
LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU DIENRAŠTIS

•
4545 WEST 63rd STREET CHICAGO 29, ILLINOIS 

TELEPHONE: LUDLOW 5-9500

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY
Vol. XLVI Prioe 100 PIRMADIENIS, RUGPIŪČIO (AUGUST) 13, 1962 Kaina 10 e. Nr. 189

JAV pareigūnai studijuoja raudonųjų subversija
Prezidentą Kennedį paveikė 
kinu komunistu vado knyga

Partizaninio karo klausimais

WASHINGTONAS — Apie skaitęs kinų komunistų vado
4,000 Valstybės departamento 
pareigūnų ir tarnautojų pradė
jo kursą susipažinti su komu
nistų subversyvinėmis taktiko
mis atsilikusiuose kraštuose.

Sekančių penkių mėnesių lai
kotarpyje visas Valstybės de
partamentas išklausys penkias 
paskaitas apie raudonųjų sub- 
versyvinius sąjūdžius ir prie
mones, naudojamas pvz. Laose 
ir Viet Name.

Prezidentas Kennedy susirū
pino dėl subversyvinių taktikų, 
ypač Tolimuose Rytuose, per-

Keike blogus kelius,
įžeide miestą

GENUA, Italija — Gastone 
Rossi, gyv. Milane, nubaustas 
8 mėn. kalėjimo už Genua mies
to įžeidimą. Rossi buvo Genua 
mieste policininko sulaikytas už 
eismo nuostatų nesilaikymą. Ta 
proga Rossi biauriausiais žo
džiais iškeikė tą necivilizuotą 
miestą, už tai atsidūrė teisme.

Teisme jis teisinosi, kad kei
kęs ne miestą, o tik blogus ke
lius, bet teismas rado, kad jo 
teisinimasis neteisingas, jog jis 
įžeidęs miestą ir „įsegė” jam 
sunkią bausmę.

— Japonijos laikraščių pir
muose puslapiuose vakar mir
gėte mirgėjo žinios apie Sovie
tų Sąjungos kosmonautų — Ni
kolajevo ir Popovičiaus—skridi
mus satelituose aplink žemę.

STOTIS
Šiaurės Afrikoje Vokietijos 

katalikai stato jau 23-čią raup
suotųjų stotį. Ten esama apie 
15 milijonų raupsų paliestų 
žmonių.

SKIRTUMAS TARP KOMUNISTINIU FRAZIŲ IR TIKROVĖS
Helsinkio festivalio nesėkmę pavaizdavo ir skaitmenų kalba. — Kai delegatai, buvo 
medžiojami iš Europos, daugiausia iš Maskvos, Prahos. — Jokios naudos suomių ko

munistams ir dar labiau įtempti suofnių - sovietų santykiai.

V. ALSEIKA, specia lūs atstovas Helsinkyje

HELSINKIS. — Buvusiuose 
rašiniuose iš Suomijos sostinės 
jau teko nurodyti, kad dauge
lio stebėtojų nuomone aštunta
sis jaunimo ir studentų festi
valis negali būti laikomas pa
vykusiu. Jo paskutinės dienos 
tai patvirtino, ypač, kai pabai
gos nesulaukę afrikiečiai susi
krovę savo lagaminus išvyko į 
gimtuosius kraštus. Svarbiau
sioji nesėkmė bus ta, kad fes
tivalis nesugebėjo patraukti 
didesnį Afrikos ir vadinamųjų 
“neužangažuotų” (uncommitted) 
dėmesį, jau nekalbant apie 
simpatijos jausmus. Juk to fes
tivalio vienas pagrindinių tiks
lų buvo pademonstruoti tų af- 
rikinių kraštų jauniesiems va
dovams, kad sovietinio sukir
pimo “taikos ir draugystės” šū
kis kaip tik atitinka dinamišką 
pažangią ideologiją, kurioji sa
vo ruožtu turėtų, esą, sietis su 
tų afrikiečių reikalavimais. Ta
čiau kai pasibaigus festivaliui 
teko pažvelgti į plikų skaitme
nų kalbą, pasirodė, šiuo atveju

Mao Tse tungo knygą partiza
ninio karo klausimais.

Nauji „skambantieji” 
banknotai

Londonas — Anglijos bankas 
paleido į apyvartą naujos rū
šies banknotų, spausdintų ypa
tingame popieriuje, turinčiame 
savyje nematomų metalinių 
šrubelių. Specialistai teigia, kad 
tie „skambą” banknotai esą 
nepadirbami, nes toks bankno
tas, padėtas ant specialaus 
elektroninio detektoriaus, iš
duoda griežtai apribotos frek- 
vencijos skambesį, kuris įgali
na susekti falsifikaciją.

Ir geras draugas | 
apvilia

Roma — Italų spaudos pra-j 
nešimu, graikas milijonierius 
Onassis nutarė likviduoti savo į 
investacijas Monake, nes nema-| 
no, kad kunigaikštis Rainier at- ■ 
laikytų Prancūzijos vyriausy
bės spaudimą ir priimtų jos są
lygas. O tos sąlygos — firmos,, 
turinčios savo centrinius štabus 
Monake, mokėtų tuos pat mo
kesčius, kaip ir Prancūzijoje.

Onassis susitarė su Italijos 
vyriausybe ir savo centrą iš 
Monako nutarė iškelti į Cag- 
liari Sardinijos saloje. Spauda 
teigia, kad Italijos vyriausybė 
davė Onassiui pilnas garantijas 
respektuoti jo interesus. Onas
sis kartu su savo bendradarbiu 
Aga Khanu rengiasi Cagliari 
mieste pastatyti didelį lošimo 
casiną. Šios žinios smarkiai 
veikia Monako princą Rainier 
ir jo žmoną Grace Kelly, nes 
tokios neištikimybės jie nesi
tikėjo iš savo draugo Onassio.

komunistiniai rengėjai patyrė 
aiškią nesėkmę, o gal ir smūgį.

Maža delegatų iš Afrikos ir 
P. Amerikos kraštų

Pagal statistinius duomenis, 
iš viso Helsinkio festivalyje da
lyvavo 13,600 delegatų ir konti
nentais jie pasiskirsto: iš Eu
ropos, be sovietinio bloko — 
6,400 (47% dalyvių), iš sovie
tinio bloko ir komunistinių Azi
jos kraštų — 3,000 (22%), iš 
P. Amerikos — 1,150 (8,4%), 
Afrikos — 1,000 (7,4%), Tol. 
Rytų (išskyrus komunistinio 
režimo kraštus) —750 (5,5%), 
Art. Rytų — 750 (5,5%), Šiau
rės Amerikos — 550 (3,0%), 
Australijos — 25 (0,2%). Iš 
Afrikos ir P. Amerikos delega
tai sudarė vos 15,8% bendro 
dalyvių skaičiaus, be to tų sri
čių delegacijos, jei pažvelgti į 
paskirų kraštų dydį, atstovau
tos labai nevienodai. Pvz. Nas- 
serio vadovaujama arabų res
publika neparodė simpatijos 
festivalio idėjoms, nes iš nu

Veža 2,300 keleivių — Britų keleivinis laivas, galįs vežti 2,300 keleivių, daugiau nei kuris kitas 
laivas, iškilmingai sutiktas New Yorko uoste, pirmą kartą padarius kelionę Atlantu. Canberra 
yra 820 pėdų ilgio, 102 pėdų pločio ir 45,000 tonų. (UPI)

SUDUŽUSIOS EKONOMINĖS KOMUNISTU VILTYS
Raudonųjų suorganizuota ekonominė sąjunga neduoda gerų vaisių

VIENA, Austrija — Komu
nistinio bloko valstybės 1949 
metais susiorganizavo ekonomi- 
nėn sąjungon, pavadinton Co
mecon, o 1958 metais ta sąjun
ga buvo dar labiau sutvirtinta, 
ji arčiau surišo Rusijos, Veng
rijos, Lenkijos, Rytų Vokieti
jos, Bulgarijos, Rumunijos ir 
Čekoslovakijos ekonominius in
teresus. Ši sąjunga turėjo at
sverti Vakarų Europos Ekono
minę Bendruomenę (Bendrąją 
Rinką). Dabar paaiški, jog ko
munistų patstangos ir viltys 
juos skaudžiai apvylė. Vakarų 
Europos Ekonominė Bendruo
menė žydi ir gerus vaisius ne
ša, o komunistinė veegtuoja ir 
duoda tokius skurdžius vaisius, 
kurie komunistų nedžiugina, 
nors tas nemalonus faktas sle
piamas.

Prieš Comecon sąjungos at
siradimą kiekviena valstybė 
stengėsi išvystyti savo pramonę

matytų 550 delegatų teprisiuntė 
vos 55. Didžiausias Afrikos 
kraštas — Nigerija prisiuntė 
vos 4 atstovus ir šie nekartą 
reiškė savo nepasitenkinimą 
rengėjų politika. Gausingiau
siai atstovauti šie Afrikos kraš
tai: Senegalas (115), Sudanas 
(85) ir Gvinėja (78). Panašus 
vaizdas pažvelgus ir į P. Ame
rikos delegatus — štai, iš Ve
necuelos tikėtasi 250, o atvyko 
41, iš Čilės dalyvavo 60 iš 130 
numatytųjų. Būdinga, kad Ja
ponijos delegacijoje nebuvo pa
čios karingiausios japonų stu
dentų organizacijos —■ Zenga- 
kuren — atstovų — jie negavę 
pakvietimo dalyvauti ir tai mo
tyvuota dėl jų priešinimosi so
vietiniams atominiams sprogdi
nimams.

Neatstovautus nei kultūros, 
nei skirtingos nuomonės

Tame Helsinkio festivalyje 
paaiškėjo, kad kraštai nebuvo 
atstovaujami pagal jų dydį, gy

ir žemės ūkį, apsirūpinti savo 
gaminiais, konkuruoti su kai
mynais, nors to negalėjo pil
nai pasiekti dėl žaliavų stokos. 
Šios valstybės sąjungon suva
rytos, nustojo to ūpo, nes kiek
vienai jų buvo iš viršaus nu
statyta, ką ji turi gaminti ir su 
kuo tais gaminiais turi dalin
tis. Antai, Lenkija tūri gamin
ti anglį, sierą ir kitokias žalia
vas; Rumunija turi gaminti ži
balo ir alyvos produktus. Če
koslovakijai skirta gaminti vi
dutinės pramonės mašinas; 
Vengrijai — lengvosios pramo
nės reikmenis.

Vakarų ekonomistai mano, 
kad komunistinės sąjungos ne
sėkmė glūdi pačioje programos 
esmėje, komunistinėje sistemo
je. Privati iniciatyva yra visiš
kai uždusinta ir prievarta įsa
koma, primetama valstybės va
lia. Be to, kiekviena valstybė,

ventojų skaičių. Pvz. šiaurinė 
Korėja prisiuntė 183 delegatus, 
o Kinija — vos 99. Nekomunis
tinės Europos kraštai atstovau
ti perdaug tirštai, nes tokia 
Suomija turėjo net 2200 dele
gatų. Italija su Prancūzija po 
1,100, be to Kubos per 400 de
legatų sudarė didelę P. Ameri
kos atstovų dalį. Buvo pasiges
ta, kad delegatai bent atsto
vaus paskiras pasaulio kultūras 
ir įvairias idėjas, nuomones, 
bet ir čia teko nusivilti.

Kadangi aštuntasis jaunimo 
festivalis vyko toli nuo Afrikos 
ar Azijos kraštų, buvo susidur
ta su dideliais kelionės kaštais, 
tad tekintasi siunčiant delega
tus — studentus, studijuojan
čius Europos kraštų universi
tetuose. Pvz. 230 Irako atstovų 
tarpe 200 buvo studentai iš eu
ropinių universitetų, daugiausia 
iš Prahos ir Maskvos. Abu šie 
miestai prisiuntė ir 20 iš 40 
boliviečiu.

Ne komunistiniai atstovai

-------

nepaisant tos priverstinos są
jungos, nori būti kiek galint 
savarankiškesnė, pati apsirū
pinti savomis prekėmis.

Komunistinėse valstybėse, 
kaip ir visuomet, visko trūksta. 
Užtat nė viena valstybė nesku
ba eksportuoti savo gaminių, 
bet žiūri, kad kuo daugiausiai 
liktų jų savame krašte. Prekių 
kokybė yra žema, todėl svar
besnes mašinas ir pramonės į- 
rengimus stengiasi pirkti Va
karuose. Trūksta užsienio va
liutos. Jos ieškoti reikia eiti 
tikrai sunkiu keliu. Rytų Eu
ropos komunistinės valstybės, 
pačios stokodamos maisto, pri
verstos jį eksportuoti į Vaka
rus. Čia rinkoje pamatysi Veng
rijos salami, Lenkijos bulvių, 
Rumunijos vaisių. Šie gaminiai 
iškomunistinių valstybių, atsi
radę Vakarų rinkoje, padėties 
nežinančius galėtų suklaidinti. 
Tikrenybėje alkis ir komuniz
mas sudaro tą nelaimingą, bet 
neišskiriamą sąjungą, kurios 
žalingumas daugeliui yra neži
nomas, daugeliui net patrauk
lus.

Naujausios
žinios

— Karjeros diplomatas Char
les E. (Chip) Bohlen paskirtas 
JAV ambasadorium Prancūzi
joje, kuris pakeis gen. James 
M. Gavin, kuris neseniai at
sistatydino.

Bohlen, 57 metų, specialus 
Valstybės sekrtetoriaus Rusko 
pagalbininkas Sovietų Sąjungos 
reikalams, buvo ambasadorium 
ketverius metus Maskvoje.

— Vergų sienos sukaktis — 
Šiandien sukanka vieneri metai 
kai komunistai pastatė sieną 
aplink Berlyną. Rusai vakar 
pradėjo saugoti vergų sieną.

— Sovietų astronautas Niko
lajev satelite Vostok III skren
dąs 18,000 mylių per valandą.

Helsinkio festivalyje daugeliu 
atvejų skundėsi sunkumais pa
reikšti savo nuomones, skirtin
gas nuo oficialiosios komunisti
nės linijos. Tačiau kaip gi ga
lėjo būti kitaip, jei pagal pa- 

(Nukelta į 4 psl.)

Sovietu Sąjunga paleido du 
satelitus su žmonėmis

Prezidentas Kennedy pasveikino Sovietų ąstronautus

MASKVA — Sovietų Sąjun
ga pranešė, jog ji šeštadienį pa
leido satelitą Vostok III su 
žmogumi aplink žemę. „Erdvės 
laive” esąs Andrian G. Nikola- 
jev.

Pasak Maskvos pranešimo, 
kosmonautas Nikolajev, 32 me
tų, buvęs medkirtis, išmiegojęs 
daugiau kaip 7 valandas, vakar 
pabudęs 5 valandą rytą Mask
vos laiku (šeštadienį 9 vai. va
kare Chicagos laiku). Tuo me
tu jie buvo apskriejęs daugiau 
kaip 12 kartų aplink žemę ir 
padaręs 310,886 mylias, prane
šė radijas.

Vėliau Maskva pranešė, jog 
kosmonautas trylika kartų bu
vo apskrudęs vakar 7 valandą 
rytą Maskvos laiku.

Maskvos radijas pranešė, jog 
asaronautas per radiją kalbėjęs

Douglas M. Pillion, kilimu iš Edding, Va., kariuomenės ligoninėje 
Frankfurte, V. Vokietijoje, skaito vokiečių laikraštyje išspaus
dintą aprašymą apie jo ‘‘tragišką mirtį”. Jis pergyveno nelaimę,

Argentinoje krizė pašalinta
BUENOS AIRES, Argentina 

— Prezidentas Jose Maria Gui
do užvakar vakare priėmė suki
lėlių karių parinktą kandidatą 
į karo ministerius, norėdamas 
išgelbėti savo vyriausybę ir iš
vengti ginkluoto konflikto.

Brigados generolas Jose Cor- 
nejo Saravia, 53 metų, sutiko 
užimti karo ministerio postą.

