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Šaltojo karo baruos

Europos ūkinis suklestėjimas 
sujaudino komunistus

Amerikos politikos naujas pagrindas — tikėjimas, 
kad komunizmas pasiekė savo viršūnę ir ims leistis

Valstybės departamento at
stovas kongreso komisijoje kal
bėjo, kad kai kada visuomenei 
tenka duoti “nepilnas tiesas’, 
“dalineg tiesas” apie politinę 
padėtį. Visuomenė tai žino. Vi
suomenė žino, kad ne viskas pa 
sakoma net ir kongresui. Dėl 
to suprantamas spaudos noras 
ieškoti “pilnesnių tiesų” — tų, 
kurios tebėra nepasakytos ir 
slepiasi už anų “dalinių tiesų”. 
O ieškoti pagunda ir atsakingų 
asmenų užuominos. Pvz. prezi
dento pasakymai apie naujos 
politikos reikalą, valstybės de
partamento užuominos apie ga
limą kontrolės sąlygų pakitimą 
derybose su Sovietais dėl ato
minių bandymų draudimo; 
spaudos informacijos apie Ros
tovo planus; informacijos, kad 
buvęs valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas Bowles nėra nu
stojęs savo įtakos, tik ję paslė
pęs, veikdamas iš “pogrindžio,
— visos tokios informacijos pa
laiko gandus apie naują politi
ką ir kelia smalsumą, kokia ji 
gali būti.

* i# *
U. S. News and World Re- 

port žurnalas paskelbė santrau
ką minčių, kurias Baltųjų Rū
mų patarėjai buvo pareiškę už
daruose pasitarimuose su Kong 
reso ko misi jom. Jų pareikštas 
pažiūras pavadino “Amerikos 
politikos nauju pagrindu”. To 
naujo pagrindo pagrindas yra 
tikėjimas, kad “komunizmas 
jau praėjo zenitą savo siekime 
valdyti pasaulį”.

Už tokią išvadą kalbėjo susi
darę Vakarų naudai pranašu
mai. Būtent:

1. Ginkluotų jėgų pusiausvy
ra pakrypo Vakarų naudai — 
ir komunistai tai žino.

2. Ūkinio pajėgumo pusiau
svyra yra toli Vakarų naudai
— ir Chruščiovas dėl Vakarų 
ūkinės rinkos rezultatų jaudi
nasi. Jaudinasi ypač dėl to, kad 
Europos ūkinis suklestėjimas 
sugriovė komunistų tikėjimą, 
jog kapitalistinė sistema jau 
supuvus, jog supuvimas prasi
dėjo su 1914 metais ir neišven
giamai eina į chaosą. Pasirodė, 
kad Leninas klydo, kad Stali
nas klydo, kad klydo ir Chruš
čiovas.

3. Atsilikusios tautos nepasi
rinko komunizmo, kaip tikėjosi 
komunistų atstovai. Naujas 
idėjas ir gyvastingumą jos ma
to labiau Vakaruose, o ne ko
munizme.

Už išvadą, kad komunizmo 
pretenzijos valdyti pasaulį jau 
praėjo savo viršūnę, kalbėjo ir 
sustiprėję komunizmo trūkumo 
ženklai. Būtent:

1. Komunizmo imperija ro
dos vis daugiau suskilimo ženk
lų. Jugoslavija eina savu keliu. 
Albanija savu. Tokių pastangų 
yra ir rytų Europos kraštuose. 
Kinija yra daugiau konkuren
tas, ne sąjungininkas.
2. Sovietuose ir Kinijoje komu
nistinė sistema neprodukuoja 
pakankamai maisto net savų 
kraštų gyventojam, ir Kinija 
faktiškai badauja.

Tokio vertinimo išvada — 
komunizmas persirito savo ze
nitą ir turi pamažu leistis že- 

imyn. Tokis vertinimas turi bū
ti bazė Amerikos politikai. Ar 
ji teisinga?

# ,» •

Komunistinės padėties minė
tas optimistinis vertinimas, iš
ėjęs iš Baltųjų Rūmų patarėjų, 
yra kiek naujas, sakysim, šalia 
labai populiarintos taip pat op
timistinės teorijos — kad ko
munizmas, kai tik pasieks di
desnę ūkinę gerovę, aukštesnį 
standartą, tai suburžuazės, pa
sikeis iš vidaus. Kai kurie entu
ziastai ėmė rodytis su siūlymais 
padėti Sovietam ūkinį gyveni
mą greičiau pakelti ir tuo pa
greitinti pasikeitimą komuniz
mui. Dabartinis optimizmas jau 
grindžiamas priešingu dalyku: 
sovietinio ūkio nepajėgumu, ku
ris rodo komunizmo vidaus kri
zę.

Vakarų padėties, ypač kari
nės, vertinimas taip pat naujas. 
“Mes greitai artėjame į laikus, 
...kada mūsų ofenzyvinių ir de- 
fenzyvinių raketų pajėgumas 

I bus toli atsilikęs nuo sovieti- 
! nio?.. Kritiškiausi metai pasiro- 
I dys 1960-64”. Taip pesimistiš- 
I kai kalbėjo J. F. Kennedy 1960. 
į Dabartinė nuomonė Baltuosiuo
se Rūmuose rodo grįžus pasiti- 
1 kėjimą Amerikos pajėgom, jų 
j aiškiu pranašumu. Ir tai duoda 
optimistinį žvilgsnį į ateitį.

Ne visi betgi į komunistinę 
ir Vakarų padėtį žiūri su tokiu 
pat optimizmu. Ne visi sutinka, 
kad komunizmas jau leidžiasi ir 
ima trauktis ar bent sustoti vie 
toje, atsisakydamas nuo eks
pansijos. Pvz.:

1. Pietų Azijoje Laoso “neut
ralumas” virto ne užtvara ko
munizmui, bet tuo tarpu baze, 
iš kurios masiškai infiltruojami 
partizanai į Pietų Vietnamą, 
nors Amerika ir vėl pila Laosui 
'kas mėnuo po 3 mil.

2. Kubos bazės dėka ar tiesio 
giai iš Maskvos infiltruojamas 
komunizmas Pietų Amerikoje 

'jau laimėjo didžiausią valsty
bę, Braziliją, tiek, kad iš anti
komunistinės valstybės ją pa
vertė neutralia su palankumu 
Maskvai ir, svarbiausia,, su vi
daus chaosu.

3. Europoje tariamai nepri
klausoma komunistinė Jugosla
vija rodo daugiau suartėjimo 
su Maskva, o ne atsiskyrimo. 
Ir tai tuo metu, kada Ameri
kos interesam ten atstovauja 
specialistas Kennanas. Azijos

(Nukelta J 4 pusl.l

KALENDORIUS

Liepos 23 d.: šv. Apolinaras, 
Tarvilas, Ilgė.

Liepos 24 d.: šv. Kristina, Ži- 
1 vile.

Saulė teka 5:35 v., leidžiasi 
8:19 v.

Naujai išrinktas sveikatos, švietimo ir gerovės sekret. Celebrezze, buvęs Clevelando meras net penkis 
terminus, čia su savo žmona Anna ir dukra Susan, 14 m. Jis turi dar dukrą ir sūnų, kurių fotografa
vimosi metu nebuvo.

Lietuvoje teismai rengiami 
ir kolchozuose

Vis tos buržuazines liekanos
OKUP. LIETUVOJ.—Kai so i aparato, vis dažniau kreipia- 

vįetinė prokuratūra minėjo jos j masi su paramos prašymu į
įkūrimo 40-sias metines, tiek 
maskvinėje (tiek Lietuvos spau 
doje pasirodė straipsniai, kelią

visuomenę. Pvz. prokuratūros 
talkininkais jau yra vad. visuo
menininkai — draugovininkai

prokuratūros uždavinius. Šalia ir vad. draugiškieji teismai. Į- 
jų susirūpinta nusikaltimų skai, vesta ir kita naujovė — teismo 
čiaus didėjimu ir atkreiptas dė- procesai jau rengiami ir įmonė- 
mesys į prokuratūros vaidmenį se> statybose, kolchozuose ir
stalininiais, vad. asmenybės kul
to laikais. “Tiesoje” (134 nr.)

sovchozuose. Prokuratūros or
ganai siekia, kad vis didėtų jos

ORAS

Chieagoj ir apylinkėse šian- 
i dien galimas lietus. Tempera
tūra apie 70 l.Antradienį malo
nus oras.

Patvirtino postui
VVASHINGTONAS. — Sena

to finansų komitetas patvirtino 
prez. Kennedy pasiūlymą kviest 
Clevelando miesto merą Celebre
zze į sveikatos, švietimo ir ge
rovės sekretorius. Celebrezze 
su komitetu kalbėjosi apie vie
ną valandą.

Arkivyskupai
Varšuvon

VARŠUVA. — Spaudos agen
tūros praneša, kad rugpiūčio 
15 d. į Lenkijos sostinę atvyks 
Vienos arkivyskupas kardino
las Koenig. Rugpiūčio 26 d., 
kardinolo Višinskio kivečiamas, 
į Varšuvą trumpam vizitui at
vyks Berlyno arkivyskupas 
Bengsch.

Richard Reuter spėjama bus 
prez. Kennedy nominuotas “Mais
to taikai” departamento direkto
rium. Reuter yra vyriausias di
rektorius CARE įstaigos. Jis pa
keis George McGovern, kuris ban
dys kandidatuoti j senatą South 
Dakota valstybėj.

Išvesti Sovietų kariuomenę 

iš pavergtų kraštų
Pagerbti pavergtųjų tautų draugai

Trečiadienį, liepos 18, Nacio- bą pasakė Šen. Humphrey. Jisai 
naliniame Spaudos klube Wa- 'pasmerkė sovietinį kolonializ- 
shingtone buvo pagerbti trys mą; prižadėjo, kad dabartinis

rašydamas, prokuroras V. Gali-, ryšiai su visuomeninėmis orga- 
naitis nurodė — anuo laikotar- j nizacijomis ir laukia, kad jų 
piu prokurorinė priežiūra buvo J nariai tuojau praneštų apie 

kiekvieną nusikaltimą. Pagal 
“Tiesą”, prokuratūros svarbiau 
siais bendradarbiais turėtų tap
ti vietinių Tarybų deputatai, 
prof. sąjungų ir komjaunimo 
organizacijos. Kitais žodžiais, 
nusikaltimai auga, susidoroji
mas su nusikaltėliais ir jų veiks 
mais jau virsta neįmanomu tei 
singuo organams ir tūkstančiai 
gyventojų verčiama tų organų 
talkininkais, skundėjais, šni
pais. (E)

užsitarnavę pavergtųjų tautų 
draugai. Senatorius Hubert H. 
Humphrey, D. Minn., Congres- 
manas Walter H. Judd, R., 
Minn., ir Frans J. Goedhart, 
Olandijos Parlamento narys. 
Jiems buvo įteiktos atitinka
mos dovanos.

Europos status quo nebus pri
pažintas ir kad Amerika — ga
lingiausia valstybė pasaulyje — 
nenusilenks sovietiniam tero
rui; pareiškė įsitikinimą, kad 
reikalavimas ištraukti sovieti
nę kariuomenę iš visų pavcrg-
tųjų kraštų turėtų būti įrašy- 

Ta proga Europos Pavergtų- |^as Per ateinantį Jungtinių Tau 
jų Tautų seimas buvo suruošės tų pilnaties susirinkimą, 
iškilmingus pietus. Juose apsi
lankė keletas senatorių, kelio
lika kongresmanų, keletas pa
reigūnų iš Valstybės departa
mento (vyriausias buvo Sekre
torius Kongreso Reikalams Ro
bert Lee-, Amerikos Balso tar
nautojų, gausiai laikraštininkų 
ir dar gausiau pavergtųjų tau
tų organizacijų atstovų bei drau 
gų.

Vyriausią Nato vadą 
pakeitus

VVASHINGTONAS. — Prez. 
Kennedy vietoj pasitraukusio 
Nato vado gen. Norstad pasky
rė gen. Lemnitzer, o vyriausiu 
JAV armijos štabo vadu gen. 

; Taylor. Prancūzijos prez. de
„ . , _ , , vx . Gaulle nėra patenkintas, kad

. Pne.?arbe!. 3taI°-» Amerika neatsiklausus kitų Na-
lietuviška vėliava, sėdėjo Lietu
vos atstovas Juozas Kajeckas.

sumenkinta, o pats dienraštis sa 
vo vedamajame (137 nr.) pa
stebėjo, kad Berijos laikais (li
gi 1953 m.), prokuratūros vaid
muo ne tik buvęs susiaurintas, 
bet buvęs įsigalėjęs ir sauva
liavimas, beteisiškumas. Girdi, 
nukentėję žmonės buvę rehabi- 
lituoti.

Be abejo kalčiausias 
komunizmas

Nusikaltimai aiškiai kyla, 
bet, štai, “Tiesa” išaiškino, kad 
Sovietijoje nusikalstamumas ne . . _
turįs šaknų, nes seniai esanti j Sovietai ’včl SprogdlflS
likviduota privati nuosavybė, atomines bombas 
žmogaus išnaudojimas, skur-

Jdas. O jei nusikaltimai kyla, tai MASKVA. — Sovietų Sąjun- 
į reikia ieškoti atpirkimo ožio ir i Sa paskelbė, kad ji atnaujinan- 
(čia jis greit surandamas _ u atominių ginklų bandymus, 
(anot "Tiesos”, juk "ne paslap- ^“gi esą JAV daro bandy- 
t,s, kad praeities atgyventos y- sulauž6 inci inj 8usitarl.

1 ra gf°Sa ?Iglš "‘g”'™ I m ir prade o sprogdinti ato- 
i ir atsiradę tiek daug valstybi- . . , , f,., ,v 6 -r minės bombas, todėl turėjo pra
mo turto grobstytųjų, chuliga- Į dėti bandymus daryti ir Ame- 
nų, žudikų, kyšininkų, prievar
tautojų, spekuliantų, girtuok
lių, parazitų ir veltėdžių. Pro
kuroras V. Galinaitis dar at- 

, kreipė dėmesį ir į didėjančius 
jaunimo nusikaltimus — jau
nuoliai, girdi, pažeidžia viešąją 
tvarką, susiduria su prokura
tūros organais. Nurodomi ir 
pavyzdžiai Vilniaus moksleiviai 
Zablockis, Saveljevas, Rybako-

rika, kad neatsiliktų, nes atsi
likus sovietai užimtų visą pa
saulį. Amerikos vyriausybė pra
nešė, kad tokia sovietų žinia y- 
ra kelianti nerimą.

to narių pati viena paskyrė vy
riausią vadą. Anglijos laikraš-

Jisai buvo susirinkusiems spe- čiai ra§0) kad gen. Norstad, pui 
cialiai paminėtas. j kus vadas, pasitraukė ne dėl

Kiti lietuviai, pakviesti į pie-1 ave‘ka‘os; bpt tode1',kad ?am ne
tus, buvo min. V. Sidzikauskas, leld° ,Nat° tlnkamai °rSa-

mzuoti.dr. A. Tarulis, dr. D. Krivickas

Trumpai iš 
visur

• Kanados tabako firmos 
čių buvo perėję prie stambaus ] yra paaukojusios 300,000 dol.

vėžio ligai tirti. Praėjusiais me
tais Kanadoje parduota 36 bil. 
cigarečių.

