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ARABAI TEIGIA KAD DULLES VEDA JAV IKARA
Kauno miesto vaizdas šiandien

Karts nuo karto mums pavyksta gauti autentiškų žinių apie 
gyvenimą pavergtoje Lietuvoje. Čia pateiktos informacijos yra 
atsiųstos mūsų korespondento Vokietijoje, kuris turėjo progos 
jas išgirsti iš prieš keliolika dienų iš pavergtos Lietuvos atvy
kusio asmens lūpų.

Bažnyčios ne visos veikia. Iš

Įtempimas dėl Suezo kanalo 
nemažėja

krautuves. Iš to daug kas pra
lobo ir pralobsta. Mat, šitoje rin 
koje kainos būna net kelis kar
tus didesnės, nei oficialios — 
krautuvėse. Pvz., paprasčiau
sios rūšies cukrui oficiali kaina 
yra 8, 10 rub. už kilogramą, o 
juodoje rinkoje mokama iki 20 
rub. ir daugiau. Panašiai yra ir 
su visokiomis kitomis būtinomis 
prekėmis. Tik muilo paskutiniu 
metu kiek padaugėjo.

— Trūksta patalpų. Visus ge
resnius butus yra užėmę atėjū
nai. Jie apgyvendinami ir naujai 
pastatytuose namuose. Lietuviai 
priversti vargti palėpėse bei rū
siuose. Bet ir šitųjų sunku 
gauti.

Apie mokyklas

Mokyklų yra visokių — vidu
rinių, specialiųjų, augštųjų. Lie
tuvių kalba vidurinėse mokyklo
se kursas išeinamas per 11 me
tų, o rusų kalba per 10.

Dirbančiam jaunimui veikia 
vakarinės vidurinės mokyklos. 
Šiuo metu viena yra buv. Jėzui
tų gimnazijoje. Specialiose mo
kyklose rengiami felčeriai, aku
šerės, ligoninėms seserys ir t. t.

Technikumuose mokomi mon
teriai ir kt. specialistai. Amątų 
mokyklose dėstomas audimas, 
mezgimas, gelžkeliečiams reika
lingi dalykai ir kt...

Iš augštųjų mokyklų veikia 
medicinos institutas, chemijos 
ir politechnikos. Veikia kunigų 
seminarija, muzikos vidurinė 
mokykla ir konservatorija.
• Kandidatų į visas mokyklas 
daugiau, nei vietų. Todėl daromi 
konkursiniai egzaminai. Ypač 
reikalaujama rusų kalbos mokė
jimo.

Be atitinkamo kurso mokyk
lose, politinis lavinimas privalo
mas visiems. Be to, kuo augš- 
tesnė mokykla, tuo daugiau rei
kalaujama. Tam tikrą programą 
turi išeiti ir darbininkai.. 

(Pabaiga rytoj)

katalikų bažnyčių yra uždarytos 
Jėzuitų, Studentų ir Šaritkų, o 
iš evengelikų — prie Aleksoto 
tilto. Veikia Katedra, Vytauto, 
Įgulos, Prisikėlimo, Karmelitų 
ir Šv. Antano. Apie kitas pasa
kotojas neturėjęs tikslių žinių. 
Bet mano, jog ir kitos turėtų 
būti atidarytos. Uždarytosios 
dažniausiai panaudotos sandė
liams.

Prisikėlimo nebaigtoji statyti 
pritaikoma radijo fabrikui — 
nuimtas kryžius, platinami lan
gai, pristatomi nauji pastatai ir 
pan. Nebaigtoji statyti evan
gelikų bažnyčia paversta kažko
kia įstaiga.

Veikiančios bažnyčios gausiai 
lankomos. Bet moksleiviai, stu
dentai, tarnautojai ir kiti pa
reigūnai vengia. Bijo represijų. 
Pamaldoms skambina varpais.

Veikia stačiatikių cerkvės ir 
žydų sinagogos. Cerkves lanko 
daugiausiai čia gimusieji stačia
tikiai.

Laidojant privačiai dvasiškių 
dalyvavimas galimas; neleidžia
mas dalyvavimas laidojant vals
tybės lėšomis.

Vėlinių dienomis dar ir dabar 
žmonės uždega kapinėse žvakes.' 
Bet kareiviai su kita organizuo
ta chuliganija tyčia spardo jas 
kojomis bei mindo. Įvyksta susi
dūrimų ir būna areštų.

Kauno gyven tojai

Gyventojų Kaune yra visokių. 
Labai daug atėjūnų iš “plačio
sios tėvynės”. Jie sudaro apie 
pusę Kauno gyventojų. Yra ir 
žydų. Manoma, jog pastarųjų 
skaičius siekia jau iki 10.000. 
Nuo hitlerinio sunaikinimo daug 
jų išgelbėjo lietuviai kaimuose 
ir kitur. Verčiasi gerai — uži
ma įvairias vietas raudonųjų 
partijoje ir kitur.

Atėjūnai iš “plačiosios tėvy
nės” atsikraustė čionai kaip in
žinieriai, meistrai ir kitokie 
“kultūrintojai”.

Atsiranda ir amerikiečių.
* Amerikiečiais Kaune vadinami 

lietuviai, grįžę iš Pietų Ameri
kos. Grįžo paklausę raudonųjų 
agitacijos. Bet jaučiasi labai nu
sivylę. Sako, jie ir nepagalvoję, 
kad šitaip galėtų būti nualinta 
ir apiplėšta Lietuva bei išnai
kinti ir nuskurdinti gyventojai. 
Viso to jie niekad ir niekur nėra 
matę. Iš apmaudo kai kurie iš 
jų net žudosi — neišlaiko ner
vai.

Nedarbas didelis. Jis yra pa
lietęs pirmoje eilėje lietuvius. 
Bedarbių yra tiek akademikų, 
tiek kitokio išsilavinimo bei spe
cialybės mūsų tautiečių ir dar
bininkų. Nedarbą didina ypač 
atėjūnai, kurie yra užėmę ne 
vien svarbesnes tarnybas įstai
gose, pramonėje, prekyboje, bet 

, ir kitur. Nors ir dirbančiųjų už
darbiai yra tiek menki, jog dėl 
brangumo negali išsiversti. Pvz., 
yra tokių, kurie į mėnesį nesu
daro ir 300 rub. pajamų.

Tuščios krautuvės

• Istorijos institutas paverg
toje Lietuvoje numato išleisti 
savo “Darbų” tris tomus. Vil
niaus un-to lietuvių kalbos ka
tedra yra užplanavusi įvykdyti 
12 darbų, lietuvių literatūros ka 
tedra — 20 darbų, pedagoginio 
instituto lietuvių ir užsienio li
teratūros katedra numatė 21 
darbą, lietuvių kalbos katedra 
— 13 darbų. Šiuos darbus su
daro daugiausia individualiai 
rašomos monografijos ir diser
tacijos, tačiau ir pats Korsakas 
prisipažįsta, kad trūksta kolek
tyvinių platesnės apimties dar
bų. Pagaliau visi šie darbai tu
rės visą medžiagą nušviesti pa
gal “markistinę metodologiją”, 
tikriau sakant — būti bolševiki
ški.

Krautuvės yra tuščios. Vieto
je seniau buvusių pieno ir mė
sos gaminių vitrinose, dabar tik 
medžiaginės reklamos — imita
cijos. Todėl visa prekyba kon
centruojasi tiek vadinamoje 
juodoje rinkoje. Tik joje dar ga
lima gauti kaikurių dalykų. Kal
bama, kad į čia visokiais keliais 
suplaukia prekės, skirtos ir į
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Naujos pensijos
CHICAGO, III. — Socialinio 

Draudimo administracija, ku
rios adresas yra 1425 S. Racine 
Avė., Chicagoje, praneša spau
dai, kad prezidento Eisenhowe- 
ris jau pasirašė naują Sociali
nio Draudimo pakeitimą, pagal 
kurį invalidai darbininkai gali 
gauti pensiją nuo 50 m. am
žiaus, taipgi gali pensiją gauti 
ir vaikai 18 metų ir vyresni, 
jeigu jie tapo invalidais dar ne
turėdami 18 m. amžiąus. Paga
liau moterys gali gauti pensiją 
nuo 62 m. amžiaus.

Pagal šį įstatymą invalidai 
darbininkai, sulaukę 50 m. am
žiaus,, pensijas tegalės pradėti 
gauti sekančių metų liepos mė
nesį. Jų įrašymai jau bus pri
imami nuo šių metų spalio mėn. 
1 d.

Moterys jau gali gauti pen
siją, sulaukuusios 62 metus am
žiaus. Apdraustojo darbininko 
motina, jo išlaikoma, tam dar
bininkui mirus, jeigu jis nepa
liko žmonos ar vaikų, taipgi 
gali gauti pensiją sulaukusi 62 
m. amžiaus. Moterys, turinčios 
62 m. amžiaus, savo pensijas 
jau galės gauti nuo š. m. lap
kričio mėnesio, tačiau jos savo 
dalies nei kiek nepraras, jeigu 
paduos prašymą iki 1957 m. 
gruodžio mėn. Pensijas gali 
taipgi gauti motinos vaikų, ku
rie jau sulaukę 18 m. amžiaus 
ir kurie yra invalidai.

Maskva tebepliekia 
Staliną

MASKVA. — “Izvestijų” 
nr. 178 ilgame straipsnyje apie 
“'socialistinę demokratiją” vėl 
prisimena Staliną. Be parašo, 
taipgi redakcijos vardu einan
čiame straipsnyje, rašoma: 
“Aišku, Stalino asmenybės kul
tas atnešė rimtus nuostolius 
socialistinės demokratijos vy
stymuisi, masių kūrybinio ak
tyvumo ugdymui”.

Straipsnis dabar augština ko 
lektyvų vadovavimą kraštui.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Vyskupas Ambrose Pinger, Amerikos Romos Katalikų misi- 

i onicrius, buvo paleistas po 5 metų nelaisvės iš kalėjimo komunis
tų Kinijoj.

—Vakar prezidentas Eisenhoįver pirmą kartą po ligos pradė
jo žaisti golfą.

—Sgt. McKeon, kuris kaltinamas už 6 marinų mirtį, buvo Nu
baustas 9 mėn. kalėjimo.

—Egipto prezidentas Nasser atmetė kvietimą rugpjūčio mėn. 
16 d. tartis dėl Suezo kanalo. Vakar jis tarėsi 30 min. du sovietų 
ambasadorium Kisseler.

__ Rugpjūčio 4 d. Hebron, Ind., sudegė vagonas sN sieros rūgš
timi 25 vagonų traukiniui nuėjus nuo bėgių.

—Mossadegh, buvęs Irano premjeras, šeštadienį paleistas iš 
kalėjimo, atsėdėjęs S metus.

Išnaudojo gyvenančius Amerikos rabinai 
Sibire

MASKVA. — “Izvestijų” nr. 
177 net vedamajame pabrėžia
mas šūkis, kad šiemet Sovietų 
vyriausybė iš Sibiro kolchozų 
ir sovehozų privalo gauti nema
žiau vieno biliono pūdų (pūdas 
— 40 svarų) grūdų. Sovietai ne 
tik žmones tremia, bet dar ir iš 
tremtus apiplėšia. •

• Suomių “Iltasanomat” ži
niomis, 150 jaunų estų specia
listų, neseniai baigusių Talino 
augštąją technikos mokyklą, 
buvo tuojau pasiųsti į Sibirą, 
Tolim. Rytus, Centrinę Aziją ir 
Arkties sritis, kur jie turės dir
bti prie fabrikų statybos, elekt
ros jėgainių, kasyklose ir kt. 
Taigi, tas pat, kaip ir Lietuvo
je.

• Kokios iš tikro liberalė jimo 
politikos laikosi Chruščevas, 
sarkastiškai pažymi vokiečių 
spaudoje ši citata iš Chruščevo 
pareiškimo prancūzų kp. parei
gūnui Pierre Commins: “Aš ne
pakęsiu tiek pat bet kokios kri
tikos komunistų partijos adre
su, kaip negaliu pakęsti savo 
užantyje blusos”...

Karalienė Elzbieta, lankydama*! Marham, Anglijoje, aviacijos 
vykioje apžiūri tejy esatičian bombas. , ’

grįžo iš Rusijos
Penkių Amerikos rabinų de

legacija tyrželio 27 d. pirmą kar 
tą per 20 m. buvo nuvykusi už 
geležinės uždangos. Po trumpo 
sustojimo Danijoj rabinai pasie 
kė Latvijos sostinę Rygą, kur 
buvo patikrinti jų dokumentai. 
Iš ten jie išskrido į Rusiją, kur 
per keturias savaites aplankė 
tuziną miestų, nukeliavę 5,000 
mylių. Pasireiškęs antisemitiz
mas prie niekinamo Stalino da
bar yra atslūgęs, tačiau Rusijos 
žydai nežino ką atneš rytojus. 
Pranešama, kad visoj Rusijoj 
tėra labai maža sinagogų.

Bendrabučiai Kaune 
lojęir

MASKVA. — Norėdami sa
vaip perauklėti jaunąją kartą 
bolševikai plečia bendrabučių 
ir išimti vaikus iš tėvų įtakos, 
tinklą prie mokyklų. Kaune ir 
Klaipėdoje steigiamos naujas 
tokios bendrabutinės mokyk
los, kuriose ateinančiais mokslo 
metais bus 700 auklėtinių.

Arabų komentatorius praneša, kad JAV sekretorius Dulles 
veda Ameriką į karą norėdamas sutarptautinti Suezo kanalą. Si
rijos ambasadorius JAValstybėms dr. Fasid Leineddine praneša, 
kad Egipto vyrai, ginklai ir visą kitą yra parengta bet kokiem 
netikėtumam,

Sirijos ambasadorius teigia, 
kad Sirija matydama karo grės
mę jau prieš tris dienas pradė
jo mobilizaciją. Esą tokia Dulles 
laikysena, yra labai slidus ke
lias įvesti vidurinius rytus į ka
rą. Nors Nasser ir atmetė tri
jų vakarų didžiųjų pasiūlymą 
tartis, tačiau diplomAai teigia, 
kad numatytas 24 valstybių pa
sitarimas rugpjūčio 16 d. vis- 
tiėk įvyks. Vakarų diplomatai 
Maskvoje turi vilties, kad So
vietų Sąjunga dalyvaus konfe
rencijoj, bet jie taip pat mano, 
jog bolševikai norės, kad ir jų 
satelitai arba raudonoji Kinija 
tokioj konferencijoj dalyvautų.

Egipto prezidentas Nasser nu 
traukęs trumpas atostogas Alek 
sandrijoj sugrįžo į Kairą šešta
dienio naktį studijuoti susida- 
rusios padėties ryšium su šau
kiama konferenciją.

Šis svarbus 103 mylių ilgumo 
vendens kelias netikėtai pasida
rė galimo karo židiniu. Kaip 
skelbiama, Anglija jau įvilko į 
uniformas 20,000 iš 400,000 re
zervo vyrų. Diplomatinis judė
jimas pasireiškia ir Kaire. JAV 
ambasadorius Kaire Henry By- 
roade kalbėjosi su britų amba
sadorium Humphrey Trevelyan 
ir po to sutiko prancūzų pa-, 
siuuntinį Guy Dorget. Daugelis 
Egipto laikraščių antivakarie- 
tiškų vedamųjų rašo, kad trijų 
didžiųjų planai yra nesąmonė ir 
gangsteriški. Tuo laiku kai bri
tų trupės siunčiamos į artimas 
bazes prie Suezo kanalo, vado
vaujantys vyrai tiki, kad Suezo 
krizė bus išspręsta taikiai.

