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Gyvenimo lygio pakėlimas 
teorijoj ir praktikoj

Sovietų ir JAV skirtingumai. Atlyginimo nepakanka 
siekiant nustatyti gyvenimo lygį

OKUP. LIETUVA. — Komu
nistų partijos programa vienu 
savo tikslų laiko pakelti Sovie
tijos gyvenimo standartą ir jis 
turįs būti aukštesnis, kaip ka
pitalistiniuose kraštuose. Tai tu 
ri būti pasiekta dviem etapais: 
ligi 1970 m. tiek turinti būti pa 
kelta gyventojų gerovė, kad jų 
materialiniai poreikiai turėtų 
būti patenkinti, ir tarp 1970 — 
1980 m. visos Sovietijos gyven

Didžioji dauguma (60 mil. 1965 
m.) uždirbs iki 100 rbl. per mė
nesį. Galima spėti, kad atlygi
nimo vidurkis bus 80 - 90 rbl. 
mėn. Dar čia tenka pridurti 
kai kurių patarnavimų verty
bes, pvz. švietimas, socialinė 
globa, pensijos, vaikų darželiai, 
be to, subsidijos butų reika
lams. 1960 m. viešųjų patarna
vimų vertė siekusi 24.5 milionų 
rbl. (“Pravda”, 1961 m. rugp

Gydytojų suvažiavimas 
Kanadoje

Katalikų gydytojų kongresas 
šaukiamas Londone. Ont., liepos 
9-13 d. Suvažiuos 800 gydytojų 
iš 50 kraštų. Kongreso tema: 
“Katalikas gydytojas besikei
čiančioje visuomenėje”. Pagrin
diniai kalbėtojai: Kalifornijos 
katalikų un-to prof. G. Yayn, 
Baltimorės — dr. F. Ayd ir kt. 
Kalbės ir vienuolė sesuo M. Kot 
ryna iš Br. Kolumbijos.

Vyrauja partinio 
turinio knygos

Šią vasarą Lietuvoje pasiro
dančios naujos knygos daugiau

tojams turėtų būti garantuotas i 2 d.). Jei laikyti, kad tautos skiriamos partinei agitacijai.
pakankamas materialinių ir kul 
tūrinių gėrybių kiekis. Kad vi
sa tai pasiekti, reikia pakelti 
darbininko atlyginimus, atitin
kamai jų darbo kokybei ir kie
kybei, ir išplečiant laisvuosius 
socialinius patarnavimus. Kokie 
būsią tokio pasiryžimo padari
niai? Ogi, kaip teigia Partijos 
ck Sovietuose, per dešimtį atei
nančių metų turėtų padvigubėti 
darbininko realusis uždarbis, o 
kolchozininko uždarbis per tą 
patį laikotarpį turėtų padidėti 
daugiau kaip dvigubai ir per 
20 metų — daugiau kaip 300%
(žiūr. “Komunist”, 1961 m. nr.
11, 52 psl.).

Atlyginimo santykis
Šiais klausimais Sovietų fi

gos Reikalams Tyrinėti institu
to (Muenchene) leidinyje “Bul
letin” (š. m. 3 nr.) rašydamas,
E. Glovinskis nurodo, kad gy
venimo lygio negali nustatyti 
vien tik realus atlyginimas. Fa- 
gal 1954 m. Jungt. Tautų Eko
nominės ir Socialinės Tarybos 
ekspertų raportą, gyvenimo 
standartui pasiekti reikalingi 
štai kokie veiksniai: sveikata, 
maistas ir dieta, auklėjimas, 
darbo sąlygos, darbo lygis, su
vartojimo ir santaupų lygis, 
transporto galimybės, gyvenimo
patogumai, ypač naudojantis (nim0 sumoka 12%. jei tarti, 
viešuoju patarnavimu, rūbai, ' kad amerikietis darbininkas ne

Dailiosios, lietuvių k. literatu 
ros pasirodo maža. Neseniai iš
leista Pranskaus-Žalionio atsi
minimų knyga “Artimieji to
liai” (apie revoliucinę veiklą), 

Sovietų statistinis metraštis Katajevo romanas “žiemos vė-

ūkyje iš viso dirbo ligi 100 mil. 
gyventojų, tai vienam asmeniui 
išlaidos siektų maždaug 245 rbl. 
metams arba 20 rbl. mėn.

(“Narodnoje choziajstvo SSSR 
w 1960 godu”, Maskva, 1961 m., 
154 psl.) pateikia 380 rbl. skait
menį, bet tai padaryta, padau
ginus pramonėje dirbančiųjų dar 
bininkų ir tarnautojų skaičių 
— tai nėra tikslu, be to, reikia 
atminti, kad medicinos apsauga 
ar švietimu nuadojasi visi dar
bininkai. Sovietinio pramonės 
darbininko uždarbis, įskaitant 
ir socialines vertybes, turėtų 
siekti 107 -117 rbl. ar, išvertus 
į savaitinį mokėjimą, 25 - 27 rbl. 

Atlyginimai Amerikoj
Tuo tarpu JAV-se vidutiniai 

savaitiniai atlyginimai yra to
kie: pramonėje — 90.39 dol., 
anglių kasyklose — 94.56 dol., 
o statybos pramonėje — 148.45 
dol. Palyginimo reikalui pakaks 
pasinaudoti pramonės darbinin
ko JAV-se uždarbiu. Čia dar 
tektų išskirti įvairius mokes
čius, kurių sovietinis darbinin
kas nemoka ar greitu laiku vi
sai nemokės. Pagal sovietinius 
šaltinius (jie dažnai perdėti) 
amerikietis darbininkas tiesio
ginių mokesčių iš savo atlygi-

jas” (kovos už komunistų val
džią Odesoje) ir pan. (E.)

Kanadoje Saskatchewan provincijoje stenografė Tiefenbach duo
da pirmą, čekį dr. Graham Clarkson už darbą. Jis yra medicinos 
draudimo komisijos direktorius. Vyriausybė skelbia, kad dalis 
daktarų sutinka dirbti įvedus socialinį medicinos draudimą. (CP)

Kova prieš Bažnyčią

Puola JAV gyvenančius 
lietuvius kunigus

OKUP. LIETUVA. — Lietu
vos spaudoje, per Vilniaus radi
ją vis stiprinama antireliginė 
propaganda ir paskirų dvasinin 
kų puolimai. Birželio 29 d. radi
jo laidoje “šiapus ir anapus 
altoriaus” dvasininkai pristaty 
ti kaip patys didžiausi fašizmo, 
diktatūros, imperializmo šali
ninkai. Lietuvoje įsigalėjus bol
ševikiniam režimui, girdų kuni
gai virtę “užjūrių žvalgybų a-

Romoje įsteigta kolegija ruo
šianti specialistų kadrus “anti
tarybinei veiklai Lietuvoje”. 
Kun. dr. J. Vaišnorai piktai pri 
kišta, kad jis teigęs, jog Lietu
va — Marijos žemė. Ypatingai 
Vilniaus radijas nepatenkintas 
marijonų veikla JAV-se — esą, 
prel. J. Balkūnas ir J. Bružikas 
atvirai agituoją už atominės

gentais ir patys aktyviai daly- reikalavęs, kad vyriausybė pa-
i vavo buržuazinių nacionalistų 
gaujose”, šalia Lietuvoje liku-Robert Wyatt, 59 im., Indiana 

Valstybės Mokytojų s-gos vykd. 
kom. sekretorius, išrinktas Natio
nal Education Assn. prezident“
1963 m. Jis pakeičia ponią Hazel,, . .
Blanchard. (CP) kus» vienuolius. Pasak radijo,

Maskva susierzino dėl pavykusiu 
JAV atominiu sprogdinimu

HONOLULU. — JA Valsty- sprogdinimams, užmiršdama, 
bės vakar išsprogdino vieną di- ! kad sprogdinimai vyksta norint 
džiausiu atominių bombų virš išvengti komunistinės agresijos. 
Johnston salų Pacifike. 1 mil. Mokslininkai teigia, kad tokiais
tonų, arba ir daugiau, bomba 
sprogo 4 vai. r. Chicagos laiku. 
Bombos sprogimo liudininkai 
skelbia, kad dangus sprogimo 
metu buvo nušviestas mėlyna 
spalva nuo horizonto ligi hori
zonto. Sprogimas laikomas pa
vykusiu. Japonų užjūrio telefo
no ir telegrafo įstaiga skelbia, 
kad telefono susisiekimas su Ho 
nolulu, su Oakland, Calif., ir su 
Buenos Aires, Argentina, po 
sprogimo buvo nutrauktas. Tai 
buvo vienas iš geriausiai pavy
kusių atominių bandymų.

Maskva išgirdusi apie sprogi
mą paskelbė, kad tai silpnapro
čių darbas. Ypač šis sprogimas 
yra didelė propagandinė antia- 
merikietiška medžiaga, ryšium 
su dabar vykstančia taikos kon 
ferencija Maskvoj. Maskva tei
gia, kad tokių bombų sprogdini
mas yra nusikaltimas, užmirš
dama, kad prieš kiek laiko Sov. 
Sąjunga sprogdino bombas ir 
kai buvo išsprogdinta labai di
delio pajėgumo atominė bom
ba, Chruščiovas su ironija pa
reiškė, kad už tai negalįs baus
ti mokslininkų. Maskva teigia, 
kad visa žmonija prieštarauja

sprogimais galima sunaikinti ra 
daro sekimus.

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

— Austrijoj sustreikavo 14, 
000 daktarų vienai parai, reika
laudami didesnio užmokesčio už 
socialinio draudimo ligonis.

— V. Vokietijoj, Westfalijoj 
Adenauerio partija rinkimuose 
neteko 8 vietų.

— Torine, Italijoj, tebestrei- 
kuoja įnetalo darbininkai, rei
kalaudami aukštesnių atlygini
mų. Yra susidūrimų su policija.

— Irane, 75 mylios nuo Te
herano susidūrė traukinys su 
autobusu. Užmušta 40 asmenų 
ir daug sužeistų.

— Kaire susirinko trisdešimt 
kraštų atstovai iš Afrikos, Pie
tų Amerikos ir Azijos pasitarti 
ekonominiais klausimais.

— Ryti) Vokietijoj vėl iš nau
jo stiprinama siena. Amerikos 
AFL - CIO unijos prez. Meany 
pareiškė, kad siena rodanti kaip 
vadinama darbo valdžia pave: 
gė darbininkus.

įspūdinga konferencijos pabaiga
REIMSAS, Prancūzija.

bom'bos sprogdinimus, o kun.Į Prancūzijos ir Vakarų Vokieti 
J. Prunskis “Draugo” skiltyse'jos vadai prez. de Gaulle ir

siruoštų kariniams veiksmams. 
Pagaliau, Vilniaus radijas tei-

kancleris Adenaueris prieš pa
maldas Reimso katedroj priėmė 
kovos dalinių paradą. Šiuo aktu

šių dvasininkų, komunistinė pro gia: bažnyčios tarnai yra akty- abu vyrai parodė, kad buvę abie
paganda šį kartą puolė ir JAV 
veikiančius lietuvius dvasinin-

vūs Vakarų kapitalistų politikos 
rėmėjai. (E.)

pramogos, socialinė apsauga ir 
žmogaus laisvės.

Kai kurie tų veiksnių siejasi 
su atlyginimu, tačiau kitų neį
manoma išreikšti piniginėmis 
vertybėmis. Nepaisant to, įdo
mu pažvelgti, kaip atrodo skir
tumas to realaus atlyginimo So 
vietų Sąjungoje ir JAV-se, kraš 
te, kuris šiuo metu laikomas tu
rįs aukščiausią gyvenimo lygį.

Palyginti tenka panaudoti pra 
monės darbuotojus — čia rei
kia atminti, kad šioje kategori
joje sovietinės statistikos įstai
gos tuos darbininkus skirsto į 
“darbininkus ir tarnautojus”.

Darbininkai ir tarnautojai

Pastaruoju metu, darbininkų 
ir tarnautojų Sovietijoje skai
čius siekia 62 milionus ir iki 
1965 m. tas skaičius turėtų pa
siekti 66.5 mil. (žiūr. “Komunis 
tas”, Vilnius, 1958 m. nr. 12).

KALENDORIUS

Liepos 10 d.: 7 brolių miegan 
čių, Švitra.

Liepos 11 d.; šv. Pijus, Vili- 
mantas, Šarūne.

Saulė teka 5:24 vai., leidžiasi 
8:27 vai.

ORAS
Chicagoje ir apylinkėse gied

ra ir šilta. Temperatūra apie 
80 laipsnių.

gauna jokių, sovietinio lygio, 
“socialinių primokėjimų” (ta
čiau tikrovėje jis gauna — E.), 
tai visvien jam dar lieka savai
tinio atlyginimo 72 - 73 dol. (E.)

Stebima, kas įvyks Alžirijoj
ALŽIRAS, Alžirija. — Min. Į Ben Bella 1919 m. Ben Khedda 

pirm. Ben Khedda pasiuntė sa- tėvas buvo teisėjas prancūzų 
vo atstovus į Maroko sostinę okupacijos metu. Gi darbarti- 
tartis su min. pirm. pavaduoto-: nis premjeras studijavo farma-

Televizija Anglijoj

ju Ben Bella. Šis po pasikalbėji
mo su prez. Gamei Abdel Nas- 
ser Kairo mieste, išvyko į Ma
roko sostinę Rabat, laukti Ben 

LONDONAS. — Britanija ža Khedda atstovų. Užsienių rei
dą įrengti jau trečią televizijos' kalų ministras Saad Dahlab per 
siuntimo stotį. Anksčiau buvo Į radijo pranešė, kad krizės Alži- 
tik dvi, viena komerciniais pa- j rU°j tarp vadų nesą, o yra tik 
grindais, o kitą turėjo B.B.C, nesutarimai.
bendrovė. Trečioji stotis taip 
pat priklausys tai pačiai bend
rovei.

Abu vadovaujantieji Alžiri- 
jos vyrai yra gana jauni. Ben 
Khedda yra gimęs 1920 m., o

JAV planuoja 'šiandien išmesti į erdves televizijos satelitą, per 
kurį būtų galima transliuoti programas iš Europos į Ameriką ir 
iš JAV į Europą. Taip pat satelitą bus galima naudoti radijo su
sisiekimui ir telefonui. (CP)

ciją Alžiro universitete, vėliau 
pradėjo studijuoti prancūzų li
teratūrą, ypač domėjosi Vol- 
taire ir Rousseau. Mėgo komu
nistus ir dažnai lankydavosi ko 
munistų susirinkimuose. Po to, 
kai už dalyvavimą muštynėse 
su europiečiais atsisėdo 8 mėn. 
į kalėjimą, perėjo į pogrindį ir 
tapo išlaisvinimo armijos nariu. 
Padėjęs organizuoti pogrindžio 
grupes, vėliau buvo keliaujan
čiu ambasadorium į Maskvą ir 
Peipingą. Tačiau Ben Khedda 
nėra komunistas ir prancūzai, 
su juo pradėję pasitarimus dėl 
Alžirijos laisvės, skelbia, kad

Nepatenkinti prez.
Kennedy kalba

MASKVA. — Pravda užpuo
lė prez. Kennedy už jo pasaky
tą liepos 4 d. šventės proga kal
bą Philadelphia, Pa., mieste. Po 
ilgoko svarstymo Maskva nuta
rė išreikšti nepasitenkinimą 
prez. Kennedy kalba, kuri ska
tinanti tik ginklavimosi lenkty
nes. Esą, Atlanto unija yra tik 
naujo karo provakatorius.

— Jungtinių Tautų sekreto
rius iš Genevos išvyko į Norve
giją.

jų tautų nesutarimai ir karai 
yra užmiršti. Tai buvo diena 
simbolinės abiejų tautų vieny
bės ir Reimsas buvo parinkta 
ne atsitiktinai, nes tai karo me
tu labiausia nukentėjęs mies
tas. Pirmojo Pasaulinio karo 
metu vokiečių artilerijos sviedi
nių buvo sugriauta 12,000 na
mų iš 14,000. Taip pat 287 ar
tilerijos sviediniai pataikė į 
Reimso katedrą. 1945 m. gegu
žės 7 d. Antras pasaulinis karas 
buvo baigtas čia apsupus dide
les vokiečių karo jėgas. Abu 
vyrai stovėjo atviroje mašino
je ir priėmė karių paradą saliu
tuodami, o po to kartu klūpėjo 
Reimso katedroj, kurioj meldėsi 
ir Joana Arkietė.

Parade pravežta 200 įvairaus

— dydžio tankų ir artilerijos pa
būklų. Prancūzų orkestras gro
jo “Deutschland, Deutschland 
ueber ailes”, o po to sugrota 
prancūzų “La Marseillaise”. Ka 
tedroje pamaldų metu pamokslą 
sakė Reimso arkivysk. Francois 
Marty, kuris pasidžiaugdamas 
dviejų tautų bendravimu pa
reiškė “Ištiesti ranką rankai y- 
ra gerai, bet parodyti širdį yra 
daug geriau”. Kardinolas kal
bėjo prancūziškai, šią kalbą su
pranta ir Adenauer. Kardinolas 
pažymėjo, kad prancūzams nėra 
labai lengva pamiršti vokiečius, 
o tai kaip tik liudija šio drau
giško susivienijimo vertingu
mą. Abu katalikai vadai suklau
pė bažnyčioje, o šalia jų klūpė
jo užsienių reikalų ministrai 
Maurice Couve de Murville ir 
Gerhard Schroder, kurie abu 
yra protestantai.

Propagandos pabūklai užtaisyti
Lietuvos suvenyrai Maskvos kongresui

MASKVA. — Pirmadienį Mas į rėš progos išklausyti daugelį
T,, ,, . . . . _ kvoje atidarytas vadinamas tai-j piktų keiksmažodžių prieš Ame-Khedda galvojąs, kaip prancu-i, , ... . ......b J r kos kongresas. Siame kongrese nką, tačiau neatrodo, kad jiezas

Ben Bella yra daugiau kovos 
žmogus. Jis yra gimęs netoli 
Maroko sienos ūkininko šeimo
je. Antrojo pasaulinio karo me
tu tarnavo prancūzų armijoj, gi 
grįžęs dalyvavo pogrindyje, o 
kai prancūzai jį išaiškino, Bella 
išbėgo į Šveicariją. Kaip žino
ma, Ben Bella turi aiškius kon
taktus su komunistais, turi kai 
kurių armijos vyrų užnugarį, 
todėl pasitarimuos su Ben Khed 
da gali būti nenuolaidus.

bus kalbama už vadinamą gene
ralinį nusiginklavimą. Nepai
sant Kinijos ir Rusijos nesuta
rimų, Kinijos delegatų viršinin
kas Mao Tung davė pasikalbėji
mą Pravdoj, praėjusio sekma
dienio laidoj, kur jis pažymi, 
kad šis taikos kongresas ap
jungs visus žmones, kovoj su 
amerikiečių imperializmu, kuris 
ypač pasižymi ginklavimosi lenk 
tynėse. Tarp kelių tūkstančių 
įvairių delegatų, tuos žodžius 
skaitė ir iš Amerikos nuvykusi 
150 amerikiečių grupė. Jie tū

bus tuo nepatenkinti, kadangi 
kas vyksta į Maskvą, tas turi 
nusilenkti Kremliui.

Ryšium su liepos mėn. Mask
voje komunistų rengiamu vad. 
taikos kongresu, birželio mėn. 
pabaigoje Klaipėdos dailės kom 
binato menininkai ir meistrai 
pasiuntė į Maskvą daugiau kaip 
10,000 gintaro, medžio, metalo 
ženklelių ir suvenyrinių dirbi
nių. Visi tie suvenyrai turės 
užrašus: “Taika”, “Už taiką”, 
“Už draugystę” ir pan.

Papildys kuru
WASHINGTONAS. — Po 3 

metų plaukiojimo, įskaitant ir 
rekordinę kelionę apie žemę, 
povandeninis laivas Triton bus 
papildytas pirmą kartą varoma 
jėga. Visa tai kainuos 4,800,000 
dolerių.

Daktaratas ir sūnus
ŠVEICARIJA. — Anglijoj 

Durham universitetas suteikė 
amerikiečiui, žinomam autoriui, 
vaikų ligų specialistui dr. B. 
Spock daktaratą. Taip pat dak
taratą gavo ir komediantas Čap 
linas, kuris būdamas Anglijoj 
sužinojo, kad Šveicarijoj jam 
gimė sūnus. Ligi šiol Čaplinai 
augino 5 mergaites ir 2 berniu
kus. Čaplinas yra 73 m. amž. 
Jo žmona yra mirusio garsaus 
amerikiečio dramaturgo O’ Neill 
duktė Oona. Kai ji ištekėjo už 
divorsuoto Čaplino, dramatur
gas su ja nutraukė ryšius.
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'Baso DR. Al. RAČKUS

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Ave^ Chicago, 32 *

EGZEMOS GYDYMAS
• Egzemos tikrojo kaltininko pašalinti. Be stropios gydytojo 

suradimas yra sunkoka painia- pagalbos to patsai nepadarysi, 
va. Kai pavyksta surasti egze- Tad geriau gydyti kantriai, ne
mos priežastį, pusė kovos jau atlaidžiai ir ištikimai tiktai gy- 
laimėta ir gydymas jau būna dytojo priežiūroje. Tik jisai ga- 
sėkmingesnis. Tačiau ir egze- li pritaikyti tinkamus vaistus 
mos gydymas reikalauja daug vidaus naudojimui alerginiam 
atidumo ir pastangų. ar kitokiems sisteminiams su-

Žmonės yra taip įsitikėję į “danams gydyti, tik gydyto-

Frank Chieh-ester, kuri prie Amerikos krantų sutiko jo žmona 
Sheiia, kai jis maža jachta, per 33 dienas iš Anglijos atplaukė Į 
New Yorką.