• Nigerijoj iš arešto pa
kilimo priežasčių nei Galinaitis,1 ieįsti dar 5 politikai, tarp jų

vas ir kiti nuo smulkių vagys-

į nusikaltimo. Tie mokiniai išti
somis dienomis be priežūros, 
esą, bastės po miestą.
Žinoma, tikrųjų nusikaltimų

ir dr. K. Jurgėla. Abu lietuviš
kieji Chicagos dienraščiai buvo 
atstovaujami. Labai tvirtą kai-

Susitarė Laoso reikalu
GENEVA. — Šveicarijoj vy

kusi 14 valstybių konferencija 
pagaliau sutarė Laoso reikalu, 
kuris turės tapti laisva ir ne
priklausoma valstybė. Savo kai 
boję kom. Kinijos atstovas nu
siskundė, kad Amerika veda 
karinę intervenciją. Pietų Viet-i 
name ir Laosas niekada nebus 
tikrai stiprus, kol nepasibaigs 
neramumai Vietname. JAV sek
ret. Rusk pažymėjo, kad sutar
tis Laoso reikalu turi būti skru 
pūlingai prižiūrima, kad Laosas 
vėl nebūtų įvestas į šaltąjį ka
rą. Rusk pabrėžė, kad JAV pa
sirašydama sutartį nereiškia, 
kad ji pripažįsta Šiaurės Viet
namą ir kom. Kiniją. Dėl Thai- 
lande iškeltų JAV karių nebu
vo patenkintas ir Šiaurės Viet
namo atstovas. Priešingai Kini
jos ir Š. Vietnamo atstovam 
sovietų atstovas Gromyko pa
sidžiaugė sutartimi, kaip Vie
noj prez. Kennedy. ir Chruščio
vo pasitarimų vaisiumi. Pasita

rimai Laoso reikalu užtruko 
net 14 mėnesių. Sekr. Rusk va
kar buvo pasikvietęs Gromyko 
pasitarti Berlyno klausimais.

Komunistai kinai
užpuolė indus

NEW DELHI, Indija. — In
dijos vyriausybė paskelbė, kad 
jos karo daliniai susirėmė su 
Komunistinės Kinijos kariais 
ginčintinoj Ladakh srityj. Kinai 
esą buvę labai stipriai gink
luoti.

Turi laikytis krūvoj
PARYŽIUS. — Iš Sovietų 

Sąjungos dabar į Prancūziją 
atvyksta turistai su nuosavo
mis mašinomis, tačiau ir maši
nose jie turi laikytis krūvoje. 
Neseniai važiavo devynios ma
šinos, kurių, pirmai sustojus, 
keletas jų susidūrė.

Nori rinkti Bavarijos 
prezidentu

BONNA. — Vakarų Vokieti
jos gynybos min. F. J. Strauss, 
tose pareigose esąs jau penke
tą metų, yra spaudžiamas pa
likti Bonną ir užimti savo gim
tosios Bavarijos prezidento vie
tą. Ligi lapkričio mėnesio min. 
Strauss turi apsispręsti, nes 
lapkričio mėnesį įvyksta rinki
mai į Bavarijos valstybės par
lamentą. Šiuometinis Bavarijos 
prezidentas yra dr. Hans Ehard, 
kuris rudenį turės jau 75 m. 
amžiaus ir, politikų nuomone, 
yra persenas kandidatuoti ke
turių metų terminui.

Metai su deficitu

VVASHINGTONAS. — J. A. 
Valstybės biudžeto deficitas 
1962 m. sieks 6.3 bil. dol., tai
gi apie 700 mil. mažiau, negu 
praėjusiais metais. Tai jau 10- 
tas biudžetas su deficitu 14 me
tų eigoje. Išleista virš 87 bil. 
dol., gauta 81 bil. dol. 1963 m. 
biudžetiniai metai prasidėjo lie
pos 1 d.

nei “Tiesa” nenurodo ir to ne
įmanoma iš jų tikėtis, nes tek
tų į kaltinamųjų suolą sodinti 
pačią bolševikinę santvarką su 
visu jos kolchoziniu skurdu ir 
netvarka visose gyvenimo sri
tyse.

2 buvę ministeriai.
• Okupuotos Lietuvos cent

rinės statistikos valdyba liepos
3 d. suvedusi gyvulininkystės 
produktų paruošų pusmečio re
zultatus, pranešė, kad kolcho
zai ir sovehozai per tą pusmetį

Būdinga tik tai, kad nepai- įvykdė kiaušinių paruošų planą, 
sant išpūsto teisingumo organų ' Nors kai kurių rajonų kolcho- 

---------------- i zai su sovehozais mėsos paruo-
—JAV Marine raketos palei- šų planą įvykdė, tačiau apla

mai paėmus, mėsos paruošų 
planas neįvykdytas. Nors pieno 
valstybei buvo pristatyta 46,- 
500 to daugiau, negu pernai 
tuo pačiu laiku, tačiau pieno 
paruošų planas Lietuvoje įvyk
dytas tik 96 c/0.

• Lenkijos užs. reik. min. Ra- 
packi lankysis šįmet Jugosla
vijoj.

• Taline liepos 1 d. atidary
ta paroda “Buities kultūra” — 
joje eksponuoti ir Lietuvoje ga
minami baldai, be to, kilimai, 
keramika, dekoratyvūs audiniai.

1 Lankytojai daugiau domėjęsi 
mokyklinių ir vaikiškų baldų 
komplektais.

• Vakarų Vokietijos ekono
minio bendradarbiavimo min.

Alžirijos viceprem. Ben Bella Sheel išvyko geros valios ke- 
sveikinasi su alžiriete mergaite, Honei į Lot Amerikos ša. 
savo sugrjzimo kelionėj po Alziri-
34. lis-

dimas į erdves vakar nepavyko 
Raketa sprogo ore. Kas atsiti
ko, paaiškės už kelių dienų.
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Railroad Traimnen 
$12,338,000

Teamsterą
§11,818,000

Geležinkeliečių unija per metus turėjo pajamų iš nario -mokesčių 
ir investmentu $12,358,000; (roku vairuotoju (Treainsters) unija 
iš nario mokesčiu ir j n vestinei u n pajamų turėjo $11,848.000.

Marjan Staniec — naujas
Soc. draud. direktorius
Mr. Melville H. Hosch, Svei

katos, Švietimo ir Gerovės dep- 
to direktorius pranešė, kad soc. 
draudimo distrikto vedėjas Mar 
jan “Pete” Staniec, iš pietryčių 
įstaigos, 8800 Stony Island av., 
perkeltas į pietų pusės įstaigą, 
1256 W. 69th St. Mr. Stanieco 
žinioje bus 752,743 gyventojų.

Mr. Staniec federalinėje tar
nyboj dirba 27 metus, iš kurių 
22 tarnavo sočiai, draudimo ad
ministracijoj. Prieš tai jis tar
navo Washington, D. C., Wis- 
consin, Michijan, Kentucky ir 
Illinois įstaigose. Illinois v-bėje 
jis buvo Cicero įstaigos vedė
jas. Jis turi LL. B. ir LL. M. 
teisės laipsnius. Jis yra narys 
Siipreme Court' of the U. S., 
D. C. teismų ir U. S. Wisconsin 
ir Kentucky distriktų teismų. 
Be to jis yra Federal Bar As- 
sociation Chicago sk. II-ras vi
cepirm. ir kt.

Mr. Staniec yra. narys šių or
ganizacijų : Chicagos spaudos 
klubo, Amer. Vieš. Gerovės d- 
jos, Amer. Vieš. Adm. dr-jos, 
Sigma Delta Kappa Law Fra- 
temity, Welfare Public Rela- 
tions Forum, Amer. Valdžios 
Tarnautojų Federacijos ir kt.

Mr. Staniec ir jo žmona Lil- 
lian, gyv. 1825 N. Austin Av., 
augina sūnų Wayne, 18, ir duk
terį Diane, 14 m. Pr. šulas

Kaip apskaičiuoti 
pensija?
J. Šoliūnas 

(Tęsinys)

Pagrindiniai žingsniai

Norint sužinoti apytikrę mė
nesines pensijos sumą, yra bū
tina laikytis šių žingsių:

d. Apsispręskime kokias pra
dedamąsias datas naudosime: 
1937 arba 1951 metus. Čia turiu 
padaryti pastabą. Kadangi, nau 
dojant 1937 m. pradedamąją da
tą, apskaičiavimas yra labai 
komplikuotas ir trumpai neiš
aiškinamas, todėl aiškinant pen 
sijos apskaičiavimą naudosime 
tik metodą, kur pradedamoji 
data yra 1951 m.

2. Surašykime metinių uždar
bių sumas, pradedant nuo 1951 
m. iki metų, kada kas nors nu
tiko (sulaukėte pensininko am
žiaus — atsiminkite moterims 
yra 62 m., vyrams 65 m; tapo
te nedarbingu, arba mirties at
veju, kada darbininkas mirė). 
Pastaba : jei dar dirbote ir po 
to kada sulaukėte pensininko 
amžiaus—pridėkime ir tų me
tų uždarbius prie aukščiau iš
vardintų metinių uždarbių skai
čiaus.

3. Suskaičiuokite, kiek praė
jo metų po 1955 m. iki tų me
tų, kada sulaukėte pensininko 
amžiaus. Pastaba: jei skaičius 
yra mažesnis negu penki — pa
didinkite jį iki penketo. Reiš
kia negalima mažiau naudoti 
negu penketas metų šitame ap
skaičiavimo metode.

4. Iš visų metinių uždarbių 
skaičiaus išrinkite metų skai
čių (nurodyto 3-me žingsny) su 
auąščiausiais metiniais uždar
biais. Pastaba: šitie metai su 
aukščiausiais uždarbiais gali 
būti ir tie metai po to, kai su
laukėte jau pensininko amžiaus.

5. Sudėkite visus metinius už
darbius į bendrą sumą. Pasta
ba: bendroji suma bus visų me
tų uždarbiai nurodyti 3-čiame 
žingsny, šitą bendrą sumą pa
dalinkite iš bendros mėnesių su

mos. Pavyzdžiui, jei naudojate 
penkerių metų aukščiausius už
darbius, tai tą bendrą sumą 
padalinkite iš 60 mėnesių (5 
metai po 12 mėn.=60 mėn.)

Gavote vadinamą mėnesinį 
uždarbių vidurkį. Dabar gerai 
įsidėmėkite formulę, kurią bū
tina naudoti, kad gautumėt sa
vo pensijos dydį. Formulėje bet 
koks suklydimas pavers mėne
sinę pensiją niekais.

Žingsniai formulėje

1. Paimkite 55% nuo pirmų
jų $110 iš mėnesinio uždarbių 
vidurkio (turėtumėte gauti 
$60.50).

2. Paimkite nuo likučio 20%.
3. Sudėkite abi gautąsias su

mas.
4. Gautąją sumą 3-me žings

ny padidinkite 7%.
Jeigu teisingai viską darėte, 

tai turėtumėte gauti tikrą pilną 
mėnesinę pensiją.

Jūsų apskaičiuotoji mėnesinė 
pensija yra tokia, kokią gautu
mėte sulaukę pilno psns’ninko 
amžiaus. Jei pensijos prašysite 
dar nesulaukę 65-jo gimtadie
nio, ji atitinkamai bus suma-' 
žinta.

Uždaro Darbo Tarpininka
vimo įstaigas

The Illinois State Employ- 
ment tarnyba praneša, kad už
daromos šios darbo tarpininka
vimo kaimyninės įsta’gos: nuo 
liepos 19 d. — Southside Indu- 
strial; nuo liepos 20 d.—North- 
side Industrial; nuo liepos 21 
d. — Central Industrial; nuo 
liepos 26 d. — IVestside, South 
west ir South Chicago. Jos su
jungiamos į dvi miesto centro 
įstaigas ir vadinsis the General 
Industrial ir the Metai Trades, 
abiejų adresas: 321 So. State 
Stree.

Kitos vėliaus atidaromos įs
taigos bus: the Professional Of
fice, 208 S. La Šalie St.; Sales 

\& Clerical Office, 40 W. Adams 
Ist.; Service Office ir Hotel & 
Restaurant Office, abi — 608 

IS. Dearbom St. Dabartinė Die
ninio Darbo įstaiga (Day La- 
bor Office), 10 Jefferson St., 
pasilieka po senovei.

Pertvarko Darbo Tarpinin
kavimo įstaigas

Robert R. Donnelly, Illinois 
Darbo dep-to direktorius, pra
nešė, kad Illinois State Employ- 
ment tarnybą reorganizuojant, 
atidaroma darbo tarpininkavi
mo įstaiga 321 S. State St. pa
dėti visiems darbdaviams ir 
darbų ieškantiems asmenims. 
Tai bus bendra industrialinė įs
taiga ir kartu metalo1 verslo įs
taiga. Jos apims 6 esamas įstai
gas: 1608 N. Larrabee St., 1635 
W. Ogden Av., 6230 Cottage 
Grove Av., 8750 Stony Island 
Av., 3953 W. 63rd St. ir 9 N. 
Cicero Av., kurios nuo liepos 
20 d. uždarytos. Dir. Donnelly 
pasakė, kad naujos įstaigos pa
dės darbą surasti tiek jauniems, 
tiek invalidams bei seniems dar 
bininkams.

Walter E. Parker, Illinois dar 
bo tarnybos superintendentas, 
pabrėžė, kad toj pačioj indust
rinėj ir užsiėmimų įstaigoj bus 
klasifikuojamos aplikacijos dar- 
ibą gauti ir darbdavių darbo 
I pasiūlos ir visa tarpininkavimo 
procedūra bus greičiau atlieka- 

*ma, negu kad buvo iki šiol, kai 
tos įstaigos buvo išmėtytos po 
visą miestą. Pr. Šul.

JOS KLAUSIATE,
MES ATSAKOME

Ar aš galiu gauti našlės 
pensiją?

Kl. Girdėjau, kad mirusio vy
ro pensiją gali gauti žmona. 
Malonėkite mane painformuoti 
kokius žygius ir kur aš turė
čiau daryti, kad tokią pensiją 
galėčiau gauti. Ar tamstos pa
dedat tai sutvarkyti? Mano vy
ras gimęs 1897 m. vas. 14 d., 
mirė 1961 m. geg. 4 d. Aš esu 
60 m. ir atrodo savo pensijos 
dar turiu laukti 2 metus. Jei ir 
nedidelę vyro pensiją galėčiau 
gauti, tai jau man būtų didelė 
parama. F. J.