Tarptautines darbo
organizacijos posėdžiai

Ženeva. — Tarptautinė dar
bo organizacija, veikianti jau 
37 metus, per savo 39-jį suva
žiavimą Ženevoje svarstė visą 
eilę darbo žmonėms svarbių pro 
blemų. Į šią Darbo organizaci
ją, be vyriausybės atstovų; san
tykiu 2:1:1 įeina taip pat darb
davių ir darbėmių atstovai.

Rūpinantis, kad ši organizaci
ja būtų labiau universalinė, su
sidurta su sunkumais, kai į ją 
savo atstovus darbdavių ir dar
bininkų vardu atsiuntė Rytinio 
bloko valstybės. Dėl to kilo aš
trių ginčų, bet galiausiai buvo 
prieitas kompromisas, jog iš ry
tinių kraštų darbdavių atstovai 
konferencijos buvo išrinkti 
darbdavių grupėje komisijų na
rių pavaduotojais.

Organizacija rūpinasi taika, 
socialiniu teisingumu, skurdo 
panaikinimu. Per įvairias dis
kusijas kalbėjo daugiau kaip 
150 atstovų, tarp jų — 27 darbo 
ministeriai. >

• Nukritus italų kariniam lėk 
tuvui netoli Malpensa areodro- 
mo, Italijoje, žuvo 6 įgulos na
riai.

Žmonės nusiskundžia
bloga tvarka

(Tarybinėje “Tiesoje” karts 
nuo karto yra talpinami nusis
kundimo laiškai bloga sovietine 
tvarka.

Šių metų 136 numeryje Dot
nuvos ’ rajono kolchozininkės: 
O. Kuznecova ir O. Markūnie- 
nė bėdavoja apie vietinę par
duotuvę: “Parduotuvė darbo me 
tu dažnai būna uždaryta. O kai 
parduotuvė būna atdara, joje 
vis tiek yra maža ko nusipirkti. 
Čia dažnai nebūna druskos, ži
balo ir kitų prekių.”

Apie tą patį reikalą nusis
kundžia ir Kazlų Rūdos rajono 
durpyno darbininkai. Jie rašo: 
“Durpyne dirba apie 150 darbi
ninkų. Tačiau iki šiol Kazlų 
Rudes rajono kooperatyvų są
junga neatidaro parduotuvės, 
nors patalpos jąi paskirtos ir 
įrengtos. Dėl to, norėdami nu
sipirkti net pačių paprasčiausių 
dalykų, kaip degtukų ir druskos, 
darbininkai priversti važiuoti į 
Kauną.”

Gana charakteringas yra nu
siskundimas Vilniaus valgyklų 
tresto valgykla Nr. 42. Apie ją 
F. Dumčius rašo: "Birželio 2 d. 
šioje valgykloje man padavė 
ridikėlius, kurie buvo visiškai 
sudžiūvę. Kai paprašiau šviežių, 
kuriuos tuo metu nešė į bufetą, 
atsakė, kad pirma reikia išpar
duoti spėjusių išdžiūti.”
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Mahmoud Younis (viduryje), Egip
to prezidento Nasserio paskirtas 
Suezo kanalo vyr. direktoriumi. Nuo
traukoje jis yra rodomas su kitais 
to kanalo valdybos nariais.

• Padedant Vokietijos Ryti
nės zonos atstovybei Maskvoje, 
visai eilei vokiečių yra pavykę 
iš Sov. Sąjungos išvykti į Vokie 
tiją. Pereitais metais paleisti to
kie 358 vokiečiai buvo įkurdinti 
Rytinėje zonoje, o 160 išvyko į 
Vak. Vokietiją. Klaipėdos kraš
to vokiečiai rūpinasi, kad ir jų 
žmonės galėtų gauti dokumen
tus ir išvykti į Vakarus.

• Į Sibirą Klaipėdos krašto 
vokietininkai skelbia esant de
portuotų apie 20,000 Klaipėdos 
krašto vokiečių. Paskiausiu me
tu į Vak. Vokietiją yra iš Sibi
ro paleistas J. Raginat, kuris 
buvo nuteistas 20 metų. Iš Klai
pėdos miesto, Šilutės ir Pagėgių 
į Vak. Vokietiją pastarosiomis 
savaitėmis yra atvykusi Liliš- 
kių šeima, H. Bccker šeima, E. 
Krieg ir Martha Lindenau.

Kalendorius

Rugpjūčio mėn. 5 d.: SvČ. Ma
rijos Snieginės, Šen. Rintas ir 
Neminga.

Saulė teka 5:48, leidžiasi 8:05.

Oras Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse truputį šil
čiau. Temperatūra apie 80 1.
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Lakewood, Pa.

42-ji Lietuvių diena

42-ji Lietuvių diena šioje ang 
lių kasyklų apylinkėj bus pradė
ta rugpjūčio 15 d. anksti ryta. 
Lietuvių dienos rengimo ' komi
tetas visus sutiks ir informuos 
prie sodo vartų. Lietuvių gru
pės stengiasi užimti ir papuoš
ti savo stalus iš anksto. Didžiu
lėj ir gražioj sodo salėj progra
ma bus pradėta 2:30 vai. p. p.

neseniai pardavė didelį apart - 
ten susirinks Amerikoje gimęaj menįinį namą Pranui ir Jadvy-
lietuvių jaunimas ir senimas,1 gai 
ten suplauks pittsburghiečiai ir 
iš tolimesnių vietovių žmonės, 
juo labiau, kad Lithuanian Couri 
try Club dabar yra atnaujintas 
moderniškais įrengimais, šokių 
salėmis ir kt. Bus įdomi ir gifc-

lfcisk - Rasčiauskas, taip pat P. iškėlimo amerikiečių ir kitų tau-i
Leono įstaigai tarpininkaujant, tvbių akyse. Tik būdami ekono

miškai pajėgūs, mes galėsime, 
stipriau paremti ir lietuviškus

japatinskams.

Vladas Rask - Rasčiauskas, 
Juozas Puodžiūnas ir Jonas Žal- 
ga jau baigia statyti didelį mo
dernišką motelį pietryčių Chica
goje, prie 9200 Stony Island.

kultūrinius reikalus ir Lietuvos 
laisvinimo bylą.

„ . . .... Motelio vertė siekia puse mi-ž. programa, v,s, galės granai ir Uono d 
nuotaikingai praleisti dieną.
Bus dainos, žaidimai ir šokiai, 
kuriems gros puikus Jono Vai
nausko orkestras. Taip pat bus
renkama “1956 Miss Lithuanial Tuo būdu jie kelia ne tik savo 

Programoje: Lietuvių dienos of pjttsburgh” Ji gaus bran-l materialinį lygį, bet prisideda ir 
pirm. kun. L. Pečiukeviciaus ati jovanų Be į0 bus duoda-1; prie lietuvio biznieriaus vardo

— Tamsta, ponia, mylite gy
vulius?

— Hm... Dėl kaikurių jų kai
lių tiesiog neriuosi iš kailio.

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

U WGES stoties, — Banga 1490 
NUO PI KM AL». IKI PLNKTAD. 

8:4$ iki »:S0 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 9:80 Iki 9:80 ryte 

1IRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SEKAU. 8:SO—0:30 v. r. 14 stutl<« 

VVOPA — 1490 kfl.
Chieago 29, -11. HEinlock 4-2418

7121 Bo. ROCKWELL BT.

Dr. Nina KRIAUCELIŪNAITĖ
(Gydytoj* lr Chirurgė) 

MOTUŠIŲ LIGŲ IK AKUŠEKlJOa
SPECIALISTE 

■760 West 71»t BUwi
(Kampa* 7 lst lr Call(ornla)

TH. ofisu Ir rez. REpubUo 7-4140 
Vai. 11-3 lr 6-9 v. v. Sežt. 1-4 p. p.

Pritmlmaa tik pagal susitarimą.

DB. I. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nauja* adresas: 4250 W. 63rd SU
OflM u-L KEUanoe 5-4410 

Rezid. telef. GRovehill 0-0017 
Valandos: 1-1 p. m. lr 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. lr ieš tad. pagal sutarti

Džiugu, kad lietuviai biznie
riai vis dažniau kimba j dides
nius ir pelningesnius biznius.

daromoji kalba; programos ve
dėję — WPPA pranešėjo — Ed
vardo Romance kvietimas; invo- 
kaciją kalbės kun. Andrius De
gutis, iš Girardville, Pa.; JAV 
himnas; lietuvių dainas dainuos 
Šv. Juozapo mokyklos, Maha
noy City, mokinių choras, vad. 
Rožės Koncevičiūt'ės; dr. Juozo 
Kajeckos, iš Washington, D. C., 
kalba; lietuvių tautinius šokius 
šoks Šv. Juozapo mokyklos mo
kiniai; angliškai kalbės Ed. 
Waitkus; dainuos Šv. Juozapo 
mokyklos mokiniai, o po to bus 
priimtos rezolucijos. Užbaigi
mo maldą kalbės kun. dr. K. Ba- 
tutis, iš Tamaąua, Pa. Baigia
ma Lietuvos himnu.

mas visients alus nemokamai, 
kiek tik kas norės. Veiks ir bu
fetas. Lietuviai biznieriai kvie
čia visus lietuvius dalyvauti šio
je gegužinėje. Atsiminkime, kad 
rugpūčio 19 d. ,po pietų visi va
žiuojame į lietuvių biznierių ge
gužinę. dabartinis lietuvių biz
nierių vaizbos buto pirmininkas 
E. Savolskis. SLA vicepreziden
tas Povilas Dargis yra vaizbos 
buto sekretorius. Fr. Žilionis

AR VERTA?
$2.00 Į metus, kad užlaikius gražiui- 
plaukus. MCgink NI-:\V ERA — pei 
4 0 metų pasekmingai vartojamas 
Siųskite $2.00 už 8 oz. bonkų.

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

P&J. JOKUBKA
V. OEIMrlNlAI Oi .AIKKOUZlAi 

Pardavlma* Ir Tal*yma*
4077 So. Archer Av®.

Chicago 32, 111. — Tel. LA 3-86171
■TAJI

TcL ofioo HK t-hOrtl. rez. PR. 0-733.1

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 lr 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. 9. p 
Išskyrus ketvirtai!, lr sekmad.

DR IRENA KURAS
(Gydytųjų lr Chirurgė) 

h ĖDIKIŲ IK VAIKU JEIGU
SPECIALI ST*

7156 South Western Avenaa
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. lr nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto Iki 8 vai. popiet.

Ofice tel. RE. 7-1160
Rea. tel. VVAlbrook 5-3705

Ofiso tel. OLiffside 4-2800 
Rezidencijos: LAfayctte 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS

1724 West 47th Street 
(Kampa* 47 th lr Rcnnitage) 

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

..<-03

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BĮ, 7-7075 arha 
PR 8-9842

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akiniu* —

6322 So. Western Avenue 
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniai* 10-1 vai. Trečia
dieniai* uždaryta. Kitu laiku susltaru*

Ofiso telefonas: Plt 0-3220
Rev telef. VVAlbrook 5-5070

1\1. ofiso YA. 7-5557, rei. RE. 7-4000

DR. FRANK C. KWINN
(K VILČINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 We»t 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo T v. Iki 8:80 
Uždara treč. visa dienų lr šeštad. vak.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
OI'Lsal: 20 North VVacker Drlve 

tCivic Opera House, kamb. 858) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 0-2201
5002 VVest ltitb Str., Cieero 

Vai. kasd. 5—8, šeštad. 1—3
Tel. TOunliall 3-0050 

Kitu laiku ir trečiad. susitarus
Re/.id. tel. lIKnilock 4-7080

Tuoj po programos bus išda
lintos dovanos. Prašoma visus 
dovanų biletėlius grąžinti prieš 
Lietuvių dieną. Dovanų bileti 
bu8 galima gauti ir Lietuvių die 
noj pas rengimo komiteto na
rius. Visas Lietuvių dienos pel
nas skiriaimas lietuvių seserų 
kongregacijoms. Todėl rengė
jai kviečia visus gausiai Lietu
vių dienoj dalyvauti ir paremti 
mūsų vienuoles. Lietuvių die
nos pirm. kun. L. Pečiukevičius 
labai uoliai dirba, kad Lietuvių 
diena p asisektų. Jis parengė 
Lietuvių dienos programos kny
gą, viską kruopščiai sutvarkė. 
Todėl tikima, ‘kad bus daug lie
tuvių iš visos aoylinkės: Wash- 
ington, Philadelphios, Scranton, 
Wilkes-Barre ir kt. Visi kvie
čiami, visi laukiami.

Liet. D. Rengimo Komitetas

Pittsburgh, Pa.
Visi į lietuvių biznierių gegužinę

♦
Lietuvių biznierių vaizbos bu

tas rengia didžiulę metinę ge
gužinę, kuri įvyks sekmadienį, 
rugpjūčio 19 d., puikiame lietu
vių ūkyje — Lithuanian Cęunt- 
ry Club, R. 51 Clairtcn, Fa. Ši 
lietuvių biznierių metinė geguži
nė tarp lietuvių sukėlė nepapras 
tai didelį susidomėjimą. Daly
vaus tūkstančiai žmonių, ten su

Chi Algoje
Iš lietuvių biznierių gyvenimo

Naujas ateivis, gabus biznie
rius lietuvis Juozas Leimonas 
sėkmingai vertėsi tavernos biz
niu Bridgeporte. Šiomis dieno
mis jis, P. Leono pirkimo ir par
davimo įstaigai tarpininkaujant, 
nusipirko didelę likerių krautu
vę iš seno lietuvio biznieriaus 
Vlado Rask- Rasčiausko. Vladas

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

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

DR. JUZĖ IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2800 West 5 lst Street

Vai pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto, 
2ikl 4 lr 6 Iki 9 popiet; ketv. Ir 

penkt 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 popiet. Šeš
tadieniais 10 Iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PRospect 0-1705 
Rei. tel. SRovehlU 6-5003

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.

Telefonas — FRontier 6-1882
'iimiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimimiimmiiiiiiiaiiiiiimiiiii

NUO UŽSISENĖJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ lr SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sčdStl lr naktimis 
miegoti, nes Jų užsisenč j uslos žaizdos 
niežti lr skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimų ir skaudSJimą senų atvi
rų tr skaudžiu žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak- 
tj. Vartokite Jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipg1 pašalina 
nležBJIuių ligos vadinamės PSORIA- 
818. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos aTHLETE’8 FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimų 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
Ižlflstančlos, suskilusios odos dedir- 
vlnių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa ' 
•įrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty- ] 
kių. Ji yra gera gyduoįš nuo iš 
virtinių odos Ilgų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
Ct., $1.25, lr $8.50,
Pirkite vaistinėse Chi 
cagoj lr apylinkėse—
Mllwaukee, W*sc.,Ga 
ry. Ind.lr Detroit. Ml- 
thlgan arba rašyki
te lr atsiųskite Mo
ney order 1

LEGULO, Department D.

