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Nauju sovietiniu reformų

SIMAS MIGLINAS, Vokietija

Lietuvis Apaštališko
sios delegatūros 

sekretorius
PHILADELPHIA, Pa. — Šios 

arkidiecezijos lietuvis kunigas, 
Overbrook kunigų seminarijos 
profesorius, kun. Petras P. Sil
vinskas, Vatikano paskirtas 
Apaštališkosios delegatūros Wa 
shingtone sekretorium. Apie tai 
pranešė Apaštališkasis delega
tas Jungtinėse Valstybėse, ar
kivyskupas Vagnozzi. Jisai pa
skirtas vieton buvusio sekreto- ’ 

; riaus prelato Gerald McDevitt, į 
j kuris šiomis dienomis paaukš
tintas vyskupu. Philadelphijos 

1 arkivyskupo John Krol pagalbi- 
■ ninku. Naujasis sekretorius yra Į 
j Kazimiero Silvinsko sūnus, gi-1 
. męs Philadelphijoj. Kunigu i 
I įšventintas 1957 m. Romoje,! 
kur išėjo aukštuosius mokslus, 

negu atsieina tų produktų ga- ?audamas daktaro laipsnį. De- 
myba... Pagrečiui žemdirbiams . le?atūros sekretoriaus pareigas 
skelbiami gerbūvio kalnai, įgy- Pradėjo eiti liepos 8 d.

1 vendinus priimtąjį nutarimą. 
Žinoma, kad tais pažadais 

j žmonės, atrodo, mažiausiai tiki, 
sovietinės' Dėl to ir iškyla reikalas vesti 

vykdytojas atliko,, propagandą visu riksmingumu.

Nikita Chruščiovas užsimojęs pertvarkyti 
administracinį padalinimą

Nūdienis Kremliaus diktato- propaganda, kad tatai prisidės 
rius paslankus įvairioms refor- prie žemdirbiams mokamų at- 
moms. Dar būdamas Stalino 
veiksmų aktyviu talkininku, 
jau vedė akciją už kolchozų su
jungimą į vadinamuosius ag- 
rogradus. Vėliau, jau įkopęs 
Kremliaus diktatūros sostan, 
darė žingsnį atgal ir revidavo 
savo ankstesnį planą, pareika
laudamas kolchozus sudarinėti 
atsižvelgiant vietos sąlygų ir 
pačius didžiuosius mažinti.

Pažymėtina chruščiovinė re
forma 1957 metais, įsteigiant 
vadinamąsias Liaudies Ūkio Ta
rybas ir likviduojant eilę mi
nisterijų, jų vietoje įsteigiant 
naujas ir dažnais atvejais dar 
gausesnes žinybas.

Dalį tų reformų 
diktatūros 
siekdamas bent kiek apmažinti Žvelgiant į vienų ar kitų so- 
išpūstą biurokratinį personalą, vietinių nutarimų bei patvarky-
Bet netrukus po numatytų re- netesėjimus,
formų pravedimo pastebėjo, 
kad buvusieji biurokratai, arba 
bent jų žymi dalis, sugebėjo 
naujus lizdus susisukti naujai 
įsteigtose žinybose.
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Didžiosios Britanijos min. pirm. Harold Macmillan (kair.) pašali
no šešis ministerius, tarp jų Selwyn Lloyd, iždo sekret. (vidury). 
Pakeltas į premjero pavaduotojo postą yra vidaus reikalų sekr. 
Richard Butler. Kadangi konservatoriai praranda daug balsų, 
kabineto reforma norima buvo sustiprinti konservatorių partijos 
padėtį.

) Maisto kainu pakilimas 
pritrenkė Lietuvos gyventojus

(Neseniai atvykusio iš Lietuvos pasakojimai)

Maisto produktų kainų pake- Vieną akimirką visam Gargž- 
limas smarkiai pritrenkė okup. ■. dų miestelyje užgeso elektra, 
Lietuvos gyventojus. O prieš į 
akis stovi dar baisesnės dienos, sityčiojimui kryžių nešęs kom-

miestelis paskendo tamsoje, pa-

lyginimų padidinimo.

Pažadų tęsejimas ir propaganda skirtas vieton buvusio sekreto-
Gi šiemet skelbiant superka

mųjų žemės ūkio produktų kai
nų padidinimą (pagrečiui pake
liant mažmenines kainas), pats 
Chruščiovas aiškino, jog ypač 
mėsos gamyba dėl to nekilusi 

' pagal nustatytus planus, kadan- 
I gi už mėsos gaminius kolcho- 
• zai ir sovehozai mažiau gavo,1 
J negu atsieina tų produktų ga-

Vis giriami nauji potvarkiai

Tačiau tenka pasakyti, jog 
daugiausia reformų bandyta da
ryti kolchozinio bei sovehozinio 
ūkio srityje. Ir visą laiką nė 
nebandyta įžvelgti į pačią be
sireiškiančių ūkinių negerovių 
esmę, glūdinčią pačioje kolcho
zinėje santvarkoje. Jau tasai 
reformų nuolatinumas rodo, kad 
tai daroma ne iš gero. Svarbiau
sia, kad naujus patvarkymus 
skelbiant, paprastai visu gar
su užsukama propaganda ne
paprastais patvarkymo užgyri- 
mais. Įtaigojama, jog visa tai 
daroma atsižvelgiant į patį žmo
gų, į jo poreikius. Bet kai gar
sintasis patvarkymas pakeičia
mas nauju, vėl kartojami pa
našūs užgyrimai. O galiausiai 
paaiškėja, kad visa ta akcija 
neduoda tų rezultatų, kurie bu
vo girdimi propagandiniuose 
teiginiuose.

Čia akivaizdžiu pavyzdžiu ga
li būti kad ir atlyginimų už kol
chozinius bei sovehozinius ga
minius didinimai. Savo laiku 
Chruščiovas nesišykštėjo duo
menų, nurodydamas, jog už že
mės ūkio gaminius stalininiais 
laikais buvę mokami tokie at
lyginimai, kad dažnais atvejais

, pastebimas 
dvejopas diktatūros požiūris. 
Vadinamieji grobstyto jai bei;
spekuliantai baudžiami kalėji
mo bausmėmis ir, neretais atve
jais, daromi mirties nuospren
džiai. O kai nevykdomi nutari
mai dirbantiesiems atlyginimų 
mokėjimo srityje, tokiais atve
jais net ir bylos nekeliamos. Gi 
tokių faktų gausu visoje so- 
vietijoje. Jų taip pat nestinga 
ir sovietinę priespaudą nešan
čioje Lietuvoje. Štai šių metų 
liepos 4 dienos vilniškėje “Tie
soje” pateikta duomenų apie 
skurdžius žemdirbiams atlygini
mus eilėje Žemaitijos kolchozų. 
Šitų bolševikinių dvarų vado
vai, pasirodo, visai nekreipę dė
mesio į buv. Žemės ūkio minis
terijos ir eilės kitų žinybų pa
ruoštas rekomendacijas žemdir
biams atlyginimų klausimu. To
se rekomendacijose buvę nusta- i 

(Nukelta į 6 psl.)
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savaitės proga
VVASHINGTON. D. C. — Pre

zidento John F. Kennedy prok-Į 
lamacijoje Pavergtųjų Tautų 
savaitės minėjimo proga, tarp: 
kitko, yra pasakyta:

“Aš kviečiu Jungtinių Ameri
kos Valstybių žmones šią sa
vaitę minėti atitinkamomis iš- i 
kilmėmis ir veiksmais ir skati
nu juos atnaujintu pasišventi
mu teikti pagalbą visų žmonių 
teisingoms aspiracijoms į tau
tinę nepriklausomybę ir žmo-’ 
gaus laisvę”.

Kai kurie senatoriai ir Atsto
vų rūmų nariai, jų tarpe kon- 
gresmanas Edvardas Derwins- 
kis, šia proklamacija nėra pa
tenkinti ta prasme, kad ji esan-

ti perdaug “diplomatiška”, kad

. Atvykęs iš Lietuvos, kuris pra- I jaunuolis minios buvo užplak
tas, o “kunigą” inscenizavęs 
dingo be žinios.

Rietavo bažnyčia
Neseniai “Drauge” buvo pa

skelbta žinutė, kad uždaryta 
Rietavo bažnyčia.

Atvykęs iš Žemaitijos šią ži- 
: nią štai kaip patikslino: kaž- 

bą kad ateinančią žiemą atpigs j kas RietaVe gavo siuntinį iš 
nes gyvuliams nebus ■ Amerikos ir klebonui pardavė 

pirštines. Vai
tai sužinojusi, kleboną 

apšaukė spekulentu ir atėmė 
“teises” kelius mėnesius laikyti 
mišias bei teikti sakramentus. 
Taip ir nebėra kam šiuo metu

ėjusio birželio 30 d. dar matė 
Žemaitijos laukus, pasakoja 
apie artėjančias bado dienas. 
Visą šį pavasarį lijo ir buvo 
šalti orai. Todėl derliaus pro
švaisčių laukuose visai nema
tyti. Vasarojus vos sudygęs, gi 
žiemkenčiai labai blogi.

Žmonės Lietuvoje atvirai kal-

skūros,
pašaro. j amerikoniškas

Atvykęs iš Lietuvos nusijuo-1 <įžia 
kė, prisiminęs bolševikinės lo-1 
gikos pavyzdį: kai stimpa gy-j

We neminima tautų pavergė- ivuliai smarkiai
jų vardas ir nieko konkretes- | 
nio nepasakoma apie pavergtų
jų laisvinimą.

Teisia keturiolika
šnipų

ALEKSANDRIA, Egiptas. — 
Valstybės saugumo teismas 
pradėjo 14 Egipte gimusių grai
kų teismą, kurie kaltinami 
šnipinėjimu Izraeliui. Jie 
tinami turėję organizaciją 

. Aleksandrijos ir Gazos ir 
ko karines žinias.

baudžiami. Tuo tarpu odininkai, j
kai daug gyvulių odų superka, Rieįavo 'į^nyčios*“ aptarnautt

Perplaukė į laisve i lau!ctl r t r masin
HONG KONG. — šeši pabė

gėliai perplaukė West upę iš j 
kom. Kinijos į Portugalijos ko
loniją Macao. Grupė sakosi, kad 1 
Kinijoj yra baisus maisto trū
kumas.

apdovanojami piniginėmis pre- 
Imijomis net iki 3,000 rublių, 
j Vargšui kolchozininkui tūks- 
j tantį kartų blogiau negu ko
kiam pirkliui ar tarnautojui.

Kolchozininkui šiuo metu yra 
j vienintelė atgaiva: tai pakeikti 
Staliną. Staliną visi keikia at
viromis burnomis ir už tai nie- 

- kas žmonių nebaudžia.
kai-1 Kai Chruščiovas Maskvoje 
prie! suniekino Staliną ir jo mumija 
rin- ‘ buvo išmesta iš Lenino mauzo

liejaus, po kurio laiko į Klai
pėdą atvažiavo traktoriai nu
versti Stalino statulos. Trak
toriams verčiant statulą, be- 
griūnantį Staliną pamatė pro 
šalį einą raudonarmiečiai. Jie, 
žmonėms girdint, ėmė garsiai 
šaukti: “Laikykis, Juozai, 
pasiduok!” Statula buvo 
sversta.

i

Ar Rietavo klebonui kada nors 
bus sugrąžintas “leidimas” lai
kyti mišias, priklauso nuo vi
sagalės komunistų partijos.

R.

i

Prez. Kennedy parinko An
thony J. Celebrezze, 51 m., Cle
velando miesto merą, sveikatos, 

. gerovės ir švietimo sekretorium, 
‘ i Abraham Ribicoff, 

l kuris kandidatuoja į senatą.

ne-
nu-

Rengia kursus ir 
nesulaukia klausytojų
OKUP. LIETUVA. — Piūčiai 

artėjant, Lietuvos varovinė 
spauda neriasi iš kailio, ragin-

Dar- j dama tinkamiau ruoštis piū- 
atsilikusius.

Pvz., “Tiesa” savo vedamaja
me (152 nr.) nusiskundžia pa- ' 
dėtimi Ukmergės teritorinės 
gamybinės valdybos zonoje, kur ! 
veikia 76 ūkiai. Iki birželio 20 
d. buvę suremontuoti tik 9 
kombainai kolchozuose, o sov- 
chozai iš viso nebuvo pradėję 
remontuoti. Iš 204 kuliamųjų 

sovehozuose tvarkoje buvo 162. 
Ukmergės zonoje buvo sureng
ti kombaininkų kvalifikacijos 
kėlimo kursai ir kas gi pasiro
dė? Į kursus neatvyko nė vie
nas klausytojas.

Kun. Petras P. Silvinskas, nau- Goldbergas perspėjo .
jasis Apaštališkosios delegatūros «-« .« *
Washingtone sekretorius. j UCl StreiKO

1 WASHINGTONAS
l bo sekr. Goldberg pareiškė, kad į čiai ir bardama
1 vyriausybė negalėtų toleruoti 
streiko, kuris už savaitės graso 
prasidėti raketų gaminimo ir 
leidimo bazėse. Darbo sekreto
rius teigia, kad bus pasinaudo
ta Taft - Hartley įstatymu, 
sulaikančiu streiką, jeigu ne
bus pasirašyta sutartis tarp 
įmonių ir unijų vadovų. Būsi
mas streikas kelia susirūpinimo 
ir kongresui. Streikas, nesusi- 
tarimo atveju, turėtų prasidėti

Į liepos 23 d.
I

Rusas automobilio 
nelaimėj

GLEN COVE, N. Y. — Poli
cija sulaikė Sovietų Sąjungos 
ambasados 
Andrejevą, 
mo su kita 
kindamasis,

savo

tarnautoją Igorį 
kuris po susidūri- 
mašina pabėgo, aiš- 
kad neturėjo laiko 
viršininkų. Antroje 

mašinoje važiavę Nosel su žmo
na ir dviem vaikais buvo su
trenkti ir nugabenti į ligoninę. 
Pagal įstatymus ambasados pi
liečiai negali būti nubausti.

Revoliucijos sukaktis
BAGDADAS, Irakas. — Ira

kiečiai gatvėje šoko ir nešiojo 
,__________ _______ plakatus, švęsdami ketverių me-

net neapsimokėjo tų gaminių tu sukaktį nuo revoliucijos, ku- 
pristatymas į priėmimo punk- ri pastatė į valdžią pulk. Kas
tus, visai nekalbant apie pačią 
gamybą. Galiausiai 1958 metų žmonių eiseną Išlaisvinimo par- Europos 
birželio 17 dieną buvo paskelb
tas nutarimas nuo tų metų lie
pos 1 dienos už superkamus že
mės ūkio gaminius padidinti su
pirkimo kainas. Tasai nutari
mas buvo palydėtas riksminga

sem. Jis priėmė trijų mylių

ke.

KALENDORIUS
Liepos 17 d.: šv. Aleksand

ras, Vytenis, Utene.
Liepos 18 d.: šv. Kamilis, 

Tautvilas, Ermantė.
Saulė teka: 5:29 v., leidžiasi 

8:23 v.

ORAS
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General Electric Bendrovės bu
vę- prezidentas, Radijo korporaci
jos įkūrėjas Amerikoje, Owen 
Young mirė sulaukęs 87 m. St. 
Augustine, Fla.

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS

Taikyti pakviesti šeši 
vadai

Įvykiai Gargžduose
Sutinkant 1962 m. Gargždų i pasitraukus 

miestelio komjaunuoliai susirin-; 1 
ko į kultūros namus paūžti ir\ 
patriukšmauti. Lauke degė eg
lutė ir buvo suėję nemažai žmo
nių. Kai kurie komjaunuoliai 
šia proga sumanė pasityčioti 

į iš tikėjimo. Prieš pat 12 vai. 
Į nakties jie inscenizavo liturginę 
procesiją iš kultūros namų prie 
eglutės. Vienas komjaunuolis 
nešė kryžių, kitas ėjo apsiren- 

i gęs kunigo liturginiais rūbais.

Sudužo lėktuvas

Chicagoje ir apylinkėse debe
suota ir šaltoka. Temperatūra 
apie 70 1.

— Iranas pasirašė sutartį su 
Sov. Sąjunga, kuriai už 240 
žemės ūkio mašinų šešių mė
nesių laikotarpyje bus atsilygi
nama žemės ūkio produktais.

— Adlai Stevensonas ragina 
i Bendrosios rinkos 

valstybes padėti tarptautinei 
prekybai, sumažinant mokesčius 
ir pasiūlė lr'< muitų panaudoti 
atsilikusių tautų stiprinimui.

— Prancūziją ištiksianti vy
riausybės krizė, jeigu bus pa
balsuota prieš projektą pačiai 
Prancūzijai turėti atominius 
ginklus. Socialistai priešinasi 
atominių ginklų gamybai.

— Kcm. Kinija vėl apkalti
no Indiją, kad ši turinti jų te
ritorijoj dvi bazes ir pareikala
vo, kad kariai iš jų išvyktų.

— New Yorke septyni tūks
tančiai žmonių stebėjo, kaip 
komunizmo pavergtų tautų vė
liavos, pradedant Pavergtųjų 
Tautų savaitę, buvo nuleistos 
pusiau stiebo.

ALŽIRIJA. — Alžirijos vadų 
pasitarimuose pasiekta bent šio
kio tokio susitarimo, kadangi 
nutarta kviesti 6 arabų vadus 
padėti susitarti premjerui Khe- 
ddai ir viceprem. Bellai, kuris 
sakosi reikalausiąs, kad Ben 
Khedda vyriausybė pasitrauk
tų. Rinkimai numatomi rugpiū
čio 12 d.

Arbatos eksportas
WASHINGTONAS. — Agri

kultūros departamentas skelbia, 
kad Argentina, Brazilija ir Pe
ru dabar yra didžiausios arba
tos pasauliui pristatytojos. 1962 
metais manoma arbatos derlius 
pasaulyje bus 2.225,000,000 sva
rų, tai yra pustrečio procento 
daugiau negu praėjusiais me
tais.

• Kanadoje alkoholinių gėra
lų suvartojimas praėjusiais me
tais pakilo 3%. Krašte yra 18 
mil. gyv., kurie per metus iš- 

' leido alkoholiui 925 mil. dol.

Genevoje nieko naujo
Sovietai atmetė du vakariečių pasiūlymus

realiz-

Arthuri 
keturių 
pareiš-

GENEVA, Šveicarija. — Jung tarp kraštų kareivių keitimosi 
tinės Amerikos Valstybės va
kar vėl prasidėjusioj 17 tautų 
nusiginklavimo konferencijoj 
pasiūlė peržiūrėti nusiginklavi
mo projektą ir iš sovietų pa
reikalavo nors truputį 
mo.

JAV ambasadorius 
Dean 57-tojoj sesijoj, 
mėnesių konferencijoj,
kė, kad JAV kreipė daug dė
mesio per keturių savaičių per
trauką į atominius bandymus. 
Jis pacitavo atominės komisi
jos pranešimą apie atidengtus 
atominių bombų sprogdinimus 
po žeme. Savo žodyje Dean pa
reiškė, kad sovietai turėtų per
žiūrėti ir pastudijuoti nusigink
lavimo planą ir padaryti esmi
nių pakeitimų nusiginklavimo 
lauke.

Zorinas pasiūlė, kad nebūtų

SAIGONAS, Pietų Vietna
mas. — Vietnamo oro pajėgų 
lėktuvas sudužo ir iš 27 kelei
vių žuvo 23, tarp jų vienas ame
rikietis. Lėktuvas užsidegė pa
kildamas Tai trečia lėktuvo 
katastrofa vienos paros bėgy
je. Taip keli amerikiečiai yra 
dingę.

Į 
be kitų valstybių žinios. Sov. 
Sąjunga esanti pasirengusi su
švelninti karo įtampą, tegu vy
riausybės atstovai lanko kitas 
šalis, tačiau Sovietai niekada 
nekeis savo nusistatymo dėl 
kontrolės ir kiekviena šalis tu
ri pati tikrinti atomo ginklus. 
Pirmas “niet” buvo dėl nusi
ginklavimo plano, o antras 
“niet” dėl pasiūlymo susirink
ti keturių didžiųjų jėgų atsto
vams pasitarti Berlyno reika
lu.

•--------------------------------------------.

Pabėgo iš kalėjimo
HAVANA. — Devynios mo

terys išsilaužė iš Guanajay mo
terų kalėjimo, esančio 23 my
lios nuo Havanos ir paprašė Bra 
zilijos ambasadoj pabėgėlio tei
sių. Dabar tariamasi, kaip jas 
išgabenti iš Kubos. Jos visos 
buvo kaltinamos veikla prieš 
komunistų diktatorių Castro. 
Kalėjime laikoma apie 300 mo- 

f terų.

Įmonių bankrotai
NEW YORK. — Skelbiama, 

kad šiais metais buvo Ameriko
je 8,922 įmonių ar krautuvių 
bankrotų, tai maždaug 330 per 
savaitę. Praėjusiais metais bu
vo vidutiniškai 343 bankrotai 
per savaitę.

Amerikiečiai moky
tojai Afrikoj

KAMPALA.Uganda. — 44
amerikiečiai atvyko savanoriais 
mokytojais į Afriką. Be ameri
kiečių yra ir 29 britai, kurie 
visi tris motus praleis Rytų Af
rikoj ir taip pašalins mokytojų 
trūkumą.

