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Dan Kuraitis apie pragarą pavergtoje Lietuvoje
Komunistai jam su namiškiais teleido 

kalbėtis vieną valandą laiko
Žinoma, stebint palydovams

CHICAGO. — Sekmadienio Turkiją, Graikiją, Italiją, Vokie 
vakare į Chicagą grįžo Dan Ku- ' ti ją, Švediją, Helsinkį, Šv. Že- 
raitis. “Jeigu kalbėt apie pra- i mę, Jordaną, Egiptą, Latviją.
garą, tai jis dabar yra Lietu
voje”, — kalba Kuraitis, kurį 
raudonieji milicininkai buvo ė- 
mę tardyti Vilniaus viešbuty.ir 
reikalauti atšaukti anksčiau jo 
knygose apie Sovietus pareikš
tas neigiamybes.

Spaudoje Dan Kuraičiui pas
kelbus kompromisinį pareiški
mą, jam buvo leista aplankyti 
Trakus ir pačią tėviškę. Su gi
minėmis tėviškėje tegalėjo kal
bėtis tik vieną valandą, ir tai 
stebint palydovams. Važiuoda
mas per Lietuvą susidarė sle
giantį vaizdą. Kaimiečiams nėra 
ko pirkt, nėra ko parduot. Tė
viškės bažnytkaimio rinkelė žo
lėmis apaugusi. Kaimas baisiai 
atrodo. Šiluva baisiai nualinta. 
Keliai apleisti. Tiltai sulūžę, tik 
strateginiai plentai gerai pa-

Daugiau, sako Dan Kuraitis, 
kol okupantai bus Lietuvoje, nie 
kada ten nebevažiuos.

400 jaunuolių iš 

Helsinkio į Fed.

Vokietijų
BERLYNAS. — Grįždami iš 

jaunimo festivalio Helsinkyje, 
Suomijoje, kelias dienas Fed. 
Vokietijoje lankėsi apie 400 jau 
nuolių iš Afrikos, Azijos ir Pie
tų Amerikos kraštų. Jie aplan
kė ir komunistų pastatytą sie
ną Berlyne ir pareiškė savo nu
sistebėjimą skirtumu tarp rytų 
bloko skelbiamų propagandinių 
tezių ir tikrovės.

Naujausios
žinios

— JAV raketa, paleista į Ve
nerą, nėra perdaug išbėgusi iš 
savo kelio, kaip buvo manyta.

— Alžirijos vicepremjeras 
Ben Bella, puldamas aukštus 
karius, išėjusius prieš jo reži
mą, pareiškė, jog jis imsis griež 
čiausių priemonių suvaldyti “ne
klaužadas”.

— Popiežius Jonas XXIII už
vakar pranešė, jog jis planuoja 
šią savaitę grįžti į Vatikahą iš 
vasarinės rezidencijos.

Naujas atomo 
išsprogdinimas

UPPSALA, Švedija. — Sovie
tų Sąjunga vakar išbandė Nau
joje žemėje naują atominę bom
bą, sveriančią 14-15 megatonų. 
Megatonas lygus vienam milijo
nui tonų dinamito.

Mahometas Khider, Alžirijos 
vado Ben Bellos kalbėtojas pra
nešė spaudai, jog politinis biuras 
alžiriečių parlamento rinkimus, 
numatytus rugsėjo 2 d., atideda 
neribotam laikui. Ben Bella pabė
go iš Alžirijos sostinės Alžiro j 
Graną. (UPI)

AMERIKIEČIAI PALEIDO RAKETA i VENERA
Įtaisas kontroliuojamas automatiškai nuo Žemės

CAPE CANAVERAL, Fla. — 
Galinga 10 aukštų didumo ra
keta anksti pirmadienį paleista, 
bandant išmesti sudėtingą Ma- 
riner II erdvių laivą į kelionę 
planetos Veneros linkui .

Siųsdama milžinišką raudonos
- oranžinės spalvos liepsnų lie
žuvį, Atlas - Agena B raketa pa
kilo į erdves dar tamsoje, 1 vai. 
53 min. nakties, Chicagos laiku.

Raketos siuntėjai po penkių 
minučių pranešė, kad pirmoji 
Atlas raketos dalis, atrodo, bus 
tinkamai atlikusi savo uždavi
nį. Po keletos minučių jie pra
nešė, kad antra raketos dalis
— Agena B — sėkmingai įside
gė ir visa raketa įėjo į antrą, 
16 minučių truksiančią, orbi
tos fazę.

je, kuo dabar abejoja daugu-"dury gruodžio mėnesio, kada

Vienas Indijos atstovų pasi
laikomi. Kur sęniąu Dan Kūrai- sakg už ĮaįSVgS įr iaįsvo apsis- 
tis Buicku važinėjo, dabar tai pren(jimo teisę kiekvienai tau- 
būtų neįmanoma. Kaimai labai tai Tarp svečįų buvo jr studen- 
nualinti.

Dan Kuraitis kelionėje išbu
vo 43 dienas. Aplankė Etiopiją,

Raudonoji Kinija 
protestavo prieš 
MIG pristatymų

PEIPINGAS. — Iš Maskvos 
gautomis žiniomis, raudonoji Ki 
nija protestavusi Maskvoje, jai 
numačius Indijai parduoti MIG 
-21 greituosius lėktuvus-naikin 
tuvus.

Kinų aviacija ligšiol dar ne
turi MIG-21 lėktuvų ir naudoja 
sprausminius naikintuvus MIG 
-17 ir MIG-19.

tų, administr. valdininkų iš Cei- 
lono, Indijos, Ugandos ir kt. 
kraštų. Juos į Fed. Vokietiją 
buvo pakvietusi politinio jauni
mo sąjunga ir atvykus globojo 
CDU partijos jaunoji s-ga, jau

sme ji socialistai ir jaunieji de
mokratai. Susipažinti su Vaka
ruose puoselėjama laisvės sąvo
ka kai kuriuos dalyvius dar bu
vo pakvietusi ir vokiečių prof. 
sąjunga ir vokiečių studentų or
ganizacijų sambūris.

Berlynas ir jo 70
pasiuntinių Tunisijoje

BERLYNAS. — Grįždama iš 
tarptautinio jaunimo festivalio 
Helsinkyje Tunisijos delegacija, 
70 asmenų, pakviesta kelias die
nas viešėjo Vakarų Berlyne.

Grįždamas šiom dienom atgal 
į Tunisiją, grupės vadovas He- 
di Ben Ayed pabrėžė, kad Tu
nisijos jaunuoliai susipažino su 
tikrąja padėtimi Berlyne ir da
bar jie galėsią būti laikomi Ber 
lyno “ambasadoriais” — reika
lų gynėjais Tunisijoje.

Gen. Helmut Pcppe, 36 metų, 
kaip kareivis Hitlerio armijos, 
paskirtas Rytų Berlyno koman- 
dantu vieton ruso. Rytų Vokieti
jos žinių agentūra jį pavadino 
“draugu Poppe... nauju socialistų 
vadu”. Dabar jis vadovaus komu
nistų policijai, kuri šaudo į bė
gančius vokiečius į laisvę — Va
karus. (UPI)

Trumpai iš visur
— Egiptiečių prezidentas Nas kad Jungtinės Amerikos Vals-

seris pranešė, kad Egipte .vi
soks švietimas bus neapmoka
mas sekančiais mokslo metais, 
kurie bus pradėti spalio mėne
sį.

— U Thant, Jungt. Tautų ge
neralinis sekretorius, atvykęs į 
Sovietų Sąjungą, rytoj susitiks 
su diktatorium Chruščevu.

— Indijos premjeras Nehru 
oficialų vizitą Nigerijai pada
rys rugsėjo 23-26 d.d.

Ben-Gurion. nenumato 
karo tarp JAV ir

Rusijos
STOKHOLMAS. — Izraelio 

ministeris pirmininkas David 
Ben-Gurion užvakar pareiškė,

tybės ir Sovietų Sąjunga esan
čios “tiek išmintingos, jog ne
darys nieko, kas vestų į jų pa
čių sunaikinimą”.

ma mokslininkų. Antroji rake
tos dalis — Agena B, turinti 22 
pėdas ilgumo, suplanuota taip, 
kad iš 18,000 mylių greičio per 
valandą turi padidinti greitį į 
25,000 mylių ir atsiplėšti nuo 
Žemės traukos, o jau tada ga
lingos spyruoklės erdvių laivą 
Mariner II, pagal suplanavimą, 
išmeta į Venerą.

Jeigu Mariner II, kaip su
planuota, pasieks artimą Vene
rai nuotolį, jo jautrūs instru
mentai, panaudodami didelio daž 
numo radijo signalus, pro de
besis pasieks Venerą, siųsdami 
informacijas į Žemę. Raketos 
paleidimo atidėjimas vieną die
ną, sutrumpino jos kelią į Ve
nerą viena diena, nes per tą pa
rą Venera truputį priartėjo prie 
Žemės. Dabar raketa Venerą 
turi pasiekti per 109 dienas. 
Nuotoliai tarp Žemės ir Veneros

Mariner II turi priartėti prie 
Veneros, Žemė su ta planeta 
tebus 36 milijonų mylių nuoto
lyje. Kad raketa pasiektų savo 
tikslą, ji turi būti paleista krei
va linija ir nulėkti net 182 mil. 
mylių. Raketą reikėjo taikyti 
gerokai į priekį, kad ji laiku 
atsidurtų reikiamoje vietoje, 
pro kurią lėks greitai skrendan
ti Venera.

Patekęs į erdvę, Mariner II 
bus vairuojamas labai kompli
kuotos sistemos, jausdamas Že
mės ir saulės nuotolį, naudoda
mas dujų džetus ir veikiamas 
radijo signalų nuo Žemės. Pa
grindinis Mariner Ii kurso ko
regavimas suplanuotas praslin
kus 8 dienoms nuo jo paleidimo. 
Radijo signalas tada turės į- 
degti mažą variklį, turintį 50 
svarų stumiamosios jėgos, kuri 
kapsulę, tikimasi, nukreips į

Raketa nuskris 180 milijonų 
mylių

Visas tas erdvių laivas turi 
paskirtį padaryti 180 milijonų
mylių kelią tarpplanetinėje erd- _ 
vėje ir padėti tirti debesų ap- Į 
suptos Veneros paslaptis.

Raketą buvo planuota paleis- Į 
ti sekmadienį, tačiau sutrukdė Į 
elektros vielų susijungimas įtai 
s.e, ir jos paleidimą teko atidė
ti 25 valandoms. Dabar paleis-

...Apie tai kalbėjo premjeras 
spaudos konferencijoje, pralei
dęs dieną su karalium Gustavu 
Adolfu VI ir karaliene jų vasa-. raketa buvo matoma per 
riniuose rūmuose pietinėje Šve-1 3 m}nutes įr tada dingo erdvė-
dijoje.

Miunchene bus speciali sargyba
MIUNCHENAS, Vokietija. — 

Policija užvakar pranešė, jog 
ji imsis griežčiausių saugumo 
priemonių dėl Prancūzijos pre
zidento Charles de Gaulle vi
zito Miunchene sekantį mėnesį. 
Ten jis viešės dvi dienas.

Šiuo metu Žemė nutolusi nuo tikslų kelią, kuriuo skrisdamas 
Veneros 69 milijonus mylių. Vi- sutiks Venerą.

Sovietai atmetė atominių bandymų

Vakariečiai pateikė naują sutartį
GENEVA, Šveicarija. — Bri-, bėjo, jog jo vyriausybė atme- 

se. Jeigu 447 svarų krovinys, tanija jr jungtinės Amerikos sianti šį planą, 
kaip suplanuota, gruodžio 14 d.
pasieks vietą apie 10,000 mylių 
nuo Veneros, iš jo pasilies in
formacijos apie tos planetos pa
slaptis.

Ar yra gyvybė Veneroje?

Auksu-sidabru padengtas erd 
vių laivas gal būt galės net pa
rodyti, ar yra gyvybė Venero-

BĖGTI ARBA ČIUPTI JAUTĮ U2 RAGŲ
O. LABANAUSKAITE, 

mūsų korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINES TAUTOS. — patikrinti ir, jai prašant, kai

Kinijos ir Sovietų prekybos 
reikalai

MASKVA. — Raudonosios Ki 
nijos užsienio reikalų viceminis- 
teris Li Tsian užvakar nuskrido 
į Maskvą tartis prekybos rei
kalais.

KALENDORIUS
Rugpiūčio 28 d.: šv. Augus

tinas, Liūtas, Mintibutė.
Rugpiūčio 29 d.: šv. Jono 

Krikštytojo nukankinimas, Nad- 
mė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 90 laipsnių.

Saulė teka 6:12, leidžias 7:33.

Kur būtu didesnis
laimėjimas?

Maskva pirmiau privalo 
sugriauti gėdos sieną

OSLO, Norvegija. — Jaunie
ji Norvegijos konservatoriai sa
vo telegramoje Sovietų diktato
riui Chruščiovui pabrėžė: “Gė
dos sienos likvidavimas būtų di
desnis žygis už pasiekimus erd
vėje.

— Rytų Berlyno policininkas 
vakar pabėgo į Vakarus, besi
keičiant sargybai.

Daugiau kaip po metų įvairiau
sios veiklos, kurioje nė ginklo 
nebuvo išvengta, J. Tautos Kon
ge atsidūrė prieš dilemą — ar
ba atitraukti iš Kongo savo ka
rines pajėgas arba jėga pasiek
ti užsibrėžto tikslo.

Koks gi yra tas tikslas? Gi 
nusistatymas sukurti vieną vals
tybę tame plote, kuris prieš ne
priklausomybės paskelbimą bu
vo vadinamas Belgų Kongo. Di
džiausia čia kliūtis — Katan
gos provincijos pasiskelbimas 
nepriklausoma valstybe ir atsi
sakymas sugrįžti į vienos vals
tybės sudėtį. Susidaryta gi nuo 
monė, kad be Katangos provin
cijos žemės turtų Kongo nebus 
gaji valstybė.

Kaip žinoma, tuoj po nepri
klausomybės paskelbimo Kon
gas buvo visai pabiręs ir jau 
grėsė pavojus, kad ten įsikurs 
Maskvos agentai ir Maskvos im 
.perijai priklausanti valstybė. Pa 
vyko tada įjungti į gelbėjimo 
darbą Jungt. Tautas, bet kadan 
gi jų misija ten buvo ribota — 
tik tvarką palaikyti, centrinės 
vyriausybės veiklos galimybes

kuriuos darbus padėti atlikti — 
tai Kongo valstybės suorgani
zavimas tebėra tik pačioje užuo 
mazgoję ir, galima sakyti, be 
vairo.

Kai pernai pasisekė šiaip taip 
sulipdyti centrinę vyriausybę su 
gan išmintingu premjeru Adou- 
la ir surinkti iš visų pakampių 
bent svarbesnius pirmojo dar 
prieš nepriklausomybės paskel
bimą rinktojo parlamento na
rius, tai tuojau ir prasidėjo kal
bos su pačiu didžiausiu atskilė
liu — su Katangos provincijos 
prezidentu . pasiskelbusiu M. 
Tshombe. Šis gi pastarasis yra 
begaliniai gabus išsisukinėtojas 
— tarsi vijūnas minkštame dum 
bie.

Čia jis žada derėtis, čia vėl 
nustumia derybas pasiteisinda
mas, kad negavęs tinkamos ap
saugos; čia jis net pasirašo gai
res būsimam susitarimui, čia vėl 
suardo savo sutikimą, paraginda 
mas savo klusnų “parlamentą” 
to susitarimo netvirtinti; čia jis 
vėl sutinka atvažiuoti derėtis 
su Adoula ir ilgai derasi, čia 
vėl nesutinka pasirašyti sutartų

dalykų tol, kol negausiąs namie 
likusių savųjų pritarimo. Ir taip 
pasaka be galo. Nepamirštant, 
žinoma, ir to, kad jis sugebėjo 
įtraukti Jungt. Tautų dalinius 
į kovas ir juos net vieną kartą 
supliekti. Įtariama net, kad jis 
nužudęs ir savo varžovą Lu- 
mumbą bei prikišęs nagus ir 
prie Jungtinių Tautų gen. sek
retoriaus Hammarskjoldo žuvi
mo.

Liepos 26 d. Tshombei vėl nu 
traukus derybas be jokios- vil
ties ką nors gero iš jo išpešti 
bent jau artimoje ateityje, Jung 
tinių Tautų gen. sekretorius U 
Thant pradėjo eilę diplomati
nių pasitarimų padėčiai išaiškin 
ti ir savo nuomonei pasakyti. 
Pasitarimai vyko su Patariamuo 
ju Kongo Komitetu (gen. sek
retoriui saugoti pastatytas) ir 
su visa eile prie Jungt. Tautų 
priskirtų atskirų valstybių de
legatų. Tam reikalui jis panau
dojo ir savo kelionę Europon, 
kur jis lankė eilę vyriausybių.

U Thant oficialiai teigia, kad 
savo pasitarimuose jis pabrė
žęs, jog J. Tautos turi greit 
ir stipriai veikti, kad savo mi-

Valstybės vakar pasiūlė sutar
tį, kad būtų uždrausti ibe pa
tikrinimų atominiai bandymai 
atmosferoje, vandenyje ir to
limojo erdvėje — ir Sovietų Są
junga tuojau šaltai pažiūrėjo į 
šią idėją.

Mažiau nei dviem valandom 
praslinkus vakariečių pasiūlymo 
dalinai uždrausti bandymus sep 
tyniolikos valstybių atstovų nu
siginklavimo konferencijoje, So
vietų Sąjungos užsienio reika
lų viceministeris Kuznecov at
metė planą.

*
Kuznecov konferencijoje pa

reiškė, jog jis studijuosiąs va
kariečių sutarties projektą už
drausti dalinai atominius ban
dymus, išskyrus požeminius 
sprogdinimus. Tačiau jis paste-

Japonai trečioje vietoj
naftos srityje

TOKIO. — Japonija per die
ną gauna 1,076,090 statinių ne
apdirbtos naftos; praėjusiais me 
tais ji stovėjo trečioje vietoje. 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
buvo pirmoje vietoje su 10,573, 
400 statinių naftos, Sovietų Są
junga antroje vietoje su 2,200, 
000. Japonų nafta pakilo 310, 
000 statinių 1961 metais.

¥
Pasak patikimų šaltinių, rau

donoji Kinija greitai išbandy- 
sianti atominę bombą — gal 
būt —' kelių mėnesių laikotar
pyje.

Pavojus .žalmargėms1
LONDONAS. — Dr. Frank 

Wokes, maisto tyrimo direkto
rius, pareiškė, jog jo vadovau
jamai laboratorijai pavyko pa
gaminti dirbtiniu būdu pieną be 
karvės. Medžiaga, iš kurios pa
daromas pienas yra beveik ta 
pati, kokią vartoja ir karvės, 
būtent: morkų lapų, kopūstla
piai, žirnių vikšrai. Net ir iš 
įvairių piktžolių ir tokių, kurių 
karvė neėda — sėkmingai pa
daromas pienas.

