. Centr. Sild. — alyva. Ho- 
man ir 63 apyl. Didelis sklypas. Daug 
gelių ir medžių. $14,500.

Mūrinis su maisto krautuve Ir 4 
kamb. butu. $100,000 metine apy
varta. Marųuette Parke.

Medinis — krautuve ir 5 kamb. 
Labai gerai einantis biznis, Įkainuo
tus skubiam pardavimui. Brighton 
Parke.

Mūrinis 4 kamb. Centr. Sild. Guge 
Parke. 10,500.

Mūrinis 3 bt. ir krautuve Brigh
ton Parke.

ŠIMAIČIAI
Realty, Bu ii dera, Insurance

2737 West 43 St.

CLilside 4-2390

BY OWNER 
ANTIOCH

Year ’round home on tvooded lot 
on Kast Loon Lake, 3 bdrms., comp. 
liv.-dip. rm. natl. firepl., cab book- 
case, sun perch, cab. kit., full bcmt.. 
oil ht., 2 car gar. Lot 132x224. 
Lake rights, swimming and fishing. 
Mušt be sleen to be appreciated.

Very reas.
Antioch 478.12.

TT. MARIJONŲ

STOVYKLA
BERNIUKAMS

Arti Chicagos

Hinsdale, III., apylinkėje

Sezonas prasideda liepos 7 d., 
1956 m.

s
Priimami berniukai nuo 10 me

tų iki 16 m.
Pagal susitarimą priimami 

berniukai ankščiau ir jaunesni.
Pirmosios savaitės vyks griež

toje lietuviškoje programoje. 
Kreipkitės:

RE V. VICTOR RIMŠELIS, MTC., 
Marlan Hills Semlnary 
Clarendon Hills, III.

Tel. HINSDALE 1441

DAINUOK
12 dainų rinkinys vienam ir 
dviems balsams su fortepionu. Me 
lodiją ir žodžius parašė Jonas 
Gvazdaitis. Fortepionui pritarimą 
patvarkė Juozas Žilevičius.

Kaina $2.50 
Užsakymus siųskite: 

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO, ILL.

Šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.
N ORVILA-KURŠIUS

REAL ESTATE SALES 
2600 West 59th Street 

Visi telefonai: PRospect 8-5454

LONG WAY HOME
Eksieu eapNE SP6CIALIZEP IN PPEEINff 

WHITE MEN CEOA INDlANS.ONE OF I4« MOST
remarkable explotts aas tzatkimg ccwn 
a capt 1 ve, *eeeiN« him, aso tceckin* eack

0OOMU.E9 TOCIVIUZATMN-ALL IN 
*4 PAVS !

^5)6 INffc

tiviųG*

ooo

Pasinaudokite “Draugo” Ulassified skyriumi.:

Sukaktuvinių Metų Dovanos T au py to j a ms

SHor in ygur MgtGMacRHboo 
SAVE WITM

CRANE SAVINGS-
2555 W„ 47th STRBTF

Šiais metais Crane Savings mini savo 30 metų 
sukaktį. Šia proga bendrovės vadovybė nutarė 
duoti dovanų visiems naujiems ir seniems tau- 
pytojams. Štai jos:

1. Kas atidarys nauja sąskaitą arba padės į senąją $50.00 ar 
daugiau, tai gana dovanų bendrovės laktą su termometru 
arba puikią piniginę.

2. Kas padės $150.00 ar daugiau', tai gaus stiprų ir parankų 
plastikinį arba nailoninį shopping bag (krepšį pirkiniams).

3. Kas padės $500.00 ar daugiau, tai gaus saugią dėžę doku
mentams laikyti arba perlų karolius.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

255S West 471h Street Ufayette 3-1083
B. R. Pietkiewici, prei.; E. R. Pietklewic«, sekr. Ir advokatai

Mokame aukfttun dividendus. KeOiuojame čekius. Parduodame 
Ir lžperkame valstybOs bonus. Taupytojams patarnavimai veltui. 
ATIDARYKITE SĄSKAITA 0IANTHEN. APDRAUSTA IKI $10,000

DARBO VAT.ANDOS: plrmad. ir ketv. nuo 0 iki 8 vai. vak.; 
antradienį ir penktadienį nuo 8 iki S; trečiadienį uždaryta, 
o Šeštadieniais nuo 8 valandos iki vidudienio.

STRAIGHT SHOOTING
^lASS PCOOUCTION OC TH6 pamou® colt 
SIK-9H00TEK WAS B6&UN WU6N 9AMUEL 
COLT COMMI65IONEO THE MANUPACTuRe 
OP H« 1NVPNT1ON TO THE SON OP ELI 
VVHITN6V INV6NTOR OP THE COTTON 
fi'N.THIS SrVSMOOTee WAS AN 
1MCBOL6MENT ON A PREVlOUSLV 
OEVELOPEO FIVE-9HCOTEB U960 BV 
THE TEXAS HANSEKS.

faVBAV comes UtOUHO I

7 -

WHEN FAV (JAV COMti ABOUNO. IT MEAMS MAKE VOMT
PAV OAv A SAV/MS9 CAV- ANO OO 50 ©V SvSTEMATiC PuBCHASE 

op u t *svxM»s OOMOa/

........................................................................................................ .

UŽ LIETUVOS 
LAISVĘ KOVOT
dar ffepervėlu. Agituot ir 
reikalaut, kad maskoliai 
kraustytus lauk iš Lietuvos, 
—tai visų gerų lietuvių pa
reiga.

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo
kus.