Paskyrus naują karo minis
terį, priimtiną tautai ir karių 
frakcijoms, 20,000 kareivių, su
telktų aplink sostinę, grąžinti 
į jų kareivines. Apie karo mi
nisterio paskyrimą pirmasis pa
skelbė sukilęs generolas Frede- 
rico Toranzo Montero, vienas 
kariškų vadų, dalyvavusių kon
ferencijoje su Guido. Cornejo 
Saravia tapo trečiasis karo mi
nisteris prasidėjus krizei.

Sukilėliai kariai norėjo paša
linti prezidentą Guido, o ne pa
keisti vyriausybę. Gen. Toranzo 
Montero rėmė iš Argentinos

U Thant vizitai
NEW YORKAS — Jungtinių 

Tautų generalinis sekretorius 
U Thant padarys oficialius vizi
tus Varšuvoje, Prahoje ir Vie
noje, paviešėjęs tris dienas 
Maskvoje. Į Sovietui Sąjungą 
jis atvyks rugpiūčio 24 dieną.

— Lenkijos kardinolas Vi
šinskis pareiškė protestą lenkų 
komunistų vyriausybei, kad ji 
uždarė 3 vienuolynus Lenkijoje.

su Chruščiovu. Jis valgo ir 
miega pagal skridimo progra
mą, pranešė Tass agentūrta. 
Nikolajev tolimose erdvėse iš
busiąs kelias dienas.

* *

Maskvos radijas pranešė, kad 
sovietai vakar paleido vėl sate
litą, pavadintą Vostok TV, ap
link žemę; šiame „erdvės laive” 
sėdįs lt. Popovič. Abu kosmo
nautai — Nikolajev ir Popovič 
— pasikalba per radiją. Prane
šama, kad abiejų jų „erdvės 
laivai” susitiksią skrendant ap
link žemę.

— Prezidentas Kennedy va
kar pasveikino rūsus kosmo
nautus —■ Nikolajevą ir Papo- 
vičių — skrendančius satelituo
se aplink žemę ir palinkėjo lai
mingai grįžti žemėn.

75,000 kareivių 85 procentai.
Sakoma, kad ..Saravia yra 

„šaunus vyras”. Jis buvo vie
nas iš karininkų, kovojęs prieš 
buvusį diktatorių Peroną.

— Argentinoje tik per plau
ką išvengta pilietinio karo. Pa
skydus naują karo ministerį, 
sukilę aukšti kariai aprimo, ka
reiviai grąžinti į kareivines.

Argentinos žydas
sumuštas Urugvajuje

Montevideo, Urugvajus — 
Urugvajaus nacių grupė užpuo
lė ir sunkiai sumušė žydą iš Ar
gentinos dr. Maximo Blanco. 
Užpuolikai ne vien jį sumušė, 
bet dar ir svastiką išdegino 
skruostuose. Policija pareiškė, 
jog tai jau trečias toks užpuoli
mas Urugvajaus sostinėje.

Spėjama, jog tai bus nacių 
kerštas už Adolfo Eichmanno 
pagrobimą ir nuteisimą pakar
ti.

KALENDORIUS

Rugpiūčio 13 d.; šv. Ipolitas, 
Asibutas, Irvė.

Rugpiūčio 14 d. šv. Euzebi
jus, Eimantas, Pajauta.

Saulė teka 5:55, leidžiasi 7:55 

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir apylinkėje šiandien giedra, 
apie 80 laipsn., rytoj — giedra, 
šilčiau.



DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. rugpiūčio 13 d. DĖMESIO VERTAS REIKALAS
J. BERTULIS, Chicago, IH.

Vardas Ir antibiotikai'

SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR DARBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLICNAS

Į metrikacijos biurą Čensto- 
j kavos rajone (Lenkijoje) atėjo 

Mūsų recenzentai, o ypač lie- dainelę”! Tš tokio poelgio atro-Į tėvas užregistruoti savo gimu- 
tuviškų valandėlių radijai, viso- do, jog pranešėjui nepageidau- sios dukrelės, duodamas jai Po-
je Amerikoje retai kur temini jami profesionalūs klausytojai, 
išpildomojo kūrinio autorių, ne-
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KAIP VYKDOMAS 
SVEIKATOS PLANAS 

AUSTRIJOJ
Ligonių Kasa kiekvienam ap

draustajam ir jo.šeimos nariui 
išduoda ligonio lapelį, kurį su
sirgęs asmuo, atėjęs pas gydy
toją, jam jį atiduoda kaip ho
norarą. Gydytojai už ligonio la
pelį gauna nustatytą atlygini
mą iš ligonių kasos administra
cijos. Pagal toki ligonio lapelį 
apdraustąjį ar jo šeimos narį 
gydytojas per tris mėnesius ap
žiūri, kai pas jį susirgęs ateina 
į kabinetą.

85 proc. Austrijos gyventojų 
yra apdrausti šiuo sveikatos 
planu. Apdraustas dirbantysis 
už apdraudą moka 2.5 proc. 
nuo savo uždarbio; tiek pat pri | 
moka ir darbdaviai.

Iš ligonių kasos $48,000,000, 
metinių pajamų, tiktai 14,2 
proc. tenka gydytojams, kurie 
yra: tuo patenkinti ir nekelia 
streikų, kaip Kanados gydyto
jai, bet susitaria gražiuoju dėl 
honoraro. Jei jų tarpe kyla ne
susipratimas, tai ginčus spren
džia kompromiso keliu, bet ne 
streiku arba atsisakymu nuo su 
tarties vykdymo.

Nuo balandžio 17 d., kai su
tartis tarp ligonių kasos ir gy
dytojų pasibaigė, (Vienos dakta
rai pareikalavo pakelti honora
rą 25 proc., o ligonių kasos su- i 
tiko pakelti atlyginimą tik 10 
proc., nes tokiu procentu pakil
tų jų išlaidų sąmatoj pozicija, 
kas nebuvo metų pradžioj nu
matyta. Ligonių kasos sutiko 
pateikti kontr. pasiūlymą—pa- j 
kelti gydytojų atlyginimą nuo 
$68 iki $76. Derybos dar tebe- 
tęsiamos. Pr. Š.

gavėjo) ir 50% (algos gavėjo 
— tarnautojo) mokėto ar mo
kėtino jam padidėjimo.

Našlaičiui: kiekvienam vai
kui 33%% uždarbio gavėjo.

Kaip gyvena kitų kraštų 
darbininkai

Didžiausias pasididžiavimas ita 
lo šeimos Augusto Fantino iš 
Torino yra jo mažas automo
bilis ir moderniškas apartamen 
te butas. Darbininkams butus

sumini ir kas tą kūrinį išpildo. 
Lietuviškų kūrinių autoriui (ar 
tai būtų rašytojas, ar poetas, 
ar muzikas) jokio honoraro “ne 
priimta” mokėti. Vienintelis jo 
moralinis atlyginimas — išgirs
ti per spaudą arba radiją kūri
nio autoriaus pavardę. Tokie pa 
sakymai, kaip pvz.: “Dabar iš
girsite Laisvės dainą, arba — 
“Dabar padainuos Tėviškėlę”, 
arba — Dabar kvartetas padai-

Šiais laikais radijas transliuo
lopyrinos vardą. Biuro valdinin
kė pasakė, kad Polopyrina. yra

ja ne vien savo malonumui, bet vaisto Pavadinimas, kaip peni
cilinas, streptomicinas ir kt.taipgi, kad paskleistų milijo

nams klausytojų. Ne vienas iš 
tų klausytojų turi rekordavimui 
aparatus. Paskelbus dainą, mu

ziką, efektingą eilėraštį ir t. p., 
neminint autoriaus, visuomenė
je gali plisti mintis, tarsi tai 

į būtų tos stoties, arba to prane
šėjo kūrinys. Arba, net rinki
niuose patenka be autoriaus.

Tėvas buvo sustojęs ties peni
cilinu, bet pagaliau davė savo 
dukteriai Apolonijos vardą, nes 
Apolonija jam atrodė panaši į 
polopyriną.

= Second Class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily, = 
5 except Sundays, days after Christmas and Easter, by the Lithuanian £ 
= Catholic Press Society. ~

£ Subscription rates: $13.00 per year in Chicago, Cicero and Foreign. = 
S $11.00 per year outside of Chicago and in Canada. £

Prenumerata: Metams
Chieagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 
JAV ir Kanadoj $11.00

y2 metų 
$7.00 
$6.00

Juk tai yra tas, ką amenkie- nuos gražią damą , arba — Da v. . .. „ ., . , , , ciai vadina piratizmu !bar jauna*skaute padeklamuos!
eilėraštį” ir t. p. 
kūs, nepilni.

Neskelbdami autoriaus,

S P» ŠILEIKIS, 0. P,

e 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.

1 mėn. £
$1.75 £
$1.50 S 

. . S
• Redakcija dirba kasdien = 

8:30 — 5:30, šeštadieniais S

3 men.
$4.00
$3.50

8:30 12:00. •y b
• Administracija dirba kas- S 

dien 8:30 — 5:00, šeštadie- | 
niais —- 8:30 — 12:00; £

labai blan- Organizacijos, stotys skun- 
j džiasi, kad neturi naujų kūri

nei nių. Jeigu kūrėjas turi gaišti, 
aukoti net savo lėšas ir dar nu h 
silenkti, kad kūrinį priimtų, ir 1 - 
po to viso — jis ignoruojamas j 
(kai yra reikalas apie jį tiktai '

Orthopedas. Protezistas. 
Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojoms

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

Tel. PRospeet 6-5084parūpina automobilių gamybos kas atlieka> nerodome noro gi- 
firma. Fatino gavo tris kam- iįntis į mūsų meno progresą, 
barius, virtuvę ir prieškamba- Dažnai pasitaiko, kad šį kūri- 
rius; čia jis gyvena su keturių nį girdime pirmu syk arba jis
asmenų šeima. Už butą moka 1 yra atėjęs iš užjūrio, iš svetimų ' vieną žodį ištarti), ar begali at-
25% mėn. netto pajamų, apie ; valstybių. Ir, vietoj to. kad su- j sirasti noro bergždžiam laiko ! Del valandos skambinti telefonu

HEmloek 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p.
us trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue
susitarimą

to. Kau su- | išnašų. įiuiu ueigzuzjant laiKu.DSl valandos skambinti ‘ " 
92,000 lyrų. Jis gauna nemoka- j žinotume to kūrinio autorių, iš-Į gaišinimui, atsisakant atostogų ^sdien?14 išskyr 
mai vaistus, prie pajūrio vasa-| gįrgįame pranešant — “gražią ir kitokio poilsio?!
rą vaikams poilsiauti patalpas, 
o žiemos metu — mokytis ama

jose Illinois kolegijose bei uni- į 
versitetuose. Apie tai pranešė
M. H. Hosch, Sveikatos, švieti- Waida Woiwod, kuris vadina-1 ™ 
mo ir Gerovės regionalinis di- si čigonų karalium, neseniai 
rektorius. spaudos konferencijoje Pary-

— Šen. P. H. Douglas prašo žiuje, pareiškė, kad iš viso pa- 
. . . pranešti visiems, kurie jam siun šaulyje yra 9 milijonai čigonų

darbininkams papiginta kaina įė peticijag dėl prez Kennedžio ir, kad netrukus bus Jūngti- 
butus išnuomoja, TTr ""

to fabrike. ČIGONŲ VALSTYBĖ
Netoli Paryžiaus, Prancūzi

joj, Poissy butų kolonijoj Guy 
Lecarpentier gyvena su savo 
šeima. Jis dirba “Rėgleur” 
automobilių fabrike, kuris savo

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
kasdien 10—1 2 vai. ir 7—9 v. 

Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia-
lienį uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

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

Rez. HE 6-1670.

DR. K. G. BALUKAS
Už 62 „ r------ „— ------ -------------------- _ AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

v' sveikatos plano pravedimo, kad nėm-s Tautoms įteiktas prašy- 6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford
metrų 3 kambarių butą su cen- jjg įėjo yigas pastangas jų no- i mas dėl nepriklausomos čigonų Medical Buiiding), tel. LU 5-6446
traliniu šildymu jis moka 187 , rus įgyvendinti. Nors šį kartą ! valstybės įkūrimo. Čigonų vals- " '
naujų frankų, t. y. 22% savo įas įsį projektas nepraėjo, bet \ tybei galėtų būti pavesta kuri

Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001.

Tel. ofiso PO 7-0000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest SSrd Street
Vai.: kasdien nuo 1-—4 p. p. Ir 6 
Iki 8 vai Trečiad. lr šešt. uždaryta.

Ofiso telefonas — CL J-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 So. Kedzie Avjenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

Telefonas: GRovehiU 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 VVest Marąuette Road „„„ „ 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai v 

nuo 2-4. Trečiadieniais' ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-2290.
Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 ir 4-7. Treč. ir šeš
tad. tik 10-12.

Tel. REliance 5-1811

BE?. AMT. RUDOKI, Opt.
Tikrina akis ir pritaiko. akinius, 

keičia stiklus ir rėmas 
4455 S. California Avė.;'YA 7-7381 
VAU; 10 ryto iki 8 vhk;, trečiad. 
Uždaryte. šeštad, 3 0 y, r-, »kĮ 2 p. D. 

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

BR. WALTER J. KIRSTUK Dr. W. Ross Dr. L. Seibutis
(Lietuvis gydytojas) Inkstą, pūsles ir šlapumo takų

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ! ofisai- 79™ ^"^6“
3925 West 59th Street GR 6-0091; :«>21 w%th\tAVHarveL 

Iįl., tel.. EDison 3-4383; 30 N. ML 
chigan Av., Suite SOS, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

netto pajamų. Jis turi sūnų ir 
dukrą. Jo mėn. uždarbis — 607 
naujų frankų, bet su priedais 
(už vaikus, už butą) susidaro 
1,000 fr.

Leslie Kirk dirba diselinių 
motorų fabrike .Anglijoj. Jo 
uždarbis — 88 sv. sterlingų į 
mėnesį. Jis yra vedęs ir turi 
2 vaikus. Jis dirba 42 vai. į 
savaitę. Jei jis dirbtų po keletą 
antvalandžių, tai per mėnesį 
uždirbtų 120 sv. sterl.

senatorius mano, kad netolimoj retai apgyventa Atlanto sala. 
ateity, per lapkričio mėn. sena- čigonų valstybės įkūrimo kiau
to rinkimus žmonės tars galuti- simas bus svarstomas didžiaja- 
nį savo žodį. Šen. Douglas taip \ me čigonų genčių atstovų suva- 
pat prisiuntė Congressional žiavime Paryžiuje UNESCO 
Record no. 120 atspaudą, kur globoje.
atspausdinta jo kalba senate pa ---------------
laikant King-Anderson įst. pro
jektą. Tokį laišką Douglas pri
siuntė Pr. Šului, prašydamas tą 
informaciją perduoti “Sociali-, 
nio Draudimo
jams.

Ofisas: 3148 Mest 63rd Stręet
Tel.: PRospeet 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest 66tb 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.

70 METŲ KUNIGYSTĖS 
JUBILIEJUS -

Socialinis draudimas kitose 
valstybėse

Liuksemburgas. Apdrausti dir 
bantieji ir verslininkai (self- 
employed), su atskirom siste
mom dirbantiems už atlygini
mą, už mėnesinę algą, už vers-' 
lą ir smulkiem darbdaviam ir Į 
farmeriam. Veikia speciali si- j 
stema geležinkeliečiam ir viešų I 
įstaigų tarnautojam.

Apdraustieji ir darbdaviai mo-' 
ka po 5% nuo uždarbių ar algų 
(angliakasiai ir metalo darbi
ninkai moka papildomus mokės 
čius už papildomas pašalpas).

Valdžia primoka apie 50% 
nuo pensijos bazės ir administ
racijos išlaidų, pragyvenimo 
padidėjimo tam tikrą dalį ir iš
lygina bet kurį deficitą.