Ats. F. J. Teisingai. Kiekvie
na mirusio darbininko našlė tu
ri teisę į mėnesinę, nesumažin
tą socialinio draudimo pensiją, 
jei darbininkas buvo pakanka
mai ilgai išdirbęs ir turėjo už
tektinai metinių darbo ketvir
čių. Tačiau, ka’p ir kiekvienai 
kitai pensijos rūšiai, taip ir n aš 
lės pensijoms yra tam tikros 
sąlygos. Pirma, našlė, neturinti 
savo globoje mažamečių — iki 
18 m. arba nesveikų vaikų — 
turi būti bent 62 metų amž., 
kad kvalifikuotųsi mėnesinei 
pensijai. Antra, ji turi įrodyti, 
giminystės ryšį mirusiam dar
bininkui. Čia yra būtina pateik 
ti vedybinius, arba kitus doku
mentus tokiai giminystei įro
dyti. Iš šių minėtųjų sąlygų 
aiškėja, kad jeigu jūs neturite 
mažamečių vaikų, tai turėsite 
laukti iki 62-jo gimtadienio 
prieš gaunant mėnesinę pensi
ją. Bendrai turiu, pastebėti, 
kad jei dar neįteikėte, tai jau 
dabar, arba bent laike dvejų 
metų nuo vyro mirties, turėtu
mėte paduoti pareiškimą vien
kartinei pašalpai gauti (Lump 
Sum Death Payment). Būtina 
atsiminti, jog šitoji vienkarti
nė pomirtinė pašalpa galima 
gauti tik tada, jei prašymas į- 
teikiamas ne vėliau dvejų me
tų nuo darbininko mirties. Be 
to, šitoji vienkartinė pašalpa 
nieko bendro neturi su mėnesi
ne našlės pensija. Jūs teisės į 
mėnesinę našlės pensiją nenu
stosite niekada, nors tą vien
kartinę pašalpą ir gausite. Už
tat be jokios baimės šios vien
kartinės pašalpos jau dabar tu
rėtumėte prašyti. Gi jos gavi

ATOSTOGAUKITE IR PAILSĖKITE RAMIOJE IR 
JAUKIOJE VASARVIETĖJE 

“V E N T A”, Union Pier, Michigan
čia rasite gaivinančias Michigan ežero bangas, puikų 

smėlį, jaukią namų nuotaiką ir visus patogumus. Lengvai 
pasiekiama ne tik automobiliu, bet ir South Shore linijos 
traukiniais, sujungtais su autobusų linija. Traukiniai išeina 
beveik kiekvieną valandą.

Užsisakykite vietas iš anksto telefonu arba atsilanky
dami asmeniškai: Pranas Odinas, 6632 So. Mozart Street, 1 
Chicago 29, Dl. Tel. REpublic 7-9723 po 3 vai. po pietų ir 
Union Pier long distance tel. LAKESIDE. 8510 galite šaukti 
bet kuriuo laiku.

BE

mui reikia paduoti pareiškimą 
(Application for Lump Sum 
Death Payment, Form IA-C 8)

: ir pristatyti vyro mirties pažy- 
’ mėjimą. Našlės pensijai gauti 
pareiškimą galėsite įteikti ne- 
ariksčiau kaip tris mėnesius 
prieš savo 62-jį gimtadienį. 
Visais anksčiau minėtais reika
lais galite kreiptis į artimiau
sią soc. dr. įstaigą (Sočiai Se- 
curity District Office). Su ma
nim pasimatyti nereikia.

J. šoliūnas

TRUMPAI

— Mendoza. Argentinos Pen
sininkų s-ga nusiskundė, kad 
nuo kovo mėn. pensininkai ne- 

• gauna pensijų, o kepyklos ir kt. 
jiems neduoda krediton prekių. 
Iš daugelio pensininkų butų iš
jungė elektrą ir gaza. (UPI).

— Saskateheivan provincijos, 
Kanadoj, valdžia kreipėsi į bu
vusi Anglijos parlamento narį 
— lordą Taylorą, kad šis tarpi
ninkautų gydytojų streikui lik
viduoti. Savo laiku Tayloras bu 
vo vienas iš Anglijos visų gy- 

l ventojų sveikatos plano įgyven 
dintojų.

— British Medical Journal” 
puola AMA (Amer. Med. d-ją),

lilDflinflMMP
TV-RAOIOAI - OUOST. REKORDERIAI

, STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELES
ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam tamlausios kainos Ir garantija

13321 S. Halsted St.- CLIFFSIDE4-5665

fe 10%, 20%, 30% pigiau mokėsite*' 
S už apdraudą nuo ugnies lr auto-fe 
[mobilio pas ■

FRANK ZAPOLIS F
3208 % VVest 9511) Street fe 

’Jhioago 42, Illinois A
GA. 4-8654 ir GR. 6-4339.11 d

K. BUTKUS
Aluminijaus išdirbiniai 

namų pagerinimui 
PRospeet 8-2781

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, 111.

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybės, etc.
3237 VV. 63rd St.. Chicago 29, IU. 

Tel. 434-4660

ES

-vadindama, ją vulgaria ir nesą
moninga; AMA galėtų daug: 
ko sveikatos srity išmokti iš 
anglų ir europiečių.

— Šveicarų aukšt. teismas 
nubaudė Valais kantono darbi
ninką kalėjimo bausme už tai, 
kad jis savo namui tašė akme
nį.

— Liežuvis yra širdies plunk
sna. —Talmudas Prenumerata: Metams y2 metų

Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 $7.00
JAV ir Kanadoj $11.00 $6.00

« P. ŠILEIKIS, 0, P.
Orthopedas. Protezistas. 

Aparatai-Protezai. Med. ban-4 dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t.t.

Vai. 9-4 ir 6-S. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospeet 6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5480 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63 rd Street
Vai.; kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—J vai. Trečia- 
Henj uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas: PR 8-3229.
Rez. telef. IVAlbrook 5-507(I

Rez. HE 6-1(170.

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

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

Rezid.: 3241 VVest OOth 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 VV. 6Srd Street 
Kampas 63-čios ir California 

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

Tročlad. ir kitu laiku pagal sutart.). 
Ofiso telef. 476-4042

Rez. VVAlbrook 5-3048

| DR. G. K. BOBELIS
linkstu 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
Vai. Pirm., ketvirt., penkt. 1-4 ir 7-9. 
Antr. 1-6, treč., šešt. pagal sutarti, 
sekm. uždaryta.

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.

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

DR. E. DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

Taipgi įvairios nervinės ligos
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue
’ (Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670
| Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti Ml 3-0001.

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų 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. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiku ligos 
2737 VVest 71st Street

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

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

30 d.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos, gavus 
prašymus.

Fiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimmiimiiiiiiiiiiimiimimmiiimiit"

Telefonas: GRovehlU 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.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kreiptis į Dr. Kisielių.

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

(Spec. plaučių ir širdies)
756 VVest 35tli Street 

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

Treč. susitarus.
Ofiso tol. Bl 7-0400 

Dienos metu tel. CA 5-5010

Tel. RElianee 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 VVest 59th Street

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

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALI STP.
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestem 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. 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. v., 
antrad. ir penkt. 1 iki 4 p. p.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybč — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

4 Main St., Aurora, IU.
Tel. TW 2-0803 

Susitarimui skambinti
tel. TRemont 9-1450, Batavia, III.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

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

Tel. ofisų RE 7-8818

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

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

Trečiadieniais uždaryta.
Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4.307 Su. Kedzie Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Treč. ir sekmad. tilt susitarus.

3 mėn. 1 mėn. 
$4.00 $1.75
$3.50 $1.50

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

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

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

Headaches, Arthritis, Rheumattam, 
Spine & Nerve, Ailmėnts 

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

Teief. Office Gary: Gary 885863b 
Res. Chicago BIshop 7-5833

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDTNES LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligonine. 

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. REDUblic 7-2290.

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

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

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

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

chirurgija
7958 VVestern Avė., tel. 

GR 6-6091; s»2 E. 159th St.. Harvey, 
III., tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

Teief. FU 5-2020.
Valandos pagal susitarimą. Jeigu

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. . .

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

Ofiso tel. RElianee 5-4410 
Rez. tel. GRovehili 6-06t7 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

Ofiso telef. CLiffside 4-2896
Rezid. telef. \VAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 i 
6 8 vąl-. vale. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa 
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 
v. iki 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERt 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tek PRospeet 8-1223 ar PR 6-5571 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. h 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki S 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kiti 
laiku — pagal susitarimą. ,

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
ATOSTOGOSE IKI RUG

PIŪČIO MĖN. 5 D.
Telefonas — GRovehili 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybe: AK U ŠERIJA Ir MOTERŲ

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

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

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir selcm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3151

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Halsted Street
rei. ofiso CA 0-0257, rez. PR.6-6659 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue
Vai.. 11 v. ryto iki 3 v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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



Pasmerktoji neapykanta ------- »,

AR MEILĖS DVASIA

Kristaus apaštalai Jonas ir 
Jokūbas buvo kartą labai su
pykę, kad vienas samariečių 
miestelis nepriėmė Kristaus, 
keliaujančio į Jeruzalę. Jie 
sakė: “Viešpatie, jei nori,
mes sakysime, kad ugnis 
kristų iš dangaus ir juos su
naikintų” (Luk. 9, 54). Kris
tus apaštalus sudraudė, sa
kydamas : “Nežinote, kokios 
esate dvasios. Žmogaus Sū
nus ne prapuldyti sielų atėjo,
bet gelbėti” (Luk. 9, 55-56).

* # ♦
Pasaulyje yra tik dvi di

džiosios jėgos — meilė ir ne
apykanta. Neapykanta siekia 
savo priešo sunaikinimo, o 
meilė eina jo gelbėti.

Krikščioniškajai dvasiai ne
apykanta yra visai svetima 
jėga. Tiesa, neapykanta pa
saulyje yra labai veikli. Ji yra 
ta jėga, kuri žmogui neduo
da ramybės. Ji, kaip niekad 
netužgyjama žaizda, primena 
nuolatinį skaudulį ir dėl pa
daryto įžeidimo verčia veikti. 
Neapykanta žiūri tik į skau
dulį. Ji neveikia dėl idealų 
įgyvendinimo. Jos veikla at
kreipta į asmenis, kuriuos 
siekia sunaikinti.

Neapykantos jėgą naudoja 
savo tikslams atsiekti komu
nistinis sąjūdis. Apie savo 
oponentų sunaikinimą kalba 
ir praktikoje šitai vykdo vi
si komunistų vadai. 1961 m. 
22-me visuotiniame komunis
tų kongrese buvo nutarta,.' 
kad “antikomunistai turi bū
ti sunaikinti”.

Meilė, kaip tik priešingai, 
nesikėsina žmogų sunaikinti, 
bet eina jo gelbėti. Todėl ji 
yra pasaulyje didžiausia jė
ga. Tik, deja, mes jos tinka
mai nepanaudojame, nes jos 
tinkamai neįvertiname. Mes 
dažnu atveju iš dangaus šau
kiamės ugnies, kad būtų su
naikinti visi mūsų oponentai.

Tada tikrai esame įkvėpti 
ne krikščioniškosios dvasios, 
bet tos dvasios, kuri veikia 
iš neapykantos. Krikščiony
bė nemato laimėjimo, kai jos 
priešininkai kardu ir ugnimi 
sunaikinami ir kraujuje žū
na. Bet ji neranda ir pralai
mėjimo, kai jai pačiai reikia 
kentėti už aukštuosius ide
alus. Pats Kristus mirtimi 
ant kryžiaus atnešė didįjį 
krikščionybės laimėjimą — 
atpirkimą. Krikščionybės lai
mėjimas yra ne tada, kai jos 
priešininkai žūna ir, jos ne
pažinę, išeina iš šio pasaulio, 
bet tada, kai jos idealų iš
pažinėjai daugėja, kai auga 
meilės jėga užkariautų sie
lų skaičius.

Krikščionybė į gyvenimą 
prasiveržė su negirdėtu gai
vališkumu pirmaisiais am
žiais, nors ji ir buvo persekio
jama taip pat su negirdėtu 
žiaurumu. Jos jėga tokiam 
veržlumui buvo Kristaus pa
liktoji ir įsakytoji meilė sa
vo artimui. Krikščionių gy
venime vykstančios nesėkmės 
eina drauge su nepaisymu to 
didžiojo Viešpaties įsakymo 
mylėti savo artimą.

Kristus, gal būt, kaip ir 
anuomet žydų vyresniuosius 
ir pariziejus, bartų ir išva
dintų gyvačių lizdais, pabal-, 
tintais grabais ne pagonis ir 
netikinčiuosius, kurie jo moks 
lo nepažįsta, bet to mokslo

Katalikų pasauly

PRANCŪZŲ VYSKUPAI UŽ 
VIETINĘ KALBA 

PAMALDOSE
Daugelis prancūzų vyskupų, 

kaip praenša “Register”, Vati
kano visuotiniame Bažnyčios su 
važiavime kels balsą, kad šv. 
mišių ir kitose pamaldose būtų 
daugiau vartojama vietinė kal
ba.
PABĖGĖLIS VERKE,

PAMATĘS KUNIGĄ
Hong Kongą pasiekęs vienas

atstovus, kurie vadinasi krikš 
čionimis ir turi veikti krikš
čionybės vardu, o gyvenime 
(nevykdo esminio įsttatymo, 
meilės įstatymo, — veikia 
neapykantos dvasios stumia
mi.

* # ♦
Gyvenime neįmanoma ir 

nereikia, kad visi žmonės bū
tų vienos nuomonės visuose 
klausimuose. Ir kai mes sten 
giamės savo pažiūras dėstyti 
ir, gal būt, tikimės laimėti 
sau pritarėjų, neturime jokios 
teisės suniekinti savo oponen
tą. Juo labiau negalima vers
tis melu, klaidinančiom insi
nuacijom, nepagrįstais įtari
mais, kaltinimais, kurie vie
šajame gyvenime daro intri
gas.

Mūsų lietuvių emigracinia
me gyvenime atrandame daug 
įtampos, vienas kito neapken- 
timo, intrigų, kurios ir ge
ros valios žmones suvedžio
ja. Visais laikais emigracinis 
gyvenimas buvo linkęs į susi
skaldymą, nes retai kada 
žmogus naujose vietose ir 
aplinkybėse gali save atrasti 
naudingu ir reikalingu. Ne
pasitenkinimo pajautimas daž 
nai išliejamas į viešąjį gyve
nimą.

O yra ir iš prigimties lin
kusių daryti intrigas. Tai jau 
liguistas palinkimas. Lyg ir 
nekaltu klausimu metamas 
įtarimas, sukeliami gandai 
apie priešininką ir paskui ty
liai laukiama, kas ištiks opo
nentą taip sudarytame kal
bų tinkle. Tai veikiančio voro 
vaizdas, kuris ištiesia savo 
tinklo mažuosius siūlelius ir 
paskui pasislepia į kamputį 
laukti savo aukos. Šitokie 
žmonės yra dviveidės asme
nybės, kurių dvasia yra prie
šinga krikščionybės dvasiai. 
Jų labai nemėgo Kristus ir 
su jais labiausiai kovojo.