Dr. Wokes mano, jog šis iš
radimas labai prisidės prie mais 
to problemos išsprendimo. Apie 
dirbtinį pieną išbandžiusi Brita
nijos aviacijos viršininko lordo 
Dowding žmona pareiškė: “Sta
čiai puikus pienas, malonesnis 
net už žalmargutės”.

siją Konge įvykdytų. Jei toji 
misija nebūsianti greit įvykdy
ta, tai jis numato chaosą ne tik 
Konge, bet ir aplink Kongą. Jis 
bandęs įtikinti, kad Saugumo 
Taryba turėtų duoti jam naujus 
stipresnius įgaliojimus Tshom
bei įveikti, tačiau pritarimo, sa
kosi, niekur negavęs — liepta 
veikti tenkinantis senais įgalio
jimais.

(Nukelta į 6 psl.)

Šveicarai neįsileis
de Gaulle priešių

BERNAS, Šveicarija. — Švei
carų vyriausybė šiom dienom 
pranešė, jog ji prancūzų anti- 
gaulistų vadų Jacąues Soustel- 
le ir Georgės Bidault neįsileis į 
Šveicariją.

Soustelle buvo ištremtas iš 
Italijos užpraėjusią savaitę, bet 
nežinia kur jis dabar gyvena, 
taipgi nežinoma Bidault gyve
namoji vieta.

Už tai, jog nieko nemylėjai, 
nieko nejautei, vien tik save ir 
savo mintis — pasmerktas būsi 
— pasmerktas amžinai.

Z. Krasinski
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KLAIDOS APIE ODOS LIGAS

Apie odos ligas žmonėse, 
daug klaidingų nuomonių pa
sklido. Lengvatikiai daugiausia 
patiki patentuotų moseių skel
bimams ir “nusigydo” savo odą 
taip, kad paskui net odos ligų 
specialistui gydytojui nelengva 
ligonio odą pagydyti. Kiti pati
ki įžūlių šarlatanų neva “diag
nostikai” .ar kvarco lempų agen 
tų postringavimams.

Kai kuriuos dažniau pasitai- 
kančius odos ligų nesusiprati
mus reikia bent prabėgomis pa
kedenti.

Nesusipratimas Nr. 1. “Saulė, 
tai geriausias vaistas visokioms 
ligoms, tad geriausias vaistas' 
ir visoms odos ligoms”. Tai? 
taip tikina menko mokslo ge
ručiai pagyručiai, kurie apie 
medicinos mokslo pagrindus 
nieko neišmano. Jie klysta.

Atsargiai! Saulė yra galinga,' 
taip galinga, kad pušų luobas 
nuplikino ir sakus išspaudė, ir 
iš tų sakų gintarą padarė. Tai 
atsitiko prieš daugiau kai 50 
milijonų metų. Ir dabar saulė 
nė kiek nesilpnesnė. Saulė tei
kia gyvybę, bet saulė gali ir už
mušti. Žmogaus oda, tai ne pu
šų. Saulės spindulių nuplikyta 
oda jokios sveikatos nei naudos 
žmogui neteikia.

Odos, „nuplikinimas pažeidžia 
odoje . esamus neuronus, nervų 
galūnėles, sutrikdo prakaitavi-
mo sistemą, pakenkia termosta
tiniam' centrui. Saulės spindu
lių piikinimas išbaltina plau
kus, naikina odoje esamas se-’ 
bacinio aliejaus liaukutes, o be 
aliejaus oda pasidaro trapi, 
pleiskanuojanti ir nesveika. Ne
tikęs sajųliniraasįs pakenkia šir- 
džiai ir galima gauti net inks
tų ligą. Be to, nuo perdažno 
saulinimosi, jei odos sudėtinga 
struktūra yra dažnai pažeidžia
ma, galima gauti odos vėžį.

Jei turi kokią nors odos ligą, 
tai nesitikėk jos pagydyti erzi
nant ir plikinant odą su saulės 
spinduliais ar kvarco lempa. 
Ligotai odai tik jau ne erzini
mo reikia. Be gydytojo patari
mų ir nurodymo, kaip naudotis 
saulės spinduliais, yra gan ri
zikinga saulintis.

Nesusipratimas Nr. 2. “Pa
kanka man per šimtą žingsnių 
prisiartinti prie amerikietiško 
vijoklio ‘Poison ivy’. Jau tik iš 
tolo pamačius tą nuodingą au
galą, mano oda pradeda niežėti 
ir peršėti, trūkinėti ir varvėti, 
ir žaizdos plečiasi lyg ugnis.”

Netiesa. “Poison ivy” nuo

dais galima užsikrėsti tik paly
tėjus tą nuodingą augalą. To 
trilapio augalo (Poison ivy) 
nuodai yra aliejaus pavidale ir 
persunkus ore skrajoti. Tik de
ginant “Poison ivy” augalą, jo 
aliejaus karšti garai gali oran 
pakilti ir apnuodyti žmogaus 
odą bei kvėpavimo organus. Jei 
šuo perbėga per “Poison ivy” 
augmeniją ir apsivėlęs “Poison 
ivy” aliejumi prisiglaudžia prie 
žmogaus, tai gali žmogų už
krėsti tais nuodais. Taipjau ir 
musė, užtūpusi ant nuodingo 
augmens, gali su apveltomis 
kojomis pernešti nuodus ant 
žmogaus odos.

Apie kitus odos ligų nesusi
pratimus bus kitą kartą.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Klausia J. P. — Penkiametė 
mergytė, nuo pat gimimo die
nos motinos pienu nemaitinta, 
kasdieną gauna daktarės nu
statytą multi vitaminų dozę. Yra 
ištįsusi, auga “į mišką žiūrėda
ma”. Argi neperdaug tų vitami
nų, ar negali pakenkti?

Atsakymas J. P. — Nuo per- 
didelio kiekio vitaminų yra ga
limybė gauti hipervitaminozės 
apraiškų. Tačiau, jei jūsų mini
ma mergytė yra daktarės prie
žiūroje, tai viskas privalo būti 
tvarkoje.

Klausia J. P. — Ką tai reiš
kia, kai staiga sutraukia rau
menį? Dažniausia kojų raume
nis. Ar tai nėra trūkumas vi
taminų B?

Atsakymas J. P. Čia labiau 
yra kaltas trūkumas kalciumo, 
negu vitamino B.

Klausia J. Ž. — Man jau ne 
jaunystė, ir jau blogai girdžiu, 
ypač kairiąja ausimi negirdžiu. 
Buvau daktaro priežiūroje 6 
mėnesius, ir daktaras man ausų 
nepataisė. Gal duotumėt man 
patarimą, kad aš geriau girdė
čiau.

Atsakymas J. Ž. — Kaip ne
valdančiam kojos reikia kriukio 
ar neprimatančiam reikalingi 
atitinkami akiniai, taip ir nepri
girdinčiam kartais reikalingas 
aparatas, vadinamas “hearing 
aid.” Šiame elektroniškame am
žiuje tie elektro-bateriniai apa
ratėliai pagelbsti apkurtusiems 
taip, kaip kriukiai apšlubu- 
siems.

Klausia T. S. — 1943 m., gy
vendamas dar Lietuvoje, perša
lau gerklę. Po to — tiršta fleg
ma aptraukia gerklę per naktį.

WESTWOOD LIOUORS
2441 W. 69th St., Chicago, Ilk, PR 6-5951

* A .OTARD, prancūz. konjakas $5.00

VALLOE CHERRY/ Danijos vynas. 4/5 . . $1.75
**‘CHIANTŲ Italijos stalo vynas, kvorta.......... $1.15

** Reserv e LOUIS PHILLIPPE, V.S.O.P. pranc.
^konjakas, 80 proof 4/5 Fine Champagne . . $5.49

★ ★ CARLSBERG — Danijos alus, 24 but. dėže. .$7.75
6 ” ” $2.20

★ ★ LABATT’S., kanadiškas alus ir ale 24 bute
lių dėžė .... ............................................... ........... $5.10

SLIVOVICE (SLYVINĖ) importuota iš Europos.
4/5, 94 proof................. ....... . ............... $5.39

★ ★ Prancūzijos likieriai, eherry ir blackberry 4/5 $2.89
** MEISTER BRAU, Chicagos juodas alus gau

namas kenuose ir 12 unc. buteliuose.

Prie čia pažymėtų kainu taksai priskaitonu atskirai, šiame 
skelbime yra išvardinta tik maža dalis gėrimų. Krautuvėje gau
nami Prancūzijos. Italijos, Ispanijos, Vokietijos ir kitų kraštų 
vynai h- kiti gėrimai.

Turime vyno net 100 metų senumo. Užsakant didesnj kiekj 
pristatome j namus. ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)
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Netoli Florencijos miesto, Kolumbijoj, duodamas maistas vaikams, kurių namai buvo paliesti po
tvynio. Iš viso potvynis pareikalavo 150 žmonių gyvybių ir apsemta 2,000 namų.

Iš ryto, sušilus toji flegma pa
ti man atsikosėjus išlekia iš 
gerklės mažais, pilkais, be kva
po kamuoliukais. Iki šio laiko 
nekreipiau į tai dėmesio, kadan
gi krūtinėje skausmo neturėjau. 
Toji flegma trukdo man šva
riai dainuoti. Turiu balsą, pir
mas tenoras. Ir tais laikais man 
sušalus balsas nukrinta ir da
rosi labiau nešvarus, chriplas, 
žemas, gerklėj džiūsta. Kiekvie
ną kartą turiu vis atsikosėti, 
už ką duktė mane bara ir įtaria 
mane turint sunkią ligą. Man 
dabar jau eina 76 metai. Atvy
kęs iš komunistinės Europos 
jaučiuosi nesmagiai, esu ner
vingas dėl tų neteisingų karčių 
priekaištų ir nežinau, ką dary
ti. Karštai prašau Jūsų patari
mo.

Atsakymas T. S. — Sidabri
nio amželio sulaukus pagydyti 
chronišką laringitą ir sustiprin
ti balsines stygas gerklėje jau 
sunkoka. Tačiau šiek tiek pa
gelbės, bent laikinai, jei gersi 
arbatos, pasaldintos medumi ir 
paskanintos pora šaukštelių ge
ro konjako. Jūros žuvies dažnas 
valgymas (mat, jūros žuvyje 
yra jodo) irgi pagelbės koserėj 
mažiau flegmos susidaryti. O- 
ranžių sultys palengvina at- 
krankšti tirštą flegmą. Jei išsi
gali, apsimokėtų tamstai pasi
tarti asmeniškai su oto-laryn- 
gologijos gydytoju specialistu. 
Jei sunkoka yra finansinė būk-

Virusai šukele vėžį

Virusai, kurie žmonėse suke
lia paprastas kvėpavimo orga
nų ligas, įleisti į vieną grauži
kų rūšį (hamsters) sukėlė vė
žį. Praslinkus 15 savaičių po 
virusų įleidimo į tų gyvulių 
plaučius, net 80—90 procentų 
jų nugaišo. Kai kuriuose atve
juose vėžys pripildė jų krūtinę, 
o kai kuriuose - pasiekė net 
ir kepenis. Tuos tyrimus pra
vedė dr. J. T. Trentin, Baylor 
universiteto profesorius.

Beprotis aktorius
Vokietijoje gimęs aktorius 

Franz Weng, kuris yra butelį 
su rašalu metęs į Leonardo da 
Vinci šedevrą Londono nacio
nalinėj galerijoj, pripažintas be 
pročiu ir bus ilgai laikomas psi
chiatrinėj sanatorijoj. Leonardo 
da Vinci paveikslas kainojamas 
2,800,000 dol., bet laimei jis bu
vo pridengtas plastikine uždan
ga, todėl Fr. Weng jam padarė 
labai mažų nuostolį.

« P. ŠILEIKIS, 0. P.fflgS? Orthopedas. Protezistas.
Aparatai-Protezai. Med. ban-

% dažai. Spec. pagalba kojoms ' 
(Arch Supports) ir t.t.

Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. i 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III.

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą.

D51 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
j Vai.; kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v.
, vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
lienį uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

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

Rez. HE 6-1670.

DR. K. G. BALUKAS
I AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
6449 So. Pulaski Rd. (Cratvford 
Medical Building). tel. EU 5-6446

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

I ----------------------------- -------------------------

lė, tai kreipkis į kurią nors kli
niką prie bet kurios medicinos 
mokyklos, kur suteiks tamstai 
medicinišką patarnavimą nemo
kamai.

Ofisas: 3i48 VVest 63rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest 66th Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

. VL BLAŽYS

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

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

« Administracija dirba kas 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie 
niais — 8:30 — 12:00.
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Vacys Scerba, Vacys Motor 
Sales vedėjas

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

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

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

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

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

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

JŠ %

PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
2801 W. 63rd Street 

Kampas 63-čios ir California 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak.

šešt. 2—4 vai.
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartį. 

Ofiso telef. 476-4042
Rez. VVAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

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

4
Naujas aukštas dividendas numatomas 

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
vai'AMUAc. pirm. ir ketv. ....

ANTRAD. ir PENKT,
ŠEŠTAD.

................. 9 v. r. iki 8 p. p.
................ 9 v. r. iki B p. p.

8 v r iki 19 v. d. Trečiad. uždaryta.

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 IVest 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 VVest 51st Street 
(Bendra praktika Ir Alergija) 

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

Tel. ofiso 24-7-1002, Namu PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYYDYTOJA ER CHIRURGE
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS 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 4-1414. Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybe akušerija lr moterų Ilgos 
2454 VVest 71st Street

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir valkų ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. VVA 5-2017

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas: GRovehilI 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marųuette Road 

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

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTĖR J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

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

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

DR? IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KĖDUČIŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

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

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

RCz. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 So. Kedzie Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDTNKS 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. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef; . REpublic 7-2290.

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

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

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

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

chirtirgija
Ofisai: 7958 S. Western Avė tel 
GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harvey: 
Iii., tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi- 
ehigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO akinius 
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cieero, Oak Forest, Iii,

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. , .

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. t®l. GRovehilI 6-0617 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

Ofiso telef. ČLiffside 4-2896 
Rezid. telėf. VVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praJktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 
6 J. vak- Trečiadieniais ir sel 
madieniais Uždaryta, priimama pj 
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 
v. iki 6 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-557 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. i 
penkt. nuo: 2. iki 4 ir nuo 6 iki

v. sešt, 2—4 v. popiet lr kit 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
C H IR U R G A S

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą 

D6i valandos skambinti tel.; HI 
4-2123 nuo 1’ iki 8 vai. popet, kas 
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street 

Tel. — PRospect 8-7773 
Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p.
antrad. ir penktad. 5-8 v. v.

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

BR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Atostogcse iki rugsėjo 10-tos i

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

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

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

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

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

Tel. Ofisų RE 7-8818

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

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

Trečiadieniais uždaryta.

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

2524 VVest 69th Street
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERĮ 

LIGOS
ATOSTOGOSE

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

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

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-315<

DR. F. C. WINSKUHAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųuette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v, ir 7 iki 8 v. y 

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHrRURGAS

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



Skorpionas kerta —

BERLYNO MEŠKA KENČIA
Chruščiovo žadama sutartis su Ryty Vokietija DRAUGAS, antradienis, 1962 m. rugpiūčio mėn. 28v

Berlynas, turėjęs meškos žen 
klą, skaudžiai geliamas skor- 
pijono. Jis be stuburkaulio, 
daugiakojis, bet mirtinai ker
tantis uodega. Sovietai išnau
doja kiekvieną vakariečių silp 
nybę ir netikėtai, lyg skorpio
nas, kerta pasirinktą auką.

Berlyno klausimas iškilo ką 
tik karui pasibaigus. Visas 17 
metų pokario tarpsnis paženk
lintas gausybe nesutarimų, ašt 
rių ginčų ir nekaltai pralieto 
kraujo. 1948-49 metais buvęs 

^transporto suvaržymas žeme ir 
vandeniu buvo apeitas. Vaka
riečiai tiekė lėktuvais visus 
reikmenis ir palaužė miesto ap 
supimą. JAV iki šio meto džiau 
giasi anuometiniu laimėjimu, 
kuris vargu gali būti šiuo me
tu pakartotas.

Sovietai pakeitė taktiką. Nū
nai jie ne laužia, bet lenkia. 
Dešimtmečiui praslinkus nuo 
miesto apsupimo, 1958 m. lap
kričio mėn., Chruščiovas pas
kelbia grasinimą pasirašyti tai 
kos sutartį su rytine Vokieti
ja. Jis praleidžia terminą su
tartį pasirašyti, bet kiekvie
nais metais naudoja vis griež
tesnes priemones vakariečius 

, spausti. JAV sėda prie derybų 
stalo. Kiek toliau nuo stalo 
randa vietos ir ryt. Vokieti
jos atstovai. Nepripažinta ša
lis tampa pasitarimų šalimi. 
Anuo metu pradėtas nuolaidų 
kelias netrukus Berlyne išug
do nepaprastus įvykius.

*
1961.8.13 Sovietai nutarė ry 

tinį Berlyną atkirsti nuo va
karinio. Kai pabėgėlių jūra įsi
siūbavo ir DDR ūkis dėl dar
bininkų trūkumo ėmė nykti, va 
karinis Berlynas apsupamas ir 
per pastaruosius metus pasta
tyta keista 25 mylių siena. 
Ji tampa bedugne, skiriančia 
Berlyno miestą. Ankstesnieji 
vakariečių ir Sovietų susitari
mai šiuo žygiu sulaužyti. Ry
tinis Berlynas atiteko DDR. 

'Anuo metu įvykdyti sukrečią 
sprendimai, kurie, deja, neišju 
dino vakariečių daryti atitin
kamą sprendimą. JAV paskel- 
kelbė dalinę mobilizaciją, pa
rašė aštrius raštus, pasiuntė 
kelis dalinėlius į vakarinį Ber
lyną ir kai kuriuos asmenis, 
užtikrinusius berlyniečiams: 
mes niekada jūsų neapleisime. 
Tuo metu DDR sieną statė 
sausumoje ir vandenyje. Virš 
jos atsirado spygliuotos vie
los, kurios apibūdina nūdienę 
“taiką”.

Metinių sukaktuvių proga 
vakarinio Berlyno policija pas
kelbė, kad DDR milicijos pa
reigūnai nušovę 41 asmenį, 
nors kiti šaltiniai tvirtina, kad 
aukų skaičius prašoka 100.