Pensijos dydis—15,500 fran
kų ir priedas padidėjus pragy
venimo išlaidoms. Padidinimas 
1:6% nuo bendro mėnesinio už
darbio. Maksimalinė pensija — 
80% ’ vidurkio uždarbio, gauto 
per 5 metų didžiausius uždar
bius. į
Vaikų priedai: 1,200 — 3,200 i 

frankų (darbininkams ir tar- | 
nautojams) per metus už vieną 
vaiką.

Papildomi priedai išmokami i 
angliakasiams ir metalo darbi
ninkams.

Pensija pradedama mokėti 
nuo 65 arba 62 metų,, jei turi 
40 metų apdraudos; nuo 60 me
tų algą gaunantiems tarnauto
jams; nuo 58 metų darbinin
kams, dirbantiems prie metalo 
ir nuo 55 m. angliakasiams.

Invalidumo pensijos dydis 
toks pat, kaip ir senatvės pen
sija su atitinkamais priedais.

Našlės-lio pensija lygi 66 2/3% 
apdraustojo bazės periodo at
lyginimo, plius 50% (uždarbio

Net ir amerikiečių spauda, 
sk. skaityto- pvz. “The Register”, skelbia,

! kad lietuvis kun. Kazimieras 
1 Skripkus rugpiūčio 30 d. švęs 
• savo 93-čią gimtadienį ir 70 me

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 M. 63rd Street
Kampas 63-čios ir California 

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

1 Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartį.
Ofiso telef. 476-4042 

Rez. AVAlbrook 5-3048

KĄ REIŠKIA VARDAI 
LIETUVIŠKAI

Vokietis darbininkas Otto 
Manfred pagal kolektyvinę su
tartį kiekvienais metais gauna 
21 dieną atostogų. Jis nedirba 
antvalandžių, nes jo uždarbis ( Adolfas didis Vilkas,
yra pakankamas irgi sutartimi į Adomas žmogus, 
užtikrintas. Kol nebuvo kolek- Aleksandras - žmonių gynėjas 
tyvinių sutarčių, tai visur dar- i Aortas - aukšto mokslo, 
bininkai dirbdavo antvalan- i ~ tar^ sedintls‘
džius, kad papildžius mažus
uždarbius.

TRUMPAI

Z. I.1

DR. C. K. BOBELIS
i tų kunigystės sukaktu Jis yra Inkstų ir šlapumo takų chirurgij£

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

gimęs Lietuvoje, į JAV atvyko 
i 1900 m. ir apsigyveno Detroite. 
; Ilgą laiką klebonavo lietuvių pa 
Į rapijoje Binghamtone N. Y.

ifuDninn ELECTR0niC5Ambrazas — nemirtingas.
Andrius — tvirtuolis.
Arnoldas — tvirtas erelis.
Augustinas — aukšto gimimo.
Baltramiejus — sūnus Tolmė- 

jaus.
Barnabas — pranašo sūnus.

— Illinois gubernatorius Otto Benediktas - palaimintas. 
Kerner aštriai kritikavo sena- Benjaminas — dešinės rankos 
torių E. M. Dirkseną (resp.) už sūnus.
balsavimą prieš KING-ANDER- Bernardas — drąsus kaip meš- 
SONO įst. projektk. Guberna- ^a-

geros lemties 
•— gero likimo.

kritikavo ir tuos dezo- rsomiacas 
rientuotus demokratus, kurieBonaventūras 
atmetė prez. Kennedy sveikatos ~ 
planą.

— Londone jau veikia auto
matiškos batų valymo mašinos, 
kurios sudaro didelę konkuren
ciją jaunuoliams batų valyto- 
jams ir jie dėl to protestuoja.

— Pranešama iš Varšuvos, 
kad ten, kai kuriose įmonėse 
darbininkai streikavę savaitę 
laiko ir išsikovoję uždarbių pa
didinimą.

— Chicagos padavėjai skun
džias, kad jų uždarbiai sumažė
ję, nes retais atvejais jie be pa
grindinio atlyginimo gauna 
“arbatpinigių” vos 10 procentų.

— NYT praneša., kad Rytų 
Vokietijoj yra 22 priverstino 
darbo stovyklos, kuriose yra 
7,000 suvarytų žmonių.

— Daugiau negu $25,215,446 
grynais pinigais per 4 metus, 
buvo paskirta Illinois vastybei 
padidinti mokslo specialistų, ma 
tematikų ir kalbų žinovų. Be to 
paskolomis per tą laiką buvo 
paskirta $8,837,301 dėl 10,385 
studentų, kad jie gilintųsi studi-

torius

TV-RAOI3A1 -□UOST. REKORDERIAI H 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELES H

ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTES X 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI X

Viskam temlausios kainos Jr garantija |j

13321 S. Halsted St,- CLlFFŠipE^SS^Į

uuiusHiiiiHiiiiiiiiiiuiiiimminsHiiii

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

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

riilliiiiiliiiiiiisilHiiiiiiiEllIlIlimililililiin

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%

Naujas ankštas 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 AlinnCi PIRM. ir KETV.............. .. .............. 8 v. r. Iki 8 p. p.V K UM UUd, ANTRAD. ir PENKT..................... 9 ▼. r. iki 5 p. p.

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 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 S-6960

DR. E. DEGKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ

Taipgi Įvairios nervines ligos 
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001.

Ofiso HE 4-4414. Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1 Specialybe 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 vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
VAIKŲ LIGOS 

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

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

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero
Nuo rugp. 6d. iki rugp. 20d. Atos
togose. Kreiptis j dr. F. Kauną.
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.

BR. IRENA KURAS
GYDYTOJA JR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

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

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

Rez. tel. 239-2919

BR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

DR. J.^h SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas 4255 W. fi.Srd Street 

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

p.
•3 p. p; 
pagal sutartĮ.

Valandos: 1-3 p. m. iF'K-V7
Penkt. tik 1- 

Trečiad. ir šeštad.

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
valandos kiekvieną dieną 2 — 4 ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek- 

uždaryta, priitrihma pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 
v. iki 5 v. v.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmloek 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MADIŪNaF
CHIRURGAS
2858 West 63rd Street

Tel. — PRospeet 8-7773 
pirmad. tr ketvirtad. ±~i p. p.Vai, 

tntrad. ir penktad, 6-8 v. v.

DR. VYT. TAURAS
r,^IDYT0JAS m CHIRURGAS 
bendra praktika ir moterų

LIGOS . '
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 

Tel. PRospeet 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nup 6 iki 8 
y. v. gešt. 2—4 v. popiet ir kitu 

, laiku — pagal susitarimą. ' ’

Te), ofiso HE 4-2128, rez. Čfl 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Del valandos skambintitol.; HE 
4-2123 nuo 1 iki S vai. popot,’ kas- 
dien. išskyrus trečiad. ir- šeštad.Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

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

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

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

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

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

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

2524 West 69th Street 
Specialybe: AK I JšEftlJA ir MOTERŲ

LIGOS
ATOSTOGOSE

Kol grįš ofise dirbs Dr. Brinkis.
— Pirmad., antrad. ir penktad. 

. 1-4 p. p..
trečiad. ir ketvirtad. 7-9 v. v.

Vai.

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

2 iki 4. Treč. ir sekm. 
atvejais tr susitarus.

šeštad. nuo 
tik skubiais

Tel. ofisų RE 7-8818

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

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

Trečiadieniais uždaryta.

Kuomet svarstote duoti dovaną 
savo giminėms arba draugams, at 
siminkite, jog “Draugo” prenume* 
rata yra vieną iš puikiausių.

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. lr 7 iki 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 6600 Šo. 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.
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EKONOMINIAI KRAŠTO

REIKALAI
Valstybinių mokesčių nuo 

įeigų — taksų klausimu šioje 
vietoje jau buvo pasisakyta. 
Tuo svarbiu klausimu pasisa
kė didesnieji dienraščiai, įta- 
kingesnieji žurnalai. Pasisakė 
valdžios žmonės, parlamenta
rai, politikai, pramonininkai 
bei prekybininkai. Netylėjo ir 
darbininkai. Atrodo, kad pasi
sakymais ir pasikalbėjimais 
šis reikalas ir baigsis bent 
šiais metais. Jis yra kompli
kuotas, liečiąs ne tik paprastą 
mokesčių sumažinimo klausi
mą, bet drauge su tuo ir jų 
beveik pagrindinę reformą.

Prezidentas Kennedy ir jo 
vyriausybė, nors ir negavo 
kongrese eigos taksų mažini
mo reikalu, bet ji savo bus 
pasiekusi. Pasiekusi ta pras
me, kad gali būti laimėjo sim
patijų tų žmonių (didelės dau
gumos), kurie laiko save per
daug apsunkintais mokesčių 
našta ir todėl bet kokia tos 
naštos palengvinimo užuomina 
sukelia juose pasitenkinimo ir 
vilčių. Prieš rinkimus tokiai 
nuotaikai sudaryti daugumoje 
balsuotojų pozicijoje esančiai 
partijai yra naudinga. Bet, ži
noma, ne visi (balsuotojai pa
sitenkins tik klausimo iškėli
mu ir padiskutavimu. Jie rei
kalaus konkrečių žygių kon
grese.

# #
Geriau susipažinusieji su 

krašto ekonomine ir finansine 
padėtim 'ir su visa didžiąja ir 
komplikuotąja taksų problema 
nelaukė ir nesitikėjo, kad kon
gresas rimtai ir pozityviai im
tųs tą klausimą svarstyti ir jj 
pravestų. Pati vyriausybė, ku
ri tą klausimą iškėlė, jo ne
forsavo. Jis atidedamas ki
tiems metams. Tada jis bus 
geriau paruoštas ir visos tak
sų nuo jeigu mokėjimo siste
mos reformų planas bus pasiū
lytas. Juk reikės atsižvelgti, 
kokioms taksų mokėtojų gru
pėms juos sumažinti, kurioms 
pridėti, etc.

Vyriausybė gana greitai pa
juto, kad kongresas dar nėra 
prisirengęs kibti į taksų maži
nimo ir reformavimo darbą. 
Ne vienodai j tai atsiliepė ir 
pramonininkai (bei prekybinin
kai. Jų nuomonės labai ryškiai 
pasiskirstė. Kas labai charak
teringa, kad eilinių balsuotojų 
eilėse šiuo metu neparodyta 
entuziazmo šiam reikalui. 
Daug kas negali suprasti, kaip 
būtų galima mažinti valstybi
nius mokesčius, kuomet vyriau 
sybė yra verčiama skolinti pi
nigus einamoms sąskaitoms 
apmokėti. Pagaliau nenusivo
kiama, kokios žmonių grupės 
mokesčių sumažinimo būtų pa
liestos.

* *
Iškeltas mokesčių sumažini

mo klausimas nesukėlė reikia

Spaudoje ir gyvenime

KAIP STATO MOKYKLAS 
OKUPUOTOJ LIETUVOJ

Vilniuje okupantų kontrolėje 
leidžiama “Tiesa” Nr. 177 įsidėjo 
keturių pareigūnų pasirašytą 
straipsnį apie mokyklų statybą. 
Straipsnis daug pasako apie so
vietinę santvarką. Jį čia perspaus
diname be komentarų:

“Kai prie Kaišiadorių miesto 
centrinės gatvės 1980 metų pra
džioje Lentvario statybos valdy
bos darbininkai susikalė kontorė
lę, pradėjo vežti statybines me
džiagas, o prieš Gegužės Pirmo
sios šventes galingas ekskavato
rius pradėjo kasti tranšėjas 920 
vietų vidurinės mokyklos pama
tams, žmonės stoviniavo ties sta
tybos aikštele, gėrėjosi darbu. 
Tinkamos mokyklos Kaišiadoryse 
nebuvo. O statybininkai žadėjo 
užbaigti darbus 1961—1962 moks
lo metų pradžiai!

Sienos iš tiesų kilo lyg ant mie
lių. Tačiau kuo jos aukščiau kilo, 
tuo daugiau bėdų atsirado-. Tai 
šio jiems pritrūksta, tai to, tai 
nėra savivarčių, tai ekskavatorių. 
Rajono vadovai pradėjo labai

mo entuziazmo ir biznio pa
saulyje. Ten teigiama, kam tų 
baiku, jei šiuo metu biznis ir 
be to gana gerai eina. Plieno 
pramonė, kuri gerokai buvo 
sušlubavusi, rugsėjo mėnesyje 
žymiai atsigaus ir ten darbai 
pradės judėti platesniu mastu, 
žmonių jeigos yra padidėjusios 
ir rodo tendencijų dar labiau 
padidėti. Pramonės pelnas yra 
kiek gerelesnis, negu bet kas 
galėjo šiuo metu laukti. Jau 
stabilizuojasi ir investicijų, ak
cijų rinka. Ji yra pati ryškiau 
šia ekonominio ir finansinio 
gyvenimo rodyklė.

Krašto ekonominė gerovė 
visiems rūpi. Gal tik krašto 
priešai norėtų matyti Ameri
ką besmunkančią pakalnėn eko 
nominiu ir kitais požvilgiais.

Kurie ligšiol vis dar bijojo 
ekonominio atoslūgio, kuris 
skaudžiai paliestų visus gyven 
tojų sluoksnius, o ypač darbi
ninkus, kaip 1930 -1933 m., 
gali būti gana ramūs, kad da
bar nieko panašaus nelaukia
ma. Tiesa, nedidelio atoslūgio 
esama. Pagerėjimas nėra žy
mus, bet ir tas gera, kad bent 
neberiedama pakalnėn.

Praėjusią savaitę šioje vie
toje buvo rašyta, kad kongre
so didelė atstovų dauguma, nu 
jausdama, kokia yra krašte 
padėtis ir kokios žmonių nuo
taikos, svarstydama ekonomi
nius ir finansinius klausimus 
ryšium su taksų mažinimų ir 
jų reforma, yra laba atsargi. 
Atrodo, kad kongresas nesu
tiktų leistis j bet kokias radi
kalias naujas programas. Ši
toks konservativizmo reiški
nys kongrese yra sveikintinas.

* *
Savo laiku prezidentas Ken

nedy buvo susipykęs su kai 
kuriais didžiosios pramonės 
vadovais. To priežastimi buvo 
plieno kainų pakėlimas ir pre
zidento griežtas, net piktas, 
pasisakymas prieš. Didžiosios 
pramonės magnatai galvojo, 
kad tai jau bus aiškus valsty
bės įsikišimas į privatų biznį.

Tas “susipykimas”, atrodo, 
išėjo į naudą. Prezidentas pa
juto, kad reikia būti atsarges
niam santykiuose su pramonės 
vadovais, o pastarieji irgi su
prato, kad su vyriausybe rei
kia skaitytis ir, darant, bet 
kokius radikališkesnius posū
kius ekonominiuose dalykuose 
reikia pasitarti su krašto pre
zidentu ar kitais atsakomin- 
gais valdžios žmonėmis. Ben
dradarbiavimas turi būti tarp 
prezidento, kongreso ir pramo 
nininkų. Reikia tartis ir su 
darbininkų organizacijų va
dais. Artimas bendradarbiavi
mas daugiausiai padės sulaiky
ti kraštą nuo ekonominio ato
slūgio, užtikrins kraštui gero
vę ir net taksų keblią proble
mą padės sėkmingiau išspręsti.

mandagiai ir draugiškai kalbinti 
statybos valdybos viršininką L. 
Pulauską, o tas tada pradėjo vis 
rečiau rodytis Kaišiadoryse. Pa
galiau net buvo nedrąsiai parašy
tas pirmasis raštas kažkuriai iš 
aukštesnių instancijų, kad paveik
tų valdybą. Niekas nieko nepa
veikė, niekas nepasikeitė, ir mo
kykla 1961 m. rugsėjo pirmąją 
pasitiko pastoliuose.

