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VISAS PASAULIS MATYS VATIKANO ANTROJO 
BAŽNYČIOS SUSIRINKIMO ATIDARYMA

PER TELESTAR TELEVIZIJA
Viso pasaulio bažnyčių varpai skambės iškilmingo atidarymo metu

dinę visuotinio Bažnyčios susi-" tautų radijo stotis bei Italijos 
rinkimo atidaromąją kalbą. ir visos Europos televizijų sto- 

Tose iškilmėse dalyvaus ne tis, sujungtas vadinamos Euro-| 
tik viso pasaulio kardinolai, visione tarnybos.
patriarchai, arkivyskupai ir

VATIKANAS — Spalio 11 
dieną šv. Petro bazilikoje bus 
pradėtas iškilmingas Vatikano 
II-jo visuotinis Bažnyčios susi
rinkimo atidarymas. 2,800 susi
rinkime dalyvausiantys viso pa
saulio katalikų vyskupai, iškil
minga eisena iš šv. Petro aikš
tės Vatikane, peržengs šv. Pet
ro bazilikos pagrindines Filare
to bronzines duris ir užims spe
cialiai parengtas tribūnas. Čia 
bus pirmiausiai sugiedotas Šv. 
Dvasios himnas „Veni Creator” 
ir Visų Šventųjų litanija. Po to 
pop. Jonas XXIII atnašaus iš
kilmingas mišias, prašant Dievo 
palaimos visiems susirinkimo 
darbams, ir perskaitys pagrin-

vyskupai, bet ir visų pasaulio 
tautų diplomatiniai atstovai, 
tūkstančiai žurnalistų ir dauge
lio protestantų, stačiatikių,

Dean Rusk kviečia 
„Draugo” redaktorių

į konferencijų
IVASHINGTON, D.C.- 

tybės sekretorius Dean

Alė Rūta

ARABAI SUSIRŪPINĘ DEL JAV NUTARIMO 
PARDUOT! SVIEDINIU IZRAELIUI

Užsirūstino du Kairo įtakingi laikraščiai

LONDONAS — Arabų diplo- publikos santykiams. rikos Valstybių Izraelio santy-
matai rugsėjo 28 dieną perspė- Keli užsienio diplomatai į tai kius, kurie turi tikslą sustip- 
jo, kad Jungtinių Amerikos žiūri, kaip Jungtinių Amerikos rinti agresyvią bazę, sudaryti 
Valstybių nutarimas parduoti Valstybių pastangas išlaikyti imperialistinį sąmokslą prieš a-
sviedinių Izraeliui gresia Ame
rikos ir Jungtinių Arabų res-

Be to, šios iškilmės televizi-į 
jos būdu bus tiesioginiai per
duodamos ir į Amerikos konti-
nentą, naudojant naująjį amoni- CLEVELAND OHIO. _ Už. velkalų. iškilmingame akte il- 

teeių sa e i ą e es ar. i vakar Clevelande buvo įteikta geanį žodį tarė komisijos pir-

Alei Rūtai įteikta premija
anglikonų ir kitų bažnyčių at- Šių iškilmių metu viso pa- premlja _ Dirvos„ romano kon. mtainkas Santvaras iš Bostono.

šaulio katalikų bažnyčių varpai 
skambės, skelbdami visiems vi-

transliuojamos per Vatikano' šuolinio Bažnyčios susirinkimo į™ m |fllm(yuai Draugo
radiją ir beveik visu pasaulio atidarymą, rOmano konkursą romaml

,,Trumpa diena”. Šiomis dieno
mis „Draugas” išleidžia naują 

J jos romaną „Priesaika”.
Autorė yra gimusi 1915 m.,

LINZ, Austrija. — Dabarties truks. — Velnias, kaip “melo šiuo metu gyvena Kalifornijoj 
laikas — Kankinių amžius. —
Taip kalbėjo šiom dienom Linzo 
katedroje 6,000-iams tikinčiųjų 
įžymusis italų pamokslininkas 
tėvas Lombardi. Savo pamoks
le dabartį jis pavadino “nuosta-

stovai stebėtojai.
Visos tos iškilmės bus ištisai

Nuostabi pasaulio valanda

kurso laimėtojai Alei Rūtai už ! Alė Rūta savo pranešimą, pa- 
romaną „Kelias į kairę”. Autorė 1 vadino žodžiu apie romaną ir 

tremtį.
Buvo keliama mintis, kad 

„Dirva” kas antri metai skirtų 
premiją romanui. Romano me
cenatas, davęs $1,000, yra Jo-

ir griovimo dvasia” bedieviška- yra išleidusi jau eilę groži-
pasaulyje žmones padarė nės literatūros tūrinių

Konkursui buvo pateikta 10

-Vals-
Rusk: bia pasaulio valanda”, kuri turi

savo ir prezidento John F. Ken
nedy vardu pakvietė „Draugo” 
redaktorių Leonardą Šimutį at
vykti į konferenciją, kuri bus 
spalio 16 ir 17 d. Valstybės de
partamento patalpose VVashing
tone. Konferencijos tikslas yra

didelį skaičių kankinių”. Komu
nistų persekiojimus kenčia dau
gelis šalių Rusijoje, Europoje, 
Azijoje, Kuboje ir Afrikoje; pa
siryžėlių kentėti niekuomet ne-

jėgos pusiausvyrą Vidurio Ry- rabų tėviškę, tai yra senojo im
tuose. i perializmo sąmokslas ir agresi-

Jungtinės Amerikos Valsty-i Ja
bės neseniai pagerino santykius

Baigtas ilgai 
trukęs streikas

me
vergais — sakė tėvas Lombar
di. — Milijonus jis žudo ar lei
džia mirti badu, bet visais bū- ' 
dais skleidžia astronautų pro
pagandą.

Tačiau ir laisvame pasaulyje SHEBOYGAN, Wis. Ilgiau- 
- tęsė tėvas jėzuitas Lombar- fiaa ir išlaidžiausias streikas - 
di - yra tarnaujančių materia- į 24 dienag _ g g _
lizmui. Tai liudija seimų sky- , gan>e rugsėjo 29 dieną. 
rybos, dėl egoizmo atsisakymas Ginčas vyko tarp United Au
vaikų palaimos, godus troški- įo Workers unijos ir Kohler į- 

pasiinformuoti Jungtinių Ame-,K|» • • • raas pinigo ir Pat°gumlb Labai monės.
rikos Valstybių užsienio politi- ‘ -j r1 • a ei > reikalinga visur krikščioniškos UAVV unija ir Roiiier pasira-Valstybių užsienio poli 
kos reikalais, kad jie būtų per
teikti skaitytojams tiksliau ir 
efektingiau. Kvietimo laišką! 
pasirašo pats Valstybės sekre- lentas Kennedy vakar paėmė 
torius Dean Rusk. Mississippi nacionalinę gvardi

ją, sutelkė armijos dalinius ir 
įsakė „visiems asmenims” nesi
kišti į negro įsileidimą studi
juoti Mississippi universitete.

Karinis dalinys šiandien tu
rėtų būti prie Mississippi uni
versiteto, jei gubernatorius 
Barnett neįleis negro James 
Meredith.

Prezidentas Kennedy vakar

Antrasis jų pabėgimas 
iš komunistinio 

pragaro

klausimu
VVASHINGTON, D.C. — Pre-

SAN JUAN, Puerto Rico —
Penki Vengrai, pabėgę iš savo 
tėviškės 1956 metais į Kubą 
nuo komunizmo siaubo, pasie- vakare kalbėjo per radiją ir te- 
kė Puerto Ricą, pasprukdami leviziją Mississippi universiteto

iš komunistinio integracijos klausimu.
Vakar po pietų neatrodė, kad

gubernatorius Barnett trauktų
si iš savo užimtos pozicijos.

Kennedžio administracija ofi
cialiai informavo Jungtinę Ara
bų respubliką, kad šie ginklai 
yra grynai apsigynimo reika
lams. Tačiau abejotina, ar šis 
argumentas nuramins Nasserį.

su Jungtine Arabų respublika 
(Egiptu), todėl Amerikai buvo 
nelengva nuspręsti Hawk prieš
lėktuvinių sviedinių pardavimą.

Diplomatai Londone šį žygį 
apibūdino, kaip priminimą egip
tiečių prezidentui Nasseriui, jei 
jis daugiau ginklų gaus iš Rusi
jos, daugiau Izrelis jų gaus iš 
Vakarų.

Du Kairo įtakingi laikraščiai 
užsirūstino.

„Alakhbar”, įtakingas Kairo 
laikraštis, šį žygį apibūdino 
„agresija prie Arabų pasaulį”,!

Naujausios
žinios

— Kanadiečiai šaltai žiūri, 
kad kanadiečių laivai veža reik
menis iš Rusijos į Kubą.

— Gaston Monnerville, pran- 
ir "prezidentas Kennedy pada- cūzų senato pirmininkas, rugsė- 
ręs šį sprendimą, nes norįs jo 29 dieną puolė prezidentą de 
„gauti žydų balsų lapkričio rin- Gaullį, kad jis norįs keisti kons- 
kimuose”. tituciją.

Laikraštis „Al Ahram” pa- Monnerville, kalbėdamas radi- 
pirmuosius aštuonis mėnesius, reiškė: kalų partijos suvažiavime Vi-
palyginant su 14,671 praėjusių i — Arabų tauta turi teisę chy mieste, ragino atstovus 
metų tame pačiame periode. šnairai žiūrėti į Jungtinių Ame- „ginti ir išsaugoti demokratiją .

nas Čėsna.

Vakaru Berlyne 
vedybos didėja

BERLYNAS. — Vakarų Ber
lyne padidėjo vedybos. 16,863 
poros susituokė per 1962 metų

„Herrenvolko” sauvaliavimai okup. Lietuvoje
eikalinga

meilės, kuri piktai neapykantai šė vienerių metų sutartį
neša mirtį. Kiekvienas tikinty- R . vnkarn ntitfnmj na ' volkas”’ atseit kltus zmones

_ Rytų-Vakarų atstovų pa- pranašesni) šiandien pačioj Vo-

Hitlerio ir jo partijos savo ginti, stojo Liašenkos sauvalia- Vis dėlto, atėjus naujo prof- 
metu skelbta ir vykdyt?, min-; vimą. remti. sąjungos komiteto rinkimams ,

1 tis, kad vokiečiai yra “Herr.en-

antrąjį kartą 
pragaro.

Penki — įskaitant dvi mote
ris ir jauną mergaitę — nuga
lėjo siaučiančią jūrą mažame
laivelyje, kuriame taipgi buvo JAV daliniai pagelbėti
aštuoni kubiečiai draugai, ku- ■ . r &
rie vyko į Floridą. Trylika as- j partizanams
menų paėmė amerikiečių laivy-' VVASHINGTON D C — JAV 
no transportas, išplūduriavus | turi Returiag yadinamų gpecialių
jiems va an as. - grupes. Dvi iš jų yra Fort

Vengrai rugsėjo 28 d. pareis- i, . .
kė, jog jie pabėgo iŠ Kubos, nesi Bra» ™”» “ Okmavojė ir
gandai sklinda, jog kubiečių vlena Bavarijoje. Jų uždavinys, 
diktatorius Castro susitaręs su karo atveju suteikti pagalbą ,
Kremliumi grąžinti iš už Gele
žinės uždangos pabėgėlius į sa
vo kraštus.

120,000 Vietnamo
genties vyrų

Saigon, Vietnamas — Dau
giau kaip 12,000 genties vyrų 
iš kalnų, apie penktadalis jų 
pietų Vietname, iškelti į sau
gesnes vietas. Tas vietas parū
pino vyriausybė.

KALENDORIUS

Spalio 1 d.: šv. Remigijus, 
Mantis.

Spalio 2 d.: Angelų Sargų 
šventė, Erdvilis.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 70 laipsn., galimas lie
tus.

Saulė teka 6:46, leidžiasi 6:35

draugiškiems partizanams. Apie 
tai rašydamas laikraštyje “Ar- 
my” kapt. R. B. Asprey pažy
mi — jei karo atveju tik vie
nas procentas žmonių už Gele
žinės uždangos kovotų kaip par
tizanai, susidarytų pajėga 1, 
500,000. Jei išsijudintų net 10 
procentų, susidarytų jėga, kuri 
būtų lemiama.

sis taip pat yra kviečiamas prie gitariniai Berlyno klausimais 
atgailos ir maldos — už save į nedavė jokių vaisių; klausimas 
ir už visą pasaulį. tebėra įstrigęs akligatvyje.

*. * * j Kauno darbų vykdymo punkto
Kitas pavyzdys. Vilniaus g,e- darbininkai vieningai atsisakė 

ležinkelio apygardos pastatų - Kanopliną toliau rinkti komi- 
kietijoj yra mirus ir užmiršta, įrengimų distancijos Kauno dar- te^° pirmininke ir jos vietoj pa- 
bet užtat atgimusi Sovietų Są- bų vykdymo punkto vyr. meist- • statė stalių J. Drumstą. Nepai

ras D. Zlabozlajevas, nors mė- j sydami “Herrenvolko atstovų 
nėšiui uždirba 115 rublių, iš i gąsdinimų ir spaudimo, Drums- 
punkto profsąjungos komiteto ’ išsirinko pirmininku. Kanop- 
dar gauna po 30 rubl. pašalpos. kna’ ° YPa^ Zlabozlajevas pa- 
Pasirodo, kad punkto profsą- ju^° savo karjerai pavojų ir 
jungos komiteto pirmininkė V. pasiryžo nepasiduoti. Vargšui 
Kanoplina yra Zlabozlajevo Urumstui prasidėjo sunkios die- 
žmona. Maža to, ji yra ir punk- į n0S- Vyr. meistras Zlabozlaje- 
to kadrų inspektorė ir normuo- vas ta^P Patvarko^ kacĮ veik 
toja ir be patikrinimo pasiraši- kascii£n Drumstui., vis pristinga 
nėja atliktų darbų paskyras, ! darbo ir jo mėnesinis atlygini- 
įgalindama Zjabozlajevą tiems

jungoj. Rusijos pavergtuos 
kraštuos ypatingai uoliai skel
biamas ir vykdomas priesakas, 
kad rusai yra “Herrenvolkas” 
ir kad pavergtosios tautos yra 
tik tam tikra trąša rusų tau
tai plėstis ir viešpatauti. Ypa
tingai brutaliai savo “Herr.en- 
volkiškumą” demonstruoja ru
sai pareigūnai vietinėse įstai
gose bei įmonėse: mokyklose, 
fabrikuose, sovchozuose.