Rytinio Berlyno atkirtimo 
išvakarėse vakarinėje miesto 
dalyje gyventojai ėmė telktis 
ii išreikšti susikaupusią pagie
žą žodžiais ir veiksmais. Va
karų Berlyno gyventojai apmė 
tė akmenimis rytiečius sargy
binius ir rusų karius. Rytų Ber 
lyno ginkluoti pareigūnai pa
naudojo priemones vakarie
čiams malšinti. Rugpiūčio 17 
d. sunkiai sužeidžiamas 18 me
tų DDR pilietis Peter Fechter, 
bandęs pabėgti į vakarinį Ber
lyną. Jis mirė dėl kraujo nu
tekėjimo amerikiečio sargybi
nio akyse. Įvykio įjautrinti 
vakarinės miesto dalies berly
niečiai vėl telkėsi ir šaukė: duo 
kitę mums ginklus. Jų miesto 
dalies galva Willi Brandt, ku
riam laikui praslinkus, vieton 
ginklų Friedrich gatvės įva
žiavime pastatė greitosios pa
galbos autovežimį. Vakarų ber 
lyniečiai aprimo, nes jie įsiti
kino, kad jų pikti žodžiai ir ry
tiečiams nedraugingi veiksmai 
nieko gero neatneš. W. Brandt 
prašė savuosius gyventojus 
santūriai laikytis, kai rytinio 
Berlyno miesto galva, Fr. E- 
bert šaukė; vakariečiai, apleis- 
kite Berlyną.

*
Vakariečiai buvo pastarųjų 

įvykių sukrėsti. Jie sutartinai 
įteikė to paties turinio raštus 
Maskvai. Pastarosios atsikirti
mai iššaukė popierinį karą. Va 
kariečiai priekaištauja Sovie
tams vienašališką atsisakymą 
nuo susitarimo įsipareigojimų. 
Jie šneka apie visą Berlyną, 
tarytum būtų ištisus metus 
miegoję ir praleidę progą pa
tirti, kad rytinis Berlynas jau 
prieš metus įjungtas į ryt. Vo
kietiją.

Sovietai griežtai atmetė va
kariečių siūlymą sukviesti 4 
valstybių užsienio reikalų mi
nisterių pasitarimą. Ambasa
doriaus Dobrinin ir sekreto
riaus Rusk nuolatiniai pasita
rimai iki šio meto nieko gero 
nedavė. Prancūzijos ir vakari
nės Vokietijos ankstesni įspė
jimai pasitvirtino, kad JAV 
šiuo žygiu sudaro ypatingą pa 
dėtį ne tik Washingtone, bet 
ir Paryžiuje bei Bonnoje.

Ne mažiau JAV prezidentas 
nustebino pastarajame pareiš
kime spaudos atstovams, kad 
jis pasiruošęs tartis su Crruš- 
čiovu, jei jis atvyks į Jungti
nių Tautų pilnatį. Nereiktų nu 
stebti, kad Chruščiovas daly
vaus J. T. ir joms siūlys Ber
lyne sudaryti panašią padėtį, 
kaip Laose.

Kai Berlyno meška kenčia, 
vakariečiai tapo nepabudina
momis meškomis, kurių snū
duriavimas joms artina niū
rias sutemas. G. G.

Sutarties su Rytų Vokietija 
planas yra kilęs Kremliuje, kaip 
priemonė išstumti Vakarų są
jungininkus iš Berlyno ir pa
daryti tą miestą Rytų Vokieti
jos sostine. Ta sutartimi sovie
tai tariamai užbaigtų Rytų Vo
kietijos okupaciją ir perduotų 
visas suverenumo teises jos vy
riausybei. Tada Rytų Vokieti
jos raudonieji kontroliuotų ir 
Vakarų susisiekimą su Berly
nu per jų valdomą teritoriją. 
Amerikai, Anglijai ir Prancū
zijai tektų tuomet arba savo 
įgulas iš Berlyno atitraukti, ar
ba tartis dėl susisiekimo su So
vietų pastatyta Rytų Vokieti
jos vyriausybe, kurios Vakarai 
nepripažįsta. Pirmuoju atveju 
Kremliaus tikslas būtų iš karto 
pasiektas — Vakarų sąjunginin
kai būtų iš Berlyno pašalinti. 
O jeigu jie Berlyne pasiliktų, 
jiems sunku būtų apeiti bent 
faktišką Rytų Vokietijos vyriau 
sybės pripažinimą, kuris turė
tų sukelti Vakarų stovykloje 
nemažų galvosūkių santykiuose 
su Vakarų Vokietija.

Tokie sumetimai žada Krem
liui neabejotiną laimėjimą jo i 
imperialistiniuose siekimuose, 
nes, pasilikus Vakarų sąjungi
ninkams Berlyne, Chruščiovas 
lengvai rastų kelią taip suvar-, 
žyti jų susisiekimą su tuo mies
tu per Rytų Vokietijos raudo- i 
nuosius, kad jie iš to pasiliki- ' 
mo nesidžiaugtų. O neturėda
mas netrukdomo susisiekimo su 
laisvuoju pasauliu, Berlynas pa
mažu paskęsti] jį supančioje rau 
donųjų jūroje.
Nepaisant to., sutarties pasira
šymą Chruščiovas vis atideda

Kyla klausimas — kodėl? Juk 
užtenka Kremliui įsakyti, įr sa-' 
telitinė Rytų Vokietijos vyriau 
sybė pasirašys bet kurią Sovietų 1 
jai pakištą sutartį. Bet kurių 
derybų klausimas čia atkrinta, i 
Tai jeigu, nežiūrint nuolatinių 
Chruščiovo grasinimų Vaka-, 
rams, kad sutartis štai netru-1 
kus bus pasirašyta, tam pasi
rašymui laikas ligi šiol nėra 
paskirtas, — tenka darytis iš
vadą, kad su tuo pasirašymu 
nėra taip viskas aišku, kaip, 
iš viršaus žiūrint, gali atrody
ti. Patsai Chruščiovas numa
no, kad su sakytu pasirašymu 
siejasi visa eilė politinių ir ju
ridinių klausimų, kurie ne visi 
Sovietų naudai gali išsispręsti.

Pirmiausiai iš derybų su Ame 
rika dėl Berlyno Chruščiovas

odei tos sutarties pasirašymas vis atidedamas? 

PRANAS DAILIDĖ

turėjo įsitikinti, kad Vakarų są
jungininkai iš Berlyno nepasi
trauks, vis vien, ar jis pasira
šys sutartį su Rytų Vokietija, 
ar ne. Dėlto dabar jam yra jau : 
aišku, kad tos sutarties pasira
šymas iš karto jam Beriyno ant 
lėkštės neatneš, o kad prieš jį 
liks ilga ir sunki kova už tą 
miestą, su naujais neaiškumais.

Negali išleisti iš akių Chruš-1 
čiovas ir to įspūdžio, kurį su- j 
keltų sutarties pasirašymas vo-i 
kiečių tautoje. Juk tokia sutar-1 
tis būtų aiškus žingsnis į tolesnį 
Vokietijos suskaldymo užtikrini 
mą, kuriam Vakarų Vokietija 
yra ypač jautri. O Kremlius tu
ri šiandien su Vakarų Vokietija 
ūkinius ir politinius santykius, 
kuriuos nenorėtų gadinti. Juk 
jeigu Bonna nutrauktų plačiai I 
išsivysčiusią prekybą su Rytų 
Vokietija, Maskvai kiltų nauji 
nemaži sunkumai su to satelito 
išlaikymu.

Bet bene daugiausiai mažina 
sutarties pasirašymo patrauklu 
mą įprastas bolševikams nepa
sitikėjimas. O tam nepasitikėji
mui Rytų Vokietija Kremlius 
turi pakankamai pagrindo.
Dėlto sutartį su Rytų Vokietija 

Kremliui yra nelengva 
suredaguoti

Ji turi būti panaši į sutartį 
pasaulio akyse ir drauge su tuo

Kada JAV pakraščių sargybinis stovi prie laivo, vadai važiavę 
tuo laivu aiškina Miami, Fla., kaip jie Castro sargybinių pano
sėje apšaudė Havanos priemiestį.

patenkinti raudonojo imperia
lizmo siekimus. Rytų Vokietija 
toje sutartyje turi figūruoti ir 
kaip nepriklausomas partneris 
ir kaip klusnus įsakymų vykdy
tojas. Tokias formules ne taip 
lengva yra išgalvoti. 'O nepa
sitikėjimas verčia Kremlių vis
pusiškai kiekvieną nuostatą ap
galvoti, numatant visus galimus 
to nuostato padarinius. Tam gi 
reikia nemaža laiko.

Be to, juk kiek pamokų pri
reiks Rytų Vokietijos raudonie
siems, kad, vadindami nepriklau 
somą vyriausybę, jie nepersis
tengtų ir neprivirtų Maskvai ne 
pageidaujamos košės? Yra be
veik tikra, kad Chruščiovas šiuo 
metu karo su Vakarais nenori. 
Dar labiau jis nenorėtų įsitrauk 
ti į karą dėl Berlyno. Tuo tar
pu visokie ulbrichtai gali pamėg 
ti “suverenumą” ir Maskvą į ka 
rą įvelti. Dėlto, jeigu Chruščio
vas pasirašys sutartį su Rytų 
Vokietija, tai tik po to, kai įsi
tikins, kad Rytų Vokietijos rau
donieji reikiamai atliks savo 
vaidmenį. Ligi tol jam atrodys 
saugiau laikyti vadžias savo ran 
koše.

— Čekoslovakija dabar turin- 
! ti daugiau 1,200,000 televizijos 
aparatų.

i — Kambodija turi 5,749,000 
gyventojų.

„Mažoji Europa" ir JAV

JAV ir Europos politikos tikslai išsiskyrė

V. KADAITIS

De Gaulle ir Adenauerio ku- 
į riama “mažoji Europa” iš tik
rųjų jau bus ne tokia maža. 
Pora skaičių rodo jos poten- 

j cialią ir reliatyvią poziciją pa
sauly. 1970 m. Vakarų Europa 
turės apie 380 milijonų gyven
tojų ir jai priklausys 31% visos 
pasaulio produkcijos. JAV ir 

i Kanada tais pat metais turės 
I apie 224 milijonus gyventojų 
ir 31% pasaulio produkcijos, 
gi Sovietų Sąjunga su satelitais 
apie 360 milijonų gyventojų ir 
21% pasaulio produkcijos. To
kia Europa, lygi Amerikos 
kontinentui ir stipresnė už So- 

; vietiją, būtų, jei į Europą įsi
jungtų visi V. Europos kraštai, 

i įimant ir Angliją. Be Anglijos 
ir poros kitų jau dabar Vaka
rų Europa turi 160 milijonų gy 
ventojų su produkcijos procen
tu didesniu, nei dabartinis sovie
tiškasis.

Prancūzų ir vokiečių įsigalėji
mas Europoje

Europa be Anglijos aiškiai 
būtų dominuojama prancūzų ir 
vokiečių, labiausiai gi prancū
zų. Nors tokia Europa ir turi 
aiškius ryšius su Amerika per 
NATO, prancūzų užsienių poli- j 
tikos tikslai nėra tapatiški su 
amerikoniškaisiais. Prancūzija i 
nori būti partneris, lygus Ame-Į 
rikai. Europa (ir be Anglijos) 
tokia būtų.

Toliau prancūzų, geriau, de 
Gaullio tikslai nėra aiškūs, nors 
ir neįmanoma sutikti su Soustel- 
le, buvusiu prancūzų politiku, 
dabar pabėgėliu, kad de Gaulle 
praktiškai suska’dysiąs Vaka-' 
rus ir tuo paruošiąs kelią sovie 
tų dominaęijai. Aišku tačiau, 
kad Amerika savo politikoje su 
sovietais turėtų daug labiau 
skaitytis su kontinentinės Eu
ropos nuomonėmis negu iki šiol. 
Pavojaus rimtiems konfliktams 
tarp JAV ir de Gaulle Europos 
tikrai yra, nes jų pažiūros ski
riasi vienu ląbai reikšmingu at
veju: politikos su Sovietų Są
junga. Kaip ten bebūtų, kai A- 
merikoje girdima labai daug bal 
sų, reikalaujančių pripažinti su
sidariusį esamą jėgos balansą 
ir sferomis pasidalinimą tarp 
sovietų ir amerikiečių, sovie
tams nusileidžiant Berlyne, nei 
de Gaulle, nei Adenaueris, tegu 
kai kuriuo atveju idealistai, kitų 
gi laikomi cinikais, ypač gene
rolas, nenori pripažinti, kad Eu

ropos dabartinis pasidalinimas 
yra galutinis ir sovietams pri
pažintas. Čia pagrindinis skir
tumas tarp Europos kontinen
to politikų ir Amerikos. Ameri
kos kairieji liberalai, kaip žino
mas nusiginklavimo klausimu 
autorius James Warburg, tai 
jaučia ir todėl tokiai prancūzų 
- vokiečių sąjungai priešinasi. 

Vokiečių - amerikiečių ašis

Dėl tokio greito “mažosios” 
Europos politinio kūrimosi iš 
dalies atsakinga reikia laikyti 
ir pačią Ameriką. Adenaueris 
ir jo Vokietija, nors jau seno
kai de Gaulle kviečiami į są
jungą, vis atidėliojo. Adenau
erio politikos pagrindu daugiau 
kaip per dešimtmetį buvo Vo
kietijos - Amerikos ašis. Tačiau 
ypač nuo Berlyno sienos įvedi
mo vokiečiams pasirodė, kad 
Amerika tik labai dalinai nori 
vokiečius remti ir kiekviena pro 
ga pabrėžia amerikiečių tikslų 
atskirumą nuo vokiškųjų. To, 
atrodo, užteko, kad Vokietija 
pasiryžtų mažosios Europos po
litiniam kūrimui. Nenorėdama 
paremti mažesnių vokiečių, da
bar Amerika turės skaitytis šu 
didesne Europa, turės skaitytis 
su faktu, kad nuo dabar jau ne 
vokiečius bus galima naudoti 
amerikietiškiem ar europietiš- 
kiem tikslam užsienių politiko
je siekti, bet vokiečiai naudos 
Europą ir tuo vers Ameriką pa
dėti vokiškųjų tikslų ieškoti. 
Čia dėdė Šamas yra padaręs 
klaidą, kurios didumas dar ne
sirodo, bet ilgai netruks, kol 
pasirodys. Už šią klaidą daug 
atsakingi įvairiausi liberalai val
džios patarėjai.

Gelbėdama savo padėtį ir įta
ką Europoje, Amerika dabar 
stumia Britaniją įsijungti į ma 
žą.ją Europą, o kontinentalus 
spaudžia Britaniją įsileisti. An
glija būtų tiltas tarp Kontinen
to ir Amerikos ekonominėje, mi 
litarinėje ir politinėje srityje. 
Iki šiol derybos dar nedavė re
zultatų — buvo atidėtos, kaip 
tik dėlto, kad siūloma forma 
Anglijos įsileidimas kenktų poli
tinės Europos organizavimui. 
Reiktų tikėtis, kad vėliau bus 
susitarta ir kompromisai pa
siekti. To reikalauja Vakarų 
vienybės būtinumas.

Vienybė bet kokia kaina labai 
retai būna bet kam naudinga.

(Nukelta į 4 psl.)

Spaudoje ir gyvenime

JUOKIASI, KAD NESUPRANTA VYTAUTAS VOLERTAS

UPE TEKA VINGIAIS
ROMANAS

— Matyt, gerai pinigo turi, jei viskam užtenka. |
! Baigi universitetan išleisti, po stovyklas siuntinėji. 1

— Tiesą pasakant, mokslas nedaug kainavo. Sti-! 
pendiją gauna, nors be jos taip pat galas neimtų. Kas

ijiš pinigo, jei su vaiku nemokėčiau susikalbėti?
Tomas pokalbį nusuko kitur, tačiau maloni nuo-1

;. taika nedingo. Kai vėlų vakarą grįžo vaikai, Matuko-, 
;| nis su Jasaičiu dar sėdėjo prie stalo, jau nuraudę ir į 
i kalbą garsiau, kaip įprasta.

Šiandieninėje mūsų spaudoje pa
sitaiko kuriozų daugiau, negu bet 
kada anksčiau. Neseniai “Laisvo
je Lietuvoje” dr. Jucys piktai pa
sisakė prieš dr. Joną Grinių, kaip 
Kultūros kongreso paskaitininką, 
už tai, kad dr. Juozas Girnius pa
rašė knygą Tauta ir tautinė išti
kimybė, kurią dr. Jucys priskiria 
Griniui. Ką bendro turi dr. Gri
nius su dr. 'Girnium ir ką bendro 
turi kongresas su minėta knyga, 
tur būt, niekas šioje žemėje ne
galės išaiškinti.

Kitas kuriozas — tai Vyt. Sir
vydo Vienybėje straipsnis, pava
dintas iškilmingu vardu “Mes”. 

y Taigi tam iškilmingam “Mes” pa
minėta kun. dr. P. Gaidos knyga 
“Didysis nerimas”. Vyt. Sirvydas 
rašo: “Yra ir jumoro: apie šven
to Augustino Išpažinimus pasako
jama. Juos rašė jis apie 400 me
tus, būdamas 46 metų (p. 205).” 
Nesuprantama kur čia humoras, 
ar tik todėl, kad šv. Augustinas 
gyveno ketvirtame šimtmetyje ? 
Vietoj rašydamas, kaip ir dr. Ju
cys, apie ką nežino, geriau būtų 
Vyt. Sirvydas pasižiūrėjęs į en
ciklopediją ir tada nereiktų sa
kyti, kad dr. Gaida rašo humorą, 
o būtų supratęs, kad 400 metais
gyveno ir rašė šv. Augustinas.

Tačiau daug graudžiau skamba, 
kur Vyt. Sirvydas graudinasi, 
kam lietuvis rašo viename geriau

sių Amerikos kritikos žurnalų 
Saturday Review apie knygą Lith
uanian Quartet. Sirvydas nepa
tenkintas sako: “Todėl apgailėti
na, kad recenziją ne amerikietis 
rašė”, visai užmiršdamas, kad 
Lith. Quarteto noyeles vertė ir 
įvadą, parašė net trys anglų kal
bos ir literatūros profesoriai po
etai ir rašytojai, amerikiečiai ir 
anglai. Pagaliau ir patys Satur
day Review redaktoriai nėra to
kie jau neišprusę, kaip mano Sir
vydas, ir recenziją dėjo tik pa
skaitę knygą.

Vienas gi skurdžių žinučių ra- 
šinėtojas tuo reikalu kitame laik
raštyje parašė, kad, esą, reikėjo 
pasinaudoti jo žiniom, nes jis su- 
sirašinėjąs su vienu rašančiu ang
liškai lietuviu, lyg tie literatūros 
profesoriai ir dešimčių knygų 
autoriai nebūtų literatūros ir 
mokslo vyrai. Dažnai mes džiau
giamės, kad mūsų šokėjai gra
žiai pasirodė kitos tautybės žmo
nėms, tačiau maname, kad išleisti 
knygą ir susilaukti angliškoj rink
tinėj spaudoj recenzijų yra trupu
tį daugiau, negu sušokti lenciū
gėlį kokioj nors estradoj.

Neapsiskai tymas ir dėjimasis 
perdaug išmanančiu padaro taip, 
kad mes nesuprasdami juokiamės, 
kaip ir tas senis, kuris nepajėg
damas suprasti naiviai šypsosi 
integralą vadindamas pagaikščiu.