Suskambėjo telefono skambu
čiai į Vilnių. Partijos rajono ko
mitetas, rajono vykdomasis ko
mitetas, švietimo skyrius kreipė
si į švietimo ministeriją, į Staty
bos ministeriją ir kitur. Nevardin
sime visų tų raštų, kuriuos siun
tė, nes jiems išvardinti jaučio 
odos neužtektų. Mokyklos neuž
baigė ir iki antrojo termino — 
1961 metų spalio 1 dienos. Vė
liau žadėjo atiduoti ją iki 1962 
m. sausio 1 dienos, tik su ne
įrengtu baseinu ir nesutvarkyta 
aplinka-. Ir to nepadarė. Dabar 
artėja paskutinis mokyklos užbai
gimo terminas, tačiau iš darbų1

Kairiojo sąjūdžio vadas, ko
munistinių idėjų šalininkas ir 
simpatikas Ben Bella baigia j- 
sitvirtinti Alžirijoje. 1962 m. 
VIII. 7 d. Laikinosios vyriausy
bės min. pirm. Ben Kedda pra
nešė, kad Alžirijos politiniai są
jūdžiai, vedę derybas nuo VIU. 
2 d., rado kompromisinę išeitį, 
kuri Alžirijoje pripažino Ben 
Bellos sudarytą politinį Biurą, 
iš 7 asmenų, kad išvengtų skau 
dėsnių pasėkų. Kovo mėn. 
Evian-les-Bains karinių paliau
bų sutartyje su prancūzais bu
vo numatytos tik dvi instituci
jos — laikinoji vyriausybė ir 
plačios apimties musulmonų — 
prancūzų taryba, kurių pareigos 
laikinai valdyti Alžirijos respu
bliką, paruošti kelią į savistovu 
mą, pravesti visuotinius krašte 
rinkimus, surašyti konstituciją, 
ją atiduoti tautai patvirtinti ar 
atmesti.

Politinis biuras

Alžirijos nepriklausomybė bu 
vo oficialiai paskelbta 1962. 
VU. 3 d. Išvakarėse nepriklau
somybės paskelbimo laikinosios 
vyriausybės min. pirm. pava
duotojas Ben Bella pradėjo po
litinę kovą su min. pirm. Ben 
Kedda. Pastarasis iš Tuniso ne 
vyko į Alžiriją švęsti laisvės 
pergalės, bet iškeliavo į Egiptą. 
Kai min. pirm. Ben Kedda pa
juto Ben Bellos tikslus ir pa
stangas, pamatė jo rėmėjus, 
stengėsi padėtį gelbėti. Atstatė 
sukilėlių vyriausią vadą pulk.

eigos sprendžiami, kad mokykla 
nebus užbaigta ir artėjančiai rug
sėjo pirmajai.

Mums atrodo, kad Lentvario 
statybos valdyba delsia sąmonin
gai. Juk kai prieš Naujuosius me
tus buvo numatyta atiduoti mo
kyklą su neįrengtu plaukymo ba
seinu ir nesutvarkyta aplinka, tai, 
matyt, galvojama ir dabar per
duoti ją naudojimui neužbaigus 
šių darbų. Iki naujų mokslo me
tų liko mėnuo, o tuo tarpu plau
kymo baseino įrengimas dar ne- 
įpusėtes, aikštyno tvarkymas vi
siškai nepradėtas, nes vos vos 
juda, vis delsiami kanalizacijos ir 
drenažo darbai.

Labai daug trūkumų ir pačiame 
mokyklos pastate. Grindys ir re
linas pakloti blogai. Daugelyje 
vietų supasi lentos, išsižiojo ply
šiai. Sudžiūvo ir suplaišėjo pra
ėjusią vasarą suklotos drėgnos 
lentos. Retai kuris langas tinka
mai užsidaro, nes netvarkingi 
ventiliavimo ir uždarymo mecha
nizmai. Po savaitės naudojimo 
tikrai išeis iš rikiuotės rašomosios 
lentos, nes labai jau plonas spe
cialusis tinkas, nuo , mažiausio 
įdrėskimo jame lieka balti rėžiai. 
Nuo lengviausio sutrenkimo atsi
palaiduoja nuo lubų ir pakimba 
ant vielų elektros lempos. Po ne

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS |
ROMANAS

Apsisprendęs, ant pečių užsikabino maišą. Jis ry
tais smukdavo pro kareivinių vartus, skubėdavo per 
lietų į vokiškuosius kaimus, klabinėdavo duris, ran
kiodamas po bulvę ar kiaušinį, mainikavo skudurais, 
nes turėjo likti gyvu. Pats, žmona ir dukra. Ji buvo 
vienintelė atžala, ir Tomui reikėjo saugoti ją. Didvy
rių nėra! Kiti mūro pavėsiuose sėdinėjo, įvairiausius 
niekus svarstydami, susibardavo dėl žodžių ir vėl 
taikydavos, tik Jasaitis kalbomis nesidomėjo, nes ne
buvo laiko.

Pagaliau kūdra atsidarė. Lyg kas griovį būtų 
prakasęs, lyg krantas būtų staiga išgriuvęs. Sujudė
jo minia, sukilo, subruzdo visose kerčiose, bėgiojo, 

j skudurais nešina ir galvos nustojusi, nervinosi, džiau
gėsi ir pyko, nes šiuos keistus elgetas pradėjo krauti 
į laivus, ir blaškyti po tolimiausius pasaulio kampus. 
Apglėbę vaikus, susigriebę vargingus ryšulius, išplės
tomis akimis grūdosi į laivus, viens per kitą lipdami, 
o kažkur toliuose, už vandens ir dangaus juostos, 
blykčiojo naujos viltys, žadančios grąžinti per sveti
mųjų kaltę prarastą teisėto žmogaus stovį.

Laivai ūkavo vandenynuose, irdamiesi įvairiau
siomis kryptimis, juodais siluetais šokinėjo audrų 
bangose, lyg šmėklos iš kito pasaulio, rėžėsi saulė
lydžio danguje, o žmonių, kuriuos jie gabeno, buvęs

K. TAUTKUS

Houri Boumedienne, perkilnojo 
ir sukeitė žemesnius vadus. Ta
čiau pastangos buvo pavėluo
tos. Būdamas laikinosios vy
riausybės nariu kariuomenės 
komplektavimo reikalams, su
kilėlių armijoje sugrupavo sa
vo šalininkus, jiems pavedė da
linių vadovavimą, pakėlė į aukš 
te3nius laipsnius ir juos tyliai 
patraukė savo politiniai kovai. 
Po poros savaičių sudarė politi
nį biurą iš 7 asmenų, kuris, bū
damas besąlyginiai paklusnus, 
vykdo ir vykdys jo nusistaty
mą.

Politiniai komisarai

Ben Bella yra priešingas ben
dradarbiavimui su Prancūzija 
(sulaužymas Evian susitari
mo), ir Alžiriją nori vesti poli
tinio biuro keliu. Jam prie šir
dies kairiausios krypties socia
lizmas. Žavisi komunizmu, jam 
ir simpatizuoja todėl jis steng- j 
sis Alžiriją paskelbti liaudies 
respublika. Tai padaryti jam pa ' 
dės kariuomenės eilėse , įvesti 
politiniai komisarai. Tai raudo
nosios armijos kopija. Kariuo
menėje politinių komisarų eta
tiniai laipsniai yra tik Maskvos 
diktatūroje.

Paskelbus Ben Keddai pasi
davimą, nustačius Alžirijos vi
suotinį rinkimų datą (rugsėjo 
2 d.), Ben Bellos komisaras 
Ahmed Boumendjel pareiškė, 
kad be politinio biuro sutikimo 
ir patvirtinimo jokie laikinosios 
vyriausybės ar musulmonų —

sandariu stogu sporto ir aktų sa
lės lubos patekėjo vandeniu, pa
juodo didžiuliais lopais.

Daug priskaičiuotum tokių ne
tikusio darbo pėdsakų. ^Jie pliki
na, akis dabar, o ką vėliau reikės 
daryti tokioje mokykloje, kuri 
dar nebaigta prašosi remonto.

Kai mes statybininkams ir dar
bų vykdytojui V. Sviliui badėme 
akis jų pačių darbo broku, jie te
turėjo vieną argumentą apsiginti:

— Ateis dažytojai. .. Sutvarkys, j
Kaišiadorių I vidurinė mokyk-I 

la išmėtyta keturiuose pastatuose 
po miestą. 6 klasės mokosi ant-1 
roję pamainoje, o po jų — dar 
darbininkų jaunimo vidurinės mo
kyklos mokiniai. Išsklaidytos, 
ankštos patalpos labai trukdo 
mokoma jam-auklejamajam darbui. 
Labai neatsakingai žiūri į savo 
darbą šios mokyklos statytojai.

J. JUKNEVIČIUS 
Kaišiadorių I vidurinės mok.

mokymo dalies vedėjas,
A. KUPČIŪNAS

Kaišiadorių I vidur, mokyk, 
ūkio dalies vedėjas,

E. NAPALKOVAS 
Profsąjungos vietos komiteto

pirmininkas,
B. UŽDRAVIS

Laikraščio “Į komunizmą” 
atsakingas sekretorius.”

prancūzų tarybos — komiteto 
nutarimai neturės galios. Kol 
ateis rugsėjo 2 d., kuri paskelb
ta visuotiniems Alžirijos seimo 
rinkimams. Ben Bella gal dar 
daugiau įsitvirtins, paskelbs to
kį rinkimų įstatymą, kad tik jo 
šalininkai būtų renkami.

Oficialiai ir teisėtai Alžirijoje 
iki visuotinų rinkimų vyriausia 
valstybės galva yra min. pirm. 
Ben Kedda. Bet iš tikrųjų jis 
tik simbolizuoja jaunutės Alži
rijos laisvės atstovavimą. Nuo 
rugp. 7 d. vyriausiu Alžirijos 
valdovu — diktatoriumi yra 
min. pirm. pavaduotojas Ben 
Bella ir jo politinis biuras.

Maskva skuba

Matydama, kad Ben Bella su
laužė kliūtis ir sutramdė savo 
priešininkus ir užbaigs likusius 
sunkumus, Maskva skuba su 
pagalba “badaujančiai Alžiri
jai”. Nors Sovietai jaučia pas 
save didelį maisto nedateklių ir 
buvo priversti pakelti maistui 
kainas, bet jau 60,000 tonų 
kviečių pasiekė Alžiriją. Tai 
esanti dovana pradžios savis
tovumo sustiprinimui. Maskvos 
agentai yra tikri, kad Alžirijo
je rinkimus laimės ne demokra 
tiniai principai ar jų šalininkai, 
bet Ben Bellos pasaulėžiūriniai 
— komunistiniai.

Visuotini rinkimai

Jei rugsėjo 2 d. Alžirijoje 
bus laisvi ir demokratiniai rin
kimai, žiną Alžirijos visuome
nę ekspertai, tvirtina, kad tau
ta pasirinks demokratinę lais
vę.. Sako, kad tauta nesusiža
vės Ben Bellos pažadais ir so
cialistinėmis reformomis. Dau
guma bus už tuos, kurie nori 
bendradarbiauti su Prancūzija 
ekonomiškai, iš dalies ir politiš 
kai. Jei Ben Keddos vadovauja
ma vyriausybė vykdys rinki
mus ir bus leista paskelbti rin
kimų įstatymai, tai jų demokra 
tiškumu neabejojama. Mįslė lie 
ka Ben Bellos nusistatymas ir 
tikslai, kurių tik mažutė dalis 
yra suspėta susikirtimo metu 
viešumai atskleisti. Nebūtų 
staigmena, jei Ben Bella pasi
darytų Afrikos Castro.

Alžirijos tautai laisvė ir ne
priklausomybė daug kainavo. 
Pergalės džiaugsmas jos neuž
migdys. Mažuma negalės per
galės džiaugsmo išnaudoti savo 
tikslams — įvedimui diktatūros. 
Atsirado pasiryžusių vadų ko
vai vesti su Prancūzija; jų bus 
daugiau vesti kovai su Ben Bel
los pastangomis sukomunistinti 
Alžiriją.

, gyvenimas diena iš dienos tolo ir tolo. Kažkur už 
vandenų, kažkur už saulėlydžių raudonumo laukė nau
jos šalys ir viltys, didumu užstelbdamos penkerių pa
bėgėlio metų vargus.

Taip Jasaičiai atplaukė Amerikon.
— Tai Dievo palaimos šalis, tai aukso aruodai, 

— nusistebėjo Tomas žmonai, kelias savaites naujam 
krašte pasižvalgęs ir mėsos fabrike keliasdešimt do
lerių uždirbęs. — Kiekvienas centas, pakliuvęs į ran
kas, turi vertę. Nors ateina sunkiai, nors kaulus nuo 
darbo gelia, tačiau nauda didelė.

— Visko pilna, — patvirtino Julija, spėjusi iš
mokti valdyti elektrinę mašiną, šimtus kartų greites
nę už tą, kuria prieš daugelį metų siuvo motinos glo
boje. — Tačiau ne savi namai...

— Ką darysi... Reikia verstis, kaip išeina. Jei nė
ra savų namų, bent skanesnės duonos užvalgysim.

Na ir vertėsi, na ir valgė šią duoną Tomas Ja
saitis! Nei pasižvalgyti neturėjo laiko, nei atsikvėpti, 
nei su žmona ar dukterim pasikalbėti. Anksti rytais 
bėgdavo fabrikan, plušdavo iki tol, kol viršininkai 
leisdavo, o namuose, stipriai užkandęs, tiesdavo są
narius, nes rytdieną vėl laukė darbas.

Ant pečių griuvo metai, balo plaukai, o saujoje 
skambėjo pinigas.

— Tai šalis, tai aruodai, — galvodavo Tomas, 
vakare lovoje išsitiesęs.

I
2.
Kai užsibaigė mišios, pro spalvotus bažnyčios 

langus dar sunkiai galėjai atpažinti blankią ryto švie
są. Buvo pats viduržiemis, nors sniego nei už pinigus 
niekur nesurastum. Tačiau rytai budo vėlai, kilo tin
gūs ir apsiblausę, ilgai rąžėsi pažemėse ir žiovavo,

jog net pusryčių metui reikėdavo šviesą degti, ypač 
jei debesys veldavosi padangėje, apnešti miesto dū
mais, purvini ir nepaprastai priklūs.

Žmonės, kurių šioms ankstyvoms mišioms vos 
menka saujelė susirinko, suspurdo, ėmė klupčioti ir 
slinkti pro duris. Tik Jasaitis nejudėjo, apkniubęs 
klauptukuose ir tiek įsimeldęs, kad, regis, nieko ap
link nei matė, nei girdėjo, Praplikęs pakaušis, ištemp
tas žemyn nulenktos galvos, pilku rausvumu blizgėjo 
viršuj kabančios lempos šviesoje. Paausiuose susime
tę plaukai žybčiojo sidabrinėmis ataudomis, o ant nu- 
raudusio sprando sukosi verpetais, apšepusiais liežu
viais trynėsi prie apikaklės, kartais už jos pasislėp
dami, kartais siauru šepečiu viršun išsikišdami.

Bažnyčia ištuštėjo, tik Jasaitis klūpojo ir mel
dėsi, nes dar vienos malonės reikėjo iš Dievo išpra
šyti: fabrike atgabeno naujas mašinas, dailiau už si
dabrą blizgančias, ir antvalandžiams grėsė pavojus. 
O jų prarasti nesinorėtų, per tiek metų įpratus. Ste
buklo reikėjo maldauti, kad ši dosni karvutė, riebiai 
maitinusi, neužtruktų. Tegul kitus, švilpukui sustau
gus, varo namo, kad tik jam leistų nors valandą il
giau palikti.

Nugarą pjautuvan sulenkęs, žemesniąja dalimi 
atsirėmęs suolo, Jasaitis rymojo beveik pirmoje eilė
je, akis altoriun panarinęs, retkarčiais sustorėjusiais 
pirštais pagurklį pasikrapštydamas. Tik kai žmonės 
pradėjo sekančioms mišioms rinktis, pakilo iš suolo, 

j pasiėmė skrybėlę ir nužingsniavo. Prie durų dar atsi
grįžo ir, regis, vietoje altoriaus pamatė naują fabriko 
mašiną, visu pločiu bažnyčios gale įaugusią.