Antai Vilniaus 13-sios vidų

I mas nukrito nuo 100 rub. iki
darbininkams, kuriems jam rub- <Tu ^ar ne ®ito sulauk_ 

,’Vi ~ “fundija”, prirašinėt neatlikta! ’ pagrasė jam kartą Zla-
"nė. mokyklos, mokymo darbą ,r dMjnt neužairbtą ab bozlajevas. Drumsto skriau-
vedeja M. Liasenko, laikinai. ,yginima Dar daugiau Zlaboz. džiamieji ir kreipėsi pagalbos J
vykdydama ir mokyklos direk
toriaus pareigas, ne tik atleido

lajevo stiklelio draugui staliui vadinamos LTSR geležinkelių 
Volkui Kanoplina parūpina prof , va^ykos profsąjungos komite- 

iš darbo tarnautoją V. Taurie- sąjungos keiįaiapj, atseit kelion- To rezultatas: Vilniaus ge- 
nę, bet ir neišdavė atleistajai į pinįoįUSi nors Volkas mėnesiui 'lež- aPy£ardos profsąjungos ko- 
darbo knygelės, be kurios at- ! uždirba “ne mažiau kaip 100
leistoji negali kito darbo gauti, rublių” ir turi nuosavą namą 
O kai atleistoji Taurienė dėl to ir sodjb Priešintis šitokiam Zla- 
Liašenkos sauvaliavimo pasi- bozla.l'evo - Kanoplinos sauva-

misija reikalą tyrė vietoje ir 
profsąjungos rajoninio komite
to prezidiumas konstatavo, kad 
“faktai, suminėti drg. Drumsto

skundė mokyklos profsąjungos 
komitetui, tai to komiteto pir-

liavimui darbininkai buvo beje- pareiškime, pasitvirtino . 
giai, nes žinojo, kad vadinamoj dau gražu. Tačiau savo išva- 
respublikinėj 'geležinkelių vai- doj prezidiumas ne tik Zlaboz-

TRUMPAI Iš VISUR
— Viena karvė devyniems as

menims. Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse yra daugiau kaip 
19 milijonų melžiamų karvių — 
beveik viena karvė tenka devy
niems asmenims amerikiečiams.

— Du Yemeno princai, nu
verstos karališkos šeimos na
riai, atbėgo į Saudi Arabiją a- 
gituoti, kad būtų pašalinta re
voliucinės armijos vadovybė, 
kuri paėmė valdžią ir Yemeną 
paskelbė respublika.

mininkė A. Mračko, užuot sto- dyboj sėdi taip pat “Herrenvol- i lajevą pripažino savo pareigoms 
jusi skriaudžiamos tarnautojos 1 ko” atstovai. , netinkamą, bet ir Drumstui pa

reiškė papeikimą “už neprinci- 
pingumą”. Mat, kelti aikštėn 
“Herrenvolko” sauvaliavimus 
yra nusikaltimas sovietiniam 
principingumui. Tuo tarpu Zla- 
boslajevas tebeviršininkauja, o 
atsiųsta iš Vilniaus nauja vadi-

L _ n i narnos respublikinės geležinke-
jungtmes Amerikos Valstybes pareikalavo So vietų Sąjungos savo „diplomatus" pasiųsti namo i lių valdybos į Kauno darbų vyk-

NEW YORKAS - Jungtinės, Jūrininkas Nelson Cornelius paslaptis Sovietų Sąjungai; jam lomatus, sučiuptus šnipinėjime/ tomte«a Paai‘alW
gresia mirties bausmė ir pa- įtraukusius į šnipų tinklą JAV,!’at! ZJabodajevą ir jo akyse 
skirtas 100,000 užstatas.

DU SOVIETU SĄJUNGOS DIPLOMATU JUNGTINĖSE 
TAUTOSE UŽSIĖMĖ ŠNIPINĖJIMU

Amerikos Valstybės užvakar Drummond, 33 metų, suteikė 
pareikalavo Sovietų Sąjungą rusams karo laivo elektronines 
pasiųsti namo du Sovietų Jung- paslaptis.
tinėse Tautose atstovus, nes jie FBI pareigūnai areštav0
pirko JAV karo laivo paslaptis Drummondą anksti šeštadienį, 
is_ Newport, R.I., laivyno bazės kai jig sugitiko gR dviem govie_
jurininko. tų Sąjungos atstovais pietums

Si pora — Eugeni M. Proko- ^ew Yorko priemiestyje Larch-
rov, 31 .metų, antrasis sekreto- monį
rius, ir Ivan Vyrodov, 38 metų, į
trečiasis sekretorius — naujau- Vėliau Drummond buvo pa
si Sovietų šnipai, dirbą Jungti- trauktas teisman, apkaltinus, 
nėse Tautose. į jog jis suteikė JAV gynybos

jūrininką. Jūrininkas CorneliusS P^kum klausia pakviestą dar- 
Drummond teikė klasifikuotus bininką: 1 Ką turi prieš Zlaboz- 
laivyno dokumentus Rusijai, lajevą?” Vachanalyj Vziatko- 
Sovietų Sąjungos delegacija vič Kruglodurov istorijos kar- 
protestavo dėl diplomatų arešto tojasi tik daug gausiau ir aki- 

NEW YORKAS — Tarp ir tardymo, nes, girdi, pažeista plėšiškiau, negu Kudirkos lai- 
Jungtinių Amerikos Valstybių diplomatinė neliečiamybė, bet kaįs Vt.

SOVIETŲ DIPLOMATAI 
ŠNIPAI

ir Rusijos delegacijų Jungtinėse 
Tautose rugsėjo 29 d. įvyko ašt-

Jungtinės Amerikos Valstybės, 
laiko rusus šnipinėjimo agen-

rus diplomatinis pasikeitimas tais ir pareikalavo juos tuojau 
žodžiais, sulaikius du rusus dip-1 pasiųsti namo.

— Trys kubiečiai vyrai atvy
ko į raudonąją Kiniją studijuo
ti žemės ūkio.
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SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR DA RBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLICNAS

PINIGŲ KAINA
Ar pinigai yra viso pikto pra 

džia ar ne, jie vaidina svarbų 
vaidmenį kiekvienoje pasaulio 
ekonomijoje. ‘Kokį vaidmenį jie 
turi laisvoje Amerikos ekono
mijoje? Kodėl pinigų kaina 
(mokamas interesas už pinigų 
naudojimų) keičiasi? Kas yra 
“lengvas pinigas”, ar jis geras, 
ar blogas.

Ekonominis aktyvumas JAV- 
bėsę per aštuonis mėnesius vis 
kilo, o tačiau intereso dydis be
veik nesikeitė. Tai gal būt ne
atrodo nuostabu. Intereso dydis 
paprastai keičiasi pagal biznio 
aktyvumą. Kai biznio aktyvu
mas krinta, ir intereso dydis 
mažėja. JAV-ėse buvo nemažas 
tokių aukštyn ir žemyn ekono
minio aktyvumo svyravimų skai 
čius nuo Antrojo Pasaulinio 
Karo. Ligi dabar kiekvienas 
aktyvumo pasikeitimas buvo 
lydimas intereso dydžio pasikei
timu. Dabartinis stabilus perio
das intereso atžvilgiu yra pir
mas toks po karo: interesas ant 
pasiskolintų pinigų nekilo su 
kylančiu biznio aktyvumu.

Kodėl intereso dydis papras
tai kyla ar krinta pagal biznio 
aktyvumo pasikeitimus? Todėl, 
kad interesas yra pinigų kaina. 
Vario ar ryžių ar bet kokių ki
tų dalykų kainos keičiasi, kai 
jų pristatymas ii’ pareikalavi
mas keičiasi. Intereso dydžiai 
lygiai taip pat keičiasi. O ta
čiau jie nepakilo šiame biznio 
suaktyvėjimo perijode, nors ir 
Ąjrpąrikos ekonomija sparčiai 
auga. Prezidentas Kennedy ir 
jo pątarėjąi yra ne tik tuo nu
stebinti, bet tuo džiaugiasi. Jie 
buvo pasiruošę sulaukti mažo 
interesų dydžio pakilimo, bet 
susilaukė dar mažiau, negu ti
kėjosi.

Administracija šį reiškinį lai
ko labai pa-ankiu. Mažesni in
teresų dydžiai skatina žmones 
skolintis. Jie pasiskolintus pini
gus praleidžia tiems tikslams, 
kuriems pasiskolino. Produkcija 
ir žmonių samdymas darbams 
didės, didėjant pinigų leidimui.

Interesas ant pasiskolintų pi
nigų JAV-ėse yra daug žemes
nis negu kituose kraštuose. Ad
ministracija į tai žiūri, kaip į 
gerą dalyką. Amerikietis,pavyz
džiui, ga>i pasiskolinti pinigų il
galaikiam (20—30 metų) išsi- 
mokėjimui namų pirkimo tiks
lams. šiandieninėje rinkoje jis 
gali pasiskblinti su 5%% inte
resus metams, nors dauguma 
bankų iš jo ims 6%. Panašiai, 
tas pats asmuo gali pasiskolin
ti pinigų išsimokėjimui trims 
mfetams automobilio pirkimo tiks 
tui. Jis gali pasiskolinti su in- 
tersu 4%%, bet ir vėl ban
kų dauguma iš jo ims 6%.

..Yra keletas priežasčių, dėl 
kurių interesų dydis nepakilo 
per .prabėgusius mėnesius. Biz
nių firmos turi didelius finansi
nius rezervus ir joms nereikia 
daug skolintis. Pinigų taupy
mas yra milžiniškas ir tai reiš
kia, kad pinigų pakankama. Be 
to, Federalinė Rezervų Sistema 
(valdžios centrinis bankas) už 
tikrina, kad pinigai būtų “leng
vai’’ prieinami skolinimuisi, t. 
y. pagal interesų dydį. Federa- 
linių Rezervų lengvų pinigų po
litika reiškia, kad bankai turi 
pakankamai skolinimo fondų ir 
jie nėra verčiami pakelti savo 
interesų.

Federaliniai rezervai noriai 
•palaikys lengvų pinigų politiką, 
nes jie nenumato spekuliacijos

ar infliacijos pradžios. Firmos 
turi pakankamai produkcijos ir 
nedarbas, nors ir mažėja, bet 
vis dar gana didelis.

Yra numatoma, kad pinigai 
nebus gaunami skolintis taip 
lengvomis sąlygomis sekančiais 
metais, nes biznio aktyvumas ir 
toliau didėja ir bedarbiai gauna 
darbo. Interesų dydis taip pat 
padidės. Jie dabar yra pastovūs 
5r tai yra geras ženklas ekono
mijai. Amer. Coun.

JOS KLAUSIATE,
MES ATSAKOME

Ar aš turiu tarnauti JAV armi
joj, kad pilietybę gaučiau?

Kl. Aš esu neseniai skaitęs 
spaudoje, kad iš tam tikrų kra
štų svetimšaliai neprivalo tar
nauti JAV armijoj, o visdėlto 

i turi teisę gauti šio krašto pilie
tybę. Ar tai teisybė ? V. J.

Ats. V. J. Tai neteisinga, pra
manyta žinia. Imigracijos ir 
Natūralizacijos įstatymas nu
mato sulaikyti pilietybės gavi
mą tiems asmenims, kurie pra
šo atleisti juos nuo kariškos 
tarnybos dėl to, kad jie svetim
šaliai. Asmens, kurie atvyko į 
JAV-ibes ne su nuolatine (non- 
permanent visa), jie yra šauk
tini armijon, jie gali prašyti 
išimties (exemption). Tačiau jie 
neturėtų daryti, jei yra galimy
bė jiems pasilikti šiame krašte 
visam laikui. Jei jie prašys iš
imties, jie praras teisę į pilie
tybę; tuo pačiu neturės teisės 
gauti imigranto vizą, o tiktai 
galės į JAV-bes atvykti su lai
kinąja (temporary) viza. P. Š.

TRUMPAI
— Kiekvieną šeštadienį nuo 5 

—8 v. v. buv. Politinių Kalimų 
d-jos atstovas registruos nuken 
tėjusius nuo nacių, ypač kurie 
neteko sveikatos ir tarpinin
kaus Aukšt. Komisaro Pabėgė
lių reikalams Genevoje. Adre
sas: 1513 Milvvaukee avė., Chi
cago. III.

— Britų Nacionalinis Svei
katos planas suteikia nemoka
mą medicinos patarnavimą kiek 
vienam krašto gyventojui nuo 
gimimo iki mirties. Sveikatos 
tarnyba apmoka susirgusiųjų vi 
zitus pas gydytojus, išlaidas už 
vaistus, už ligoninę, už operaci
jas. Dantų gydymas yra nemo
kamas kiekivenam, jaunesniam 
21 metų amžiaus, gi suaugusie
ji už dantų gydymą turi šiek 
tiek primokėti. Taip pat duoda
mi reikalingiems asmenims aki
niai. Už visą šį patarnavimą mo 
kesčių mokėtojas apytikriai mo 
ka po $1.50 per savaitę; iš šių 
pajamų taip pat mokamos ne
darbo pašalpos ir pensijų mo
kėjimas. Gydytojai šia sistema 
yra patenkinti, nepriekaištauja. 
Apie tai praneša Congressional 
Record — Appendix, A 6652, 
1962 m.

— Darbdaviai, kurie moka
savo darbininkams pensijas, ga
lės išmokėtas sumas nurašyti 
nuo savo mokesčių. Tokį nuta- 

Į rimą padarė Atstovų Rūmai 
, Washingtone.

— Michigano valstybėje šiuo 
metu yra 234.000 žmonių be 
darbo. Vien tik Detroito mieste 
yra 118,000 bedarbių.

— Iš Varšuvos laikraštis 
“Trybuny Ludu” praneša, kad 
dirbantieji nesupranta atostogų 
reikšmės, dažnai per atostogas 
ieško padildomų uždarbių. Ra- 
ciborzo vietovėje iš 458 darbi
ninkų tik 10 sunaudojo pilnai 
atostogas.

— Samuel C. Bernstein, UI.
Nedarbo Kompensacijų komi-

sionierius, pabrėžė, kad iš dar
bų atleidimų buvo mažiau. Dėl 
modelio pakeitimo automobilių 
įmonėje atleista 1,800 darbinin
kų; inventarizacija ir atostogos" 
palietė 600 darbininkų metalo 
įmonėj ir 400 mašinų dirbtuvė
je. Didmenų versle atleista 125 
darbininkai dėl bylinėjimosi. Ta 
čiau visame steite pastebėtas 
grįžimas į darbus įvairiose in
dustrijos šakose.

— Angliakasių unijos turtas 
$310,313,000, šoferių unijos — 
$239,346,000, elektrikų unijos— 
$237,500,000, plieno pramonės 
unijos — $42,225,000.

— Didžiausią atlyginimą gau
na transporto unijos bosas — 
James Hoffa — $73,000 per me 

i tus, plieno unijos pirm. McDo
nald — $72,900, ankliakasių
unijos garbės pirm. John Lewis 
— $50,000, automobilių unijos 
pirm. Reuter — $25,500, siuvė
jų unijos pirm. — $36,000. Pa
staroji unija pensijų fonde turi 
$311,000.000.

— 36%, t. y. 23 milijonai 
JAV moterų dirba įvairiose dar 
bovietėse. Iš to skaičiaus 30% 
moterų dirba raštinėse, iš ku
rių 2% mil. yra sekretorėm, 
mašinistėm ir stenografėm. 
Apie 14% moterų dirba gamy
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Šiose! lentelėse atvaizduotos asmenų taupmenos pagal amžių, už
siėmimą ir pajamas, investuotos į JAV korporacijas. Pajamos 
išaugo nuo 6.5 mil. iki 17 mil. per dešimtmetį (1952-62 m.).

bos įmonėse, apie 12L£% fab
rikuose kaip kvalifikuotos tek- 
nikės. 1% mil. moterų dirba 
kaip padavėjos ir virėjos. Pusė 
dirbančių moterų yra vyresnės 
negu 40 metų amžiaus, kurių 
50% yra ištekėjusios. Sociolo
gai sako, kad moterys dirba 
įmonėse dėl urbanizacijos, me
chanizacijos, kas sumažina dar
bus namuose. 80% apdraudos 
kompanijų išmokamų sumų ten 
k a moterims.

