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NESUTARIMAI, LAIMĖJUS 
DIDELĖ KOVA

Liepos 1 d. Alžirijoj vykęs 
referendumas didžiule daugu
ma patvirtino Laikinosios vy
riausybės susitarimą su Pran
cūzija — nepriklausoma Alži- 
rija sąjungoje su Prancūzija. 
Prancūzijos prez. Charles de 
Gaulle jau paskelbė formalų ne
priklausomybės suteikimo dek
retą, prancūzų kariuomenė pa
sitraukė nuo Alžiro sienų, ne
priklausomybės kovas vedęs po
litinis komitetas, dabar jau lai
kinoji vyriausybė, parvyko į 
kraštą iš Tuniso, kur jai buvo 
leista prisiglausti, už krašto 
sienų (Tunise ir Moroke) buvę 
Alžirijos kariai traukia į na
mus, kurių seniai nebematė. 
Baigėsi veik aštuonius metus 
trukęs partizaninis karas ir la
bai ilga svetimos valstybės do- 
minacija.

Nepaisant tokio džiaugsmin
go įvykio, Alžirijai vėl gresia 
karas — dabar jau civilinis ka
ras, nes susipešė vadai, kartu 
skaldydami ir karines pajėgas. 
Laimėję didžiąją kovą, už val
džią susipešė trys grupės ir 
tuo būdu suskaldė vieningą 
frontą. Anot britų laikraščio 
The Daily Telegraph, viena iš 
žiauriausių istorijos ironijų 
esanti amžių praktikos patvir
tinta tiesa, kad pergalė'^ra la
biausiai vienybę ardanti aplin-

ir jų pagalba paskelbs karinę 
diktatūrą, labai palinkusią į 
kairę ( koks yra ir pats Ben 
Bella su savo politine filosofi
ja). Tada susidūrimas viduje 
būsiąs neišvengiamas. Anot 
laikraščio, išvada tėra viena 
— Prancūzijos ir Vakarų inte
resai galės būti apsaugoti tik 
tada, jei laimės Ben Khedda 
vadovaujami nuosaikieji. Jei 
laimės Ben Bella, laimės Mask
va.

Neramumai Brazilijoje 
nepakeis prez. Kennedy 

kelionės

WASHINGTONAS. — Nera
mumai nesutrukdys prez. Ken
nedy kelionės į Braziliją, kaip 
praneša Baltieji Rūmai. Spau
dos sektorius Pierre Salinger 
skelbia, kad jokių pakeitimų 
nenumatyta. Salinger išvyks 
šiomis dienomis į Braziliją nu
statyti dienotvarkės preziden
to vizitui. Prezidentas Brazili
jon numato išvykti liepos 30 d.

Paktas be Kinij os 
ir Albanijos

BERLYNAS. — Aštuonios 
sovietų bloko valstybės pasira
šė prekybos sutartį. Į ją neįei- 

The Scotsman informuoja,' na kom. Kinija ir Albanija. Su-
kad pirmoji organizacija pabi
ro, nes viršų dabar paėmė ne 
pareigos tarnauti, bet ambici
jos patenkinimo noras. Jis rašo:

“Alžirieeiai padarė rimtų 
nuolaidų, derėdamiesi su Pran 
cūzija Eviane. Tas nuolaidas 
padarė Ben Kheddos vado
vaujami nuosaikieji, o dabar 
ekstremistai nori jų atsisa
kyti. Greit pamatysim, ką pa
sirinks visa tauta, tačiau ka
rių įsikišimas neišvengiamas 
— jie parinks laimėtoją”. 

Alžirijoj tebėra masės pran-

tartį pasirašė Rusija, Bulgari
ja, Rytų Vokietija, Mongolija, 
Lenkija, Rumunija, Čekoslova
kija ir Vengrija. Bolševikai no
ri ekonominius sunkumus nuga 
lėti, imdami pavyzdį iš vakarų 
sukūrusiu bendrą rinką.

Vokietijai vis stinga 
darbininkų

NUERNBERG, Vokietija. — 
Vakarų Vokietijoje šiuo metu 
yra pasiūlymų darbui 625,784 
vietų. Jeigu ne užsieniečiai dar
bininkai, kurių yra 672,000, dar

Prez. Kennedy su žmona liepos gale vyks į Braziliją, kur tikisi 
tokio pat šilto susitikimo, kokio patyrė Meksikoj. Šis kraštas 
sakoma yra labai antiamerikietiškas, tačiau niekur prez. Kennedy 
nerado tokio entuziastingo sutikimo kaip Meksikoj. (CP)

Castro skundžiasi blokada
britų laikraštis nepataria Pran
cūzijai tų karių panaudoti Ben 
Kheddos pusei paremti, nes, jų 
nuomonė, tai ' tik padėtų pri
baigti nuosaikiųjų pastangas 

kybė. Ką tik buvę vieningi ko- I tvarkyti kraštą be nieko gero 
vas bevesdami, Alžirijos vadai j nežadančių politinių konvulsi- 
suskilo į viena kitai nugaras jų.

euzų karių, tačiau nė vienas t,jnjnkų trūkumas būtų dar di 
dėsnis. Be to, yra ir darbo ne
turinčių, tokių skaičius siekia 
97,466. Tai yra 18,000 mažesnis 
negu buvo praėjusiais metais.

MASKVA. — Kubos gynybos

Jugoslavijos diktatoriaus 
žongleravintas tarp Rytu 

ir Vakaru
Neseniai Tito Broz minėjo įpėdiniu. Kol Milovanas Džilas

savo 70 m. sukaktį, eidamas 
Jugoslavijos diktatoriaus ir 
kompartijos vado pareigas. Šie 
metai rodo, kad Tito pozicija 
kaip komunistiniame, taip ir de
mokratiniame pasaulyje yra 
pasiekusi kulminacinio punkto.
Jis savo gimimo dienos proga 
gavo pasveikinimą iš Sovietų 
Sąjungos diktatoriaus Chruš
čiovo ir formalaus prezidento 
Brežnievo, kurie išgyrė Tito.

Kaip dabartinėj Jugoslavijoj, virSnnę. 
taip ir Soivetų Rusijoje nuėjo 
į archyvą Tito partizaniniai 
nuopelnai Antrojo pasaulinio 
karo metu, o garbinamas jo po
litinis apsukrumas, įgalinęs jį

nebuvo susikompromitavęs Ti
to akyse, atrodė esąs natūralus 
jo įpėdinis; dabar jis nuėjo de- 
vyneriems metams į kalėjimą, 
tad galimas daiktas, jog Tito 
poziciją, jam mirus, užimtų ko
lektyvi vadovybė, o gal M. Dži
las (Djilas) iš kalėjimo būtų 
pašauktas tiesiai į Jugoslavijos 
valdytojo postą, panašiai, kaip 
kad Gomulka iš kalėjimo nuėjo 
tiesiai į Lenkijos kompartijos

Paskubins kelionę j 
menulį

WASHINGTON. — Aeronaū- 
atlaikyti Staibio pasmerkimą j tikos ir Erdvių administracija
ir už tai laimėti 2 bilijonų do
lerių pašalpos iš J. A. V.

Šiandien niekam ne paslaptis, 
kad Tito savo asmens, poziciją 
ir Jugoslavijos ūkio pakilimą 
laimėjo apsukriu veiksmu dvie
juose frontuose, “sėdėjimu ant 
dviejų kėdžių”. Jugoslavijos 

' ekspertai mano, kad dviejų 
! frontų politika Jugoslavijai ge- 
| rai apsimokėjo ir Tito nepereis

mipistras Raul Castro, lankė-1 mui pupų 55,000 tonų. Sovietai ! vieną frontą, nors Maksva ir

atsukančias grupes. Tos gru
pės yra: Ben Khedda vadovau
jama alikinoji vyriausybė, Al
žirijos Išlaisvinimo Armija ir 
Ben Bella ekstremistų grupė.

Šveicarų spaudoje yra žinių, 
kad pučą organizavo laikinosios 
vyriausybės vicepremjeras Ben 
Bella, pasitelkęs savo šalinin
kus karininkus. Ben Kheddos 
grupė nušalino Išlaisvinimo Ar
mijos štabo viršininką pulk. 
Boumedienne ir taip prasidėjo 
atviras susikirtimas su Ben 
Bella ir karininkų veikimas 
prieš vyriausybę ir už ją. Be
rašant šią apžvalgą radijas ne
šė žinias, kad Alžirija kas mi
nutė artėja prie anarchijos.

Judriausia visoje Europoje 
britų spauda spėlioja, koks bus 
tos kovos galas. The Daily Te
legraph mano, kad Ben Bella, 
kuris yra iš Tuniso pabėgęs į 
Egiptą pas savo gerą draugą 
Nasserį, bandys patraukti sa
vo pusėn galimai daugiau Iš
laisvinimo Armijos karininkų

Suinteresuotieji siūlo sutaiki
nimo misijai kandidatą—Tuniso 
prezidentą Bourgibą ir Moroko

Vengrijoj blogas 
derlius

VIENA. — Vengrijoj ir šie
met javai bus piaunami lietaus

karalių. Egipto Nasserio atsto- i permerktoje dirvoje. Tai jau 
vas taikinimo reikalu jau yra i antra iš eilės lietinga vasara, 
atskridęs į Tunisą. Visi laukia i Apie tai praneša Vengrijos ag- 
laimingos išeities. O. Lab. Srikultūros min. Pal Losonczi.

Buvusiu priešu paradas
PARYŽIUS. — Vakarų Vo

kietijos kancleris Adenauer bai
gė kelionę po Prancūziją ir sek 
madienį su prez. de Gaulle 
Rheimse priėmė bendrą vokie
čių ir prancūzų karių paradą.
Abu vyrai taip pat išklausė 
bendrai pamaldas istorinėje 
Rheimso katedroje. Parade pra
žygiavo trys tūkstančiai vyrų.

Kaip žinoma savaitės bėgy
je abu valstybininkai pasiekė 
susitarimo, kviesdami apsijung 
ti visą Europą. Jei abiejų vy
rų planas pavyktų, tai sujung
tų 170 laisvosios Europos gy
ventojų. Visas šis planas bus 
kaip barjeras kovoj su bolševi-

kine ekspansija.
Kancleris sugrįžęs į Bonną 

pasisakė, kad reikia siekti su
laikyti bolševizmo veržimąsi-

Alžirieeiai tariasi
ALŽIRAS. — Iš Moroko į 

Alžiriją grįžo vicepirm. Ben 
Bella. Manoma susitarimo pa
siekti, tačiau žinovai mano, kad 
Bella stengsis nuversti min. 
pirm. Ben Khedda.

• Japonijoj nuo lietaus ištvi- 
nus upėms žuvo 26 asmenys.

Džiaugdamiesi musulmonai neša Prancūzijos kareivį, apsuptą vėliava, ant kurios įrašyta F L N 
(Tautinis Išlaisvinimo Frontas). (CP)

si Maskvoje ir per televiziją 
kalbėdamas pažymėjo, kad A- 
merikoS blokadai Kubai yra e- 
fektinga. Jis pastebėjo, kad nė
ra taip blogai, kaip būtų, jeigu 
nepadėtų Sov. Sąjunga. Esą jei 
ne Sovietų Sąjunga, tai Kuba 
būtų paskandinta kraujuje.

Kaip žinoma prieš pustrečių 
metų Kuba su Sov. Sąjunga pa
sirašė sutartį, kurioj buvo pa
sižadėta remti Kubą, tačiau 
Kubos ekonominis gyvenimas 
vis blogėja, nes ir patys bolše
vikai yra nuolatiniuos ekono- 
miniuos sunkumuos. Anastazas 
Mikojanas, pažadėjo pirkti mi
lijoną tonų Kubos cukraus ir 
mokėti rinkos kaina, kai Ame-

tepristatė tik vieną šeštadalį, 
t. y. tik 8,500 tonų. Taip pat 
trūksta ir ryžių: Sovietai pa
žadėjo atsiųsti traktorių ir sun
kvežimių, tačiau tėatgabeno ma
žiau kaip tuziną, bet pristatė

labai nori, kad Tito Jugoslavi
ją įjungtų į sovietinį frontą ir 
klausytų KtemMaųs įsakymų. 
Tito savo politikos kurso nepa
keis, bet yra mįslė, ar jo įpė
dinis bus ištikimas titoistiniam

Rytų Vokietijos gamybos radi- politikos kursui. Niekam
jų ir kitų ne pirmos eilės daly
kų.

Bus areštuojamas 
Bidault

PARYŽIUS. — Prancūzijoj 
nutarta autorizuoti areštą bu
vusio Prancūzijos min. pirm. 
Georgės Bidault, kuris galės bū 
ti teisiamas reguliaraus teis-

rika pirko po penkis milijonus ' mo. Buv. min. pirm. yra išvykęs 
ir mokėjo daug aukštesnę kai-i įg Prancūzijos ir pasivadinęs 
n4. . | Rezistencijos Tarybos preziden-

Kuboj reikia kasmet valgy- įU, kurios uždavinys Alžiriją 
laikyti nepriklausančia Prancū
zijai. Taip pat Bidault kaltina
mas, kad jis yra anksčiau su-! 
gauto ir nuteisto gen. Salan , 
įpėdinis.

Prezidentas lankysis
Calif ornijoj

WASHINGTONAS. — Prez. 
Kennedy į Californiją vyks rug
piūčio mėnesį. Tai būsianti ne 
politinė kelionė. Apie tai pra
neša Californijos gubernatorius 
Edmund Brown. Jis taip pat tei-

ne
aišku, kas taps Tito “idėjiniu”

Įvykdyta mirties 
bausme

PARYŽIUS. — Roger De 
Guekdre, 37 m., svetimšalių le
giono leitenantas, sušaudytas už 
tai, kad Alžirijoj veikė slapto
joj teroro armijoj. Leitenantas, 
vilkįs parašiutininko uniforma, 
mirdamas sušuko: “Tegyvuoja 
Prancūzija”, buvo nuteistas 
prancūzų karinio teismo birže
lio 28 d.

Paleido žurnalistus

praneša, kad yra pasirengta 
pora metų greičiau pasiekti mė
nulį, negu buvo numatyta. Ga
limas daiktas,. kad kelionė į 
mėnulį įvyks 1966 m. Progra
moj numatyta, kad Apollo lai
vas bus paleistas suktis apie 
mėnulį 100 - 50 mylių nuoto
lyje ir iš to laivo bus pasiųsti 
į mėnulį du astronautai. Po po
ros dienų, astronautai bus pa
imti atgal į laivą, kurį vairuos 
trečias astronautas. Skrisdamas 
į erdves turėtų būti padarytas 
sų Saturno raketa, turinčia 
7,56o,000 svarų kėlimo jėgos, 
gi dabar astronautai iškeliami 
Atlas raketa, turinčia tik 360, 
000 svarų kėlimo jėgos. Pirmas 
Saturno raketos išbandymas į- 
vyks tik po metų. Yra kalbama 
apie raketą Nova, kuri turės 

i 12,000,000 svarų, tačiau jos ban 
j dymas įvyks tik po keletos me
tų.

Trumpai iš 
visur

Privalomi saugumo 
diržai

LONDONAS. — Anglijos vy-

SEOUL, Korėja. — Pietų Ko 
rėjos valdančioji junta paleido 
iš kalėjimo tris žurnalistus, ku-

• Romoje mirė širdies smū
giu kard. Panico, sulaukęs 67 
m. Kardinolu buvo pakeltas ba
landžio mėnesį.

• Netoli Bombėjaus nukrito 
Italijos lėktuvas. Žuvo 94 as
menys.

• Japonijos karo laivai atvy
ko į Australiją. Tai pirmi karo 
laivai nuo 1935 m.

• Kolumbijoj banditas neto-

' gia, kad prezidentas Califomi- i riausybė įsakė visiems parduo- 
joj lankysis metų gale, padėti (darniems automobiliams įtaisyti 
jam rinkiminėj kovoj su respub

rie buvo suimti už spausdinimą I n Bogotos nugovė 10 ūkininkų 
karinių žinių. dirbančių laukuose.

Japonijoj pastatytas nau-
SHARON Hills, Pa. — Em-

likonų kandidatu į gubernato
rius R. Nixon.

Katalikių diena
BONNA. — Oficialiai pas

kelbta, kad Vakarų Vokietijos 
prezidentas Luebke ir kancleris 
Adenaueris dalyvaus 79-ame Vo ' 
kietijos katalikų suvažiavime 
Katholikentag, kuris įvyks rug
piūčio 26 d. Hannoverio mieste.

KALENDORIUS

Liepos 9 d.: šv. Veronika, 
Aušrė.

Liepos 10 d.: 7 brolių mie
gančių, Švitra.

saugumo diržus. Tuo manoma ma Boyzer liepos 4 d. atšventė 
bus sumažinta katastrofose per savo 104 metų sukaktį. Jos su
metus 1,000 mirčių ir 50,000 su- nūs yra 73, 80 ir 83 metų am- 
žeidimų. Į žiaus. *

Pietų Vietnamas meta 
parašiutininkus

SAIGON, Pietų Vietnamas.— 1 
Jungtinių Valstybių helikopte
riai ir lėktuvai nuskraidino 1,- 
000 Pietų Vietnamo karių 20 
mylių nuo Saigono, kur yra į- 
sistiprinę komunistiniai sukilė
liai ir kur yra jų vyriausioji 
būstinė. Pietų Vietnamo para-

pat yra įsistiprinę komunistai. 
Helikopteriai karius išmetė iš
ilgai priešo linijų.

Tačiau šiomis dienomis Ame
rikoj iškilo, pokalbyje su ka
rininkais, kad Vietname, kur 
yra apie 5,000 amerikiečių ka--j 

šiutininkai išmesti 20 helikop- rių, kovos blogai organizuoja-
Saulė teka 5:23 v., leidžiasi terių ir lėktuvų ir manoma su- mos, kad Vietnamo prezidento į _

jas 750 tonų povandeninis lai
vas. Tai jau trečią tokį laivą 
pasistatė Japonija.

—• Japonija pirmą spraus- 
minį komercinį lėktuvą išbandys 
rugpiūčio mėnesį.

• Amerikos patentų įstaiga 
per savaitę priima apie 1,600 
patentų registravimų. Patentuo
ja apie 1,000 per savaitę.

• Tanganyikos 20 studentų 
gavo stipendijas studijuoti JA 
Valstybių universitetuose. 17 
yra afrikiečiai, o 3 indai.

• Kanadoje iš 6 alkoholikų 
yra viena moteris.

• Sovietų diktatorius Chruš
čiovas vyksiąs atostogų prie 
Juodųjų jūrų rugpiūčio mėne
sį.

Miami pabėgėliai kubiečiai
8:27 v.

ORAS

Chicagoj ir apylinkėse malo- 
1 nūs oras. Temperatūra apie 801.

naikinti komunistų įsistiprini- j Ngo Dinh Biem komandos lssirinko ®avo gražu® §, „ ą 
mus bombomis. Taip pat 18 he-' struktūra taip suskaldyta, jog Pava'^no Miss Free Cuba • 
likopterių nugabeno 400 karių Į yra bejėgė. Esą frontas prieš: * Londone pilietis Potts no-
grupę į vietovę, esančią už 150! komunis tiškus sukilėlius yra rėjo pasikarti, bet išsigando 
mylių nuo Saigono, kur taip j chaotiškas. ir gavęs širdies ataką mirė.
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Vokiečių konsulas nedavė 
vizos lietuviui

Vienas liet. tremtinys, gavęs 
nedarbingumo pensiją, gydyto
jų patarimu norėjo pakeisti kli
matą ir ilgesniam laikui išvykti 
Vak. Vokietijon, kurioj jis dir
bo prievartos darbus II pasau
linio karo metu. Konsulas Chi
cagoj davė užpildyti aplikaciją, 
kurioj buvo klausimai apie ma
terialinę padėtį, kur gyveno 
Vokietijoj ir kas jį tame krašte 
pažįsta ir gali už jį garantuoti 
ir t.t. Po kelių savaičių, nuvy
kus į konsulato įstaigą, pareiš
kė, kad jo vyriausybė atsisakė 
duoti įvažiavimo vizą, nes jo 
nurodytieji Vokietijoj asmens 
pasisakė, kad jo nepažįsta . . . 
Žmogus yra Lietuvos pilietis, 
turi galiojantį Liet. užsienio 
pasą ir gavo iš Amerikos įstai
gų leidimą 1 metams, gi dar 
vieneriems metams vizą galįs 
pratęsti šio krašto konsuliari- 
nis atstovas Europoje. Kaip ži
nią, 1951 metais Vak. Vokieti
jos parlamentas priėmė įstat., 
pagal kurį buvę DP negali grįž
ti Vokietijon. Vokiečių spauda 
nusiskundžia, kad atvykę užsie 
niečiai juos apsunkina, nes su
sirgus ir neturint lėšų reikia 
juos gydyti, teikti socialinio 
draudimo pagalbą ir t. p.