Lietuviui katalikui šiandie
ną skaudu dėlto, kad mūsų 
tarpe atsiranda vienas kitas 
kovojąs ne už aukštųjų idealų 
įgyvendinimą, bet einąs su
naikinti savosios idėjos bend
ro. Jie atranda, kad toje ko
voję yra reikalingi visi, ku
rie tik prieš oponentą gali 
kaip nors veikti. Tada, jiems 
atrodo, kad galima ir reikia 
'd*,tis vienybėn su savosios 
pasaulėžiūros priešininkais, 
nors šie bus materialistai ir 
bedieviai.

Betgi materialistų, bedievių 
dvasia negali būti suderinta 
su krikščioniškąja dvasia. Ši 
gali sueiti į vienybę tada, kai 
reikia savo priešininką pulti, 
skaldyti ir naikinti. Bet tada 
ji nėra Kristaus dvasia, my
linti savo artimą ir siekianti 
jo išgelbėjimo.

Kažin, ar mūsų kai kurių 
žurnalų redakciniai pasisaky
mai ir pakartotinai mūsų ka
talikiškajam dienraščiui dar 
romi nerimti priekaištai ne
bus kilę iš tos dvasios, kuri 
kovoja jau ne už krikščioniš
kąją vienybę ir už krikščio
niškus idealus, bet už suskal
dymą ir sunaikinimu? Iš tik
rųjų krikščionis tiek spaudo
je, tiek gyvenime turi vado
vautis Kristaus meilės dva
sia, o ne Jo pasmerktąja ne
apykanta.

V. Rim,

pabėgėlis iš raudonosios Kini
jos, sutikęs katalikų kunigą, 
pravirko. Kunigo nebuvo matęs 
jau 10 metų. Pabėgėlis pasako
jo, kad Kinijoje dabar naikina
mos bažnyčios, net ir budistų 
šventovės, bet žmonės meldžia
si namuose.

Šv. Pranciškaus katedroje 
Santa Fe, N. Mex., mieste rugp. 

į 19 d. įvyks religinis muzikos 
į koncertas, kurį organizuoja 
I Santa Fe opera, kaip dalį Igo
rio Stravinskio 80 m. sukakties 
minėjimo.

n ••• • • • .Pasitikėjimo vejai nuo 
Washingtono - teigia vokiečiai

Nuo išlaisvinimo šūkių iki ofenzyvinio politinio mąstymo Amerikoje. W. Rostowo 
pažiūros apie Vakarų sėkmę padarė didelį įspūdį. Ateity komunizmo nebūsią... Skir
tingos nuomonės dėl sovietų pasiryžimo nusiginkluoti.

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 M, liepos meti. 23 d. & * 3

Sovietai maisto kainomis 

pralenkė Ameriką
Maži uždarbiai ir aukštos kainos veda sovietus pražūtin 

DR. V. LITAS
V. ALSEIKA, VOKIETIJA

Nuo nibbling away sąvokos ligi 
nenusivokimo įvykiuose

Kai visa rytinė Europa pate
ko į komunizmo žiotis, kai po 
jos sekė Kinija, šiaurinė Korė-į 

! ja su šiauriniu Vietnamu, Jung- į 

tinėse Amerikos Valstybėse bu
vo nukaltos sąvokos — nibbling 
away, vėliau — sulaikymas, o 
kai 1952 m. valdžioje atsirado 
gen. Eisenhoweris, buvo gal net 
perdaug kalbama apie išlaisvini
mą. Tai buvo ne karinės, bet 
politinės sąvokos ir jos labai 
greitai išnyko horizonte, nely
ginant dūmai. Pelenų vietoje 
liko vadovavimo stoka ir aiški 
tendencija pasinerti į nuolaidų 
sovietams vandenis. Vokiečių 
viešosios nuomonės akimis, tai 
buvę anksčiau, maždaug iki 
1960 m., o dabar? Dabar, kaip 
įtikinančiai teigia žinomoji vo
kiečių publicistė Marion Boen- 
hoff savaitraščio “Die Zeit” 

skiltyse (24 nr.) jau tų nuo
taikų nė pėdsakų neliko. Nuo 
Washingtono dvelkia pasitikė
jimo vėjai, tvirtinama.

Glenn pakėlė pilkojo piliečio 
nuotaikas JAV-se

Pastarieji metai tiems Vaka-, 
rų stebėtojams atrodo nepapras 
ti metai — Amerikoje jau aiš
kiai pastebimas pasitikėjimas, 
pasiryžimas pereiti į grynai 
ofenzyvinį politinį mąstymą. 
Amerikos pilkojo arba gatvės 
žmogaus nuomonę žymiai pa
kėlė Glennas, apskridęs žemės J 
rutulį. Tai buvo įrodymas, kad 
sovietai nėra triuškinančiai nu
konkuravę JAV-bių ir kad svar 
biausia jie gali būti nugalėti. 
Politiniu požiūriu jau įdomes
nės Wasbingtono sluoksnių nuo 
monės ir čia vokiečių publicis
tė (su jos nuomonėmis plačiai 
skaitomasi) ypatingai iškelia B. 
rūmų planuotojo užs. politikos 
klausimais — Walt Rostowo 
pažiūras.

Laikas dirba Vakarų naudai
Paklaustas, ar istorija dirba 

mūsų naudai ar nenaudai, kas 
daugiau lygiuojasi su istorija 

■.— mes ar “jie”, Rostow nedve

Ar Vakarų kraštai savimi pa
sitiki? Ar jie įstengia iš defen- 
zyvinio pobūdžio laikysenos per
eiti į ofenzyvinę politiką? štai 
klausimai, kurie dažnai paliečia
mi vakarų Europos spaudoje. 
Tie klausimai ypatingai jautriai 
svarstomi Vakarų vokiečių. Jie 
atidžiai analizuoja Washingtono 
laikyseną, jie nepraleidžia negir
domis nė vieno Baltųjų rūmų 
viešai ar pusiau viešai pareikšto 
nusistatymo, nuomonės, užuomi
nos, o jei pastebimas kurio nors 
masto posūkis — jis svarstomas 
iš visų pusių, šios vasaros pir
maisiais mėnesiais viešoji vokie
čių nuomonė priėjo beveik vienin 
gos nuomonės — Washingtone 
jaučiamas pasitikėjimas savimi.
Bolševikinis pasitikėjimas buvo 

nusiaubęs žmones 
Tai būdingas pastarųjų kelių

metų ar net viso dešimtmečio 
bruožas — jei Kremlius ar jo 
pareigūnai su Chruščiovu prie
šaky meta į viešumą kokį teigi
mą tarptautinės politikos klau
simais, tai jis bematant svarsto
mas, juo džiaugiamasi ir dar 
dažniau... jis sukelia baimę, net 
paniką. Kai 1955 m. Fed. Vo
kietijos kancleris K. Adenau
eris lankėsi Maskvoje, tai jam 
užklausus Chruščiovą, kaip at- 
rodysiąs pasaulis po 100 metų, 
Kremliaus valdovas atšovė vi
sai negalvodamas: “Mes gali
me tiksliai atsakyti, nes tai jau 
buvo nurodęs Marksas”. Girdė
jęs tuos žodžius pradžioje nusi
juokė, bet neilgai trukus, galė
jai išgirsti tokius komentarus 
— kaip galinga toji politinė sis
tema, jei ji dedasi esanti taip 
tikra lygiuotis su istorija.

Tas nejaukumo nuotaiką suda
rąs jausmas buvo variklis, ku
ris 1944 m. privertė šimtą tūks 
tančių pabaltiečių pasitraukti į 
Vakarus. Tai nerimas, kurį 
Vak. Europoje pavaizduodavo 
posakiu “Juk jis per 24 valan
das galės pasiekti Atlanto pa
kraščius” — pokariniame laiko
tarpy paskatino daugelį euro
piečių, pirmoje eilėje vokiečių, 
emigruoti į abi Amerikas, Aust 
raliją.

VYTAUTAS VOLERTAS !■■

UPE TEKA VINGIAIS I
■

ROMANAS ;

— Traukia velniai miestą! Greitai visi jame pa
stips, jei karas nesibaigs, — autoritetingai tvirtin
davo jis. — Dabar kaimo laikas atėjęs. Ten netrūks
ta nei valgio nei gėrimo. Tegyvuoja kaimas! — šau
kė, keldamas stiklą.

— Visais laikais už kaimą stojau, — tęsė pa
sakojimą, nusišluostęs lūpas, — už tai ir grįžau jin. 
Pačian giliausian kaiman! Malūnas dunda prie tven
kinio, o daugiau nieko nereikia. Spjaut į teatrus ir 
kultūras, jei valgyt nėra ko! Kai nusibosta prie ma
lūną tupinėti, važiuoju porai dienų Kaunan ar apskri
tim Ten, vyručiai, ten tai paūžiam! Per viršų lieja- 

Isi! — pliaukšterėjo pirštais.
— Ponas Jasaitį, kreipėsi į Tomą — juk paži

nojai Glazerį, tą Lietuvos vokietį. Dabar, brač, jo 
nepaimsi... Mūsų apskrityje Kraislandvrirtschafts- 
fuehrer’iu. Per jį malūną valdyti gavau.

— Tas, kuris užsieninius vaisius importuodavo?
— Tas pats. Gyvena, kaip inkstas taukuose. To

kią smagią poniutę pasigavęs, kad net pavydas ima. 
Neva vertėja pas jį dirba, dėl žmonių akių... Smaila 
ponia Eugenija!

— Eugenija?
— Eugenija. Budrienė, rodosi, ar kaip kitaip. 

Kas ten klaus pavardės! Svarbu, kad našlė, smagi 
ir ne sena. Na, vyrai, išgerkim!

— Ponas vadas moka verstis, — pagyrė Zine- 
vičius.

— Koks aš tau vadas? Juozas! O dėl vertimosi, 
— galva dirba, todėl ir kojoms nėra bloga. Tai įdo

jodamas atsakė, kad pastarųjų 
metų įvykiai aiškiai veikia Va
karų naudai. Jo nuomone, visa- 
pažiūra, kad politinė sėkmė 
siejasi su gyvenimo lygiu. Ka
dangi komunistai visą laiką su
siduria su sunkumais žemės 
ūkyje, tai čia jiems atsiranda 
aiškūs rūpesčiai. Toliau jau ma
tyti, kaip gaivališkas yra Vaka
rų kapitalizmas, čia įskaitant 
didesnį gyventojų prieauglį ir 
europinių kraštų apjungimo pa
siekimus. B. rūmų planavimo 
viršininkas dar pareiškė nuo- > 
monę, kad atrodo blėsta sovie
tų viltys savo pusėn patraukti 
mažai išsivysčiusius Afrikos, 
Azijos kraštus, be to, tų tautų 
noras išlikti nepriklausomomis 
kaip tik sovietams kelia sun
kiai įveikiamas problemas. 
O vidinė krizė rytinio bloko vi
duje įrodo, kaip sunkiai sovie
tams vyksta susidoroti su skir- 

(Nukelta i 4 psl.)

Taip dailininkas vaizduoja “tolimųjų erdvių sunkvežimius”, ku
riais būsią gabenami įvairūs reikmenys į mėnulį. Viršuje kairėje 
“sunkvežimis” leidžia savo pagrindinę stabdančią raketą; deši
niau — kitas “sunkvežimis” jau išmetęs stabdančią raketą (kuri 
nukritusi toliau dešinėje) ir paleidęs darban paskutinę raketą 
nusileidimui. Apačioje — jau nuleistos atsargos deguonioi ir sta
tybos medžiagos, kurias astronautai pasiima. Piešinys DE Missile 
and Space Division įstaigos.

mi ekonomija šiais laikais, ponas Jasaiti, tai keista! 
Miesto valdžia pilvai badu gurgia, o kaimo publika 
nuo persivalgymo plyšta. Na, vyručiai, už ekonomiją!

6.

Jau pavasarėjo, kai vieną naktį sučirškė buto 
skambutis. Tomas, nustebintas ir išsigandęs, šoko iš 
lovos.

— Būk atsargus, — įspėjo susirūpinusi Julija.
— Neleisk vidun, pirma nesužinojęs, kas yra.

Jasaitis, tyliai prislenkęs prie durų, užklausė:
— Kas ten?
— Tai aš, Jonuška, — atsiliepė. — Su dideliu 

rūpesčiu ateinu.
Iš tikrųjų, užteko į jį pažvelgti, kad pamatytum, 

jog kažkas sunkaus slėgė šio žmogaus pečius.
— Sūnus dingo, — vos pratarė, įžengęs vidun.

— Išėjo ryte mokyklon ir iki šiol negrįžo.
— Na dabar? Kur jis galėtų būti?
— Taigi, kad žinočiau... Netrukdyčiau Jūsų šiuo 

laiku.
— Ar nesikreipei policijon? Gal nelaimė ištiko.
— Skambinau. Tačiau nieko nepasakė. Patarė 

teirautis pas vokiečius. Gal ten yra koks praneši
mas. Už tai ir patį ryžausi prikelti iš miego, nes už 
mane geriau jų kalbą vartoji.

Jasaitis šiaip taip susirado keletą vokiškųjų 
įstaigų telefonų ir pradėjo skambinti. Tačiau buvo 
dar tik trečia ryto valanda, ir pastangos nuėjo vel
tui, nes niekas neatsakė. Tik susisiekęs su miesto 
policija, gavo vokiečių budinčiojo numerį.

Ne, jis nieko nežinąs ir negirdėjęs, paaiškino 
budintysis. Gal kitos įstaigos turėtų informacijų, bet 
šiuo metu jos uždarytos. Reikią palaukti iki ryto.

Nieko neliko, kaip laukti. Jonuška buvo tiek 
rūpesčio prislėgtas, kad apie miegą nei kalbėti ne
norėjo. Vyrai sėdėjo ir spėliojo įvairiausias galimy
bes, svarstė dingimo priežastis.

— Tai sakai, nenujauti, kas galėjo atsitikti, — 
jau kelintą sykį Tomas kartojo tą patį klausimą.

— Ne. Tačiau iš jo visko galėjai laukti. Pasida
rė baisus neklaužada, mokytis tingėjo, vyresnio žo- 

! džiams nerodė dėmesio. Tik įvairiausių fantazijų gal
va buvo prikimšta, tik nuotykiai rūpėjo, — skundė
si Jonuška. — Jei motina būtų namuose, gal neturė
čiau šios problemos.

— Žinoma... Nors kartais atrodydavo, kad jį 
laikydavai labai kietai. Ar nebus pakenkę?

— Blogo nenorėjau? Troškau, kad žmogus išaug
tų, kad gyvenimui pasiruoštų, sau ir kraštui būtų 
naudingas, — aimanavo Tomo bičiulis. — Karas vi
sas svajones sugriovė... Niekais nuėjo mano pastan
gos, niekais virto tautos gyvenimas... O tiek steng
tasi, tiek paaukota... Karas ir jaunimą gadina. Kas 
normaliais laikais buvo banditizmas, šiandien tampa 
dorybėmis.