40 Įvairių vokų $1.00

Užsakymus ir pinigus siūs 
kitę:
DRAUGAS

2334 So. fOakley Avė. 
Chlcago 8, Illinois
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TELĖVIZIJA- RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3248 So. Halsted St. CAlumet 5-7282

BARGAIN PRICE. PARK RIDGE 
Bv owner. 5 yr. old. frame semi- 
ranch; expandable. Large L shape 
liv-din. rm., 2 bedrms., full bsmt.; 
drapes; liv. rm. 22’xl3’. Fully 
landscaped $22,900. 2907 Oakton, 
TAlcott 3-5784.
MARQUETTF. PARKE

Mūrinis — 2 po 6 kamb. Garažas. 
Mūrinis — 2 po 5 kamb. Garažas. 
Mūrinis — 6 ir 7 kamb. Garažas.

BRIGHTON PARKE
Mūrinis — 3 po 4 kamb. Garažas.

. VENTA REAL ESTATE 
4409 S. Eairfiel Avė.

Ofisas atdaras nuo 5 vai. vak. iki
8 vai. šeštad. ir sekmad. visą dieną. 
Tel. darbo metu LAfayette 3-3881. 
Kitu laiku LAfayette 3-9027, arba 
VI 0-9440.

CRYSTAL LAKE — B Y 0WNER
Ranch home on corner lot, 3 blocks 
from lake. 2 yrs old. Plast. walls, 
oak flrs, large knotty cedar and 
cer. tile kit. Tile bath. 2 bdrms. and 
den. Living rm. with picture win- 
dow. Auto. oil ht. Alum. combin. 
storms and screens. 1J4 car garage. 
$12,600 or make an offer.

CRYSTAL LAKE 1363W2

LAKE ZURICH—Leav. city, mušt 
sėli 2 bdrm. Ranch with family 
rooms;, 2 car gar., appl. storms, 
water softener, carpgt., venitian 
blinds, city sewers-water. Close 
to lake. GEneral 8-6222

PALATINE

Rustic ranch home, paneled in 
fine woods, wood burning crab 
orchard fireplace, large new 
horse barn; 8 acres beautiful 
oak and hickory woods; creek; 
acreage alone good investment 
at $35,000. Leaving statė, imm. 
possession.

PALATINE 13R2

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

3133 So. Halsted St 
Ph. DAnsbs 6-1793 

Padeda pirkit! - parduoti aamua 
ūkius, blsnlus. Parūpina paskolas 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarkė 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

PROGOS — OPPORTUNITIES

By Owner
Grocerland Store

Good Nortb side trans. corner lo- 
cation, Meat Market, produce — 
bakery. Excel. opp. for butcher, 
donble store. RAvenswood 8-2490

By owner
ROOMING HOUSE

N. W. 5 unitą, 6 rms. owner, 
oil ht. Gar. Bus. and building. 
New foundation, new wi-ring. 

Reason.
JUniper 8-2560

AUTOMOBILEh — TRICKS 
Automobiliai — Sunkvežimled

V I K TO RO K O 2 I O O 8 
UetnvlAka gazolino atotia Ir imto 

teUaynuue
atliekami motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
BDSUELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai
LIPT. APDRAllDŲ AGENTefRA
Visų rOAlų apdraudos. Antomobt 

tlų finansavimas. Notariatas. Valsty 
bto patvirtintos kalno*.

Prie* darydami apdrauda* kltw 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAIbrook B-M71

INTERSTATE INSURANCE AGENCT* 
BIOS S. Aablnnd Avė., Chlcago 3«, III

Remkite dien. Draugi

SECRETARY
Tliis is your opportunity to bo- 

come assoeiated witb a leading 
Company. This is a position witb 
a definite futuro.

RIX|UIREMENTS:
Sliorthand, 90 words per minute; 
typing 60 words per minute. 
Forty liour week.

BENEFITS

• 24 tvorking days, paid 
vacation

• 8 paid bolidavs per year
• Generous siek leave, retire- 

ment plan, bospital and 
Insurance program. Pilone

MR. C. E. DREW
COlumbus 1-1278

' LOCAL OFFICE OF

S A N D I A
CORPORATION
A subsidiary of tbe Western

Electric Company, engaged in 
researcli and developnient o E 
nuclear weapons.

Waitresses
FULL TIME or PART TTME 

GOOD TIPS 
“The Enterald Room”
GRAEMERE HOTEL 
3400 W. Washington

HELP WANTED — VYRAI

REIKALINGAS BARTENDERIS,
vyras arba moteris. Turi kalbėti 
angliškai. Teirautis po vai. va
kare pas Stanley.

DRexell 3-8514

"building^ & remodeld5g"

VIKTORAS ŠIMAITIS 

General Contractor

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4228 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insurance 

2737 West 43rd Street

KONTRAKTO RIUS 
STANDARD BUILDERS, INC. 
2523 W. 09 st. Oblcagn 29, I11M

PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. P. PETRAUSKAS — stot. vedėjas
Lietuvių Statybos Bendrovft:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• įrengia aluminijaus langus ir 

duris.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS
2717-19 West 7lst Street

building contractors 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIII

ĮĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU 
1 LIETUVIU STATYBOS 
E BENDROVE

MŪRAS '
| BUILDERS, INO. |
| Stato gyvenamuosius na- = 
E mua, ofisus ir krautuves pa- = 
= gal standartinius planus ai = 
? individualinius pageidavimus. = 
į Įvairūs patarimai statyu =
4 bos bei finansavimo reika- =
1 laia, skiciniai planai ir na- =
2 mų įkainavimas nemokamai. E
5 Statybos reikalais kreiptis E 
E į reikalų vedėją šiuo adresu: E

| JONAS STANKUS|

niiiiiiiiiffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

ŠILDYMAS
i A. Stančiaoskas fa* A. Lapkus 
natoliuoja visų geriausių Ameri- 
coa firmų gazu ir alyva kūrena
mu pečius (furnaoes), visų dy- 
ižių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) Ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 8. 49th COURT, CICERO 

TeL OLymplc 2-9311 nno 8 vai
ryto iki 5 vai. vakaro. 