Klausia A. L. Ar tiesa, tinka rūgštūs valgiai negu sal-
moderniosios medicinos galybę, ^'as ^a^ Pri 31 a 1 in a™-u® kad rūpesčiai ir sielvartai su- dūs. Prašau daktaro, pasakyk 
kad tikisi bet kokią ligą grei- l:cPa^us egzemos rūsiai. silpnina dantis ir plaukus? Ka- per laikraštį “Draugą”, ar se
tai ir efektingai pagydyti, tie- skaitytojai pamena mano pra dajge kur taį egu sbaįtęS> kad niems reikia daugiau saldžiai
siog stebuklų laukia. Tad daug eitąjį kartą parašytą apie ez- gyvenimu patenkintas, šeimyną valgyti, ar rūgščiai?
kas nusiperka už doleriuką te- zema strevipsnj, jiriame yra su mykįs įr laimingas žmogus ne
paliuko ir tikisi, viens du, savo , m^na^-a P airių rūsių _ egzemos. pra]
įsisenėjusią egzemą išgydyti. K^e^'ena egzemos rūsis rei a kų
Toks savęs “evdvmas” dažniau lauja vis skirtinš° gydymo bu-,...... ... . J do, o ir kiekvieno žmogaus kū- i Atsakymas A. L.
šiai baigiasi nusivylimu ir eg-; ’ . . .

,, _.. no sudėtis skinasi vienas nuo uesa.žemos pablogėjimu.
į kito. Tad jokios kalbos negali

prarandąs nei dantų, nei plau-

Iš dalies

: Atsakymas M. J. — Apskri- 
i tai, senesnio amžiaus žmogui 
'reikia valgyti rūgėčiau ir veng
ti cukrinių valgių, bent vasaros 
metu. Gali būti ir išimčių. Pa-

Klausia M. J. — Esu arti 70 tartina tamstai visgi nueiti pas 
Neišmintingas gydymas yra būti, kad koksai patentuotas metų amžiaus. Negaliu skųstis, isa,Yo šeimos daktarą ir pasi

ne tik laiko eikvojimas, bet kar j “šmyras” tiktų visoms odos li- ^Dievulis davė man o-erą svei- klausti jo, ar cukrus yra nau- 
tais žmogaus sveikatai padaro 1 gOS rūšims ir kiekvieną žmogų katą sunkiomis ligomis nesir- dingas tamstai, ar ne. 
tiek daug žalos, kad gali liūdnai vis “magiškai” pagydytų. , gau> ’tik prieg penketą metų bu_ i
baigtis. i ilgiau žmogus, turintis vau operuotas dėl patrūkimo.

Gydymo taisykles yra' kiek- egzemą, save “fulina” su viso- Sveriu apie 140 svarų. Mano. Mąstymas, galvojimas mums tei-
vienam įsidėmėtinos. Visų pir- kiais šunvaisčiais, juo daugiau vaikai sako, kad permažai sve- ,talP ir taiE gyva pasi" 
ma reikia sužinoti, ar odoje ne- komplikacijų gali susidaryti, riu, ir pyksta ir bara mane, g^enim^’pa^avo^ niekada be*? 

atsirado vėžys. Jei bus vėžys, tuo sunkiau paskui ir geriau- kad nevalgau taip saldžiai, kaip negalės apseiti.
o tepsi ir erzinsi vėžį su tepa- šiam gydytojui įkyrią ligą pa
liuku dėl egzemos, reikalas baig --------------------------------------------
sis katastrofiškai — mirsi! Kai,I
jau pervėlu, joks specialistas' 
nuo mirties negalės vėžio žudo
mo žmogaus išgelbėti.

Jei pasirodytų, jog turi ne 
vėžį, o chronišką egzemą, visuo 
met reikia prisilaikyti trijų pa- j 
grindinių gydymo taisyklių: 1) ■
Niekados nevartok muilo ant 
tos vietos, kur egzema yra. 2)
Venk kiek galint šilto vandens 
ir perdažnai nesimaudyk. 3) Jei

kad jie valgo. Man labiau pa- J. J. Engei

jau būtinai negalima išvengti, 
vandens, tai po to reikia pamir-! 
kyti egzemos paliestą odą krak 
molo skiedinyje, panaudojant! 
vieną kupiną šaukštą kukurūzi
nio krakmolo į vieną kvortą 
vandens.

Jachta Gipsy Moth III, kuria Frank Chichester per 33 dienas iš Ply.moutho, Anglijos, atplaukė j 
New Yorką; ją čia matome šalia didžiulio okeaninio laivo ties Laisvės statula.

gydyti. Turint egzemą, delsti 
neapsimoka. Egzemą reikia gy
dyti rimtai, tinkamai.

DAKTARO ATSAKYMAI 
Į KLAUSIMUS

Klausia P. R. — Koks yra

Turintiems egzemą, valgymo 
ir gėrimo taisyklės yra labai 
svarbu. Reikia rūpintis, kad vi
duriai nebūtų užkietėję. Sun
kiai virškinamų valgių reikia ‘ 
visiškai nevalgyti. Jei virškini- >
mas pakrikęs, reikia viską da- ! sveikiau medus valgyti, ar da
ryti, kad tą blogumą atitaisyti, biliukų žiedų, ar vaismedžių žie 
Reikia vengti persivalgymo; ir dų, ar apelsinų (orendžių) žie- 
užkandžiavimai tarp trijų pa- dų, ar iš ištirpinto cukraus, 
grindinių valgymų yra drausti- i kuriuo kai kurie bitininkai sa- 
ni. Patartina gerti daug van-1 vo biteles šeria? 
dens, nes vandenėlis atskiedžia j Atsakymas P. R. _ Klausi- 
viduje susidariusius nuodus, tei j mag nepaprastas. Skonio atžvil 
kia žarnoms daug drėgmės, ne- ] gju skaniausias medus yra tas, 
leidžia sausam mėšlui sukepti j kurig žiedaig kvapia; blogiau. 
ir pagelbsti žemutiniam grobui gi&s įokg meduSj kurs nemai0. 
išvengti užsikimšimo. Ir jokioatsiduoda Medicinišku po- 
alkoholinio gėrimo, ariei lašelio žvilgiu sveikiausias yra medus 
nevalia gerti. Nuo alkoholio eg-■ dobį[ų žiedų; nelabai sveikas
žema paaštrėja, nesiduoda pa
gydyti.

medus iš tabako žiedų; nenuo
dingas, tačiau netaip sveikatai

Svarbiausia, reikia surasti eg naudingas yra medus iš cukru- 
zemos pagrindinę priežastį ir ją mi maitinamų bičių.

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki >8 popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
šeštad. nuo 9 iki 12:30 p. p.

YOUR STRONGHOtD FOR SAVINGS"

SUPREME
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
1751-1755 W. 47th Si. 

Chicago 9, III.
YArds 7-3895

Peter P. Kezon
f xecuti\į& Offoe.r'

FREE~WorId Globe
and Bank

Ifs yours for starting a new acconnt for 
9200 or mote—or adding $200 to your pres- 
«nt acoount. ONLY ONE TO A SAVĘS.

ONbY

.CURRENT RATE1%
f"""'®

AN

O N ALL 
SAVINOS

PER
ANNUM

1MPORTANT NOTICE: TO Alt*
SAVERS! IN THE EVENT OUR 
CURRENT RATE' OF per 

iitimediatėly’nolify everyons.

X

... ............ - .
THl BEST PLACE IN THC VIORID WSW

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga su dviem kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas.
Taupykite ir skolinkite pinigus 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marąuette Parko apylinkės centre. 

Current Dividend up to 4^%

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehill 6-7575

j

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad 
7 v£ul vak

VISOS PROGRAMOS IS W0PA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplevvood Avė., 

Chicago 20, III.

P. ŠILEIKIS, 0. Pk
Bby Orthopedas. Protezistas.

Aparatai-Protezai. Med. ban-
% dažai. Spec. pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t.t.
Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 6-5084

i

DR. J, ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
! HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. ' 
, kasdien,_ išskyrus trečiad.__ir_ šeštad^ '

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.; kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. T.rečia-

1 lienį uždaryta. Kitu laiku susitarus. 
Ofiso telefonas: PR 8-3229.

Rez. telef. VVAlbrook 5-5070

Rez. HE 6-1070.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Craivford 
Medical Building), tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą- Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001.

Ofisas: 3148 VVest 63rd Street 
Tel.: PRospeet 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest OOtli Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč. 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

i 2801 VV. 63rd Street
Kampas 63-čios ir California 

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak.
Šešt. 2—4 vai.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartį. 
Ofiso telef. 470-4042 

Rez. VVAlbrook 5-3048

' DR. G. K, BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0533 Elgin 
425 No. Liberty Street, 

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvirt., penkt. 1-4 ir 7-9. 
Antr. 1-6, treč., šešt. pagal sutarti, 
sekm. uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. Hl 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest Slst Street 
(Bendra praktika ir" Alergija) 

Valandos, pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai., penkt 10 v. r. iki 9 v. v.; 
šeštad. 10 v. r. iki 1 p. p, Ligonius 
priima pagal susitarimą.

Tel. ofiso 247-1002, Namu PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Taipgi Įvairios nervines ligos
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IK MOTERŲ LIGOS

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne- 

1 atsiliepia skambinti MI 3-0001.,----- -------------------------- -------
Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867

DR. B, GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybe akušerija ir moterų ligos
2454 West 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas)
Vai.; kasdien 1—3 ir 6—S vai. vak. 

šeštad. 1-4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiku ligos 
2737 West 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vak. vak.,
šeštad. nuo 12:30 iki 2:30 vai. p. p. 
Trečiad. ir (kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017
Atostogose nuo iepos 7 iki liepos 

30 d.

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų - rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
VAIKŲ LIGOS 

2656 IVest 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 iki
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8;
šešt. nuo 1 ki 4 vai.

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6
iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos, gavus 
prašymus.

• Redakcija dirba kasdien = 
8:30 — 5:30, šeštadieniais = 
8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas 5
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- 5 
niais — 8:30 — 12:00. 5

Telefonas: GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Road 

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už-,
daryta.

Ofiso ir buto tel. OJjympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Nuo liepos 8 iki 23 atostogose. 

Kreiptis į Dr. Kisielių.

DR. VL KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

(Spee. plaučiu ir širdies)
756 West 35th Street 

(Kamp. 35-ta ir Halsted)
Valandos vak. 6-9. šeštad. 10-2 p. p. 

Treč. susitarus.
Ofiso tel. BI 7-0400 

Hienos metu tel. CA 5-5010

Tel. REliance 5-1811

DR. V/ALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street 

Vai.: Pirmad.. antra., ketvirtad ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad.
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

I Ofiso telef. LArSyette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti K Edzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

4146 So. Archer Avenue 
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 vai. 
vak., pirm., antr., ketvir. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IK VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

i 7156 South IVestern Avenue 
1 Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo
II vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11

vai. ryto iki 3 vai. p p.
Ofiso tel. RE 7-1168 

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 7 lst Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ 

I)R. A. MACIŪNO PARTNERIS

DR. E. HOEKSTER
CHIRURGAS 

2858 West 63rd Street 
Tel. PR 8-7773

Vai.: pirmad. ir ketv. 5 iki 8 v. v., 
antrad. ir penkt. 1 iki 4 p. p.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 West 7lst Street

(71-os ir Campbell Avė. kanapas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
šeštad.: 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta.

DR, JONAS V. MILERIS
Nervų tr smegenų ligos 

5430 So. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ

Telef. HEmlock 4-1562
Skambint 2 iki 9 vai. popiet kasdie
ną,, išskyrus trečiadienį.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28, III. 

Telef. ofiso: PUllman 5-6766 
Namų: BEvcrly 8-3946 

Priėm. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt. 
1-4 v. p. p., trečiadienį — uždaryta.

Tel. ofisų RE 7-8818

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
Ofisas 2659 W. 59th Street

VALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p.p. 
šeštadieniais 10-12 valandos. 

Trečiadieniais uždaryta.

Ofiso telefonus — BIshop 7-2525

DR. Ak RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer) 

VAL.. kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak.
Treč. ir sekmad, tik susitarus.

DR. J. RIMDZUS
CH1ROPRACTOR

Heada.ches, Arthritis, RheumaTlsm. 
Spine & Nerve, Ailmenrs 

1428 Broad’ivay. Gary, Indiana 
Valandos — šeštad. 9 v. r. iki 12 v. 
dieną. Kitu laiku pagal susitarimą. 

Telef. Office Gary: Gary 8858035 
Res. Chicago BIshop 7-5833

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINBS LIGOS 

2745 West 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

Telef. REpublic 7-2290.

Išvyko atostogų, ligonis pradės 
priiminėti tik liepos 16 dieną.

DR. ANT. RUDOKAS, Opi.
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir rėmus 
4455 S. California Avė., YA 7-7381 
VAL.: 10 ryto iki 8 vak., trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p. 

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR. 9-6730

Dr. W. Ross Dr. L. Seibutis
Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. VVestern Avė., tel. 
GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harvev, 
Iii., tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero. Oak Forest, III.

Telef. EU 5-2020.
Valandos pagal susitarimą. Jeigu

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. . .

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas 4255 W. 63rd Street 

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6-0617 

Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m.
Penkt. tik 1—3 p. p.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. VVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija 
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 ir 
6—1-8 vai. va K Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 
v. iki 5 . v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St.
Tel. PRospeet 8-1223 ar PR 6-5577
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt, 2—4 v. popiet ir- kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-619.'

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 West 71st Street 
ATOSTOGOSE IKI RUG

PJŪČIO MEN. 5 D.

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

LIGOS
Valandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai. vak. 

Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ

6248 South Kedzie Avenue
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8. 

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir. sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 /VVest Marąuette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir 7 iki 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Halsted Street
rel. ofiso CA 6-0257, rez. PR.6-6659 

Rez. 6600 So. Artesian Aveiiue .
Vak. 11 v. ryto iki 3 v. p.p,. , 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefonu — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto kasdien..



J
Besireiškiąs ekonominis atoslūgis ir

PREZIDENTO PASTANGOS
Prieš porą dienų teko pasi

kalbėti su eile lietuvių pra
monininkų ir prekybininkų ak
tualiais ekonominiais klausi
mais. Beveik visi jie kalba a- 
pie šiuo metu besireiškiantį e- 
konominį atoslūgį. Jie, tiesa, 
nesiskundžia. Vis dar verčiasi 
neblogai, bet jaučia, kad page
rinimui jau yra vietos. Vadi
nas, galėtų būti geriau. Jie ne
nuogąstauja, nes laiko, kad biz 
nio sulėtėjimas yra tik laikinas 

"j1 reiškinys. Taip pat tenka už
tikti lietuvių darbininkų, šiuo 
metu nedirbančių, bet vis lau
kiančių, kad netrukus ir vėl 
bus pakviesti į darbą. Dėlto 
ir lietuvių tarpe yra kiek su
lėtėjus! namų statyba, lietuvių 
apylinkėse matyti vis daugiau 
namų pardavimui ir būtų išnuo 
mavimui. Atrodo, kad Wall 
“streeto”, New Yorke, didžio
sios finansinės rinkos svyravi
mas'tai vienon, tai kiton pu
sėn nemažai turi įtakos į na
mų prekybą ir statybą. Nepas 
tovumai rinkoje į visas biznio
sritis neigiamai veikia.

Toli, mat, nereikia eiti, kad 
pajustum, kokia yra ekonomi
nė būklė krašte. Tai gali pa
justi pasisukinėjus savųjų žmo 
nių tarpe. Nereikia ieškoti nė 
ekspertų, kad pasakytų, kokie 
vėjai pučia ekonominiuose ir 
finansiniuose baruose.

A-
Esama ekonomine krašto pa 

dėtim yra susirūpinęs prezi
dentas Kennedy ir jo vyriau
sybės kabinetas. Jis turi tuo
se reikaluose patyrusių žmo
nių, vadinamų ekonominių eks 
pertų. Atrodo, kad jis yra in
formuojamas “moksliškai”, pa 
teikiant jam skaitmenis di
džiausiu tikslumu ir paduodant 
esamos ekonominės padėties 
atoslūgio priežastis. Pateiktie
ji prezidentui duomenys nėra 
džiuginantys.

Šių metų kovo mėnesį eko
nominiai reikalai buvo krypte
lėję į geresnę pusę. Birželio 
mėnesį jie buvo pasiekę gana 
aukštą lygį. Bet ši padėtis kei
čiasi. Prisibijoma, kad 1962 
metų pabaigoje ir 1963 metų 
pradžioje ekonominis atoslūgis 
bus aštresnis. Mėginama už
bėgti tam už akių. Planuojami 
veiksmai grąžinti gerovę, už
tikrinant darbą visiems darbi
ninkams, bet abejojama, ar 
bus galima tuos planus įvyk
dyti visu pilnumu. Finansų rin 
koje krintančios akcijų kainos 
gali šiek tiek “pasitaisyti”, bet 
nedaug. Pramonės ir tuo pačiu 
prekybos uždarbiai mažėja. 
Taigi, laukiama lyg ir stagna
cijos.

Prezidentas Kennedy, supran 
tam a, iš savo pusės viską da
rys, kad sulaikytų atoslūgio 
gilinimą. Savo programoje ji
sai turi valstybinių mokesčių 
mažinimą dar šių metų pa
baigoje. Šių mokesčių mažini

Spaudoje ir gyvenime

APIE JAV BEDARBIUS IR ĮDARBINIMĄ 
SIBIRE

Okupantų kontroliuojama Vil
niuje leidžiama “'Tiesa” Nr. 147 
pirmame puslapyje vedamuoju de
da straipsnį “Jaunimas tėvynei”. 
Jame puola Ameriką, kad čia kas 
ketvirtas bedarbis, tai žmogus tu
rįs mažiau negu 20 metų amžiaus. 
Atseit, JAV jaunimas neaprūpina
mas daibu.

Visų pirma, Amerika siekia, kad 
jaunimas mokytųsi, studijuotų. 
Net įstatymai draudžia per jau
nus priimti į darbą. Antra, Ame
rikos bedarbis, gaudamas pašalpą, 
yra šimtą kartų didesnis ponas 
negu Sovietijos kolchozininkas, už 
darbo dieną gaudamas trejetą sva 
rų grūdų ir keliasdešimt kapeikų.

Lyg nurodant, kaip gerai oku
puotos Lietuvos jaunimas aprūpi
namas darbu, tame pat straipsny
je rašoma: “Partijai pašaukus, šir 
džiai paliepus, dešimtys tūkstan
čių jaunų patriotų išvyko į Toli
mųjų Rytų ir Sibiro statybas, nu
ėjo dirbti į kolūkius ir tarybinius 
ūkius”.

Gražus jaunimo aprūpinimas 
darbu — išsiunčiant juos į Sibirą! 
Sovietų sąjungoje visi aprūpinami 
darbu, kaip Amerikoje kalėjime 
visi aprūpinami užsiemimtų Parti

mas buvo norima rišti su mo
kesčių mokėjimo sistemos per 
tvarkymu arba reforma. Bet 
tikriausiai, bent šiuo metu tos 
reformos nebus vykdomos, ta
čiau patys mokesčiai būsią ma 
žinami. Kiek tai galės atsiliep
ti į atoslūgio sulaikymą, ir pa
tys ekspertai nesiima duoti 
bent kiek aiškesnį užtikrinimą. 
Valstybinis biudžetas, aišku, ir 
toliau bus lipdomas deficitais. 
Jau praėjusių metų biudžetas 
pasiekė 7.5 bilijonų deficitą. 
Kitais fiskaliniais metais jis 
gali būti dar didesnis. Valsty
binė skola padidėja iki 308 bi
lijonų dolerių.

*
Neseniai prezidentas Kenne

dy buvo pradėjęs gana aštrius 
ginčus su pramonininkais ir 
prekybininkais. Dabar jau no
rėtų baigti ginčus ir pradėti 
bendradarbiavimą, nes prie da
bartinės ekonominės krašto pa 
dėties tasai bendradarbiavimas 
yra būtinas, nors, politiniai - 
partiniai žiūrint į visus tuos 
reikalus, Kennedy jėga yra 
darbininkų sąjungose, unijose 
ir miestų gyventojuose. Tačiau 
tais atvejais būtų patartina 
užmiršti partines ambicijas ir 
visą energiją pasukti į krašto 
ir. žmonių gerovę. Tenka kons
tatuoti pasitenkinimą, kad pre 
zidentas yra palinkęs bendra
darbiauti su visais, kurie turi 
ir gali turėti įtakos į ekonomi
nio smukimo sulaikymą.