Kai tik prašvito, Jasaitis vėl griebėsi už telefo
no, tačiau niekas neturėjo jokių žinių. Tik apie pie
tus, kai buvo prarastos visos viltys, kažkokioje vo
kiečių įstaigoje moteriškas balsas parodė daugiau 
susidomėjimo.

— Kaip pavardė, kaip? Jonuška? Palaukite tru-
i pūtį.

Praėjo keletas imnučių, kol moteris grįžo prie 
telefono.

—- Koks vardas? Tadas?
-— Tadas.
— Taip, turime sąrašuose.
— Kokiuose sąrašuose?
— Užsiregistravusių Arbeitsdienst’ui.
— Kaip tai? Juk tėvas nieko nežino!
— Man nesvarbu. Sakau tik, kad turiu sąrašuose.
Tomas su Jonuška nubėgo šion įstaigon.

» — Nieko negaliu pagelbėti, — gynėsi sekretorė.
—• Jų grupė vakar jau išvyko. Eikite pas viršininką. 
Gal jis patars.

(Bus daugiau)

“Brangūs draugai”, šaukei 
Kremliaus kongreso salėje Ni
kita, “prašau jus suprasti, kad 
šitie sunkumai yra laikini. 
Mums nieko kito nelieka, kaip 
tik sunkumus atlaikyti”.

Nikita mėgina skaičiuoti 
žodžiai “brangūs draugai” ro

do Nikitos nuleistą kalbos to
ną. Chruščiovui nėra lengva 
6,000 klausytojų masę įtikinti, 
kodėl didžiausioj pasaulio agra
rinėj valstybėj trūksta sviesto 
ir mėsos. Trūkumas privertė 
maisto gaminių kainas pakelti 
bent 30%...

Greitų pagerėjimo pažadų 
Chruščiovas šį kartą nedavė. 
Bet jis išaiškino maisto pabran 
gimo priežastis. Per paskutinį 
dešimtmetį Sovietų Rusijoje pri 
augo 26 mil. gyventojų. Kyla 
vis nauji reikalavimai. Kiekvie
nas nori ant stalo turėti mėsos 
ir sviesto. Bet dabar yra dau-

i paaiškinamas maisto trūkumas Į 
: ir žmonių eilės prie maisto ! 
krautuvių. Valstybė negali visą

laiką dengti derliaus trūkumų. 
Daug pinigų išleidžiama ren
toms, nuomoms ir t. t. Valstybė 
turi stiprinti saugumą “prieš 
kapitalizmo grėsmę”. Todėl 
sviesto ir mėsos kainos turi bū
ti pakeltos...

Sovietų laikraščiai paskelbė 
naujų “Valstybinių paslapčių”. 
Kolchozo pirmininkas Resnit- 
schek iš Charkovo “Izvestijose” 
rašo: “Vienas centneris kiaulie
nos, kurią mes parduodavome 
valstybei, lig šiol mums pa
tiems kaštuodavo 111 rublių. 
Bet mes iš valstybės gaudavo
me tik 85 rublius”. Šitas pasi
sakymas rodo, kodėl Ukrainos 
kolchozininkai taip nenoriai au
gina kiaules.

Baisios kainos
Sovietų Sąjungos piliečiui 

Ivan Ivanovičiui gyvenimas lig- 
šiol ir šiaip buvo brangus. Vi
dutinis mėnesio uždarbis 50— 
100 rublių (vienas rublis yra 
maždaug lygus vienam Ameri
kos dol.). Iš to jis moka valsty
bei mokesčius, kurie yra dides
ni, kaip 10% uždarbio. Papras
tas žieminis paltas kaštuoja 100 

j rublių. Daugumui Sovietų Są
jungos piliečių tas reiškia dau
giau, kaip viso mėnesio uždar
bį. Vidutiniai batai kaštuoja 20 
—50 rublių. Vyriškas kostiumas 
100—200 rublių. Vietinės me
džiagos suknelė 20—50 rublių. 
Jaunas Sovietų Sąjungos pilie
tis nieko nemoka už mokslą. Li
goninė už dyką išima apendici
tą. Bet už vieną apelsiną, jei jis 
kada pasitaiko, rusų pilietis mo
ka pusę rublio! Liuksuso prekė 
yra švieži agurkai!

Litras pieno 30 kapeikų, vie
nas kiaušinis 11 kapeikų, svaras 
sviesto 3 rubliai 60 kapeikų, 
svaras kiaulienos 1 rubl. 20 ka
peikų, svaras jautienos 1 rub
lis. Geras statybos darbininkas 
per mėnesį uždirba 80—100 
rublių.

Dviejų kambarių butas Mas
kvoje kaštuoja 3 rubliai, tai, 
palyginus, pigu.

“Du ar trys metai praeis, 
brangūs draugai” taip kalbėjo 
Chruščiovas; “ir tada jūs pa
matysite, kaip mūsų ūkis iškils 
į aukštybes”. Bet ar bus pra-> 
lenkta Amerika?
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Į KĄ DABAR KREIPTIS?

Laiškas grįžusio į Ukrainą
J. VAICELIŪNAS, KANADA

Vienas ukrainietis, kuris Ka
nadoje išgyveno apie 40 metų. 
ir vienoje bendrovėje išsitarna- į 
vo pensiją, nusprendė grįžti į i 
savo kraštą. Bendrovė savo, 
pensininkams pinigus persiun-1 
čia į tą kraštą, kur jos pen-' 
sininkai apsigyvena.

Po antrojo Pasaulinio karo 
atvykę politiniai pabėgėliai tam ; 
ukrainiečiui papasakojo apie 
bolševikinį rojų, bet jis jais ne
patikėjo. Jis aiškino, kad bol
ševikai žmonių neišnaudoja, 
kaip yra kapitalistiniuose kraš
tuose.

Kai atsisveikino su darbovie
te, jis pardavė savo namą ir iš
vyko į Ukrainą. Nors ir tikėjo 
bolševikine laime, bet, vykda
mas į savo kraštą, jis prisipir
ko ir išsivežė daug įvairių me
džiagų. Išvykdamas jis pažadė
jo rašyti savo kaimynui taip 
pat ukrainiečiui apie dabartinį 
'gyvenimą Ukrainoje. Jis paža
dėjo rašyti teisybę, nes pats 
viską pamatysiąs savo akimis.

Po kelių mėnesių tas kaimy
nas gauna laišką iš jau Ukrai
non sugrįžusio draugo. Ir pir
mas laiškas labai pesimistiškas, 
nes per keletą savaičių tas pa
raudonavęs pensininkas jau spė 
jo pažinti bolševikinį rojų, ku
riuo anksčiau taip žavėjosi. Jis 
savo laiške rašo: “Esu senas, 
o ir žiemos metu į “tualetą” 
tenka eiti į toli už namų. Kaž
kas netvarkoje su mano vidu
riais. Buvau pas gydytoją, bet 
jis mažai ką tepadėjo, nes nė
ra vaistų. Atsivežtų medžiagų 
parduoti negaliu, nes tai speku
liacija. Tokį, įspėjimą gavau iš 
policijos. Aš esu sekamas. Svar 
biaus — negaunu visų pinigų. 
Kompanija man moka pensijos 
140 dolerių per mėnesį, bet čia 
man išmoka tik 40 rublių. Pasi
teiravau, kodėl man neišmoka
mi visi pinigai, nors ir rubliais. 
Gavau atsakymą, kad aš nega
liu gauti daugiau pinigų, kaip 
gauna ir visi kiti Sovietų Są
jungos darbininkai. Jei gaučiau 
į rankas 140 dolerių, galėčiau 
sudaryti apie 600 rublių, o da
bar...-40 rublių per mėnesį, kai 
už sviesto kilogramą tenka mo

kėti apie 4 rublius. Ir į ką da
bar man kreiptis?” baigia jis 
savo laišką.

Laisvojo pasaulio komunis
tas pamatė bolševikinį rojų ir 
pabalo. Bet jis dar laimingas, 
nes per mėnesį gauna 40 rub
lių, kai bolševikinės pensijos ne 
komunistams per mėnesį tesie
kia tik 8 rublius, jei kas tokias 
pensijas dar gauna.

Ir bolševikų pavergtoje Lie
tuvoje nekomunistai pensinin
kai per mėnesį gauna tik 8 rub 
liūs arba du kilogramus svies
to. Laisvės laikais Lietuvos tur 
guj sviesto kilogramą buvo ga 
Įima nupirkti už vieną litą, o 
kartais net už 90 centų. Taigi, 
ir dabartinėje Lietuvoje neko
munistai pensininkai praktiškai 
per mėnesį gauna tik 2 litus. 
Jei kas laisvės laikais Lietuvo
je būtų gavęs per mėnesį pensi 
jos tik 2 litus, būtų sakoma, 
kad tai beprotybė...

JUROS ŽMONĖS MOKOSI 
PLAUKTI

Olandų spauda reikalauja pri 
valomo plaukimo mokymo mo
kyklose, nes pasirodo, kad to
kie jūros žmonės, kaip olandai, 
ne visi moka plaukti — tik kas 
trečias Olandijos pilietis. Olan
dų visuomenėje skeptiškiausiai 
į plaukymo mokslą žiūri žvejai. 
Jie sako, kad dar nesenai Olan
dijoj mokėjo plaukti tik 1 iš 30 
piliečių “ir vis dėlto mes buvo
me geriausi žvejai pasaulyje”.

Ali Amini, Irano ministeris pir
mininkas, atsistatydinęs, kadangi 
jam nebuvo leista, pasiūlyti “pro- 

; tingą biudžetą”.

Sujaudino sovietus
(Atkelta iš 1 psl.)

neutralioji Indija, vis labiau de 
monstruoja svirimą į Maskvą, 
nors ten atstovauja kitas spe
cialistas Galbrait. Atsilikusieji 
kraštai yra tiek “neatsilikę” 
nuo gyvenimo praktikos, kad į 
komunizmą nepasvyra, nes dau 
giau naudos imti viena sauja 
iš komunistinės Maskvos, kita 
iš kapitalistinio Washingtono.

5. Berlyno klausimu iniciaty
vą teberado Maskva, siekdama 
Vakarų jėgas išstumti iš vaka
rų Berlyno. Vakarai tegali pa
sakyti — ne, bet negali net pa
sakyti, kad jei svarstomas Ber
lyno klausimas, tai turi būti 
svarstomas tiek vakarų, tiek ir 

’ rytų Berlyno klausimas.

i Tokius konkrečius politinius 
faktus stepėdami, kai kurie nu- 

. kalba tiek pesimistiškai, kad 
i komunistinę bangą mato persi- 
■' risiant per visą rutulį, o tik 
tada imsiant silpti.

Jei optimizmas ir pesimizmas 
yra kraštutinumai ir jei tiesa 
turėtų būti per vidurį, tai anas 
padėties vertinimas, kuris suda 
ro bazę politinei programai, ga
lėtų būti taip išreikštas:

1. komunizmas yra pakanka
mai pademonstravęs, kad jis as 
meins ir visuomenės gyvenimą 
pajėgia griauti, bet nepajėgia 
kurti; tačiau komunizmo atsto 
vai tebėra nenustoję veržlumo 
ir neatsisakė siekimo apvaldyti 
pasaulį;

2. Vakarai pademonstravo, 
kad jų sistema gali būti lanks
ti, gali sudaryti darbo žmogtui 
palankias gyvenimo sąlygas ir 
gyvenimą padaryti sotų; bet 
Vakarų atstovai neturi veržlu
mo išsinerti iš savo sotaus ne
veiklumo.

M. Higgins (N. Y. Herald 
Tribūne) Berlyno padėties ver
tinimą baigė taikliu pastebėji
mu : Sovietai siekia išmėginti 
ne tik jėgos balansą, bet valių 
balansą.

Neabejojant dėl Amerikos ir 
Vakarų persvaros kariniame ir 
ūkiniame balanse, tektų stebėti, 
kiek tame valių balanse auga

i Amerikos pajėgumas.
J. R.

Platinkite “Draugę”.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
R B A I ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE SAVAITES geriausi pirkiniai
6 m. 6 kamb. mūrin., alum. lang., 

saus. jrengt. rūsys, garaž. $22,750.
4 btit-. mūrin., 2 auto garaž.. alum, 

lang., alyv, šild., gražus pajam. nam. 
$42,900.

Inteligent. šeimai, 15 m, puiki 6 
kamb. degintų plytų rezid., apie 40 
pėd. sklyp., skoninga ir gražu. 
$20,000.

2 būt-. 7 m. mūr. prie parko, 5 lr 
' 4 ka.mb., iškelt, vamzdž. garaž., 2 
išild.. gazu, $31,500.
i 1% aukšt., 10 m. mūr. 5 ir 3 
‘kamb., gazu šild., garaž., sausas rū- 
|sys, prie parko, $28,000.

Taverna, Nauja, modern. didelė.
| Vieta, kur judėjim. ir biznis, 4 
Ikamb. būt. Prašo $34,900.

2 būt, mūras, 6 ir 3 kamb. butai,
garaž., daug vert. priedui, $1S,8OO.

7 nt. 4 kamb. mūras, prie parko,
nauja gatv., apsauga nuo vand., ga
zu šild., garaž, $19,600.

1% aukšt. mūr. 6 ir 3 kamb. alyv. 
šild., mūr. garaž. $24,500.

4 mieg. mūras, prie park,, čerpių 
stog, pia.t. lotas, gazu šild. Nuderė
ta kaina,

Nauj. 2 būt, mūr. 2 po 5 kamb., 
gera vieta, 2 atskir. šild. $39,400.

Prieš park, maisto prekyb. duoda 
$50,000 met. pajamų, 2 aukš. liuks, 
mūr., 2 būt., oro apšald. $38,500.

Gage park. 3 būt. mūrin., ga.raž. 
verta siūlyti $26,000.

Brigbt. pk. 3 būt. mūr., atskir. 
šild., geros nuomos. $22,900.

Kitur: geras 3 aukšt., 3 būt, mūr. 
tvirt. statyba, alyva šildym,, garaž. 
$355 nuom., kaina $27,000.

ii kamb. mūr. gazu šild., garaž., 
gera vieta, $1 7,400.

Biznio mūr. 2 būt. ir kraut., karšt, 
vand. alyv. šild.. garaž., metams apie 
$2.500 nuom. įmokėti 3,000. Kaina 

l $12,000.

Mūrinis 3 butukai ir šildomas 
kambarys etike, Brighton p., $21,800.'

Medinis 4 kamb., rūsys, garažas, 
modernizuotas vidus, M. p., $10,800.'

2. Mūrin. 2x0, po 3 mieg. Jtiek- 
vien. nauji <lu šildym., garažas, 
Bright. P., atpigintas, skub. parda
vimui. $26,800.

Mes pat.rna.ujame visi; rūšių drau
dime: gyvybes, susirgimo, ugnies,
auto. paskolų draudimas, nelaimin
gų atsitikimų tr daug kitų. Mūsų 
įstaiga veikia nuo 9 v. ryto iki 8 v.

j Mūrinis 2x4 ir 2 rūsys. 30 p. lotas, 
'naujos vonios, garažas, 65 — Camp
bell, tik $20,000.