• Austrijoj rinkimai į parla
mentą bus lapkričio 18 d.
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P. ŠILEIKIS, 0. P. 
Orlhopcdas. Protezistas.

A pa ratai-Protezai. Med. ban
dažai. Spee. pagalba kojoms 

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

Tel. PRospect 6-5084

Kun. Jonas Jančius, tėvų marijonų provincijolas, liepos 4 d. pa
šventino kertinį akmenį naujai statomo bendr’buėio Marianapo- 
lyje. Conn. E. Meilaus nuotr.

DR. L 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.

'L DRAUGAS, antradienis, 1962 m. liepos men. 1T d. *

^BRašo DR. AL RAČKUS

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Avew Chicago, 32 »

rašęs V. Rastenis ir kuris tprėjo 
tas pačias tariamas komunizmo 
“nepažinimo’’ tendencijas, aš pa
reiškiau griežtą protestą, spaus- ■ 
dinti atsisakiau ir jį perdaviau Vii 
ties Draugijos valdybai. Tuo pa
čiu metu jvyko ir mano iš Dirvos 
atleidimas, bet rašinys Dirvoje ne-1 
bepasirodė. ‘

Su pagarba

Balys Gaidžiūnas 
Cleveland
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nuo erkės įkandimo, ir nuo to 
vėliau mirė. Amerikos gyven
tojai, sužinoję, kad didis Teo
doras Rooseveltas mirė nuo er
kės įkandimo, labai jaudinosi. 
Bet ne amerikoniška erkė Ro- 
oseveltui įkando, o afrikoniška, 
kuomet jis buvo nuvykęs Afri-1 
kon medžioti.

Ką reikia daryti, jei kartais 
erkė į odą įsisiurbtų? Reikia 
uždegti degtuką ir užpūsti, ir 
tuojau karšta degtuko galvute 
erkę paliesti. Erkė karščio 
įdiegta tuojau ištrauks savo 
siurblį — nukris. Traukti jėga 
lauk įsiskverbusią erkę yra ne
gerai ir net pavojinga. Nutrau
kus erkės pilvą, erkė nestim- 
pa, tik jos galvutė odon dar 
giliau skverbiasi. Tuomet oda 
irituojasi ir dažnai net skaudi 
votis keliasi. Skaitytojai tegul 
neužmiršta, kad tiktai karštis 
atpalaidoja siurbėlę erkę nuo 
odos.

Erkės įgeltąją vietą patarti
na patepti amoniaku — mikro
bus sterilizuoti ir niežtėjimą su
mažinti. Jei neturima po ran
ka amonijos, tai bent su šnap- 
su įgeltą vietą reikia tepti.

DAKTARO ATSAKYMAI 
KLAUSIMUS

ERKĖS
Kai kas ir kažin kodėl vis 

paskleidžia tarp žmonių piktus 
gandus, kad Illinois, Indianos, 
Michigano, Ohio ir Wisconsino 
miškai, ypač ąžuolynai^ esą pil
ni erkių, ir kad nuo erkių įkan 
dimo žmogus gaunąs arba šir
dies ligą, arba dėmėtąją šilti
nę. Todėl daugelis bijosi važiuo 
ti į girias piknikauti, skautai 
bijosi ąžuolynuose stovyklauti. 
Gavę atostogas, darbininkai bi
jo kur nors arti miško atosto
gauti.

O tai netiesa, kad didžiųjų 
ežerų rajone ir Chicagos ar 
Detroito apylinkėse erkės bū
tų pavojingos. Ak, tiesa, kad 
Chicagos užmiesčio ąžuolynai 
yra pilni vienos rūšies erkių, 
kad tos erkės palenda po dra
bužiais ir ant odos rėplinėja, 
ir kad retkarčiais (labai retai) 
įsisiurbia į žmogaus kūną. Bet 
čia, šiame rajone, nesudaro 
žmogaus sveikatai ar jo gyvy
bei kokių nors pavojų. Nereikia 
bijoti. Tiktai šuneliai nuo čio
nykščių erkių tai jau labai nu- 
kenčai. Kai tų erkių dešimt ar 
daugiau įsisiurbia į šuns spran
dą ir ausis, tai vargšas daužo 
savo ausis ir visas draskosi, 
baisiai kamuojasi. Tad neverta 
vežtis su savim šunelių pikni
kauti. Ir neverta išvažiuojant 
piknikan šunelį glamonėti, nes 
prie tokių erkės labiau kabina
si ir odon įsisiurbia. Mat, šuns 
kvapas erkėm patinka.

Rocky Mountain rajone er
kės yra pavojingesnės žmogui. 
Kalifornijos, Montanos, Idaho, 
Wyomingo, Washingtono, Ne- 
vados, Utah ir Colorado vals- dvasioje. Nors bendrabutis akai 
tybėse nuo erkių įkandimo gan 
daug žmonių gauna dėmėtąją 
šiltinę. Nuo dėmėtosios šiltinės; 
(Rocky Mountain fever) mir- I 
tingumas yra labai didelis. Ypač 
Montanos, Nevados ir Wyomin- 
go valstybėse gyventojų skai
čius nedaugėja; niekas ten ne
nori gyventi, nes bijosi pavo
jingų erkių ir nuodingų gyva
čių. Tik ten gimusieji yra pra
tę su tais pavojingais žmogui 
kenkėjais kovoti. Bet progai 
pasitaikius ir jie iš tų kalnų 
bėga kur nors kitur duonos 
kąsnio ieškoti. Lietuviams ne
patartina ten važiuoti gyventi.

JAV prezidentas Teodoras 
Rooseveltas gavo širdies ligą

l

Klausia P. D. — Kur mes gy-

vename, negalime gauti juodos 
lietuviškos duonos. Tad valgo
me tą baltą (enriched) ameri
konišką duoną. Malonėk, p. 
Daktare, paaiškinti per “Drau
gą”, kaip sveikiau yra ameri
konišką duoną valgyti: ar pa
gruzdintą (toasted), ar negruz
dintą. Man kas tai sakė, kad 
gruzdina duona mažiau tuki
na. Arėtai tiesa?

Atsakymas P. D. — Pagruz
dinta duona (toasted) bread) tu 
ri tiek kalorijų, kaip ir negruz
dinta. Tad tukimo atžvilgiu vis
tiek pat: ar žmogus valgo gruz
dintą duoną, ar negruzdintą.

Klausia J. J. — Man ant

sprando auga šunvotės. Vienos 
užgyja, tai neužilgo kitos atsi
randa. Dėl tokio menkiekio 
nesinori gaišinti daktaro. Mė
ginau imti visokių vitaminų, bet 
tai man nieko negelbsti, ir šun
vočių jokiu būdu negaliu atsi
kratyti. Prašau, patarkit, ką 
turiu daryti.

Vai.; 
vak. 
iienj

Atsakymas J. J. — Gal būt, 
kad be paprasto furunkulozo 
tamstos kraujuje yra perdaug 
cukraus; o gal ir kiti yra kal
tininkai šunvočių augimo. Vis- į 
gi patartina tamstai nueiti pas 
savo šeimos daktarą ir patik
rinti savo sveikatos stovį.

MERGAITĖS LIETUVIŠKOJE 
UŽUOVĖJOJE

Tyliame Putname jau kelio
lika metų veikia studenčių ir 
moksleivių bendrabutis, skirtas 
ugdyti charakterį religinėje

istorijoje,

vienos mergaitės, sugrįžtančios 
po daugelio metų į seselių so
dybą “čia mūsų tėviškė”. Ma-

Subscription rates: $13.00 per year in Chicago. Cicero and Foreign. = 
$11.00 per year outsideof Chicago and inCanada. =

Prenumerata: Metams įį metų 3 mėn. 1 mėn. E
Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 $7.00 $4.00 $1.75 E
JAV ir Kanadoj $11.00 $6.00 $3.50 $1.50 a

E • Redakcija straipsnius tai- 
E so savo nuožiūra. Nesunau- 
E dotų straipsnių nesaugo, juos 
E grąžina tik iš anksto susita- 
E rus. Redakcija už skelbimų 
= turini neatsako. Skelbimų 
H kainos prisiunčiamos, gavus 
s prašymus.
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• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 5:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKIMIS 

2858 VVest 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. ir 7—9_____ . _ v. 

šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
uždaryta. Kitu laiku susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229. 
Rez. telef. \VAlbrook 5-5076

Į 
|

Rez. HE 6-1670.
DR. K. G. BALUKAS

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

Ofisas: 3148 W.“st 63rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717

Rezid.: 3241 Vest 66th 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 

2801 W. 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. 476-4042 

Rez. VVAlbrook 5-3048

ANT BONUS 
SĄSKAITŲ

Į

I 
i 
i

buvo atžymėta, kad per 
4 metus buvo aukščiau- 

pažymiais prancūzų kal- 
Aušra Ramanauskaitė —

jau- 
metų

bataitytė, Cleveland, Ohio—bio
logijoje, Sofija Stulginskaitė 
Waterbury, Conn.
Laima šileikytė, Woodhaven, rijos sodyba bendrabučio pagal
N. Y. — sociologijoje ir Ber- ba ne vienai bręstančiai 
nice Walkoviak, Webster, Mass. nuolei yra miela kelerių

— sociologijoje.
Bendrabučių seserys — Ne

kaltai Pradėtosios M. Marijos 
— sudaro sąlygas lietuvaitėms 
siekti mokslo, tačiau bendrabu
čio uždavinys, į kurį sukoncen
truota visa sistema, yra cha- 

J rakterio ugdymas, pačių mer
gaičių pastangų žadinimas. 
Bendrabutyje premijos skiria
mos kitu pagrindu — asmeni
nių pastangų atžymėjimu.

Abi grupės: studenčių ir mo
ksleivių, turi privalomus litu
anistinius kursus. Lituanistikoj 
atžymimos mergaitės, kurios 
daugiausia pažangos padaro per 
metus. Šiais metais iš studen
čių tarpo — Virginija Totorai- 
tytė iš Kolumbijos už lietuvių 
kalboje padarytą didžiausią pa 
žangą laimėjo $50, o iš moks
leivių Onutė Budrevičiūtė iš 
Stamford, Conn., ir Liucija Nar 
kūtė iš Lawrence, Mass., — po 
$25.00.

Bendrabutyje mergaites pra- taip nebuvo. Dėl tos priežasties, 
tinamos reikštis ir kasdieninio skyriui pasirodant, ir įvadinis pra
gyvenimo dorybėse, mokomos nešimas nebuvo redakcijos pasira- 

z..i— Tą skyrių suorganizavo. 
Tautinės Sąjungos ir Vilties Drau 
gijos valdybų sutarimu ir pavedi
mu, V. Rastenis (tas pats mini
mas B. K. Naujokas, žiūr. Liet. 
Enc. XXIV t. 513 psl.) ir J. Čiu- 
berkis. Jie tą skyrių ir tvarkė. To
dėl ir už to skyriaus visus raši- 

i nius nuo pat jo pasirodymo tik tie 
1 du asmenys, dabartinės Vilties 
Draugijos valdybos nariai, ir yra 
atsakingi.

Dėl vieno rašinio, kurį buvo pa

užuovėja — tėviškė.
savoJeigu kas norėtų dar 

dukterį atleisti į lietuvišką ben
drabutį, dar yra kelios laisvos 
vietos. Priimamos tik pirmie
siems dviems metams. Kreip
tis: Bendrabučio vedėja, Imma- 
culate Coneeption Convent, Put 
nam, Conn. A. D.

DR. C. 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 VVest 71st Street i

Vai. Pirm., ketvirt.. penkt. 1-4 ir 7-9. ' 
Antr. 1-6. treč., šešt. pagal sutartį, 
sekm. uždaryta.

i

ir

SVARSTYMAI IR NUOMONES
DIRVOJE

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. HI 5-3225
DR. S. ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 VVest 51st 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..

i

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

MIDLAND 
SAVINGS 
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čiumi nedidelis 1961-62 m. m.
— 35 bendrabutietės, tačiau gy 
vastingas dvasia.

Drausmės ir planingumo dė
ka mergaitės turi progos ne tik 
reikštis bendrabučio lietuviško
je veikloje, bet sugeba ir moks 
le pirmauti, pavyzdžiui, šiais 
metais iš 37 mergaičių, baigu
sių Putname Katalikų akademi 
ją (kurią lanko moksleivės), 6 
baigė su pagyrimais, iš jų 4- 
rios lietuvaitės. Pirmoji klasėje 
buvo Regina Petrikonytė iš 
Omahos, Nebraska; ji kartu su 
Vaidilute Rūbaite iš Cicero, Dl., 
baigė Magna Cum Laude, o 
Marija Narkutė iš Lawrence, Į 
Mass. ir Aušra Ramanauskaitė 
iš Keamey, N. J. — Cum Lau
de. Iš jų taip pat Marija Nar
kutė 
visus 
siais 
boję,
religijoje, o Vaidilutė Rūbaitė
— matematikoje.

Taip pat gerai baigė Julija- 
na Lopezaitė iš So. Miami, Flo
rida, Jagna Stangenbergaitė iš 
Cicero, Dl. ir Antanina Vyš
niauskaitė, Middletovn, N. Y.

Bendrabučiu naudojasi ir gra 
ži grupė studenčių, lankančių 
Annhurst kolegiją, kur dėsto
mas ir lituanistikos kursas, še
šios studentės gavo bakalaura- 
tus. Aurelija Nijolė Kucinaitė. genbergaitė laimėjo pavyzdin- • 
iš’Brockton, Mass., išgyvenusi 
bendrabutyje 8 metus (čia gy
vendama baigė ir akademiją), 
gavo bakalaureatą prancūzų 
kalboje. Ji šiais metais buvo 
bendrabučio seniūne, at-kų stu
denčių draugovės pirmininkė ir 

. praeityje vadovavo moksleivių 
kuopai; jai pirmininkaujant, 
kuopa buvo centro valdybos pri 
pažinta pavyzdingiausia visoje 
sąjungoje.

Nijolė Jakolaitytė iš Wood- 
haven, N. Y. gavo bakalaurea
tą — buhalterijoje, Nijolė Sa-

Birželio 18 d. Dirvos numeryje 
yra atspaustas J. C. pasisakymas 
“Ne vietoj pasikarščiuota.” Ka
dangi to pasisakymo įžanga yra 
klaidinanti, prašau atspausdinti šį 
mano paaiškinimą.

Iš minėto J- C. pasisakomo at
rodo. kad 1962 m. vasario 23 pa
sirodęs Dirvoje naujas skyrius 
“Svarstymai ir nuomonės” buvo su 
organizuotas ir redaguojamas tuo 
metines Dirvos redakcijos. Bet

i

Tel. ofLso 247-1002, Namu PR 8-6960
DR. L DECKYS

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
Taipgi Įvairios nervinės ligos 

Valandos pagal susitarimą. 
4063 Archer Avenue 

(Prie California Avė.)

” ~ ' i švtastvarkos ir mandagumo. Mokslo I Tauti‘ 
metų pabaigoje ir jų pastangos ' 
šiose srityse yra atžymimos vie 
šame bendrabučio užbaigime. 
Marija Narkutė apdovanota už 
tvarkingumą, Vaidilutė Rūbaitė 
— mandagumą, o Jagna Stan-

giausios bendrabutietės titulą. 
Šiam titului ji buvo pačių mer
gaičių išrinkta ir vadovybės už 
tvirtinta.

Tačiau turbūt jokios premi
jos neatžymės ir nepasakys, ką 
tos bręstančios mergaitės išsi
neša iš Putnamo lietuviškos 
sodybos. Kas įžiūtės tų jaunuo
lių širdyse patirtos meilės, su
pratimo, užuojautos ir padrąsi-' 
nimo žiežirbas, kurios gal ne 
vienai bus stiprybės liepsnelės 
gyvenimo kely. Gal tai visa ge
riausiai išreiškia posakis ne

i

M O VI NG
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas tr 
apdraustai perkraastymM 

WA. 5-9209 Chicago, UI

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISJNAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą.. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001.
Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-686?

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija Ir mot'Tų ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.; kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 

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

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU FR SMEGENŲ LIGOS 

5430 So. Kedzie Avenue 
PAGAL SUSITARIMĄ 

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

Telefonas: GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 VVest Marąuette Road 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už- . 
daryta

DR. J. RIMDZUS
CH1ROPRACTOR 

Headaches. Arthritis. Rheumansm.
Spme & Nerve, Ailments

1428 Broadway. Gar>'. Iryli Mm 
Valandos — šeštad. 9 v. r. iki 12 v. 
dieną.. Kitu laiku pagal susitarimą.

Telef. Office Gary: Gary 8858635 
Res. Chicsgo BIshop 7-5833

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kreiptis j Dr. Kisielių.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spee. ORTHOPEDINftS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę.

VAL.: Pirmad.. antr.. ketv.. penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-S vai. v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REoublic 7-2290.DR. VL KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

(Spee. plaučių ir širdies)
756 VVest 35th Street 

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

Treč. susitarus.
Ofiso tel. BI 7-0400 

Dienos metu tel. CA 5-5010

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.

—
Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvės 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

Rez. tei. PR 9-0563, Rez. P R. 9-6730
Dr. W. Ross Dr. L Seibutis

Inkstu, pūslės ir šlapumo takty
chirurgija
S- Western A ve., tel. G R 6-0091; 392 E. 159th St. Harvey. 

IIL. tel. EDison 3-4383: 30 N. Mi
chigan Av„ Suite SOS, 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. FU 5-2020.
Valandos pagal susitarimą. Jeigu 

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

-Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th Street, Cicero

Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vaL vak., 
Išskyrus trečiadienius.

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet
DR. J. J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas 4255 W. 63rd Street 

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

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj.

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzie 3-2S68

DR. EMILY V. KRUNĄS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus. 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—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 
v. iki 5 v. v.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDIKIŲ IR VAIKU
LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

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

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

Rez. tel. 239-2919 DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospect 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.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A MACIŪNO PARTNERIS
DR. E. HOERSTER
CHIRURGAS 

2858 VVest 63rd Street 
Tel. PR 8-7773

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

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6195
DR. V. P. TUMASONIS
• CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
ATOSTOGOSE IKI RUG

PIŪČIO MEN. 5 D.
Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

Telefonas — GRovehill 6-2823
DR. A. V A LIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

IJGOS
Valandos: nuo 1-4 ir 6-8 vaL rak. 

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

I

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus Ir vaikų ligos 
2737 VVVst 71st Street 

VAK: kasdien nuo 6-8 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.

vak

Į

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS 
10748 S. Michigan. Chicago 28. Dl. 

Telef. ofiso: Plllman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946 

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

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VAŠKAS) 
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namą - rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 M est 63 Street 
Pirmad. ir ketv. nuo 3 Iki 

antr. ir penkt. nuo 4 iki 8;
Vai.:
4:80
šešt. nuo 1 kl 4 vai.

Tel. ofisą RE 7-8818

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

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

Trečiadieniais uždaryta.

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

DR. F. C. 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
Tel. ofHo CA 6-0257. rez. PR6-6659

Rji. 6600 So. Artesian Avenue 
Vai.. 11 v. ryto iki 3 v. p.p., 4-7 v.v.

Tel. ofiso PO 7-6060. rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 We*t 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6
iki 8 vai. Trečiad. ir iešt. uždaryta.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2525
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenae 

(Kampu Kedzie ir Archer) 
VAL. kasdien nuo 2 Iki • vai. vak.

Treč. ir aekmad. tik susitarus.

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.
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Mitingas Maskvoje ir PRANCŪZŲ - VOK IEČIŲ SANTARVE DRAUGAS, antradienis, 1962 m. liepos mėn. 17 d. 3

Chruščiovo veidmainiavimas

praėjusios savaitės pradžio
je komunistų sušauktas kon
gresas Maskvoje nusiginklavi
mo ir taikos klausimams pa
svarstyti gerokai palinksmino 
laisvojo pasaulio žmones. Bu
vo skelbiama, kad iš apie šim
to kraštų suvažiavo į kongre
są du tūkstančiai atstovų. Jų 
ten yra ir iš Jungtinių Vals
tybių. Kokie atstovai — ne
sunku numanyti: gryniausi 
komunistai, jų suklaidinti 
bendrakeleiviai ir visokių sen
sacijų bei įdomybių ieškotojai. 
Nė vienas laisvojo pasaulio 
kraštas savo oficialių atstovų 
nesiuntė. Nesiuntė jų nė rim
tosios organizacijos, kurios 
labai gerai suparnta komuniz
mo siekius ir žino, kokiu tiks
lu tas kongresas Maskvon bu
vo sukviestas.

*
Visų despotų despotas, dik

tatorius Nikita Chruščiovas, 
liepos 9 d. “nusiginklavimo 
ir taikos” kongresui kalbėjo 
pustrečios valandos. Reikia tik 
įsivaizduoti — šis “nusiginkla
vimo ir taikos apaštalas” 
Chruščiovas “nusiginklavimo 
ir taikos” kongrese nepapras
tu įsikarščiavimu grasė lais
vajam pasauliui, kad Sovietų 
Sąjunga ir toliau tęs atominių 
ginklų bandymus, nors tai ir 
sunkina jos gyventojų gyveni
mo sąlygas. Šis jo pareiški
mas visai nesiderino su kon
greso keliamu taikos ir nusi
ginklavimo šūkiu. Jis sukvie
tė iš viso pasaulio atstovus 
kalbėti apie nusiginklavimą ir 
taiką, o pats kalbėjo apie ato
minių bombų bandymų tęsimą, 
kalbėjo prieš taiką.