Dar blogiau yra Austrijoje, 
kuri laikosi griežto neutralumo 
ir iš viso net trumpam laikui 
neįsileidžia buv. DP iš Pabalti
jo ir pavienių kitų kraštų. V. 
Vokietija duoda 3 mėn. turisti
nes vizas be kliūčių ir didesnių 
apklausinėjimų. Kas kita yra 
su JAV ir kitų laisvų kraštų 
piliečiais; Vokietijoje skaitosi su 
jų kraštų vyriausybėmis. Čia 
aiškiai parodoma, kad nesant 
Vak. Vokietijoj mūsų diploma
tinio atstovo,, mūsų žmonėmis 
nesiskaitoma ir išduodant apsi
gyvenimo leidimus pažymima 
“staatenlos” (be pilietubyės), 
nors Vak. Vokietija neva ne
pripažįsta Lietuvos okupacijos. 
Savo laiku “diplomatijos šefas” 
St. Lozoraitis siūlė į atstovus 
savo žmogų, o mūsų veiksniams 
pasiūtus savo kandidatą, vokie
čių vyriausybė nusiplovė ran
kas ir dabar tame krašte mes 
neturime atstovo, kuris gintų 
mūsų žmonių reikalus. Buvę 
DP gyveną Vokietijoje ir ben
drai Europoje turi teisinę pa
galbą iš UNO Aukštojo Pabėgę 
lių Komisaro, kuris turi savo 
atstovą prie Bonnos vyriausy
bės ministerio titulu ir, reikalui 
esant padaro, kur reikiant in
tervenciją. Nors Vak. Vokieti
ja pasirašė Žmogaus teisių char 
tą ir saistoma tarptautine tei
se ir konvencijomis, bet prakti
koje ji to nepaiso ir daro tai, 
kas jai patinka. Agaras

f
VALANDOS: 

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

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

Current Dividend up to 41^%

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

Neskriauskime savęs
J. Šoliūnas

(Tęsinys)

Kada atskaitoma?
Nesvarbu, kad dirbate. Jei 

esate per 65 m. — paduokite 
pareiškimą pensijai gauti. Soc. 
dr. įstaiga apskaičiuos, kiek iš 
jūsų čekių bus atskaitoma, jei 
uždirbsite per $1,200. Be to ir 
jūs patys dažnai galėsite žino
ti, ar ką gausite ir kiek. šiuo 
metu veikianti taisyklė sako, 
kad pensininkui uždirbus $1,- 
200 ar mažiau per metus, iš jo 
pensijos neatskaitoma nieko. 
Taip pat nėra atskaitoma nė 
už vieną mėnesį, kuriame uždir 
bama tik $100 arba mažiau. 
Pastebėtina, jog pensininkui, 
sulaukusiam bent 72 m. amž., 
jokių uždarbių suvaržymų nė
ra; jis gali uždirbti kiek tik 
nori ir tuo pačiu metu jam ga
li būti išmokama pilna senat
vės pensija.

Kiek atskaitoma?
Viena turime atsiminti, kad 

laiks nuo laiko soc. draud. įs
taiga keičia taisykles, kur nu
rodoma, kiek pensininkui yra 
atskaitoma iš jo pensijos, jeigu 
jis uždirba daugiau nustatytos 
sumos.

Seniau būdavo darbininkui 
! atskaitoma vienas čekis už 
kiekvieną $80 sumą, uždirbtą 

i per $1,200. Vėliau šitoji taišyk- 
: lė buvo sušvelninta ir buvo at- 
' skaitomas vienas doleris už 
kiekvienus dų dolerius, uždirb
tus nuo $1,200 iki $1,500 ir kas 

i uždirbdavo per $1,500, būdavo 
j atskaitomas dar vienas doleris 
i iš pensijos už kiekvieną už
dirbtąjį.

Šiuo metu veikianti taisyklė 
yra dar kiek sušvelninta. Da
bar pensininkui uždirbus per 
$1,200 metuose taip yra at
skaitoma: nuo $1,200 iki $1,700 
už kiekvienus du uždirbtus do
lerius yra atskaitomas vienas 
.dolerius iš pensijos ir, jei už
dirbama per $1,700, tai nuo 
kiekvieno uždirbto dolerio tada 
atskaitoma yra vienas doleris 
iš pensijos.

Patarimai:

Trumpai suglaudus galima 
taip pasakyti: nesvarbu kiek 
beuždirbtum, jei darbininkas 
turi bent 65 m. amž., jis turi 
teisę paduoti pareiškimą pensi
jai gauti. Jis šia teise visados 
turėtų pasinaudoti, nes taip 
palengvintų dokumentų sutvar
kymą. Jei darbininkas prašo 
sumažintos pensijos, tai jis tu
ri būti tikras ir žinoti, kad jis 
sumažintos pensijos ir nori. 
Tačiau prašyti sumažintos pen
sijos dirbantiesiems pensinin-

SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR DARBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLIŪNAS

Carpenters
$20,114,000

Machinists < 
$18,723,000

.Aline \Vorkers 
§18,575,000

Unijos ir jų metinės pajamos. Stalių unija iš narių mokesčių 
ir paskolų turėjo pajamų $20.114.000; mašinistų unija — 
$18,723,000: angliakasių unija — $18,575,000.

kams reikia labai atsargiai, ka- 
: dangi taip darant galima save 
| lengvai nuskriausti.
|

NETEISINGAI SKUNDŽIA 
ŠELPIAMUOSIUS •

Raymond M. Hilliard Cook 
county, III., viešosios šalpos di
rektorius, pareiškė, kad jo tar- 

1 nautojai (casa tvorkers) ištyrė 
36 pašalpas gaunančius asme- 

■ nis, kurie savo pašalpos čekius 
keitė tavernose ir likerių par
duotuvėse. šie tyrėjai rado, 
kad 35 atvejais paša'pų gavėjai 
nepirko alkoholinių gėrimų, tik 
keitė savo čekius tose vietose, 
kad sutaupytų pinigus arba 
kad ten nebuvo atidarų pinigų 
keitimo įstaigų arba kad jų 
nuomuojamų butų savininkai 
buvo tų tavernų laikytojai. Tik 
viena šelpiamoji keitusi čekį 
pirko 3 kvortas alaus savaitėje. 
Dabar šelpiamieji yra įspėti ne
keisti gaunamų čekių taverno
se, kad nesudarytų blogo įspū- 

i džio bendruomenėje. Apie tai 
pranešė “Chicago’s American” 
birželio 30 d. nr. Pažymėtina, 
kad už čekių keitimą pinigų 
mainymo įstaigose tenka mo
kėti nustatytą mokestį. Todėl 
visai suprantama, kodėl šelpia
mieji eina keisti savo čekių į 
tokias vietas, kur nereikia mo
kėti, nes jiems mokamos pa
šalpos visada yra gana mažos, 
kurių vos užtenka maistui ir 
butui apmokėti. Fab.

JOS KLAUSIATE,
MES ATSAKOME

Kl. Ar aš galėčiau gauti le
galiai atsikėlęs į JAV valdišką 
darbą be pilietybės? Be to, no
rėčiau žinoti, kiek ilgai reikia 
laukti, kol gauni JAV piliety
bę? W. J.

Ats. W. J. Jei atitiksite nu
statytoms sąlygoms, turėsite rei 
kiamas kvalifikacijas, tai val
dišką darbą galėtumėte gauti, 
'bet pirmoji sąlyga — reikia 
būti JAV piliečiu. Legaliai at- 

i vykęs į JAV ir išgyvenęs 5 me
tus, asmuo gali prašyti pilie- 

• tybę, kuri kiekvienas gauna, jei 
išlaiko nustatytus egzaminus.

Ar tai apmokestinama?

Kl. Prašau išaiškinti ar ap
mokestinamos sumos, gautos iš 
kompanijos, kaip “Profit Sha- 
ring”? Klausimas liečia $3,000 
išmokėjimą. Mūsų kompanijoje 
nustojus dirbti ar gavus atlei
dimą išmokamas “Pr. Sharing”, 
kurį sukrauna darbininkui kom

panija. Buvo atsitikimų, kad iš
ėję darbininkai nieko nemokėjo 
valdžiai, nes esą dar nėra griež- 

’ to įstatymo tuo reikalu. Gi 
kompanijos atostovai aiškina, 

i kad sumažintas (per pus) ap
mokestinimas tokioms įplau- 

< koms. Prašau paaiškinti,” kaip 
yra iš tikrųjų. P. M.

įg P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protėzistas. 

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

Vai. 9-4 ir G-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. , 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III.'

Tel. PRospect 6-5084 
wwwa»iwwii9imwiii>MiawiB«saiBwa>TOaĮ^«8a8M I

DR. J. ir K. AGLINSKAI ;
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą.

Del valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. j 
kasdien,__išskyrus trečiad, ir šeštad. j

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

i GERKLĖS LIGOS
PRITAIKO AKINTUS 

2858 VVest 63 rd Street 
Vai.; kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v.

! rak. šeštadieniais 10—-1 vai. Trečia- . 
1 lienj uždai’vta. Kitu laiku susitarus, i 

Ofiso telefonas: PR 8-3229.
Rez. telef. IVAlbrook 5-5070

Rez. HE 0-1070.

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

Ofisas: 3148 West 03rd Street 
Te].: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest OOth Place
Tel.: REpublic 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

Ats. P. M. Atrodo, kad kom-
. . V. I

panųos atstovas geriausiai ži
no, kokia suma ir kiek yra 
apmokestinama. Kiekviena kom 
panija “Profit Sharing” planą 
turi pateikti valdžios įstaigoms 
patvirtinti. Jei kompanijos at
stovas sako, kad apmokestina- 
nama gauta suma per pus, tai 
taip ir yra, vadinasi, valdžios 
įstaigos tokį planą taip yra 
patvirtinusios. (Paaišk. Varka- 
los įstaigos patarėja p. Sadaus
kaitė).

TRUMPAI

— JAV Senatas nubalsavo 
įst. papildymą, duoti $125 per 
metus asmeniui 65 m. ar vyres
niam, kad jis galėtų pirkti pri
vačią sveikatos apdraudą. Pla
nas gali kaštuoti $1,200,000 
per metus. Demokratai buvo 
įsitikinę, kad šis pasiūlymas 
bus atmestas.

— Numatoma padaryti kotnp- 
romisą, kad už King - Ander- 
son bilių balsuotų respublikonų 

į atstovai: 1) įvesti sveikatos 
/aprūpinimo nuostatus (finan
suojamus iš bendrų mokesčių 
1 fondų) visiems, kurie yra 65 
m. ar vyresni neapdrausti soc. 
dr. ar gelž. Retirement siste- 

’mų; 2) ligoninės galės išrinkti 
nepelno agentūrą, kaip Blue 

j Cross, kad atstovautų jas fed. 
valdžioj; 3) asmens, kurie dar 
neturi 65 m. amžiaus ir priva- 

, čiai sveikatą yra apsidraudę 
keleriems metams, jei jie aprū- 

; pinti taip, kaip soc. dr. nuos
tatai numato, gali pasilikti ap
drausti privačiai.

Visi Pittsburgh’o lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programų

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
Ig STIPRIOS GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS

Kickivcną sekmadienį nuo 
1:30 iki 2:00 vaL p. p. 

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

Pennsylvania

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

i 2801 W. 63rd Street
i Kampas 63-čios ir California 
i Vai. kasdien nuo 6—S vai. vak. 
j šešt. 2—4 vai.
| Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartį.

Ofiso telef. 478-4042 
| Rez. VVAIbrook 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 

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvirt., penkt. 1-4 ir 7-9. 
Antr. 1-6, treč., šešt. pagal 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 
vai., penkt. 10 v. r, iki 9 v. v.; 
šeštad. 10 v. r. iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

Tel. ofiso 247-1002, Namu PR 8-0900

DR. E. DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

Taipgi įvairios nervinės ligos
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

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

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-8887

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybe akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 71st Street

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

Šeštad. 1-4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiku ligos 
2737 VVest 71st Street

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

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

30 d.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LTGOS

2050 VVest 03 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 iki
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki S; 
šešt. nuo 1 ki 4 vai.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

%

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 vai. vak.

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

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

Chicago 29, IU. ,

THE LITHUANIAN WORLD-WiDE DAILY < 

4545 VVEST 63rd ST,, CHICAGO 29, ILL., Tel. LUdlow 5-9500
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos, gavus 
prašymus.
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Telefonas: GRovehill 0-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Road

Valandos: 9—1 2 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kreiptis į Dr- Kisielių,

DR. VL KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

(Spec. plaučiu ir širdies)
756 VVest 35th Street 

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

Treč. susitarus.
Ofiso tel. BI 7-0400 

Hienos metu tel. CA 5-5010

Tel. REliance 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
(Lietinis 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 huto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzie 3-2888

DR. EMILY V. KRUKAS
, GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7150 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — S vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

vai. ryto iki 3 vai. p p.
Ofiso tel. RE 7-1188 

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNO PARTNERIS

DR. E. HOERSTER
CHIRURGAS 

2858 West 63rd Street 
Tel. PR 8-7773

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

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 8-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 So. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ 

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

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Telef. ofiso: PUllman 5-6780 
Namų: BEverly 8-3946 

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

Tel. Ofisų RE 7-8818

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

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

Trečiadieniais uždaryta.
Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

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

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

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

Headaches, Arthritis, Rbeumatism, 
Spine & Nerve, Ąilments 

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

Telef. Office Gary: Gary 8858635' 
Res. Chicago Blslrop 7-5833

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINFIS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę. 

Telef. REpublic 7-2290.

Išvyko atostogų, ligonis pradės 
priiminėti tik liepos 16 dieną.

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

keičia stiklus ii- rėmus 

4455 S. California A vei,, YA 7-7381 
VAL.: 10 ryto iki 8 vak., trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

Rez, tel. PR 9-0583, Rez. PR. 9-8730

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

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Avė., tel 
GR 8-0091; 392 E. 1591h St., Harvev, 
III., tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764,

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 So. Pulaski Rd. Te!. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, IU,

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. tel. GRovehill 0-0617 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue . 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 ir 
6—S vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 
v. iki 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
ATOSTOGOSE IKI RUG

PIŪČIO MEN. 5 D. 
Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALISLABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

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

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

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE

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

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

Tel. ofiso PR 0-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR.8-6659 

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

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

PAVERGTOSIOMS TAUTOMS
Vergija yra blogis, prieš ku

rį ilgus amžius kovojo idealis
tinė žmonijos dalis. Vergas, 
praradęs laisvę, yra sukausty
tomis rankomis ir surakinto
mis lūponlis -r— jis vargiai be
gali kovoti, nes iš jo atimtas 
kovos ginklas. Prieš vergiją 
kovoti ir pavergtiesiems pa
dėti išsilaisvinti turi pareigą 
laisvasis žmogus, kurio galioj 
yra stipriausias ginklas — 
laisvė kalbėti, laisvė nesilanks- 
tyti pavergėjui.

Tačiau gyvenimo įvykiai ro
do, kad nevisada yra buvę pa
kankamai tokių žmonių, ku
rie rūpintųsi savo pavergtojo 
brolio likimu, kurie stengtųsi 
padėti laisvėn pakilti paverg
toms tautoms. Dauguma savo 
tylėjimu, savo pareigų arti
mui užmiršimu prie vergijos 
palaikymo net prisideda.

Iš praeities glūdumos mes 
girdime daugelio pavergtųjų 
išlieto kraujo ir paaukotų gy
vybių balsą, šaukiantį dan
gaus keršto. Pavergtųjų tau
tų kovose mes matome daugy
bę skaudžių pralaimėjimų. Tos 
kovos už žmogaus ir tautos 
laisvę tęsėsi net šimtmečiais, 
nevisuomet atnešdamos lauk
tųjų vaisių, nors pareikalavo 
didelių aukų ir varganą žemę 
patręšę žmogaus širdies krau
ju. Tačiau jų balsas neatsimu- 
šė į tuštumą — bent naujo
sioms kartoms gyvenimas bu
vo geresnis ir žmoniškesnis.

Žmonijos kova už laisvę ne
liko be pėdsakų. Ji sukrėtė ti
ronų sostus, sutrypė jų auk
so vainikus ir sunaikino juos 
pačius. Kas nenorėjo supras
ti, kad žmogus turi šventą 
teisę į laisvę, tauta — į nepri
klausomą gyvenimą, tas krau
ju atmokėjo skaudžiam isto
rijos sprendimui. Galime būti 
tikri, kad ir ši baisioji dvide
šimtojo arnžiaus vergija, ši 
moderniųjų laikų gėda — ko
munistinė vergija — Aukš
čiausiojo Teisingumo bus nu
plauta, ir žmogiškasis veidas 
iš naujo suspindės tikruoju 
dvasingumu.

*¥•

Komunizmo atneštoj vergi
joj kenčia didelė žmonijos da
lis. Jo siekiai dar nėra paža
boti. Jis mėgina įsiskverbti į 
tos sistemos nepažįstančias 
tautas, kad ilgainiui užsmaug
tų paskutinius laisvų tautų li
kučius ir užvaldytų pasaulį. 
Ta sistema, kuri žmogų telai
ko tik daiktu, kuri niekina vi
sokį dvasinį pradą, nori po 
savo letena prispausti visą 
žmoniją.

Betgi ar vien tik komuniz
mas yra kaltas už šią baisią
ją moderniųjų laikų vergiją? 
Ar tik tie, kurie žmonių šir
dyse skiepija melo ir apgau
lės daigus tėra kalti už tai, 
kad žmonės vienur gyvena pa
togumais ir pertekliumi, o ki
tur — žemiausiu skurdu ir 
nuolat bado šmėklos graso
mi? Didėlę šių nusikaltimų

ŠV. KSAVERO KOLEGIJAI 
$1.5 MILIJONO

Fordo fondas Šv. Ksavero ko 
legijai Chięągoje paskyrė $1.5 
milijono. Kolegija smarkiai au
ga. Ateinančių trejų metų lai
kotarpy plėtimuisi numačiusi iš 
leisti $5.6.

KI LTOROS CENTRAS 
WASHINGTONE

JAV sostinėje Washingtone 
prezidentas Kennedy yra numa
tęs sukurti kultūros centrą. Į 
jį nutarė įsijungti ir JAV Kata
likų Teatrų konferencija, vei
kianti daugiausia prie Katalikų 
universiteto Washingtone.

TSHEREPNINAS KURIA 
.OPERĄ

Lietuviams daug prielanku
mo parodęs, kompozitorius ir 
pianistas Aleksandras Tsherep- 
nin, dėstąs De Paul universite
to muzikos mokykloje, viene-

dalį nešioja savo sąžinėse ir 
laisvasis žmogus, kuris nemo
ka panaudoti laisvės savo pa
ties ir ateinančių kartų labui.

Laisvasis pasaulis nusikals
ta tyla prieš pavergėją, patai
kavimu stipriajam, dvasinio 
prado niekinimu, nesugebėji
mu atsižadėti trupučio pato
gumų ir nenoru pasiūlyti savo 
broliui reikiamos pagalbos. 
Dalį tų nusikaltimų nešioja
mės ir mes, kai pamirštame, 
jog esame pavergtosios tau
tos vaikai, Aukščiausiojo 
sprendimu skirti išnešti neuž
gesintus laisvės žibintus, kad 
jais nušviestume kelią atgal 
į savo kraštą.

*
Kalbėti nūn apie pareigas, 

atrodo, perdaug kasdieniška. 
Tačiau tylėti, kad pavergtųjų 
lūpos surakintos, kada tų lū
pų atvėrimas gresia jų gyve
nimo sutrumpinimu, yra pri
sidėjimas prie vergijos pančių 
nešėjų ir jų uždėjimo ant nau
jų rankų. Neatlikti savo pa
reigų nūnai reiškia tą patį, 
ką ir prisidėti prie naujų- ko
munizmo laimėjimų, prie sa
vo tautos kančių padidinimo 
ir jos laisvės atitolinimo. Ypač 
dabar, kai mes, įsisiurbę į sa
vo buities išlaikymo ir page
rinimo kasdienybę, neretai už
mirštame, kad mūsų kovos 
kardas gerokai aprūdijęs.

Šio krašto vyriausybė su
daro mums progą prisiminti 
savo pareigas, paskelbdama 
Pavergtųjų Tautų savaitę. Tai 
rodo, kad ne tik mes, bet ir 
komunizmo vergijos neragavu
sieji supranta skausmingąją 
pavergtųjų dalią ir bent šiuo 
simboliniu prisiminimu mėgi
na sugrąžinti kovos už lais
vę nuotaiką. Pavergtųjų Tau
tų savaitė kartu yra primini
mas ir tų žmoniškumui nusi
kaltimų, dvasinio prado nie
kinimų bei savo brolio kan
čios neatjautimo, kuriais lais
vasis žmogus teikia maisto 
komunistinės vergijos išsilai
kymui.