Telef. nno 5 vai. vak.: OLympI
2-6752 ta* OLympto 2-8492

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu: Virginia 7-6640.
iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiimmiiiiii

PLATINKITE “DRAUGĄ”



Pirmadienis, liepos 9 d., 1956 DDENRAATTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

BALIONAI IR LIETUVĄ PASIEKĖ

f

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugu
mą ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
610,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
J

lė TOLI IR ARTI Mf
NAUJI (M>£U TROK4I-NAUJAUSI KRAUSTYMO (RANK/AI 

ilgu Merų fvmmMAs-p,eus ir spiningas JWTARNJMNAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 S t. CHICAGO 36, ILL. Td. WAIU>olc 5*9209

Perskaitę dienr. “Draugą”, duokite jį kitiems.

Perskaitę «licnr "Draugą”, duokite jį kitiems.

f Pelnykite 2% už

Sovietų okupuotuose kraštuo
se, ypač Čekoslovakijoje, balio
nais numestų atsišaukimų pa
skleidimas gyventojuose kelia 
didelį susidomėjimą. Sovietai 
tuo labai susirūpino.. Pirmiau
sia kovai su balionų akcija bu
vo įpareigoti vietos komunistai 
ir komunistinis jaunimas. Įpa
reigotieji turi dieną ir naktį bu
dėti, kad, nukritus atsišauki
mams, juos tuojau pat sunai
kintų. Tačiau, • kai tokių balio
nų pasipylė daugiau ir masę at
sišaukimų buvo neįmanoma su
rinkti, talkon atėjo sovietų nai
kintuvai. Jie paruošttes stovyje 
būriais stovi Čekoslovakijos pa
siniuose ir turi uždavinį pasiro
džiusius balonius pašauti, kad 
tuo būdu sutrukdytų atsišauki
mų paskleidimą okupuotose 
kraštuose.

Besidomį atsišaukimais susi
laukia griežtų bausmių. Vienas 
čekų komunistų pareigūnas, ku-

ft menkos moters galia
Statistiniai duomenys rodo, 

jog amerikietės moterys kont
roliuoja 70%
turto. Be to jos kontroliuoja 
80 — 85% gyventojų perkamo
sios galios; joms priklauso dau
giau kaip 65% visų Amerikos 
sutaupų; jos turi beveik pusę 
visų JAV įmonių akcijų. Mote- 

============================= e

PRADEDANT LIEPOS MEN. 1 DIENĄ

Už visus indėlius įneštus iki liepos 16 d. bus
mokami liepas 1 ii. nustatyti nuošimčiai,

Atdara kasdien 
Pirmadieniais -- Penkta

dieniais imtinai 
nuo 9 vai. ryto iki 

2 vai. popiet. 
Ketvirtadieniais nuo

B iki 8 vai. vak.

rys yra visų Amerikos gyvybės 
draudimo bendrovių polisų tu
rėtojos, nes daugiausia vyrai, 
apdrausdami savo gyvybę, poli
są užrašo žmonos vardu. Ka
dangi Amerikietė moteris, pagal 
statistinius duomenis, ilgiau gy
vena negu vyras, tai visdėlto 
jos dar spėja pasinaudoti savo 
vyrų gyvybės apdraudomis.

Po 10 metų nusiskuto 
barzdą

Vienas austras1 Josef Rupp iš 
Him'bęrgo 1945 m. pasižadėjo 
nesiskųsti tol, kol nepasitrauks 
iš Austrijos paskutinis raudon
armietis. Po 10 metų pagaliau 
Rupp susilaukė dienos, kada ga-. 
Įėjo nusiskusti. Rašoma, kadi 
skutimo apeigos buvo nepapras
tai iškilmingos, grojant orkest
rui ir dalyvaujant viso miesto 
gyventojams, kurie, Rupui barz
dą nuskutus, šoko ir vaišinosi 
vynu iki vidurnakčio. Dabar 
Rupp atrodo žymiai jaunesniu, 
ris buvo įpareigotas dalyvauti 
akcijoje renkant pasklidusius 
atsišaukimus, namo parsinešė 
atsišaukimų, nukritusių su ba- 

viso Amerikos 1 lionais. Netrukus po to parei
gūnas buvo suimtas ir depor
tuotas.

Dabar jau aišku, kad baloio- 
nai su atsišaukimais pasiekia ir 
tolimesnes sovietų okupuotas 
sritis. Praėjusiais metais pa
siekė ir Lietuvą Kretingos ir 
Širvintų rajonuose. Tai vietos 
gyventojams padarė didelį įspū
dį. Pastaruoju laiku Kremliaus 
despotai labai išsigando balio
nų. Jie bijo, kad panašūs ba
lionai neprdaėtų kristi Krem
liaus raudonojoje aikštėje. To
dėl ir išgalvojo nebūtų dalykų. 
Dabar spaudoje ir per radiją 
sovietai varo tįidžiauBią propa
gandą prieš amerikiečius, (m)

Tremtiniai kasa auksą 
sovietams

Skelbiama, kad pasaulinė me
tinė aukso produkcija siekia 
1,200 tonų. Statistiniai duome
nys rodo, kad vien tik sovietai 
jau gali siekti trečdalį pasauli
nės aukso produkcijos.