Nikita labai piktai puolė 
Jungtinių Valstybių vyriausy
bės pradėtus atominių bombų 
bandymus, tačiau nutylėjo 
apie savo poelgį, sulaužant su
sitarimus tokių bandymų ne
daryti. Chruščiovas, pradėjęs 
tuos bandymus, ir Ameriką 
privertė tai daryti, ko ji ne
norėjo, ko keliais atvejais 
prašė Maskvos susilaikyti ir 
pagaliau pradėtus bandymus 
sustabdyti. Chruščiovas į Jung 
tinių Valstybių prezidento 
prašymus atsakė kolionėmis 
ir grasymais. Tai dar kartą 
parodė, ko verti yra Chruščio
vo žodžiai, ko vertos yra So
vietų Sąjungos diktatorių su
tartys.

*
Nepaisant viso to, vis dar 

yra “viltingų sielų”, kurios 
tikisi, kad anksčiau ar vėliau 
Kremlius pradės skaitytis su 
tarptautiniais susitarimais, kad 
ne tuščiais žodžiais, propagan
da ir melagystėmis kalbės 
aipe taiką ir nusiginklavimą, 
bet pradės eiti prie pozityvių 
darbų. Nėra abejonės, kad to
kių lengvatikių tarpe yra ir 
Maskvos “taikos” konferenci
joje. Gaila, kad ir didžiųjų 
Vakarų valstybių sostinėse 
gana dažnai atsiranda politi
kų ir diplomatų, jei taip gali
ma pasakyti, su tokiomis “vil
tingomis sielomis”.

*
Reiktų didelio naivėlio ir ne

išmanėlio, kad tikėtų ir šiam 
Chruščiovo kongrese iškeltam 
reikalavimui: ištraukti iš Va
karų Berlyno sąjungininkų 
(JAV, Anglijos ir Prancūzi
jos) kariuomenes, o jų vieto
je pasiųsti karinius vienetus 
iš mažųjų neutraliųjų valsty
bių ir taip pat iš komunistinių 
kraštų — Lenkijos, Čekoslo
vakijos ir t. L Tie kariniai vie
netai būtų Jungtiniu Tautų ži
nioje ir vadovybėje. Tačiau 
apie Rytų Berlyno padėtį Ni
kita nė neužsiminė. Jis pasi
liktų kaip buvęs komunistų 
diktatūroje. Nors tai ir nebu
vo oficialiais keliais padarytas 
pasiūlymas, tačiau Jungtinių 
Am. Valstybių ir Anglijos vy
riausybės tuoj pasisakė prieš 
tą Chruščiovo veidmainingą 
pasiūlymą.

Šitoks karinių jėgų pakeiti
mas Vakarų Berlyne prakirs
tų atviresnius kelius įjungimui 
komunistinėn valstybėn tos 
miesto dalies, kuri Berlyną tu
ri apsupusi.

Be abejo, “nusiginklavimo 
ir taikos” , konferencijoje 
Maskvoje yra atstovų, kurie 
matė Chruščiovo veidmainys
tes, tačiau jie bijojo prasižio
ti ir tiesos žodį jam pasakyti. 
Tiesa, Dale Pontius, Roosevel- 
to universiteto Chicagoje pro
fesorius, vis tik išdrįso Mask
vai priminti apie susitarimų 
sulaužymą ir atominių bombų 
bandymo pradėjimą, tačiau jis 
tai galėjo padaryti tik po to, 
kai aštriai pakritikavo savo, 
JAV, nusiginklavimo ir taikos 
politiką. Nors ir ta sąlyga, bet 
vis tik profesoriaus Pontius 
kritikos žodis, pasakytas kon
ferencijoj Kremliaus politikos 
klausimu, buvo vienintelis.

Kas yra tasai Pontius, ir 
sakyti netenka. Pasako pats 
faktas, kad jis vyko į Mask
vos komunistų sušauktą kon
ferenciją. Jei jau ir ne visai 
raudonas, tai yra labai arti
mas Maskvos despotų bendra
keleivis, bendradarbis. Berods, 
jis bus pasiūlęs, kad kitas 
toks kongresas, koks vyksta 
Maskvoje, būtų sušauktas Chi
cagoje. Mus dalinai nustebino 
Richard Daley, Chicagos mies
to galvos, pareiškimasr’ kad 
tokiam kongresui jis nesiprie
šintų.

Būtų klaida jį čia- įsileisti. 
Prieš tai iš anksto reiktų pro
testuoti. Juk komunistai tuo 
laimėtų dar vieną priemonę 
čia pat savo propagandą pra
vesti ir savųjų šnipų veiklą 
sustiprinti. Reikia manyti, kad, 
jei tokia tikrai žalinga mintis 
būtų pradėta realizuoti, Chi
cagos meras tada rimtai pa
galvotų ir aiškiai pasisakytų 
prieš tokio komunistų kongre
so sušaukimą Chicagoje ar bet 
kuriame kitame Amerikos 
mieste.

Iš Chruščiovo kalbos, iš pa
ties Maskvos kongreso darbų 
dar labiau išryškėjo, kad tai 
nebuvo nusiginklavimo ir tai
kos sąskyrydis, bet' pigus, 
komunistinėms melagystėms 
skelisti mitingas.

Spaudoje ir gyvenime

LIETUVOS DARBININKŲ LAIŠKAI
Dabartinį gyvenimą okupuoto

je Lietuvoje vaizdžiai nusako gy
ventojų laiškai, kurie prasprunka 
pro okupantų cenzūrą ir pasiekia 
jų kontroliuojamų laikraščių skil
tis. štai trejetas jų, išspausdintų 
Vilniuj leidžiamos “Tiesos” Nr. 
151:

“GERA ŠIRDIS...”

Atvykusi į Vilnių gegužės 21 
dienos vakare, užėjau į “žvaigž
dės” viešbutį. Budėtoja pranešė, 
kad vietų nėra, teks miegoti ko
ridoriuje ant sofos. Bet čia ji 
pridūrė, jog jeigu mokėsiu du rub
liu, tai gausiu atskirą kambarį. 
Ką gi. koridoriuje miegoti menkas 
malonumas. Daviau du rublius, 
atidaviau pasą, ir man nurodė pir
mą kambarį antrame aukšte. Pa
prašiau kvito, bet jo nedavė. Aiš
kino, jog, esą, ta vieta buvo re
zervuota autotransporto valdybai.

De Gaulle baigė karą Alžirijoje, įgyv endiiio planingą ūkį Prancūzijoje ir 
susitaikė su mirtinais priešais — vokiečiais.

Liepos mėn. pradžioje Fede
ralinės Vokietijos kancleris lan 
kėši šešioliktą kartą Paryžiuje. 
Ankstesnės jo kelionės domino 
politinį pasaulį, tačiau pastaro
ji jį nustebino Prancūzijos pre
zidentas ir Vokietijos kancleris 
šnekėjosi apie prancūzų - vokie
čių draugystę, glaudų bendradar 
biavimą. politinį Europos ap
jungimą ir Anglijos įsileidimą 
į Europos ūkinę bendruomenę. 
Prancūzijos - Vokietijos prieš 
kelerius metus sudarytoji slap
toji santarvė tampa viešu rei
kalu. Dvi tautos, kurias skiria 
trys karai pražudę 1.8 mil. pran 
cūzų. nusiaubę kraštus, ištiesė 
rankas taikai. Politikai pasirin
ko taikos ir vienybės kelią. Ei
liniai prancūzai dar tebenešioja 
praeities randus, kurie primena 
skausmą, ašaras 
mirtį.

ir artimųjų

Ilgai ruoštasi, 
sulaukė valandos 
Adenaueriui patiesti raudoną ki
limą Paryžiuje. Jis buvo pagar
biai sutiktas, iškilmingai priim
tas . ir, sutikus sudaryti Euro
pos politinės sąjungos branduo
lį, nuoširdžiai palydėtas.

iki prancūzai 
kancleriui K.

GEDIMINAS GALVA

vokiečiams, kurie pamažu bren jos ir Olandijos prieštaraujan- 
do, kultūrinę veiklą įrikiuodami čias nuomones, šios valstybės 
į ūkinius polėkius, kurie pravė- sukilo prieš Prancūzijos polė- 
rė vartus žengti pavojingu di- kius vyrauti vakarinėje Euro- 
džiosios veržlos, vokiškojo im- poje. 
perializmo keliu.

Prancūzai buvo ne pergeriau- 
si kultūros perteikėjai, vokie- 
c.ai. o.ganizuoto kumščio atsto
vai buvo blogi politikai, išsky
rus Otto von Bismarck. vokiečių 
geležinį kanclerį, kuris į Versa
lį vyko įsakyti. Pirmasis pašau 
linis karas vokiečius palaužė, 
antrasis grėsmingai nusiaubė. 
Iškilo nauji pavojai, nauji už
daviniai, kurie buvusiems prie
šams įsako: sutarti arba žūti.

Paryžius stengėsi ankstesnių
jų Adenauerio atsilankymų ne
pastebėti. Pernai Vokietijos pre 
zidento Luebkes lankimasis 
Prancūzijoje nepaliko jokių pėd 
sakų. Prancūzai ir šį kartą bu
vo santūrūs. Kai Adenaueris 
ir de Gaulle vyko, komunistai 
šaukė: SS, atsiminkite Oradour 
kaimą, kurį ištisai sunaikino 
nesuradę pogrindžio veikėjų.

Nūnai de Gaulle parodė di-

Iškilmingas priėmimas

Golai ir gotai — prancūzų 
vokiečių proseneliai protarpiais 
draugiškai ranką ištiesdavo. Is
torijos puslapiai porina, kad 
1415 m. vokietis imperatorius 
Zigmantas atlankė prancūzų ka 

; ralių Karolį VI. Prūsų karalius 
Fridrichas II didelį palankumą 
rodė prancūzų kultūrai ir ano 
meto įžymybei Volterui, kuris, 
svečiuodamasis Potsdame, įro
dė savo dorovinį menkavertiš
kumą. Ano meto prancūzai iš
didžiai žiūrėjo į vokiečius. Vie
nintelis Mirabeau numatė vokie
čių laimėjimus ir pralaimėjimus. 
Abiejų tautų švyturiai madame 
de' Stael ir Goethe, Strauss ir 
Renan palaikė nuolatinį pokal
bį. Prancūzijos vairuotojai liko 
šalti ir atšakūs žemesnės kultū
ros vokiečiams. Kard. Richelieu 
užsienio politika, autokratiško 
karaliaus Liudviko XIV karai, 
Napoleono I didelio polėkio im
perializmas net nebandė suras
ti tinkamos vietos suskilusiems

| 
ir

i
I

Ji iš geros širdies perleidusi man 
kambariuką. Nieko sau “gera šir
dis” !

Ryšiams tarp Amerikos ir 

Europos kontinentų plečiantis 
Elektroninio žinių ir paveikslų perdavimo išvakarėse

PRANAS DAIUDR

Šių dienų žmogus tikrai ga
li pasigirti savo laimėjimais 
erdvės užkariavimo srityje. Juk 
jau nepasitenkinama dideliame 
aukštyje aplink žemę skridi
mais, apie kuriuos neseniai bu
vo tik svajota. Po kelių metų 
žmogus tikisi pasiekti mėnulį

pos kraštus susitarti. David D.

ir iš tos keilonės laimingai grįž
ti. O mokslininkai ruošia pla
nus ir tolimesnėms kelionėms. 
Jie sako, kad ne per toli tie 
laikai, kada žmogus galės nu
keliauti į Venerą, Marsą ir ki
tas planetas.

Tačiau, ar ne keista, kad 
žmogus užsimojo tyrinėti toli
mas erdves, dar neištyręs, kaip

I

Rusk kelionė į Europą, palydė- reikia’ tos žemės- kurios Pavir’ 
ta nesėkmėmis. Jo užtikrinimai Jis ^vena? «a jis turi
ir santūrumas nepatamavo at- visą eilę nuspręstų uždavinių, 
statyti prarastą pasitikėjimą.

Vakarinė Europa pasuko į 
tiesų kelią. Chateaubriand 1833 
m. dienoraštyje pažymi: “Hy- 
acinthe (jo tarnas G. G.) yra 
garbės legijono narys. Jis dė
vi plačią juostą ir žymenius, 
kurie sukelia pasididžiavimą..., 
nors jie gauti už sudegintus 
kaimus, sunaikintą derlių... Ir

Prancūzijos ir Vokietijos po
lėkiai sutapo. Abu kraštai, siek
dami savo tikslų, — Prancūzi
jos pirmavimo ir vokiečių susi- 
jung.mo, — liko vienišais.

Prancūzija, atsikračiusi rim
tos kliūties — įtampos Alžiri
joje, užsimojo visa jėga pasku
bomis sukurti Europos valsty
bių sąjungą. Vokietijos talki
ninkavimas yra didelė paslauga. 
Tiedu kraštai, sutartinai veik
dami, ras šnektą su Italija ir 
nenoromis su Belgija ir Olan
dija. Prancūzija šiose sąlygose 
tampa jau ne ūkiniu, o politi
niu veiksniu, kurio balsą turės 
užgirsti Washingtonas ir Mask
va. Prancūzija nūnai puoselėja 
žymiai didesnius polėkius: ap
jungti Europą iki Uralo. Nū
nai sunku aptarti jų esmę. Ar didžiuojasi garbės ženklais. Ar 
Prancūzija bandys ištiesti ran- kartais mums nereikia kai kada 
ką Sovietams? Vargu. gailėtis, kad vokiečiams gero

I Vokietija patylomis tyrė bū- , ne^ar®rae?
delį mostą. Vokietijos kancleris dus. sukurti/io tarPsnioRaPa- 
vėžintas šauniausiomis Pary
žiaus gatvėmis, kurias dar taip 
neseniai trypė vokiečių karių 
batai, padarė nepaprastus pri
ėmimus, pakvietė į operą ir pa
lydėjo jį į Prancūzijos garsiau-1 
sias katedras: Rouen, Beauvais, 
Bordeaux ir Rheims. Nugalėto
jui patiesti platūs raudoni kili
mai, kurie tarnauja ne tik Pran 
cūzijos didybei, bet ir vakarinės 
Europos galybei.

Šį kartą parodyta didesnės 
llo ir rasti šnektas su Maskva, išminties, nors tautose neišny- 
Jos ambasadorius Kroli bandy- ko pagieža ir neapykanta už 
mai laikytini nepavykusiais. į praeities siaubą. Toliau numa- 

Pastarojo meto JAV užsienio tą politikai gali atitaisyti klai- 
politika pastūmėjo abu Euro- das, kurias darė trumparegiai.

Prancūzijos polėkiai

Ne atsitiktinuiųas,. kad du 
dideli de Gaulle laimėjimai su
tapo. Alžirija pasiskelbia nepri
klausoma valstybe glaudžiame 
saite su Prancūzija. Tik alžirie- 
čiams šį sumanymą patvirtinus, 
atvyksta vokiečių kancleris, 
kuriam vargu lemta ilgesnį 
tarpsnį pasilikti krašto rikiuo
toju. De Gaulle jį žino, kai jo 
įpėdinio polėkius miglos dengia. 
Prancūzijai rūpėjo kalti geležį, 
kol ji karšta ir drauge su Ade- 
naueriu paruošti rimtus pagrin
dus Europos politinei sąjungai, 
kuri jau spėjo iššaukti Belgi-

I

Frank Baldasare (vidury) pirmas po vandeniu perplaukė Anglų 

kanalą iš Europos žemyno į Doverį. Anglijoje. Po vandeniu jis 

išbuvo 20 valandų. Tai pirmas naras, po vandeniu perplaukęs 

Anglų kanalą

kuriuos mokslo ir technikos pa
žanga galėtų pagelbėti jam iš
narplioti. Dėlto reikia sveikinti 
tas žmogaus pastangas, kurias 
jis nukreipia į praktiško gyve
nimo pagerinimą, kurį sakyta 
mokslo ir technikos pažanga 

į gali žmonijai suteikti.
O vienu ir bene stambiausiu 

iš tokių pagerinimų tenka lai
kyti telekomunikacijos tarp 
Amerikos ir Europos kontinen
tų patobulinimą.

Dabartinė telekomunikaci
jos sistema yra atsilikusi 

nuo gyvenimo
Ta sistema neatitinka tiems 

mokslo laimėjimams, kuriuos 
žmogus yra pasiekęs vadinamų 
elektronų srityje. Ta sistema 
ligi šiol naudojasi transatlanti
niu kabeliu ir kitais tarpinin
kais žinių ir paveikslų perdavi
mui tarp Amerikos ir Europos. 
Pvz. šio krašto televizijos sto
tys, duodamos žiūrovams pa
veikslus iš anapus Atlanto, nau
dojasi gautomis iš Europos fil- 
momis ir fotografijomis. Tie
sioginis televizijos paveikslų 
perdavimas iš vieno kontinento 
į kitą ligi šiol buvo neįmano
mas dėl to, kad televizijos ban
gos plinta tik iki matomo iš 
televizijos stoties akiračio ri
bų. Tolesniam paveikslo perda
vimui yra reikalinga retrans
liacija. O retransliacija iš fil
mų ar fotografijų nėra tai, kas 
vadinama “gyva” televizija. Be 
to, paveikslai čia pasiekia žiū
rovo akį daug vėliau, negu at
sitiko filmuojami įvykiai. Tuo 
tarpu žiūrovui būtų įdomiau 
juos matyti tuo pačiu laiku.

(Nukelta j 4 pusi.)
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ROMANAS

•. Štai užvakar vėl kieme atsirado kepėjas, beveik
: ištisus metus nesirodęs. Apsižvalgė, pasiklausinėjo,
: kas įvykę, palingavo galva ir išdėstė:
: — Žmonės, žmonės! Dar ne viskas pasibaigė. Ga-
• las toli, ir geriau jo nelaukite. Pasaulis maišosi iš
• padugnių. Gyvenkit, bodami Dievo, nes tik Jis gali 
j išgelbėti. — Padūsavo, pastoviniavo ir išnyko, net i
• savo buvusioje kepykloje nepasižvalgęs. Matukonis Vokiečiai

Iš tėviškės grįžęs, Jasaitis kiemą rado ištuštė
jusį. Juškelio šeima išvažiavo sunkvežimiu kartu su 
broliais Skriduliais, apstoti ginklus apglėbusių rusų. 
Kas žino, kur dabar tasai ramus darbininkas, amžių 
praleidęs prie geležinkelio, tik rusmetyje nuo to at
plėštas? Kur abu siuvėjai, per langą smagiai moję 

[kiekvienam, pasirodžiusiam kieme?
Nėra ir Ermolovaitės. Išbėgo su rusais, prasidė

jus audrai. Už tai Stučkos Pranas grįžo! Tiesiai iš 
kalėjimo, išdžiūvęs ir sunykęs, — taip Matukoniai 
pasakojo Tomui. Pats Jasaitis dar nematė jd? Bus 
apsilenkę pakelyje, nes Pranas į Gervėmis išskubėjo, 
net nežinodamas, kad ten Vilko Onos jau neras.

Sugrįžo ir Jonuška, tik visai į žmogų nepanašus. 
Ligoninėje jį vakar Tomas aplankė. Vos gyvas, vos 
pakalba. Kol kas neaišku, ar nusilpimas kaltas, ar 
baisi žinia, kurią išgirdo, parėjęs iš kalėjimo: žmona 
išgabenta Sibiran.

Vėliausiai namuose atsirado Zinevičius. Kilus 
karui, jį pasiėmė rusai, priversdami juos vežti ten, 
iš kur prieš metus buvo atėję. Sako, jau net už Lie
tuvos ribų pavyko jam pabėgti. Grįžo apsidraskęs, 
apžėlęs barzda ir šašais. Nei jis, nei žmona su nie
kuo nekalba, o ir kaimynai jų draugystės kol kas ne-

J. Čižauskienė
Kvetkų tarybinio ūkio darbininkė
UŽ DARBĄ REIKIA ATLYGINTI

Pagal 'susitarimą dirbome Tel
šių rajono kooperatyvų sąjungos 
sistemo je įvairius remonto darbus. 
Inžinierius Milašius paskyrų dar
bams iš anksto neišrašydavo. Jos 
būdavo išrašomos, tik baigus dar
bą. Patikrinus paaiškėjo, kad į • 
paskyras neįrašyta daug darbų. 
Krejpėmė> į darbo ginčų komisiją, jieško. Mat, spėlioja, kad Juškelio išvežimas būsiąs 

pareiškimai nebuvo svarstomi. Ta
da parašėme Lietuvos Respubliki
nei vartotojų kooperatyvų sąjun
gai. Atvažiavo atstovas, kuris pa
tvirtino mūsų reikalavimų pagrįs
tumą. Tačiau rajono kooperatvvij

(Nukelta j 4 psL)

pelnus skirs apskrities policijos vadu. Tada matysi, 
kokia bus tvarka apskrityje.

— Ar neatsilieps tavo aukštoka tarnyba bolševik- 
metyje? Pradžioje, regis, ant raudonųjų nepykai.

— Et... Tai tik save gelbėjau. Pats matai, kad 
kultūringam žmogui ne pakeliui su Rytų barbaru! 

i — visai kita pasaka. Vakarai, brolau, ci- 
dar priminė, kad jo visus paliktus daiktus kažkur iš- vilizacija. Prie Vakarų kultūros visą laiką veržėmės, 
kraustė; gal jų pajieškotų? *r štai ji pati pas mus atėjo!