Gatvėje būriavosi žmonės, lūkuriuodami vargo
nų suūžiant. Tomas ėjo pro juos, vis apie blizgan
čias mašinas galvodamas, kol sustojo prie automobi
lio ir ėmė kišenėse raktų raustis.

(Bus daugiau! <

MASKVOS IR PEKINO 

LENKTYNIAVIMAS

JONAS DAINAUSKAS 
Sovietuose pilkas žmogus nė-i prie visiško žlugimo marksiz

mo, kurio vieton Maskvoje jau 
seniai evoliucionuoja grynai 
maskoliškas, rusiškas imperia
lizmas, nepridengtas jokia 
“tarptautinės ideologijos” kau
ke.

Maskva savo ekspansijos svo
rio centrą dabar permetė į ūkio 
sritį, kad tik užtikrinti sau pa
saulyje ekonominę persvarą, 
nesiskaitydama su jokiomis 
priemonėmis, nors tai būtų ir 
“kapitalistų” naudojami veiki
mo būdai. Visuose penkiuose 
kontinentuose esantieji Mask
vos satelitai, klientai, šalininkai 
yra panaudojami Maskvos pra- 
lobimui. Chruščiovo “pavaduo
tojas” Mikojanas Maskvos dip
lomatus jau prieš porą metų 
padarė biznieriais pačia blo
giausia prasme. Priklausomai 
nuo krašto tie Maskvos diplo
matai vienur pataikavimu, ki
tur gražbylyste, visokiais paža- 

Sovietiško “proletariato” biu- dais> grasinimais vykdo Mask-

ra linkęs savo gyvybę, gerovę 
ar šeimą aukoti tam, kad pla
netos taptų komunistinės. Mark
sizmas ten yra oficiali valsty
binė pasaulėžiūra, virtusi mu
mija, įpročiu, kur doktrina dar 
skamba, o tikėjimas ta doktri
na jau visai išnyko. Sovietų ide
ologija ne tik yra išblėsusi, bet 
ji jau ir paseno, sukirmijo ir, 
atrodo, baigia savo dienas. 
Nors ir ne gausūs spaudos duo
menys rodo, jog Sovietų jaunoji 
karta galvoja realistiškai. Ji 
nori asmeninės gerovės, siekia 
savo gyvenimo sąlygų pageri
nimo.

Jaunimas svajoja ne apie 
kažkokio mitiško socializmo ro
jaus įgyvendinimą, o vis labiau 
nori gauti asmeniškai kuo dau
giau kasdieninės apyvokos daik
tų. Nori gražaus buto ir net ga
limybės keliauti po pasaulį.

rokratų elito jaunimas garsiai 
reiškia norą buržuazėti. Jei se
nimas ten garsiai kalbėjo apie 
reikalingumą pasiaukoti, ku
riant būsimoms kartoms socia
listinį rojų, tai jaunimas sako: 
“...mes esame tos busimosios 
kartos ir mes, patys norime 
sau, o ne sekančioms kartoms 
gauti tą rojų, kurį jūs, seniai, 
siekėte kurti”. 1

Su tuo rišasi Maskvos nere
tai kartojami posakiai apie 
“taikingą įvairių politinių siste
mų” koegzistenciją. Nors tikru- 

I moję tai tėra ne esmės, o vien 
j taktikos klausimas, nes, Mask

vos pralobimą, siekdami Vaka
rus nukonkuruoti, pirmiausia 
ekonominėje plotmėje.

Pekinas savo ekspansijoje 
mažiau galvoja apie prekybą, o 
daugiau apie ideologinius “at
ramos taškus”, kurie jiems tu
rėtų rytojaus dieną padėti ko
munistinti visą pasaulį. Iš ki
tos pusės, kinai naujiems kraš
tams, nors ir toje Afrikoje, ne
gali pasiūlyti nei pramonės ga
minių, nei žaliavų. Užtat jie 
griebiasi savo 5000 metų senu
mo, mandagumo .ir mokėjimo 
santykiauti su žmonėmis, mo
kėjimo įtikinėti mases. Toje

. ....... srityje itin skiriasi Maskvos
vos manymu, kapitalistinis pa- pekino taktikos Rusai da-

• i . Llcl JL cJAlIIU LcLJA.LIAUS). ivLlodi ulei"saulis galįs būti užkariautas ir 
“taikingomis” priemonėmis, pa
laipsniui išnaudojant jo silpny
bes. Pekinas betgi sakosi norįs 
mūsų planetą padaryti komu
nistine smurtu, tuojau pat, ne
matydamas sau naudos iš “tai
kingos koegzistencijos”. Mask-
voje vis dažniau girdėti balsų, kaimo masių pagalba. Šiandie- 
kad perdaug ekstremistinė Pe-1 ną tos masės yra patekusios į 
kino politika galinti padaryti baisų skurdą. Tačiau Kubos, 

Brazilijos, Afrikos masės sva
joja apie kinų sistemos “tūks
tančius stebuklų”, kurie jiems, 
atrodo, yra suprantamesni nei 
sovietiškoji sistema, nes kinai 
praktikoje geriau moka panau
doti tų naujų kraštų masių ge
rovės troškimą.

daugiau žalos nei naudos Mask
vos politikai. Iš čia Mao-Tse 
Tungas, Chruščiovo akimis, iš 
dalies panašus avantiūristui 
Trockiui, kuris visų pirma siekė 
sukelti pasaulinę revoliuciją, 
nenorėdamas gaišinti laiko eta
piniams Maskvos revoliucijos 

- sustiprėjimams. Chruščiovas, 
Į šveicarų spaudos manymu, jau 
ilgą laiką stengiasi įtikinti Mao 
apie naudingumą vien evoliuci
jos kelio. Tuo tarpu Mao, atro
do, gerai supranta, jog evoliu
cija neišvengiamai turi vesti

bar stengiasi užmegzti preky
binius santykius, ryšius su pa
skirų kraštų vadovybėmis, o 
kinai įtaigoja mases, —■ rusai 
daro biznius, o kinai gaminasi 
sau prozelitus.

Kinai savo revoliuciją įvykdė

Gal labiausiai tos varžybos 
tarp Maskvos ir Pekino pasi
reiškia Azijoje. Maskva viso
mis priemonėmis stengiasi ne
prileisti, kad kinų įtaka priei-

(Nukelta į 6 psl.)
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Skirtumas tarp komunistinių 

frazių ir tikrovės

(Atkelta iš 1 psl.)

sikalbėjimus bei įvairius ap
klausinėjimus (juos pravedė 
nuo festivalio nepriklausomi 
sluoksniai) vyraujančios dele-

rip aplinkybių nesugebėjo festi
valyje palenkti nuomones so
vietų pozicijos Berlyno klausi
mų kryptimi. Bet kokiai pro
pagandai šiuo požiūriu užkirto 
kelią rytų vokiečių delegatų pa
bėgimas. Pagaliau, nepaisant 
pastangų nepavyko visą laiką 
išlaikyti delegatų tarpe entu-

pimo, nesutarimo atmosferoje. ziazmo — jis reiškėsi tik ati- 
Kai festivalio delegacijos rug- darymo dieną, kai vyko eisenos

ir pasirodymai stadione. Vėliau 
nuotaikos vis labiau sčiuvo, de
legatų tarpe galėjai jausti nuo
bodulį, prasidėjo ankstyvi vy
kimai namo ir pan. Organiza
toriai buvo susidūrę ir su fi
nansiniais sunkumais, jų lėšos 
buvo mažesnės kaip Vienos fes
tivalio metu ir tai turėjo atsi- 

į liepti ir į visų kultūrinių pa- 
Prieš festivalį nukreiptas i rengimų meno lygį. Aplamai ta- 

tarpe, daugiau, jei palyginti su i suomių leistas dienraštis, išlei- rįant, jei festivalis nepavyko, 
komunistų surenkamu skaičių-1 dęs 10 numerių, “Helsinki tai svarbiausia dėl to, kad jis 
mi paskirų kraštų parlamentų Youth News”, pasibaigus fes-| neatitiko visai reklaminei pro- 
rinkimuose. Kai kurie kraštai, tivaliui rado tokio pobūdžio pagandai. Delegatai greitai 
pvz. italai ar Izraelis tikrumoje komunistų nesėkmes: pirmiau- įžiūrėjo, koks skirtumas tarp

piūčio 6 dieną demonstravo 
prieš atomines bombas, tai ty
čia dieną anksčiau sovietai ark- 
tikos srityse įvykdė atominįgatų pažiūros galėjo būti laiko-1 . T j - j j.. , . . ...... sprogdinimą. Ir tai demonstravomos komunistinėmis. Statisti-, . . .... . .rengėjų nesugebejimus bei neniai kalbant, maždaug 8,000 ar

ba 60% delegatų laikytini ko- ... . v. , , . .
mumstais. Šių pastarųjų buvo | lQb.Qiie.Q.
neproporcingai daug kai ku 
rių europinių kraštų delegatų

sėkmę. Pagaliau, ir patys ren- 
buvo

labiausiai nepavykęs festivalis.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
6 m. G kamb. mūrin., alum. lang., 

saus. įrengt. rūsys, garaž. $22,750.
4 Imt. mūrin., 2 auto garaž., alum. 

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

Inteligent. Šeimai, 15 m. puiki G 
i kamb. degintu plytų rezid., apie 40 
1 pėd. sklyp., skoninga ir gražu. 

$26,000.
2 būt. 7 m. mūr. prie parko, G ir 

4 kamb., iškelt, vamzdž. garaž., 2 
šild.. gazu. $31,500,

l'/ž 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 
kamb. būt. Prašo $34,900.

2 būt. mūras, 6 ir 3 kamb. butai, 
garaž., daug vert. priedų, $1 8,800.

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

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

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

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

Prieš park, maisto prekyb. duoda 
$50,000 met. pajamų, 2 aukš. liuks, 
mūr., 2 būt., oro apšald. $33,500.

Gage park. 3 būt. mūrin., garaž.
; verta siūlyti $26,000.

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

Kitur; geras 3 aukšt., 3 būt. mūr.
' tvirt. statyba, alyva šildym,, garaž. 
i $355 nuom,, kaina $27,000. 
į 6 kamb. mūr. gazu šild., garaž., 
gera vieta, $17,400.

Biznio mur. 2 būt. ir kraut., karšt, 
vand. alyv. šild., garaž., metams apie 
$2,500 nuom. Įmokėti 3,000. Kaina 

i $12,000.

K. VALDIS REAL ESTATE 
2815 W. 7Ist St, Tel. RE 7*7200 arba RE 7-8534

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
Medinis S kainb. Brigthon p., 30 

p. lotas, namas gerai užlaikytas ir 
švarus. $1 0.300.

! Mūrinis 10 metu l a., 4 ir 3% 
i kamb. butai, priešais M. parka sku- 
|biai už $29,800.
i Mūrinis 3 butai ir mūro garažai 
i prie 71 ir Roekvvell, vertas daugiau 
i negu $27,900.

Mūrinis visai naujas 3 mieg., G9 ir 
Oakley. $18,500.

Mūrinis 1Į4 a, 5 ir 4 viršuj, gara
žas, geras šild., M. panke, $22,900,

Mūrinis 1 % a. 5 ir 3 viršuj, 2 bl. 
nuo M. parko. $17,800.

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

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

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

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

KAIRYS REALTY, 2501 W. 69th ST. HE @-5151
6 butų mur, po 5 kamb. 60 pėdų 

sklypas. Mur. garažas. Marąuette 
Parko apylinkėje. $59,900.

2 būt. pajam, medin.. 5 ir 3 
kamb. viršuj. Plytel. vonios, gazu 
šitdym., garaž., arti jstaigos, nužem. 
kaina. $18,990.

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

5% kamb. mūrin., 2 m. senum., 
60 pėd. sklyp. gazo šildym., arti 
72tos ir Harlem. $15,900.

6048 S. Bell. 2-jų aukštų medinis,

5 ir 4 kamb. Nauja alyva karštu 
vand. šluma. Garažas. $15.500.

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

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

2 būt. mfir. 5% ir 5% (3 'mieg.), 
~ metu senumo, "beisboard'

buvo prisiuntę po dvi delegaci
jas: komunistinę ir nekomunis
tinę. Kai vyravo vienos ideolo
gijos žmonės, tai neabejotinai 
apsunkino galimybes laisvai pa
sikeisti nuomonėmis. Aiškiai

šiai, rengėjai nenorėjo ar nesu-i komunistinio atspalvio kalbų, 
gebėjo nuslėpti jų politinių pa- Į pažadų ir tarp tikrovės Suomi- 
žiūrų vienašališkumą. Tai ypa- jos gražioje sostinėje, 
tingai ryškėjo jiems aklai kont
roliuojant seminarų debatus, 
literatūros, biuletenių platini-

pasigesta laisvos atmosferos, o! mą, demonstracijas. Antra, suo- 
ypatingai viešuose debatuose,I mių tauta, kurios dauguma bu-

Jeigu vieton brangakmenio ar 
gėlės .mes galėtume j draugo1 širdį 
įmesti mielą mintį, tai būtų an
geliška dovana. — G. Macdonald

nors, žinoma, laisvesnis pasikei
timas nuomonėmis galėjo būti 
stebimas privačiuose pokalbiuo-i 
se.

vo nusistačiusi prieš festivalio 
rengimą jų sostinėje, vis dėlto 
suprato sunkią jų vyriausybės 
padėtį.

Šiaip visuomenė pasirodė visą 
Priemonės, kuriomis nutildomos , laiką šaltaij rezervuotai; neigia- 

antisovietinės kalbos

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybės, etc.
3237 W. GSril St., Chicago 20, III.

Tel. 434-4660

Šiose skiltyse jau buvo rašy
ta, kad nekomunistiniai jaunuo
liai, delegatai bandydavo išdės
tyti vakarietiškas pažiūras de
batuose, seminaruose. Jei nepa
kakdavo švilpimų, šūkavimų ir

mai festivalio požiūriu. Tokios 
nuotaikos neprisidėjo prie suo
mių komunistų partijos pozicijų 
stiprinimo. Juo labiau negalima 
teigti, kad po festivalio būtų 
buvę pagerinti suomių - sovietų 
santykiai. Dar daugiau, gali-

kitokių priemonių nutildyti mas dalykas, visa prisidėjo prie 
žmogų, kuris, pvz. iškeldavo ir: santykių su sovietais įtempimo, 
sovietinio kolonializmo klausi- Trečia, organizatoriai dėl įvai- 
mus, tai komunistiniai rengėjai
griebdavosi ir kitokių priemo
nių. štai vienas pavyzdys: anti- 
sovietinis kalbėtojas sugeba vis 
ryškiau kelti savo argumentus 
ir rengėjai, pasitarę, skubiai 
atgena du pilnus autobusus su: 
rusais ir lenkais. Tik jų pa
galba pavyksta nutraukti įkai
tusius debatus.

Festivalis baigtas nesutarimais, 
o suomiai ir liko atsalę

Trejus metus rengtas ir kaš
tavęs 25 mil. dol., jaunimo fes-!l 
tivalis Helsinkyje baigtas įtem-! I

Lenktyniavimas...
(Atkelta iš 3 psl.)

tų prie Indijos okeano ir apim
tų 450 milijonų indų ir 90 mi
lijonų indoneziečių. Užtat 
Chruščiovas palaikė Nehru žygį 
į Goa, o Sukamo Indonezijoje 
palaiko gerus santykius su “sa
vo” komunistais, nes jie dar j 
klauso Maskvos, o ne Pekino, i 
Juo labiau, kad Indonezijoje) 
beveik visa prekyba buvo kinų j 
rankose, o tie Indonezijoos ki-1 
nai-prekybininkai beveik visi 
pasisakė už Mao-Tse Tungą, 
kai Sukamo siekia turėti savo 
prekybininkus.