Lotas 35x125, M. p. $13,800.
Lotas 31x125. M. p., $6.000.
Lotas 30x125, Gage p. $7,800.
Lotas 25x125, Brighton P., $5,000.
Mūrinis 12 metų 5 kamb., gara

žas, rūsys, 6 blokai nuo Marąuette 
p. lietuvų mokyklos. $12,600.

Murins 6 kamb., 2 blokai nuo Ma
ria High, 30 p. lotas, nauja vonia, 
3 mieg., gazo šild., $16,900,

KAIRYS REALTY, 250I W. 69ih ST. HE 6-5I5I

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

2 hut. pajam, medin., 5 ir 3" 
kamb. viršuj. Plytel. vonios, g-az'u 
šildym., garaž,, arti įstaigos, nužem. 
kaina. $18,990,

6 kamb. mūrin., arti 66 ir Rock- 
well, plyt. vonia, garaž., daug prie
dų. $17,800.

S (4 kamb, mūrin., 2 m. senum., 
60 pėd. -sklyp. gazo šildym., arti 
72tos ir Harlern. $15,900.

2 Imt. mūr., 6—5, arti 70 ir Ham- 
lin, 8 m. senumo, gazu šild., garaž,, 
tuoj galima, užimti. $25,900.

3 Imt. mūrin. 4—5—3, nauj. at- 
rem., atskira gazu šiluma, garaž., 
arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina. 
$24,900.

2 aukšt. mūr. 5—6 kamb., plyt. 
vonios, gazu-karšt. vand. šildym., 
garažas, arti 64 ir Pauline. Tik 
$17,900.

5 m. 2 bnt. mūr. 5% ir 5% (3
mieg.) “beisboard” šiluma, užbaigt, 
rūsys. Tos rūšies namų turim įvat- 
riose vietose.

22 APART. MŪRAS, prie gražaus 
parko, modern. butai. $2,404 mėn. 
pajamų. Kaina tik 6.6 karto paja
mos. Pašaukite.

Sav. Išeina pensijon Ir parduoda 
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 
metams. Kaina $60,000, arba mainys 
j mūr. namą, Brighton Parke.

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

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

FIRST OFFERING BY OAVNER 
Asking Price $20,000 

2 bedrootn home, overlooking Pine 
Lake, in City limits of La Porte, 
Ind. with all Utilities in the house. 
Gas, eleotric, sewer, telephone, full 
bsmt, sun porch. private beach, 
can be šhown anytime. Contact
otvner.

DOCTOR EinVARD YOUNG,
010 Lakeside, La Porte, Ind.

302—8007

DĖMESIO !

Visi Pittsburgh’o lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių
Katalikų Radijo Programų

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IS STIPRIOS TR GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

Kiekiveną sekmadien} nuo 
1:30 iki 2:00 vaL p. p.

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad
resu: Litlmanian Catholic Hour
Radio Station WLOA, Braddock. 

Pennsylvania

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymsa. 

; Išleido Kunigi! Vienybė, 2 patai- 
! syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 

I 63rd St., Chicago 29, Hl.

SOOO MĖN. PAJAMŲ
7 butai (5x5, 1—4 ir 1—2 kmb.), 

mūr. prie Congress Expressway, į 
Vakarus nuo Cicero. $46,000.

ANT 35 P ĖDI, SKLYPO
9 metų 2 butų mūr. namas Mar

ąuette Pk. 2 šildymo sistemos. Ap
sauga nuo potvynio. Kaina disku
tuojama — apie $36,500.

GERIAUSIA VASARVIETĖ
Sandūnuose (Beverly Shores, Ind.) 

su baru ir restoranu. $12,000 gryno 
pelno per sezoną. Savininkas duos 
paskolą,. Rimta priežastis verčia par
duoti. Pirksite už pusę kainos!

TINKAMAS DIDELEI ŠEIMAI
8 kambarių mūr. bungalovv Mar

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

KAM MOKĖTI NUOMA?
Visai su mažu jmokėjimu galite nu
sipirkti 5 metų 4% kamb. mur. bun
galovv Marąuette Pk. Savininkai iš
sikėlę j South Bend, Ind. — turi 
parduoti. Proga pirkti!

P. LEONAS
REAL ESTATE

į 2735 West 7Ist Street
Tel. IVAlbroot B-601S

HELP WANTED VYRAI

MACHINIST
Opening in modern shop for man 
with experience on repair and 
building of high speed produetion 

1 eąuipment.
Hours: 3:15 p. m. to 11:45 p. m. 

Excellent Benefits

W. H. HUTCHINSON 
& SON, ING.

1031 N. Cicero Avė., Chicago

Pensininkas, nusimanąs namų 
dažyme ir priežiūroje, gali gauti 
darbo. Skambinti po 3:30 p. p.

PRospect 8-2877

Remkit dien. “Draugę”

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

Platinkite “Draugę”.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANGE - NOTARY PUBLIC 
6455 So. Kedzie Avenue. Tel. PRospect 8-2233

Mūr. 1% aukšto: 5 r 3 kamb. 14 
metų, 44 pėdų lotas. 62 ir Pulaski 
Puikus pirkinys.

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

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

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

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 West 43rd Street 

Tel. CLiffside 4-2390
4936 W. 15tli St., Cicero 

Tel. OL 6-2233; OL 2-8907

6 kamb. mūrinė 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,ąžuolyno $1000, 
Pajamų nuosavybė, gražus sodas, labai graži vieta, senatvė verčia parduoti.

4 ir 5 butų na.mai, geros rendos, niažas įmokėjimas, priežastis—liga. 
Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajonė.

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

Marų. Park Mūr. 2x4, garaž, $20,900. 
Mūrin. 2 po 5 ir 4 k., garaž.. $26,900. 
Medin. 2 po (i k., garažas, $13,900. 
Tarime gerų bargenų, patikrinkite.

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

IŠNUOMOJAMA

Išnuom. mod. cottages atostogoms 
LAKELAND TERRACE 

Atvykit pasižiūrėti, ar skambinkit
RUBY KAHN

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

Tik $23,300 už 2-jų butų gerų pa
jamų mūrinį Brighton Parke, Mont- 
gomery g-vėje. 4 ir 5 kamb., rūsys 
ir pastogė, šildymas karštu vand. 
Garažas.

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

Apsimoka skelbtis “DRAUGE 
aes jis plačiausiai skaitomas lietu 
vių dienraštis. Gi skelbimų kaino# 
visiems prieinamo*

Išnuom. 6 kamb. butus Mar "Diaugą". duokf

ąuette Parke, arti liet. bažn. ir į ie j j kitiems pasiskaityti, 
mokyklos. 7013 S, VVasIitenavv. c J

CONTRACTORS.

Pasitikėjimo vejai
(Atkelta iš 3 psi.)

tingais tautiniais to bloko narių 
interesais.

Ar įvykių raida sovietų ne
naudai galės juos paveikti nusi
ginklavimo kryptimi? Taip, sa
ko Rostow. Tačiau Pentagone 
esama priešingų nuomonių, ki
taip mano ir Valstybės dep. 
specialistas sovietiniams reika
lams Charles Bohlen. Šio pasta
rojo nuomonė tokia: “Jei so-, 
vietai pasijus esą silpni arba 
manys, kad kiti juos laiko silp
nais, tai jie pasiryš būti dar 
kietesniais”.

Vokiečiai pripažįsta 
amerikiečių aukojimąsi

Kai vokiečiai nėra parodę jo
kių žymių, siekiant aukotis 
žmogiškąja ar finansine pras
me, tai, aišku, jiems imponuo
ja tai, kad, pvz. Tautinė gvar
dija dar vis laiko 155,000 vyrų 
tarnyboje, kad JAV parodo ryž 
tingumą Berlyne. Vokiečių tar
pe vis dažniau pasigirsta balsų, | 
kad ar verta vis abejoti JAV 
pasiryžimu laikytis susitarimų, 
ginti Berlyną ir pan. Pagal N. 
Y. Times kolumnistą J. Reston 
tai, esą, primena jauną mergi
ną, kuri savo numylėtinį nuo
lat ir nuolat klausia: brangu-, 
sis, ar iš tikrųjų tu myli mane?

EARN
FIRST MORTGAGE BONDS 

PAYABLE SEMI-ANNUALLY

s 100—$500—$1,000—-$5,000 DENOMINATIONS 
5 YR. TO 20 YR. MATE!RITIES

INTEREST

JAMES E. DONNELLY FOUNDATION — Trustee 
(A Colorado Non-Profit Corporation)
Suite 518, 1575 Sherman St., Denver 3, Colc.
Please send me complete Information without obligation

Name ..................................................................................................
Address .....................................................................................
City .................................................................................. State

" 1 ■ 1 " ’.. ...
Kas t i k turi gerą skonį, 

Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE; 

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., VIctory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

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

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

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

COLLEGE OF ST. FRANCIS
JOLIET, ILLINOIS

A Liberal Arts College for Women 
Catholic in Aims — Franciscan in Spirit 

FULLY ACCREDITEI)
Offers Majors in 16 Department?

Grants Bachelor. of Arts, Bachelor of Science
and Bachelor of Music Degrees 

For imformation Write:
Director of Admissions • College of St. Francis

JOLIET, ILLINOIS

PASINAUDOKITE
DRAUGO” SPAUSTUVES 

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas modemiškoje spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės 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 programa 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 63 rd Street 

CHICAGO 29, ILL. — TEL. Lū 5-9500

I

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (.VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 

ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

RE PUBLIC 7-8949
2301 W. 69th St., Chicago

STA N KUS| 
CONSTRUCTION C0. J

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

Ofiso ir namų telefonas:
PRospect 8-2013 B

S
2741 WEST 69th St. |

Chjcago 36, Illinois

šildymas
A. Stančiauskas 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. Rockw@II Street
Tek GRovehill 6-7875

V. ŠIMKUS
Statybos Jr Remonto Darbai 
2618 VVFST 7 Ist STREET 

Tel.; PR 8-4268 ir TE S-6SS1
..

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

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

DA 1-6047, RO 2-8778

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

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

SIIEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Dlinois 
Ofiso tel. 277-1443

Juozas žemaitis OL 6-0412 
Victor Sltade ST 8-!

CONSTRUCTION C0.

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

*444 B. VPestem Ava* 
Chioago », HL 
Tel. VI 7-8447

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

2501 West 69 Street HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
STS-070S CL 7-2091 Chicago, Iii.



c.a»_

Potvynių nugriautas Ronald Fink šeimos gyvenamas treileris netoli Rapid City, S. D. Kariai iš
šaukti kovoti su patvinusiu Rapid upeliu.

BRAZILIJOS DŽIUNGLIŲ 

SOSTINĖJE y

Manaus mieste smauglys suėda žmogų* o Amazonės 
upėje vaikai prekiauja maistu

NIJOLĖ SEMĖNAITĖ, SAO PAULO, BRAZITITA

Kai palieki Belem do Para 
skristi paliai didžiąją Amazo
nės upę j Manaus miestą, esi 
nešamas per turtingiausią aug
meniją, kuri bet kur kada nors 
yra egzistavusi. Daugiau kaip 
ketvertą valandų lėktuvas skren 
da virš begalinių miškų, kurie 
formuoja ' vešlų žalią kilimą, 
dengiantį žemę, perkirstą tiktai 
plačiu geltono vandens kaspi
nu, zigzagu besivingiuojančiu 
apačioje. Šen ir ten gintarinis 
takas drąsiai įrėžia kelią per 
tankius, neišbrendamus krū
mus bei brūzgyną tiktai tam, 
kad staiga prieitų liepto galą, 
nes džiunglės apsupa ji iš visų 
pusių. Visur yra taip tylu, taip 
tyra ir nepaliesta, kad, kai pa
galiau pastebi Manaus miesto 
kontūrus, pirmasis įspūdis bū
na taip stiprus, ir lieki gerokai 
sukrėstas, jog sugrįžti į civili-; 
zaciją.

Didingasis elegantiškas teatras j 
. Išlipi moderniame, gražiame Į

aerodrome, kuris pabrėžia tą 
kontrastą tarp didmiesčio ir to 
primityvaus pasaulio, kuris su
pa jį iš kiekvieno šono. Kai 
įžengi į patį miestą, randi me
džiuose paskendusias šalutines 

; gatves bei alėjas ir didingus pa 
status. O tarp jų karaliauja 
rausvos ir aukso spalvos Teat
ro Amazonas, lyg imperatorie- 
nę, didžiai nustebusi, kad pate
ko į tokią kuklią draugiją, bet 
pasiryžusi, nežiūrint jokios kai
nos, išlaikyti savo karališkąją 

į padėtį. Taipgi čia rasi keletą 
krašto pačių elegantiškiausių 
viešbučių.

Uosto pakraštyje stovi mui- , 
tinės namas, atgabentas iš Ang 
lijos prieš pusę šimtmečio. Jis 
yra lyg paminklas anų dienų, 
kai Manaus buvo centras nepa
prastos gumos prekybos ir vy- | 
lesi bei planavo būti viso pašau 
lio centru.

Naktį mieste girdisi 
kaukiantieji žvėrys

sa.
Dr. Minnie C. Milės iš Tusca.- 

loosa, Ala., naujoji JAV Moterų 
Verslo ir Profesinių Klubų sąjun
gos prezidentė. Ji išrinkta Los 
Angeles suvažiavime.

J O pats Manaus yra labai su- 
i rištas su aplinka, kuri jį supa. 
J Nakties tylumoje visas miestas 
i skardi gūdžiais žvėrių balsais,
! kurie primena džiungles, besi
driekiančias vos už vienos my
lios. Gi dienos metu tankus lie
tus (jam apibrėžti nebetiktų 
net lietuviškas posakis “lyja, 
kaip iš kibiro”, nei anglų “rai- 
ning cats and dogs”, taip jis 
yra smarkus), lyjąs lyg upokš
niais, momentaliai nušluoja ta
ką per visą miestą, tuo pačiu 
padarydamas gera gyventojams 
— taip padėdamas sušvelninti 
tropikinius karščius. Tarpe pra
eivių, sutiktų gatvėje, pasirodo 
retkarčiais veidas, neabejotinai

%
KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

4 ’/2%
Naujas aukštas dividendas numatomas 

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
vai minnCi pirm. ir ketv...................... r. im p. p.
VALHnVUaii ANTRAD. Ir PENKT..................... 9 ▼. r. Iki B p. p.

ŠEŠTAD...........9 v. r, lkl 12 ▼. d. Trečiad. uždaryta.

Į MOS KOLONIJOSE!