— Atkepiau savo, — pasakė jis. — Greitai ne
bus nei ko 
rūpintis?

kepti nei valgyti. Tai kam niekniekiais
— Vakarų kultūra ar kareiviai?

— Viskas kartu.
— O kaip su nepriklausomybe?
— Turime ją! Ar ne savi valdo? Vokiečiui tur- 

nereikia. Kareiviai išsipustę, išsiblizginę, lyg ba-
i’

I tų
i liun eitų. O technika, motorizacija! Vežimo neims, 

kai visi automobiliais siuva, gi ką daugiau pas mus 
i užtiks? Tikėk man, — gyvensim geriau, kaip prieš

— Driskiąi, pasmirdėliai, brolau! Net visi ke
liai padulko, kai nešė skudurus. Nenugalima armija! 
Tol gyrėsi ir kitus smaugė, kol pirmą šūvį išgirdo, 
— entuziastingai pasakojo Šukys, vėl atsiradęs Kau
ne pas Jasaičius.

— O mes tik laukėme, kol vokiečiai pradės. Kai _________ _ ___  ____ ~_______ ____
pamačiau, kas dedasi, moviau pakiemiais su vyrais j jie netrukdė, mielai su visais bendravo, o Lietuvos 
miškelin, ir ėmėme pyškinti. Rusai dar smarkiau ' Himnas iš radijo aparatų skambėjo net dažniau, 
pasileido bėgti. Per pusdienį visa apylinkė buvo šva- kaip nepriklausomybės metais. Atrodė, kad jie čia esą 
ri, — tęsė Šukys, mojuodamas rankomis ir čerškė- tjfc mandagūs svečiai pakeleiviai, dėkingi už pastogę, 
damas pentinais, žvilgančiais prie batų. Ant kėdės ( 
pagarbiai gulėjo karininko kepurė, o platus diržas 
buvo taip stipriai per liemenį suveržtas, jog Tomas 
net baiminosi, kad Šukys perpus nelūžtų.

Kas ta Sovietų Sąjunga! Tai tik avinų banda. 
Šukys vienas juos sutvarkytų, jei panorėtų, — taip 
išdidžiai atrodė keistoje uniformoje, sudurstytoje iš 
įvairių dalių.

— Pats, žiūrėk, nei kariuomenėje netarnavęs, o 
visą apskritį išlaisvinai, — įsiterpė Tomas.

— Kai reikalas, brolau, iškyla, niekas nežiūri 
specialių mokslų. Kas karininkai, sakyk? Berneliai, !

TREJI METAI

1.

Iš tikrųjų krašte buvo ramu., lyg po didelės aud
ros, kai debesys išsisklaido, padangė prašviesėja, o 
žmonės laimingai skuba į visas puses, kad atsigrieb
tų laiką, kurį pratūnojo, pastogėse išsislapstę. Vokie
čių kareiviams iš kelio lenktis nereikėjo. Gyventojų

profsąjungos komitetą, bet mūsų Zinevičiaus darbas.
Tik Matukoniai liko nepajudinti. Pasiaurai taip 

pat sėdi savo vietoje, nors senis nerimauja, kad fab
rikas dar iki šio laiko nepradėjęs veikti. Už tai žmo
na skalbykloje pluša nuo šviesos iki šviesos.

Vieneri metai... Nuėjo kaip audra, lyg viesulas ir tiek. Karo metu reikia geros galvos ir drąsos. O 
per miškus nusirito. Kad jie niekados nesugrįžtų! man tų dalykų nestinga. Jaučiu, kad mane už nuo-

i

Bet Jonuška, su nelaime paviršutiniškai apsipra
tęs, padėtimi nesidžiaugė.

— Nemanau, kad leistų mums savarankiai tvar
kytis, — protavo jis. — Nors vokiečiai kalba apie 
greitą 
Čiulps 
gal ir 
tautos

i mums
pasiruošusiems. Ką žinai, gali vėl prireikti savanorių 

i šauktis.

karo pabaigą, daug vai daug jos nesulauks, 
mus, kiek išgalės, paskutines sultis išspaus, 
visai išnaikins. Nacių politika siekia vienos 
pasaulyje. Ar pavyks, — kita kalba, tačiau 
reikia ne tik atsargiems būti, bet ir viskam

(Bus daugiau)
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TARIAMOJI AMERIKA

P. GAUČYS

bandymai, kaip veiktų tokia 
sistema, dar nėra nė pradėta. 

Dėlto vargiai galima patikė
ti pasirodžiusioms žinioms, kad 
jau už kelių dienų turėsime sa
vo namuose televizijos paveiks
lus tiesiog iš Europos.

RYŠIAI TARP JAV IR EUROPOS

Satelito Telstar perduoti į JAV televizijos vaizdai. Viršuje — so 
lįste Michelle Arnaud. Apačioje britų pašto inžinierius Charle: 
Boothe (antras iš kairės) kalba JAV žmonėms.

(Atkelta ’š 3 psi.) jis turi turėti bangos sustipri
nimo įtaisus ir kitokius įrengi
mus, kurie turi būti patvarūs 
ir dėlto yra brangūs. Tuo tarpu 
kosminiai spinduliai ir mikro- 
meteoritai gali juos bematant 
erdvėje pagadinti Tai ne kabe
lis vandenyno dugne! Be to, to
kių satelitų prireiktų tarp 30 
ir 50, norint pasiekti nuolatinį 
telekomunikacijos sistemos vei
kimą. O nors vienam iš jų “išė
jus iš rikiuotės”, telekomunika
cijoje susidarytų spraga, kurią 
reikėtų atitaisyti, paleidžiant 
naują satelitą.

Kaip yra parodęs pirmo tokio 
satelito Telstar paleidimas lie
pos 10 d., iki praktiško idėjos 
įgyvendinimo dar daug trūksta. 
Bet suinteresuotos telekomuni
kacija bendrovės mano, kad to
lesni patobulinimai leis sukurti 
tuo keliu ir finansiškai apsimo
kančią telekomunikacijos siste
mą. Tik šiuo tarpu dar galvo
jama ir apie vadinamą sinchro
ninę sistemą, kuri būtų suda
ryta tik iš trijų satelitų, skrai
dančių aplink žemę 22,300 my
lių nuotolyje nuo jos ir tokiu 
greičiu, kad pilną orbitą aplėk
tų per 24 valandai. Tuomet nuo 
žemės tie satelitai atrodytų 
bą vienoje vietoje, ir iš jų

i dijo ir televizijos bangos pa- 
aiolrHl ofortą t rP n i 7.PTYIPR '

Transatlantinis telegrafas, ple 
čiantis ryšiams tarp Amerikos 
ir Europos, susiduria su vis di
desniais sunkumais, patenki
nant kylančius reikalavimus. 
Dar sunkesnėje padėtyje šiuo 
požiūriu yra transatlantinis te
lefonas. Pasikalbėjimų skaičius 
greitai auga. Netrukus gali pri
reikti naujų kabelių nutiesimo. 
O ir turimų tvarkoje išlaiky
mas sudaro nemažas išlaidas.

paėmus pora ypatingai reikš- i 
mingų ir Amerikos gyvenimą >• 
atskleidžiančių pavyzdžių. Vie- • 
nas nuostabiausių bruožų JAV 
yra labai didelis atvirumas ir 
diskusijos apie faktus ir pro
blemas, kurie kitose šalyse lai
komi paslaptimis. Pav., Ame
rikos valdžia niekad neužmirš-; 
ta plačiai pagarsinti ketinamo ■ 
satelitų ar raketų paleidimo— | 
nesvarbu ar jie būtų sėkmingi, 
ar ne. Kaltinimai JAV ar ad
ministracijos, įskaitant augš-. 
čiausius pareigūnus, laisvai, 
spausdinami ir komentuojami | 
laikraščiuose bei žurnaluose, 
dedamos netgi ir Chruščevo 
nesutrumpintos kalbos. Prisi-1 
pažinimas šnipinėjus U-2 inci- Į 
dente ir aiškus amerikiečių ne
smagumas bei varžymasis, kad i 
iš pradžių faktai buvo nuslėp
ti — Europoje aiškinami kaip 
didžiausias naivumas ir netgi 
beprotybė. Lygiu būdu Ameri
koje prisipažįstamą prie parti
nių klaidų. Visa, kas liečia se
gregaciją, pilietinių teisių lau
žymą, negrams ir meksikie
čiams taikomus skriaudžiamus 
atlyginimus — viešai diskutuo 
jama ir dažnai persūdoma.

JAV yra statistikos šalis.
Kitose valstybėse ji reta ir ne
tikra, o kur patikima, ji nepri
einama tik specialistams, tuo 
tarpu kai JAV ji yra bendras 
žinojimas, visų rūšių statisti
ka viešai skelbiama ir plačiai 
komentuojama. Ji išplatinama 
visam pasauly. Kiekvienas ži
no kiekai negrų buvo atimtos 
balsavimo teisės, kiek daug iš- 

Į eikvojimų JAV buvo padary
ta, kiek girtų vairuotojų suim
ta, kiek New Yorko augšt. mo 
kyklų mergaičių yra nėščių, 

! kiek daug žmonių skaito par- 
nografinę spaudą, kiek nelega
lių porų gyvena krašte. Visi
'tie skaičiai atrodo įspūdingi, 
i dideli; jeigu svetimšalis skai
tytojas juos palygina su jam 
asmeniškai žinomais neskait
lingais atvejais, jis lengvai

I

Amerikai patapus pasaulio 
laisvės čempionu, dėl tokios ar 
kitokios jos laikysenos užsienio 
ir vidaus reikaluose ji smarkiai 
kritikuojama, vienais atvejais 
teisingai ir pagristai, bet, gal, 
daug dažniau ji užsipuolama 
neteisingai ir nepagristai. Tuo 
atžvilgiu labai būdingas ir įdo
mus filosofo Julian Marias pa
sisakymas, neseniai tilpęs Fo
reign Affairs Žurnale. J. Ma
rias turėjo proga gerai pažinti 
Ameriką, nes ilgesnį laiką pro
fesoriavo Harvardo, Yale ir ki
tuose universitetuose ir savo 
įspūdžius išleido atskira knyga.

Tauta, rašo J. Marias, suda
ro labai komplikuotą tikrovę, 
nors kartu ji yra ir labai pa
prasta tikrovė ir tai esanti jos 
vienumo sąlyga. Kiekviena tau
ta turi savo asemnybę, savo 
paveikslą, kurį tačiau nelengva 
pažinti. Ypatingai esą sunku 
pažinti tikrą JAV-bių paveiks
lą. Europos kraštų paveikslai 
susidarė labai iš lėto. Europie
čiai šimtmečiais kartu gyveno 
tarpusavy bekovodami, nekęs
dami, mylėdamies, rungtyniau
dami ir stebėdamies. Tuo tarpu 
JAV-bių paveikslas daugeliu 
atvejų yra atsitiktinis. Dar ne
seni tie laikai kada žinios bū
davo labai šykščios dėl didelių 
atstumų ir tikro susidomėjimo 
stokos. Dabartiniais laikais 
mes turime perdaug informaci
jų, dažnai prieštaringų, nevie
nodo patikimumo, iš įvairių 
šaltinių.

Visų tu informacijų išdavoje 
amerikiečių tautos paveikslas 
nepatampa labai ryškus. Tau
tos augimas buvo toks smarkus, 
kad amerikiečiams nebuvo įma
noma tuo pačiu spartumu sek
ti šalies raidą kartu su dau- 
giapusiškos ir besikeičiančios 
tikrovės apraiškom. Ir kadangi 
kiekvienos tautos paveikslas 
dalimi esti sudarytas iš svetim
šalių susidaromo, kaip atspin
džiai veidrodyje, vidutinis ame
rikietis susipainioja tuose ne
pastoviuose ir dažniausiai ne
teisinguose atspindžiuose, ko
kius jis priima iš užsienio.n

Daugelis amerikiečių, netgi 
ir inteligentų, mažai tepažįsta 
JAV-bes. Antra, vis didėjanti 
JAV įtaka Europoje prade
dant 1945 m., neleidžia teisin
gai interpretuoti daugybę įta- j 
kų, kad jos atatiktų seniau su 
sidarytam paveikslui. Ir tre
čia, JAV struktūra tokia skir
tinga nuo Europos tautų, kad 
betkokia informacija gali būti 
išimta iš konteksto ir atatin
kamai klaidingai aiškinama.

Viena didžiausių klaidų yra 
JAV laikymas “šalimi” ar “tau 
ta” Europos pavyzdžiu. Fede
ralinė Vyriausybė su įvairiais 
padaliniais, santykiai tarp Wa- 
šingtono ir valstijų, sostinės 
reikšmė tautai, spaudos vaid
muo, vienodumo ir įvairumo 
kunkcijos politikierių įtaka 
Amerikos gyvenime, reklama 
ir kritika, valstybės kontrolės 
priemonės visuomenei
tai mažai teturi panašumo su 
Europos ar kitų kontinentų 
atatinkamom institucijom ir 
būkle. Kitatautis, beskaityda
mas žinias apie JAV dažnai 
stebisi ir nesupranta, nes jis 
jas lygina su savo kraštu ir ne 
gali įžvelgti ką iš tikrųjų tai 
reiškia.

Tai galima pademonstruoti

Dėlto suinteresuotos šio kraš
to bendrovės paskutiniais me
tais ėmėsi intensyvių tyrinėji
mų, ar negalėtų būti čia panau
doti skraidantieji aplink žemę 
satelitai, aprūpinti tam tikrais 
įrengimais. ECHO satelito pa
galba buvo įrodyta, kad paleis
tas dideliame aukštyje nuo že-l 
męs -satelitas gali atstoti ban
gų skleidimo požiūriu tokio pat 
aukščio televizijos ar radio sto
tį. Tai davė vilčių telekomuni
kacijos problemą patenkinamai 
išspręsti.

Tačiau iki galutinio spren
dimo dar vis toli

plečia plyšį tarp aiškinimo ir 
tikrovės, čia prisimintinas vie
nas ispanų ūkininkas, kuri lai- 

. ką gyvenęs Napoly ir sugrįžęs

< Chuck McKinley iš Sr. Ann, Mo. 
| — antras savo gerumu teniso žai
dėjas JAV-se rodo, kaip reikia 
laikyti teniso raketę.

Spaudoje ir gyvenime
visa

i 
!

(Atkelta iš 3 psl.) 
sąjungos vadovybė ir dabar 
sako atitaisyti skriaudą.

A. Fokas 
B. Jurkevičius

atsi-

mimirnT

MEILE IR LAIME
Šitokiu pavadinimu patraukli 

Juozo Prunskio knyga išėjo iš 
tpaudoa. Joje svarstoma vyro ir 
žmonos darnaus sugyvenimo klau 
almai, tėvų ir vaikų santykiai, o 
taipgi — būdo savybės, garantuo
jančios laimę gyvenime. Knyga su 
daugybe pavyzdžių, skaitoma leng 
vai. kaip romanas. Turi

Kaina 82.
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įgauna įspūdį, kad JAV reika-t priartėję prie tiesos, jie pra- 
lai itin blogi. Bet jeigu jis bū
tų pilnai informuotas, jis gal 
susidarytų visai priešingą nuo 
monę.

Visi Amerikos laikraščiai kas į savo kaimą, niekas nenorėjo 
mėnuo spausdina žinias apie jam tikėti, kai jis sakė, kad 
kainų ir pragyvenimo pabran-Į ten esąs kalnas, kurio viršūnė 
girną. Visi žinome, kad jeigu rūksta. 
1947-49 m. jos lygios 100, tai: Tr:— ’ 
dabar jos siekia 127 ir dalelytę. 
Kitur mes to nežinome ir gal
vojame, kad jos pasiekė 500 ar 
600. Kitas labai plačiai disku
tuojamas dalykas yra nedarbas. 
Dažnai paduodami skaičiai ir 
jie diskutuojami užsienio spau
doje, kuri retai paruoda kitų 
kraštų skaičius ir skaitytojas 
susidaro vaizdą, kad “nedar
bas” ir “bedarbis” yra tas pats 
ką prancūzų “chomage” (laiki
nas nedarbas) ir “chomeur” 
(bedarbis) ar ispanų “paro” ir 
“parado”. Ne visi amerikiečiai 
ir labai mažai europiečių žino, 
kad kiekvienas, kuris per pas
taras kelias savaites neturėjo 
darbo ir jo ieško, yra įrašomas 
į Amerikos “bedarbių” statisti
ką, nors jis būtų visai jaunas 
ir niekad anksčiau nedirbęs, 
nepaisant lyties, amžiaus ir tt.

Reikia pasakyti, kad JAV 
vyrauja tikrumo klimatas. Čia 
netvirtinama, kad visa kas pa
sakoma ar parašoma yra tikra, 
toli gražu ne. Bet tai reiškia, 
kad melas yra “išimtis”, ir kad 
tikrumas vyrauja. J. Marias tai 
laiko viena didžiausių JAV tei
giamybių, nuostabia jos visuo
menės savybe. Ir tai svarbu 
turėti galvoje norint teisingai 
spręsti apie kokį reikalą. Dau
gelis europiečių užmiršta, kad 
nuotolis tarp žodžių ir faktų 
Amerikoje yra nepaprastai 
trumpas. Jie automatiškai da
ro perdidelę nuolaidą ir užuot

Kad atsimušusi arba paleis
ta nuo satelito banga galėtų 
pasiekti iš vieno kontinento ki
tą, satelitas neturi būti arčiau, 
kaip du šimtai mylių nuo žemės, siektų gerą trečdalį žemės 
Garso bei paveikslo aiškumui viršiaus ir atvirkščiai. Tačiau 
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K. BUTKUS
Aluminijaus išdirbiniai 

namu pagerinimui 
PRospect 8-2781

J

Visuotinis nepasitenkinimas 
Amerikos diplomatais, anot Ma- i 
rias, kyląs todėl, kad JAV pir
mą kartą istorijoje taiko savo 
naminius būdus tarptautinei 
scenai. J. Marias galvoja, kad 
ateity tai duosią nuostabių vai
sių. Taip pat jis tiki, kad daug 
amerikiečių valstybininkų bei 
diplomatų klaidų kyla todėl, 
kad jie laiko tuos kelius visų 
pripažintais ir neįsisąmoniną. ■ 
kad tarptautinėje plotmėje jų 
taikymas reiškia didžiausią 
naujovę, neabejotinai rizikingą 
ir toli siekiančią.

(
(Bus daugiau)
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NAMAMS PASKOLOS
ŽEMIAUSIU

NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ

NUOŠIMČIU
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

DINGO KINAS
Kad iš karto būtų dingęs išti

sas 400 vietų kino teatras, dargi 
su dviem žiūrovų salėmis, tai 
kurgi girdėta? Ir vis dėlto tai 
atsitiko kaip tik Vilniuje. Tačiau 
papasakosime viską iš eilės. Tai 
buvo dienos metu, šviečiant sau
lei. kaip sakoma, vidur dienos, ir 
tokioje miesto vietoje, kur gau
siausia žmonių. Vilniuje, Karolio 
Požėlos gatvėje Nr. 34, buvo baig
tas statyti naujas kino teatrag su 
dviem salėmis. Apie tai buvo pra
nešta spaudoje. Ar reikia sakyti, 
kokį gerą jausmą sukėlė šis pra
nešimas.

Bet džiaugsmas, kaip sakoma, 
buvo per ankstyvas. Jį užtemdė, 
kad ir kaip keista, pati... Kultū
ros ministerija. Naują kino teat
rą buvo nutarta laikyti ne kino 
teatru, o bibliotekiniu kolektoriu
mi. O jeigu taip, tai dvi kino sa
lės, užuot kasdien ir kas vakarą 
priimdamos 400 kino žiūrovų, ta-

po sandėliu. Taip ir “dingo” kino 
teatras. Mes, žinoma, mėgstame 
ir gerbiame knygas, bet kino te
atro pavertimas knygų saugykla 
mums atrodo keistas.

Spręskite patys, jau dveji me
tai Kultūros ministerijos atsto
vai beveik kasdien mato žiūrpvų 
eiles prie kino teatrų ir nesijau
dindami praeina pro jas. 1961 me- 

j tų gruodžio 27 dieną Lietuvos 
TSR Ministrų Taryba pažymėjo, 
kad, bibliotekiniam kolektoriui už
ėmus naujo kino teatro 
gyventojams sunkoka 
norimus filmus, daroma 
džetui. Buvo pasiūlyta
metų balandžio 1 d. perkelti ko
lektorių j knygų bazės patalpą, 
o kolektoriaus užimamas dvi kino 
sales naudoti pagal paskirt). Ar 
Kultūros ministerijos atstovai 
įvykdė šį nurodymą? Nė piršto 
nepajudino. Šis įgeidis atsieina 
valstybei apie 100 tūkstančių rub- 

»r metus, o šimtai kino žiū- 
kasdien neturi galimybes pa

matyti kino filmą. Štai — visiems 
visiškai aišku, kad Vilniuje kinų 
per maža, o čia dar nelemtas 
daiktas — vidury miesto “dingo” 
kino teatras...

F. Vaicekauskas, 
T. Tustanauskas

patalpas, 
pamatyti 
žala biu- 
iki 1962

i

I 
I

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.