Mūsų, kurie esame savo 
tautos kančių liudininkai, pa
reigos yra keleriopai didesnės. 
Mums reikalinga ne tik vesti 
neatlaidžią kovą, ne tik bu
dėti, kad priešas neįsiskverbtų 
į mūsų eiles, bet ir kalbėti už 
negalinčius atverti lūpų, viešai 
priminti pasauliui, kad jis su
prastų komunistinės vergijos 
grėsmę, ir protestuoti prieš 
kiekvieną nuolaidą, padarytą 
didžiajam Dievo ir žmogaus 
priešui žemėje.

Atlikti savo pareigas viešo
mis demonstracijomis Paverg
tųjų Tautų savaitės proga — 
liepos 15 — yra vienas iš 
efektyviausių mūsų kovos už 
Lietuvos laisvę būdų. Tą dieną 
nuo vado iki eilinio tautiečio 
mes turime įrodyti svetimie
siems, kad laisvę branginame, 
kad esame verti tėvynės vai
kai, o mūsų tėvynė — verta 
laisvės. Pr. Gr.

I riems metams pasitraukia nuo 
; pareigų, kad galėtų važinėti po 
. Europą su koncertais, paskaito- 
1 mis ir atsidėti kūrimui operos 
pagal Tolstojaus libretą. Į De 
Paul universitetą profesoriauti 
grįš 1983 m. rūgs. mėnesį.

KATALIKIŠKIAUSIOS 
AFRIKOS VALSTYBES

I Burundi ir Rwanda, nepri
klausomybės susilaukusios nuo 
liepos 1 d., yra dvi katalikiš
kiausios Afrikos valstybės. Bu
rundi turi 1,327,000 katalikų ir 

j 163,000 besiruošiančių krikštui 
I suaugusių. Rwandoje yra 655,
1000 katalikų ir 286,000 besi
ruošiančių krikštui.

ŠVENTOVE PO VANDENIU

Nardymo mėgėjai Petosky, 
Mich., vietovėje Michigano eže
re 15 pėdų po vandeniu įtaisys 
balto marmoro kryžių, 11 pėdų 
aukštumo, sveriantį toną. Gied
rią dieną kryžius bus matomas 
iš laivelių.

Kremlius tiesia raukas i Aiži riją
Alžirijai nepriklausomybę atgavus 

K. TAUTKUS

Alžirijos laisvės kova laimė
ta. Prancūzija, išvaldžiusi Alži- 
riją 132 metus, 1962. VII. 3 d. 
iškilmingai paskelbė Alžirijos 
nepriklausomybę. Alžirijos tau
ta parodė ir patvirtino, kad ko 
vojančįos tautos, teisėtai sie
kiančios laisvės ir savarankiš
kumo, neįmanoma jėgos prie
monėmis išlaikyti. Alžirija il
gai vedė laisvės kovą, atidavė 
skaudžias kraujo aukas, pasku
tiniais metais ištvėrė terorizmą 
ir barbariškumą, atlaikė 7 ir pu 
sę metų ginkluotą kovą. Šian
dien. Alžirijos žmonės pagrįstai 
ir užtarnautai švenčia laisvės 
laimėjimą.

Evian - les - Bains susitarimas
Prancūzijos teritorijoj, Evian 

-les-Bains mieste, netoli Gene- 
vos, Alžirijos ir Prancūzijos at
stovai vedė ilgas ir slaptas de
rybas. Abi pusės rodė gerą va
lią ir pasiekė susitarimo, kuris 
sustabdė ginkluotą kovą, nusta
tė gaires Alžirijos nepriklauso
mybės paskelbimui. Laisvi bal
savimai 99% patvirtino žmonių 
norą ir valią. Prancūzijos pre
zidentas, vadovavęs Alžirijos 
laisvės atstatymui ir savaran
kiškumo įgyvendinimui, skelb
damas Alžirijos nepriklausomy 
bę, įvykdė demokratinės laisvės 
principų dvasią — laisvą dau
gumos žmonių pasirinkimą. Al
žirijos istorijoje prezidentas de 
Gaulle užsitarnavo nepaprastą 
garbę. Evian-les- Bains susita
rimas vykdomas be susitrukdy- 
mų. Prancūzija savo pažadus ir 
įsipareigojimus pildo. Nustebi
mą ir rūpestį nepriklausomybės 
paskelbimo išvakarėse pade
monstravo Alžirijos politiniai.j 
vadai, laikinosios vyriausybės 
žmonės.

Laikinoji vjTiausybe

Tunisijos va’stybės teritorijo 
je buvo suorganizuota laikino
ji Alžirijos vyriausybė. Ministe 
riu pirmininkų buvo išrinktas, 
Ben Kedda (Ben Youssef Ben 
Khedda). Jo pavaduotojais A. 
Bella (pavadintas tautiniu he
rojumi) ir Belkacem Krim 
(Evian-les-Bains Alžirijos dele
gacijos vadovas). Viso vyriau
sybėje buvo 12 ministerių (į- 
skaitant ministerį pirmininką ir 
abu pavaduotojus). Kol ėjo de
rybos su prancūzais, kol vyko 
ginkluota kova, Alžirijos vy
riausybėje viešpatavo vienybė,

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

Jasaitis dar niekad nebuvo tiek išvargęs, kaip tą 
‘vakarą. Jį gerokai kankino ir tardytojų pastabos. Abu 
j su Julija niekaip negalėjo išsiaiškinti, ką reiškė už- 
! terštas galvojimas ir prisiplakimas prie buržuazijos. 
Ar laisvos šalies mintis, nepriklausomybė ir pačių 
tvarkymasis buvo nusikaltimas? Ar persiorientavi- 

jmas turėjo būti pataikavimas okupantui?
Ir šį vakarą vėl grįžo mintis, kad pirmą kartą 

pasirodžiusi prieš keletą mėnesių: kam reikėjo išeiti 
iš Gervėnų? Juk ten, tur būt, ramu, ir persiorienta
vimo niekas nereikalauja.

Šiuos svarstymus pertraukė Šukys, lyg iš žemės 
išlindęs. Rūpesčio jame nesimatė, ir kalbėjo smagiai, 
tarytum nieko nebūtų įvykę.

— Taigi, brolau, tampu banko valdytoju. Vel
niai žino, kas ten bus: bankas ne bankas, taupomoji 
kasa ar kas kita, bet aš paskirtas vyriausiu. Traukia 
bala Kauną! Įsikursiu provincijoje, ir papūs visi! At
važiuosi kada, tai tiek nugersim, kad net braškės! — 
pasakojo Šukys.

— Moki, prieteliau, suktis! Juk beveik dvarinin
kas buvai!

—Koks ten dvarininkas! Bežemis! Toks bežemis, 
kad nei mažiausio sklypelio nėra! Pats gal nežinai, 
kad mano tėvą prieš metus išvaržė. Bankas, brolau, 
visą žemę pasiėmė. Kai valdžia pasikeitė, pasinaudo
jau. šituo.

— Ir su ministerio dukteria draugavai...

—Čia, gerai sakai, būčiau įklimpęs, kaip musė 
i išrūgose... Bet ta višta išgelbėjo. Kažkoks kitas pa- 
isipainiojo, ir ji ėmė ožiuotis. Gi aš sakau jai: arba — 
(arba. Pamačiau, kad reikalai nesitaiso, kad tas vis 
atlenda pas ją, kaip kiaulė, trenkiau durimis išeida
mas ir daugiau negrįžau. O juos visus jau sulikvidavo,

I naujoviškai kalbant.
— Kaip sulikvidavo ?
— Velniai žino. Išnyko kur, ir nėra. Šitais lai

kais, brolau, reikia atsargiai. Baisi jėga. atėjusi, ir 
su ja turi skaitytis. Prieš vėją papūsti sunku.

— O kaip su partija susitvarkei? Buržuazinė 
juk buvo.

— Čia smegenis reikėjo pajudinti. Gerokai pa
judinti... Bet aš, matai, iš galvos nieko neišleidžiu... 
Kai užpuolė mane dėl tos partijos, atrėžiau tiesiai: 
maskavausi! Jei netikite, sakau, tai galit patikrinti 
pas tokį ir tokį. O tasai asmuo didelis ponas! Toks 

(žydelis augo mūsų miestelyje, tai su juo kartu fut
bolą pliekdavom, dar vaikais būdami. Jis man kartą 
davė popiergalių parnešti kaiman. Pasiėmiau juos ir 
pakišau po akmeniu, eidamas namo. Už tai šiandien 
didvyris... Spardytis'prieš rusus, brolau, neapsimoka. 
Pilni kampai, kaip skėrių prigužėjo. Nepriklausomy
bė, žinoma, geras daiktas, bet kai jos nėra, traukia 
ją perkūnai! Ar už tai gyvas žemėn lįsi? Šitokia jė
ga... Sutriuškins!

— Kad ši jėga gali sutriuškinti, Jasaičiams pa
aiškėjo jau sekantį rytą, kai atėjo pusgyvė Jonuškie- 
nė ir papasakojo, kas buvo įvykę: naktį įsiveržė į 
namus milicija ir išsivedė jos vyrą. Kur ir už ką — 
niekas nepasakė.

— Šioje maišatyje viskas keitėsi nujausti nega
limais būdais, tačiau laikas savo veidą išlaikė. Jis 
skaitė dieną po dienos, stūmė jas pirmyn, ir štai ru
duo vėl geltonavo visais pašaliais. Bet ar kas žval
gėsi rytais po šerkšnu aptrauktus stogus, ar stebėjosi 

(vidurdienio migla, voratinklių sidabru atausta? Net

susiklausymas ir darnus dar
bas. Laikinoji vyriausybė vado
vavo sukilėlių kariniams veiks
mams,, rūpinosi ginklais ir pla
nais. Tauta jais pasitikėjo, klau 
sė ir rėmė pagal išgales bei ati
davė savo aukos dalį.

Savarankiškumas ir santvarka

Alžirija turi laisvę ir gali sa
varankiškai tvarkytis. Laikino
sios vyriausybės pareiga ir pa
grindinis darbas pravesti rin
kimus, išrinkti parlamentą, pa
ruošti kraštui konstituciją, nu
statyti valstybei santvarkos for 
mą, kurią pati tauta turi pa- 

i tvirtinti. Ministeris pirmininkas 
Ben Kedda yra sumanus ir ga
bus politikas, administratorius, 
demokratinės laisvės principų 
šalininkas. Didelė dauguma jo 
ministerių yra tokhį pat pažiū
rų. Pasirašydami Evian - le- 
Bains susitarimą, įsipareigojo 
glaudžiai bendradarbiauti su 

, Prancūzija ne vien ekonominė
je srityje, bet ir politinėje. Be 
to, ministeris pirmininkas yra 
nepalankus komunizmui, kairės 
ar dešinės diktatūros priešas, 

j Vienas jo pavaduotojų — Ah- 
med Bella — yra kairiųjų pa- 

i žiūrų, priešingas bendradarbia
vimui su Prancūzija, drastiškos 
fabrikų ir turtingesnių nuosa

vybės nacionalizavimo šalinin
kas. Ambicingas seržantas, kerš 
taujantis Prancūzijai už kalini
mą. Jam nesudaro baimės ir ko 
munizmo įgyvendinimas Alžiri- 
joje. Žavisi Egipto Nasserio 
socializmu ir valdymo forma, 
įsitvirtinimu krašte. Jį remia 
dalis Alžirijos sukilėlių — Tau
tinė Išlaisvinimo Armija (NL 
A). Bella stipriai užsigavo, ka
da min. pirm. Ben Kedda pa
keitė sukilėlių karinę vadovy
bę — pavarė tris vadus. Kaip 
giliai palies vidaus susitvarky
mui — greito momento klausi
mas ir atsakymas.

Ben Bella kelionė pas Nasserį
I Laisvės ir nepriklausomybės 
paskelbimo išvakarėse min. pir
mininko pavaduotojas Ben Bel
la ir prieš savaitę atsistatydi
nęs pastybės min. Mohammed 
Khider išvyko į Egiptą pas Nas 
šerį. Atvykę pareiškė, kad min. 
pirm. Ben Kedda neturi teisės 
pakeisti sukilėlių vadų. Santvar 
ka Alžirijoje turėtų būti kairės 
demokratijos.

•DRAUGAS, pirmadienis, 1562 m. liepos mėn. 9 d. S
Pagal sovietines užtvaras Berlyne

Jo pareiškimas išgąsdino net 
Nasserį. Pastarasis skubiai krei 
pėsi į Tunisijos prezidentą Ha-- 
bit Bouiguibą ir Moroko kara
lių Hassan II, prašydamas da
ryti žygius ir spaudimą sutai-

fintras laiškas iš Vakarų Berlyno 
Simas Miglinas

atlikti pareigas. Atvykęs min. košės.

FBI agentas R. W. B chman rodo $2.4 milijono pinigų, atrastų 
Plymouth automofcilio (1947 ra. modelio) bagažo skyriuje Jersey 
City, N. J. FBI yra įsitikinusi, kad pinigai yra gėmbliuctojo J. 
Moriaty, tačiau tas neprisipažįsta. Automobilis pirma buvo jo, o 
dabar juo važinėja jo .mergina.

čiau tų sienų paskirtis buvo vi
sai kito pobūdžio, negu kad so
vietinių užtvarų skersai Berly
ną. Antai kiniečiai istorijos ei
goje atsitverė mūrais, kad ap
sisaugotų nuo vidurinės Azijos.

Ir pats Berlynas savu laiku 
atsitverė mūro sienomis. Bū
tent, kunigaikščių valdymo lai
kais, 14-17 amžiuje. Tada Ber

lynas buvo užsitveriamas ūki- 
i nės apsaugos ir gynybiniais tik 
s'ais.

Tačiaū nūdienės per Berlyną 
užtvaros yra skirtingo pobū- 

I džip, Rytų Berlynas atsitvėrę 
• užtvaromis, nukreiptomis prieš 
į savo gyventojus.
įvairių profesijų darbininkai.

Anapus įrengtos šaudyklos 
žmonėms šaudyti...

Anapus užtvarų, Berlyną ski 
riančių, rytinėje dalyje dieną ir 
naktį budi stiprios sargybos. 
Vakarinėje Berlyno dalyje to
kių pastovių sargybų nėra. 
Tad. atrodytų, nebūtų reikalo 

: sargybas išstatyti •anapus už
tvarų, rytinėje Berlyno dalyje. 
O tačiau tokios sargybos yra. 
Jų uždavinys ne tiek saugoti

(Nukelta i 4 psl.)

vakarai, staigiai užgriuvę miestą akla tamsa, net 
suskambėjęs gruodas dėmesio neatkreipė, nes kas no
rėjo blaškyti žvilgsnį, kai neaprėpė įvykių, jį patį lie
čiančių? šie įvykiai užčiaupė lūpas, ir žmonės slan
kiojo patylomis, lyg kalbą pamiršę, tik namuose drįs- 
dami su artimaisiais pasišnibždėti, bet ir čia jau. 
buvo neramu, kadangi negyvi daiktai išmoko girdėti.

Vakarais gatvės apkursdavo. Kas vaikščios po 
jas, ko ten jieškos, jei krautuvių tušti langai juodavo, 
lyg išluptų akių duobės, o ir žmogus žmogaus jau 
ėmė bijoti.

Visos kiemo moterys vėl dirbo skalbykloje, o 
prie jų prisidėjo dar gerokas būrys svetimų. Čia iš
tisa artelė įsikūrė. Tačiau bartis nebuvo ko. Dėl skal
binių nesiplėšys, nes jų stypsojo didžiulės krūvos, o 

'už darbą gaudavo ašaromis. Tik stumdėsi viena per 
kitą, nuo ryto pradėjusios vakaro laukti, net ir mui
lo nesistengdavo pasigriebti. Jis taip sulyso ir pa
juodo, kad buvo sunku atskirti nuo sudžiuvusių mo- 

I lio gabalų.
Zinevičius liovėsi kalbėjęs apie darbininkijos lai

mėjimus, aptilo, tik neiškentęs kartais nusispjaudavo 
i mūro pusėn, kuris dabar knibždėjo uniformuotais 
rusais. Kur džiaugsis, kur bus linksmas? Per dienas 
ir naktis vežiojo naujus žmones, piktus ir įkyrius, 

i Pasitaikius laisvai valandėlei, puldavo automobilį 
krapštinėti, taisyti, nes jei kada užsiožiuodavo ir at- 

| sisakydavo riedėti, naujos valdžios viešpačiai net 
kumščius iš pykčio kratydavo ir įvairiausiomis baus
mėmis grasindavo, sabotažą primesdami. O taisyti 
buvo nelengva: visko stigo, paprasčiausio varžto ne
galėjai išsiprašyti, tai ką sakyti apie sudėtingesnes 
dalis ? Pradžioje žmogus dar tikėjosi tapti remonto 
dirbtuvės vedėju, net ir liežuvį apie vieną kitą pakišo 
ten, kur manė paramos susilaukti, bet iš kažkur at- 

| sirado vaikėzas, rašyti nemokąs, ir atsisėdo Zinevi- 
čiaus siekton vieton.

i (Bus daugiau)

Skirtumas tarp kiniečių sienos jos pabėgo per Vakarų Berly- 
A ir sovietinių užtvarų ną. Netenka abejoti, kad toks

didelis gyventojų nusekimas
, • n r n , Nuo?949 met^ lig* 1961 skaudžiai atsiliepė į Rytų Vo
kyti Ben Keddą ir Ben Bellą, dens is Rytų (Vokietijos į Va- kietijoje Krexnliaus direktyvo- 
nes gali susidaryti nemalonios .kąru Vokietiją pabėgo arti statomą socjajizmą. 
pasėkos ir Alžinją paversti pi- 2,700,000 žmonių. Beveik pusė Dėl to 1961 m rugpiūčio 13 
lietinio karo lauku. ! tų pabėgėlių kelią į laisvę pasi- d Rytų Berlynas nuo Vakarų

Nepriklausomybės iškilmėms linko pei Vakarų Berlyną. Iki Berjyno pradėjo atsitverti be- 
i Alž'riją atvyko tik min. pirm. Į961. vasaros (nuo 1949) tono ir Spy»iįuotv vielų užtva-
Ben Kedda ir 10 ministerių. Ben J)eVe’k "L'500’900 asmenųį is Ry- iromis Tų už.tvarų tiks’as — 

i Kedda pasiskubino pasiųsti savo ų ■><'>'.vno ’^i lytų x nkiet|-[užkirsti kelią žmonių bėgimui, 
reguliarios armijos dalinius už- ' pirmininka3 Kedda pirmiau

įimti reikalingus pastatus, stra- . DaDrašė visu vienvbės reikiais’ Kremliaus direktyvų 
tezines vietas I pap ase visų vi nybeą, Rytų Vokietijoje vykdytojai

g ’ pasmerkė demagogiją, diktatu- §mčsi priešingų priemonių. Pra-
Tlylxis svfitiniij TaiiltŲ darlias tos įvedimo pra,gais"tin^u.TnQ.. dėjo atsitverti gTėsitiing’OTtiis
Politiniai sluoksniai nesusita- ^ai darydamas ^ls tU1’e?.0 sunn‘ užtvaromis, primenančiomis už

rimų ir skaldymosi priežastį kęs zinių’ jog J0 PadeJeJas su jų koncentracijos stovyklos są-
skirią tyliems svetimų ranku *alininkaiS > ,deda pastangas lygų buvimą.
darbams. Keno tos rankos - d^augsmo laikotarpiu pasmau- Pažymėtina, kad betono ir
aišku ir be paaiškinimo. Mask- dotl.!r paimtl AlEinJOS valdy' spygliuotų vielų užtvaros Ber- 
va moka veikti tylomis. O mo- * sav° rankas’ jlyiio miestu nusitęsia 45,1 kilo-
mentas patogus. Vyriausybė vi-! Ar pavyks Alžirijai laimin- metio.
są dėmesį turi kreipti į valdžios gai ir be kruvinų veiksmų ki- . Pakanka iš artumos žvilgter-

1 aparato suorganizavimą. Euro- lusius politinius nesusipratimus J tas aitvaras ’r uz JU ar
. ...... x y , ■, nuo karo laikų muksanciuspiečiai kolonistai, prancūzai vai pasalinti — atsakymą duos ne- . . . ,j. ...... , . , ; .... , griuvėsius, kad stebėtojas, netdininkai, bijodami musulmonų , tolima ateitis. Tikėtina, kad po . v. . . ...., VJ , T . .............. , ir nepazjstąs komunistines tik-kersto, paliko įstaigas, fabri litikos vadų kivirciai nesudarys ., . ,’ 1 f 5 ’ ,7- ■■ . . rovės, susidarytų nuomonę ko

kus, sveikatos ir kitas Įstaigas. ! jaunutei Alžirijos laisvei pavo- munizmo nenaudai 
Pasiliko maža dalis ir toji pati jaus ir Maskvai išvirti sudary- j Tiega mūrQ sicnomis atsitv&. 
jaučiasi netvirtai. Tas trukdo į ti Alžirijoje Kongo ar Lao«° rimai nėra jokia naujiena. Ta-
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Narkotikų vergės

PASAKOJA SAVO 
SIAUBINGAS ISTORIJAS

Vergija šiame kontinente jau 
prieš šimtmeti panaikinta ,bet 
patys žmonės savanoriškai pa
sidaro vergais, ir tai negyvų 
medžiagų, kaip narkotikai.

