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Brandi įsakė užgniaužti riaušes Berlyne Naujausios

Rusų vadas nenori matytis 
su JAV komendantu Berlyne

Jungtinių Amerikos Valstybių ir Vokietijos vadai susirū
pinę. Bonna pareikalavo pasakyti vardus komunistų 

sargybinių, kurie šaudė į bėgantį į laisvę

Burmistro įsakymas

BERLYNAS. — Burmistras 
Willy Brandt vakar įsakė poli
cijai užgniaužti “riaušes su dide
le energija”, savaitgalyje įsi
karščiavusiems demonstrantams 
prie sienos pradėjus pulti ne tik 
amerikiečius, bet ir rusus.

BERLYNAS. — Jauni Vaka
rų berlyniečiai vakar ragino su
ruošti naują demonstraciją, pa
lei komunistų pastatytą sieną.

Tūkstančiai asmenų žygiuoda 
mi šūkavo ir mėtė akmenis į 
rusus, amerikiečius, j sieną, Ry
tų Berlyno pasienio sargybinius 
ir savo Vakarų Berlyno polici
ninkus.

Policija iš abiejų pusių taipgi 
sviedė ašarines dujų granatas.. 
Komunistų vandens patrankos 
švirkštė 20 minučių.

Demonstracijos pradėtos ry- 
šiumi su 18 metų amžiaus vo
kiečio nužudymu prie Berlyno

> pasienio raudonųjų pusėje; jis 
žuvo nuo komunistų kulkų. Va
karų berlyniečiai įniršo, kad a- 
merikiečiai kareiviai nėjo pagel 
bėti sužeistajam, kuris mirtinai 
sužeistas valandą gulėjo prie šie 
nos, nukritęs nuo jos bėgdamas 
j laisvę.

Demonstrantai šaukė: ”Siena 
turi būti nugriauta”.

Amerikos ir Vokietijos vadai 
susirūpinę neramumais Vaka
rų Berlyne.

— Vakarų Vokietijos vyriau
sybė vakar pareikalavo vardų 
pasienio komunistų sargybinių, 
kurie šovė ir mirtinai sužeidė 
jaunuolį vokietį, bėgantį per 
nelaisvės sieną į Vakarus pra
ėjusį penktadienį.

Vyriausybė nori juos teisme 
apkaltinti kaip žmogžudžius.

— Vakarų Vokietijos burmist 
ras Brandt, bandydamas nura
minti savo miesto gyventojus, 
ragino neapykantą sovietams 
nepermesti amerikiečiams.

— Sovietų vadas, gyvenąs 
Rytų Berlyne, nesutiko susitikti 
su Jungtinių Amerikos Valsty
bių komendantu Vakarų Ber
lyne, kad būtų sušvelninta įtam 
pa tarp Vakarų ir Rytų ber
lyniečių.

Jchn VV. McCormack (D. — 
Mass.), JAV Atstovų Rūmų pir
mininkas, kovoja už rezoliucijų 
pravedimą.

Sunkiai susirgo
dr. L. Bistras

PAVERGTOJI LIETUVA. — 
Iš patikimų šaltinių pranešama, 
kad Lietuvoje dr. Leoną Bistrą 
ištiko kraujo smūgis — apoplek 
sija su visomis sunkiomis pa
sėkomis. Pavyko atgaivinti. Li
gonis po truputį sveiksta. Dak
tarų tvirtinimu po pusės metų 
visai sustiprėsiąs.

ATSTOVU RŪMU PIRMININKAS McCORMACK 
KOVOJA UŽ REZOUL'CIJU PRAVEDIMĄ

VVhitman Bassow, JAV “News- 
wcek.” biuro Maskvoje vedėjas, 
ištremtas iš Sovietų Sąjungos, 
nes jis parašęs straipsnių, nepa
lankių komunistiniam režimui.

8,000 olandų nori
išvykti iš N. Gvinėjos
HAGA, Olandija. — Apie 8, 

000 olandų gyventojų Naujoje 
Gvinėjoje paprašę Australijos 
vyriausybę leisti jiems persi
kelti į australų Naująją Gvinė
ją, nes jie nenori priimti olandų 
teritorijos perleidimą Indonezi
jai.

— Olandijos ir1 Indonezijos 
kariniai daliniai, nepaisydami 
diplomatinio išsprendimo dėl 
Vakarų Naujosios Gvinėjos tarp 
jų valstybių, dar kovoja šioje 
Pacifiko teritorijoje.

KOSMINIAI LAIVAI - NUKREIPTI DĖMESĮ. 
PAKEISTI TAI, KO ŽMONĖMS TRŪKSTA

Siena stovi kaip silpnybės, bet ne galybės simbolis

REUTLINGENAS, Vokietija. 
— Sovietiniams kosmonautams 
rugp. 11 -12 d.di atsiradus or
bitoje aplink žemę, Vakarų lais
vojo pasaulio spauda, vieningai 
sutikdama su mokslo ir techni
kos pasiekimais, drauge iškėlė 
tai, kad tie skridimai turi ir 
kitus tikslus — pvz. rugpiūčio 
13 d. suėjus metams nuo gėdos 
sienos Berlyne įvedimo, skridi
mai, sovietų manymu, turėjo 
atitraukti pasaulio, ypač neut
raliojo, dėmesį, sužlugdyti blogą 
įspūdį.

s “Die Welt” dienraščio Mask
vos korespondentas 187 nr. dar 
pabrėžė, kad abu kosmonautai 
— Nikolajevas su Popovičium

KALENDORIUS
Rugpiūčio 21 d.: šv. Joana, 

Bukantas, Sungailė.
Rugpiūčio 22 d.: Švč. Marijos 

Nekalčiausios Širdies.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 80 laipsnių; rytoj — gied-

* ra, švelni oro temperatūra.
Saulė teka 6:05, leidžias 7:43.

— vertintini kaip žmonės-pakai-. 
talai (Ersatzmann) viskam, ko 
Sovietijoje trūksta. Trūksta mė 
sos Sovietuose, na, tai žvelkite 
j kosmosą — sakoma ir čia tin
kąs šūkis “Kosmonautai vietoje 
kotletų!”. Kosmonautai skrido 
su precizine technika ir jų už
davinys buvo nustelbti techni
kos trūkumus sovietiniame že
mės ūkyje, kai traktoriams ar 
kombainams nuolat trūksta į- 
vairių dalių.

Tas pats dienraštis rugp. 14 
diena vedamajame pastebėjo, 
kad sovietinė sistema panaudo
jusi gerą šachmatinį ėjimą ir 
jai, išskyrus Vokietiją, pavyko 
nukreipti dėmesį nuo gėdingo
sios padėties Berlyne.

*
Kita Europos spauda klausė, 

jei sovietams pavyksta pasiekti 
laimėjimo kosmose, kodėl taip 
sunkiai vyksta išspręsti Berly
no klausimą? “Pasaulio erdvė 
greitai bus atvira, tačiau nie
kas laisvai nepraeina tarp at
skirų Berlyno dalių” — rašo 
“Dagens Nyheter”. Nuo Šiaurės 
ledynuotojo vandenyno iki Juo
dosios jūros .eina spygliuotos 
vielos užtvarų, minų laukų ir

kulkosvaidžių lizdų sistema. 
Technikai gali gana didele tiki
mybe apskaičiuoti, jog po kele- 
rių metų žmogus pasieks mėnu
lį. Tačiau joks politikas negali 
pramatyti, kada bus laisvas su
sisiekimas tarp Žvėryno (Zoo) 
Vak. Berlyne ir Unter den Lin- 
d.en alėjos Rytų Berlyne. Pasi
darė savotiškai lengviau prasi
laužti į erdvę, negu pereiti Bran 
denburgo vartus —7 teigia “D 
N.”

Laikraštis “Dagens Nyheter” 
toliau nurodo: “Jeigu Rytų Vo
kietijos režimas manė, kad Ul- 
brichto siena sustiprins jos po
ziciją viduje ir išorėje, tai labai 
apsigavo. Siena stovi kaip silp
nybės, bet ne galybės simbolis; 
ji tapo ūkinio ir valstybinio nu
siginklavimo paminklu”. (E.)

Kaip praneša Maskvos radi
jas, Sovietų Sąjungos kosmo
nautai — Nikolajev ir Popovič 
— iš tolimųjų erdvių nusileidę 
praėjusį trečiadienį.

LOS ANGELES, Calif. — At
stovų Rūmų pirmininkas John 
W. McCormack (D., Mass.) jau 
keletą kartų diskutavo rezoliu
cijų reikalą su užsienio reikalų 
komisijos pirm. kongresmanu 
Thomas E. Morgan (D., Penn.). 
Savo 1962 metų rugpiūčio mėn. 
13 d. laiške, adresuotame Rezo
liucijoms Remti Komiteto vado
vybei, “speaker’is” Mc Cormack 
rašo, kad jis vėl kalbėsiąs rezo
liucijų reikalu su kongresmanu 
Morgan (“...I shall talk ,with 
Congr.essman Morgan again...”).

Komitetas pasiryžęs kovą tęsti 
iki laimėjimo

Kova už rezoliucijų pravedi
mą gali užsitęsti, bet, anot se
natoriaus Tom Kuchel, rezoliu
cijų pradininko, dėl to mes ne
turėtumėm rankų nuleisti ir nu 
siminti. Senatorius Tom Kuchel 
neseniai rašytame savo laiške 
Komiteto vadovybei pamini, kad 
dėl vieno įstatymo (San Luis 
water project at Los Banos,. 
California) jis kovojęs 8 metus. 
Senatoriaus Kuchel įstatymo 
projektas po 8 metų kovos lai
mėjo, ir 1962 metų rugpiūčio 
mėn. 18 d. JAV-bių prez. J. F. 
Kennedy ir senatorius Kuchel 
dalyvavo to didžiulio projekto,

Helsinkyje pagrobtasis 
jau Maskvoje

ROMA. — Vatikano gautomis 
žiniomis, Helsinkyje, Suomijoje, 
tarptautinio jaunimo festivalio 
metu paslaptingai dingęs rusų 
kilmės belgas kat. kunigas Jean 
Kornevski šiuo metu laikomas 
Maskvoje.

Kun. Kornievski yra gimęs 
Sibire, 51 metų amžiaus, II Pa
saulinio karo metu buvo pate
kęs nelaisvėn ir nuo 1957 metų, 
kaip kunigas dirbo ‘prie Foyer 
Oriental. Jis buvo nuvykęs Šuo 
mijon aplankyti senąjį Vallamo 
vienuolyną. Buvo pagrobtas Hel 
sinkyje rugpiūčio 3 dieną. Apie 
tai “Elta” pranešė rugpiūčio 
18 d.

kainuosiančio 400 milijonų dole
rių, darbo pradėjimo iškilmėse. 
Mūsų žygis, anot senatoriaus 
Tom Kuchel, esąs žymiai svar
besnis už anksčiau minimą pro
jektą, nes mūsų rezoliucijomis 
sprendžiamas trijų tautų laisvės 
reikalas. Senatorius Kuchel ir ki 
ti senatoriai bei kongresmanai 
jau yra pažadėję savo rezoliu
cijas įnešti kitoje Kongreso se
sijoje, jei tik to reikės.

Visi geros valios lietuviai 
kviečiami į talką

Šio Kongreso paskutinė sesi
ja baigsis apie 1962 metų rug
sėjo mėn. vidurį. Iki to laiko 
visą dėmesį turėtumėm skirti 
rezoliucijoms. Visi geros valios 
lietuviai kviečiami dar kartą 
parašyti po laiškutį rezoliucijų 
reikalu senatoriui J. William 
Fulbright ir kongresmanui Tho
mas E. Morgan, Senato ir At
stovų Rūmų užsienio reikalų 
komisijų pirmininkams, kurių 
rankose visos mūsų rezoliucijos 
yra. Talkos šiame žygyje pra
šyti Atstovų Rūmų p .O.
John W. McCormack. Būtinai 
parašyti po laiškutį abiems savo 
steito senatoriams ir savo kon-

gresmanui, kad jie padarytų vi
są galimą spaudimą rezoliucijų 
reikalu į senatorių Fulbright ir 
kongresmaną Morgan. Visi kvie 
čiami tai atlikti nieko nelau
kiant.

.Entuziazmas nemažėja narių 
tarpe

Komiteto vadovybė kasdien 
gauna laiškų iš Komiteto narių 
(lietuvių, latvių, estų ir kitų 
amerikiečių) ir kitų geros valios 
amerikiečių, pažadančių paramą 
šiame žygyje ir ateityje. Vienas 
amerikietis rašo: “...Jei kova 
užsitęstų ir keletą metų, tos 
rezoliucijos vertos kovos. Kovo
kite, visi geros valios ir laisvę 
mylintieji amerikiečiai jums pa
dės....”

Komiteto vadovybė yra nusis 
tačiusi tęsti kovą už rezoliuci
jų pravedimą su žymiai dides
ne energija ir užsidegimu, negu 
kad komunistai kovoja už pa
saulio pavergimą.
AMERICANS FOR CONGRES
SIONAL ACTION TO FREE

TIRE BALTIC STATES j 
Vykdomasis Komitetas

žinios
— Pirmasis JAV prekinis lai

vas “Savannah”, varomas ato
mine jėga, vakar išplaukė iš 
Yorktown, Va., į Savanah, Ga., 
vandenis. /Jis gali 3 metus plau
kioti be kuro pakeitimo.

— Madride ir Barcelonoje va
kar prie trijų spaustuvių buvo 
išsprogdintos bombos, panašios 
į tą, kuri buvo užvakar išsprog 
dinta prie generalissimo Fran
cisco Franko rūmų.

— Alžirijoje jau sudarytas 
sąrašas iš 196 kandidatų į par
lamentą. Į parlamentą kandida
tais yra Ben Bella, Ben Khedda, 
daug karių, 13 moterų ir 16 eu
ropiečių. Jie visi bus išrinkti, 
nes tėra tik vienos partijos kan- 

. didatai. Rinkimai bus rugsėjo 
j 2 dieną.

— Sovietų Sąjungos kosmo
nautai — Nikolajev ir Popovič 
— šiandien Maskvoje susitiks 
su korespondentais — turės 
spaudos konferenciją..

— Kuboje trūksta maisto. Pa
sak kubiečių pabėgėlių praneši
mo, Kuboje labai trūksta mais
to.

— Prancūzų prezidentas de 
Gaulle atšaukė savo ministerius 
iš rugpiūčio mėnesio atostogų 
į nepaprastą kabineto posėdį, 
nes bijomasi I Lancūzijus slap
tosios armijos sukilimo.

— Italų pareigūnai bandė Ja- 
eques Soustelle, buvusį prezi
dento de Gaulle ministerį, iš
tremti iš Italijos, bet jis dingo 
prie Austrijos pasienio.

Pakeltos maisto kainos 
Bulgarijoje

SOFIJA, Bulgarija. — Bul
garijos režimas, sekdamas so
vietų pavyzdžiu, pakėlė maisto 
gaminių, mėsos, pieno, kiauši
nių ir daržovių kainas.. Tuo pa
čiu pažadėta padidinti blogai 
apmokamų žemdirbių atlygini
mus. Potvarkyje sakoma, jog 
Bulgarija būsianti pirmasis Ry
tų bloko kraštas, kuriame įves
ta garantuotas minimalus atlygi 
nimas žemdirbiams, siekiant pa 
kelti darbingumą kolchozuose.

Vakarų stebėtojai jau anks
čiau teigė, jog maisto gaminių 
stiglių Bulgarijoj kelia kolek
tyvinio ūkio trūkumai, perdė
tos gamybos normos, bloga me
chanizacija ir kolchozininkų pri 
slėgtos nuotaikos. Pastaruoju 
metu blogos oro sąlygos savo 
ruožtu paaštrinusios esamą že
mės ūkio krizę.

John M. Chang, buvęs Pietų 
Korėjos premjeras, bus teisiamas 
karo tribunolo. Jis kaltinamas, 
jog buvęs įveltas j sąmokslą nu
žudyti karinės vyriausybės (“jun- 
tos”) narius ir atgauti prarastą 
savo valdžią. (UPI)

Vengrai raudonieji pašalino 
iš partijos buvusius vadus

Iš komunistų partijos pašalinti stalinistai

BUDAPEŠTAS, Vengrija. — 
Atsikratant stalinistų, Vengri
jos komunistai išmetė iš savo 
partijos Matyas Rakosi, 70 m., 
ir Ernoe Geroe, 63 metų, kartą 
buvusius galingus vadus. Žymus 
stalinistas buvo pašalintas iš po- 
litbiuro. Dvidešimt trys kiti ko
munistai išspirti iš partijos.

Autorius taip vadinamos “ne 
rimtos taktikos”, aiškinęs iškili
mą į valdžią, Rakosi pabėgo į

TRUMPAI IŠ VISUR
— Vliko Vykdomosios Tary

bos telegrama Vakarų Berlyno 
burmistrui W. Brandt. Ryšiumi 
su rugpiūčio 13 d. Berlyno sie
nos vienerių metų sukaktimi, 
Vliko Vykdomoji Taryba pa
siuntė telegramą Vakarų Ber
lyno burmistrui Willy Brandt. 
Telegramoje nurodytą į panašų 
lietuvių tautos likimą ir pareikš 
ta nuoširdi užuojauta paverg
tiesiems vokiečiams.

Vokiečių aviacijos viršininkas 
išėjo atsargon

BONNA, Vokietija. — Gyny
bos ministerija pranešė, kad 
lt. gen. Josef Kammhuber, Va
karų Vokietijos aviacijos virši
ninkas, išėjo į pensiją. Spalio 
1 dieną jį pakeičia maj. gen. 
Werner Panitzki.

Nenni sveikstąs
AOSTA, Italija. — Pietro 

Nenni, italų socialistų vado gy
vybei pavojus jau praslin
kęs ir šią savaitę išeis iš ligoni
nės. Nenni apalpo ir įkrito į u-

pelį ketvirtadienį atostogaujant 
Aosta slėnyje. Jis susižeidė gal
vą ir buvo smarkiai sukrėstas.

Rusai išsprogdino 
12 megatonų

atominę bombą
UPPSALA, Švedija. — So

vietų Sąjunga vakar išsprogdi
no 12 megatonų atominę bom
bą arkčio srityje.

Tai buvęs naujausias dabarti
nių Sovietų Sąjungos atominių 
bandymų Naujosios Žemės apys
unkėje.

Megatonas yra lygus vienam 
milijonui tonų dinamito.

Bandymai daromi ryšiumi su 
Sovietų Sąjungos kariniais pra
timais Bcrento jūros apylinkė
je.

KATALIKAI JAPONIJOJE
Iš 94,280,000 gyventojų, Ja

ponijoje tėra katalikų 287,943. 
Jų tarpe dvasinius patarnavi
mus teikia ir mokyklose darbuo
jasi 1,704 kunigai, 395 broliu
kai, 3,804 japonės seselės ir 1,- 
066 užsienietės vienuolės.

Sovietų Sąjungą 1956 m., suki
lus vengrams prieš sovietinį re
žimą. Rakosi, komunistus atve
dęs į Vengrijos valdžią po- II 
Pasaulinio karo, dar tebegyve
nąs Sovietų Sąjungoje ir esąs 
silpnos sveikatos.

Jo mokinys ir įpėdinys kaip 
partijos generalinio sekreto
riaus, Geroe, pabėgo į Sovietų 
Sąjungą vengrų sukilimo metu 
ir jam buvo leista sugrįžti tik 
praėjusiais metais.