Toks staigus sovietų auksu 
praturtėjimas daug kam tapo 
sunkiai įspėjama mįsle. Tačiau 
specialistams seniai žinoma, kad 
Rusijos plotuose yra galimybės 
aukso kasykloms. Jau caro lai
kais buvo kreipiama daug dė
mesio galimai daugiau pakelti 
aukso iškasimą, tačiau visos pa
stangos baigėsi nesėkmingai. 
Tik XVIII amžiuje pavyko pa
čioje Sibiro šiaurėje, Lena upės 
pakraščiuose, atrsti daugiau 
aukso, bet dėl nepalankių gam
tos sąlygų ir ypač dėl paties 
aukso nedidelio procentingumo 
jo produkcija nebuvo žymiau pa

kelta. Sovietai pastaraisiais me stroi”, dabar vyksta intensyvus 
tais ėmė kreipti daugiau dėme
sio į aukso jieškojimą ir jo iš
kėlimą iš žemės gelmių. O tai 
daryti vertė juos trūkumas kai- 
kurių žaliavų vidaus rinkoje, 
kurių padengimas reikalingas 
svetimos valiutos arba aukso.
Šitos aplinkybės buvo pačios 
svarbiausios, vertusios sovietus 
didinti dėmesį aukso kasimui.
Po ilgų tyrinėjimų sovietams 
pasisekė Sibiro rytuose atrasti 
turtingus aukso klodus.

aukso kasimas. Nežiūrint dide
lių šalčių, ypač žiemos metu, 
kurie pasiekia daugiau 60 laipu
mų žemiau nulio, darbas nėra 
nutraukiamas. Čia dirba apie 
5 milionai darbininkų, kurių 
daugumą sudaro politiniai trem 
tiniai, kurie sovietų vadinami 
“savanoriais”.

Nėra abejonės, kad šitoje nau 
joje vergų stovykloje yra ir lie
tuvių, ir kitų pabaltiečių, kurie 

Prie pat Lediniuotjūrio, srity- į gyvena sunkiausiose sąlygose,
je, kurią sovietai vadina “Dal- kasdami sovietams auksą, (m)

FREE PAItKING

I

MEMBERS,
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE 

CORPORATION '

Visos Drovers Taupomosios Sąskaitos yra, apdraustos 
iki $10,000 per Federal Deposit Insurance Corporation. 

Atidarykite taupomąją sąskaitą šiandien.

^Ilmiers llanlis
47th Street & Ashland Avenue YArds 7-7000

NUO 1883

Naujasis Testamentas 
Šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAI 
SKVIRECKAS — Kauho Arkivye 
kūpąs Metropolitas. IV laida. Iš 
leido "LUX” .1947 m. Štutgarte 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

^DRAUGE” 
2334 $4, Oaktey Avė.

4Chicaqo 8, Illinois
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10 ATSAKYMU, KODĖL APSIMOKA TAUPYTI 
STANDARD FEDERAL TAUPYMO IŠTAIGOJE

1. STANDARD FEDERAL yra tvirčiausioji taupymo įstaiga visoje Chi- 
cagoje.

2. Nuo 1909 metų ji visiems išmokėjo pagal pareikalavimą.
3. Josios turtas yra virš $58,000,000.00.
4. Atsargos Fondas virš $4,800,000.00.
5. Grynais pinigais ir valstybės bonais turi virš $8,000,000.00.
6. Namas, voltai ir visi įrengimai, verti daugiau milijono dolerių, bet 

knygose jų vertė rodoma tiktai $1.00.
7. Paskolos veteranams, dalimi J. A. Valstybių valdžios garantuotos — 

$35.000,000.00.
8. Visi STANDARD FEDERAL direktoriai yra lietuviai.
9. Padėjus taupyti pinigus prieš 11-tą kiekvieno mėnesio dieną, dividen

das mokamas nuo pirmos.
10. Saugumo atžvilgiu nėra panašios įstaigos, kaip STANDARD FEDE

RAL, visoje Chicagoje.
Norėdami perkelti savo sąskaitą į STANDARD FEDERAL, atskies

kite knygutę, o mes mielai kitus reikalus sutvarkysime.
CHARTERED AND SUPERVISED BY THE UNITED STATES GOVERNMENT. 

Membsr of Federal Savings & Loan Insurance Corporation.

JUSTIN MACKIEWICH, President
ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien, įskaitant šeštad., nuo 9 vai. ryto Iki 4 vai. po pietų. 

Ketvirtadieniais nuo 9 vai. vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma.
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STANDAEI) ITDERAL S\UMiS
•imt i

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

4197 ARCHER AVĖ , CHICAGO 37 
PHONE: Vlrqinio 7-1141
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A. A.
anthony verkutis 

(Willis)
Gyveno 2321 W. 69th St.
MirC llepoB 5 d., 1956, 11:45 

vai; ryto, sulaukęs puses am
žiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ma
žeikių apskričio. Viekšnių pa
rapijos, Migių kaimo.

Amerikoje išgyveno 45 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

me žmona Caroline (Gerdaus- 
kaite), 2 dukterys: Ann, žen
tas Walter Alęlūnas ir Fran- 
ces, žentas John Scripp, sūnus 
Joseph Willis, marti Geraldinė,
3 anūkai, brolis Charles, bro
lienė Mary Ir jų šeima, ffyv. 
Michigan, kiti gimines, drau
gai ir pažįstami. Lietuvoje li
ko 3 seserys Ir 2 broliai.

Kūnas pašarvotas Mažeikos- 
Evans koplyčioje 6845 S. -Wes- 
tern Avė.

IjaicTotuvės įvyks pirmad. lie
pos 9 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į švenč. Pa 
neles Gimimo parapijos kapl- 
nčS. Nuoširdžiai kviečiame vi- 
tųis: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti liose laidotu
vėse.