Visa nelaimė, kad šiemet y- 
ra kongresinių rinkimių metai. 
Kad nekliudomai pravestų sa
vo projektus ekonominiais ir 
kitais reikalais kongrese, prezi 
dentas norėtų, kad kongreso 
rinkimuose išrinktų dar dau
giau demokratų, nors jau ir 
dabar ten darbuojasi didelė de 
mokratų dauguma. Bet, jei is
torija pasikartos, demokratai 
lapkričio mėnesio rinkimuose 
gali netekti kelių savo parti
jos atstovų kongrese. Mat, pra 
eityje taip būdavo, kad tais 
kongresiniais rinkimais, kurie 
vyksta tarp prezidentinių rin
kimų, tai yra po dviejų metų 
po prezidentinių rinkimų ir du 
metus prieš, tuos rinkimus pra 
laimi pozicijoje esanti partija. 
Ar taip bus šiemet, sunku dar 
pasakyti. Bet jei respubliko
nai pajėgtų padidinti savo par 
tijos narių skaičių kongrese, 
prezidentas Kennedy turėtų 
daugiau sunkumų ir ekonomi
nius krašto reikalus tvarkyti. 
Respublikonai, turėdami gal
voje 1964 metų prezidentinius 
rnkimus, tikrai nepersitemps 
padėti demokratų vyriausybei 
palakiyti aukštą ekonominį ly
gį krašte, nes, taip esant, jie 
neturėtų jokių galimybių tuos 
rinkimus laimėti.

Tad kalbėdami apie krašto 
ekonominį atoslūgį ir jo prie
žastis, neturime užmiršti ir 
politinių dalykų.

Nors vasara jau įpusėjo, nors 
milijonai vokiečių, kaip papras
tai, atostogauja Italijoje, Aust
rijoje ar Ispanijos Costa Brava 
pakrašty, kiti net siekia Ma- 
maia ties Juodosios jūros pa- ■ 
kraščiais (Rumunijoje), nors 
oras ypatingai permainingas 
(kai gegužis buvo vėsus, lietin
gas, o birželio pusė pasižymėjo Į 
vasaros karščiais), tačiau poli-1 
tiniame gyvenime nepastebėsi 
jokių apsnūdimo bruožų. Prie
šingai, bent ligi liepos vidurio 
politiniai įvykiai kunkuliuoja i 
visu pajėgumu.

Birželis — be dirginančių i
sensacijų j

Tiesa, birželyje gyventojai ne 
galėjo mėgautis jokiose nau
jienose, galinčiose patenkinti 
sensacijų troškimus. Nebuvo jo 
kios žymesnės a la ponios Brue- 
hne bylos, kuri gegužyje per 
beveik keturias savaites suge
bėjo surakinti milijonų dėme
sį ir, nors aiškiai netiksliai, at
skleisti vokiečių “aukštosios kia 
sės” pomėgius, gyvenimą Bava
rijoje ir bendrai Vokietijoje. Da 
bar laukiama pasirodant filmo 
apie Bruehne flirtą su dr. 
Praun, apie jo paslaptingą nu
žudymą viloje ties Muenchenu. 
(Byla buvo gal įdomi tuo požiū
riu, kad ponia Bruehne su Fell- 
bachu buvo nuteisti kalėti ligi 
gyvos galvos pasiremiant pre- 
sumpcijomis, taigi, kitų įrody
mų nesant).

Ligi liepos vidurio teatrai dar 
pastatė vieną kitą premjerą, ta 
čiau jau tenkinosi senesnių spėk 
taklių kartojimais. Kiek dau
giau dėmesio kreipė Londono 
Sadler Wells gastrolės. Birže
lyje visa spauda plačiai įverti
no komp. Stravinskį, jo 80 m. 
sukakties proga. Tačiau, jei pa
žvelgdavai į spaudą, tai vis dė
mesį kreipdavo sąvokos, vardai: 
Berlynas, Chruščiovas, Adenau
eris, Rusk, de Gaulle.

Adenauerio laukia lemtingi 
sprendimai

Visiems žinoma, kad kancleris 
Adenaueris yra didelis susidrau i 

gavimo Su Prancūzija šalinin
kas, be to, ir generolo de Gaul
le draugas. Iš kitos pusės, jam Į 
rūpi išlaikyti ir Berlyno požiū- i 
riu nepaprastai svarbią sąjun
gą su Washingtonu. Jau yra ži-

ja jaunuolius stumdo kaip užsima
nydama. Nereikia akių dumti, kad 
jie nuėjo “pašaukus jų širdžiai”. 
Tas “širdies šaukimas” tai užmas
kuota žiauri prievarta. Jaunuolis, 
nevažiuodamas darbams į Sibirą 
ar į kolchozus, neturi galimybės 
siekti mokslo. Tai prievartos ins
titucija, tai tam tikras vergijos ir 
baudžiavos laikotarpis, kurį oku
puotos Lietuvos jaunimas yra ver 
čiamąs išeiti.

Tuos jaunuolius vadinama pat
riotais. Jeigu jie būtų tikro patrio 
tinio jausimo vedami, jie! nevažiuo 
tų į Sibirą ar į Tolimuosius Ry
tus, bet dirbtų čia pat Lietuvoje. 
Nuo kada Sibiras Lietuvos jauni
mui darosi tėvynė, kad net ir 
straipsniui, kuriame rašoma apie 
Lietuvos jaunimo gabenimą į Sibi
rą, antraštė duota: “Jaunimas tė
vynei”? J. Žvilb.

Sužalota, iškraipyta malda — 
klaiki dvasinė karikatūra ne tik 
pačiam tikinčiam, bet ir dvasinio 
gyvenimo praktikos stebėtojui. To 
viso svarbiausia priežastis — są
moningumo stoka religiniame gy
venime.

—•JT, Žiūraitis—

Vokietija vargina lemtingi sprendimai
Politinis gyvenimas gyvas ir vasarą. Adenauerį viešoji nuomone spiria daryti 
sprendimus. Vokietijos socialistai siekia suartėjimo su Katalikų Bažnyčia

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. liepos mėn. 10 d.

V. ALSEIKA, Vokietija

noma, kad praėjusį pavasarį bu 
vo nesklandumų santykiuose su 
Washingtonu, vėl buvo kalbų 
apie vis ryškėjančią ašį — Bon- 
na - Paryžius. Kai generolas de 
Gaulle paskelbė nuosavą kon
cepciją apie būsimą Europą, tai 
ir vėl kilo kalbos — ar vokie
čiai dėsis? Ar pavyks išvengti 
amerikiečių nusivylimo ir blo
giausiu atveju jų traukimosi iš 
Europos? Ar pavyks Adenaue
riui išlyginti kai kuriuos nuo
monių skirtumus su amerikie
čiais ?

Tais klausimais, dar ir dėl 
Berlyno ir D. Britanijos dėji- 
mosi į bendrąją Europos ūkinę 
bendruomenę, kalbėjosi Bonno
je valst. sekr. Rusk su kancle
riu. Kai kuriais klausimais su 
Adenauerio nuomone nesutinka 
jo paties partijos (CDU) žmo
nės, tad kancleris pasijunta vie
nišo politiko padėtyje. Vėl spau 
da nuolat ragina kanclerį dary
ti sprendimus.

Triumfališko pobūdžio kelionė 
Prancūzijon

Jau anksčiau paskelbtas kanc 
lerio Adenauerio pakvietimas ap 
lankyti Prancūziją įvykdytas lie 
pos 2 d. Nebėra jokia paslap- j 
tis, kad gen. de Gaulle buvo 
pasiryžęs čia suorganizuoti ne
paprastą įvykį. Adenaueris su
tiktas Prancūzijoje kaip suve-| 
renas, kuriam pavyko sutvir
tinti vokiečių - prancūzų drau- i 
giškumą. Pati būdingiausia ke-' 
lionės dalis — liepos 8-ji, kai 
Prancūzijos karalių vainikavi
mo bažnyčioje — Reimso ka
tedroje vyko iškilmingos mišios 
su Tedeum, po jos gi netolimo
je aikštėje — bendras vokiečių
- prancūzų karinių dalinių pa
radas. Triumfališkai nuspalvin
tas ir Adenauerio “įžygiavi- 
mas” į Paryžių liepos 2 d. va
kare.

Bonnos politiniai sluoksniai 
spėja, kad, kaip tam tikros rū
šies dovaną Prancūzijai, kanc
leris bus nuvežęs kompromisi
nę formulę, liečiančią politinį 
Europos apjungimą. Kaip ji at
rodys, rašant šias eilutes, dar 
sunku buvo įspėti.
Po socialistų kongreso Koelne
— sutvirtinta Brandto padėtis

Kai vokiečių socialdemokra
tai (SPD) Koelno mieste turė
jo kongresą, verta atkreipti dė

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

Sunkiausia buvo, kad neliko nei vieno, su kuo 
įgalėtų vargus apkalbėti. Ant Juškelio dar vis grie
žė dantį už rūsį. Matukonis, parėjęs iš darbo, kie- 

( man kojos nekeldavo, o Pasiaura, visad buvęs tylus, 
dabar tik linguodavo galva, lyg kvailas, jei ką Zinevi- 
čius sakydavo, ir negalėjai suprasti, ar pritaria, ar 
prieštarauja. Trys siuvėjai laikėsi krūvoj, — žinai, 
visi nevedę, be moterų ir vaikų, tai kas jiems? Pora 
kartų bandė Tomą užkalbinti, bet Jasaitis taip pat 
lyg apkurtęs atrodė, nes Zinevičiu-s sakė viena, o ta
sai iš kito galo atsiliepė. Visi neteko žado, su
sitraukė, tik Ermolovaitė ūžė per naktis, dar labiau 
galvą aukštyn užvertusi ir nuduodama nieko nepa
žįstanti. Nėra ko sakyti apie Zinevičių, kuris jos ne
kentė, bet gerai matė, kaip anądien Jasaitis skrybėlę 

į kėlė, o ji priešingon pusėn nusisuko.
Jasaičiai sėdėjo namuose, niekur neišeidami ir 

su žmonėmis nebendraudami. Tik Jonuškienė beveik 
į kas vakarą atsilankydavo, ašaromis apsipylusi ir ai- 
j manomis pertekusi. Rūpintis buvo ko, nes jau keli 
.mėnesiai praėjo, ir iš vyro nesulaukė nei menkos ži- 
, neles. Išsivedė iš namų, ir žmogus dingo be pėdsakų. 
I Kur ėjo, kur klausinėjo, kur skundėsi, — visi tą patį

Jasaičiai guodė, ramino, bet žodžiai neturėjo jo
kios reikšmės. Iš buto ją išvarė, jau beveik nebuvo 
kuo pragyventi, net vaiką pas gimines išsiuntė. Ir pa
ti būtų metus Kauną ir išvažiavus, tik čia laikėsi įsi
kabinusi dėl vyro. Atrodė, kad gal suras jį, gal pa

jėgs išgelbėti. Juk nei žmogžudys koks buvo, nei va
gis ar plėšikas.

Tomas neiškentė, matydamas jos sielvartą, ir 
pats nuvyko apie Jonušką teirautis. Apėjo kelias įstai
gas, kai kur jo pačio pavardę pasižymėjo, bet ką 
nors išpešti nepavyko. O gal už savaitės ar dviejų 
Kaunan iš savo naujos vietos atsilankė Šukys ir per
spėjo Tomą:

—Būk atsargus! Jonuška baigtas, jo neišgelbėsi. 
Tik pats save įkiši. Neik ir nesiteirauk!

—Iš kur žinai, kad teiravausi? —-* nustebo Jasai
tis.

— Čia, brolau, mano reikalas. Bet tikėk, juokų 
nėra. Negerai, kad Jonuškienė pas jus lankosi. To
kių žmonių reikia bijoti labiau už 'raupsuotuosius.

— Ar kas Jonuškos kaltę įrodė? Teismo juk ne
buvo.

— Teismas! Mažas vaikas esi? Teismo nėra! 
Daro be teismo, kas jiems patinka. Matai, kad praga
ras prasivėrė, ir, brolau, saugokis jo. Kartą įkrisi, 
niekas neištrauks. Durys užsivers, daina bus sudai
nuota.

Šukys jau nesidžiaugė savo nauja tarnyba, ne
pasakojo apie ją. Tik, prisikišęs prie Tome ausies, 
nuoširdžiai įspėdinėjo ir mokė gyventi:

— Eisi idealistas, už tai tikro pasaulio nematai. 
Akis, brolau, laikyk atvertas, nes velniava visom pu
sėm klesti. Žinau, nes ryšių turiu. Šie ryšiai mane 
patį išgelbėjo. Prisimeni, kai partiją prikišai? Ma
niau, kad savo atsakymu jiems burnas užvėriau, bet 
apsirikau. Vėl buvo griebę. Ir griebė ne juokais! Iš
sinarpliojau šiaip taip, o tu seniai būtum prapuolęs. 
Sakau tau: cholera siaučia!

Šukys paliko nerimą ir išvažiavo. Tačiau šis ne
rimas už kelių dienų dar padidėjo, kai Tomą išsikvie
tė kadrų skyrius.

— Na, draugas Jasaiti, jau greitai pusmetis baig
sis, kai Lietuvoje valdžią į savo rankas paėmė liau
dis. Ką galėtum į tai pasakyti ? — užklausė priete- 
liškai,

— Ką galėčiau sakyti? Gyvenimas eina.
— Gyvenimas eina! Bet kaip eina? Ar draugas 

I matai pažangą, kurią daro liaudis, Sovietų Sąjungos 
remiama?

— Taip, pasikeitimų yra, -—nenoromis atsakė 
•Jasaitis.

— Ne apie pasikeitimus kalbame, apie pažangą. 
Pats, matau, dar neatsikratei buržuazinio galvojimo 
ir kūrybon įsilieti nenori. Ar žinai, kad nauja san
tvarka dykaduoniavimo nepakenčia?

— Stengiuosi darbą atlikti geriau, kaip anksčiau.
S Regis, niekas man nėra iki šiol ką nors prikišęs.

— Draugas apsimeti kvailu ir pasakomis nori 
man akis aptemdyti. Tavo įstaigos darbą kiekvienas 
gali atlikti. Mes laukiam, kada pats įsijungsi kovon 
prieš buržuazines liekanas, susiprasi ir nutrauksi ry
šius su praeitimi.

— Ko galėčiau griebtis?
— Mačiau tavo diplominį darbą apie koopera

tyvus. Nors jis persunktas fašistine dvasia, tačiau 
galvoti pajėgi. Savo dėmes galėtumei pašalinti, ėmęs 
spaudoje nagrinėti socialistinį gyvenimą, iškelda
mas jo pirmavimą, lyginant su kapitalizmu.

— Dar nespėjau su nauja sistema tinkamai susi
pažinti.

— Draugas Jasaiti, pats turi šeimą.
— Taip, turiu.
— Nori matyti ją laimingą?
— Žinoma.
— Tuo būdu, įspėju, kad seno kiauto maskavi

mas ir santykių palaikymas su buržuazinėmis lieka
nomis draugo neišgelbės. Patariu gerai išstudijuoti 
bolševikų partijos istoriją, Markso raštus ir įsilieti 
socialistinėn kūrybon. Mes žiūrėsime, kas bus. Liau
dis pajėgių asmenybių sunaikinti nenori, tačiau prie
šus triuškina be pasigailėjimo. Iki pasimatymo, drau
gas Jasaiti!;

(BUS daugiau).

mesį į tai, kad dabartinis Ber
lyną “valdantis burmistras” 
Willy Brandt buvo išrinktas par 
tijos vicepirmininku (pirm. — 
ligšiolinis Ollenhauer). Tatai 
reiškia, kad Brandto padėtis; 
politiniu požiūriu stabilizuoja-' 
ma, tvirtinama, jis oficialiai ga 
lės daryti savo partijoje spren
dimus. Ar tai jam pavyks —j 
parodys ateitis.

Dar būdinga ir tai, kad SPD 
partija sėkmingai siekia išeiti 
iš darbininkijos sluoksnių į pla
tesnius vandenis. Nors jai jau 
13 metų tenka būti opozicijoje 
valdžiai, tačiau, bešališkųjų po
litinių stebėtojų nuomone, šią 
partiją šiuo metu žymi didės-

, , l darbiaujant, vykdoma. Kaip dr.
“Rašau atsakydamas į Tams- | _ , ,, , a , Trimakas neabejotinai žino, ze-

nis pasitikėjimas, ka.p kada tos 1962 metų kovo 21 dienos miay cityojamasis 124 Sovietų 
nors anksčiau. Žinoma, partija laišką, kuriuo Jūs pnsmntėte Ronst Qs strai is duoda 
labai suinteresuota _ kas gi dr. A. Trimako, Vyriausiojo Lie priešreliglnei prooagan-
bus pasitraukus Adenaueriui i tuvos Išlaisvinimo Komiteto .pir
nuo politinės scenos ? j_____ _____________________ guoti religiją?" —-----

da pasikalbėjimus su katalikais, Straipsnis 124. ‘Piliečių sąži- 
ir atrodo, kad ir iš Katalikų ngg iaįsveį apsaugoti, SSSR baž 

Partija, kuri kitais metais mi Bažnyčios atstovų rodomas ges- nyčią yra atskirta nuo valsty- 
nės savo šimtmečio sukaktį, pas tas. Pvz. Muenchene jau kiek j^ės ir mokykla nuo bažnyčios, 
taruoju metu pasižymi kai ku- i seniau buvo vedami pasikalbėji- Laisve melstis ir laisvė prieš* 
riais lankstumo bruožais. Prieš I mai tarp SPD žmonių ir kata-| mįįginei propagandai yra pripa- 
keletą metų priimta vad. Godes- likų atstovų. Dar didesni šuo-< ^inta visiems piliečiams ‘ 
bergo programa (kai atsisakyta liai pastebimi socialistų pažiūro-

Ieško ryšių su katalikais

kai kurių marksistinių pažiūrų, 
priartėta prie kitų partijų lini-
jos santykių su Vakarais, ap- pavadinę “alijantų kancleriu”, 
siginklavimo ir pan. klausi- tai šiemet prikišo, kad šis savo 
mais). O dabar, dar prieš Koel- kieta laikysena amerikiečių pa- 
no kongresą partijos vadovybė žiūrų dėl Berlyno galįs pakėnk- 
savo rašte iškėlė ryšius su ka- ti geriems santykiams su svar- ir'ki-
talikais, Bažnyčia. SPD Jono blausiuoju sąjungininku. Kitais I tug Sovįetų Sąjungog gyvento. 
XXIII paskelbtoje “Mater et žodžiais, atrodo, kad bent uz- elementuSj kurie nepritaria 
Magistrą” enciklikoje įžiūri “A-; sienių politikos srity nerasime komunigtų ramai arba jos 
pertura a sinistra” (posūkį į , didelio skirtumo vokiečių parti-1
kairę) pobūdį. Partija toliau ve- jų tarpe.

- ’ i S

agį 3v.-
■

Chase Mahat’rin banko tarnautojai pasiruošę kai kuriuos iš 23 
milijonų Du Point bendrovės laikomų General Motor Šerų išsiun
tinėti Du Point akcininkams, kurių yra 212,000. Teismas Įsake 
Du Point bendrovei išsiuntinėti turimus $63,000,000 vertės Gen. 
Motors šėrus.

Valstybes Departamentas apie 

sovietinį kolonializmą Lietuvoje
Susirūpinęs religijos persekiojimu

( Ryšium su žmogaus teisių ir mininko, laišką departamento 
religijos persekiojimu okupuo- pasisakymui. Tai liečia laišką, 
toje Lietuvoje, New Yorko se- kurį aš kovo 8 dieną pasiunčiau 

l natoriai Jacob K. Javits ir Ken- Tamstai ir Tamstos pavedimu, 
neth B. Keating intervenavo kovo 14 dieną buvo atspausdin- 
Valstybės departamentą. Vlikas tas kongreso rekorduose, Ap- 
šiems senatoriams davė gausios gailestauju, kad šis atsakymas 
papildomos medžiagos. Žemiau yra pavėluotas.
duodamas š. m. balandžio 24 
dienos laiško, kurį Valstybės de 
partamentas pasiuntė senato
riui Javits, turinys.

Valstybės departamentas

se į užsienių politiką. Kai prieš 
keletą metų jie Adenauerį buvo

Departamentas sutinka su dr. 
Trimako pažiūromis, kad dabar 
Sovietų Sąjungoje vedamoji 
priešreliginė kova yra ne tik 
sovietinės vyriausybės pritaria
ma, bet jos planuojama, diriguo 
jama ir, jai žinant bei bendra-

dai, bet neduoda sąlygų propa-

Aš vertinsiu tai, jeigu Tams
ta painformuosi dr. Trimaką, 
kad Valstybės departamentas 
yra apkrautas nuolatiniais pra
nešimais apie sovietinės valdžios 
priespaudinius aktus, vartoja
mus prieš religines grupes, į-

neprisiima. Religines grupes ver 
čiančiosios priemonės yra dalis 
bendrųjų priespaudos priemo
nių, nukreiptų prieš įvairių re
liginių ir etinių grupių gyven
tojus, gyvenančius Sovietų vy
riausybės jurisdikcijoje esančio 
se teritorijose.