— -

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

Uuiversal Savings and Loan Assoeiation užtikrina saugu
mą ir gražų pelilą.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Iilnois

Divv
petite

4038 Archer Avenue Tel. LA3-671? 
AUGUST SALDUKAS Prazldantot '

sitiks senieji ir naujieji ateiviai, Ch,c?*0

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
(Kampas 47-tos lr Damen Ave.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

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

Telef. ofiso LAfayctte 3-0048 
Rez.: VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč. lr šešt. pagal sutartie*

DR, Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317- South Westen Aveaae 
Chicago 29, IU. 

Pasimatymai pagal sutartie*
Telefonas REpubUo 7-4000 

Rezidencija: GRovchUl 0-8101

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Ave. 
Buto: 1053 W. 103 St., Bevcrly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. V., 
išskirus trečiad. šeštadieniai* nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUUman 5-0700 
Buto — BEverly 8-3940

Ofiso HEmloclt 4-5815 
Rei. HEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IH VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS

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

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

LAfayctte 3-4940 
Namų — CEdarcrest 3-7 780

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

8PEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 5Ist St
Tel. l’Kospeet S-1223 arba WE 0-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr:,

Trečiad. lr Penktad. 6-9 vai. vak. U 
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet 

Tel. ofiso Ile. 4-2123, rei. Plt 8-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Avenas
Atostogose iki rugpjūčio 

mėnesio 20 dienos.

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAU 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

TeL ofiso 1‘ltospect 6-U4OO
Rezid. PRospcct 0-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiūtfi)

GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-8 vai. 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai* 
ir kitu laiku tik susitarus.

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
. TAUPYMO

BENDROVĖ
' r

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Areher Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:90 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Virginia 7-0030 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Tel. ofiso VI

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spee. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Ave.
K»mp&3 Archer Ir Calitornla 

Atostogose iki rugp. 12 dieną,
bet ofise dirbs gydytojas:
5-8 kasdien ir 2-6 šeštad

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimų 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2437

7-0600, rez. RE. 7-6867 j W. 62nd St., tel. Republlo 7-8818.

Ofiso telefoną* — RI shop 7-2525
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

(Kampas Kedzie lr Archer).
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai.

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2200
Sl’Hcr. CHIRURGINftS 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.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct., Cioer®
Kasdien 10-12 vai ryto lr 6-8 irai, 

vak. šeštadieniais 10-1,
... Trečiad. uždaryta 

Ofiso Ir huto tel. OLynipto 9-1381

TeL ofiso Victory 2-1581
Ilei. Victory 2-0743

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

802 West 31st Street
Kamp. Halsted lr 8l-mos gratvtųj 

Prlšmlmo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiat.

Tel. ofiso PIL 0-0440, rez. HE. 4-S1M

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Chicago Savings and Loan Assoeiation naujai 
statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti į 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 

Opening, įvykstantį 19p7 m. sausio mėnesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 

pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 

pilnai apdrausti iki $10,006 Jungtinių Valstybių 

valdžios. Msos bendrovės, turinčios šitokius ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir
tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai, visada išmokėjo ir išmoka aukštesnius dividendu* 

ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.
Chieago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 32 metus, visada išmokėdavo taupytojams visas taupy

mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chieago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrotfų, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iškeičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 

kias pinigines operacijas.
Chicago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $18,000,0<>0.

Kviečiame visus pas mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite.
/

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 South Westem Avenue Tel. GRovehill 6-7575 Chicago,Illinois

CURRENTLY — AUKSCIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTU SKYRIAUS.

Ofiso t.lef. YArds 7-1100
Bezidcncijos — STcuart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 We»t S5th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta KatvO)

VAL. 1—4 ir 6:30—8:80 p.p. kas
dien lšskvrup trečiadienius. Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAlbrook 5-2670
Rea. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue 

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

Tel. ofiso PR. 6-8888, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
254)6 West 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. lr 7:81 
lkl 9 vai Trečiad. ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehill 6-1596
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPKCIALISTfi

PRILAIKO AKINIUS

Valandos: 9—12 lr 7-—9 v. v. pagal 
susitarimų išskyrus trečiadieniu*

2422 Weat Marąuette Rd.
1-------------------------------- -------------------

Telefoną* RElianee 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETI VIS GYDYTOJAS)
8925 West 59th Street 

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

Tel. ofiso lr buto OLymplc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

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

Kasdien 1—8 v. Ir 6—8 v. vakare 
Išskyrus trečiadienius 

BuUi* 1520 So. 49tli Ava. 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet 

•
Ofiso telef. I.Afayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia. Saukite KE'dzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ

4146 S. Archer Ave. Redakcija straipsniu* taiso savo nuožlOra. N«*unaudotų straipsnių **-
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KALTINTOJAS PRAŠO LAISVĖS
KOVOS POLĖKIS

Diskutuodami su J. Sula “Naujienose”, mes jam siūlėmės 
aiškinti krikščionišką Dievo supratimą. Jam su šiuo pasiūlymu 
nesutinkant, mes jį kvietėme aiškinti gerumus ir blogumus, esan
čius atsietus nuo Dievo, t. y. liberalistinėje visuomenėje. Tačiau 
nė vieno šių kelių mūsų oponentas nepasirinko. Vietoj jų jis 
pasirinko kovos kelią. Paskutiniame straipsnyje jis paskelbė 
atsišaukimą, kviečiantį visus į kovą su melo skleidėjais, ku
riuos jis šitaip apibūdina: “nesvarbu, ar tai darytų žmonės su 
raudonomis žvaigždėmis ant rankovių, ar sidabriniais kryžiais 
ant krūtinių”.

Kovos polėkis yra labai būdingas mano oponentui. Praei
tame straipsnyje .kalbėdamas apie netikinčiojo laikyseną, iš
ryškinau du jo bruožus: jo palinkimą kaltinti žmoniją ir jo ne- 
solidarizavimą su žmonija, kultyvuojančia santykius su Dievu. 
Jau tada norėjau šiuos du netikinčiojo bruožus — kaltinimą ir 
nesolidarumą — sudėti krūvon ir išvesti trečią netikinčiojo žmo
gaus bruožą, būtent: jo palinkimą vertinti kovą labiau už kitus 
žmonių santykiavimo metodus. Tačiau nuo šios išvados susi
laikiau, nenorėdamas “užduoti širdies” savo oponentui. Tačiau 
savo paskutiniame straipsnyje jis taip gyvai apreiškė savo ko
vos dvasią, tik ją vieną pasirinkdamas iš visų galimų santykis 
vimo būdų, kad mano išvados slėpimas jau nustoja savo pras
mės, nes ji ir taip visiems pasidaro aiški. Mano oponentas ne 
sutinkančius su juo vadina fanataikais, šunimis, pririštais prie 
būdos, didžiaisiais inkvizitoriais ir kt.

DIEVAS IR PRIEVARTA

Daugelis netikinčiųjų nesugeba mąstyti apie Dievą kitaip, 
kaip apie prievartą. Jie dar gali mąstyti apie Dievą, kurį jie 
suveda į gamtą; toks Dievas būtų priimtinas ir mūsų oponentui. 
Jis sakosi, kad ironingą šypseną jis taupo tik antgamtinei re
ligijų kilmei. Mat Dievą — Gamtą žmogus gali vienašališkai su
valdyti, panašiai, kaip jis suvaldo gamtos jėgas, duodamas joms 
savo tikslus. Tačiau Dievas, kuris yra ne tik gamtos, bet ir mūsų 
asmeniškos prigimties Kūrėjas iš nieko, jam išsyk atrodo prie
vartinis reiškinys. Visos kalbos apie šio asmens gerumą jam 
atrodo nepatikimos.

Netikintis žmogus palyginti gerai virškina tiesą, kad jis 
pats yra gamtos dalis, palenkta jos dėsniams. Šis klusnumas 
negyvai gamtai jo ambicijos neužgauna. Bet jis tuoj nejaukiai 
pasijunta, kai tik jis sužino, kad kas tiki į Dievą, protingai ir 
tikslingai veikiančią asmenybę.

Žinoma, netikinčiojo žmogaus nejaukumas šios patirties aki
vaizdoje yra suprantamas. Jis tada jau nėra taip laisvas, kaip 
jis būtų laisvas, jeigu jis būtų vienintelis visos prigimties šeimi
ninkas, tik nuo savęs priklausąs. (Bet žinoma, reikia daug nai
vumo, norint tokią pažiūrą laikyti). Dėl to žmogaus maištavi
mas prieš antgamtinį Dievą yra dažnas žmonijos istorijos reiš
kinys.

Tačiau, jeigu netikintis žmogus galėtų savo mąstymą iš
laisvinti nuo dominavimo visokių negerovių, kurias jis visur tik 
temato, tada jis nesunkiai prieitų nuostabią savo paprastumu tie
są, kad nei žmogus, nei gamta nekenčia nuo Dievo, savo Kūrėjo. 
Kentėjimas žmogui ateina visai priešingu keliu, kuris vadinamas 
apsivylimu. Kenčia žmogus tada, kai jis savo viltis sudeda ten, 
kur nėra joms jokio pagrindo.

Modernaus žmogaus linkimas išsilygiuoti greičiau su gam
tos jėgomis, negu su asmeniniu Dievu, pats vienas paimtas, yra 
vertas mąstymo. Jis liudija, kad netikintis žmogus iš viso yra 
sunkus asmeniniam santykiavimui. Asmuo jį slegia. Gili asmens 
krizė, pasireiškianti įvairiais nuasmeninimais ir totalizmais, ir 
bedievybė savo esmėje yra to paties pobūdžio reiškiniai. Jie 
yra apraiškos žmogaus, pasinėrusio, ar norinčio pasinerti gam
tos jėgose.

LIBERALIZMO KLAUSIMAS

J. Sulos galvosenoje labai didelį vaidmenį vaidina žmonių 
blogybės. Jis labai uoliai renka ir registruoja įžymių Bažnyčios 
asmenų klaidas ir nuodėmes. Kai aš pareiškiau abejonę dėl šio 
metodo reikšmės pilnutiniam pažinimui, tai J. Sula mane įtaria, 
kad aš noriu įsakyti kam nors kai ką pamiršti. Pasak jį, 
kiekvienoje enciklopedijoje aš turėčiau rasti, kad liberalizmas iš
ėjo į kovą už laisvę rinktis, už toleranciją ir, kad jis atsitrenkė 
į katalikų Bažnyčią.

Į tai aš norėčiau atsakyti, kad aš neįsakau niekam nieko pa
miršti. Jei kam atrodo būtina, tegul sau jieško įkvėpimo Bažnčios 
narių nuodėmėse. Bet kiekvienam laisvo pasirinkimo žmogui aš 
norėčiau pasakyti, kad Bažnyčioje yra įdomesnių dalykų negu 
jos nuodėmės. J. Sula primena man Bordžiją... Aš galiu atsa
kyti, kad aš žinau daug Bordžijų ir tarp jų vieną šventąjį, kurio 
veiklos įtaka ir šiandien Bažnyčioje yra gyva ir reali. Kai tuo 
tarpu kaikurių jo giminių veikla šiandien džiaugiasi tik Bažny
čios priešai.
\ Kaip siaura yra mano oponento galvosena, mes galime pa
stebėti iš vieno pavyzdžio. Jeigu mes, J. Sulos patariami, pa
vartytume enciklopediją, tai ten tarp kitko rastume, kad libe
ralų sąjūdis Prancūzų revoliucijos metu išrado giliotiną — ma
šiną kirsti pasmerktųjų galvoms. Sis aparatas pradėjo veikti 
1792 m. balandžio 25 d., kirsdamas revoliucijos priešų galvas. 
Jeigu dabar kas pradėtų vertinti visą liberalistinį sąjūdį vien 
už giljotinos išradimą, vargiai ar mūsų oponentas tokį galvoji
mą vadintų rimtu. Jis tada labai iškalbingai įrodinėtų, kad li
beralizmą reikia vertinti, remiantis kitais duomenimis.

Panašiai norėčiau pasakyti ir aš. Aš neįsakinėju savo opo
nentui nieko pamiršti. Aš tik kviečiu jį ir į Bažnyčią žiūrėti su 
tokia dvasine laisve, su kokia jis žiūri į liberalizmą, kurį jis juk 
ne už giljotinos išradimą vertina.

KALTINTOJAS PRAŠO LAISVES

Tačiau aš jau abejoju, ar mano oponentą galima laimėti 
laisvei. Kiekvieną dalyką, kurį aš pasiūlysiu, jis laikys savo 
laisvės pažeidimu. Jis man labai mandagiai primena, kad į jo 
reikalus nesikiščiau: “žmogaus nelaisvė, kilusi iš jo paties ne
pajėgumo rinktis, nėra jo artimo tiesioginis nusikaltimas”, rašo 
jis. Vadinasi su savo neapsisprendimu yra apsipratęs. Einant 
jo laisvės supratimu, mes kiekvienas esame uždara pilis, ne
turinti pareigos nei apsispręsti, nei vienas kitą suprasti, nei su
siprasti. Kiekvienas pasikėsinimas prieš šią laisvę bus inkvi
zicija, dogmatizmas, rišimas šuns prie būdos, melas ir nusi
kaltimas.

Kas tada lieka? Tada lieka arba nemigo naktys nykioje

MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Priimti rusus į bendrą 
frontą?

faktą, kad mūsų gadynė dide
lių atmainų amžius.”

Amerikiečiais nepasidarė, 
tūroH nėra

kul-“New York Times Magazine” 
žurnalas skelbia žymios anglų 
rašytojos Barbara Ward straip 
snį, kuriame sakoma:

Po viršūnių konferencijos 
Ženevoje praėjo metai. Sakyta, 
po konferencijos tarptautiniai 
santykiai pasuksią kitu keliu.
Ir pasuko, tik gal nelauktuoju. 
Sovietų diplomatai kažkodėl pa 
sižymėjo dideliu judrumu, o 
Vakarų tik laiką leido. Sovietai 
susigrąžino Tito, įkišo koją į 
Egiptą, prikišo po Aziją ir Af
riką visokių delegacijų, varo 
veiklią propagandą nusigink
luoti ir visur siūlo ekonominės 
paramos. Vakarai tūpčioja vie
toje. Jiems gal ir rankos suriš
tos. Anglai ir prancūzai, pa
vyzdžiui, turi bėdų kolonijose, 
Adenauerio koalicija silpsta, o 
prezidento Eisenhowerio liga 
trukdo Amerikai drąsiai vado
vauti.