Lenktyniavimas tarp Mask
vos ir Pekino vis daugiau įgau
na pasaulinės reikšmės. Mask
vai atrodo, kad ji, tik užtikri
nusi sau “taikingą koegzisten
ciją” su Vakarais, galėsianti tą 
lenktyniavimą laimėti. Pirmon 
eilėn Maskva siekia tos “koeg- : 
zistencijos” su Rytų status quo 
pagrindu. Chruščiovui tai reikš
tų, 1939 metais pradedant, 
Maskvos padarytų užgrobimų 
pasilaikymą ir neabejotinai ko
munistinio režimo išlaikymą 
Rusijoje. Tai yra dabartinių 
Maskvos pastangų idealas. Va
karams tai būtų geriausia pro
ga įrodyti, kiek jiems tikrai 
rūpi laisvė visame pasaulyje. 
Maskva šiandien jau visai na
cionalistinė ir ji gali mainais 
pasiūlyti savo ideologinius 
„skudurus”, kad tik pasilaikytų 
savo užgrobimus. Bet paverg
toms tautoms raudonosios ar 
neraudonosios Maskvos okupa
cija turi tą pačią vertę. Šitai 
laisvasis pasaulis turėtų su
prasti.

MOVING
Apdraustas perkraustymas iŠ 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
( 3415 S. Lituanica Avė.
I Tel. FRontier 6-1882

A. A.

KOTRYNA SABALAUSKAS
Gyveno 1524 South 48th Court, Cicero, Illinois.
Mirė rugpiūčio 12 d., 1962 m., sulaukusi 72 įmetu amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Skirsnemunės parapijos, Kotelių 

kaimo. Amerikoje išgyveno 55 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Domininkas, sūnūs: 

Juozas ir jo žmona Ona, Edvardas, Danielius ir jo žmona Do- 
rotėja, anūkas Ričardas ir jo žmona, sesuo Jozapina Šulokas 
ir jos vyrais1 Juozas ir jų šeima,, pusbrolis Jim Balchitis, švo
geris Juozas! Sakalauskas ir jo žmona Marcela bei kiti gi
minės, draugai bei pažįstami.

Priklausė prie Chicago Lietuvių Draugijos.
Kūnas pašarvotas Alfred Vance koplyčioj, 1424 S. 50th 

Avė., Cicero, Illinois. Laidotuvės įvyks antrad., rugp. 14 d. 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Vyras, sūnūs, sesuo ir visi kiti giminės.
Laid. direkt. Alfred Vance, Telef. OLympic 2-5245.

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

HELP WANTED — VYRAI
t ♦ ♦ ♦

ENGINEERS
MECHANICAL

STRUCTURAL
ELECTRICAL

MICR0WflVE
Large and continuing program in satelite tracking systems, tropo- 
spheric scatter Communications, radio astronomy and other large 
and interesting projects create immediate openings. New engineer
ing, laboratory and produetion facilities now under construction 
in Manchester, New Ha-mpshire. Salaries cotnmensurate with 
abilities and experience.

PLEASE SEND RESUME IN CONFIDENCE TO:

ANTENNA SYSTEMS, INC,
Mr. R. W. Leishman, Dept L

349 Lincoln St. Hingham, Massachusetts
— An Eąual Opportunity Employer —

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 
į mūr, namų Brighton Parke.

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

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

HELP VVANTED — MALĖ

Tuojau reikalingas
SUNKVEŽIMIO VAIRUOTOJAS 
(truck driver) duonai išvežioti.

Kreiptis tel. 326-1140

VISAS ŠVIESIŲ PLYTŲ
5 metų mur., 2x5 ir 3 kamb. bu

tai. 2 šildymo sistemos gazu. 43 pėdų 
sklypas. Didelis 2 auto mūr. garažas. 
Gražiausia Marąuette Pr. vieta. Tei
raukitės!

PRIE JAUNIMO CENTRO
3x6 mūr, Gazo šiluma. 75 pėdų 

sklypas. 2 auto garažas. $26,500.
5 BUTAI — $37,000

2x5, 3x4 prie North Avė. ir Homan 
Avė, Alyvos šiluma.

PRIE BAŽNYČIOS
Mokyklos ir parko 7 metij gražus 

2 butų (po 3 miegamus) mūr. na
mas. Spinduliuojantis šildymas alyva. 
Dvigubas garažas. Apsauga nuo po
tvynio. Kaina labai sumažinta — sa
vininkas turi išvykti iš čia!

PRIE NABISCO
11 metų 5 kamb. (3 mieg.) mūr. 

buhgalow ant 37% pėdos sklypo. Ga 
zo šiluma. $18,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel. VVAIbrook 5-6015

----- j, . ...... ........-> šilu
ma, užbaigt, rūsys. $41,900;

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE ■ INSURANCE - NOTARY PUBLIC

Valandos kasdien 9 v. r. iki 9 v. v„ šeštad. ir sekmad. 9 v. r. ikr 5 p p
6455 So. Kedzie Avenue. Tel. PRospect 8-2233

CICERO—BERWYNMūr. I1/, aukšto: 5 r 3 kamb. 14 
metų, 44 pėdų lotas. 62 ir Pulaski 
Puikus pirkinys. 2-jų butų namas — 4 ir 4 švie-

_ sūs kamb., 45 p. sklypas. Pilna kai-
Mur. 4 po 4. gazo pečiais šildy- na tik $9.500. 

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 VVest 43rd Street 

Tel. CLiffside 4-2390
4936 VV. 15th St., Cicero 

Tel. OL 6-2233; OL 2-8907

ROLL FORMING
MACHINE OPERATOR 

& SET-UP MAN
Mušt read micrometer. sliding 

caliper to 64ths of an inch, to 
measure all dimensions, and radii 
ot formed shapes. Abilitv to make 
exacting set-ups and adjustments 
on Yoder & Dahlštrom machines. 

Top VVages Plūs Incentive 
Liberal Benefits

ALTO MFG. CO. 
1647 Wolfram Si.

Chicago 13
Or Call Miss Smith For 

App’t. WĘ 5-7080

4 butų po 5 kamb. mūrinis na
mas. Kampas 65-os ir Artesian. 
Stokeriu apšildomas Skambinti 
savininkui

GA 2-7694 arba VVA 5-0846
Atidara nuo 1 iki 6 v. p. p. Netoli 

St. Symphorosa,
5718 S. Mason Avė.

4% kamb., galima padidinti, laiptai 
salione j 2-rą aukšt., dujų šild., 
alum. dviguto. langai ir sietel., gara
žas, 5 metų. Tik $20.500.

Arti 63-os ir Kedzie savininkas 
parduoda 5% kamb. mūr. bunga- 
low. 2 mieg. ir apšildom. “knotty 
pine” miegamas porčius. Plytelių 
vonia, gazu apšild., 2 maš. gara
žas. Gražus rūsys su baru, šildy
tuvu ir krosnim. $16,500.

PR 6-7242

DĖMESIO !

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS 18 WOPA

1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 
Tel. HEmlock 4-2413 

715# So. Mapieivoodl Avė., 
Chicago 29, IU.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ Sl’LCIAI.VBE.

PRECIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VT 7-2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.

Pirkite JfiV Apsaugos 
Bonus!

IŠNUOMOJAMA FOR RENT

Išnuom. 3-jų kamb. butas su 
gazo šildymu, vonia ir porčiumi.

3232 S. Lowe Avė.
Išnuom. 5-ių kamb. butas be bal

dų. Kamb. šviesūs, patogūs, uždaras 
porčius. Arti bažnyčios, mokyklos, ir 
krautuvių. Labai patogus susisieki
mas autobusu ir traukiniu, ant gero 
kelio prie Lake St. Pageidaujama 
lietuv. suaugusių šeima. Pirmas 
aukštas, 2-jų mašinų garažas. Nuo
ma labai nebrangi. Informacijai 
skambinti tel. MUrray 1-4723, po 5 
vai. vali., o šeštad. ir sekmad. visą 
dieną.
133 No. 1 Ith Ave„ Melrose Park, III.

DĖMESIO!

J. NAUJOKAITIS 
Ilgu metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, III.

6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1,500, Įmokėti, už $16,600,
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 namai, geros rendos. mažas {mokėjimas, priežastis—liga. 
Pulkus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajone.

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

Marą. Park Mūr. 2x4, garaž. $20,900. Tik $23,300 už 2-jų butų gerą pa- 
Mūrin. 2 po 5 ir 4 k„ garaž., $20,900. jamų mūrinį Brighton Parke, Mont- 
Medln. 2 po 6 k., garažas, $13,900. gomery g-vėje. 4 ir 5 kamb., rūsys 
... . _ i , ir pastogė. Šildymas karstu vand.Turtine gerų bargenų, patikrinkite. . Qar^as.

BUDRECKAS A. Norkus Real Estate
2742 VV. 43rd Str. LA 3-3384'2405 W. 51st St. VVA 5-5030

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

REpublic 7 -8949 
2301 W. 69tb St. Chicago

V. SIMKUS
Statybos Ir Remonto Darbai 
2618 WEŠT 7Ist STREET 

Tel.: PR 8-4268 ir TE 9-5531

STA N KUSI 
CONSTRUCTION C0. |

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Doivrispouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) 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 dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

Platinkite “Draugą” g Į L D Y M A S

P&SINAUDOKITB
“DRAUGO” SPAUSTUVĖS 

PATARNAVIMU
Dionrastis 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 
‘litus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL. — TEL. Lū 5-9500

A. Stančiauskas instaliuoja vi- 
,sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 

inaces), visų dydžių oro vėsintu- 
■ vus bei Air Conditioners ir atlie- 
i ka visus skardos darbus.

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehilI 6-7875

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning į nau
jus ir senus namus. Stogų rinas 
(gutters), vandens šildymui boi
lerius. Turiu leidimus dirbti 
mieste ir užmiesčiuose. Darbas 
atliekamas greit ir sąžiningai. 
Apskaičiavimai nemokamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL

4444 S. IVcstern, Chicago III. 
Telefonas VI 7-3447

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas i’jtu- 
vių dienraštis. GI skelbimų kaino* 
visiems prieinamos.

Perskaitę "Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

Heating contractorsi
Statome šiltu oru pučiamus pe. 
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

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

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

VACY S
CONSTRUCTION C0.

REZIDENCINIAI, i
KOMERCINIAI, E

3 MEDICINOS IR SS
s KlTOKl PASTATAI 5

2501 West 
HE 4-7482

69 Street 
486 - 5153

I

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVU3TES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST S-0703 CL 7-2094 Chicago, OI.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO), 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dtkiniui 

GA 5-5867

Remkite “Draugą”



KIEK DAUG ŽMONIŲ, KOKIE VISI 

GRAŽŪS...

,/ < l* ' Ih ' . •

Irena ir Juozas Polikaičiai, sukūrę lietuvišką ateitininkišką šeimą

Kitados, visa. savo gyvenime 
praradusi, labai liūdnai kalbėjo 
aukštaitė Juozapata. Nelinksma 
buvo kada nei žvilgsnis, nei 
žingsnis negalėjo užkliūti už 
svetingo, artimo žmogaus.

Ir š. m. liepos paskutiniojo 
savaitgalio metu, rodos, pana
šius žodžius galėjo kartoti ki
tas Juozą (pata), toli nuo savos 
žemės atitrūkęs, gausiai susi
rinkusių pažįstamų tarpe ieško
damas sau artimiausio veido, 
brangiausios rankos.

Aiman, gaila, jog pirmoji 
nerado, bet buvo džiugu, kad 
šių dienų Juozas rado sau ar
timiausią draugę.

Jau keliolika dienų nudulkėjo 
nuo momento, kada Juozas Po- 
iikaitis prižadėjo Aukščiausiojo 
akivaizdoje ištikimai gyventi su ; 
Irena Valaityte.

Nors ir niūrus buvo tas šeš- j 
tadienio rytas Chicagoje, tačiau 
Marąuette Parko lietuvių kolo-! 
nijos gatvės ūžė džiaugsmu, o 
jaunuosius bažnyčion lydėjo di
delis draugų būrys. Linksmai 
dievnamio skliautais nubėgo Po- 
likaičių kaimynės O. Blandytės . 
giedamos giesmės ir su užtikri- ■ 
nimu Irena ir Juozas kartojo 
kun. Vyšniausko sakomus am- S 
žinosios priesaikos žodžius.

Bažnytinėms apeigoms pasi
baigus Juozas Polikaitis galėjo i 
džiaugtis, kad šalia jo jau buvo . 
tas asmuo, kurio paprastai mes' 
visi ieškome per geroką gyveni
mo gabalą. Bažnyčia palaimino į 
tai, ką Irena ir Juozas amžiams 
sutarė: niekas ir niekados ne
siskirti, juoką ir ašaras kartu 
pergyventi, nedalomu vienetu 
visados būti.

Apūainavom, apkalbę jom
Vakariop, svetingoje legio

nierių salėje- vėl visi naujos Po- 
likaieių šeimos laime pasi
džiaugti rinkomės. O yra kuo 
džiaugtis. Nei Irena, nei Juozas 
nebuvo slapukai. Jie netik pa
tys savo jaunomis dienomis 
džiaugėsi, bet savo dienų dalį 
paaukojo jaunimui. Abu visa
dos linksmi, nuolatos pasiruošę 
darbui atidavė duoklę organiza
cinei veiklai. Ir ne bet kokiai, 
o vienai iškiliausių mūsų jauni
mo vienetų. Jie abu — aktyvūs 
ateitininkijos veikėjai.

Irena Valaitytė - Polikaitienė, 
studijuodama Šv. Ksavero ko
legijoje, neužsidarė mokyklos 
suole, bet darbavosi Chicagos 
ateitininkų eilėse: čia mokslei
vių, čia studentų tarpe. Buvo ir 
moksleivių at-kų sąjungos cent
ro valdyboje, aktyviai reiškėsi 
Korp! Giedra eilėse. O kas pa
galiau užmirš studentų at-kų 
vasaros stovyklų mėlynakių ok
tetą? Ir ten girdėjome jos bal
są, stebėjome jos akis (Juozas, 
atrodo, ne viso okteto, bet tik 
Irenos akis stebėjo ir nenuosta
bu jei ir krito žvilgsnių vėtros 
sulaužytas).

Oi raudojo tie detroitiškiai 
aną vakarą, paskutinį Polikaitį 
praradę. Tai džiūgavo Chicaga, 
kad ir trečią Polikaitį šio mies
to moterys paviliojo.

Yra dėlko Detroitui liūdėti, o 
Chieagai džiaugtis. Menu kaip 
prieš keletą metų Polikaičių 
namas buvo lyg Merkinės pilia
kalnis lietuviškos veiklos lauke. 
Kur beeitum, kur besustotum, 
ką beveiktum ir bedarytum, vi
sados Polikaičiai Detroite savo

ASSETS OVER $22,000.000 
ESTABLISHED 1897

W ^i •

• Mokame pašto išlaidas už santaupų atsiuntimą
• Mokame pinigu perkėlimo išlaidas
• DUODAME PASKOLAS NAMAMS PIRKTI ARBA 

TAISYTI • LENGVI IŠSIMOKEJIMAI

ALBERT J. AUKERS, prezidentas
VALANDOS : Pirmad. nuo 9 iki 4; antrad. nuo 9 iki 4; 

trečiadieniais uždaryta. Ketvirtad. nuo 9 iki 8; penktad. 
nuo 9 iki 6; šeštad. nuo 9 iki 1.

3430 SOUTH HALSTED STREET ♦ CHICAGO 8 • PHONE 254-0104

IŠ ARTI IR TOLI' pasišventimu, niekeno negina
mi ir neaukštinami dirbo, triū
sė. Oi, yra dėlko Detroitui 
verkti paskutinio Polikaičio ne
tekus.