1 — III. Darbo dep-to direkt.
R. Donnelly pranešė, kad sa
vaitėje, baigiančioj rugp. 18 d., 
buvo paduota 75,617 prašymų 
nedarbo pašalpai gauti, t. y. 2.3 
proc. mažiau, negu savaitę ank 
sičiau ir 2Ž% mažiau, negu 1961 
m. tuo pat laiku.

— Meksikos įlankoj 35% ma 
žiau pagaunama vėžiukų, kas 
sunkiai ekonomiškai paveikė 
daugelį Texas, Floridos, Alaba- 
mos, Lousianos ir Mississippi 
apylinkes. Daugelis žinomų ma
no, kad vėžiukai neprapuolė, 
bet nuplaukė į gilesnius vande
nis.

— Nauja regionalinė įstaiga 
— U. S. Labor Department’s 
Bureau of Labor Statistics nuo 
spalio mėn. 15 d. atidaroma Cle-

eurrent dividend on Investment bonna
l'/2% DIVIDENDŲ MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų investmento bonus mokame 4’/.% dividendų kas pusmeti ir 

dar išmokėsime po V2. % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus. 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

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

Trečiad. uždaryta: ketvirtad. 9 v. r. — 8 p. p. ■»

& ' ' ... ........... ............ '---------------------------------------
KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2°/»

— /AV STa. 1 I B
Naujas aukštas dividendas numatoma* 

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI AMItnCi Ir KETV............................... 9 v. r. iki 8 p. p.VMLUilUUd. ANTRAD. ir PENKT................... S ▼. r. iki 5 p. p.

ŠEŠTAD. . . 9 v r Iki U v d. TraStad uždaryta.

velande, Ohio. Ji apims Ohio, 
Michigan, Kentucky ir VVest 
Virginia. Ausčiau šiuos steitus 
aptarnavo Chicagos įstaiga.

— Prezidento komitetas in
validams darbą parūpinti (Em- 
ployment of the Handicapped) 
rūgs. 17 d. atšventė 15 metų 
sukaktį. Jis įsteigtas buv. prez. 
Harry Trumano 1947 m.

^Ūflinow™r5

TV-RAOIOAI-ZJUOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELES 

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

Viskam temlausios kainos Ir garantija

3321 S. Halsted St.- CLIFFSIDE4-56651

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto bldufe 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. 5-8062

JJ P. ŠILEIKIS, 0.
ofer Orthopcdas. Protczistas.

Aparatai-Protezai. Med. ban- 
% dažai. Spee. pagalba kojoms 

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

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

DS1 valandos skambinti telefonu , 
HEmlock 4-1662 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad ir šeštad.

DR. ANNA BALIUKAS
4 KIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
vai.; kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
rak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
llenj uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas: PR 8-3229.
Rez. telef. VVAlbrook 6-5070

Rez. HE 6-1070.

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

Ofisas: 3148 VVest (I3r<1 Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 Mest 66th Place 
Tel.: REpublic. 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. (53rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

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

Trečiad. ir kitu laiku paga) sutartį. 
Ofiso telef. 470-4042

Rez. VVAlbrook 5-3048

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

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

Kente 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 West 51st Street
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

Tel. ofiso 247-1002, Naraij PR 8-0960

DR. E. DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
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., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001.

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-0867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija lr moterų ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 West 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vak. vak.,
šeštad. nuo 10 iki 12 valandos. 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017
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Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų - rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas: GRovehilI 6.1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
2422 B est Marąuette Road 

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

DR. VL, KAUPAS
VTDAUS LIGOS 

756 West 35th Street 
(Kamp. 35-ta ir Halsted) 

Valandos vak. 6-9. šeštad. 10-2 p. p. J 
Treč. susitarus.

Ofiso tel. BI 7-0400 
Dienos metu tel. CA 5-5010 

Ofiso ir buto tei. OLympic 2-1381 j

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tei. REiiance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street 

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

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. I5th Street, Cicero 
Kasdien 1—8 vai. ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
•4146 So. Archer Avenne 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ

LIGŲ
SPECIALISTfi 

MEDTCAL BUILDING
7156 South IVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. ir penkta 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir m 
6 v — 8 vai. vakare. Trečiad. nt 
11 vai. ryto — 1 vai. p.- šeštad. 1

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

Rez. tel. 239-2919

DR, MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71 st Street 
Telefonas IIEmlocb 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SŲSITARIMA

DR. A. MACIŪNAS
chirurgas 
2858 West 63rd Street 

Tel. — PRospect 8-7773 
Vai.-, pirmad. tr ketvirtad. 1-4 p. p
antrad. Ir penktad 6-8 v. v.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-0801

DR. 1. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė —• vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

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

Tel. ofisų RE 7-8818

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

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

Trečir dieniais uždaryta.

■4
Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 So. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2 ikt 8 vai. vak. 
Treč. lr sekmad. tik susitarus.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spee. ORTHOPEDINfiS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę. 

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REDublic 7-2290.

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

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

ur. m. noss ur. L. Seibutis
Inkstų, pūsles Ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisai: 7968 S. IVestern Avė tel 

«-OO01; S92E.159th St.. Harvey
III, tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas 4255 W. 63rd Street 

Ofiso tel. REiiance 5-4410 
Rez. tel. GRovehilI 6-0017 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

Ofiso telef. CLiffside 4-2890 
Rezid. telef. IVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenne 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 ir 
6 J, v% val<- Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 
v. iki 6 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
•LIGOS

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

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti tel.; HE 
4-2123 nuo 1 lki 8 vai. popet, kas
dien. išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehilI 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 lr 6 iki 8 

šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

šoštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šeštad. paga] sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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



Su komunistais

NĖRA KOMPROMISŲ
Reikia tik stebėtis, kaip ko

munistinės propagandos įta
koje žmonės nepastebi, kokia
me pavojuje yra atsidūręs vi
sas laisvasis pasaulis. Ypač 
amerikiečiai, nematę savo 
krašte jokių perversmų ir ne
patyrę, ką reiškia netekti lais
vės, turto, visai nesijaudina, 
kad daugelis mylinčių laisvę 
kraštų pateko į komunizmo 
jungą. Jungtinės Amerikos 
Valstybės yra didžiausias, ar 
tik ne paskutinis akmuo ant 
kelio, kuriuo komunizmas žy
giuoja užvaldyti visą pasaulį. 
Tą akmenį nuvertus, regis, 
nebelieka už jį didesnio.

Kardinolas Spellman nese
niai yra išsireiškęs, kad “Mask 
vos pašėlęs nusistatymas už
valdyti visą pasaulį artinasi 
prie savo galo”. O visas Mask
vos grobis yra gautas per šal
tąjį karą. Dabar komunistai 
yra išleidę savo agentams 
slaptas instrukcijas sugniuž
dyti Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse antikomunistinę 
bangą. Tam tikslui turi būti
pavartotos visos priemonės.

* * *
Per ilgai amerikiečiai buvo 

ir dar yra abejingi komunisti
niam pavojui. Nepakanka veik
ti prieš jį ekonomiškai ir poli
tiškai. Reikia su juo kovoti vi
sais frontais ir visais būdais, 
nes tai yra šių laikų pati di
džiausia pasaulio blogybė. Vi
sų pirma žmonių masės turi 
žinoti, kad komunizmas yra 
radikali, ateistinė tironija, sie
kianti žmogui atimti visas tei
ses. Prie to jis eina visais ke
liais ir visais būdais.

Komunistai nesiskaito su jo
kiomis priemonėmis. Jie skel
bia, kad religija yra liaudies 
opiumas, ir Dievą padarė ne
legalia būtimi, prieš kurią tu
ri kovoti partija su visa vals
tybine jėga. Bet kai religija 
gali jiems patarnauti, tai jie 
ja pasinaudoja. Jie kelia tarp 
paskirų sektų vaidus ir nesan- 
taikas, kad paskui būtų leng
viau žmones sau pagauti. Da
bar jie veda infiltraciją pa
čiuose tikinčiuosiuose. Svar
biausia rūpi jiems paskleisti 
religiją griaunančias teorijas 
ir įvesti į gyvenimą tokią fi
losofiją, kuri būtų kelias į ma
terializmą ir ateizmą.

Sekdami dialektinio mate
rializmo teorijomis, komunis
tai skelbia, kad jie pakeis vi
sas gyvenimo aplinkybes, ir 
gims tada jose visai naujas 
žmogus. Tose aplinkybėse žmo
gus norės dirbti ir savo valia 
atiduos uždarbį kitiems. Esą, 
nebus nei nusikaltimų, nei 
prievartos, taigi nereikės nė 
valstybės su politine jėga. Ši
tai žada jie žmonių masėms, 
visiems nuskriaustiesiems — 
proletarams ir taip moko, išei
dami iš klaidingų materializmo 
principų. ‘O tuos, kurie atsisto
ja tame kelyje ir sukliudo į 
“geresnį” komunistinį pasau
lį, jie be gailesčio likviduoja.

Praktikoje matome, kad ko
munistų skelbiamoji ateities 
gerovė šiandieną yra baisiau
sias skurdas ir didžiausia ver

KATALIKŲ PASAULY

ASTRONAUTO
PASITIKĖJIMAS

DIEVU
Aviacijos kapitonas James A. 

McDivitt, Jr., vienas iš devynių 
naujai parinktų astronautų, yra 
katalikas. Jis yra vienas iš kan
didatų skristi į mėnulį ir tikisi 
tam žygiui Dievo palaimos. Jis 
yra kilęs iš Jackson, Mich., turi 
33 m. amžiaus.

KINIJOS KALĖJIME MIRĖ 
VYSKUPAS

Vatikanas praneša, kad ko
munistų rugpiūčio 28 d. kalėji
me Kinijoje mirė vyskupas Juo
zapas Hu Jo-shan, C. N., turė
damas 81 m. amžiaus. Vysk. Hu 
yra paskutinis iš tų 6 kinų vys

gija. Ateities gerovė yra pa
grįsta dialektinio materializ
mo klaidingu ir ateistiniu pa
grindu, kad pakeistose ir nau
jose aplinkybėse gims naujas 
žmogus. Jau didesnių komu
nistų kaip Leninas, Stalinas 
ir Chruščiovas, regis, pasauly
je nėra, betgi nėra už juos nė 
didesnių tironų.

* :£ *

Komunistai dabar savo di
džiąją propagandą yra nukrei
pę į studentus ir į intelektua
lus, kurie yra arba nusivylę 
arba dar visai gyvenimo ne
pažinę jaunuoliai. Pirmiausia 
jie iškelia visas kapitalizmo 
blogybes. O kas jų nežino? 
Paskui pradeda piršti mate
rialistinę filosofiją. Jaunimas, 
atitrūkęs nuo religijos, netu
rėdamas dvasinių pagrindų, 
lengvai yra pagaunamas klai
dingų principų, kurie gali at
rodyti labai nauji ir praktiški.

Didžiausia komunizmo veik
la yra per žmogaus puikybę. 
Jaunas žmogus nori įvertini
mo. Dažnai jo talentai neįver
tinami ir nepripažįstami. Ši
tokius “įvertina” komunistai. 
Naujoje pasaulėžiūroje bus 
pripažinti ir talentai ir atras
ta genijus, jeigu tik bus nu
silenkta Kremliaus valdovui.

Veikimas į puikybę labai 
gudriai yra varomas ir tarp 
mūsų lietuvių. Siūloma išleis
ti pavergtoje Lietuvoje rašy
tojų veikalus, kviečiami solis
tai, kviečiami į bendradarbia
vimą visi talentai. Ir jeigu čia 
kokie talentai bus nepamatyti, 
tai tenai juos pamatys ir įver
tins, bet tik su viena sąlyga, 
jeigu jiems tarnausi.

Kitas kelias į komunizmą — 
tai dvasinė tuštuma. Daug 
jaunimo išauga pagoniškoje 
aplinkoje. Dvasinės atmosfe
ros jie nepatyrė nei šeimoje, 
nei jaunimo sambūriuose, o 
savo viduje jaučia reikalą 
kažką turėti kaip religiją.

Komunizmas šitą jauno 
žmogaus tuštumą užpildo ko
va prieš religiją. Juk kova 
prieš Dievą yra kaip tik įro
dymas, kad Jis yra. Nerami 
antireliginė dvasios tuštuma 
komunizme virsta atbuline re
ligija. Šių dienų ateizmas yra 
suartėjęs su komunizmu. Nors 
ne visi ateistai yra komunis
tai, bet visi komunistai turi 
būti ateistai.

Patekęs į komunistų eiles, 
turi daryti ir tikėti, kas pa
sakyta. Jauno komunisto auk
lėjime siekiama tokio laipsnio, 
kad partijai būtų atiduota vi
siška paklusnybė. Idealusis 
komunistas, kaip sako Bukha- 
rin, yra tasai, kuris tiki, jog 
mirtis partijoje yra geriau už 
gyvybę šalia partijos.

Kompromisų komunizmas ne 
pripažįsta. Kompromisai gali 
būti tik kaip priemonės į ko
munizmo pergalę. Taigi nega
li būti taikingo sugyvenimo 
su komunizmu. Gali būti tik 
arba pergalė, arba visuotinis 
pralaimėjimas. V. Rm.

kupų, kurie Pijaus XI 1926 m. 
buvo konsekruoti kaip pirmieji 
kinai vyskupai mūsų laikais. Vi
sus šešis juos konsekravo pat
sai popiežius Pijus XI Šv. Pet
ro bazilikoje. Pirmą kartą vysk. 
Hu komunistai areštavo 1955 
m. rūgs. mėn. ir ilgai kalino, 
paskiau antru kartu buvo įkalin 
tas 1957 m. Dabar Kinijoje be
liko 3 katalikų arkivyskupai ir 
18 vyskupų, kurie administruo
ja 20 arkivyskupijų ir 93 vys
kupijas.

KATALIKŲ LABDAROS 
VADOVAS

Prel. Elmer J. Kolka, iki šiol 
vadovavęs Denverio vyskupijos 
katalikų labdarai, dabar išrink
tas JAV Katalikų Labdaros ta
rybos prezidentu.

NEPAPRASTAS NEDERLIUS Z 
SOVIETUOSE

Kompartija praėjusią žiemą ir ankstyvą pavasarį liežuviu sėjo, dabar liežuviu derlią 
dor oja

GEDIMINAS GALVAPraėjusiais metais N. Chruš
čiovas du trečdalius kalbų pa
sakė žemės ūkio klausimais.1 
Kompartijos XXII suvažiavime 
priimta ne tik naujoji progra
ma, bet ir padaryti toli siekią 
nutarimai žemės ūkio gamybą 
pertvarkyti ir ją skatinti. Dide
liu spartumu Sovietų ir vadina
mų respublikų “vyriausybės” 
ėmėsi vykdyti Maskvos kom
partijos nurodymus. Pati kom-1 
partija ypatingai įsipareigojo 
žemės ūkio gamyboje, nes vie
nas jos sekretorius ėmėsi ją ri
kiuoti. Ministerijos pertvarky
tos, nauji pareigūnai — inspek
toriai paskirti, pažadėta jų at
lyginimus ypatingai pakelti ga
mybai didėjant, kolchozinin
kams užtikrino mokėti kiek di
desnį darbo atlyginimą ir kom- , 
partijos šauksmas iš visų kam- į 
pų sklido: daugiau pašaro, ku- ' 
kurūzų, bulvių, šakniavaisių, o , 
svarbiausia — daugiau pieno 
gaminių ir mėsos (didžiajam 
broliui — rusui). Mėsos kainos 
žymiai pakeltos. Kompartija 
ėmė plėšytis, 'bet ir šį kartą su
laukė apgailėtinų išdavų — ne
derliaus. Nederliaus priežastis 
ne tik liūtys, bet ypač kompar
tijos nesugebėjimas žemės ūkį 
tvarkyti laisvo ūkininko para
mos.