Chicagoje dabar veikia jiems 
rehabilitacijos centras, buvusių 
skerdyklų rajone ties 43 gatve 
ir Halsted. Tarnautojai čia nuo 
širdžiai kovoja su ta nauja ver
gijos rūšimi ir mielai talkina 
laikraštininkui, norinčiam spau
dai perteikti faktus, į kokią ne
laimę žmogus gali įpulti.

Štai, 31 m. amžiaus negrė, 
išėjusi 3’/> metų aukšt. mokyk 
los kurso, pasakojasi, kaip ji 
pateko į blogą draugystę. Iš į- 
domumo pradėjo rūkyti mari
huanos cigaretes, vėliau imti 
heroiną. Iš pradžių jautėsi at
leistų nervų, be rūpesčių, tik į 
miegą stumiama. Dienai nar
kotikams reikėjo išleisti po $5. 
Užsidirbdavo. Praėjo kiek laiko. 
Ją ėmė remti skausmai, pasida
rė nervinga, ėmė kankinti vė
mimas. Jautėsi sugniužusi.

Pagavo policija. Areštavo. Bu 
vo kalinama ir gydoma. Dabar 
suprato savo klaidą ir išleista, 
namiškių padedama, gavusi ke
lių valandų darbą dienoje, lan
ko verslo kolegiją. Dabar jos 
patarimas:

—«• Jaunimas turi klausyti tė
vų. Draugauti su vyresniais, pa
tyrusiais. Reikale — pasitarti 
su kunigu. Priklausyti organi
zacijoms, klubams. Užsiimti ko
kiais rankdarbiais, kaip siuvi
mas, kokiais meniškais darbais. 
Kai grįžti po suklupimo, jautie
si taip laiminga švariu gyveni
mu...

Ji pasakojasi imanti tikybos 
pamokas. Jai patinka kataliky
bė, bet dar ji nėra krikštytą, 
nelaiko savęs pakankamai gera 
tam žingsniui.

Vienturtės tragedija
Kita negrė pasakojasi, kad ji 

jau 25 m. amžiaus, dvejus me
tus lankiusi aukšt. mokyklą. Jau 
1958 m. buvo gavusi darbą. Su

kristi svoris, atrodė blogai, per 
vargusi, nušiminusi. Motina jau 
tė, kad su ja kas nors blogai, 
bet netikėjo, kad jos vienturtė 
būtų taip paslydusi. O ji pasi
darė gatvės moterimi. Baisiai 
nusivylusi prade jo dūsauti: “Die 
ve, gelbėk, čia man ne gyveni
mas”.

kolegiją. Ji pasakojasi, kad į cijų, dantys darosi blogi, akys Atsirado daug geraširdžių 
narkotikų vartojimą ją įtrau-l menksta, kraujas nebetyras. .
kęs jos vaikinas. Narkotikams Kol vartoji — nepaisai, tik kai xPrcss osnans 1 Pas e
reikėjo be galo daug pinigų. Tu- sustoji — supranti. Narkoti- e v/u ną mer§'mos als a 

kažkas pavogė josios pirmą uz-rėjo du darbu: dieną ir vakare. 
Kas vakarą grįžusi ėmė narko-

kams erzinant, kažkoks auglys 
manyje atsirado. Buvau operuo

ją pinigais, nes jai terūpėjo at
gauti savo 600 zlotų.

Įdomu, ar tas vagis irgi bu
vo tų geraširdžių skaičiuje?

Jei nevalgai, nebe judi, tai esi ne- 
besveikas; jei nebegalvoji, tai ne
esi, nebuvai, ar nebeesi inteligen
tas. — Vaižgantas

darbį 600 zlotų. Mergina
tikus. Kai suprato, ką daranti■ ta — vos ne vėžys. Ilgai bū-
— buvo per vėlu:

— Narkotikai jau buvo perė
mę visą kūną, — pasakoja ji.
— Pasidarai ne kaip žmogus, 
o kaip robotas. Narkotikai do
minuoja. Nepaisai nieko, kad 
tik jų gautum. Be to negali gy
venti. Persunkia smegenų ląs
teles, kraują. Nori atsikratyti 
to įpročio, bet nebegali.

Tai pasakodama, ji ištiesė ant

skundėsi sunkiomis savo gyve
nimo sąlygomis ir pabrėžė, ko-

Dabar įpratus pasitenkinti ma- ki“ 3" reikšmę turajo 
žu. Auginu dvi mergaites 12-14 r™sis jos uždarias
metukų. Aš jas mylėsiu ir na- !,r praSė' kad vaS,s «rązmt,‘ Jal
muose bus padori aplinka. jei ne visus- taI 1>Mt

ljų dalį. Nuo to laiško paskel
bimo pradėjo į redakciją plauk-

davau nevalgius ir be miego.

įsaugs geros.

Narkotikų prižiūrėtojos 
patarimas

Toje buvusių narkotikų tik

ti 600 zlotų sumos; nešė jas 
žmonės, prašydami redakciją į- 
teikti tai merginai pinigus, ne-

rinimo įstaigoje dirbanti jų pri- ■ skelbiant jų pavardžių; atėjo 
Išvyko į specialią narkotikų 1 stalo ranką. Alkūnės sulenkime į žiūrėtoja, paklausta, kas padeda anoniminės pašto perlaidos; kai

vergams ligoninę Lexingtone. ir rankoje aukščiau pirštų bu- • išsisaugoti tos nelaimės, pasa- 
Pagelbėjo. ' vo stambūs randai nuo narkoti- i koja:

r -u

Didžio saugumo kalėjimas baigiamas statyti Marion, III. Jis kainuos $10,000,000 ir jame galės tilp
ti 600 kalinių, kurie yra reikalingi ypatingo saugojimo. Į čia bus atgabenta dalis kalinių iš Alca- 
trazo, Leavenwortho ir Atlantos kalėjimų. Kalėjimas aprūpintas didžiausio saugumo įtaisais vidu
je ir neturės iš lauko' aukštų sienų.

— Dabar stengiuos kietai su nių adatų. Skutau savo rankų
imti save. Padeda ir mano pa
rapijos kunigas. Noriu būti ge
ra, kaip mano motina. Noriu 
grįžti prie Dievo.
Pasidarė ne kaip žmogus, o kaip 

robotas
Štai, dar viena, 35 m. am

žiaus, vienerius metus lankiusi

Geras šeimos gyvenimas
odą, ploviau iki kraujo 
ko.

— Tie randai jau pasiliks 
man visą gyvenimą, — atsidūsta 
ji ir toliau pasakoja: — Narko
tikai blogiau kaip rūkymas ar 
gėrimas. Jie, rodos, net visus 
kaulus persunkia, graužia kal-

5 SĖKMINGI METAI VERSLE
Jau baigiasi penki metai, kai 

A. Kairys dirba nejudomos nuo 
savybės pirkimo - pardavimo 
versle. A. Kairys Real Estate 
įstaiga yra įsikūrusi erdviose 
patalpose, 2501 W. 69 st., Chi-

sipažino su vaikinu, kuris, pa- ca?°Je> judrioje 69-je gatvėje, 
sirodė, pardavinėja narkotikus. kur Y™ šv- Kryžiaus ligoninė 
Davė jai paslėpti. Pamatė jį » lietuvi^ Judėjimo centras. Jos
uostant, rūkant, ir ji pati pra- jteL HE 6-5151‘ *staiSa Plačiai 
dėjo. Iš pradžių — lyg lengva,' veikia- turėdama keletą tarnau 
gera. Manė, kad jai bus ne taip,' lietuvius ir kitus aprūpin- 
kaip kitiems — neįpras. O ta
čiau pradėjo imti kasdien. 

Pradėjo rytais jausti skaus
mus. Juos užmušdama, ėmė dau 
giau imti heroino. Trūko pini
gų, tai ji vogė daiktus nuo mo
tinos, nuo dėdės, pardavinėjo; 
meluodavo motinai, kad eina

dama namais, sklypais, pasko- 
loniis. A. Kairio Real Estate 
įstaigos adresą galima rasti kas 
dien “Drauge” duodamuose gar

Gražu yra mąstyti dar gražiau 
— melstis, bet Dievą mylėti yra 
augščiau už viską.

— E. Lesseur

kurių fabrikų ir įstaigų darbi- 
I ninkai ėmė daryti rinkliavas 
tai nuo vagies nukentėjusiai 
merginai. Ji gavo tiek pinigų, 
jog per tą pat laikraštį papra
šė, kad būtų liautasi apipilinėti

' ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»
1 RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro 
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkns. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 15. 
Broadvvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
‘Draugas”

iiiiiiiiiimmiiiiiiiihmiiiimiiiiiiiiiiiifiii- 

Gražiy vizitinių kortelių 
biznieriui-profesionalui

reikia
DRAUGAS.

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaino

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS 
Skambinkit LUdlovv 5-9500 
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1
TV-RAOIUAI -3UOST. REKORDERIAI J 

STEREO FONOGRAFAI -PLOKŠTELĖS R 
ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTĖS R 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI H

Viskam žemiausios kainos Ir garantija R
3321 S. Halsted St.-'ČLIFFSIDE4-56651

A L - T <Tn~Y~
L, DECORATING

Ilgamete patirtis dažyme—dekora
vime. Pigu. Sąžininga.

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

Al ūmini jaus išdirbiniai 
namų pagerinimui 
PRospect 8-2781

............... ..............................

K. BUTKUS

COLLEGE OF ST. FRANCIS
JOLIET, ILLINOIS

A Liberal Arts College for Women 
Catholic in Ainis — Frančiscan in Spirit 

FIJLLY ACCREDITED 
Offers Majors in 16 Departments 

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

For imformatidn VVrite:
Director of Admissions • College of St. Francis

JOLIET, ILLINOIS

BU I C K AS - LIETUVIŠKAS^
AUTOMOBILIS! 

NAUJAUSIAS BUICK-V-6!

nie' daug padės. Žmogus turi būti 
užsiėmęs, vis ką nors kūrybin-
go veikti. Bendrauti su asmeni
mis, kurie to verti. Religinis gy 
venimas irgi daug padeda.

J. Daugi.

POPULAR 
LITHUANIAN REGIPES

Surinko
JUZE DAUŽVARDIENĖ

Šiš vėliausiai išėjęs Buick 2 Dr. Sedan su automatu, Radio ir šild.
Kaina tik ... . $2,227.85

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

MILDA BUICK, INC.
907 W. 35th Street, Chicago 9, Iii., Tel. LA 3-2022

Anatolijus Kairys

mo skyriumi: gyvybės, susirgi-
I mo, ugnies, automobilių, pasko- 
j lų draudimas, nelaimingų atsi- 
! tikimų ir kt.
i A. Kairio nejudamos nuosa- 
! vybės ir apdraudų įstaiga sten 
j giasi visiems kuo sąžiningiau 
; ir patogiau patarnauti, yra at
dara nuo 9 vai. ryto iki 8:30 
vai. vakaro. Įstaigos patarnavi
mu yra pasinaudoję eilė gydy
tojų, inžinierių, advokatų ir ki
tų profesijų žmonių.

Tai nepaprasta knyga. Virš 200 
receptų grynai lietuviškų valgių 
gaminimui anglų kalboje. Ponia 
Daužvardienė, kuri dažnai pasa
kodavo apie lietuviškuB valgius 
per Chicagos radijo ir televizijos 
stotis, surinko pačius įdomiausius 
lietuviškų valgų receptus ir 
DRAUGAS juos išleido labai pa
rankioje formoje. Pirmą kartą to'

KYBOJO ORĖ, KAI DIRŽAS 
TRŪKO

Frank Sands, 30, kybojo ore,

simmuose.
A. Kairys jau 15 m. gyvena išdekoruodamas ir naujais bal- 

Chicagoje, visą laiką sėkmin- dais apstatydamas. 
gai veikė versle; dabar įstaigą Nuo šių metų pradžios įstai-

pas gydytoją, dantistą... Ėmė I itin moderniškai įrengęs, naujai ga praplėsta visų rūšių draudi-

laikydamasis už trukusio apsau kia knyga pasirodo knygų rinko 
gos diržo galo, prie septintojo 
aukšto lango, 25 E. Delaware 
ct. Jis dangoraižių langų valyto 
jas. Trys praeiviai išgirdo jo 
riksmą ir prisidėjo prie jo išgel 
bėjimo. Jis tuojau grįžo prie 
langų valymo darbo, bet dabar 
jau 18-ame aukšte. Sands sako
si, kad jam panašios nelaimės 
įvyko 7 ar 8 kartus.

je.
Gera dovana kitataučiams ar 

angliškai skaitantiems lietuviams.

Užsakymus 
siųskite:

Kaina — $2.00 
kartu su pinigais

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

šokti ir bėgti vakarinin Berly-, rpje duomenys pakankamai
nan- v v vaizdžiai kalba. Nei jaunimas,

Vykstant tų užtvarų pakraš- ne- darbininkai neįtikinami ko- 
čiu, sutinkama šaligatviuose į- munistinėS propagandos, nes 
bestų kryžių. Tai laisvės sieku- realybė priešinga pro
šių žmonių žuvimo vietos. Vieni pagandiniams teiginiams, 
jų buvo nušauti iš anapus, is yr& kurie suranda
Rytų Vokietijos paleistų šūvių, Į laisvėn
kiti žuvo laisvėn šokdami iš ke Yra Rad tomig
linto aukšto. • romjs sovietinės diktatūros vyk

PAGAL SOVIETINES UŽTVARAS
(Atkelta ’š 3 psi.)

vadinamą atitvarų sieną, kiek 
budėti, kad užkirtus želią žmo
nėms iš bolševikinio “rojaus” 
pasprukti. Daug kur įrengimai, 
primeną medžiotojų praktikuo
jamus įsirengimus medžioklės 
tikslams. Gi Rytų Berlyno pak
raščiu pagal užsitvertas atitva 
ras dar įrengti bokšteliai, kad 
iš jų būtų patogiau šaudyti į 
žmones bandančius pasiekt laisv
vę. Yra tokių šaudyklų, įreng
tų priešais gyvenamųjų namų 
langus. Iš iVakarų Berlyno pu
sės tokių namų langai visi už
mūryti. Be to, iš didžiumos na
mu gyventojai iškeldinti. Ta
čiau, matomai, dėl stokos patai 
pų žmones kitur įkurdinti vie
nur kitur gyventojai dar palik
ti ir prieš pat Vakarų Berlyno 
esančiuose namuose. Tačiau 
prieš tokių namų šoninius lan
gus pastatytas sargybų bokš
telis, kad būtų patogu šauti į 
tuos, kurie bandytų per langą

Iš Rytų Vokietijos didžiumą 
pabėgėlių sudarė darbininkai

dytojai Rytų Vokietijoje sulai
kė pabėgėlių sriautą. Tačiau

Vakarų Berlyno Informaci- yra asmenų, kurie išsikasa po- 
jos centras telkia duomenis ne žeminius urvus ir pasiekia Va- 
tik apie vakarinės miesto da- karų Berlyną. Pasitaiko pabė- 
liės augimą, bet taip pat ir apie gėlių, kurie ryžtasi perplaukti 
pabėgėlių iš Rytų Vokietijos kanalą, kad pasiektų laisvės 
buvusį sriautą bei jo priežastis, krantą. Vieni turėjo laimės šiuo 
Sunki dirbančiųjų būklė, nesi- būdu pabėgti iš anapus, kiti žu- 
skaitymas su žmogumi, nuola- vo, buvo nušauti specialiai pa- 
tiniai maisto trūkumai buvo pa statytų sargybinių. Tie pabėgė- 
skaitas žmonėms nusigręžti nuo liai, kad ir reti, dar daugiau pa 
vadinamosios darbininkų vai- tvirtina gyvenimo sąlygų sun- 
stybės... Būdinga tai, kad tris kurną rytinėje Vokietijoje ir Ry 
ketvirtadalius pabėgėlių sudarė tų Berlyno dalyje.
įvairių profesijų darbininkai. Tos sargybos ir užtvaros vi- 
Žvelgiant į pabėgėlius amžiaus su akivaizdumu kalba komuni- 
požiūriu, tai apie pusę pabėgę- stinės santvarkos nenaudai.

YOUR STRONGNOID FOR SAVINGS"

1MPORTANT NOTICE: TO Alt*
SAVERSĮ IN THE EVENT OU« 
CURRENT RATE OF 4'/4%: per 
ftnnųm Is 1NCREASED we wifl 
immediatėly notify everyona.

SUPREME
SAVINGS

AND IOAN ASSOCIATION 

1751-1755 W. 47»h St. 
Chicago 9, III.
YArds 7-3895

Peter P. Keion 
Fxecuh’ve OfFicer

FREE-VVorld Globė
and Bank

jr« yoott lot Martine • new accoont foe 
•200 or jnore—or adding $200 to your pre*. 
cnt accoont. ONLY ONE TO A SAYEK. 

Jaly 2 to 16th ONLY

THE BEST PLACE IN THE W0RLD TO SAVE'

Vacys Scerba, Vacys Motor 
Sales vedėjas

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

1961 OLDS. 4 Dr. HT. Air
Cond. Full Power. $2,795.00

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

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

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

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

VACYS MOTOR SALES 
6516 S. Western A»e„ Chicagą 36, Tel. Wft 5-5121



* PASAULINĖ TAURĖ YRA MŪSŲ!
Visa Brazilija džiaugsmingai švenčia pasaulinį laimėjimą

M
•/ -r

NIJOLE SEJHENAITE, Sao Paulo, Brazilija

ATEISTINIAI PROPAGANDININKAI 
DEJUOJA

Jie teigia, kad bažnytinių apeigų atlikimas Lietuvoje 
mažėja labai lėtai

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. liepos mėn. 9 d.

Pritrūko miltų Rio de Janei- 
re, pranyko cukrus iš Sao Pau
lo. Ryžių ir pupų — pagrindi
nio maisto ant kiekvieno brazi-: 
lo stalo, ar tai būtų Copacaba- 
nos turtuolio, ar favelos — lūš
nyno didžiausio vargšo, — nė 
už pinigus niekur negalima bu
vo nusipirkti. O gi to maisto, 
kuris dar buvo gaunamas par
duotuvėse, kainos pakilo be jo
kio saiko. Sao Paule eismo mo
kestis pašoko 30%. Laisvoje 
rinkoje brazilų pinigas — cru- 
zciro krito iki 430 už vieną do
lerį, kai dar visiškai neseniai 
tebuvo tik 300. Kiekvienoje vals 
stybėje kariuomenė buvo uža- 
liarmuota ir, reikalui esant, pa
siruošusi pajudėti kiekvienu mo' 
mentu. O jei prasiveržtų revo
liucija, ji buvo tuč tuojau pasi
rengusi perimti vadovavimą.

Džiūgaujanti minia nejaučia 
kritiško momento

Visose krašto dalyse, visuo
se braziliško gyvenimo sekto
riuose susidarė slegianti situaci

šaukė aistringą “Gooool! Garr- 
rrrincha! Gooooool!” tapusiu 
kovos šūkiu. 4 prieš 2 laimėji
mas buvo ženklas, kad Brazilija 
galėjo laimėti bile kokias rung
tynes, sumušti bet kurį oponen
tą. Optimizmo banga nušlavė 
visą kraštą, šeštadienį nebuvo 
nė vieno abejojančio, kad Brazi
lija laimės finalinį žaidimą.

— Dabar pasaulis pamatys, 
kaip turi būti žaidžiamas fut
bolas, — skelbė sporto prane
šėjas.

Nežiūrint to, rūpestis, lyg slo 
gutis, kabėjo ore. Ir kiekvienas 
brazilas kentėjo iš anksto ner
viško pobūdžio įtampą.