Nuliūdę: žmona, dukterys, 
sūriusi, žentai, marti ir anūkai.

laidotuvių direktorius Ma
žeika Evans. Tol. REpublic 7-
8600.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste 1

Telef. — CEdarcrest 3*6335

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA a EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Ava. Air Conditioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8801 Aatomobiliama vieta

Tteraa, kurie gyvena kitose mieste dalyse; gausime 
koplyčia arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 30. WESTERN AVĖ. 1410 30. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 

TOvrnhall 3-2109

A. A
JONAS ANDRIKIS

Gyveno 7052 S. Winchester 
Avė., Chicago, 111.

Mirė liepos 8, 1956, 2:30 vai. 
ryte, sulaukęs pūslės amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Ra
seinių apskr., Girkalnių para
pijos, Misijonių kaimo.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me: brolis Pranciškus, brolie
nė Ona ir jų vaikai: Bernice 
Brill ir Luacyack, brolis Frank 
Andrik i rjo šdmo.

Lietuvoje pasiliko 2 seserys: 
Ona Pudokas ir Marcelė And- 
riklūtė.

Kūnas pašarvotas Mažeika- 
Evans koplyčioje, 6845 S. Wes- 
tern Avė., Chicago, III.

Laidotuvės^,, įvyks trečiad., 
liepos 11, iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas. J Gimimo 
Panelės švenčiausios parapijos 
bažnyčių, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų. I*o pamaldų bud nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame Visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laiobtuvėse.

NniifMę: broliai, brolienė, 
seserys, Ir kiti giminės.

laidotuvių direktoriai Mažei 
kų-Evans, Tel. REp. 7-8600.

A. A,

JONAS LABINA
Gyveno 3933 W. Gladys
Daug metų gyveno Rock- 

ford, Iii.
Mirė liepos 7, 1956, 3:00 vai. 

ryto,
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Bir

žų apskr, Biržų parap., Kute
lių kaimo.

Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko d/ideliame Nuliūdi

me žmona Sophia-Baliukaitė, 
duktė Valerija, jos vyras Wal- 
ter Valentas, 3 anūkai: Donald, 
Richard, Judy, brolis Petrasi, 
Jo žmona Ona, brolio vaikai: 
Petras, jo žmona Bernice, dūk 
tė Aitce Miskis, jos vyras An
tanas, giminaičiai: Fabijonas 
Štriska su šeima, Emilija Kar 
nauskas su šeima ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie Garfield Park 
Vyrų Ir Moterų D-jos, Chica- 
gos Lietuvių D-jos, Jenitorių 
Unijos, Amerikos Piliečių Lie
tuvių Klubo, Hoekford, 111.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 1410 So. 
Both Avė., Cicero.

laidotuvės įvyks antrad., lie
pos 10 d., Iš koplyčios 1:00 v. 
po pietų bus nulydėtas į kapi
nes.

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

Nuliūdę: žmonų, duktė, bro
lis ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Anta
nas B. Petkus, Tel. TOwnhall 
3-2109.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

TeL TA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330 34 Seutb Caliiornia Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHTCAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambul&nsų patarna
vimas dieną Ir nak
tį. Reikale šaukite
ms

PETRAS BIELIŪNAS

lies turime koplyčias 
visose Chicago* ir 
Roselando dalyse b* 
uojau patarnaujame

4348 S. CALIIORNIA AVĖ. TeL LAfayette 3-3572

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGEMYBGS

Pardavimas ir taisymas 
2846 W. 69th SI. REpublic 7-1941

JONAS GRADINSKAS
Kambarių vėsintuvai, vėdintu vai; radio: vokiški, kišeniniai, nešio

jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomii
J. G. TELEV1SION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
TAISYMAS GARANTUOJAMAS RASTU — 100%

J

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LJTUAN1CA AVĖ. tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 W«t 18tta STREET Tel. SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 1VOODSIDE Rd., Riveraide, DL TeL OLympic 2-5245

PQVILAS‘h RI0IKJks
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911.

LEOHARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. TWL COmniodore 4-2228

JURGIS F. RUOMIK
3319 8. UTCAN1CA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139 ,

VASAITIS — BOTKUS
106 S. SOth AVE., CICERO, M. Tel. OLynųfa t-10ei

ŽIGMUMD (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET vanta 7-6781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. mth STREET 
2814 W. TSrd PLACE

REpuUle 7-1313!
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X Tėvų Marijonų rėmėjų 10 

skyr. Bridgeporte paaukojo 
naujai statomai Tėvų Marijonų 
koplyčiai dviems kandeliab
rams prie didžiojo altoriaus įsi
gyti, 500 dol. Tėvai Marijonai 
reiškia nuoširdžią padėką.

X Dipl. inž. Juozas Rasys- 
Rasčiauskas su šeima buvo at
vykęs iš Bostono, Mass., į Dai-j 
nų šventę ir Kultūros kongresą, 
kuriame jis aktyviai dalyvavo 
ir Am. Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų S-gos Centro Valdy 
bos vardu įteikė sveikinimus. 
Šia proga inž. R. aplankė Lie
tuvių Prekybos Namus, “Ne
ris” statybos b-vę, “Venta” En- 
gineering Co., Ine. ir “Mūro” 
statybos b-vę. šios sumaniai 
lietuvių vedamos įmonės pada
rė jam gerą įspūdį. Taip pat 
Rasiai aplankė savo svainį dak
tarą B. Beinorį su šeima ir kt. 
savo gimines bei skaitlingus pa
žįstamus. Jie buvo apsistoję pas 
Rasienės tėvus Ragauskus.

Inž. R. išsivežė įspūdį, kad 
Chicagos lietuviai gražiai ku
riasi. Pats inž. R. eina Bostone 
atsakomingas inžinieriaus pa
reigas.