JUSTIN MACKIEWICH Sr. 
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEWICH Jr, 
President

STANĮ) AKI)
M <1)1 ’

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas
128 pusi. Kaina $1.00

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS

4545 West 63rd Street
Chicago 29, Illinois

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta ištaiga 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%%

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 
fieštad nuo 9 iki 12:30 p. p.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Chicago 36, Illinois GRovehill 6-75756245 South Westem Avenue.
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJE

i

Svečias iš Clevelando dr. V. Ramanauskas gauna nurodymus iš 
Los Angeles skautų rajono vado VI. Pažiūros, kaip atvykti į 
skautų gegužinę. Vidury V. Aleksandriūnas.

L. Kančausko nuotrauka

Armono ir Dabšio duetas

Pavergtųjų tautų 
programos meninėje 
lietuvių pasirodys P. Armono 
ir V. Dabšio čelio duetas. Jiems 
akompanuos jauna pianistė Rai
monda Apeikytė.

Los Angeles Pavergtųjų Tau
tų Komitetas minėjimą vistiek 
ruošia su plačia įvairių tauti
nių grupių atliekama menine

minėjimo 
dalyje iš

t. LIETUVAITĖ, KURI... TRAUKIA

KRAUJĄ IŠ VYRŲ
Lydėdama pas ją pasikalbėti, na koks tai žmogus, siūlydamas 

dr. O. Vaškevičiūtė vis sakė: savo kokiam artimajam kraujo.
— Graži ji, ta mūsų Danutė 

Kuprionytė. Graži...
Atradome ją Sv. Kryžiaus li- 

igoninės “kraujo banke”. Čia ji 
i per devynetą mėnesių jau yra 
ištraukus arti 1,000 pančių krau 
jo. Žinoma, vis daugiausia iš 
vyrų. Kažkaip — jie daugiau 
duoda, o ir maloniau esą iš vy
rų paimti. Anksčiau mūsų Da
nutė Champaign kraujo banke 
dirbo dvejus metus. Iš viso jau 
yra ištraukusi gal netoli penkių 
tūkstančių pančių kraujo.

Dabar jos žinioje Chicagoje, 
Šv. Kryžiaus ligoninėje, kraujo 

Į banke nuolat yra apie 50 pan
čių kraujo. Stovi jis metalo šal-

I

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. liepos mėn. 17 d. 5

MŪS KOLONIJOSE
Baltimore, Md.

mentą priims Šv. Kazimiero pa- dytuve su stiklo durimiSj pro 
rapijos bažnyčioje rugpiūčio 11 kurias matyti plastikiniai per- 
d. Abu jaunieji yra visos kolo
nijos mėgiami ir gražiai prog
resuoją solistai, taip pat veik
lūs kolonijos visuomeninio gy-

■ venimo dalyviai.

jame kepenų ligų, venerinių li
gų ar kitų užkrėtų. Į patį krau
ją jokių priemaišų nepilama. Pa 
tikrinama, kad duodamas krau
jas atitiktų ligonio kraujui. 
Kraują į gyslą suleidžia gailes
tingoji sesuo, tiesiai iš to plas
tikinio maišelio, šaltą iš šaldy
tuvo. Laša pamažu ir nesijau-

Jonui Lietuvnikui 80 m.

Prie to indelio pridėtas ir stiklo 
vamzdelis su to paties žmogaus 

F. Palubinskas su žmona Sau- krauju — visokioms analizėms, 
le liepos 9 d. išvyko į Chicagą. 
Feliksas čia per trumpą laiką 
labai sustiprino moksleivių atei-

Los Angeles -kautės - paukštytės milžiniškų medžių pavėsyje su
eigoje .liepos 8 d. įvykusioje skautų gegužinėje.

L. Kančausko nuotrauka

Girdžiu Danutė jį instruktuoja:
— Prieš kraują duodant, ne

bus galima visą parą gerti svai
galų, 12 valandų reikia neval-

| gyti riebalų ir kitokių pieninės 
produktų, 4 vai. nevalgyti jokio 
Kieto maisto...

Atėjęs kraujo davėjas išklau 
sinėjamas, ar laikė tą "pasnin
ką”, ar nėra sirgęs pavojinges
nėmis ligomis, patikrinamas jo 
kraujo spaudimas, pulsas, ištiria 
mas kraujas. Tada guldo į love
lę ir varo į gyslą adatą. Per 
5 -10 min. pribėga pantis krau
jo. Po to jam duoda kavos ar 
ko šalto išgerti. Vėl patikrina 
kraujo spaudimą ir paleidžia. 
Būna atsitikimų, nors retai, kad 
nualpsta. Tenka gaivinti tokį.

regimi maišeliai su žmonių krau — Vienas apalpo dar nespė
ju. Raudonieji rutuliukai žemyn jus baigti panties kraujo iš- 
nusėdę, o plasma — paviršiuj, traukti, — pasakoja Danutė. — 

---- ui.— Daviau jam amonijos pauosty
ti, šaltą rankšluostį ant kaktos 
dėjau. Pagalvėlę ištraukiau iš 
po galvos ir pakišau po kojo
mis, kad kraujas smegenis ge
riau gaivintų. O kiek iš jo krau
jo gauta, teko išpilti — nesau
gu.

— Ar nekenkia sveikatai krau 
jo davimas?

— Jei žmogus sveikas, tai, iš 
jo paėmus pantį kraujo, jis 
maždaug netenka apie 10 pro
centų savo turėto kraujo. Tai 
nekenkia sveikam žmogui. Vie- į 
nas toks kraujo davėjas pasi-' 
gyrė net 24 kartus davęs. Tik 
reikia išlaikyti 3 mėnesių tar
pas, kad kraujas vėl tinkamai 
atsipildytų.

— O kaip suleidžiate kraują 
ligoniui?

Danute Kuprionytė'

Pasveikinti buvo at- 
New Yorko 
p-kas V. Abraitis ir 
A. Senikas, iš Phila- 
— ALTS Skyriaus p-

ALT

I

įteikė sukaktuvininkui gražų lie
tuvišką kryžių
apyl. dovaną. Dar sveikino ir lin 
kėjo sukaktuvininkui ilgiausių 
metų dr. A. Butkus ir adv. N. 
Rastenis. J. Lietuvnikas padė
kojo visiems už gražius žodžius 
ir vaišes.

Smuikininkė Brigita Pumpo- 
lytė iš Philadelphijos, akompa
nuojant Elenai Juškauskaitei - 
Bush, tobulai išpildė Mendelso- 
no koncertą ir Saint Saenso 
rondo. K. P.

Baltimorės

kad tyrimams nebereikėtų to 
maišelio atidarinėti ir taip bū
tų geriau apsaugoma nuo bak
terijų.

Baltimorės lietuviui veteranui 
Jonui Lietuvnikui joninių išva
karėse baltimoriečiai surengė 
šaunų pobūvį jo 80 m. amžiaus 
sukakčiai ir 80-sioms vardinėms 
paminėti, 
vykę: iš 
Sąjungos 
vicepirm. 
delphijos
kas J. Cesonis, iš Clevelando — 
Dirvos redaktorius J. Čiuber- 
kis, iš VVashingtono — inž. Pr. 
Zunde. Be to — iš Philadelphi
jos smuikininkė p-lė B. Pum- 
polytė.

Minėjimą pradėjo A. Cesonis. 
Programą vykdyti pavedė va
karo vedėjui M. Karašai, iš ku
rio pranešimo paaiškėjo, kad 
sukaktuvininkas Jonas Lietuv
nikas, gimęs 1882 m. birželio 
24 d. Viščiakaimy, Vilkaviškio 
apskr. ir valse., pačioj jaunystėj 
— 1903 metais atvyko į Ame
riką. Iš pradžių dirbo baldų 
fabrike, paskui bandė anglių 
kasyklose, vėliau išmoko siuvi
mo amato, kuriame ir išbuvo

SU NAUJAIS PAPILDY
MAIS LEIDINYS!

programa. Vyr. kalbėtoju pa
kviestas televizijos žinių komen
tatorius prof. Fishcris.

Minėjimas įvyks liepos 22 d.
2 vai. 30 min. p. p. Ukrainiečių 
kultūros 
Melrose

centro salėje, 4315 
Avė.

TRUMPAI

dr. J. J. Bielskis de-
suvažiavimo proga

tininkų veiklą. Saulė, aktyviai 
dalyvaudama visuomeniniame 
darbe, spėjo paruošti ir magist
rės laipsnį iš chemijos.

Kons.
šimtmečio
pakeltas ALS Ramovės garbės 
nariu. Ta proga centro valdy
ba konsulą pasveikino ir apdo
vanojo 10-ties metų veiklai at
žymėti s-gos jubiliejiniu leidi
niu.

Inž. J. Jodelė su šeima liepos 
13 išvyko atostogų į Rytus. Ti
kisi pasiekti Chicagą ir daly
vauti Amerikos Lietuvių Tary
bos suvažiavime. Vn.

AMERIKIETES IŠTEKA 
PERJAUNOS

Rimtautas I>abšys ir Birutė
Reivydaitė moterystės sakra-

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

TV RADIJAI. HI-F'I. VRSINTUVA1 
Pardavinud-tatsyniai Sek. uždaryta

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymas. 
Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W.
63 r d St„ Chicago 29, UL '

JAV Statistikos Biuro duome 
nimis šio krašto merginos ište
ka labai jaunos, net perjaunos. 
Iš 1,600.000 merginų, ištekėju
sių pereitais metais, maždaug 
pusė buvo nepilnametės, o apie 
400,000 iš jų buvo jaunesnės, 
negu 18 m. Per 20 tūkstančių) 
JAV mergaičių ir berniukų, su
situokusių pereitais metais, bu
vo vos 12 -15 metų amžiaus.

Iš 100 merginų, ištekėjusių 
dar nesukakus 18 metų am
žiaus, 40% buvo nėščių. Pasta
rųjų 32% išsituokė per pirmuo
sius penkerius metus. Didelis 
skaičius vaikų, gimusių iš tokių 
jaunų išsituokusių moterų, vė
liau patenka į pataisos namus 
arba kalėjimus.

Statistikos duomenys parodo, 
kad kuo vyresnės išteka, tuo 
yrj mažiau ištuokos atvejų.

/

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI
MARLBOROUGH’S LITHUANIAN SELF-TAUGHT, by M. Va- 

riakcjytė-Inkenienė, Išleido Lithuanian Catholic Press Society, 
Chicago 29. III. Antras leidimas. Knyga, padedanti pačiam iš
mokti lietuviškai. Chicago, 1958 m. 144 psl........................ $1.25

POPULAR LITHUANIAN RECIPES, compiled by Josephine J. 
Daužvardis. Antras pataisytas leidimas, išleido Lithuanian 
Catholic Press Society. Chicago, 1958 m. 128 psl...........$2.00

JAUNAS AKORDEONISTAS, Povilas Cetkauskas. Pradinės 
akordeonistams žinios ir daugelis melodijų su gaidomis. Išleido 
J. Karvelis, Chicago, 1958 m. 112 psl..................................... $3.00

ŠVENTOJI VALANDA, Nakties adoracijai namuose. Parašė 
Knn. Mateo Craw le.v-BOevey, vertė M. Pulauskas, MIC. Tėvų 
Marijonų leidinys, 1958 m. 64 pusi. Kaina................... 25 centai

į čia, kad šaltas. Jei šildytum,
raudonieji kraujo rutuliukai i iki išeinant į pensiją. Ilgą laiką 
sprogtų. Kol suleidžiama kraujo buvo lietuvių sukurtos Staty- 
pantis, praeina pusvalandis ar bos ir Paskolų b-vės pirminin- 
valanda. Kiek man žinoma, dau ku. Vėliau gerai sekėsi, įsigijus 

’ giausia kraujo buvo suleista 27 maisto krautuvę. Jam rūpėjo Ke
pantys vienam pacientui. Už tuviška veikla, 
duodamą kraujo pantį pacientas 
moka 25-35 dol., pareina nuo 
kraujo rūšies. Vieton užmokes
čio dažnai draugai, giminės li
goninei atpildo savo krauju — 
po dvi pantis už kiekvieną su
naudotą. Kitaip — ligoninė pri
stigtų. Kraujas leidžiamas li
goniui, jei jis pavojingai krau
juoja. jei ligonis anemiškas — 
žemas skaičius raudonųjų krau

— Prieš leidžiant padaromos j° rutuliukų, kurie nešioja po 
analizės, nustatoma, kokiai rū- visą organizmą deguonį,

~ ‘ *-A

Šaldytuvas kraujui
Taip šaldytuve žmogaus krau 

ją galima išlaikyti iki trijų sa
vaičių. Jei po to lieka nesunau
doto, siunčiama į vaistų gami
nimo įstaigą, ir čia iš to kraujo 
daroma plazma, kuri jau gali iš
stovėti iki poros metų. Raudo
nuosius gi kraujo rutuliukus ten 
ka paleisti į kanalizaciją. Būtų 
rizikinga juos pasenusius įleisti 
žmogui. Šaldytuve, kur laiko
mas kraujas, šalta, kad tik iš
silaikytų kraujas dar nesušalęs 
į ledą.

Kaip imamas kraujas 
Mums besikalbant paskambi- šiai kraujas priklauso, ar nėra tą.

I — Kaip Jums patinka 
darbas?

— Labai patinka. Laborato
rinis darbas man prie širdies. 
Čia vis įvedami nauji metodai. 
Pvz. dabar adatas, tuos plasti
kinius maišelius kraujui tik vie
ną kartą pavartojam ir metam. 
Ligoninės taip daro, kad būtų 
kuo saugiausia nuo užkrėtų. Ste 
rilizavimas kartais gali nepaša
linti visų užkrėtų, o ligoniui čia 
gyvybės ir mirties klausimas.

Dabar Šv. Kryžiaus ir kitose 
ligoninėse yra sudarytos specia
lios galimybės :— vadinama koo 
peratinė pagalba. Jei vienas šei 
mos narys duoda pantį kraujo, 
tai paskui visa šeima (ir vaikai 
iki 19 m.) gali per metus iš bet 
kurios ligoninės JAV-se, pri
klausančios tam planui, gauti 
kraujo, kiek tik jiems transfū- 
zijų reikėtų. Jeigu šeimoje tik 
vyras su žmona, tai viena krau i 
jo pantis, kurio nors iš jų duo- Į 
ta, garantuoja jiems reikiamą 
kraujo kiekį dvejiems metams. | 
Gi pavienis žmogus, davęs pan- į 
tį kraujo, galės per 4 metus 
gauti kraujo transfūzijų, kiek Į 
bus reikalinga.

Danutė džiaugėsi, kad Chica
goje daug smagiau gyventi; čia 
daugiau draugiškumo. Ir čika- 
giečiai ja džiaugiasi. Malonu bu 
vo ją matyti parengimuose su 
tautiniu kostiumu, dalyvaujan
čią organizacijų veikime.

Dabar ji adata vis į gyslą 
taiko, bet nereikia abejoti, kad 
netrukus pasieks ir kurio nors 
pačią širdį. Ji tokia smagi, kul
tūringa, lietuviška, nuoširdi 
mergaitė. J. Pr.

i

Kun. S. Yla ir kun. J. Jančius uždega laužą Atlanto rajono jau
nųjų skautų-čių šventėje liepos 7 d. tėvų marijonų sodyboje Ma- 
rianapolyje. E. Meilaus nuotr.

JIJ' .

LIETUVIŲ SUSIARTINIMO ŠVENTĖ

mais

PreL P. Jūras, Nek. Pr. Mari
jos Seserų Rėmėjų c. v. pirmi
ninkas, ryšium su tradicine lie
tuvių susiartinimo švente Put- 
name, taria žodį lietuviams:

“Jau ne tik Naujoje Anglijo
je, bet ir plačiosios Amerikos 
lietuviams yra žinomi Putnamo 
Nekaltai Pradėtosios Švč. Mari- « 
jos Seserų gražūs darbai reli
ginėje ir tautinėje dirvoje.

Tarp kitų darbų jau dauge
lis metų yra rengiamos vasaros 
mergaičių stovyklos, kuriose 
gabių, prityrusių ir pasišventu
sių seselių vadovybėje mergaitės 
ne tik poilsiauja, pramogauja, 
bet ir išmoksta įvairių dalykų, 
būtinų katalikėms mergaitėms. 
Stovyklos užbaiga virsta tikra 
švente ne tik pačioms mergai
tėms, bet ir jų tėvams bei atsi
lankiusiems svečiams, kada yra 
parodomi stovyklavimo darbo 
vaisiai.

Atsilankymas į stovyklos už-j

baigos šventę yra tarsi atlygi
nimas seselėms už jų įdėtą 
darbą, už jų pasišventimą dirb
ti Dievo ir tautos tarnyboje, 
kam jos aukoja visas savo jė
gas.

Todėl kviečiame į Putnamo 
stovyklos užbaigos šventę ne 
tik stovyklaujančių mergaičių 
tėvus, gimines, artimuosius, bet 
ir visus lietuvius, kuriems yra 
brangūs religiniai ir tautiniai 
idealai.

Taipgi čia turėsit progos pa
matyti seselių sodyboje naujai 
įrengtus Kryžiaus Kelius ir pri
siminti buvusį Tėvynėje nuo
širdų lietuvių bendravimą ge
gužinėse. Jei kas jaučiasi pri
slėgtas, vienišas, tėvynės ilge
sio varginamas, čia bus geriau
sia proga išsiblaškyti, nuotai
ką pataisyti.

Kas tik gali važiuokite į Put- 
namą liepos 29 d. sekmadienį. 
Nesigailėsite”. i

KNYGA REIKALINGA KIEK- 
VIENAM PILNAMEČIUI 

DARBININKUI !

Savo lėšomis 
skelbė per lietuvišką radijo va-. 
landėlę gražius pranešimus apie 
reikalą lietuviams organizuo
tis ir veikti. Nesigailėjo lėšų 
paremti organizacijas. Yra au
kojęs: Vilties d-jai 800 dol., Va
sario 16 Gimnazijai 500 dol., 
pasižadėjo paremti LB ir Bal
tą. Lietuvos Nepriklausomybės 
laikais paskyrė 200 dol. Žemės 
Bankui steigti, 100 dol. Saulės 
gimnazijai ir 100 dol. paskolos 
lakštams pirkti. Vakaro vedė
jas M. Karaša įteikė sukaktu
vininkui adresą.

Sveikindami sukaktuvininką, 
kalbėjo V. Abraitis, A. Seni
kas, J. Čiuberskis, inž. Pr. Zun
de, S. Medelienė. D. Klimienė

šitoks•T

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 Power. • $2,795.00

1961 CHEV. IMPALA
4 Dr. H.T. ..................  $2,095.00

1961 OLDSMDBILE
STARFIRE .............. $2,995.00

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

IEŠKO GAILESTINGŲ 
SESERŲ

VVest Side Veteranų ligoni
nei, 820 S. Damen av., reikalin
ga gailestingų seserų. Jų meti
nė alga yra nuo $4,760 iki $5,- 
790. Aplikantai gali šaukti Miss 
Lillie Brovvn, telef. TAylor 9- 
2800.

I

KOKIE YRA SUNKOS — PAVO
JINGI DARBAI, prie kurių leidžia
ma samdyti tik turinčius 18 metų 
amžiaus? Ir daugiau žinių suinte
resuotieji asmenys gali rasti kny
gelėje —

FEDERALINIAI DARBO 
SAMDOS (STATYMAI 
8paudat paruošė Pr. fialas

Knygelėj klausimų Ir atsakymų 
forma yra išaiškinti veikiantieji 
JAV-bese federaliniai darbo samdot 
Įstatymai. Knygeles kaina 40 cento-

Pinigus su užsakymais siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. 63rdSt,
Chicago 29, Illinois

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto, šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
»:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
715* So. Maplewood Are- 

Chicago 2>, III.

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

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

PASINAUDOKITE
“DRAUGO” SPAUSTUVĖS

PATARK AVIM U
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškeanėe spaustuvės 
visoje Amerikoje-

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas 
knygas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikš
mingiems gyvenimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos dar
bų, kurių dienraščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.

DRAUGAS turi atlikti daug spaudos darbų, kad galėtų 
išsilaikyti ir daryti pažangą. Kiekvienas spaudos darbas, 
duotas DRAUGO spaustuvei, yra parama dienraščiui.

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei 
ritus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gy
venimą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaus
tuvei.

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL — TEL. LU 5-9500
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Bridgeville, Pa.
Metinė šventė ir bazaras

Šv Antano parapijos sodybo- | 
je. liepos 30 - rugpiūčio 4 dd_. • 
yra rengiama metinė šventė ir 
bazaras. Kiekvienais metais ap- 
sialnko gausus skaičius lietuvių 
iš visos Pittsburgho apylinkės. 
Tikimasi, kad ir šiais metais nei 
vienas nebus apviltas, nes šven
tės komitetas, vadovaujamas 
energingo mok. Edvardo Ale- 
liūno, jau visas mėnuo, kai ren
giasi ir suka galvas, kaip ge
riau priimti visus svečius ir

di-Muz. Arthur Fiedler, Bostono Pops koncertų dirigentas, dabar 
riguojąs San Francisco simfoninį orkestrą, su Marianne Kent 
šoka “klasišką tvisto versiją". (CP)

STOVYKLAVIEČIŲ TAISYKLĖS

Didelėmis visuomenės asme
ninėmis pastangomis ir materia 
linėmis aukomis išaugo Daina
va. Įrašyta ji į valstybės kont
roliuojamų stovyklaviečių eiles 
(laikoma viena iš geresniųjų) ir 
taikomos jai tos pačios taisyk
lės, kokias turi pildyti kiekvie
na stovyklavietė, nacionaliniai 
parkai ar paplūdimiai. Pagrin
diniai nuostatai yra tokie: ir 
viešieji paplūdimiai, ir parkai 
nustatytą valandą yra uždaro
mi; nei laužai, nei triukšmas, 
nei naktinis slampiojimas ar 
“parkiavimas” nėra leidžiamas; 
svaiginami gėrimai rajone drau 
džiami; poilsiavimo metu šiukš
lių ir maisto liekanų mėtymas 
ne į joms numatytas vietas pi- 
nigiškai baudžiamas.