Valstybės departamentas, pri 
silaikydamas savo pasižadėtų 
principų, kurie yra išdėstyti 
Jungtinių Tautų čartery ir Vi
suotinėje Žmogaus Teisių de
klaracijoje, griežtai smerkia So 
vietų Rusijos visus žmogaus 
teisių pažeidimus.

Padėti asmenims Sovietų Są
jungoje gyvenantiems ir reli
giniu bei etiniu pagrindu per
sekiojamiems, JV vyriausybei 
galimos priemonės, deja, yra

(Nukelta ) 4 psl.l
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Saugumas ir juodos knygutės
KĘSTUTIS G ARDŽIŪNAS

Bolševikų priespaudoje

KUN. VLADO DIDŽIOKO 

„DINGIMAS"
T. ARUODĖLIS

Pirmosios bolševikų okupaci- tą to miesto kunigą? Gal to-
jos metu vieną žiemos vakarą 
jaunas kunigas, Panevėžio ka
tedros vikaras, Vladas Di
džiokas grįžo iš kaimyninės 
Šv. Petro ir Povilo klebonijos. 
Prie katedros vartų jį pasitiko 
du enkavedistai, areštavo ir nu 
sivedė. Kunigą palydėjęs Šv. 
Petro ir Povilo parapijos varpi
ninkas Pažarskis skubiai prane
šė katedros klebonui.

Klebonas pradėjo ieškoti sa
vo kunigo. Paskambino į en
kavedistų būstinę, klausdamas, 
kodėl kun. Didžiokas buvo areš
tuotas. Atsakyta, jog jie jo ne
areštavo ir nieko apie tai neži
ną. Paskambinta prokurorui, 
nes pagal bolševikinę konstitu
ciją žmogus gali būti areštuo
tas po teismo sprendimo arba 
prokurorui reikalaujant. Bet ir

dėl, kad jis buvo jaunas, ener
gingas ir įtakingas. Bolševikai, 
matyt, norėjo jį atskirti nuo 
tikinčiųjų, kad lengviau galėtų 
savo melus skleisti.

Žmonės, sužinoję apie kuni
go dingimą, spontaniškai pra
dėjo rūpintis ką nors daryti, 
kaip nors kunigą vaduoti. Kilo 
mintis, kad reikia eiti į NKVD 
būstinę ir reikalauti paleisti su 
imtąjį kunigą.

Kitą dieną žmonių būrys jau 
stovėjo prie NKVD būstinės. 
Pradžioje kurį laiką niekas iš 
enkavedistų nesirodė.

Kada neseniai James J. Row-| tarnybą padidinti 58 agentais. 
ly( JAV Saugumo departamento Jų tarnybinis aprūpinimas susi-
viršininkas, lankėsi senato ap
rūpinimo komitete, kartu atsi
vežė nemažą reikmenų sąrašą 
ateinantiems finansiniams me
tams.

Tarp įvairių prašymų ir rei
kalavimų Rowly pageidavo jo

gabentas į NKVD būstinę ir 
gąsdintas, kad jis atsakysiąs už 
visus žmonių sukilimus.

Suimtasis kunigas Didžiokas 
“sukilimo" dienose buvo NKVD 
rūsyje. Vėliau jis buvo patal
pintas į Panevėžio kalėjimą. Nie 
kas negalėjo jo aplankyti. Ka
linio kunigo tėvas taip pat ne
gavo leidimo sūnų pamatyti ar
jam baltinių ryšulėlį palikti. Ku 

Paskui nigo gi Didžioko sveikata men- 
vienas išėjęs paklausė, ko jie kėjo. Dvasia gi buvo nepalauž- 
čia susirinkę. “Grąžinkite kuni- ta. Jis daug melsdavęsis. Su 
gą Didžioką! Atiduokit mums juo drauge buvo vienas Panevė 
mūsų kunigą, kurį vakar areš- žio gimnazijos mokinys, 
tavote!” — pasigirdo žmonių Išvežtas nežinia kur
reikalavimai. Enkavedistas pa- Birželio mėnesio baisieji ve

dėjo iš sekančių reikmenų: pen
kiasdešimt aštuonių revolverių 
— kiekvieno kaina $58 (su ma-

su savim dieną ir naktį, ypatin- į vėje bendrai maldai už pasau- 
gai prezidento apsaugai paskir- j lio taiką ir už artėjantį Vėsuo
tieji agentai. Šioje knygutėje itinį Bažnyčios susirinkimą. Ma-
yra sužymėti smulkūs kasdieni
niai agento įvykiai prezidento 
sargyboje. Knygutėse randamos 
informacijos yra plačiai nau
dojamos paruošti detalius sau
gumo pranešimus, apibūdinan
čius kiekvieną prezidento kelio
nę, o dažnai net ir kiekvieną

ža valstybei duodama nuolai- prezidento žingsnį.

žieji maldininkai yra Euchari- , 
stijos Karžygių organizacijos , 
nariai. j
.uiiiiiiifiiimiiiiiiiiiiimimiiiimmiiiiim1 

Gražiy vizitinių kortelių 
biznieriui-profesionaiui

reikia
D R A U G A £

ihiDoino I i«it TTTT^

TV-RADIOAI - OUOST. REKORDERIAI 
------------------------------------ OKSTELESTELES-ĮPŪTĘS

JDŽIAl

STEREO FONOGRAFAI-PLOK_ _

ANTENOS - BATERIOOS - LEMPL
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKROC___

Viskam tamlausios kainos Ir garantija

13321 S. Halsted St- CLlFFSlDE»-5665l

A L —TO N Y 
DECORATING

dekora-IlgametS patirtis dažym 
vinie. Pigu. Sąžininga.

A. BIKINIS. GA 5-5867. 
A. BURBATT: 3-885653.

da); penkiasdešimt aštuonių me 
falinių identifikacijos ženklų — 
kiekvieno kaina $10; penkias
dešimt aštuonių portfelių — 
kiekvieno kaina $12; penkiasde
šimt aštuonių kaliniams ant-

Pavyzdžiui, yra labai nesun
ku pastebėti prezidentą lydintį 
agentą valstybės pareigūnų pil
name lėktuve. Lėktuvui kylant 
ir leidžiantis, agentas išsitrau
kia savo juodą knygutę ir grei-

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

rankių — kiekvieno kaina $8. tai įrašo pakilimo ir nusileidi 
Iš šio reikmenų sąrašo susi- mo laiką.

darome neblogą detektyvo vaiz- Dabartiniu metu Baltuosiuose 
dą: revolveris, ženklas, antran- rūmuose dirba trys saugumo
kiai ir portfelis...

Populiari nuomonė, kad sau
gumo detektyvas savo portfelį

agentų pamainos, saugančios 
prezidentą J. F. Kennedy, ir 
mažesnė grupė tarnautojų, ku-

naudoja vien tik įvairių slaptų pagrindinė pareiga yra pre
dokumentų nešiojimui, nėra vi
sai teisinga. Dažnai portfeliuo-

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29. ILLINOIS 
Skambinkit LUdlow 5-9500 
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K. BUTKUS
Aluminijaus išdirbiniai 

namų pagerinimui 
PRospeet 8-2781 Y

Kun. VI Didžiokas

aiškino, kad jis ir kiti nieko a- 
pie tokį areštavimą nežiną. Kai

žimai į Sibirą palietė ir kalinius. 
Ir kun. Didžiokas drauge su

žmonės vistiek nesiskirstė, tai kitais kaliniais buvo iš Panevė- 
kitas enkavedistas paaiškino, 1 žio kalėjimo išvežtas. Kur? — 
kad suimtasis kun. Didžiokas niekas nežino, tik komunistai, 
išvežtas kitur, ir jie nieko ne- Nuo to laiko nieko apie tą jau- 
galį pagelbėti. Žmonės prikišo nąjį kunigą kalinį ir nežinoma, 
jam, kodėl jie nesusitarę meluo- : Vargiai yra gyvas.
ja, — pirma sakę, kad nežiną Po karo labai daug lietuvių 
apie suėmimą, o paskui, kad jis kunigų buvo ištremtų į Sibirą.
jau kitur išvežtas. Skirstyda-; Apskaičiuojama, kad tik ketvir- 
miesi žmonės pažadėjo ateiti j tadalis lietuvių kunigų išvengė
kitą dieną ir kunigą “atsiimti”. Į Sibiro. Daugelis iškentėjo 10 me 

tų kalėjimo ar Sibiro tremties. 
Daugelis dar grįžo į Lietuvą po

prokuroras atsakė, kad apie a- 
reštavimą nieko nežinąs ir jokio 
rašto dėl kunigo Didžioko areš
tavimo nėra davęs. Paskambin
ta ir į milicijos būstinę. Ir iš 
ten gautas atsakymas, kad nie
ko apie tokį areštavimą nežino
ma. Taip kunigas “dingo” gat
vėje.

Bijn žmonių grasymo
Komunistai žmonių grasimo 

pabijojo. Iš Kauno buvo iškvies 
ti specialūs pareigūnai, tardy
tojai. Kauno arkivyskupas Juo
zas Skvireckas buvo priverstas 
pasiųsti telegramą Panevėžio 
vyskupui Kazimierui Paltaro
kui, kad jis ramintų Panevėžio

Stalino mirties. Tačiau grįžu
sieji jau be sveikatos ar be tei
sių dirbti parapijose. O apie ku
nigą Didžioką neturima jokių

zidento žmonos ir vaikų apsau
ga. Kada vaikai paaugs, o ypa
tingai, kada duktė pradės lan
kyti mokyklą, agentų skaičius 
turės būti stipriai padidintas.

Mokykla priešmokyklinio 
amžiaus vaikams

PITTSBURGH. — Warren, 
Pa., mokyklų taryba ateinantį 
rudenį pradės priiminėti į vai
kų darželį vaikus, turinčius dar 
tik 3 metus ir 8 mėn. amžiaus, 
jei’u jie yra pasiruošę mokytis. 
Vienas iš tokio ankstyvojo pri
ėmimo klausimų yra noras iš
tirti, kaip tatai vaikui atsilieps 
vėlesniais mokyklos lankymo 
metais; kitas — patikrinti, ar 
iš tikro kai kurie vaikai yra 
tinkami formaliam mokymui 
žymiai anksčiau už kitus, šį 
projektą vykdant, Pittsburgho
universitetas bendradarbiaus su 
m°kyklų taryba.

Teresė Juškevičiūtė žaidžia “van- Nebūtų labai nuostabu, jei 
žinių, ar jis jau baigė savo kan- ! dens sviediniu” buvusių argenti- toksai mokiniukas, taip anksti 
čios kelią čia žemėje ar dar te- riiečiiy piknike. pradėjęs lankyti mokyklą, kar-
bekenčia už tikėjimą. se yra žmonos supakuoti sumuš 

Kai buvo laisvas kunigas Di-I tiniai pietums, atsarginiai balti- 
tikinčiuosius, nes jie ruošią su- ^žiekas dažnai kalbėdavo, kad ! niai ir, žinoma, pluoštai įvairių
kilimą. NKVD rūmuose pašto- jig norėtų vyktį kaįp migionie.
gių languose išstatyti kulkos- rius į svetimus kraštus. Deja,
valdžiai. Miesto gatvėse kariai komunistai jam neleido darbuo

tu su pieštuku ir sąsiuviniuku 
dar neštųsi ir pieno buteliuką 
su papkiuku.

kasdieninių federalinių raportų VAIKAI FATIMOJ
ir pranešimų. j 30,000 Portugalijos vaikų

Saugumo viršininko sąraše ne! drauge su tėvais ir mokytojais

Gerb. Kunigui
KAZIMIERUI MALAKAUSKUI
švenčiant SIDABRINĮ JUBILIEJŲ, sveiki
na jį ir linki daug sveikatos ir ištvermes 
tarnaujant Dievui ir žmonių gerovei.

Antanas ir Marija Gr. Peik
RACINE, VVISCONSIN

,1%
12

current dividend

J*

on Investment bonus 

4i/2% DIVIDENDĄ MOKAM UŽ VISAS TAUPYMO SĄ-TAS
4 metą investment bonus sąskaitom mokam 4y2% dividendą 

kas pusmeti ir ekstra y2% per metus išmokam pabaigoj 4 metų.
Už pinigus padėtus iki 10 d. mėnesio, dividendai 

skaitomi nuo 1 d. to mėnesio.
INDĖLIAI APDRAUSTI IKI $10,000.

BKIIilIiON SAVINGkS and loan ass n
4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS

ON INVESTMENT
ACCOUNTS

Bolševikai pagrobė kunigą
Žinia apie kunigo “dingimą” 

labai greitai pasklido visų Pane
vėžio tikinčiųjų tarpe. Visiems 
buvo aišku, kad komunistai “pa 
grobė” kunigą. Juk liudininkas 
Pažarskis matė, kaip enkavedis 
tai suėmė ir jį nusivedė. Kodėl 
kunigą Didžioką, o ne kurį ki-

prižiūrėjo, kad žmonės nesigru- ^.g ne^ savajarne kragte įr pa_ į gįmatė mažos juodos knygų-1 šiomis dienomis buvo susirinkę
įiuotų ir sukilimo neruoštų. 1 iCĮar£ .. ięankinįu> tės, kurią agentas nešiojasi Fatimos Dievo Motinos švento-
žmonės prie NKVD būstinės vis j .

r
tiek vėl susirinko ir prašė pa
leisti nekaltą kunigą. Dabar en
kavedistai pradėjo žmones a- 
reštuoti, tardyti, gąsdinti. Žmo
nės turėjo išsiskirstyti. Skirsty
damiesi užgiedojo giesmę “Ma
rija, Marija”. Enkavedistai tar
dė Panevėžio kunigus. Net ir 
vyskupas Paltarokas buvo nu- i

JAV APIE SOVIETINĮ KOLONIALIZMĄ
(Atkelta ’3 3 psi.) 

labai ribotos, juo labiau, kad 
priespauda eina iš pačios sovie
tinės vidaus santvarkos. Žmo
gaus teisių srityje dabar jau 
yra plačiai pripažintų standarr 
tų ir siekimų, panašių į Visuos

ir iš nevyriausybinių organiza
cijų.

Sovietinio kolonializmo stu
dijoms, JV vyriausybė skiria 
apsčiai laiko ir lėšų ir deda 
daug pastangų, kad į sovietinio 
kolonializmo faktus būtų atkreip

tinėje Žmogaus Teisių deklara- -tas šio krašto ir visur kitur
cijoje išdėstytų. Pasaulinės nuo 
monės jėga tapo svariu fakto
riumi pastangose atbaidyti kai 
kurias vyriausybes nuo savo 
pačios piliečių dėl religinių ir 
kitų priežasčių persekiojimo po
litikos. JV labai prielankiai žiū 
ri į organizacijų ir privatinių 
asmenų veiklą, kuri tokius per
sekiojimus efektingai padeda 
perduoti pasaulio nuomonei. 

Valstybės departamentas 
studijuoja padėtį Sovietuose 
To išdavoje, Jungtinių Valsty

bių iniciatyva, Jungtinių Tautų į 
Žmogaus Teisių komisija nuta
rė įjungti sekančiuose savo pe
riodiniuose raportuose ir bevy-: 
riausybinių organizacijų prane-; 
Šimus konsultavimui 1960 —

visuomenės dėmesys. Kaip tos 
rūšies pavyzdį, aš jungiu prie 
šio tą klausimą liečiantį doku- ; 
mentą. kurį gausiai platina de
partamentas. Tas dokumentas ' 
vadinasi ‘Case ’Studies in Soviet : 
Imperialism’, kurį Departamen
tas jau gana plačiai paskleidė. 
15 - 25 šio leidinio puslapiuose 
apžvelgiami Sovietų vyriausybės 
su Pabaltijo valstybėmis santy
kių faktai ir ypatingai smul
kiai aptariama padėtis Lietuvo
je- _ — ..

1962 metų laikotarpį. Tie ra-1
portai liečia žmogaus teisių iš-į 
rutulą Jungtinių Tautų narių: 
valstybėse ir, galimas daiktas, j 
bus progos Žmogaus Teisių ko-į 
misijoje pasvarstyti surinktas 
ir gerai paruoštas informacijas

JV atstovai Jungtinėse Tau
tose yra kiek tik galima pilnai 
informuoti, kas liečia Sovietų 
Sąjungoje religinio ir kitokio 
persekiojimo aukų padėtį. Ne
nutraukiamai bus panaudotos 
realios progos ir galimybės krei 
pti viso pasaulio gyventojų ir 
vyriausybių dėmesį į visus žmo
gaus teisių pažeidimus tol, kol 
bus pagerintos sąlygos tų, ku
rie yra pavergti priespaudon.”

NAMAMS PASKOLOS
ŽEMIAUSIU NUOŠIMČIU

NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ IR G. I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

Paskolas duodame lengviausiomis 
sąlygomis. Mėnesinius mokėji
mus pritaikome pagal jūsų išga
les.

Taupykite STANDARD FEDERAL 
—stipriausioje Chicagos taupymo 
Bendrovėje, kur jūsų santaupos 
yra apdraustos—saugios ir neša 
dividendus.

Turtas $82,000,000.00 Atsargos Fondas $7,500,000.00

Dvi automobi

liams pastatyti 

aikštės jūsų 

patogumui

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos 
mėnesio dienos

Naujos darbo valandos: Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. Antr. ir penkt. nuo 9 vai. ryto iki 
4 vai. popiet, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. d.

Trečiadieniais nedirbama.
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JUSTIN MACKIEVVICH Sr. 
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEVVICH Jr., 
President

STANDARD 
FE DERA L SAVI N( iŠ

AND LOAN ASSOCIATION 
4192 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois 

VIrginia 7-1 14 J

8-PIECE GLASSWARE SĖT

Šiuos 8 puikius 10 uncijų Libbey stiklus pado
vanosime Jums, jei atidarysite $200 ar didesnę 
sąskaitų arba tiek pat pridėsite prie jau turimos. 
Viena dovana pagal sąskaitą — dovanų nesių- 
sime — pasiūlymas galioja nuo birželio 25 ir 

baigiasi liepos 14 d.■■

Taip pat parūpiname ir naujus 
1962 mod. įvairių firmų už piges
nę kainą nei kitur.

Vacys Scerba, Vacys Motor 
Sales vedėjas

1961 OLDS. 4 Dr. H.T. Air
Cond. Full Povver... .$2,795.00

1961 CIIEV. IMPALA 
4 D r. II.T...................... $2,095.00

196! OLDSMOBILE 
STARFIRE .............. $2,995.00

1960 CHEVROLET 
CORVAIR .................. $1,095.00

DUODAME 6-ių mėnesių garanti
ją už bet kurių metų automobi
lius, kuriuos mes parduodame.

VACYS MOTOR SALES
6516 S. Western Avė., Chicago 36, Tel. WA 5-5121

Pasinaudokite "Draugo” Classified skyriumi.



VOKIETIJOS LIETUVIŲ 

RŪPESČIAI
Rentoms išrūpinti reikia teisinio patarėjo 

MEČYS MUSTEIKIS

bent dabar ir ateityje tokių nuo i 
stolių išvengti. O to išvengti bus I 
galima tik tada, kai turėsime I 
savą teisinį patarėją. Svetimieji | 
teisiniai patarėjai nerodo per- Į 
didelių pastangų išspręsti ren
tų klausimus lietuviams palan
kiausia prasme.

Savasis teisinis patarėjas y-
Jei Vakarų Vokietijoje gyve- yra patyrę karo invalidai, t, y. J pačiai reikalingas nustatyti, ku

ŠIEMETINĖS STUDIJŲ SAVAITĖS 
VOKIETIJOJE PROGRAMA

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. liepos mėn. 10 d. S

nantieji lietuviai būtų nuolat tie, kurie kokia nors forma bu- 
turėję savo teisinį patarėją, ' vo priskirti tarnauti prie vokie-
kurs gerai pažįsta vietos socia
linius nuostatus ir kt., tai dau
gelio jų socialinė būklė būtų bu
vusi žymiai geresnė 
dabar yra.

Klaidinantis pranešimas

Prieš keletą metų mūsų spau 
doje buvo paskelbtas vieno lie
tuvio teisininko straipsnis socia
linio draudimo klausimais. Jo 
autorius, perskaitęs anuomet 
Vak. Vokietijoje išleistą užsie
niečių rentoms nustatyti įstaty
mą, priėjo išvados, kad tas įsta 
tymas yra nepalankus lietu
viams. Pagal tą įstatymą inva
lidams, netekusiems sveikatos 
ir t.t., renta pripažįstama, jei 
jie yra išdirbę mažiausiai 60 mė 
nes.ų ir per tą laiką yra mokė
ja soc. draudimo mokesčius. Ka 
dangi Lietuvoje privalomą soc. 
draudimą įvedė tik vokiečiai 
1643 m. liepos 1 d., tai lietu
viams, norintiems gauti rentą, 
ankstyvesnis (prieš 1943. VII. 
1) darbo laikas neužskaitomas. 
Reiškia, neužskaitomas ir nepri- 
priklausomos Lietuvos metu iš
dirbtas darbo laikas. Dėl to at
rodė, kad rentą gali gauti tik 
tie, kurie yra išdirbę 60 mėn., . 
pradedant 1943.VII.1.