Iš politbiuro buvo išmestas 
Karoly Kiss, kuris laikomas va
dovaujančiu stalinistų ir dar 
tėbeturįs žymią poziciją. Buvęs 
vicepremjeras, užsienio reikalų 
ministeris, ir viceprezidentas, 
Kiss neteko komunistų partijos 
centro komiteto sekretoriaus 
darbo praėjusiais metais.

Politiniai sluoksniai Vienoje 
įsitikinę, kad Vengrijos komu
nistų partija pradėjusi “valy
mus”, bandydama pasauliui pa
rodyti, kad Vengrijoje “reikalai 
pagerėję”. Tačiau laisvas pa
saulis žino, -kad Janos Kadar 
režimas laikosi teroru ir Krem
liaus karine jėga.

— Sovietų ir turkų susikirti 
mas pasienyje. Turkija rugpiū 
čio 17 dieną kaltino, kad Sovie 
tų Sąjungos pasienio sargybi 
niai apšaudė turkų kareiviui 
šiaurės rytuose nuo Kars. Apsi 
šaudymai truko pusvalandį. A 
pie nuostolius nepranešta.

— Buvęs Britanijos premje 
ras Churchillis šiandien išeis ii 
Londono ligoninės, kur jis gy 
dėsi.



DRAUGAS, antradienis, 1932 m. rugpiūčio mėn. 21

Kasdienybes kronika

"KUOPA - RAMIAI!"
KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS

Pusę šešių iš ryto skardžiai būdu kiekvienoje kariuomenės 
sušvilpia švilpukas, barakuose bazėje yra kinų, teatrų, biblio- 
užsidega šviesos. Mieguistos gy < tekų, klubų, specialių krautu- 
vybės pajuda lovose, kyla aukš ' vių su žymiai nupigintomis pre 
tyn maunami batai, plevėsuoja : kėmis ir t. t. ja — įsivaizduojąs esąs žmo-
žalios uniformos, atsiranda ju- ' . . . . gus, bet psichoanalitikas tikisi mingai pagydytas. Atvykusi į 4318 S. VVestern Avė., LA 3-1790
(įėjimas į ir iš prausyklos. Ir kCVietll ariuomene kitokia j- išgydyti Hollywoodo psicho-! kliniką, dama bėga prie katino —D— Sąv. Steponas scerba 
n A; penkiolikos minučių kuopa Ekonominiu ir materialiniu i analizė yra nerimtas reikalas, ir pastebi, kad, katinui *pama-
stovi išsirikiavusi dienos pir- atžvilgiu JAV kariuomenė leng j tačiau veterinarams ir gyvulių 
mojoje rikiuotėje. Prasideda vai viršija viso pasaulio gink- psichologams žinoma, kad ke-

čius arti savo šeimininkę, jo a- 
kys vėl prisidengia trečiuoju

dar viena diena kasdieninėje Įimtąsias pajėgas. 0 palyginus turkojis suserga psichinėmis li- voku. Kai savininkė atsitolina 
kariuomenės gyvenimo rutinoje. su. sovietų kariu, amerikietis gomis. Štai,, pvz., žinoma, kad nuo katino, jo žvilgsniai, jo re- 

Nors ir rutininis, bet įdomus karys tikrai karališkai gyvena, medžiokliniai šunys gali susirg- gė jimas vėl tampa normalus, 
kariuomenės gyvenimas. Prie Sovietų karys savo naująją ti masine histerija, kurią ang- I o kelių bandymų prieita išva- 
jo reikia priprasti ir, žinoma, karjerą pradeda su vos 12 dole iai vadina įbaimės liga. Jei vie- dos, kad katinas nemėgsta savo 
nori ar nenori prisitaikinti. i rių vertės apranga. Tuo tarpu nas šuo ima konvulsyviai dre- ! seimininkės ir jos artimumas 

Amerikos kariuomenės nauio- bėti, tad ir kiti “užsikrečia” paverkia jo treciuosius vokus. 
JAV kariuomenė aprūpina karį ,jtag gauna mašdaug $180 vertės* j° konvulsijomis. Ši liga reiškia Karinas buvo atiduotas kitam 

Gal pats žiauriausias ir sun- aprangos. ri tuo, kad šuo be išorinės prie- savininkui, ir tas reiškinys iš-
kiausiąs kariuomenės gyvenimo Sovietų kariuomenės apmoky
susipažinimas atsiranda pradi- mas yra sunkus ir ilgas. Kiek-

žasties pasileidžia iš visų jėgų nyko, tad gydymas buvo laibai
bėgti, pavargsta, netenka są- paprastas: užteko atskirti kari

niame apmokyme. Mums, kaip vienas rusų karys kas savaitę m<>nės, pargriūva ir ima dre- ną pacientą nuo jo ligos prie-
rezervistams, šis “malonumas” turi 96 valandas apmokymo ar į kėti. Šito reiškinio priežastis — žasties — nuo nemėgiamos jo

atpuolė, bet vietoj jo, turėjom darbo, kada amerikietis karys psichinė, nes jei būtų fizinė, — ponios. Panašūs reiškiniai pas-
atl’kti 12 savaičių karo lauko tik 44 valandas. ne v*ri šunys vienu laiku su- tebimi ir žmonių gyvenime, pvz.
sanitarams skirtą apmokymą. Valgis diena iš dienos yra Sirgtų ta pat hga’ vaiką staiga išberia, kai tik jis
Apmokymas didžioje dalyje vy- toks pat — nuobodus. Sovietų Dermatologams ir psichiat- U“° ?S V &
ko laukuose, įvairiame ore. O karys kasdien- gauna apie 3000 ra^ Suomi staigaus nuSX neke“cia;
kart,, savaitę stovyklaujant, kclorij,, kada amerikietis gau- Suku iSritVmo) flktaf kurie ' K ."“*"7 atS!r?”da 1’a.r.ų 
temperatūra nukrito net iki «, na virš 4000 kolonijų mSto. , Sė"ic*" * 

laipsnių žemiau nulio... Apie kalakuto pietus Rusijoj įtakoje: Tas pats reiškinys pas-
Atlikus šį apmokymą, atsira- niekas negalvoja... O jei sovietų :ebimas (nors ir retai) ir gy-

do normalesnis kariuomenės gy ■ kariuomenės jaunuolis dar lais- 
•vi&nimas. Vieni gavo darbus li- ; palaikiu norėtų ko nors užkąs- 
goninėje, kiti buvo išsiųsti spe- pasisekimo neturės. Ameri- 
cialyfces gilinti į įvairias armi- kiečių bazėse kariams randami 
jos mokyklas. Aš buvau pasta- restoranai ir valgyklos — So- 
rojoje grupėje, pakliūdamas vietijoje nežinomos įstaigos, 
trims mėnesiams kariuomenės Žinoma, ir sovietų kariuome-
mokyklon Pt. Šiam Houston, 
Texas. čia, sėdėdamas klasėje, 
99 laipsnių temperatūroje, daž
nai pagalvodavau, kad tas 15 
žemiau nulio oras gal ir nebuvo 
toks jau labai šaltas...

Pasibaigus įvairiems apmo
kymams, karys, grįžęs ar pa
skirtas į reguliarų dalinį, gali 
tikėtis gana normalaus ir re
guliaraus karinio gyvenimo. Die 
ną atidirbęs savo paskirtą dar
bą, turi teisę laisvalaikį praleis
ti savo asmenine nuožiūra. Tuo , ną, sėdėdami kirpykloje klausė-

Šie kubiečiai sportininkai rodo nykščius žemyn, pareikšdami nepasitenkinimą Kubos diktatorium 
Castro. Jie visi atvykę į Centralinės Amerikos ir Karibų žaidynes Kingstoii, Jamaica, ir užpilde 
pareiškimus, norį gauti azilio teises Amerikoje. Iš k. į deš. klubo vadovas Cespedes ir kilnotojai 
Herrero Diaz, Torres ir Oliva.

4040 Archer Avė. Chicago 32

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

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 4^%

%

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
VAIKŲ LIGOS

2656 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo S iki

>j . 4:80; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8; 
■zj 1 šešt. nuo 1 kt 4 vai.

nėję yra krautuvių, kur karys 
gali nusipirkti asmeninių reik
menų ar cigarečių. Bet tai yra 
garantuotas būdas vienu kartu 
išleisti mėnesinę algą.

Nors skųstis JAV kariuome
nės gerove tikrai negalima, kiek 
vienas karys su vis artėjančia 
atleidimo data beveik religingai 
pradeda skaičiuoti kariuomenė
je likusias dienas.

Žinoma, tas likusias dienas 
skaičiavome ir mes. Atsimenu, 
kai paskutinę kariuomenėje die-

AR GYVULIAI SERGA PSICHINĖMIS 

LIGOMIS?

Žinomas faktas, kad Holly- kus: viršutinį, apatinį ir šaluti- 
vvoode psichoanalistikai, už auk nį; šiuo pastaruoju paprastai 
štus honorarus gydo turtingų nesinaudojama, bet štai vienos 
damų kates ir šunis. Štai, vie- damos katinas ėmė naudotis 
na dama nuneša savo katiną šalutiniais vokais, o tatai jį biau
pas psichoanalitiką, nes jis keis 
tai elgiasi. Po dviejų savaičių 
tyrimo psichoanalitikas prane
ša. karino savininkei, kad jos 
katinas sergąs didybės mani-

’/u ių tarpe. Pvz., labai išgąsdin 
tas šuo netenka visų plaukų, 
kurie tačiau po kelių savaičių 
atauga, nes nuplikimas buvo psi 
eilinės, ne psichologinės kilmės. 
Vienam katinui psichinio sukrė 
rimo įtakoje nupliko nugara; 
nuplikimas kilo ne iš parazitų 
ar odos ligų.

Katės turį ant akių tris vo-

mės kitų karių kalbos. Vienam 
dar buvo likę 40, antram 33 die
nos kariuomenėje.

— Mums liko jau tik trylika, 
— garsiai prasitarė mano drau 
gas.

— Dienų? — buvo klausimas.
— Ne... valandų! — buvo pil

nas entuziazmo atsakymas.

rino. Katino savininkė pristato 
jį į veterinarinę kliniką, kurioje 
jis tapo pacientu ir buvo vais
tais gydomas. Keistas reiškinys 
išnyko; katino savininkei buvo 
pranešta, kad jos katinas sėk-

Rez. HE 6-1670.

, . . .„ DR. K. G. BALUKAS
vyro, ir negalavimai išnyksta, akušerija ir moterų ijgos 
kai tėvai leidžia daryti kaip ji 6449 So. Pulaski Rd. (Cratvford 

nori. Tokių ngų priežastį gydy- paga, SU8itarjmą Je, ne
tojui lengviau surasti, nes jo į atsiliepia, skambini- mt s-oooi. 

pacientai kalba ir pasako, kas i
juos erzina, o gyvuliai negali

verčia eiti už jai nepatinkamo ;

to padaryti. (Iš ‘L’Express”)

J. Gs.

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

MIDLAND
SAVINGS

Auto Išlepimas

RUGPIŪČIO IR RUGSĖJO MĖN. 
Jūs nesate įpareigoti ką nors pirk

ti, tik atsineškite šį skelbimą.

VVESTERN AUTO SALES 
& SERVICE
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S P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezistas. 

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

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

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

D§1 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1662 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus t.rečiad. ir šeštnd.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

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

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

Ofisas: 3148 K ?st 63rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

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

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak.
Šešt. 2-—4 vai.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartj. 
Ofiso telef. 476-4042

Rez. IVAlbrook 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. Hl 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, Nannj PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES 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 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija ir motorą Ugos 
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 vaiką ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien, nuo l—4 p p. Ir 6 
iki £ vai Trečiad ir Šošt. uždaryta

Telefonas: GRovehilI 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
Af<IŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 

2422 VVest Marąuette Road 

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

Ofiso ir buto ' tel. OLympic 2-1381

RR, F. V.- KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49tb Ccurt, Cicero

Kasdien 10-12 ir 4-7. Treč. ir šeš
tad. tik 10-12.

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER L KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS TR 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 imto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki’ 4 popiet

Ofiso telef. LAfayettc 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzie 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

41.46 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 CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

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

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

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 Wcst 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SŪSiTARlMA

DR. A. MADIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Tel. — PRospect 8-7773 
iVal.: pirmad it ketvirtai: i •» p p 
mtrad ir penktad fi, 8. v y

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

DR, J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 

Atostogose, iki rugsėjo 10-tos d.

DR, JONAS V, MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS

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

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

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

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

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

Tel. ofisą RE 7-8S18

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.

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

• 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.

Ofiso telefonas — CL 4-2421
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4307 Su. Kedzie Avenne 

(Kampas Kedzie ir Archer)
VAL. kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak

Treč ir sekmad tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. OBTHOPEDINf&S UGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

VAL.: Pirmad.. antr.. ketv.. penkt. 
nuo 9 iki II ryte ir nuo 6-8 vai. v. 
Seštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ii 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-2290.

DR. ANT. RUDOKAS, W
Tikriną akis jP pritaiko akinius, 

keičia stiklus ii’ rėnnis
4455 S. California Avė:, VA 7-73X1 
VAL.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p p. 

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR. 9-B730
Dr. W. Ross Dr, L. SeRums

Inkstu, pūslės ir šlapumo taką 
chirurgija

7958 S. Western Avė tel 
GR (.-0091; 392 E. 159tb St.. Harvey 
lįl- tel. EDison 3-4383: 30 N Mi
chigan Av„ Suite 808, tel. CE 6-7764

Valandos pagal susitarimą

DR, ALDONA ŠIMKUS
, AKIV LIGOS IR CHIRURGIJA

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

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. GRovehiU 6-0617 

Valandos: 1-8 p. m. lr 6-8 n m
Penkt. tik 1—3 p. p. V' 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. VVAlbrook 5-309

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 

4644 So. Ashland Avenne 
Bendra praktika ir specialiai

j, . cl‘irurgija 
Valandos kiekviena dieną 2 — 4

V^-. valb trečiadieniais ir £ 
madieniais uždaryta, priimama 
gal susitarimą, šeštadieniais nut 
V. Iki 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 

bendra praktika ir mote
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th S 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5 
Oflso vai.: Pirm., antr., treč. 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 ik 
v-, v. Šešt. 2-—4 v. popiet ir 1 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GT 8-61I

DR. V. P, TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 7lst Street
Priima ligonis pagal susitarim 

Del valandos skambinti tel.: H 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popot," ka 
dion. išskyrus trečiad. it šeštad.

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

2524 VVest 69th Street
Specialybe: AKUŠERIJA ir MOTERĮ 

LIGOS
ATOSTOGOSE

Kol grįš ofise dirbs Dr. Brinkis. 
Val- — Pirmad., antrad. ir penktac 

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

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

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

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.6-66J 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue
Vai.. 11 v. ryto iki 8 v. p.p., 6-7 v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Kremliaus voratinklis —

KLASTINGA PROPAGANDA

• •žuvo medicinos paramos
Jis turės įtakos ir ateinančiuose kongreso rinkimuose

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. rugpiūčio mėn. 21 3
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Komunistinė propaganda ge
riausiai veikia tuose kraštuo
se, kur yra daugiau nepaten
kintųjų savąja tvarka ir sava 
valdžia. Kur du ginčijasi, tre
čiasis naudojasi, sako senas 
lotynų priežodis. Ta žmonių 
išmone naudojasi komunistinio 
voratinklio tiesėjai. Į savo vo
ratinklį, aišku, jie pagauna tik 
silpnesnes muses, į jį nepakliū 
na stiprieji, kurie geriau su
geba pramatyti, kurie valdžiai 
pasigrobti nenaudoja neleisti
nų ir nelegalių priemonių. Ta
čiau, kai Kremliaus propagan
dininkams pavyksta sugauti 
daugiau tokių muselių, kai jas 
pajėgia ištreniruoti, tai ir jos 
pasidaro pavojingos, nes ir 
nykštukai juk pajėgė surišti 
pasakos stipruolį Guliverą.

Ilgai miegojęs Afrikos kon
tinentas pabudo ir sugriaudė 
kai kur net stipriu riaumoji
mu ir grėsme buvusiems savo 
kolonizatoriams. Vakarai ne
gali teisintis esą be kaltės, kad 
jie šiuo metu daugelyje nau
jųjų nepriklausomų valstybių 
ne tik nemėgiami, bet net ir 
nekenčiami. Tačiau kartu rei
kia įžvelgti ir seniai tuos kraš 
tus pasiekusį voratinklį, ku- 
rin jau yra pakliuvę nemažai 
tų kraštų raštjngesniųjų vado
vų. Jie nėra dar tokie stiprūs, 
kad sugebėtų sutraukyti rau
donojo voratinklio gijas ir pra 
matyti tolimesnes to bendra
darbiavimo su komunizmu iš
davas. Jie šiandien yra tik 
susižavėję laisvės žodžiu, bet 
dar nepakankamai supran
ta jo turinį. Todėl jiems pagal
ba iš Rytų bloko, atrodo, yra 
vienintelis išsigelbėjimas iš 
skurdžios padėties, vienintelė 
priemonė pakelti nuotaiką tų 
piliečių, kurie net pačios piliety 
bės sąvokos nesupranta. O 
Maskvos kojos įkėlimas ir val
džios atidavimas gerai išmik
lintiems komunistams reiškia 
naują kolonizmą ir naują ver
giją. Tačiau, kol tie kraštai 
Maskvos kėslų nesupranta, ji 
juos žavi, jiems teikia vilčių 
išsilaikyti ir atsikurti.

Kongo suirutė dar neatitai
syta, Vakarų klaidos kartoja
mos, o Kremlius mažu, bet 
tvirtu žingsniu klastingai veda 
savo politiką ir siekia savo tiks 
lų. Alžiriją, dėl kurios buvo 
pralieta tiek daug kraujo, jau 
yra Maskvai prielankaus va
dovo rankose. Laosas, Azijoje, 
jau prarastas. Nežinia tiktai, 
kur pakryps sugaudytų muse
lių veiksmai kitose jaunose ne
priklausomose Azijos valstybė 
se. Tačiau ir ten net tokios 
milžiniškos Indijos vadovai dar 
vis nepakankamai įžvelgia ko
munizmo pavojų Azijos tau
toms, kurių tarpe skurdo ir 
nepatenkintųjų yra dar per
daug.

Neramioji Pietų Amerika, ku

rios daugelyje valstybių yra 
nuolatinės revoliucijos ir per
versmai, kurių eilinis darbinin 
kas vos gali pragyventi, Krem 
liaus pinklės labai jaučiamos. 
Jos sprendžiamos įvairiais var
dais ir titulais, jos statomos 
ten, kur daugiau silpnųjų, bet 
jos siekia to paties tikslo — 
pravesti Ma’kvai prielankiią 
vyriausybę, kad jos pagalba 
galėtų sustiprinti komunizmo 
šalininkus ir masėse įskiepyti 
materialistinę ideologiją.

Komunizmo pavojus šiuose 
kraštuose gerai suprato JAV 
vadovai ir pamėgino realia pa
galba sumažinti skurdžių skai
čių, padėti vyriausybėms su
kurti bent kiek pastovesnes 
valdžias ir pakelti ekonominę 
gerovę. Tai tik pirmas žings
nis, bet jau duodąs neblogų 
vaisių. Kiek ši parama padės 
suardyti Kremliaus voratinklio 
gijas, parodys tolimesnė atei
tis. Tik viena žinoma, kad ne
užteks nė vienam kraštui, nė 
vienam kontinentui vienkarti
nės pagalbos, o reikės dar il
gai veikti ir ekonominėje, ir 
kultūrinėje, ir politinėje ir pa
galiau net religinėje srityje.