Tačiau, dalykas gal ir giles 
nis. Mūsų amžius tai didelių at
mainų gadynė. Atsilikę kraštai 
nori nuostabiai greitai pasivyti 
pralenkusius. Jie nepasitenki
nusi žmonijos masė. Vakarai, 
apskritai, pasitenkinę ir didelių 
atmainų nejieško. Tokiu būdu 
komunizmui visur progų įsikiš
ti ir kelti bruzdėjimą. Gali bū
ti, Sovietų judrumas dalinai 
aiškinamas ir jų pramonės lai
mėjimais, pasiekusiais atomo ir 
vandenilio 'bombas. Šis pasiseki
mas, be abejo, ir jiems viduje 
kelia keblių galvosūkių. Stali- 
niškai gyvuliškam kapitalų iš- 
spaudimui iš žmonių ateina ga
las. Ameriką pasivyti teks lei
sti vystytis žmonių iniciatyvai 
ir darbštumui. Reikės duoti lai
svės, o laisvės paragavę, kaip 
toli tie žmonės reikalavimais 
nueis?

Vakarai tegul eina keliu su
drausti ir neduoti progų Sovie
tams nosį kišti į nepasitenkinu
sius kraštus. Antra, gal tektų 
prisuokti Sovietus, kad jie pa 
sireiškusį ekonominį judrumą 
telktų Vakarų draugėje, Jung
tinių Tautų organizacijos prie
žiūroje. Vakarai turi pripažinti

Anglų valstybinio radijo žur
nalas "The Listener” skelbia 
anglų “The Economist” žurna
lo buvusio redakcijos štabo na
rio Charles Janson kalbą apie 
jo apsilankymo įspūdžius Sovie 
tų Sąjungoje. Jis pasakoja:

“Paryžiuje miręs rusas filo
sofas Berdijevas prieš 10 me
tų pareiškė: ‘Rusai dar ne kul
tūros žmonės kaip vakariečiai. 
Jie tebegyvena dvasiniu įkvėpi
mu.’

štančioje gadynėje užims? Ma- 
Gal todėl mus patraukia Į no nuomone, viskas priklausys

rusų rašytojai, Puškinu prasi
dėjusiu, bet aiškių pavidalų ne
turinčių žmoniškumu. Tačiau 
kada nors rusai turės pradėti 
gyventi tvarkingu, pilietiniu gy 
venimu. Gaila, mūsų dienose 
pas juos senąsis žmoniškumas 
dingęs, o kultūra dar neatėjo. 
Per paskutinį 40 metų juos vei
kė du įkvėpimai, abu apgaulin
gi. Vienas tai bolševikų propa
gandos kalamas kolektyvinis 
žmogus, be sielos, bet mašino
mis valdąs visą gamtą ir visuo
menę. Prancūzų rašytojas Re
ne Fullop Miller šį įkvėpimą pa 
krikštijo ‘čikagietįšku auklėji
mu’. Esą, ‘prie rusiškojo revo
liucinio audringumo prijungki- 
me amerikonišką gyvenimo pul 
są ir viską atlikinėkime kaip 
laikrodžiai.’

Ko šis besivaikymas Ameri
kos pasiekė? Sukurta pramonė 
ir išauklėta gausi technikų ir 
išradėjų klasė, talkininkaujan
ti komunistų partijai. Tačiau, 
kaip Trockis gerai sakė, ru
sų dvasios tas nepakeitė. Du 
šimtai milionų rusų, visgi, pa
siliko su žmogiška širdimi.

Antrasis įpučiamas įkvėpi
mas buvo skelbimas Stalino vis 
ko išganytoju, nors rusų litera
tūros žmoniškumo požiūriais 
jis buvo tiek pat rusų širdžiai 
ir talentams priešingas, kiek 
Petras Didysis ar Nikalojus 
Pirmasis.

Tačiau, jei rusiškasis ameri- 
konizmas ir stalinizmas jau die 
nas atgyveno, kas jo vietą au

(Vienumoje, arba kova su savo artimu. Paskutiniuoju metu šį 
pastarąjį kelią mūsų oponentas yra pasirinkęs. Kovos mo
mentas duoda toną visai jo galvosenai. Kyla klausimas, kodėl 
jis dar dūsauja apie laisvę. Kai kaltinamasis prašo laisvės, tai 
yra visiems suprantamas šio prašymo turinys. Bet, kai žmo
nijos kaltintojas prašo laisvės, tai rimtai kyla klausimas, ko 
kios laisvės jis nori. Juk kaltinimams iškelti jis jau turi lais
vę. Jeigu kaltintojas teisme prašo laisvės, tai jis prašo ne kito 
ko, kaip teisės persekioti arba bausti. Iš tikrųjų mūsų oponen
to straipsnis alsuoja tokia dvasia. Užtenka paskaityti bent ke 
lėtą ryškesnių jo sakinių. V. Bgd.

nup Vakarų sumanumo sulai
kyti svetur besiveržiančią ‘rub
lio ir lenktyniuojančio sugyve
nimo’ diplomatiją. Į savo tikrą
sias ribas sustumti rusai tada, 
iš tikrųjų, prisės skvernus na

yra verbuojama savanorišku pa
grindu. Šitoks metodas nėra pa 
kankamai sėkmingas, nes Ka
nada niekad negali pasiekti nu
statyto šiam kraštui karinių jė
gų kontingento.

Tuo reikalu neseniai prabilo 
vienas žymesniųjų Kanados 
augštųjų karininkų, buvęs vyr. 
štabo viršininkas gen. Guy Si- 
monds. Jis siūlo Kanadoje įves
ti privalomą karinę tarnybą. O 
tiems, kurie bijo, jis nurodo ši
tokius kontramotyvus.

Esą, jeigu kas teigia, kad pri
valoma karinė tarnyba krašte 
yra nedemokratiškas reiškinys, 
tas labai klysta. Šitoks krašto 
jaunimo įpareigojimas (kaip ir 
mokesčiais) esąs visiškai neprie- 
šingas demokratiškumui ir tai 
yra geriausias kelias užtikrinti 
šalies saugumą. Vieneri metai 
ar kitoks nustatytas laikotarpis 
išbūti jaunuoliui kariuomenės ei 
ėse ir pagelbėti savo gimtajam 
kraštui išsilaikyti atitinkamoje 
saugumo augštumoje — vien tik 
naudą tegalėtų atnešti jam pa
čiam ir jo tėvynei. Tas įaugin
tų į jo širdį didesnę savosios 
žemės meilę, gilesnį patriotizmą.

Gen. Simonds teigimu, sava
noriškas kariuomenės verbavi
mas buvo, yra ir bus visai ne
praktiškas. Esą, kaip mūsų 
krašto finansų ministeris galė
tų atlikti savo pareigas ir dar
bą, jeigu jis remtųsi savanoriš
kumo principu. Atseit, jeigu bū 
tų užsimanyta rinkti mokesčius 
savanoriškai. Ar tuomet būtų 
bent šimtas kitas valstybės ka-
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Bet ji apsiriko, jeigu manėsi palikta viena neri
mtu — ji neilgai buvo gulėjusi ir atsikėlė, nes jos šonai 
degė, atrodė jai, ji apsivilko ir priėjo prie lango. Ji 
žiūrėjo į kiemą, nors jai nebuvo ten ko matyti, tačiau 
ji regėjo, kad didieji jovarai prie klėties ėmė šviestis 
viršūnėse, ir šviesa pamažu leidosi' žemyn — tekėjo 
mėnuo. Ir tada išgirdo atidarant duris, ir tylų motinos 
balsą:

— Ar dar neima miegas? Ir manęs ne.
— Bet Mykolas miega ramiai, neabejoju! — sako 

Judita, ir jos balsas yra kartus, jis graužia jos pačios 
bumą, lyg tenai yra gaisras.

Motina atneša vieną kėdę ir kitą, prie lango, ir 
sėsdamosi pati, patraukia Juditą — nuo šito palietimo 
jai darosi gera, ji nori sakyti: — Nepaleisk manęs, lai
kyk apkabinus, — tačiau senoji tuo metu atidaro lan
gą, ir Judita pamato jos rankoje rožančių, ir kryželis 
sublizga mėnesienoje, ir iš naujo grįžta į širdį ap
maudas.

— Kodėl tamsta neišauginai jo tokio, kadp esi pa
ti — tokio dievoto ir gero, — sako ji niūriai ir pasi
tyčiodama, ir mato’, kaip susispaudžia motinos rankoje 
rožančius, lyg moteris laužytų pirštus beviltyje, ir su
sigėsta. — Atleisk, atleisk man! Aš visą laiką buvau 
jums negera jūsų pačių namuose, ir dabar esu tokia.

— Aš suprantu tave, Judita, suprantu. Tu nesi 
negera, tai tiktai, kad nelaiminga, taip kalbi, — taria 
motina, ir jos balsas yra toks liūdnas, jog Judita mano: 
mes abidvi vienodai kenčiame. Ir kas žino, ar ne moti-
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Tada, kai jie visi trys žaidė — Jonas, Mikutis ir ji.
Ji ir savo sūnų buvo pažinusi naujai — ne tą gyvą jauną 
daiktą, kuris buvo įrodymas, kad ji buvo palikta viena, 
belaukianti kūdikio, herojė, auginanti jį, amžiname 
vokiečių grasinime, ne būsimą pasididžiavimą atsiradus 
vyrui — jis čia buvo jos siela ir kūnas, mažas žmogus, 
kuris ėmė jos meilę ir teikė jai savąją, pripildydamas 
jos ateitį turiniu ir prasme, vienu pirštu nuimdamas 
naštas nuo jos, ir delnu atidarydamas jos burną juokui.

Pirmą kartą ji neniršo tylumoje, kad jis yra krikš
čionis — ji žinojo, kad tai nebus pakeista, net jeigu ji 
viena pati turės atskirai gyventi su sūnum — tai būtų 
išdavimas šios moters, močiutės, kuri taipgi yra vaikui 
motina. Ir tėvas.

Jie sėdėjo prie lempos ir buvo labai jauku, senoji 
neėmė nuo jos kelių užmigusio Mikučio, ir Jonas, nors 
žiovaudamas, nesitraukė miegoti: šį vakarą Judita bu
vo toks svečias, toks namiškis, kuriam viskas teikiama, 
žinojo ji. Ir ji priėmė tai su visa širdim, ji negalėjo 
atsigerti jų gerumo iki soties.

Tačiau vistiek atėjo miego valanda — ji juto, kad Į na daugiau, 
anie du yra pavargę, bet jos nuovargis nebuvo toks, 
kuris pailsėtų Ir užmigtų, kada tie ramūs žmonės nuėjo 
miego.

— Aš žinau, kad niekam negalima įduoti Dievo, 
kaip dudnos reikės, — sako Judita. — Ne man nerei
kėjo — gal mūsų religija permažai palieka vietoj mote
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PANEIGIA PILOTO KALTĘ

Civilės areonautikos investigacijos komisijos šefas W. K. Andrews tvirtina, kad dėl dviejų su
sidūrusių lėktuvų katastrofos, kurioje žuvo 128 žmonės nėra kaltos TWA lėktuvo pilotas. Šalia 
matyti liudininkai vyras ir žmona Siefer, kurie demonstruoja, kaip lėktuvai ore susidūrė. (INS)

mie ir, revoliuciją baigę, pra
dės kurti tikrą pilietinę respub
liką. Dabar į piliečius žiūrima 
kaip nesubrendusius vaikus, iš 
ko tekyla Puškino nusakytoji 
nuotaika: “Be Dievo, be įkvėpi
mo, be susijaudinimo, be gyvy
bės, be meilės!'” V.

SIŪLO ĮVESTI KARO PRIEVOLĘ
PRANYS AL&fiNAS, Toronto, Ont

Ligšiol Kanados kariuomenė soj? — klausia gen. Simonds.

Gen. Simonds ta našia proga 
' pabrėžė, jog Vakarai, o jų tarpe 

ir Kanada, kuri yra yra demo
kratinių Vakarų šeimos narys, 
nežiūrint nūdienų Maskvos val
dovų šypsenų, privalo būti stip
rūs. Jo žodžiais tariant, raudo
nieji vykdo savo politiką labai 
nuosekliai, su tiksliai nustaty
tais savo ėjimų ciklais; jie dar 
niekad ir niekur nėra pasakę, 
kad savo tikslų atsisako arba 
tuos tikslus sumažina. Komunis 
tų taikos ofenzyvos esą reikia 
net daugiau bijoti, negu šaltojo 
karo. Jų šypsenos — tai tik 
“operatyvinė priemonė”...

Tas pat esą ir su krašto apsau
gos ministerija.
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JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fountain, Michigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalau
kite Michigan Farm sūrio, šis sūris jau per ilgus metus gami
namas Jono ir Angelinos Andriulių ir jų šeimos, Fountain, Mich.

Šis sūris yra gaminamas pagal receptą, atsivežtą iš Lie
tuvos, ir bus gaminamas tik Andriulių ir jų šeimos. Tas jums 
užtikrina gerą kokybę ir jūsų mėgiamą skonį. Šis sūris taip 
yra mėgiamas lietuvių, kad jo didelius kiekius siunčia ne tik į 
Chicagą, bet ir visą Ameriką ir Kanadą. Chicagoje visą lai
ką tą sūrį atstovauja ir ateityje atstovaus Stasys ir Marija 
Metrikiai. Jų adresas:

FARM FOOD COMPANY
1804 West 47th St., YArds 7-8393

ss

riai, ir sinagogoje ir gyvenime. Gal man atrodė, jog 
užtenka, kad mūsų namų vyrai gali ir tai sutvarkyti, 
kaip visus reikalus. Iš viso, nesukau galvos dėl mūsų 
Dievo — ir paskui išmokau neapkęsti kitų. Nežinau 
kodėl, kaip dabar nežinau, kam nuėjau su komunistais.

Ji pasilenkė pro langą — visa žolė kieme dabar 
buvo nubalusi nuo mėnulio, ir visi medžių šešėliai labai 
juodi — ji matė šulinio svirtį ir staiga nusipurtė, jai 
pasirodė, jog ją, kaip kibirą nuleidžia žemyn. Ir tenai 
yra baisiai tamsu. Ji pakėlė galvą augštyn, pažiūrėti, 
ar tikrai ji mato mėnulį, ir stebėjosi, kad niekuomet jis 
jai nebuvo toks reikalingas, kaip nūnai. — Kiek daug 
daiktų galima atrasti per trumpą laiką, — tarė sau ir 
tarė Vibrieneir

— Bet, kai išbėgau iš namų, man trūko šventų 
vakarų, tai ne tas, kad ten buvo Dievas, tiktai viso 
amžiaus priprastas reginys: sidabro žvakidės, ir vyrų 
maldos apdarai, ir specialūs valgiai, ir tai, kad užginta 
dirbti, ir mums tarnauja kitatikiai — viskas, kas rodė, 
jog mes esame išrinktieji. — Ir ūmai nusigando, ir su
šuko: — Bet aš pamečiau tai! Aš pamečiau pas jus! 
Kodėl yra taip, kad jūsų Dievas kasdieną yra su ju
mis? — Ji užsidengė akis rankomis, bet negalėjo verk
ti, tiktai juto naują sunkumą, tarytum visiems buvo 
pasakyta, kad ji yra silpna ir nepajėgia apsiginti, ir 
galima užmesti ant jos kas tiktai ką nori.