Didžioji spauda skelbia apie 
nederlių

Kompartijos svarbiausias 
dienraštis “Pravda” šį mėnesį 
pakartotinais atvejais pripažino 
nepaprastą nederlių Sovietuose. 
Blogos atmosferinės sąlygos 
daug kur pakenkė derliui, jį su
pūdė, bet didžiausias kaltinin
kas yra kompartijos nesugebė
jimas vadovauti, trūkumas trą-

nomo balsu (Tiesa, š. m. 9.12-). 
Jis pasigyręs “laimėjimais”, ; 
kaip jau kompartiečiui įprasta, 

j ima verkšnoti, bet vis nesuran
da, kas iš lietuvių nušluostytų 
ašaras Maksvos pareigūnui. Jo 
žodžiais derliaus nuėmimas ne
patenkinamas, kūlimo darbai už 
tęsti. “Dar ir dabar galima ma- j 

j tyti išsidraikiusias, susmegu- 
Į sias gubas didžiausiuose plotuo- I 
: e. Ūkio brigadų vadovai vis dėl- [

■ sia. Derliaus išvežiojimas po ma 
'žus kluonus labai nuostolingas. 
Javapiūtės metu išryškėjo eilė 
trūkumų bei klaidų”. Bet mas
kviškis pareigūnas nepamiršta 

;savo tiesioginės pareigos ska
tinti grūdus tuoj vežti į valsty
bės sandėlius. Kas liks — lietu- 
Iviui užteks, bet rusas turi būti 
sotus .

Ir Lietuvoje esą komunistai, 
nusižiūrėjo į Maskvą, juokda
rius nuduoda. Kas metai Lietu
vos pavergimo sukaktis švenčia 
ir kasmet skundžiasi nesėkme 
žemės ūkyje, kitų klaidomis, 
bet savąsias vengia paminėti, 
nors esminiai Lietuvos žemės 
ūkio kurdintojai ir klaidintojai 
yra komunistai. Jie gali žemdir
bius raginti, kalbėti apie prieša
kinę techniką, net lietuvius ag
ronomus pulti, kai jie nurodė, 
kad be atitinkamų priemonių 
per vienerius metus negali pa- j 
kelti gamybos, bet nesugeba at- į 

j sikratyti užpakalinės technikos ' 
savo galvoje ir iš pavergtos tau 
tos, pavergto žmogaus reika- [ 
lauti našumo, lyg iš laisvųjų ! 
ūkininkų, kurie neša atsakomy
bę.

šų, mašinų ir nesidomėjimas li
kimu baudžiauninkų, kuriuos 
rusai vadina kolchozninkais ar 
sovchozninkais. Kodėl turi plė
šytis žemdirbiai, jei jie išnaudo
jami nepaprastai blogai atlygi
nami, nes kompartija tik žo
džiais rūpinasi jų nelemtimi.

“Pravda” viešai pripažįsta, 
kad šakniavaisių derlius nepa
prastai b'ogas ne tik Pabaltijy, 
Gudijoje, bet ir Ukrainoje. Ne
geresnes derlius pačioje Rusijo
je. Briansko srityje, į pietvaka
rius nuo Maskvos, tik pusė per
nykščio bulvių derliaus teužde- 
rėjo. Rugsėjo 19 d. skelbia, kad 
Kubanėje daržovės pūna. Pa
kartotini dienraščio pranešimai 
sudaro klaikų vaizdą ir apie Ka
zachstaną, naująjį Chruščiovo 
aruodą. Anksčiau užsienio spau
dos atstovai negalėjo lankytis 
Kazachstane derliaus nuėmimo 
metu. Rugsėjo 17 d. dienraščio 
laidoje skelbia: “Geriausios są
lygos buvo baigti piūtį rugpiū
čio mėn. Daugelyje kolchozų ir 
sovchozų nepaprastai dideli plo
tai dar vis tebelaukia piūties.”

Rusijos didžioji spauda nesle
pia, kad neužtenka sunkvežimių 
derliui vežti, o kertamosios ma
šinos nepaprastai gendančios. 
Ir jų negana derlių doroti. Liū
čių metu visai netinkami kom
bainai, nors paplatinus ratus jie 
gali važiuoti klampiomis dirvo
mis.

Lietuvoje skatinama, bet 
nebeviliojama

Kompartijos sekretorius A. 
Sniečkus panūdo prabilti agro

Ispanijoj ištvinus į pietų vakarus nuo Barcelonos upėms, po 8 colių lietaus, žuvo apie 800 asmenų ir 
padaryta 17 mil. dol. nuostolių. Čia matyti gelbėjimo darbai.

Žydų tragedija Hitlerio 
okupuotoje Lietuvoje

DR. D. JASAITIS

Reikia pabrėžti, kad ūkininkai mažiau bijojo 
gresiančios rizikos ir bausmių už žydų globojimą. 
Gelbėjamus reikėjo pirmon eilėn aprūpinti vidaus 
pasais ar asmens liudijimais, įrodančiais, kad jie yra 
lietuvių tautybės ir katalikai, o vaikus gimimo met
rikais. Su dideliu vargu ir laime pavyko gauti iš 
miesto savivaldybės apie 150 asmens liudijimų su 
reikalingais' parašais ir antspaudais. Beveik visi jie 
buvo sunaudoti žydų gelbėjimui. Tik maža dalis jų 
buvo išrašyti lietuviams, priverstiems slapstytis nuo 
S. D. ar Gestapo.

Asmens liudijimai buvo duodami gerai pažįsta
miems ir patikimiems, jais buvo aprūpinta dauguma 
žydų gydytojų. Aprūpinti dokumentais, pabėgdavo 
iš getto, o dažniausiai iš darboviečių, kurių apsau
ga buvo mažiau griežta. Vaikams metrikus padėjo 

[surasti abiejų parapijų ir Kužių parapijos klebonai. 
Parapijų metrikacijos knygose buvo išrenkama mi
rusių vaikų vardai, pavardės, amžius ir gimimo vieta. 
Gelbėjimui žydų vaikams metrikus išrašant, buvo 
atsižvelgiama, kad metrikų metai ir gaunančio vai
ko amžius apytikriai atitiktų vienas kitą. Rūpesčiai

nesibaigdavo su išgelbėto iš getto išvežimu iš miesto 
ir apgyvendinimu jo saugioje vietoje.

Kartais pasitaikydavo, kad geradariai - saugo
tojai ar patys žydai buvo apimami pagrįstos ar įsi
kalbėtos baimės, jog S.D. išaiškins jų daromą nusi
kaltimą ir reikalaudavo kiek galima skubiau atsiimti 
slepiamą žydą. Tokiais atvejais buvo nepaprastai 
sunku ir pavojinga pertvarkyti. Z. J-nės tarpininkais 
ir pasiuntiniais neretai buvo jos sūnus ir dukra, o 
taip pat jos sesers du sūnūs.

Jau minėjau, kad toje gelbėjirųo akcijoje daly
vavo didelis skaičius lietuvių. Žinau, kad joje stipriai 
reiškėsi kun. J. Lapis, kun. Byla, kun. Dzegoraitis, 
D. Venclovaitė ir jos motina, viceburmistras VI. P., 
dr. Prialgauskas, H. Kildišius, dr. J. Luinienė, Mies
to ligoninės vaikų skyriaus vedėja ir kt.

Nuo 1929 m. Šiauliuose buvo vienuolių širdiečių 
namai, kuriuose buvo apie dvidešimts seselių, dir
bančių jų išlaikomoje pradžios mokykloje. Atėję bol
ševikai, tuos namus sunaikino, mokyklą panaikino, 
o seseles išvarė iš jų turėtų patalpų. Laimei jas pa
vyko įjungti į Miesto ligoninės personalą, kaip slau
ges, virėjas, šeimininkes. Dr. J. Luinienė, turėdama 
jų kelias savo skyriuje ir pasinaudodama jų pasi
aukojimu bei pagalba, pajėgė išgelbėti virš 30 žydų 
kūdikių ir vaikų. Tokie vaikai patekdavo į ligoni
nę, kaip pamestinukai, rasti prie ligoninės durų, ar 
tariami lgoniai, kur jie buvo saugomi ir gydomi. Per 
vieną kitą savaitę pavykdavo surasti jiems globėjus 
arba patalpinti į Vaiguvos ar Kuršėnų vaikų prie
glaudas.

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. spalio mėn. 13. I '

Kennedy administracijos ūkio 

politika

Pasitikėjimas doleriu ir 

PRANAS

III
Doleris yra ne tik šio kraš

to piniginis vienetas, bet ir tarp 
tautinė valiuta. Dėlto sklan
džiam tarptautiniam bendradar
biavimui ūkio ir ypatingai fi
nansų srityje didelės reikšmės 
turi pasitikėjimas dolerio pašto 
vumu. O tas pastovumas reiš
kiasi pastovia aukso kaina do
leriais. Šiuo metu ta kaina yra 
35 dol. už aukso unciją. Kitaip 
sakant, doleris yra vertas vieną 
trisdešimts penktą uncijos da
lį gryno aukso. Dolerio pasto
vumo išlaikymas ir susiveda į 
tos aukso kainos pasaulinėje 
rinkoje išlaikymą.

Kol šis kraštas turėjo didelį 
aukso atsargų perteklių lygi
nant su tuo, ko įstatymas rei
kalauja išleistų į apyvartą po
pierinių dolerių padengimui, nie 
kas neabejojo, kad Amerika ga
li savo popierinius pinigus už
sieniuose iškeisti į auksą. Bet, 
kai sakytos aukso atsargos pas 
kutiniais metais pradėjo tirpti, 
kai kam kilo susirūpinimas, kad 
Amerika keitimui popierinių do
lerių į auksą galinti nusistaty
ti patogesnę kainą, sakysime, 
50 dol. už unciją. Spekuliantai 
pradėjo net supirkinėti Londo
ne auksą, mokėdami daugiau, 
kaip po 35 dol. už unciją. Tik 
jų ištekliai buvo per maži, kad 
pasaulinės rinkos kainą galėtų 
paveikti. Tačiau kalbos apie do
lerio devalvaciją, ryšium su di
deliais šio krašto biudžeto ne
pritekliais ir Amerikos aukso 
atsargų mažėjimu, pasiekė ir 
tarptautines finansines įstaigas. 
Greta susirūpinimo spartesniu 
ūkio augimu ir atsiskaitymo su 
užsieniais balanso išlyginimu, 
Kennedy administracijai teko 
griebtis dar kai kurių priemo
nių. kad atstatytų pasitikėjimą 
doleriu pasaulinėje pinigų rin
koje.

Tikrumoje pasitikėjimas doleriu 
toje rinkoje nėra palaužtas
Rašant šias eilutes, Washing- 

tone kaip tik rinkosi laisvojo 
pasaulio finansinė konferencija, 
kurioje, be ko kita, numatytas 
buvo paliesti ir dolerio pasto
vumo klausimas. Tačiau iš tų 
pasisakymų, kurie yra padaryti 
suvažiavimo proga iš vadovau
jančių laisvojo pasaulio finansi
ninkų pusės, tenka darytis iš
vadą, kad jie žiūri į dolerį daug 
šviesesnėmis akimis, negu da
bar kasdieniniame gyvenime ga 
Įima išgirsti. Tie finansininikai

Nepaprastai daug padėjo kun. Kleiba, Kužių 
klebonas, kuris kritiškais momentais visada suras
davo laimingą sprendimą ir išeitį. Kun. Kleiba buvo 
paprastas, kuklus, bet neribotai geros, taurios krikš
čioniško humanizmo širdies asmuo. Teatleidžia tie 
asmenys, kurie drauge kovojo, bet jų pavardės dėl 
užmiršimo ar nežinojimo čia nepaminėtos.

Tas žydų gelbėjimo ir šelpimo darbas buvo ly
dimas aštriai pavojingų situacijų ir reikalaudavo di
delių išlaidų. Bet Apvaizda laimino tas pastangas — 
gresiantys pavojai neužgriuvo, nesutrynė, bet pra
slinko pro šalį.

Lietuvių tauta po ilgos vergijos buvo atgavusi 
laisvę. Laike dvidešimts dvejų metų ne tik pati 
džiaugėsi ta laisve, bet ja dalinosi lygiai su visomis 
tautomis, gyvenančiomis Lietuvos žemėje.

1940 m. Lietuvą užėmė raudonojo amaro antplū
dis, o 1941 m. rudojo maro debesys apgožė mūsų 
šalį. Per šitą laikotarpį, kada žydų tauta atsidūrė 
mirtingame pavojuje, lietuviai gelbėjo juos, kiek 
galėjo.

Svarbi pareiga guli ant pečių visų, kas žydus 
gelbėjo, surašyti objektyviai savo atsiminimus apie 
tuos laikus ir atliktus veiksmus. Didelis darbas lau
kia mūsų istorikų surinkti esamus dokumentus, už
rašyti liudininkų pareiškimus ir, jais remiantis, nu
piešti istoriškai teisingomis spalvomis tos kruvinos, 
mūsų šalyje įvykusios epopėjos paveikslą. Nors jau 
labai pavėluota, bet dar nėra pervėlu...

(Pabaiga)

tarptautinė pinigų rinka 

DAILIDĖ

taip aukštai vertina Amerikos 
ūkio pajėgumą, kad ne dabar
tinį lėtą to ūkio augimą, nei 
aukso atsargų mažėjimą nelai
ko reikšmingu pavojumi dole
riui. Jų manymu, tie reiškiniai 
pareina nuo laikino, pobūdžio 
priežasčių ir ateityje jie pra
nyks. Pvz. kas liečia lėtą ūkio 
augimą, jie sako, kad ir kraš
tuose su spartesniu augimu pra 
deda jau reikštis sulėtinimas, 
ir kad galų gale Amerika čia 
pasirodys neatsilikusi. Taip pat 
išsilyginsiančios sąlygos pramo
nės pelnams, dėl kurių Ameri
kos kapitalas dabar bėgąs į už
sienius. Tas kapitalas pradės 
grįžti, ir aukso atsargų plauki
mas į užsienius dar labiau su- 
mažėsiąs. Dėlto, jų manymu, 
Amerikos vyriausybės nusistaty 
mas dėl dolerio pastovumo iš
laikymo turįs tam pastovumui 
didesnės reikšmės, negu minėti 
to pastovumo apsunkinimai. O 
kai Kennedy administracija yra 
davusi aiškius tuo reikalu už
tikrinimus, apie dolerio deval
vaciją užsimenama tik dėlto, 
kad dėl jos per daug kalbama.