P. ScUinokas

—.Jei šį namą Lietuvon parsigabentum, pats 
prezidentas pavydėtų, — sakė Matukonis. — Ten dar 
gražiau atrodytų. Aplinka šviesesnė, ryškesnė. Va, 
tavo anie krūmeliai prie tako. Lyg siuvėjo sukirpti. 
Nei gyvas medis, nei dažytas popieris. Lietuvoj žalias 
daiktas paukščiu čiulbėjo. Ne plėšriuoju, bet giesmi
ninku. Liepelėm apsodintum, berželiais nukaišytum. 
Kvapnu, dailu... Ir mano gūžta ne bloga, tik neprisi
rengiu išbaigti, kaip noriu. Namuose pabosta knistis. 
Reikia išeiti, pakrutėti. Pamatytumei, kokią šokių 
grupę turime! Jau bus treji metai, kaip sūnus ją 
mankština. Aš taip pat negaliu nuo jaunimo atsi
traukti. Prisidedu, kiek išmanau.

— Nešoki šitam amžiuj, — stebėjosi Jasaitis.
— Nešoku, žinoma. Kaulai iš vietos išeitų. Ki

taip darbuojuosi. Vaikus į repeticijas suvežioju, pasi
baigus namo išskirstau. Prisikraunu pilną automobilį 
kaip kačiukų ir mėtausi nuo vieno miesto krašto į 
kitą. Kad smagu! Gražūs, jauni, lietuviškai šneka... 
Paties duktė, nugirdau, angliškai užkabina.

— Tokiau gyvename, — teisino Jasaitis. — Gal 
už tai.

— Pasižmonėti išleisk. Maniškis visur apkliūva. 
Stovykla, jaunimo organizacijos, studentų suvažiavi
mas. Eina ir eina.

10.

Matukoniai' išvažiavę, ir gūdi tyla apgaubė na
mus. Pirmą kartą per keliolika metų, praleistų Ame- 

i rikoje, Tomas atsikvėpė, pasijusdamas laisvu žmo- 
j gum. Lyg akmenų krūva, slėgusi troškinančiu svoriu, 
būtų šalin nusiritusi. Praėjus kelioms dienoms. Jasai
tis linksmai sukinėjosi po namus, švilpavo kieme, kal
bino žmoną, kuri taip pat lyg pajaunėjo. Tik duktė 
aprimo. Sėdėjo namuose, knygomis apsikrovusi, nie
kur neišeidama, mąstė, akis tolumon įrėmusi, tarsi 
kažką skaičiuodama ar iš mažų gabalėlių suktus pla- 

l nūs dėstydama.
Atėjo pavasaris. Įvykiai, lyg vandens purzlai, šo

kinėją per akmenis sriauniam upely, krito, vertėsi 
kūliais, ūžė, garmėjo, šokinėjo, tarsi balti ėriukai 
žalumu pakvipusiose ganyklose, jog tekančių, besi
maišančių ir kunkuliuojančių net akimis sekti ne
spėjai.

Jasaitis važinėjo po miestą, beldinėjo duris, kal
bino žmones ir prašinėjo šalpai aukų. Užsispyręs pa
sidarė, kietas, atkaklus. Kol dolerio neišpešdąvo, 
neidavo laukan, retkarčiais susiginčydamas, susibar
damas. Pralenkė Jonušką, seniau kiekvieną pažino- 

ijusį, bet tuščiomis rankomis duris užvėrusį. žmonės

kraipė galvas, stebėjosi, net ėmė įtarinėti, ar koks 
naujas biznis nebus Jasaičio galvon įkritęs.

O duktė užbaigė pirmuosius studijų metus, par- 
sinešdama stipendiją. Gaila tik ne šiame universi
tete. Rudeniop turėjo palikti tėvus ir važiuoti kitan 
miestan. Susirūpino Jasaičiai, graudinosi, bet lūžio 
išvengti nebuvo kaip. Visi ūgterėję leidžiasi į tolius 
iš lizdų, tarytum paukščiai, saulės auksu nuberto 
debesėlio sužavėti. Tik retas grįžta atgal darganų 
nusiaubton gūžton žvilgterti, nes viliojęs debesys 
prapliumpa lietum, sudrėkina sparnus, šaltais lašais 
priplaka prie žemės.

Atėjus vasarai, ją tėvai išrengė stovyklon. Par
važiavo linksma, kalbi, tačiau atsargesnio žodžio bei 
mosto, gerokai surimtėjusi ir pabrendusi. Lyg keli 
metai netyčiomis būtų praėję. Vieną dieną ji prasi
tarė:

— Mama, pas mane gali svečių atsilankyti.
— Gerai. Vietos užtenka, — paskubomis atsa

kė Julija, nors dukters užuominą suprato tik už sa
vaitės, atvykus jaunajam Matukoniui.

Ne greitai Jasaičiai susigaudę, apie ką šneka du 
jauni žmonės, pavakarop tėvus ant vejos kiemelyje 
pasisodinę. Seniai žvalgėsi, ausims netikėdami, o vai
kai pasakojimą kartojo be klaidos, nesimaišydarni, 
žodžiuose nesipindami.

Jie spėję vienas antrą pažinti. Jau apsipratę ir 
džiaugiasi, jaučiasi laimingais, drauge būdami. Ar 
negalėtų kartu likti visam laikui? Jų amžius nesąs 
vėjavaikiškai jaunas. Matukonis universitetą baigęs, 
dirbti pradėjęs. Tėvai žiną šiuos planus, džiaugiasi 
ir neprieštarauja. O kaip Jasaičiai? Ką jie sakytų?

.(Bus daugiau),



Atimti religija reikštu išplėšti man širdį
Kaip bedievinamas LI ’ ./zos jaunimas

Komunistams Lietuvoje užsi
mojus trumpu laiku sunaikinti 
“religines liekanas”, tačiau ne
gaunant laukiamų rezultatų, 
spaudoje pasigirsta balsų, ragi
nančių palikti nuošaliai “religi
niais prietarais” apsikrėtusią 
vyresniąją kartą, kuri sunkiai 
duodasi “moksliškai” apšviečia
ma, o visą dėmesį sukaupti į 
jaunimą, kuris yra komunizmo 
ateitis. Jaunimą reikia išugdyti 
taip, kad jis būtų ne tik ko
munistinis, bet ir bedieviškas.

Mokytojai turi skleisti ateizmą
Dar 1958. XII. 3—4 įvykęs 

Lietuvos kom. partijos centro 
komiteto septintasis plenumas 
savo darbų tvarkoje turėjo tik 
vieną klausimą: politinio — idė 
jinio darbo stiprinimas mokslei
vijos tarpe. Ten buvo nustaty
tos naujos antireliginės propa
gandos gairės, privalomos vi
siems pedagogams. Jų vykdy
mas pavesta kom. partijai ir 
komjaunimui. Netrukus po to 
plenumo “Tarybinis Mokytojas” 
(1958. XII. 21) taip rašė:

“Moksleivių materialistinės 
pasaulėžiūros form avimas, 
mokslinis ateistinis auklėjimas 
— tai visų mokyklos pedagogų 
svarbus ideologinio darbo ba
ras. Ypatingai čia daug gali pa
sidarbuoti biologijos, fizikos, 
chemijos, istorijos ir literatūros 
mokytojai. Giliai, iš materialis
tinių pozicijų atskle’sdami gam
tos ii* visuomenės reiškinių dės
ningumą ir priežastingumą, mo 
kytojai kartu turi stengtis įti
kinamais faktais ir pavyzdžiais 
parodyti, kaip religijos tarnai 
absurdiškai mėgindavo iškrai
pyti mokslo tiesas ir pajungti 
jas liaudies tamsinimo tiks
lams. Kiekvienu atveju reikia 
parodyti mokiniams mokslo ir 
religijos nesutaikomumą, religi
jos reakcinį vaidmenį mokslo ir 
pažangos vystyme. Tokios me
džiagos galima daug rasti mo- 
kyk’iniame istorijos kurse, kurį 
dėstant negalima apeiti religi
jos. Juk per visą istoriją kata
likų bažnyčia suvaidino patį 
reakcingiausią vaidmenį. Čia 
negalima pamiršti ir šių dienų 
Vatikano politikos. Mokslinės 
ateistinės medžiagos labai daug 
gali rasti ir lietuvių literatūros 
mokytojas. Čia, žinoma, nepa
kanka, remiantis tik vienu ar 
kitu literatūriniu kūriniu, na-

grinėti kunigų ar kitų bažny
čios tarai} reakcinę veiklą. Rei
kia tokią medžiagą susieti su 
šių dienų gyvenimu, reikia de
maskuoti religijos šaknis, paro
dyti, kaip religijos tarnai visą 
laiką mulkino darbo žmones, 
laikydami juos tamsoje ir skie- 
pindami nusižeminimą išnaudo
tojams. Vykdyti ateistinį moki
nių auklėjimą gali daug padėti 
ir muzikos bei piešimo mokyto- 

, jai, kalbėdami apie žymiųjų me- 
nininkų gyvenimą. Nuo šio klau 

išimo neturi likti nuošalyje ir 
fizinio lavinimo mokytojai”.
Ateistinių pamokų pravediinas

Gavus tokias direktyvas, pa
sipylė spaudoje paskirų moky
tojų pasisakymai, kaip jie, va- 
duodamiesi tomis direktyvomis, 
praveda pamokas. Dėstant Ro
mos istoriją, esą, aiškinama 
krikščionybės atsiradimas. Jė
zaus legendos kilmė. Vidurinių 
amžių istorijos pamokose aiški
nama, kokiu būdu krikščionybė 
įsigalėjo pasaulyje ir kokį nei- 

i giama vaidmenį suvaidino toli
mesniame žmonijos vystymesi. 
Kalbant mokiniams apie atskirų 
valdovų politiką, nurodoma jų 
kėslai: su Bažnyčios pagalba į- 
gyvendinti grobuoniškus tiks
lus. O ir Lietuvoje, buržujams 

! valdant, katalikų Bažnyčia tu
rėjusi didelę įtaką Valstybės 
gyvenime. Fizinę geografiją dės 

| tant, aiškinant šaltinių kilmę, 
paminima ir mineraliniai šalti
niai, kuriuos kunigai skelbę 

I šventais ir stebuklingais dėl jų 
gydomosios galios. Kalbant apie 
jūros ir vandenų susidarynią, 
paneigiama dieviškas pasaulio 

I sukūrimas: žemė ir vandenynai 
patys formavosi be jokio sutvė- 

, rimo ir pan.
Šitokie vieši mokytojų pasi

sakymai ir aiškinimai, kaip jie 
vykdo kovą su “religiniais prie
tarais” praktikoje mokinių tar
pe vad. “mokslinėmis” priemo- 

i nėmis, turi du tikslu: pačiam 
mokytojui įsigyti ateisto vardą,

"MAŽOJI EUROPA"
(Atkelta iš 3 pusi.)

Tačiau vienybė, kurios lyderis 
liktų Amerika — jai vadovavi
mas priklauso nuo pat pokario 
metų ir kitaip sunku padėtį įsi
vaizduoti, nes iki šiol Amerika 
buvo išgelbėjusi Vakarų Euro
pą ir yra už ją yra gerokai stip 
resnė — ir kurioje kontinentinė 
Europa turėtų didesnį negu iki 
šiol balsą Atlanto Sąjungos po
litikos formavime.
ili(it*uitiiiimimiiiiiiililiiiiiiiu>'U' *

VARGAS SU ELEKTRA?
— Perdega kamščiai-“fuses” ? 

Skambinkite bet kuriuo laiku —
Lake town Electric co.

5656 S. Kenneth Avė. RE 5-2040
'tnuiuiiiiiiiimiiiiiiliililiHiiitiiiiiu

ELECTR0TĮIC5iūflinfl
TV-RAO13AI -3UOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 
ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTES 
EL. VIRT. PRIETAISAI - LAIKRODŽIAI 

Viskam žemiausios kainos Ir garantija

13321 S. Haisted St - CLIFFSIDE4-56651

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ’’iimiiiiiiiiimiiiiiii!iii>
Gražių vizitinių kortelių 

biznieriui-profesionaiui
reikia

D R A U G A k

spausdina tokius dalykėlius, 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS

4545 VVest 63rd Street 
CHTCAGO 29 1LLINOTP

Skambinkit LUdIow 5-9500
lllllllllillllllllllllilllllllllliillllllllllllllllll

DR. V. MAR. o skaitytojams — paskatinimas 
, panašiai elgtis.
I
' Religijos negalima sunaikinti
1 Tačiau ir tie uolieji mokyto- 
ijai taip entuziastiškai išdėstę 
savo “mokslinį” švietimo dar
bą, dažnai nusiskundžia, kad 
darbo vaisiai visai ne tokie, ko
kių buvo galima laukti. Pvz.

I mokytoja M. Germanienė “Ta
rybiniame Mokytojuje” (1960 
m. Nr. 11) nusiskundžia, kad 
“mūsų sąlygoms, kur religija 
giliai per amžius buvo įleidusi 

! šaknis į žmonių buitį, šis auklė 
jimas nėra lengvas ir papras
tas”. Mokiniai, išklausę moky
tojo aiškinimų, dažnai klausia: 

(Kodėl pas mus persekiojama re 
ligija? Tenka vėl viską aiškinti 
iš naujo. Ypačiai, esą, sunku iš
aiškinti mokiniams visų religijų 
tikėjimą į sielą ir pan.

Kad tokio darbo vaisiai tik
rai buvo menki, matyti iš 1961 
m. pradžioje Vilniuje sušauktos 
mokytojų konferencijos, kurioje 
Sniečkus kalė mokytojams, kad 

i vienas svarbiausiųjų mokytojo 
uždavinių — išugdyti ateistus.

; Mokytojas, bet kurioje mokyk
loje dirbąs, bet kurį dalyką dės- 

itąs, turi laikyti svarbiausiu sa
vo uždaviniu — suformuoti mo
kinių materialistinę pasaulėžiū
rą ir išugdyti tikrus ateistus. 
Kiekviena pamoka turi būti pa
skirta išrauti religinius prieta
ras ir įkalti į mokinių sąmonę 
principus, pagal kuriuos jie ma
terialistiškai suprastų gamtos 
ir socialinį gyvenimą. Slvarlfou, 
esą, mokiniuose išugdyti puola
mąjį ateistinį charakterį, suin
tensyvinti šį darbą visose mo
kyklose, pagerinant ateistinį 
auklėjimą ne tik mokinių, bet ir 
jų tėvų.

Ateistai turi būti kovotojai

Patys moksleiviai neprivalo 
liktis vien pasyvūs mokytojų 
dėstymo klausytojai. Jie turi 
tapti aktyvūs ateistai — kovo
tojai. Tam tikslui, be bendrųjų 
pamokų, kurių kiekviena paver
čiama ateizmo dėstymu, nengia- 

|mi moksleiviams specialūs ateiz
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Centrinė Mannerheimo gatve Helsinky, kur įvyko jaunimo 
demonstracijos.

skfor SUNNY BROOK
you’ll likę everything about it
n

Kokia degtinė Jums patinka?

švelni ir lengva?
PIRKITE “STRAIGHT” 0 00 4/5 *

švelni ir ekstra lengva? 
PIRKITE “BLEND” °-00 4/5 <lt-

ttD SUNKY BROOK DIST. CO., lOUISVILlf, KY, KENTUCKY STRAIGHT BOURBON VVHISKEY 8G PROOF. KENTUCKY BLENDED WHISKEY 86 PROOF. 65% GRAIN NEUTRAL SfifflV

1 .E. Daudelin, buvęs Florists Te-
; leg'raph Delivery Assn. pirminin- 
į kas, pasiuntė per Telstar satelitą 
i gėlių iš Minneapolio j Paryžių, 
I kur šiuo metu atostogauja jo 
i kaimynas Dunn.

m o kursai, specialios paskaitos, 
kurių tikslas — paruošti ateis
tus — kovotojus. Tam tikslui 
mokyklose įrengti “ateistų kam 
peliai” (“raudonieji kampeliai” 
jau užmarštyje). Kaip jie atro
do, matyti iš 1961 m. “Tiesos” 
148 nr., kur aprašyta Judrėnų 
vid. mokyklos toksai “kampe
lis”:

“Įeiname į mažą kambarį, pa 
puoštą paveikslais, diagramo
mis, laikraščių ir žurnalų iškar
pomis, manifestais, kur aiški
nama pasaulio kilmė. Tai ateis
tų kampelis. Čia susipažįstame 
su ateistų grupės veiklos pla
nais, su jų dienoraščiu, su su
rinkta medžiaga apie “stebuk
lingų ir šventų” vietų istoriją. 
Kas dvi savaitės išeina sieninis 
laikraštis “Šalin prietarai!”. 
Kiekvienas būrelio narys kartą 
metuose paruošia paskaitą, ku
ri aptariama ir išdiskutuojama 

f grupės susirinkime. Geresnės 
| paskaitos rekomenduojamos pa 
skaityti viešai žmonėms. Taip at 
sirado paskaitos Z. Toleikytės, 
A. Viduvytės, E. Pačiutės ir ki
tų jaunų ateistų apie pasaulio 

| “sutvėrimą”, apie “šventuo
sius” ir “šventas vietas”, apie 

j dangų ir žemę ir kit. Paskaitos 
turėjo didelio pasisekimo tarp 
mokinių ir vietos gyventojų”.

Net ir meninės moksleivių 
brigados įtraukiamos į kovą su 

1 religiniais prietarais”. Kai Vil- 
Iniaus “Tiesa” suruošė “meninių 
1 agitbrigadų” ■ konkursą, kai ku
rių rajonų tokias “agibbriga- 
das” tikrinant paaiškėjo, ką jos 
nuveikę. Pvz. Žiežmarių vid. mo 
kyklos brigados programa skir 
ta išimtinai kovai su “religi
niais prietarais”. “Jiems neblo
gai pavyko parodyti bažnytinių 
stebuklų kilmę, išjuokti tuos, 
kurie mėgina derinti mokslą ir 
religiją”.
Antireliginė literatūra mažai 

skaitoma
Nors antireliginės literatūros 

labai daug prigaminta, !bet, ma
tyt, ji menkai perkama, dar ma 
žiau skaitoma. Todėl paskutiniu 
metu imta rengti mokyklose ko 
lektyvinis (mokytojui vadovau
jant) tokios literatūros skaity
mas. Pvz. J. Ragausko veikalas 
“Ite Missa ėst” išsiuntinėtas į 
visas mokyklas. Mokytojams į

sakyta drauge su mokiniais jas 
perskaityti, išnagrinėti.

Kad mokytojai savo darbe 
neapsileistų, kom. partijos cen
tro parinkti revizoriai važinėja 
po Lietuvą ir, sukvietę mokyto
jus, egzaminuoja, ką nuveikę 
kovoje su “religiniais prieta

DRAUGO

SLOVAK PARKAS labai lengvai pasiekiamas iš Chicagos pusės. Reikia 
važiuoti Archer Avė. (4-A keliu) į pietus iki 119 St. Ant kelio 4-A bus 
padėta Draugo pikniko rodyklė.

Pikniko metu veiks sumanių šeimininkių vedama virtuvė, turtingas bu
fetas, virtuvė mažiesiems su lengvais gėrimais ir kitais skanumynais.