Tačiau, kad ji pajuto ranką ant savo kelių — tai 
nebuvo dar viena našta — tai tiktai iš karto daug nu
ėmė: Vibrienė lengvai palietė ją, lyg mažai mergytei 
suknelę pataisė, — pagalvojo Judita ir norėjo nusi
šypsoti.
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TRUMPAI
Švč. Paneles Marijos 

jubilėjiniai metai
Minint 100 metų sukaktį 

nuo Švč. Marijos Apsireiškimo 
Liurde bus paskelbti jubilėji
niai metai, kurie prasidės 1958 
m. vasario 11 d. ir baigsis 
1959 m. vasario 11 d. arba ba
landžio 7 d., apimant visą pa
sirodymų laikotarpį. Tais me
tais Liurde laukiama didelis 
maldininkų skaičius iš įvairių 
kraštų. Tam reikalui naujas 
Maldininkų kelionių centras 
stato Liurde dideles patalpas, 
kurios galės sutalpinti apie 
20,000 maldininkų.

Melskime nuoširdžiai Švč. P. 
Mariją, prie to jungdami ir at
gailą, kad Ji savo užtarymu 
pagreitintų Lietuvos išlaisvini
mą ir tokiu būdu gausūs mal
dininkų būriai iš Lietuvos galė
tų nuvykti į Liurdą ir ten gie
doti padėkos giesmes.

Popiežius Inocentas XI 
bus paskelbtas šventuoju

Šių metų spalio 7 d., šv. Ro
žančiaus šventėje, bus paskelb
tas palaimintuoju popierius 
Inocentas XI, miręs 1689 m. 
Jo popiežiavimo laikais didelis 
pavojus grėsė krikščionybei iš 
tūrkų pusės. Per Švč. Marijos 
užtarimą, Garbingajam Dievo 
Tarnui Inocentui XI energingai 
remiant visas pastangas prieš 
galingą priešą, krikščionių 
pergalė prie Vienos išlaisvino 
prispaustuosius ir baimę ken
čiančius. Tam galingam įvykiui 
paminėti buvo įsteigta Marijos 
Vardo šventė — rugsėjo 12 d. 
Neveltui šiai beatifikacijos iš
kilmei parinkta šv. Rožančiaus 
šventė. Rožančiaus malda taip 
pat ir šiais sunkiais laikais 
Švč. Dievo Motinos ir Bažny
čios mums ypatingai nurodo
ma, kaip išsigelbėjimo priemo
nė.

Kiek kasdien parduodama 

laikraščių
Iš Unesco informacijų sužino

me, kad kasdien pasaulyje par
duodama 2555 milionai laik
raščių, 257 milionai radijo apa
ratų ir 44 milionai televizijų 
perduoda laikraštines žinia? 
bei filmus. Lyg to neužtektų? 
Dar 130,000 kino teatrų duo
da kronikinių žinių su paveiks
lais. Iš to paties leidinio taip

IŠ VISUR
Už 500 tūkstančių metų

Iš daktarų suvažiavimo Lon
done paaiškėjo, kad už 500 
tūkstančių metų visi vyrai bus 
pliki — be plaukų. Laimingi i

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS

PAJIEŠKOJIMAI
Apolonija Vaitkevičiūtė ir jos 

vaikai: Lionius, Genovaitė ir Romu
alda, (Juliaus), į Ameriką išvykę 
T943 m. Jieško Antanas Vaitkevi
čius, Tado sūnus, Lietuva, Šiaulių 
m., Birutės g. 18.

Kazimieras, Juozapas ir Zenonas 
mes vyrai, kad tų laikų ne-1 B°nevičiai, Y ineo sūnūs, į Ameriką
sulauksim.

Priebėgą klebonijoje
Maža de Fosse parapija ne

toli Veronos Italijoje šią va
sarą turėjo įdomias iškilmes. 
Buvęs karo belaisvis pulkinin
kas Basil Heslehust, įsišven- 
tęs kunigu, atvyko savo pir
mųjų mišių laikyti ten, kur jis 
radęs priebėgą karo metu.

Pulk. Heslehust, savo kilme 
anglikonas, pateko nelaisvėn 
prie Tobruko ir buvo atvežtas 
Italijon. Iš čia jis buvo veža
mas Vokietijon, bet netoli Ve
ronos pabėgo iš traukinio. Po 
visokių nuotykių jis pateko į 
de Fosse kleboniją. Vietos kle
bonas ' jaip suteikė ne tik me
džiaginę bet ir dvasinę prie
glaudą. Šioje vienumoje su
brendo dvasia, atvedusi jį ne 
tik į katalikybę, bet ir iį kuni
gystę.

atvykę apie 1905—1910 m., iki 1940 
m. gyvenę YVashingtono ir Gary, 
Ind. Jieško jų sesers sūnus: Andrius 
Jankevičius, Daukanto g. 24a, Šiau
lių nuėsta.;, Lietuva.

Povilas šiušia ir Jeronimas šiuša,
Marcelino sūnūs, kilę iš Šiaulių ap., 
Šaulelių valsč., Dirvoniškių km. Se
niai atvykę į Ameriką, gyveno Wor- 
eester, Mass. Jieško Birutė Balins- j 
kaitė-Černiauskienė, šiušytės duktė, Į 
gyv. Lietuvoje, Radviliškio rajonas, 
Šaulėnų miestelis, šaulėnų paštas.

NAUJI
LAIKRODĖLIAI

už pusę reguliarūs kainos 
bendrai visiems ar perkant 
vieną ar daugiau. *
17 akmenų rankinis Laikrodėlis ea- 

meo ineabloek vyriškas ar mote
riškas m aterproof, vertės 
$35 — ........................................ $17.50

17 akmenų 11 karatų aukso 
vyriškus rankinis lalkrodė-

, lis, vertės $50 už ................. $22.00
7 akmenų rankiniai laikrodė

liui, vertės $10.05, už.......... $0.05

Pirmadienis, rugpjūčio 6. 1956

CLASS1FIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

Gerai ir pigiai pirksite ir parduo
dami uždirbsite.

A. BUDRECKAS. REALTY
4081 ARCHER AVE. LA. 8-8384

Ofisus uždarytas iki rugpjūčio 20 
d. dėl atostogų.

Kazys Balinska;, Izidoriaus sū
nus, kilęs iš Kėdainų apskr., Baiso
galos valse., Pliuškių km. (Pašušvio 
parapijos). Anksčiau gyveno Balti- 
morėje. Jieško brolis Aleksandras 
Balinskas, gyv. Lietuvoje, Radviliš
kio rajonas, šaulėnų miestelis, Šau
lėnų paštas.

Ne naujiena
Du moteriškų drabužių lo

pai, kuriuos žmogiškojo kūno 
aprengimo industrija pavadino 
kostiumu “bikini”, nėra mūsų 
amželio žmonių išmislas. Pasi
rodo, kad Romos imperijos iš
sigimimo laikais, ketvirtam 
amžiuje po Kristaus, tokie 
kostiumai buvo vartojami. Tai 
įrodė neseniai po Armerino 
aikšte, Romoje, rastos senos 
mozaikos iš ketvirto amžiaus.

Kova prieš triukšmą
Karlsruhe, Vokietijoj, pašto 

įstaigoj iškabintas perspėji
mas: “Nereikalingam triukš
mui išvengti ir kitų nervams 
pagerbti, prašoma pašto ženk
lus klijuojant nemušti kumš
čiu, o tik paspausti nykščiu. 
Ženklą gerai pasėdėjus, turė
tų pakakti nykščio jėgos.”

5,000 kankinau Afrikoje
Maryknoll misionierius To

mas Quirk, nuvykęs į Kenya, 
susekė, kad Mau Mau teroris
tai Afrikoje yra iš viso nužu
dę apie 5,000 katalikų. Daugu
ma jų žuvo d’ėl to, kad nesuti-

Iš Sibiro ir iš Lietuvos jieško šių 
asmenų:

Kazimieras Krikščiūnas, Jono sū
nus, (apie 60 m.), kilęs iš Panevė
žio apskr., Krekenavos valse., Mo- 
čiūnų k. Į Ameriką seniai atvykęs ir 
gyvenęs Cbicagoje. Jis buvo vedęs 
ir turėjo 2 dukteris. Jieško sesuo 
Vincė Krikščiūnaitė - Antanaitienė, 
Jono duktė, dabar gyvenanti Sibire, 
S.S.S.P., Krasnojarsko krajus, Par- 
tizansko rajonas, Pasiolka Mina.

pat sužinome, kad apie pusė ko dalyvauti pagoniškose Mau
visų žemės gyventojų dar ne
moka nei skaityti, nei rašyti.

Vyrai, ant drąsos
Vienoje Rytinės Vokietijos 

pradžios mokykloje turėjo lan
kytis komunistas inspektorius.

“NEW ERA” shampoo

Gamintojas NEW ERA, Nauja Ga
dynė, sliampoo

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

pats vartodamas 40 metų — nei žil- , 
sta, nei plinka. Tas pagal specialią I 
formulę pagamintas mišinys iš co- i 
coanut alyvos ir jo išrastų priedų I 
labai švelnina galvos odą. Siųskite 1 
$2.00 už 8 oz. bonką. —

FRANAS BITAUTAS
302 So. Pearl Street 

DENVER, COLORADO
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Mau apeigose ar dėl to, kad at
sisakė žudyti baltuosius. Tai 
tikri kankiniai.

Skubus artimui pagelbėti
Per pirmuosius 1955 metų 

tris mėnesius Hong Konge bu-
Vaikai ėmė baimintis. Vienas ,vo varguomenei išdalinta 365,- 
“pipiriukas” žinojo, kad suau
gusiems drąsos duoda nugėri- 
mas. Pasiūlė tą priemonę iš
mėginti ir pats iš namų atnešė 
tėvo buteM. Vyrai, tik po la-
Siuką, - rėkė sumanytojas. p„daotl „
Taip visi vyrai įsidrąsino,
kad inspektoriaus tikrai nebi- t1. Paskelbkite smulkių skelbimų 
jojo ir su juo visai nesiskaitė. įkyriuje. Skelbimą galite perduot) 
Už tai nukentėjo tik vargšė -^lefonu: Virginia 7-6640. 
mokytoja.
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722 siuntiniai. Net 85%, jų bu
vo atsiuntę JAV katalikai per 
savo organizaciją NCWC.

KNYGA,
Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.
.. PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 

ROMANAS

Didelė Lietuviškos buities knyga, 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jury 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. Paukštienės, 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
434 psl. Kaina $4.00.

Užsakymus ir pinigus siųskite 
DRAUGAS 

2331 So. Oakley Ave., 
Chicago 8, m.
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VASARVIETE “NIDA”

Sav. Pr. Kalvaitis 
BEVERLY SHORES, IND.

Tel. Michigan City TRiangle 2-2711 
Lietuviškas maistas, alur ir vynas 

Gera maudymuisi vieta 
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ELEKTRONIKOS CENTRAS
Prieinamomis kainomis tikra vieta 

Įsigyti 1957 m. modelius —
• Televizijas

• Radijo aparatus
• Iii fi fonografus

• Rekonlavimo mašinas
Visokie elektriniai namų reikmenys:

• Vėsintuvai
• Vėdintuvai

• Dulkiasiurbliai
• Kavos virduliai

• laidyk lės (prosai)
— Pilnos garantijos — nuolaidos —

iLDflinfl.

IPlTCLCvision
Csates - Service)

Sav. Inž. A. SEMftNAS
$321 8. Halsted — CLiffsldc 4-5665

Pasinaudokite “Draugo” Classilied skyriumi.

Pajamų namas Ciceroj,. rezidenci
niam. rajone. Puikus 2 augštų 5 butų 
mūr. su tuščiu gretimu sklypu. Dai. 
aut. guzo šildymas karštu vandeniu. 
2 garažai. Savininkas apleidžia mie
stą ir prašo tik $27,000. K. Volodke- 
vičlus.

10 apartm. mūr. namas Marąuette 
Parke. Pajamų j metua virš $ 11,000. 
Kaina $S5,000. Įmokėti $35,000. Sa
vininkas duoda morgičių. A. Rėk
laitis.

Staigmena! 2 butų mūr. namas ge
roj vietoj prie susisiekimo ir mokyk
loj neš Jums pajamų! Tik. $23,600. 
A. Linas.

Arti Maria High Sehool 7 kamb. 
bungalow. $16,000. J. šaulys.

2 augštų namas ant Halsted. Ta
verna su butu ir 13 vienetų rooming- 
house. Prašo $18,000. Geras pasiūly
mas bus priimtas. K. Juknis.

Brighton Parke 3x4, mūras. Rūsys. 
2 auto garažas. $236 mėn. pajamų. 
$27.000. A. Sirutis.

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 Mest 7lst Street 
Visi telefonai: YVAlbrook 5-6015

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 YVest 51 SL 
YVAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

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

REAL ESTATE SALES 
2600 West 59th Street 

Visi telefonai: Pllospect 8-5454

Deimantiniaf žiedai, auksiniai žie
dai, auksinės rašomos plunksnos, lū
kėtai, lavelcriai, sidabro ir porcela- 
no išdirbiniai, lėkštės, servizai, pei
liai, šakutės, šaukštai už pusę kainos, 
kol skaičius susimažins.
32 gabalų stainless stccl se

tas, vertės $7.00, už ............ $ 3.00
52 gabalų Rogers setas, ver

tės $42.00, už .......................... $21.00
50 gabalų pietų servizo se

tas. vertės $28.00, už .... $12.00

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3241 S. Halsted Street

Tel. CAIumet 5-7237
CHICAGO, ILLINOIS

Atidarą Pirmadienio ir Ketvirta
dienio vakarais iki 9:30. Sckmodle- 
nials per vasarą brangenybių sky
rius būna uždarytas, bet tdevizijos 
ir taiklų skyrius atidarytas...................

Budrlko radio valanda leidžiama 
iš WHFC, 1450 kil. radio stoties 
kiekvienų ketvirtadieni nuo 6 iki 7 
vai. . v.

P. STAMK0VI6IUS
REAL ĖST. ir INSUB. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA
3133 So. Halsted SL 

Pk. LAnabe 6-1791
Rndeda piratu - parduoti uauju. 
Ūktus, biznius. Parūpina paaaolaa, 
arauaimns ir daro vertimus. 'Tvarkė 
imigracijos dokumentua. Ofisas atda į 
ras kasdien nuo 10—7.

BRIGHTON PARKE:
Gražus mūrinis — 2 po 6 k. Centr.

šildymas alyva. Garažas. Kaina 
$26,000.

Medinis. 2 po 4 k. Centr. šild. Aly
va. šalia tuščias sklypas. Garažas. 
Kaina už viskų $12,000.................. .. ..

Mūrinis 2 po 5 k. Apšild. Garažas. 
Kaina $26,000.

Kampinis mūrinis su krautuve: 2 
po 4 k. ir Y?aražas. $240 pajamų į 
mėn. Kaina $21,500.

Marųuettc Parke. Gražus mūrinis 
•— 6, 5 ir 4 k. Garažas. Apšild. Pri
einama kaina.

Guge Parke ant 50 pėdų sklypo, 
mūrinis — 6 ir 4 kamb. Centr. šild. 
aiyva. Kaina $22,000.

KITUR: Mūrinis. 2 po 6 k. ant 
50 pėdų sklypo. Centr. šild. — sto
keris. Mūr. garažus. $22,500.

2-jų augštų mūrinis. 2 po 4 k. ir 
2 po 2 k. Centr. šild. — stokeris. 
$200 pajamų, plius butas. Kaina 
$17,000.