Tačiau tokie pasisakymai gali 
ir ką kitą reikšti

Jie gali siekti nukreipti nuo 
finansiškai dabar pajėgių Eu
ropos valstybių Amerikos rei
kalavimus, kad jos daugiau pri
sidėtų prie paramos atsiliku- 
siems kraštams ir palengvintų 
Amerikai laisvojo pasaulio gy
nybos naštą kovoje su bolševiz 
mu. Tie klausimai yra numatyti 
finansininkų suvažiavimo pro
gramoje, o iš kontaktų tuo rei
kalu jau yra žinoma, kad di
delio palinkimo į minėtų išlaidų 
didinimą Europoje nėra.

Tačiau šio krašto atstovai su 
važiavime numato vis tik to di
dinimo siekti. Be to, bus kreipia 
mas dėmesys ir į ne visai lojalų 
bendradarbiavimą finansų sri
tyje net iš Amerikos sąjungi
ninkų pusės. Juk paskutiniais 
metais tie sąjungininkai savo 
pinigines atsargas doleriuose vis 
daugiau pakeičia į auksą... Tai 
kur čia pasitikėjimas, kuriuo 
giriamasi ?

Šio krašto politika čia sieks 
ne tik apginti dolerį tarptau
tinėje pinigų rinkoje, bet ir pa
tį tarptautinį finansinį bendra
darbiavimą pastatyti ant sveikų 
pamatų tarpusavio pasitikėjimo 
ir paramos pagrindais. Gražiu 
pavyzdžiu čia gali būti para-

<Nukelta j 4 pusi.)
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DAR YRA VIENAS STIGMATIZUOTASIS

KANADOJ
Sudbury, Ont.

šeštadieninė Tumo-Vaižganto 
vardo mokykla

Mokykla šiemet rugsėjo 22 d. 
sėkmingai pradėjo vienuoliktuo 
sius metus Šv. Tomo katalikų

Ryšium su Teresės Neuma- .Paskiau 5 vai. ryto pradeda at- 
naitės mirtimi prisimenama, kad ' našauti šv. mišias, kurios jam 
dar tebegyvena kitas stigmati- užtrunka iki pusantros valan- 
zuotasis (turįs Kristaus žaiz- dos, nes jis pergyvena ekstazes, 
das) kapucinas kun. Pijus Jis valgo tik kartą dienoje —
(padre Piol) iš Pietrelcines. Jis priešpiečius. Valgo daržoves ir. j ~ . mokyklos patalpose, kurios gaujau sulaukęs 75 metų ir gyvena duoną. Geria daug vandens ir J .
San Giovanni Rotondo kapuci-į sulčių, kas padeda atpildyti ne- namos ncmo amai> 1 sargui
nų vienuolyne Italijoje. Jo stig- Itenkamus skysčius per krauja- Į reikla atsilyginti uz patarnavi- 
mos atsirado 1918 m. Jį tyrė vimą. mą. Mokyklos vedėja M. Vens-
visa eilė gydytojų, jų tarpe ir 1956 m. jįs įstengė įvykdyti kevi< il ’ mo . a re
netikintieji. Nerado natūralaus , 8avo svajonę — pastatyti ligo-j mene’ L’ Remeil*iene ir ape 10-
jo žaizdų išaiškinimo. 1 ninę piligrimams, kurie atvyks- nas kun- An^- Sabas Moky

•__ lanko daugiau kaip 30 mokiniųKai kurie kėlė mintį, kad jis 1a JO Pamatyti. C a gydomi v1 1, tendenciios didėti
no-a vliri kliudo in žniz ! ar kas gali užsimokėti ar ne. ir dar rodo tenaenciJos aiaeu-

serga liga, kuri kliudo jo zaiz- ].. . . 500 . p . Panašios šeštadieninės mokvk-
doms užgyti. Tačiau sis spelio- Rl§on™eJe yia 5UJ lovUl la , iki §i , ikė Ukrainiečiu
jimas buvo atmestas, kai jam kun. Pijus gydytojų yra randa’4^’ vf)kiečhi o šiemet iau

mas fiziškai ir psichiškai svei- , lenkų, vokiečių, o šiemet jau
kas. Jis yra malonaus būdo ir veikia ir italų. Mūsų mokyklą, 
linksmas. Apie jį kun. dr. V. . kaip ir prieš tai, globoja ir iš- 
Rimšelis yra parašęs knygą laiko KLB Sudburio skyriaus 

valdyba.

buvo padaryta hernijos opera
cija ir žaizdos užgijo per pen
kias dienas. Jo stigmose (ran
kų, kojų ir kt. žaizdose) neras
ta jokių užkrėtų. Žaizdų užgy- j lėvas Pijus 
dymui Vartoti vaistai jas darę 
dar aštresnėmis. iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiifiiii

Ūkio politika...

(Atkelta iš 3 psl.)

neseniai suteikta Tarptau- 
rankų žaizdų kraujas sunkiasi tinio Monetų Fondo Kanadai,

Jo žaizdos kraujuoja nuolat.
Iš šono žaizdos sruvenantis , 
kraujas per dieną prisotina tris, Į 
keturias nosinaites. Tačiau iš ma

SU NAUJAIS PAPILDY

MAIS LEIDINYS!

KNYGA REIKALINGA KIEK. 
VIENAM PILNAMEČIUI 

DARBININKUI!

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE

2 ankštų rezidencija, 3 mieg., val
gomas, saliomis, virtuve. Beveik nau
jas mūras. Arti parko. $21,000.

2 butu mūras. 2 po G kamb Arti 
62-os ir California. Našle parduoda 
už $29,500.

1% aukšto, apie 10 metų niūras. 2 
butai, 2 gazu šildymai. Iškelti vamz
džiai. Garažas. $31,000.

Prie parko mūras. 4 butai po 5 
kamb. Platus lotas. 4 auto garažas. 
Kaina — rimtas pasiūlymas.

6 butų mūras. .Apie $7,000 nuo
mos. Naujas šildymas, stogas, elek
tra. "tuckpointing”. Visi butai po 4 
kamb. Parduoda dėl ligos už $50.000.

Naujas 3 butų modernus mūras. 
Mūro tvora ir garažas. Virš 40 p. 
lotas. Apie 3 blokai nuo Mairia High. 
Virš $5,000 nuomos. Kaina $5,000.

Tuščias lotas, 45 p. niuksus rezi
dencijų sekcija. Reikia susitarti. 
$12,300.

Nauja likerių prekyba — taverna 
ir puošnus butas. Kaina nuderėta.

Viskas modern. 1% aukšto mūras. 
6 ir 4 kamb. $23,500.

2 butų 7 metų mūras arti parko, 
dideli modernūs kamb., alum. lan
gai, garažas. $41,000.

Pajamų bungalovv, 2 atskiri bu- 
1 tai po 4 kamb., naujas šildymas, ar- 
, ti parkas, mokyklos. $19,500.

Arti mūsų 4 kamb., 9 metų mū
ras. aukštas stogas, garažas, $18,800.

Apkaltas medinis 5 kamb., naujas 
šildymas gazu, garaž., prašo $14,000.

Ant kampo 2 butų mūras, ir dar 3 
kamb. sausam rūsy, atskiri gazu 
šild., mūro garažas. $27,700.

Atskiri du namai už $22,000, mū
rinis ir medinis, keli blokai nuo par
ko. Pasiseks nupirkti jeigu laiku 
matysite.

Kodėl ilgai ieškote? Kai prie mū
sų ofiso yra puikus 6 kamb. mūras 
lr 2 auto mūro garažas už $18,500.

Alga maža — pajamų trūksta — 
štai Jums apie $5,000 nuomos iš mū
ro namo, kurio kaina tik $19,950.

Medinis apkaltas, 3 butai, šalia 
tuščias lotas — prie Jaunimo Centro 
— tvarkingas namas — dideli butai. 
$20,000.

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

♦ ♦ ♦ ♦ ♦
REAL ESTATE

Mūrinis 7 metų, 3 mieg., kilimai, 
garažas. Bargenas už $20,900.

Mūrinis 1 % a-, 5 ir 4 viršuj su 
dviem įėjimais. M. p. Tik $21,900.

Medinis 4 kamb., rūsys rad. šildy
mas gazu. M. p. $10,400.

Mūrinis 5 kamb., garažas, naujas 
! šildymas. 59-ta ir Mozart. $16,800.

Mūrinis S butai, šalia mūsų įstai
gos. Naujas šildymas. $30,900.

Mūrinis 2x4, garažas. 30 p. lotas, 
M. p. Tik $20,000.

Mūrinis naujas: butas ir pilnai 
įrengtas grožio salionas. $34,500.

Mūrinis 2.\5, garažas, 69 ir Tal
man, skubiai už $27,900.

Mūrinis 4 mieg., garažas, j rytus 
nuo Western, $16,500.

Mūrinis 8 metų, 3 mieg., garažas, 
įrengtas rūsys su baru ir baldais, 
M. parke, $22,700.

Murins naujas 2x5% su 3 mieg., 
40 p. lotas, atsk. šild. gazu, Gage 
p.. $39,800.

į Mūrinis 3 mieg., garažas, arti M. 
papke apylinkės, $11,900.

Mūrinis 2x5%, platus lotas, alyva 
šild., 61 ir Talman. $26,800.

Mūrinis 0 kamb. 8 mieg. arti Ma
ria High, naujas gazo šid., garažas, 
30 p, lotas, $17,700.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 6Sth St., HE 6-5151
2-jų aukštu mūr. 5 ir 6 kamb 

modern. virtuvės, atskiros gazu šil
dymo sistemos. Garažas. Arti 57-os 

iir Campbell $27,500.
2-jų aukštų miir. 6 ir 6 kamb. 

Alyva šild. Arti 62-os ir Washtenaw. 
$26,800.

2-jų aukštų meti. su moder. “face 
stone” priekiu, 4 ir 4 kamb., gazu 
šildymas. Garažas. Arti 53-čios ir 
Washtenaw. $17,900.

2-jų butų, 6 metų mūr. 2 % vo
nios. Alyva šildymas, garažas, Mar- 

! ąuette parke. Skambinti poniai Olgai. 
$41,750. ♦

2856 S. Homan Avė. $22.500. .2 
įai: 1-as 2-jų aukštų mūrinis, 4 ir

5 kamb.: 2-ras 5 kamb. mūrinis. 
Gazu šildymai. Garažas. Aukštos pa
jamos. Keikia pamatyti, įvertinti.

3 būt. mūrin. 4—5—S, nauj. at- 
rem., atskira gazu šiluma. garaž., 

i arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina.
į $24.900.

Arti Marųuette Parko bažnyčios
naujas 2-jų aukštų mūrinis po 5% 
kamb.. 3 miegamieji. 2 vonios kiek
viename bute. Ąžuolo medžio- visi ap
dirbimai. Baseboa-rd karštu vand 
apšild. sistemos. Galima nupirkti su 
mažu įmokėjiniu. $45,900.

Atremontuotas mūrinis. 5 kamb. 
apačioje ir 2 miegamieji viršuj. Aly
va šildymas. Garažas. Arti 64-tos

' ir Francisco. $18,250.

mažai. Raukas jis laiko apmo
vęs pirštinėmis, išskyrus tą me
tą, kai atnašauja šv. mišias.

Kun. Pijus yra gimęs 1887 
m. neturtingų italų ūkininkų šei 
moję. Jo tėvas keletą metų dir
bo New Yorke, kad galėtų sūnų 
išleisti į kunigus. Kun. Pijus ke 1 
liasi 2 vai. ryto. Net tris valan
das praleidžia medituodamas.

kai jai kilo sunkumai su jos 
doleri© devalvacija. Reikalingos 
valiutoms “gelbėti” lėšos taip 
pat dabar gaunamos daugiausia 
iš Amerikos. O prie tų fondų 
sudarymo dabar galėtų daugiau 
prisidėti kiti kraštai.

Platinkite “Draugę”

........... IK I———
:_____ _ ___________ :_______ ;_____ _____ ________________________________/I

6 kamb. mūras, puikiai įrengtas 
rūsys, nauja elektra, 2 a. garažas, 
daug priedų. Tik $16,900.

2 po 4 kamb. beveik naujas. 30 
p. sklypas. Atskiri šildymai gazu. 
Apsaugotas nuo potvynio rūsys. 
Alum. langai, 2 a. garažas. M. parke, 
$37,400.

Gražus 4 kamb. med. Galima 
įrengti 2 k. viršuje. Apsaugotas nuo 
potvynio rūsys. Puiki vieta M. par
ke. $16.800.

Baigiamas statyti. Liuksus 6 ir 3 
kamb. viename aukšte, dviem šei
mom namas - rezidencija. Pora blo
kų į pietus nuo M. parko. Pamaty
kite, sužavės jus.

2 po 5 kamb. ir 3 kamb. rūsys. 
Mūras. Pilna apsauga nuo potvynio. 
Platus sklypas, alumin. langai, 2 a. 
garažas. Arti Maria High. $31,900.

Prieš M. parką beveik naujas 5 
kamb. "expandable”, 2 a. garažas. 
Tik $22,500.

D visai nauji mūr. modernūs na
mai po 3 ir 4 mieg. Nuo $17,000 
iki $22,500.

1% a. mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas 
karšto vand. šildymas. $23,900.

8 metų mūras. 4 mieg., 2 pilnos 
vonios, šildymas gazų, 2 auto. gara
žas. šoninis įvažiavimas. Tik $23,000.

7 kamb. mūr. Moderni virtuvė, ki
limai, karšto vand. šildymas gazu, 
2 auto. garažas, M. parke. $18,600.

5 ir 6 kamb. Naujas šildymas 
gazu. Modernios virtuvės, kilimai 
abiejuose butuose, 2 a. garažas. M. 
parke. Tik $26.900.

S butų mūras, šildymas gazu, ply
telių vonios, garažas $27,500.

Graži mūro rezidencija, 8 mieg., 
kilimai, šildymas gazu, įrengtas rū
sys, alum. langai, garažas, platus 
sklypas. $21,600.

Turime daug apartmentinių namų, 
senesnių ir naujų. Pora iš jų geri 
pirkiniai. Pasiteiraukite.

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

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

B E L L-VA R P A S 
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. PRospect 8-2233

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

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par
ke.

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,600. 
Mūr. 3 metų, 2 po 6% kamb.

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

$22,500.

CICERO—BERWYH
2 butai JR) 6 kamb. Gazo šilima, 

2 auto. garažas. $27,000.
3 butai ir ekstra lotas. $25,500. 
Visai naujas mūrisis. 5 kamb., ba-

seboard šilima. Apsauga nuo potvy
nio. $21,500.

CUcero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 VVest 4Srd Street 
Tel. CLiffside 4-2390

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

Mūsų mielos ir brangios žmonos, motinos ir sesers
A. “j" A.

Yaleri j os Tūbely tės-Alkaitienes
vienerių metų mirties sukakčiai prisiminti spalių mėn. 3 d. 
Tėvų Jėzuitų ir Tėvų Marijonų koplyčiose Chicagoj bus atna
šaujamos šv. mišios 7:30 vai. ryto, o Šv. Jurgio parap. baž
nyčioje spalių mėn. 4 d. 8:15 vai. ryto. Ta pačia intencija šv. 
mišios Šv. Jurgio parap. bažnyčioje Clevelande bug spalių 
mėn. 6 dieną 8 valandą ryte.