X Min. Stasys Lozoraitis, be 
silankydamas Chicagoje, aplan
kė kaikurias lietuvių instituci
jas, neaplenkdamas ir Tėvų Jė
zuitų, kurių koplyčioje buvo su 
rengtos pamaldos už mirusius 
ir gyvuosius diplomatus. Pa
maldose dalyvavo ir min. Lozo
raitis su palydovais. Svečias su 
palydovais lankėsi ir vadinamo 
se tautinėse kapinėse, kur prie 
buvusio prez. dr. J. Griniaus 
palaikų padėjo vainiką.

X Dr. Br. Beinoris iš Wood 
Dale, III., liepos 5 d. išvyko su 
šeima dviejų sav. atostogų, ku
rias jis praleis dalyvaudamas 
liepos 9-13 d.d. įvykstančiame 
Saranac Lake, New York, gy
dytojų suvažiavime. Taip pat 
aplankys savo svainį dipl. inž. 
J. Rasį su šeima ir kt. savo gi
mines, gyv. Bostone, Mass.; be 
to Beinoriai lankysis įžymes
nėse vietose Naujojoj Anglijoj 
ir kt. rytinėse valstybėse.

X Aukų lapai, pagal kuriuos 
buvo surenkamos aukos, dar ne 
visi yra grĄžinti. Prašoma ne
delsiant grąžinti visus aukų la
pus, tuščius ar užpildytus, Fi
nansų komisijos nariui K. Ka- 
sakaičiui, 4719 So. Maplewood 
Avė., Chicago 32, III. Ypač Lie
tuvių Bendruomenės apylinkių 
valdybos prašomos paskubėti 
grąžinti aukų lapus, nes Dainų 
šventės komitetas nori atbaig
ti visą atskaitomybę kiek tik ga 
Įima greičiau. Visi Dainų šven
tės aukų lapai turi būti grąžin
ti komitetui, ė

X Grant Parko koncertai į- 
vyksta kiekvieną trečiadienį, 
penktadienį, šeštadienį ir sek
madienį 8 vai. vakaro ir tęsiasi 
apie pora valandų. Diriguoja ži 
nomi dirigentai, kaip Nikolai 
Malko ir kit. Programoje būna 
išpildomi žinomų kompozitorių 
kūriniai. Į koncertus įėjimas ne

. mokamas.

X Prof. K. Pakšto ir Laimos 
IJonaitytės pasikalbėjimas a- 
pie bolševizmą, buvo transliuo
jamas per WFJL stotį pereitą 
antradienį. Buvo paaiškinta kas 
yra bolševizmas ir jo žiaurumai 
Lietuvoj pirmaisiais okupacijos 
metais ir dabar.

x DAINA televizijos bei ra
dijo krautuvė ir taisymo dirb
tuvė perkeltą į erdvesnes patal
pas: 3321 S. Halsted Str., tel. 
CLiffside 4-5665.

KAUNO KATEDRA

Pro ją praėjo šimtmečiai besieliai, 
Pro ją kaip leda ižas Nemune — 
Pro ją skaistaus rugpjūčio debesėli

Kaip maldininkų giedanti minia.
O ji kaip motina gera ten tebestovį I
Mūs, klystančių vaikų, — ramybei, Dievo šlovei.

B. Brazdžionis
. —■------ 1 1 ■ =

x Vladas Butėnas vienas iš
kiliausių jaunųjų žurnalistų, pa 
rodė ypatingą sugebėjimą va
dovauti Dainų šventės spaudos 
reikaluose. Jis Įtemptai dirbo 
šventės pasisekimui ilgą laiką, 
vesdamas pasikalbėjimus spau
doje .rašydamas reportažus ir 
ragindamas kitus tam darbui. 
Kad Dainų šventė pavyko, Vla
do Butėno yra didis nuopelnas, 
tuo jis įrodė savo sugebėjimus 
vadovauti painiam ir atsakin
gam darbui. Jis ne tik vadova
vo Spaudos bei Propagandos 
komisijai, bet buvo ir centrinis, 
vyriausiojo, komiteto narys.

X Balto centre per birželio 
mėn. gauta 5,451.71 dol. aukų. 
Daugiausia aukų sudėjo Illinois 
valstybė. Čia surinkta 4,563.21 
dol. Vasario 16 d. gimnazijai su 
rinkta per birželio mėn. 2,933. 
25 dol. Daugiausia suaukojo 
taip pat Illinois valstybė: 2,009. 
50 dol. Drabužių ir avalynės su 
rinkta 2293 svarai.

X Dainų šventėje dalyvavo 

1145 choristai. Jie suvažiavo iš 
visų kraštų JAV ir Kanadoje. 
Iš viso dalyvavo 32 chorai. Iš 
kitur atvykusiems chorams 
vien kelionės išlaidos kainavo 
apie 14 tūkstančių dol.

X Mr. ir Mrs. S. Šidlauskai,
gyveną 10914 Edbrooke Avė., 
Chicagoj, UI., paaukojo $50 
"Draugo” Naujų Mašinų Fon
dui. Mieliems aukotojams taria 
me širdingiausią ačiū.

X Town of Lake LB apylin
kės valdybos narių Petro Šeš
takausko, Petro Menkeliūno ir 
Jono Litvino pastangomis Dai
nų šventės reikalui surinkta au
kų $42,50.

X Antanas Martiniais, besi- 
domįs kiekvienu mūsų kultūri
niu įvykiu Dainų šventei pas
kyrė 10 dol.

X Inž. Juozas ir Felicija Ur- 
beliai, gyv. Melrose Park ir ak
tyviai dalyvaują visuomeniftiam 
gyvenime, įsigyjo gražų rezi
dencinį namą. Draugai ruošiasi 
surengti įkurtuves.

X Juzei Zopel ir Mikalinai 
Kavaliauskaitei yra laiškų iš 
Lietuvos. Kreiptis Mrs. E. Lan
kauskas, 1839 S. 48 et. Cicero 
50, III. Tel., Townhal 3-6007.