Budinčioji minia

Sekmadienį, birželio 17 die
ną, buvo saulėta, šilta diena 
Sao Paule. Tačiau visi paulis- 
tai, kaip visi kiti likusieji brazi-; 
lai, buvo “persikėlę” į Santia- 
go, Čilę. Šeimos bei draugai, 
susirinkę krūvon pasiklausyti 
Bandeirantes radijo pranešimų 
apie žaidimų žaidimą, turėjo

Minios žmonių Prace da Se aikštėje Sao Paule, tuoj po Brazilijos 
su Čekoslovakija futbolo žaidimų.

ja, atsidūrusi ant pavojingo ir . 
net visai kritiško kranto. Ta
čiau žmonių veiduose neatsis
pindėjo nei mažiausio bėdos nu- Į 
jautimo, nesimatė nei šešėlio 
vargo, nei krislelio rūpesčio. 
Priešingai, vietoje prileidžiamos J 
revoliucijos, su spontanišku 
triukšmu ore išsprogo milžiniš
kas bei gaivališkas džiaugsmas, 
kokio niekad anksčiau neteko 
nei stebėti, nei pergyventi ar pa 
tirti, net nei įsivaizduoti. 

Parsineša aukso taurę

Kas visa tai sukėlė? Dvide
šimt šeši kilogramai aukso. Ant 
rą kartą iš eilės Brazilija laimė 
jo futbolo pasaulines rungty
nes, parsinešdama atgal į na
mus Julės Rimet taurę.

:— A Copa do Mundo e nossa!
— pritarė dainuodami brazilai, 
susirinkę būriais gatvėse pasi
klausyti per garsintuvus perduo 
damą žaidimą visame mieste.

A Copa do Mundo e nossa,
— lyg aidas atsiliepė su daina 
brazilų šeimos, susigūžusios na
mie apie radijo aparatus.

Jau nuo birželio 13 dienos jie 
tai dainavo, nors ir su mažesniu 
entuziazmu bei vos jaučiamu 
netikrumu. Tą dieną Brazilija, 
laimėjusi pirmuosius tris žaidi
mus (prieš Meksiką, Ispaniją 
ir Angliją ir lygiomis su Čeko
slovakija), laimėjo pusiau baig
minį iš Čilės, ypatingai galingo 
oponento, kadangi jis žaidė na
mie, gerai pažįstamoje aikštė
je.

Kovos lauko šūkiai
Sporto kalkulatoriaus prane

šimas apie pirmąjį golą, įmuš
tą Brazilijos Garrincha’os de
vynių minučių laikotarpyje, iš-į

raketas, paruoštas išsprogdini
mui kiekvienam golui atžymėti, 
kurį įvarytų verde-e-amarelo 
(žalia ir geltona, Brazilijos vė
liavos spalvos) komanda. 20, 
000 sporto mėgėjų užtvindė 
Praca da Se (katedros aikštę) 
stebėti elektronišką lentą, ku
rioje žybčiojo žaidimo smulk
meniška eiga. Minios užplūdo 
gatves ir visus kampus, kur tik 
galima buvo rasti radijo apara
tą. Visų akys buvo nukreiptos 
į laikrodį, belaukiant tos ma
giškos valandos — 3 vai. 30 mi
nučių p. p., kai Brazilija turė
jo stoti priešais Čekoslovakiją 
lemiamajam žaidimui.

Simpatizuojanti aplinka

Keli faktoriai buvo Brazilijos ’ 
naudai. Pirmiausia, buvo žaidžia I 
ma lotynų amerikiečių ovacijas 
keliančiųjų sekcijoje, kurių slap j 
tos viltys leido gilias šaknis, 
kad taurė pasiliktų Pietų Ame
rikoje. Antra, aštuoni žaidėjai, 
jų tarpe ir šių metų didvyris 
Garrincha, buvo dalis 1958 m. 
pasaulines rungtynes laimėju
sios meistriškos komandos.

Nėra karaliaus, tegyvuoja 
princas

Ir nors karalius Pele dar vis 
buvo išskirtas dėl sužeidimo, ko 
manda turėjo naują princą A- 
marildo. Pagaliau jau teko su
žaisti su Čekoslovakija kuri 
pradėjo žaidimus toje pačioje 
grupėje. (Pagal žaidimų taisyk
les, antrą vietą laimėjusioji ko
manda kiekvienoje grupėje tu
rėjo progos žaisti sekančiuose 
žaidimuose, kad užtikrintų, jog 
pirmykštis pralaimėjimas nebu
vo tik nelaimingas atsitikimas).

Tokiu būdu jiems buvo žinomas 
čekų žaidimo būdas. Iš kitos gi 
pusės, brazilų žaidimo būdas 
buvo pažįstamas Čekoslovakijai, 
kuri buvo vienintelė komanda 
Brazilijos nesumušta. Per tą pa
tį nelaimingą žaidimą su čekais 
buvo sužeistas Brazilijos žvaigž ( 
dė Pele, eliminuojant jį iš žai-1 
dimų ir smarkiai tuo numušant J 
brazilų ūpą.

Laimė ar sugebėjimai?
I

Be to, kilo murmėjimai spor- j 
to garbintojų tarpe, kad Brazi
lijai sekėsi dėl pasisukusios lai
mės, o ne dėl jų sugebėjimų. 
Ir, esą, jie stūmė tą savo lai
mę pertoli.

Pirmoji didžiojo žaidimo pu
sė atrodė patvirtinanti visus 
burbuliavimus. Per keturioliką 
minučių Masopust įkirto golą, 
brazilams menkai ginant savo 
poziciją.

Sporto pranešėjas dūsavo: — 
Jie net nepamatė sviedinio! 

Įnirtęs pasiryžimas

Sukrėsta netikėto golo, Brazi
lija atsibudo. Per dvi minutes 
Amarildo įmušė golą Brazilijos 
naudai. Komanda žaidė su tokiu 
įkarščiu, kad sustabdė net pa
jėgius čekus. Tuo tarpu, kai bra 
žilai klausėsi su augančiu susi
jaudinimu, nebeištverdami pa
leisti į orą antrą raketą, antro
je žaidimo pusėje verde-e-ama
relo komanda užrėžė antrą įvar 
tį, tuo prasiverždama iš užbur
tojo rato užbaigti žaidimą ly
giomis.

Klausytojai namuose išleido 
palengvėjimo atodūsį. Jie iš
sprogdino bengališkąsias ugnis, 
kurios pavertė mėlynąjį dangų 
dūminiai pilku. Lyg vis dar ne- 

’phtėllkinti 2 prieš 1 rezultatu, 
Brazilijos Vava prasiveržė dar 
sykį, vos vienuolika minučių 
prieš žaidimo pabaigą, palikda
mi Čekoslovakiją visiškai be jo
kios vilties.

Čiliečiai triukšmingai užplū
do aikštę, sukeldami džiaugsmin 
gai skambančias ovacijas savo 
lotynų broliams.

Upėtakių ne r sėjimas
Upėtakiai neršti rugsėjo, spa 

lio, o dažnai net iki gruodžio 
mėn. Ikrus patelės leidžia ne
giliose siauruose upeliuose bei 
upėse, kur upės dugne patelė 
uodegos smaigaliu padaro įdu
bimą, padeda kiaušinėlius ir 
juos apkasa. Šiltesniuose van
denyse jaunikliai iškyla per 40 
— 50 dienų, šaltesniuose per 
100 dienų. Tačiau per tris mė
nesius upėtakiai išauga, gražio
mis tamsiai rudos spalvos su 
skersiniais dryžiais žuvelėmis 
ir pradeda savarankiškai gy
venti.

Kokie yra Lietuvos ateizmo pro
pagandininkų rūpesčiai ir kokių 
jie siekia priemonių tai propagan
dai suaktyvinti, apie tai kiek pa
aiškėjo iš “Komunisto” redakcijos 
sušaukto susirinkimo dalyvių pa
sisakymų. Be kitų, tame pasitari
me dalyvavo Kauno Medicinos in
stituto marksizmo-leninizmo ka
tedros vedėjas J. Minkevičius, 
Vilniaus univ. vyr. dėstytojas J 
Barzdaitis, LKP Vilniaus m. Ko
miteto sekr. P. Griškevičius, žur
nalo “Mokslas ir Gyvenimas” red. 
J. Karosas ir kt.

Bažnyčia esanti moderni
Pagal dalyvių pasisakymus, ate

izmo propaganda susidedanti iš 
dviejų dalių — religijos demaska
vimo ir darbo žmonių apginklavi
mo mokslinės pasaulėžiūros pa
grindais. Kaip ir reikia laukti, pa
sitarimo dalyviai ypač susirūpinę 
“religiniais prietarais”, atitrau
kiančiais žmones nuo .didingos 
mūsų gyvenimo tikrovės.

Ateistiniai propagandininkai da
bar surado vieną ydą — jie, girdi, 
nepakankamai kreipia dėmesio Į 
bažnyčios šių dienų veikimo meto
dus, anot jų, “mes... per daug nu- 
krypstame j viduramžius, demas- 

i kuodami ano meto bažnyčios bar- 
! bariškumo faktus”. Tuo tarpu šių
l dienų bažnyčia — pripažįsta ate-, 
; istai Vilniuje — stengiasi moder- 
| nizuotis, atsisako kai kurių atgy
venusių atributų (tai, girdi, jau 
vyksta pakninkų srityje). Iš kitos 
pusės, dvasininkai spekuliuoja ti- 

, kinčiųjų nacionaliniais jausmais,
! palaiką nacionalistines nuotaikas, 
j apeliuoją į tikinčiųjų “per amžius 
[įgimtą katalikybę”, O tai esąs... 
Vatikano nurodymų vykdymas. 

Ateizmas ir blogybės
Dabar ateizmo propagandinin

kai susirūpinę ypatingai moksliniu 
ateizmo skleidimu, bet ir čia nu
girsti dejavimų. Pirmiausia, per 
mažai talkininkaujanti Lietuvos 
Mokslų akademija. Toliau — pro
pagandininkai per silpnai išnau
doju sovietinius laimėjimus užka
riaujant kosmosą. O pasitarime 
dalyvavęs, smarkiu ateistiniu pro
pagandininku virtęs, J. Ragauskas 
vėl pageidauja ateistams skirti 
daugiau dėmesio moralei, nes, esą,

1 dvasininkai teigią, jog religija pa-
i;:v-. •'Ješ. .RP l l.;:

SILPNAME KŪNE

dedanti žmogui dorai gyventi. Jie 
dar, esą, mėgina suversti ateizmui 
įvairias gyvenimo blogybes, pra
eities “atgyvenas”, kaip girtavimą, 
šeimų irimą ir pan. Tad Ragaus
kas ir pageidauja demaskuoti vi
sus tuos “šmeižtus”. .. Jo nuomo
ne, komunistinė, Lenino aptarta 
moralė daug glaudžiau susijusi su 
gyvenimu.

Pasitarimo dalyviai nusiskundė,' 
kad Lietuvoje trūksta leidinių 
mokslinio ateizmo klausimais 
(ypatingai jo “pagrindų”) ir ta 
proga sukritikavo “Sveikatos ap
saugos” žurnalą — jam prikišta, 
kad jis nededąs medžiagos apie 
religinio auklėjimo žalą... sanita
riniu požiūriu (“švento vandens 
naudojimas, kryžiaus bučiavimas 
ir pan.), nekalbant apie gydytojų 
— ateizmo propagandininku darbą.

Žmonės tuokiasi bažnyčioje

Bažnyčios lankomumas Lietuvo
je sumažėjo — šitaip teigė pasi
tarime P. Griškevičius, nurodęs, 

, kad “pagal padarytus apskaičia- 
Ivimus tas lankomumas pastaruoju 
metu sumažėjęs 50%”, tačiau baž
nytinių santuokų, krikštynų, lai
dotuvių tik 10—15%”. Tai komu-

i

Šitokiu pavadinimu nauja dr. 
I JUOZO PRUNSKIO knyga nese
niai išėjo iš spaudos. Tai labai 

I naudinga dovana ligoniams ir vy- 
Iresnio amžiaus asmenims. Sergan- 
1 tiems ir apskritai kenčiantiems 
skaitymas šios knygos atneš daug 

I paguodos, suraminimo, atskleis 
1 gilesnę ligos ir kančios prasmę, 
duos nurodymų, kaip laikytis to- 

i kios nelaimės atveju.
Knyga skaitoma lengvai, joje 

duodama daugybė istorinių pavyz- 
i džių iš didžiųjų žmonių gyveni- 
, mo. Veikalas turi 133 pust, kai
nuoja $1.50, Gaunamas “Drauge’

IVI O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė.

Tel. FRontier 6-1882

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

Tel. 434-4000

k

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

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Avė. • Chicago 32
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TELEVIZIJAS

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

J. MIGLINAS
2540 W. OUtli St. II a. PR 6-1063
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PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

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

PER METUS UŽ VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS !
Dividendai išmokami gruodžio 31 ir IPRADEK TAUPYTI ŠIANDIEN —

birželio 30 d.d. SAUGIOJ LIETUVIŠKOJ BENDROVĖJ!

or votm MUTUAL erei

AND D O A N ASSOCIATION

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

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MŪSŲ ĮSTAIGOS

nistų tarpe kelia nerimą. Lygiai 
nepasitenkinamai, kad lietuvių vi
suomenėje negilinamos, neįvairina
mos, vis labiau supanašėjusios nau
jos komunistų skatinamos “puikios 
tradicijos”, kaip įvairūs festiva
liai, pavasario, žiemos, derliaus 
šventės, jaunimo dienos.

Komunistai susirūpinę ir kitais 
trūkumais ateizmo skleidimo tar-, 
pe, pvz., jie pasigenda centro, ku
ris koordinuotų visą darbą. Vil
niškiai propagandininkai pasidžiau
gė, kad darbo jie daug atlikę, tik 
visa nelaimė, kad tos, jų žodžiais 
tariant, religinės atgyvenos vis 
“gyvos, jos dar kibiai laiko Savo 
varžtuose tam tikras darbo žmo
nių grupes.” (E)

mane. Aš pakliuvau nelaimėn”.
I Nėra jėgos, kuri padėtų tokiam 
žmogui. Jis yra žuvęs. Tačiau 
mes norime gyventi. Mes nori
me siekti ir laimėti. Laimėti ir 
nugalėti. O. S. Marden

"į'10%, 20%, 30% piginu mokėsite” 
už' apdraudą nuo ugnies ir auto-y

^■nobilio pas
M F R A N K Z A P O L I 8 1® 3208% WeSt »5th Street Jįį

Chicago 42, Illinois
Ę'M.. ga. 4-8654 ir GU. 6-4338.*

— Jeigu kas yra niekinga 
pasaulyje, tai toks žmogus, ku
ris yra padėjęs savo ginklus, 
kuris meta savo darbą ir sako: 
“Aš negaliu. Tai neturi vertės. 
Pasaulis yra nusistatęs prieš

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllll
Dvigubų ašmenų skutimosi peiliu

kai. Puikiausias chirurginis plienas, 
galąsti alyvoje: “Pinigai grąžinami” 
— garantija. 25 — 35c, 100 —■ $1.00, 
20.0 — $1.75, 500 — $3.75. 1000-— 
$6.5o: Pašto išlaidos apmokamos. 5 
peiliukai pakely, 20 pakelių kartone. 
C. O. D. orderiai priimami. Pašto 
atviruku galit užsakyti bendrą pre
kių katalogą. EMERSON COMl’A- 
NY, 406 S. Seoond, Alhambra, Callf. 
Illlllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos —■ J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

G K Ain VSk VS
I

J. G. TELEVISION CO.
! 2512 W. 47th St., FR 6-1998
| TV RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
i Pardavlmai-talsymai Sek. uždaryto

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš tol*. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063

KVIEČIAME APLANKYTI MUSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.

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

4 '/2%
* - ui i

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI AftJnnC* PIKM. Ir KETV............................... » v. r. Iki 8 p. p.IHUMnlMUO, ANTRAD. Ir PENKT...................... 9 v. r. Iki 6 p. p.

ŠEŠTAD. ... 9 v. r. Iki 12 v. d. Trefilad. uždaryta.
-f

■" — " 1 ■»
Kas tik turi gėrę skonį, 

Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES GHIGAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTEPK., 62II S. Western, PRospect 8-5875

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

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

“DRAUGO” SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMU

Dienraštis DRAUGAS spausdinamas diode raiškoj e spaus
tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderaiškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje- . ’

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

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

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

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL. — TEL. LU 5-9500



O DRAUGAS, piĄnMienig, 1982 m, liepos inėn. 9 d.

VAIKŲ KONGRESAS KANADOJE

Nuostabios iškilmes prie Niagaros krioklio

labai stiprų

Po šio choro pasirodė Delhi.

. jei Šautasis kabas 
atšiltų

Po paskutinio Kennedy — 
Chruščiovo susitikimo, anapus 
uždangos plintanti šiokia istori 
jėlė.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE

Vaikų kongresas jau praeity- asmenyje turime 
je. Jį galima pavadinti viena muzikos talentą, 
pačių gražiausių ir sėkmingiau
šių lietuvybės pasirodymų šiame Pašoko porą tautinių šokių ir 
krašte. i pravedė komišką boksą. Reikia

Šeštadienio rytas, birželio 30 pasakyti, kad Delhi vadovai pui 
d., išaušo saulėtas, šiltas, ide- j kiai atliko savo pasirinktus da- 
alus kongresui, vykstančiam at- į lykėlius ir parodė daug jaunat- 
virame ore. Prie Šv. Onos baž- viško senso, parodydami humo- 
nyčios ėmė rodytis autobusai rišką sceną. Vaikai džiaugėsi, 
ir mašinos ir iš jų byrėti nuos- plojo ir kvatojosi susiriesdami, 
tabiai gražus jaunimas, apsi- St. Catharines parapija pasi
rengęs spalvotomis uniformo- , rodė po Delhi irgi labai gra- 
mis ir tautiniais drabužiais. Ka-' žiai. Vida Butkutė gitara, Vio- 
da vyskupas T. MeCarthy išė-: lėtą Grigaitė pianu ir Birutė 
jo laikyti pamaldų, pamatė erd ; Bogušytė akordeonu davė pasi- 
vę šv. Onos bažnyčią pilnutėlę klausyti gražios muzikos. Len- 
švytinčio jaunimo. Jungtinis ke ciūgėiis visus sužavėjo; jį šo- 
turių šimtų vaikų choras nu- kęs Vytas Gudaitis uždavinį 
stebino visus savo stipriu, har- atliko nuotaikingai, 
moningu ir lygiu giedojimu

1. Mūrin. 4 būt. prie 72 & Mozart,
naujas šildym., garažai, geros paja
mos. $42,900...................................................

2. Mūrin. 2x6, po 3 mieg. Įfeiek-
____  _ „ vien. nauji du šildym,, garažas,

arbatėlės Vaišinesi nuostabiais kinetinės virtuvės. Naujas alyva šild. po 5 karnb. Arti mūsų?^Atskiri”'gU- 4?(;%™pteintas’ skub- parda"arodieics. vaismęsi nuogiamais Apgauga nuo potvynio. A,uin. lan. dymai. objektas $39,500. vimui. $26,800
valgiais, gėrimais, pastyri- , sai. Garažas. $lG,700 štai 1% aukšto mūras. 6 metų. 2' :dime^ patinaujame vls’J ruSilJ dpau'• v j kt-i u t • • kamb. mūras. Labai modernūs butai _ 5 j.r 4 kamb. Ateklrl gazu dime’
mais. Vadovavęs Nikita, besi- įrengimai, karpetai. Medžio iškaltas giidymai. Alumin. langai. Garažas.niioria KTamoa era rrn J.ilHi'rpnci ?*)(! K A A , ... 0

■ Mūrinis. 2 butai ir biznis. Alyva Biznio mūras prieš parką. 2 mo- 
,, ,. , ,. ! radijatoriais šildymas. 2 auto. gara- dernus butai. Maisto prekyba apieNuvargę diplomatinėse grum gas_ 512,000. ‘ $50,000 metinės pajamos. Garažas,

tvnpąp abu didipii <?nqėdp nrip ' Gera — Didelis pajamų na- Už $38,800.
tynese, duu u uieji blifeeuę pi n, mas 2 butai — 7 ir 3 kamb., 2 ka- Naujas mūras. 2 modernūs butai 

1. Naujas alyva šild. po 5 karnb. Arti mūsų.
Apsauga nuo potvynio. Alum. lan- dymai. Objektas $39,500.

rašys. Naujas gazu šildymas. $20,600,
Didele rezidencija. 9 kamb. 50 p. 

lotas. Moderni virtuve ir vidaus su
tvarkymas. Alyva šild. Garažas. 
$24,500.

Gage Parke. 3 butai — 6 kamb. ir 
2 po 3 kamb. Prašo $26,000.

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

Arti 63-čios ir Kedzie. 6 kamb. 
bungaloiv. Gazu šild. Karpetai. Ga
ražas. $17,450.

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

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

Arti mūsų. Bevelk naujas 4 
kamb. mūras. Aukštas stogas. Alu
min. langai. Gelež. tvora. Sausas rū
sys. Garažas. 419,800.