Worcester, Mass.
Balfui surinkta 446 doleriai

BALF’o 25-to skyriaus val
dyba dėkoja žemiau išvardin
tiems aukotojams, parėmusiems 
BALF’o darbą. Aukojo: $50 
— dr. V. Vaitkus; po $10 —
A. Blazhys, B. Savickas, Vii- 
lage Garage (J. Vidūnas), P. 
Mikšys, A. Vagelis, J. Zitlne- 
vičius, K. Jonaitis; po $5 — 
kun. J. Steponaitis, A. P. Kur- 
lianskai, M. K. Čėsnai, S. Šta
ras, J. Grigaitis, J. Baškys, 
M. V. Židžiūnai, Washington 
Beverage Co. (M. Kaletski), 
S. Lileikienė, R. A. Valinskai, 
P. Krasnauskas, K. Jakimaitis,
B. Mudėnas, A. Gražulis, J. 
Matulevičius, P. Babickas, J. 
Taraila, P. Kalvynas, J. Jurkė- 
nas, S. Jasutis, J. Sklut, A. Į 
Ivanauskas, J. Pipiras, P. Dab-' 
rila, L. Vedeckas, P. Pauliuko-

i.nis (Boston), J. Tunkūnas 
į (Gardner), S. P. Stanuliai, S. 
Vaškelis (Framingham), A. 
Grabauskas, Garsiai, J. Matu- 
saitis, J. Miliauskas, S. Mar
cinkevičius, J. Bulgarauskaitė. 
$4 — A. Pockevičius. Kiti po 
mažiau. , j'

Viso surinkta $446.

Skyriaus valdyba dėkoja au
kų rinkėjams: P. Babickui, J. 
Brantui, S. Jasučiui, K. Jo
naičiui, S. Lileikienei, J. Ma- 
tusaičiui, J. Pipirui, kun. J. 
Steponaičiui ir A. Vageliui.

Mirties valanda, dažnai būna 
paskutinė malonės valanda, nusi
dėjėliui, kada. Šventoji Dvasia, per
galingai išlaužia užbarikaduotas 
širdies duris.. — Ileinr. Molir

primenąs anuos tipus, minimus 
žurnalo “National Geographic” 
straipsniuose (per 100,000 mies 

i to gyventojų tarpe yra didelis 
procentas indėnų, negrų ir mai
šyto kraujo).

Dažnai yrą pasakojamos is
torijos apie žmogų suėdusį 
smauglį bei kitokius pavojus, 
tykojančius upelių srovėse ir 
įlankose nepertoliausiai nuo 
miesto centro.

Astuonias dienas Amazonės upe
Manaus, gulįs ant šiaurinio 

J Rio Negro kranto, kurio sma
los juodumo vandenys teka de
šimt mylių į rytus, kad susi- 

j tiktų su drumzlinais Rio Soli
ni oes vandenimis ir ten sufor
muotų garsiąją Amazonės upę, 
dabar yra Amazonės valstybės 
sostinė. Jis yra centras dauge
lio pasiaukojusių misionierių 
veikimo, besiplečiančio per 
džiungles toli į pietus, net ligi 
Gvinėjos. Jojo puikus uostas 
yra sustojimo vieta daugeliui 
laivų, plaukiojančių pagal tvar
karaštį Amazonės upe. Taip pat 
per Manaus eina tiesioginis su
sisiekimas laivų, kursuojančių 
nuo Liverpoolio iki Limos.

Jei norima keliauti upe ir ne
skubama, galima pasirinkti ga
na malonią ir pilną įspūdžių ke
lionę Booth Lines gražiais bal
tais laivais, plaukiant upe aukš
tyn į Peru ar žemyn į Belem. 
Jei astuonias dienas kelionėje 
į vieną ar į kitą pusę būtų per 
ilgai, tada visados yra kasdie
ninės trumpos kelionės, kurios 
pasiūlomos keleiviams žemyn 
ar aukštyn Amazonės mažuose 
komerciniuose laivukuose, vad. 
motores.

Viduryje Amazonės parduoda i 
kvepiančią duoną

Tai buvo vienas tų motori
nių laivelių, kurį mudvi su drau 
ge pasirinkome, lydimos dviejų 
seselių vienuolių iš Švč. V. J. 
Kraujo vienuolyno. Viena jų 
buvo kilimu tikra amazonietė, 
gimusi šiose apylinkėse.

Ketvirtą valandą ryto, gero- i 
kai šaltą rytą, mes nuėjome 1 
prie doko, nešinos hamaku ir 
brezentiniais maišais, prigrūs
tais maisto. Tas dokas buvo 
tikras techniškosios statybos 
stebuklas, plūduriuojąs ant mil 
žiniškų statinių, ir, rodos, jau 
vos vos išsilaikąs ir kiekvienu 
momentu pasiryžęs apsiversti, 
bet niekad neapsiverčiąs. Sker
sai doko ir paliai pakraščius su 
statytieji suolai buvo labai grei 
tai užpildyti ankstyvojo ryto 
keliauninkų: ūkininkų, darbinin 
kų, grįžtančių su pirkiniais, ir 
moterų, išsirengusių aplankyti 
savo giminių. Vienas mažas 
berniukas atsinešė papūgėlę, ku 
ri tarškėjo be perstojimo, ret
karčiais pertraukdama tylą ar 
savo “šnektą” skardžiu riksmu. 
Mes pasirinkome suolą prie pat 
turėklo, godžiai stebėdamos 
praplaukiančius vaizdus, užbur
tos nepaprastu miesto reginiu 
naktį ir upėje judėjimu, nuo
lat praplaukiančiu triukšmingai 
pro mus. Tik ką iškeptos duo-

Perskaitė “Draugą", duoki- 
e ii kitiems pasirfcaityti.

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškoma. VERONIKA STVO- 

LONSKY arba jos vaikai, iki 1940 
gyveno VVest Pullmane adresu 
12215 S. Green St. Jos vyras Mike 
mirė 1940 m. Svarbus reikalas ■ 
dėl nejudomo turto — real estate. 
Atsiliepti arba apie juos pranešti 
raštu ar telefonu — George J. 
Menkas, 4718 S. Karlov Aveinue, 
Chicago 32, III. Telef. HEmlock 
6-3600.

nos kvapas persekiojo mus ir 
atsigręžusios pamatėme mažą 
laivelį, pilną baltos duonos ban
delių, priplaukiantį prie mūsų 
laivo parduoti jas keleiviams. Se

Jselė Janice išsitraukė termosą, 
pripylė į puodukus karštos ka
vos, kad mus sušildytų.

, Kai laivas suėmė visus kelei
vius, skardus švilpukas per- 
! skrodė nakties tamsą, ir laivas 
! išslinko į upę. Dar buvo akinan 
čiai tamsu: tolumoje tik galė- 

i jome matyti Petrobras rafine- 
| rijas — valymo įmonės žioravi- 
’mą, lyg kalėdinės eglutės deko 
racijas. Ir kitos šviesos praslin 
ko pro mus, — tai šviesos iš 
plaukiojančių namelių, kurių 
daugybė nusėta, pagal Manaus 
vandens pakraštį.

PADĖKA
A. t A.

ANELE PAUKŠTIS
(PAUKŠTYTĖ)

Mūsų mylima motina mirė 
19fi2 m. liepos mėn. .12 d. ir 
buvo palaidota liepos mėn. 16 
d. šv. Kazimiero kapinėse, Chi
cagoje.

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

Nuoširdžiai dėkojame didž. 
gerb. kunigui .Pokorney, kuris 
atlaikė gedulingas pamaldas už 
jos sielą ir palydėjo į kapines. 
Nuoširdžiai dėkui visiems, ku

rie užprašė šv. Mišias už jos 
sielą. Dėkojam visiems, kurie 
pareiškė mums toje liūdesio
valandoje užuojautą.

Dėkojame grabnešiams. Dė
kojame Moterų Sąjungos 21- 
mos Kuopos narėms ir šv. Ka
zimiero Seserį; Rėmėjų draugi
jos narėms už atsilankymą ko
plyčioje ir dalyvavimą laidotu
vėse.
Dėkojame visiems laidotuvėse 
dalyvavusiems, kuriems atski
rai neturime galimybės padė
koti.

Dėkojame laidotuvių direk
toriui John F. Eudeikiui už 
mal on ų pata r na v imą.

Visiems, visiems nuoširdus 
dėkui.

Nuliūdę: Dukterys, žentai ir 
anūkai.

A. -j“ A.
DOMICĖLĖ DABULSKIS

(MILINAVIČICTĖ)

Gyveno 5624 S. Winchester Avė,
Mirė liepos 20 d., 1962, 6:45 vai. vak.,' sulaukus senatvės. 

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 65 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys: Mary Hudson, 

žentas Russell, Sophie McBride, žentas Leslie ir Helen 
Steensma, žentas Devvey, sūnus Bruno, 8 anūkai, 11 proanū
ky, sesers sūnūs Anthony, Charles su šeima ir Joseph 
Charles ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Tretininką draugijai.
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 So. 

IVestern Avė. Laidotuvės įvyks antradienį, liepos 24 d., iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Kryžiaus parapijos 
baynžčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, sūnus, žentai, anūkai ir proanūkai.
Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600.

A. -j- A.

KAZIMIERA AGLYNAS
(JANAVIČIŪTĖ)

Gyveno 4511 South Fairfield Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė liepos 21 d., 1962 m. 7 vai. ryto, sulaukusi senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kražių parapijos, o Ame

rikoje išgyveno 44 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime du sūnūs — Anthony ir 

Bruno, marti Angeline, duktė Helen Tho.mas, ketui anūkai, 
vena sesuo Lietuvoje Adolfina šaltienė, viena svainė Lietu
voje Petronėlė Lašinskienė ir jos šeima, ir kiti giminės drau
gai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų Dr-jąi, Brighton 
Park Moterų Klubui, Utenos Apskrities Klubui, Upytės Dr-jai, 
Chicagos Lietuvių Suvalkiečių Dr-jai, Joniškiečių Labdarybės 
ir Kultūros Klubui, Am. Liet. Pil. Klubui, Eržvilko Liet. Klu
bui, Liet. Demokratų Klubui ir Chicagos Liet. Našlių Klubui.

Kūnas pašarvotas J. Eudeikio kopi., 4330 S. California 
Avė. Laidotuvės įvyks trečiad., liepos 25 d. Iš kopi. 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į švč P. Marijos Nekalto Prasidėjimo parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks ged. pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines ir draugus bei pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka Sūnūs, 'marti, duktė ir visi kiti giminės.
Laid. direktorius John F. Eudeikis, Tel. LA 3-0440.
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GUŽAUSKU BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 MEST 68rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West lllth Sireet

Didžiausias Paminklams . Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. —- CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo 'kapinių

-k F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

Telefonas LA 3-0440 ii LA 3-9852
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
141G S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
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

Laidotuvių Direktoriai

MAŽEIKA sevan:
•845 sa WESTERN AVĖ.

./'**" "'V11 ' '>* " M ** N
TKTS MODERNIUOS 

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
*348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-8572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tek YArdi 7 3401

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

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

Perskaitė dien. “Drauda”. duokite jį kitiems



6 DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. liepos mėn. 23 d.

X Prel. J. Paškauskas po 
automobilio nelaimės jau tiek 
sėkmingai pasveiko, kad galėjo 
išeiti iš ligoninės.

X Uždaras motery rekolekci
jas organizuoja ateitininkės Į 
sendraugės nuo lapkr. 9 d. ligi 
lapkr. 11 d. 5 v. p. p. Chicagoj 
116 — Longvvood Av., moterų 
vienuolyne. Rekolekcijas ves 
kun. A. Spurgis.

Mokestis $20. Dalyvių skai
čius — 30. Yra laisvų vietų. 
Kviečiamos visų lietuvių orga
nizacijų ir sąjungų veikėjos bei 
pavienės moterys. Pranešti ligi 
rugpiūčio 1 d., skambinant Ši
maitis Realty CL 4-2380, o po 
6 v. vakaro PR 8-8534.

X Dantų gydytoja Teofilė 
Rymantienė, turinti savo kabi
netą 2801 W. 63 St., nuo liepos 
30 iki rugp. 19 d. bus atosto
gose. Dr. Rymantienė savo nuo 
širdžių patarnavimu yra pelniu
si gausių pacientų pagarbos.

1
X Gintautas Sabataitis, be

studijuojąs Woodstocke jėzuitų 
kolegijoje, atostogas praleis jė
zuitų namuose Chicagoje.

X Buvusi Sibiro tremtinė 
Oha Prunskienė su savo duk
terimis ir žentu dr. A. Gariūnų 
jau trečia savaitė atostogauja 
Michigan valstybėje.

X Med. sesuo Marija Raba- 
šauskienė patalpinta j Illinois 
universiteto klinikas, kur lau
kia operacijos; pažįstami jai 
jau suaukojo reikiamą kiekį 
kraujo. Ligonė prašo jai pas
kambinti arba ją aplankyti — 
840 Wood St., 7 a. kamb. 215c

X Elena Pajuodis, anksčiau j 
gyvenusi Chicagoje, yra persi
kėlusi į Kokomo, Ind., už 150 
mylių nuo Chicago. Šio miesto i 
lietuvių labai pasiilgsta ir džiau 
giasi, kad jos taip laukiamas ( 
“Draugo” dienraštis kasdien pa 
deda ryšius su lietuviais palai-; 
kyti. Kur ji dabar gyvena, nė- I 
ra nei vieno lietuvio.

X Antanas ir Petronėlė Kaz
lauskai išvyko į Los Angeles, 
Calif., aplankyti savo sūnų.

X Daugeliui čikagiečių poli-1 
cija užkrovė pabaudas ir atėmė 
šoferio leidimus, kol pabaudą 
sumokės, už tai, kad važiuojant 
gatvės pakraščiu ir privažiavus 
skersgatvį, kur grindiny išra
šytas žodis “Only” ir parodyta 
rodyklė, į kurią tegalima suk-. 
ti, tie vairuotojai nuvažiavo 
tiesiai tolyn. Policija šioj srity 
padidino budrumą, pasitaikius 
daugiau susisiekimo nelaimių.

X Juozas Povilaitis apie mė
nesį laiko gydęs širdį Billings 
ligoninėje, pasveikęs grįžo į na
mus.

X Ona Majauskienė iš Jur
barko atsiuntė laišką gerada
riui, kuris jai nusiuntė siunti
nį. To geradario vardas nepa
žymėtas. Laišką galima atsi
imti “Drauge”.

X Išnaudokit progą—‘pigiau
sia kaina dabar galite įsigyti 
gerąjį Emerson oro vėsintuvą 
Gradinsko televizijų, radijų, pa
tefonų, magnetofonų (tapė re- 
eorders) ir vokiškų HI FI ir 
stereo aparatų krautuvėj, 2512 
W. 47th St., FR 6-1998. (Sk.)

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

(Sk.)

X Dr. Stasys Naikelis iš šiau 
rinės Chicagos ruošiasi persi
kelti atgal į Bridgeportą.

X Petras Masiliūnas gydo
mas veteranų ligoninėje.

X E. Mikučiūtė lanko preky
bos kursus Statler viešbuty, 
New Yorke.

X Gloria Balaišytė susituoks 
su Jurgiu Zlotkumi rugp. 18 
d. šv. Jurgio par. bažnyčioje, 
Bridgeporte.