Ypatingai bus malonu su draugais praleisti laiką modernioje kavinėje, 
kurioje bus galima gauti ne tik skanios kavos, bet ir įvairių saldumynu ir 
kitos rūšies išgėrimų.

Be to, kavinės salėje gros orkestras, todėl mėgėjai galės smagiai pasi
šokti. Taip pat piknike bus galima laimėti daug vertingų dovanų. Atvykę 
į pikniką su parkinimo bilietu turės progą laimėti radijo aparatą.

T r a cinis

IŠVAŽIAVIMASI

PIRMADIENĮ, RUGSĖJO 3 D. (LABOR DAY), 1962

(Toje pačioje vietoje, kur ir pernai buvo)

S L OV A K GROVE
"•rie 119 St. ir Archer Avė. (arba 4-A kelio) Lemont, III.

AUTOBUSAI j “DRAUGO” PIKNIKĄ IŠVAŽIUOJA SEKANČIA TVARKA:
1) Nuo šv. Jurgic bažnyčios — 33rd ir Lituanica Avė. 11:00 vai.. Bilietus galima gauti pas 

Mrs. Samienę Elzbietą, 3442 So. Union St. Telephone: VI 7-5073.

2) Nuo Šv. P. M. Gimimo bažnyčios — 68th ir Washtenaw, 11:00 vai. Bilietus galima gauti 
pas Miss Oną Ivinskaitę, 6821 So. Maplewood St. Telephone: HE 4-3063.

3) Nuo Šv. Kryžiaus bažnyčios — 46th ir Hermitage, 11:00 vai. Bilietus galima gauti pas
Mrs. Petronėlę Turskienę, 4629 So. Hermitage Avė., Telephone: YArds 7-6053.

4) Nuo Šv. P. M. Nekalto Prasidėjimo bažnyčios, 44tli ir Fairfield, 11:30 vai. Bilietus ga
lima gauti pas Mrs. H. Širvinskienę, 4541 Sc. Rockvvell. Telephone: LA 3-4841.

PASTABA: Autobusai grįžta iš pikniko aikštės į Chicagą 6:30 vai. Šiais autobusais gali 
pasinaudoti ir kitų kolonijų lietuviai, todėl patartina bilietus iš anksto užsisakyti pas nu
rodytus asmenis.

t -
Kelrodis į DRAUGO pikniką Slovak Grove

rais”, moko juos, kaip auklėti 
jaunimą ateistinėje dvasioje.

Vilniaus radijas specialioje 
moksleiviams skirtoje laidoje į- 
sivedė atsakymus į tariamus 
moksleivių klausimus iš religi
jos srities. Jei tai iš tikrųjų bū
tų moksleivių statomi klausi

d i

mai, tai jie rodytų, kad jauna 
siela yra nerami, nepatenkinta 
dėstomąja “išmintimi”, vis grįž 
tanti prie tų pačių klausimų: 
Ar yra Dievas? Ar žmogus turi 
sielą? Kas buvo Kristus? Kokia 
Evangelijų kilmė? ir pan.

(Bus daugiau)

%



LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
MASINĖ LIETUVIŲ ŠVENTĖ

Šv. Kazimiero bažnyčios pa
rapijos komiteto suorganizuoto
ji Lietuvių diena rugpiūčio 19 
d., sekmadienį, sutraukė tūks
tantinę lietuvių į Breakfast klu 
bo patalpas.

Pagrindinis šventės kalbėto
jas buvo teis. Stasys Paltus, 
kalbėjęs tema “Lietuviškos pa
rapijos santykis su plačiai su
prantama lietuvybe”, pažymėjo, 
kad lietuviškos parapijos suvai
dino ir tebevaidina stambiausi 
vaidmenį lietuvybės išlaikyme 
už Lietuvos sienų.

Šioje šventėje buvo įdomus 
sumanymas išstatyti Los An
geles lietuvių dailininkų mėgė
jų kūrinius. Parodoje dalyvavo 
Rūta Lee, Ona Račkuvienė, A. 
Variakojienė, A. Žaliūnas, R. 
Kalvaitis, T. Yakutis, C. Yode- 
lis, J. Andrašiūnas, S. Rauber- 
tas ir S. Babušis.

Išstatytus paveikslus vertino

publika. Pagal surinktus balsa
vimo lapelius pirmą ir trečią 
vietą gavo S. Raubertas, antrą 
C. Yodelis.

Nors ir labai norėjau, tačiau 
tenka atsisakyti vertinti mūsų 
meno mėgėjų darbus, individua
liai apibrėžiant dalyvius, kurių 
kūriniai tikrai verti platesnio 
garso ir atidaus, studijinio dė
mesio, bet paroda nebuvo indi
vidualinė, bet anoniminė. Ne- 

I buvo ir katalogo, pagal kurį 
j nustatytum autorių, kurių var- 
• dai buvo rūpestingai užmaskuo 
ti paveikslo drobėje, 

j Yra darbų beviltiškai sustin
gusių, iš kurių lengva suprasti, 
kad autoriui terūpi tik scenos 
vaizdavimas su rutinos teptu- 

i ku. Tačiau, kas ypatingai ver- 
I tinga, daugelis drobių byloja a- 
' pie tikrą poveržį rasti, užkariau 
i ti, išreikšti.

Šventės meninėje dalyje pa
sirodė solistė Daiva Mongirdai-

Los Angeles jaunųjų ansamblis, vad. O. Razutienės, išpildęs visą 
eilę tautinių šokių parapijos surengtoje Lietuvių dienoje. An
sambliečių tarpe matyti: antras iš kairės kleb. J. Kučingis, muz. 
Br. Budr'iūnas, aktorė Rūta Kiknonyte, O. Razutienė ir solistė 
D. Mongirdaitė. (Nuotr. L. Kančausko)
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JUBILIEJUS

Širdis gyva po gyvio 
mirties

. Cornell universiteto profeso
riai dr. Pr. Rėdo ir dr. Fr.

Rugpiūčio 26 d. Englewoode, Englewoode. Laisvas valandas Glenn nustatė, kad nugaišus
jūrų kiaulytei, dar galima at
gaivinti jos širdį 15 minučių

tė, televizijos aktorė Rūta Lee , matiškas. Lietuviai dažnai gai- 
Kilmonytė, jaunių šokėjų an
samblis.

Jaunių šokių ansamblis, ku-

' Fla., Šv. Rafaelio bažnyčioje,1 praleidžia bežvejodamas ir be- 
1 kun. Kazimieras Skripkus lai-' ilsėdamas tyrame ore. Nors yra 
kys iškilmingas padėkos mišias, jau 93 metų, bet dar jaučiasi laikotarpyje. Jeigu tas pats 
prisimindamas savo 93-jį gim-1 stiprus ir pilnas humoro. i paaiškėtų ir žmonėse, tai dar
tadienį ir 70 metų kunigystės „ ,_v. nr, . būtų laiko tarpas, kurio metu
jubiliejų. Į šias retas iškilmes T Rugpiucio 26 dienos iškilmes mirus vienam žmogui būtų ga
iš Pittsburgho išvyko kun. Juo-, bus tlkrai re.tos lskllmes, bene lima j0 širdj atgaivinti perso- 
zas Skripkus, tikras jubiliato Pirmos tarP lietuvių kunigų. La- dinimui į kitą, turintį nepatai- 
pusbrolis. Antrasis pusbrolis, • bai retas kumSas tesulaukia somaį liguistą širdį.
a. a. Aleksandras Skripkus, yra j deimantinio jubiliejaus, gi mu- . ..............................................
buvęs pirmuoju šv. Kryžiaus! jubiliatas lengvai susi au e, TELEVIZIJAS 

klebonu dar ir antroJ°- Visagalio raa- 
Linkaus lonė telydi jubiliatą ir ateityje,

pirmtakūnas. | kajP Pe" šiuos septynius
I dešimtmečius kunigystes apas- 

Jubiliatas yra gimęs Lietu-į talavime
voje, 1869 m. rugpiūčio 30 d., '

parapijos, Chicago, 
a. a. kun. Aniceto

ir lygiai po 23 metų, 1892 m.
įšventintas 
Amerikon 
Westville,!

Ii, kada Rūtai tenka filme ar ru»P- 30 d., buvo 
televizijoje ne jos prigimčiai k™igu- Atvykęs 
tinkamos ro es. Musų jaunoji R a ijoj6; kur pastatėl
aktore, pagal jos veido struk- gra-ią mokyklą Po vienuolikos 
turą, pagal jos balso tembrą la-1 meįų nuvyko į Detroit, Mich., 
biau skirta dramatiškoms ro- ' ir gia per šešis metus pastatė

Teis. S. Paltus Los Angeles lietuvių parapijos Lietuvių dienoje, 
publikai pristato aktorę Rūtą Kilmonytę. (Nuotr. L. Kančausko) i

riame dalyvauja D. Barauskai
tė, I. Dantaitė, V. Dičiutė, B.
Kazlauskaitė, E. Motiejūnaitė,
R. Motiejūnaitė, B. Pakalnišky- j lems. Lengvapėdiškos rolės fil- ' dvi bažnyčias ir vieną parapinę
tė, A. Narkevičiūtė, D. Razuty- 
tė, V. Rėklaitytė, L. Stančikai- 
tė, D. Steikūnaitė, D. Tamulai-

Saugiausia automobilių 
spalva

Ištirta, kad automobilių spal
va yra saugiausia mėlyna arba

me neatskleidžia visų jos talen- | mokyklą. Nuo 1921 iki 1940 SeĮtona- saugiausia gi yra
to galimybių. 

Solistė Daiva
! klebonavo Šv. Juozapo parapi- 

Mongirdaitė, i joje, Binghamton, N. Y. Išėjęs
tytė, V. Radvenis ir V. Vilimas, kuriai akompanavo Ruth Buell, į altariją (jau 71 metų am- 
mokytojos O. Razutienės ir jos 1 padainavo keturius lietuvių kom žiaus) dar pagelbėdavo Šv. 
talkininko G. Radvenio priežiū-! pozitorių kūrinius: Dobilėlį —Į Kristoforo bažnyčiai. Tik prieš j 
roję, pasirodė kaip puikus ir Vanagaičio, žvaigždutę— Dva- P°ra metU> gavęs iš vyskupo Į 
pakankamai brandus vienetas. 1 riono, Išdykusį rudenėlį — Bud- , Aidimą, išvyko poilsiui į FJori- 
Ne he reikalo publika taip entu-1 riūno ir Mano gimtinę — Kača- [
ziastingai atlygino katučiais, o Į nausko. Antrame pasirodyme 
Razutienę klebonas J. Kučingis 1 solistė atliko tris operines ari- 
pakvietė tarti porą žodžių. jas iš Rimskio - Korsakovo, Mo

dviejų spalvų — mėlynos ir gel 
tonos kombinacija. Apie tai 
skelbia AMA News, American i 
Medical Assn. laikraštis.

M O VI NG
dą, kur gyvena savo privačiuo- r šERENAS perkrausto bldus 
se namuose, netoli Lemon Bay, ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 

leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

piūčio 28 d. 8 vai. 45 min. va
kare.

Julija Šlekienė su savo vyru 
apsigyvens nuosavame, tik ką

Šokių ansamblis pašoko Žio- zarto, Puccini kūrinių ir popu- 
gclį, Kepurinę (mergaičių šokį) barų Arditti valsą Bučinys, 
ir Lenciūgėlį (vyro partija V ĮdomU; kad soligtė padainavo
Radvenis). ! ariją iš “Sadko” (Rimskis - Kor

Iš tų šokių gal efektingiau-' gakovas) kuri vra skirta ten0. i užbaigtame statyti name. Ant-
sias buvo mergaičių pašokta Ke 1 . • ’ , ' hllvn n t rasas toks: 154 Bolton avė.,° 1 rui ir savo laiku buvo rusų te-
purinė. Puikiai suderinti plas- nor<J Sobjnovo šedevras. 
tiskieji judesiai buvo pilni jau-
nos gracijos. Manevrai su šiau
dinėmis kepurėmis reikalauja y- 
patingos darnos ir tikslumo. Vis 
kas tai praėjo be priekaišto. Šo 
kiams akompanavo pianistė O- 
na Barauskienė, pritariant a- 
kordeonu p-lei Radzevičiūtei.

Televizijos aktorė Rūta Lee 
Kilmonytė pasirodė su J. Tys- 
liavos poema “Lietuva”, kurią 
ji puikiai padeklamavo. Rūtos 
balsas pagal savo prigimtį dra-

MŪS KOLONIJOSE
> - ■r-t -.M j* -i J .-z.JTlTnrf '
NEWARK, Ohio

Atvyksta iš Lietuvos
Julija Šlekienė, gailestingoji. 

sesuo, atvyksta iš Lietuvos pas

Newark, Ohio.
Julijos Šlekienės atvykimas 

išsirūpintas paties kvietėjo.
Nuo bylos pradžios iki pačios 

Julijos Šlekienės į Ameriką at
vykimo, pareikalauta virš 2 me
tų. K.

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

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

Tel. HEmlock 4-2418 
7,59 So. Maplewood Avė., 

Chicago 29, IU.

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMIAUSIU NUOŠIMČIU

NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ

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

Turtas $82,000,000.00

IR G. I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

• Taupykite STANDARD FEDERAL 
—stipriausioje Chicagos taupymo 
Bendrovėje, kur jūsy santaupos 
yra apdraustos-—saugios Ir neša 
dividendus.

Atsargos Fondas $7,500,000.00

M O V ! N G
Apdraustas perkraustymar 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
8415 S. Lituanica Avė 

Tel. FRontier 6-1882

Dvi automobi

liams pastatyti 

aikštės jūsų 

patogumui

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos 
mėnesio dienos

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

Trečiadieniais nedirbama.

JUSTIN MACKIEWICH Sr. 
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEWICH Jr., 
President

STANDARD
FEDERAB SAA'INGS

AND LOAN ASSOCIATION 
4192 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois 

VI rainio 7-1 141

cm

Julija šlekienė

savo vyrą, buv. Lietuvos ka
riuomenės kapitoną Petrą šle
kį.

“STABENA” Belgian World 
Airlines orlaivis, kuriuo atvyks 
ta Julija Šlekienė, atskrenda į 
Columbus, Ohio, aerodromą rug

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

paprastas lr spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje $8.00, 
už dirbtuves darbą.—$10.00 lr da
lys. Pigios paveikslinSa lempos.

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

fniniiniiimniiniinninuiiiiiiiininninn

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, etc.
3237 W. 63rd St., Chicago 29, DI.

Tel. 434-4660

GKAIlIVSkAS
J. G. TELEVISION CO.

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

Auto Ištepimas

RUGI’ICCIO IR RUGSĖJO MEN. 
Jūs nesate įpareigoti ką nors pirk

ti, tik atsineškite šį skelbimą.

WESTERN AUTO SALES 
& SERVICE

4318 S. VVestem Avė., LA 3-1790 
— D — Sav. Steponas Ščerba

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

Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas 

2202 W. Cermak Road Chicago. III. VIrginia 7-7747

SUTAUPYKITE NUO $500 IKI $1OOO
ANT NAUJO AR VARTOTO AUTO! «

Balzekas Motor Sales, Ine.
D I R E C T FA.C T, ORY DEALER FOR:

CHRYSLER - Imperial — PLYMOUTH - Valiant — STUDEBAKER - Lark
300 gerų vartotų automobilių. Labai nužemintom kainom. Galima pirkti be pinigų.

BALZEKAS MOTOR SALES, 4030 Archer Avė., VI M515
Didžiausia ir teisingiausia Automobilių įstaiga Amerikoje

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga su dviem kie
mais automobiliamB 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 GRovehill 6-7575



6 DRAUGAS, antradienis, 1962 m. rugpiūčio mėn. 28

Mk

Bėgti arba čiupti jautį už ragų

(Atkelta iš 1 psl.)

Pasitarimų įkarštyje atėjo ži
nia, kad Kongo centrinė vyriau 
sybė nutarė parengti naują kon 
stituciją. federacinės valstybės 
tipui ir paprašė ekspertų jai 
parengti. Šiuo metu tą darbą 
Konge jau dirba J. Tautų pa
telkti 4 ekspertai.

Kadangi, U Thant nuomone,
centrinė Kongo problema yra į 
Katangos provincijos vadovy- į 
bės užsispyrimas likti atsisky
rus, tai problemai išspręsti rei
kia paspausti Tshombe visomis ; 
priemonėmis, išskyrus tuo tarpu 
kariškas, tačiau nė Washingto- i 
nas, nė Londonas, nė Paryžius I 
tokių įgaliojimų U Thantui ne- i 
nori duoti. Jis betgi savo pa- į 
siūlymus yra pasiuntęs tų vals
tybių vyriausybėms, kurios ga-. 
lėtų Tshombe paspausti ir jam i 
padėti apsispręsti už grįžimą į 
Kongo valstybę, kurios konsti
tucijai jis galėtų pritarti. Apie 
tuos pasiūlymus J. Tautų kori
doriuose būta daug gandų, ku
rie tačiau dabar paties U Thant 
yra išsklaidyti oficialiai paskelb 
tu pareiškimu. Pradžiai U Thant 
yra numatęs tokį planą:

1. Rengiama nauja Kongo 
konstitucija federalinės valsty
bės tipui. Visos provincijos ir 
politinės grupės paprašytos pa
reikšti savo nuomones. J. Tau
tų patelkti ekspertai jau pra
dėjo darbą, kuris turėtų būti 
baigtas per 30 d.

2. Reikia naujo įstatymo, tvar 
kančio pajamų paskirstymą tarp 
centro ir provincijų vyriausy
bių; taipgi reikalingas susitari
mas dėl svetimos valiutos pa
naudojimo. Centro vyriausybė 
tokį įstatymą turi pateikti par
lamentui pirma susitarusi su 
provincijomis.

3. Kol tas procesas bus įtei
sintas, centro vyriausybė ir Ka- 
tanga turi susitarti laikinai pu
siau dalintis iš importo ir eks
porto muitų bei kasyklų konce
sijų gautomis pajamomis, o vi
są svetimą valiutą perduoti tvar 
kyti tam tyčia sukurtam orga
nui, kuris kontroliuoja svetimos 
valiutos panaudojimą ir Katan- 
gai duoda bent 50% tos sumos, 
kuri yra atsiradusi iš tos pro
vincijos ūkinės veiklos.

4. Centro vyriausybė tuojau 
kreipiasi į Tarptautinį Moneta
rinį Fondą, prašydama tuojau 
jai parengti visą kraštą apiman
čią piniginę sistemą.

5. Kongo armija turi būti 
viena. Centro vyriausybės, Ka
tangos provincijos ir Jungt. Tau 
tų atstovai (po vieną iš kiek
vienos vietos) per vieną mėne

sį turi parengti integracijos pla 
ną. o per kitus 2 mėn. planą į- 
vykdyti.