*

Komunizmo voratinklis me
tamas ir tuose kraštuose, ku
rie politiniu ir ekonominiu at
žvilgiu stovi daug aukščiau, 
nei Jovietų Sąjunga ir jos sa
telitai. Čia propagandos pagal
ba stengiamasi susirasti silp
nuolių, kurie ne ekonominėje, 
bet komunistinės moralės sri
ty ieško ko nors naujo, patrau 
klaus ir naudingo. Jie nesąmo
ningai skleidžia komunistinius 
nuodus universitetų auditori
jose, sanbūrių susirinkimuose, 
kovoje už taiką ir techninio 
mokslo išvystymą. Juos labiau 
žavi komunistų propagandos 
žodžiai, kurių teisingumo nega
lima patikrinti, negu Vakarų 
valstybių laimėjimai, kurie, jų 
nuomone, dar vis nepasiekia 
norimų rezultatų.

Ir mūsų tarpe jau jaučia
mas komunizmo voratinklio su 
pimas, kai siūloma atsižadėti 
nepalaužiamos kovos, o imtis 
bendradarbiavimo kultūrinėje 
srityje su tauta, kurios visos 
pastangos ir laimėjimai nuda
žomi raudona spalva. Apie šį 
komunizmo klastingą užmojį 
įlįsti ne tik į atsilikusių, bet ir 
kultūringų tautų tarpą, įsi
skverbti net į savo kraštus pali 
kusių politinių išeivių eiles 
mums reikalingas aiškesnis su 
pratimas, šią klastą mes turi
me atidengti. ir atskleisti bei 
išskirti tuos žmones, kurie jau 
ateina nudažyti Kremliaus spal 
va. Tegu tai būna ir dėl jų ne
subrendimo, bet jie pavojingi 
silpniesiems ir mažutėliams, ku 
riems komunizmas pažįstamas 
tik kaip politinė ir ekonominė, 
o ne kaip labai pavojinga ide
ologinė sistema. P. S.

Spaudoje jau buvo rašyta, 
kad prezidento Kennedy medi
cininio draudimo vyresniems 
piliečiams planas žuvo JAV se
nate. Kaip tai atsitiko? Prezi
dento siūlymas buv0 kuklus: už 
pirmąsias ligoninės dienas bū
tų reikėję apsimokėti apsidraus 
tiesiems; daugeliui būtų buvę 
sunkoka atsisakyti privačios ap 
draudos, nes pramatyti mokė
jimai ligoninei buvo tik 90 die
nų; p’anas būtų buvęs finansuo 
j amas iš pakeltų socialinės ap- 
draudos mokesčių. Tačiau ir 
toks kuklus planas senate žuvo 
52-48 balsais.

Respublikonų — demokratų 
koalicija

Prezidento planą senate atme 
tė respublikonų — pietiečių de
mokratų koalicija, jau kelis de
šimtmečius praktiškai valdanti 
kongresą.. Tuo atmetimu pasi
tvirtino paskutiniųjų 30 metų 
politinė taisyklė, kad pietiečius 
demokratus pažiūros labiau jun 
gia su respublikonais, nei su 
šiauriečiais demokratais.

Senate įvykiai buvo įdomūs. 
Prezidento planas buvo pasiūly 
tas kaip priedas prie kito, jau 
Atstovų rūmų priimto “gero
vės” įstatymo, kuris pramatė 

nemaža smulkesnės pagalbos 
mažiau galmtiems dirbti ar ma 
žiau pasiturintiems. Buvo aiš
ku, kad jeigu senatas balsuotų 
už priedą, visas projektas — 
ir gerovės bilius ir prezidento 
medicininės apdraudos planas 
— turėtų grįžti į Atstovų rū
mus, kur tikriausiai jo lauktų 
mirtis, nes tų rūmų mokesčių 
komitete buvo rasta 15-10 per
svara prieš prezidento medici
ninį įstatymą. Senate Kennedy 
balsų buvo surinkęs beveik 
tiek, kiek reikia, t- y. 50 arba 
pusę viso senato. Tokiu atveju 
viceprezidentas Johnson būtų 
galėjęs pabalsuoti, kad padary
tų daugumą, ir jis būtų nulė
męs įstatymo priėmimą.

Tačiau, kai Kennedy planas 
buvo pasiūlytas kaip priedas 
prie kito biliaus, demokratas 
senatorius Randolph iš West 
Virginia, kuris jau buvo priža
dėjęs balsuoti už Kennedy pro
jektą ir dabar dar sakosi jį

dienius išdirbo, šitokių saųva- 
utojų nesutramdoma, o padorūs 
ininkai — grūdami į Sibirą.
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remiąs, pareiškė negalįs balsuo 
ti “už”, kadangi Atstovų rūmai 
vis tiek projektą atmes, o su 
juo kartu žus ir taip neturtin
gos W. Virginijos žmonėms rei
kalingas gerovės bilius. Kai 
Randolph taip nusprendė, prieš 
Kennedy projektą pasisakė ir 
senukas senatorius Hayden, de 
mckratas iš Arizonos, kuris bu 
vo sutikęs balsuoti už bilių, jei
gu jo balsas būtų “reikalingas”, 
t. y. lemiantis. Bet po Randolph 
sprendimo taip būti nebegalėjo. 
Tokiu būdu susidarė 52 balsų 
dauguma prieš 48 mažumą. 
Johnsonas nebegalėjo pagel
bėti.

Nors buvo bandoma tvirtinti, 
kad respublikonai tą projektą 
atmetę, bet tai pasako tik pusę 
tiesos. Iš balsavusių prieš pro
jektą 31 buvo respublikonas, o 
kiti 21 buvo demokratai. Penki 
respublikonai senatoriai balsavo 
už projektą (Jovits, Keating, 
Kuchel, Cooper ir Case).

Atmestieji praeities planai

Tai jau ne pirmas panašaus 
projekto pralaimėjimas. Dar 

, 1945 m. prezidentas Trumanas 
buvo pasiūlęs plačios apdrau- 

!dos planą, kuris būtų buvęs fi
nansuojamas iš iki 4% padidin 
tų socialinės apdraudos mokes
čių. 1949 m. Trumanas pasiūlė

sveikatos draudimo .projektą. 
Kai kuriuos pakeitimus, taip 
pat nesėkmingai, buvo siūlęs ir 
Eisenhovveris. Gi 1960 m. buvo 
įneštas Kerr-Mills bilius, kuris 
pramatė ne centrinės valdžios 
administruojamą ir ne iš sočia 
linės apdraudos mokesčių finan 
suojamą bilių. Kennedy projek
tas šiek tiek skirtingoje formo
je buvo pirmą kartą įneštas 
1957 ir žinomas kaip Forand 
pasiūlymas.

Projekto žlugimui daug pasi-' 
darbavo Amerikos Medicinos 
draugija — vienas iš didžiausių 
ir turtingiausių darbo monopo- 1 
lių krašte. Ji labiausiai prieši- ' 
nosi apdraudos per socialinės 
apdraudos mokesčius finansavi 1 
mo principui ir idėjai medicini- Į 
nę apdraudą turėti kaip teisę, 
ne kaip pašalpą, kurios prašant 
reikia įrodyti neturtingumą, 
kaip tai buvo pramatę Kerr ir 
Mill savo pasiūymu. Tas 1960 
siūlymas ir buvo vienintelis iš 
visų viešosios gydymo apdrau
dos siūlymų, kurį bet kada Ame 
rikos gydytojų draugija palai
kė.

1 '
1 Teisingai Kennedy sakė, kad , 
biliaus pralaimėjimas reiškia J 
kiekvienos Amerikos šeimos pra; 
laimėjimą, nors, žinoma, kova 
nesustos. To biliaus atmetimas 
gali turėti ir įdomių politinių iš
davų ateinantiems kongreso rin
kimams.

Prez. Kennedy ir Californijos gub. Brown stebi žemės prakasimo 
sprogdinimus, pradedant pusės bilijono užtvankos statybą San 
Luis, Californijoj.

Spaudoje ir gyvenime

NIŪRU LIETUVOS KOLŪKIUOSE
Prislėgti Lietuvos valstiečiai iš 

savarankių ūkininkų paversti rau
donųjų dvarų bernais. O tuos kol
ūkius visokios negerovės užgulu
sios. Antai, “Tiesa” nr. 187 rašo 
apie Užvenčio rajono Kalinino 
kolūkį:

“čia ir tuščios siloso tranšėjos, 
ir geros ganyklos, o palyginti ma
ža kaimenė. Jeigu dar pridėsim 
gana aukštą produktų savikainą, 
norint nenorint turi priekaištauti 
kalininiečiams! Pernelyg lėtai jie 
didina gamybos tempus. Visiems 
prieš akis iškilo drenuotų laukų 
vešlūs javai, o pasigedo mašinų. 
Kolūkis neturi javų kombaino, 
neturi džiovyklos ir kol kas apie 
juos nešneka. Dar matėm nesu
tvarkytas javapioves, nebaigtą 
daržinę, kuri labai pravestų der
liui.

Žmonės buvo atviri ir papeikė 
A. Marcinkevičių (kolūkio pirmi
ninką) už tai, kad jis tenkinasi 
lengviausiai pasiekiamais rodik
liais. Pirmininkas parode juod
galvį aviną, nuo kurio po 4 kg. 
vilnos prikerpa. Tačiau tokių avių 
tik mažas pulkelis. Iš čia ir kyla 
nenuginčijama išvada: turėdamas 
daugiau siloso, daugiau grūdų,

kolūkis galėtų laikyti daugiau gy- . 
vulių, gaminti daugiau produktų. 
Negalima pasitenkinti puikia žole 

, drenuotuose plotuose, o palikti 
tuščias tranšėjas, kai kituose plo- Į 
tuose dingsta žolė. Tai jau blogo ■ 
šeimininkavimo įprotis!

Pašnekėjome apie Kalinino var- i 
do kolūkį. Jame nemaža spragų, I 
kurias reikia lopyti. Kituose 
ūkiuose jų dar daugiau.”

Ir tai ne pavienis atsitikimas. 
Tame pat “Tiesos” numeryje, 
straipsnyje “Nepakelta velėna” j 
dejuojama, kad “Lietuvos žemės ' 
ūkio technikos įmonių darbuoto
jai naujovėms abejingi... Nepa
kelta velėna kol kas dar galime 
pavadinti išradėjų ir racionaliza
torių judėjimą kaime.”

Būdinga, kad kai okupantai 
taip žvėriškai spaudžia lietuvius J 
patriotus, jie tačiau toleruoja 
sauvaliavimą įvairių apsukrių sa
vanaudžių. štai “Tiesos” nr. 186 
rašoma, kaip L. Lelešius Janonio 
vardo kolūky sau pagrobė 38 
arus žemės, malkoms iškirto 156 
medelius, darbo nedirba, o ir jo 
žmona, metų bėgyje tik kelis dar-

Sovietiniais tankais laužiamas 

bažnyčios bokštas

Pasikalbėjimas su iš Lietuvos pajūrio atvykusiais (II) 

SIMAS MIGLI NAS, Vokietija

Teismo spektaklis Klaipėdos 
katalikų bažnyčios statybai va
dovavusiems kunigams Vilniuje 
buvo baigtas šių metų sausio 
26 dieną. O teismo sprendimas 
“Tiesoje” buvo paskelbtas sau
sio 27 dienos laidoje. Sprendime 
tenurodomos paskirtos bausmės 
kun. L. Poviloniui, kun. B. Bur- 
neikiui ir kitiems kaltinamie
siems. Visų kaltintųjų bendroji 
bausmės suma — 25 metai lais
vės atėmimo.

Tame teismo sprendime nie
ko neužsimenama apie tolimes
nį Klaipėdoje pastatytos kata
likų bažnyčios likimą.

“Pertaisoma” Klaipėdos 
bažnyčia

Tačiau vos tik Vilniuje bu
vo paskelbtas teismo sprendi
mas, tuojau, pat buvo pradėtas 
Klaipėdos bažnyčios pertvarky
mas. Pradžioje darbai buvo sten 
giamasi vykdyti slaptai, nakti
mis, kad neatkreipus didesnio 
gyventojų dėmesio. Naujosios 
bažnyčios aplinka buvo užtver
ta. lentų tvora, kad tuo būdu 
nuslėpus nuo praeivių pradėtuo
sius bažnyčios pertvarkymo dar 
bus. Atsargumo dėliai pertvar
kytojams buvo bažnyčion įves
tas telefonas. Matomai buvo 
skaitomasi su galimais gyven
tojų protestais, kad, iškilus rei
kalui, būtų galima telefonu iš
kviesti milicijos pagalbą.

Nepaisant minėtų atsargumo 
priemonių, Klaipėdos gyventojai 
greit’ patyrė sovietinės santvar
kos vykdytojų užsimojimą baž 
nyčią pertvarkyti ir joje įrengti 
koncertams patalpas, pavadi
nant Filharmonija.

Tikinčiųjų buvo bandoma įei
ti bažnyčion. Tačiau tatai pas
tebėję pertvarkymo darbų vado 
vai, bandančius eiti bažnyčion 
pradėjo grasinti į kalėjimą už
darymu.

Netrukus apie bažnyčios ki
tiems tikslams pertvarkymą kai 
bos plačiai pasklido Klaipėdos 
gyventojų tirpė. Ir įvairiose 
žinybose dirbančiųjų tarpe po
kalbiuose buvo reiškiamas nu
sistebėjimas bolševikų veiks
mais. Įstaigų bei žinybų vado
vai, nugirdę bažnyčios pertvar

kymą smerkiančius pasikalbėji
mus, įspėdinėjo diria anči uosius 
nesikišti į šį reikalą, nes “val
džia žinanti, ką daranti”....

Gi pačios bažnyčios griovy- 
biniai ir jos pertvarkymo dar
bai juo toliau, juo sparčiau bu
vo vykdomi.

Nors ir buvo saugojama, kad 
niekas pašalinis bažnyčios vi
dun nepatektų, tačiau netrukus 
Klaipėdoje buvo žinoma, kas už 
apsitvertų užtvarų daroma. Pa
sirodo, prieš pradedant pertvar 
kymą, pirmiausiai derva buvo 
užteptas bažnyčios vidaus išde- 
koravimas. Vėliau sekė altoriaus 
išgriovimas. Bažnyčios vidun bu 
vo įgabenta įvairios sovietinės 
technikos aparatų, kad tik kuo 
greičiau būtų pašalinti bažnyti
niai įrengimai.

Tankais nugriovė bokštą

Galiausiai atėjo eilė bokštui 
nugriauti. Atrodo, kad buvo ap
sispręsta jį nulaužti, matomai 
tikint, jog greičiau šituo būdu 

Į jis bus pašalintas, negu iman
tis ardymo.

i Pirmasis bandymas nulaužti 
bažnyčios bokštą buvo nesėk
mingas. Lynais apjuosus baž- 

j nyčios bokštą ir vilkiku pradė
jus tempti, lynas trūkęs ir bokš
tas palikęs kaip stovėjęs.

Po to buvo patelkti sovieti
niai tankai. Bažnyčios bokštą

, apjuosus stambiais lynais, jie 
' buvo pritvirtinti prie tankų. Ir
■ šiuo atveju buvo susidurta su 
| sunkumais nugriauti bokštą. Ly 
1 nais apjuosus bokšto apačią, ir 
; tankai nebuvo pajėgūs atlikti nu
griovimą. Galiausiai pasiryžta

■ bandyti bokštą apjuosti lynais 
maždaug per vidurį, šiuo atve
ju pagaliau sovietiniams tan
kams pasisekė pusę bokšto nu
laužti. Kita pusė kurį laiką pali-

! ko, bylodama praeiviams apie 
! vykdomus ardymo darbus.

Klaipėdiškių J. šeimai šių me- 
i tų pavasariop išvykstant iš Klai 
pėdos, naujoji katalikų bažny- 

i čia tebestovėjo su puse bokšto, 
i Atvykstantieji tūrėjo ir nuotrąu 
! ką, vaizduojančią Klaipėdos ka- 
: talikų naująją bažnyčią su pu- 
i siau nulaužtu bokštu. Tačiau 

(Nukelta į 4 psl.)

į ras, rytoj darbas laukia fabrike, o saulė prie pat 
; i laidos. Pūpso, horizontu atsirėmusi, ir šaiposi, tarsi

VYTAUTAS VOLERTAS j i pasileidusi mergina. Na, na! Atsigaus su narnu! Už
; i poros savaičių bus jo. Iškentė, nei cento nepakėlęs,
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Kad šiton kelionėn išsiruošė, Jasaitis negalėjo 
sau atleisti. Jautė, žinojo, jog taip išeis! Laikas su
gaišintas, pinigų išleista, ir viskas veltui!

Parašė jam laišką pažįstamas, kad gerom sąly
gom parduodama buvusi negrų bažnyčia. Kur baž
nyčia! Visa parapija. Aibės žemės, keli pastatai. 
Nors apgriuvę, sutrešėję, bet galima sutaisyti. Kaž
koks gudruolis buvo naują dievą išgalvojęs. Su žmo- 
neliais pasistatė bažnyčią, metais iš jų pinigų trau
kė, įvairius “stebuklus” darydamas, o kai užtektinai 
prisiplėšė, dingo, palikęs tikinčiuosius be globos. Ką 
darys vargdieniai? Stengiasi parduoti, ko pusdievis 
su savim neišsigabeno. Tai tau Amerika! Žmonės 
keisčiausiais būdais prie pinigo kapstosi. Net Dievą 
apgaudinėdami.

Pirktų Tomas negrų parapiją, nedelsęs imtų! 
Tačiau nėra legalaus šeimininko. Išvažiuojant Julija 
atkalbinėjo, gėdino, kad bažnyčias pradeda supirki
nėti, net abu apsipyko. Koks skirtumas, bažnyčia ar 
karčiama? Svarbu uždarbis! Tačiau uždarbio nėra, 
tik savaitgalis sugaištas. Spėjo Jasaitis, kad taip 
gali baigtis, nujautė nebūsiant su kuo derėtis, bet 
pagundai spirtis ėjosi sunkiai.

Tasai pažįstamas net parengiman vakar nusi
tempė! Vėl keli doleriai balon išmesti.

Važiuoja Tomas namo ir pyksta. Beveik vaka-

ir gavo už septynis. Net graudu, kad Eugenija pasi
maišė, ir abiejų negalėjo pasigriebti.

Ale žmonės pasenę! Kitus atpažinti sunku. Gy
venti nemoka, už tai riečiasi kamuolin. Paimk Stučkos 
Praną. Nebuvo matęs nuo dienos, kai dingo iš Kau
no, frontan išėjęs. Ar kas liepė eiti? Juokai! Vilko 
Oną norėjo iš Sibiro išgelbėti! Jei kuris įkišo spąs
tuose uodegą, nesimaišyk, nes pats įkliūsi.

Sutiko jį vakarikščiam parengime, po koncerto 
ėjo iš salės ir pamatė stovintį, sienos atsirėmus. 
Lyg Stučka, lyg ne. Būtų Jasaitis galvą šonan nusu
kęs, žodžio netaręs, bet tasai styro ir šypsosi, tiesiai 
į akis spoksodamas. Pats nejuda, nesiartina, tik žiū
ri, rodo dantis. Užkalbino Tomas. Taip, Stučkos Pra
nas, tikras kaimynas, kurį iš Gervėnų Kaunan atsi
gabeno. Susiraukšlėjęs, surukęs, nors tik porą metų 
vyresnis. Žmonės Amerikoje išsipūtę, taukais apau
gę, o Stučka nei kiek nepapilnėjęs.