Visus, kurie ją pažinojo, o ypač “Giedros” korporacijos 
nares maloniai prašome pasimelsti už velionę.

Pasitikinti Dievo gailestingumu šeima, seserys ir brolis

MARQUETTE NATIONAL BANK

W I L L PAY THE M A X I M U M

4%INTEREST

0H SAVINGS CERTIFICATES 0F DEPOSIT
AND

3’M

ON REGULAR
SAVINGS PASSBOOK ACCOUNib

(EFFECTIVE JANUARY 1, 1962)

MARQUETTE NATIONAL BANK 

63rd and VVestern Avenue—GRovehill 6-5100
Mcmber: Eederal Reserve System Fcfleral Deposlt Insurance Corp.

KOKIE YRA SUNKŪS — PAVO
JINGI DARBAI, prie kurių leidžia
ma samdyti tik turinčius 18 metų 
amžiaus? Ir daugiau žinių suinte
resuotieji asmenys gali rasti kny
gelėje —

FEDERALINIAI DARBO 
SAMDOS ĮSTATYMAI
Spaudai paruošė Pr Sulas

Šis leidinys papildytas, kokios da
bar veikia minimalinio uždarbo nor
mos ir kokioms dirbančiųjų katego
rijoms tos normos yra taikomos ir kt.

Kaina 40 centų
j Pinigus su užsakymais siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.,
Chicago 29, Illinois

3—4 gražus mūr. Brighton Parke. 
Centr. gild. 2 maš. gar. 80 p. skly
pas. $21,900.

S—6 labai gerai užlaikytas mūras 
Aušros Vartų parap., gazu šild. gar. 
$19,000.

2—6, 1—4 Brighton Park, centr. 
šild. 30 pėdų skl., garažas. $26,500. 
REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

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

LEMONTAS KVIEČIA JUS

Nauji įvairaus dydžio mūriniai 
namai prie bažnyčių, vaikų darželio 
tr gimnazijos. Visi miesto patogumai. 
Eilė senesnių namų mieste lr prie
miesčiuose, ąžuolais apaugusiais. 
Pasirinkimas komercinių, apartmen
tinių ir rezidencinių sklypų. Sau
gam investavimui farmos, žemės 
sklypai su medžiais. Patogus susi
siekimas.

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

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

UŽ $19,500 NAMAS SU PAJAMOM
8 metų mūr. Apačioje 4 kamb. 

butas. Viršuje 2 kamb. ir vonia su 
visai atskiru (ėjimu. Kilimai. Sieni
nis šaldytuvas. Gražiai ištaisytas 
rūsys. 30 pėdų sklypas.

TIK $16,500
6 kamb. mūr. rezidencija Mar

ųuette Pk. Apžiūrėkite! Savininkas 
turi būtinai parduoti.

DU NAMAI
Ant vieno sklypo. Vienas — krau

tuvė ir 3 butai, kitas — vieno buto. 
$280 mėn. pajamų. Pigu. Verta dė
mesio!

GERAS PIRKIMAS
Pietij Vakaruose ant 45 pėdų skly

po 7 metų 5% kamb. mūr. namas. 
Garažas. šoninis įvažiavimas. Arti 
mokyklos.

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

sklypas. 2 auto garažas. $26,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel. WAlbrook 5-6015

Pajamų nuosavybė, jaunas sodas, rami, graži vieta, senatvė verčia 
parduoti, įmokėti tik $500. Savininkas duos morgičiu 5%.

5 akrai bet kokiam bizniui, visi patogumai, reikia pamatyti, pigiai. 
6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1.500 įmokėti, už $16,500.

7 metų namas, garažas, sodas, 2 akrai ąžuolyno, savininkas Floridoj.
P. ABltOMAITIS REALTY, 1005 Porter St., Lemont, III., CL 7-6675

Marų. P. 1 % mūr., 6-4k., gar. $22,900. 
Mūr. 2x4, gas. šil., gar. — $17,900. 
Pigiai, nes sav. išvyksta.
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

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

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

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

CONTRACTORS

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

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

• 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.

W0RTH OVER $150,000.00

Open To Good Offer
NA'TIONALLY KN0WN FISHING 

CAMP — FOR SALE ! !

DORSAL FISHING POST, 
STUART, FLORIDA

3 DU'Plcx Cottages, Effieiency Units, 
Sereened Porches facing the Jungle 
Likę South Fork of the St. Lueie 
River. Salt and Freali Watcr Fishing.
6 Boats, 5 Motors, Tackle, Cushions, 
etc. Shop Building, 34x,52 foot Buil
ding, conlaining Office, TV Room. 
Tackle Shop and Ręstu u raut facing 
the River. Eątablished for years.
1DEAL for GROUP OF BUSINESS 
OR PROFESSIONAL PEOPLE, orto 
r.emain as a FISHING CAMP. 2% 
Acres — 400 f t. WATER FRONT
AGE. ROOM FOR EXPANS1ON. 
BROCHURE AND DĖTAIS ON RE- 
OUEST. $50,000 to $60,000 cash will 
handle. Deal direct \vith owner.

Write or Wire for Colorful Bro- 
chure:

DŪRIS S. KOLLIKER, Ovvner 
R. R. 2. Stuart, Florida

ĮSIGYKITE DABAR!

XXKK><K>0<>00<HyO<X>tKXKK><X><X>C

POPULAR LITHUANIAN
RECIPES ................................ $2.0b

Redagavo J. BaužvardicnS

LITHUANIA (Paveiksluose) $6.00
Fotografavo V. Augustinas

LITHUANIA THROUGH
THE AGES ....................... $3.5ū

Parašė Dr. A. Šapoka)

THE STORY OF ART 
and JUOZAS PAUTIENTUS, $5.0(i 

Parašė Ig. šlapelis

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

Išleido Marlborougb

Užsakymus su pinigais prašome siųsti

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.

Marųuette Parke, mūr. 1 % aukšto 
6 ir 4 kamb., nebrangus.

Prie 73-eios ir Talman. Mūr. 5 
butų. Geras pirkinys.

69-ta ir Oakley. Nauji bungalow 
po 5% kamb. Tik $17,500.

VAINA REALTY
2617 W. 71st St._______RE 7-9515

16 BUTŲ — GELTONŲ PLYTŲ 
1534-36-38 N. CLAREMONT AVĖ.

7 po 4 kamb. ir 9 po 31/2 kamb. 
Visi su vonia ir miegamuoju. Bu
tai nepakeisti. Puikiam stovy. 
Dienomis skambinti VI 2-4406; 
vakarais ir sekmad. EV 4-7128

CICERO—P ARKHOLMIC
2-jų butų mūrinis po 6 kamb. 

į Karšto vand.-gazo šilima. 2 auto. 
garažas. Tik $28,500.

OL 6-2234 arba OL 2-8907

IŠNUOMOJAMA — POR RENI

Išnuom. mieg. kamb. moteriai. 
Galimybė naudotis virtuve ir vo
nia. Tel. 847-4260.

Išnuomojamas 3-jų kambarių 
butas.

PRospect 6-8850

TdemešioT

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki ponk- 
tadionio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadioniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.

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

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplevvood Ave„

Chicago 29, IU.

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, III.

Disinci bavings
i

3430 SOUTH HALSTED STREET •CHICAGO 8 • PHONE 254-0104
" • . . r .

Perskaitę "Draugą", duoki 

te jį kitiems pasiskaityti.

i 10%, 20%, 30% pigiau mokėsite! 
s už apdraudą nuo ugnies ir auto-J 
ĮĮmobilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208% VVest 95th Street 

Chicago 42. Illinois
GA. 4-8654 ir GR. 6-4339.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

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

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dounspouts, Stogai, Dam.
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 6 
m. garantija. Dedame naujas *'cop- 
per-alloy” rinas — "gutters"; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
ir "galvanized”. Dažymas iš lauko, 
"Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame: žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie. 
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

STA IM KUS
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 f r namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

HEATING CONTRACTORSl
Statome šiltu oru pučiamus pe. 
čius, vandens boilerius lr oro 
vėsintuvus.

Vienintėliai iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Tliinoia 
Ofiso tel. 277-1442

Juozas Žemaitis OL 6-0412 
Victor Skade ST 8-9272--1

CONSTRUCTION CO.
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. Roekvvell Street
Tel. GRovehill 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-8447 
4444 S. VVestern, Chicago 9, III.

Apsimoka nkelbtis “DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas 1‘jtu 
vių dienraštis. Gi skelbimu kaino* 
visiems prieinamos.

■j REZIDENCINIAI, —

S KOMERCINIAI, i

E MEDICINOS IR

E KITOKĮ PASTATAI -

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“RIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS. 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST 8-0708 OL 7-2094 Chicago, IU.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINI 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikiniui 

GA 5-5867

Remkite “Draugę”

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus I



LIETUVOS POLICIJĄ PRISIMENANT
Spalio 2 d. Bažnyčia skyrė apie kitų kraštų policiją — ge- noję besiartinančias vokiečių

Angelų Sargų garbei. Spalio 2- 
roš proga, nors labai paviršuti-

Vaizdelis iš 1934 m. spalio 2 d. Angelų Sargų policijos šventės 
minėjimo nepriklausomoje Lietuvoje, Lazdijuose. Nuotraukoje 
matyti kun. Adomaitis, tuometinis Lazdijų klebonas ir kun. dr. J. 
Starkus, gimnazijos direktorius. Su barzda apskr. viršininkas 
Brazdžius.

gai sunaikino buv. neprikl. Lie lietuviams tarnauti policijoj pa- 
tuvos policiją. Be jokios kaltės sidarė nebepakenčiama, o ka- 
žiauriai tardė, kalino, kankino, dangi voikečiai iš tarnybos svei 
šaudė vietoje; su šeimomis trė- ko neatleisdavo — lietuviai įna

rai apmokamą ir tedirbančią ekspedicijos vyrų Reicho dar- 
tik 8 vai. par. — dažnai bend- bams gaudyti arba aruodų “iš- 

niškai -— trumpai norėtųsi pa- raujančią su nusikaltėliais, da- šloti” — įspėdavo gyventojus 
minėti buvusią nepriklausomos lyvaudama bankų, ar prekių medžioklėms nepavykus, Gesta- 
Lietuvos policiją, kuri spalio 2 sandėlių plėšimuose, Lietuvoje pas įtardavo lietuvių policijos
d. __ Angelų Sargų dieną, nuo . nebuvo. Nepriklausomybės lai- pareigūnus ir žiauriai juos per-
1921 m. švęsdavo savo metinę' kotarpiu, kovoje su nusikalsta- sekiodavo, tremdavo Reiehan 
šventę. muoju elementu, krito virš 120 priverstiniems darbams, išsiųs-

, įvairių tarnybon laipsnių polic. davo frontan, kacetuosna, ati- 
Policijos pradžia pareigūnų. duodavo SS teismui, kurio spre

1918 m. beprisikeliant mūsų j 1940 m. bolševikams Lietuvą ndimu ne vienas lietuvis polici- 
valstybei, ginklams frontuose okupavus, policija tuojau buvo ninkas (buvo sušaudytas. Nuo- 
Į-Įpy-yp yi gfl.n i įvairūs poli tin iri ir pakeista bolševikine « Liaudies lat aštrėjant lietuvių tautos san 
kriminaliniai, paskiri ir organi- milicija”. Bolševikai negailestin tykiams su okupantais naciais, 
zuoti neigiami elementai siau
tėjo krašto viduje. Vieniems jų, 
pasinaudojant momentu, rupė-! 
jo medžiaginiai pasinaudoti — 
prisiplėšti, kitiems — trukdyti j 
valstybės kūrimąsi. Kai vieni' 
vyrai stojo savanoriais kariuo
menėn, kiti stojo organizuoja- 
mon tuo metu milicij'on, kuri 
tik nuo 1924 m. I. 15 d. oficia
liai pavadinta policija.

Be pačių pagrindinių mūsų 
policijos pareigų — piliečių as
mens ir turto nepavojumo apsau 
gos — darbo ji turėjo labai 
daug. Todėl besišakojant val
stybės reikalams ir policija bu
vo paskirstyta specialybėmis, 
kurių pagrindinės buvo 8-ios.
Nepriklausomos Lietuvos polici
ja buvo komplektuojama iš jau 
nų garbmgai atitarnavusių ka
riuomenėj vyrų, aukšto intelek
tualinio ir moralinio lygio. Be 
to, policijos mokslinimui veikė 
2 policijos mokyklos: žemesnio
ji (iki 1926 m.) ir aukštesnioji 
visą laiką. Nuo 1928-29 m. iš 
stojančiųjų policijos tarnybon 
buvo reikalaujama nemažiau 6 
gimn. klasių mokslo cenzas, o 
iš valdininkų — gimnazijos, nes

mė Sibiran. siniai dezertyravo.

Didelė auka

laikinosios Lietuvos vyriausy
bės buvo atkurta vaistyto, adm. 
aparatas, kurin vyriausybės 

valdininkų kadras susidėjo iš at' šaukiami grįžo ir išlikę buvę

Įsakymai ir sąžinė 
Vokiečiams Lietuvą okupa- Kaip matome, nepriklauso- 

vus 1914 m. birželio pabaigoje, . mybės ir okupacijų metais lie-

sargos karininkų, baigusių ka
ro mokyklą, kurion buvo prii
mami tik gimnazijų abiturien
tai.