X Aleksandras Lapenas, an
ksčiau gyvenęs Chicagoje, o da
bar išsikėlęs į Tampą, Fla, po 
operacijos sveiksta.

X Irena ir Jurgis Stankūnai 
su Kasnickų šeima buvo išvykę 
į Kanadą, aplankyti giminaičius 
Toronte.

X Pranciška Sadauskaitė - 
Buczek buvo pagerbta išdirbusi 
25 metus kaip P. Varkalos ofi
so vedėja. Ji turi certified pub- 
lic accountant teises.

X Juozas Krukas Chicagoje 
pasisvečiavęs pora savaičių iš 
vyksta atgal į Tampa, Fla.

X Lucille Šatkauskas, moky
tojaujanti aukšt. mokykloje, 
su 3avo tėveliais lankė rytines 
valstybes.

X š. m. liepos 24 d. sukan
ka 2 metai, kaip išsiskyrė iš 
mūsų tarpo a. a. Ona Kareč- 
kaitė - Dabulevičienė. Pamaldos 
už velionės sielą įvyks Mar
ąuette Parko parap. bažnyčioje 
liepos 28 d., S vai. Artimieji ir 
pažįstami prašomi prisiminti ve
lionę savo maldose. (Pr.)

X Aušros Vartų parapijos
komitetas pasirūpino, kad su
ruoštoje mugėje (23 PI. ir S. 
VVestern Avė.) pirmadienį (23 
d.) ir antradienį (24 d.) pro
gramoj dalyvautų Al Tūlo Pol
ka Trio. Mugė pradeda veikti 
nuo 7 v. v. su įvairiais praš
matnumais. (Pr.)

Atostoginės išdaigos: Niles, O. berniukai, 
plaukus, šitaip pasipuošė indėnais.

plikai nuvarę savo

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Kun. dr. Juozapas Vaišno
ra, MIC, liepos 24 d. sulaukia 
30 m. savo kunigystės sukak
ties. Būdamas tėvų marijonų 
vadovybės pareigose Romoje, 
randa laiko surinkti apsčiai me 
džiagos iš archyvų ir bibliote
kų savo gausiems raštams pe
riodikoje ir atskirais leidiniais. 
Yra nuolatinjg. Lietuvių Encik
lopedijos bendradarbis, dabar 
kai kuriam laikui atvykęs į J- 
AV.

— K. žalkauskienė, gyvenan 
ti Washingtone, buvo nuvykusi 
į Los Angeles, New Yorką.

— Gabrielė Laucevičiūtė iš 
Woodhaven susituoks rugsėjo 
1 d. su Jonu Vigeliu iš Camden,

— Jonas Lileikis Omahoje 
buvo sunkiai užgautas auto
mobilio.

— Inž. Jurgis Valaitis gavo

stantį lietuvių. Stovykla pri
klauso šv. Jono Krikštytojo pa 
rapijai Toronte.

— Jonas Valiulis, po ilgų pa
stangų įgyjo Ontario provinci
joje mokytojo teiseg ir gavo pa 
skyrimą Marijos vardo kat. mo 
kykloje. Mok. J. (Valiulis per 
pora metų vakarais lankė atski
rus gimnazijos 13-tosios klasės 
dalykus, o vėliau įstojo į mo
kytojų kolegiją. Turėdamas šei 
mą ir, palyginti, mažus finansi
nius resursus, šis vyresnio am
žiaus lietuvio pasiryžimas yra 
vertas dėmesio ir pagarbos.

PRANCŪZIJOJE
— Lietuvo minima “Le Lettres 

Francais” išspausdintoje kny
gos “Les annees d’aprentissage 
de B. Clavel” recenzijoje.

— Sovietų kolonizaciją Lie
tuvoje smerkia “Rivarol” (V. 
3).

— Lietuvos karalių Mindau
gą ir Lietuvos krikštą mini “La 
Nation Georgienne”, aprašyda
ma Baltgudijos Bažnyčią.

— Apie kilusį iš Lietuvos ak
torių Laurence Harvey rašė Li
jono laikraštis “Le Progrė”.

— Iškaitydamas žmonių nuo
stolius ir Baltijos valstybėse, 
“Exil et Libertė” rašo, kad re
voliucijos, badas, NKVD ir kon-

širdies smūgį. Gydosi dr. Snieč- centracijos stovykios Sovietuo- 
kos ligoninėje New Yorke. Inž.|ge kainavo 48(943(000 gyvybių.
Valaitis yra veiklus jaunosios 
kartos atstovas.

— Vyt. Rusteikis, muz.-daini 
ninkas, su šeima išvyko pra
leisti atostogų į Riversidę, N.

— Apie 2,500 lietuvių moks
lininkų esą tarp 300,000 Sovie
tuose priskaitomų mokslininkų; 
tai aiškėja iš SSSR Mokslų 
akademijos pirmininko M. Kel-

Chicagos žinios

Volertus
— Alfonsas Šulaitis, gyvenąs 

Cieeroje, darbovietėje susižeidė 
koją.

X Buvusių Kasselio gimn, 
mokinių ir mokytojų suvažiavi
mas šaukiamas Chicagoje rūgs. 
1—2 d.

— Ona Kalinauskienė, gyve- 
N. J. Sutuoktuvių apeigos įvyks nanti So. Bostone, Massachu-

Y-, pas giminaičius inž. V. ir B. i (jyCC>s pareiškimo laikraščiui SĮa

PIAUDAMAS TONSILUS 
ATRADO AKĮ

Šv. Marijos Nazareto ligoni
nėje Chicagoje dr. Nieholas Ca- 
sciato piovė tonsilus šešiametei 
Kristinai Gartland, 4816 Lec- 
laire gt., ir ta proga atrado pra 
puolusią prieš kelis metus lėlės 
stiklinę akį.

ĮDOMI STATISTIKA
Vienas Chicagos politikas pra bombos 

šė, kad “Draugas” primintų sa
vo skaitytojams, jog 52 sena
toriai balsavę prieš King - An- 
derson įstatymo projektą buvo 
išrinkti 24,234,000 balsuotojų, 
gi 48 senatoriai balsavę už pro
jektą buvo išrinkti 40,159,000 
balsuotojų. Kaipgi tą skaičių 
dabar suprasti?

UŽDRAUDĖ PARDUOTI 
VYNĄ

“Sausojo” Evanstono polici
ja įsakė maisto parduotuvėms 
liautis pardavinėti “cooking” 
vyną, kol paaiškės teisme, ar 
toks pardavimas leistinas. Vie-, 
nas pardavėjas pasisakė, kad 
jis 20 metų parduoda tokį vy
ną, skirtą naudojimui prie viri
mo, ir niekad nemanė, kad tai 
būtų uždrausta.

NEŽINOJO, KAD PAVOGĖ 
LAIKRODĖLIŲ

Visą savaitę stovėjęs automo 
bilis, 321.9 Broadway, atpažintas 
kaip vogtas. Jo užpakalyje ra-

SCNĖNUI APSIDRAUDUS, 
TETA NUSTEBO

Mary Bronson iš Gary paly
dėjo savo sūnėną Dennis Kra- 
jie į O’Hare aerodromą. Sūnė
nas buvo apsidraudęs iki $100,- 
000 skridimui į Califomią. Skri 
dimas buvo pusvalandį sulaiky
tas, kai teta paprašė lėktuvų 
linijos patarnautojų patikrinti 
sūnėno lagaminą, ar nėra jame

POLIO SKIEPAMS 41 KLINI
KA

Chicagoje veikia 41 sveikatln 
gurno departamento žinioje nuo 
polio skiepijimo stotis. . Kurie 
nepajėgia pas savo gydytoją 
gauti skiepų, nemokamai juos 
gali gauti šiose klinikose. Adre
sus galima sužinoti iš dr. Sa- 
muel Andelman, sveikatingumo 
direktoriaus.

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo plrmadlonio Iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:80 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.

VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-241S 
7IK* So. Maplewood Avė.. 

Chicago 2tt, Iii.

Dvi šokėjos — Vasario 16 gim
nazijos mokinės.

— Prof. Antanas Salys, vie
nas iš pirmaujančių mūsų kal
bininkų, šiemet, liepos 21 d. 
sulaukia 60 m. amžiaus. Dabar 
Pennsylvanijos universitete dė
sto slavistiką ir baltistiką. Yra 
dėstęs Kauno ir Vilniaus uni
versitetuose, daug prisidėjęs 
prie naujos mūsų kalbininkų 
kartos išugdymo. Taipgi dėstė 
Greifswaldo ir Tuebingeno uni
versitetuose, buvo Lietuvos Mo 
kslų akademijos lietuvių kalbos 
instituto direktorius, Vilniaus 
universiteto sekretorius, vienas 
iš “Gimtosios Kalbos” steigėjų 
ir redaktorių, yra Lietuvių En
ciklopedijos kalbos skyriaus re
daktorius, Lietuvių Katalikų 
Mokslo akademijos narys, dau
gelio tarptautinių kalbos drau
gijų narys ir ilgos eilės kalbi
nių studijų autorius, sudaręs 
lietuvių tarmių žemėlapį, Lie
tuvos žemėlapio vardyną, nuo 
1947 m. drauge su prof. Sennu 

j dirbąs prie vokiško lietuvių kai 
i bos žodyno.

Apreiškimo par. bažnyčioj Broo 
klyne.

— M. Žukauskienė iliustravo 
J. Parojaus eilėraščių rinkinį 
“Sulaužytos dienos”, kuris ati
duotas spaudai.

— A. a. pulk. Vaclovas An- 
dolis - Ancevičius mirė Cleve- 
lande. Palaidotas Hepos 1 d.

— Laimutė Jonušaitė įstojo į 
Cortland universitetą; studijuos 
fizinį auklėjimą.

— Br. Jameikienė Havajuo
se Šv. Patriko mokykloje, kur 
dirba lietuvaitė vienuolė moky
toja sesuo Teresita (A. Gurs- 
kytė) auklėtinius išmokė lietu
viškų šokių: kalvelį, malūną, 
kepurinę. Havajuose praktikuo 
jamoje vainikų šventėje hava- 
jiečiai moksleiviai su dideliu pa 
sisekimu tarp kitų tautų šokių, 
pašoko ir lietuviškus. Šokėjų ir 
jų mokytojų nuotrauka yra 
“Liet. Dienose”.

— Dr. J. Rimšaitė buvo vie
na iš delegačių Tarptautiniame 
Mineralogų suvažiavime Wa- 
shingtone, D. C. šalia delegatų 
iš JAV, Australijos, Danijos, 
Vokietijos, mūsų lietuvaitė taip 
gi skaitė vieną paskaitą.

— Terese Gečienė Philadel
phijoje, dalyvavo Namų, Far- 
mų ir Daržų televizijos progra
moje ; apsirengusi tautiniais 
drabužiais, aiškino apie lietuvių 
liaudies meną ir valgius.

— Birutė Julija Musteikytė 
rudenį San Francisco mieste, 
valstybinėj kolegijoj studijuos 
kalbas.

— Laima Zarembaitė yrą po 
N. S. Wales mokyklas keliau
janti dentistė, gydanti mokslei
vius. Dantisterijos studijas yra 
baigusi Sydnėjuje.

— Regina Krutulytė yra vie- 
I nintelė lietuvaitė, studijuojanti ; 
Hobart universitete Tasmanijo- 

I je. Ji studijuoja filosofiją.
Į — Ekonomistas Jonas Valiu
kėnas iš Rochesterio persikėlė į 

, New Yorką.
— Danutė Kartanaitė susi

tuokė su Algiu Pračiu Šv. An- 
Itano bažnyčioje Omahoje.

settš gubernatoriaus pakviesta 
į valdinę tarnybą.

— Albinas S. Trečiokas, 44 
metus dirbęs apdraudos ir ne- 

Ijudomos nuosavybės versle, pa
sitraukė iš biznio, kurį dabar 
nupirko jo giminaitis Kazys Tre 
čiokas.

KANADOJ

“L’Humanitė”.
— Dail. Benn, gimusio Lietu

voje, paroda įvyko Gaveau ga
lerijoje Paryžiuje ir buvo ap
rašyta “Midi-Libre”.

ŠVEDIJOJ
— Tradicinis Pabaltijo dejior- 

taci jų iškilmingas . minėjimas 
įvyko birželio 14 d. Stockhol- 
me. Ta proga išleistas atsišau
kimas į popiežių, JT ir laisvąją 
spaudą. Atsišaukimą pasirašė 
pabaltiečių lenkų, rumunų, slo
vakų, vengrų ir PET delegaci
jos atstovai. Jame prašoma iš
tirti sovietų nusikaltimus prieš 
žmoniškumą Pabaltyje, skirti 
daugiau dėmesio šiam klausi
mui pasaulio spaudoje ir reika
lauti okupacinių karo pajėgų

$3,000 vertės laikrodėlių, 
priklaususių pardavėjui Jack 
Perlstein. Vagiliai net ir neži
nojo, ką su savim vežėsi.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

GIS .ADINSKAN
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998
TV RADIJAI, HT-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
8415 S. Lituanica Avė.

Tel. FRontier 6-1882

.bei administracijos pasitrauki- 
— Gerojo Ganytojo stovyk-, mo iš Pabaltijo valstybių.

Paskolos, perkant namus, daromos ilgiems terminams 
ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokėjimais.

Dėl infcrmacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2202 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7747

loję, Wasagoje, keturias savai
tes vyksta jaunimo stovyklavi
mas. Apie 80 vaikučių, daugu
moje iš Toronto, džiaugiasi va
saros gamta, rytais išklausy
dami Gerojo Ganytojo koply
čioje pamaldų, o dienos metu, 
be vasarinio poilsio, atlikdami' su laisvinimu
gražias giedojimo, dainavimo , ____________
bei sporto pratybų programas.
Stovyklai vadovauja kun. B.
Pacevičius. Jam talkininkauja 
iš Romos Kanadoje vasarą pra
leidžiąs kun. Juozas Jankaus
kas. Kiekvieną vakarą stovyk
loje vyksta laužai, j kuriuos, 
be stovyklaujančio jaunimo kas 
dien susirenka po kelis šimtus 
vasarotojų. Vasaros metu sek
madieniais stovyklos koplyčioj 
laikoma trejos mišios, kurios 
sekmadienį aptarnauja per tūk-

— Laisvintojų posėdžiai, šio 
mėn. 13 d. posėdžiavo Baltų Ta 
ryba, kuri susidaro iš estų, lat
vių ir lietuvių atstovų, ir Viiko 
Vykd. taryba. Posėdžių metu 
apžvelgta pasaulinės politikos 
padėtis ir kiti reikalai, surišti'

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš tob- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS TR 
aukštos rūšies fotografijos 
MCSŲ SPECIALYBE.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.

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

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

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

1961 OLDSMOBILE
STARFIRE .............. $2,995.00

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

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

Vacys Scerba, Vacys Motor 
Sales vedėjas

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

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

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga bu 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 41/į%

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