Tiek metų nesimačius, kalbą rasti nėra lengva. 
Paminėjo, kad Sigitas Amerikoje atsibęldęs, dar šį 
bei tą pasakė. O Stučka stovi, sienon Įaugęs, klau
sosi ir nejuda. Net užpyko Jasaitis, kad siuvėjas 
taip išdidžiai laikosi.

— O šeimą turi? — užklausė
— Ne. Vienas.
— Tai kodėl? Galėjai vesti.
— Nori žinoti, kokdėl? Duok ranką." .
Stučka paėmė Tomą už alkūnės ir ątidavė į savo 

šlaunį. Sudundėjo, barkštelėjo, tarytum sienon bū
tum kumščiu rėžęs.

— Na dabar? — nustebo Jasaitis.
— Medis. Koja liko fronte. Supranti, kodėl esu 

vienas?
Tomas net atgal pašoko iš nustebimo. Pranas 

be kojos! Štai kas lieka iš žmonių. O Gervėnuose

langai drebėdavo, kai Stučka vakaruškose pasiro
dydavo.

— Turėtų būti sunku gyventi, — pratarė nusi- 
i gandęs.

— Žinoma, nemalonu, medžio gabalą visur vilk
tis. Jau taip sutiko.

— Dirbti gali?
— Siuvu, kaip kadaise. Ne eilutes, ne paltus, tik 

apikakles. Tokia čia tvarka.
Prisimena Jasaitis, namo važiuodamas, ir gaila 

jam Prano. Net savo kojas pačiupinėjo. Apsidžiaugė, 
1 kad abi yra. Va kas svarbu, — sveikata. Be jos žings
nio Amerikoje nežengsi. Sušlubuos truputėlį, — jau 
sėdėk namuose. O be darbo doleris neateis.

Mąsto Tomas Stučkos likimą ir lyg mato jį, ei
nant pievos taku, Oną apsikabinusį. Kaip tada, per 
paskutines atostogas Gervėnuose, Rudžio priebutyje 
su vyrais pavakary sėdint. Už pievos mėlynuoja Dir- 
mlškė, tamsi, tyli. Į kalnelius kyla rugių gubos, dai
liai eilėse sustojusios. Jau rūkas žemesnėse vietose 
boluoja, tarsi lengvas pūkelis. Ties Šilelio kampu visa 
juosta susirinkusi. Nemunas vakarop atsiduso. Tems
ta, bet dangus už miško viršūnių rausta, šviesėja. 
Bjaurybė mėnulis kyla, Nemuno garuose švariai išsi
šutinęs. O čia kas? Skamba, lyg rojuje, banguoja 
kalneliais, plaukia virš sodybų. Tokie graudūs balsai, 
tiek ilgesio, skundo! Jaunimas dainuoja, eidamas iš 
linamušio namo...

Jasaitis nuščiuvo, nes kažkas automobilio signa
lą paspaudė. Užsimąstė, greičiausiai, Tomas ir kry
puoja kelyje, linijos nedabodamas. Reikia susiimti, 
kad sprando nenusisukus. Už poros savaičių namo 
pirkimo sutartis laukia. Lyg jaunuolis užsižaidė pri
siminimais. Tiek metų apie Gervėnus nepagalvodavo, 
o dabar, Stučką pamatęs, terlinasi smulkmenomis. 
Ne Stučka, žinoma, kaltas. Medinė koja. Tomas nu
sigando ir kliedi. Kas buvo, negrįš! Gyvenimas rieda, 
lyg automobilis, ir laikykis įsikabinęs, kad pakely 
neiąkristum.

(Bus daugiau),
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BOSAS, LYDERIS, ŽMOGUS
Žmogaus ir žmogiškumo primatas 

FRANA R AZMINAS

Boso ir lyderio sąvokos kas- j du atstovauti ir net tvarkyti: 
dieninėje kalboje atrodo labai teisti, bausti, ginti, vesti į karą. 
artimos ir dažnai suplakamos. Tai 'būtina ar bent neišvengia- 
Tačiau, kaip pamatysime, jos ma. Tik vadas vadui nelygu. Ir 
labai skirtingos. Neužtektų tik
pasakyti, kad pirmasis žodis 
šio krašto gyvenime turi labiau 
niekinamosios prasmės, kai ant
rasis vartojamas bei taikomas
vadovaujantiems, kurie užsitar- pareigoms pasirengę stipriomis

žiausia pavojų šiame atominia
me amžiuje. Chicagos universi
teto profesorius dr. J. Rust 
tvirtina, kad net ir po sunkios 
atominės atakos nebus sunki 
problema surasti maisto, kuris 
neturi pavojingo kiekio atomi
nių spindulių.

rias jį išrenka ar pakviečia žmo 
nės. O bosas čia nueina kitu 
keliu; jis per žūt būt stengiasi 
turimą pirmumą išlaikyti ir sa
vo darbus apginti, nors mato 
ir žino, kad visuomenė, kuriai 
jis “atstovauja” yra visai ne
patenkinta. Ir juo didesnei gru 
pei jis “atstovauja”, juo toks 
jo veiksmas yra žalingesnis. O 
valstybių bei tautų diktatoriai, 
nenorėdami atsisakyti savo ne
turimų teisių, savo brolių krau
ju net rankas suteršia.

Dažnai jų klaidingos pažiūros 
ne tik į valstybės reikalus, bet 
ir į patį žmogų, padarė juos 
istorijos pabaisomis. Bosas pa
silieka kurčias visuomenės nuo 

studijomis ir savo gyvenamo-J taikoms ir reikalavimams, nes 
sios aplinkos išsamiu pažinimu, mano> kac* be jo viskas su-

keliai, kuriais kas ateina į va
dus, taip pat skirtingi. Vieni 
išeina į priekį žmonėms tarnau
ti, jų laisvės ir didžiųjų gyveni
mo principų neišduoti, toms

nauja didesnės pagarbos.

Dvasinio prado iškėlimas

Lyderis atstovauja dvasinį 
momentą, bosas eina su civili
zacija ar net primityvizmu, u- 
zurpacija, vadizmu, hegemoni
ja ir kitomis tautos, valstybės 
ar jos dalies negerovėmis. Kai 
lyderyje iškyla aukščiausias kul 
tūringumas ir jį supančios ap
linkos bei žmonių supratimas, 
tai bosas atstovauja materiali
nį momentą, dažnai blogį ir vi
sokį kitokį nuosmukį. Lyderiai 
gelbsti tautas ir valstybes nuo 
dekadentinių reiškinių, bosai 
jais pasinaudoja savo užma
čioms sustiprinti ir savo galią 
kitiems užmesti. Su jais ateina 
prietemą laikotarpiai.

Į lyderių postus ateina aukš
tos kultūros žmonės, rinkti, o 
tam tikrais atvejais ir nerinkti, 
prieš tai vispusiškai pasirengę, 
susipažinę su savo būsimų val
dinių socialinėmis, visuomeninė 
mis, politinėmis bei kitomis pro 
blemomis, norį padėti išbristi iš 
atsiradusių sunkumų.

Jei būtų prisiminta šiais lai
kais “skambus” vardas “dikta
torius”, tai reikėtų pasakyti, 
kad jis, be keletos išimčių, ne
atstovauja nei kultūrai, nei ci
vilizacijai, o tik savo egoizmui, 
despotizmui. Bosas, siaurinant 
šio žodžio sąvoką, gali būti siau 
rų savo partijos interesų atsto-

kilnia širdimi ir didžiu atsako
mybės jausmu. Kiti veržiasi į 
pirmūnus tik pačiais žemiausiais 
asmeniniais motyvais: įsigyti 
garbės, susidaryti sau geresnes

griūtų, kad be jo niekas kitas 
geriau nesugebėtų padaryti. Tik 
lyderio prigimtis — prašomam 
ateiti vadovauti ir išeiti pir
miau, negu kiti pastebės jo dar

materialiniu atžvilgiu gyvenimo i k,uose neginčijamų spragų, 
sąlygas bei patarnauti tik siau
riems savo grupės ar partijos 
interesams.

Kai kuriose valstybėse labai 
veržlūs turtingieji į aukštuo
sius valdžios postus. Tiesa, jie 
ten ateina dažnai ne praturtėti,

Žvilgsnis į mūsų veiklą

Vakarų Berlyno policija apžiūri gėdos sieną Berlyne, kur komu
nistai nušovė jauną bėglį. Laisvojo Berlyno gyventojai buvo labai 
pasipiktinę komunistais, o taip pat ir amerikiečiais, nes bėglys 
buvo nušautas tik 200 jardų nuo amerikiečių posto ir šie nieko 
nepadėjo bėgliui ir leido jam mirti, vėliau paaiškindami, kad tai 
ne amerikiečių reikalas.

ir nemeluotu troškuliu ne tik se vienam iš šeimos narių nėra 
nei sveikintinas dalykas, nei ža-„ . . ... pirmauti bet ir tarnauti.Boso ar įbosavimo nuotaikos ..’ .. , , ,. m ,Istorija žino atsitikimų, kad vus sprendimas. Tai nerodo nei

Auksiniai drabužiai 
darbininkams

Darbininkams, kurie turi tvar 
kyti pavojingą raketų kurą, 
yra išrasti specialūs drabužiai 
iš plastikos, apdengtos 24 kara
tų auksu. Tokie drabužiai la
bai sandarūs, visiškai nepralei
džia oro, nei pavojingų kuro 
dalelyčių, o darbininkas kvė
puoja specialiais įtaisais. Ka
dangi toks kuras lengvai užsi
dega, tie drabužiai padaryti to
kie, kad pakelia net 3,000 laips
nių Fahrenheito temperatūrą. 
Tie drabužiai yra vadinami Mė
nulio drabužiais, nes jie gali bū
ti panaudoti ir kelionei į Mėnu
lį, Juos sudarė Snyder Manu- 
facturing bendrovė New Phila- 
delphijoje, Ohio.

Vištiena saugiausia nuo 
atominių kritulių

Kaip rašo “Science Digest”, 
vištos labiau už kitus gyvius 
įstengia eliminuoti kritulius, lei
džiančius atominius spindulius, 
ir dėl to vištiena sudaranti ma

Moteris, kuri būdama dvidešim- 
I ties metų neturėjo kitų savybių, 
kurios palenkė ją mylėti, kaip tik 
jos grožis, sulaukusi 40 metų bus 
nekenčiama. — A. Grąf
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nesvetimos ir mūsų visuomeni
niame bei politiniame gyvenime. 
Jos čia ne kartą atneša gana 
didelių nuostolių. Šios nuotai-

TV-RAOIUAI -□UOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 

ANTENOS- BATERIOOS- LEMPUTES 
CL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI 

Viskam tamlauslos kainos Ir garantija 

I332J S. Halsted St- CLIFFSIDE 4-5665Į

nes jie jau pakankamai turtin- - kog išvirsta • norą dominuoti 
gi, bet įsigyti garbės, pragar- I .§ socialinio jausm0 padary- 
sėti, o gal net ir savo kraštui t- gera gavo aplinkaij bet tie-

buvusieji lyderiai tam rengėsi 
ilgus meus, jog, atėję vadovauti, 
atneštų savo kraštui didesnės 
naudos, o ne pasikliautų, kaip

šeimos harmonijos, nei širdžių 
vienybės, nei pagaliau meilės. 
Jeigu tik reta šeima egzistuotų 
be “boso”, tai rodytų, kaip re-

patarnauti, bet, kaip jau gyve
nimas parodė, mažai kas iš jų 
atneša kraštui patiriamos nau-

siog iš egoistinio noro būti pir
muoju, neatsižvelgiant nei į esa
mas nuotaikas, nei į savo su

dažnai atsitinka, suktais savo ta šeima šiose dienose yra lai-
patarėjų kuždesiais. | minga.

Ar nebūtų laikas grąžinti gy- 
Kaip pasigendama lyderių vi- veniman lyderlo inrftaęyą, kui.

dės. Po vieno kito nevykusio gebėjimus. Sakysim, vienos di-
ar nepavykusio bandymo turi 
grįžti į savo biznio kėdę ir vėl 
pradėti piniginį sportą. Taip ir 
nepasitvirtina gana plačiai pri
gijęs teigimas: kas turtingas, 
tas ir protingas. Apsirinkama. 
Kampuotiems ir komplikuo-

delės organizacijos šakelės pir
mūnas nusprendžia: aš esu pa

suomeniniame gyvenime, taip jų 
pasigendama ir mažiausioje jos 
ląstelėje — šeimoje. Ir čia “bo
sas” turi gerą dirvą klestėti, 
kas rodo šeimos dvasinį skur-

kankamai aukštose pareigose, i durną. Atrodo, lyg šeima netu-
kad “jie” pas mane ateitų, o 
ne aš pas juos...

užuot klausę “aš taip noriu, aš 
taip padariau, aš taip padary
siu”, būtų girdėję iš jo lupų: 
“mes visi taip norime, mums 
visi tam pritaria, mes visi su
telktinėmis jėgomis taip padary
sime”. Visi turime jaustis pro- 

Mūsų bet

current dividend on investment bonus
niVlDENDV MOKAM PAGAL VISAS TAITYMO SĄSKAITAS 

Už 4 metų investmento bonus mokame 4dividendų kas pusmetį ir 
dar išmokėsime po 14 % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus. 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 AKCHER AVENUE, CHICAGO 82, HjIANOTS 
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tiems valstybės ir visuomenės dinčiųjų lūpose šypsnį, kuris tik

retų laiko svarbiuosius savo rei 
kalus taikoje ir meilėje spręsti. žmonėm^'

Suprantama, tai iššaukia gir- šalies stebint, atiodo, kad ji kokg bendravimas turi būti žmo 
i —„ nei bendruose reikaluosenėra

reikalams vadovauti — tai ne 
įmonę tvarkyti ir kapitalą krau 
ti, kur visi tau lenkiasi ne tiek 
iš pagarbos, kiek iš baimės ne
tekti kasdieninės duonos, kur 
darbininkas išmetamas iš dar
bo dėl to, kad jis išėjo ne pro 
nurodytas duris...

Šiais laikais valstybinį gyve
nimą tvarkyti gerų norų, jeigu

vas, kapitalo valdytojas, eko- ir turima, neužtenka; reikia
nominio gyvenimo reguliuoto- visokeri°Pai tam pasirengti ir 
jas, darbdavių bei darbininkų didžiuose principuose subręsti, 
atstovas Kitaip, kaip dažnai atsitinka,

visos pastangos pasibaigs pra-
Bosui nerūpi atskiro žmogaus j jaįm£jįmu Ambicijų čia taip 

interesai, kaip ir apskritai žmo- , paį neužtenka. Todėl grįžimas 
^US’. ^morii®kurnas Jame nėra | . senosįos jmonės kėdę kaip ir 
esminis ženklas, o tik atsitikti- Į užtikrintas. Tik visas vargas,

gaus su žmogumi. Žmogus poli
tikoje, žmogus visuomenėje^ 
žmogus socialiniame gyvenime, 
žmogus šeimoje. Lyderis reika-

x lingas ir šeimoje, bet tik ne
spragų yra išlaužęs anuomet , vienas kitam ant sprando. Re- dominuoti; ne sav0 vaHą užmes. 
musų tautoje, o dabar, po tokių sulfatai aiškūs: šeimos iširimas f. kad įr ti bet ti
kraujuojančių pamokų, vis dari ir moralinis nuosmukis. . kad yigį g nariai
iškyla įvairus, gana Šiurkštus I Negalima būtų nuneigti ku- j . tų>
nesusipratimai, kurie saukiasi rios nors pusės moralinio bei j jQ išmintingu spren.
greito sprendimo. Nebūtų taip intelektualinio pranašumo, bet j . . ' „ .
tragiška, kad norįs pirmauti tai neprivalėtų turėti ryšio su dimu- žmogus ir žmonis
būtų parengtas ar pats pasiren- jaučiamu pirmavimu bei uzur-į kūmas yra mūsų veiklos ir tar 
gęs intelektualiniais gabumais ! pacija. Turėti viską savo ranko- pusavio santykių pagrindas.

riausiai anam 
naudingas.

pirmūnui nėra 1 sutarusi, nei svarbiausiųjų mo
mentų aptarusi. Sprendžiama 
tik po įvykių, vienas kitam prie 

Troškulys pirmauti daug gilių į kaištaujant ir verčiant pragarus

nybė. Dėlto jau visiems yra ži 
nomas nuolatinis nepasitikėji
mas tarp boso ir darbininko - 
valdinio, kuris dažnai jau su pa 
nieką ištaria boso ar “bigšato” 
vardus.

Vadovai reikalingi, bet tik 
tinkami

kad po jo ateina kitas iš kitos 
įmonės, ir taip be galo.

Taip keičiantis asmenims ir 
dominuojant valstybinio, visuo
meninio bei socialinio gyvenimo 
supratimo impotencijai, stipriai 
kenčia visokeriopa pažanga vi
sose srityse, atsiranda klaikios 
spragos socialinėje gerovėje ir

Suprantama, kad didesnė ar kultūrinėje pažangoje. Kiekvie- 
mažesnė žmonių bendruomenė nas atėjęs pradeda darbą beveik 
nebuvo ir negali būti be pirmu- j iš naujo, kai tuo tarpu jis turė- 
no — rinkto ar nerinkto. Juk j tų vis plėstis į tolumas ir aukš- 
turi kas nors ir kokiu nors bū- tumas. Tai jau bosų kelias, ku

ris nėra nei žavingas, nei nau
dingas. Tas, kuris po išėjusio 
ateina, taip pat nenorės būti 
žmonių valios vykdytojas, bet 
tik savo įgeidžių tenkintojas. 
Pavyzdžių nereikėtų ilgai ieš
koti. Diktatorių, kurie ne savi
mi rūpintųsi, bet savo tautai 
tarnautų, istorija nedaug teži
no. Dažnai jų pradžios viešpa
tavimo dienos, pasižymėjusios 
sveikintinomis reformomis ir pa 
žanga. greitai pasuko egoizmo į 
kryptimi ir savo tautos viso 
keriopu nuskurdinimu.

Tikras vadas žino kada 
pasitraukti

(Atkelta iš 3 pusi.)
šią nuotrauką padovanojo vo
kiečių vienam kunigui ir dėl to 
neįmanoma šį aprašymą pailiust 
ruoti foto dokumentu.
Sklinda kalbos apie bažnyčių 

uždarymus
Naująją Klaipėdos katalikų 

bažnyčią bolševikinės valdžios 
direktyvomis pertvarkant į kon 
certines patalpas, gyventojų tar 
pe pradėjo kursuoti kalbos a- 
pie numatomus eilės kitų ap
linkinių bažnyčių uždarymus. 
Einančios kalbos apie komunis
tų planus uždaryti Palangos, 
Kretingos, Salantų ir Plungės 
bažnyčios. O kadangi Klaipėdos' 
senoji bažnyčia prie Jūros aikš į 
tės ir Bokštų gatvės reikalinga 
kapitalinio remonto, tad ir ji 
greičiausiai negalės veikti.

Atėjus svarbiam reikalui, ma 
tydamas, kad jis nepajėgia kai 
kurių uždavinių atlikti savo pa
grindinių darbų plotuose, lyde
ris kukliai pasitraukia į nuoša
lį, suprasdamas ,kad ir be jo 
gyvenimas gali riedėti istorijos 
likimine vaga ir nieko esmingo 
nepasikeis, jei ateinąs bus ver
tas jo vietos ir pareigų, į ku- 1

DRAUGO
T r a di cinis

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

(Toje pačioje vietoje, kur ir pernai buvo)

SLOVAK G ROVĖ
prie 119 St. ir Archer Avė. (arba 4-A kelio) Lement, III.