X žurn. Stasys Mikaliukas 

ir jo žmona Stefa susilaukė dūk 
relės Laimutės-Julijanos, o aš
tuonmetis Sauliukas gražios se
sutės.

X Kan. J. Končius, šiuo me
tu gyvenąs Europoje ir besi
rūpinąs Balfo ir kitų šalpos or
ganizacijų reikalais, sveikinda
mas Dainų šventę atsiuntė ir 
10 dol. čekį.
' X Dr. Vladas Kuzma, dirbąs

South Town ligoninėje, vardu
vių proga iš savo esamų ir bu
vusių ligonių susiląukė nepap
rastai daug sveikinimų, kurie 
kartu dėkoja už jo didelį rūpės 
tingumą ligos metu.

CHICAGOS ŽINIOS
Poetė domisi Lietuva

Helery B. Maclaine atsiuntė 
mūsų dienraščiui savo eilėraš
čių rinkinį: “Mind if I Talk a 
While”. Knyga turi 40 puslapių, 
papuošta rankomis pieštu pajū
rio vaizdu. Autorė gausi religi
nėmis mintimis, atodūsiais į 
Dievą, šeimos meile ir apskri
tai meilės sentimentu.

Drauge su šia savo knyga at
siuntė ir perrašytų keletą lietu
viškų eilėraščių, kuriais ji susi
domėjusi, net norėtų išversti į 
anglų kalbą, įieško žodyno zir 
lietuviškai mokančio žmogaus, 
kuris jai patalkintų. Jos adre
sas: Helen Maclaine, 3409 Le 
Jeune Rd., Coral Gables 34, 
Fla.

Naujas "New World" 
redaktorius

Chicagos arkidiecezijos laik
raščio “New World” vyriausias 
redaktorius Th. Meehan paskir
tas Šv. Bazilijaus parapijos kle 
bonu. Į jo vietą vyr. redaktoriu
mi paskirtas ligšiolinis jo pava
duotojas kun. John M. Kelly,

Stato naują akademiją
Wilmette mieste, esančiame 

šiaurinėje Chicagos dalyje, sek
madienį prakasti pamatai nau
jai Loyolos akademijai. Iškil
mėse kalbėjo prel. J. F. New- 
man.

Lietuvaičių ligoninei 
$38,950

Loretto ligoninė, vedama Šv. 
Kazimiero seserų, gavo iš For
do fondo $38,950. Tai pusė šiai 
ligoninei Fordo fondo paskir
tos sumos. Kitą pusę gaus vė
liau. Ligoninė turi 150 lovų. Jai 
vadovauja sesuo Dorothea. Gau 
toji suma bus panaudota giles
niam ligoninės vadovybės iš
mokslinimui, įrengimui kamba
rio, kuriame ligonis galėtų ge
riau atsigauti tuoj po operaci
jos, įtaisymui naujų šviesų ope 
racijo3 kambary, naujiems įtai
sams virtuvėje. Be to — planuo 
jama išplėsti psichiatrijos sky
rių ir nupirkti kaikurių naujų 
mediciniškų įtaisų.

Universiteto koncertai
De Paul universitetas prade

dą savo vasaros koncertų sezo
ną. Koncertai įvyks Mažajame 
universiteto teatre, 64 E. Lake 
str., Chicagoje. Liepos 10 d. Ta
das Kozuch turės savo pirmą 
piano rečitalį, išpildydamas Ha- 
ydno, Brahmso, Liszto, Chopi- 
no ir kitų kūrinius; liepos 11 d. 
bus studentų koncertas; liepos 
17 d. bus koncertas baritono 
Robert De Vos; liepos 18 d.— 
studentų koncertas; liepos 20 
d. — pianistas R. Muczyrtski, 
liepos 24 d. — pianistė Katja

Andy; liepos 25 d. studentų re
čitalis; liepos 27 d. — Muzikos 
mokyklos choro koncertas, va
dovaujant prof. Rene Desogne. 
Koncertų pradžia — 3 vai. p.p., 
įėijmas visiems 'nemokamai.

Šitokios klausos 
moksleiviams

Specialios gydymo klasės 
prasidėjo Chicagos katalikų mo 
kyklų auklėtiniams trijose vie
tose: Šv. Klaros mokykloje 
6423 Woodlawn, Prisikėlimo pa 
rap. mokykloje — 5082 Jack- 
son ir Liurdo Dievo Motinos 
par. bažnyčioje 4640 N. Ash
land. Įsirašė 75, kurių klausa 
reikalinga gydymo.

Kalbės televizijoje
Naujai paskirtasis “New 

World” redaktorius antradie
niais ip trečiadieniais per 
WNBQ televizijos stotį apie 1 
vai. 25 min. popiet per Bob 
ir Kay programą pasakys reli
ginę kalbelę.

T
Pagerbė lietuvius»

Chicagos arkidiecezijos laik
raštis “The New World” palan 
kiai suminėjo Kultūros kongre
są ir Dainų šventę, o taipgi iš 
banketo įdėjo nuotrauką kard. 
Stritch, su tautiniais drabužiais 
apsirengusiomis lietuvaitėmis: 
Marija Raugas ir Petronėle Ci
cėnas, su Chicagos apygardos 
Lietuvių Bendruomenės pirm. 
dr. J. Bajerčiumi ir su banke
to programos vedėju kun. dr. 
J. Prunskiu.

Į Australijos misijas
Slovėnas pranciškonas Basil 

Valentin iš Lemonto vienuoly
no rugpjūčio 3 d. išvyks misi
jų darbams į Australiją. Jis 
dirbs tarp naujųjų imigrantų 
slovėnų Pietų Australijoje.