8. Tik centrinė vyriausybė tu 
ri savo atstovus užsienyje.

7. Susitaikymo faktui pabrėž
ti, centro vyriausybė pertvarky- 
tina, įtraukiant visų politinių ir 
provincinių grupių atstovus. Po 

i litiniai kaliniai amnestuojami. 
Visi turi padėti J. Tautoms tą 
planą įvykdyti.

Cia minėtam planui jau yra 
pritaręs premjeras Adoula, jis 
turėtų būti priimtinas ir Tshom 
bei. U Thant ragina ir visus 
Jungtinių Tautų narius jį parem 
ti jokios sau naudos nejieškant.

Deja, vienas iš jų, Ghanos dik 
tatorius Kwame Nkrumah, laiš
ku Adoulai ir per spaudą ragi
na kongiečius kratytis federaci
nės konstitucijos, nes tai esanti 
kolonialistų kilpa Kongui paverg 
ti. Net pastaruoju laiku auto
nomijos noras visur Konge yra 
sustiprėjęs, todėl Lumumibos 
globėjui vargu ar pasiseks kon
giečius nuo to kelio benusukti, 
tuo labiau, kad autonomijos pro 
vincijoms sąjūdis turi tokį ko
votoją, kokiu yra pasireiškęs 
Maurice Tshombe.

Kad Jungt. Tautos nesubank 
rutuotų finansiškai ir politiškai, 
Kongas turi tapti rimta valsty
be. To reikalauja Afrikos atei
tis.

BERANKIS, BEKOJIS BAIGĖ 
UNIVERSITETĄ

San Francisco universitete 
gavo filosofijos bakalaureatą 
Harold D. Klatt, kuriam Oki- 

1 navos kautynėse 1945 m. pa
trankos sviedinys nutraukė a- 
bidvi kojas ir didžiąją dalį abie
jų rankų. Porą metų išbuvęs 
ligoninėje, jis buvo išleistas su 
dirbtinėmis galūnėmis. Dabar 
jis turi 45 m. amžiaus, yra tė
vas penkių vaikų ir džiaugiasi 
ne tik gavęs universiteto diplo
mą, bet ir suradęs tikrąjį katali
kų tikėjimą, padedant tėvams 
jėzuitams. Jis sako: “Tai atsklei 
dė man gyvenimo prasmę ir da
vė naują kryptį, pakeitusią ma
no charakterį”.

LABDARIŲ SUVAŽIAVIMAS
JAV Šv. Vincento a Paulo 

draugijos suvažiavimas įvyks 
rūgs. 14 -18 d. Atlantic City, 
N. J.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI) BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1030

current dividend on investment bonus
4%% DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų investmento bonus mokame 4’/Į% dividendų kas pusmetį ir 

dar išmokėsime po 14% už kiekvienus metus, 4 metams praėjus. 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, lLLINpIS 
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:30 p. p. 

Trečiad. uždaryta: ketvirtad. 9 v. r. — S p. p.

..... ..... ..... .
Kas tik turi gėrę skonį, 

Viskę perka pas Lieponį!

IIIIIVII PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE; 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARŲUETTE PK., 6211 S. VVestern, PRospect 8-5873

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

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

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

MIDLAND
SAVINGS

4840 Archer Avė. • Chicago 32

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
2-jų butų mūro namas, 2 po 4 Mūro rezidencija. 6 kamb. spalvo- 

kamb., arti parko. Naujas alyva šild. 'ta virtuve, išbaigtas rūsys, 2% v-o- 
Garažas. $ 1 9,700. nios, gazu šildymas, karpetai, “tirė

ti kamb. mūras. Arti mūsų ofiso, place”, 40 p. lotas. $24,000.
Aukšta pastoge. Yra valgomas. Gele- 1 e m. 6 kamb. mūrin., alum. lang., 
žinė tvora. $22,000. saus. jrengt. rūsvs. garaž. $22,750.

4 butų mūras. Apie $5_,000 nuo- aukšt., 10 m. mūr. 5 ir 3
mos. Garažas. Rinktine vieta, kamb., gazu šild. garaž.. sausas rū- 
$37,800 _ sys prie parko, $27,800.

5 budi mūras. $5,500 nuomos. Vie- ■
nas 6 kamb. butas ir 4 po 3 kamb. 1 Taverna. Nauja, modern. didele. 
Marųuette Pke. $47,800. Vieta, kur judėjim. ir biznis, 4

6 butų mūras po 4 kamb. ir po 2 (kamb. būt. Prašo $34,900.
mieg. kamb. Apie $7,000 nuomos. ; 1ĮĄ aukšt. mūr. 6 ir 3 kamb. alyv. 
Kaina, $52,000^ _ šild., .mūr. garaž. $24.600.

<> kamb. mūras ant kampo, muro i prjCg parką maisto prekyb. duoda 
garažas., gazu sūdymas. $20,000. _ $50,000 met. pajamų, 2 aukš. liuks.

Pajamų bungalotv — mūras, 6 ir a^ld. ?3g>500.
3 kamb. Gazu sūdymas. Arti musų. .
$19,000. ' Brighton Pke. 3 būt. mur. atskir.

Aukštas paloeius. Prie parko mū- Sild., geros nuomos. $22,900.
Kitur; geras 3 aukšt., 3 būt. mūr, 

garaž.
ras — 2 butai po 8 kamb. ir dar 4 
kamb. butas. 75 p. lotas, 3-jų auto tvirt. statyba, alyva šildym, 

$355 nuom., kaina $27,000.mūr. garažas. įmokėti. $12,000.

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 7lst St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534
2 butų mūras, 5x8, naujas šildy- Mūras, 5 kamb. Gage pke. ant pla-

mas gazu, kilimai, plytelių vonios, taus sklypo, naujas šildymas gazu, 
garažas. $27,000. naujas stogas, apsaugotas nuo pot-

8 metų mūras, 2 po 4%, iškelti vynio rūsys, garažas. Švarutėlis kaip 
vamzdžiai, kilimai abiejuose butuose, seklyčia. Tik $17,500.
Pl3tUbum1mūraSMšiltom1^ • Gra2i mŪI° rezidencija, 3 mieg.,
te®,, voni™“ ga’ražls? $ll.4g0C ’ dilimai. šildymas gazu, įrengtas rn-

Medinis, 2 po 5, platus sklypas, Stažas, platus
karštu .vand. šildymas alyva, pilnas SKiypas. $zi,buu
rūsys, garažas, Gage p. $16,500.

Gražus mūras. 3 butai, alum. lan
gai, apsaugotas rūsys, garažas, pui

ki vieta M. parke. Geros pajamos, 
tik $32,500.

Dailus 2 butų mūras, 5 ir 4, gara
žas, M. Parke. Teirautis — nebran
gus.

3 mieg., beveik naujas mur., kili
mai, apsaugotas ir gražiai įrengtas

3 mieg., lik kelių metų mūras, ki
limai, šildymas gazu, alum. langai, 
garažas, virš 40 p. sklypas, M. Par
ke. $23,750.

6 kamb. Kilimai, šildymas gazu, 
alum. langai, garažas, blokas nuo 
mūsų, tik $15,800.

12 metų—5 kamb., exp„ koklinės 
plytelės, alum. langai, garažas, pla-

♦ ♦ ♦ ♦♦♦<>♦’
REAL ESTATE

► ♦ » ♦♦♦♦♦♦♦ »♦ ♦ ♦♦ ♦

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
Mūrinis 2x4 Lį naujas. 2 šild. gazu, 

rūsy parengta vieta butukui, 71 ir 
Washtenaw, $38,900.

Mūrinis 6 kamb. perdarytas j 2 
mažus butukus: 2 virtuvės, 2 vonios, 
2 garažai, 30 p. lotas, sav. butas ir 
$92.00 nuomos, 63 ir Rockvvell, tik 
$18,600.

Mūrinis C kamb. 3 mieg. arti Ma
ria High, naujas gazo šid., garažas, 
30 p. lotas, $1 7,700.

Medinis 8 kamb. Brigtlion p., 30 
P-

švarus, $10,300.
Mūrinis 3 Imtai ir mūro garažai 

prie 71 ir Rockvvell, vertas daugiau 
negu $27,900.

Mūrinis visai naujas 3 mieg., 69 ir
Oakley, $18,500.

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

Mūrinis 1 % a. 5 ir 3 viršuj, 2 bl. 
nuo M. parko, S17.S00.

Mūrinis 2x4 ir 2 rūsys, 30 p. lotas, 
naujos vonios, garažas, 65 — Camp-

lotas, namas gerai užlaikytas ir. bell, tik $20,000.

KAIRYS REALTY, 25CI W, 69ih StM HE 6-5151
6 butų mūr. po 5 kamb. 60 pėdų i 5 ir 4 kamb. Nauja alyva karštu 

sklypas. Mūr. garažas. Marąuette vand. šluma. Garažas. $15,500. 
Parko apylinkėje. $59,900. Į 3 |,ut mūrin 4__ 5

2 būt. pajam, medin.. 5 ir S 
kamb. viršuj. Plytel. vonios, 
šildym., garaž., arti įstaigos, nužem. 
kaina. $18,990.

6 kamb. mūrin,, arti 66 ir Rock
vvell, 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.

3, nauj. at-
rem., atskira gazu šiluma, garaž., 

gazu arįį 57 jr Campbell. Nužem. kaina. 
— $24,900.

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

2 bnt. mūr. 5% ir 5% (3 mieg.), 
5 metų senumo, “beisboard” šilu-

6948 S. Bell. 2-jų aukštų medinis, ' ma, užbaigt, rūsys. $41,900.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE - IHSURAHCE - NOTARY PUBLIC

VAL.: kasdien 9 v. r, iki 9 v. v., šeštad. ir sekm, 9 v. r. iki 5 v. p.p.
6455 So. Kedzie Avenue. Tel. PRospect 8-2233

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBE.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.

.... A**!***-
IŠNUOMOJAMA FOR RENT

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

3232 S. Lowe Avė.

Išnuom. didelis kambarys su 
atskiru įėjimu ir visais kitais pa
togumais, vyrui. GR 6-3069

PARDAVIMUI

rūsys, Šildymas gazu, šoninis įvažia- tus sklypas, galima įrengti kamba- 
vimas. Evergreen Pke. $20,900. rius viršuj. Gage pke. $19,500.

NERIS REAL ESTATE
6924 S. Western Avenue Telef. 471-0321

22 APART. MŪRAS, prie gražaus 
parko, modern. butai. $2,404 mėn. 
pajamų. Kaina tik 6.5 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. namą Brighton Parke.

ŠIMKUS

13 METU MŪR. REZIDENCIJA
Marąuette Pk. Naujai išdažyta. 42 

pėdų sklypas. 2 mašinų garažas. 
$18,000 arba geriausias pasiūlymas! 

ĮDOMU! — PIGU!
Prie 72-os ir Western 54 pėdų 

sklypas. 5 % kamb. aluminum apkal
tas namelis su 2 auto garažu. Tiktų 
ir naujai statybai.

geras investavimas
3x5 ir krautuvė, mur. arti 52-os 

ir Morgan. Viskas labai gerame sto
vyje. Nauja šildymo sistema. Alum.

$360REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC ^13 luto mūr gXrXs
4259 So. Manlewood Avė. men pajam^ $27,500.tfV. ’ 0 M£JJ PAJAMŲ
Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046 4x5 ir 4x4 — 2 aukštų mūr. Ci-

I eeroje. šildymas alyva. Naujas sto- 
jgas. Rimtas pasiūlymas nebus at- 
‘ mestas!

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

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji įvairaus dydžio____ _ _______ _ mūriniai

Pardavimui — riešuto medžio namai prie bažnyčių, vaikų darželio
valgomasis komplektas stalas (5 *r gimnazijos. Visi miesto patogumą . zo giluma, vargcviidsis BumpiciiLds suuab ju Ejjg senesnių namų mieste ir prie- 
ekstra lentos), 6 apmuštos kėdės, miesčiuose, ąžuolais apaugusiais, 
bufetas ir kabinetas indams, ori- Pasirinkimas komercinių, apartmen-
ginali kaina buvo $800. 2-jų da- investavimui farmos, žemės
lių aqua spalvos saliono komplek. sklypai su medžiais. Patogus susi- 
su užvalkalais. Už geriausią pa„ i siekimas.
siūlymą.

Telefonuokite GR 6-3683
į po 9-tos valandos ryto.

CONTRACTORS

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

Petrauskas Cousfructšon Go»
2523 W. 69th St. PR 8-3792

Dr. J. BRIEDIS—REAL ESTATE 
110 — 127 St., Lemont, III. 

(1-as ūkis j vak. nuo State g-vės) 
CL 7-7388

2-jų aukštų mūr, pajamų na
mas, 2 auto. garažas. Geram sto
vy YArds 7-7320

NAMŲ TAISYMO
KQNTR AKTORIUS'

Alumin. langai, durys ir langų stoge
liai įdedami papigintomis kainomis.

JUOZAS VENCKAUSKAS
5532 So. Hermitage Avenue

Tel. HE 4-0626, po 6 vai. vakaro

DĖMESIO !
■i^įjgĮįgS-T:

M O V S N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, 111

310%, 20%, 30% pigiau mokėsite® 
§už apdraudą nuo ugnies ir auto-^ 

; nobilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208’/2 West 95th Street 
Chicago 42. Illinois

gSTel- GA. 4-8654 fr GR. «-433#.(
•'A'-.'".

• TOOLMAKERS MAGHINISTS •
MACHINE OPERATORS

• Excellent Pay Steady Jobs '
NEEDED AT ONCE FOR lst AND 2nd SHIFTS

by this area’s Fastest — Growing Contract Shop.
“This is the largest and most modern Tool Shop in the 

entire Middle-West. — Many Company Benefits.”
(Additional ■ 15c per hour on 2nd shift)

Apply in person, write Dept. L or wire immediately to:

GULF COAST ENGINEERING 
AHD RESEARCH CORP.

and its Subsidiary
TENOVVELL SERVICE & MACHINE CO.

3201 W. Dalias Houston 19, Texas
EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

ST. JOSEPH’S SfOSPITAL IN CHIPPEVVA FALLS, WISCONSIN 
HAS IMMEDIATE OPENINGS FOR

Registered Nurses For Surgery
Or Trained Surgical Technician 

Also Registered Nurses, Licensed Practical Nurses 
for general duty in 180-bed hospital. Good salaries plūs 
differentials. Liberal personnel policies. Near by rooms and 
a.partments to hospital.

Laboratory Technician Registered 
Salary commensurate with experience. Write, apply, or call 
director of nurses, or phone for an appointment. Dept. L. C.

PA 3-5521 — Chippetva Falls, Wisc.

$18,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. VVAIbrook 5-6015

VILLA PARK. Turi būti parduotas 
10 m, senumo, permodeliuotas mūr. 
namas su prijungtu garažu. Sklypas 
55x180 p. 4 kamb. apačioj, 3 viršuj. 
Pajamų $130 men. 7 vaismedžiai. 30 
min. iki “Loop”. $29,000 arba duoki
te pasiūlymą. Įskaitomi ir baldai. 
Šiokiadieniais skambinti po 6 v. v. 
TE 2-6230.

Krautuvės patalpa su tavernos 
įrengimais, 5 kamb. užpakaly, karš
tu vand. — alyva apšild., 2 auto. 
garažas. Įkainuotas pardavimui. 8446 
S. Vineennes, St. 3-9287.

PARDUODAMAS PAJAMŲ NA
MAS. $27,500. 7135 So. Rockwell 
Street. Apžiūrėti galima tik susi
tarus telefonu: PR. 8-3281.

DĖMESIO I

Mūr. 4 kamb., 30 p. sklypas, Gage 
Parke. $1 1,000.

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par
ke.

Mūr. 2 ix> 4, Brighton Pke. $17,000. 
Mūr. 3 metų, 2 po 5% kamb.

Marąuette Parke.
Mūr. 5 ir 6 kamb. Brighton Parke.

$22,500.

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

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

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

Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas. 
S butai po 6 kamb. (8 miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 West 43rd Street 
Tel. CLiffside 4-2390

4936 W. 15th St., Cicero 
Tel. OL 6-2233; OL 2-8907

6 kamb. namas, garažas, sodas. 2 akrai ąžuolyno, 
naujas mūr. namas Lemont, mainys į apartmentą Chicagoje.

Bizniui patalpa ir butas $8,000,00.
6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1,500, įmokėti, už $16,600. 

Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajonė.
P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter St., Lemont, Iii., CL 7-6675

Marą. Park Mūr. 2x4, garaž. $20,900. 
Mūrin. 2 po 5 ir 4 k., garaž., §26,900. 
Medin. 2 po 6 k., garažas, $13,900. 
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

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

Gage Parke, arti Jaunimo Centro, 
parko, mokyklų ir bažnyčių už ge
riausią pasiūlymą turi būt parduotas 
7 kamb. mūr. rezidencija. Didelis 
sklypas. Ideali nuosavybė šeimai su 
vaikais.

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

CONTRACTORS

M M. M t. H

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

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

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Do\vnspouts, 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
■ ♦»»♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦«♦♦»»»<

6i/2% MINIMUMAS GAUNAMAS 
už Bažnytinių paskolų lakštus,

apdraustus rezervu
Nominalinė vertė: $100, $250, $500, 

$1000
Rašykit. Dept. NH 

IN STITUTION AL INVESTMENT CO. 
OF AMERICA

617 Te.vas St. Fort Worth ED 6-8972

HELP WANTED — MOTERYS

TUOJAU 
REIKALINGOS 

Fabriko Darbininkes
PIETINĖJE DALYJE

3:30 popiet iki 12 vai. naktį
Samdysime moteris 18 metų ir 

vyresnes lengvam surinkimo dar
bui maisto ir kosmetikos produk
tų fabrike. Turi būti švarios ir 
kalbėti angliškai,

6227 S. Ashland Avė.

MANPOWER, Ine.
TEMPORARY SERVICE

WAHTED YOUNG W0MEN 
fhaf likę sewing. 

Apply —
7752 S. Ashland Avė.

"TiW(TOŠ^p7m{TUNIT1ES

Savininkas parduoda pelningą 
restoraną ir likerių biznį. 3 butai 
po 4 kamb. Metinės paj a m o s 
$70,000—$75,0Q0. Agentai prašo
mi nesikreipti. ALbany 2-9408. 
Sekmad, uždaryta.

STA N KUSI
CONSTRUCTION C0. |

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St.
Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Street 
Tel. GRovehiil 6-7875 

> ♦ ♦ ♦♦♦ ♦

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

Vienintėliai 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

CONSTRUCTION C0.

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

•HI ‘6 oSuoiito ‘ujoisoM -g 
Iffg-4 JA snuojaiap

Apsimoka skelbtis ‘‘DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas k itu 
vių dienraštis. GI skelbimų kainom 
visiems prieinamos.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 

3KITOKĮ PASTATAI!

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST S-070S CL 7-2094 Chicago. IU.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikiniui 

GA 5-5867

Remkite “Draugą”

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!



dingą europinė demokratija su suomių jaunimas.— visa širdimi 
Šveicarija, kaip jos simboliu,! nekenčia komunistų, dideles sim 
tačiau viename žemėlapyje pa-, patijas jaučia ypač estams, o su 
vaizdavo Sovietijos teritoriją su! mumis palaikė gražius ryšius ir 
įvairiais miestais ir... Pabaltijo į ne kartą parodė ir nelauktiną 
kraštų vietoje — tuščias, rau- bet nuoširdų paslaugumą.