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

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

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

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

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

1961 CHEV. IMPALA 
4 Dr. H.T...................

1961 OLDSMOBILE 
STARFIRE ........

1960 (’HlsVKOLET 
CORVAIR ................. $1,095.00

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

Vacys Scerba, Vacys Motor 
Sales vedėjas

$2,095.00

$2,995.00

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

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

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsfed St., Vlefory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

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

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

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

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

(RANI SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%

_ Naujas aukštas dividendas numatomas 
mokėti ant investavimo sąskaitą nuo vasario mėn. 1 d., 1962 m. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PEIJSTO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI Akinnc. P1RM ir KETV.............................. » v. r. iki 8 D. p.
liiUinUUdi ANTRAD. ir PENKT..................... S t. r. iki 5 d. P-

ŠEŠTAD......... # v. r. iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.



LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
GRAŽIAUSIOS VESTUVĖS 

MUSŲ KOLONIJOJ

Rugpiūčio 11 d. Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje klebonas 
kun. J. Kučingis palaimino Bi
rutės Reivydaitės ir Rimtauto 
Dabšio moterystę.

Iškilmingos sutuoktuvių apei
gos bažnyčioje ir, vakare, puoš
ni vestuvinė puota erdvioje uk
rainiečių salėje , suteikė šioms 
vestuvėms gražiausių vestuvių 
titulą Los Angeles lietuvių ko
lonijoje.

Abu jaunieji yra parapijos 
choro nariai ir solistai, nepa
mainomi lietuviškų meninių pro 
gramų dalyviai. Komp. Br. Bud 
riūno globoje jie išaugo rimtais 
solistais (pastaruoju metu pui
kiai įdainavę T. Dubois orato
riją plokštelėje, kartu su cho
ru). Taip pat jie yra žymūs 
skautų pareigūnai, daugelio jau 
nimo organizacijų veikėjai, to
dėl labai populiarūs lietuvių vi
suomenėje.

Iškilmės bažnyčioje buvo pa
puoštos skautų špaleriais, pa
brolių ir pamergių porų eisena, 
turiningu klebono kun. J. Ku
čingio žodžiu, parapijos choro 
giedojimu (solo Florenee Kor- 
sak ir Z. Kalvaitienė).

Rimtautas, mokytojos Pranės 
ir teisėjo Aleksandro Dabšių sū 
nūs, prieš 12 metų atvykęs Los 
Angeles miestan, našiai ir ne
pailstamai įsijungė į lietuvių 
kultūrinę jaunimo veiklą, sek
damas savo tėvų pėdsakais. Bi
rutė Reivydaitė, kartų su tėvais 
atvykusi čia prieš tris metus 
ir pasirodydama scenoje, buvo 
pamėgta ir pamilta losangelie- 
čių.

Bendras darbas chore ir vi
suomeninėje veikloje suvedė 
Rimtautą ir Birutę į gražią lie
tuvišką porą. Puikiai išpuoštoje 
vestuvinės puotos salėje daly
vavo per 400 svečių.

Rašyt. J. Gliaudą, puotos į- 
vado žodyje pažymėjo, kad tai 
ne tik jaunųjų šventė, bet visos 
lietuvių kolonijos Los Angeles 
mieste šventė, nes čia mes re

rf

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMIAUSIU NUOŠIMČIU

NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ IR G. I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

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

Turtas #82,000,000.00

• Taupykite STANDARD FEDERAL 
—stipriausioje Chicagos taupymo 
Bendrovėje, kur jūsų santaupos 
yra apdraustos—saugios ir neša 
dividendus.

Atsargos Fondas #7,500,000.00

Dvi automobi

liams pastatyti 

aikštės jūsų 

patogumui

JUSTIN MACKIEWICH Sr. 
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEWICH Jr., 
PreBident

STANDARD 
FEDERAL S.\\ r\(!S

AND LOAN ASSOCIATION 
4J92 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois 

■ Vlrainia 7-1141 1

gime, kad mūsų kolonija yra 
gaji, jauna ir kūrybinga, jeigu 
ji sukūrė tokią puikią jaunųjų 
porą.

Įdomiai ir jautriai kalbėjo 
jaunųjų tėvai, teis. A. Dabšys 
ir p. Reivydas, kuris dar per
skaitė mokyt. 'O. Mikuckienės 
-nepaprastai švelnų laišką Biru
tei.

Kun. klebonas J. Kučingis 
perskaitė Šv. Tėvo palaiminimą 
jaunajai porai. Skautai įteikė 
dailią, patriotinę dovaną. Atski
rai sveikino skautai akademi
kai, dideliu būriu suėję prie 
jaunųjų stalo. Buvo daugybė 
sveikinimų iš plačiosios Ame
rikos ir net iš Lietuvos. Atski
rai sveikino žodžiu skautų Var
du V. Pažiūra, ateitininkų sen
draugių — I. Medžiukas, L. B.
— A. Skirius, lietuvių demokr.
— inž. Kiškis, lietuvių respubl.
— dr. P. Pamataitis, LRKF —

"'•J < £& <;®.,v , H

Stasys Baras, žymusis lietuvių j 
tenoras, vyksta iš Chicagos į Los' 
Angeles ir ten Californijos Lie
tuvių dienoje, Įvykstančioje rug
sėjo 9 d., sekmadienį, atliks me
ninę programos dalį. Tai bus re- 

' ta proga Californijos lietuviams 
išgirsti šį garsų dainininką. Cali- 

; fornijos Lietuvių dieną rengia LB 
Los Angeles apylinkė ir ji įvyks 

I puošniose Los Angeles Breakfast 
klubo patalpose.

m
'T.'* *"/lVTOn!l'^l"lĮĮ'1 gjHSE^gąg

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos 
mėnesio dienos

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

Trečiadieniais nedirbama.

?„«• Ut:: t.f•7’^?. • ■'•'7 ’

Prof. V. Biržiška, kuris atostogauja Los Angeles pas brolį prof. 
M. Biržišką, atsilankęs į “Liet. Dienų” gegužinę, diskutuoja su 
dviem lietuviais inžinieriais. (L. Kančausko nuotrauka).

teis. V. Kazlauskas, Fr. Žukaus 
kas ir kt.

Buvo daug valiavimų, linkė
jimų, dainų. Solistė Florenee 
Korsak, Alice Dots akompanuo 
jant, padainavo kelias dainas. 
Lietuviškų vestuvių apeigos, į- 
domios savo simboliškumu, užr 
baigė programą.

Užbaigos žodį tarė jaunasis 
Rimtautas. Jo žodis buvo tikra 
jaunimo deklaracija. Jis dėkojo 
tėvams, giminėms, klebonui, 
chorui, jaunimo organizacijoms 
ir visuomenei, kad jį jie užau
gino lietuviu. “Tikėkite, kad mes 
visad liksime ištikimi Lietuvai, 
lietuviams ir tikėjimui”, pareiš
kė Rimtautas.

Visa programa ir dalyviai 
nuolat buvo filmuojami, žodinę 
programos dalį įrašant į juos
tas (vad. Pr. Gasparonis). Vi
są puotos programą pavyzdin
gai pravedė choro pirmininkas 
Algis Raulinaitis ir inž. Br. Po
likaitis.

Šių vestuvių parengimą ten
ka išskirtinai atžymėti dėl ne
paprasto jų rengėjų (p.p. Dab
šių) nuoširdumo ir didžiulio 
dėmesio savo svečiams. M. G.

INFORMACINIS LEIDINYS
“Lietuvių Dienų” leidykla jau 

išleido informacinį leidinį angliš
kai apie Lietuvą ir lietuvių ko
vas už laisvę. Knygos vardas — 
lithuania — Land of Heroes. 
Leidinio redaktorius Leonardas 
Valiukas. Knygą galima užsisa

J

kyti, rašant — “Lietuvių Die
nos”, 4364 Sunset Boulevard, 
Hollywood 29, California. Kai
na: $4-75.

CALIFORNIJOS LIETUVIŲ 
DIENA

Tradicinė Californijos Lietu
vių Diena, kasmet ruošiama LB 
Los Angeles apylinkės, įvyksta 
šiais metais rugsėjo 9 d., sek
madienį, puošniose Los Angeles 
Breakfast klubo patalpose. Me
ninę programą atliks garsusis 
lietuvių tenoras Stasys Baras 
š Chicagos.

JUOZO KOJELIO MISIJA

Juozas Kojelis, Rezoliucijoms 
Remti komiteto narys, išvykęs 
kelionei po Ameriką. Keliauja 

1 su visa šeima kartu. LankėsiI
Chicagoje, Toronte, Clevelande 
ir kitose krašto vietose ir ten 
tarėsi rezoliucijų reikalu su žy
mesniais lietuvių veikėjais. Juo
zas Kojelis yra komiteto pla
navimo ir strategijos komisi- 

! jos pirmininkas.

Valiukas paskirtas j Nixono 
rinkiminės akcijos štabą.

Califomijoje apie 20% visų 
balsuotojų yra pirmos generaci
jos amerikiečiai arba gimę ki
tuose kraštuose. Rinkiminei ak
cijai koordinuoti tų balsuotojų 
tarpe paskirtas Leonardas Va
liukas, California Republican 
Assembly vicepirmininkas. Jo 
oficialus titulas šioje rinkiminė 
je akcijoje yra — “State Liais- 
on Chairman, Nationalities for 
Nixon”. Nixon yra respublikonų 
kandidatas į gubernatorius, pg.

Korsika — klaidžiojanti 
sala

Prancūzų mokslininkų nuo
mone, Korsika esanti klaidžio
janti sala. Jos matavimai paro
dė, kad per pastaruosius 80 me
tų ši sala 40 pėdų pasistūmėjo 
į rytus. Šio paslinkimo priežas
timi laikomos tektoninės jėgos, 
veikiančios salos gilumoje.

SAVINGS IN BY THE 15th EARN FROM THE Ist
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ON INVESTMENT 
ACCOUNTS

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

TAISYTI • LENGVI IŠSIMOKEJIMAI

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

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

assets over “

3430 SOUTH HALSTED STREET . CHICAGO 8 . PHONE 2540104

Vos tik peržengęs 50-tį am
žiaus metų, praėjusiais metais 
atšventęs sidabrinį jubiliejų Die 
vo tarnyboje, karo audros išvy
tas iš tėvynės, iš Suvalkijos ža
liųjų lygumų, netoli šakių, jaut
riai ir karštai mylėjęs Lietuvą, 
ne kartą ištiesęs duosnią ran
ką pagalbos reikalingiems, my
limas ir gerbiamas savo gausių 
draugų, vaišingas ir įdomus, 
drąsus ir kartu nuoširdus, savo 
nuomonę gindamas tvirtas dva
sia ir kūnu, it ąžuolas, štai pa
lūžo visų nustebimui ir išgąsčiui 
— staiga mirė kun. Jurgis Riau
ba.

Tik prieš porą dienų kartu 
liūdėjome ir laidojome garbin
gąjį Švento Kryžiaus parapi- 

Į jos kleboną kunigą A. Linkų 
ir niekam net mintis nedvelkte-

■ Įėjo, kad sekantis brolis, sekan-
■ tis šv. Kazimiero mirusiųjų mie 
sto gyventojas bus kun. Jurgis.

Apie jo gyvenimą, darbus ir 
barus teparašys kas nors ki
tas, kuriam tai yra žinomiau; 
aš jaučiu pareigą stabtelėti ties 
tuo velionio gyvenimo laikotar
piu, kuriame. glaudžiai bendra
vome. Nors tas laikotarpis bu
vo trumpas, bet charakteringas 
visam jo gyvenimui. Tai apima 
10-tį metų jo gyvenimo ir veik
los Amerikoje, Michigan valsti
joje (nuo 1951 ligi 1961 metų). 
Pusę to laikotarpio šių eilučių 
autoriui teko su a. a. kun. Jur
giu glaudžiai bendrauti, artimai 
draugauti, guostis ir ramintis, 
pradedant lyg ir naują gyveni
mą naujame, svetimame kraš
te.

Pilnai įsivaizduoju, kokiu di
džiu liūdesiu skaitys kun. Jurgio 
mirties pranešimą jo buvę pa
rapiečiai Custeryje, Michigan 
valstijoje. Prieš dešimtį metų 
ten dar gyveno gražus būrys 
lietuvių ir daugelis jų buvo dau 
giau negu šalti Bažnyčiai. A. a. 
kun. Jurgis skersai, išilgai iš
važinėjo visą apylinkę, beieško
damas paklydusių avelių. Jų 
surado ir sugrąžino nemažai. 
Kartais toji misija prasidėdavo 
ginčais, bet užsibaigdavo drau-

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

Dėl infcrmacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

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

VĖL SKAUDI STAIGMENA

Kun. Jurgiui Riaubai prisiminti 

KUN. J. D OMEIKA

gišku išsiskyrimu, o atverstasis pylinkės į vadinamą lietuvių die 
atvažiuodamas į bažnyčią, at- ną. Nuo salės ligi bažnyčios vis 
veždavo bušelį obuolių. i jau trumpesnis kelias...

Pabudinti miegančius, grąžin 
ti Bažnyčiai ir lietuvybei rei
kėjo tikrai garsaus trimito. Ku
nigas Jurgis, pritariant tuolaiki
niam Custerio klebonui kun. B. I 
Marčiulioniui, suorganizavo lie
tuvišką radijo valandėlę Luding 
tono stotyje. Ji buvo tęsiama j 
apie porą metų. Nebepamenu, 
kurią savaitės dieną ir valandą, Į 
vieną kartą savaitėje, vėlokai

vakare, prabildavo iškalbingasis 
kun. Jurgis. Kadangi pagalbos 
tai valandėlei išpildyti buvo sun 
ku surasti, tad aš jo artimiau
sias kaimynas buvau privers
tas gelbėti — būti solistą^, pia
nistas ir kalbėtojas. Toji valan
dėlė nenešė rengėjams jokio pel 
no, bet tik gryną nuostolį. Vie
ną kartą metuose į Custerį su
važiuodavo lietuviai iš visos a-

TERRA
Porcelanas. kristalas, stalo sidab
ras, brangenybės, etc.
8237 W. 03rd St., Chicago 29, IU.

Tel. 434-4000

-♦♦♦♦♦ » « « • ♦ ♦ ,

GllAOlNSKAS
J. G. TELEVISION CO.

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

♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦< |
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Kartais užtekdavo tik nuo
širdaus žodžio, mažų pastangų 
laimėti širdį. Atsimenu, kaip 
vienas senukas pravirko, išgir
dęs lietuvišką žodį iš kunigėlio, 
kuris pasirodė beesąs dar iš tos 
pačios apylinkės Lietuvoje. Su 
kietasprandžiais kun. Jurgis mo 
kėjo kiečiau pasielgti. Sentimen 
talaus tūpčiojimo jiems nega
na. Tada velionio galingu bal
su, tvirtais įrodymais bei pa
vyzdžiais prabildavo į ružavo 
nusiteikimo klausytojus.

Gal nuošaliai stovinčiam ši 
a. a. kun. Jurgio veikla gali ne
atrodyti didelė ir reikšminga, 
bet ji tokia tikrai buvo. Neži
nau, ką tokiose sąlygose buvo 
galima dar daugiau atlikti.

Velionis maždaug prieš me
tus atsikėlė gyventi į Chicagą, 
norėdamas būti arčiau jam bran 
gių lietuvių. C gal tai buvo to
limas ir labai gilus nujautimas, 
tylus balsas, šaukiantis artyn 
mirusiųjų miesto, kur vien Lie
tuvos vaikai ilsisi...

KARTU GIMĖ IR MIRĖ
Argentinoje rugpiūčio 6 d. 

buvo palaidotos dvynukės Ro- 
i sa Nunez Losano de Rettes ir 
Otilia Nunez Losano de Perez 
Varas, 76 m. amžiaus, kurios 
kartu prieš šešias dienas su
sirgo ir kartu mirė.

KĄ REIŠKIA VARDAI 
LIETUVIŠKAI

MARGARETA, perlas.
MATILDA, kovotoja.
ONA, malonė.
PAULINA, mažoji.
RACHELĖ, avelė.
ROZALIJA, roželė.
SALOMĖJA, ramybė.
SARA, kunigaikštė.
SILVIJA, iš girios.
SOFIJA, išmintis.
STEPONE, karūna.
STELLA, žvaigždė.
SUZANA, lelija.
TABITA, stirna.

< 10%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
juž apdraudą, nuo ugnies ir auto- 

I JĮjmobillo pas
FRANK ZAPOLIS

3208 % VVest 85th Street 
jį Chicago 42. Illinois
(Tel.; GA. 4-8054 Ir GR. 0-4339. S

M O V ! N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
8415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050
HIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1III1IIIII

TELEVIZIJAS
paprastas lr spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje $3.00, 
už dirbtuvės darbą—$10.00 lr da
lys. Pigios paveikslinSs lempos.

J. MIGLINAS
2549 W. 09th St. II a. PR 0-1083

rniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinri

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MUSŲ SPECIALYBE.

PRECIN PHOTO STUDIO
400S Archer Avė. Tel. VI 7-24S1 

(Incorporated)
EDVARDAS ULIS, sav.

uiiumiiiiiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,

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

Skambinkite bet kuriuo laiku —
LAKE TOWN ELECTRIC CO. 

5656 S. Kenneth Avė. RE 5-2040
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll



6 DRAUGAS, antradienis, 1962 m. rugpiūčio mėn. 21

Tito ir Maskvos draugyste

Amerikos pagalba stiprina komunizmą

dr. v. LITAS

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškomas P. GRIKI.ETIS, ki

lęs iš Gražiškių valsčiaus, Vilka
viškio apskr. Jieško sesuo Ona 

i (irikietytė - Dobiliauskienė. Prašo
me atsiliepti arba apie jį žinan
tieji pranešti šiuo adr.: Kazys Do- 
biliauskas, 2101 W. 51st St., Chi
cago 9, III. Tel. RE 7-8910.
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MARQUETTE PARKO CENTRE SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI

Dėkingumas ir gailestingu-• radavo naujais rusiškos kilmės į *i§j<uoiVIOL\MA 
mas nėra politikos pagrindas, ginklais. Chruščiovo kelionė į
Tito, gavęs tiek daug paramos Bulgariją ir Rumuniją, be kit- išnuom. 3-jų kamb. butas 
iš Amerikos, vis dėlto linksta į ko, siekė įrodyti, kad ginčas gazo šildymu, vonia ir porčiumi. 
Maskvą. McGhee, Amerikos' su “revizionistine” Jugoslavija 3232 S. Lowe Avė.
Valstybės departamento pasek- galutinai priklauso praeičiai.
retorius, Kennanas, Amerikos „Ideologiniai” skirtumai čia 
pasiuntinys Belgrade, ir Cabo- nieko nereiškia: Du komunis
tas, Amerikos pasiuntinys Var-1 tai — Chruščiovas ir Tito — 
šuvoje, pasisako už paramos tę- vienas antro yra reikalingi, 
simą Jugoslavijai ir Lenkijai. !
McGhee manymu, paramos nu- ',eformos
traukimas Jugoslaviją pastums Tito, atrodo, daro tam tikras 
į Rytų bloką. reformas, kurios palengvins
Maskva ir Belgradas suartėjo PriartėJim° kelią prie Maskvos.