Kaip iš granito mūro rezidencija 
, . , . -i-ii ' ant 43 p. loto. Žavus 7 kamb., 4bandėme Vieną kuri per keletą I dideli mieg. Karpetai, keramikos 

. vonios, čerpių stogas. Dienos kaina. Keturios ' sekundžių atgaivina mirusį į Namas kaip pasakoj 6 kamb. mūr. 
mergaitės buvo: Irutė Grigai- žmogų. Kai ją ištobulinsime, ga i^e™^asApXys, P'virtuvė,2\aVpetat

stengdamas įrodyti rusų prana
šumą:

— Žinai, niekas mūsų nepra
lenks. Na, pavyzdžiui, mes turi 
me net tokių bėgikų, kurie per 
5 sekundes nubėga net 6 amer. 
mylias.

— Mes tokių neturime, — 
ėmęs gintis Kennedy, — net 
pačios greičiausios mašinos to
kios spartos neišvysto. O vis 
dėlto, turime nuostabių maši
nų. Prieš man išvykstant iš

$32,000.
Pigiau nerasite, čia pat 4 butų 

mūras. Naujas alyva šildymas, ir sto
gas ir alumin. langai Garažas. 
$43,000.

Gage Parke. 2 butu mūras, 3 au
to. mūr. garažas. Radijatoriais — 
gazu šild. $20,900.

Naujas 5% kamb. mūras. Alumin. 
langai. Geležinė tvora. Gražus lotas. 
$19,800.

Pamokslą išėjo sakyti Tėvas tė, Ruta Nausėdaitė, Laimutė. lėsime prikelti ir senokai mirų- i earažas- $26,000.
Juvenalis Liauba, O.F.M., spe- ! Surblytė ir Marytė Čeporytė. 1 sį.
cialiai tam kongresui atvykęs iš 
Amerikos. Puikaus pamokslinin 
ko žodžiai skambėjo jaunimui 
suprantamai.

Pamaldų gale pamokslą pa
sakė pats vyskupas, kuris per
skaitė Šv. Tėvo telegramą-svei- 
kinimą ir laiminimą šiam kon
gresui. Vyskupas priminė vai
kams Lietuvą, jos kančias ir 
vargus, prasmingai apibūdinda
mas viso to priežastį. Kvietė 
būti lojaliais kanadiečiais, bet 
taip pat neužmiršti savo tėvų 
žemės ir palaikyti savo krašto 
tradicijas.

Baigus pamaldas, šventoriu
je jau pasigirdo griausmingo 
orkestro garsai, ir išėjęs iš baž-

Toliau buvo Hamiltono eilė.' Chruščiovas tada dėmesio lyg 
ir nekreipdamas: tik numojęs 
ranka, burbtelėjęs “Nesąmo
nė!”, ir dėl atsargos išgėręs vi
są stiklinaitę vodkos. Tik, kai 
amerikiečiai pradėjo kalbėti 
apie Kennedy vizitą Maskvoje,

Dorothy Gale Brown, 11 m.; jos

SAVAITES geriausi pirkiniai

gyvybes. ' susirgimo, ugnies, 
auto. paskolų draudimas, nelaimin
gų atsitikimą ir daug Įeitu. Mūsų 
įstaiga veikia nuo 9 v. ryto iki S v. 
vakaro.

Mūrinis 12 metų 5 karnb., gara
žas, rūsys, 6 blokai nuo Marąuette 
p. lietuvi) mokyklos. $12,600.

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

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

Mūrinis 1Ą£ a. — 5 apačioj su 2 
mieg. ir 3 viršuj su atsk. įėjimu, 
virtuve ir vonia, garažas, 30 p. lo
tas, 66 ir Mozart. $17,800.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 69th ST. HE 6-5151

sklypas. Šildymas gazo pečiais. Gara 
žas. Arti 45-os ir Fairfield. $17,500.' 
2-jų butų med. 6 ir 3 kamb. Šildy
mas gazo pečiais. Brighton Parke. 

Prieš parką liuksus įrengtas 5% : |-/ų5 lūitų mūr 6 ir 5 kamb namas
la7ng^et^aražarsaS$22loOV° ' gazulkarštu Jan^enim Gai

Alum. langai. Garažas, szz.zuo. , ražas. Arti 69-os ir Fairfield. $27,750.
Pajamų mūras. 2 butai — 4 ir 2 4 inl?tn t aukšto mūr. 5 kamb.

kamb. Alyva Šild. Gage Parite. — 1 - -

2-jų butų med. 5 ir 5 kamb. 50 p. 8 metų — 4Į4 kamb. mūr. Alyva —
on*™... „„„„ —zn— radiant heat, garažas. Alum. antrieji

langai. Arti 64-tos ir Kostner. 
$21,500.

$1 5,900.
Našle parduoda pigiai. 1% aukšto 

mūrą su garažu. Apsauga nuo pot
vynio. 5 ir 3 kamb. butai. $28,400.

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

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

Kitur. 3-jų aukštų mūras. 5 butai po 
4 kaml). Atskiri šildymai. Pelningas 
namas už $15,300.

(3 mieg.) apačioj; 4% kamb. viršuj.
Garažas.
$30,500.

Arti 64-os ir St. Louis.

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

4 butų mūr. Visi po 5 kamb. (Z 
butai po 3 mieg.). Alyva, karštu 
vandeniu šildymas. Mūr. garažas. 
Arti 60-os ir Wasbtenaw. $49,900.

K. VALDIS REAL 
2815 W. 71 st Si, Tei. RE 7-7200 arba RE 7-8534

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

GENERAL INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
6455 SO. KEDZIE AVENUE. TEL. PROSPECT 8-2288

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

Sav. Išeina pensijon lr parduoda 
Delavan Wisc. netoli Lake Geneva 
33 kamb. hotel su restoranu, taver
na ir 6 k. namu naujam sav. Viso

Chruščiovas sunerimęs. Ilgai ne įe^ikainllz$lo,o^Parba7mlinys 
galėdamas rasti išeities, visą l mūr. namą Brighton Parke.

ŠIMKUSj reikalą išdėstęs savo asmeni
niam astrologui:

— O ką tu žinai su tais ame
rikiečiais? Kennedy ims ir atsi
veš tą mašiną pademonstruoti, 
o kur aš gausiu tokį greituolį?

— Žinai, draugas, — prabi
lęs astrologas, — ši bėda never
ta nė senos, surūdyjusios kapei 
kos. Jei Kennedy atsiveš tą ma

REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

4259 So. Maį?lewood Ave.
Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

Savininkas parduoda 3 mieg. 
“ranch”, pilnas rūsys; 2y2 vonios. 
Galima pirkti su I73 ar 2J/2 akrų 
žemės. Geriausias pasiūlymas. 
Joks prieinamas pasiūlymas neat
metamas. 123 So. Busse Rd. 
Mount Prospect. HE. 7-2764.

nyčios jaunimas pamatė didžiau ]aVonas rastas plūduriuojąs okea- šiną ir prikels Staliną, tai jau 
šią orkestrą, spalvingomis uni- i ne netoli Corona Del Mar, Calif. 
formomis apsivilkusius orkest- buvo dingusi iš namij, Torrence 

...... . . ... 'miestely, liepos 3 d. Policija tina
rantus, įssirikiavusius gatvėje jog mįrties priežastį. Kita 11 m. 
ir jau pasiruošusius paradui. ; mergaitė — Karen Lyn Tompkins

Trys aukšti jaunuoliai pačia- i— 3au metai kaip yra iš tų apy- 
... , . ... linkių dingusi ir nesurasta,me priekyje su trim vėliavom:

Kanados, Vatikano ir Lietuvos.
Po jų mergaitės su vainikais, 
gerame atstume sekė baltas 
kaip sniegas švytintis orkestras,

Kaip ir buvo laukta, pasirodė 
labai puikiai. G. Breichmanienės 
ir Virbickaitės vadovaujami vai

tu pats per vieną sekundę to
liau nubėgsi.

11 MILIJONŲ, SERGANČIŲ 
ARTRITU

JAV-se artritig liga serga 
apie 11 milijonų žmonių. Iš jų 
pusantro milijo'no yra pasidarę 
invalidais.

IŠNUOMOJAMA

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

Įšnuoim. kambar. su baldais Ci
cero, galima naudotis visu butu. 
$35 mėnesiui. Pageidaujama mote
ris. TO 3-7582. 

Išnuom. butas 5 kamb. 2 mieg. 
apšildymui yra du pečiai gazu. 
Pirmam aukšte. Skambinti ar ap
žiūrėti po 6 vai. vak. HE 4-4095.o toliau ir patys kongreso daly- kai veikė kaip muzika. Šoko,

viai ilgoje eisenoje, lydimi vado- dainavo ir vėl šoko ir viskas vėsej bet ilgai neišnyks iš at- 
vų ir mokytojų. Kas nuotolis praėjo žavėtinai. Šalia jų dar mjnties. Darbas buvo atliktas. 
jų tarpe plakatai — ypač ge- Hamiltono programą papildė la-! tikrai geraį( garbė rengėjams! i ^^kam^riisvT"—°$20?00SasavaL 
ras pirmas “God save Lithua- bai gabus Klevų vaikai: Riman j Svyrūnėlis tei. šildymą, elektr. ir dujas ap-

Išnuomuoj. 2 butai: 4 karnb.

ma".
Viso parado prieky — mies

to burmistrą atstovaujanti ma
šina. Joje miesto ir lietuvių at
stovai, jų priekyje policija (mo
tociklais) rodė kelią. Viso mies
to pagrindinės gatvės judėjimas 
sustabdytas.

tas ir Margarita.
Antroje dalyje, kuri sekė be • ***IlsiiaBiB««** 

pertraukos, nes buvo laikytasi 
tikslaus laiko, pasirodė indivi- mcsų specialybe,
dualūs gabumai. Jų buvo nema 
ža, praėjo įdomiai ir gražiai. 
Ypatingą dėmesį atkreipė Sud- 
burio lietuvių parapijos atsto-

Orkestras grojo visą kelią. vas Algis Kusinskis, pagrojęs 
Po ilgokos eisenos, pasimato tris dalykus akordeonu. Tai jau
Niagaros krioklys, iš jo kylan
tis vandens garų debesys, gai
vinantis gerokai įkaitusį orą, 
pasiekia ir paradą. Rodos, leng
viau ir žygiuoti. Čia pačiame 
centre nežinomo kario kapas. 
Tvarkingai, gražiai ir greitai 
jaunimas užpildo aikštę. Po bur 
mistro kalbos, sugiedamas an
glų himnas, mergaitės priar
tėja su vainikais. Juos uždeda 
tėvas B. Mikalauskas, O.F.M., 
šio kongreso vyriausioji galva. 
Lietuvių Bendruomenę atstovau 
ja p. A. Gverzdys ir pasako 
žodį. Sugiedamas Lietuvos him 
nas ir paradas vėl stovi išsiri
kiavęs tolimesniam žygiui — 
pietums, kurie buvo patiekti 
gražiausiame parko paviljone.

tikras talentas, galįs drąsiai kon 
eertuoti ir suaugusių kongrese. 
Aukštoj pianino klasėj ir Buffa
lo lietuvių kolonijos atstovė Ma 
ryte Gamziukaitė.

TINKAMAS DIDELEI ŠEIMAI
8 kambarių mur. bungalow Mar

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

GERAS NAMAS
9 meti} praplečiamas mur. bunga- 
low Marąuette Pk. 2 mašinų gara
žas. 30 pėdi} sklypas. $20,000.

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

2 BETAI PO 4% KAMB.9 metų 2 aukštų mūr. Marąuette 
Pk. Poilsio kambarys lr baras rū
syje. Apsauga nuo potvynio. $36,500.

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

VASARVIETE
Su baru ir restoranu Beverly Shc 

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

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 VVest 7Isi Street
Tel. VVAJbrook £-6015

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

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

HELP VVANTED MALĖ

moka savininkas, 
i be. 476-8913.

Su baldais ar I

PRECIN PHOTO STUDIO b
4068 Archer Ave. Tel. VI 7-2481 susisiekimo. Tel. 436-1351.

(Incorporated) i __________________________
EDVARDAS ULIŠ, sav. ,

ENGINEERS
ENCELLENT OPPORTUNITIES

I The following openings are ca.reer 
‘ opportųnities with the Procesą

Tx ' Bąiuipment Division of a Progressive,Išnuomavimui sviesus, didelis rjynamic. diyeršifiėd produet eorpo- 
kambarys naujam name su atski
ra vonia ir kitais patogumais prie

I
Prieš paskutiniu dalyku ėjo 

Šv. Jono parapijos vaikų cho
ras, vadovaujamas kun. B. Pa- 
cevičiaus, kuris jau lipdamas į 
sceną susilaukė gausių katučių, 
nes šitas choras puikiai pasi
rodė bažnyčioje ir yra jau pa
garsėjęs visur. Sudainavo pen
kias dainas, o publika dar ploja 
ir prašė dainuoti.

Pagaliau visų parapijų vaikai 
buvo pakviesti į sceną bendram 
chorui. Dirigavo kun. B. Pace- 
vičius, akompanavo kun. B. 
Jurkšas. Įspūdis susidarė reto

Keli šimtai vaikų ir svečiai ga- puikumo. Be jokios pagrindinės 
vo maistą nemokamai. ; repeticijos trys šimtai vaikų

Bematant ir trečia valanda i sudainavo keturias dainas. Pro
— pats laikas į salę visų lau
kiamam vaikų koncertui. Salė 
labai graži ir erdvi kolegijos 
rūmuose. Čia prieš keletą metų 
buvo ir Lietuvių dienos koncer
tas. Minutė minutėn pusę ketu
rių pakilo didžiulės scenos už

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 CJdcago, III

Pirkite JAV Apsaugos
Bonus!

Slcelbkites “Urauge”

Apsimoka skelbtis "DRAUGE' 
nes jis plačiausiai skaitomas IGtd 
vių dienraštis. Gi skelbimų kaino* 
visiems prieinamos.

ginamos vedėjas S. Šetkus pa
kvietė Kanados Kunigų Vieny-: 
bės pirmininką kun. dr. J. Ta- 
darauską. Šiltais žodžiais, pa
dėkomis ir linkėjimais visiems 
kongreso dalyviams kun. Tada
rauskas atsisveikino iki kito

danga, parodydama gausų ir kongreso ateinančiais metais.
Saulė dar buvo, aukštai, au

tobusai ir gausios mašinos čia 
pat. Greit išnyko Niagaros mies

gražiai atrodantį jaunųjų daini
ninkų chorą, vadovaujamą kun.
B. Jurkšo. Choras visus nuste
bino ir sužavėjo. Kun. Jurkšo I to medžiuose paskendusiose gat

xxxkxkxkk><xxx>o<xx><xxx>oooo

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

Redagavo J. Daužvardienė

LITHUANIA (Paveiksluose) $6.00 
Fotografavo V. Augustinas

LITHUANIA THROUGH 
THE AGES ...................... $3.50

,ParašS Dr. A. Šapokai
THE STORY OP ART
and JUOZAS PAUTIENIUS, $5.00

Parašė Ig. šlapelis

LITHUANIAN SELF- 
TAUGHT .............................. $1.25

Išleido Marlborough 

Užsakymus su ninigais prašome siųsti

“DRAUGAS” 
4545 W. 63rd Street

Chicago 29, III.
<KX><XX><XXKXKX><XKXK>O<X>{KXK><

Mūr. iy2 aukšto; 5 r 3 kamb. 14 
metų, 44 pėdi) lotas. 62 ir Pulaski 
Puikus pirkinys.

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

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

CICERO—BERWYH
2-ju butų namas — 4 ir 4 švie

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

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

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

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

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

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

Sklypai mieste, visi patogumai, po $1,500. Akras žemės,ąžuolyno $1 000. 
Pajamų nuosavybė, gražus sodas, labai graži vieta, senatvė verčia, parduoti.

4 ir’ 5 butų" narnai, geros rendos, mažas įmokejimas, priežastis—liga. 
Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajonė.

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

Marų. Purk. Mūr. 2x4 garaž. $20,900. 
Gage Park Nauj. mūr. S mieg. d. 
lot. turi tuojau parduoti, išvyksta iš 
Steito. $16,850.
Turime geni bargenų, patikrinkite.

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

6 kamb. mūr. bungalow, 3 mieg. 
kamb. Plytelių vonia. Karštas van
duo, gazu apšild. Žiem. langai ir
•ietčta,. Cementuota "aįley'. Arti
katal. ir vald. mokyklų. Apylinkė
je 62-os ir Lawndale. Apžiūrėji
mui skambinkit RE 5-0355 po 6 
v. v.

Perskaitę "Draugą", duoki 
te jj kitiems pasiskaityti.

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

PKOGOS-OPPORTUNITIES

Parduodama gerai išvystyta like
rių prekyba (Liąuor Store) ir ta-

ga perimti pelningą, prekybą, ku
ri daro apyvartos apie $80,000 j 
metus. Dėl sąlygų kreiptis laišku: 
“DRAUGAS”, Adv. No. 4842, 4545 
W. 63rd St., Chicago 29, Illinois.

(sk.)

i PLATINKITE “DRAUGĄ”

CONTRACTORS

VYR-AI IR MOTERYS

RESTAURANT 
HELP WANTED
Experiehce not necessary
• GRILL MAN
• FRY MAN
• PORTERS
• DISHWASHERS
• WAITRESSES

Ste-ady all year ’round work. 
Good Pay. Good tipping 

Ston at
Jerry’s Drive-In

Restaurant 
905 E. Rand Rd. 

Mount Prospect, IUimcfis 
Phone: 392-2240

HELP WANTED — MOTERYS 

REGISTERED

NURSES
EXCELLENT IMMEDIATE 

OPENINGS
All shifts open. Differential paid 
for shifts. 84-bed hospital. Liberal
personnel policies. Work in beau-1<3ards- 
tiful California where the weather 
is always beautiful.

DIRECTOR OF NURSES
RIVERVIEW HOSPITAL

SANTA ANA, CALIFORNIA

ration.A. O. SMTTH is constantly on 
(he search for men with g'rovvth po
tential. If you l’eel that you are 
seeking a new opportunity — one 
which affoi-ds a futu.re baaed on 
what you pua in to it. then revue 
tliese openings:
ASSISTANT SUPERINTENDANT 

pącperiencėd tnen to direct manu- 
factui-ing of Pressure Vesscls, Heat
Exfthangers, and Nuclear Reactors. Į 
Mušt know hėavy plate . veldįng, 
machining and assentbly. To super- 
vise approximately 200 proeeedures. 
Engineering degree preferred. 
MATERIAL AND PRODUCTION

CONTROL MANAGER
Experienęed in machine loading, 

scheduling, and manning in procesą 
eąuipment Joto shop. Shouid be fa- i 
miliar vvith modern produetion cont- i 
rol technicĮues utilizing E. D. P. M. 
application. Degree preferable.

FOREMEN (WELDING OR 
MACINERY)

One involving- heavy mashinery and 
one involving code velding on Pres- 1 
suirę Vessels, Nuclear Reactors and 
Heat Exchangers. Will supervise 
approximately 30 men.

QUALITY ASSURANCE 
SUPERVISOR

Mušt know nondistractive testing, j 
x-ray, gamma and ultra-sonic in- 
spection and tęst techniąue. Shouid 
have B. S. degree.
MANUFACTURING PLANNERS

Plans and develops methods and 
procedures on machine tool opera- 
tions and on assembly and forming 
operations sueh as velding, breaking, 
rolling, etc.

WELDING ENGINEERS
Will sėt up procedures, improve. 

esisting procedures. B. S. degree 
preferred.

INDUSTRIAL ENGINEERS
Capable of performing time stui- 

dies, established methods and stan-

Shouid have a knowledge of veld- 
ing and machining operations. Deg-

IEŠKOMA PRITYRUSI VYRJ8JA 
RESTORANUI.
Tel. PO 7-9675

Remkit dien. “Draugą”

ree preferred, būt not essential.
Send resume includ.ing salary to:

D. H. DEYLNE

A O. SMITH CORP.
Box 584

Milwaukee I, Wiseonsin
An eąual opportunity employer.

Platinkite “Draugę”.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME (VAtRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS! r PREKY B OS 
tikslams skirtus pastatus. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

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

STANKUS! 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospeet 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 86, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas Instaliuoja vi

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

7304 So, Rockwell Street
Tel GRovehilI 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 B. Westeni Av*. 
Chicago », I1L 
Tel. VI 7-Z447

V. SIMKUS
Statybos *r Remonto Darbai 
2618 WEST 7 lst STREET 

Tel.: PR 8-4268 lr TE S-&5S1

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dovvnspouts, 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

HEATIHG CONTRACTORS!
Statome šiltu oru pučiamus pe. 
čius, vandens hoilerius ir oro 
vėsintuvus.

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

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23. Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAI. JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
STS-070S OL 7-2094 Chicago, IU.