Apie 1,500 vyrų

tuvių policija sudėjo brangią 
auką ant Lietuvos nepriklauso
mybės aukuro. Ypač sunki bu
vo tarnyba nacių okupacijos 
metu. Tuo metu Lietuvos poli
cijai (tarpininko tarp vokiečių 
policijos vyresnybės ir lietuvių 
tarnautojų, rolėj) vadovavo lie
tuvis Vytautas Reivytis, savo 
metu baigęs Aukšt. Polic. mo
kyklą Kaune ir policijos mokyk 
lą Berlyne. Jis turėjo sugebė
ti balansuoti tarp “kūjo ir prie
kalo”. Kai priseidavo eiti pas 
vokiečių policijos generolą su 
skundu dėl žiauraus vokiečių 
žandarų elgesio su Lietuvos po
licininkais, jis ėjo, skųsdavo vo 
kiečių SS ir policijos vyrus ir 

kartą ir

polic. pareigūnai. Vokiečiam lik 
vidavus laik. Lietuvos vyriausy 
bę ir įsteigus neva Savivaldos 
aparatą, lietuvių policija forma
liai liko generalinio vidaus rei
kalų tarėjo žinioj, bet buvo sub

Be nemenko nusimanymo i ordinuota vokiečių tvarkos po- 
bendros, o ypač baudžiamosios licijos vado Lietuvai valdžioje, 
teisės srity, mūsų policijos Vai- ^Vokiečių okupacijos metu Lie- 
dininkai, Aukšt. polic. mokyk- I tuvos policijai nuolat teko ba
loje, buvo pagrindinai supažin- 'lansuoti tarp okupanto įsaky- 
dinami su visa eile specialių ad- 'mų ir lietuviškosios sąžinės. Vo 
ministr. įstatymų, taisyklių, in- kiečiai tikėjosi iš lietuvių polici- 
strukcijų. Pabrėžtina, kad ne- 'jos pagalbos vykdyti priespau- 
prikLį Lietuvos policijos eilėse dą ir išnaudoti lietuvius, tačiau
turėjome žmonių ir su aukštuo-'jų viltys neišsipildė. Lietuvos laimėdavo, nors ne 
ju mokslu. Pvz. policijos vadai' policininkas išliko sąžiningas ir pats rizikuodavo.
J. šoštokas, A. Milmontavičius , ištikimas savo tautai, jis tarna- 
įr, K. Petrauskas, buvo baigę i vo ne Reicho, bet Lietuvos nau- 
aukšt. adm. mokyklą (žmr. LE dai. Lietuviai policininkai suži- 
XXV tom. 24 psl.). Savo spe-
cialytoės reikalams nagrinėti, po 
licija turėjo gana aukšto lygio, 
gražiai iliustruotą 2 savaitinį 
žurnalą Policija, kuriame be pa
čių policijos tarnautoju bendra
darbiavo žymūs teisininkai, aun. 
štų laipsnių karininkai, rašyto
jai, menininkai, žurnalistai. Mū 
sų policija buvo centralizuota 
vidaus reikalų ministerio val
džioje. Jokioms politinėms par
tijoms bei organizacijoms ne
priklausė. Buvo tvarkoma kari
nės drausmės pagrindais, dirbo 
24 v. paroje —- palyginamai jos 
buvo nedaug ir atlyginimas ne
aukštas. (Kuopos vadas, kapi
tonas kariuomenėje gaudavo 
didesnį atlyginimą negu apskri
ties policijos vadas). 1934 me
tais policijos tebuvo tiktai 1,- 
555 vyrai ir tik 1939 m. atga
vus Vilniaus miestą ir. krašto 
dalį, etatai buvo padidinti dar 
909 vyrais. Klaipėdos krašto po 
licija priklausė Klaipėdos Kraš
to direktorijai, turėjo skirtingą 
organizaciją ir veikė ankštybes 
nės vokiečių policijos sistemos 
bei tradicijų rėmuose.

Iškilminga šventė 

Minint nepriklausomos Lietu-
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(SSARAMTEE SAVINGS & LOAN ASSOC.
• HIGH YIELD
• NO DANGER OF MARKEI 

FLUCTUATION
• AYAILABILITY
• INSURED SAFETY
• FRHE POSTAGE BOTH WAYS 

dividend payablS • FREE “GIFT FOR-THR1FT”
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68IN BANK)
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Žuvo 120 pareigūnų

Joks svetimšalis ne tik nieko 
negalėjo prikišti mūsų jaunutei 
policijai, bet nekartą pabrėžda
vo jos aukštą specialybės bei 
morali lygį. “Istorijų”, kokias 
dabar neretai skaitome spaudoj

GUARANTEESAVINGS&LOAN ASSOCIATION 
visada, california • or rųc «ww*«!pne»t luiLTneuAnttErM savings 
& LOAN ASSOC. • P.0. BOX K0| 908, VISALIA, CALIFORNIA
□ I ENCLOSE CHECK FOR

PLEASE SENDPASSBOOK 
□ PLEASE SENILMU. *MC0ftMATMM ON CUARANTEE SAVINGS &

LOAN.BSFS N H

KAM C.

jnwm.

vos policiją, spalio 2-os, Ange
lų Sargų dienos proga, tenka 
pasakyti, jog ji tą savo šventę 

1 iškilmingai šventė. Iš visų Lie- 
i tuvos kampų rinkt, policijos pa 
reigūnai suvažiuodavo laik. sos- 

j tinėn, kur po iškilmingų pamal
dų katedroje, būdavo iškilmin
gas paradas ir kt. Okupacinėse 
sąlygose, šitoji tradicinė polic. 
šventė jau nebuvo taip iškilmin 
gai minima, nors kur sąlygos 
leido, savo ratelyje, buvo prisi
menama laisvės dienos, pasvar
stomą kas laukia ateityje.

Lietuvių policija galutinai lik
viduota 1944 metais. Kas gyvas 
likęs pasitraukė į Vakarus. Vo
kietijoj kai kuriose DP stovyk
lose tvarkai palaikyti ir sargy
bom nešti ibuvo susiorganizavę 
liet. buvę policininkai, kurie 
drauge su visa pabėgėlių mase, 
laikui atėjus, išsiskirstė po vi
są laisvąjį pasaulį, nemaža jų 
atsidūrė ir Dėdės Šamo žemėje.

1955 m. Chieagoje, buv. Liet. 
polic. tarn. įkūrė klubą Kri
vulę. Dabar Krivūlė kasmet mi
ni Angelų Sargų dieną, savotra 
dicinę šventę. Krivulėnų eilės 
negausios ir tos nuolat retėja. 
Daug iškentėję policininkai vie
nas po kito apleidžia šią ašarų 
pakalnę persikeldami į geresnį, 
ramesnį pasaulį.

Angelų Sargų dienos proga 
linkėtina krivulėnams gražiai 
paminėti savo tradicinę šventę, 
o bendrai — rašyti savo atsimi 
nimus, kurių gal labai įdomių 
ir vertingų, gaila, dažnai atsi- 
skyrią iš mūsų tarpo nebegrįž
tamai nusineša amžinybėn.

Kalpas Uoginius
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Brangiam tėveliui Lietuvoje mirus, 
Kolegai

VIKTORUI KOCHANAUSKUI 
reiškiame gilią užuojautą.

ŠVIESOS-SMTAROS KOLEGIJA

VERTAS PASIGAILĖJIMO
Į džiungles patekusį europie

tį apsivyniojo smauglys. Kiek 
galėdamas dar išrėkti šis pra
dėjo šaukti:

— Nebūk kvailys! Aš juk esu 
j gyvulių globos draugijos narys.
I ŠAUDYMO MOKSLAS

— Ar žinai, vaikeli, kodėl 
; šaunant reikia šautuvą tvirtai 
įremti į pietį?

— Žinau! Kad šautuvas ne
lėktų paskui kulką!

Yemen valstybės radijas prane
ša, kad revoliucionieriai nužudė 
karalių EI Badr, tik savaitė po 
to, kaip jis po tėvo mirties pasi
skelbė karalium.

A. “Į“ A.
STANLEY NEKROŠIUS

Gyveno 4415 So. Fairfield

Mirė rugsėjo 29 d., 1962, 11 
vai. rytą, sulaukęs pusamžiaus.

Gimė Lietuvoje, Kražių pa
rapijoje. Amerikoje išgyveno 52 
metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Stefanija (mergautinės 
Jesevičiūtė), du sūnūs Walter ir 
marti Magdalena ir jų šeima, 
Edward ir marti Marcelle ir jų 
šeima, dvi dukterys Ida Fero- 
wich ir žentas William ir jų 
šeima, Florence Smith ir žen
tas dr. William ir jų šeima, 
švogerka Nekrošienė ir jos šei
mą, kiti giminės draugai bei 
pažįstami.

Priklausė Šv. Vardo draugijai.
Kūnas pašarvotas Petro Bie

liūno koplyčioje, 4348 So. Ca
lifornia.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
spalio 2 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. 
P. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas Į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, duk
terys, žentai, marčios ir kiti gi
minės.

Laidotuvių direktorius Petras 
Bieliūnas. Tel. LA 3-3572

STELLA RIMSZA
(PO TĖVAIS DANBRAUSKAITĖ)

Gyveno 5559 South Washtena wAvenue, Chicago, Illinois.
Mirė rūgs. 27 d., 1962 m., 3:10 v. ryto, sulaukus senatvės.
Gilmė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskričio, Stulgių mies

telio. Amerikoje išgyveno 61 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Stanislovas Danbraus- 

kas, brolienė Veronika, jo duktė Carol, du posūniai: Robert 
ir ,Edward Shuksta ir jų šeimos, sesers sunirs kun. Antanas 
Bertašius, brolio duktė Stephanie Chesnas, jos vyras Juoza
pas ir jų šeima, ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė Tretininkų Draugijai ir prie daug bažnytinių 
organizacijų. _

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 So. 
Western Avė. Laidotuvės įvyks antrad., spalio 2 d. B koply
čios 9' vai. ryto bus atlydėta į Gimimo Paneles Švenč. parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Brolis ir visi kiti giminės.
Laid. direkt.: Mažeika-Evans, Telef. REpublic 7-8600.

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQBETTE FUNERAL HOME 1 1" IX.

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 VVest 7Ist St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
141C S. 50fh Avė., Cicero. TQwnhal! 3-2108-0 J

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

8845 SO. VVESTERN AVĖ,

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A. “f- A.

PRANCIŠKUS JUŠKA
Gyveno 3347 So. Lituanica Avė.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Šakių apskričio 
ir parapijos, Krutulių kaimo.

Jau suėjo penkeri metai, kai- negailestinga mirtis atskyrė 
iš (mūsų tarpo mylimą vyrą, kurio netekau 1957 metais 
rugsėjo 29 dieną. Nors laikas tęsiasi, bet aš jo niekados nega
lėsiu užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną 
ramybę.

Už jo sielą užprašytos egzekvijos ir trejos šv. Mišios spa
lio 3 d., 7:45 vai. ryto Šv. Jurgio1 parap. bažnyčioje, šv. Mišios 
taip pat bus atlaikytos: Šv. Kazimiero Seserų Vienuolyne, Tė
vų Marijonų Vienuolyne, Tėvų Jėzuitų Vienuolyne, Chieagoje 
ir Šv. Marijos parap. bažnyčioje, Custer, Michigan.

Maloniai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu pasimelsti už a. ai. Pran
ciškaus sielą.

Nuliūdusi lieka žmona Antanina.

FIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. N E L S O N

SAVININKO

SABNT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nno kapinių

GUŽAUSK0 BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 VVEST &rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-4)834

J- F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8608 REpublic 7-8891

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
Tei. REpublic 7-1213 
Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAiayette 3-3572

3307 LITUANICA AVĖ, Tel. YArd« 7-3401

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ.

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. SOtb AVĖ., CICERO, DLL. Tel. OLympic 2-1003
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X Dana Stankaitytė, Algir
das Brazis ir Stasys Baras, mū
sų iškilieji solistai, dainuos su 
Peorija simfoniniu orkestru spa 
Uo 28 d.

X Lituanus, Lietuvių Studen 
tų są-gos leidžiamas žurnalas 
anglų kalba, jau 8-ti metai in
formuoja svetimtaučius apie 
Lietuvą ir lietuvius. Šis infor
macinis darbas yra įmanomas 
tik dėka susipratusios Uetuvių 
visuomenės, kuri per šį laiką 
žurnalo leidimą dosniai rėmė. 
Šiuo metu vėT^engiamasi Litu
anus žurnalo vajui. Atskirose 
vietovėse sudaromi vajaus ko
mitetai, gi visą centrinį darbą 
atlieka Rochesterio lietuvių stu 
dentų skyrius.

X Studentų at-kų Centro 
Valdybos ruoštoj stovykloj me 
ninę d,alį atliko Atžalyno teatro 
kolektyvo nariai B. Pukelevi- 
čiūtė, L. Barauskas, J. Kelečius 
ir K. Veselka. Jie suvaidino pre 
mijuoto iveikalo ištrauką, kur 
paliko geriausią įspūdį ir vaidin 
tojai buvo publikos šiltai sutik
ti. P. Jurkus, vakaro metu skai 
tė paskaitą “Pasaka literatūro
je”. Studentai ateitininkai yra 
menininkams dėkingi.

X Ateities šokėjai gavo kvie 
timą dalyvauti .State Street pa
rade, kuris įvyks lapkričio 25 
dieną.

X Marija ir Povilas Raba- 
šauskai nuo spalio 1 d. persikė
lė į naują butą—4457 So. Fair
field Avė., Chicago 32, III.

X Jonas Ilčiukas, Marąuette 
Parko lietuvių kolonijos gyven
tojas, surinko ir paaukojo Pa
saulio Lietuvių Archyvui senos 
medžiagos: penkias maldų kny
geles (Mažas Altorėlis, Balsas, 
Balandėlės, Aukso Altorius, A- 
niolas Sargas ir Kanticzkos). 
Jose gausiai įdėstyta šventų pa
veikslėlių, lietuvių kunigų jubi
liejų ar kitomis progomis išlei
stų. Iš jų viena išleista 1879 m. 
Vilniuje. Be to, keletą knygų: 
Šv. Raštą, Trumpą apologetiką 
(su fotografijomis viduje), Šv. 
Teresę Vaikelio Jėzaus, Pasau
lio įkūrimą, Apologetiką, žur
nalą Moterų Dirvą 1924 metų, 
Šv. Mykolo Arkangelo parapi
jos apžvalgą nuo 1904 —1929 
metų ir Misionieriaus užrašus. 
Priedo — savo lazdą — kriukį, 
apsagstytą įvairiais atsiminimų 
ženklais.

Chicagoje
REMIA MURPHY KANDIDA

TŪRĄ
Įvertindamas kongreso atsto

vo William T. Murphy sėkmin
gą įtaką civiliniuose, ūkiniuose, 
užsienio • politikos klausimuose, 
Illinois Good Government insti
tutas nutarė jį paremti naujuo-

Drauge apsilankę iš kaires j deš.: Gr. Sirutiene, P. Dundzilienė ir 
Al. Sirutis. P. Dundzilienė neseniai yra grįžusi iš Los Angeles, 
Calif.

IŠ ARTI IR TOLI

Pasaulio Lietuvių Archyvo 

skausmai
Kur jį padėsime, kai vėl pritruks patalpų 

JONAS VAIČIŪNAS
Kuklus “pusės amžiaus” dvi

aukštis namas Marąuette Par
ko Uetuvių kolonijoje. Dar kuk
lesnis, sunkokai įžiūrimas už
rašas lange “Pasaulio Lietuvių 
Archyvas”. Lyg ir tikėti neno
rėtum. Jei jau archyvas, tai iš 
tolo turėtų savo išvaizda pra- 
sikišti iš kitų pastatų.

Archyvo direktorius Vincas 
Liulevičius kviečia visą būrį 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Informacijos komisijos narių 
vidun. Pavedžios mus tarpe 
spintų, galvojame, ir supažin
dins su turima medžiaga. Ge
rokai nusiviliame, kada tarp

se rinkimuose kaip demokratų Spjntų įr dėžių po vieną vos 
kandidatą iš trečiojo Illinois prasigrūdžiame. Pagalvoju, kad 
valstybės distrikto. M. Murphy, įr gja gerįau tiktų vienos kryp- 
yra Užsienio Reikalų komiteto įjes gatvės, kaip ir lauke, 
narys ir taipgi Kanados—JAV
Tarparlamentinės
rys.

grupės na-

X Juozas Kapočius, Lietuvių 
Enciklopedijos leidėjas, važiuo
damas į Clevelandą, buvo su
stojęs Chicagoje ir ta proga ap
silankė Drauge. Po premijos 
Alei Rūtai įteikimo, kurios ro
manas “Kelias į kairę” laimėjo 
Dirvos romano konkursą, J. Ka 
počius grįžta į Bostoną. “Drau-

SPAUDOS PLATINIMO VA
JUS

Chicagos arkidiecezijos savait 
raštis “The New World” turės 
savo platinimo vajų per tris sa
vaites, pradedant spalio 7 d. 
Platinime dalyvaujantiems mok 
sleiviams teikiamos piniginės 
dovanos ir stipendijos mokyk
lose. Siekiama to savaitraščio 
tiražą išplatinti iki ketvirtada
lio milijono.