VENTA
REAL ESTATE.

4409 S. Fairfield Ave., LA 3-3881 
Treeiad. uždaryta

MARQUETTE PARKE
Mūrinis, 4 butai — 2 po 5 k. 

ir 2 po 4 k. Dideli kamb. Gražus 
namas. Kaina $48,000.

Mūrinis, 5 butai — 3 po 2 L 
ir 2 po 3 k. Gražus 6 m. namas. 
$510 pajamų mėn. Kaina $38,500. 
GAGU PARKE
Mūrinis D/2 augšto -— 5 ir 3 k. 
ir atskiras namelis 3 k. $5,000 į- 
mokėti.
BRIGHTON PARKE

Medinis, 7 gažūs kamb. Dide
lis sklypas. Arti mokyklos.

Mūrinis, 4 butai ir taverna.
Mūrinis, 4 butai ir taverna su 

sale.
' Turime namų visose liet. apy

linkėse. Esame lietuvių kolonijų 
centre. Parūpiname paskolas, duo
dame tiksles informacijas. Jūsų 
patarnavimui: Vladas Šimaitis,
Viktoras Šimaitis, Povilas 2um- 
bakis, Justas Strimaitis, Jonas 
Sakas.

SIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2737 YYest 43 St
CLifside 4-2390

LISLE, ILL.

RANCH HOME
For Sale

BY 0WNER.

2 years old 
Lot 100x265 
3 Bed Rooms

1% Baths

Attached Breezevvay & Garage 
Finished Basement

2 Fireplaces

Near Sehools & Transportation 

Asking price — $27,500 

For further Information call
Downers Grove — 4013 M

$10,500 PILNA KAINA. ,2-jų butų 
namas. Apylinkėje Sawyer ir 24th 
St. 4—4—4—2 kamb. 2 autom, ga
ražas. $2,500 įmokėti. SVOBOBA, 
3739 VV. 2(itli St., I.Aivnd:ilc 1-7638.

CICERO. 6 kamb. mūro bunga- 
low. Arti 50th ir 22nd St. 2 autom, 
mūrinis garažas. Alyva apšildymas. 
$19,900; įmokėti $5,900. SVOBOBA, 
6013 Ccriiuik ltd. Bl.sliop 2-2162.

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius ir komercinių! 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus: Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-422S 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI
Realty - Builders - Insiiranoa

2737 \Vest 43rd Street

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJU

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & BADIO, INC.
3240 St. Halsted St. CAIumtt 5-7252

Perskaitę dienr. “Draugą”, duokite jį kitiems.

REAL ESTATE
Paskolos. Ne j. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALONIS,
Namų PItospect 8-2071

120 AKRŲ ŪKIS. Arti YVisconsin
Delis. 70 akrų dirbamos žemės, mo
demiškas 7 kamb. namas, “tilo” 
vonia ir virtuvė, gyvuliai, .mašinos
— $9,900. Dėl intorniacijos ir foto
grafijų kreiptis tbl. LUdlow 5-6851

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

KONTR AKTO RIUS 
KTANBARB Itl II I)URS, INC 
2523 W. 69 st. Chicago 26, UI.,

Pltospi-ekt 8-3722 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F PETRAUSKAS — stat. vod8Ja«
l.ietuvių Statybos Bendro\6:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• {rengia alumlnljaus langus b 

duris.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 74st Street

BUILDING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo 
ja «f*nus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881 
ĮĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIItlIlIlIi 
ĮĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIimu

LIETUVIU STATYBOS 
BENDROVE

Įmūrąs
Builders, Gen. Contractors
Atlieka planavimo ir staty

bos darinis gydytojų ofisų, gy
venamųjų Ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

LIET. AFDRAUDŲ AtiKShUA
Visų rūšių apdraudos. Antomobl 

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty 
b6s patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kltn> 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIB, 
VVAlbrook ft-6671

INTERSTATE INSURANCE AOENCV 
6108 S. Ashland Ave., Cbicago 36. III

ŠILDYMAS
A. Stanč.iaiiHkas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių orų vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlioka 
visus skardos darbus.
1546 8. 49th OOUKT. CICERU
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai.

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

OLympic 2 6752

HELP YVANTED — VYRAS

LATHE MILL 
ASSEMBLY W0RK

WORKERS
Top wuges. — Bcncfits

MAJONNIER DAWS0N CO. 
9151 Fullerton Ave. 
FRANKLIN PARK

DRAFTSMEN
Experienced

Either

DESIGNERS
0r

DETAILERS
We liave scveral openings in our 

expanding organization 
lt you are looking for:

Creative Challenges 
A New Opportunity

Variety of Assignments 
Steady Employment 

Many Company Benefits
YVrite giving coniplete resume — 

all replies held confidential

GENERAL
ELECTRIC CO.

LAMP WIRE AND 
PHOSPHOROUS DEPT.

1331 CHARDON ROAD 
Euclid, Ohio

REIKALINGI 3 VYRAI
“B O D Y & FE N I)ER 

COMBIN A T I O N”
DARBUI. Patyrę.

Galimybė uždirbti iki $200 į sav.
50-50 sąlygom.

TAylor 9-0848,
2021 W. Chicago Ave.

R E IKA L I N G I
HYBKJGMATIC MEN, A-l MECHA- 
N1C. Dirbti prie Gen. Motors Pon- 
tiiie. Susipažinę su Strato Elyte. Aug- 
šėiausias atlyginimas ir priedai. Mo
derniški įrengimai darbui.

GKOSSINGER (MOTOR SALES, 
2658 \V. Lawrence,

Tel. LO 1-7883.

REIKALINGAS PATYRĘS 
AUTO BODY & 
FENDER MAN

Specialistas automobilių išardymo 
Susitarimui skambinti:

Klldarc 5-8453

HELP YVANTED — MOTERYS

REGISTERED NURSE
40 hour week. Pleasant working 
eonditions. For appointment call 
Administrator, Hazelcrest General 
Hospital.

EDISON 1-7300

| I0NAS STANKUS |
“ Kasdien nuo 8 vai. ryto iki 5 

6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus S
TeL PRospcct 8-2013 

6800 SO. CAMPBELL AVK, =
Cbicago 29. Illinois

^HHHIIIHIIIIIIIIIIIIUIIIIIHHIIIHIIIIIIIIH" ———

AUTGMOIlILEb — TRUCiKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽI C O S> 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
Vtltekaml motoro remontai, lyginime 
dažymo darbai ir keldamos dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
5750 8. VVESTERN A\ E. PR H-053H

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COM PAN Y*

1142 S. 48th Ct., Cicero 5(1, III.
Statome naujus namus ir garažus. 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
Saukite DAmibc 6-2793 nuo U vai. 

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

vakaro tkl lt vai. '.aka.ro.

R-eikalinga jauna lietuvaitė
PARDAVĖJA KEPYKLOJ.

Kalbanti lietuviškai ir angliškai. 
Skambinti —

OLympic 2-0976.
MERSCH BROS. BAKERY 

1901 S. Cicero Ave.

COMPTOMETER 
OPERATORS 
Days or Evenings 
Pleasant working

Conditicns

Lloyd Thomas Co.
4411 N. Ravenswood Ave,

LOngbeach 1-3700

Skclbkites ‘‘Drauge’ 

Remkite dien. Draugą!
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LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
Didžiulis, Vasaros Sezono, Baldų
IŠPARDAVIMAS
Sutaupykite nuo 20% iki 60% !

Išmokėjimai 24 mėnesiams, be finansų kompanijų
SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI 

Ui $69.00 parduodamos studio cautch pas mus $3Q-00 
Už $99.00 parduodamos sofos, nakčiai miega

mos, pas mus tik ..................................................$69‘^0
Už $150. parduodamos 3 dalių sofa, kėdė ir oto- 
man, nakčiai 2 patogios lovos, pas mus tik $119-00 

Už $200.00 parduodamos sofos su kėde, nylon, 
ar vilnos apmušimu, naujausių spalvų,
pas mus tik...................  ..................................... $149-00

Už $250.00 parduodama sofa ir fotelis nylon
ar vilna, naujo stiliaus, Iras mus ............... $1 99-00

Už $300.00 parduodami sofa ir du foteliai eu
ropiečių skonio, pas mus . . ......... .............$249-00

Už $590.00 parduodami setai Karpen, Pullman,
Nautbome, pas mus $399*00

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI 
Už $30.00 parduodami s|»nink‘jlniai matracai

įvairių firmų ir dydžių, pas mus . . .............$19-00
Už $50.00 Simmons, Columbia, Burton Dixic,

Sealey matracai, pas mus ................ ............$39*00
Už $150.00 parduodami ąžuolo ar riešuto mie

gamieji su šlifuotu veidrodžiu, pas mus.........$99*00
Už $200.00 parduodami 5 dalių puikūs ąžuolo

miegamieji, pas mus tiktai .......................... $149*00
Už $350.00 parduodami raudono medžio 5

dalių miegamieji, pas mus . . . . ........... :• ■■■$249-00
Už $500.00 Brazilijos 5 dalių raudono me-........................

džio miegamieji su 2 lovom, pas mus tiktai $349-00
Už $750.00 Švedijos kietmedžio 5 dalių mie-. .. ...................

gande ji, didesniem kambariam pas mus. $499-00 
ŠALDYTUVAI — PEČIAI

Už $200.00 parduodami 8 cub. šaldytuvai par-........ :.............
celano vidumi, pas mus tik . . . . ...................$169*00

Už $250.00 parduodami 9—-10 cub. šaldytuvai
visų firmų, Westinghouse, Norge, Kelviną-........................
tor, G-E, Frididaire, pas mus tik ...............$-J QQ.OO

Už $530.00 13.14 cub. dviem durim šaldytu
vai, pas mus tiktai ........... ..............................$415-00

Už $120.00 parduodami virimui pečiai, pas
mus tiktai .................................................................. $85-00

Už $160.00 parduodami parcelano virimui pe
čiai, nedūžtamo parcelano, pas mus tik.. . J -| Q 9-00

Už $200.00 parduodami automatiški pečiai su 
su dviem kepimo pečiais .... ........................ $169-00

Šildymui Moore, Siegler gazo pečiai ................$99-00
VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ IR VIRTUVIŲ STALAI

Už $69.00 5 dalių fornica virtuvėm stalas par
duodamas, pas mus tik ........ ................... $49-00

Už $100.00 5 dalių formica stalai, įvairiausių 
spalvų, pas mus ......................................................$69-00

Už $150.00 parduodami 7 dalių formica stalai, «
pas mus tik ............. ......................................... $119-00

Už $150. parduodami 5 dalių valgomojo kamb.
baldai, ąžuolo, riešuto ar raud. medžio, $1 19-00

Už $300.00 parduodami 7 dairų valgomieji, rie
šuto ar ąžuolo, pas mus tik. . . . ....................$200-00

Už $500.00 parduodami 9 dalių valgomieji 57 
metų stiliaus, pas mus ......... ...........................$395-00

KNYGOM SPINTOS — RAŠOMU,,! STALAI
Už $29.00 parduodamos ąžuolo ar riešuto me

džio knygom spintos, pas mus tik $19-00
Už $39.00 parduodamos stiklo durim knygų 

spintos, pas mus ............... ...................................$29-00
Už $59.00 stiklo durim knygoms spintos 36”

pločio, daliar pas mus ................................................$39-00
Už $29.00 parduodami rašomieji stalai, tik.. $19*00 
Už $49.00 parduodami ąžuolo rašomi stalai,

P8-*4 mus ........................................... $39*00
Už $120.00 parduodami rašomi stalai europie

tiško dydžio, tik ............... .....................................$89-00
Linolcum 9x12, įvairių spalvų, tik . . . ......................$6-50

TELEVIZIJOS APARATAI 
Visų Amerikos fabrikų RCA, Admiral, Dumont,

Traveler, YVestinghouse. G.-E. ir kitų: 17 inčų....................
ąžuolo ar mahogany . . . ....................................$99-00

21 inčo parduodami už $300.00, pas mus tik $129-00 
21 inčo TV visų firmų ąžuolo ar raudono me

džio tiktai ...........................................................$229-00
Kavos staliukai ąžuolo ar riešuto medžio po...........$6-^0

Lietuviu Prekybos Namuose visos prekės 
be sugadinimų ar brokų

FURNITURE CENTER, INC.
3224 So. Halsted St. Victory 2-4226
Įmonė atidaryta: Pirm., ketv. 9-9:30; kit dienom 9-0; sek. 10-5.

SKAUTŲ IR SKAUČIŲ STOVYKLOS 
RYTINIAME PAKRAŠTYJE

Po kelių mažų vietinių ir ką Skaučių stovyklai vadovaus 
tik pasibaigusios dviejų savai- sktn. K. Marijošienė, o skau
čių vilkiukų rajoninės stovyklos tų — vyr. sktn. A. Saulaitis. 
ir rugpjūčio mčn. įvyksiančios Vietose skautų vadovai ir 
jaun. skaučių stovyklų, labai sto' skaučių vadovės jau bendradar- 
vyklavimui tinkamoje vietoje biauja su tėvų bei rėmėjų būre- 
Conecticute, prie Putnamo,' liais stovyklinio inventoriaus, 
Woodstock apylinkės miške prie transporto ir pan. reikalais. Va- 
ežero nuo š. m. rugpjūčio 25 d.Įdovai randa nuoširdžią paramą, 
ligi rugsėjo 3 d. įvyks dvi svar- O skautai,-ės yra paskatinti gi- 
bios to rajono stovyklos: ber- linti savo žinias, kaupti lėšas ir 
niūkų ir mergaičių. Jose stovyk rankiotis savo stovyklinius daik 
lauti kviečiami skautais,-ės, sk.
vyčiai, vyresniosios skautės ir 
skautininkai,-ės iš viso rytinio 
JAV pakraščio. Žinoma, mielai 
bus priimami pasisvečiuoti ir 
iš kitur broliai bei sesės.

Organizatorių užsimota, kad 
šios dvi stovyklos visais būdais 

.stiprintų stovyklautojų lietuviš
kąją dvasią, gilintų jų skautiš
kąjį prityrimą ir sudarytų są
lygas vienetams veikti savo ap
imtyje, vadovams įgyti daugiau 
stovyklinės patirties, o visiems 
— pajusti skautybės nuotaiką 
bei įsigilinti į skautybės metodų 
privalunjus.

Jau yra paruošti įvairūs sto
vyklų planai ir išleista įvairių 
nurodymų vienetams.

Stovykloje bus kreipiamas y-

tus iš anksto. BJ.

Miami, Fla.
Dėl birželio įvykių minėjimo

A. Skudzinskienė, Miami Alto 
pirmininkė, buvo paliesta vieno
je korespondencijoje “Naujieno
se” 172 nr., kur teigiama, kad 
įvykęs birželio įvykių minėji
mas sukėlęs juoką. Tai neatin- 
ka teisybę, nes minėjimas labai 
gerai pavyko ir buvo ta proga 
gražiai išgarsintas Jietuvių vai - 
das. Rezoliucijos buvo visai tin
kamos ir adv. Dirsės gražiai per' 
skaitytos, o ne priešingai, kaip 
kai kas bando įtikinti. Reikia 
daugiau pozityvaus darbo, o ne' 
kitų apkalbinėjimo. A. Skz.