O Polikaičių Juozas visur bu-
I vo matomas ir girdimas. Mo- 
| kykloje—University of Detroit 
— jis vienas geriausių studen
tų, o lietuviškoje studentijoje— 
jis tvirtas vadovas. Ir nekoks 
vadovas pasipūtėlis, bet darbi
ninkas. Čia jis sukasi lyg vijur
kas Šilainės šokių grupėje, čia 
vėl prie malonaus tenoriuko Za- 
rankos pristojęs lietuvišką dai
ną traukia, arba vėliau visai 
studentų at-kų sąjungai vado
vauja. Ir jis niekados nepa
vargsta savo darbe, neišsemia
mos energijos vyras. Baigęs 
mokslus saulėton Californijon 
pabėga. Ir tik tada Detroitui 
akys atsivėrė, moterų šnektos 
sklaidėsi. Girdi, Polikaitis ne 
brolį Antaną lankąs, bet esą 
pakliuvęs moteriškos gudruolės 
spąstuosna. Ir suprato Detroi
tas, kad paskutinį Polikaitį 
prarado. Todėl kai vasariop 
kvietimą vestuvėsna gavome, 
paaiškėjo „pono“ laipsniui vie
nam Californijos un-te, netik 
„poną” mokykloje gavo, bet ir 
„poną” Polikaitį susigavo.

Ir suošė salėje, vestuvinėje 
puotoje gūdžios Mikulionio ir 

' Zarankos raudos. Ir skambėjo 
I jų sąmojumi aprašytos eilės,
, Polikaitį Juozapą atsisveiki- 
; nant.

Nedaug jau vestuvėse kalbė
ta; tik kun. dr. Ig. Urbonas 
ateitininkijos vardu abu jau
nuosius sveikino, tik šilainės 
atstovė prašė jų neužmiršti ir 
bent prieauglį Detroitan grą
žintų, kad ir vėl Polikaičių var
das žiežirba žemę nužertų.

Paskum visi: jauni, seni, sto
ri ir ploni kojosna pasileido ir 

I mušė taktą lig paaušrių. Jau- 
■ nieji gi vestuvinį pyragą pa- 
* dalinę naujo gyvenimo kelionėn 
1 pasileido.

Kiek daug žmonių, kokie visi 
gražūs...

J. Šoliūnas

NAUJOJOJ ZELANDIJOJ
— “Lituanus” vajus Auck- 

lande, Naujoje Zelandijoje pasi
baigė lietuvių studentų ir jau
nimo vardu paskelbtas “Litua
nus” žurnalui padėti vajus. Ap
siribota Aucklando miestu ir 
apylinke, kur gyvena, apie 80 

į lietuvių (įskaitant vaikus). Per 
I kelias savaites iš šios saujelės 
i lietuvių, einant namas iš namo, 
surinkta 27 Nz svarai (apie 34 
australiškais), tai, palyginant, 
didelė suma. Mūsų žmonės buvo 
ypatingai dosnūs, keliose šei
mose aukojo kone visi šeimos 
nariai atskirai. Surinkti pinigai 
— 75 dolerių čekiu pasiųsti 

’ “Lituanus’’ žurnalui. Padėka 
aukojusiems už jo dosnumą. 
“Lituanus” atliekamas darbas 
yra ypatingai svarbus ir remti
nas. Tai vienintelis tokios rū- 

i šies leidinys lietuviuose. Mes 
turėtumėme dėti visas pastan
gas pakelti jo tiražą iki 10,000 
(dabar išleidžiama 6,200). Iki 
šiol lietuviai Naujoje Zelandijo
je, įskaitant dabartinę rinklia- 

■ vą, iš viso yra pasiuntę 62 NZ 
svarus. Raginame gausesnes lie 
tuvių kolonijas pasekti mūsų 
pavyzdžiu. “Lituanus” yra mū- 
|sų visų reikalas. Aukotojų są
rašas:

Aucklando Liet. apylinkės 
valdyba 2 sv. Po lsv. aukojo 
M. Cibulskis, V. Gerulaitis, B. 
Grigaliūnienė, A. Kontvainis, 
S. B. Kripai, E. Liutikienė, N. 
Liutikaitė, J. Liutikas, M. Mals- 
kaitienė, A. Mitkevičius, O. Mi- 

• likevičiūte, M. Palubinskas, S.
I Paplauskas, J. H. Peeiulaičiai, 
D. Pečiulaitytė, E. Petraškienė, 
A. Pinkus, G. Procuta, W. Rei- 
nartas, R. Raudon ir A. Varka- 
lis. Po 10 šil. A. Atkočaitis, J. 
Cibulskis, A. Kaminskienė, A. 
Medžiausis, J. Pečiulaitis, E. 
Stacevičienė, V. Soračkaitė ir J. 
Žiginskas. Aukų rinkėjai: G. 
Procuta, D. Pečiulaitytė.

— Maironio minėjimas. Prieš 
'paskutinį liepos mėnesio sek
madienį, Au'cklande lietuviai N.

1 Zelandijoj susirinko į Listono 
salę prisiminti didįjį Lietuvos

poetą — Maironį. Kruopščiai 
parengtą paskaitą Maironis tau 
tinio atgimimo pranašas, skaitė 
Aucklando lietuvių apylinkės į 
pirm. Č. Liutikas. Paskaitinin 

1 kas nesiribojo vien tik Ma.iro 
nio įtaka mūsų tautiniame pri 
sikėlime, bet išryškino Maironį i 

(kaip didį poetą, jautrų lietuvį 
ir taurų dvasininką. Šie pagrin
diniai Maironio bruožai, giau- • 
džiai susilieję, kaip tik ir suda- 1 
ro jo neišdildomą įtaką lietuvių 
tautai. Paskaiton derinančiai į- 
pinta Maironio poezijos, kūriniai 
paskaityti buvusio Lietuvos ' 
Valstybės teatro aktoriaus Pet
ro Šimkaus. Po paskaitos sekė 
kavutė. Dalyvavo didesnė dalis j 
mieste gyvenančių lietuvių. Mi- į 
nėjimą surengė Aucklando lie 
tuvių apylinkės valdyba.

A.
ALFONSAS RIAUKA

Gyveno Batavia, III.
Mirė rugp. 9 d., 1962, 7 vai. 

ryto, sulaukęs 60 m. amžiaus.,
Gimė IūetuvojG. Kilo iš Kre

tingos apskričio, Kretingos pa
rapijos, Būdviečių kaimo.

Amerikoje išgyveno 14 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sesuo Bronislava Juodime, jos 
sūnus Vytautas, žmona Mary 
Aloyza ir vaikais: Felicija,
Mary Ann, Antanu., Pranciš
kum ir Louis: brolis Dominin
kas.

Lietuvoje liko sesuo ir du 
broliai: Kiti giminūs, draugai 
ir pažjstami.

Kūnas pašarvotas Batavia 
koplyčioje, Batavia, Ulinois.

Laidotuvės jvyks pirmadienį, 
rugp. 13 d., iš koplyčios S:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Holy 
Cross parapijos bažnyčią., Ba
tavia. 111., kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines, 
Chicagoje.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus i r pažįstam us 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sesuo su vaikais ir 
brolis.

1 E$10%, 20%, 30% pigiau mokėsite jg 
, jįjį už apdraudą nuo ugnies ir auto-S

mobilio pas

F K A N K ZAPOLIS
3208 % West »5th Street te

Chicago 42, Illinois į“
•Opi «A. 4-8654 ir GR. 6-48S0.S

Kaiiminysfč kapui praplečia mū
sų mintį, artumas mirčiai padeda 
mums atskleisti tiesą.

V. IIilgo

DĖMESIO!
Jojimo pamokos nuo pirmadie

nio iki šeštadienio. Instrukcijos 
lietuvių kalboj.

Norintieji-čios prašau skambin
ti nuo 3 iki 6 vai. vak.

GK 6-2361

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto bldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PL WA 5-8063

♦ ♦♦-♦ ♦ ♦♦♦ ♦ ♦ ♦ <

JOSEPH F. B U D R I K
Gyveno 3343 South Halsted Street, Chicago, Illinois.

Mirė rugp. 12 d., 1962 m. 4:05 v. ryto, sulaukęs puses amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Skuodo miestelio. Amerikoje iš

gyveno 52 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Josephine (mergau

tinės pavardė Grinius), sūnus Herbert J. Budrik ir marti No
ra, du anūkai, sesuo Liudvika Bublauskas įr švogerisi John, 
sesers Bublauskienės vaikai — Algirdas Bublauskas, Florence 
Sysock ir jos vyras Niek ir jų šeima,- brolienė Juliai August 
ir jos vyras Kostas, Edith Rimkus ir jos vyras Stanley, Mary7 
Farber ir jos vyras Gary (gyv. Madison, Wisc.), švogeris 
John Green ir jo žmona Josephine ir jų šeimos, ir daug kitų 
giminių, draugų bei pažįstamų.

Priklausė prie Chieagos Liet. Dr-jos ir SLA 36-os Kuopos.
Kūnas bus pašarvotas šiandien 4 vai. popiet P. J. Ridiko 

kopi., 3354S.Halsted St. Laidotuvės įvyks trečiad., rugp. 15 d. 
Iš kopi. 1:30 vai. popiet bus nulydėtas į šeimos kapines.

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

Nuliūdę lieka: Ižmoi'.a, sūnus, marti ir visi kiti giminės.
Laid .direkt. P. J. Ridikas, Telef. YArds 7-1911.

A. -f- A. BRONĖ ŽADEIKIENĖ
(pirmasis vyras Hubartas, mergautinės pavardė Gaudešiutė)
Gyveno 4162 South Fairfield Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė rugp. 12, d., 1962 m., 4:15 vai. ryto, sulaukusi 52 m. 
Gimė Lietuvoje, Telšių apskr. Amerikoj išgyveno 12 metų. 
Pasiliko dideiliame nuliūdime vyras Jonas, duktė Milda 

Rakauskienė, žentas Stasys, Jr., anūkai: Loreta, Algis ir Sta
sys, duktė Elena, sesuo Valė Skrubutnienė, švogeris Vytau
tas ir jų šeima. Lietuvoje liko motina Julija Gaudešienė, bro
lienė Teodora Tamulienė ir jos vyras Jonas ir jų šeima, 
brolienė Zosė Martinaitienė ir jos vyras Juozas, gyv. Toronto, 
Kanada, švogeris Juozas Žadeikis, uošvis Ignacas Žadeikis, 
gyvena Sibire, ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioj, 4348 S. Cali
fornia Ave. Laidotuvės įvyks antrad., rugp. 14 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į Švč. Panelės Marijos Nekalto 
Prasid. par. bažnyčią, kurioj įvyks ged. pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. Prašome gėlių nesiųsti. 

Nuliūdę lieka: Vyras, dukterys, žentas, sesuo ir kt. giminės. 
Laid. direkt. Petras Bieliūnas, Telefonas LA 3-3572.

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. rugpiūčio 13 d.

Buvusiam “Dainavos” Ansamblio ilga
mečiu! režiseriui

A. f A.

GASPARUI VELIČKAI mirus, 
liūdinčiai jo seseriai ir giminėms reiškia nuo
širdžių užuojautą

“Dainavos” Ansamblis

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

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams ■ Pianų 
Pasirinkimas Visame Mieste

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

.1. F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4805-07 South Hermitage Avenue
Tel. YA 7 1741-2

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehilI 6-23454> 
1410 S. 50fh Ave., Cicero. TOvvnhall 3-2108-01

AIKŠTE 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 Ifh Sf., PR 9-1355 ir 9-1356

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

A

MAŠINOMS VIETA 

REpublie 7-8600 REpublie 7-8601
ifib fciii t Ii

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. REpubUe 7-1213 
Tel. Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. LAfayette 3-8572

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

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1008

■ ■
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X Vysk, V. Brizgys yra pa
kviestas dalyvauti vysk. Bonos 
50 m. kunigystės jubiliejuje, 
kuris bus švenčiamas Green 
Bay, Wis.

X “Draugo” piknikas įvyks 
Darbo dienos metu, rugsėjo 3 
d. toj pat vietoj kaip pernai. 
Jame bus daug pramoginių į- 
vairumų. Be kitų dalykų, lai
mingasis gaus originalų dail. J. 
Pautieniaus paveikslą.

X Afonso Vambuto premijuo 
ta pasakų knyga vaikams ir 
jaunimui “Trys sakalai” baigia
ma spausdinti “Drauge”.

X J Lietuvių fondo narių šei
mą įsijungė dr. Birutė ir Bro
nius Kasakaičiai, įgyv. 7150 S. 
Spaulding Avė., Chicago 29, 
III., įmokėję LF du šimtus dole
rių ir JAV Lietuvių Bendruome 
nės tarybos narys, dr. Balys 
Matulionis, gyv. State Hospital, 
Wallum Lake, Rhode Isand, 
Conn., įmokėjęs LF šimtą dole
rių.

X Išspausdintas Pedagoginio 
Lituanistikos instituto regulia- 
minas atskiru leidiniu, turinčiu 
12 pusi. Įžangoje pažymimas 
instituto siekimas — savosios 
kultūros vertybių perteikimas 
jaunimui, kad jis, įgijęs mini
mumą metodinių žinių, galėtų 
likti lietuvių tautos individualy
bės laidas ateičiai. Reguliamine 
yra nuostatai apie institute ei
namus dalykus, apie klausyto
jus, studijų trukmę, paskaitas 
ir įskaitus, egzaminus, instituto 
lektorius ir vadovybę bei globos 
komitetą.

X Tėvų Marijonų Bendra
darbių Chicagos apskrities me
tinė vakarienė įvyks sekmadie
nį lapkričio 4 d. Šarkos resto
rane. Tėvų marijonų ir spaudos 
rėmėjai ir bičiuliai prašomi tą 
dieną turėti mintyje ir ruoštis 
vakarienėje dalyvauti.

X Solistė Izabelė Blauzdžiū- 
naitė-Motekaitienė baigė versti 
iš italų kalbos Leoncavallo ope
rą “Pajacai”. Ją statys Chica
gos Vyrų choras ateinantį se
zoną.

X Dantų gyd. Elena Repšie
nė, rugpiūčio mėn. 4 dieną iš
vyko 2 savaitėm atostogų.

Pacientus pradės priiminėti 
savo kabinete 1601 West Gar
field Blvd., Chicago 36, III., WA 
5-4478, rugpiūčio 20 dieną.

X Ričardas ir Rūta Waidotai 
sugrįžo gyventi atgal į Chica
gą. Įsikūrė pas Rūtos motiną 
M. Strubienę 4024 So. Maple- 
wood Avė.

X A. a. kunigo Pijaus Kara
liaus 7 metų mirties sukaktį 
minint trejos šv. mišios su 
egzekvijom bus atlaikytos Cice
roje, Šv. Antano parapijos baž
nyčioje, rugpiūčio 18 d., šešta
dienį, 8 valandą. (Pr.)

X Onai Martinionienei, 3415 
S. Lituanica, už 5-ą mėnesį su
gaištą namuose Po automobilio 
nelaimės Leonardas Jankaus
kas įteikė $200.00 čekį. Iš viso 
iki šiol jai jau įteikta $1,154.84.

L. Jankausko telefonas 
LU 5-2094. (sk.)

X Telegrama ir konsulato 
laiškas apgynė lietuvių reikalą. 
Kai radijo komentatorius Bob 
Siegrest savo viename praneši
me Lietuvos paviljoną tarptau
tinėje parodoje suplakė su ki
tais, įrengtais kraštų, esančių 
už Geležinės uždangos, Ant. 
Dundzila jam pasiuntė telegra
mą. Ją gavęs Bob Siegrest jau 
tuojau per radiją paskelbė pa
pildomas pataisas Lietuvos at
žvilgiu. Kai jis gavo Lietuvos 
gen. konsulo dr. P. Daužvardžio 
pareiškimą raštu, ne tik per ra
diją perskaitė mūsų gen. kon
sulo raštą, bet ir perdavė di
džiąją dalį dr. Daužvardžio kal
bos, pasakytos parodą atida
rant. Tai pavyzdys, kad greitas 
ir taiklus lietuvių reagavimas 
pasiekia puikių rezultatų.

X K. Benzinas nugabentas į 
Englewood ligoninę.

X Juozas Katauskas, išbuvęs 
kirpėju 55 metus ir sulaukęs 79 
m. amžiaus, uždarė savo kir
pyklą, buvusią Haisted gatvėje 
ties 31 gatve.