Kitos komunistines Rytų Euro- 
Draugystė tarp Belgrado ir pos šalys Tito „revizionizmo”

Maskvos, esą, pakenks Austri-. nepriėmė. Tito „revizionizmas” 
jai, Italijai, Graikijai ir Turki- Chruščiovui dabar nekelia bai- 
jai. “Pagalbos sutrumpinimas mės: titoizmo bacilos prarado 
Belgradui bus didelis Maskvos virulentingumą. Ir tai blogas 
laimėjimas”, sako McGhee. ženklas „savarankiškam Tito 

Vis dėlto daug ženklų rodo keliui į socializmą”.
Belgrado ir Maskvos suartėji-1 Tito ir Chruščiovo užsienių 
mą. Maskva 1961 metų gale su- politika beveik sutampa. Jung- 
stabdė antijugoslavišką propa- tinių Tautų posėdžiai, Vokieti- 
gandą. Dabar vyksta nuolati- jos suvienijimas, Berlyno klau-
niai įvairių delegacijų pasikeiti- simas, nusiginklavimas, Ūkinė Seniausia Lietuvių Radio Pro 
mai. Maskva ir Belgradas su- Europos bendruomenė tarp Ti- grama Naujoj Anglijoj, iš stotie? 
darė prekybos sutartį. Kremlius to ir Chruščiovo nekelia ginčų: į WLYN; 1360 bangos, veikia sek 
stengiasi patenkinti Tito norus, abu vienas kitą palaiko. Tito mad,en,alf- nuo 1130 val 
Gromyko s. m. balandžio me- nori turėti vadovaujamą rolę ' pasaulįnių žinių gantrauka h ko- 
nesį aplankė Belgradą. Tito ta tarp „neutralių” tautų. Tas la-! mentarai. muzika, dainos ir Mag-

POK BENĮ
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦I

su

PARDAVIMUI

Pardavimui — Universal virimui 
krosnis, sofa, didelis pilkas kili
mas, T.V., Maytag skalbiamoji, 
blond mahagony miegamojo kom
plektas, pora kėdžių, kavos sta
liukas. Labai geram stovy.

HE 4-9614, po 6 v. v.

2-jų butų mūro namas, . 2 po 4 
kamb., arti parko. Naujas alyva šild. 
Garažas. 519,700.

6 kamb. niūras. Arti mūsų ofiso. 
Aukšta pastogė. Yra valgomas. Gele
žine tvora. $22,000.

4 butų mūras. Apie $5,000 nuo- 
: mos. Garažas. Rinktine vieta.

$37.800.
5 butų mūras. $5,500 nuomos. Vie

nas 6 kamb. butas ir 4 po 3 kamb. 
Marąuette Pke. $47,800.

(> butų mūras po 4 kamb. ir po 2 
mieg. kamb. Apie $7,000 nuomos. 
Kaina $52,000.

(> kamb. mūras ant kampo, mūro 
garažas., gazu šildymas. $20,000.

Pajamų bungalovv — mūras, 6 ir 
3 kamb. Gazu šildymas. Arti mūsų. 
$19,000.

Aukštas palocius. Prie parko mū
ras — 2 butai po 8 kamb. ir dar 4 
kamb. butas. 75 p. lotas. 3-jų auto 
mūr. garažas. Įmokėti. $12,000.

Mūro rezidencija. 6 kamb. spalvo
ta virtuve, išbaigtas rūsys, 2% vo
nios, gazu šildymas, karpetai, “flre- 
place”, 40 p. lotas. $24,000,

K m. 6 kamb. mūrin., alum. lang., 
saus. Įrengt. rūsys. garaž. $22,750.

aukšt., 10 m. mūr. 5 ir 3 
kamb., gazu šild.. garaž.. sausas rū
sys, prie parko, $27,800.

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

1*4 aukšt. mūr. 6 ir 3 kamb. alyv. 
šild., mūr. garaž. $24,500.

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

Brighton Pke. 3 būt. mūr. atskir. 
šild., geros nuomos. $22,900.

Kitur; geras 3 aukšt., 8 būt. mūr. 
tvirt. statyba, alyva šildym,, garaž. 
$355 nuom., kaina $27,000.

Mūrinis 2x4 naujas. 2 šild. gazu. 
rūsy parengta vieta butukui, 71 ir 
Washtenaw, $38,900. ;

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

Mūrinis (i kamb. 3 mieg. arti Ma
ria High, naujas gazo šid., garažas, 
30 p. lotas. $17,700.

Medinis S kamb. Brigthon p., 30 
p. lotas, namas gerai užlaikytas ir '

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

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

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

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

Mūrinis 1% a. 5 ir 3 viršuj, 2 bl. 
nuo M. parko, $17.800.

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

KAIRYS REALTY, 2501 W, 69ih St., HE 6-5151
(> butu mur. po 5 kamb. 60 pedij : 5 ir 4 kamb. Nauja alyva karštu

OfiMESlO

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, UI.

■ t? v ♦ ♦ ♦ ♦♦ ◄ ♦ ♦ ♦ »♦

RADIO PROGRAMA

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

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

2 bnt. pajam, medin.. 5 ir S 
kamb. viršuj. Plytel. vonios, gazu 

j šildym., garaž., arti Įstaigos, nužem. 
kaina. $18,990.

0 kamb. mūrin., arti 66 ir Rock-

vand. šluma. Garažas. $15.500.
3 bnt. mūrin. 4—5—3, nauj. at- 

rem., atskira gazu šiluma, garaž., 
arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina. 
$24,900.

2 aukšt. mūr. 5—6 kamb., plyt.

proga savo buvusį draugą Mi- bai džiugina Chruščiovą, 
lovan Djilas pasiuntė į kalėji-l Tito rėmimas yra kartu 
mą. Beveik tuo pačiu laiku Bei- Maskvos rėmimas. „Socialisti- 
grado Ūkio ministeris pasisakė nis” ūkis veda kraštą prie

dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkąs. Biznio reika- 
Jais kreiptis j Baltic Florists 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadvvay, So. Bostone. Telefonas

už kietą komunistinę liniją. bankroto. Amerikos pagalba tą i \N 8-0489. Ten gaunamas ir
Tito š. m. gegužės 25 d. šven- bankrotą sušvelnina. Tas pa

te 70 metų amžiaus sukaktį, Ju- lengvina „socialistinių” kraštų 
gosiavijos armija ta proga pa- veikimą prieš Vakarus.

MŪSŲ KOLONIJOSE
IISIIIIIIIIIIIIIIIIIIItHIIIIIIII'IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlII

Pittsburgh, Pa. Žengimo parapijos parapiečiai 
stotų į šv. Vincento parapiją.

Draugas”

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦
MOVI N G

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

2 butų mūras, 5x6, naujas šildy
mas gazu, kilimai, plytelių vonios, 
garažas. $27,000.

8 metų mūras. 2 po 4%, iškelti 
vamzdžiai, kilimai abiejuose butuose, 
platus skiypas, M. Parke. $36,000.

3 butų mūras, šildymas gazu, ply
telių vonios, garažas, $28,400.

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

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

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

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

3 mieg., beveik naujas mūr., kili
mai, apsaugotas ir gražiai įrengtas 
rūsys, šildymas gazu, šoninis įvažia
vimas. Evergreen Pke. $20,900.

Mūras, 3 kamb. Gage pke. ant pla
taus sklypo, naujas šildymas gazu, 
naujas stogas, apsaugotas nuo pot
vynio rūsys, garažas, švarutėlis kaip 
seklyčia. Tik $17,500.

Graži mūro rezidencija, 3 mieg., 
kilimai, šildymas gazu, įrengtas tą
sys, alum. langai, garažas, platus 
sklypas. $21,600.

3 mieg., tik kelių metų mūras, ki
limai, šildymas gazu. alum. langai, 
g&ražas, virš 40 p. sklypas, M. Par
ke. $23,750.

(1 kamb. Kilimai, šildymas gazu,
■ alum. langai, garažas, blokas nuo 
Imūsų, tik $15,SO0.

12 metų—5 kamb., exp., koklinės 
plytelės, alum. langai, garažas, pla
tus sklypas, galima įrengti kamba
rius viršuj. Gage pke. $19,500.

! įveli, plyt. vonia, garaž., daug prie- ' v°nios, gazu-karšt. vand. šildym,,
! dų. $17,800. ! garažas, arti 64 lr Pauline. Tik
i 5$£_ kamb. mūrin., 2 m. senum., i ?1T,9OO.
160 pėd. sklyp. gazo šildym., arti I 2 būt., mūr. 5% ir 5% (3 mieg.),
I 72tos ir Harlem. $15,900. 1 5 metų senumo, “beisboard” šilu-

0048 S. Bell. 2-jų aukštų medinis, ' ma, užbaigt, rūsys. $41,900.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

B E L L-VA R PAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

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

CICERO—BERWYN

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

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

Sav. Išeina pensijon ir parauoaa 
Delavan Wisc. netoli Lake Geneva 
33 kamb. hotel su restoranu, taver
na ir 6 k. namu naujam sav. Viso 
5 namai. Biznis tarp $17-26,000 
metams. Kaina $60,000, arba mainys 
J mūr. namų Brighton Parke.

ŠIMKUS
REAL ESTATE NOTAK* PUBLIC

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

VISAS ŠVIESIU PLYTŲ 
5 metų mūr., 2x5 ir 3 kamb. bu

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

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

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

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

I PRIE BAŽNYČIOS
Mokyklos ir parko 7 metų gražus

I 2 butų (po 3 miegamus! mūr. na
mas. Spinduliuojantis šildymas alyva. 
Dvigubas garažas. Apsauga nuo po-

Mfir. 4 kamb., 30. p. sklypas, Gage Į 
Parke. $11,000.

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par- 2-jų butų namas — 4 ir 4 švle- 
k,e. j sūs kamb., 45 p. sklypas. Pilna kal-

Mrtr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,000. | na tik $9.500. _
„ . „ ., . Parkholme mūrinis 2 butų: 2

v, L, 2 P° 5% kamb- PO fi-šis kamb., mūrinis garažas.
Marąuette I ark e. | Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas.

Mūr. 5 ir 6 kamb. Brighton Parke, i s butai po 5 kamb. (8 miegamieji). 
$22,500. | Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

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

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

6 kamb. namas, garažas, sodas, 2 akrai ąžuolyno, 
naujas mūr. namas Lemont. mainys į apartmeritų Chieagoje.

Bizniui patalpa ir butas $8,000.00.
6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1,600, Įmokėti, už $16,600. 

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

MOrin snraž. $20,900. Tik $23,300 už 2-jų butų gera pa
ti in. - po o ir 4 k., garaž.. $20,900. jamų mūrinį Brighton Parke, Mont- 

gomery g-vėje. 4 ir 6 kamb., rūsysMedin. 2 po 6 k., garažas, $13,900. 
Turime gerų bargenų, patikrinkite

o-------J o * ** M rkcviiitz., luoyc
ir pastogS. šildymas karštu vand 
Garažas.i tvynio. Kaina labai sumažinta — sa

vininkas turi išvykti iš čia!
PRIE NABISCO

11 metų 5 kamb. (3 mieg.) mūr. (
zrsSnXan$ti83.7500.PgdOa 8klyP°’ Ga 12742 W- 43rd Str- LA 3-3384 2405 W. 51st St.

BUDRECKAS A. Norkus Real EstateLEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji įvairaus dydžio mūriniai 

namai prie bažnyčių, vaikų darželio 
ir gimnazijos. Visi miesto patogumai. 
Eilė senesnių narni; mieste ir prie
miesčiuose. ąžuolais apaugusiais. 
Pasirinkimas komercinių, apartmen- 
tinių ir rezidencinių sklypų. Sau
gam investavimui t'armos, žemės 
sklypai su medžiais. Patogus susi
siekimas.

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

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

I

WA 5-5030

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 VVest 7Ist Street
Tel. WAlbrook 5-6015

lllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllttl

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

Sėkminga gegužinė 
Federacijos; apskričio pikni

kas, Katalikų Radijo valandai 
paremti, įvykęs Lithuanian kunigYstes jubiliejų. Šia proga yra gaunamas Drauge. Jame yra 

m i~ j • • 3am rengiamas banketas rug- visos reikalingos maldos ir gies-Country Club, davė ap.e $400 piMio 30Sd 6:30 v. v. Lietuvis i bei liturginiai nurodytai.
peln°- . Sūnų svetainėje, 818 Belmont'

Sv. Pranciškaus vienuolyno a- " 1“M" v—"

JUBILIEJUS
Kun. J. Misius švenčia 55 m.

HELP WANTED — MOTERYS

CONTRACTORS

KERELIS BROS. A. ABALL ROOFING
CONSTRUCTION CO.

kademikės išpildė programą, su 
sidedančią iš dainų ir šokių. 
Svečių galėjo būti daugiau.

Rengėjai daug darbo padėjo 
kad piknikas gerai pavyktų. |

Reikia paminėti Stelą Lesu-1 
čiūtę, kuri viena didžiumą dar
bų atliko. Ačiū jai, taipgi Lietu 
vių Ūkio klubui už paramą. Pro 
grama duodama kas sekmadie
nis nuo 1:35 iki 2 vai. p. p. iš 
WEDO stoties, McKeesport, Pa.,

* at -j n-.. i. , syta laida. Kaina $3.50. Užsakysi. North side, Pittsburgh, Pa. mua siųsti; DRAUGAS, 4545 W.
A. Z. 163rd St.. Chicago 29. III

HELP 4VANTED — VYRAI

Marąuette Parke gražus kam
barys su visais patogumais. .At
skiras įėjimas. Geram vyrui. 
Skambinti bet kuriuo laiku —

HE 4-5707

Reikalinga šeimininkė bendram 
namų ruošos darbui ir prižiūrėti 
vaiką. Kambarys, valgis ir atlygi
nimas. šeštad. popiet ir sekmad. 
laisvi. LA 9-9390

banga 810. Buvęs

Pittsburgh, Pa.
Lietuvių Dangaus Žengimo 

bažnyčia griaunama, nes pra
vedamas kelias. Parapija dau
giau nebeegzistuos. Klebonas J. 
Misius atlaikė paskutines šv. 
Mišias. Šv. Vincento parapijos 
klebonas kun. J. Girdis pasakė 
paskutinį pamokslą, raginda
mas vaikus, kad žiūrėtų jog tė
vai galėtų atlikti kataliko pa
reigas savo kalba.

Kadangi Šv. Vincento bažny
čia randasi ne toli, tai patar
tina, kad visi lietuviai Dangun

FITTER-TAILOR
Interesting opportunity for experienced fitter-tailor to join our 
staff in Carson’s newest branch store. Many employee benefits 
including liberal discount privilege, oustanding insurance program. 
Five day, 40 hour week.

PLEASE CALL 392-2000

or ceoie in for personai intervieiv between 10:00 A. M. and 
4:00 P. M. Mo.nday thru Saturday. Ask for Miss Johnson.

CARSON PIERIE SCOTT & C0.
RANDHURST CENTER 

INTERSECTION ELMHURST RD.
HIGHWAY 83 AND RAND ROAD

(HIGHWAY 12) IN MT. PROSPECT

CONTRACTORS

NAMŲ TAISYMO
KONTR AKTORIUS

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

JUOZAS VENCKAUSKAS ,
5532 So. Hermitage Avenue 

Tel. HE 4-0(120, po 0 vai. vakaro

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

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

IMMEDIATE OPENINGS FOR 
STAFF NURSES 
Salary, $348—$448

O. R. HEAD NURSES 
Salary, $426—$548

MARICOPA COUNTY GENERAL 
HOSPITAL

Has the key to your nursing fu
ture. One of Arizona’s most aetive 
teaching hospitals is continuing to 
expand its nursing Service to mcet 
the nursing needs of the growing & 
dynamie cllnical program. Opportu
nities exist in most areas of nursing 
speeialties. Liberal fringo benefits 
include 3 wceks vacation, 3 vyeeks 
siek leave, 11 paid hoiidays and 
opportunities to participate in a 
devcloping nursing- program, \vith 
excellent "in serviec” training.

IVRITE, WIRE OR ĄPPLY. 
DIRECTOR OF NURSES 

3435 W. Durango, Phocnlx 9, Arizona 
278-3541

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOSirPREKY b OS 
tikslams skirtus pastatus, 
architektas atlieka PLANAVIMA 
PAGAL dūsti PAGEIDAVIMĄ

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

įsteigta prieš 48 metus 
Gutters, Downspouts, Stogai, Dum

traukiai Pataisomi, Išsmallnami ar 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina 
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 
m. garantija. Dedame naujas "cop 
per-alloy’’ rinas — “gutters”; nieką 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kai 
ir "galvanized". Dažymas iš lauke 
"Tuckpointing”. Pilnai apsidraudt 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau 
sios kainos. Darbas garantuotas. At 
dara dienų ir naktį bei sekmadie 
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

Aukos lietuviams
Australijoj ,

Australijos lietuvių reikalams 
aukojo: A. Simutis, R. Kiršteinas, 
Petras Vėbra, Ona Simonaitis, 
Pranas Šliteris, dr. Juozas Sida- 
gis, Pr. Stanionis.

8 asmenys prašė pavardžių ne
skelbti. Dabar prisiųsta aukų — 
$65. Pirmiau prisiųsta — $1,728. 
Trūksta iki $2,000 dar $272. Ti
kiu, kad per šj mėn. bus balan
sas prisiųstas. Ačiū visiems auko
tojams. — J. J. Bachunas.

Kvepalų pirkėjai
JAV apie 80 procentų par

duodamų kvepalų išperka vy
rai, žinoma, jie atiduoda mote
rims. Blondinės moterys varto
ja kvepalų daugiau negu bru
netes ir raudonplaukes kartu 
paėmus.

OWNER OPERATORS
NEEDED IMMEDIATELY

I and 1 % or 2 ton lato modol duol wheel trucks, or able to 
pm-ebase šame.

Long term lease. Year around work pulling mobile homes 
througliout United States.

For personai intervievv ąpply in persotn to 
MR. JARVIS SMITH

MORGAN DRIVE A WAY, INC.
500 Equity BIdg., EIkhart, Indiana

HELP VVANTED — MALĖ

REIKALINGAS MAŠINISTAS
Turi būti pirmos rūšies General 

Machinist. Geros darbo sąlygos. Apy
linkėje Midway Airport. Reikalinga 
nors kiek kalbėti ir suprasti angliš
kai.

A. HOUDAY DISPLAY 
4660 W. 54th St. RE 5-8800

TOOLMAKERS MACHINISTS •
MACHINE OPERATORS

Excellent Pay Steady Jobs •
NEEDED AT ONCE FOlt Ist AND 2nd SHIFTS

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

entire Middlc-West. — Many Company Benefits.”
(Addlt.ional 15c per hour on 2nd shift)

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

GULF COAST ENGINEERING 
AND RESEARCH CORP.

and its Subsidiary
TEXOWKLL SERVICE & MACHINE CO.

3201 W. Dalias Houston 19, Texas
EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

HELP WANTED — MOTERYS

Lietuviškam restoranui reikalin
gos padavėjos ir virtuvei, dlarbinin- 
kė. 3236 S. Halsted St. DA 6-9837

PARDAVĖJOS !
Darbas su žm-onėmis, kurie jums 

patiks.
Mes turim vietas šiame departa

mente dalinam ir pilnam laikui.
Mūsų suknelių skyr., paltų bei 

kostiumų ir nuotakų saiione. Jeigu 
turit patyrimo, čia yra proga padvi
gubinti jūsų pajamas. Reikia mokėti 
angliškai.