Stovyklos administracija, pil
dydama valstybės reikalaujan
čius potvarkius, kreipiasi į lie
tuvišką visuomenę ir praneša 
pakartotinai (taisyklės kabo 
Dainavos skelbimų lentoje), kad 
tvarkos taisyklių pildymo rei
kalauja iš kiekvieno atsilan
kiusiojo. Nenorėjimas paklus
ti įstatymams ir rajono tvark
dariams, gali išprovokuoti ir 
vietinės policijos įsikišimą.

Šeimos, kurios Dainavoje ieš
ko poilsio sau ir savo mažie
siems, studentija. kuri ieško 
draugų gamtoje, ir pavieniai 
Dainavos lankytojai supras šių 
taisyklių pildymo reikšmę ir 
tuo užsigarantuos savo siekia
mą gražų poilsį ir ramybę sa
vaitgalyje. Tiems gi, kurie tai
syklių pildymo nepripažįsta ir 
jų nemano laikytis, linkėtina 
susirasti sau kitą vietą.

Pasilikti Dainavos rajone po 
nustatyto laiko tegalės tik šei
mos palapinėse, organizuotas 
jaunimas vyresniųjų priežiūro
je ir užsiregistravę svečiai. 
Smulkesnės taisyklės bus skel
biamos Dainavoje.

Padidėjus iškeliautojų skai
čiui Dainavos paplūdimyje,

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
1REAL ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
• • kamb. mūrin- alum, lang..

saus, jrengv rūsys, gūrai. $22.750.
4 būt. mūrin.. ♦ auto garai., alum, 

‘lang.. alyv. šild.. gražus pajam tiam. 
$4*.9U».

Inteiigeui. šeiuuū. 15 m. puiki 6 
kamb. degintų plytų rezid.. apie 46 
pėd. sklvp.. skoninga ir gražu. 
$26.000.

2 bul. T
4 kamb.. 
šild.. gazu.

1 aukšt..

m. mūr. nrie parko. 5 
iškelt, ranudi garaž.. 
$31.50*.

10 m. mūr. 5 ir

ir

__ ____ 3
kamb.. gazu šild.. garai., sausas rū
sys. prie parko. $2S.oOO.

Taverna. Nauja, modern. didelė. 
Vieta, kur judėjim. ir biznis. 4 
kamb. būt. Prašo $34.960.

2 būt. niūras. 6 ir 3 kamb. butai, 
garaž.. daug vert, priedų. $18.800.

7 m. 4 kamb. niūras, prie parko, 
įauja gatv.. apsauga nuo vand.. PI

JUOS užimti, kad niekas nenuo- «u “• 
bodžiautų. Vakarais bus duoda- j 
mi grynai lietuviški valgiai, o j 
jaunimas galės linksmai praleis- ' 
ti laiką bežaisdamas, kai jų tė- 
vėliai dalinsis savais įspūdžiais, £3*/^“

šild.. garaž.

• M aukšt. mūr. 6 ir 3 kamb. alyv. 
šild.. mūr.

4 mieg. 
stos:, plat. 
ta kaina.

Xauj. 2 
gera vieta, ____

Prieš park. maisto prekyb. duoda 
$5o,600 met. pajamų. 2 aukš. liuks, 
mūr., 2

Gage 
verta

Bright. pk. 3 būt. mūr.. 
šild.. geros nuomos. S22.9OO.

Kitur: geras 3 aukšt.. 3 būt. mūr. 
tvirt. statyba, alyva šildym., 
$355 nuom.. kaina $27.600.

6 kamb. mūr. gazu 
gera vieta. $17.400.

Biznio mūr. 2 būt. ir 
vand. alyv. šild.. garaž.. 
$2.560 nuom. įmokėti 
$12.600.

garaž. $24.500.
niūras. prie park.. čerpių 
lotas, gazu šild. Nuderč-

beit. mūr. J po 5 kamb.. 
2 atskir. šild. $39.400.

būt., oro apšald. 
park. 3 būt. mūrin.. 

siūlyti $26.000.

$38,560.
garaž.

atskir.

garaž.

šild.. garaž..

kraut., karšt, 
metams apie 
3.060. Kaina

K VAI DIS REAL ESTATE
2815 W. 71 st St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

prisimindami geruosius Lietu- 
vos laikus. K. Ž.

PAJIEŠKOJIMAI 
PAIEŠKOMAS Iš LIETUVOS 

Paieškomas Alfonsas Stasys sū
nus Juozo. Kas žinotų kur jis ran
dasi. prašome pranešti šiuo adre
su: Lietuva. Biržų rajonas. Va
balninko paštas. Medinų kaimas. 

•Stašvs Juozas.---------------—-

I 
i

kiekvieną sekmadienį nuo 12 - 2 ' 
vai. ir nuo 4-6 vai. budės van
dens sargas ‘ Lite guard”. Ki
tu laiku maudomasi sava atsa
komybe. o maži vaikai — savo 
tėvų priežiūroje.

Kaina tik 6.5 karto paja
mos. Pašaukite.

Sav. Išeina pensijon tr parauoaa 
į Delavan 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 
metama Kaina $60.000. arba mainys 
j mūr. namą Brighton Parke.

ŠIMKUS
REAL ESTATE. NOTARY PUBUC 

4259 So. Maolewood Avė. 
Telef. CL 4-7450 ‘arba Y A 7-2046

DĖMESIO!

Paplūdimio sargui skirtos gel 
bėjimo valties niekas neturi tei
sės naudoti: ji yra skirta tik
tai gelbėjimo reikalui.

Paplūdimio sargo nurodymų 
prašoma klausyti, jis neatsako 
už tuos, kurie išplaukia iš nu
žymėtų plaukiojimui ribų.

Jdv.

“Viešpatie, Išklausyk
8uredagavo

Kun. K. Matulaitis M i n 
IMeldo

t teturiu Katal.kų Spaudo* Draugija
Tat viena 1A pilniausių maldakny

gių. spausdintų Amerikoje: viso* 11- 
tanijoe; 11 nevenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilno* re ko lėk 
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams ii 
aboliucijai; maldos apaštalystės mal
dos; šv Valandos maldos; 33 giesm.; 
Velykų ir Vėlinių apeigos; Kryžiau* 
keliai; Sopulingosios Mrtinos stotys 
tr t.t

Si maldaknyge yra geriausias plr 
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo 
tau

Maldaknygė ‘Viešpatie. Išklausyk 
Manęs’ yra labai gražiai išleista; at
spausdinta ant balčiaus’-' ir geriau
sio popierio: tvirtai įrišta su paauk 
savimu ar be; nemažos raidės: daug 
ryškių iliustracijų.

640 puslapių; 3Z co'lo storumo 
Kaina

!

I

M OV ING
Apdraustas perkraustymaa 

įvairių atstumų

A- VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė.

Tel. FBontier 6-1882

iŠ

i

t

Į

Sovietinės reformos
(Atkelta iš 1 psl.)

I Paanlunota

tyta. kad mažiausiai 30grū
dų ir 30'7 piniginių pajamų rei
kia skirti atlyginimams už žem
dirbių darbą. Tuo tarpu eilės 
bolševikinių dvarviečių vadovai 
didėjančias pajamas sunaudojo 
įvairiems kitiems reikalams, ne
kreipdami dėmesio į žemdirbių 
atlyginimą.

Užsakymus su pinigais siųskite 

“DRAUGAS" 
DRAUGAS, 4545 W. 63 St.

Chicago 29, Illinois

Nikita skelbia reformas

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
t Mūrinis 12 metų 
žas. rūsys. 6 blokai

, p. lietuvų mokyklos.
' Murins 6 kamb., 2 blokai nuo Ma

rta High. 30 p. lotas, nauja vonia, 
3 mieg.. gazo šild.. $16,900.

1 Lotas 35x125 su 4 kamb. mūrinius 
namus. labai geroj vietoj.

■statyti 2 butų namą. $13.956.
Mūrinis 1 a. — 5 apačioj su 2 

mieg. ir 3 viršuj su atsk. įėjimu, 
virtuvė ir vonia, garažas. 30 p. lo
tas. 66 ir Mozart. $17,800.

W. 69th ST. HE 6-5151

1. Mūrin. 4 būt. prie 72 & Mozart,
naujas šildym.. garažai, geros paja- 
*Mk< $42.900...................................................

2. Mūrin. 2x6. po 3 mieg. kiek- 
vien. nauji du šildym.. garažas, 
Bright. P., atpigintas, skub. parda
vimui. $26,800.

Mes patrnaujame visų rūšių drau
dime: gyvybės, susirgimo, ugnies,
auto, paskolų draudimas, nelaimin
gų atsitikimų ir daug kitų. Mūsų 
įstaiga veikia nuo 9 v. ryto iki 8 v. 

. vakaro.

KAIRYS REALTY, 2501

5 kamb., gara- 
nuo Marąuette 
$12,600.

galima

TINKAMAS DIDELEI SEIMAI
8 kambarių mūr. bungalow Mar

ąuette Pk. šildymas alyva. Antri lan
gai. Dvigubas garažas. Proga pirkti 
Kaina numažinta iki $17,500.

I 2 būt. pajam, medin.. 5 ir 3 
kamb. viršuj. Plytel. vonios. gazu 
šildym.. garaž.. arti įstaigos, nužem. 
kaina. $18.990.

<• kamb. mūrin.. arti 66 ir Rock- 
well. plyt, vonia, garaž., daug prie- 

jdų. $17.S00.
kamb. mūrin.. 2 m. senum..

60 pėd. sklyp. gazo šildym.. arti 
, 72tos ir Harlem. $15.900.

2 but. niūr.. 6—5. arti 70 ir Ham-
8 m. senumo, gazu šild.. garaž., 
galinta užimti. $25.900.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalai* 
J. BACEVIČIUS

GERAS NAMAS
9 metų praplečiamas mūr. bunga- 
low Marąuette Pk. 2 mašinų gara
žas. 30 pėdų sklypas. $20.000.

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

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

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

KAM MOKCTI NUOMA?
Visai su mažu įmokėjimu galite nu
sipirkti 5 metų 4% kamb. mūr. bun- 
galow Marąuette Pk. Savininkai iš
sikėlę j South Bend. Ind. — turi 
parduotu Proga pirkti!

VASARVIETE
Su baru ir restoranu Beverly Shc 

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

P- LEONAS
REAL ESTATE

2735 Wesf 7lsf Street
Tei. WAlbrook 5-6015

i

Dvigubų 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 
atviruku galit užsakyti bendrą pre
kių katalogą. 4LMERSON COMPA
NY, 406 S. Second. Alhambra, Calif.
liiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiuiuuiniiiiiiiiiiiiiiiiii

Tik $23.300 už 2-jų butų gerą, pa
jamų mūrini Brighton Parke, Mont- 
gomery g-všje. 4 ir 5 kamb.. rūsys 
ir pastogč. šildymas karštu vand. 
Garažas.

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

$10,950 už gerą mūr- 5 kamb. 
bungalow. 2 auto, garažas. Lenkų 
ir lietuvių apylinkėje. Rūsys. Nau
jas autom, apšild. Geram stovy. 
$1.500 įmokėti. SVOBODA. 3739 
W. 26th St. LA 1-7038.

I 
I
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VALYMAS 
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis 

Tel. CLiffside 4-1050

-
Kas tik turi gėrę skonį, 

Viską perka pas Lieponį!

lin. 
tuoj

3 bnt. mūrin. 4—5—3. nauj. at- 
rein., atskira gazu šiluma. garaž.. 
arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina. 
$24.900.

2 aukšt. mūr. 
vonios. gazu-kar$t. 
garažas, arti 64 ir 
$17.900.

5 m. 2 būt. mūr. 
mieg.) “beisboard” _____ _ _____
rūsys. Tos rūšies namų turim Jvat- 
riose vietose.

*

5—6 kamb.. plyt, 
vand. šildym.. 
Pauline. Tik

5 U ir 5^4 (3
šiluma, užbaigt.

B E L L-VARPAS
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC 
6455 So. Kedzie Avenue. Tel. PRospeet 8-2233

r 3 kamb. 14 
62 ir Pulaski

pečiais šildy-

CICERO—BERWYN
2-jų butų namas — 4 ir 4 švie

sūs kamb., 45 p. sklypas. Pilna kai
na tik $9.500.

Parkholme mūrinis 2 butų: 2 
po 6-šis kamb., mūrinis garažas.

Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas. 
3 Mitai po 5 kamb. (8 miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

II
Mūr. 1Į4 aukšto: 5

metų. 44 pėdų lotas.
Puikus pirkinys.

Mūr. 4 po 4. gazo
mas, Brighton Parko centre.

Mūr. 6 ir 5. centr. šildymas, ar
ti Archer susisiekimo, žemi mokes
čiai.

SIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 West 43rd Street 4936 W. 15th St, Cicero

Tel. CLiffside 4-2390 Tei. OL 6-2233; OL 2-8907

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

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

4 ir 5' butų namai, gerds rendos, mažas įmokėjimas, priežasti: 
Pulkus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajonė.

P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter St, Leinont, III., CL 7-6675

liga.

A

♦

Marų. Park Mūr. 2x4. garaž. $20,900.
Mūrin. 2 po 5 ir 4 k., garaž.. $26,900. 
Medin. 2 po 6 k., garažas. $1:1,900. 
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

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

PROGOS-OPPORTUNITLES i

DĖMESIO!

’HiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiin

Graži y vizitinių kortelių 
biznieriui-profesionalui 

reikia
D R A U G A t

Parduodamas plaukų šukavimo 
salionas — ROSE PETAL, Lietu
vių Auditorijoj. 3133 So. Halsted 
St., telef. VI 2-9414.

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
Savininkas parduoda už S14.700 

6 kamb. gražų namuką; garažas, 
daržinė, rūsys. 2 uždaros veran
dos. sklypas 43x142; kaip parke; 
mokesčiai žemi. Netoli Queen of 
Martyrs parap.; kolegijos ir Šv. 
Kazimiero kapinių. 10437 South 
Lavndale Avė. HI 5-2558.

I

Pirkite JAV Apsaugos 
B o n u s I

4545 VVest 63rd Street
CHICAGO 29 ILLINOIS

Skambinkit LUdlow 5-9500

r

PARDAVIMUI

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO. i 

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B 08 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpubuc 7-8949
2301 W. 69th St, Chicago

V. ŠIMKUS
Statybos br RemontoDarbal 
2*18 VVEST 7Įst STREET 

Tei.; PR 8-42*8 tr TE 9-5631 ,

Parduodama elektrinė mankš
tos mašina dviračio tipo. Skam
binti LONG DISTANCE 

815.459-0328LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Victory 2-4226 
Vedėja* E. RUDAITIS

Nežiūrint žemdirbiams dary
tos ir daromos skriaudos, nie
kas nė nebando kelti bylas ■ 
tiems, kurie nesivadovavo vai- i 
diniais nuostatais bei rekomen
dacijomis.

Tačiau spaudoje ir toliau tę
siama akcija, jog pastarojo su
perkamųjų kainų mėsos pro
duktams ir pienui pakėlimo pa
sėkoje žymiai pagerėsią dirban
tiesiems žemės ūkyje atlygini
mai.

Netolima ateitis parodys, kiek 
tatai prisidės prie atlyginimų 
didinimo. Viena aišku, kad tik 
maža padidėjusių įplaukų dalis 
tebus panaudota žemdirbių at
lyginimams. Dėl to ir žymesnis 
atlyginimų didėjimas neįmano
mas.

Rusijos federacijos centro ra
jonų gamybinių valdybų pasita
rime, įvykusiame birželio 27 die
ną Maskvoje, pasakytoje kal
boje Chruščiovas užsakė numa
tymą vykdyti reformas rajonų 
stambinimo srityje. Rajonai bū
sią sudaromi, atsižvelgiant va
dinamųjų gamybinių valdymų 
aptarnavimo ploto. Tad toji re- i 
forma numatoma visasąjungi
niu mastu ir ji paliestų Lietu-! 
vos administracinį padalinimą.' j 
Vietoje šiuo metu veikiančių 
56 lajonų. greičiausiai tepalik-1 
tų 34. Žinoma, kad ši reforma 
prie žemės ūkio gaminių didini
mo tikriausiai neprisidės, kaip 
neprisidėjo ir ankstesni admi- 

i nistraciniai pertvarkymai.

Lenkijos vadai — lietuviai
Vokiečių rašytojas W. Ha- 

richas, rašydamas apie Lietu
vos santykius su Lenkija, pa
žymi apie Horodlės uniją nebe 
pagrindo teisingai pabrėžia, kad 
nepaisant visų nors ir žymių 
lenkų didikų savybių, nuo Ho
rodlės unijos sudarymo, Lenki
jos diduomenę, šviesuomenę ir 
vadus iki pat naujausių laikų 
sudarė ne lenkai, bet lietuviai: 
Čartauskiai, Kosciuškos, Jogai
la, Oginskiai, Pilsudskiai ir 
daug kitų.

I

I

~ z*

IŠNUOMOJAMA

FURNITURE CENTER, INC. 
MARQUETTE RK„ 6211 S. Westem, PRospeet 8-5875 

Vedėja* J. LIEPOMS

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

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

Išnuom. mod. cottages atostogoms 
LAKELAND TERRACĖT

Atvykit pasižiūrėti, ar skambinkit
RUDY KAHN

Union Pier, Mich. LAkeside 2216 
> Box 224 Taip pat pardavimui

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS

AND LOAN ASSOCIATION
B. R. PIETKLEWTCZ. Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

... Nauji* ankšta* dividendą* numatoma*
mokėti *nt investavimo sąskaitą nuo vasario mėn. 1 d., 1962 m. 
PINIGAI ĮNEŠTI na 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio Ir liepos mėn. 1 r. 
VALANDAI* P,RM ,r KETV......................... • V. r. ikt 8 p. p.V ALANDUS, antrad. ir PENKT.................  t ▼, r. iki 5 p. p.

AEATAJD.......... 9 v. r. Iki 13 V. a Trečiad uždaryta
4>

(

HELP WANTED — VYRAI

GISHOLT LATRE 
OPERATORS 
TOOL GRINDER 
MACHINE ASSEMBLERS 
GENERAL MACHINISTS

Įst and 2nd shift. 
Highest rates in area. 

Outstanding fringe benefits, 
including

Free Hospital Sickness Insurance.

THE 
LOCKFORMER 
COMPANY 

4615 W. Roosevelt Rd.
Phone BI 2-2070

i

I

CONTRACTORS

Statome gyvenamas namus ir 
kitokius biznio pastatus 

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

Perskaitę "Draugą", duoki 

te jį kitiems pasiskaityti.

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

I dartinių projektų.
I Ofiso ir namų telefonas: ■ 
“ PRospeet 8-2013
’ 2741 WEST 69th St. |
| Chicago 36, Illinois R

A. ABALL ROOFIHG
Įsteigta prieš 48 metus

Gutters. Donuspouts, Stogai, Dūm
traukiai I’ataisomi. Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 5 

I m. garantija. Dedame naujas "cop- 
per-alloy” rinas—“gutters”; niekad 

' nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
Į ir “galvanized".

“Tuckpointing’’.
I Nemokamai 
sios kainos, 
dara dieną 
mals.

LA 1-6047, RO 2-8778

Dažymas ti lauko. 
Pilnai apsidraudė, 

apskaičiuojame; žemiau- 
Darbas garantuota*. At- 
ir naktį bei sekmadie-

ŠILDYMAS
A. Stančianska* Instaliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Street 
Tel. GRovehilI 6-7875

1

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

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

SHEET METAL 
2431 So. Kedzie Avenne 

Chicago 23. Illinois 
OflM» Ui. 277-1442 

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

VACYS
ICONSTBŪCTION CO,

V Oi
4

I

Heating Contractor
Greit, sąžiningai tr garantuotai 
Įrengta naujus, peratato senus 
Jvalrtų rfitlų gazu. alyva lr ang
lim kūrenamus pečiu*, vandeni 
boUeriu* Vandens nutekljlmo 
rtnas (guttrra) lr kt darbu*. 
Nemokama* apekalčlavlma*

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING * SHEET METAL4444 B. WesMn Av*.

Chicago 4. DL
Tei. VI 1-9441

I

p

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJU8 NAMUS. 

VASARVIETES. GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JC8U 

PAGEIDAVIMĄ.
HT 8-0703 CL 7-20*4 Oicaco. IH.
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REZOLIUCIJŲ DRAUGAI

IR PRIEŠAI

Pasikalbėjimas su Leonardu Valiuku, Lietuvos lais
vės reikalu peštomis į JAV-bių kongresą rezoliuci

joms remti komiteto koordinatoriumi

— Ko siekėte savo žygiu j 
Washingtoną ir kaip jis pavy
ko?