Cpl. Harry Mikus, iš Pittsburgh, 
Fort Momnoiitli, X. J., kalba j ra
dijo mikrofoną, kuris įtaisytas šal
me. Sveria mažiau, kaip svarą, 
įskaitant ir baterijas. (INS)

f

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad š. m. rugpjūčio 
mėn. 4 d., 7 vai. vak. po sunkios ir ilgos ligos atsiskyrė su 
šiuo pasauliu mūsų mylima žmona, motina, močiutė ir uošvė

A. A.
NATALIJA LAVICKIENE

sulaukusi 65 metų amžiaus.
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 Li

tuanica Avė. Telefonas Yards 7-3401.
Laidotuvės įvyks rugpjūčio mėn. 8 d., 10 vai. ryto iš kop

lyčios į Bethania kapus.

Gilaus liūdesio prislėgti: vyras Steponas, duktė Halina 
Moliejienė su šeima East Chicago, duktė Irena Karalienė su 
šeima Philadelphijoje, sūnus Leonas ir sesuo Alicija su šei
ma Vokietijoje ir brolis Alfonsas su šeima Austrijoje.

Maloniai prašome visus pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

MOVIHC

I* 15 TOLI IR ARTI
NAUJI O/DELJ TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO {RANKlAl 

IIGU METU PATYRIMAS-P/6US IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIto>olc 5-9209

patingas dėmesys į įsirengimus, ,
tvarką, švarą, punktualumą, lie- , Omaha, Nebr.
tuviškų dainų dainavimą, kalbė- 1
jimą lietuvių kalba, dalyvavimą — Kun. Patrik O’Connor, ku- 
programose, vienetų ir paskirų ris buvo vienuolika metų katali- 
stovyklautojų iniciatyvą tobulin ■ kų laikraščių korespondentu Ko 
ti stovyklavimą ir pan. rėjoje, buvo sustojęs Omahoje

Jūros skautai įrengsią berniu-' ir patiekė pranešimą kunigams 
kų stovykloje jūrininkišką pa-1 apie Rytus. Jis du kartus buvo
stovyklę su prieplauka ir kitais 
jūrininkiškais įvairiumais. Skau 
tai vyčiai taip pat pasireikš sa
vo stovyklinio tvarkymosi su
gebėjimais. Vyresniosios skau
tės pasižymėsiančios tautinio 
meno kūryba ir pan.

Stovykloje bus egzaminuoja
ma į patyrimo laipsnius ir į įvai- 

1 rias specialybes.
Bus leidžiamas abiejų stovyk

lų dienraštis.
Vieši abiejų stovyklų laužai, į 

kurios kviečiami ir svečiai, bus 
rugpjūčio 26, rugsėjo 1 ir rug
sėjo 2 d. Religinio susikaupimo 
diena būsianti penktadienį, rug
pjūčio 31 d.; tą vakarą laužas 

į bus skirtas tautos kančioms pa-į 
gerbti.

Stovyklauto jai,-jos turi regist 
ruotis iš anksto per savo viene
tus; registruojantis reikia įmo-' 
keti ir registracijos mokesčio 5 
dol., kurie bus įskaityti į sto
vyklos mokestį (jis būsiąs 15 ar 
17 dolerių asmeniui už visas 10 
dienų).

I Dvasiniais stovyklautojų rei
kalais rūpinsis Skaučių Seseri
jos dvasios vadovas kun. St. 
Yla, kun. V. Paulausko ir kun. 
dr. V. Cukuro padedamas.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS G LUNY ČIA 
Geriausios gSISs dėl vestuvių, banke 
U. laidotuvių lr kitų paųuo&lmų.

2443 WEST «3RO STREET 
rei. PRoepect S-083S lr PR 8-0834

Harbino mieste Mandžiūrijoje. 
Pirmą kartą jis susitiko su kun. Į 
Cikota ir su juo prancūziškai 
kalbėjo. Bet antrą kartą aplan-; 
kęs Harbin, jau jo tenai nesura
do; jam buvo pranešta, kad kun.' 
Cikota mirė komnistų kalėjime. 
Kun. Cikota vedė misijas Oma
hoje prieš 15 metų. Vietinis

Amerikoje apytikriai yra 24: 
milionai kačių namuose ir gat
vėse.

A. A.
ONA GARBAUSKAS 

(|m< tvuiis Mickaitė)
Gyveno 3347 South Emerald 

Avenue, Chicago, llinois.
Mirė rugp. 3 d., 1956 m., 

6:45 vai. vak., sulaukusi se
natvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr., Kelmės parap., 
l’aprūdžių kaimo. Amerikoje 
išgyveno 45 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vyras Povilas, sesers duktė 
Ona Petrulis, J ulija Senka, 
Julija Rohertson, Lorraine 
Rubash ir jų šeimos ir daug 
kitų giminių ir pažįstamų.

Priklausė prie Kęstučio Pa
šalpos klubo.

Kūnas pašarvotas Jurgio 
Rudmino koplyčioje, 3319 S. 
Lituanica Avė. Laidotuvės į- 
vyks trečiad., rugp. 8 d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta į Šv. Jurgio parap. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielų. l*o pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę lieka vyras, sesers 
duktė ir visi kiti giminės.

Laid. direkt. J. F. Rudmi- 
naa, tel YArds 7-1138.

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

<845 So. Westera Avo. Air Condltloned koplyle 
BEpubUe 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vM»

Ttoma kuri* gyvena kitos* mieste dalys*:
koplyčią erčia* JŪeų samų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

— Ii

i

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe

PREGN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav,
4058 Archer Avenue 

Telefonas Virginia 7-2481

TIIEODORE SKIRES
GyV. 4816 So. Wentwoi;th 

Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė rugp. 4 d., 1956 m.,

5:30 vai. ryte, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Krakių parap., Gudaičių kai
mo. Amerikoje išgyveno 4 9 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
duktė Ona Stonchus, žentas 
Theodore ir anūkas Povilas, 
sesuo Elsie Kunevich, švogeris 
Anton (gyv. Clinton, lowa), jų 
vaikai Adolph, Anton Jr. ir El
sie, du broliai Waltcr ir Juo
zapas, brolienė Stella ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Priklausė prie Kęstučio Pa
šalpos klubo.

Kūnas pašarvotas Jurgio Ilud- 
mino koplyčioj, 3319 S. Litu
anica Avc. Laidotuvės įvyks 
trečiad.. rugp. 8 d. Iš koply
čios 9:30 vai. ryto bus atlydė
tas į šv. Jurgio parap. baž
nyčių, kurioje (vyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielų. I'o 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka duktė, žentas, 
švogeris ir visi kiti (giminės.

Laid. direkt. J. F. Rudminas, 
telefonas Y Arda 7-1138.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

PIGIAI IR SA OGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR IA TOLIAI!

K. EIDUKONIS
Tunu naują dideli sunkvežimį 

ir apdraudas
2313 W. fllst St. Chicago, III. 

Tel. PRescott 9 2781

V1ENEIUV MET V MIRTIES 
SUKAKTIS

Jau suėjo vieneri metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimų žmonų,

uošvę ir senelę.

A. A.
SKOLASTIKA
ŽABRAUSKAS
Netekome savo mylimos 1955 

m., rugpjūčio mėn. 7 d.
Nors laikiis tęsiasi, bet mes 

Jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas 
suteikia jai amžinų ramybę.

Vi. jos sielų mes užprašėme 
gedulingas šv. Mišias su egzek
vijomis antradienį, rugpjūčio 
mėn. 7 dieną S vai. ryto, Gimi
mo Panelės švč. parapijos baž
nyčioje.

Maloniai kviečiame visus gi
mines, draugus, kaimynus' ir 
pažįstamus šiose pamaldose 
dalyvauti ir kartu su mumis 
pasimelsti už a. a. Skola.stikos 
Zabrau.-ikas sielų.

Nuliūdę: Vyras, dukterys,
sūnūs, žentai, marčios ir anū
kai.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 Wcst lllth Street

Vien as blokas nuo kapini q.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste I

Telef — CEdarcrest 3-6335

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS \
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patams- Mee turime koplyčias
▼imas dieną lr nak- visose Chicagos tr

( ti, Reikale šaukit* Roselando dalyse ir
mus* tuojau patarnaujame

PETRAS BIELiONAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

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

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

ALFREDAS VANCE
177 VVOODSIDE Rd„ Riverside, I1L Tet OLympic 2-5245,

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS^
10821 S. MICHIGAN AVĖ. TeL COmmodore 4-2228,

JURGIS F. RUOMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-1138-1139 į

VASARIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, DI. TeL OLympic 2-1003,

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET Y Arda 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. <9th STREET BEpubUe 7-1213)
2314 W. 23rd PLACE Plrgtada 7-0072 (

Perskaitę dienr. Draugų , duokite jį kitiems.
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X Gub. G. Mennen Williams,
Michigan, ir Lietuvos konsulo, 
Petro Daužvardžio kalbos, pa
sakytos Lietuvių aikštės (Lith
uanian Plaza) dedikacijos die
ną buvo patalpintos Congres 
sional Record.

Šios svarbios kalbos pasaky
tos liepos 22 d., prie Dariaus ir 
Girėno paminklo, Marąuette

GENEROLAS IR SERŽANTAS

Sgt. McKeon sveikina marinų korpo komendantas gen. Ran
dolph Pate, kur jis buvo pašauktas liudininku. Generolas pasiūlė ser- 

(INS)

Žinios iš Lietuvos
— Lietuviai dailininkai varo

mi į kolchozus, kad galėtų ten 
nupaišyti paveikslų, vaizduo
jančių gerą kolchozininko gy
venimą. Nors gyvenimas ir la
bai blogas įaudonuose dvaruo
se, tačiau dail. turės jį nuda
žyti labai jau ružavai.
• — Rokišky, kaip giriasi bol
ševikai, bus irengta elektros jė

Prieš spausdintą šlam&tąDel siutininų
Ir vėl gera žinia apie galimy

bę pagelbėti mūsų vargstan
tiems anapus geležinės uždan
gos. Tokią nuomonę susidariau . ,.

i x : laikyti 20-čiai dienų spausdiperskaitęs Al. Gimanto Švedai i . J , .. . .
L.. u ,*• a- » /-„i mus, kurie yra Įtariami esą nenori padėti pabaltiečiams . Gal, ,

x i ■ x i„,i„ moralus. Jei tas laikotarpis ne-švedai iš tikrųjų galės pigiau kąi . , . * •
Vv *• - i • I butų pakankamas, kol teismas persiųsti, nes dabartines kainos .. 4 H x .

1 išspręs tokių spausdimų liki
mą, jis gali būti vėl pratęstas 
dvidešimčiai dienų.

-Prezidentas Eisenhoweris pa
sirašė įstatymą, kuriuo Paštų 
ministeriui duodama teisė su-

už siuntinius yra tikrai kaip juo 
dusios rinkos laikais. Jei norė
tum kiek žmoniškiau kam pa-

gainė, ’ kuri duosianti elektrą ulbėti, tektų net ir paskutiniusl 
kolchozams. | marškinius parduoti: plėšimas

! nežmoniškas!
— Vilniaus konservatoriją

Park, buvo diskutuojamos kon- žantą pažeminti vienu laipsniu 
grėsė kuomet jas pristatė kon
gresmanas James C. Murray.
Kalbos telpa Congressional Re
cord liepos 28 d. laidoje. Lith
uanian Plazos dedikacija susi
laukė labai daug dėmesio ir bu
vo įrašytos JAV oficialiuose 
rekorduose.

CHICAGOS ŽINIOS

X Chicagos studentų ateiti
ninkų dėmesiui. Šį penktadienį 
(rugpjūčio 10 d.) studentų atei-

Žymusis Rosenstock Grant
parko koncertuose

Grant parko koncertai atvi
rame ore baigsis rugpjūčio 19 
d. Iki to laiko simfoninį orkes
trą diriguos tarptautinio mas
to dirigentas Joseph Rosens-

tininkų susirinkimas bus T. T. tock( pasižymėjęs operų ir kon-
Jėzuitų namuose. Susirinkime 
ralyvaus Studentų Ateitininkų 
Sąjungos pirmininkas Vaclo- 
■ 'as Kleiza. Bus patiektos in- 
►ornacijos apie studentų ateiti
ninkų vasaros stovyklą. Norin
tieji dalyvauti vasaros stovyk-

centų dirigavime. Rupjūčio 8 
d. jis su simfoniniu orkestru 
išpildys W e b e r i o uvertiūrą 
“Overon”, Smetanos garsinę 
poemą “Maldavos upė” ir Dvo- 
rako simfoniją “Naujas pasau
lis”. Tame pat koncerte pasiro-

Misionierius pas 
legionierius

Illinois Amerikos Legionierių 
suvažiavimas, kuris baigėsi va
kar, sekmadienį, dideliu paradu 
Chicagos miesto centre, saivo 
pagrindiniu kalbėtoju buvo pa
sikvietęs iš raudonosios Kinijos 
Kalėjimų ištrūkusį misionierių 
tėvą Rigney, buvusį rektorių 
katalikų universiteto Kinijoje.

loję, ir neateitininkai taip pat ^ys ir solistė Metropolitan ope-
kviečiami į susirinkimą.

X Antanina ir Pranas Juš
kai, kilę nuo Šakių, savoje va
saros rezidencijoje Custer, 
Mich., kaip savo laiške rašo, 
labai patenkinti sveiku, švariu 
oru ir gražia gamta, o ypatin
gai tai tuo gausiu baravykų 
derlium. Kviečia visus šakie
čius atvykti grybauti

X Juozas Karklys, naujasis 
JAV Lietuvių Studentų Sąjun
gos pirmininkas, yra išrinktas 
Don Varnas karo veteranų pos
to iždininku. Be jo, į šio posto 
valdybą iš naujųjų ateivių tar
po įeina Bruno Mikėnas, Vaclo
vas Momkus ir Edvardas Suku
tis.

X Agnė Žitkienė, gyvenanti 
Seattle, Wash., atvyko atosto
goms į Chicagą, kur gyvena 
jos broliai ir motina. Vienai 
savaitei ji buvo nuvažiavusį ir 
į lietuviškąjį paežerį — Beverly 
Shorcs, Ind.

X Žalios pievos, puikūs so
dai, šviežias maistas ir geri gė
rimai laukia jūsų Draugo ir Tė
vų Marijonų vienuolyno staty
bos fondo rengiamoj gegužinėj, 
kuri įvyks rugpjūčio 12 d. .ma
rijonų seminarijos sode, Hins- 
dale, III.

X Natalija Kazanauskienė;
2247 W. 23 PI., senoji ateivė, 
yra lietuviškų papročių mylėto
ja ir saugotoja. Ji kiekvienais 
metais ne tik gimtadienį, bet ir 
vardadienį atšvenčia. Liepos 
27 d. buvo pasveikinta savo 
vaikų ir draugų.

N. Kazanauskienė yra moti
na Stefanijos, Vytauto ir Al
girdo Kazanauskų. Ji savo vai
kus išauklėjo pavyzdingais lie
tuviais ir visuomenininkais. O 
dabar sielojasi dėl anūkų, kad 
ir tie neatsiliktų nuo tėvų.