DRAUGAS, antradienis, 1982 m. rugpiūčio mėn. 28

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

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834Popiežiaus Jono XXIII rug
sėjo 11 d. 3 vai. p.p. (rytų valst. 
vasaros laiku — EDT), kal
ba bus perduota per eilę radijo 
tinklų. Bus pasakyta ryšium su 
artėjančiu Vatikano suvažiavi
mu.

Dar keletas vaizdų iš festivalio į 
dienų Helsinkyje. Buvo grobia-I 
ni žmonės veikliausiai pasiro- i 
dė šveicarai antikomunistai. ; 
Gera nuomonė apie suomius, jų \ 

policiją.

ARKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. R E L S 0 M

SAVININKO
SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
1914 West lllth Street

Didžiausias Paiaiu&lasns .Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nno kapinių

uoiniai paliko gerą įspūdį

Kai dar teko būti Švedijoje 
ir rengtis kelionei į Helsinkį, bū 
ta kalbų, kad suomių muitinin- ; 
kai galį smarkiau pakratyti ke- Į 
leivių lagaminus. Manyta, kad į 
sovietams iš anksto paskleidus j 
kalbas apie “vakaruose pareng- : 
tų festivalio trukdytojų” masi- ; 
nį vykimą Helsinkin, tai galėtų į 
paveikti suomius, siekiančius ko 
rektiškų santykių su sovietais.! 
Tai nepasitvirtino, vakariečiai i 
lėktuvais ar laivais atvykę buvo 
sutikti maloniai, be tikrinimų 
ir... su šypsena. Lygiai nepasi
tvirtino kai kurių delegacijų tar 
pe (pvz. rytų vokiečių) paleisti J 
šūkiai, kad, girdi, pavojinga bėg 
ti, nes suomiai tuoj bėglius per- Į 
duos kur pridera...

Tiesa, policijos buvo prigaben 
tą daug, tačiau visi tie “balta- 
kupriai” savo pareigas atliko 
korektiškai ir be priekaištų. Vo 
kietaitės staigaus dingimo ar 
incidentų su šveicarais atvejais 
toji policija dėjo pastangas iš
aiškinti nusikaltėlius, stropiai 
apieškojo vokiečių laivą ir pan.

Tas pats pasakytina ir apie | 
suomius studentus, šiaip gyven- I, 
tojus. Keturi lietuviai, gyvenę 
studentų laikomame viešbutyje, Į 
turėjo progos patirti, kad tas

V. ALSEIKA Vokietija

Lietuviai Suomijoje — retas 
paukštis. Jei prieškariniais, Lie
tuvos laisvės metais, į Suomi
ją patekdavo tik studentai SE 
LL suvažiavimų proga, vienas 
kitas ekonomistų kultūrininkų, 
tai po antrojo pas. karo į Suo
miją ar į jos sostinę Helsinkį 
greičiausiai nepateko nė vienas 
laisvajame pasaulyje gyvenąs 
lietuvis. Tuo tarpu Lietuvos gy
ventojai retkarčiais atvyksta į 
Helsinkį su pabaltiečių ekskur
sijomis. Tai dažniausiai nedide
li lietuvių būriai ir jie laivais 
aplanko tiek Helsinkį, tiek ir 
Švedijos sostinę Stockholmą. 
Galimas dalykas, kad tie eks
kursantai laisviau jaučiasi kaip 
tie aštuntojo jaunimo ir studen
tų festivalio (komunistų globo
to bei vadovauto) lietuviai de
legatai, buvę, aišku, sovietinės 
delegacijos nariais, na, ir tie 
keliolika turistų. Šiose skiltyse 
jau buvo pastebėta, kad iš Va
karų atvykusiems keturiems lie 
tuviams (jų pora buvo iš JAV, 
vienas iš Švedijos ir vienas iš 
Fed. Vokietijos) sunkiai vyko 
užmegsti kontaktas su iš Lie
tuvos atvykusiais. Tenka spė
ti, kad vargšai buvę gavę par 
rėdymą laikytis nuošaliai, veng 
ti laisvųjų lietuvių, nes, ko ge
ro, šie sugundysią pabėgti? O 
gal tie “Vakarų parsidavėliai” 
būtų suorganizavę ir Lietuvos 
atstovų pagrobimą?

JULRA NARULSKI
(Balsytė)

Gyveno 343 9 S. Morgan Street.Bėgiko Nurmio statula prie olimpinio stadijono Helsinky, SuO' 
mijoje. F. EUBE1K1SMirė rugp. 25 d., 1962, l 

sulaukus 47 m. amžiaus.

Gimė Belot, Wiseonsin.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

Pasiliko' dideliame nuliūdime 
4 dukterys: Arlene Brown. žen
tas Charles. Patricia, Julia Wil- 
son, žentas Charles, Maryann. 
sūnus Ędward, motina Veroni
ka Balsiene, sesuo Bernice Pa- 
velin, švogeris Raymond, brolis 
Antanas, dėdė Antanas Bart
kus, jo žmona Tvvila, gyv. Cle- 
veland, Ohio, pubrolis Antanas 
Bartkus, jo žmona Josephine, 
gyv. Californijoje, kiti gimi
nes, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas 
Phillips koplyčioje,
Bituaniea Avė.

Baidotuvės įvyks 
29 d., iš' koplyčios 
ryto bus atlydėta į 
parap. bažnyčią., kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nes sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Buvo ir daugiau nukentėjusių to į kraštą keliaujant asmens
. dokumentai netikrinami. 

Neutraliame krašte — Suomi- .... ,. . , . v . Viena iš staigmenų, kurios n.e-
joje, aip matome, žmones ga i gajgjo nepastebėti objektyvieji 
dingti ir... jų i ™as ne , ais festįvaiį0 dalyviai ar stebėtojai, 

us. ega ima sta yti aušimą, neutralaus, mažo kraš
kodėl nepasistengta pagrobti ir to _ gveicarijos .antikomunisti.
daugiau komunizmui nemielų, . .... . , T ,° , TT , nių verkėjų aktyvumas. Jų ko-
pavojingų žmonių, o jų juk Hel- mitetas „Wahret dje Freiheit„
sinkyje, stebėtojų, spau os a j,uv0 igvystęs energingų veiklų
stovų vaidmenyje buvo visas ... . . , ,* ... , , ir ių žmones pavojų nebodami
būrys. Jų tarpe minėtinas kad . . .f * , . t dalino lapelius, skatinančius ap
ir žymus vo iečių zurn s as, jankyįį šveicarų surengtą paro- 
buvęs komunistas ir daug rasųs Komunistai buvo ir sulaikę 
komunizmo klausimais-Wott-Idu švcicarus 3tud. Rolf Hu. 
gang Leonard. Taip pat butų .. įr Max Rol_
galima kelti klausimą, kodėl ne- , . T. , „ , . ,& , , . b ą. Jie buvo gerokai apstum-
pasitrauke i laisvę daugiau de- .... ,. ~ „ ... ,.f .... . . oyti, tampyti po festivalio ren-i.egatų ir iš kitų, nebūtinai ryti- -. , ■ - ■ , ..• ,... . gėjų patalpas, atimta jų platina
nių vokiečių, grupių, delegacijų literatūra.

Antano M. 
3307 S.

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 7Ist St. Telef. GRovehill 6-2345^6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhai! 3-2108-0$

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Nuliūdę: Dukterys, žentai,
motina, sesuo, brolis ir kiti gi
mines.

Baid. direkt. Ant. M. Phil
lips, Telef. YArds 7-3401

ciau A. -į- A.
JULIJAI ŠMULKŠTIENEI mirus, 

malonu kolegą Liudą Šmulkštį, šeimą ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia

ONA IR STASYS PALTAI 
Los Angeles, Calif.

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.

Didžiajam kovotojui už Lietuvos laisvę

A. -f- A.

Prof. MYKOLUI BIRŽIŠKAI mirus, 

brolį prof. VIKTORĄ BIRŽIŠKĄ ir 

visus artimuosius giliai užjaučia ir kartu 

liūdi

Vis dėlto pagrobimų buvo
Dar čia grįžtant prie kai ku

rių būdingesnių įspūdžių iš vie
šėjimo dienų Helsinkyje, tektų 
priminti, kad vis dėlto pagrobi
mų buvo, tačiau jų vykdytojais 
buvo ne vakariečiai, bet komu
nistai. Pagrobimų aukomis bu
vo jauna vokietaitė, rytinės Vo
kietijos delegacijos narys ir iš 
Belgijos, kaip turistas, atvykęs 
tėvas Kornievskis.

Skaitytojams jau žinoma, kad < 
Helsinkyje festivalio metu lais
vę pasirinko net 37 rytinės Vo
kietijos delegacijos nariai bei ją 
atgabenusio laivo “Voelker- 
freundschaft” keli įgulos žmo
nės. Tačiau vienai merginai, kai 
ji Helsinkyje norėjo pasimaty
ti su sužadėtiniu, anksčiau per
sikėlusiu į Vak. Vokietiją, pabė 
girnas nepavyko. Jai belipant į! 
taksi, ji savo draugų vokiečių ’ 
buvo brutaliu būdu sulaikyta, j 
perduota vokiečių saugumo pa
reigūnams ir bematant dingo. 
Kai užaliarmuota suomių polici
ja merginos ieškojo laive, jos; 
jau nebebuvo — ji buvo išgaben S 
ta į Kotkos uostą ir iš ten — , 
atgal į R. Vokietiją... atgailau
ti savo “nusikaltimo”.

Tėvo Jean Kornievskio liki
mas nebūtinai sietinas su festi
valiu, tačiau kunigas buvo pa
grobtas rugpiūčio 3 d. ir kitą 
dieną pastebėtas lipant į Aero- 
flot lėktuvą, skrendantį į Le
ningradą. Tėvas Kornievskis bu 
vo ramus žmogus, nuo 1957 m. 
katalikas, tačiau buvęs sovietų 
pilietis, be to, platinęs rusų kal
ba lapelius Briuselio parodos 
metu. Ar tai jau pagrindas pa
grobti žmogų?,Tačiau komunis
tai juk su priemonėmis nesis
kaito ir žmonių grobimas — į- 
prasta praktika.

Laidotuvių DirektoriaiProf.' MYKOLUI BIRŽIŠKAI,
Lietuvos Laisves akto signatarui. Nenuilstamam Ko
votojui dėl sostinės Vilniaus, abiejų mūsų universi
tetų Magnificencijai Rektoriui, trijų universitetų 
Senatoriui staiga mirus, jo broliui prof. inž. Vikto
rui, velionio dukrai su šeima, jų artimiesiems ir 
lietuvių draugijoms nustojusioms vertingo nario 
gilią užuojautą reiškia

Prof. SS, Deimantas 
L.P.D.A. ir P.L.I, ir A. Sąjungos vardu

6845 SO. WESTERN AVĖ,

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

CIVINSKŲ ŠEIMA
MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8601REpublic 7-8600

A. -Į- A.

JULIJAI ŠMULKŠTIENEI mirus, 
mielam prieteliui Liudui Šmulkščiui ir įo 
šeimai reiškiame nuošii

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui 
A. T H

Prof. MYKOLUI BIRŽIŠKAI mirus, 
jo šeimai, broliui prof. Viktorui Biržiškai ir visiems 
giminėms skausmo valandoje nuoširdžiausią užuo
jautą reiškia

Vilniaus Krašto Lietuviu S-gos 
Čikagos Skyrius

LAIDOTUVly DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZrdžią užuojautą.

E. ir J. Krygeriai
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
LAiayette 8-85724348 S. CALIFORNIA AVĖ.

KARPINSKAS
(KUBILIČTE)

S. Union Avė. Tek CA 5-4496

Te!. YArdB 7-84013307 LITUANICA AVĖ.A. “j“ A.

Lietuvos Nepriklausomybes Akto 

signatarui

profesoriui MYKOLUI BIRŽIŠKAI 

mirus,

su jo šeima, giminėmis ir visais lietuviais 

kartu liūdi

POVILAS J. RIDIKASGyveno 3142
Tel. YArds 7-19118354 S. HALSTED STREET

Mirė rugp. 27 d., 1962, 10:20 vai. ryto.
Gimė Bictuvoje. Kilo iš Mariam poles apskričio, Kalvarijos 

parapijos, Šilcinų kaimo.
Amerikoj.© išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys: Stella, PaulineSim- 

m,o ns, žentas Harley, Mildred Wcimcr, žentas George, 2 sūnus: 
VValter. marti Alina ir John Birkitls, marti Eleanor, 9 anūkai, 
sesuo Magdalena Kriculis su šeima, ikiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Vokietijoje liko sesuo Katrė Beloiv.
Prikalusė Chicagos Biet. Draugijai ir Šv. Kazimiero Sės. 

Vienuolyno Rėmėjų draugijai.
Kūnas pašarvotas Antano M.

Bitaunica Ąve.
laidotuves įv.yksl ketv.,. rugp. 

ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio pi 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnūs, žentai, marčios ir anūkai, 

laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips. Tel. YA 7-3401

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ,

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

Phillips koplyčioje,

pasaulyje esantieji 
Kariuomenes Kūrėjai Savanoriai

Laisvam
Lietuvos
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X Kostas Repšys, Alfa Lau
raitis ir Kostas Bružas drauge 
su talkininkais Draugo išvažia
vime tvarkys didįjį bufetą-ba- 
rą. Baro tvarkytojai ir visi kiti 
patarnautojai turi didelį patyri
mą, todėl patarnavimas pikni- 
kautojams bus malonus ir grei
tas.

X A. a. arkiv. T. Matulionio 
atminimą pagerbiant, to Sibiro 
kankinio intencija ketvirtadie
nį, rugp. 30 d., 7 vai. vakaro 
Šv. P. Marijos Gimimo par. 
bažnyčioje bus atnašaujamos 
iškilmingos šv. mišios. Jas įcele- 
lebruos vysk. V. Brizgys. Kvie
čiami visi lietuviai dalyvauti.

X Kun. Kazimieras Pugevi- 
čius, dalyvavująs šių metų SAS 
vasaros stovykloje, atvyksta- 
iš Baltimorės į Dainavą, kur vi
sas dvi savaites praleis studen- 
dentų tarpe. Kun. Pugevičius 
buvo kapelionu 1961 metų SAS 
stovykloje, Lake Ariel, Pa., be 
to, stovyklos metu su jo pagal
ba įvyko nuodugnus “Mater et 
Magistrą” enciklikos nagrinėji
mas. šių metų SAS vasaros sto 
vykioje dvasios vado pareigas 
eis kun. dr. P. Oeliešius, pasku
tinių dviejų metų tarpe SAS 
dvasios vadas. Stovyklos metu 
įvykstančiai religinio susikaupi
mo dienai, rugp. 31, kun. Celie- 
šius ruošia programą.

X Šv. Antano Taupymo ir 
Skolinimo b-vės Cicero direkto
rių tarybon įeina J. Gribauskas, 
P. Putrimas, Adomas Bernadi- 
šius, Adolfas Mondeika, Matas 
Srubas, Adomas Stulginskas, 
Alex Zakaras, Povilas Putrim 
jr. ir Antanas Bernadišius.

X Knyga šiandien yra vie
nas įrankių kovoje dėl Lietuvos 
laisvės, tai liudija tokių knygų 
kaip Leave your Tears in Mos- 
cow arba Guerilla. Warfare on 
the Amber Coast pasisekimas. 
Gi lietuviška knyga turtina mū 
sų pačių dvasią. Jų galėsite įsi
gyti Draugo piknike prie spe
cialaus stalo.

X Teresė Prunskytė, duktė 
dr. Albinos Prunskytės, ir Jo
nas Damanskis, sūnus inžinie
riaus ir daktarės Damanskiu, 
praleidę septynias savaites Mek 
sikoje, studijuodami Monterey 
Aukšt. Studijų Technologinį in
stitutą, sekmadienį sugrįžo į 
Chicagą. Abudu studijavo ispa
nų kalbą. Teresė dar ėmė raši
nių kūrimo (kompozicijos) kur
są anglų kalba, o J. Domans- 
kis dar studijavo anglų litera
tūrą. Abudu gavo kreditus Ge- 
orgetovvno (jėzuitų) universi
tete. T. Prunskytė šiais mokslo 
metais baigs Marijos Aukšt. 
mokyklą, o J. Domanskis baigs 
Brother Rice Aukšt. mokyklą. 
Abudu šiuo vasaros kursu labai 
patenkinti. Ateityje ir vienas ir 
kitas planuoja studijuoti medi
ciną.

X Brighton Parko Moterų
klubo narės apžiūrėjo naująją 
Šv. Kryžiaus ligoninę ir įteikė 
čekį įrengimui vieno kambario 
šeštame aukšte, į parko pusę. 
Klubo narės darbavosi 13 mė
nesių berinkdamos lėšas: ruoš
damos šokius, piknikus ir t. t. 
Šio moterų klubo pirmininkė 
yra Adela Burbienė, protokolo 
raštininkė — Ėst eile McNamee, 
finansų sekretorė Bernice Zem- 
gulis, komiteto narės: Antani
na Grigonis, Mary Radziuky- 
nas.

X Solistė Pr. Biekienė, Dr. 
A. Labokienė, Elena Kučinienė, 
D. Tutlytė modeliuos E. Tutlie- 
nės pasiūtus rūbus rugsėjo 30 
d. 4 v. v. Jaunimo Centre vyk
stančioje Madų Parodoje. (Pr.)

X Jonas Račkauskas, MAS 
pirmininkas, praėjusį šeštadieni 
išskrido į Kennebunkportą da
lyvauti ten vykstančioje Rytų 
Moksleivių ateitininkų stovyk
loje. Stovyklai vadovauja Biru
tė Miniataitė, MAS CV vice- 
pirm.

X Aleksandryno antras to
mas jau surinktas ir korektū
ras taiso dr. P. Jonikas.

X Suvalkiečių dr-jos piknikas 
įvyksta sekmadienį, rugsėjo 2 
d. Bruzgulienės darže. Visi lie
tuviai kviečiami dalyvauti.

X Rietuvių Montessori dr-ja 
praeitą sekmadienį Tėvų Mari
jonų seminarijos aikštėje, Hins- 
dale, surengė šaunią, lietuvišką 
gegužinę. Jai proga buvo užbai
gimas dvejų kursų: motinoms 
ir mergaitėms. Nepaisant nepa 
lankaus oro, suvažiavo gražus 
būrys lietuvių. Buvo paminėtas 
ir M. Varnienės gimtadienis, ku 
rio proga mūsų pedagogė gavo 
puokštes gėlių ir gausiai sveiki
nimų. Buvo suvažiavusių tėvų 
ir vaikų. Su mažaisiais progra
mą vykdė A. Valeišaitė - Bru- 
sokienė, o su vyresniaisiais pe
dagoginius žaidimus pravedė 
pati M. Varnienė. Visi aplankė 
ūkį, ir ypatingai mažieji domė
josi ūkio gyvuliais. Kai kurios 
kursantės gegužinėj atsiko kur
suose girdėtų nurodymų prak
tiką, ir pasirodė, kad kursai bu 
vo tikrai naudingi. Gegužinės 
organizatoriai buvo Marija ir 
Eugenijus Kucėnai, talkinami 
D. Petrutytės ir kitų.