— Pagrindinis žygio, įvyku
sio 1962 metų birželio 13—15 
dienomis, į Washingtoną tikslas 
buvo aplankyti ir pasitarti re
zoliucijų pravedimo reikalu su 
senato ir Atstovų rūmų užsie
nio reikalų komisijų nariais ir 
abiejų partijų lyderiais kongre
se. Savo planą įvykdėme šimtu 
procentų.

— Kain visą tą žygį pravedė
to? Kurie asmenys buvo didieji 
žygio talkininkai?

I 
luose. Anot senatoriaus Tom 
Kuchei, jojo rankose esą res
publikonų balsai; kiekvienu at
veju Lietuvos laisvės reikale jie 
būsią mūsų pusėje. Senatorius 
Tom Kuchei patarė rezoliucijų 
reikalu laiškų respublikonams 
neberašyti, o visą spaudimą 
ateityje daryti į demokratus. 
Charakteringas respublikonams 
pareiškimas, padarytas senato
riaus Homer E. Capehart (R. 
— Ind.): 
centų už 
procentų 
tūkstantį
mos teikimą 
kraštams...”

I

“...Esu tūkstantį pro- 
rezoltocijas; tūkstantį 

prieš J
procentų prieš para- 

komunistiniams

i
komunizmą; f

I— Aplankėme virš 60 senato
rių bei kongresmanų. Tai atli
kome pasiskirstę į mažas gru
pes — po 2—4 asmenis. Kiek 
didesnė grupė, rodos 6 ar 7 as
menys, buvome užsukę tik pas 
senatorių Tom Kuchei, kongres- 
maną Gten Lipscomb ir ta pa
ti grupė aplankėme Atstovų 
rūmų pirmininką John W. Mc
Cormack. Senatorių ir kongres- ‘ metu turime. Visų demokratų, 
manų vizitavimas tęsėsi treje- kurie rezoliucijas remia, nė ne- 
tą dienų. Pirmąją žygio dieną mėginsiu išvardinti. Paminėsiu 
dalyvavo latvių ir estų, gi kito- tik keletą: šen. Dodd, šen Latr
inis dviems dienomis šį darbą sche, kongr. Gafiagher, kongr. 
vykdė lietuviai. Šiam žygiui tai- Zabiocki, kongr. Saund ir kt. 
kininkų turėjome ir iš ameri- Jie visi yra senato ir Atstovų 
kiečių tarpo. Nė vienas iš lie- rūmų užsienio reikalų komisijų | 
tuvių, neskaitant inž. Juliaus nariai. Nepaprasto pritarimo 
Joddės ir manęs, neišbuvo Wa- rezoliucijoms parodė Atstovų

— Nejaugi demokratuose nė
ra pritarimo rezotiueijoms?

— Nesupraskite manęs kha-
dingai. Eilė demokratų senato- __
rių ir kongresmanų rezoliuci
jas remia. Bet, norint pravesti 
tas mūsų rezoliucijas, reikia 
jų paramos daugiau, negu šiuo

I

yra prancūzų kilmės, jau 8 me- j DRAUGAS, antradienis, 1962 m. liepos mėn. 17 d. 
tai misionieriauja toje saloje ir' --------------------------------------------------- ----- — -----
sako, kad tenai ir dabar esą1 
viskas ramu. Jo dar nebaigta 
statyti bažnyčia sienoje turi 
patrankos sviedinio išmuštą sky 
lę. Pirmoji bažnyčia, kurią mi- 
sijonierius beveik ištisai pasta-

1

tė savo rankomis, 1958 metais 
buvo šrapnelių suaižyta; tada 
šešių savaičių laikotarpyje ko
munistai j salą paleido 500,000 
artilerijos sviedinių.

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63 r d STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

Ar beturi dar kokią prasi 
Viešpaties malda, kuri praside 
kreipimusi į Tėvą, jeigu vaikai i 
bežino, kad jie yra broliai ta 
savęs ?!

— Kari Sonneschein

Washingtone ir

J. Vn.

Notcna Bėatriz Nolan iš Buenos Aires. -Argentinos, vainikuoja
ma kaip gražiausia 1962 m. pasaulio mergaitė. Ją vainikuoja 
1961 m. pasaulinė grožio karalaitė berlynietė Marlene Schmidt. 
Argentinietė yra 24 m. amžiaus, dukraitė airių ūkininko, emigra
vusio į Argentiną.

grupėms savo metinius suvažia- Cormack. Jis irgi klausė, ar ’ 
mes ten buvome. Mūsų atsaky
mas buvo maždaug toks: “Sta
tė Department’e nebuvome ir 
neplanuojame ten būti. Savo 

i reikalus tvarkome per savo iš-

shingtone visų trijų dienų. Vie- rūmų pirm. J. W. McCormack. dray?ai ’r ^_ur^e Piešai. Dabar
~ ' nrolAcir^a Armini 4-41xe»liwrrion

m tegalėjo dalyvauti tik pusę Į _ e au<Jiendfe
dienos, km - visą dieną, tre- -9peake,.j- McConM4* j, 
ti - pusantros dieną, keli - pa9nH!
porą dienų. Per tą trejetą zy-! vote?

— Be abejo, mūsų noras bu-gio dienų lietuvių veikė šešios 
grupės ir joms vadovavo: kun. 
Pranas Valiuškevičius iš Roches 
ter, N. Y 
dėlis iš Washingtono, D. C.; dr. 
Algirdas Nasvytis iš Cleveland, 
Ohio; Jack J. Štokas iš Hillsi-1 
de, N. J.; inž. Julius Jodelė iš 
Los Angeles, Calif.; vienai gru
pei teko vadovauti man.___
pių sąstatas nebuvo pastovus 
— keitėsi kiekvieną pusdienį. 
Po kiekvieno vizito grupių va
dovai užpildė specialų lapą, duo
dami pašnekesio su senatoriumi 
ir kongresmanų santrauką ir 
padarydami savo išvadas. Vi
siems, kuriuos tik teko aplan
kyti, buvo įteiktas specialus, 
rezoliucijų reikalu memorandu
mas.

Iš lietuvių laukėme 20—25 
asmenų žygyje. Ketvertas pas
kutiniu metu negalėjo ištrūkti 
iš darbo ir žygyje nedalyvavo. 
Trejetas dalyvavusių šioje ak
cijoje prašė pavardžių neskelb
ti. Be išvardintų dalyvavo dar 
šie: dr. Juozas Motiejūnas, dr. 
Marija Žukauskienė, Albinas 
Trečiokas, Cezaris Surdokas,1 
Petras Norkeliūnas, Algis Lu
kas, Juozas Stankus, Aloyzas 
Jančys. Visi dalyvavusieji šio
je akcijoje lygiai svarbūs. Jiems 
visiems Komitetas yra tikrai 
dėkingas už šią didelę jų talką 
Lietuvos laisvės reikalui. Visi 
žygio dalyviai iki cento apmo
kėjo iš savo kišenių kelionės 
ir kitas išlaidas. Šios akcijos 
vadovybė daug paramos susi
laukė iš dr. Alberto Tarulio, 
Washington, D. C.

— Ar abiejų partijų senato
riai ir kongresmanai lygiai re
mia rezoliucijų pravedimo rei
kalą?

— Būtų puiku, kad demokra
tuose turėtumėm tam reikalui 
tiek pat paramos, kaip kad res
publikonuose. Tuo atveju rezo
liucijos be jokio vargo būtų 
pravestos kongrese. Respubliko
nų partijos vadai (senatoriai 
Dirksen ir Kuchei ir kongres
manas HaHeck) užtikrino šim
taprocentinę paramą šiame ir 
kituose Lietuvos laisvės reika-

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN. 1360 bangos, veikia sek 
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
pc pietų. Parduodama Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka i- ko
mentarai. muzika, dainos ir ulag 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis j Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę. 502 E. 
Broadway. So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas 
‘Dranga*’*

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. N E L S 0 N 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

I 
I 
I
I 
I
I

vimus turėti
bent pusdienį ar dieną skirti 
savo senatorių bei kongresma
nų aplankymui ir pašnekesiams 
su jais Lietuvos laisvės reika-______ _________ ___ __  .
to. Tai būtų milžiniškas darbas sirinktuošius pareigūnus (se- ' 
Lietuvos bylos kėlimo ir gyni- natorius ir kongresmanus)”. j 
mo reikale. Grįžtant prie paties “Speaker’is” McCormack buvo 
klausimo, dabar turime labai patenkintas mūsų paaiškinimu 
aiškų vaizdą, kur stovime rezo- tuo specifiniu klausimu, 
liucijų pravedimo klausime; aiš
kiai žinome, kurie yra mūsų

galėsime žymiai tikslingiau 
naudoti visas savo pastangas 
savo darbe: nebejudinti tų, ku
rie yra šimtaprocentiniai mūsų 
rėmėjai; visą dėmesį skirti pa
lenkimui tų, kurie dar vis yra

I

QUEMOY SALOJ STATO 
LIGONINĘ

-- — — ---- - vo jį sutikti ir pasikalbėti rezo- nedraugiškai nusiteikę LietuvosreikaIu - -
.; dr. Antanas Sužie- , . . . Parašiau jam laisvės reikalui, 

laišką, kaip ir visiems kitiems 
senatoriams ir kongresmanams, 
kuriuos planavome aplankyti. 
Dar būdamas Los Angeles mies
te, gavau jo paties ranka ra- 

ai giu- laišką, kuriame jis pareiš- 
. Crru- kė, kad mieiaį mus priimsiąs.

I Patarė, kai pasieksime Wa- 
shingtoną, paskambinti jo įstai
gai ir susitarti dėl tikslaus pa
simatymo laiko. Mūsų grupę 

i jis priėmė birželio 15 d., 11 vai 
ryto. Pašnekesys užtruko apie 

j 25 minutes. Iš savo pusės pa
šnekesį vedėme dr. Alg. Nas
vytis, inž. J. Jodelė ir aš. Jei 
tik surasiu laiko, parašysiu at
skirai apie šį labai įdomų pa
šnekesį su tuo didžiu, garbin- 

i gu ir įtakingu valstybininku ir 
legisliatoriumi. Charakteringes- 
ni “speaker’io” McCormack pa
sisakymai; “Aš už rezoliucijas; 
kai tik jos išeis iš komisijų, 
aš jas pravesto Atstovų rūmuo
se.” — “Jei Valstybės departa
mentas ir prezidentas joms pil
nai nepritaria, kovokite, kad 
jie nuomonę pakeistų; dažnai J vo ir vienas iš rezoliucijų auto- 
man tenka kovoti ir su Valsty- j rių — kongr. Gordon L. Mc- 
bės departamentu ir preziden- Donough. Po pietų apie porą 
tu, kai jie mano planams ne- valandų buvo skirta diskusi- 
pritaria”. — “Mėginsiu palenk- joms, paliečiant rezoliucijų ir 
ti komisijų pirmininkus rezo- kitus opesnius lietuvių reikalus 
liucijų reikalu”. Man pačiam teko užsukti į

Grįžęs į Los Angeles vėl ra-'“Voice of America” lietuvių 
dau kitą jo paties ranka rašy-, skyrių ir ten sutikti visus to 
tą laišką, datuotą birželio 16 d. skyriaus darbuotojus.
Šiame laiške “speaker’is” Mc- — Dar vienas klausimėlis. Ar 
Cormack pasako daug malonių teko užsukti j Valstybes depar- 
ir padrąsinančių žodžių ken- tamestą?
čiančiai Lietuvai ir hetoviams.
Puikus vyras ir yra užsipelnęs p ra matę. Dėl mūsų vizitų pas 
visų geros valios lietuvių 
džios padėkos.

— Matotės su visa, eile 
natorių ir kongresmanų, 
kokia konkreti nauda iš visos nūs ir senatorius, vienas iš jo 
tos misijos? r i pareigūnų skambino vienam žy-

— Tokie kontaktai ir paine- miam lietuvių pareigūnui 
kesiai su senatoriais ir kongres- 
m anais duoda daugiau naudos, 
negu šimtai jiems parašytų 

į laiškų. Nukrypstant kiek nuo
temos, mano nuoširdus patari- te buvo užsiminta ir mūsų pa- 

! mas būtų visoms didesnėms j šnekesyje su “speaker’iu” Mc-

I

— Buvo 
kad vienas 
atkalbinėja 
gresmanus
Ar tai tiesa?

spaudoje minėta, 
kitas iš čikagiečių 
senatorius ir kon- 
rezoliucijų neremti.

— Labai nedraugingai rezo- 
licijų reikalui yra nusiteikęs 
kongresmanas William T. Mur- 
phy iš Chicagos. Bet apie tai 

| jau buvo rašyta spaudoje ir nu
rodytos to priešiškumo priežas
tys.

— Kokie buvo kiti programos 
metu Washing-

I
Nežiūrint raudonųjų kinų kon, 

centruojamos kariuomenės že-, 
myne, Quemoy saloje pranciš
konas misijonierius tėv. Bernar
das Druetto neseniai baigė sta
tyti 30-ties lovų ligoninę ir da
bar stato naują bažnyčią. Jis

Marijona Pocienė 
(pagal tėvus Petravičiūtė) 
Gyv. S21 VVest 34th Place. 

Telef. YArds 7-1396.
Mirė 1962 m. liepos 15 di"ną 

3:30 vai. ryte.
Gimusi Lietuvoje. Kilo iš Ra

seinių apskričio, Jurbarko mies
to.

Amerikoje išgyveno 56 me
tus.

Pasiliko dideliam-' nuliūdime 
vyras Kazimieras, duktė Ma- 
rie Danko, žentas Steponas, 
sesuo Ona Stankienė su šeima, 
pusseserė Paulina Cermak su 
šeima, švogeris Petras Pocius, 
švogerką Marijona Pocienė su 
šeima, ir kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Priklausė prie S.L.A. 36-tos 
Kp. ir Chicago Lietuvių Dr-jos.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje. 3307 So. Li
tuanica Avė. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, liepos 1S di°ną. Iš 
koplyčios S:30 vai. ryto bus at
lydėta j šv. Jurgio parap. baž
nyčią. kurioje įvyks gedulingos 
pamados už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Vyras, duktė, 
žentas, sesuo ir kiti giminės.

Laid. direkt. Ant. M. Phil
lips. Telef. YArds 7-340]

-L F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

k TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2
4330-34 South California Avenue 

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

r

EDVARDAS SAUNORIS — GALININKAS
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, 11 Ith St.. PR 9-1355 Ir 9-1356

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYCIO8

2533 West 7lst St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50fh Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

ministeris Juo-
birželio 14 d. i

DEŠIMTIES METŲ SUKAKTIS

punktai žy gio 
tone?

— Lietuvos 
zas Rajeckas
(tarp 5—7 vai. vakare) buvo i 
suruošęs pasiuntinybėje priėmi-1 
mą akcijos dalyviams ir žino-1 
mesniems Washingtone lietuvių i 
darbuotojams. Tą patį vakarą 
Statler Hilton viešbutyje įvyko 
akcijos dalyvių (tuo metu bu
vusių Washingtone) su veikles
niais Washingtono lietuvių dar
buotojais pietūs. Juose dalyva-

— Savo žygyje to nebuvome
■
I

di- senatorius ir kongresmanus
■ valstybės departamente būta 

se- tam tikro susirūpinimo. Kai tik 
bet į pradėjome lankyti kongresma-

(

I

(jis 
tei- 
šio 

lan-

prašė pavardės neminėti), 
raudamasis daugiau apie 
žygio tikslą ir apimtį. Dėl 

j kymosi Valstybės departamen-

i I

bB

I

Kazys Binkis: Lyrika, rinktinė ...........................
Juozas Mikuckis: Lyrikos kraitis, rinktinė ....
Mykolas Vaitkus: Nuošaliu taku, lyrika ..........
Jurgis Blekaitis: Vardai vandenims ir dienoms

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, Chicago 29, lllinois

ALEKSAS ŠIRBINSKAS
Jau suėjo dešimts metų kaip negailestinga mirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo mano mylimą vyrą. kurio netekau 1952 m. liepos 
mėn. 18 d. Palaidotas šv. Kazimiero kapinėse Chicagoje.

Nors laikas greit bėga, bet aš jo niekad negalėsiu pamiršti. 
Gailestingas Dievas tesutelkia jam amžiną ramybę.

l’ž jo sielą užprašytos šv. Mišios su egzekvijomis liepos 18 d. 
8 vai. ryto Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčioje. Brighton 
Parke. Chicagoje.

Maloniai kviečiu visus gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose pamaldose ir kartu su manimi pasimelsti už a. a. 
Alekso sielą.

Nuliūdusi ŽMONA.

ONA ČERNAUSKAS
(PO TĖVAIS KASČIOKAITfc)

Gyveno 3327 Wcst Le Moyne Avenue. Chicago. Illinois.
Mirė liepos H dieną. 1962 m.. 2:30 valandą po pietų, 

laukusi pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoj. Kilo iš Sudargas par. Amerikoj Išgyveno 50 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime giminės: Pranas C'rnauskaa. 

I'rsula ir Felix Palilunas ir Hedvyga Willonowska ir Seimą, taip
gi daug kitu draugi; ir pažįstamų. Lietuvoje liko brolis ir sesuo.

Priklausė prie šv. Cecilijos draugijos. Chicagos Lietuvių 
Draugijos ir prie Susivienijimo lietuvių Amerikoje.

Kūnas pašarvotas Wold & \Vold kopi.. 3337 W. North Av. lai
dotuvės įvyks trečiadienį. liepos 18 dieną. Iš koplyčios 9:15 vai. 
ryto bus atlydėta į šv. Mykolo parap. bažnyčią, kurioje įvykt* ge
dulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Gimfnč-s, draugai ir pažįstami.
I.aid. direkt. St-ponas Jjickawicz, Telef. REpublie 7-1213.

GRAŽIAUSI POEZIJOS RINKINIAI
$2.00
$2.50
$2.00
$1.50

Laidotuvių Direktoriai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET TeL REpublie 7-1213
2314 W. 23rd PLACE TeL Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
048 S. CAUFOBNU AVĖ. LAteyette 3-SS72

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArdi 7-3401

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ TeL VArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ, CICERO, ILL. TeL OLympic 2-lMt
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DRAUGAS, antradienis, 1962 m. liepos mėn. 17 d.

X Adv. Kazimieras G ūgis 
jau eilė metų kai sunkiai ser- 
■ga, nekeldamas iš lovos. Jo 
žmona Nora Gugienė uoli Balfo 
veikėja ir šiaip visuomenininke, 
parodo daug nuoširdumo ir pa
sišventimo ligoniu besirūpinda
ma.

X St. Gapšio vedama “Prog- 
ress” spaustuvė Bridgeporte 
yra viena iš didesniųjų lietuvių 
komercinių spaustuvių Chica- 
goj. Aprūpinta geromis mašino 
mis ir turi gausiai darbininkų, j 
gauna nemažai valdžios įstaigų 
ir unijų užsakymų. Čia per eilę j 
metų dirbantis vienas negras 

į yra gana gerai išmokęs lietuviš 
kai. Daugelį lietuvių jis nuste
bina, netikėtai lietuviškai pra-„ 
kalbinęs ir tardamas: “Aš esu 
juodas dipukas”.

X J. Spaitis, vienas iš pir
maujančių Bridgeporto versli
ninkų, pasižymėjęs organizato
rius ir veiklus politikoje, sun
kiai tebešeria ir gydomas Bil- 
lings ligoninėje.

Liepos 15 d. Chicagoje suruoštame Pavergtųjų Tautų Savaitės mi- 
tinge lietuvių buvo nešamos 34 vėliavos. Nuotraukoje — dalis vėlia
vų, giedant JAV himną.

IS ARTI IR TOLI i
X Marijonų seminarijos pik

nikas, nepaisant, kad krapnojo 
lietus, sekmadienį įvyko. Buvo 
atvažiavusių žmonių autobusais 
ir mašinomis. Nors buvo pasi
ruošta dėl daugiau žmonių, bet 
ir dabar, nepaisant lietaus, nuo 
stolių nebus. Planuojami šiemet 
nauji parengimai. Į seminarijos 
ūkį lietuvių atvyksta kas sek
madienį ir čia gauna pieno bei 
kitų ūkio gaminių.

X Motinų klubas, veikiąs prie Į 
Gimimo Švč. P. Marijos mokyk 
los, jau rengiasi rudens baza- 
rui. Motinos susirenka keturius : 
sykius savaitėje, 7 v. v. ir po
sėdžiauja iki 9:30 vai. v. Susi
rinkimai būna antradieniais pas 
C. Kulosky — 2249 W. Mar- 
ąuette Rd., trečiadieniais pas 
A. Elliott — 6936 S. Claremont, 
penktadieniais pas A. Charaska
— 6612 S. Richmond. Norima,
kad kuo daugiausia motinų su- i 
sirinktų su savo patarimais ir 
darbais.

X šv. Pranciškaus vienuoly
no rėmėjų 2 sk. Brighton Par-1 
ke rengia pikniką su daugybe 
dovanų liepos 22 d. 1 v. p. p. | 
Vyčių darže, 2453 W. 47th St. J
- X Elž lieta Samienė 
gos visuomenininke, 
Kalifornijoj pas savo 
kurių net penki ten su 
mis gražiai įsikūrė.