Nėra abejonės, kad minėto 
straipsnio autorius mūsų tautie
čiams norėjo tik gero. Tačiau 
jo straipsnis sudarė įspūdį, kad 
lietuviams, kurių išdirbtas dar
bo laikas neatitinka minėtiems 
nuostatams, nėra jokios vilties 
gauti rentą ir net nėra prasmės 
jos ieškoti. Šitoks įspūdis buvo

čių karinių dalinių ir ten bebū
dami tapo invalidais arba pra
rado sveikatą. Šiai grupei pri- 

kaip kad į klausantiems rentos pripažįsta
mos jau labai seniai ir, tur būt, 
jau nėra nė vieno, kurs iš jų 
to nežinotų.

Lengvai rentas gauna tie, ku
rie, pradedant 1943 m. VII. 1, 
Lietuvoje ir Vokietijoje išdirbo 
bent 60 mėn. Tokiomis sąlygo
mis rentą gauna visi: darbinin
kai, tarnautojai ir kiti.

Prieš 1943 m. dirbusiems, pri-

riuo rentų įstatymo paragrafu 
tiksliausia remtis prašymą duo
dant.

Ir sunkiausias klausimas 
išsprendžiamas

Tokį teisinį patarėją privalė
tų turėti Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenė. Greitai įvyks 
PLB Vokietijos Krašto Tarybos 
rinkimai; reikia tikėti, naujoji 
taryba į šį klausimą atkreips 
tinkamą dėmesį. Be abejo, sun
kiausias klausimas išspręsti y-
ra — kas mokės teisiniam pa- ta: “Istorinis Rytų Europos su- 
tarėjui atlyginimą? Bet prie di-, sidarymas” — prof. Z. Ivinskis, 
dėsnių pastangų ir šis reikalas, 3. Pranešimas: “Vokietijos Liet.

Bendruomenės problemos” — E. 
Simonaitis.

Kugp. 23 d. 1. Paskaita: “Kul

Metų pradžioje buvom paskel 
bę, kad šiais metais Stud. sa
vaitė Vakarų Vokietijoje ruo
šiama platesnio pobūdžio, kaip 
iki šiol. Dabar šiai Studijų sa
vaitei jau beveik galutinai pa
ruošta programa ir sutarti pas
kaitininkai, pranešėjai bei kiti 
programos atlikėjai, nors nežy
mių pakeitimų dar gali būti.

Stud. savaitė prasideda rug
piūčio 22 ir baigiasi rugp. 28. 
Savaitės pagrindinės temos yra 
šios: I. Rytų Europos likimas 
ir II. 100 metų Maironio gimi
mo sukaktis.

Kiekvienai dienai paskirai pro 
grama numatyta tokia:

Rugpiūčio 22 d. 1. Studijų

Railiene, dr. Devenis ir prof; Tuimienė piauna sukaktuvinį tortą 
Los Angeles lietuvių Dailiųjų Menų klubo susirinkime birželio 23 
d. Tą dieną D. M. K. įžengė į septintuosius veiklos metus.

L. Kaneausko nuotrauką

skaitant ir nepr. Lietuvos lai- galėtų būti išspręstas palankiai, 
kus, renta pripažįstama banko Pirmoj eilėj reikėtų ieškoti pa

be Dievo pasaulis gali pasidary-
„ c . ,, n ti dar kruvinesnių kautynių lauma — prof. A. Maceina. 2. , / ,_ „. ku ir dar didesnio nubudimoPranešimas: Religine būkle vje^a

Lietuvoje” — Tėv. A. Bernato
nis.

Rugp. 28 d. 1. Studijų savai
tės įvertinimas, dalyvių pasisa
kymai bei sugestijos. 2. Stud. 
savaitės uždarymas.

Studijų savaitės moderatorius
— prof. A. Maceina.

Šalutinėje Stud. savaitės pro
gramoje katalikams Studentų 
savaitės dalyviams bus kas
dien pamaldos. Vieną popie
tę, kaip jau įprasta praėjusio
se Stud. savaitėse, bus suruošta 
“Tėvynės valandėlė”. Vieną va
karą įvyks skautų laužas, kitą
— linksmavakaris. Popietės pa

avaitės atidarymas. 2. Paskai- liekamos laisvos dalyvių bend
ravimui ir atskirų grupių pasi
tarimams. (ELI)

tarnautojams, mokytojams, sa
vivaldybių ir kooperatyvų tar-

ramos pas vokiečius, gal galė
tų kiek paremti ir BALFo cent-

POPIEŽIUS PERSPĖJA DĖL 
NAUJO KARO PAVOJŲ

Popiežius Jonas XXIII, kal- 
tūrų sanbėga Rytų Europoje j bedamas susirinkusiems į au-

prof. A. Maceina; koreferen- Lenciją žmonėms perspėjo, kad 
tas dr. J. Norkaitis. 2. Praneši-1
mas: “Vaikų auklėjimas trem-| 

i tyje lietuviška dvasia” — A. šu
, kyS- i

Rugp. 24 d. 1. Paskaita: “Lie
tuva kaip Rytų-Vakarų susiti
kimo erdvė” — prof. J. Eretas.

| 2. Referatas apie Vilniaus me
no paminklus (su paveikslais)
— dr. P. Rėklaitis.

Rugp. 25 di. 1. Paskaita: “Lie
tuvių įnašas į Rytų-Vakarų kul 
turas” — dr. K. J. Čeginskas.
2. Maironio poezijos vakaras: 
a) referatas: “Maironio lyrikos 
savybės”; b) Maironio eilėraš
čių deklamacijos. Vakarą ren
gia Miuncheno studentai, vado
vauja Liet. Stud. S-gos pirm.
T. Povilavičius.

Rugp. 26 d. 1. Paskaita: “Tau 
tos skundas ir jos viltis Mairo
nio kūryboje” — R. Spalis. 2.

T E R R ft

IR

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

.... „ - Maironio dainų vakaras: a) re-
netikslus bei klaidinantis ir ne nautojams. Šių eilučių autoriui ras. Blogiausiu atveju, juk ir feratas “Maironis lietuvių mu-
- •    —  i _ 2 • j r 1...... • 1 • • v riOv DOr-O O'ic'lzn n vi r. Iri yi nwi'ri ne v, 4- i ---~ ~ 2.2 .vieną mūsų tautietį, ką vėliau iš dar n6ra aišku, ar skiriama, ren
•asmeniškų pasikalbėjimų paty
rėme, iš tikrųjų suklaidino. Tuo 
straipsniu pasiremdami, dauge
lis iš viso nedavė prašymo ren
tai gauti ir tokių tautiečių y- 
ra, tur būt, dar ir šiandien.

ta kalėjimų bei policijos tarnau 
tojams, kaip sprendžiamas šis 
klausimas ir visų kitų sričių 
tarnautojams. Neteko patirti, 
kad rentą gautų paprasti dar
bininkai, dirbę prieš 1943 m.,

patys rentomis užinteresuotieji zik -e„ b) Maironio dainos. Va 
sutiktų mokėti honorarą. (ELI) karui vadovauja v. Banaitis.

I jei vėlesnis darbo laikas yra 
Vokiečiai pripažįsta ir nepr. Lie- trumpegnis kaip 60 mėnesių<

tuvoje dirbtą darbo laiką!

Besiteiraudamas įvairių rentą 
gaunančių užsieniečių bei mūsų 
tautiečių, patyriau, kad yra ir 
lietuvių, kuriems ir nepriklau
somoje Lietuvoje išdirbtas dar
bo laikas užskaitytas rentai gau 
ti. Tuo remdamasis, paskatinau 
keletą pažįstamų lietuvių, nete
kusių sveikatos, kad neužvilkin
dami paduotų atitinkamoms į- 
staigoms prašymus rentai gau
ti. Ir ne vienam mūsų tautie
čiui, kurs tokiu patarimu pasi
naudojo, renta yra jau pripažin
ta!

Pats įstatymas, kaip jau bu
vo minėta, skamba iš tikrųjų 
ne visai mums palankiai. Bet 
praktikoje jis pritaikomas pa
kenčiamai. Nuo 1960 m. pra
džios užsieniečių rentoms pripa
žinti įstatymas pakeistas mums
dar palankesne prasme. Tačiau 1 gauna tai, kas jiems pagal drau- 
ir pagal ankstesnį rentų įstaty- . dimą priklauso, ką išmoka spe- 
mą neprikl. Lietuvoj išdirbtas cialios draudimo įstaigos, o ne 
darbo laikas buvo priskaitomas valstybė tiesioginiai, 
gauti rentai ir jos dydžiui nu
statyti; užskaitomas visas dar
bo laikas, kurio metu buvo mo
kami draudimo mokesčiai ligo
nių kasai ir pensijų fondui. Y- 
ra atvejų, kur renta mokama 
vien tik už darbo laiką Lietu-

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite'-' 
už apdraudą, nuo ugnies ir auto- 
mobilio pas sSKFRANK ZAPOLIS

3208 VVest 95tli Street B 
"Jhicago 42, Illinois A

arei.- GĄ. 4-8654 ir GR. 6-4339.:*I , e,
ttHH
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Dvigubi! ašmenų skutimosi peiliu

kai. Puikiausias chirurginis plienas, 
galąsti alyvoje. “Pinigai grąžinami” 
— garantija. 25 — 35c, 100 — $1.00, 
200 — $1.75, 500 — $3.75. 1000— 
$6.50. Pašto išlaidos apmokamos. 5 
peiliukai pakely, 20 pakelių kartone. 
C. O. D. orderiai priimami. Pašto

J. G. TELEVISION CO.
2512 W. 47th St., FR 6-1998 

TV RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

MOVING
__ ______ _ ____ R. ŠERĖNAS perkrausto baldus

(atviruku galit užsakyti bendrą pro- ) ir kitus daiktus. Ir iŠ tol’- Miesto 
kių katalogą. EMERSON COMPA- I leidimai ir pilna apdrauda.
NY, 406 S. Second, Alhamhra, Calif. 2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063 
iiHiiHiiiiiiHiiiiiiniHimiiimimHiiniiiin I........................... ..

GERAS BIZNIS PAS 
BAIZEKA

— Disertacijos apie baltuo
sius ir juoduosius gandrus. Ne 
taip seniai Chruščiovas partijos 
ck

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro 

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties

Porcelanas. kristalas, stalo sidab
ras. brangenybės. etc.
3237 W. 63rd St. Clilcago 29, m. 

Tel. 434-4880

DU LAIMINGIAUSI VYRAI CHICAGOJE 
Stanley Ralzekas, Sr. ir Stanley Balzekas, Jr.

Mes esam kupini džiaugsmo, dėl nepaprastos reakcijos ir 
palankumo, parodyto mūsų naujiems automobiliams. Tokiu bū
du, dar kartą mes siūlom puikų automobilių pasirinkimą kaino
mis, kurios yra jums prieinamos. Ateikit greitai ir įsitikinkit, 
kaip mes išlaikėm puikią 45-ių metų biznio reputaciją Chicagoj. 
Nėra reikalo keliauti mylias ieškant geriausio pasirinkimo ir pa
tarnavimo — BALZEKAS yra didžiausias Chrysler, Imperial, 
Plymouth, Valiant, Studebaker ir Lark pardavėjas Chicagoje.

1962
VALIANT ^1695

New 1962
CHRYSLER $2964

1962 1
IMPERIAL $4195

1962
PLYMOUTH ^1795

BALZEKAS MOTORS
4030 Archer Avenue. Telef. VI 7-1515

plenumo posėdžiuose pasi- į WLYN, 1360 bangos, veikia sek
piktino vieno mokslininko diser , madi®niaia nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
... • , ,, . . po pietų. Parduodama: Vėliausių
tacija apie baltuosius ir juoduo pasauliniu žinių santrauka b ko- 
sius gandrus. Ar tokie daribai mentarai, muzika, dainos ir Mag
—jis klausė — turi naudos liau datgs pa®aka: . Pr°gTama vads . .Steponas J. Minkus. Biznio reika- 
dies uklul? Dabar sovietų mok Iais kreiptis j Baltic Florists -

Koks rentų dydis slininkams jau statomi didesni Gelių bei dovanų krautuvę, 502 E.
Aplamai, didžiausias rautas ^ikalayimai. Pagal ! naują įsa- jj^^,**-**^ 

gauna karo invalidai ar netekęI k^’ mokslinimų institucijų va- ‘Draugas”, 
sveikatos, kurių nedarbingumo 1 dovaa fakultetų dekanai, su- 
nuošimtis yra aukštas. Šie gau- ,lauk? 65 m- amžiaus, privalo 
na iki 420 DM. Turintieji vaikų | Pasibraukti į pensiją. Pagal iš 
gauna dar daugiau. Mažiausias j^askvos gautus pranešimus, 
rentas gauna paprasti darbinin- !^uo metu Sovietų Sąjungoje 
kai; jiems iš rentų pragyventi I esama per 400,000 mokslininkų

Jiems rentą gauti sunkiau, nes 
anuomet, išskiriant pirmąją so
vietų okupaciją, jie nemokėję 
soc. draudimo mokesčių.

beveik neįmanoma.
Nedideles rentas skiria ir tar

nautojams; dažnai jos neprašo
ka valstybės skiriamos šalpos 
nedarbingiesiems.

Tačiau verta yra rūpintis ren
tą gauti kiekvienam, kas tik 
gali. Gaunantieji rentą jau nėra 
laikomi našta valstybei, nes

Būtinai reikalingas savas 
teisinis patarėjas

Ir kokios tokių nuostolių pa
grindinės priežastys? Jau se
niai Vak. Vokietijoje turime su
siorganizavusią Pasaulio Lietu

voje, reiškia, Vokietijoje iš vi-| vių Bendruomenę ir BALFo įs- 
so nedirbusiems, jeigu bendras taigą. Bent viena šių organiza- 
darbo laikas sudaro 60 mėn. j cijų jau prieš kokį 15 metų bū- 
Yra atvejų, kur net ir trumpes- ; tinai turėjo turėti ir kvalifikuo- 
nį laiką dirbusiems renta pripa- tą teisinį patarėją aiškinti aukš 
žįstama, atsižvelgiant į tam tik- čiau minėtiems klausimams. De
ras sąlygas. Be to, rentą leng- ja, to iki šiol nebuvo ir nėra. 
viau gauna dirbusieji Klaipėdos Mes neieškome kaltininkų dėl 
krašte. I trūkumų praeityje, nes juk nie-

Kokioms grupėms rentas
pripažįsta

Gal mažiausiai nesusipratimų

kas nesugrąžins mūsų tautie
čiams susidariusių nuostolių. 
Tačiau reikia ieškoti būdų, kaip

Praėjusiais metais buvo suteik 
ta 11,300 daktarų ir 102,500 
“mokslo kandidatų” laipsnių.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

3415 S. Lituanica Avė. 
Tel. FRontier 6-1882

iš

APDRAUSTA
Didesnis uždarbis už santaupas, 
paremtas 48 metų patyrimu ir JAV 
valdžios agentūros apdrauda.

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Avė. Chieago 32

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiimniiiiiii

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje $3.00, 
už dirbtuvės darbą—$10.00 ir da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

J. MIGLINAS
2549 W. 69th St. O a. PR 6-1063

Tiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiimiiuiiiiiiiiiiiimri

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

Laikas užeiti j Mutual Federal Bendrovę, kuri 
nuo šių metų liepos mėn. 1 dienos numato mokėti

41’
PER METUS UŽ VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS ’

Dividendai išmokami gruodžio 31 ir (PRADEK TAUPYTI ŠIANDIEN —
birželio 30 d.d. SAUGIOJ LIETUVIŠKOJ BENDROVEI!

2

MUTUAL žeJerJS
AND LOAN ASSOCIATION 

Chartered and Supervised by the United States Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MŪSŲ ĮSTAIGOS

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS.
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETK1EWICZ, Prez.
2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%
Naujas aukštas dividendas numatomas 

mokėti ant investavimo sąskaitų nuo vasario mėn. 1 <L, 1962 m. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI AUnnCi PIRM. Ir KETV.............................. 9 v. r. Iki 8 p. d.VMLHNUUdi ANTRAD. ir PENKT..................... 9 ▼. r. iki 5 p. p.

ŠEŠTAD...........9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.

Kas tik turi geų skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES GHICAGOJE: 

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted JSt., Vlctory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC. 
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PRospect 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Liepos ir rugpiūčio mėn. abi krautuvės sekmadieniais uždarytos

Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 
6211 South Western Avė. krautuvė

<----------- -------------- -------- -------------------- ----------- 0



DRAUGAS, antradienis, 1962 m. liepos mėn. 10 d. KANADOJE
Welland, Ont.

Saskatchevano Indian Head ligoninėje, ištuštėjusioje dėl gydytojų 
streiko, patarnautoja gali laisvai pravesti grindų svarinimą...

Chicagos žinios
nančius 20 metų išleisti vieną 

'bilijoną dolerių pravesti ketu-
Šią savaitę Grant Parke 8 ris vakani ~ ^presinius 

i kelius ir du šiaurės — pietų

KONCERTAI GRANT 
PARKE

v. v. vyks šie koncertai, į ku-

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE li E A L ESTATE

) Liepos mėn. 15 d. 12 vai. 30 . 
min., tuojau po pamaldų, Colum j
, tt n tt„n,. a uz i Mūrinis. 2 butai ir biznis. Alyva.
DUS Hali, Hellems Avė., vVel- 1 radijatoriais šildymas. 2 auto.

MARQUETTE PARKO CENTRE
Biznio mūras prieš parką. 2 mo

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
1- 4 būt. prie 72 & Mozart, į _ Mūrinis 12 metų 5 karnb., gara-

o. gara- dėmūs butai. Maisto prekyba apie naujas šildym., garažai, geros paja- . žas. rūsys. 6 blokai nuo Marąuette 
$50,000 metinės pajamos. Garažas. -mos. $42,000.................................................... j p. lietuvų mokyklos. $12,600.

jamųna- Už $38,800. j 2. M u rin. 2x6, po 3 mieg-. kiek- ' Murins 6 kamb., 2 blokai nuo Ma-land, šaukiamas VVellando apyl. j pmį,. — Didelis pajamų
hpnHninniPTiPQ mirin ' 2 butai 7 ir 3 kamb,, 2 ka-Denaruomenes Visuotinis narių binetinSs virtuves. Naujas alyva šild. ______ _ ______
susirinkimas, kuriame bus vai- I Apsauga nuo potvynio. Alum. lan- dymai. Objektas $39,500. , , ...

’ 1 gai. Garažas. $16,700. x,ni c „ Mos patrnaujame visų rūšių drau-
dybos ir revizijos komisijos rin- 6 kamb. mūras. Dabai modernūs 1 butai* _ 5 4 kamb^ttskiH M7I1 dinie: gyvybės, susirgimo, ugnies, _ ____, - 'įrengimai, karpetai. Medžio iškaltas sndvmai Alumin tene-ti^ GnrffcSJ auto' Paskol’l draudimas, nelaimin- Mūrinis a.
kimai, Tautos fondo atstovybes rūsys. Naujas gazu šildymas. $20,600. g,? 000 ' langai' Garažas. gų atsitikimų ir daug kitų. Mūsų mieg. ir 3 viršuj

. , . . Didelė rezidencija. 9 kamb. 50 p. * . 'įstaiga veikia nuo 9 v. ryto iki 8 v. virtuvė ir vonia, i

Nesusirinkus reikiamam na
rių skaičiui, po valandos, tai y- 
ra 1 vai. 30 min., toje pačioje 
vietoje šaukiamas antras visuo

Naujas mūras. 2 modernūs butai yien', nauii du šildym., garažas. | ria High, 30 p. lotas, nauja vonia, 
po 5 kamb. Arti mūsų. Atskiri šil- St1®.,4„atpigintas, skub. parda- 3 mieg., gazo šild., $16,900.

vimui. $26,800.

lotas. Moderni virtuvė Ir vidaus su
tvarkymas. Alyva šild. Garažas. 
$24,500.

Gage Parke. 3 butai — 6 kamb. Ir 
! po 3 kamb. Prašo $26,000.

Arti Jaunimo Centro. 5 butų mū
ras. Naujas alyva šild. Apie $6,000 
nuomos. $32,200.

Arti 63-čios ir Kedzie. 6 kamb. 
tinis narių susirinkimas, kuris 1 bungalow. Gazu šild. Karpetai. Ga

ražas. $17,450.bus teisėtas, susirinkus bet ko
kiam narių skaičiui.