X Šv. Kazimiero seserų rė
mėjų gegužinė įvyksta rugpjū
čio 26 d. Ryan Wood miške, 
prie 87 ir Western gatvių. Vie
tos Nr. 25. Laukiama svečių ir 
iš kitų kolonijų.

X Alfonsas Gražys, 5109 S. 
Merrimac ave., kaip skelbia Ci
cero Life, važiuodamas užmigo 
ir atsimušė į stovinčią mašiną 
ties 2838 S. Cicero ave.

X Jurgis Pečkys ir jo žmona 
Teresė su pasisekimu tvarko 
savo svetainę Chicagos “West 
side” lietuvių kolonijoje, 2157 
VV. Cermak Rd.

ros lyrinis koloratūrinis sopra
nas Laurel Hurley. Ji'dainuos 
Mozarto, Rossinio ir Bellini 
kompozicijas.

Penktadienį koncerto nebus, 
šeštadienį ir sekmadienį, rugp. 
11 ir 12 dienom, dalyvaujant 
Rosenstockui ir solistei Hurley, 
bus išpildoma Vienos linksma- 
vakario programa. Orkestras 
duos Schuberto “Rosamunde” 
uvertiūrą, Mozarto “Diverti- 
mento No. 11”, Johanno Straus 
so Žaibų ir Griaustinių polką ir 
Pizzicato polką, pagaliau seno
jo Johanno Strausso — Radec- 
kio maršą. Grant pargo koncer
tai prasideda 8 vai. v. Visiems
— nemokamai.

Aplankytinas planetariumas
Adler planetariumas Chica

goje yra ežero pusiausaly ties 
Roosevelt Rd. Atdara nuo 10 
vai. ryto iki 5 vai. v. l/asdien, o 
antradieniais ir penktadieniais
— iki 9 vai. v. Demonstruoja
mos žvaigždės kasdien 11 vai. 
ryto ir 3 vai. p. p., o sekma
dieniais — 2 vai. ir 3 vai. 30 
min. p. p. Antradieniais ir penk 
tadieniais dar būna demonst
racijos žvaigždžių ir paskaitos 
8 vai. v. Trečiadieniais, šešta
dieniais ir sekmadieniais vi
siems įėjimas nemokamai. Ki
tomis dienomis — po 25 centus.

Galima įeiti į televizijos 
stotis

Šios Chicagos radijo ir tele
vizijos stotys įleidžia (nemo
kamai) lankytojus pasižiūrėti: 
American Broadcasting Co., 20 
N. Wacker drv., Columbia 
Broadcasting System, 410 N. 
Michigan Ave., Radio Station 
WLS, 1230 W. VVashington 
Blvd., VVGN — VVGN TV, 441 
N. Michigan Ave. Reikia tik iš 
anksto gauti tikėtus. WTTW— 
Channel 11, kurio būstinė yra 
Mokslo ir Pramonės muzėjuje, 
galima lankyti net ir nepaėmus 
iš anksto tikėtų.

■ Futbolo pamokos
Dvylikoje Chicagos parkų 

rugsėjo 4 d. pradės veikti fut
bolo mokyklos jaunesniems. 
Praeitais metais jomis pasi
naudojo 3,200 moksleivių. Tas 
mokyklas gali lankytį kiekvie
nas berniukas, tačiau pralavi- 
nus bus sudarytos komandos iš 
berniukų, turinčių 12—13 me
tų ir sveriančių tarp 85 ir 105 
svarų.

Geriausias studentės 
rašinys

Mary Ann Power, Rožančiaus 
kolegijos studentė, laimėjo pir
mą vietą straipsnių varžybose 
už savo kūrinį “Pergąsdinta 
šventoji”, kuris buvo išspaus
dintas jų kolegijos žurnale “The 
Eagle”. Straipsnyje ji rašo apie 
šv. Joaną d’Arc. Konkursą buvo 
paskelbusi Katalikų Mokyklų 
sąjunga.

Garsina lietuvių 
suvažiavimą

Plačiai JAV-se skaitomas in
formacijų laikraštis “The Re- 
gister” savo žinių skyriaus pir
moje vietoje deda pranešimą, 
kad rugp. 22 — 23 d. Sherman 
viešbuty, Chicagoje, įvyks Lie
tuvos Vyčių draugijos suvažia
vimas, kuriame dalyvaus dele
gatai iš 135 kuopų.

Midway aerodromo rūmai
Planuojama pastatyti naują 

Midway aerodromo stotį. Ji ant 
plieno piliorių būtų statoma 
virš dabartinės aikštės automo 
biliams statyti — į rytus nuo 
dabartinių pastatų. Kainuotų 
pustrečio miliono dolerių. Jau 
jieškoma tam reikalui lėšų ir 
norima, kad ta suma 1957 me
tais jau būtų paskirta.

Drama Lincolno parke
Vadinamame Theatre on the 

Lake, Lincoln parke, rugpjūčio 
14, 15, 16 ir 17 dienomis 8 vai. 
30 min. bus statoma Suttono

baigė Vašnadze, sopranas, me- 
zosopranai Laurinaitytė ir Gar- 
bato ir bosas Ru'binov. Kaip 
matome iš keturių tik viena 
lietuviška pavardė.

— Mariampolėje esąs Černia- 
kovskio kolchozas Maskvos pa
rodoj apdovanotas premija ir 
keliasdešimt medalių. Taip jau 
yra, kad Maskvai duona, o kol
chozo vergams neverti meda
liai.

— Šiauliuose ant Salduvės
kalno įvyko dainų šventė. Esą 
gerai nuskambėjo mėsos kom
binato saviveiklininkų kolekty
vinė daina Nuo Palangos ligi 
seno Vilniaus.

— Satnaičiai, Dijokai, Čer
niauskai, Rožinskai, Zuoza, K. 
Kakanis, ir keletas kitų grįžo 
iš Brazilijos į Lietuvą. Kaip 
iš laiškų į Braziliją .matyti, tie 
parvykėliai nelabai džiaugiasi 
tarybiniu rojum.

Neaišku, kaip plati ta švedų 
tarpininkavimo galimybė bus, 
bet, kaip iš straipsnio matyti, 
jie gali suteikti informacijų vi
sais rūpimais reikalais. Vadi
nas, bereikia tik duotu adresu į 
Švediją parašyti. Taip, bet ku
ria kalba? Taip ir neaišku... 
Lietuviškai? Gal švediškai? O 
gal angliškai? Kaip gi pagaliau? 
Deja, nepasakyta. Ir reikia ma
nyti, kad daugeliui kils neaišku
mų. Gal malonės straipsnelio 
autorius painformuoti skaityto

Rožančius skęstančiame 
laive

Dvi domininkonės vienuolės, 
buvusios skęstančiame italų 
laive Andrea Doria, garsiai 
kalbėdamos rožančių raminan
čiai veikė išsigandusius kelei 
vius. Laive buvęs kapelionas 
davė generalinę absoliuciją 
Tos seserys grįžo iš Florenci
jos, kur metus laiko studijavo 
muziką, į Londoną, Ont.

Mėlynosios Armijos 
piligrimų kelionė

Amerikos Mėlynosios Armi
jos (religinio sąjūdžio) nariai 
spalio 5 d. iš Washingtono, N. 
J. išplauks į Europą mėnesio 
kelionei lankyti to kontinento 
šventoves. Piligrimai dalyvaus 
Mėlynosios Armijos tarptauti
niame suvažiavime Fatimoje ir 
aplankys tos draugijos centrus 
Paduoje ir Paryžiuje.

Mozaikos be muito
JAV senatas priėmė įstaty

mą ir nusiuntė prezidentui pa
sirašyti, kad religinėms mozai
koms nereikalingas muitas į- 
vežant iš kitų kraštų.

J
11,000 ežerų Minnesotoja

Minnesotos valstybėje yra 
11,007 ežerai; ežero vardas 
pripažįstamas vandens plotui, 
nemažesniam kaip 25 akrai.

jus? Iš anksto ačiū.

ĮVAIRIOS žinios
Liepia nesiskubinti 

sov. Rusijon
Žymusis Amerikos žurnalis- 

tastas Earl Wilson savo prane
šime iš Vilniaus, tilpusiame 
JAV spaudoje, Amerikos turis
tams liepia nesiskubinti važiuo
ti Rusijon, kadangi ji dar nėra 
pakankamai pasiruošusi priim
ti keliautojus.

Earl Wilson savo reportažą 
pradeda šiais žodžiais — Vilna, 
Lithuania — I’m learning the 
Saviet after 23 days and 6,500 
miles of it and my advice to 
American tourists is, “Don’t 
be in any rush to see Russia.”

Toliau žurnalistas pasakoja, 
kad jis galėjęs eiti bemaž visur, 
kur tik norėjęs, bet tik jam, ne
leido susitikti su pageidauja
mais žmonėmis. Pvz. jis norėjo 
padaryti “interview” su rusų 
filmų žvaigžde, bet turistų biu
ras ir Kultūros ministerija pra
nešė, kad Maskvoje nėra nė 
vieno žymaus kino artisto.

Raudonoje Rusijoje, Earl 
Wilson sako, viskas yra su
narpliota raudonu siūlu. Čia 
žurnalistas nurodė dar vieną 
įvykį kaip jis stengėsi perduoti 
cigarų dėžę nuo filmų gaminto
jo Mike Todd Gregori Alexan- 
drovui iš “Mosfilms” studijos.

Vane komiška drama “Outvvard ! Nelaimei, jam buvo pranešta, 
Bound”. Vaidinimas bus Fuller kad Alexandrovas yra išvykęs 
ton pavilione 2400 North, prie , i kaimą, kur negalima susisiek-

J. P.

Popiežiaus žodis 
teisininkams

Popiežius Pijus XII priėmė 
Vienos un-to teisių fakulteto 
profesorius ir studentus ir ta 
proga palietė priekaištus dėl 
Bažnyčios kietumo moterystės 
klausimu: “Dažnai peikiama
Bažnyčia už kietą gynimą ne- 
suard-omumo santuokos, priim
tos bei atliktos nustatyta for
ma. Bažnyčia šiuo klausimu ei- 
giasi vaduodamasi ne teisiniu 
griežtumu, lyg jai nerūpėtų 
dažnos sutuoktinių dramos, 
bet ištikimai taikydama san
tuokos teisę, kurią paliko die
viškasis jos įsteigėjas ir ku
rios ji negali pakeisti”. Toliau 
Pijus XII priminė kad bažnyt. 
teisė per ištisus šimtmečius 
gerokai išaugo, nes apaštalų 
laikų nuostatų nebeužteko pla
čiai išsišakojusiai Bažnyčiai.
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PER PASAULI KELIAUJA 

ŽMOGUS
Bernardo Brazdžionio poezijos 

rinkinys. Nedidelis skaičius Sios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Ave, 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
kietais viršeliais S2.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiHiKimimmiiiiiiiin

18 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
drauda. PIkus lr sąžiningas 
patarnavimas.

R Š E R E H A S
4S4S S. Wood St., Chicago O,

Illinois, tel. VI 7-2972

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiu

airių

ti net telefonu. Po savaitės lau
kimo nuo šio žygio Earl Wilson 
turėjo atsisakyti.

Pabaigoje Earl Wilson sako, 
1 jog tai buvo nuostabiausia ke
lionė iš bet kada anksčiau tu
rėtųjų. Tačiau, jis sakosi, kad

Michigan ežero. Veikalas vaiz
duoja keistus charakterius, ke
liaujančius garlaiviu.

Airių iškilmės
Rugpjūčio 18 dieną Pilsen 

parke, Chicagoje, įvyks 
literatūros, iškilmės ir
varžybos. Laimėtojai šokių pir
menybėse turės progos dar pa
sirodyti rugp. 19 d.

Lenkų dailininkų paroda
Lenkų Kultūros klubai rug

pjūčio 7—11 dienomis Evans- 
tone šaukia savo' suvažiavimą. 
Ta proga rugp. 8 d. 2 vai. p. p. 
atidaroma paroda Meno centre, 
1020 Lake Shore drv.

Raudonųjų tremtinys 
universitete

Yukiango (Kinijoje) vysku
pas W. C. Quinn, ištremtas ko
munistų iš savo diecezijos, pa
sakė kalbą įteikiant diplomus 
250 baigusių studijas De Paul 
universitetą Chicagoje. J.

dainų Jam ^uvo džiugu grįžtant atgal 
į ten, iš kur atvažiavo... Edv. š.

Pasinaudokit Reta
Proga !

BURTON - DIKIE
Pagarsėję

MATRACAI 
vietoje $89.50 

dabar pirksite už:

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.
8TASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1278
Apkainavimą lr Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nno 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllll
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ROOSEVELT FURNITURE CO.
(LIETUVIŲ KRAUTUVE)

2310 W. Roosevelt Rd. Telefonas SEeley 3-4711
NELLIE BERTULIS IR FELIX RAUDONIS, savininkai 

Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 vai. vak. Pirmad. ir Ketvirt. Iki 
9 vai, vak. ir Sekmadieniais nuo 11 vąl. ryto iki 1:30 v. po pietų.

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

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

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Ave., į vakarus nuo California Ave.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. lr 
iefttad. # vai. ryto Iki 4:10 p.p.

Trečlad. # ryto Iki ll val.. 
Ketvlrtad. S ved. Iki S vaL vak.

JONAS GRADINSKAS
Kambarių vėsintuvai, vėdintuvai; radio: vokiški, kišeniniai, nešio

jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomis 
J. G. TELEVISION COMPANY

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

iKKvmnrararevvttammnrattroaranroracvvKvsttc'nMnBroc'ncssevs'

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSB

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I 9

Paskolos Duodamos Namu įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westem Ave. Chicago 36, Ūl.

CRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, HL

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8,I1L

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

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, ūl.

HE

TT. Marijonų Statybos Fondo Komitetas 
kviečia jus atsilankyti j

UZBAIGTUVIŲ
PIKNIKĄ

Sekmadienį, rugpiučio 12 d, 1956 m.
MARIAN HILLS SEMINARIJOS SODUOSE 

Clarendon Hills, Illinois
Sį rudenį TT. Marijonai baigia pastatų statybą ir persikels 

į juos; pirmas TT. Marijonų Bendradarbių Metinis Seimas bus 
jau naujuose rūmuose 1956 m. rugsėjo 30 dieną.

Gražus TT. Marijonų vienuolynas Chicagoje bus Amerikos 
lietuvių pažiba; naujos patalpos katalikiškai .spaudai bus gra
žiausios visoje Amerikoje. TT. Marijonams reikia jūsų para
mos ir pagalbos. Jūsų atsilankymas į išvažiavimą bus didelė 
parama TT. Marijonams ir Statybos Fondo komitetui.

Paskirkite tą sekmadienį atsilankymui į TT. Marijonų se
minariją, kur yra gražūs laukai, sodai, erdvios patalpos ir kit.

Seminarijoje šv. Mišios 10-tą valandą ryto.
Piknikas prasidės 1-mą valandą po pietų.
Bus skanių valgių, užkandžių ir gėrimų erdviose ir vė

siose patalpose.

*
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