X Pranė ir Tomas Pilitaus- 
kai 6540 S. Knox, turėjo sve
čių atostogautojų. Iš St. Louis 
buvo atvažiavus dukra Alberta 
Veselienė su dukrele. Aplankė 
tėvelius ir gimines. Pilitauskai 
yra ilgamečiai “Draugo” skai
tytojai rėmėjai.

X E. Baršketienė, O. Jauniš- 
kienė, J. Juknevičienė, M. Kuci- 
nienė, V. Lauraitienė, R. Slap- 
šienė, I. Stončienė atostogas 
leidžia siuvinėdamos ir siūda- 
mos tautines lėles, kurios bus 
paskirstytos dovanomis laike 
Tradicinės Madų Parodos, spa
lio mėn. 21 d. Pelnas skiriamas 
organizuojamų Montessori Vai
kų Namų įrengimui.

X J. Oželis sustiprėjęs grįžo 
iš veteranų ligoninės.

X Ona Shiulmistras, naujai 
išrinkta Don Varnas posto mo
terų padalinio pirmininkė, pa
reigas perims rugsėjo mėnesį.

Nekaltai Pradėtosios Merge
lės Marijos seserų kongregaci
jos viršininkė motina M. Augus 
ta ir tos kongregacijos narė se
suo M. Juozapa š. m. rugpiūčio 
15 d. sulaukia 25 metų jubilie
jaus, kai davė vienuolių įžadus.

Motiną M. Augusta

Motina Augusta (Apolonija 
Sereikytė) aukštaitė. 1927 m. 
baigusi Ukmergės gimnaziją, 
studijavo istoriją ir pedagogi
ką Lietuvos universitete, pla
čiai reiškėsi katalikų visuome
niniame gyvenime, ypatingai 
ateitininkų, pavasarininkų ir 
kat. moterų organizacijose.

Energinga jaunuolė, gabi aka 
demikė, gili visuomenininke, 
šauni asmenybė ir visaip sėk
minga darbininkė savo žvilgsnį 
nukreipė į dvasinį pašaukimą 
ir įstojo į šią kongregaciją Lie 
tuvoje. Noviciatą atliko Mari
jampolėje, 1937 rugpiūčio 15 
d. davė vienuolės įžadus.

Per tą 25 metų laikotarpį la 
bai daug kas pasaulyje ir Lie
tuvoje pakito. Ir mūsų minima 
sukaktuvininkė, siekdama die-

Chicagoj ir apylinkėse
SU VAIKŲ ORKESTRĖLIU IR 

DAINOM
I Rugp. 4 d. Marąuette parko 
aikštė prieš šv. Kryžiaus ligoni
nę sutraukė per 35 suaugusių ir 
per 75 vaikų į Alvudo suruoštą 
kultūrinį vakarojimą. Daugelį 
patraukė vaikų orkestrėlis. Mer 
gaitės, tautiškais rūbais pasi
puošusios ir mokyt, vedėjos 
Magd. Šulaitienės vadovauja
mos, dainavo “Augo kieme kle
velis”.

Prieš programos pradžią bu
vo pravestas iš plastikinės me
džiagos įvairių figūrų lipdymas 
ir iš kaladėlių įvairių pastatų 
statymas, kur buvo užimti dau
giau negu 50 vaikučių nuo 2y2 
m. iki 11.

M. Bosienė ir kitos moterys 
svečius vaišino gira ir pupelė
mis. Programa pradėta masi
niais rateliais, kuriuose dalyva
vo visi vaikučiai, dainuodami: 
Sėjau rūtą, Graži Lietuva, Jur
geli, meistreli, vadovaujant M. 
Pečkauskaitės vasaros vaikų 
aikštelės vedėjai mokyt. M. Šu- 
laitienei, padedant mok. Čepie
nei ir kitoms motinoms. Paso

dintą ropę rovė šešetas vaiku
čių — E. Latvys, R. Jakovic- 
kaitė, L. Lapinskaitė, J. Čepai
tė, D. Latvytė, L. Lapinskas. 
Vaizdingai skaitė kiekvieno vai
kučio veiksmą A. Rutkaitė. See 
novaizdį “Du kačiukus”, su kau 
kėmis pasirėdę, atvaizdavo trys 
vaikučiai — R. Urbonas, D.

I Latvytė ir E. Balandis. Kitą 
scenovaizdį “Arklys ir kiaulė” 
žiūrovams perdavė L. Latvys 
ir R. Urbonas. Scenovaizdžiai 
paruošti Leono Šulaičio, kuris 
taip pat tvarkė garsų perdavi
mą per mikrofoną. Dr. J. Ado
mavičius, sukvietęs pačius ma
žiausius, kiekvienam davė per 
mikrofoną pasakyti eilėraštį ar 
padainuoti. Labai gražiai buvo 
suvaidintas scenovaizdis “Ka- 
minkrėtis”, kur vykusiai pasi
rodė A. Rutkaitė ir Lapinskai
tė.

Sutemus pradėta rodyti vai
kams skirti filmai: “Jonukas ir 
Gretutė” (spalvotas ir įdomus 
vaikams) “Žąsies pasakos” (ir
gi spalvotas), gi vėliau — bale
tas ir filmas apie Vokietiją, bei 
“Mažasis Angelas”.

Dalyvė M. R.

Gener. vyresnioji sesuo 
M. Augusta

viškųjų idealų ir ištikimai tar
naudama savo pasirinktam pa
šaukimui, turėjo eiti vingiuotą 
gyvenimo kelią.

Įgimta visuomenininke ir vie
nuolės abite liko plataus mas
to svarbaus viešojo gyvenimo 
dalis: talkino, veikė, vadovavo. 
Kai Lietuvą prislėgė didžiosios 
nelaimės ir kai jau buvo atėję 

| nuožmūs pavojai, tuometinė 
kongregacijos generalinė virši
ninkė jaunąją seserį Augustą 
siuntė į laisvąjį pasaulį su nu- 

i rodymais, pirmiausia tada Ame 
1 rikoje veikusios kongregacijos 
dalies viršininkei motinai M. 
Aloyzai, kongregacijos atei
ties reikalais. Ją lydėjo sesuo 
Felicija, ir per didelius pavo
jus 1940 rugpiūčio mėn. abi 
narsios vienuolės slapta perėjo 
sieną.

Sunkiose sąlygose 9 mėn. tu
rėjo išbūti Vokietijoje, vingiuo 
tais ir sunkiais keliais pasiekia 
Argentiną ir 1943 sausio mėn. 
galėjo jau išlipti Dėdės Šamo 
žemėn.

Atvykusi į JAV, motina Au
gusta įsijungė į vienuolijos dar 
bus: čia ji buvo Marijos vilos 
namo vyresniąja, dvejus metus 
talkino tėvams pranciškonams 
Grcene, Me, vėliau kongregaci
jos naujokių magistrė, po to 
Putnamo vienuolyno vyresnioji 
ir vyriausios kongregacijos ta
rybos pirmoji patarėja; visais 
atvejais artima motinos Aloy
zos, ilgus metus visų N. Pr. M. 
M. seserų vienuolijos atžalos 
JAV viršininkės, talkininkė ir 
bendradarbė.

! Motinai M. Aloyzai iš parei
gų atsisakius, kongregacijos ka 
pitulos 1960 liepos 28 d. buvo 
išrinkta laisvajame pasaulyje 
esančių seserų vyriausia vado
ve.

Gražiai išaugusi Nek. Pr. M. 
Marijos seserų veikla JAV ir 
Kanadoje labai žymia dalimi at
sirėmė į sukaktuvininkės asme
nį.

Sesuo M. Juozapa

Antroji tos pačios kongrega
cijos sukaktuvininkė sesuo M. 
Juozapa yra, galima sakyti, se 
na amerikietė: kongregacijos

vadovybės siųsta, ji į JAV at
vyko 1938 m. papildyti jau čia 
anksčiau gražia vienuolijos at
žala pasireiškusią kongregaei 
jos dalį, motinos M. Aloyzos 
sėkmingai vadovaujamą.

Sesuo M. Juozapa (Teresė 
Zablockaitė) tikra žemaitė, dar 
ir dabar sugebanti taip gražiai 
savo kalba pažemaičiuoti.

Šalia kito mokslinimosi, ji 
baigusi ir žemės ūkio mokyklą 
Lietuvoje, savo judriu būdu, 
energija ir dideliu pareigingu
mu per Visą laiką buvo labai 
naudinga vienuolijos darbuose.

Čia atvykus, sesuo Juozapa 
dirbo Marianapolyje, Hinsdale, 
Marijos viloje, daug metų buvo 
Putnamo vienuolyno ekonomė, 
šiuo metu visa savo energija 
dirba senelių globos įstaigoje 
Thompsone, Conn.

Noviciatą atlikusi Marijam
polėje, ten pat ir tą pačią die
ną su dabartine Motina Augus 
ta davusi vienuolės įžadus.

Sesuo Juozapa yra viena iš 
tų gausaus būrio labai kilnių 
seserų, kurios beveik nepaste
bimos už vienuolijos ribų ir ku 
rios lieka jų pačių atliktų di
delių darbų šešėliuose.

Kiekvienas lietuvis, kiekvie
nas katalikas džiaugiasi kongre 
gacijos darbais bei nuopelnais, 
širdy sveikina sukaktuvininkes. 
Kiekvienas linki joms jėgų, iš
tvermės ir laimės!

Visi žinome, kad vienuoliško
jo pašaukimo žmonės nenori bū 
ti išskirti iš kongregacijos visu 
mos.

Didžiausiai sukaktuvininkių į 
dėta dalis bus įvertinta, jei są
moninga lietuvių bendruomenė 
ir toliau savo tikra parama įga 
lins lietuviams brangią kongre- 
gacjią sėkmingai veikti Dievo 
garbei, Tėvynės ir Artimo la
bui.

A. Saulaitis

ŽURNALAS ATŠALĖLIAMS
Olandai pradėjo leisti specia

lų žurnalą atšalusiems katali
kams, pavadintą “Fronto linu 

į ja”. Jo tikslas — nepraktikuo- 
1 jančius katalikus grąžinti į Baž 
nyčią. Žurnalas turi 30,000 skai 
tytojų.

GRADIX$KA'$
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998
TV, RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pui,davimui--taisymai Sekm. uždaryta

Auto Ištepimas

RUGPIŪČIO IR RUGSĖJO MEN. 
Jūs nesate įpareigoti ką nors pirk

ti, tik atsineškite ši skelbimą.

WESTERN AUTO SALES 
& SERVICE

4318 S. VVestern Avė., LA 3-1790 
— D — Sav. Steponas ščerba

LIETUVOS PAVILJONAS CHICAGOJE

Lietuvių Bendruomenės pa
viljonas Tarptautinėje Preky
bos parodoje — graži propa
ganda Lietuvai. Paviljonui ruoš 
ti komiteto pirmininkas inž. Pr. 
Nainys pasakojo, kad parodos 
vadovybė labai vertino ir labai 
buvo patenkinta tiek dailininku 
Valeška, kuris tvarkė anksty- 
besniais metais, tiek ir Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės da
bar įrengtu Lietuvos paviljonu, 
tiek ir skulptorium Aleksandru 
Marčiulioniu, kuris tvarkė šių 
metų Lietuvos paviljoną. Buvau 
nuvykęs pas Aleksandrą Mar
čiulionį pasiinformuoti.

— Apie įvykstančią Prekybos 
parodą, mums buvo pranešta 
pavėluotai, — kalbėjo p. Mar
čiulionis. Susirinkimas aptarti 
Lietuvos paviljono įrengimą 
taip pat įvyko pavėluotai. Iš 
praeities turint patyrimo apie 
būsimus sunkumus, net buvo 
balsų, ar iš viso reikia rengti 
Lietuvos paviljoną. Nutarta 
rengti. Pradžioje buvo pasiūly
ta projektą įvykdyti architektei 
Bronei Lukštaitei. Nelaimei, tar 

Įnybos priversta, privalėjo iš- 
, vykti trims savaitėms iš Chica
gos. Tada pakvietė mane. Laiko 
liko tik trys savaitės. Ypatingai 
trumpas laikas. Tik padėtį gel
bėdamas sutikau. Pradžioje gal
vojau, kad būtų apimtos visos 
meno šakos. Teko telefonu susi 
jungti net su New Yorku ir Bu- 
ffalo. Tačiau, eksponatus pervež 
ti, apdrausti pristatyti į vietą, 
vėliau vėl grąžinti — susidaro 
daug sunkumų. Reikėjo pasiten 
kinti Chicagoje gyvenančiais 
lietuviais menininkais. Kadangi,

kaip jau minėjau anksčiau, lai
ko buvo labai nedaug, tai nebe
buvo kada begalvoti apie komi
teto sudarymą. Dariau, ką ga
lėjau, vienas. Stengiaus sume
džioti eksponatų. Kartais dėl 
kurio nors eksponato reikėjo 
skambinti apie dešimtį kartų, o 
nuvažiavęs atrandi visai ką ki
tą, negu buvo tikėtasi. Gi visas 
darbas turėjo būti atliktas po 
savo tiesioginio darbo. Kiti irgi 
dirba, ir negali pas juos nuva
žiuoti bet kuriuo laiku. Taip 
pat buvau priverstas pasinau
doti ir mano žmonos Leonoros 
Lukštaitės - Marčiulion ienės 
dviem keramikos išdirbiniais.

Teko susidurti ir su staigme
nomis. Tai unijų sauvaliavimas. 
Pvz. pasiekęs parodos vietą, 
jau pats nebegalėjai daiktų nu
sinešti. Čia jau unijos “reika
las”. Negalėjai pats nei vinio 
įkalti. Jau susiduriama su ne
numatytomis išlaidomis. Ką lei
do laikas ir mažas plotas, (net 
ir į aukštį, pagal paskirtą plo
tą, negali kilti), stengiausi atlik 
ti, kas pagal sąlygas galima at
likti. Atidarymo dieną dailinin
kas Povilas Kaupas padėjo eks
ponuoti, — kalbėjo dail. Mar
čiulionis, primindamas domėtis 
pačiu paviljonu, ne jo asmeniu.

Kada paprašiau dail. Marčiu
lionį jo fotografijos, atsisakė 
man duoti, motyvuodamas tuo 
pačių, kad jo asmuo čia labai 
mažai reiškia.

Vladas Veselauskas

Tikroji meilė reiškiasi darbais. 
Vysk. K. Paltarokas

M. Pečkauskaitės vardo vasaros vaikų aikštelės vaikučiai su aikš
telės kapelionu kun. A. šeštoku, vedėja Magdalena šulaitienė, 
Alvudo vadovybe — pir.m. E. Pakalniškiene, dr. O. Vaškevičiūtc, 
dr. J. Adomavičium, šeimininke M. Bosiene ir kai kuriomis ma
mytėmis. (Nuotr. A. Pakalniškio)

MIRĖ 106 M. MOTERIS,
PAŽINUSI ŠV. TERESĖLĘ

Sidnėjaus mieste, Australijo
je, mirė Marie Julienne Ben- 
nett, 106 m. amžiaus. Ji laiko
ma seniausia Australijos mote
rimi. Ji pasakodavo, kad hūda- 
ma 22 m. amžiaus ji sutikusi 
busimąją šventąją Teresėlę, ta
da dar tik 4 metukų. Tada tik 
ką buvo mirusi Teresėlės moti
na ir jos tėvas ją atgabeno pas 
Marie Julienne dėdę, mėsininką. 
Ji buvusi suprati, dažnai įbėg
davusi į mėsinę. Velionė Marie 
dar atmindavo pasakojimus tų, 
kurie patys buvo pergyvenę 
Prancūzų revoliuciją.

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

1961 OLDS. 4 Dr. H.T. Air
Cond. Full Povver.... $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 naujus 
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

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

UEHIVHJ PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDGEPORTE, 3207 S. Haisted St, Vlctory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

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

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienotu 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

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

Current Dividend up to 414%

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