Pasinaudokit šiais privalumais:
1. Grupinė apdrauda
2. Apmokamos atostogos
3. Puikus susisiekimas tiesiog prie 

dur.ų.
4. Perkant rūbus — nuolaida.
Kreipkitės dabar! Mes turim greit 

užpildyti šias pozicijas.
Dėl aplikacijos ir pasitarimo atsi- 

lankykit pas

Morris B. Sachs, Ine.
6614 So. Halsted Street

10 A. M. to 4 P. M.
HELP* WANTED — MOTERYS

S A LE S W O M E N
FULL TIME OPENINGS FOR 

EXPERIENCED SALESWOMiEN 
COATS & SUITS — SPORTSWEAR

DRESSES — ACCESSORIES 
EXCELLENT EARNING POSSIBILITIES 

FIVlE DAY WEEK — LIBERAL EMPLOYEE DISCOUNTS 
ĄPPLY PERSONNEL

B O ND’S
246 SOUTH STATE STREET

STANKUS
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospeet 8-2018

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 atlie- ■ 
ka visus skardos darbus.

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

NEATING CONTRACTORS!
Statome šiltu orų pučiamus pe_ 
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

Vienintėlial iš lietuvių turi
me miesto leidimų 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 j 
Victor Skade ST 8-9272

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

'UI‘6 ohiMiuo ■u,i,>js,> vy -s mf, 
ITTS-A LA SBuojaiajj

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS. 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMA.
ST S-070S OL 7-2091 Chicago. Hl.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR Iš LAUKO). 
KLIJUOJAME STENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikiniui 

GA 5-5867

Apsimoka HkelbtiB “DRAUGE’ 
ues jis plačiausiai skaitomas J’jtu 
vių dienraštis. GI skelbimu kainos- 

| visiems prieinamos.
■

I Perskaitę “Draugą", duoki* 
te ji kitiems pasiskaityti.

Remkite “Draugę”

Pirkite JAV Apsaugos 

Bonus!



Ar išlepę gyventojai Vokietijoje
Keliamas klausimas — ar gyvenama pagal kišenę? Gyventojai 
reikalauja vis geresnių gerybių. Pusė visų dirbančiųjų Vokieti

joje visai netaupo. Brangus socialinis aprūpinimas.
V. ALSEIKA, Vokietija

Europoje pagamintuose fil
muose žiūrovai susiduria su sce 
nomis, vaizduojančiomis ištai
gingą europiečių gyvenimą. Lie
jasi šampanas, važinėjama bran 
giais automobiliais, jaunimas 
ūžia per ištisas naktis. Ne vie
nam susidaro įspūdis, kad Euro
poje jau kritusi ir moralė. Kaip 
yra iš tikrųjų? Ar itališkojo 
“La dolce vita” ar premijuoto 
vokiečių “Wunder dės Mala- 
chias” filminiai vaizdai tai tik 
filmų gamintojų fantazijos pa
dariniai? Ne, čia būtų atsaky
mas, gerovės per didelio išnau
dojimo vaizdai nėra kokia išim
tis ir jų galima rasti ne tik Ita
lijoje, Prancūzijoje, bet ypatin
gai vakarinėje Vokietijoje. Kai 
buvo pavasarį pasigirdęs ūkio 
ministerio prof. Erhardo įspėji
mo šūkis “piliečiai — valdyki
tės su išlaidomis”, tai neilgai 
trukus ir pasirodė visuomenės 
balsų. Jie visi kėlė klausimą 
— ar mes ne per išlaidfis, ar 
mes gyvename ne pagal kišenės 
reikalavimus ?

Caro karūna ir kiniatiškoji 
kregždžių sriuba

Štai, pora pavyzdžių, Vaka
rinio Reino — Vestfalijos kraš 
tas Vokietijoje — pats turtin
giausias ir to krašto sostinė — 
Duessė'.dorfas, moderniausias 
šiuo metu didmiestis. Ne taip 
seniai tame mieste atidarytas 
“Dača” restoranas dabar daž
nai minimas spaudoje. Tai ei
linis restoranas, tačiau jo kai
nos — toli gražu neeilinės, nes 
jo lankytojai už krymiškojo 
šampano vieną bonką sumoka 
153 DM. (arba per 62 dol.) ir 
svarbiausia tą šampaną geria 
iš caro laikų imituotos karū
nos, kurios vertė siekianti per 
100,600 DM.

Keisti dalykai ? Gal būt, ta- i 
čiau Duesseldorfo pavyzdys da
bar virto ir pavyzdžiu kreipti 
visuomenės dėmesį į reikalą 
kiek protingiau naudotis gero
vės suteiktomis ir vis dar tei
kiamomis galimybėmis patogiau 
gyventi.

Gyventojai nepasitenkina į- 
vairiomis gėrybėmis ir vis rei
kalauja geresnių, brangesnių,

kuo nors pasižyminčių. Pvz. pir 
kėjas valgo japoniškus, mažus, 

Į apelsinukus (vad. mandarinai 
j konservų dėžutėse). Jie ligšiol 
! Vokietijoje buvo pigūs. Tačiau 
! neseniai jų kaina žymiai pabran 
I go ir pardavėjas paaiškino: ži- 
! note, sako, jie buvo per pigūs 
i ir jų vis mažiau parduodavo- 
! me. O dabar, kai kaina pakilo, 
jau daugiau išperkama. Vėl sriu 
bos valgyklose. Dar prieš pen-

Vokietijos dienraščių skelbimų
| puslapius ir vis susidursite su 
pasiūlymais pirktis namus Ispa 

Į nijos saulėtuose pietuose. Kai- 
I nos siekia 100,000 ir daugiau 
DM. (per 50,000 dol.) ir tų pir
kėjų vis atsiranda. Kelionės į 
pietus, net į Juodosios jūros 

■ pakraščius, automobilių, televi- 
! zijos, šaldytuvų įsigijimas — 
nuolatinis reiškinys. O štai ne 
retas reiškinys — trijų vaikų Į

Trys lietuvaitės iš Vasario 16 gimnazijos Vokietijoje

kerius metus svečias pasiten
kindavo vad. vandenine sriuba 
ir būdavo patenkintas, jei są
raše rasdavo pamidorų ar žir
nių sriubą. Šiandien? šiandien 
net ir nedidelio miestuko ant
raeilėje valgykloje lankytojas 
reikalauja, valgo, ir savininkas 
kasdien pasiūlo arba Kinijos 
kregždžių lizdo sriubą arba vėž
lių sriubą arba kokį Indijos de
likatesą, pagaliau įmantrių pa
vadinimų prancūziško recepto 
sriubas. Taigi ūkinės gerovės 
padariniai..,.

Socialinis prestižas — svarbus 
dalykas

Pavartykite šių dienų, ypa
tingai šeštadienio laidų Fed.

motina, gerai uždirbančio val
dininko žmona, keletą metų dir
ba sekretore, nes jiems būtina 
įsigyti gerai atrodantį automo
bilį. Tad jau čia stebime socia
linio prestižo reiškinius. Jau 
Vokietijoje niekas neslepia, kad 
kraštui sekasi net per gerai, į 
kad atsiradęs naujasis “nuvo- s 
rišu” (les nouveaux riches) 
sluoksnis nustelbia kitus, kurie 
negalėtų pasigirti gerovės jiems 
suteiktomis dovanomis. Tai pen 
sininkai, kai kurių, menkai ap
mokamų profesijų atstovai, pa
galiau visi tie, kuriuos likimas j 
apdovanojo gabumais nesaikin 
gomis priemonėmis siekti turtė
jimo.

Kita nuomonė — Vokietija, tai 
nuskuręs kraštas

Buvo skelbiamos nuomonės, 
kad vokiečiai per gerai uždirba, 
kad jie pastaruoju metu per ma 
žai dirba ir pan. O kaip iš tik
rųjų? Susipažinkime su vokiečių 
statistiniais oficialiais duomeni
mis. Pagal juos 1881 m. vidu
tinis visų dirbančiųjų uždarbis 
siekė brutto 558 DM. (arba a- 
pie 140 dol.) ir netto 465 DM.

' 80% visų dirbančiųjų sudaro 
I darbininkai, aukštesni ir žemes 
ni tarnautojai. Toliau įsidėmėti
na: pusė visų dirbančiųjų netu-

j ri jokios taupmenų, sąskaitos. 
O turinčiųjų tokias sąskaitas 

5 vidutinės taupmenos siekia 600 
DM. Dabar Fed. Vokietijoje e- 
sama per 1 mil. pensininkų ir 
jie mėn. gauna vidutiniai 272 
DM. pensijos. Visų deponuotų 
akcijų pusę savo rankose turi 
tik 2% visų akcininkų. Paga
liau, jei palyginti tarnautojų 
atlyginimus su atlyginimais ki
tuose ūkinės bendruomenės 
kraštuose (Prancūzija, Italija, 
Belgija, Olandija, Liuksembur
gas), tai pasirodys, kad vokiš
kųjų tarnautojų atlyginimai at
sidūrę priešpaskutinėje vietoje.

Automobiliai ir kas toliau?

Žinoma, Fed. Vokietija nėra 
nuskuręs kraštas. Jei pensinin
kų padėtis sunkoka, jei dažnai 
girdėti murmėjimų, tačiau ir vai

GERAS BIZNIS PAS 
BAIZEKA

DU LAIMINGIAUSI VYRAI CHICAGOJE 
Stanley Balzekas, Sr. ir Stanley Balzekas, Jr.

Mes esam kupini džiaugsmo, dėl nepaprastos reakcijos ir 
palankumo, parodyto mūsų naujiems automobiliams. Tokiu bū
du, dar kartą mes siūlom puikų automobilių pasirinkimą kaino
mis, kurios yra jums prieinamos. Ateikit greitai ir jsitikinkit, 
kaip mes išlaikėm puikią 45-ių metų biznio reputaciją Chicagoj. 
Nėra reikalo keliauti mylias ieškant geriausio pasirinkimo ir pa
tarnavimo — BALZEKAS yra didžiausias Chrysler, Imperial, 
Plymouth, Valiant, Studebaker ir Lark pardavėjas Chicagoje.

ntn

1962
VALIANT $1695

Netv 1962
CHRYSLER 02964

1962 1962
PLYMOUTH £1795 IMPERIAL $4195

BALZEKAS MOTORS
4030 Archer Avenue. Telef. VI 7-1515

stybė laikas nuo laiko kelia jų 
pensijas. Nusiskundžiama sočia 
linio aprūpinimo brangumu 
(nuolat keliami įnašai lig. ka-. 
soras), tačiau sunku ir lyginti 
vokiečio ar amerikiečio darbi
ninko, tarnautojo aprūpinimą 
ligos ir pan. atvejais. Čia pir
menybė tik ne amerikiečiui. Iš 
kitur atkeliavusiam, išgyvenu
siam metus su viršum, čionykš
tis gyvenimas tikrai įdomus ste
bėti ir jis nėra taip lengvai ap
čiuopiamas. Vis dėlto gerovės 
reiškiniai lengvai pastebimi. Pa 
kaks čia paminėti arba staty
tos nepaprastą išaugimą ar au
to mašinų skaičių. Ar nieko ne
sako faktas, kad 68 tūkst. mies- 
tuky turima 10 tūkst. lengvų
jų mašinų ir kad sunku rasti 
naujesnės statytos namus bent 
be dviejų garažų?

Meile gali būti nebyle

Gdansko civilinės metrikaci
jos įstaigoje susituokė A. J. 
Grabowska su anglų laivų sta- 
typos inžinierium Jonės Laubie 
vertėjo pagalba, nes Grabovvska 
nemoka angliškai, o J. Laubie 
nemoka lenkiškai.

Jei Dievas būtų sukūręs mote
rį vyro valdove, jis ją būtų pa
daręs iš jo galvos; jei jis būtų 
sukūręs ją jo verge, jis ją būtų 
padaręs iš jo kojų; bet jis išėmė 
ją iš jo šono, kad padarytų ja:tn 
lygia jo drauge. — Šv. Augustinas

AHNA WEDECKES
(STURAITfi)

Mirė rugp. 1S d.. 1962. 10 v. 
v., sulaukus 79 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Vincent Vedeekis, marti 
Helen, 2 anūkai. Wayne ir 
Donna, ir kiti giminės, drau
gai ii- pažįstami.

Priklausė šv. Cecilijos Drau
gijai (šv. Mykolo parap.).

Kūnas pašarvotas Barabas 
koplyčioje, 1356 N. Dakl.ey 
Blvd.

Laidotuves įvyks trečiadienį, 
rugp. 22 d., iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėta j šv. My
kolo parapijos bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
veliones sielą. Po pamaldi) bus 
nulydėta Į St. Adaibert kapi
nes.

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

Nuliūdę: Sūnus, marti ir anū
kai.

Laidot. direkt. Barakas. BR 
8-0487.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad rugpiūčio mėn. 18-tą dįeną, 6-tą valandą ryte 
mirė

KUN. JURGIS RIAUBA
Švč. P. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 

vikaras, East Chicago, Indiana

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette Funeral 
Home koplyčioje, 2533 W. 7 Ist St. Laidotuvės įvyks 
ketvirt., rugp. 23 d., 9 vai. ryto iš koplyčios bus nuly
dėtas į švenč. P. Marijos Gimimo bažnyčią, 6900 So. 
Washtenaw Avenue, Chicago, Illinois. Po iškilmingų 
gedulingų pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuliūdę lieka: — I)u broliai Lietuvoje.

A. j- A.
EDWARD KALPOKAS

Gyveno 4219 Dtmneis Drive. Dovvners Grove, Illinois 
Anksčiau gyv. 7119 W. 114th St.. Worth, III.

MirS rugp. 19 d., 1962, 7:30 v. v., sulaukęs 70 m. amžiaus. 
Gimė Latvijoje. Kilo iš Rigos.
Amerikoje išgyveno 50 m.

Pasiute) dideliame nuliūdime žmona Adella (pagal 1-nių vyrą Baranau
skiene), podukra Alice Robertą, žentas Edvvard, anūkai VVaynei Roberts, 
ir Beverly Isėnbeirger, sesuo Adela Kachinslkas, su šeima, sesers duktė 
Frances B’urinskas ir V.era Melvvid su šeima, sesers sūnūs Bene- 
diet ir Raymond Kaleli su šeimom, kiti giminūs, draugai ir pa
žįstami.

Kūnas pašarvotas Lackavvicz, koplyčioje, 2424 W. 69 St. 
Laidotuves {vyks trečiadienį, rugp. 22 d., iš koplyčios 10 v. ryto

bus atlydėtas į Švenč. P. Marijos parapijos bažnyčia, 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; žmona, podukra, žentas, anūkai, ir kiti gimines. 
Laidotuvių direkt. Steponas Lackavvicz, Tel. REpublic 7-1213.

A. -f- A.
PAUL ZAVADES

Gyveno 7135 S. Rockvvell Street

Mirė rugp. 19 d., 1962, 11:45 v. v., sulaukęs 81 m. amžiaus.
Amerikoje išgyveno 59 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Peter, marti Paari. 2 duk

terys: Veronica Kata.uskas, žentas AnthiOily ir Krane,es Basko, žen
tas George, 5 anūkai, kili giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Vardo Draugijai.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marųuette Puneral 1-Iom.e koplyčioj, 

2533 W. 71st St.
Laidotuvės įvyks treč., rugp. 22 d., iš koplyčios 9 vai. ryto bus 

atlydėtas j švenč. P. Marijos Giimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, dukterys, marti, ženteli ir anūkai.
Laidotuvių direkt. A. Petkus ir Sūnus. Tel. GR 6-2345.

A. f A.

BRONEI ŽADEIKIENEI mirus, 
jos vyrui sendraugiui Jonui Žadeikiui reiš
kiame gilią užuojautą.

Ateitininkų Sendraugiu 
Chicagos Skyrius
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GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČSA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2413 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visam© Mieste 

Telef. — GEdarcrest 3-6335
Vienas blokas tino kapinių

,8. F. EFDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4505-07 South Herm'tage Avenue
Tel. YA 7 1741-2 

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

AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7Ist Si. Telef. GRovehili 6-2345^6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnha!l 3-2108-0 J

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėk 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošt; 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. 11 Iih St., PR 9-1355 ir 9-1355

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. REpnblic 7-1213 
TeL VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAlayette 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
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1139

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

Skaitykite ir platinkite dienrašti “Draugi’
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X Kun. dr. J. Vaišnora, 
MIC, skaitys paskaitą “Teisin
ga informacija apie persekioja 
mą Lietuvos Bažnyčią” Kuni
gų Vienybės suvažiavime New 
Yorke, rugsėjo 11 d.

X Chicagos Aukšt. Lituani
stikos mokykla mokslo metus 
pradeda rugsėjo 8 d. 9 vai. ry
to naujųjų mokinių registraci
ja, 1.0 vai. stojamieji ir patai
sų egzaminai, vasaros darbų 
grąžinimas; iki 1 vai. persire
gistruoja visi senieji mokyklos 
mokiniai. Pamokos prasideda 
rugsėjo 15 d. 9:30 v. r.

X Kun. E. Abromaitis, Šv. 
Kryžiaus lietuvių parapijos ad 
ministratorius, užvakar padė
kojo parapiečiams ir kitiems 
už gausų dalyvavimą a. a.

. X Maloniai praleisi laiką at-< 
vykdamas j Draugo gegužinę, 
kuri įvyks Darbo dieną Slo- 
vak darže. Patirta, kad žada 
atvykti svečių iš įvairių kolo
nijų.

X A. a. kun. J. Riauba yra
pašarvotas Petkaus laidojimo 
namuose Marąuette Parke. Lai 
dojamas ketvirtadienį 9:30 v. 
r. iš Šv. P. Marijos Gimimo 
bažnyčios. Pamaldas laikys vy
skupas V. Brizgys. Pamaldose 
dalyvaus ir Gary vyskupas An
drius Grutka. Pamokslą sakys 
kun. J. Domeika. Laidotuvėmis 
rūpinasi, vysk. V. Brizgys ir 
kun. I. Urbonas, tel. 882-1171, 
Gary, Ind.

Janina ir Algirdas Rimavičiai iš Phoenix, Arizona, praleido ato
stogas Chicagoje. Janina yra “Draugo” korespondentė. “Draugo” 
skaitytojams yra jau girdėtas Rimavičių modernusis BARBARA 
motelis, 2148 W. Buckeye Rd., Phoenix, Arizona.

IS ARTI IR TOLI

Kas ir kada atitaisys 

kitas klaidas
DR. B. V ITAITIS

Šią vasarą buvęs dvi kaden- JAValstybių prezidentas, užsu-
cijas JAV prezidentas Eisen- 
howeris važinėja su anūkais po 
Europą, kur jis kai kuriuose 
kraštuose entuziastingai sutin
kamas, kaip tų kraštų išvaduo-

liams pagalbos nesuteikimo klai 
dą ir galop net raudonojo 
Chruščiovo pakvietimo klaidą 
vizituoti JAV. Kas pataisys vi
sus tuos suklydimus, kurių dėka 
raudonieji pavergė milijonus 
laisvų žmonių?