Apylinkės valdyba

RADO $1,000 MAIŠE

William LaMie prie Fedco 
korporacijos, 3600 Pratt av., 
kur jis dirba, rado maišą su 
$1,000. Pasirodo, kad Thillen 
čekių mainymo kompanijos pa
reigūnas juos prarado.

TURĖJO DAUG PINIGŲ SU 
SAVIM

Michael Victor, 76 metų, 
5883 N. Central av., buvo neži
nomų asmenų smarkiai primuš
tas prie Newberry ir Clark gat-1

8 kamb. bungaloiv. 1 % vonios. 
Gazu šildymas. Garažas. Arti parko. 
$17,800.

Tik $15,700 už 6 kamb. namą, 
Naujas alyva šildymas, Alumin. lan
gai.

Arti mūsų. Beveik naujas 4 
kamb. niūras. Aukštas stogas. Alu
min. langai. Gelež. tvora. Sausas rū
sys. Garažas. $19,800.

Kaip iš granito mūro rezidencija 
ant 43 p. loto. Žavus 7 kamb., 4 
dideli mieg. Karpetai, keramikos 
vonios, Čerpių stogas. Dienos kaina.

Namas kaip pasakoj 6 kamb. mūr. 
namas. Apio 40 p. lotas. 2% vonios, 
Įrengtas rūsys, virtuvė, karpetai, 
garažas. $26,000,

kelius. Meras Richard Daley į viU. Po dviejų valandų jis mirėriuos įėjimas nemokamas: lie-f -pos 11 ir 13 d. diriguos Milton P^šinasi tam projektui, nes Henrotm ligoninėje. Jo kišene 
Katims, solistė bus sopranas Jnanori ketinti daugiau žmo- 
Phyllins Curtin; liepos u j nių iš gyvenamų vietovių, 
d. vyks Čaikovskio ir Rachma- | PER BRANGIAI MOKA UŽ
ninovo vakarai. Dirigentas tas 
pats, o solistas bus Lorin Hol- 
lander, pianistas.

.SUSTREIKAVO UGNIAGE-.
ŠIAI

MĖSĄ

Illinois valstybės departamen 
j tas teigia, kad kas mėnesį mo
terys už mėsą išleidžia milijo
nus dolerių daugiau negu rei-

Chicago Ridge, 6,000 gyven- kia- nes iš anksto atsverti mė‘ 
tojų Chicagos priemiestis, liko ,sos Sabalai dažnai nesiekia pa- 
be apsaugos nuo gaisrų, kai 34 (ženklinto svorio. Lig šiol vie- 
iš 41 savanorių ugniagesių išė. į nuolika krautuvių Chicagos ra- 
jo į streiką, reikšdami savo ne- j°ne nesiima tokiu bizniu ir 
pasitenkinimą naujai paskirtais dėl to Plauktos atsakomybėn 
patikėtiniais - trustistais. Po * teismą.

se rasta $7,523 pinigais ir bo- 
nais.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MUSŲ SPECIALYBE.

PRECIN PHOTO STUDIO
4008 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.

* A* ■ A» 'A* •A* »A* »A« »A« -Af *A* «A« «A« U- *A* «A» «A.« •A» *A* «A« »Af «Af »Af tAf »A» tA* «A?

IVI O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, JU-

išsiaškinimų jie grįžo į darbą.

SKOLINGAS UŽ PAMALDŲ 
GYVENIMĄ

UŽ GAUTĄ SMŪGĮ MIRTINAI 
SUBADĖ

Keleiviai važiavę Cottage

Pirkite JAV Apsaugos 
B o n u s I

Chicagos knygyno patamau- Gr°ve 'CTA bus“ la“>
toja jaunam, rimtai atrodau- Pritrenkti, kai žaibo greitumu Skclbkitės “Drauge”
čiam vyrukui vėlokai sugrąži
nusiam pasiskolintą knygą pa
sakė: “Esi knygynui skolingas 
12 centų už “Įvedimą į pamal
dų gyvenimą.”

KAIP TAPTI PREZIDENTO 
PATARĖJU

Jaunas Chicagos politikierius, 
kuris savo precinkte eina de
mokratų partijos kapitono pa
reigas, nudžiugo, kai jam buvo 
pasakyta, kad už gerą ir ištiki
mą pasidarbavimą partijai, jis , 
net galįs iškilti į prezidentų pa
tarėjų eiles. Jis užklausė kaip 
greičiau patekti į tokį aukštą 
postą. Jam buvo atsakyta: “Už 
baik Harvardo universitetą ir 
pasuk į kairę”.

LIETUVIŠKA RAPSODIJA 
KONCERTE

Lithuanian Rhapsody (Scar- 
molin) yra pirmoje dalyje kon
certo, kurį išpildys beno orkes
tras Humboldt parke, 1333 N. 
Humboldt, 7 v. v. liepos 15 d. 
Orkestrui vadovaus dirig. John 
Juszkiewicz. Įėjimas nemoka
mas.

ILGO TOLIO PLAUKIMO 
BANDYMAI

Vakar ežero pakrašty įvyko 
10 mylių bandomasis plauki
mas. Sėkmingai užbaigę plauki
mą per 8 valandas galės daly
vauti Chicago — Kenošha 50 
mylių plaukime rugp. 21 d. Pir 
mas plaukikas pasiekęs Wauke- 
gan, beveik 37 mylias, laimės' 
$4,000. Pirmas nuplaukęs į Ke
noshą laimės $10,000.

BUS NAUJŲ EKSPRESINIŲ 
KELIŲ ,

Chicagos rajono susisiekimo l 
tarybos apžvalga siūlo per atei

jų akyse įvyko tragedija. Važia 
vęs vyras vyno buteliu smogė 
moteriškei, kuri gindamasi išsi- Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
traukė peilį ir mirtinai vyrą su- nes Plačiausiai skaitomas J’jtu 
badė. Tai įvyko prie 400 Easf dienraštis. Gi skelbimu Kaino- 
Cermak rd. visiems prieinamos.

IHERE’S■aiimaiiiiiniiiiip* •««*■■■■■■■• tt

(NVESTORS 
WH0 HAVE HAO 
THEIR SHARE 

H4-H-0F

OPEN A SAVINGS ACCOUNT NOW
GUARANTEE SAVJHGS t LOAN ASSGC.

• HIGHYIELB
n • NO DANGER OF MARKEI 
u FLUCTUATION

• AVAILABILITY 
INSURED SAFETY 
FREE POSTAGE BOTH WAYS

dividend payable • FREE GIFT FOR THR1FT
QUARTERL\ (A CHOICE OF NOVELTY 

COIN BANK)

• WR1TE FOR DESCRIPTIVE 
LITERATURE

----------- CUT M 00TTB UJU———..—....
GUARANTEE SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
VISALIA, CALIFORNIA • 0R FOB SP£tmr3ISBBKA!AU.Ta 6UAHBCII SAVIM* 
& LOAN ASSOC. • P.O. BOXNOj 908, VISAblA, CAIŪFORNTA 
□ I ENCLOSE CHECK FOR

PLEASESEND PASSBOOK
J □ PLEASE SENB4HAL ««SORMATION ON flUARANTE? SAVINOS « I J iLOAN. DEPE K H

-- ------- i
— s

NAMtL.
| ADDRESSL

I CITY „STATe_

i Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą”

Lotas 35x125 su 4 kamb. mūrinius
namus, labai geroj vietoj, galima
statyti 2 butų namą.. $13,950.

— 5 apačioj su 2
su atsk. įėjimų,

Pigiau nerasit©, čia pat 4 butų vakaro. tas, 66 ir Mozart. &$1 L800 3° P’ 10
mūras. Naujas alyva šildymas, lr sto- i
$43,oo^ alumin langai Qaražas į KAIRYS REALTY, 2501 W. 69ih ST. HE 6-5151

Gage Parke. 2 butų mūras. 3 au- i ■
to. mūr. garažas. Radijatoriais — ! 2-jų būti 
gazu šild. $20,900.

Naujas 5% kamb. mūras. Alumin. žas. Arti 45-os ir Fairfield. $17,500. 
langai. Geležinė tvora. Gražus lotas. 2-jų butų med. 6 ir 3 kamb. šildy

2-jų butų med. 5 ir 5 kamb. 50 p. 8 metų — 4*^į kamb. mūr. Alvva — 
?kiypas'. .“Adymas sazo pečiais. Garą- radiant heat. garažas. Alum. antrieji 

Kostner.
mas gazo pečiais. Brighton Parke. 
$14,500.
2-jų butų mūr. 6 ir 5 kamb. namas, 
šildymas gazu-karštu vandeniu. Ga- 

.. . - „ , . . . , „ | ražas. Arti 69-os ir Fairfield. $27,750.Pajamų mūras. 2 butai — 4 lr 2 4 metlJ ty2 ankšto mūr. 5 kamb.

$19,800.
Prieš parką liuksus įrengtas 5% 

kamb., 7 metų. mūras. 1% vonios. 
Alum. langai. Garažas. $22,200.

kamb. Alyva šild. Gage Parke,
$1 5.900.

Našlė parduoda pigiai. 1% aukšto 
mūrą su garažu. Apsauga nuo pot
vynio. 5 ir 3 kamb. butai. $28,400.

Brighton Parke. 4 butai po 5 
kamb. Apie $3,200 nuomos. Atskir. 
šildymai. Kaina $24,000.

Medinis — apkaltas. 3 butai ir 
biznio patalpa. Apie $4,000 nuomos. 
Ir šiandien vertas daugiau $16,000.

Kitur. 3-jų aukštų mūras. 5 butai po 
4 kamb. Atskiri šildymai. Polningas 
namas už $15,300.

gare
langai. Arti 64-tos 
$21,500.

6 fintų mūr. yo 5 kamb. 60 p. 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apylinkėje $59,900.

4 butų mūr. Visi po 5 kamb. (2 
Alyva, karštu

fi p ezo t-o vo c
Arti 60-os ir Washtenaw. $49,900.

(3 mieg.) apačioj; 4% kamb. viršuj, butai po 3 mieg.). 
Garažas. Arti 64-os ir St. Douis. vandeniu šildymas. 
$30,500.

ir

K. VALDIS REAL ESTATE 
2815 W. 7lsi St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE

GENERAL INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
6455 SO. KEDZIE AVENUE- TEL. PROSPECT 8-2233

CICERO—BERWYN

22 APART. MŪRAS, prie gražaus 
parko, modern. butai. $2,404 mėn. 
pajamų. Kaina tik 6.5 karto paja
mos. Pašaukite.

Sav. Kelną pensijon lr parduoda 
Deiavan Wisc. netoli Lake Geneva 
33 kamb. hotel su restoranu, taver
na ir 6 k. namu naujam sav. Viso 
5 namai. Biznis tarp $17-25,000 
metams. Kaina $60,000, arba mainys 
į mūr. namą Brighton Parke.

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

4259 So, Maplewood Avė.
Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

Savininkas parduoda 3 mieg. 
“ranch”, pilnas rūsys; 2% vonios. 
Galima pirkti su IPs ar 2>/2 akrų 
žemės. Geriausias pasiūlymas. 
Joks prieinamas pasiūlymas neat
metamas. 123 So. Busse Rd. 
Mount Prospect. HE 7-2764.

$20,900. Modern. 2-jų butų bun- 
galow. 6 ir 3 kamb. Plytelių vo
nios. Dideli mieg. kamb. Pilnas 
rūsys. Apylinkėje 26th ir Hard- 
ing Southvvcst side SVOBODA, 
3739 W. 25th St. LA 1-7038.

TINKAMAS DIDELEI ŠEIMAI
8 kambarių mūr. bungaloiv Mar

ąuette Pk. šildymas alyva. Antri lan
gai. Dvigubas garažas. Proga pirkti 
Kaina numažinta iki $17.500.

GERAS NAMAS
9 metų praplečiamas mūr. bunga- 
loiv Marąuette Pk. 2 mašinų gara
žas. 30 pėdų sklypas. $20,000.

SENI ŽMONĖS
Parduos už geriausią pasiūlymą! — 
Bridgeporte 4 po 4, 1 po 5 kamb. 
ir krautuvė, mūr. Gazo šiluma.

2 BUTAI PO 4% KAMB.
9 metų 2 aukštų mūr. Marąuette 

Pi;. Poilsio kambarys lr baras rū
syje. Apsauga nuo potvynio. $36,500.

KA11 MOKĖTI NUOMA?
Visai su mažu įmokčjimu galite nu
sipirkti 5 metų 4% kamb. mūr. bun- 
galow Marąuette Pk. Savininkai iš
sikėlę į South Bend, Ind. — turi 
parduoti. Proga pirkti!

VASARVIETE
Su baru ir restoranu Beverly Shc 

, res, Ind. (Sandūnuose). $12,000 gry 
! no į metus. Savininkas duos paskolą.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 Wesi 7Bt Street
Tel. IVAlbrook 6-B01A

Mūr. aukšto: 5 r 3 kamb. 14 j 
metų, 44 pėdų lotas. 62 ir Pulaski J 
Puikus pirkinys. 2-jų butų namas — 4 ir 4 švie

sūs kamb., 45 p. sklypas. Pilna kai-
Mur. 4 im) 4. gazo pečiais šildy- j na tik $9.500. 

mas, Brighton Parko centre. I Parkholme mūrinis 2 butų: 2
po 6-šts kamb., mūrinis garažas.

Mūr. 6 Ir o, centr. šildymas, ar- i Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas, 
ti Archer susisiėkimo, žemi mokės- 8 butai po 5 kamb. (3 miegamieji), 
čiai. ’ Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
4936 W. 15th St., Cicero 

Tel. OL 6-2233; OL 2-8907
2737 VVest 43rd Street 
Tel. CLiffside 4-2380

6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1,500, įmokėti, už $16,500.
5 kamb. namas iy. aut. garažas. 1 akras žemės. $10,000.

Sklypai mieste, visi patogumai, po $1,500. Akras žemės,ąžuolyno $1000. 
Pajamų nuosavybė, gražus sodas, labai graži vieta, senatvė verčia parduoti.

■1 ir 5 butų namai, geros rendos, mažas įmokėjimas, priežastis—liga. 
Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajonė.

P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter St., Lemont, Iii., CL 7-6675

Marą. Park. Mūr. 2x4 garaž. $20,900. 
Gage Park Nauj. mūr. 3 mieg. d. 
lot. turi tuojau parduoti, išvyksta Iš 
Steito. $10,850.
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

BUDRECKAS
2742 VV. 43rd Str. LA 3-3384

Marąuette Parke ant Talman 
Avė., netoli 69tli St. parduodamas 
geram stovy 2-jų fletų mūr. na
mas ir 2-jų maš. naujas garažas. 
Dėl apžiūrėjimo šaukite PR 8-3792

CONTRACTORS

Du butai po 4i/2 karnb., 2 ma
las, antrieji 

sieteliai. Savininkas.

6 kamb. mur. bungaloiv, 3 mieg. 
kamb. Plytelių vonia. Karštas van
duo, gazu apšild. Žiem. langai ir 
sieteliai. Cementuota “alley”. Arti 
katal. ir vald. mokyklų. Apylinkė
je 62-os ir Lavvndale. Apžiūrėji-

- .... . Tik $23,300 už 2-jų butų gerą pašinų garažas, antrieji langai įr jamij mūrinį Brighton Parke, Mont-
Skambinti gomery g-vėje. 4 ir 5 kamb., rūsys , , . , .. ___ _ _

HE 6 3792 ar LU 2 1086 ir pastoe;g- šildymas karštu vand. mul skambinkit RE 5-0355 po 6

6 room — 3 bedroom totynhouse 
6353 S. Lockwood. Will sėli on 
contract $12,900. LU 1-0971.

j Garažas.

A. Norkus Real Estate
2405 W. 51st St. VVA 5-5030

v. v.

Perskaitę “Draugą", duoki 
tė jį kitiems pasiskaityti.

IŠNUOMOJAMA

Išnuom. butas 6 kamb. pirm. 
aukšte, 1829 So. 49 Ct. Cicero. 
TO 3-2774

HELP WANTED MOTERYS

REGISTERED
NURSES

HELP VVANTED MALĖ

ENGINEERS
J ENCELLENT OPPORTUNITIES

'fhe following openings are career 
I opportunities ivith the P.rocess 
! Fąuipment Division of a Progressive, 
i dynamic, div.ersificd produet corpo- 
I ration.A. O. SMITU is constantly on 
the search for men with g.roivth po- 

(tential. If you feel that you are 
sceking a neiv opportunity — one 
ivhich affords a future based on 
ivhat you pua in to it, then revue 
these openings;

1ASSISTANT SUPERINTENDANT
Kxp,erienced nien to dircet manu

EXCELLENT IMMEDIATE 
OPENINGS ,

All shifts open. Differential paid facturing of I’rcssure Vessels, Heat
for shifts. 84-bed hospital. Liberal Kxchangers, and Nuclear Reactors.

, ... , Mušt knoiv hcavy plate volding.
personnel pollcies. Work in beau- machining and assembly. To super-
tiful California wherc the vveather
is ahvays beautiful.

DIRECTOR OP NURSES
RIVERVIEW HOSPITAL

SANTA ANA, CALIItlRNIA

Reikalinga virėja nuo 7 vai. ry
to, 5 dienas savaitėj. Skambinti 
SE 3-9678.

ĮSIGYKITE DABAR !

KKKJOiKIOOOOeOOOOOOOOOOOOOO

POPULAR LITHUANIAN
RECIPES ............................... $2.00

Redagavo J. Daužvardienė

LITHUANIA (Paveiksluose) $6.00
Fotografavo V. Augustinas

LITHUANIA THROUGH
THE AGES ....................... $3.5(1

Parašė Dr. A. Šapokai

THE STORY OF ART 
and JUOZAS PAUTIENIUS, $5.00 

Parašė Ig. Šlapelis

LITHUANIAN SELF-
TAUGHT ............................... $1.26

Išleido Marlborough

Užsakymus su oinigais prašome siųsti

“DRAUGAS” 
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.
-OOOOOO 0{KXHX>!>000OOOOOOOOO-i

vls« approximately 200 proeccdures. 
Engineering dcgi'ce preferhed. 
MATERIAL AND PRODUCTION 

CONTROL MANAGER 
Expericnced in machine loading, 

scheduling, and manning in process 
eąuipment job shop. Should be fa- 
miliar with modern produetion cont- 
rol techniąues utLlizing E. 1). P. M. 
application. Deg.ree prcferable.

FOREMEN (WELDING OR J 
MACINERY)

One involving heavy mashine.ry and 
one involving code velding on Pres- ' 
suirę Vessels, Nuclear Reacto.rs and 
Heat Exchangers. Wili supervise 
a.pproximatoly 30 men.

QUALITY ASSURANCE 
SUPERVISOR

Mušt know n-ondistractive testing, I 
x-ray, gamina and ultra-sonic in- | 
spection and tęst teehniąue. Should 
have B. S. degree.
MANUFACTURING PLANNERS

Plans and develops methods and 
procedūros on machine tool opera- 
tlons and on assembly and forming 
o-perations such aa velding, breaking, 
rolling, ete.

WELDING ENGINEERS
Will sėt up procedures, iinprovo. 

eslBting procedures. B. S. degree 
prol'crred.

INDUSTRIAL .ENGINEERS
Capable' of performing time stu

dies, established methods and stan- 
dards.

Should have a knoivledge of veld
ing and machining operations. Deg
ree preferred, būt not essential.

i Send resume including salarv to:
D. H. DEVIN.E

A O. SMITH CORP.

i Remkit dien. “Draugą”

Milwaukee I, Wisconsin
An eąual opportunity employer.

Platinkite “Draugą”.

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

Petrauskas Construction Co>
2523 VV. 69th St. PR 8-3792

PLATINKITE “DRAUGĄ”

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B 03 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949 
2301 VV. 69th St., Chicago

STANKUS! 
CONSTRUCTION C0.

V. SIMKUS
Statybos Or Remonto Darbai 
2818 VVEST 71st STREET 

Tel.: PR 8-4288 ir TE S-6531

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus, gydytojų ofisų, 
gyvenamųjų ir prekybos pa
statų. Jūsų pasirinkimui tu- 
rime virš 300 įvairių stan-

“ dartinių projektų.
Ofiso ir namų telefonas: 

PRospect 8-2013
2741 WEST 69th St. 

Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stanėianskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur
naces) visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlieka 
visus skardos darbus,

7304 So. Rockvvell Street
Tel. GRovehiU 6-7875

Heating Contractor
Greit, sąžiningai lr garantuotai 
įrengia naujus, perstato senus 
įvairių rūšių gazu, alyva lr ang
lim kūrenamus pečius, vandens 
boilerius. Vandens nutekėjimo 
rinas (gutters) lr kt. darbus. 
Nemokamas apskaičiavimas,

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI, 

<444 g. Weeten Ava, 
Chicago », HL 
Tel. VI 7-S447

A. ABALL ROOFING
įsteigia prieš 48 metus 

Gutters, Doįvnspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-coated) su fiber-asphaltu. 5 
m. garantija. Dedame naujas “cop- 
per-atloy" rinas—“guttcrs"; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
ir “galvanized". Dažymas iš lauko, 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-8047, RO 2-8778♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦-»»♦♦♦« . ..