DOVANOJO KNYGŲ UŽ 
$10,000

Kur reikės kraustytis?
Tačiau Liulevičius, taip mo

kamai sukišęs į kelis kambariu
kus daugiau kaip keturiasde
šimt spintų, randa vietos ir mū
sų aštuoniukei. Pamoja ranka, 
ir mes žąsele sekame paskui. 
Lyk virtuvės būta anksčiau, o 
gal prieškambario. Telpame 
penkiese, o kiti susikemša į 
gretimo kambario kampą. Dar 
ir daugiau svečių atsiranda — 
pats Centro valdybos pirminin
kas ir keli nariai. Direktorius 
pats įsiręžia tarpduryje, kad 
būtų matomas ir girdimas iš 
abiejų kambarių.

stalą. Reikės atskiro kambario. 
P. Klimo biblioteka iš Paryžiaus 
irgi norima atsigabenti. Šiuo 
reikalu dabar vyksta susiraši
nėjimas. Dedamos pastangos 
įsigyti kun. A. Linkaus knygy
ną. Šiomis dienomis mums at
gabens seno lietuvio ateivio su
rinktą lietuvišką spaudą. O ką 
kalbėti apie mažesnius papildy
mus... Du asmenys testamentu 
skiria archyvui savo bibliote
kas.

Sunkiausia našta 
Piniginė našta yra sunkiau

sia. Dabartinė archyvo vieta su 
šildymu ir šviesa neišsivers be 
1,500 dolerių per metus. Apd
raudimo dar nėra, bet jis būtų 
labai brangus, atsižvelgiant į 
vietos netinkamumą archyvui. 
Sugrūsta nežmoniškai, šildymas 
čia pat. Tačiau svarbesnieji 
daiktai bus apdrausti. Pagaliau, 
drausi ar nedrausi: jeigu su-

J. A. VALSTYBĖSE
— Lietuvių akademinis jauni

mas šiais Maironio metais spa
lio mėnesį rengia Lituanus žur- 

,nalo piniginį vajų. Šio vajaus 
pasisekimas ir tolimesnė Litua
nus žurnalo padėtis pareis tik 
nuo mūsų tautiečių šio reikalo 
supratimo ir dosnumo. Todėl 
prieš prsidedant vajui, centrinis 
vajaus komitetas Rochesteryje 
kreipiasi į visus lietuvius su nuo 
širdžių prašymu, kad visi tei
giamai įvertintų mūsų studen
tijos pastangas ir visomis išga
lėmis prisidėtų prie vajaus pa
sisekimo. Tik su jūsų aukomis 
Lituanus galės išsilaikyti. Nėra 
užtenkamai apmokamų prenu
meratų, kad iš to Lituanus ga
lėtų būti leidžiamas.

degs, argi už pinigus nupirksi 
dabar turimą medžiagą? Ar 
kas užmokės V. Liulevičiui, ar
chyvo širdžiai ir sielai, už įdė
tą ilgų metų darbą ? Ar kas 
užmokės tiems, kurie medžiagą 
archyvui rinko ir dovanojo?

Visi lietuviai norime prisidėti čių plaukime laimėjo antrąją
prie mūsų tėvynės laisvinimo 
darbo; jau bus tuoj aštuoni me
tai kaip Lituanus šį darbą at
lieka. Tolimesnis Lituanus lei
dimas yra jūsų rankose.

— Dr. K. Cirtautas apsigy
veno 123 E. Center Hill Rd., 
Dalias, Penna.

ARGENTINOJE
— Rosario parapijos klebo

nas kun. Juozas Margis jau ku
ris laikas kaip rūpinasi pasta
tyti mokyklą ir parapijos salę. 
Buvo sutikta nemaža sunkumų, 
bet štai rugsėjo 16 d., jau buvo 
galima pašventinti kertinį ak
menį.

vietą — iškovojo sidabrinį me
dalį. šiame plaukime lietuviai 
irkluotojai 2,000 mtr. nuplaukė 
per 5 min. 53,56 sek. Juos pa
vyko pralenkti tik Vak. Vokie
tijos irkluotojams, o toliau at
siliko prancūzai, austrai, kana
diečiai, italai. “Žalgirio” aštuon 
vietės kapitonu ir yrininku bu
vo Rič. Vaitkevičius, o kiti ko
mandos nariai: A. Bagdonavi
čius, Z. Jukna, P. Karia, V. 
Briedis, J. Jegelavičius, be to 
trys nelietuviai: J. Čiorstvas, 
vairininkas J. Larinsonas ir D. 
Semionovas. Pažymėtina, kad 
lietuviai būtų laimėję dar vieną 
medalį, jei anksčiau dvivietėje

Iškilmių pradžia vyko Šv.Ka- (su varininku) startavusius lie
tuvius A. Bagdanavičių ir Z.zimiero bažnyčioje atlaikant lie

tuvišką sumą, po kurios kun. 
klebonas J. Margis atliko kerti
nio akmens pašventinimo apei- j tesugebėję laimėti trecią vietą, 
gas. Prie akmens šventinimo ' Rugsėjo 13 d. į Vilnių grįžę Be
kūniais buvo kviestiniai svečiai, tuviai irkluotojai buvo sutikti 
be to dalyvavo architektas, su sveikinimais, gėlėmis. Svei-

Jukną nebūtų pakeitę du rusai 
V. Smirnovas ir V. Polkovskis,

spaudos ir įvairių organizacijų 
atstovai,, kartu ir “Rambyno” 
ansamblis. Su atstovų parašais

carų ir vokiečių spauda iškėlė 
vilniečių valties spartą, pripažin 
dama, kad vokiečiams laimėti
pavyko nelengvai. Spaudoje vil-

visiems: mūsų kaltė. Mes ne- Šia proga pritaikintas mintis nieciai irkluotojai pažymėti 
įvertinome archyvo reikšmės, pasakė architektas, mokyklos 

komiteto pirmininkas ir kun.
J. Margis.

— A. a. Kazimieras Liaudaai- 
skas mirė sulaukęs 64 m. Ve-

Tada smilktels jiems ir mums | buvo įmūrytas kertinis akmuo.

nesudarėme sąlygų jam. saugiai 
plėstis ir tobulėti.

Štai, ko reikia
Pinigų ir namų! Kol neturė-

kaip ::sovietinė”, o vokiečių ki
no apžvalgose — “pavojinga 
rinktinė iš Vilniaus”. (E.)

sime savo nuolatinės, tinkamos lionis buvo iš Ežerėnų. Argen- 
vietos, pas svetimus neilgai iš- fūion atvyko 1928 m. Liko ve-
stovėsime. Pasibaigs sutartis, 
ir nešdinkis lauk. Pasak V. Liu-

lionies sesutė Stefanija Liaudan 
skaitė - čakauskienė su vyru

levičiaus, dabar gal užtektų sa- sūnum. Religinį patarnavimą 
lės 40-ties ilgio ir dvidešimties atliko kun. Ant. Lubickas.
pločio. Bet, augant archyvui, 
proporcingai jo vietos pareika
lavimas didės.

OKUP. LIETUVOJE
— Vilniaus irkluotojai laimė

— Geležinkeliečių streikas 
Chicagoj pasibaigė ir jie pradės 
dirbti nuo spalio 1 d. Manoma, 
kad nuo tos dienos traukiniai 
pradės reguliariai kursuoti ge
ležinkeliais.

TERRA
Porcelanas. kristalas, stalo sidab
ras, brangenybEs, etc.
3237 W. 63rd St., Chicago 28, IU.

Tel. 434-4630

— Matote, kaip atrodo... Aiš- 
Chicagos Katalikų labdaros kinti daug netenka. Bet ir tai 

ge” J. Kapočius pasiėmė kny- centras 21-nos neturtingos para ‘ neilgam. JAV LB Centro val- 
pijos mokykloms dovanojo va- dyba išnuomavo šią vietą dve-gų katalogą, nes nori sudaryti 

savo visiems trims vaikams po 
lietuvišką biblioteką.

X Olga ir Narcizas Kreivė
nai, 3263 S. Haisted st., susilau
kė pirmgimio sūnaus Jono Vy
tauto. Narcizas yra žinomo vi
suomenininko muziko Juozo sū
nus.

X Chicagoje gyvenantieji lie
tuviai verslininkai J. Bacevi
čius, J. Kirvaitis, K. Eringis, 
M. česas visi su šeimomis įsi
jungė į LB Marąuette Parko 
apyl. sumokėdami taut. solid. 
mokestį. Per rugsėjo mėnesį į 
Marąuette Parko apyl. įsirašė 
25 nauji nariai.

X A. a. Juozas Kazakevičius 
mirė rugsėjo 25 d. Velionis bu
vo gimęs Vajasiškio miest., Za
rasų apsk. Prieš 50 m. atvykęs 
gyveno Chicagoje. Senatvės die 
nose, paliegusį, dešimtį metų 
nuoširdžiai globojo giminės Gu- 
dėnai ir jo krikšto duktė Leo
kadija Sadauskienė - Gudėnaitė. 
Vajasiškiečių ir Zarasiškiečių 
klubo narių šeimoms palydint, 
iš Švč. P. Marijos Nekalto Pr. 
parapijos bažnyčios palaidotas 
Šv. Kazimiero kapinėse.

X Jonui Spitliui, 4028 So. 
Maplewood, tik už 10 dienų pra
leistų ligoninėj, Leonardas Jan
kauskas įteikė $589.27. L. Jan
kausko telef. LU 5-2094. (Sk.)

dovėlių už $10,000.

MIRĖ VIENUOLĖ... NEBU
VUSI VIENUOLYNE

\ Chicagoje iš Šv. Monikos baž
nyčios palaidota sesuo Barbora žinia kur...

jiems metams. Jau pusmetis, 
kaip atsikraustėme, netrumpiau 
truks, iki viską išsidėstysime. 
O netrukus vėl teks ruoštis 
naujam persikraustymui. Ir ne-

Ona Krasniewski. Ji palaidota 
vienuolės drabužiais, nors tikro 
vienuoliško gyvenimo jai ne-

Aiškintojo žodžiai skamba 
liūdnai, tačiau kiek praskaidrė
ja, kada kalba apie visą eilę

teko gyventi. Gabi 19 m. mer- jr studentų, pasinaudojusių ar-1 
gaitė, gavusi porą stipendijų, i chyVįne medžiaga moksliniams 
Mundelein kolegijoje baigė pir- j ar jnformaciniams darbams. Čia 

tmetuĮ.ir Pa^į^orą sto rado medžiagog prof. dx, j. Jakš
tas Kultūros kongreso paskai
tai, čia dyi savaites knisosi dr. 
K. Ostrauskas, rinkdamas išei
vijos ... .literatūros bibliografiją, 
čia prof. dr. A. E. Senn vertė 
spintose, ieškodamas faktų Vil
niaus ir Klaipėdos klausimams 
nušviesti. Šimtai per archyvą į

ti į ją mokiusių Prisikėlimo se
serų vienuolyną. Ji turėjo būti 
priimta rugp. 22 d., tačiau sun
kiai susirgo. Prieš mirtį jai bu
vo suteikta speciali privilegija 
ir išpildytas jos noras įsijungti 
į vienuolišką bendruomenę. Jai 
buvo leista privačiai padaryti į- 
žadus. Mirusi, ji buvo palaido
ta kaip vienuolė.

je igu dabar mokame 1,500 1° *r Šveicarijoje. Rugsėjo 9 d. 
žaliukų per metus, ir dar labai Luzerne> Šveicarijoje, pasibaigu 
netinkamoms sąlygoms tai ar siose Pasaulio akademinio irklia 
vėl nevertėtų pagalovti’ šį kar- vimo varžybose Vilniaus “Žal- 
tą labai rimtai ir konkrečiai, irkluotojai (pasirodę,

GRADINSKAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998 
TV, RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAIkaip įprasta, 'Sovietų S-gos rink 

tinėje), finaliniame aštuonvie- sekm. uždaryta
i kad savų namų įsigijimas mums 
j atneštų tik naudos. Išmokame 
per dešimtį metų, sakykim, pen- j 
kiolika tūkstančių. Kaip į vėją: '

i nupūs, ir nėra. O jei užpirktu- , 
me namus ir tą penkiolika tūks- 
tantukų įmokėtume? Arba kad 
ir daugiau. Galima būtų paieš- ' 
koti namų, kurie patys už save 
mokėtų. Ir tokių atsirastų. Rei- 

. kia tik geros valios ir pasiryži
mo. O gal didesnių mecenatų?

■ Gal vieno ?
• Būdų ir kelių yra daug, tik

HH! reikia padaryti iš jų vieną konk- 
” rečią išvadą ir namus įsigyti. 

Jų nereikia gerų ar puošnių. 
Pakaks, jei jie tarnaus trisde
šimtį metų. Reikia pigesnių, 
bet patogesnių. Pagaliau seni 
mūrai stovės gal dar ilgiau už 
naujuosius. Kaip būtų, taip, bet 
mes, tur būt, išvirsime už to
kius namus anksčiau.

LB Centro Valdyba turi ga
lybes kasdieninių reikalų, ir tie 
dabar už archyvo išlaikymą mo
kami pinigai dažnai sutrukdo 
pagelbėti kasdieninei lietuviško- ; 
sios kultūrinės ar švietimo veik- ! 
los grandinei.

Pats laikas susirūpinti dabar, 
kol dar archyvas turi bent lai- įDalia Mieželienė, demonstruo- 

jauti madas Montessori parodoje, kiną užuovėją.

perėjo, dešimtys turėjo progos į 
pasinaudoti esama medžiaga. !

________________ ____________  Net buvo atsitikimų, kad J.
X Alice Stephens Sekstetas, i Gedrimienė iš Kanados, pame- 

susidedąs iš solisčių: Jonės Bo- tusi savo gimnazijos baigimo 
binienės, Alvinos Giedraitienės, atestatą, rado čia savo mokslo 
Genovaitės Mačytės, Leoninijos pažymius
Nakutytės, Genovaitės Peškie- 
nės ir Eleonoros Zapolienės, ir

Archyvas žengia savo še
šioliktuosius gyvavimo metus.

vadovaujamas pačios mūsų ga- Tolydžio augame ir stiprėjame, 
biosios dirigentės, padainuos lie- j Galime pasigirti, šiandien turį 
tuvių kompozitorių dainas Lie-, apie 260,000 vienetų. Bet tai 
tuvos Dukterų Dr-jos vakarie- i dar ne viskas. Atsiimsime prof. 
nėję Jaunimo Centre, spalio 6 dr. K. Pakšto palikimą, didžiulę ( 
dieną, 7:30 vai. vak. (Pr.) j biblioteką, fotelį ir rašomąjįj

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

Dėl informaciją, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas 

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

=^i
Kas tik turi gerą skonį,; tViską perka pas Lieponį

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

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

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v.v. 

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

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki S po piet
Antrad. „ 9 ,, 4 ,, „
Trečiad. uždaryta visą. dieną. 
Ketvirtad. nuo 9 iki S po piet 

9 „ S , „
, 9 12:30

Penktad.
.Šeštad.

anticipated dividend 
on investment accounts 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.

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

tf