IŠARTI IR TOLI
I. S. VALSTYBĖSE

— Bernardui Žukauskui, se
nam ateitininkui ir lietuvių ka
talikų veikėjui, šiomis dienomis 
suėjo 65 metai. Išeina pensijon
ir su žmona Monika iš Phila- vo Navy Pier paroda, kur įvai

rios tautybės pademonstravo, 
kuo jos prie Chicagos 
buvo prisidėjusios.

Fotografas Vaclovas Noreika ijengS aikštėje įvyko Šakių ap- 
buvo padaręs per 80 nuotrau- jgkrities klubo metinis piknikas,

__ kii, kur buvo atvaizduoti visi kuriame gausiai atsilankė lietu-
narių "tarpe visų lautybį “It- '?dieji Iiet^il* Pastatai: bažny- viškoji visuomenė. Visi links-

’ mn.o rnnlzirlriDg anjmcjtiHroc! hnn ___- • _ t __ .c --i- -t ’

delphijos keliasi Chicagon, kur 
jau gyvena sūnus Algis ir duk
tė Rūta, kuri šiuo metu studi
jų reikalais yra Prancūzijoje.

ITALIJOJE
— Saleziečiai turėdami savo

stovų, per juos rūpinasi ir tų 
tautybių tremties jaunimu. Taip 
Romoj gražiai veikia ukrainie
čių tautybės vadovaujama ma
žoji Seminarija ukrainiečiams, 
o slovakų saleziečių — slova
kams. Saleziečiai čekai globoja 
savo tremties jaunimą stovyk
lose, o saleziečiai vengrai dirba 
su savaisiais net tolimoj Švedi
joj. Susirinkus visoms toms 
tautybėms Tremtinių Kongre- 
san Romoje ir apsistojus toj 
pačioj centrinėj, Via Marsala 
saleziečių įstaigoj, kur ir lietu
viškasis jaunimas rado prie
globstį, čia įvyko visų tų tau
tybių tremties jaunimo kelių 
dienų sugyvenimas. Paskutinę 
tos atsitiktinos bičiulystės die
ną sutartinai buvo pravestas 

'viešas jaukus subuvimas, kurio 
metu lietuviškojo jaunimo, at
stovai pašoko “Mikitą”, pagro
jo bei padainavo keletą dalykė
lių iš savo repertuaro. Pana-: ties jaunimo.

O. Ivaškienes vadovaujamas tautinių šokių būrelis išpildo Sadutę lietuvių šventėje Kennebunkporte, 
Maine. Nuotr. B. Kerbeljienės

Dr. K. Ostrauskas (kairėje) ir prof. dr. A. Senu netikėtai susi
tiko Draugo redakcijoje, j kurią atvyko rinkti medžiagos savo 
moksliniams darbams. Dr. Ostrauskas dirba Pennsylvania univer
siteto bibliotekoje, o dr. Senn Wisconsin universitete.

Chicagoj ir apylinkėse
LIETUVIAI GRAŽIAI PASI- , pavyko. Susirinko gražus būre- 

RODĖ lis seselių geradarių. Pirm. Ged
vilienė visus maloniai priėmė irLietuviai buvo gražiai atsto

vaujami Chicagos 125 m. su
kakties minėjime. Liet. Bend
ruomenės ir konsulato įprašyti,
Lietuvos vyčiai sutiko tuo rei
kalu pasirūpinti. Penktadienį 
įvyko stambus paradas. Nors ir 
lijo, bet paradas vistiek įvyko.
Lietuviai buvo atstovaujami 
dviem gyvais paveikslais: vie
name buvo didelis lyg Chicagos 
gimtadieniui skirtas “tortas”, 
ant kurio stovėjo Lietuvą atsto 
vavusi Tarpt. Parodoj — Miss 
Lithuania — D. Šulaitytė, be 
to — dvi tautiniais drabužiais 
apsirengusios lietuvaitės, ir trys 
vyčiai su JAV, Lietuvos ir vy
čių vėliavomis. Kitame gyvaja
me paveiksle buvo didžiulė 
platforma, kurioje visą laiką 
šoko Ateities šokėjai, susilauk
dami didelio žiūrovų dėmesio ir 
gausių aplodismentų.

Šeštadienį ir sekmadienį bu-

čios, mokyklos, spaustuvės, ban 
kai, kitos verslo vietos ir atitin-

moję ir pakilioje nuotaikoje lei
do laiką grojant A. Samoškos 

karnai išstatyta parodon. Be to kapelai. Protarpiais buvo duota 
plokštelių muzika ir dainos, bet 
jos atviroje vietovėje ir išsi- 
sklaidžiusiems žmonėms, kaip 
praktika parodė efekto nesukė
lė.. Tačiau šis paįvairinimas ir 
daugelio buvo teigiamai įvertin 
tas. Džiugu ir net būtina paste
bėti, kad klubą daugelis pare
mia savo dovanomis, kurios pa 
rengimo laiku išelidžiamos lai
mėjimais. šį kartą piknikui do
vanas paskyrė Cicero prekybi
ninkas Putrimas, saliūno sav. 
J. Budrikas, L. Juozapaitienė, 
V. A. Masaičiai, Kriščiūnas, P. 
Stankaitienė, P. M. Sideravičiai 
ir M. Endziulienė. Pastarųjų su 
aukotoms dovanoms laimėti bi
lietėlius išplatino —Baronaitie- 
nė ir Valentas.

Klubo virtuvei maisto gami
nių aukojo —- M. Neberiezienė 

Iir A. Masaitienė. Virtuvėje vai

lietuvių meno laimėjimai bu 
vo atvaizduoti paveikslais ir ki
tais eksponatais. Lietuvių pavil 
jonas užėmė garbingą vietų tau 
tų parodoje. Plačiau apie tai 
parašysime vėliau.'

ŠV. PRANCIŠKAI S SESERŲ
RĖMĖJŲ PARENGIMAS

Šv. Pranciškaus vienuolyno 
seselių rėmėjų 3 sk. parengi
mas, įvykęs rugpiūčio 19 d. sk. 
pirm. Helon Gedvilienės namuo
se, 4639 So. Hermitage, gerai

šiais, jų tautoms charakteristiš 
kais pasirodymais atsakė čekai, 
vengrai ir kiti. Visų veiduose 
matėsi pasitenkinimas jau pa
čiu faktu, kad buvo užmegzti 
ryšiai tarp įvairių kraštų trem-

pavaišino. Gražiai pasidarbavo 
H. Gedvilienė, jos sūnus Frank 
ir marti Eleonora Gedvilienė, 
B. Cicėnienė, O. Jeselskienė, V. 
Bucnienė. Chicagos apskričio 
vicepirm. Jonas Kerulis kvietė1 
visas rėmėjas į seselių šeimą, 
kuris įvyks spalio 14 d. Šv. 
Jurgo parapijos svetainėj. Ane
lė Gribienė ir M. Kondrotienė 
kvietė rėmėjas į 5 sk. parengi
mą; A. Zalandauskienė ir iŠ. 
Jocienė kvietė rėmėjas į paren
gimą, kuris įvyks rugsėjo 23 d. 
Garalavičienės namuose.

Josepina Ragauskienė seimui 
paaukojo 10 dol., Dela ir Jonas 
Kalvaičiai paaukojo 100 dol., 
tapdami amžinais nariais.

Taipgi rėmėjų 3 sk. paaukojo 
šv. mišias už mirusį didelį se
selių pranciškiečių geradarį a. 

j a. kun. A. Linkų ir a. a. Petrą 
Doršą. Rėmėja

JAUKUS ZANAVYKŲ PIK
NIKAS

Rugpiūčio 19 d. A. Bruzgu-

gius virė - kepė ir jais svečius, 
viešnias vaišino mūsų darbščios 
šeimininkės — A. Derenčienė,
P. Stanaitienė, E. Petkūnienė, 
A. Masaitienė, L. Juozapaitienė 
ir M. Endziulienė.

O už mielojo baro darbavosi 
S. Braniška, Si Būda, V. Masai- 
tis, J. Naida, Sabaliauskienė, 
A. Krulikauskas ir M. Neberie- 
zienė. Kasą tvarkė prityręs šioj 
srity P. Sideravičius. Kas no
rėjo saldainių prisilošti, tiems 
čia pagelbėjo O. Braniškienė ir 
p. Stiklius. Visa pikniko admi
nistracinę tvarką vedė J. Jurk- 
šaitis. Piknikas finansiniu at
žvilgiu visiškai neblogai nusise
kė, tas pačiam klubui ir kartu 
lietuvių veiklai išeivijoje yra la
bai svarbu, nes Šakių Apsk. 
klubas yra aukomis dosnus jau 
nimo, spaudos, kultūros ir kt. 
mūsų visuomenės vykdomiems 
kilniems tikslams.

Šakių Apsk. klubo valdyba ir 
pikniko rengimo komisija yra 
labai dėkinga visiems dovanų 
aukotojams, dirbusiems, pikni- 
kan atsilankiusiems ir visiems, 
kurie bent kokiu būdu prisidėjo 
prie pikniko reikalo. Vasaros 
atostogos baigiasi, prasidės nau 
jas veiklos sezonas salėse, ku
riame tikimasi įsijungs į mūsų 
klubo narių eiles visi ligšiol nuo 
šaliai tebelaiką zanavykai ir 
kartu su jais laukiami ir jų 
geri bičiuliai, draugai.

Jotijos Jonas nitu. Ligoninėj 6 keltuvai, ku

Šią vasarą Šv. Kryžiaus ligoninėje savanoriškai talkininkavusių 
(iš k. į d.) T. Augustiniak, B. Beržinski, A. Raubo ir G. Sperlok. 
Dešinėje stovi Diana Kuprionytė, šv. Kryžiaus ligoninės medici
nos technologė ir sesuo Marija Lydia, savanorių tarnybos vado
vė. Mergaitės talkininkės prižiūri vaikus, atneša ligoniams gerti 
ar valgyti, pakloja lovas. Kai kurios atlieka darbus laboratorijoj.

lllllllllllllllllllllll

SOCIALINIŲ NEGEROVIŲ PRIEŽASTIS — TURTINGOJO 
ABEJINGUMAS VARGŠUI

MATAGALPA, Nicaragua.. — 
Turtingųjų abejingumas varg
šų problemoms reikalauja pa
naudoti stiprius vaistus sociali
niam teisingumui Nikaraguoje 
įvykdyti. Vyskupas Octavio Jo
se Calderon y Padilla ganytojiš 
kame laiške tikintiesiems pažy
mėjo, kad eilinis žmogus yra 
skaitomas tik kaip gamybos 
priemonė, neturįs jokių kitų tei
sių, kaip tik į menkutį atlygini
mą ir bado algą. Vyskupas pa
sakė, kad, kada dauguma yra 
pajungta sąlygoms žemiau žmo 
giškojo standarto, kita dalis ben ^lemoms 
druomenės su abejingumu žiūri 
į savo tautiečių tragediją be 
jokio susirūpinimo jų problemo 
mis, vien prisidengę saugumu, 
išplaukiančiu iš jų materialinės 
nuosavybės.

“Tuo būdu yra sukurta nera-
mumo, neapykantos ir abipusio ra neteisinga, kad tada, kai vie-
nepasitikėjimo atmosfera, kuri 
gali sugriauti net ir pačią bend 
ruomenę, jeigu šiai padėčiai pa
taisyti nebus imtasi radikalių 
priemolių’*', pabrėžia ganyto;- 
jas. Čia jis išvardina visą eilę 
rimtų problemų, kurios turi bū
ti išspręstos. Tarp jų yra:

a) Trūkumas pastovaus dar
bo, kuris privedė šeimas prie 
tokios liūdnos ekonominės pa-

MODERNIŠKIAUSI ĮTAISAI ŠV. 
KRYŽIAUS LIGONINĖJ

Naujoji šv. Kryžiaus ligoni- rie veikia nuo rūsio iki saulini- 
nė buvo planuojama 6 metus ir mosi plokštumos 7-me aukšte.

Vaikų skyrius įtaisytas su triuk 
šmo neperleidžiančiomis sieno-

buvo statoma 2 metus, sten
giantis padaryti ją kuo pato
giausią pacientams ir kuo mo
derniškiausiai įrengtą. Joje yra 
11 chirurgijos kabinetų, kurių 
vienas įrengtas labai sudėtin
goms širdies ir nervų operaci
joms. Yra įrengtas defribilato- 
rius, kuris duoda vidinius sti
mulus širdies veikimui stiprinti, 
yra įtaisytas' kardioskopas, ku
ris registruoja širdies plakimą 
operacijos metu. Ligoniams po 
operacijos yra specialus kam
barys atsigavimui, kur nuolat 
budės gail. sesuo, kur sienoje 
vamzdžiai deguoniui, kraujo 
spaudimui matuoti.

Chroniškai sergantiems ligo
niams yra specialus skyrius su 
34 lovoms; specialūs fizikote- 
rapijos įtaisai. Visos 339 lovos 
ligoniams turės elektrinius įtai
sus — paspaudus mygtuką, lo
vos galas automatiškai pakils 
iki norimo aukščio. Prie kiek
vienos ligonio lovos bus ir vie
tinis telefonas, kuriuo jis galės 
pakalbėti su gail. seserimi. 
Prausyklose bus automatiškas 
aliarmas, kuris, ligoniui nusil
pus, pašauks gail. seserį.

Įėjimo salė yra papuošta Ita
lijos marmoru ir Norvegijos gra

dėties, kad jos jau nesirūpina 
net ir moraliniais pagerinimais.

b) Nepakankama medicinos 
pagalba, blogos kokybės butai, 
trūkumas mokyklų ir nepakan
kamas skaičius švietimo centrų 
ūkininkams.

c) Trūkumas dėmesio krikš
čioniškiems principams iš val
džioje esančiųjų pusės.

“Mes manome, kad ne tik val
stybė, bet ir paskiri asmenys — 
ypatingai tie, kurie yra ekono
miškai stipresni, — turi mėgin
ti surasti sprendimus šioms pro-

Mes negalime pasilikti ramūs, 
kada mes jaučiame socialinę ne
teisybę, kuri pavergia ir apiplė
šia žmogų. Priešais spaudžiantį 
neturtą ryškiu kontrastu išky
la vešli prabanga ir nuolatinis 
poilsiavimas - pramogavimas. Y

ni asmenys sukaupia turtus, 
vargingieji ir vidurinioji klasė 
turėtų kentėti dėl mokesčių, ku 
rių jie nepajėgia mokėti. Jeigu 
mes mėginame vargingąjį pa
daryti mažesniu vargšu ir tur
tingąjį — mažesniu turčium, 
mes turime pasiaukojimą pra
dėti nuo tų, kurie daugiau tu
ri.” mos kartais yra didesnės už vi- 

Kas gali nesutikti su šiomis I sos valstybės biudžetą.

mis ir langais.
Laboratorijų įtaisai kainuos 

$100,000. Jų tarpe bus $4,000 
kainuojąs elektroninis įtaisas 
kraujo sudėčiai apskaičiuoti. 
Taipgi bus automatiškas įtai
sas cukraus kiekiui kraujuje 
nustatyti. Rentgeno įtaisai kai
nuos $240,000. Peršvietimų fil
mai bus išaiškinami automatiš
kai, ypatingai greitu būdu. Bus 
įtaisas smegenų bangoms tik
rinti.

Virtuvė — elektrinė, įrengi
mai nerūdijančio plieno. Kai ku 
rie katilai net 40 galionų tal
pos. Iš viso vidaus įrengimams 
bus išleista apie $2,000,000. Se
selės užsitraukia didelę pasko
lą, kurią išmokėti užims gal 
net dešimtmečius.. Daug pade
da speciali moterų rėmėjų gru
pė, kuri iš viso jau surinko au- 

-kų ir gavo iš įvairių parengimų 
apie $70,000.

CHICAGOS ŽINIOS
ATSILIKUSIŲ VAIKŲ 

GLOBA

Protiškai atsilikusiems vai
kams globoti Chicagoje yra ke
letas įstaigų, jų tarpe didžiai 
vertinga vadinamoji Misericor- 
dia, 2916 W. 47 st. Šiuose na
muose visų pirma globojami kū 
dikiai, kurių smegenėlės yra su 
žalos (monogolidai, hydrocepha 
lūs, microcephalus ir kitų tipų 
jaunučiai invalidai). Paaugesni 
gali būti išmokyti atlikti eilę 
paprastų veiksmų, darbų, kurie 
juos daro mažesne našta visuo
menei. Šioje katalikų įstaigoje 
gražiai dirba Mercy vienuolyno 
seselės. Įstaigoje gali tilpti 136 
vaikai. Pirm priimant, juos rū
pestingai išegziminuoja gydyto
jas, psichologas. Į tuos namus 
priimami visi nelaimingieji, ne
žiūrint rasės ir tikybos.

Grupė čikagiečių, norėdama 
padėti šiai taip reikalingai įstai 
gai, spalio 7 d. 6 vai. 30 min. 
Mangam Chateau restorane, 
7850 W. Ogden Avė., Lyons, 
Ilk, organizuoja vakarienę, šo
kius. Smulkesnių informacijų ga 
Ii duoti Mrs. St. Kwiatkowski, 
tel. La 1-1846.

POLICININKAI KOVOJA 
SU SVORIU

Chicagos miesto centre dirba 
policijos trafiko dalinyje 193 
vyrų vienetas. Nuo kovo mė
nesio pabaigos iki dabar, 172 
policininkai bepasninkaudami 
yra numetę per 500 svarų svo
rio. Jie jaučiasi sveikesni ir 
lengvesni.

NAUJAS PENKMEČIO 
PLANAS

Chicagos meras Richard Da- 
ley paskelbė naują penkmečio 
miesto kapitalinio pagerinimo 
planą, kurio įvykdinimui bus iš 
leista 1,9 bilijono dolerių. Me
ras turės vėl kreiptis į balsuo
tojus, prašydamas, kad jie pa
remtų 141.4 milijonų dolerių 
Ikonų laidas. Pereitą balandžio 
mėn. balsuotojai atmetė 66 mi
lijonų dolerių prašytas bonų lai 
das.

ATVYKSTA MARONITAS
Arkivyskupas Paul Meouchi', 

Antiokijos patriarkas, iš Beiru
to atvyksta į J. A. Valstybes. 
Aplankęs prez. Kennedy, jis ža
da atvykti ir į Chicagą. Ark. 
Meouchi yra maronitų .apeigų.

vyskupo mintimis ir jo nurody
mais, kaip spręsti socialines ne
geroves, kada atsimename, kad 
tame kontinente dar yra kraštų, 
kur vienos šeimos metinės paja