Pereitų metų padėkos dieną
kęs į Švediją, įsitikino patsai, vienas korespondentas vizitavo
kad anoje kalboje neteisingai 
buvo įvertinęs to krašto san
tvarką ir būklę. Pamatęs savo 
klaidą, kaip spauda praneša,

tojas iš nacių žiaurios okupaci- dabar viešai ją atšaukė ir atsi
jos antrojo pasaulinio karo me
tu, kai jis buvo JAV vyriau
sias kariuomenės vadas..

prašė. Taigi viena klaida, nors 
ir suvėlintai, bet atitaisyta.

buvusį prezidentą Eisenhowerį 
jo privačioje rezidencijoje. Ilga
me pasikalbėjime tarp kitko pa 
lietė ir Vengrijos sukilimą. Bu
vęs prezidentas ilgokai aiškino, 
kodėl jis negalėjęs jiems suteik
ti pagalbos. Bet tas aiškinimas 
ne daug ką galėjo įtikinti. O

Bet pavergtųjų kraštų ba- pavergtieji vis tiek nenustoja 
Tada jam nebuvo gal ir laiko j daują gyventojai klausia, kada vilties sulaukti šviesesnės atei 

nuodugniai susipažinti su visų, ir kag atitaisys Jaltos ir Pots.
anų kraštų politiniu, ekonomi
niu ir socialiniu gyvenimu. Bū
damas gi JAV prezidentu, tur 
būt, nevisada gaudavo teisingų 
informacijų apie kai kuriuos 
Europos kraštus, nes, pav.. apie 
Švedijos vyriausybę, to kraštoJ. A. VALSTYBĖSE ' - Kunigų -Vienytės seimas vo kalboje priminė, kad šis gyventojų moralę> ekonominę

— Dr. J. Žmuidzinas, Lietu
vos konsulas Kanadoj, buvo at
vykęs į Lietuvių Fronto bičiu-

įvyksta rugsėjo 11 d. antradie-I išeivių dienos minėjimas, su-1 
nį, New Yorker Hotel, 8th Avė., ir socialinę būklę vienoje kal-

damo klaidas, Vengrijos, Len-
ties ir laisvės. Tik kada nušvis 
jų veidai, ir kas pradžiugins jų

kijos ir Rytų Vokietijos sukilę- širdį?

, , , „ ... , . lių stovyklą Wasagoj, Kanado-kun. klebono Aniceto Lmkaus i , , . „ .. . ..„ je, kur pasakė gražų sveikim-
laidotuvese, mišių aukas ir vi- j mQ žodį
siems, kurie prisidėjo prie ge — Prof. Mykolo Biržiškos 

gimtadienio minėjimas. Spaudo- 
, . „. . .... , ie pasirodžius minėjimui rengti

su a ciai_ paminė i penktadie- komįįeto kreipimuisi, plačiosios 
ni, rugpiueio 24 d. organizuoja.^^ lietuvių visuomenė
ma mieste gyvenančių tautų | sutįko losangelieeių su-
eisena, kurioje kviečiamos gau , manymą.
šiai dalyvauti lietuvių organi-j Jau gauta sveikinimų ir aukų 
zacijos bei pavieniai asmens. | — dovanų profesoriaus sunkiai 
Lietuvaitės prašomos dalyvau- (materialinei būklei palengvinti, 
ti apsirengusios tautiniais dra Komitetas tam tikslui atidarė 
bužiais, sportininkai bei sporti. specialią. Banko sąskaitą. Tai 
ninkės uniformose. kus tam tikras fondas, kurio

Dalyviai prašomi rinktis 7 sumą lietuvių visuomenė įteiks 
vai. vak. prie State st. ir Wa- profesoriui jo aštuoniasdešim- 
cker Dr., iš kur ir prasidės ei- tojo gimtadienio minėjimo pro- 
sena su žibintais. I ga.

X Julius Vepštas, LB Mar-1 Kaip žinia, pastaraisiais me- 
ąuette Parko apylinkės valdy tais profesorių ištiko sunkūs li

dulo apeigų iškilmingumo.
X Chicagos miesto 125 m.

bos narys, išbuvęs apie porą 
savaičių Central Community 
ligoninėje dėl sunkaus susižei-1 ligoninėn. Garbingojo lietuvio 
dimo, grįžo namo ir gydytojo materialine būklė dėl to labai 
priežiūroje stiprėja. J. V. yra į pasunkėjo. Suorganizuoti aukų 
labai dėkingas tiems savo bi- -dovanos fondą yra skubus rei-
čiuliams, kurie jį atlankė ligo
ninėje ir kurie raštu ir žodžiu

ir 34 gatvė, New York, N. Y. 
Kunigų Vienybės Centro Val

dybos pirm. yra prel. P. Juras, 
o sekr. kun. J. Vilciauskas. 

Kunigams Šelpti draugijos

jungtas su Dariaus ir Girėfco^ buVQ nepalankiai atsilie.
pagerbimu turi įeiti lietuvių tra 
dicijon ir turi būti kasmet 
švenčiamas.

Ant. Švarlys apie Dariaus ir

pęs. Toks atsiliepimas, žinoma,

Čekų raudonųjų vado likimas 
Maskvos rankose

PRAHA, Čekoslovakija. — i puliarus Čekoslovakijoje savo 
Čekoslovakijos prezidentas ir pir j elastiškumu komunistų doktri-

eilinis keliautojas, keliaudamas masis komunistų partijos sek- nos atžvilgiu R. Barak buvo pa 
i tkt—i----- —statytas prieš slaptą karinį teis

mą ir nuteistas kalėti 15 metų
juotiTkad ’iš kelionės Turėtų I to intri^ malūns* ir būtų kri‘ “už Spartinę veiklą ir norą 
daugiau naudos, nekalbant ^s> Jei Maskva nebūtli 3am a’

negalėjo teigiamai paveikti į 
tų dviejų kraštų santykius. Jau

- , v, .v , , | retorius Novotny buvo patekęs
metinis susirinkimas įvyks tuoj Girėno žygį paskaitė iš laikraš 1 svetimus kraštus, iš anksto nartiios centro komite-

stengiasi tuos kraštus išstudi-,1 savo Partllos ccntro domitepo seimo.
— Kun. K. Skripkų, šven

čiantį 70 m. kunigystės jubi
liejų, gražiai paminėjo Saraso- 
ta Herald Tribūne laikraštis

čio “Capital” 1933 metų laidos, 
kur gražiai buvo aprašytas šių 
dviejų lietuvių žygis. Toliau J. 
Papečikys gražiai nušvietė Da
riaus ir Girėno patriotizmą ir

jau apie politikus. Buvęs

rugp. 5 d. laidoj. Rugp. 30 d. Į didį pasiaukojimą dėl Lietu-
jubiliatas
kaktį.

švenčia 93 m. su-

ARGENTINOJ
— Rosario Liet. Bendruome

nė liepos 29 d. paminėjo išei
vių dieną. Minėjimas įvyko pa 
rapijos patalpose. Minėjimą ati 
darė B-nės pirm. — Alf. Lu-

vos garbės iškėlimo. Birutė 
Pundytė visus svečius paprašė 
už gražiai padengtų stalų prie 
arbatėlės su skaniais užkan
džiais: Laike užkandžių girdė
josi graži muzika. Vajėga, A. 
Pundys ir J. Guzas surengė 
vaišes, kurių metu nuskambė
jo lietuviškos dainos.

tėjus į pagalbą.
Kaip visur, taip ir Prahoje

komunistų viršūnės mėgsta vie 
nas kitam duobes kasti. Čekų

pagrobti valdžią ir dėl kenkimo 
krašto ūkiui”, bet jau tuoj po 
teismo sprendimo paskelbimo 
spaudoje išnyko “antipartinė 
veikla ir kėsinimasis pagrobti

košius, kuris ugningu žodžiu 
lietuviškai ir ispaniškai kvietė — Stasė Miliauskienė, išvyk 
dalyvius pagerbti lietuvių tau- dama į Š. Ameriką, lietuvių

kimo smūgiai. Šiais metais liga įos didvyrius Darių ir Girėną, muziejui paaukojo lietuviškų i 
buvo paguldžiusi jį ilgam laikui Vieepirm. Matas Klimas sa- raštų audinį.

kalas. Visų nuostabai profeso
rius ir šiomis gyvenimo sąlygo-

pareiškė, dėl įvykusios nelai- ,mis amžius> materialiniai
mės bičiuliškus užuojautos žo-1sunkumai) nepaleidžia moksli 
džius.

X Lietuviško kryžiaus Port- 
lande statymo skoloms mažin
ti pasiuntė po 5 dol. kun. V. 
Sobutas, kun. P. Chesna, M. 
Kvedaras, A. Lazaitis ir ponia 
Raulinaitienė, susirinkusi iš 
Los Angeles lietuvių, 35 dol. 
Aukos siunčiamos šiuo adre
su: Standard Federal Savings 
and Loan Assn., 4192 Archer 
Avė., Chicago 32, Ilk, Nr. 
94172, arba Rev. P. Baltru- 
mas, 516 W. Burnside, Port- 
land 9, Oregon.

X Chicagos Board of Edu- 
cation duoda nemokamas švie 
timo ir pilietybei įsigyti pamo 
kas įvairiose Chicagos vietose. 
Kaip skelbia specialus biulete
nis tokios pamokos vyks ir 
Jaunimo Centre antradieniais 
ir ketvirtadieniais 7:30 — 
9:30 v. v.

ninko plunksnos! (Tvarko 
“Aleksandryną”, ką tik išėjo jo 
knyga “Dėl mūsų sostinės”).

Komitetas, kuris yra Los An
geles mieste, rengiasi iškilmin
gai paminėti profesoriaus 80- 
ties metų jubiliejų rugsėjo 30 d. 
Iki tos dienos aukų-dovanos 
fondas turi užaugti toks, koks 
būtų reikšmingas paskirtam

CHICAGOS ŽINIOS
PAKILO MOKSLO KAINA box”—plokštelių grojimo įren- 
Sekantį mėnesį prasideda ’ gimais buvo pavogtas iš Na- 

mokslas tiek pradinėse, tiek, tional Car Loading kompani- 
aukšt. mokyklose bei kolegi-! jos prie 3750 W. 47 gt. Siun-

ta, kuri turėjo būti pristatyta 
į Chicagos uostą perkrovimui 

Chicagos rajone pakėlė moks- į Vokietijon plaukiantį laivą, 
lo kainą; už du semestrus j buvo įkainuota per $24,000.
reiks mokėti: Chicagos univer l

jose ir universitetuose. Sekan
tieji universitetai ir kolegijos

sitete $1,455; Northvvestern 
univ. $1,200; Roosevelt univ. 
$690; Illinois technologijos in- 
stit. $1,200; Loyola univ. $910

tikslui, ir patriotinės lietuvių ■ ir DePaul univ. $816. 
visuomenės orumui. Kiek daug 
mumyse profesoriaus auklėti
nių, mokslinės ir politinės veik
los bendradarbių, jo knygų my
lėtojų ir skaitytojų. Jo istorinės 
reikšmės vertintojų ir gerbėjų!

Komitetas maloniai kviečia 
visus ir skubiai siųsti sveikini
mus ir aukas—dovanas šiuo 
adresu: Mr. V. Varnas 800 N.
Van Ness Av., Los Angeles 38,
Calif. V. Varnas yra Komiteto 
įgaliotas fondo sąskaitos vedė
jas.

KONCERTAI SUTRAUKĖ 
DAUG KLAUSYTOJŲ

Ravinia festivalio koncertai 
ir baletas, šią vasarą vykę 
Highland Parke, Chicagos prie 
miestyje, per 30 koncertų ir 6 
baletų pasirodymus sutraukė 
rekordinį skaičių 145,977 klau
sytojų.

AR VOKIETIJOS KULTŪRAI 
BUS NUOSTOLIS?

Sunkvežimis su 30 “juke-

MIRUSIŲ GIMINĖMS NE
DUODA RAMYBĖS

Chicagos policija pataria mi
rusių giminėms išvykstantiems 
į laidotuves palikti patikimą 
asmenį prižiūrėti namus, nes 
paskutiniu laiku vagiliai, iš 
laikraščių sužinoję kur ir kada 
būna laidotuvės, įsibrauna į 
tuščius .namus ir juos iškrečia.

LĖKTUVAS NĖRĖ EŽERAN

Borg Warner kompanijos pri
vatus dvimotorinis lėktuvas pa

Francis Chichester, 61 m., jo sūnus Giles, 16 m., ir žmona užkandžiauja savo 28 pėdų ilgio laive 
Osterville, Mass., prieš išplaukiant j Angliją. Šia valtimi Chichester atplaukė iš Plymouth, Angli
jos, į New Yorką per 33 dienas, pagerindamas savo ankstyvesnį 40 dienų rekordą.

Tahia Verstak iš Brazilijos, 
Gražuolių konkurse Long Beach 
išrinkta kaip labiausiai fotegeniš- 
ka mergina.

vėžiu ir kitokių reikmenų. Tai 
sudaro vieną iš didžiausių par 
davimo - pirkimo sutarčių 
Cook apskrities istorijoje.

MENO BRANGENYBĖS UŽ 
3 MIL. DOLERIŲ

Iš Versalio palociaus Pran
cūzijoje į Chicagos meno in
stitutą atvežta 3 mil. dol. ver
tės meno brangenybių. Meno 
paroda prasidės spalio 6 d. Tai 
bus pirmą kartą istorijoj, kad 
Versalio meno brangenybės 
bus rodomos užsienyje.

NEMOKAMAI SKIEPYS NUO 
POLIO SUSIRGIMŲ

Kooperuojant su Chicago Po-
kilęs iš Meigs aerodromo, dėl lio programa, Marjan P. Sta- 
sugedusių motorų nėrė į eže- niec, South Side Social Security
rą daugelio yachtų tarpe. Žu
vo du asmenys. Laimė, kad 
neužmušta daugiau žmonių su
sirinkusių stebėti yachtų para
do. Lėktuvas buvo nupirktas 
iš JAV laivyno.

kompartijos centro komiteto na- valdžią”, — tepaliko priekaiš-
riai buvo pradėję kasti politi
nę duobę savo lyderiui, kuris 
už Geležinės uždangos yra vie
nas iš atspariausių stalinistų. 
Prahoje ir šiandien tebestovi 
milžiniška, žmones baidanti, 
Stalino statula, kurios esą ne
galima pašalinti dėl didelių jos

tas ,jog jis “kenkęs krašto ū- 
kiui”. Šis priekaištas remiamas 
tuo, kad Barak įstengė iš savo 
kišenės finansuoti savo šeimos 
kelionę į Romą į olimpinius žai
dimus; vadinasi, 15 metų kalė
jimo, kad vicepremjeras iš sa
vo kišenės išleido savo šeimą

išlaidų, o jei ji būtų dinamitu j olimpinius žaidimus Romoje! 
sprogdinama, galėtų nukentėti | čekų pautbiuro nariai, rūpin- 
artimieji pastatai. [ damiesi savo pačių likimu, kad

Čekoslovakijos miestuose ir įr su jais Novotny nepasielgtų, 
toliau daug gatvių tebeturi ’Sta- kaip su R. Baraku, pareikalavo, 
lino vardus, ir Prahos radijo kad Barako byla būtų viešame
siųstuvas ir toliau tebemini Sta
lino vardo kasyklas. Novotny 
bijojo, kad destalinizacijos pro
cesas galįs jo valdiniams sukel
ti T. Massaryko ir Edv. Bene- 
šo laikų ilgesį.

Novotny pataikavo masėms, 
deklamuodamas destalinizaciją 
ir tuo pat laiku ramiai elimina
vo savo smarkesnius priešus, 
oponentus.

Svarbiausias jų buvo vice
premjeras ir vidaus reikalų mi
nisteris Rudolf Barak, gana po-

teisme peržiūrėta. Atsakymas į 
tai neigiamas, Novotny pasiū
lė savo atsistatydinimą. Tada 
Maskva išėjo su savo interven
cija, reikalaudama palikti No
votny jo pareigose. Dabar jo 
likimas yra Maskvos valdovų 
rankose, nes Čekoslovakijos 
kompartijos politbiuras aiškiai 
jo nenori. Klausimas, ar ilgai 
Maskva laikys Novotny savo 
ypatingoje globoje. J. Gs.

distrikto ofiso vedėjas praneša, 
kad nemokamai skiepys nuo po
lio susirgimų, ką tvarkys Chi-1 Dėdė Charley Steward, gyv.
cagos sveikatos skyrius nuo an- Tulsa> ,OkIa-> švenčia savo 109 m.
, .. . ___ . ! sukakti. Jis vra gimęs dar vergu.
tradienio, rugpiueio 21 d. -kl savo ilgą gyvenimą dėkingas 
šešt., rugpiūčio 25 d., 10 v. r. Dievui.

v. p. p.
Kilnojamasis polio vienetas 

stovės prie social security ofi-
Dešimts Jolieto, Chicagos so’ ^256 W. 69th St., Chicago 

36, Illinois. Kiekvienas, neatsi
žvelgiant amžiaus, turėtų pasi
naudoti šia apsauga.

Taip pat nemokamai skiepi-

SKAUTAI VAŽIUOJA GRA
BORIAUS AMBULANSE

priemieseio skautai, iš Herki- 
mer, N. Y., grįžta namon va
žiuodami graboriaus ambulan- 
se. Jų turėtas autobusas su
gedo. Už 1950 metų ambulan- >ma nuo 8:30 v- r- iki 11:39 
są jie sumokėjo $150 ir tikisi
laimingai pasiekti Jolietą.

DIDELIS GELŽKELIO 
PIRKINYS

v. r. Gage Parko Fieldhouse 
patalpose.

Fabrikų ūžesys ir sveikata

BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI

Įstodami j Liet. Knygos Klubą 
ir įmokėdami 5 dol. metinio mo
kesčio mes įgaliname per viene
rius metus pasirodyti kelioms 
naujoms gerai parinktoms liet. 
knygoms ir tuo pačiu uždirbame 
2.50 dol., nes knygų pasirinkome 
už 7.50. dol.

Lietuviškos Knygos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali 
būti visi, pasiuntę 5 dol. šiuo ad
resu:Tyrimai parodė, kad darbi- 

Chicago Beit gelžkelis iš ninkai dirbą “triukšminguose”
Chicago & IVestern Indiana fabrikuose, dažniau negu kiti 
gelžkelio už $36,663,000 nu- suserga nervų sistemos, virški- 
pirko 128 sklypus žemės, 370 nimo trakto, votimis ir kraujo 4545 w- 63rd St> Ch,caS° 29, III 
mylių bėgių, 16 dieselinių gar- į apytakos ligomis.

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
KLUBAS

Verkiančios karves

Viename vokiečių veterinari
niame laikraštyje pasirodė 
straipsnis, aprašąs kelių karvių 
“verksmo” atsitikimų. Vienu at 
veju karvė verkė netekus savo 
pastovios vietos tvarte, kitu — 
dėl aplinkumos pakeitimo, tre
čiu — iš chirurginės intervenci
jos baimės. Straipsnio autorius 
mano, kad gyvuliams nesvetimi 
gailesčio, liūdesio ir baimės 
jausmai, ir tie jausmai galį 
reikštis panašiai kaip žmonėms 
— verksmu.

SOVIETAI PAGROBĖ
KUNIGI IŠ HELSINKIO

Helsinky be žinios dingo ru
sų kilmės katalikų kunigas 
Ivan Kornievski. Spauda spėja, 
kad jį bus pagrėbę sovietų 
agentai. Jis buvo patekęs į va
karus kaip karo belaisvis, dir
bo kasyklose Belgijoje, atsiver
tė į katalikybę ir, išėjęs teolo
gijos studijas, tapo kunigu. Kai 
kurį laiką jis dirbo kaip redak
torius rusiškų knygų, leidžiamų 
Vokietijoje. Jis savo artimie
siems buvo pasisakęs jaučiąs, 
jog jo spaudos darbas galįs tu
rėti įtakos, kad sovietai įtrauks 
jį į sąrašą žmonių, kurie turi- 
būti sunaikinti. Tai dar vienas 
sovietų barbariškumo faktas.

teiuvos '
Skelbkites “Drauge”
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