MYLfiSl LIETUVĄ IS TOLO
Marąuette parko salė š. m.

perdavė mūsų poetų mintis, 
j Gabus mokinys (Vaidutis Joni- 

Nenoromis kyla klausimas, o j kas pučiamuoju instrumentų

l.ATVTU PIANISTAI

birželio mėn. 9 d. buvo perpil
dyta jaunimu ir tėvais. Tai K.

kur mūsų vyriškasis jaunimas? 
Mokykla užbaigė trečiuosius

pagrojo vieną muzikos dalyke-

Donelaičio Lituanistikos Mo- mokslo metus. Ji tą galėjo pa- 
kyklos mokslo metų užbaigi-; daryti turėdama mokyklai pa- 
mas. j talpas. Tėvų komitetas pager-

Iš tolo scenoje matėsi dide-1 bė parko pastatų viršininką, 
lis plakatas su poeto Bern. pagerbtas kun. A. Trakys, lei- 
Brazdžionio žodžiais: “Mylėsi i dęs naudotis savo parapijos pa- 
Lietuvą iš tolo, visa širdimi,! talpomis. Minėtos patalpos pa- 
visais jausmais”. Tai šios mo- žadėtos ir sekantiems mokslo
kyklos pasirinktas šūkis.

Garbės prezidiumą sudarė:
gener. konsulas dr. P. Dauž-

desiai buvo darnūs ir discipli
nuoti.
Abiturientės keliais balsais pa
dainavo keletą dainelių. Joms 
pianinu pritarė R. Lampsatytė.

Paskutinis pasirodė muzikas 
Bertulis su savo didžiuoju cho- (

metams.
Buvo gražus momentas, kai 

abiturientės iš savo kuklių lė-

Gen. kons. dr. Daužvardis sako įžanginę kalbą Donelaičio lit. mokyklos metų užbaigtuvėse. Matyti 
prezidiumas ir abiturientės.

vardis, švietimo atstovai ir tė- šų nupirkusios padovanojo sa- ru. Jam pianinu pritarė ta pa- 
vų komiteto nariai. vo mokytojui J. Širkai simbo- ti R. Lampsatytė. Dainos skam

Iš abiejų prezidiumo pusių, linę šių laikų dovaną — me- bėjo gražiai ir nuotaikingai, 
tautiniais rūbais pasipuošusios, džio skulptūrą “Vargo mokyk- ALM direktorius J. Masilio- 
sėdėjo abiturientės (11). Jų lą”. Jautrūs abiturienčių atsi- uis kvietė visas abiturientes, 
veidai spindi džiaugsmu, nes sveikinimo žodžiai su mokykla, rudenį lankyti Aukštesniąją Li- 
gaus savo darbo įvertinimus. bet ne su lietuvybe. Nemačių- tuanistikos mokyklą... Jos gavo,
Įžanginį žodį tarė dr. P. Dauž- si°s Lietuvos jaunuolės parodė po tos mokyklos mokinių pa- 

vardis. Jis ypatingai užakcen- i Lietuvai didelę meilę ir pasi- ruošto metraščio egz. 
tavo lietuvių kalbos grožį ir i rYŽ0 eiti savo tėvų ir mokyto-. §įOg mokyklOs vedėjas J. šir- 
vertę. Net ir kitataučiai ja su- J9 nurodytais keliais. ; ka savo gyvu būdu ir nei§se
sidomėję. -~t _ lin.ksmoji dalig miama energija nešė sunkią šiųĮ

Po to sekė mokyklos vedėjo puįkiai pagiruošę deklamato. mokslo metų naštą.. Jo dėkai
J. širkos apyskaitinis praneši- ria- muzikai įr - -au_ pabaigtuvės savo turiniu ir for!
mas. Jį baigęs pakviečia gen.! . . . . ima puikiausiai pasisekė. Jam į

mai pasirodė. talkino kitį mokytojaikonsulą įteikti abiturientėms ;
atestatus. Tėvų komiteto pir- | Pagarba baletmeisteriui Vel-
mininkas Vitkus įteikia kiek- basiui už gražius baleto nume-
vienai abiturientei dr. V. Sruo- rius, kuriuos atliko jo studijos nos linksta nuo meno turtų,[
gienės didžiąją “'Lietuvos isto- mokiniai ir daugumoje šios mo-' Ypačiai gražūs, pačių mokinių
riją”. Graži ir simbolinė dova- kyklos mokiniai, šios mergai- paruošti, lietuviškų vaizdų al-
na, kad mums stiprybės reikia tės, atitrukusios nuo knygos, ■ bumai. Daug piešinėlių ir kitų
semti iš praeities. nevaikščiojo gatvėse su papiro- i liaudies meno darbelių.

. v -j .i sais dantyse ir nesiautėjo su; „ .,..
.. Y.ls,ems bus Įdomu suspa-, madariais. vienos šoky,! "!1"5 ,
smb su abitunentemjs. Štai . sitc„w. | metams, tęva, ture „ skubėt,
jos: J. G. Srugyte, R. N. Sru- kultūri ;, registruoti savo vaikus j litu-

laika praleido : amstikos mokyklas. Ranka ran ,aiką p ai do. ! dirbt. mokyklog mo. ,
gyte, L. M. Jablonskytė, V, B. 
Kašubaitė, Ž. B. Bilaišytė, A. 
R. Lampsatytė, E. V. Aglins- 
kaitė, A, M. Mikaitytė, P. Su-

Kelios mergaitės paskambi- kytojais! Ir jei kada nuriedėsi 
no pianinu. Tarpe muzikos nu- tavo skruostais ašaros, jos bus 

laite, R. M. Puodžiūtė, Ž, A. j merių — puikiai paruošti dek- tau džiaugsmo ašaros.
Jurėnaitė. 1 lamatoriai - ės su įsijautimu J. Plačas

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
.LIETUVIŲ PREKYBOS 

RŪMŲ VEIKLA
kviečiami dalyvauti senosios ir
[jaunosios kartos lietuviai golfi- 
jninkai. Golfo žaidimas prasidės 

Dariaus - Girėno patalpose į- 9 v. ryto. William Kareiva ir 
vyko šių metų penktas Lietu- j Julius Kuzas yra įpareigoti 
vių Prekybos Rūmų direktorių I go}fo iauke aprūpinti žaidėjus
posėdis. Sekret. dr. Kazys Dran 
gelis, be ko kita, savo raporte 
pranešė, kad praeitame susirin
kime į LPR įstojo nauji nariai:
Frank Švelnis, Kazys Žirgulis 
ir Juozas Naujokaitis.

Pirm. dr. J. Jerome direkto
riams pateikė duomenis apie ge . vanų. 
gūžės 20 d. Ambassador vieš- i Biletų kaina — golfui ir va- 
buty įvykusį LPR metinį ban- į karienei — $10.00. Vien tik va

gėrimais ir užkandžiais. Turny
rui pasibaigus, vakarienės me
tu, kuri bus paruošta klubo Ša
tėj 6:30 v. v., įteiks trofėjus 
rungtynių laimėtojams. Laimin 
giesiems vakarienės dalyviams 
bus išdalinta daug vertingų do-

Negalima apleisti salės nepa- j 
sukus dešinėn. Čia stalai ir šie- i

Neištikimybė mažuose dalykuo
se atbukina moralinį jausmą; ji 
padaro žmogų nepatikimą, ji at
leidžia tuos varžtus, kurie indivi
dą riša prie bendruomenės; ji vei
kia prieš Dievo Meilę, kuri turėtų 
cementuoti gerus žmonių santy
kius — Fult. Sheen

karienei — $6.00. Biletus jau 
galima gauti pas bet kurį LPR i 
direktorių.

ketą. Jame dalyvavo lietuviai1 
profesionalai, biznieriai, laikraš 
tininkai, politikai ir kitų pro
fesijų bei amatų žmonės. Buvo . ,
užtektinai visiems parūpinta J Lietuvių Pyekybos Rūmų pm-1 
skanių valgių, gėrimų ir pateik min- vdr’ J- Jerome kviečia vi-1
ta įvairi meninė programa. Lie
tuviai Chicagoje kito lygaus 
šiam banketui dar nėra turėję.

Sėkmingai banketui praėjus, 
pradėta rengtis LPR Metinei 
Golfo dienai, kuri įvyks trečia
dienį, rugpiūčio 15 d., Silver 
Country Clube, prie 147 St ir 
82 Avė., Orland Park, III. Pa
siruošimo darbai jau pradėti. 
Golfo dienos rengimui sudarė 
komisiją, į kurią įėjo Felix A. 
Raudonis, Julius Kuzas, Wil- 
liam J. Kareiva ir Stanley Bal
zekas, Sr. Jiems talkininkauti 
sutiko visi direktoriai.

sus sios organizacijos narius, 
jų draugus ir bendradarbius i 
rugpiūčio 15 d. skirti tai pra
mogai — atvykti į Silver Lake 
žaliuojančius laukus ir savųjų 
tarpe smagiai laiką praleisti.

Frank Bulaw

.15,000 BRIEDŽIŲ SĄSKRY
DIS

Šią savaitę renkasi 15,000 
Eik fraternalės apdraudos drau 
gijos atstovai su savo šeimo
mis. į 98-tą metinį seimą, kurio’
posėdžiai bus Conrad Hilton 

LPR golfo rungtynėse yra viešbuty.

A. A. , 
Antanas Pūkis

Mirė liepos 7 d., 1962 m., 
10:55 v. v., sulaukęs 77 m.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Panevėžio apskr., Velykių pa
rapijos, Žurauskų kaimo.

Amerikoj išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliū

dime brolis Liudvikas, gyv. 
Westville, Illinois, trys pus
seserės — Elzbieta ir Stella 
Kairys, Kastutė Medzis su 
šeima, gyv. Racine, Wise., ir 
kiti giminės ir draugai.

Kūnas pašarvotas Ant. M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Avė. Laidotuvės į- 
vyks antradienį, liepos 10 d. 
Iš koplyčios 9:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje j- 
vvks ged. pamaldos už ve
lionies sielą, o po to laidoja
mas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus: gimines, draugus ir pa- 
ž’stamus dalyvauti šiose lai- 
dotuuvese.

Nuliūdę lieka: Brolis, pus
seserės ir visi kiti giminės.

Laid. direkt. Ant. Phillips 
Tel. YArds 7-3401.

“Latvijos ateitis mus šaukia j Didelių gabumų ir trečias pia- 
vienybėn” — šitokiu šūkiu Chi- nistas — Ernestas Brusubarda, 

lį. Už savo muziką yra gavęs ■ cagoje pravestas II Latvių Jau- 21 m., vienintelis iš visų trijų 
kelis aukso medalius. _ į nįmo festivalis, užsitęsęs 9 die- dar gimęs Latvijoje (kiti du gi-

Taut. šokių mok. A. Martienės nag yjSUr stengtasi duoti pasi- mę Vokietijoj). Jau nuo 6 m.-am 
ir I. Pėteraitienės šokėjai pa- , reįkgti jaunimui, šeštadienio va- žiaus skambina, dabar jau bai
soko keletą šokių, šokėjų ju- Į karą buvo jų jaunų pianistų'

koncertas Orchestra Hali. Jau
gęs jaunių konservatoriją ir 
pats dėsto muziką, nors dar

gražiai visus nuteikė iš Grand gilinasi kompozicijos teorijoje 
Rapids atvykęs Egils Ozolinš, ir dirigavime. Parodė nuostabų 
17 m., sklandžiai paskambinęs! muzikalumą ir pirštų techniką, 
Mozarto, Persichetti, Brahmso ■ atlikdamas Bacho, Debussy,- 
kūrinius. Triukšmingų ovacijų ' Khachaturiano, Liszto kūrinius.
susilaukė nuostabiai gabus 16 ~Gaila, kad per savaitę laiko 

kongreso dalyviai jau buvo pa
vargę ir salė nebuvo pilna, nors
džiugu buvo matyti net iš Wash 
ingtono atvykusį Latvijos at
stovą A. Spekke. J. Pr,

m. pianistas Arturs Ozolinš (vi-j 
isai negiminė pirmajam), specia- 
I liai šiam koncertui parkviestas 
iš Portorikos, kur tęsia studi
jas. Ypatingai pamėgęs Cimpi
ną, programon buvo įtraukęs 

! net 5 jo kūrinius ir vieną Liszto.
Išpildė meistriškai. Publikai: . Melstis tai. Jau savaime reiškia 

. . , [širdį palengvinti, tai jalsuoti tyrą
griausmingai plojant, davė net i augštumų orą ir stiprėti kito pa-

ĮF.Ą : 3 dalykus bisui, kas vargiai arį šaulio jėgomis.
•fe i tiksiu tokiame koncerte. ! _ Vysk. P. W. Keppler

A. -Į- A.
ONA MEŠKAUSKIENE
Ayr- no 1 140 atli Avė., Chi

cago Heights, Illinois.

Mirė liepos C d, 1962 m, 6 
vai. vak., sulaukusi 79 m. amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel
šių apskr, Pūkis kaimo. Ame
rikoje išgyveno 55 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vyras Juozas, sūnus Damazas. 
4 dukterys: Gertrūda. Trumpi
ki,ene ii- jos vyras Petras, Ele
na Meškauskas. Josephine Ste- 
phen ir Viktoriją MoDermott. 
Vienas sūnus Martinas yra mi
ręs.

Priklausė šv. Kazimiero pa,, 
rapijai, Chicago Heiglits, iii.

Kūnas pašarvotas Spindler- 
Koclling koplyčioje, . 1448 Otto 
Blvd, Chicago Heights. Laido
tuvės įvyks pirmad, liepos 9 d. 
Iš koplyčios 1 0 vai. ryto bus at
lydėta j šv. Kazimiero parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Vyras ir duk
terys.

Laidotuvių direkt. Spindler- 
Koelling, Tel. SK 5-024 2.

A. f A.

Povilas Mitchell
Gyveno . 3348 So. , Lituanica 

Avenue; Tel. YArds 7-7920.

Mirė liepos 6 d, 1 962 m, 8 
vai. vak, sulaukęs pusės amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kau
no apskr. Kalnųjį] parap. Pa
talpas kaimo. Amerikoje išgy
veno 50 metų.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Petronėlė (po tėvais Ša- 
miulilkS). duktė Agnietė Barti- 
romo, žentas Antanas, du sū
nūs — Jurgis, marti Elena., gy
veną San Diego, Calif, ir Po
las, marti Stella, aštuoni anū
kai, du proaniTikai, brolis Pe
tras, brolienė Malvina su šei
ma, ir kili giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas J. F. Rud- 
mino koplyčioje. 8319 S. IJtua- 
nica Avė. Laidotuvės įvyks an
tradienį, liepos 10 d. Iš kop
lyčios 8:30 yal, ryto bus atly
dėtas į šv. Jurgio parap. baž
nyčią. kurioje Įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka, žmona. duk
tė, sūnūs ir visi kiti gimines,

I,aid. direkt. Jurgis F. Rud- 
minas, Tel. YArds 7,1138.

A. t A.

JULIJAI AKELAITIENEI 
mirus, jos liūdinčiam vyrui

JUOZUI AKELAIČIUI 
reiškiame giliausią užuojautą.

WABASH RAILROAD C0 bendradarbiai:
Abraitis, Baltušis, Edelis, Jablonskis, 
Feiferis, Kruklys, Karoblis, Paketuris, 
Paulauskas, Peteraitis, [Rūkas, Vasi
liauskas, Vaičekauskas, Vadopalas, 
Zdanavičius ir Žemaitis.

Trys su puse miliono praktikuoja šį 
pamaldumą vien tik Amerikoje!

“ŠVENTOJI VALANDA NAKTIES
ADORACIJAI NAMUOSE”

Jeigu jautiesi visų apleistas, niekam nereikalingas 
arba neturi kur dėti laiko, nemiegi, pabandyk pra
leisti vieną valandą su Visatos Kūrėju

Lietuvių kalba knygelė tau daug padės
Siųsk 25c —

DRAUGAS
4545 W. S3rd St. Chicago 29, III.

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

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

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

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

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, Chicago 29, Illinois

DRAUGAS, pirmadienis, 1982 m. liepos mėn, 9 d.

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

ir kitų papuošimų 
2443 ĮVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West ll lth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

•L F. FIIIKIKIS

O
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

į. TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
1605-07 South Hermitage Avenue

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

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

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARIJUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West Tlst St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. 11 Ith St., PR 9-1355 ir 9-1356

Laidotuvių Direktoriai

m&žeiiman:
8845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNUKOS
air-condiTioned koplyčios

MAtofOMS TZBTA 
REpubUe T-gflOO REpubUe T-800&

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. REpubUe 7-1213 
Tel. VIrginia 7-6672

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3461

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

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

———JURGiS F, RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS ~
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. TeL OLymplo 2-1003

Remkite tuos. kuriu skelbimus matot “Drauge”



DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. liepos mėn. 9 d.

X Prelatas Jonas Balkonas, 
Amerikos Lietuvių Tarybos na
rys, išvykdamas į Europą poil
siui, raštu įgaliojo kun. A. Sta
sį, Chicagos- Lietuvių Tarybos 
pirmininką, atstovauti jį Alto 
pilnaties suvažiavime, kuris į- 
vyks š. m. liepos 28 ir 29 d. 
Chicagoje. Praėjusį mėnesį bu
vo pašventinta Maspeth, N. Y., 
lietuvių bažnyčia, kurios klebo
nu prelatas yra jau gana daug 
metų. Bažnyčią statė du čika- 
giečiai lietuviai — architektas 
J. Mulokas ir rangovas Stan
kus. Pažymėtina, kad prel. Bal- 
kūnui šiemet sukanka 60 metų 
amžiaus.

X Dr. V. Manelis, Liet. Kny
gos klubo narys, vasaros ato
stogų proga įsigijo naujausių 
L. K. klubo leidinių už didesnę 
sumą. Išvykdami atostogų, pa
skubėkite įsigyti lietuviškų kny 
gų, nes geriausias poilsis—ge
ros knygos skaitymas!

X Dr. Edm. Ringus, rentge
nologas, sunkiai susirgo; sveik
sta geroj mediciniškoj priežiū
roj.

X Teresė Prunskytė, pasižy
mėjusi sportininkė, ateitininkė, 
liepos 12 d. išvyksta į Meksiką, 
kur Monterey mieste, jėzuitų ve 
damo Georgetowno universiteto 
vasaros kolegijoje studijuos an 
glų ir ispanų kalbas. Į tą va
saros mokyklą priimami tik mo 
ksle pasižymėjusieji auklėti
niai.

X Rita Kavolienė Van Wert 
Meno Fondo parodoje už savo 
akvarelės paveikslą gavo pre
miją.

X Dr. Vladislava Bamett - 
Buziliauskienė su šeima iš Chi
cagos persikėlė gyventi į Los

X Gener. kons. dr. P. Dauž- 
vardis su arti 40 kitų valstybių 
konsulų buvo pakviestas aplan
kyti Illinois gubernatorių Otto 
Kerner. Konsulai padėjo vai
niką ant Linkolno paminklo.

X Adolfas ir dr. Ona Paliū
nai atostogaudami Kalifornijoj 
aplankė pasaulinę parodą Seatt- 
le, Wash., mieste.

X Aleksas Ambrose rašo Chi 
cagos lietuvių istoriją. Prade
da nuo 1869 metų. Jau turi su
rinktą visą medžiagą. Dalis jau 
visiškai paruošta spaudai ir pa
sirodė periodinėj spaudoj. Dar
bą kiek sukliudė širdies liga, 
bet jau yra parūpinęs lėšas ir 
knygą vis tiek išleis. Knyga 
apims visas parapijas, 260 lie
tuvių pašalpos draugijų, kultū
rines draugijas, bankus, yra su 
registravęs 127 Chicagoje leis
tus lietuviškus laikraščius. Kny 
ga turės apie 600 pusi.

X Lietuvos gen. kons. dr. P. 
Daužvardis šiandien, pirmadie
nį, per Margučio radiją kalbės 
apie pavergtų tautų reikalus.

X Kazys Gineitis, buvęs ge
ner. konsulas Londone, knygos 
“Amerika ir Amerikos lietu
viai” autorius, dabar gyvena 
Chicagoje, duoda anglų kalbos 
pamokas, atlieka vertimus ir 
padeda paruošti įvairius doku
mentus ryšium su imigracija ir 
kt.

Dvi lietuvaites iš Vasario 16 gimnazijos

IS ARTI
J. A. VALSTYBĖSE

— Gasparo Veličkos nauja
sis adresas; 1518 N. St. And- 
rews PI., Hollyvvood 28, Calif.