HEATING CONTRACTORSl
Statome šiltu oru pučiamus pe. 
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

Vieninteliai iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti ant 
naujų namų
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23. Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

Juozas Žemaitis OL 6-0412 
Victor Skade ST 8-9272

VACYS
CONSTRUCTION C0.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
STS-070S OL 7-2094 Ghicago, m.



DIDŽIOJI LATVIŲ JAUNIMO IŠKILMĖ

,Oficiali didžioji užbaigiamoji 
Latvių Jaunimo festivalio iškil
mė įvyko šeštadienio popietę 
Medinah Temple salėje, Chica
goje. Dalyvių susirinko gau
siai iš JAV ir Kanados, dėl 
to iškilmės pradėtos abiemis 
himnais. Pavykusiu festivaliu 
savo kalbose pasidžiaugė ren
gimo komiteto pirmininkas L. 
Streipsn, Chicago majoro atsto
vas pulk. J. Reilley, Latvijos 
atstovas prof. A. Spekke. Tada 
nuskambėjo ir visos minios 
traukiamas Latvijos himnas: 
“Dievs, sveti Latviju”.

Gilias patriotines nuotaikas 
sužadino vaidinimas “Junda”, 
paruoštas poeto Valdžio Kras- 
laviečio. Tautiniais drabužiais 
apsirengę atstovai nuo visųLat 
vijos 24 apskričių reiškė savo 
ilgesį ir meilę tėvynei Latvijai. 
Paskiau atlikta bendra visų, 
drauge su iškilmių dalyviais, iš 
tikimybės priesaika tėvų žemei.

Toliau sekė koncertinė dalis, 
susidedanti daugiausia iš latvių 
'kompozitorių. Toronto konservą 
torijoje dainavimą studijavęs 
solistas K. Šuns išpildė Medin-

šo, Keninšo, Darzinšo kūrinius, 
vėliau — drauge su Juriu Ciru- 
liu padainavo Strombergo ir 
Keninšo duetus. Daira Kalnaja, 
Michigano universitete studijuo 
janti pedagogiką ir muziką, 
šauniai paskambino Chopino ba 
ladę, vėliau akompanavo soli
stei G. Licei. Juris Cirulis, Ka
nados Nacionalinės operos na
rys, dainavimą studijavęs To
ronto Karališkoje konservatori 
joje, savo išlavintu balsu per
teikė J. Vitllio ir Keninšo kom
pozicijas. Talentingas smuikiniu 
kas Janis Zemjanis susilaukė 
gausių aplodismentų išpildyda- 
mas Beriot kūrinį. Jam akom- 
ponavo Zaiga Ore, dėstanti Cos 
mopolitan Muzikos mokykloje 
Chicagoje. Westem Michigan 
universitete sociologijos ir psi
chologijos studentė Gunta Lice 
savo švelniu balsu perteikė J. 
Vitolio, Darzinšo ir Kalininšo 
kompozicijas. Latvių melodijas 
vargonais griausmingai išpildė 
T. Keninš, šiame parengime da 
lyvavęs kaip akompaniatorius; 
jis muziką studijavęs Paryžiuj, 
o dabar yra harmonijos ir kon
trapunkto profesorius Toronto

universitete ir Katalikiškoj kon 
servatorijoje, taipgi vargoninin 
kauja latvių Šv. Andriejaus baž 
nyčioje "Toronte. Gabus kompo
zitorius. Jo kelis kūrinius čia 
pat išpildė solistai. Gaila, kad 
salėje nėra rezonanso, o solistai 
mikrofonų nevartojo.

Paskutinioji iškilmės dalis 
buvo latvių tautiniai šokiai, ku
riuos atliko Chicagos, Los An
geles, Toronto, Minneapolio ir 
Indianapolio tautinių šokėjų 
grupės. Ypač įspūdingi buvo 
jungtinės šokėjų grupės atlik
tieji. Skirtingo charakterio nuo 
lietuvių. Atrodo, dominuoja 
juose polka. Latvaitės virš sa
vo taut. drabužių daugelis turi 
užsidengusios tokią baltos me
džiagos lyg didelę skepetą.

Pažymėtina, kad liepos 4 d. 
Prudential rūmuose latviai pa
statė pilną tautinių vestuvių 
eigą. Pastatyme buvo gana 
daug mėgėjiškumo, tačiau jau
nimo kongrese tai buvo iškilus 
ir patriotinis momentas. ,

Apskritai, latvių Jaunimo 'fe- , 
stivalis buvo tikrai pasisekęs, 
sutraukęs daug jų jaunų jėgų . 
kaip į sceną, taip ir į žiūrovų į 
gretas. Vertinga kultūrinė de- ' 
monstracija. J. Pr.

Montrealyje demonstrantai piketuoja prieš Kanados Medikų sąjungos būstinę, protestuodami prieš 
gydytojų streiką Saskatchewane. Plakatai prancūzų kalba, kuri daugumoj Montrealy yra. vartojama. I

DĖL SIUNTINIŲ Į LIETUVĄ Audiencijos pas Popiežių

Visą eilė senųjų bei naujųjų 
ateivių siuntinėja siuntinius į 
Lietuvą bei kt. pavergtus kraš
tus, norėdami pagelbėti gimi
nėms bei artimiesiems aprūpi
nant juos kasdien vartojamais 
daiktais. Kartais artimieji nu
rodo, kas jiems reikalingiausia, 

"bet labai dažnai tik pasako: 
“Siųskite, ką galite, mums vis
kas reikalinga. Be to, yra to
kių, kurie duoda tik suprasti, 
kad siuntinių pageidauja, ta
čiau aiškiai jų prašyti bijo ži
nodami, kad iš savo valdžios 
atstovų pusės turėtų daug ne
malonumų, tąsymų, klausinėji
mų ir įtarinėjimų.

Nepaisant visų tų intrigų ir 
pavojų artimiausiems Lietuvo
je, Amerikoje gyveną ateiviai 
labai daug rizikuoja artimųjų 
sąskaiton, siunčia siuntinius mo 
kėdami Rusijai pasakiškai auk 
štus muitus ir tuo pačiu nema
žai nuskriausdami save. Gal tie 
aukšti muitai dar būtų paken
čiami milijonieriams, kurių, de
ja, siuntinių priėmimo agentū
rose sutikti neteko, tačiau kai 
tokius muitus tūri sumokėti 
darbininkai ar eiliniai tarnauto
jai, darosi šiurpu.

Šiuo metu Rusija jau įsidrą
sino tiek, kad už kai kurias 
prekes verčia mus mokėti -100 
proc. daikto vertės muitų pa
vidale. Štai keli jų katalogo pa
vyzdžiai: vilnonė skarelė, kuri 
čia kainuoja $1 — muitas yra 
$1; cotton jardas kainuoja 30 
ct. — muitas 30 ct.; nylon jar
das kainuoja 50 ct., muitas — 
50 ct.; velvet jardas, už kurį 
dar neseniai mokėjome muito 
50 ct., dabar jau turimu mokė-

Viena iš svarbiausių ir gana 
ti $1; nertinis, už kurį neseniai varginančių popiežiaus pareigų 
mokėjom muito $1, dabar yra
$2. Pagaliau ir vilnonių medžią 
gų muitas yra peraukštas. Jis

yra priimti norinčius jį pama
tyti ir jo palaiminimą gauti as
menis. Į Romą atvažiuojantieji

maždaug prilygsta 50% me" maldininkai ir turistai papra- 
džiagos vertės. Ir nenuostabu gįaj stengiasi ir popiežių pama- 
todėl, kad pasiuntę leistą nor- tyti Dabartinis popiežius visus 
mą (42 svarus) už muitą bei prbma trečiadieniais ir šešta- 
patarnavimą sumokame 60-75 dieniais; bet įvairios grupės iš-, 
dolerius, netekdami savaitės už sįprag0 įr bįtom dienom specia-: 
darbio.

Pažvelgę į senesniuosius ir 
dabartinius katalogus matysi
me ir daugiau daiktų su pakel

lią jiems skirtą audienciją. - 
Pas popiežių atsilanko visokių 
tarptautinių ar italų tautinių 
kongresų, suvažiavimų, pasita-

tais muitais. Kas darytina? Jei rimo dalyviai, pripažindami po
nepasipriešinsime muitai kils ir 
ateityje. O gal ir toliau kentė
sime, tarpusavy padejuosime ir

piežiaus autoritetą ir išreikšda
mi jam pagarbą. Bendrai įvai
rios grupės eina pas popiežių.

be prasmės priekaištausime a- Pavyzdžiui buvo būrelis šimta- 
gentūrų pareigūnams, kurie, d.e mečių, 26 asmenys. Energingi 
ja, čia nieko mums pagelbėti senukai ir senukės, suvežti į 
negali, nes ne nuo jų priklauso? Romą iš įvairių Italijos vietų, 
Užtenka nežmoniškų išnaudoji-, iiobiOs ten gydytojų komi- 
mų! Juk turime labai galingą
amerikonišką ginklą — boiko
tą. Boikotuokime rusų ne tik
100%, 50%, bet ir kitus aiškų 
apiplėšimo tikslą turinčius mui
tus. Reikalaukime taip pat ir

sijos tikslais, nepraleido progos 
ir šv. Tėvui pasirodyti. Šimta
mečių senukų vardu popiežių 
pasveikino prof. Pintorno. Kitą 
grupę iš ūLi,500 asmenų sudarė

pastovaus mums palankesnio fabrikų darbininkai iš Ivreos 
katalogo. Vienų lietuvių boiko
tas rusams didelio efekto nepa
darytų, nors ir geriausiai su
siorganizuotume. Šis reikalas 
nedelsiant turėtų būti perkel
tas į Pavergtąsias Europos 
Tautas. Kai pastarosios išleis 
tuo reikalu atitinkamą atsišau
kimą, visų tautybių spauda 
joms paklus ir efektas bus smo-. 
giantis. Rusai nori svetimos va
liutos, o juo labiau Amerikos 
dolerių. Jie bus priversti nuo
laidas muituose daryti, o mes, 
tikėkime, jų apetitus lupikauti

miesto, Italijoj. Jie atvežė Šv. 
Tėvui ir dovanų,' savo dirbinių. 
Vieni audinių ir jau pasiūtų 
bažnytinių rūbų misijonieriams, 
o Olivetti rašomųjų mašinėlių 
fabrikas padovanojo popiežiui, 
Visuotino Bažnyčios susirinki
mo reikalams, 30 rašomųjų ma
šinėlių, ir be to stipendiją vie
no afrikiečio studento išlaiky
mui. Vėl kita grupė, 6,000 as
menų, buvo Brangiausiojo Kri
staus Kraujo misijonieriai ir jų

M. Stasiūnas j talkininkai.

NAUJI PROFESIONALAI
"vaistininkai ’

Tarp 4,000 šįmet baigusių 
aukštuosius farmacijos moks
lus asmenų, randam ir lietuviš
kų pavardžių. Eugene Yutsus 
baigė University of Arizona, 
Janina Runcewicz — Univ. of 
California, Jean Antanaitis ir 
Priscilla Povilaitis — Univ. of 
Connecticut, Anthony G. Mo- 
shonas — Univ. of Florida, 
Constantine Patronis — South
ern College of Pharmacy.

čikagiečiai, kurie baigė Illi
nois universitetą — Lia Berzi
nis, Robert R. Kovera, Marga
rita Prelgauskaitė - Goslin, Ar- 
lene M. Azukas, jo tėvelis J. & 
J. Vaistinės savininkas mirė 
prieš metus laiko, dabar Arle- 
ne vadovauja J. & J. vaistinei, 
kuri yra Marąuette Parko lie
tuviškoj kolonijoj, Angelą Klei- 
vaitė - Dirkis, jos tėvelai pla
čiai žinomi visuomenininkai.

Randam lietuvių ir kituose 
universitetuose; Robert E. Sa- 
vage baigė Butler Univ., Milda
I. Šermukšnis — Univ. of Ma- 
ryland, Edward Randinitis — 
Wayne State Univ., Joseph Ne- 
labovige—Fordham Univ., John
J. Guokas — Albany College 
of Pharm., Karen Savidge — 
Phil. College of Pharm. & Scien 
ce, Konrad A. Melkus — West 
Virginia Univ.

Išlaikė Illinois valstybinius

(farmacijos egzaminus Waltraud 
iMargaret Lukas, ji pernai bai- 
! gusi Illinois un. farmacijos kur 
są ir Živilė L. Tamoshunas, dr. 
J. Puzino duktė, 1960 m. baigu
si Temple universitete farmaci
ją.

Vaist. A. Mickus, Bellwood, 
III., atšventė savo 80-tą gimta
dienį. A. Macius turi daug me
džiagos apie lietuvius farmaci
ninkus. Vaist. V. Petrauskas

A. A.

John Rimdzus
Gyveno 2828 So. Christiana,
Chicago, IU. Tel. BI 7-5833.

Mirė liepos 9 d., 1962, 7:30, 
v. iš r., sulaukęs 62 m. amž.

Gimė Lietuvoje.
Atneriko-ja išgyveno 44 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Petronėlė,— po tėvais 
Skinkyte, 2 dukterys: Patricia, 
Rosaliė ir sūnus Richard, uoš
vis Juozapas Skinkis.

Kūnas bus pašarvotas antra
dienį po pietų S. Lackavvicz 
koplyčioje, 2314 W. 23 PI.

Laidotuves Įvyks ketvirt., lie
pos 12 d., iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Aušros 
Vartų parap. bažnyčią., kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę; žmona, dukterys ir 
sūnus.

Laidot. direkt. Steponas La- 
ckavicz. Tel. Vi 7-GG72.

PADĖKA
A. f A. STASYS SUTKAITIS

Mūsų mylimas vyras ir dėdė mirė 1962 m. birželio mėn. 24 
d. ir buvo palaidotas birželio men. 27 d. šv. Kazimiero kapinėse-

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: kun. kleb. prel. 
.1. Paškauskui, kan. Zakarauskui, kun. Sabui ir kitiems kunigams, 
kurie atlaikė gedulingas pamaldas už jo sielą. Dėkojamo kun. kan. 
Zakarauskui, kuris palydėjo velionį i kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurte užprašė Sv. Mišias už jo sielą. 
Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, bei pareiškė mums 
toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame grabnešiants ii- vargonininkui.
Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems —-aiškirai 

neturime galimybės padėkoti.
Dėkojame laidotuvių direktoriui Mažeikai - Evans už malonų 

patarnavimą. Visiems, _ visiems nuoširdus dėkui.
žmona Paulina, Dr. Sutkus ir sesele Ostiara.

A, f A.
EDWARD KAVALAUSKAS

Gyveno 6446 So. Whipple St.
Mirė liepos 9 d,, 1962, 5 vai. ryto, sulaukęs 78 m. am.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Krakių parap. Amerikoje išgy

veno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime du sūnūs: Algird, marti He

len, Edtvard, marti Margarit, du anūkai: Kenneth ir Janet; 
sesers sūnūs: Daniai ir Ernest Blozis su šeimomis; brolio 
vaikai ;i Raymond ir Eleonor Kavalaūskas su šeimomis. Daug 
kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Buvo mirusiosios Elenos Kavalauskienės vyras.
Priklausė Kratiškių Draugišk. Klubui.
Kūnas bus pašarvotas antradienį po pietų, Lackavvicz 

kopi. 2424 W. 69 St.
Laidotuvės įvyks ketvirtad. liepos 12 d„ iš kopi. 10 vai. 

ryto bus išlydėtas j kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus'ir pažįsta

mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs, marčios jr kiti giminės-,

Laid. direkt. Steponas Lackavvicz, Tel. RE 7-1213.

B U I C K AS - LIETUVIŠKAS^

AUTOMOBILIS! 
NAUJAUSIAS BUICK-V-6!
Šiš vėliausiai išėjęs Buick 2 Dr. Sedan su automatu, Radio ir šild.
Kaina tik .... $2,227.85

Taksai ,89.11
Pilna kaina .. . $2,316.96
Dan Kuraitis • Liet. Prekyba

MILDA BU
907 W. 35th Street, Chicago 9, S3L. Tel. LA 3-
—... . , —.....................:..........................

.... ; ................ . • -.................................r •--------- -- . .

KNYGOS JŪSŲ BIBLIOTEKAI
Balys Sruoga: Dievų miškas, atsiminimų knyga, vienas šiurpiau

sių dokumentų, parodantis, kas yra laisvė ir kas ateina su pa
vergimu. Kieti viršeliai, 480 psl.............................'............. $5.00

Jurgis Savickis: Žemė dega, rašytojo ir diplomato atsiminimai iš 
1939—1945 m., kruviniausio ir tragiškiausio mūsų tėvynės ir 
Europos istorijoje. Apie 870 psl. dviejuose tomuose po $4.50

Jonas Aistis: Apie laiką ir žmones, literatūriniai atsiminimai apie 
laisvėje kylantį Kauną,ir jo kultūrinį kilimą. .......... $2.50
Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, Chicago 29, Illinois

i DRAUGAS, antradienis, 1962 m. liepos mėn. 10 d. J

GUŽAUSKy BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių

ir kitų papuošimų MI ifiV. Z /
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

J. F. EUDEIKIS
OIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

»
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 Seuth Hermitage Avenue 
Tel. YA 7-1741-2

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

AMuflitl^ANCE PATARNAVIMAS DIENA I® NAKTĮ

TfiVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUHERAL HOME X-1-1-!-!- 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7Ist St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. SOth Avė., Cicero. T0wnhall 3-21 @8-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
I Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. lllth Si., PR 9-1355 ir 9-1356

Laidotuvių Direktoriai

•845 Sa VVESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAiDMMMS VISTA
RBpuMU T-KMREpubtte T-8600

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
*348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

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

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

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

3319 Š. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. SOth AVĖ., CICERO, ILL. TeL OLympie 2-1003

i Remkitc tuos, kuriu skelbimus matot “Drauge”



•t
DRAUGAS, antradienis, 1962 m. liepos mėn. 10 d.

X “Motina ir Mokytoja” — 
enciklika apie socialinio klausi
mo pažangą krikščioniško mok
slo šviesoje, jau gaunama kny
gų rinkoje. Išleista dailiai. Lei
dinį finansavo prel. Ignas Alba 
vieius. Knyga turi 115 pusi. Tai 
ypatingos svarbos socialinis do 
kumentas, su kuriuo turėtų su
sipažinti kiekvienas šviesuolis. 
Vertimą rūpestingai atliko kun. 
Pijus Dambrauskas.

X Pavergtųjų tautų savaitės 
proga Chicagoje, Grant parke, 
liepos 15 d. ruošiamoje demon
stracijoje kalbės Lietuvos gen. 
konsulas dr. P. Daužvardis. 
Minėjimo pradžia —2 vai. p. p., 
toje vietoje, kur būna koncer
tai. Organizacijos prašomos at
vykti 12 vai. 45 min. ties Jack- 
son gatve ir Columhus drv., iš 
kur vyks eisena su vėliavomis.

X Lietuviai latvių inžinierių 
kongrese. Šių metų birželio 30 
d. ir liepos 1 d. Chicagoje vyko 
latvių inžinierių - technikų IV 
kongresas, Latvių namuose, 
4146 N. Elston Avė. Lietuviai 
raštu sveikino: PLIAS centro 
valdybos pirmininkas prof. St. 
Dirmantas, žodžiu sveikino A- 
LIAS centro va’dybos vicepir
mininkas inž. arch. K. A. Ber
tulis, palinkėdamas kaimynams 
latviams inžineriams profesi
niame darbe asmeniškos laimės, 
o‘ tėvynės laisvinimo darbuose 
pasiryžimo ir ištvermės.

X Augustinas Žigaitis, “Drau 
go” spaustuvininkas, savo ma
šina su šeima atostogų išvyko 
prie Atlanto pakrančių.

X Tėv. J. Vaišnoros, MIC, 
atsiminimai apie arkiv. Jurgį 
Matulaitį jau išspausdinti “Drau 
go” spaustuvėje. Leidinys ilius
truotas, turi 32 pusi., kaina 50 
et. Lengvai skaitomas. Duoda 
gausiai faktų ir parašytas leng 
vu stiliumi.

X J. Butėnas, 3855 W. 60th 
PI., Chicago, Liet. K. Klubo na
rys, pats pirmasis užsisakė nau 
jausius Liet. Knygos Klubo lei
dinius: pop. Jono XXHI encikli
ką Motina ir Mokytoja ir Juo
zo Švaisto Žiobriai plaukia. Tai 
nepaprastai vertingos knygos, 
kurias skubėkite įsigyti atosto
gų poilsio pasiskaitymui.

X Moterį} klubas, veikiąs 1 
prie Šv Jurgio parapijos, šian
dien, liepos 10 d., turi išvyką 
į Fox River Grove.

X Pietūs Šv. Jurgio parapi
jos salėje — “Spaghetti Din- 
ner” — bus liepos 22 d. Atėju
sieji nuo 12 vai. iki 5 vai. p. p. 
galės šauniai pasivaišinti. Ruo
šia Moterų klubas su talkinin
kais vyrais. Pelnas — seselių 
mokytojų namo statybai.

X Kun. dr. Titų Narbutą, 
švenčiantį sidabrinį kunigystės 
jubiliejų, pagerbė Daytono laik
raštis “Catholic Telegraph”, į- 
dėdamas jo nuotrauką, pažymė 
damas, kad jis yra kunigams 
skiriamo žurnalo redaktorius, 
duodamas suglaustą jo biogra
fiją, pažymėdamas jo parašy
tas knygas. Be mums jau žino
mų, šiais metais išeis jo knyga 
apie Marijos šventoves Ameri
kos žemyne. Ilgame straipsny 
skiriama gausiai vietos nušvie
sti okupuotos Lietuvos religinio 
gyvenimo sunkumams.

X Pabaltijo Advokatų - Tei- 
smuikų Lygos prezidiumas — 
adv. Charles P. Kai, adv. Jakob 
Kalninš, teis. Janis Margulis, , , ,
St. Gečas, Maria Poška ir Pr. 1HupUs daU’yb'S draugų, 
_ , .... . , giminiu ir bendradarbių prae-Sulas gausiai siųsdami, lais- . . ‘ , ,. . . ..., . . „ iusio,' sekmadienio popietėje,kus ragina visus pabaltiecius 1v ., .. , ., ... , , , . . , , ... Gražus rezidencijos kiemasteisininkus aktyviai dalyvauti, .. .knibždėte knibždėjo svečiais ir 

viešniomis, kurių tarpe buvo 
bankininkai, gydytojai, prekybi

Dan Kuraitis tarp dalies savo viešnių, susirinkusių atsisveikinti 
su juo išvykstant jam į užsienį atostogų. Iš kairės (pirmoj eilėj): 
Sophie Wizgard, Eleonora Padžiūnas, Dan Kuraitis, Emily Bal- 
zekas, Mary Bulaw. Stovi: Jieva Jakubonis, Jieva Jeroime, Nellie 
Kleiken, ir Julija Mankus.

LIETUVIŲ FONDAS

Pradėjus Lietuvių Fondą or- tų išleisti daug pinigo, kuris, 
ganizuoti, spaudoje ir privačiai aišku, turėtų būti imamas iš 
buvo aiškinamasi, kaip šį darbą Fondo pelno. O dabar tas pel- 
geriausiai atlikti. Buvo tada ir nas yra taupomas, kad jis bū- 
entuziastiškų ir pesimistiškų pa tų panaudotas kuriam svarbiam 
sisakymų. Ir tai lietė daugiau lietuviškam reikalui paremti. 
Fondo telkimo būdus, o ne jo Norisi tikėti, kad gera valia ir
naudingumą, jei jis būtų įsteig
tas. Panašūs dalykai dėjosi 

' pvz. ir dėl Liet. Enciklopedijos, 
o šiuo metu dėl jos naudingu
mo jokių ginčų nėra. Tokią pat 
“pirtį” reikėjo pereiti ir Lietu
vių Fondui. Bet tai buvo nau
dinga: šiam reikalui gauta rek
lamos ir gerų bei pasinaudoti- 
nų patarimų.

Dabar apie L. Fondą mažiau 
kalbama, išskyrus pranešimus 
apie naujus aukotojus. Supran
tama, propagandai vesti reikė-

APLANKYS 20 UŽSIENIO KRAŠTŲ
Dan Kuraitis, Milda Buick, Šios savaitės pabaigoje jisai vy 

Sales savininkas, gyvenąs gra- ’ ksta aplankyti bent dvidešimt 
žiose Palos Heights apylinkėse, įvairių kraštų. Pirmiausia Eu- 
savoje rezidencijoje buvo už- ropą, o iš ten kitus kraštus ir

X Povilas žiobus iš Bostono 
su šeima atostogaudamas atvy
ko į Chicagą; dalyvavo krikšty
nose savo brolio Juozo dukters 
Dalės ir Valentino Žilinskų nau 
jagimio, kuris buvo pakrikšty
tas Povilo Mykolo vardu. Povi
las Žičkus iš Chicagos vyks į 
Clevelandą, Detroitą, Rocheste- 
rį ir liepos 30 d. bus jau Bos
tone. Pov. Žičkus Harvardo uni 
versitete antri metai dirba prie 
elektronų tyrimo. Elektroni
kos studijas yra išėjęs kores- 
pondenciniu būdu De Vry Tech 
nikos institute, o paskiau prak
tikos darbus atliko pats atvy
kęs į tą institutą Chicagoje. Tą 
institutą korespondentiniu bū
du lanko apie 50,000 studijuo
jančių visoje Amerikoje. Pov. 
Žičkus yra kilęs nuo Aluntos, 
Utenos apskr. Pov. Žičkus yra 
“Draugo” nuolatinis korespon
dentas Bostone.

X Dar viena lietuviška salė. 
Naujai atremontuota, pilnai 
apšaldyta, talpinanti 100 žmo
nių. Nuomojama vestuvėms, į- 
vairioms šeimyniškoms šven
tėms, organizacijų susirinki
mams bei pobūviams. Maistą 
galima gaminti pietums vietoj 
arba užsakyti pas savininką. 
Salės adresas — 1820 W. 46tli 
St., tel. 254-4530 arba PR 8- 
2266. Nauji savininkai — A. ir 
M. Noreikai. (Sk.)

X Dalia šulaitytė, 19 m., 
gyvenanti Cicero, šiemet atsto
vaus Lietuvą tarptautinėje Chi
cagos parodoje, kuri vyks lie
pos 25 — rugp. 12 d. McCor
mick rūmuose. D. šulaitytė yra 
baigusi Marijos Aukšt. mokyk
lą ir Illinois universitete studi
juoja biologiją. Laisvalaikiu 
mėgsta siuvinėti, valgius ga
minti. Ji yra gimusi Lietuvoje, 
su tėveliais JAV pasiekė 1949 
m. Dabar ji padės priiminėti nu 
matomus 750,000 parodos lan
kytojų, aiškindama parodos eks 
ponatus, drauge su mergaitė
mis, atstovaujančioms Austri
ją, Braziliją, Bulgariją, .Kiniją 
Kolumbiją, Ekvadorių, Suomi
ją, Prancūziją, Vokietiją, Grai
kiją, Izraelį, Italiją, Japoniją, 
Libaną, Malajus, Meksiką, Pe
ru, Philipinus, Lenkiją, Ispani
ją, Arabų resp., Jugoslaviją, 
Kanadą ir kt.

X Kazys Mačiukas, dirbda- 
bas prie namo ir krisdamas nuo 
kopėčių, susižeidė ir gydosi Šv. 
Kryžiaus ligoninėje.

X Marius ir Emilija Kielos, 
2851 W. 71 St., mašina mėne
siui laiko išvyksta į Meksiką ir 
Kaliforniją.
Emilija Kielienė yra prieš tre
jus metus atvykusi iš Lietuvos 
ir dabar džiaugiasi, turėdama 
progos plačiau pažinti šį žemy
ną.

X Golfo varžybose, kurias 
sekmadienį buvo suruošusi Šv. 
Jurgio par. šv. Vardo draugija, 
vyrų grupėje pirmą premiją lai 
mėjo Jonas Budrikas, o moterų 
tarpe — Ona Budrikienė. Po 
žaidynių suruoštoje vakarienėje 
dalyvavo per 200 golfininkų ir 
jų draugų.

X Mirė Martynas Naujokas, 
79 m. amžiaus, JAiV-se išgyve
nęs 65 m. Paskutiniu metu gy
veno Stickney, III.

X Kun. B. Sugintas per Balfą 
už birželio mėnesį pasiuntė $1,- 
800 Vasario 16, Saleziečių ir 
Punsko gimnazijoms; aukos su 
rinktos iš 59 šalpos būrelių.

(Pr.)

X Gera proga išmokti auto 
mašinų lyginimo bei dažymo 
amato. Taip pat mechaniškų 
darbų. Skambinti darbo valan
domis nuo 7 vai. ryto iki 8 
vak. 436-3698. (įSk.)

Pavergtųjų Tautų savaitės mi
nėjime liepos 15 d. 2 v. p. p. 
Grant parke, Chicagoje.

X Gerai pavykusią gegužinę- I 
pikniką tėvų marijonų semma- 
rijos soduose liepos 8 d. su
rengė iš Argentinos atvykę lie
tuviai. Čia buvo kepamas jautis 
ir visokie pietietiški priedai, 
girdima argentiniška muzika, 
įvairūs žaidimai, išrinkta gro
žio karalaitė. Svečių buvo susi
rinkę didelis būrys ne tik iš 
Chicagos, bet net iš Mt. Olive, 
III. (dr. A. Laucis su žmona ir 
sūnum), iš Gillespie, III. (dr. A.

i ninkai, pramonininkai, ir visuo
menės veikėjai. Jie buvo susi
rinkę atsisveikinti

Šventąją žemę. Kelionėje bus 
apie porą mėnesių. Susirinku
sieji linkėjo jam laimingos ke
lionės. Svečių tarpe nuotaikin
gai sukinėjosi Justos Mackevi
čius, Stasys Balzekas, dr. J. 
Jerome, adv. P. Gaudas, St. 
Mankus, Jonas Pąkel, Fr. Bu- 
law ir eilė kitų. Buvo ir mūsų 
spaudos atstovai.

Ta pačia proga Dan Kurai
čiui palinkėta ilgiausių metų, 

tik

su mielu
Dan Kuraičiu, tuo “amžinuoju 
žydu”, kuris periodiškai leidžia
si į dideles keliones, kad aplan- nes šiomis dienomis kaip
kytų įdomesnias pasaulio šalis, buvo jo gimtadienis.

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— B. Armonienės knyga “Pa-
Marčiukaitissu šeima)? iš’Day^ilik ašaras Maskvoje” plinta A-
ton, Ohio (I. Bučmvs su dukra meriko^‘ su graŽiu Pakiniu.

Jau kovo mėnesį buvo išpar
duota pirmoji jos laida 10,000 
egzempliorių. Sekantį mėnesį iš 
leista antroji laida. Eilė knygų 
klubų ją pasiūlė savo skaityto
jams.

ir sūnum) ir kt. Pasivaišinę ir 
pasilinksminę keletą valandų 
gegužinės dalyviai skirstėsi pa
tenkinti gražia aplinka ir tyru 
oru.

X Dr. Vytautas Kavolis yra 
ekstraordinarinis profesorius De 
fiance kolegijoje ir ten vadovau 
ja sociologijos ir antropologi
jos skyriui.

X Vytautas Mistika mirtinai

— Dail. Romas Viesulas ato
stogų metu lanko Meksiką.

vusio “Darbininko” redakto
riaus duktė, baigė Stonehill ko
legiją ir rudenį pradės mokyto
jauti Šv. Tomo par. mokykloje 
Fairfield, Conn.

reikalo supratimas atstos pro
pagandos darbą.

Fondas auga ir artėja prie 
35 tūkstančių ribos. Mūsų isto
rijoje dar nėra buvę tokio fon
do, kuriam būtų pavykę per 
trumpą laiką šiokią sumą pa
siekti, juo labiau, kad šio Fon
do uždaviniai yra ilgalaikiai ir 
gal nėra tokie jaudinanti, kaip 
buvo pvz. Dariaus ir Girėno 
skridimas.

Kai kas sako, kad tai “dak
tarų fondas”. Tiesa, jų nema
žas būrys atėjo į Fondą dar 
tada, kada visas reikalas atro
dė tik graži svajonė. Pripažin
kime: lietuviai daktarai niekad 
nėra stovėję anapus tvoros nuo 
lietuviškų reikalų. Ir “Aušra”, 
ir “Varpas”, ir Lietuvos him
nas, ir daug kitų brangių dar
bų yra daktarų atlikti... Tačiau 
turime Fonde ir tokių narių, 
kurie gyvena vien iš nedidelės 
pensijos. Ir todėl Lietuvių Fon
das nėra nei daktarų, nei inži- 
nerių, nei prekybininkų, nei ban 
kininkų, nei mokytojų, nei pen
sininkų, nei kieno kito, o visų 
tų lietuvių, kurie turi tik vieną 
norą: išlaikyti lietuvybę gyvą 
ir matyti Lietuvą laisvą.

Kai kas pasako: Lietuvos va-
L. Marčiukaitienė su dukrele, vieš davimui tai duočiau, bet lietuvy 
nia iš Gillespie, III. Dr. A. Mar- bei išlaikyti... O tačiau juk Lie

tuvos vadavimas yra labai pla
čios apimties reikalas ir tamp-

čiukaitis su visa šeima atsilankė 
į buvusių argentiniečių pikniką 
liepos 8 d.

Chicagoje
riai surištas su lietuvybės išlai
kymu. Juk ne vien patrankų pir 
kimas sudarytų Lietuvos vada
vimą...

Lietuvių Fondo valdyba krei
piasi į visus lietuvius ir prašo

BAIGĖ

Romualdas J. Misiūnas,' pasidėti prie greitesnio Fondo 
mokytojų Elžbietos ir Vlado sū-, Ugdym0. Tada jis galės daugiau

MOKSLĄ

— Birutės Kapočiutės ir Le 
ono Pabedinsko jungtuvės įvy-| nūs, šiais metais baigė De La-^ti^remTo kZd?on7a7a7 
k°„Šv‘ P31* ^a^e institutą ir įstojo į Lojo- kreiptų tautiečių dėmesį, artam

negalėtų užtekti tos mažos švie 
selės, kuri dega mūsų širdyse 
kankinamai Tautai ir mindžioja
mai tėvų žemei?...

Lietuvių Fondo adresas: 7243 
S. Albany Avė., Chicago 29, III.

Lietuvių Fondo valdyba

nyčioje So. Bostone.
— Daiva Audėnaitė, baigusi

New Yorko universitetą, susi
žiedavo su dr. Algiu Matulioniu 
iš Clevelando.

— Lietuvių Studentų sąju|n- , _ Ilonos Makauskaitės ir Ri-
,gos centro valdybon 1962-63 m. mo (jiecirjmo sutuoktuvės įvyks
'išrinkti: Bartkus Antanas. Kar rūgs. 1 d.

susižeidė vielai trūkus Joliete, 7e77 Deimante, Krumplys Va- į _ portlando paminklo sta- 
lentinas, Pencila Rimantas, Pet tybai aukojo po 10 dol<; E. Gal- 
rauskaitė Laima, šileikytė Lai- mjnaSj y Sinkevičius, M. Jur- 
ma ir Udrys Arūnas. Kandida-. kevičius, J. J. Spačkauskai, C. 
tais liko: Matusevičiūtė Regina Barkauskas, D. Šleževičienė, O. 
ir Paplėnaitė Auksė. Į kontro- • Petravičius, J. Vaineikis, V. Ku 
lės komisiją: Bublys Algiman-■ }ječiUs, O. Aleliūnas, S. Termi

nas; kun. K. Raudeliūnas, SJ, 
5 dol. D. Juodikis — 4 dol. Ki-

krisdamas nuo šešto aukšto. 
Šešias dienas pagulėjęs be są
monės, mirė. Palaidotas šešta
dienį. Per eilę metų yra vado
vavęs “Aušros” knygynui.

X Muz. VI. Baltrušaitis su 
šeima atvyko į Chicagą ir čia 
atostogaudamas praleis apie sa 
vaitę laiko. Vieši pas savo gi
mines Rauchus ir Vaznelius.

X Namas, kuriame buvo lei
sta “Lietuva”, prie Šv. Jurgio

tas, Damušis B. Vytautas ir Mi 
kaila Juozas. Kandidatu liko: 
Mulokas Rimvydas. Į garbės 
teismą: Saulis Algirdas ir Sta- 
niūnas Rimas.

— Giedrė Malėnaitė, iš An-
bažnyčios, užsilikęs dar iš pe- dover, Mass., baigė cum Įaudė
reito šimtmečio, šią savaitę nu 
griaunamas ir greit toje vietoje 
bus pradėti statyti rūmai sese
lėms mokytojoms. Statyba rū
pinasi prel. Ant. Martinkus.

X Vasaros vaikų aikštelę A. 
L. Vaiko Ugdymo draugija ati
daro Ciceroje. Vaikų registra
cija — liepos 10 d. 10 vai. ry
to par. salėje. Priimami vaikai 
nuo 4 iki 10 metų amžiaus.

chemijos studijas Lovvell Tech
nologijos institute. Pakviesta 
asistente į Maryland universi
tetą, sieks magistrės laipsnio or 
ganinėj chemijoj.

— Jurgis Valiukonis baigė 
Lowell Technol. institutą, elek- 
ronikos inžinerijos skyrių. Pa
kviestas dirbti Westinghouse 
Electric bendrovėje.

— Marija Elena Kneižytė, bu

ti aukojo po $3 ir po mažiau. 
Aukas siųsti: Standard Fede
ral Savings, 4192 Archer Avė., 
Chicago 32, III., s-ta 94172; 
arba Rev. P. Baltrumas, 516 
W. Bumide Avė., Portland 9, 
Oregon.

AUSTRALIJOJE
— Mirė Jonas VeiDyla, 50 

m., vilkaviškietis; palaidotas.

Romualdas J. Misiūnas 
los universitetą. Baigdamas in
stitutą gavo auksinį raktą už 
labai gerą mokimąsi. Gavo ir 

i auksinį medalį už stropumą - 
punktualumą: per visus ketve
rius metūs nepavėlavo nė karto

Melbourne. Buvo baigęs Karo ir nepraleido nė vienos dienos.
mokyklą ir tarnavęs III ir IV 
pėst. pulke. Į Australiją atvy
ko 1949 m. Visą laiką kentėjo 
dėl plaučių žaizdos, atsiradu
sios Vokietijoje, kada arti jo

Už tokį gerą mokymąsi ir ko
rektišką elgesį instituto vadovy 
bės rekomenduotas, Romualdas 
priimtas į U. S. A Tarptautinę 
Garbės organizaciją. Pažymė-

Malda yra galingas veiksmas, 
kuriuo Dangaus jėgos palenkia
mos žmogaus dispozicijai.

— J. B. Lacordaire—

SILPNAME KONE

Šitokiu pavadinimu nauja dr. 
JUOZO PRUNSKIO knyga nese
niai išėjo iš spaudos. Tai labai 
naudinga dovana ligoniams ir vy
resnio amžiaus asmenims. Sergan
tiems ir apskritai kenčiantiems 
skaitymas šios knygos atneš daug 
paguodos, suraminimo, atskleis 
gilesnę ligos ir kančios prasmę, 
duos nurodymų, kaip laikytis to
kios nelaimės atveju.

Knyga skaitoma lengvai, joje 
duodama daugybė istorinių pavyz
džių iš didžiųjų žmonių gyveni
mo. Veikalas turi 133 pusi., kai
nuoja $1.50, Gaunamas “Drauge”

Iš Argentinos persikėlusių lietuvių piknike, kuriame buvo kepa
mas “jautis”, svečių dalis. Piknikas vyko liepos 8 d. tėvų marijo
nų . seminarijos sode.

sprogo bomba ir oro spaudimas | tina> kad dar nebaigusiam ins- 
pažeidė plaučius. į tituto, vadovybė leido mokytis

— Nikas Cinikas, gyv. Mel-! chemijos Chicagos universitete.
bourne, pasižymi kaip medžio 
dailės darbų kūrėjas ir režiso- 
rius. Jau suruoštos trys jo me
džio darbų parodos.

— Pirmasis lietuvis, įsipilie- 
tinęs .Melbourne, Australijoje, 
kaip rodo archyvai, buvo An-

Universitete semestrą baigė pa 
žymiu “gerai”. Be to, dar Ro
mualdas šiais metais baigė Chi
cagos Aukšt. Lit. mokyklą. Jis 
surasdavo laiko prisidėti insti
tute leisti moksleiviams laik
raštį ir būti instituto laikraš-

tanas Lagogianis, pilietybę ga- -io fotografu Buvo parinktas
pasakyti kalbą abiturientų išlei 
stuvėse International Amphi-

vęs prieš 106 metus.

WASHINGTONAS.—Washing 
tono archidiecezija savo mokyk 
lų išlaikymu sutaupo sostinės 
ir jos apylinkių mokesčių mo
kėtojams virš 19 milijonų do
lerių kasmet. Tai yra galima 

tik katalikų tėvų pasiaukojimu.

theatre. Šiais metais institutą 
baigė 306 mokiniai. Aukštajam 
mokslui toliau tęsti Romualdas 
gavo iš Lojolos universiteto ir 
iš Illinois valstybės keiveriems 
metams stipendijas.
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K R IS T AUS 
GYVENIMAS

knyga 965 psl., parašyta 
PROF. GIUSEPPE RICCOTTI

Iš italų kalbos išvertė 
KUN. P. DAUKNYS, MIC. 

Spausdino Nidos spaustuvė Lon
done. Įrišta kietais puikiais

viršeliais
Tai yra pirmas toks platus moks
linis veikalas apie Kristaus gyve
nimą lietuvių kalboje. Ši knyga

yra išversta į 23 kalbas. 
Knygos kaina $7.00

Amerikoje ir Kanadoje pagrindi
nis platintojas yra

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois 
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