* . V* ‘ ■
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Grant Parko koncertai

Liepos 11 d. Grant parke, po 
atviru dangumi, diriguojant 
garsiajam N.> Malco bus išpil
dyta simfoniaė programa, da
lyvaujant smuikininkui H. Kol- 
ber; be to — bus ištraukos iš 
Garmen, atliekamos Dilvio In- 
sana.

Liepos 13 d. diriguojant N. 
Malco bus išpildyti Prokofjevo 
ir Čaikovskio kūriniai (ištrauka 
iš operos “Eug. Onieglh”). Dai 
nuos sopranas Gloria Lind ir 
baritonas M. Nekolny. Liepos 
14 ir 15 d. bus išpildomos iš
traukos iš prancūzų ir italų o- 
perų, vadovaujant Alfredo An
tanini Įdainuos tenoras B. Sul- 
Hvan ir sopranas Marilyn Cot- 
low. Koncertai tęsiasi nuo 8 
vai. v. iki 10 vai. Visiems nemo 
kainai.

MERGYT® NUVIJO 

PLĖŠIKUS

Dvylikos metų mergytės šauk 
amas ir jos pabėgimas išgąs
dino plėšikus ir jie pabėgo. Plė
šikai, iš viso trys, buvo įsiver
žę į Cadillac Home Supplies 
store, 3810 Lavvrence avė., Chi- 
sagoje. Vienas banditas kumš
timi smogė krautuvėje buvusiai 
mergaitei Robertai, 12 m. am
žiaus, o kitas revolverio kotu 
trenkė į jos tėvo, krautuvės ve
dėjo Ben Ehrlich, veidą. Mer
gaitė sušuko: .“Nemuškite ma
no tėvo” ir ėmė bėgti pro duris 
ir gatve. Banditai, trumpai pa
sitarę, paliko krautuvę ir pa
tys pabėgo.

Ramiai negulėtų
Kartą svečiuose viena plepi 

poniutė paklausė savo kaimyną 
A. Schopenhauerį:

— Jūs taip gražiai pažįstate 
lytis, kad gal net galėtumėt 
pasakyti ar šis liežuvis, kurio 
kepsnį aš valgau, yra karvės 
ar jaučio?

— Žinoma, bus jaučio, — at

sakė filosofas.
— O iš ko tamsta pažįsti ? — 

teiraujasi toliau poniutė.
— Jei tai būtų moteriškos 

lyties gyvio liežuvis, man ro
dos, jis taip ramiai ant lėkštės 
negulėtų...

Švelnus atsakymas sulaužo 
rūstybę, kietas žodis sukelia 
pyktį. —Patari. 15, 1.

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO

RUSAI PRARANDA 
SATELITŲ KONTROLĘ

Laisvojo Europos komitetai 
direktorius H. Gregory Thamas’ 
savo pasikalbėjime su spaudos 
atstovais Blackstone viešbuty
je, Chicagoje, pareiškė, kad ru
sai pamažu praranda kontrolę 
satelitinių kraštų. Centralizaci
ja palaipsniui silpnėja. ThOmas 
neseniai grįžo iš Europos, o į 
Ohicagą atvyko pasakyti kalbą 
Čekoslovakijos Tautinės Tary
bos ruošiamoje šventėje.

PAGAVO 110 BALANDŽIŲ

Bendrovė pakviesta išgaudy
ti balandžius Chicagos iškeltų
jų traukinėlių stotyse,, jau jų 
iki šeštadienio sugavo 110. Šias 
tai padėti septyniose stotyse.

UŽ $1,200,000 — VIETA
EKSPRESINIAM KELIUI

Chicagos miestas sutarė su 
New York Central geležinkelio 
linija, kad ši leis nuo 63 gatvės 
ir toliau į pietus panaudoti sa
vo geležinkelio bėgių plotą nu
tiesimui ant stulpų iškelto Ca- 
lumet ekspresinio kelio. Už tai 
miestas sumokės $1,200,000.

SUNKVEŽIMIŲ UŽ 
$28,000,000

International Harvester gavo 
užsakymą iš įvairių federalinių 
įstaigų pagaminti sunkvežimių 
už $28,000,000. Didžiausias už
sakymas — 1,664 kariuomenės 
sunkvežimiai.

# Iš Jurgiuko sąsiuvinio
“Kiekviena karve duoda 

pieno. O jeigu kuri pieno ne
duoda tai yra jautis”...

Atsargi motina
— Mamyte, mokytojas šian

dien mums parodys saulės už
temimą.

— Gerai, Jonuk. Bet tu, žiū
rėk, neik perdaug arti... -

B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00
I R

Paskolos Duodamos Namu Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS A LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, HL

CHAME SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, DL

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, DL

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct, Cicero 50, III., Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS t LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St . Chicago 8, Dl.

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I■
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

s CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad., penktad. Ir 
fteStad. G vai. ryto Iki 4:80 p.p.

Trečlad. 9 ryto Iki U vai.. 
Ketvlrtad. 9 vai. Iki 8 vai. vak.

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTO M OBILIS

u
T
U

FEDERAL
5AVING5

f'hnrtered * Sitporvtsert 
by the U. 8. Government

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karus,
ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 
savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau
pytą dolerį. ’

• Augštus dividendus išmokėjo visada be per- 
stojimo.

t

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne
šite savo banko knygutę.

• Pinigams padėti nereikia važinėti.

Juos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas. ,

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN l

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, III. 
Pilone VI 7-7747

JOHN J. KAZANAU8KAS, Prea

Chartered Ir Supervtaed by the United States Government

Įstaigos VALANDOS: Kasdien nno 9-tos ryto iki 6 vai. po pietų. Ketvirtadieniais n ne 9-tos valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų. Trečiadieniais visai neatidaroma
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