X Berniukų stovykla marijo
nų seminarijoje, Clarendon 
Hills, III., veikia sėkmingai ir 
tęsis dar penketą savaičių. Sto
vykloje yra apie 30 berniukų. 
Gali į stovyklą įstoti ir nauji. I 
Reikia rašyti stovyklos vedėjui 
adresu: Rev. Ant. Gražulis, Ma 
rian Seminary, Clarendon Hills, 
UI. Vaikai turi progą pažaisti 
plačiose aikštėse, pasimaudyti 
specialiame baseine ir pameške
rioti šiemet padidintame ežere.

X Jadvyga Adomavičienė, ar 
chitekto Vlado Adomavičiaus 
našlė, iki liepos 20 d. yra atvy
kusi atostogų į Chicagą pas gi
mines ir pažįstamus.

X Seselių mokytojų namo 
statybai šv. Petronėlės draugi
ja Bridgeporte jau paaukojo 
net $600. Parapijos klebonas 
prel. A. Martinkus, besirūpinąs 
ta statyba, šiai draugijai yra 
labai dėkingas.

X Moterų sąjungos 21 kuo
pa liepos 8 d. surengė arbatėlę, 
Kuzmickių namuose, 7007 So. 
Justine, gerai pavyko. Susi
rinko daug svečių ir sąjun- 
giečių. Porą valandų pažaidė, 
pavaišino. J. Kuzmickienė, Mo
terų sąjungos ilgametė pirmi
ninkė, dėkinga už gausų atsi
lankymą.

X A. a. Aleksandras Junie- 
viezius, daug Bridgeporo lietu
viams patarnavęs laikrodinin
kas, palaidotas pirmadienį iš 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčios.

X Dar viena lietuviška salė. 
Naujai atremontuęta, 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. 46th 
St, tel. 254-4530 arba PR 8- 
2266. Nauji savininkai — A. ir 
M. Noreikai. (Sk.)

Chica- 
svečiavosi 

vaikus, 
šeimo-

X Arbatėlę su daugybe do
vanų rengia Šv. Pranciškaus 
Vienuolyno Rėmėjų 3 sk. pir
mininkės E. Gedvilienės namuo 

;se, 4639 So. Hermitage Avė. 
rugpiūčio 19 d. 3 v. p. p.

X Jonas ir Agnės Stašaičiai, 
Rt. 8, Box 251 Michigan City, 
Indiana, savo gražioje viloje 
praeitą savaitę turėjo viešnių iš 
Cicero: buvo veikėjos sąjungie- 
tės Zakarienė, Lejunskienė, 
Shan, Miliauskienė, Pocienė ir 
daug k>tų svečių.

X Lietuvių Nuosavybių Sa- 
vinnikų Susivienijimo Brighton 
Parko valdyba gavo iš kongres- 
mano Aime J- Forand, pirminin 
ko National Council of Senior Ci- 
tizens for Health Care (per 
Socialinį Draudimą) organiza- 
zacijos, esančios Capitol Hill, 
Washington 3, D. C., charterį 
(Charter of Affiliation). Buv. 
kongresmanas pažymi, kad Na
cionalinė Taryba dėkoja už au
ką, palaikant idėja, kad būtų 
pravestas prez. Kennedy svei
katos planas, pagal King-An- 
dersono įstatymo projektą.

Jei ir kitos lietuviškos orga
nizacijos pasektų Liet. Nuosa
vybių Savininkų Susivienijimą, 
pagreitintume reikalingo įsta
tymo įgyvendinimą — senesnio 
amžiaus žmonėms nemokamą 
gydymą.

X Antanas Petkūnas, dirb
damas prie savo namo, nukrito 
nuo kopėčių ir buvo nuvežtas į 
Šv. Kryžiaus ligoninę; dabar ei
na geryn.

X Stasiui Valiukaičiui, 2655 
W. 69th St. už 54-tą mėn. su
gaištą namuose dėl ligos, Leo
nardas Jankauskas įteikė $200 
čekį. Iš viso iki šiol jam įteikta 
$10,800. Kaip ilgai Jūsų draudi
mas Jums mokėtų: 3 mėn., tik 
pusę metų, ar iki gyvos galvos? 
L. Jankausko tel. LU 5-2094.

(Sk.)

X Ieškoma virėja ar skalbė
ja. Su pasiūlymais skambinti 
PO 7-1687. (Pr.)

X Dėmesio! Savininkas par
duoda 6 kambarių bungalow 
Manąuette parke: 6331 So. 
Rockwell St. telef. 254-8338.

(Sk.)

PUIKIAI PASIRODĖME PAVERGTŲ 
TAUTŲ SAVAITES MITINGE

Lietuvių Bendruomenės Chi
cagos apygardos valdybos ir 
Chicagos Lietuvių Tarybos ini

ciatyva, lietuvių grupės pasiro
dymas liepos 15 d. Pavergtų 
Tautų Savaitės eisenoje ir mi
tinge paliko pasigėrėtiną įspū
dį. Nuo Jackson gatvės iki 
Grant Parko išsitiesusi komu
nistų užgrobtų tautų eisena pa
rodė net 34-ias lietuvių orga
nizacijų ir tautines vėliavas. 
Tūkstantinė lietuvių minia sekė 
paskui organizacijų vėliavas, 
apsiginklavusi V. Šimkaus anti
komunistiniais plakatais. Susi
kimšusios pravažiuojančių au
tomobilių eilės sustodavo ir do- 
mingai susikaupę veidai krypo 
į nešamus užrašus Lithuania, 
vėjuje ir nenustojančiame lie
tuje besiblaškančias trispalves, 
ypač į išniekintus kankinių la
vonus, rodomus plakatuose.

Nors kai kurios tautinės gru 
pės, ukrainiečiai ir kiniečiai, 
didžiavosi savo orkestrais, ta
čiau jų buvo susirinkę žymiai 
mažiau. Mūsų eisenos pasiseki
mas glūdėjo nepalyginamuose 
tautiniuose kostiumuose ir tvir
toje minioje, pradedant devy- 
nerių metų vaikais, baigiant 
aštuoniasdešimtmečiais sene
liais. Jų niekas nesulaikė atlik
ti savo pareigą tautai: nei 
čiurkšlėmis tekantis per pasi
ryžusius veidus lietus, nei no
ras savaitgalį išvažiuoti ir kiek 
kveptelti po sunkaus darbo fa
brike.

levizijos stotys ir aprašė veda
mieji Chicagos dienraščiai.

LB Chicagos apygardos val
dybos paskirti vykdytojai: L. 
Prapuolenis, inž. J. Jurkūnas 
ir dr. J. Kižys įdėjo daug dar
bo ir pasišventimo, dviejų sa
vaičių laikotarpy suorganizavę 
lietuvių grupės įspūdingą at
stovavimą. Prapuolenis savo 
pečiais išnešė visą vėliavų ir or
ganizacijų sukvietimą. Jis va
dovavo ir lietuvių grupei eise
nos metu.

Apie Pavergtų Tautų re;kš- 
mę per lietuviškas radijo sto
tis, Margutį ir S. Barčus, kal
bėjo Lietuvos generalinis kon-

i Vėliavoms susirikiavus prie 
estrados Grant Parke, mitingą 
atidarė Chicagos miesto majo
ro Daley dešinioji ranka pulk. 
J. Reilly. Jis perskaitė ir pro
klamaciją. Invokaciją skaitė 
vengrų evangelikų ir reformatų 
kunigas A. George. Pagrindi
niu kalbėtoju buvo Lietuvos 
generalinis konsulas Chicagoje 
dr. P. Daužvardis. JAV prezi
dento Kennedy telegramą skai
tė pulk. Reilly. Pabrėžtina pre
zidento mintis, kad pavergtos 
tautos privalo pačios kovoti už 
savo laisvę. Tada padės ir kiti. 
Kova negali būti aprubežiuo- 
jama viena diena ar viena sa
vaite. Turi būti kovojama nuo
latos.

Gen. konsulas dr. P. Daužvardis 
kalba Pavergtųjų Tautų Savaitės 
minėjime Chicagoje liepos 15 d.

J. A. VALSTYBĖSE
— Dailiųjų Menų Klubas Los 

Angeles mieste pradėjo septin
tus metus. Paskutiniam susirin
kimui pirmininkavo prof. Elena 
Tumienė. Paskaitininke pakvie
sta Giedra Gudauskienė kalbė
jo apie modernią, filmų ir lie
tuvišką muziką. V. Mitkutė pa
skaitė Maironio kūrybos. Sep
tintuosius Dailiųjų Menų Klubo 
metus pradėti pirmininku iš
rinktas Bronys Raila. Susirin
kimas įvyko vaišingų p. p. Bal
sių namuose. L. Kančauskas at
skirus momentus nutraukė.

— Šią vasarą Kaliforniją gau 
šiai lanko lietuviai iš kitų kolo
nijų. Kai kurie vyksta į Seatt
le, Wash., esančią pasaulinę pa
rodą. Visi atvykusieji stebisi 
palyginti negausios, bet labai 
energingos Los Angeles lietu
vių ko’onijos veikla.

— Kalifornijoje gyvenantieji 
lietuviai rašytojai šių metų pir
mame pusmetyje gal pirmauja 
prieš kitų vietovių lietuvius ra
šytojus: maždaug kas antras 
kalifomietis lietuvis rašytojas 

j visuomenei patiekė naują kny
gą-

— Nadas ir Julė Rasteniai, 
gyveną Baltimorėje, Md., nese
niai paminėjo savo vedybinio 

i gyvenimo 35 m. sukaktį. .
— Dail. Aleksandra Kašubie- 

nė paskutiniu metu iš kerami
kos daugiau perėjo prie mozai
kos darbų, tam daugiau naudo
dama natūralias medžiagas, 
kaip akmenys, skaldytas mar- 
moras ir t.t. Šių laikų architek
tūroje naudojant daug stiklo 
ir apšvietimo, tokia mozaika 
esanti praktiškesnė. Jos mozai
kos kūriniai buvo išstatyti New 

Į Yorko Amatų muziejuje. Ame
rikiečiams tai patiko ir ji gavo 
užsakymų Trentone, N. J., sta
tomam bankui sukurti 90 kv. 
pėdų mozaiką, o Hilton viešbu
čio New Yorke, balių salėje net 
208 kv. pėdų mozaiką - muralį. 
Neseniai vienoje amerikiečių
bažnyčioje North Branforde, Šv. Jurgio, 
Conn., ji baigė sukurti 320 k v. 
pėdų erdvėje stovinčią alto
riaus sieną. Fordo fondas pa
kvietė ją sudaryti kultūrinį fil
mą apie mozaiką. Taipgi ji su
kūrė triptiką St. Ylos statomai 
kar. Mindaugo koplyčiai Putna- 
me, Conn. Triptiką sudaro Min
daugo krikštas, vainikavimas ir 
nužudymas.

— Vytautas Kašu» a sukūrė
sulas Chicagoje dr. P. Dauž- bronzinę Nukryžiuotojo statu- 
vardis ir, LB vardu, Kultūros lą. Kryžiaus Kelius ir dvi rie- 
Fondo pirmininkas kun. St. šuto medžio figūras vienai ame 
Šantaras. rikiečių bažnyč:ai North Bran-

“Gerai, kad nors nelijo”, šyp forde, Conn. 
telėjo vienas vidutinio amžiaus 
optimistas, braukdamas nuo 
veido tekantį vandenį. “Būtų 
nė šimtinė nesusirinkus...”

Nors ir tokiame ore lietu
vių dalyvavo daugiau kaip tūk
stantis. J. Vaičiūnas

kun. J. Aleksiūnas, sekretorius cago, III., 14) Užgimimo BVM, 
kun. Pupšys. Buvęs sušauktas Chicago, III., 15) .Visų Šventų- 
L. K. Rel. šalpos direktorių su- jų, Chicago, III., 16) Šv. Kazi- 
sirinkimas Newarke, N. J.,
Prel. I. Kelmelio globoje buvo ros Vartų — Marijonų, Chica- 
sėkmingas. Išrinkta 15 kunigų go, UI., 18) Šv. Antano, Cicero, 
direktoriatas, surašyta L.K.R. UI., 19) Nekalto Prasidėjimo B- 
Š. statutas, išrinkta nauja vai- VM, Chicago, III., 20) Šv. Pran- 
dyba, peržvelgta ligšiolinė veik ciškaus, Indiana Harbor, 
la ir pramatyta religinės šalpos 
darbų eilė ateity.

Vysk. Brizgys, pirmininkas, 
nurodė gyvybinį reikalą L.K. 
R.Š. stiprėti ir ruoštis Lietuvos 
atkūrimo dienai, kad būtų pa
jėgi paremti religinį gyvenimą 
ir veikimą ten.

— Įvairiose lietuvių parapijo
se buvo aiškinta L. K. Relig. 
šalpos uždaviniai ir pravesta 
rinkliavos. Tai padarė: 1 Lie
tuvių Misija, London, Ont., Ca-

miero, Chicago, UI., 18) Auš-

X Pranešame giminėms, drau
gams ir pažįstamiems, kad š. 
m. liepos mėn. 12 d.. Cleveland, 
Ohio, mirė mūsų mylimas tėve
lis a. a. Pulk. St. Vaclovas 
Andolis - Ancevičius.

Į Nuliūdę liko vaikai, sesuo, 
broliai ir kiti giminės. (Pr.)

Amerikos ir Pavergtų Tautų 
himną sugrojo orkestras, o God 
Bless America atliko jungtinis 
visų tautybių choras, mūsų 
mielos Alice Stephens diriguo
jamas. Žodį tarė ir Illinois gu
bernatoriaus atstovas, ltn. S. 
Shapiro.

Iškilmes parodė Chicagos te-

Ind.,
21) Šv. Kryžiaus, Chicago, III.,
22) Nekalto Prasidėjimo Mo
kykla, Chicago, UI.

— J. Valiukociytė, 14 m., ra
sta žiauriai nužudyta West Na- 
nticoke, Pa., apie 7 mylios nuo 
Wilkes Barres, Pa. Praeitą penk 
tadienį ji buvo nuėjusi į šokius 
ir nebegrįžo. Vėliau du bernai
čiai atrado jos lavoną. Veidas 
ir drabužiai buvo kruvini. Įta
riamas nužudęs jaunas, 20 m., 
laivyno pėstininkas William Le- 
wis, kuris buvo parvykęs ato
stogų.

»

I

I

, AUSTRALIJOJE
— Newcastelio lietuviai lei

džia mimiografuotą savo biule
tenį su plačiu jaunimo skyriu
mi. Redaguoja P. Brūzga. Pa
rapijos ir bažnytinių informa
cijų dalį redaguoja Newcastelio 
bažnytinis komitetas, o jauni
mo skyrių — vietinė Vytauto 
Mačernio moksleivių ateitinin
kų kuopa. Biuletenio jau išėjo 
9/14 numeris.

— Tragiškai žuvo buvęs ka
rys Bronius Obelavičius: va
žiuojant posūkyje per tiltą, jo 
sunkvežimis apsivertė į upelį ir 
čia a. a. Bronius buvo mirtinai

Vytukas Razminas susidomėjęs sužeistas. Vežant į Singletono 
“Draugo” vaikų skyriumi. ligoninę nelaimingasis mirė. Bu

vo daugelio branginamas jau
nas, 40 m. žmogus, ir į laidotu
vių pamaldas atsilankė labai 
daug žmonių.
— Lietuvių Bendruomenės vai 

dybon Sydnėjuje išrinkti: P. 
Grosas, St. Pačėsa, H. Stošius, 
Pr. Sakalauskas ir J. Šidlaus
kas.

Į
nada, 2) Šv. Juozapo, Bringham 
ton, N. Y., 3) Aušros Vartų, 
Chester, Pa., 4) Aušros Vartų,
Worcester, Mass., 5) 
riejaus, New Britain,
Šv. Petro ir Povilo,
Pa., 7) Šv. Juozapo
City, Pa., 8) Šv. Kazimiero, Phi 
ladelphia, Pa., 9) Nekalto Pra
sidėjimo, E. St. Louis, III., 10) — P. Šutas, Sydnėjaus gy-

Cleveland, Ohio, ventojas, iš draudimo įstaigos
11) Šv. Kazimiero, Sioux City, gavo 23.000 australiškų svarų 
Iowa, 12) šv. Kryžiaus, Day- kompensacijos už prarastas ko- 
ton, Ohio, 13) Šv. Mykolo, Chi- jas.

Šv. And- 
Conn., 6) 
Tamaąua,
Mahanoy

— Audronė Tamulionytė, bai 
gusi šv. Rožančiaus Aukšt. mo 
kyklą, Wayne universitete, Det- 
riote, studijos psichologiją.

— Edmundas Ketvirtis, tar
naująs JAV laivyne, pake’tas į 
pulkininkus. Jis taipgi yra veik 
lūs lietuvių tarpe — pirminin
kauja So. Bostono Lietuvių Pi- 
liečiu draugijai.

— Dail. A. Kairys atostogas 
Sekmadienį po trijų dienų lie- praleido Floridoje.

taus ir mažai saulės eėero van- _ Lietuvių Katalikų Refigi- 
dens temperatūra buvo aukštes nės šaipos sąjūdžio vadovybė 
nė negu oro. Dvyliktą valandą, yra tokia: pirmininkas vysk. V. 
sekmadienį per pietus, oro tem- Brizgys, vicepirm. prcl. J. Bal- 
peratūra buvo 65 laipsniai: van kūnas, kun.
duo buvo šiltesnis.

EŽERAS ŠILTESNIS UŽ

N. Pakalnis, ir 
kun. J. Gurinskas, iždininkas

t
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LSS Atbnto rajono I-sios jaun. skaučių ir vilkiukų šventės stovyk lautojai tėvų marijonų sodyboje Marianapolyje, Conn., liepos 7-8 
dienomis. E. Meilaus nuotr.

Chicagos žinios
tarnybą. Juos sutiks meras Ri- 
chard Daley ir gubernatorius 
Otto Kerner.

PAVOGĖ MOTERŲ PERU
KUS

Rosemarie Stark, Centrai gro 
žio saliono darbininkė, 5535 W.

TRŪKSTA POLICININKŲ

Chicagoje dar trūksta 400 po 
licininkų. Iki šiol tarnybos re
gulos leidžia imti kandidatus 
tiktai iš Chicagos ir Cook ap
skrities. Norima tą įstatymą 
pakeisti ir tinkamus kandida
tus verbuoti iš visos Amerikos. Chicago av., pranešė policijai, 

kad kas nors pavogė šešis mo-
NEPILIEČIAMS VAŽIUO- terų perukus, kurių kiekvienas 

JANT UŽSIENIN ŽINOTINA kainuoja $100.
Važiuojant užsienin, Chica

gos gyventojams nepiliečiams 
reikalinga gauti išvykimo leidi
mas, kurį išduoda District Di- 
rector of Intemal Revenue, kam 
barys 833, 22 W. Madison st. 
Prašant išvykimo leidimo su sa mento av. Prez. Henry Markus 
vim atsineškit 1959-60-61 metų stebisi, kad 96% pagaminto vy- 
income taksų (jau sumokėtų) 
blankus, šių metų įmokėtų tak
sų įrodymą, pasą, nepiliečio re
gistraciją ir sugrįžimo leidimą.

NEŽINO NEI KĄ DARO,
NEI KUR EINA

NEŽYDAI GERIA KOSHER 
VYNĄ

Didžiausia pasaulyje iš Con- 
cord vynuogių vyno dirbtuvė 
yra Chicagoje. Tai Mogen Da- 
vid vyno korporacija, S. Sacra-

Louis Fisher, išbuvęs Chica- i 
gos sanitarinio distrikto advo 
katu 30 metų, atsisakė tos vie
tos, 
yra 
kur 
tinė 
riniame distrikte šiuo metu vis 
atsiranda naujų skandalų iš 
darbininkų pusės.

GRĮŽTA KARINIS LAIVAS
Laivyno naikintuvų palydo

vas, laivas USS Joy, grįžta į 
Chicagą trečiadienį po 10 mė
nesių tarnybos ryšium su per
nai iškilusiu Berlyno .klausimu 
Su laivu grįžta 82 čikagiečiai, 
kurie buvo pašaukti į aktyvią

pareikšdamas: “Viskas
chaosas: niekas nežino nei 
eina, nei ką daro”. Jo me- 
alga buvo $18.672. Sanita-

no perka ir naudojasi nežydai.
išduodame paslaptį 

APIE MOTERĮ
Šiomis dienomis per televizi

jos kanalą 7, stotį WBKB, ryt
mečiais prasideda programa 
“apie veikliąją moterį”, kurios 

'vedėja sakosi esanti LynneWal 
ker. Faktinai ji yra Joel Goid- 
blatt žmona. Kas iš čikagiečių 
nežino apie Goldblatt krautu
ves?

par 
dr., 
Ma 
lei-

GAUNA KNYGŲ IŠ MASK
VOS LEIDYKLOS

Nors Cross World knygų 
duotuvė, 333 S. Wacker 
yra skolinga $68,000 vienai 
skvos knygų leidyklai, ta
dykla dar pasitiki parduotuve 
ir toliau siunčia Maskvoje iš
leistų komunistinės propagan-' 
dos knygų. Tai paaiškėjo Wa- 
shingtone priešamerikinės veik
los pakomisijos apklausinėji- 

, muose.
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