— Putnamo mergaičių 19-ta 
stovykla atidaryta liepos 1 d.
Suvažiavo 120 mergaičių iš vi- 

X Gertrūda Karčauskienė, SU Amerikos bei Kanados pu-

IR TOLI
940 misijų; iš viso yra lankęsis 
22 valstybėse. Net būdamas bol 
ševikų kalėjime pravedė 7 mi
sijas, užtrūkusias po 5 dienas. 
Paskiau nepastebimai išklausy
davo išpažinties ir pamokyda
vo, kaip dvasiniu būdu priimti 
šv. Komuniją. Kalėjime išbuvo 
9 mėnesius ir 6 d. ir nei karto 
neturėjo galimybės atnašauti4450 S. Washtenaw avė., buvo Į i šią gražią sodybą, kurioj____ _ _____

sunkiai susirgusi. Dabar pra- lietuviška kalba, daina, ir šokis J gy miįių “ ėy> įružikas dabar 
deda sveikti, yra priežiūroje Įskambes V1S4 mėnesį. K. Man- gyyena gao Paulo miest6) dar. 
žento dr. A. Jenkins ir gerų Jošiene, sesuo M. Viktorija, se- buojagi Brazilįj0j. be kitko yra 

- šuo M. Loreta, sesuo M. Jonė,
sesuo M. Gražina Marijošiūtė, 
sesuo M. Bernadeta, sesuo M.
Onutė Mikalaitė, Vida Klemie- | — Juozas Borisovas, 75 m.,
nė ir Ramunė Vilkutaitytė su- ir Juozas Savlasevičius, 71 m.,

dukrelių. Karčauskienė yra il
gametė “Draugo” skaitytoja.

X šv. Pranciškaus vienuoly
no rėmėjų 3 sk. Town of Lake,

Į “Mūsų Lietuvos” administrato- 
i rius.

CHICAGOS ŽINIOS
OPEROS MĖGĖJAMS

Chicagos FM radijo stotis 
WFMT (98.7 meg.) kas ketvir
tadienį 7 v. v. liepos ir rugpiū
čio mėn. transliuos Artūro Tos- 
canini diriguojamas operas.

ŠEŠI GYDYTOJAI IŠSKRIDO 
ALŽIRIJON

Šeši Chicagos gydytojai iš
skrido Alžirijon, kur Alžiro mie 
ste pagelbės vietinei administ
racijai atidaryti prieš 4 metus 
pastatytą 1,200 lovų ligoninę.

IŠĖJO PENSIJON
John O’Neill, 67, 5952 So.

Rockvvell, išdirbęs Yellovv Cab 
kompanijoje 44 metus, išėjo į 
pensiją. Taksi vairuotojas tu
rėjo ir dar giriasi turįs šoferio 
leidimą su numeriu nr. 1.

SUSPENDUOTA 20 POLICI
NINKŲ

Illinois valstybės saugumo di 
rektorius Joseph Ragen suspen 
davo 20 Illinois vastybės poli
cininkų ir šešis svarstyklių ve
dėjus, kurie iš sunkvežimių 
kompanijų imdavo kyšius už 
neareštavimą vairuotojų, kurių 
sunkvežimiai vežė daugiau ne
gu įstatymo leista. Sakoma, 
kad tokie kyšiai buvo siūlomi 
per paskutinius 20 metų. Dau-,

guma šių policininkų dirbo Chi
cagos rajone, 3-čiame distrik- 
te.

13 VAIKŲ SUSIRGO NUO 
HAMBURGERIŲ

Samdytas autobusas, vežąs

mį ir važiuoja. Jie laimingi ir 
pilni įspūdžių.

Aną dieną kun. J. Navys pa 
sikvietė vietos policiją. Polici
ninkai rodė įvairius džiudžico 
numerius, apsigynimą nuo už
puolėjo. Tai buvo auklėjamoji 
priemonė, kad vaikai susipažin 
tų su policija, kad policininkas 
nebūtų jų akyse koks baubas,37 vaikus namo iš Chicagoje į- 

vykusios parodos, sustojo Whi- , ° tik tvarkos dabotojas, 
te Castles restorane prie 127- Liepos 4 d. pavakarėje J. 
tos ir Western gatvių. Trylika Milašius, MIC ant laužo prike- 
jaunuolių nuo suvalgytų ham- P® hamburgerių, stovyklauto- 
burgerių apsirgo ir buvo nu- *r svečiai skaniai prisivalgė, 
vežti į Little Company of Ma-1 ° vakare, kai sutemo, į tą aikš 
ry ligoninę. Vaikai sveiksta,
bet gydytojai tiria, kokie nuo
dai galėjo patekti į mėsą. Re
storanas tą dieną pardavė 5,- 
000 hamburgerių.
KALTINA BROLĮ UŽ KAILI

NIŲ PAVOGIMĄ
Sam Rigendorf, 3317 Jarvis 

av., sako, kad, kai jis ir jo žmo 
na buvo išvažiavę į Floridą ato 
stogauti, jo brolis Leo, buvęs 
kalinys, jo namo rūsyje paslė
pė 81 kailinuką, kurių vertė 
siekia $125,000. Policija ieško 
jo brolio, vienok Sam apkaltin
tas vogtų dalykų priėmimu. 
AREŠTAI UŽ FEJERVERKUS
Chicagos policija areštavo tris 

asmenis už fejerverkų pardavi
mą jaunuoliams. Illinois valsty
bės įstatymas draudžia fejer
verkų pardavinėjimą.

RAKETOS VIRŠ TĖVŲ 

MARIJONŲ SODŲ
Įspūdžiai iš berniukų stovyklos Clarendon Hills

rengia arbatėlę su daugybe do- daryS gįos stovyklos mokytojų mirė Brazilijoje. Abudu buvo, u_ _______ , ______________
vanų sk. pirm. Helen Gedvilie- ' g^abą Sesuo M. Paulė vado-, kilę iš Kauno apylinkių. Elzbie-1 ši vieta Chicagos lietuviams 
nės namuose, 4639 S. Hermita- j vaus Kapelionas — kun. St.; ta Liutkevičienė, kilusi iš Pane- gerai pažįstama, nes ten daž-
ge avė., rugpiūčio 19 d. 3 vai. yla“ globėja — Motina M. Au- vėžio, mirė Sao Paulo mieste, nai vyksta lietuvių gegužinės, 
popiet.

X Majore Bernice Skutas
gusta.

Agr. A. Rimavičius su 
gavo medalį iš gen. Charles M. žmona laikinai atitrūkęs nuo

sulaukusi 86 m.

— Pulk Stasys Jurgutis ir 
inž. Kazimieras Audenis tėvuik,,™ ii i , i inz. ivazimieras Aliuvius tėvuisvdvtnti iSvvit °- Ba8r ir P“ buvo paskirta į »M» verslo 2148 W.Buckeye| j Eružikuj jteik(į 10 M0 kru 

gos gydytojai išvykstančiai y/AC apmokymo centrą Fort Rd., Proenix, vyksta atostogų.gydytojai 
daktarei surengė šaunias išlei 
stuves.

X Aleksandras Kulikauskas, 
baigęs Illinois universitetą, ren 
ka medžiagą tezei magistro laip

MoClellan, Ala. Ui į armiją yra 
įstojusi 1943 m., baigė karinin
kų mokyklą ir tarnybos reika
lais buvo pasiųsta į Paryžių, 
Berlyną. Yra baigusi Chicagos 

sniui gauti iš sociologijos. Yra Meno institutą. Kai kurį laiką
dėstė meną vienoje Niagara 
Falls mokykloje.

X Eilė lietuvių ligonių ir nau

pasiryžęs patyrinėti ateivių vai 
kų amerikonėjimo procesą. Y- 
pač jam būtų svarbi statisti
nė medžiaga iš lietuvių ateivių jai iš Lietuvos atvykusių šeimų 

Vokietijoje labai nori gauti, lie
tuvišką laikraštį — dienraštį, 
bet neįstengia užsiprenumeruo
ti. Laukiama geradarių talkos, 
už ką tie ligonys ir tremtiniai 
būtų kasdien dėkingi, per dien
raštį palaikydami ryšį su lietu
viška visuomene visuose pa
saulio kontinentuose. Sutinkan
tieji šį reikalą savo auka pa
remti, prašomi kreiptis į “Drau 
go” administraciją, kuri patar
pininkaus.

gyvenimo Chicagoje. Jo adre
sas: 3610 W. 62 Place, Chica
go 29, III. Jo žmona Tamara 
dėsto rusų kalbą Illinois univer 
sitete.

X Šv. Pranciškaus vienuoly
no rėmėjų 2 sk. iš Brighton 
Park rengia pikniką liepos 22 
d. 1 v. p. p. Vyčių darželyje, 
2453 W. 47th St.

X Dr. A. Bertašius su žmo
na ir sūnumi praleis ištisą mė
nesį beplaukiodami . Michigan 
ežeru; pasieks ir Kanados pa
krantes.

X Lietuvių vaikų aikštėje 
Marąuette parke yra įsiregist
ravusių vaikų 92. Kasdien lan
ko nuo 50 iki 80. Aikštelė vei
kia nuo 10 vai. ryto iki 2 v. p. 
p. Su vaikais dirba patyrusios 
mokytojos: Milavickienė (15 
met. prakt.), Šukelienė (10 me
tų mok. prakt.), Acalinienė (6 
metų prakt.). Mokytojų padė
jėjos: Virginija Plaišytė (4-tus 
metus studijuoja baletą), Lilė 
Giciūtė (studijuoja baletą 5 
m.), Daiva Matulionytė (stud. 
'bal. 2 m.) ir Danguolė Šuke- 
lytė (studijuoja Pedag. Lituan. 
institute) ir Gajus Marčiulionis 
(skulptorių Marčiulionių sū
nus). Darbo programa: malda, 
paskirstymas į grupes, žaidi
mai, molio lipdyba, skaitymas, 
karpymas, siuvimas, dainos, šo
kiai, rateliai. Vaikų aikštelė su 
organizuota dr. O. Vaškevičiū- 
tės iniciatyva ir jos visokerio
pai remiama.

Š. m. liepos 4 d. popietę ir | lėto’ją ir draugą, koks yra kun. 
vakarą su bičiuliais teko pra
leisti tėvų marijonų seminari
jos soduose, Clarendon Hills,III.

| išvažiavimai ir 
žmonės atvažiuoja pasidžiaugti 
ramia, gražia gamta, plačiais 

ir

Kurį laiką sustos pas svainius 
J. ir M. Ročkus, ręst. “Ginta
ras” savininkus, 2151 W. Cer
mak Rd., Chicagoje. Iš ten ke
liaus toliau po Ameriką ir Ca- 
nadą.

— Phoenixo temp. siekia jau 
apie 114 laips., o drėgmės tu
rim apie 20 laips.

BRAZILIJOJE
— Tėvui Jonui Bružikui —

65 metai amžiaus. Pasižymėjęs 
misijų vedėjas tėv. Jonas Bru- 
žikas, SJ, sulaukė 65 m. am
žiaus, o rūgs. 17 d. jo kunigy
stės 40 m. sukaktis. Per savo 
amžių jis yra pravedęs apie

zeirų, kad tas sumas panaudo
tų išleisti du numeriu savaitraš 
čio “Mūsų Lietuva”.

KANADOJ

— Naujo kunigo, tėvo Augu
stino Simanavičiaus, OFM, pri
micijos įvyko Toronte, Prisikė
limo parapijos bažnyčioje, birž. 
24 d. Jis gimęs 1932 m. ba- 
lan. 23, Šilodžio km., Gražiškių 
vai., ir par., Vilakviškio apskr. 
Tremtis atbloškė jį Vokietijon. 
Gimnaziją lankė Wehnen DP 
stovykloj. 1949 m. atvyko Ame 
rikon ir su tėvais apsigyveno 
Maspeth, N. Y. Paskutinę gim
nazijos klasę jau baigė Ameri-

X Dr. Ferdinandas Kaimas koj. Naujokyną pradėjo ir vi- 
yra išvykęs atostogų nuo lie- sas kitas studijas baigė Nek. 
pos 8 iki 23 d. Esant reikalui Prasidėjimo vienuolyne i? Mt. 
prašome kreiptis į dr. P. Kisie-Alvernia seminarijoj, Wappin- 

lių.

Rinkiminė lenta, kurioje buvo duodami futbolo žaidimų rezultatai 
Brazilijoje. Per 20,000 žiūrovų stebėjo tą lentą.

/iaygtt ••

Jurgis Navys, MIC, vadovau
jąs berniukų stovyklai. Jis yra 
žinomos Kanados lietuvių poe
tės M. Aukštaitės sūnus, iš 
Lietuvos į Kanadą atvežtas vos 
kelerių metų amžiaus, bet gra-

šiaip dažnai žiausiai kalbąs lietuviškai. Jis 
1949 m. baigė tą pačią t. ma
rijonų seminariją Clarendon 

laukais ir sodais, kuriuose, Hills ir vysk. P. Bučio buvo 
skendi seminarijos rūmai. (įšventintas kunigu. Vėliau stu-

tę, kur vyksta išvažiavimai, at
vyko Clarendon Heights ugnia
gesiai ir čia atliko pagrindines 
to vakaro (Amerikos nepriklau 
somybės šventės) apeigas. Pa
čiam kapitonui vadovaujant, 
jie į dangų paleido kelis šimtus 
įvairiaspalvių raketų, o jiems 
bešaudant atsiliepė kaimyninė 
Hinsdale, ir čia buvo tikrai įdo
mūs vaizdai, kai virš sutemų 
apgaubtų t. marijonų sodų švie 
tė įvairiaspalvių raketų ugnys.

Kai pasibaigė šios apeigos, 
laimingi vaikai apspito ugnia
gesius, apibėrė juos šimtais 
klausimų, ir šie, kaip geriausi 
vaikų bičiuliai, į kiekvieną klau 
simą davė išsamius atsakymus.

Bestebint įvairiaspalves rakė 
tų šviesas ir tą visą mielą 
triukšmą, čia buvo matyti se
minarijos namo viršininkas 
kun.P. Barauskis, MIC, neseniai 
iš Brazilijos atvykęs toks arti
mas ir šnekus kun. J. Kardaus 
kas, daug susirinkusių apylin
kės gyventojų ir visas stovyk
laująs lietuviškas atžalynas.

Pasirodo, ir vietos policinin
kų ir ugniagesių dauguma yra 
t. mariojnų filijos parapiečiai, 
tad, kada tik reikia, jie visada 
atvyksta į t. marijonų semina
rijos sodus.
Po iškilmių visi stovyklaują 

vaikučiai nuėjo į savo švarius 
kambarius ilsėtis, nes rytojaus 
rytą jų laukė šv. mišios, pus
ryčiai, kun. J. Navio, MIC., se
kamos lietuviškos pasakos ir, 
ekskursija į kažkokią dar jų 
“neiššifruotą” įdomią vietą.

Kai mamytės norėjo nueiti
Didelis tėvų marijonų nuo 

pelnas jaunimo ir lietuvybės la
bui yra jų rengiamos vasaros 
stovyklos lietuviams berniu-

I dijavo Notre Dame universite- j jų kambarius nešvarių balti
te ir dar kelerius metus studi
jas gilino Romoje. Dabar jis 
nepamainomas jaunimo drau- 

autoritetaskanu. Šiais metais tris savai-į f3*’ W autorltetas dešinioji 
tęs ten atostogavo apie 70 lie- k“n * k,a,™ ranka yra kilę.
tuvių berniukų. Vienus iš jų 
tėvai čia atsiuntė iš Chicagos,

nėlių pasiimti ar lovytės patai
syti, jas pasitiko griežta vie
nuolyno klauzūra:

— Mamytėms ten eiti už
drausta, į vaikučių kambarius 
gali eiti tik tėveliai.

Taip, jau paskutinės dienos 
berniukams šiais metais t. ma
rijonų stovykloje. Bet jie apie

, grįžimą namo nenori nė kal- vams talkininkauja komendan- , ... T. , , . ., , , beti. Jiems ten labai gera.
VI. Rmjs

rikas J. Milašius, MIC. Jaunas, 
paslaugus vyras, nė žingsnio

kitus iš Mt. Olive, III., trečius |^«»Wn»a nuo vaikų ir su 
jais kalbąs gražiai lietuviškai. 
Šiems dviems stovyklos vado-

net iš Dayton, Ohio. Tėvų ma
rijonų seminarijos rūmai, sa
vas ūkis, tie puikūs dideli so- . . .
dai ir labai graži aplinka su tai: neseniai * Lietuvos atvy
baseinu, su tėvišku stovyklos 
globėjų — marijonų auklėjimu 
— yra nepamainoma vieta lie
tuvių berniukų atostogoms bei 
stovyklavimui. Todėl nenuosta
bu, kad tėvai šia vieta yra su
sidomėję. Pernai stovykla lie
tuviams berniukams tęsėsi tik 
2 savaites, šiemet jau tris, o 
kitais metais tikriausiai už-

gers Falls, N. Y. Kunigu įšven- trukg yigą mėnegį- 
tintas 1962 m. birželio 16 d.; I

Laimingi t. marijonai, turė
dami tokį puikų jaunimo auk-

pasiekė aukštą kunigystės pa
šaukimą, apie kurį sako šv. Ka 
rolius Boromėjus: “Į mano ran 
kas Viešpats atidavė visus sa
vo turtus: sakramentus ir ma
lones; atidavė sielas, už kurias 
Jam nieko nėra brangesnio, 
kurias neapsakomai myli, ku
rias atpirko savo Krauju. Į

Felgendrejeris vokiškai, o kun. 
V. šarka — lietuviškai.

— Hamburgas. Čia pabaltie- 
čiai bendromis jėgomis surengė 
birželinių trėmimų minėjimą, 

mano rankas atidavė ir dangų, i St. Marien bažnyčioj pamaldas 
kurį galiu atidaryti ir uždary-| atlaikė J. E. vyskupas Johan-- 
ti... Tad kaip gi galėčiau būti nes von Rudloff. Religinį gies-

kęs Leonas Šulaitis ir Aidas 
Skruodis iš Cicero.

Tikrai, ir ta lietuviška draus 
mė kieta. Jei kuris berniukas 
valgydamas kalba angliškai, 
jis be eilės turi nukraustyti 
stalą ar išvalyti kambarį. Ir 
dar visokių kitokių lengvų 
bausmių esama už “anglišką” 
liežuvį”. Juk tai lietuvių sto
vykla, ir visi vaikai, bent vado
vams girdint, turi kalbėti lie
tuviškai.

Koks džiaugsmas tave, tėve, 
apima, matant tokią tvarką lie 
tuvybės labui? Ar mes sten
giamės tai padaryti namuose?

Esama čia stovykloje visokių 
pramogų. Daromos bendros eks 
kursijos į Brookfield Zoo, į ki
tas įdomesnes vietas. Vadovai 
ir berniukai susėda į sunkveži-
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KRISTAUS
GYVENIMAS

knyga 965 psl., parašyta 
PROF. GIUSEPPE RICCOTTI

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

Spausdino Nidos spaustuvė Lon
done. Įrišta kietais puikiais

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

yra išversta j 23 kalbas. 
Knygos kaina $7.00

Amerikoje ir Kanadoje pagrindi
nis platintojas yra

“DRAUGAS”
4545 VVest 63rd Street 

Chicago 29, Illinois
'minimu 1111 iiiiiiiiim’niHniiininiiim 11
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tokiam išaukštinimui ir meilei 
nedėkingas... kad išdrįsčiau su-

mių koncertą atliko daininin
kai: V. Brinkmann-Poeldoja —

I tepti šitokį išaukštinimą ir sa- sopranas, B. Piekalnitis — bo- 
vo gyvenimą, Jo man šventai į sas, M. Panse Simaniukštytė—

Pr. Alš. sopranas.

— Luebeck. Birželio įvykių 
minėjimas įvyko “Haus Deut- 

- Spakėnberge pamaldas at j *^r Ost” su koncertu. Eisena

patikėtą?”

VOKIETIJOJE

į kapines pagerbti mirusieji ir 
žuvusieji lietuviai.

— Oberhessen. Pirmininkas 
I. Šmigelskis sukvietė susirin-

laikė kun. V. Šarka. Po to, vi
si dalyviai nešdami gyvų gėlių 

! vainiką, perjostą visų trijų tau 
tų tautiniais kaspinais, nuėjo į

į Spakenbergo kapines ir padėjo j kimą, kuriame buvo paminėti 
vainiką prie esamo pabaltiečių. birželiniai trėmimai. Paskaitą 
paminklo. Čia tarė žodį kun. Į laikė pats pirmininkas.

5%
eurrent dlvidend on lnvestment bonus

4i/2% DIVIDENDĄ MOKAM UŽ VISAS TAUPYMO SĄ-TAS.
4 metų lnvestment bonus sąskaitom mokam 4%% dividendą 

kas pusmetį ir ekstra l>er metus išmokam pabaigoj 4 metų.
Už pinigus padėtus iki 10 d. mėnesio, dividendai 

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

BRIGHTON SAVINGS AND 10AN ASS’N
4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS




