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Nauja JAV 
ūkio politika

WASHINGTON, D. C. — Ne 
daug krašto gyventojų, išskyrus 
ūkininkus, supranta, ko JAV 
valdžia siekia, kai Atstovų rū
mai priėmė įstatymo projektą, 
leidžiantį administracijai ir to
liau teikti žemės ūkiui piniginę 
paramą. Sakoma, kad daugeliui 
Atstovų rūmų narių buvę net 

' sunku suprasti, ko jų priimta
sis ūkio įstatymo projektas sie
kė.

Daugelis krašto gyventojų ma 
no, kad dabartinė vyriausybė 
piniginiais išmokėjimais palaiko 
rinkos kainą mėsai, kiaušiniam, 
vaisiams ir daržovėms. Tai yra 
netiesa.

Nuo depresijos laikų iki šiai 
dienai, vyriausybė yra įsikišusi 
palaikymui kainų, taip vadina
miems “pagrindiniams” javams, 
kaip pvz. kviečių, kukurūzų, 
ryžių, vatos, tabako ir riešutų. 
Paskutiniais metais į tą sąrašą 
buvo įrašyti ir pieniniai produk
tai.

Tais laikais ir iki šiai dienai 
federalinė vyriausybė pagrindi
nai šelpė ūkininką, jeigu jis at
viroje rinkoje negalėjo realizuo
ti, kas buvo derama už užaugin
tų grūdų pardavimą. Kitais žo
džiais, vyriausybė ūkininkui mo 
kėdavo tiek, kad jam nebūtų 
nuostolio. Tokiu būdu iki 1962 
metų federalinė vyriausybė bu
vo uždėjus ūkininkams kartu 
su piniginiu užmokėjimu tam tik 
rą auginamų javų kontrolę.

Pastaraisiais keleriais metais 
jaučiama, kad federalinė valdžia 
kitaip atsižvelgia į ūkininko pa
dėtį ir palieka jam pasirinkti, ar 
auginti kiek jis nori be vyriau
sybės lig šiol teikiamų subsidi
jų, ar prisidėti prie vyriausy
bės Kongrese bandomo pravesti 
įstatymo.

Pernai šios programos pra- 
vedimui buvo atsižvelgta į kvie
čių auginimą, bet dabar, jei 
Atstovų rūmų pramatytas įsta
tymo projektas bus Senato svar 
stomas, bus daugiau atsižvelg
ta į medvilnės auginimą, kuri 
pasaulinėje rinkoje mažiau ver
tinama.

Iš pramatytų įstatyme per
mainų ūkininkas neliks nuskriau 
stas. Vidurinis ūkininko uždar
bis per antrąjį šių metų ketvir
tį yra pakilęs iki $4,320. Bet 
eiliniai mokesčių mokėtojai per 
praeitus metus administracijon 
yra įmokėję beveik 5 bilionus 
dolerių ūkio programos palaiky
mui.

Administracija mano, kad nau 
jasis ūkio įstatymo projektas 
mokesčių mokėtojams būsiąs 
pigesnis.

— Buvęs Sovietų premjeras 
Nikita Chruščiovas, pasak dip
lomatinių sluoksnių pranešimo, 
rašo savo atsiminimus. Jis tu
rėtų nepamiršti, kiek jis prisi
dėjo prie sovietų pavergimo Pa 
baltijo kraštų.

— Tarp Indijos ir Pakistano
stiprėjanti politinė ir karinė į- 
tampa. Indai vakar užmušė 42 
pakistaniečius, besibraunančius 
į Kasmirą.

KALENDORIUS
Rugpiūčio 24 d.: šv. Baltra

miejus, šv. Aurėja, Jaunutis, 
Aušrinė.

Rugpiūčio 25 d.: šv. Liudvi
kas, šv. Liucilė, Gilius, Liudytė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
dalinai saulėta, aukščiausia oi o 
temperatūra 80 laipsnių.

Saulė teka 6:08, leidžias 7:34.

Arkivyskupas John Patrick Cody, naujas Chicagos arkivyskupijos 
valdytojas, šiandien oficialiai pradės valdyti šią arkidieceziją po iš
kilmingo ingreso šv. Vardo katedroje.

Chicago iškilmingai sutiko 
naują arkivyskupą Cody

CHICAGO. — “Sveikas, arki
vyskupe Cody!” Tai buvo tūks
tančių asmenų sveikinimas ar
kivyskupui John Patrick Cody, 
naujam Chicagos arkidiecezijos 
valdytojui, atvykusiam vakar į 
Central stotį, Michigan Avė. ir 
11 PI.

Sveikinimo kalbas pasakė vys 
kūpąs Cletus F. O’Donnell, da
bartinis Chicagos arkivyskupi
jos administratorius, Illinois gu
bernatorius Kerneris ir Chica
gos meras Daley. Pastarasis pa
sidžiaugęs arkivyskupo Cody at 
vykimu užimti ganytojo sosto 
Chicagos arkidiecezijoje, pareiš
kė ,jog miestas turi įvairių pro
blemų, ypač darbo klausimą. Me

Šalta Afrikoje
KONTONU. — Šiom dienom 

pačiame karštosios Afrikos cent 
re, vakarų Afrikos krašto Da- 
homėjoje netikėtai atšalo. Šiau
rinių rajonų gyventojai, gelbė
damiesi nuo šalčių, kūrė laužus 
tiesiog trobose. Atšalus padidė
jo susirgimų gripu ir kitomis 
infekcinėmis ligomis. Smarkus 
temperatūros kritimas naktį, 
siekiąs iki 0 laipsnių, Dahomė- 
joje nebuvo pažymėtas jau ke
lerius metus.

Plaukia kosminis laivas Gemini—S
Laivas Gemini — 5 atliko erdvėse bandymą, pakeitęs orbitos kelią.

HOUSTON, Tex. — Kosminio 
laivo Gemini-5, iššauto Cape 
Kennedy, Fla., šeštadienį 9 vai. 
ryto (Chicagos laiku) į tolimą
sias erdves 8 dienų kelionei ap
link Žemę, buvo “sušlubavęs” 
kuras — nesikrovė pakankamai 
elektros į celę. Bet užvakar Ge
mini-5 “elektros jėgainė” pra
dėjusi normaliau veikti ,o va
kar visai gerai veikė.

Atrodo, kad JAV astronautai 
L. Gordon Cooper ir Charles 
(Pete) Conrad, po užvakar die
nos nemigo ir nepilnų valgių — 
pusryčių ir pietų, vakar jau bu
vo gerokai pailsėję ir kelis kar 
tus kalbėjosi su Erdvės Centro 
pareigūnais, įskaitant ir astro
nautą McDivitt. Erdvės Centro 
gydytojai ragina astronautus 
Cooperį ir Conradą gerti daug

ras Daley pareiškė viltį, kad 
naujas arkivyskupas pagelbės 
spręsti šias problemas.

Šiandien naujas Chicagos ar
kivyskupijos valdytojas Cody 
bus įvesdintas į Šv. Vardo ka
tedrą. šias apeigas atliks arki
vyskupas Egidio Vagnozzi, apaš 
fališkasis delegatas Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Apeigos 
bus pradėtos 4 vai. p. p. šv. 
Vardo katedroj.

J— Keliaujantis JAV-bių am
basadorius A. Harrimanas, ne
seniai grįžęs iš “neoficialaus” 
vizito už geležinės uždangos, tu 
ri kitą projektą galvoje. Buvęs 
New Yorko gubernatorius įsiti
kinęs, jog reikia atkreipti dėme 
sį į Kongą, kuriame kurį laiką 
buvę gan ramu. Jis nori susi
tikti su Belgijos užsienio reika
lu ministerių P. H. Spaaku ir 
Kongo vadais. Jis ketina kelių 
dienų bėgyje išvykti į Kongą.

— Nauja Brazilijos vyriausy
bė liūdnai žiūri į darbininkų uni
jų rinkimų pasekmes. Nuo praė
jusių metų revoliucijas unijas 
dar tebevaldo tie patys bosai, 
kurių dauguma turi ryšių su ko 
munistais. San Paulo mieste me 
talo darbininkų unijos pasiūlė 
tik vieną sąrašą, ir tai raudo
nai nudažytą.

vandens (jie tai padarė) ir pa
kankamai valgyti.

Vakar prieš pietus JAV-bių 
Gemini-5 astronautai, susitau
pę kuro, iššovė raketas ir pa
keitė orbitos kryptį, bandydami 
susitikti su paleistu 70 svarų 
satelitu, kuris buvo 477 mylias 
nuo šio kosminio laivo.

Paleidus JAV-bių kosminį lai 
vą Gemini-5 ir atsiradus ten 
elektros krovimo trūkumų. So
vietų žinių agentūra Tass pra
dėjo aimanuoti ir verkšlenti: 
žiūrėkite, kokie tie amerikiečiai 
direktoriai “rizikingi ir greiti”, 
pasiųsdami netinkamai paruoš
tą laivą Gemini-5. Tegul Tass 
pasako, kiek Sovietų Rusijos 
astronautų lavonų skrieja ap
link Žemę.

Vakar amerikiečiai astronau

Laisvasis pasaulis privalo vykdyti 
socialines bei ekonomines reformas

WASHINGTON, D. C. — Jun 
gtinėms Amerikos Valstybėms 
daugiau rodant politinės ir ka
rinės iniciatyvos pietryčių A- 
zijoje, ypač Vietname, tarptau
tinis komunizmas išvystė stip
resnę teroristinę veiklą Pietų 
Amerikoje. Dėl to vakariečiams 
kyla rūpesčių.

Kai Pietų Amerikos kraštuo
se siekiama nugalėti ūkinius sun 
kumus, komunistai bando ten 
kelti neramumus, išvystydami 
savo veiklą. Tai ryšku nuo su
kilimo Domininkonų respubliko
je pradžios. Raudonieji kursto 
neramumus vienu metu įvairiuo 
se kraštuose. Greičiausia komu
nistų veiksmams Pietų Ameri
koje vadovauja ne tiek Maskva, 
kiek raudonoji Kinija ir Kuba 
(bet kubiečių teritorijoje sovie-

Brazzavilles vyriausybė
Kremliaus pėdomis
BRAZZA VILLE, Kongas. — 

Šiom dienom pasibaigė Kongo 
respublikos (buv. prancūzų ko
lonijos) parlamenta nepaprasto
ji sesija. Kongo pariamento at
stovai priėmė švietimo įstaty
mą, numatantį suvalstybinti pra 
dinio ir vidurinio mokslo sis
temas.

Šis įstatymas suduoda dilelį 
smūgį katalikų misijom, kurios 
iki šiol veikė Kongo švietimo 
sistemoje. Įstatyme pabrėžia
ma, kad religiją dėstyti nuo šiol 
galima tik už mokyklų ribų ir 
ne pamokų metu. Privačių mo
kyklų ir mokymo įstaigų pasta
tai suvalstybinami. Vadinasi, ei
nama Kremliaus keliu.

Parlamento nariai taip pat 
pritarė eilei įstatymų, kuriais 
siekiama toliau “stiprinti” eko
nominę krašto nepriklausomy
bę. Buvo priimtas kalnasybos 
kodekso tekstas, kuriame pa
brėžta, kad visi respublikos rū
dynų turtai yra išitminė Kon
go valstybės nuosavybė. Be to, 
priimtas įstatymas įsteigti vai 
stybinę farmacijos prekių par
davimo valdybą, kuri atidarys 
liaudies vaistines respublikos te
ritorijoje.

tai pradėjo manevruoti kosmi
nį laivą Gemini-5, keisdami or
bitos kelią, ir tai pavykę gerai.

Atrodo, kad Gordon Cooper 
ir Charles (Pete) Conrad erdvės 
laivu Gemini-5 atliks aštuonių 
dienų kelionę aplink Žemę, kaip 
buvo numatyta.

— JAV-bių astronautai L. 
Gordon Cooper ir Charles (Pe
te) Conrad, pakeitę Gemini-5 
orbitą, pasiekė numatytą ir įsi
vaizduotą taikinį tolimose erd- 
vėese, skriejant aplink Žemę.

Nauji australų
daliniai P. Vietname
LONDONAS. — Australija 

nusiųs naujus karinius dalinius 
į Pietų Vietnamą.

Šiuo metu Australijos 1,200 
karių yra Pietų Vietname.

Kovos su teroristais, komunistų infiltracija universitetuose ir kitur

tai turi savo karines ir propa
gandines bazes). Toji veikla pa
sireiškia tiek partizaniniais te
roro veiksmais, tiek įtaka bei 
kurstymo veiksmais universite
tuose, profesinėse sąjungose, 
studentų sambūriuose ir poli
tinėse partijose.

Įvykiai Peru respublikoje

Peru respublikoje vyriausybė, 
talkininkaujama kariuomenės ir 
aviacijos, neseniai turėjo ka
riauti su teroristais ir partiza
nų daliniais”. Nors komunistam 
artimų partizanų tarpe būta di
delių nuostolių, tačiau pilietinio 
karo pavojaus Peru valstybėje 
dar nėra pašalintas. Dabar ži
noma, kad komunistų agentai 
buvo suagitavę bežemius Peru 
indėnus, šiuo metu nėra abejo
nės, jog po “partizanų” skrais
te slepiasi komunistai. Kovos 
su teroristais vyksta ir kituose 
Pietų Amerikos kraštuose. Ve- 
necueloje, kur komunistų parti
ja yra uždrausta, teroristai — 
“partizanai” yra įsilieję į 
“Frente Nacional de Liberacion” 
(FNL). šis “frontas” nuolat 
vykdo užpuolimus, ypač nuken
čia Caracaso ir kitų miestų po
licija.

Nusikaltėlių armija Kolumbijoje

Kolumbijoje vyksta džiunglė
se įsikūrusios nusikaltėlių “ar
mijos” užpuolimai — jie nu
kreipti prieš ūkininkus. Esama 
žinių, kad toje “armijoje” da
lyvauja nemaža komunistų. Pa
galiau, apie atentatus prieš vy
riausybę, partizanų kovas prieš 
valdžią pranešama dar iš Brazi
lijos ir Bolivijos. Brazilijos dar
bininkų unijose komunistai to
liau stiprinasi.
Komunistai nesnaudžia mokslo 

įstaigose
Tuo pačiu metu ryški komu

nistų veikla ir universitetuose. 
Komunistų įtaka stiprėja ne tik 
Peru (Limos universiteto rek
torius esąs prokomunistinių pa
žiūrų), bet ir Čilėje, Argentino
je, Urugvajuje ir kituose kraš
tuose. Čilėje sunkiau komunis
tam su propaganda, nes ten yra 
socialinių reformų šalininkas 
prezidentas Frei.

Įvykus Santo Domingo mies
te krizei (Domininkonų respub
likoje), daugelyje kraštų su
rengtos demonstracijos nukreip 
tos prieš JAV. Joms vadovavo

JAV-ių astronautai Gordon Cooper (kairėje) ir Pete Conrad skrieja kosminiame laive Gemini 
Žemę. Gemini — 5 iššautas iš Cape Kennedy, Fla., praėjusį šeštadienį.

ir jose dalyvauja daugumoje 
komunistai. Tik Argentinoje ir 
Urugvajuje demonstracijose da 
lyvavo ir nekomunistų įtakoje 
esančios studentų organizacijos. 
Komunistų infiltracija žymi ne 
tik studentų, bet ir universite
tų (pvz. Buenos Aires, Monte
video) profesorių tarpe. Toji 
įtaka įsiskverbusi ir į kairiosios 
krypties organizacijas ir į pro
fesines sąjungas.

Komunistams suderintai ir

Trumpai iš visur
— Nauja Graikijos vyriausy

bė, vadovaujama premjero Tsi- 
rimokos, uždraudė demonstra
cijas Atėnuose, šiandien 300 
parlamento narių pareikš jo vy
riausybei pasitikėjimą arba ją 
atmes. Tsirimokui, buvusiam 
socialistų vadui, reikia 151 par
lamento balso išsilaikymui val
džioje.

— Egipto prezidentas Nasse- 
ris rugpiūčio 21 dieną išvyko į 
Saudi Arabiją pasikalbėti su 
karalium Faisalu. Jų pasikalbė
jimo tema: bandyti baigti tre
jų metų pilietinį karą Jemene. 
Nasseris išvyko į Saudi Arabi
ją, nes Jemene sustiprėjusi ka
raliaus Faisalo pozicija.

— Raud. Kuiijoje nuo Korė
jos karo laiko liko 21 amerikie
tis, tapę “išverstakailiais”. Ligi 
šiol raud. Kinijoje jų beliko tik 
keturi, kitiem komunistinis gy
venimas apkarto ir panoro grįž
ti į Jungtines Amerikos Vals
tybes.

Mirė Ikeda

TOKIJAS. — Buvęs Japonijos 
ministeris pirm. H. Ikeda šiom 
dienom mirė Tokijo mieste. Pra 
ėjusių metų lapkričio mėnesį jis 
pasitraukė iš premjero pareigų, 
pablogėjus jo sveikatai.

“Neutraliųjų” armijos vadas 
Paryžiuje

VIENTIANE, Laos. __ Maj.
gen. Kong Le, “neutraliosios” 
Laoso vyriausybės armijos vyr. 
vadas, užvakar atvyko į Pary
žių.

— JAV-bių ir pietų vietnamie
čių kariniai lėktuvai vakar bom 
bardavo tiltus ir kitus karinius 
įrengimus Šiaurės Vietname ,a- 
pie 30 mylių nuo raudonosios 
Kinijos pasienio.

tampriai veikiant, paskiri kraš
tai vieningai atsakyti nesugeba. 
Pietų Amerikoje vykstančios dis 
kusijos apie nesikišimo į kito 
krašto reikalus principą, kaip 
tik apsunkina bendro gynybos 
fronto sudarymas.

Laisvasis pasaulis turėtų bent 
dabar subendrinti savo frontą 
prieš komunizmo grėsmę, stip
rinant savo propagandą ir vyk
dant socialines bei ekonomines 
reformas. Dabar pats metas!

Vak. Vokietija stato savo 
srausminių lėktuvų bazę Por
tugalijoje kovos pilotams la
vinti.

— Atstovų rūmų narys Cla- 
rence J. Brown (R., Ohio) mi
rė vakar Bethesda laivyno ligo
ninėje Washingtone. Jis buvo 
72 metų amžiaus.

Romoje steigiamas ‘ 
P. Amerikai skirtas 
slaptas komunistų

centras
ROMA. — Pasak gautų žinių 

iš Šveicarijos, netrukus Romo
je bus atidarytas slaptas ko
munistų centras, kuris bus ski
riamas Pietų Amerikos valsty
bėms drumsti.

To biuro uždavinys būsiąs 
suderinti propagandos bei sub- 
versyvinius veiksmus Pietų A- 
merikos komunistų bei jų šali
ninkų tarpe, teikti nurodymus 
ir pan. Tąjį naująjį Agitropo 
centrą žymia dalimi finansiniai 
parems italų komunistų parti
ja, o jam vadovaus 1908 metais 
gimęs Argentinos dailininkas 
Juan Carlos Costagnino.

Jis yra suvaidinęs rolę 1952 
m., lošiant vėliau uždraustus 
“Pietų Amerikos taikos kongre
sus”, daug kartų yra lankęsis 
raudonojoje Kinijoje ir Maskvo 
je.

Grįžęs iš raud. Kinijos, Juan 
Carlos Costagnino buvo antruo
ju “Argentinos ir Kinijos drau
gystės organizacijos” vicepre
zidentu. Ši organizacija laikoma 
vienu svarbiausiu komunistinės 
propagandos Argentinoje cent
ru.

Esama duomenų, kad Romoje 
steigiamas biuras atsiradęs ne 
be Kremliaus sutikimo.

5 aplink
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Medicare — gydytojas ir ligoniams palaima

Dideli dalykai gimsta maži 
ir bręsta palengva.

Šio krašto federalinės valdžios 
daromų gerovės (welfare) pla
nų didžiausias architektas yra 
šio krašto Under Secretary of 
Health, Education and Welfare
— Wilbur Joseph Cohen. Tai 
52 metų ekonomistas, 25-ti me
tai tarnaująs valdžiai ir penkti 
rhėtai profesoriaująs Michigano 
universitete. Prieš trisdešimt 
mėtų jis padėjo išleisti pirmąjį 
Šbcikl Security įstatymą. Jis 
yra- autorius Kerr - Mills įstaty
mo. Yra pagrindinis tvarkyto
jas dabar išleisto Medicare įsta- 
tyrilb, dabar jis tvarko šio įsta
tymo taisykles.

Suprantama kodėl jį įvairiai 
niekino Medicare įstatymo prie
šininkai — jie jį įvairiausiai pra 
vardžiavo, vadindami nuo 
“črackpot” iki “commust”. A- 
merikos Gydytojų draugija — 
American Medical Association
— trumpiau sakant AMA — jį 
laiko didžiausiu priešininku. 
Mat jis entuziastingai ragina 
valdžią imtis tokios veiklos, kad 
būtų šiame krašte geriausiai su
tvarkyti socialiniai reikalai. Už 
tai jib yra nusivylimas daugu
mai šio krašto konservatorių, 
o tikra palaima šio krašto ne
turtingiesiems ir brangenybė 
American Federation of Labor
— AFL ir Congress of Indust- 
rial Organizations — CIO.

Cik paduodami Cohen pareiš
kimai apie Medicare — kaip 
šis įstatymas paveiks gydyto
ji ir šio krašto žmonių gydy
mą.

Medicare padės suteikti neišsi- 
galineiam geriausią medicinišką 

pagalbą

Šio krašto kongresui priėmus 
Medicare įstatymą .pasibaigė 
AMA devynioĮiką metų vesta 
kova. AMA tvirtino, kad: 1. Me
dicare pakenks laisvai - priva
čiai praktikai; 2. kad Medicare 
bus pirmas žingsnis į bloga pras 
me suprantant socialinę medi
ciną: kad valdininkai ims tvar
kyti gydymo reikalus.

Į tai minėtas Cohen atsako: 
1. Jis nemano, kad Medicare y- 
ra pirmas žingsnis į socialinę 
mediciną, nors yra tikras da
lykas, kad didėja visuomeninė 
parama žmonių gydymui. 2. Tas 
geriausias įgalinimas Amerikos 
gydytoją suteikti geriausią ser
gančiajam medicinišką pagalbą 
apsaugo jį nuo valdžios parei
gūnų įsikišimo.

AMA ir pavieniai gydytojai
— įskaitant ir kai kuriuos mū
siškius — mėgino gąsdinti žmo
nes, milijonines dolerių sumas 
propagandai išleidžiant, kad Me
dicare nėigiamai paveiks sergan i 
čiųjų gydymą šiame krašte •— 
o čia jau esąs geriausias gydy
mas pasaulyje, todėl Medicare 
įstatymas .nesąs reikalingas.

Į tai Cohen atsako: 1. Iki šiol 
šiame krašte daugelis žmonių, ‘ 
ypač senesniųjų, negalėjo gauti Į 
tokio gydymo, koks jiems tik- j 
rai reikalingas. 2. Medicare į- į 
statymu bus atlyginama už mi
nėtą senesniųjų gydymą — tai 
skatins geriau ir teisingiau gy- , 
dyti minėtus gydymo reikalin
gus, o dabar tinkamo gydymo 
negaunančius amerikiečius. 

Gydytojai ir kontrolės komitetai

AMA mėgino gąsdinti žmo
nes, kad Medicare įstatymas ne
suteiks gydytojams svarbiausio 
vaidmens žmonių gydyme. Į tai

Cohen atsako: 1. Vykdant Me
dicare įstatymą gydytojas bus 
daugiau negu centrinis asmuo; 
be gydytojo centrinėse pareigo
se šis Medicare įstatymas nega
lėtų veikti — tada sergantysis 
nepatektų ligoninėn ir negautų 
reikiamo gydymo. Medicare gali 
veikti tik tada, kai gydytojas 
guldo sergantįjį ligoninėn ir 
iš jos jis išrašo, kai jis 
sergantįjį gydo ligoninėje, sa 
varne kabinete ir ligonio na
muose; 2. Medicare įstatyme 
visiškai nėra numatyta, kad 
valdžia turėtų bet kokios teisės 
kištis’ į mediciniškus reikalus; 
nurodant ką gydytojas gali ir 
ko jis negali savam pacientui 
suteikti.

Medicare įstatymo priešinin
kai tvirtino, kad valdžia kišis 
į šio krašto žmonių gydymą ir 
dėl to šiame krašte medicina 
smuksianti. Į tai Cohen atsako: 
1. Medicare įstatymas numato, 
kad kiekviena ligoninė, kuri no
ri gauti iš valdžios lėšas už gy
dymą, pagal šį įstatymą, turi 
turėti iš gydytojų sudarytą kon 
trolinį vienetą — utilization re- 
view committee. To iš gydyto
jų susidedančio vieneto - komite
to pareigos yra suteikti apylin-1 
kės gydytojams (o ne valdžiai) 
atsakomybę už tinkamą ligoni
nėj žmonių gydymą.

Pasiskaityti: Medical World 
News, August 6, 1965.

TEISINGA PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK — 
SVEIKESNIS BŪSI

Mažas kraujospūdis — inkstams 
mirtis

Klausimas. Ar tiesa, kad turint 
labai žemą kraujospūdį, inkstai 
nustoja veikę?

I
Atsakymas: Tiesa ir netiesa, 

— tai priklauso kokį spaudimą 
Tamsta laikai labai žemu. Pana
šiai esti su pulso skaičiavimu.— 
Vienas žmogus pulsą 70 per mi
nutę laiko labai žemu ir bėga 
pas gydytoją teirautis, kodėl jo 
pulsas taip žemas — kodėl ne 
90. Taip ar panašiai žmonės gal 
voja ir apie savo kraujospūdį. 
Vienam jis 120 jau žemas at
rodo, o kitam — 170 dar neper- 
cukštas. O tikrumoje yra taip: 
nesirūpinkime kraujospūdžiu, 
kai jis nėra žemesnis už 105 
(sistolinis) ir neaukštesnis už 
145. Diastolinis spaudimas svei
ko žmogaus yra neaukštesnis

Alvudo kultūrinių penktadienių metu gražiai praleidžiamas laikas. 
Čia žiūrovai Žolinės šventės išvakarėse klauso Menuhino išpildomos 
smuiku Ave Maria. Nuotr. Inž. Slaboko

už 90. mm Hg.; žemoji tokio 
kraujaspūdžio riba yra 60 mm. 
Hg.

Krintant sistoliniam kraujo
spūdžiui iki 80 mm Hg. ar že
miau žmogus alpsta — jo sme
genys, inkstai ir kiti organai 
negauna pakankamai kraujo. 
Tada tokie organai nedirba kaip 
reikia. Tada inkstai nekošia šia 
pumo ir nesimaitina kaip rei
kiant. Ilgiau užsitęsįs šokas — 
kraujagyslių suglebimas paken
kia inkstams, smegenims ir vi
siems kitiems organams. Sme
genys ir inkstai, kaip labai jaut
rūs organai vieni iš pirmųjų 
nukenčia.

Augaliniai augalai nekalti dėl 
proto defekto

Klausimas: Ar tiesa, kad vi
są laiką naudojant skystus au
galinius riebalus (aliejus), ga
lima gauti protinius defektus?

Atsakymas: Ir tiesa ir ne— 
tai priklausys, kaip tamsta mai 
tiniesi. Jei tik vien minėtais 
riebalais misi—mirsi, dar prieš 
išprotėdamas. O jei minėtus 
riebalus vartodamas maitinsiesi 
balansuotu maistu — valgai mė
sas, varškę, sūrius, žuvį, paukš
tieną, daržoves, vaisius ir mil
tinių su krakmoliniais valgiais 
nevengi — tai nesirūpink: val
gyk du valgomu šaukštu auga
linių riebalų paroje — geriau
siai Safflower Oil ir sėmenų alie 
jaus. Į kaimynų kalbas ne
kreipk dėmesio. Kitokių riebalų 
dar gausi pakankamai iš liesos 
mėsos — tai užteks jų. Priešin
gai, jiems išaiškink čia tamstai 
pateiktą medicinišką teisybę.

rai gydaisi — tik reikia visas 
trejas duris užrakinti, o ne 
vien tik dvejas, jei nori, kad 
namas nuo vagių būtų saugus: 
reikia visapusiškai teisingai gy
dytis. Sėkmės!

PARTIJOS BALSAS PRIEŠ
“RĖKSMINGĄ” SPAUDĄ 
Maskvos “Pravda” liepos 27

d. vedamajame pasisakė už ra
mesnį spaudos toną ir prieš ne
sugebėjimą kaip reikiant anali
zuoti faktus ir skaičius, paro
dyti jų esmę. Pagal “Pravdą”, 
daug sovietinių laikraščių “ne
siliauja spausdinę paviršutiniš
kus, paskubomis parašytus 
straipsnius ir korespondencijas, 
kur gyvenimo reiškinių analizė 
pakeičiama sausu, protokolinių 
atskirų faktų išskaičiavimu, į- 
vairiausių rodiklių ir skaičių rin 
kiniais”. Laikraštis laiko nenor 
maliu reiškiniu, kad kai kurie 
laikraščiai, žurnalai (dar ir ra
dijas su televizija) “kai kada 
vaikosi pigios sensacijos, rėks- 
mingumo, kartais nuslysta j 
sentimentalų ašaringumą, į vai
kymąsi”.

“Pravdos” pastabos reiškia

illllllllllllllllfililllllIII!......Illliliiiiiiiiini
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS, Sav. 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 

Tune-ups ir Motorų remontas
5759 So. VVestern Avenue

Kampas 58th Street 
Telefonas PRospect 8-9533

lillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

partijos polinkį grįžti prie sau
so/ skaitytojams nepaprastai 
įgrisusio, spaudos tono. Chruš
čiovo žentas Adžubėjus, savo 
metu buvęs “Izvestijų” redak
torium, kaip tik buvo palinkęs 
į gyvesnį redagavimo būdą. 
,(E.) ___  . .

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezistas 

Aparatai-Protezai, Med. ban
| dažai, Spec. pagalba kojom? 

(Arch Supports) ir t. t.
ORTHOPF,DIJOS TECHNIKOS LAB 
2850 VV OSrd St, Chicago 29. IU. 

Tel. PRospect 8-5084 
Vai. 9-4 lr 8-8. Šeštad. 9-1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES Ht 

GERKLfiS LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 19—12 vai. lr 7—9 v 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-822# 
telef. IVAlbrook 6-6076

Re#. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Cratvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti MI 8-0001

Ofisas 8148 VVest OSrd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Resid.: 8241 VVest 66th Plaor 
Tel.: REpublic 1-7888

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 lkl 8; tre 
Čladlentals uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 lkl 8 va!

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGO

2801 VVeet OSrd Street 
Kampas 68-čloa lr California 

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

rečlad lr kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 470-4042 

Resid. tel. VPAlbrook 6-304S

OB. C. K. BOBELIS
Inkstų lr šlapume, takų chirurgija

TeL 695-0588 — Elgin
425 No Liberty Street,

Route 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

Tel ofiso HE 4-684#, res. 888-2285

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 VVeat 7 Ist Street 
Vai.: pirm., ketv 1-4. vakar. 7-9 
antr., penkt. 1-6, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.

Tel. ofiso HE 4-6768; res. HI 5-8221

DR. S. Ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika lr Alergija 
2751 West 51st Street 

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 1-9. 
vai., penktad. Iš v. r. lkl 9 v. v., 
šeštad. 10 v. r. Iki 1 v. popiet t tr v .apo u-ntoOp -
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Ofiso 786-4477; Rea. PR 8-0B8O

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
SPECIALYBE — NERVŲ IR

EMOCINES I.IGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 

644# So. Pulalskl Road 
Valandom nagai susitarime

Rea. GI 8-0878

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
8182 So. Kedzie Ave., VVA 5-2670. 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001
Ofiao HE 4.1414, R«a, RE 7 6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė akušerija lr moterų Ilgos
2454 VVest 71st Street

(71-oa lr Campbell Ave. kampas)
Vai : kasdien I—8 lr 8—8 vai 

Sešt. 12—8 v. p. p 
Trečiadieniais uždaryta

vak

Ofleo tel. PR 8-2220 
Namų — rez. PRospect 8-#081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
VAIKU LIGOS

1686 We«t <8rd Street 
Pirm., antrad., ketvirt. lr penkt.

nuo 11 lkl t vai. ir nuo 4 lkl 7 v. v. 
Šeštad. nuo 1 lkl 4 vaL

Tel. ofiao PO 7-6000, res. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 VVest Marųneite Road
Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. pagal 
susitarimų, išskyrus trečiadienius, už 
daryta.

OR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28, III 

Tel.ef. ofiso: PUllman 6-6766 
Namų: BEverly 8-8*46 

Prlim. vai.: kasdien fl-8 v. v. šešt
’•> o P lr treč utdarvta

Tel. ofiso PR 6-7800; Namų #26-76#%

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue 

Valandos: 1—» p. B.
_________ Išskyrus trečiadieni

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4807 South Kedzie Avenue
Tik pirmadieniais lr ketvirtadieniais 

VAL.. nuo 2 Iki 7 vai vau.
Aptarnauja tik senuolius paclent.ua 

______ Naujų nebepriima.

TEL. 428-2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 
9760 S. Kedzie Ave.

oenk(„,iPlrcmad-’ a?,trild- ketvirtad. U
šešt v ./-.J.' lkl 9 v- v- T"*- b sėst. 8 y, r. jkl 3 v popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDINfiS LIGOK 

2745 Wee. 39th Street
Priešai. Sv. Kryžiaus ligonine 

VAU: Pirmad., antr. ketv9 1W 11 v. ryto Ir nu"’6-8P v “ 
,,DU0 2'4 Trečiadieniais 1kitu laiku susitarus telefonu:

____7’eief- REpublic 7-2200.

DR. ANT. Rudokas, Opi.
Tikrina akis lr pritaiko akinius 

keičia stiklas lr rčmua 
4455 S. California Ave., YA 7-73HJ

Alvudo kultūriniam penktadieny 
Zilvytė Karpickaitė deklamuoja 
Maironio poeziją ir poeto Vėžio 
“Karžygio mirtis.”

Nuotr. inž J. Slaboko

Seni pakenkimai sukelia naujas 
bėdas

Klausimas: 1954 m. vinimi 
smarkiai įsidūriau (užsistojau) 
koją. šlubavau daugiau kaip 
metus. Praėjo. Po aštuonerių 
metų tos pačios kojos užkulnis 
ėmė skaudėti. Dabar skauda 
kartais daugiau, kartais mažiau. 
Ar gali tas skausmas būti nuo 
jsidūrimo, o gal artritas. Prašau 
patarti, kaip gydytis. Mirkau 
karštame vandenyje su Epsom 
salt, kartais imu Bufferin tab
lečių. Ar galiu šitaip gydantis 
turėti sveiką koją, ar ką kitą 
daryti?

Atsakymas: Tamstai būtinai 
reikia daryti tik tai, kas reikia 
ir taip kaip reikia. Pir
miausia kreipkis pas gydyto
ją — geriausiai kaulų — raiš
čių ligų žinovą (orthopedą); 
Chicagoje jų yra du: gyd. Zig
mas Rudaitis ir gyd. Alvina ša- 
banienė. Jų adresai yra telefo
nų knygoje. Būtinai reikės pa
daryti kojos X-Ray nuotrauką 
ir kai kuriuos kraujo tyrimus. 
Po to gydytojas žinos, kaip elg
tis. Tamstai bereiks tik pildyti 
gydytojo nurodymus. Senas už- 
gavimas gali po daugelio metų 
atsiliepti — nusilpusioj dėl už- 
gavimo vietoj gali labai rimti 
negalavimai vystytis. Bakteri
jos per padūrimą kojos galėjo 
laikinai, nors ir ilgam laikui, 
būti užblokuotos, o progai pasi
taikius — po aštuonerių metų 
— gali įvairiopas uždegimas 
vystytis ar bet koks gedimas 
kaulų bei raiščių prasidėti. Ge

| ■ | ITT T \f * RADIO (LIETUVIAI)I | .v. gav. DAN LIUTIKAS 
TAISYMAS yra mūsų SEPECIALYBfi. VISŲ GAMYBOS e 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS 

2412 VVEST 71ST ST. CHICAGO, ILL, 60629. TEL.: 471-2446

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
VAL.: kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad 
lr šeštad. tik susitarus.

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS
5540 So. Pulaski Road

Pirm., antr., ketvirt,, ir penkt. nuo 
2—< tr 6—9 lr pagal susltarlma

FRANK’S T. V. & RADIO, Ine.
8240 S. HALSTED ST. Telef.: CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS ER TAISYMAS 

ORO VfiSINTUVAI — AIR CONDITIONING

Tel. REliance 6-1811
DR. VVALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8925 VVest 59th Street 
Vai.: Pirmad., antrad., ketvirtad. lt 
penktad. nuo 12—4 p. ,p„ 6:80—8:80 
vai. vak. Šeštad. 12—4 vai., trečiad 
uždaryta.

212
current dividend

5%
on investment bonus

DIVIDENDŲ MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
metų Investavimo bonus mokama 4)4% dividendų kas pusmeti ir 

dar Išmokame po 14 % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus. 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
4071 ARCHER AVENUE. CHICAGO 82, ILLINOIS 

Valandos: Pirmad., Antrad., Penkt. Ir Šeštad. 9 v, r. — 4:80 p. p. 
Trečiad. uždaryta: Ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v.

Už 1

IO5 BUICK’AI

Jei norit tikro bargeno, tai pamatykit asmeniškai DAN KURAITĮ. 
Jisai dežūros savo įstaigoj kol išparduos visus 105 Buick’us. 

“Buick’as lietuviškas automobilis.”

MILDA BUICK, INC.
Telef. — LAfayette 3-2022 

907 VVest 35th Street, Chicago, Illinois, 60609
SS

Tel. ofiso Ir buto Olymplc 2-416#

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 VV. 15th Street, Cicero 

Kasdien 1—8 vai. lr 6—8 vai. vak
Išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 lkl 4 popiet
(Atostogose iki rugpiūčio 15 d.)

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi

KŪDIKIŲ Ir VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTfi

MEDICAL BUILDING
7166 South Western Avenne 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. lr nuo 
6 v. — 8 vai. vakare Trečiad. nuo 
ll vai. ryto — 1 v. p. p., šeštad 11 
vai. ryto lkl 8 vai. p.p.

Ofiso tel. RE 7-1168 
Res. tol. 282-2#!#.

Ke«. te,. PR e„fl7M

DB. L SEIBUTIS
‘.bei., ir Alapnmo uk-

chirurgija
Ofisas: Naujas adresas: 2464 
71st. St (71-os lr Campbell Avenie 
kampas), tel. 776-2880.
______Valandoe pagal ausltai-imą

0R. J. J. SIMONAITIS ^
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas; 4255 VV. 68rd Street 
Ofiso tel. REliance 6-4410
Rea. tel. GRovehill 0-0017

Valandos pirm. lr ketv. nuo 12 Ik/
? V‘ Pi ,r nuo 7 lkl 8 antr
lr penkt. nuo 12 lkl 2 v. n. p b 
vakarais pagal susitarimų..

Offlso telef. CLiffside 4.28ku 
Resid. telef. YVAlbrook 6-80##

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir specialiai
chirurgija

4644 So. Ashland Avenae
Valandos kiekvieną diena 8__ 4 u

6—8 vai. vak. Trečiadieniais lr sak
ssSK aisa yy

DB. VYT. TAUBAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS ,

Ofisas ir rea. 2652 VV. 59th St.
TeL PRospect 8-1228 ar PR 6-6»7t 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. b 
penkt.. nuo 2 lkl 4 lr nuo 6 lkl A 
v. v. Sešt. 2—4 v. popiet lr kitu lai- 4 
ku — pagal susitarimą.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVeet 71st Street 
Telefonais HEmlock 6-3545

(Ofiso ir rezidencijoB) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso PB 8-7778, Rez. PR 6-4788

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 VVest 63 str.
Valandos: pirmad. ketvirt. 5—8 

antrad., penkt.
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Prie ko privedė

RIBBENTROPO - MOLOTOVO 

SUTARTIS
Antrojo Pasaulinio karo ir 

taip pat Lietuvos istorijoj va
karykštė diena, būtent 1939 
m. rugpiūčio 23-čioji — yra 
pažymėtina. Tą dieną buvo su
daryta slapta ir konspiracinė 
sutartis tarp raudonojo Sovie
tų Rusijos diktatoriaus Stali
no ir naciškosios Vokietijos 
fiurerio Hitlerio. Galima drą
siai sakyti, kad toji sutartis 
davė pradžią antrajam Pasau
liniam karui.

Po šios sutarties Hitleris pa
sidarė drąsesnis pradėti ‘karą, 
nės nepuolimo sutartis ibent 
kai kuriam laikui užtikrino, 
kad Sov. Rusija neišeis į karą 
prieš Vokietiją. Tuo būdu Sta
linas lygiai taip yra kaltas dėl 
pradėjimo antrojo Pasaulinio 
karo, kaip ir Hitleris.

Ši sutartis yra vadinama 
Ribbentropo - Molotovo sutar
tim, neg tuodu vyrai ją sudarė 
ir pasirašė, kaip Vokietijos ir 
Rusijos užsienio ministeriai. Iš 
jos teksto matome, kad Sta
linas turėjo nemažesni apeti
tą praryti kiek galima daugiau 
svetimų teritorijų ir pražudyti 
visą eilę laisvų ir nepriklauso
mų tautų, kaip ir Hitleris.

*
Be kitko, Ribbentropo - Mo

lotovo sutartimi naciškoji Vo
kietija ir bolševikiškoji Rusija 
nutarė pasidalinti Lenkiją ir 
Pabaltijo valstybes. Lenkija 
turėjo būti suskaldyta, Latvi
ja ir Estija buvo skirta Rusi
jos dominacijon, o Lietuva ori
ginaliai privalėjo atitekti Vo
kietijos kontrolei. Bet po su 
virš mėnesio po tos sutarties 
pasirašymo, būtent rugsėjo 28 
d., padaryta sutartyje nauja 
provizija ir Lietuvą priskiriant 
Sovietų Rusijos įtakų sferon. 
Vokiečiai, Maskvos spaudžia
mi, Lietuvą išmainė į Lenkijoš 
provinciją Liubliną (kuri jau 
būvi sovietų užgrobta) ir už 
pusaštunto milijono dolerių 
auksu.

*
Lietuvos vyriausybė, nuta

rusi laikytis neutralumo, nesi
dėjo nei su Mišk', a nei su Ber
lynu. Ji atmetė Ribbentropo 
pasiūlymą pulti Lenkiją ir at
siimti iš jos savo senąją sos
tinę Vilnių. Lietuva šiai pa
gundai nepasidavė. Jos vyriau
sybė pareiškė, kad ji sieks Vil
niaus atvadavimo, bet sieks ne 
karo, bet taikingomis priemo
nėmis. Del to naciai Lietuva 
“nebesidomėjc”, todėl ir ją, 
kaip Latviją ir Estiją “pave
dė” Sovietų globai.

Tuo būdu Lietuva, atsisa
kius išeiti i karą prieš Lenki
ją, tuo metu išvengė Vokieti
jos protektonato, atsidūrė So
vietų Rusijos kruvinose ran
kose.

*
Paskatinta Ribbentropo - Mo 

lotovo sutartimi, rugsėjo 1 d. 
Vokietija be jokio įspėjimo, be 
formalaus karo paskelbimo 
visa savo karine jėga užpuolė 
Lenkiją. Pagal Ribbentropo -

Moiutovo sutartį, rugsėjo 17 d. 
Sovietų Rusijos karinės jėgos 
atėjo Vokietijai į talką, savo 
karinėmis jėgomis užpuldama 
Lenkiją. Tai buvo slaptosios 
ir konspiracinės sutarties vyk
dymo pradžia.

Netrukus, būtent 1939 m. 
rugsėjo 26 d. pradėta toliau 
vykdyti Maskvos - Berlyno su
tartį. Molotovas pasikvietė į 
Mask\ ą Lietuvos atstovus ir 
jiems pasiūlė naujai peržiūrėti 
Lietuvos Sovietų santykius.

*
Tų pačių metų spalio 2-10 

d. derybose Lietuva buvo pri
versta sudaryti ir pasirašyti 
naują “bendrinės pagalbos” su 
tartį. Vadinas, prie nepuolimo 
sutarties pridėtas dar vienas 
“stiprus punktas”, pasižadant 
viena antrai padėti, jei bet ku
ri jų — Lietuva ar Sovietų 
Rusija būtų užpulta. Lietuvos 
“apsaugai” Maskva pasiūlė sa
vo kariuomenės bazes įsteigti 
Lietuvos teritorijoj. Taip ir 
buvo padaryta. Lietuva, kaip 
atrodo, kito kelio nebeturėjo. 
Ji buvo priversta svetimos val
stybės karinius dalinius įsileis
ti į savo teritoriją, nes tai, 
Maskvai tvirtinant, “buvo rei
kalinga” jos pačios “apsau
gai”. Tačiau, kaip vėliau pa
aiškėjo, tai buvo agresijos į 
Lietuvą pradžia ir Ribbentropo
- Molotovo sutarties vykdymo 
tolimesnė eiga.

*
Tiesa, 1939 m. spalio 2-10 

d. sutartimi Vilnius grąžina
mas Lietuvai, bet mums, A- 
merikos lietuviams, atrodė 
(taip ir buvo pasakyta šio dien 
raščio vedamajame straipsny), 
kad “Lietuvai tenka Vilnius, o 
L '•luva su Vilnium teks Sovie
tų Rusijai”, nes buvo aišku, 
ko sieke Maskva.

Jau 1940 m. balandžio pa
baigoje Lietuvos atstovas iš 
Maskvos raportavo savo vy
riausybei, kad “Sovietų Ru
sijos - Lietuvos susitarimo ke
lią perbėgo juoda katė”. Mask
va provokuoja. Ji apkaltino 
Lietuvos vyriausybę Sovietų 
Rusijos kareivio pagrobimu iš 
jos karo bazės Lietuvoje, ko 
nieko panašaus nebuvo. Kadan 
gi tai buvo provokacija ir pre
tekstas užpulti ir okupuoti Lie
tuvą, jos vyriausybė, aišku, 
nepajėgė įtikinti Maskvą, kad 
apkaltinimas neturi pagrindo.

Viso to pasekmėje — 1940 
m. birželio 14 d. Maskvos ulti
matumas Lietuvai, o birželio 
15 d. jos okupacija.

Tai buvo 1939 m. rugpiūčio 
23 d. pasirašytos Ribbentropo
- Molotovo sutarties išdava. Ši 
sutartis ir jos vykdymas abu
- Hitlerį ir Staliną pasodino 
tarptautinių kriminalistų kė
dėn.

Nemažesni kriminalistai yra 
dabartiniai Maskvos despotai, 
nes jie nedaro žygių atitaisyti 
Stalino kriminalinius aktus Lie 
tuvai ir kitoms Sovietų pa
vergtoms tautoms.

Helikopteriais gelbstimi sužeistieji marinai kautynėse prie Chu Lai, kur komunistai prarado kelis šimtus 
vyrų.

Tuščiažodžiavimas apie nusiginklavimą
Genevoje šnekama apie branduolinių ginklų varžymą, bet neieškoma būdų 

nusiginkluoti

JAV pasiūlė Sovietams Jung
tinių Tautų priedangoje atnau
jinti pasitarimus branduoli
niam apsiginklavimui varžyti. 
Liepos mėn. viduryje prasidėję 
pasitarimai Genevoje įstrigo 
keliais požiūriais. Jungtinės Tau 
tos sukvietė pasitariman ne vi
sus branduolinių ginklų gamin
tojus bet tik kai kuriuos, kurie 
šneka apie kitų apsiginklavimo 
varžymą, tačiau patys nelinkę 
nusiginkluoti. Kinija ir Prancū
zija ir eilė kitų valstybių, tu
rinčių branduolinius ginklus, pa
sitarimuose nedalyvauja. Bur
iuos, Meksikos ar Nigerijos da
lyvavimas, vien todėl, kad šios 
šalys buvo išrinktos JT nusi
ginklavimo komisijon, nieko ge
ro nežada.

Svarbiausieji branduolinių 
ginklų gamintojai nesusišneka

JAV užsimojo sukviesti pasi
tarimą nustelbti nesėkmei tai
kos deryboms Vietnamo klausi
mu pradėti. Sovietų atstovas 
Semion Carapkinas. ką tik pra
dėjus šnektas Genevoje, šovė į 
jautriausią vietą — nustokite 
kariauti Vietname, tuomet mes 
galėsime pasirašyti susitarimą 
branduolinų ginklų suvaržymui. 
Antrasis jo puolimas taikytas į 
Šiaurinio Atlanto santarvę, kuri 
šiuo metu pergyvena tarpusa
vio trintį. JAV bandė ne tiek 
gintis, kiek visus klausimus 
švelninti, kad Sovietams įsitei
ktų. Anglijos atstovas nurodė, 
kad santarvėje tebusiančios dvi 
valstybės: JAV ir Anglija, ku-

bes, bet per esamas organizacijas 
ir jų atstovų bendrus pasiinforma- 
vimus su Vliko vadovybe.

Tos pastabos tesiekia vieno: ma
žiau organizacijų, daugiau darbo.”

GEDIMINAS GALVA

rios įsipareigosiančios branduo
linius ginklus varžyti. Šis pareiš 
kimas sukėlė nusistebėjimą ne 
tik Prancūzijoje, bet ir santar
vės kitose valstybėse, kurios 
neturi branduolinių ginklų. Jos 
susirūpinusios kelia klausimą: 
e r JAV ir Anglija imsis ginti 
vakarinę Europą nuo užpuoli
ko?

Didžiųjų valstybių pastangos 
apsiginklavimui

Gen. Leslie Groves, kai 1945 
m. vykdė Manhattan projektą, 
pranašavo, kad Sovietai turėsią 
branduolinius ginklus tik po 20 
metų. Jie padarė pirmą bran
duolinį bandymą ,1949 m. Nuo 
to meto prasidėjo branduolinio 
apsiginklavimo varžybos, kurias 
anuo metu didžiosios valstybės 
skatino, o nūnai šneka apie 
branduolinio ginklo varžymus. 
Tiksliai nežinome, ar Sovietai 
talkininkavo Kinijai branduolinę 
jėgą pasigaminti. JAV pasirašė 
37 sutartis, suteikė net 26 vals
tybėms priemones branduolinei 
energijai gaminti, perleido ura
nijaus žaliavas ir 7 tonas gry
no uranijaus. J. F. Kennedy už
tikrino, kad Indija ir Izraelis 
galėsią gaminti branduolinius 
ginklus po kelių mėnesių.

Williams C. Foster, direkto
rius JAV ginklų priežiūrai ir 
nusiginklavimo reikalams, JAV 
delegacijos pirmininkas Gene- 
vos pasitarimuose, straipsnyje 
“Nauja ginklų priežiūros ir nu
siginklavimo linkmė” (š. m. lie
pos mėn. Foreign Affairs) nu-

zodo tris priežastis pasitarimui 
kviesti, neturėjimas vilties susi
tarti dėl nusiginklavimo, bran
duolinio apsiginklavimo išpliti
mas ir Kinijos įsijungimas. Ilgą 
straipsnį jis baigia, kad bran
duolinio apsiginklavimo varžy
mas nesusilpninsiąs, bet sustip
rinsiąs Šiaurinio Atlanto san
tarvę. Šią išvadą jis palieka be 
paaiškinimo.

Branduolinis apsiginklavimas

Šiuo metu nusiginkluoti nėra 
vilties. Branduolinis apsiginkla
vimas, jei leidžia krašto ūkinis 
pajėgumas, vykdomas net ma
žuose kraštuose pvz. Izraelyje, 
Pietų Afrikoje, Švedijoje, nekal
bant jau apie vakarinę Vokieti
ją, Japoniją, Kanadą ar Indiją. 
Ar Genevos pasitarime priimtas 
nutarimas sustabdyti branduo- 
Lnės jėgos bandymus vykdys 
minėtos valstybės? Vargu. 
Kiekvienu atveju jos išsisuki
nės.

Didžiosios valstybės siekia 
savo tikslų. Jos norėtų kitus nu
ginkluoti, o savo branduolinį 
apsiginklavimą sustiprinti. Ku
rias priemones jos gali panau
doti pvz. Kinijos branduoliniam 
apsiginklavimui sutrukdyti? Su 
ja nesantykiaujama, jos į pasi
tarimus nekviečiama. Ar vals
tybės, kurios šiuo metu ruošiasi 
branduolinį ginklą gaminti pa
klus didžiųjų valstybių nutari
mui, joms neužtikrinus saugu
mo? Nesikišimas į valstybės vi
daus reikalus, kuriuo ginasi di
džiosios valstybės, gali būti pa
naudotas ir mažųjų valstybių 
branduolinio apsiginklavimo 
kvaitulyje, kai baimė nustelbia
protą.

Spaudoj ir gyvenime

MAŽIAU ORGANIZACIJŲ, DAUGIAU 
DARBO

Pastaruoju metu Vliko vadovybė 
yra užsimojusi organizuoti įvai
riuose kraštuose savo atstovybes. 
Dėl šio užsimojimo reiškiama įvai
rių nuomonių. “Darbininkas” šiuo 
reikalu šitaip rašo:

“Suprantamas yra Vliko noras 
turėti savo tinklą. Bet supranta
mas ir abejojimas, ar tai nebus 
šalia dešimties esamų bendrų or
ganų dar naujas, vienoliktas? Ar 
tai nebus organas su tais pačiais 
asmenim, kurie ju dešimtyje kitų 
organų posėdžiauja? Posėdžiai ir 
posėdžiai, kurie atima laiką rea
liam ir konkrečiam darbui. Orga
nizacijų organizavimas ar nėra 
virtęs liga, iš kurios kyla organiza
cijų kaip ir spaudos organų in
fliacija? Ar nebūtų prasmingiau,

darbui, kuris turėtų tiesioginės 
reikšmės Lietuvos laisvės klausi
mui garsinti? Juk šios rū-’ies dar
bais Vlikas negali pasigirti net ir 
šiais pavergimo sukakties metais.

Pirminis Vlikas Lietuvoje buvo 
reiškęsis kita technika. Savo su
tarimus vykdė per jame dalyvau
jančias grupes ir organizacijas. 
Ši technika galėtų būti dėmesio 
verta ir dabar. Kad nusistatymas 
konkrečiais laisvės klausimais bū
tų vieningas ir pavirstų sąjūdžiu, 
jis galėtų būti populiarinamas per 
Vliką sudarančių grupių padali
nius atskiruose miestuose: per ga
jausią ir gausiausią organizuotą 
vienetą — bendruomenę, kurios 
stebėtojas dalyvauja Vliko veiki
me. Ryšys tarp Vliko ir masės ga-

jei ir Vlikas savo jėgas skirtų lėtų eiti ne per atskiras atstovy-

PRANAS DAILIDĖ

TREMTIES KELIAIS

— Bene bus jis buvęs karo attachė, — pagalvo
jau aš.

— O Suomijos ministerį Paliną gerai pažino jot? 
paklausė jis.

— Kaip gi, — sakau aš, — nors jis turėjo rezi
denciją Rygoje, bet buvo akredituotas ir Lietuvai, ir 
dažnai Kaune lankydavosi. O kai aš buvau paskirtas į 
Rygą, beveik nuolat su Palinu susitikdavau.

— Tai jūs esat tas pasiuntinys Dailidė, kurs 
1940 metų žiemą suvedė Suomiją ir Sovietų Sąjungą 
prie derybų stalo? — staiga kreipėsi jis į mane.

Aš net krūptelėjau.
— Nejaugi jie dabar mane gali už tai nubausti? 

— kai kokia adata smilktelėjo man mintis į galvą.
— Bet faktas vokiečiams tur būt žinomas, — gal

vojau aš. — Suomiai savo politikoje tuomet dairėsi į 
Berlyną, ieškodami pagalbos. Tai naciai žino ir ne
skelbtas jų karo su bolševikais užbaigimo smulkmenas. 
Kitaip ir nesiteirautų. Užsiginti gali būti net pavojinga.

— Taip, — nedrąsiai atsiliepiau aš. — Su Helsin
kio žinia aš tuomet per polpredą Zotovą Rygoje įkal
bėjau bolševikams, kad jiems būtų didesnis objektas 
propagandai iš karo užbaigimo su Suomija, negu iš 
Vilniaus grąžinimo Lietuvai.

Generolas nusijuokė.
— Gerai nutaikėte psichologiškai, — padarė jis 

savo išvadą.

DRAUGAS, antradienis, 1965 m. rugpiūčio 24 d. 8

LIETUVA DABAR
Laiškai ir siuntiniai — komunistams rakštis

ST. BŪK IENE, 
buvusi Sibiro

Lietuviai turi daug giminių 
r pažįstamų užsieniuose ir su 

jais susirašinėja. Lietuvon atei
na iš užsienio daug laiškų ir ad
resatai juos gauna. Bet pasi
taiko, kad vienas kitas laiškas 
ir prapuola. Atsiduria, kur rei
kia. Kartais praeina laiškas į 
užsienį ir nepatikrintas. Kar
tais pasitaiko, kad laiškai būna 
subraukyti ir vietomis užtepti,
kad net negalima perskaityti 
Paskutiniu laiku išbraukymų 
jau nebuvo.

Luiškai nepageidaujami

Gaunamus iš užsienio laiškus 
sovietų valdžia tikrina, fotogra
fuoja ir kopijas sega asmeniš- 
kosna bylosna. Man išvažiuo
jant pareikalavo dukters laiško 
ir jo negrąžino. Matomai, lygi
no rankraštį su turimomis kopi
jomis ir dėl visko pasiliko.

Tuos žmones, kurie turi už
sienio kraštuose giminių ir su 
jais susirašinėja, komunistinė 
valdžia skaito nepatikimais. To
kiems neduoda geresnio darbo, 
registruoja ir seka. Lietuvos 
vyrai paimti į kariuomenę yra 
rūšiuojami. Kurie turi užsieniuo 
se giminių, tų nepalieka tarnau
ti Lietuvoje. Tokių nepriima į 
laivyną ir aviaciją. Jie plačiai 
išmėtomi po visą Sovietų kraš
tą. Dažnai nubloškiami Sibi
ran į darbo batalionus.

Besimokąs jaunimas irgi turi 
bėdos su tais užsieniečiais. Sto
jant į aukštąsias mokyklas bū
na konkursiniai egzaminai. Pir
menybę turi komjaunuoliai ir 
moksleiviai su “švariomis” bio
grafijomis. Įrašysi, kad užsie
nyje yra tėvai ar kiti giminės, 
ir nepriims į universitetą. Vie
nos mergaitės Kauno Medicinos 
institutas nepriėmė tik todėl, 
kad ji buvo tremtinė. Tokius 
dalykus išdarinėja instituto di
rektorius prof. Januškevičius.

Prieš trejus metus eilė žmo
nių Kaune buvo tardomi, nes 
jie iš užsienio gaudavo laiškus. 
Iškviestuosius kamantinėjo: “Su 
kuo susirašinėji? Kas jie tokie? 
Kam susirašinėji ?” Nieko ne- 
suėmė, bet patarė nesusiraši- 
nėti.

Stalino laikais už gautą iš 
užsienio laišką vieną leningra- 
dietę ištrėmė į Sibirą. Su ja as
meniškai kalbėjau. Ir tai ne vie
nas atsitikimas.

Tiktai Lietuvos kolūkietis ne
bijo susirašinėti su užsieniu. Ne
bijo ir siuntinių gauti. Kad tik 
daugiau. Jam jau nėra ko nu-

tremtinė

stoti, todėl jis ir yra drąsiau
sias.

Lietuvos gyventojai legaliai 
negauna iš užsienio nei laikraš
čių, nei knygų. Jei tokia litera
tūra ir siunčiama, tai ji užkliū
va kontrolėje. Mačiau tiktai ko
munistų laikraščius “Vilnį” ir 
“Laisvę”.

Oficialiai yra platinamas žur
nalas “Amerika”. Tai pagal ša
lių susitarimą. Bet komunistams 
nepatinka, jei kas tą žurnalą 
perka ir skaito.

Siuntiniai iš Amerikos — 
rakštis akyje

Dėl siuntinių gavimo kartais 
irgi priekaištaujama. Buvo vie
no rajono mokytojų konferenci
ja. Vienos vidurinės mokyklos 
direktorius iškėlė klausimą, kad 
esą mokytojų, kurie gauna siun 
tinius iš užsienio. Suvažiavime 
dalyvavo ir vykdomojo komi
teto atstovas. Jis paprašė kal
bėti aiškiau ir pasakyti tų mo
kytojų pavardes. Padaryta iš
vada, kad tokiems nesusipra- 
tusiems piliečiams, kurie teršia 
tarybinę santvarką, nėra vietos 
mokytojų tarpe. Čia pat pasiūlė 
jiems paduoti pareiškimus pasi
traukti iš darbo. Buvo ir dau
giau panašių atsitikimų.
Kaune pažinojau du senukus, 

kurie gauna pensiją. Jų vaikai 
gyvena svetur. Kartais senuliai 
gauna vieną kitą siuntinėlį. Kar 
tą “Tiesa” senukus smarkiai iš
kritikavo ir prikišo, kad jie turi 
du pragyvenimo šaltinius. Tai 
jau negerai. Vieną reikia atimti. 
G nuolat tvirtinama, kad pas 
mus visko pilna.

Dažnai spaudoje ir per radiją 
puolami amerikietiški siuntiniai 
ir jų gavėjai. Iš studijos dažnai 
padainuojama: “Orlon, perlon 
pati geriausia medžiaga... Kad 
ir nežmoniška, bet tik kitoniš
ka, amerikoniška”. O vis tik vi
sa Lietuva ryši amerikoniškom 
skarytėm.

VIENUOLYNAS DACHAU 
KONCENTRACIJOS 

STOVYKLOJE
Karmelitės vienuolės įsteigė 

vienuolyną Dachau koncentraci
jos stovykloje. Įėjimas į stovyk
lą yra pro sargybos bokštą nr. 
8. Savo uždaru atgailos gyve
nimu, vienuolės atsiteis už Tre
čiojo Reicho nusikaltimus. Vie
nuolyną pašventino buvęs Da
chau kalinys numeris 26680, da
bartinis Muencheno vyskupas 
augziliaras Johannes Neuhaeus- 
ler.

Man kaip akmuo nuo pečių nusirito. Tuo labiau, 
kad generolas pakeitė temą ir visai tuo Suomijos epi
zodu daugiau nesidomėjo.

Iš generolo mane nuvedė į raštinę, kur man davė 
miesto policijos prezidentui pranešimą, kad man lei
džiama laisvai gyventi Berlyno miesto ribose. Nune
šęs tą pranešimą į atitinkamą policijos įstaigą, gavau 
ant savo paso pažymėjimą ir pasidariau tuo keliu “auf 
freiem Fuss”. Bet tik Berlyno ribose. Tuo tarpu aš 
svajojau apie pasiliuosavimą nuo policijos priežiūros 
kaip tik tuo tikslu, kad galėčiau išvažiuoti iš Berlyno. 
Čia dabar po kelis kartus kasdieną buvo aliarmai, nak
timis beveik negalima buvo pailsėti, ir mano sveikata 
kuo toliau, tuo labiau silpnėjo. Be to, atgavęs laisvę 
judėti, aš rengiausi vykti į Tuebingeną, pietų Vokieti
joje. Į tą miestelį ketino važiuoti mano žmona. Aš ti
kėjausi ne ten, tai kur kitur gauti apie ją kokių nors 
žinių iš ten apsistojusių lietuvių.

Dabar visi tie sumanymai turėjo žlugti. Tačiau 
gyventi kaip nors Berlyne reikėjo. Iš Esplanados aš 
buvau nusikraustęs į daug pigesnius mebliuotus kam
barius. Tačiau mebliuotuose kambariuose taip pat bu
vo reikalingas leidimas gyventi. Daugiau, kaip du kar
tus, to leidimo paprastai neprailgindavo. Ro to tekdavo 
keltis kitur. Dėlto pasiryžau susirasti Berlyno griuvė
siuose kambarį. Pasinaudojant bene trijų iš karto biu
rų patarnavimu, man tai pagaliau pavyko. Apsigyve
nau Reichenbergerst. 168. Bet kai kas naktį reikėjo 
po du ir tris kartus slėptis namo rūsyje nuo oro puoli
mų, ypatingo atoslūgio dėl apsigyvenimo privatinia
me bute nepajutau.

Vakarų alijantai tuo metu pradėjo vartoti ypatin
gai dideles sprogstamas bombas. Jos puste nupūsdavo

visą eilę didžiulių penkių aukštų namų. Kai griuvėsiai 
tuo keliu būdavo suversti ant apylinkių sugriautų na
mų, susidarydavo toks storas klodas, kad pasislėpusių 
rūsiuose gyventojų per kelias dienas negalima buvo at
kasti. Tokiais atvejais ir gelbėjimo brigados ranka nu
modavo, laikydamos taip užverstus gyvai palaidotais. 
Dėlto einant pro didžiules griuvėsių krūvas galima bu
vo jausti pūvančių po griuvėsiais lavonų kvapą, nežiū
rint daromos formalino dezinfekcijos. ■'(
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Mintis būti tokiu būdu palaidotais gąsdino visus 
berlyniečius, gyvenusius didesnių namų rajone. Prieš
lėktuvinės apsaugos sumetimais tokiuose rajonuose 
tarp namų rūsių buvo kasami požeminiai tuneliai. Kai 
kur tuo keliu susidarė ištisos katakombos. Ir mano gy
venamuose namuose buvo požeminiai išėjimai į aplin
kinius kvartalus. Tačiau tie išėjimai negalėjo išgelbėti 
nuo tiesioginio sunkiosios bombos pataikymo, nes ji 
daug giliau prasimušdavo į žemę ir viską išnešdavo į 
orą.

Dėlto visi, kas tik galėjo, siekė apleisti didžiuosius 
Vokietijos miestus ir kėlėsi į kaimus. Tik dėl tos prie
žasties ir galima buvo gauti kambarį Berlyne. Bet ta 
pati priežastis sudarė man nemažą galvosūkį kitu po
žiūriu.

— Jeigu aš dabar susirasčiau savo žmoną, — 
galvojau aš, — tai ar galiu ją parsikviesti į tą Berly
no pragarą, nors ir turiu jaukų kambarį privačiame 
bute? Gal ji šiuo metu gyvena kur kaime, daug rames
nėse sąlygose?

IBiu daugiau)



AMERIKOS ĮVAIRUMAI

A. PETRAUSKAS

MIS CLASSIFIED GUIDE

CONTRACTORS

Kraštą pažinti nėra lengva. 
Ameriką pažinojom iš mūsų 
žmonių, kurie grįždavo pasisve
čiuoti ar ir gyventi Lietuvon. 
Tie papasakodavo apie “bosus”, 
o ir daug kitų dalykų, kurie iš 
pirmų atvykimo dienų nei taip 
įdomūs, nei malonūs buvo ir 
kuriuos jau atgyvenome ta pras 
me, kad niekas apie tai ir ne
kalba.

Per šį karą žmonės Lietuvoje 
laukė per Klaipėdą išsikeliant 
amerikiečių, nes Amerika yra 
laisvės kraštas, ir į abu pasau
liniu karu išėjo ne dėl teritorijų 
ar materialinių išskaičiavimų. 
Ir bėgom nuo komunistų vis 
tolyn per Vokietiją į vakarus, 
kad patektume pas amerikie
čius. Na ir patekome.

Kaip Amerikos kariuomenė 
orientavosi ir kaip elgėsi, jau 
atšnekėta. Pats dvi dienas vir
tuvėj tūnojau, kad kareiviai ne
matytų manęs kieme, nes, pa
matę mane, šaukė: “Nazi ca
put”, nes pasakiau, jiems kad 
komunistai negeri. Dabar ma
nęs mokiniai klausia, kodėl taip 
jų kareiviai darę?

Kitą Ameriką pažinau čia, jau 
fabrikuose. Ją “fabrikinę” visi 
žinome. Vėl kitą Ameriką suti
kau, jau išėjęs iš fabrikų. Pa
staroji labiausia patinka. Teko 
ir universitete pasimaišyti su 
diplomuotais žmonėmis, kurie 
ima kursus, ko nors savo srity
je siekdami. Žmonės draugiški, 
kultūringi, nesijuokia iš tavo 
angliškos kalbos. Kai teko skai
tyti referatą pedagogų grupėje, 
padariau prieš skaitymą pasta
bą, dėl savo padėties, palinkėda
mas jiems patekti į užjūrių uni
versitetą, ir dar pedagogikos 
specialistų skyrių, su ano kraš
to kalboje parašytu referatu, 
kad suprastų prieš juos atsisto
jusį mane. Ir kai baigiau skai
tyti, paklausiau, ar suprato ma
ne, tai, net lenktyniuodami, ir 
profesorius ir mokytojai “mak
sėdami” galvomis atsakė, kad 
suprato ir labai gerai.

Čia inteligentai yra draugiški. 
Kaip fabrike kinų siena skiria 
darbininką nuo administracijos 
pareigūno, tai čia visai priešin
gai. Visi draugiški, paprasti. 
Santykiai su mokytojais irgi to
ki pat. Kartu dirbant, valgant, 
pasitaiko progų ir apie viską 
pakalbėti. Jaunuosius labai do
mina kalbų klausimas. Kai vie
nai praktikantei mokytojai pa
rakiau, kad ir ligoninėje Yale 
universiteto daktarai atėję “jieš 
koti” mano ligos, ne ką skauda, 
klausė, bet kiek kalbų moku, ji 
aiškino, kad amerikiečiui yra 
nesuprantamas tas kalbų mo
kėjimas.. Kai jie visokius moks
lus baigę, susikalba paprastai 
tik angliškai. Ir manęs klasėje 
klausinėja, ar moki graikiškai, 
vokiškai, ir, pagaliau, ar aš ga
liu mokyti ir lietuvių kalbą?

Bendrai imant, daug yra skir 
tumo tarp lietuvių inteligentų 
ir amerikiečių, bet taip pat rei
kia pasakyti, kad yra ir .bendro 
tarp inteligentų ir bendro tarp 
tolygių žmonių kategorijų. Svar 
biausia, kalbos mokėjimo reika
las. Daug prisiklausiau apie 
skirtumus tarp europinių mo
kyklų ir vietinių. Ne tik lietu
viai, bet net čia amerikietis 
profesorius mane įtikinėjo, kad 
Čia gimnazija tai ne Europos, ir 
jis nuoširdžiai patarė eiti į ko
legiją, kad išvengtų mišinio 
high school’ėje. Dabar ne tik 
administracijos žmonėms, bet ir 
patiems mokiniams pasakau, 
kad skirtumas tarp amerikietiš
kos mokyklos ir paties mokinio 
mokslo yra tik kalbos skirtu
mas. Žinoma, man ne kartą pa
sako, kad čia ne Europa, bet 
taikliai sutvarkau tokias pasta
bas ir su šypsniu suderinami 
bendrą nuomonę. Šitokioj situa
cijoj svarbiausia dalyko žinoji
mas ir darbo atlikimas.

Gvildenant šią temą, tenka

pastebėti, kad, sugrįžus j Lietu
vą, mes turėtume tik konstatuo
ti, jog inteligentijos santykiai, 
o ypač raštininkų, kurie patys 
save laikė, ir kaimas juos laikė 
jau ne prastais, su kaimo žmo
nėmis bus kitoki. O ir pati psi
chologija bus kitokia. Toji 
dvasia, kuria dar ir dabar kai 
kas norėtų gyventi, jau bus tik 
praeities reikalas. Mus vargai, 
o tenai kančios išmokė. O kas 
jau neišmoko, tai, reikia many
ti, kad ir neišmoks. O Amerikoj 
ir mes turime ko pasimokyti.

— Amerikoje yra katalikų 
12,271 brolių vienuolių ir 179, 
954 seselės vienuolės.

Prez. Johnson padarė tokią veido 
išraišką, paklaustas ar neplanuo
jama pasaulio didžiųjų susitikimas, 
apsvarstyti svarbiuosius pasaulio 
klausimus.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill
10%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas

FRANK ZAPOLIS 
3208 M VVest #5th Street, 
Chicago, Illinois. 60642.

Tel. GA 4-8054 lr GR 0-4332
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"PAŽANGA”
savo garaže ir SINCLAIR gazolino stotyje 
papigintai įdeda duslintuvus (muflerius) ir 
stabdžius brakes. Teiraukitės kainą pas:

ANTANĄ ir ALGIMANTĄ STANEVIČIŲ, 2637 W. 47th St. 
Telef. — LAfayette 3 - 9663

Kas tik turi gėrę skonį,
Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARŲUETTE PK., 6211 S. Western PRosp. 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 9 iki 6 
vai. vak. Sekmadieniais uždaryta.

J?
PASINAUDOKITE

DRAUGO’ SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMU

Dienraštis DRAUGAS spausdinamas modemiškoje spaustu
vėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės visoje 
Amerikoje.

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas kny
gas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikšmingiems 
gyvenimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos darbų, kurių dien
raščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.
.... Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitus 
lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAUGO spaus
tuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gyveni
mą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaustuvei.

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

“DRAUGAS”
4545 West 63 rd Street 

CHICAGO, ILL. 60629 TEL. LU 5-9500

Skaitykite ir platinkite dienr. Draugą.

5 C E

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiuiiiiii
RINOS IR NUTEKAMIEJI 

VAMZDŽIAI
Ekspertlškai uždedam naujus lr tai
some senus. Pilnai apsidraudę. Dar 
bas garantuotas.

A. ABALL ROOFING CO.
LA 1-0047 arba RO 2-8778
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SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago ni. 60632. Tei. YA 7-5980
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GARBAGE DRUMS

Wira COVERS AND HANDLES 
30 and 50 gal. Free Delivery 

5757 S. Halsted & 5622 S.- Racine 
Tel. 224-4362 434-1113
Tel. 224-4302 434-1113
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SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk 
tadienio 10 iki tl vai. ryto. šeštadie 
niais lr sekmadieniais nuo 8:80 Iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA

1490 kil. AM ir 1027 mg FM 
Tel. HEmlock 4-241S

Tel. HEmlock 4-2413 
7150 So. Maplevvood Avė. 

Chicago 22, III.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

{vairių atstumų.

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

LLANEOtS
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TV — RADIJŲ TAISYMAS 

P. KIDENAS 
2740 VV. 63rd St.
Telef. 434-0421

Čia pat galite gauti Briedžio dažų.
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REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII

I
J 2457 West 69th Street J Tel. HE 4-7482

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame pilną remonto darbą 

ir
Dažome

DECOR HOME BUILDERS, INC. 
A. Markauskas 
Tei. 863 - 4666

MISCELLANEOUS
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A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus.

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame najus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me 1.4 lauko. Taisome mūrą - ‘‘tuck
pointing’’. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas. ų

LA 1-6047 arba R0 2-8778
Skani bluki te bet kuriuo laiku. _ 
Apskaičiavimui nemokamai.
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VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 
valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. J. RUDIS
Tel. CLiffside 4-1050

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys. 
Pasiteiraukite apie naujas

J. MIGLINAS
2549 W. 69 St., H auk., PR 6-1063
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MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas
Apdraustas perkraustymas.

WA 5-9209 Chicago, Hl.
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COSMOS EXPIiESS
MARQUETTE GIFT PARCEL 

SERVICE

2608 ir 2439 VVest 69th Street
Chicago 20, III. Tel. VVA 5-2737.

3212 South Halsted Street
Chicago 8, UI. Tel. CA 5-1804

Lietuvių bendrove, kuri turi teisę 
siuntinius siųsti be tarpininkų tiesMai 
& Chicagos Į Lietuvą.

Didelis pasirinkimai geriausios rū
šies medžiagų lr kitų prekių žemo
mis kainomis.

E. ir V. Žukauskai

HELP VV A N T E D

Brighton pke. reikalinga vyresnio 
amžiaus moteris 5 dienas savaitėj 
nuo 7 v.r. iki 5 v.v. Yra mokykli
nio amž. 7 m. berniukas. Skambin
ti po 6 v.v. LA 3-7109.

Reikalinga vidutinio amžiaus mo
teris prie 2 mažų vaikų, 5 dienas 
savaitėje. Kambarys ir maistas 
plius alga. Skambinti 581-0964.

ASSEMBLER
Small manufacturer of custom Butlt 
machinery needs man experienced 
at wiring, automatic control panels, 
and piping air & hydraulic cylinders 
& valves. Lots of overtime. Call 
at once.

HA — 1-5556

INSURANCE
Compensation and general liability 

UNDERVVRITER. Nationally known, 
large old line stock co. Excellent 
opportunity for right man. Complete 
fringe benefits, including company 
paid pension plan. Salary comraen- 
surate with exp. Call Mr. ANSORGE. 
WA 2-4540.

F E M A L E
EXPERIENCED SEVVING M ACHINE 

OPERATORS
for children’s play clothes. Also for 
light t'actory vvork. Steady employ- 
ment.

TUMBL-TOGS 
1934 N. VVashtenavv 

REMKITE “DRAUGĄ”

HEATING CONTRACTOR
Statome Šiltu oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius lr oro 
vėsintuvus.

Vieninteliai Iš lietuvių turi
me miesto leidimą, dirbti nau
juose namuose.

CICERO^HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 So. Kedzie Avenue 
Chicago 23, IUinois 
Ofiso tel. 277-1442 

Juozas žemaitis OL 6-0412
Victor Skade ST 8-9272

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr air conditioning J 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greit ir sąži
ningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. IVestern, Chicago 2, D).

REAL ESTATE

Sąžiningas tr greitas patarnavimas 
visais Real Estate reikalais. Veikta 
notariatas.

ŠIMKUS, REAL ESTATE — 
NOTARY PUBLIC 

4259 S. Maplewood Avė.
CL 4-7450, arba YA 7-2046

Mūr. 4 k. 10 m. G. P. $18,300. 
Mūr. G k. M. P. centre $17,500. 
Mūr. 2x6 B. P. garaž. $26,500. 
Mūr1. 4 nuornoi, M. P. $27,800.

Mūr. 7 k. M. P. visk. nauj. $18,900.

KAIRYS REAL ESTATE
2501 W. 69th St. HE 6-5151

Didelis ir geras {vairių namų, 
sklypų, biznių ir žemės Okių pa
sirinkimas

LINARTAS REALTY
1437 S. 49 Av.. Cicero 652-4313

Marąuette p-ke, 7 kamb. reziden
cija. Mažas įmokčjimas. Tik $13,900.

Mūrinis 4 kamb. butas ir biznio 
patalpa, garažas, pigus, $9,900.

Prie Marąuette p-ko 5 % kamb. 
bung., karšto vandens šildymas, 6 
m. šen., garažas. $20,500.

VAINA REALTY
2517 W. 71st St. RE 7-9515

DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
NAMŲ IR BIZNIŲ PASIRINKI

MAS * APDRAUDA

LEONAS REAL ESTATE
2735 W. 71st St. VVAIbrook 5-6015

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Marąuette Parke — 6935 S. Map
levvood Avė. išnuom. beismente pa
togiai įrengtas 4 kambarių su 2 
mieg. butas.

Išnuom. 6 kambarių šviesus butas, 
Bridgeporte. Suaugusiems.

PR 6-3186

DĖMESIO !

ĮSIGYKITE DABAR!
Jeigu jums reikia 

GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai,
greitai ir prieinama kaina. 

DRAUGAS
4545 W. 63 St.. Chicago. III. 60629
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TINKAMI RŪBAI TEIKIA 

GERĄ SAVIJAUTĄ
Tokius rūbus vyramd ir moterims 

parūpina geriausiose
"Simpson Clothes” siuvyklose

JONAS H. AKŠYS
2551 W. 71 St., Chicago, BI. 60629 
Tel. 925-5179. Užsakymus priima 
telefonu susitarus.
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REMKIT TUOS BIZNIERIUS, 

kurie SKELBIASI “DRAUGE”.

HELP VVANTED — REIKALINGI DARBININKAI

IMMEDIATE OPENINGS!!*
FOR

MALĖ AND FEMALE 
GENERAL FACTORY

MANY COMPANY BiENEFITS — STEADY VVORK

PRECISION EXTRUSION, INC. 
720 East Green, Bensenville, Illinois

REAL ESTATE
NAMAI IR ŽEME PARDAVIMUI

SALES ■ MORTGAGES® MANAGEMENT

4936 VVest 15th Street, Cicero 50, Illinois 
Phones: Office — 0L 6-2233 Residence — 0L 2-8907

Turime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Riverside ir kituose va
kariniuose priemiesčiuose. Mūsų įstaigoj jūs galite išsirinkti jums pa
tinkamą nuosavybę iš katalogo.

Vienintėliai iš lietuvių priklausome prie M.L.S.
$14,500

Cicero. 3-jų miegamųjų medinis 
namas. Pilnas rūšys: Karšto vandens 
gazo šiluma. 2 automobilių garažas. 
Nuosavybes mokesčiai tik $101 me
tams.

$24,500
Bertvyn. 8 kamb. 5 miegamieji. 

Mūrinis namas. Tinka didelei šeimai. 
Pilnas rūsį-s. Karšto vandens šilu
ma. 2 auto. mur. garažas. Virtuvė 
išklota plytelėm. 33 pėdų lotas.

$21,500
Cle©ro Medinio pajami; namas ir 
ext.ra sklypas. 5 kamb. butas 1-mani 
aukšte ir 3-jų kamb. butas pasto
gėje. Karšto oro alyvos šiluma. 2 
mašinų garažas. Žemi nuosavybės 
mokesčiai.

$28,500
Cicero 3-jų būti, mūrinis, l-nas1 bu
tas 3-jų kambarių, vos porą metų 
kai įrengtas, ir 2 švarūs butai po 
5 kamb. Karšto vandens gazo šilu
ma. 2 auto garažas.

$30,500
Cicero $560 pajamų į mėnesį. 2 bu
tai po 5 kamb. 1-nas 2-jų kamba
rių ir 4-ri švarūs furnišiuoti mie
gamieji. Puikus mūrinis namas ir 
2-jų auto. garažas.

$30,500
Cicero 3-jų butų mūrinis po 6 
kamb. 3 mieg. kiekviename bute. 
Pilnas rūsys. Gazu apšildoma. Na
mas labai gerame stovyje. 2 auto. 
mūrinis garažas. Aluminijaus 2-ji 
langai. Moderniškos vonios. Kabine
tinės virtuvės.
_ _ $24,500
Cicero 3-jų butų mūrinis. G, 4, ir 2 
kamb. Pilnai rūsys. Gazo karšto 
vandens šiluma, naujas boileris. 2-jų 
mašinų mūrinis garažas. Namas la
bai švariai išlaikytas. Geros paja
mos.

Med. 1 (4 aukšto, 6 ir 4 kamb. 2 
auto garažas, šildymas gazu, žerni 
taksai, Marąuette Park. centre.

Grožio salionas ir 3 butai, medi
nis, centr, šildymas, garažas, Brigh
ton Parke.

14 butų, 2 krautuvės, 20 auto tai
symo dirbt. 25,000 metinių pajamų, 
savininkas duoda paskolą. Brighton 
Parko biznio centre.

4 po 4 medinis, 37 pėdų sklypas, 
skiepas ir pastogė, arti naujoj baž
nyčios, Brighton Parke.

2 po 0 medinis, Brighton Parko 
centre. $16,500.

3 butų mūrinis,— $22,900 Brigh
ton Parke

Mūr. 154 aukšto, 5 ir 4, 10 metų 
senumo, garažas, labai gražus kie

ŠIMAITIS REALTY & INSURANCE 
2737 West 43rd Street CL 4-2390

8 butų niūras. Apie $9,000 nuo
mos. Kaina $69,000 ar pasiūlymas.

švarus biznelis—mūras, švieSl pa
talpa ir 5 kamb. butas. Naujas ga
zu šild. $17,500.

Pirkėjui prie pinigo. — Gražus 6 
butų mūras. Dideli butai, gera vie
ta. Kaina — sutartis.

5 kamb. mūras. 2 
Arti mūsų. $16,800.

Poniška rezidencija. 2 aukštų mū 
rat!, 50 p. sklypas, 
vonios. Daug priedų 
žas. $30,000.

2 butu mūras. 2 po G kamb. Arti 
M. pko.’$27,500.

auto garažas.

Air cond.” 2 
2 auto gara-

ATEIKITE — VISADA TURIME GERŲ NAMŲ

K. VALDIS REAL ESTATE
2458 VVest 69th St., Tel. RE 7-7200 arba RE 7- 8534

10 butų, 4 metų mūras. ‘‘Built-in’s”, 
vėsintuvai. Pajamų $14,800 metams. 
$83,000.

14 luitų mūras. Marąuette parke, 
$84,000.

Gražus 8 imtų mūr. Nauja elekt
ra, nuo potvynio apsaugotas rūsys, 
alum. langai. Garažas. Tik $73,500.

8 butai ir 2 bizniai. Mūr. Alumin. 
langai, nauja šiluma gazu. Marąuet
te pke. $68,500.

3 butai ir 2 bizniai. Mūr. Labai 
geros pajamos. Naujai atremontuo
tas. Brighton pke. Tik $37,000.

2 po 5 kamb. ir 3 kamb. beismen
te. Ant plataus sklypo. Garažas. Tik 
$29,800.

Rooming House. Įrengtas pagal 
miesto potvarkius! (no violations). 
$17,000 metinių pajamų. Pirksite už 
$42,000.

NERIS REAL ESTATE
6924 So. Western Avė. Tel. 471-0321

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Apsimoka skelbtis DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos viBiems prieinamos, 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii

$25,500
Cicero Mūrinis narnai ir 2 auto. ga
ražas.. Pilnas rūsys. 2 atskiri gazo 
boileriai. Virtuvės naujai moderni
zuotos. Vienas vonios kambaryj ir
gi modernizuotas. Partneriai skiria
si. Galima nupirkti su mažu įmo- 
kėjimu.

$28,750
Cicero - Parkholme 2 po' 6 kamba
rių mūrinis. Extra kambarys rūsy 
lšnuomuotas' už $40 mėn. Karšto 
vandens šiluma. 2 auto. mūrinis ga
ražas. 2-tro aukšto butas naujai iš- 
dekoruotas,

$22,500
Cicero 2-jų butų mūrinis. 5 % ir 5. 
30 pėdų sklypas. Pilnas rūsys. Karš
to vandens . šiluma. Modernizuotos 
virtuvės ir vonios.

$125,000
Cicero 20 būti; mūrinis. Virš $20,000 
metinių pajamų. Metinės) išlaidos 
įskaitant džęnitoriaus algą tik $G,- 
899. Sav. išsikelia iš šio miesto.

$30,500
Cicero 6 butų mūrinis Kiekvienas 
butas turi po 2 mieg. Nuomininkai 
už gazą, elektrą ir karštą van_ 
denį užsimoka patys'. Nuomos galėtų 
būti po $75 už butą. Palikimas. Pa
sinaudokite proga

$70,000
Cicero Naujas G butų mūrinis. 4 po 
2 ir 2 po 1 mieg. Centralinis šil
dymas. Apie $10,000 metlnhj paja
mų. Arti suslisiekimo ir didžiųjų 
krautuvių.

$105,000
Cicero 2-jų metų senumo. $23,000 
metinių pajamų. 17 butų. Metinės 
išlaidos — $7.310. Kiti interesai
Savininką verčia parduoti žemiau 
kainos.

$48,000
Cicero Luxus S-jų butų mūrinis* 4, 
5%, 5%. 2 butai turi po 3 mieg.
Visi vėliausių madų įrengimai. Savi
ninkas išsikelia į vienos šeimos rezi
denciją. Priims rimtą pasiūlymą.

mas, daug rožių, 46 ir Kilpatrick.
Mūr. bung. 8 kambariai, 30 pėdų 

sklypai, Marąuete Parke.
2 po 4 med., 52 ir Albany apy

linkėje, $16,500.
Med. 3 butai, $12,500. Brighton

Parke.
2 po 5 mūr., cent. šildymas, ga

ražas, švarūs butai, Gage Parke.
2 aukštų mūrinis: 3 butai ir mai

sto krautuvė, butai kaip naujo na
mo. Nepaprastai gerai sutvarkytas 
namas ir - -puikus biznis. Brighton 
Parke.

Turime 13 metų patyrimą, kvali
fikuotas personalas, didžiausls dėme
sys Jūsų interesams. Visados pasitar
kite mūsų įstaigoje.

154 aukšto 2 butų mūras. Atskiri 
gazo šildymai. Garažas. $30,000.

Liuksas 8 kamb. vienų metų mūr., 
arti 65 ir Pulaski. "Radiant” šild. 
ir įrengtas šild. rūsy, garaž., platus 
sklyp. $28,500.

4 butų med. — $3,000 nuomos. At
skiri gazu šildymai. Apie 40 p. lotas. 
Gage p. $21,000.

2 aukštų, u kamb. med. Naujas 
garažas, uždari porčiai. Prie 65 ir 
Kedzie. $13,500.

7 kamb. medinis. Tvirtas, moder
nus, naujas garažas, Brighton Parke. 
$11,500.

154 aukšto mūr. 6 ir 4 kamb.
Marąuette pke. $24,300.

1 54 aukšto, 6 ir 3 kamb. Geram 
stovy medinis. Modern. virtuvė ir 
vonia, 1% auto. garažas. Netoli mū
sų įstaigos. $18,250.

2 po 454 kamb. 9 meti; mūras. 
Marąuette pke. $33,500.

2 aukštų mūr. 5 ir 4 kamb. Gra
žus butai. 2 auto garažas. Marąuette 
pke. $25,000.

4 miegamų, j 5 metų mūras. Ap
saugotas nuo potvynio rūsys, 2 auto. 
garažas. $17,500.

4 miegamų mūras. Netoli mūsų 
įstaigos. Tik $13,750.

U kamb. liuksus rezidencija sfevi- 
ninkui ir 4 kambarių, su pilnu rū
siu, medinukas, Gage pke.. $24,500.

PLATUS PASIRINKIMAS 
NAMŲ PIRKIMUI 

BUTŲ NUOM. — INCOME TAX
Apdraudų Agentūra

Patarnauja visais draudimo reikalais

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. PR 8-22SS

iy2 aukšto mūr., 5 ir 3 kamb. 
Nuo sienos iki sienos kilimai. Apyl. 
65 ir Pulaski. Tinka išnuomavimui 
arba giminingoms šeimoms. Savi
ninkas. $26,500. LU 2-8430.

Perskaitę "Draugą*, duo
kite jj kitiems pasiskaityti. 

Platinkite “Draugą”
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RF.IKsMlNGAS 
LB SUVAŽIAVIMAS

Kaip iš anksto buvo skelbta, 
LB Vakarų apygardos suvažia
vimas Los Angeles mieste rug
piūčio 7-8 d.d. turėjo trejopus 
tikslus: panagrinėti LB organi
zacinius klausimus, sueiti į ar
timesnį bendradarbiavimą su 
Lietuvos vyčiais ir pažvelgti į 
kai kurias aktualias Lietuvos 
laisvinimo problemas ir dėl jų 
pasisakyti.

Suvažiavimas puošniame Stat- 
ler Hilton viešbuty pradėtas tra 
dicinėmis formomis: apygardos 
pirm. K. Liaudansko žodis, ku
nigo dr. P. Celiešiaus invokaci
ja; garbės prezidiuman pakvie
čiami konsulas dr. J. Bielskis, 
PLB pirm. J. Bačiūnas ir JAV 
LB c. v. pirm. J. Jasaitis.

Darbo prezidiumas sudaro
mas iš J. Cingos, R. Dabšio ir 
A. Mažeikos; sekretoriatas — 
iš L. Žilevičiūtės, Al. Kulnio ir 
stud. B. Nausėdos. Rezoliucijų 
komisijon pakviečiami: rašytoja 
Alė Rūta-Arbienė, dr. P. Pa
mataitis ir J. Kojelis.

Organizacinių klausimų svars 
tymas išplaukė iš dviejų prane
šimų: tarybos nario dr. A. Avi
žienio pranešimo iš JAV LB Ta
rybos II sesijos darbų ir cent
ro pirm. J. Jasaičio kondensuo
tos centro valdybos veiklos ap
žvalgos. Diskusijų skalė buvo 
plati, dalyvių daug: Alė Rūta, 
J. Motiejūnas, K. Liaudanskas, 
A. Devenienė, A. Latvėnas, Al. 
Kulnys, V. Pažiūra, D. Polikai- 
tienė, A. Mažeika, J. Činga, dr. 
Z. Brinkis, O. Razutienė, dr. 
P. Pamataitis, dr. J. Jusionis 
ir kt.

Iš šių diskusijų buvo suformu 
luotos ir vėliau priimtos rezo
liucijos, raginančios:

1. LB Vakarų apygardos lie
tuvius jungtis į Lietuvių fondą.

2. Visoms lituanistinėms mo
kykloms laikytis Švietimo ta
rybos potvarkių.

3. Padaryti kai kuriuos pa
keitimus LB Tarybos rinkimuo
se; a) grąžinti solidarumo mo
kestį, kaip sąlygą gauti balsa
vimo teisę, b) atsisakyti bal
savimo apygardomis, c) balsa
vimus jungti su LB narių tiesio
giniu pasisakymu reikšmingais 
Bendruomenės ir kovos už Lie
tuvos laisvę klausimais. Taip 
pat išreikštas pageidavimas, 
kad kandidatai į Tarybos na
rius turėtų bendruomeninio dar 
bo stažą LB apylinkių ar apy
gardų valdybose.

LB bandymas sueiti į artimes
nį bendradarbiavimą su Lietu
vos vyčiais buvo sėkmingas. 
Mat, tuo pačiu metu ir toje pa
čioje vietoje vyko Lietuvos vy
čių konvencija. Rugpiūčio 7 ben 
druomenininkai ir vyčiai turėjo 
bendrą posėdį, kuriam pirmi
ninkavo naujasis vyčių c. v. 
pirm. Al. Vasiliauskas. Sėkmin
gumą lėmė pagrindinis kalbėto
jas PLB pirm. J. Bačiūnas. Jis 
nevaikščiojo užuolankomis, įro
dinėdamas bendradarbiavimo 
naudą ir nebendradarbiavimo 
žalą, o siūlė labai konkrečias 
bendravimo formas: “1966 m. 
Chicagoj organizuojamas pašau 
lio lietuvių jaunimo kongresas. 
Prašau: a) paskirti vyčių atsto
vą kongr. organizuoti komitetan, 
b) sudaryt programą ir VII.2 
pravest popietinę sesiją anglų k. 
iš anglosaksų kraštų atvy
kusiam jaunimui, c) VII.3 su
organizuoti plataus matso ban

ketą jaunimo kongreso ir dai
nų šventės dalyviams”.

J. Bačiūnas taip pat ragino 
vyčius dar kartą bandyti suei
ti jiems į artimesnį bendradar
biavimą su ateitininkais. Prieš 
kėlioliką metų bandymas nepa
sisekęs dėl kultūrinių skirty
bių. Dabar jau esąs įvykęs kul
tūrinis suartėjimas, ir naujasis 
bandymas galįs pasisekti. Lie
tuvybės labui vyčių ir ateitinin
kų artimas bendradarbiavimas 
būtinai reikalingas.

Svarius žodžius tuo klausimu 
tarė vyčių veikėjas L. Valiukas 
ir LB c. v. pirm. J. Jasaitis. V. 
Pažiūra vyčius pasveikino Balfo 
vardu, žodį tarė LRK Federaci
jos L. A. sk. pirm. V. Kazlaus
kas. Iš senųjų vyčių kalbėjo J. 
Juozaitis, Al. Vasiliauskas ir kt. 
Visi pritarė bendradarbiavimui 
su Bendruomene ir su ateitinin
kais. Pageidavo informacinės 
literatūros apie Bendruomenę. 
Vėliau vyčiai savo formaliuose 
nutarimuose visus PLB pirmi
ninko prašymus patenkino.

Diskusijos laisvinimo organi
zacijų klausimais, kaip paprastai 
visur esti, taip ir čia buvo gy
vos. Diskusijos išplaukė iš c. v. 
pirmininko J. Jasaičio paskai
tos, kuris kalbėjo apie sponta
niškus laisvinimo veiksnius ir 
nagrinėjo jų kilimo priežastis. 
Prelegento svarstymai buvo prin 
cipingi, išvados atsargios. Pa
žvelgė į Vliko ir Alto nuopelnus 
bei evoliuciniame kelyje atsi
radusius trūkumus. Oficialiųjų 
institucijų silpnėjimas iššaukė 
naujus laisvinimo sąjūdžius, k. 
t. Rezoliucijoms remti komite
tą, Lietuvos nepriklausomybei 
atstatyti komitetą ir kt. Priim
damas Lietuvių chartą Vlikas 
1949 m. giliai buvo įžvelgęs į 
padėtį. PLB yra platusis kelias, 
į kurį mintis turėtų nukreipti 
visi veiksniai (iš dr. A. Avižie
nio diena prieš tai padaryto pra
nešimo buvo aišku, kad pana
šios nuotaikos vyravo ir Tary
bos II sesijos metu).

Diskusijose nuomonės aštriai 
išsiskyrė: vieniems — bet koks 
bandymas papriekaištauti Altui 
reiškė “nusipelniusios instituci
jos griovimą”, kitiems — den
gimas laisvinimo institucijose 
įsigalėjusių blogybių reiškė lais 
vės kovos išdavimą. Vieniems 
atrodė, kad vykstanti Alto e- 
voliucija padėtį gerina, kitiems 
— ne. Aštrios diskusijos prasi
tęsė ir į rezoliucijų svarstymą. 
Suvažiavimas, rezoliucijomis iš
reikšdamas išvadinęs mintis, pri 
pažino, kad “Amerikos lietuvių 
politinė viršūnė neprisitaikė prie 
laiko reikalavimų, veikloje pra
rado kūrybingumą, o vadovavi
me iniciatyvą”. Suvažiavimas pa 
sisakė už rėmimą Visų pozityvių 
ir Lietuvos laisvės reikalui nau
dingų sąjūdžių, k. t.: už Rezo
liucijoms remti komitetą, Lietu
vos nepriklausomybei atstatyti 
komitetą, Tapkime Lietuvos lais 
vės knygnešiais sąjūdį, anglų 
kalba leidžiamą literatūrą ir t.t.

Suvažiavimas reiškė nuomo
nę, kad šie sąjūdžiai turėtų būti 
finansuojami iš Lietuvos lais
vinimo reikalams surinktų su
mų. Taip pat kvietė “LB vy
riausius organus imtis iniciaty
vos šių spontaniškų sąjūdžių 
veiklą derinti ir koordinuoti”.

Diskusijose dėl rezoliucijų pri 
ėmimo dalyvavo: J. Činga, V. 
Pažiūra, A. Devenienė, Al. Kul
nys, A. Mažeika, dr. P. Pama
taitis, O. Razutienė, V. Bace-

Astronauto Cooper dukros susirūpinę stebėjo savo tėvo pakilimą į 
erdves iš Cape Kennedy bazės.

nio laikotarpio dailininkas, 2a- 
vįs žiūrovą nuostabiais sudva
sintos gamtos peisažais ir ori
ginalių formų naturmortais. Yra 
ruošęs individualias savo darbų 
parodas bei dalyvavęs grupinėse 
parodose su lietuviais ir kita
taučiais dailininkais Lietuvoje, 
Vokietijoje ir JAV-se. Už savo 
darbus yra laimėjęs eilę pirmų
jų ir antrųjų premijų. Jo tapy
bos ir akvarelės darbų yra dai
lės muziejuose bei pas privačius 
kolekcionierius.

Losangeliečiams bus maloni 
proga pamatyti šio žymaus kū
rėjo darbus, o norintieji galės 
jų ir įsigyti.

—o—

KOMUNISTAI BRAZILIJOJ

Rio de Janeiro kardinolas Jai- 
me Camara perspėjo Brazilijos 
vyriausybę, kad to krašto ko
munistų partija vėl organizuo
jasi. Partija, prieš 16-ką mėne- 
rių įvykusioje revoliucijoje, bu
vo laikinai uždaryta.

Prancūzijos Le Figaro dienraštis 
1965 m. gegužės mėn. paskelbė, 
kad 1970 m. subyrės Sovietų Są
jungos režimas.

Kaip j laisvą Lietuvą 1970 m. 
grįžta lietuvis rašo Aloyzas Baronas 
jau 1960 m. išleistame romane

VIENIŠI MEDŽIAI
Knyga kainuoja 1.50 dol. 118 psl. 

Užsakymus siųskite “Draugo” ad
resu, 4545 W. 63rd st., Chicago, 
Illinois 60629.

KNYGA APIE SUGRĮŽIMĄ

DRAUGAS, antradienis, 1965 m. rugpiūčio 24 d. B

A. -j- A.
ONAI LUKAUSKIENEI 

mirus, jos vyrui Pranui ir visiems artimie
siems nuoširdžią užuojautą reiškia

Valantinai ir Kulkai

Mrs. Hattie Coopcr (kairėje), motina astronauto Gordono Cooperio 
ir Mrs. J. Weir Sargaht, motina astronauto Charles Conrad jr.

vičius, A. Polikaitis, Alė Rūta, 
dr. J. Jusionis, K. Liaudanskas, 
J. Kiškis, I. Medžiukas, B. Grau 
žinis, J. Bačiūnas, J. Jasaitis ir 
kiti.

Suvažiavimo pasisekimą di
dele dalimi lėmė reikšmingieji 
svečiai: PLB pirm. J. Bačiūnas 
ir JAV LB c. v. pirm. J. Jasai
tis. Vakarų apygardos bendruo- 
menininkai mieliesiems svečiams 
reiškia gilią padėką. J. Vn.

RALFAS BENGIA KAUKIŲ 
BALIŲ

Dramos sambūris, režisuojant 
Dalilei Mackialienei, smarkiai 
rengiasi Jurgio Gliaudos dviejų 
veiksmų komedijos Kaukių ba
lius premjerai. Aktoriais pa
kviesti geriausios mūsų vietinės 
scenos pajėgos. Efektingasis 
ankstesnių pastatymų dekorato
rius Algis žaliūnas apipavida
lins sceną.

Kelis kart per savaitę akto
riai renkasi repeticijoms, kur 
skamba eiliuoti dialogai ir mo
nologai, nes ta komedija para
šyta eilėmis ir tuo atžvilgiu mū
sų, vietos pastatymuose tai bus 
pirmas tokios rūšies scenos vei 
kalas. Veikale įjungta šokių, 
muzikos ir dainų tai viskas su
kurti karnavalinio pobūdžio 
nuotaikai. Kartu tai yra ir žo
dinė operetė, kur, ypač kaukių 
baliaus scenose .apstu maskara
dinių kostiumų.

Buvo manoma veikalą pasta
tyti kaip Dramos sambūrio 
premjerą, tai yra, kaip įžangą į 
ateinančių 1965—66 metų vai- 

J dinimų sezoną, tačiau reikalas 
kiek pasikeitė. Dramos sambū
ris nuoširdžiai atjausdamas gi
liuosius Balfo tikslus mielai su
tiko talkininkauti. Todėl tas pa
statymas skirtas Balfui. Jis į- 
vyks spalio 16 d. parapijos sa
lėje. Iš anksto galima pranešti, 
kad kiekvienas, kas nori pasi
džiaugti savo autoriaus komedi
ja scenoje, xas nori malonios 
vaidinimo nuotaikos, kas nori ir 
paremti mūsų Balfo darbą, tu
rėtų numatyti tą spalio 16 d. 
vakarą paskirti vaidinimui. Už
sibrėžti tai kalendoriaus lape
lyje nesunku jau ir dajbar.

Užrašyti reikia taip: šešiolik
tą spalio į kaukių balių.

Koresp.

' ruošiama didelė paroda
-

Californijos Lietuvių dienos 
proga LB L. A. apylinkės val
dyba organizuoja dailininko 
Broniaus Murino darbų parodą. 
Paroda bus atidaryta Breakfast 
klubo patalpose rugsėjo 12, 1 
vai. p. p.

Br. Murinas yra vienas iš pir
maujančių lietuvių dailininkų. 
Stipriausiai reiškiasi kaip tapy
tojas ir akvarelistas. Mokėsi

Kauno meno mokykloje, o vė
liau meno studijas gilino Pary
žiuje. Meno dalykus dėstė įvai
riose mokyklose. Ilgiausiai vyr. 
lektoriaus pareigose dirbo Peda
goginiame institute Klaipėdoje 
ir Vilniuje.

Murinas yra poimpresionisti-

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
b 4605-07 South Hermitage Avenue 
| Tel. YA 7-1741-2

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

Giržaičių Šeimos

Visiems, kurie kokiu nors 
būdu prisidėjo patarnavimais 
prie mūsų mylimo vyro ir 
tėvelio

A. + A- CZ. > A
POVILO GIRŽAI6I0, —«

mirusio 1965. m. liepos 22 die- ,
ną, jam sergant ir jį laido-
jant: lankiusiems jj ligoninė- . JKį " jp

je, dalyvavusiems šermenyse a
ir laidotuvėse, aukojusiems A

šv. Mišias už jo sielą, reiš- ' i
kiame giliausią padėką. BMRSh oJ* "> ‘

Dėkojame mūsų brangiems kunigams: klebonui kun. Stan
ley Ryzner ir kun. John Hurley, kurie lankė jį ligoninėje ir 
koplyčioje. Dėkojame kunigams atnašavusiems šv. Mišias baž
nyčioje : kun. Walter Mažrimui, kun. Juozapui Prunskiui ir 
kun. Antanui Zakarauskui. Taip pat dėkojame kun. Edvar
dui Abromaičiui, kuris aplankė velionį koplyčioje bei dalyvavo 
bažnyčioje. Nuoširdžiai dėkojame Šv. Kryžiaus ligoninės ka
pelionui kun. Jonui Stankevičiui, kuris velionį dažnai lankė ir 
taip gražiai prirengė amžinybėn.

Dėkojame brangioms ir mylimoms Seselėms kazimierie
tėms, ypatingai gerb. Motinėlei M. Adoratai.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame laidotuvių direktoriui Don 
Petkui už gražų ir malonų patarnavimą.

Tačiau, brangieji, mūsų žodžiai yra permenki išreikšti visą 
tą, ką mes jaučiame savo širdy je. Tad melsdami galingąjį Die
vą, kad atlygintų jums suteikdamas gausiai reikalingų malo
nių užprašėme, jūsų intencijomis, Kristaus Septynių žodžių Šv. 
Mišių noveną, kurios bus laikomos Tėvų Marijonų koplyčioje 
per 7 dienas nuo rugpiūčio 28 d. iki rugsėjo 3 dienos.

O tu, mūsų brangus vyre ir mylimas tėveli Povilai, ilsėkis 
gerojo Dangaus Tėvo globoj ir lauk mūsų pas tave ateinant.

Liekame liūdintys — žmona Suzana, dukterys ir sūnus su 
šeima.

■r

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M r. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

tėvas ir sūnus Jagsntfig
MARŲUETTE FUNERAL HOME 1-11^

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7Ist St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Ave., Cicero. TOvvnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

A. A.

JOSEPH NASVITIS
Gyveno 8442 South Ashland Avenue, Chicago, Illinois.

Mirė rugp. 22 d., 1965 m., 9 vai. vak., sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kvedernos parapijos, Jonaičių kai

mo. Amerikoje išgyveno 60 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 sesers dukros: Sophie Tro- 

janowski, jos vyras Thomas, Ann Falk, jos vyras Chet ir Loret
ta Kern, jos vyras Don, ir jų šeimos, pusseserė Sophie Work- 
man su šeima, pusbrolis dr. Nikodemas Nasvitis su šeima, gyv. 
New Haven, Conn., švogerkos sūnus Petras Giedrimas, jo žmo
na Stasė ir šeima, giminė Marija (Činkienė) Zubariene, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.
ąuette koplyčioje, 2533 West 71st Street. Laidotuvės įvyks

Kūnas bus pašarvotas antrad., 7 vai. vak. Petkaus Mar- 
ketvirtadienį, rugp. 26 d. iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atly
dėtas į Šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sesers dukterys ir jų šeimos ir kiti giminės.
Laid. direkt. A. Petkus ir Sūnus, Telef. GRovehill 6-2345.

I GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINY6IA
Į Gerlauaioe jttta dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

Ir kitų papuošimų

1244S Wsst flSrd STREET
TeleLPB 8-0833 PR 8-0884

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPOHAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET 
2814 W. 28rd PLACE

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
4348 S. CALIFORNIA Tel. LAfayette 3-3572

3307 LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401

3354 S. HALSTED STREET

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

3319 S. LITUANICA AVE.

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

Remkite tuos, kurie skelbiasi dienr. Drauge.



DRAUGAS, antradienis, 1965 m. rugpiūčio 24 d.

X Draugo išvažiavime — 
piknike, kuris įvyks rugsėjo 5, 
sekmadienį, Bučo sodyboj, Wil- 
low Springs, piknikautojus ap
rūpins maistu Lietuvių Gailes
tingųjų seserų sąjunga

Gail. sesuo S. Endrijonienė, 
didelio patyrimo šeimininkė, 
vadovaus pikniko virtuvei. Pik- 
nikautojai galės gauti įvairaus, 
skanaus ir sveiko maisto.

X Vysk. V. Brizgys papildo
mai praneša, kad paminklinėje 
lietuvių koplyčioje Washingto- 
ne po Aušros Vartų švč. P. Ma
rijos paveikslu bus parašas 
“Vilniaus Aušros Vartai”.

X Jonas Jasaitis, JAV Lie
tuvių bendruomenės centro val
dybos pirmininkas, rugsėjo 6-8 
dienomis dalyvavo LB Vakarų 
apygardos apylinkių atstovų su
važiavime ir Lietuvos 'Vyčių 
seime Los Angeles mieste. Rug
sėjo 14 d. cv pirmininkas daly
vavo rytinio pakraščio LB apy
gardų valdybų atstovų suva
žiavime Nevv Yorke, Suvažiavi
mą organizavo centro valdyba. 
Los Angeles ir Nevv Yorke, be 
kitų organizacinių reikalų buvo 
aptarti finansinio vajaus prave
dimo ir Bendruomenės mėnesio 
atžymėjimo klausimai. Nevv 
Yorke cv pirmininkas taip pat 
turėjo pasitarimus su lapkričio 
13 d. Nevv Yorke organizuoja
mos demonstracijos komiteto 
atstovais.

X J. Jatis-Juozaitis žinomas 
Lietuvos vyčių ir demokratų 
partijos veikėjas Los Angeles 
įvykusiame Vyčių seime kalbė
jo Lietuvių bendruomenės klau
simu. J. Juozaitis ragino vyčius 
daugiau domėtis Lietuvių 'bend
ruomene, nes tai visų lietuvių 
sutelkimo ir apjungimo organi
zacija.

X JAV Lietuvių bendruome
nės centro valdyba rugsėjo mė
nesį skelbia lėšų telkimo vajų 
lietuvybės išlaikymo darbams 
paremti. LB apylinkių, apygar
dų valdybos ir centrinės insti
tucijos yra pagrindiniai rams
čiai organizuoto lietuvybės iš
laikymo darbo. Jų veiklai remti 
ir bus telkiamos lėšos š. m. 
rusėjo mėnesį.

X Nemalšykim, kas nemai- 
šytina.! “Distingue freąuenter!” 
yra gyvenimiškos išminties ar 
filosofijos dėsnis.

Lietuvių saleziečių veikla Ita 
lijoj, Castelnuovo D. Bosco įstai
goj sutinka daug nepalankumo 
dėl Cedar Lake, Ind., lietuvių 
veiklos subendrinimo su čio- 
nykščia provincija.

Visiems apgailestautinas fak
tas JAV-bėse vis tik neturėtų 
apsunkinti nuo seniau ir visai 
atskiros rūšies tautinio darbo 
Europoj.
Kun. Petras Urbaitis, S.D.B.

(Pr.)
X Šv. Pranciškaus seserų 

naudai to vienuolyno rėmėjų 
grupė trečiadienį nuo 10 vai. ry 
to organizuoja virtinukų vaišes 
(galima ir į namus išsinešti) 
pas T. Ručienę, 3326 So. Mor
gan.

X Baleto' Mokykla - Teatras, 
2515 West 69th St.. atidaro ru
dens sezoną. Priimami mergai
tės ir berniukai nuo 4 metų. 
Nauji mokiniai registruojami 
rugsėjo 1, 2 ir 3 d. nuo 5 iki 
8 vai. ir rugsėjo 4 d. nuo 12 iki 
5 vai. Telef. 778-4240 arba HE 
6-4480. (sk.)

X Lietuvi, pasiųsk auką Va
sario 16 gimnazijos namų už
baigimui, adresu: St. Anthony 
Savings & Loan Ass’n., 1447 S. 
49 Court, Cicero, III. 60650, są- 
sk. Nr. 20814 arba 20754, iki 
rugsėjo 1 d. Dovanos bus pa
skirstytos rudenį. Komitetas 
_________ _______ (pr),

X Danguolė Valantinaitė,
gyv. Los Angeles, Calif., ir dir 
banti Amerikos oro susisiekimo 
įstaigoje, atvyko į Chicagą ap
lankyti pažįstamų ir apsistojo 
pas L. ir R. Vedegius. Čia žada 
pabūti keletą dienų. D. Valan
tinaitė prieš metus yra atvyku
si iš Argentinos, kur jos tėvai 
ir viena sesutė dar ir dabar te
begyvena. Viešnia taip pat ap
lankė Draugo įstaigą ir užsisa
kė dienraštį.

X inž. M. Ivanausko lieps
nos dailės paroda labai susido
mėjo daugelis lietuvių ir sve
timtaučių, ne tokios rūšies me
no parodų niekur neteko ma
tyti. Ja domisi ne tik vietiniai 
Cicero gyventojai. Paroda į- 
vyksta Cicero Theodore Roo- 
sevelto mok. patalpose, rugpiū
čio 28-29 ir rugsėjo 4-5 d. Bet 
atidarymas bus šeštadien., 7 
vai. vak. rugpiūčio 28 d. Lau
kiama daug svečių. Bus išsta
tyta 144 paveikslai ir išleistas 
įdomus paveiksluotas katalogas 
Įėjimas nemokamas.

X Vepšto namuose pernai ir 
dabar vyksta Balfo pasiruošia- 
mieji darbai. Daug darbo va
landų įdėta vajaus reikalui ir 
jo atskaitomybei sutvarkyti.

Berniukai žygiuoja Kennebunk porte, kur vasarą įvyko stovykla, gi netrukus dalis jų sugrįš į lietuvių
gimnaziją Nuotr. B. Kerbelienės

IŠ A R T / / R TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

— A. a. Bronius Sudžinskas 
iš Nevvark, N. J., žuvo automa
šinų katastrofoje praėjusį šeš
tadienį 6 vai. 100 mylių nuo 
namų, kai į jo mašiną trenkė 
kitas, ne savo keliu važiuojąs, 
automobilis. Drauge važiavęs 
kitas jaunuolis sunkiai sužeis- 

PemaY vyr. būstinė Ma^uette I Laid°jamas šį trečiadienį.
Parke buvo jo namuose, o P. 
Leono įstaigoje vyko Balfo rin
kėjų verbavimo vajus, kurį 
tvarkė gun. dr. F. Gureckas. 
Daug talkininkavo teis. A. Su
gintas ir A. Urbonas. Pasirodo, 
kad pensininkai buvo labai ge
ri rinkėjai ir balfo bičiuliai bei 
talkininkai.

X Janina ir Algirdas Rima- 
vičiai, motelio “Barbara” savi
ninkai iš Phoenix, Ariz., atos
togų proga yra atvykę Chica
gon ir apsistoję pas savo sese
rį ir svainį M. ir J. Ročkus. J. 
Rimavičienė yra “Draugo” ben 
dradarbė.

X Leit. Audris Endrijonas

Jaunasis Bronius prieš kiek lai 
ko lankėsi “Drauge” ir sakėsi, 
kad pasiryžęs studijuoti medici 
ną. Buvo veiklus ateitininkas. 
— Liet. gimnazija progresuo

ja. Lietuvių pranciškonų išlai
koma gimnazija Kennebunk- 
porte, Maine, daro pažangą vi
sose srityse: statomi nauji mo
derniški pastatai, įgyjamos nau
jos mokslo ir sporto priemonės, 
stiprinamas mokytojų kadras 
ir — pats svarbiausias dalykas 
— pradedama susilaukti vis di
desnio ir tikrai užtarnauto dė
mesio iš lietuviškosios visuome
nės pusės. Tėvas rektorius šio
mis dienomis išsitarė, kad mo-

KANADOJE
— Dr. Ilona Gražytė, Mont- 

real, Q., išvyko į Europą, kur 
aplankys Ispaniją ir kitas vals
tybes.

— Operos sol. Lilija Šukytė 
su didžiausiu pasisekimu daly
vauja Šekspyro festivaly Strat- 
ford, Ont., dainuodama vieną 
pagrindinių grafienės Almavi- 
vos rolių Figaro vestuvių ope
roje. Čia ji yra įsipareigojusi 
31 spektakliui (po 4 kiekvieną 
savaitę). Uždaromasis spektak
lis bus šeštadienį, rugpiūčio 28 
d. 2 v. p. p., Avon teatre. Apie 
mūsų solistę po šios operos ati 
darymo liepos 6 d. puikiausias 
recenzijas paskelbė Toronto, 
Montrealio, Bostono, Detroito, 
Londono, Ont., Stratfordo,

kai, itališkai, angliškai, yra ge
ras sportininkas, giesmininkas, 
gabus organizatorius.

OKUP. LIETUVOJ
— Vilniuje liepos 22 d. Vil

niuje, dramos teatre buvo pažy 
mėtos 21-sios metinės nuo die
nos, kai buvo pradėtas Lenki
jos vadavimo nuo vokiečių Oku 
pantų (ir kai Lenkija pateko 
komunistų giobon ir įtakon. — 
E,). Iškilmingą susirinkimą ati 
darė TSRS — Lenkijos draugy
stės draugijos Lietuvos sky
riaus valdybes pirm. prof. J. 
Žiugžda. Kalbėta apie tariamai 
“vis tvirtėjančią lenkų ir lietu
vių tautų draugystę”. Ta proga 
Vilniuje viešėjo lenkų atstovai 
iš įvairių Lenkijos miestų. Re

Brantfordo ir kitų miestų did- žimui pageidaujant, minėtos

CHICAGOS ŽINIOS
NAUJAS ARKIVYSKUPAS

Šiandien popiet naujas Chica 
gos vyskupijos ganytojas arki 
vyskupas John Cody iškilmingų 
apeigų metu užims savo parei
gas. Pamaldos kartu su šv. mi 
šiomis prasidės 4 vai. po piet. 
Jų eiga bus transliuojama per 
visas Chicagos televizijos sto
tis. Mišių koncelebracijoje daly 
vauja ir vysk. Vincentas Briz
gys. Pamaldų metu prie kitų 
vyskupų asistentų pareigas eis 
prelatas V. Černiauskas ir ma
rijonų provinciolas kun. V. 
Rimšelis. Pamaldose dalyvauja 
apie pusšimtis vyskupų ir gau
si prelatų, kunigų, vienuolių ir 
tikinčiųjų minia.

Šiandien Chicagos miestas su 
laukia naujo ganytojo, arkivys
kupo John Cody, popiežiaus 
Pauliaus VI čia paskirto iš 
New Orleans, La. Naujas 57 
metų ganytojas užima Ameriko 
je didžiausią ir vieną iš pasau
lyje didžiausių vyskupijų. Cook 
ir Lake apskrityse gyvena apie 
2.3 milijono katalikų. Arkivys
kupijos ribose yra 460 parapi
jų, 434 pradinės mokyklos, 90 
aukšt. mokyklų, 14 seminarijų 
6 kolegijos ir universitetai, 22 
ligoninės, 49 kapinės, 33 našiai 
tynai. Šias įstaigas prižiūri ir 
aptarnauja 9,700 seserų vienuo 
lių, 2 909 vyskupijos ir vienuo
lių kongregacijų kunigai ir apie 
700 vienuolių broliukų.

iš Georgijos yra atvykęs į Chi- M®11! skaičius naujiems mokslo 
cagą dešimties dienų atostogų j metams numatomas beveik dvi-
pas savo tėvus Salomėją ir Vik 
torą Endrijonus.

X Inž. Kazimieras Totorai
tis iš Kolumbijos, Pietų Ameri 
kos, yra atsiųstas specializuo
tis Wisconsin universitetan, 
Madison, Wis. Prieš tai jis Mi
chigan universitete tobulinosi 
anglų kalboje, o nuo rugsėjo 1 
d. pradeda tolimesnes studijas. 
Šia proga jis atsilankė Drauge.

Religinės žinios
VYRAS BAIGĖ

MERGAIČIŲ KOLEGIJĄ
Marywood kolegija, Scranton, 

Pa., švenčia 50 metų jubiliejų. 
Leo Dorsey šiemet baigė kole
giją įsigydamas magistro laips
nį. Jis yra pirmas vyras baigęs 
mergaitėms skirtą kolegiją.

SENIAUSIASKATALIKŲ LAIKRAŠTIS
The Catholic Telegraph, lei

džiamas Cincinnati, O., yra se
niausias Amerikoje katalikų laik 
raštis. Jis jau eina 135-tus me
tus.

VYSKUPO KONSEKRACIJA
Jau suėjo 175 metai nuo pir

mojo Amerikoje vyskupo John 
Carroll konsekracijos Baltimo
re, Md.

gubai didesnis, negu praeitais 
metais. Tai tikrai labai džiugi
nanti žinia. Tėvai padarė rei
kiamas išvadas. Ši yra vienin
telė lietuviška gimnazija visa
me Amerikos kontinente: ji 
skirta mokytis tik lietuviams 
— berniukai ir mokytojai yra 
irgi lietuviai. Jos adresas: Very 
Rev. dr. L. Andriekus, OFM, 
Rector, St. Anthonys’ High- 
school, Kennebunkport, Maine. 
Kun. dr. L. Andriekus yra ne 
tik gimnazijos rektorius, bet ir 
pranciškonų provinciolas. Gim
nazijos kūrėjas ir ilgametis rėk 
torius — kun. J. Gailiušis, 
OFM, dabar švenčiąs sidabri
nį kunigystės jubiliejų. (Da)

— Dr. Danutė ir prof. Vytau
tas Bieliauskai, gyv. Cincinnati, 
Ohio, su šeima atostogauja 
Hollywood Beach, Fla. Prof. 
dr. V. Bieliauskas rugsėjo pir
momis dienomis žada vykti į 
Chicagą, kaip Xavier universi
teto psichologijos departamen
to vadovas atstovauti šiam uni
versitetui psichologų suvažiavi
me.

— Lietuvių Enciklopedijos 
XXXIII tomas tuojau bus pra
dėtas siuntinėti, nes užsitęsęs 
daugiau mėnesio rišyklos dar
bininkų streikas pasibaigė ir 
LE jau baigiama įrišti.

džioji spauda. Ilgą ir puikų 
straipsnį rugpiūčio 6 d. su 2 
nuotraukom įsidėjo “The Ha
milton Spectator” su didele ant 
rašte: “Figaro grafienė vietos 
mergaitė pakely į viršūnes”. 
Straipsnio autorė M. Wild, be 
kitko, sako: “Hamiltonas išug
dė gėlės pumpuru besisklei
džiančią operos žvaigždę, bet 
neatrodo, kad jis žino apie tai”.

“Figaro vestuvių” operos 
šimtmetinis pasisekimas yra 
toks didelis, kad norint į ją pa 
tekti, bilietą reikia įsigyti ma
žiausiai savaitę iš anksto (pra
ėjusiais metais ją po 11 spek
taklių uždarė). Sol. Lilija Šuky
tė visur pabrėžia, kad ji lietu
vaitė.

VOKIETIJOJ
— Dr. Balys Petkauskas, 

gyv. JAV, baigė medicinos 
mokslus Mainze.

— Vysk. Pr. Brazys, MIC, 
vizituoja lietuvius Hamburge, 
Vechtoje, Lebenstedte ir Lue- 
becke.

— Kun. Algimantas Jokūbas 
Bortkevičius atšventė primi
cijas su Kaiserslauterno lietu
viais. Jaunas kunigas turi 24 
metus. Gimė Kražiuose, vaikys 
tę praleido Vokietijoj — Lehr- 
te, Diepholze, Brazilijoje. Vė' 
liau su tėveliais persikėlė į 
JAV. Gyveno Brooklyne. Atvy
ko studijų tikslu į Romą, kur 
sėkmingai užbaigė filosofijos ir 
teologijos studijas. Kunigystės 
šventimus priėmė amžinajame 
mieste šiais metais liepos 11 d 
Jaunasis kunigas laisvai kalba 
savo gimtąja kalba, portugališ-

draugijos skyriai veikia įvai
riuose Lietuvos miestuose. Ko
munistinių lenkų sukaktis pa
minėta net ir Vilniaus ligoni
nėse. (E.)

NUŠAUTAS KUNIGAS
KRITIŠKOJE PADĖTYJE

Šv. Kolumbo parapijos, 331 
E. 71 gatv., vikaras kun. Ri
chard Morrisroe, tiktai pernai 
įšvęstas kunigu, buvo balto po
licininko pašerifio kritiškai pa
šautas į vidurius Hayneville( 
Ala. Tas pats policininkas mir-

tinai nušovė episkopalų bažny
čios klieriką. Kunigas ir klieri
kas atostogų metu buvo nuva
žiavę į pietines valstybes patik
rinti, kokios yra negrų gyveni
mo sąlygos.

PER VALANDĄ Į 
NEW YORKĄ

American oro linijos spraus- 
minis Boeing 727 lėktuvas iš 
Chicagos O’Hare aerodromo nu 
skrido į New Yorko La Guar- 
dia aerodromą, sudarydamas 
naują rekordą. Lėktuvas nu
skrido 691 mylios oro kelią per 
vieną valandą ir 11 minučių.

ATPLAUKĖ DIDELIS LAIVAS
Head linijos Anglijoje pasta

tytas 10,000 tonų laivas Ini- 
showen Head pirmą kartą at
plaukė į Chicagos uostą. Lai
vas, 495 pėdų ilgumo, gali iš
vystyti apie 20 mylių į vai. grei 
tį. Jis atvežė užsienyje gamin
tų automobilių, degtinės ir ki
tų prekių.

NEGRAI CHICAGOJE
Chicagos mieste gyvena apie 

milijonas negrų, sudarančių 
apie 30% miesto gyventojų. Iš 
jų tiktai apie 6%, tai yra apie 
60,000 yra katalikų. Bostono 
miestas iš viso turi tiktai apie 
60,000 negrų.

KAS TURI PINIGŲ
Piniguočiai Chicagoje gali iš 

nuomoti keliolika kambarių 
apartamentiniame pastate 1000 
Lake Shore drive. Vieno mėne
sio nuoma kainuoja $1,400. Pi
giausi kambariai nuomojami už 
$600 kas mėnesį.
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Lietuvių komiteto pasaulinėj parodoj trys valdybos nariai. Iš kairės: 
komiteto pirm. Aleksandras Vakselis, Jadvyga Matulaitienė, tautinių 
šokių vadovė ir Antanas Visminas. Nuotr. Vyt. Maželio

MOTINA ĮVAŽIAVO Į 
AUTOBUSĄ

Esther Peters, 10032 Avenue 
D, įvažiavo į CTA autobusą 
prie Paulina ir 103 gatvių. Jos 

į trys vaikai ir ketvirtas vaikas, 
su ja važiavęs, buvo sužeisti. 
Motina mirė ligoninėje. Lig šiol 
nuo metų pradžios Chicagoje 
automobilių nelaimėse žuvo 175. 
Tuo pačiu laiku nelaimėse buvo 
sužeista 27,180 asmenų.

ATVEŽĖ DAUG 
UŽSIENIEČIŲ

Scandinavian oro linija per 
12 mėnesių į Chicagą atskraidi 
no apie 3,000 skandinavų, ku
rių dauguma atvyko kaip tu
ristai. Jie Chicagoje išleido apie 
$600,000.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

G. Giedraitienės baleto teatro mokyklos mokiniai pamokos metu.

Svečių tarpe buvo daug ku
nigų ir De La Šalie instituto 
broliukų — mokytojų, kuriems 
labai patiko lietuviškų vestuvių 
papročiai ir dainos, ypatingai 
‘nuvainikavimas”. Puotos metu 
skambėjo lietuviškos dainos.

Jaunoji Gražina, gražiai Chi
cagoje įsikūrusių Marijos ir 
Stasio Abramavičių duktė, gi
musi Lietuvoje, dar mažytė su 
tėveliais ir broliukais iš Vokie 
tijos atvyko į šį kraštą. Baigusi 
aukštesnę mokyklą, gavo 4 me 
tams stipendiją studijuoti Chi
cagos universitete, kurį baigė

kams, giminėms ir gausiai mi- 1963 m‘ ir =avo diPlom4 “Ba’ I 
mai pažįstamųjų, jaunuosius ichelor of Arts” iš istorijos. < 
prie altoriaus atlydėjo keturios KaiP stipendininkė, tame pačia- j 
poros pabrolių su pamergėmis. me universitete tęsė studijas ir , 

yra bebaigianti ruošti diplomi- j

IR VĖL NAUJA ŠEIMA
Liepos 31 d. Švč. Panelės Ma 

rijos Nekalto Prasidėjimo baž
nyčioje Brighton Parke naują 
šeimą sukūrė Gražina Abrama- 
vičiūtė su Robert Keeley. Šv. 
mišias atlaikė, pasakė pritai
kytą pamokslą ir jaunųjų san
tuoką palaimino jaunojo tėve
lių šeimos bičiulis kun. dr. 
O’Neil. šv. mišių metu ir su
tuoktuvių įspūdingai giedojo 
Mundelein seminarijos klierikų 
choras. Bažnyčioje, dalyvau
jant jaunųjų tėveliams, jauno
jo sesutei vienuolei bei broliu
kui klierikui, jaunosios broliu-

JAPONAI SUTINKA SU 
BAŽNYČIOS MOKYMU

Japonijos pasaulinė spauda 
pagaliau pripažįsta, jog įsta
tymas leidžiąs abortus yra kraš 
tui kenksmingas ir, kad katali
kų Bažnyčios mokslas draudžian 
tis abortus yra teisingas. Japo
nijoje kasmet įvykdoma apie 
milijonas abortų. Žurnalistas 
Kijoaki Mūra pranašauja, kad 
jeigu ir toliau abortai bus lei
džiami, tai po 400 metų japo
nų tauta prapuls nuo žemės pa
viršiaus.

— Amerikoj praėjusiais me
tais į katalikų tikėjimą perėjo 
126,209 asmenys.

Vestuvių puota įvyko B. 
Pakšto salėje. Sukalbėjus mal
dą ir pasivaišinus gausiomis bei 
skaniomis ant stalų sukrauto
mis gėrybėmis, sugiedota jau
niesiems lig.ausiu metų. Tra
dicinius vestuvių lietuviškus 
jaunųjų bei tėvų šokius prave
dė p. Pakštas su savo orkestru.

Iš Lietuvos jaunuosius svei
kino jaunosios senutė močiutė 
bei kiti giminės. Visiems svei
kinusiems bei atsilankiusiems, o 
ypatingai tėveliams, padėkojo 
ir trumpą kalbą lietuviškai ir 
angliškai pasakė jaunasis.

nį darbą magistrės laipsniui 
gauti. Gražina yra mokytoja 
vienoje Chicagos aukštesnėje 
mokykloje.

Jaunasis Robert buvo moky
toju De La Šalie institute, ga
vęs paaukštinimą yra paskir
tas kat. mokyklų administraci
jom Š. m. gavo magistro laips
nį.

Jaunieji, išvykę povestuvinėn 
kelionėn, aplankė istorines ir 
įdomesnes krašto vietoves.

L.

Chris Kraft, Gemini 5 skridimo 
direktorius, palaiko ryšius su 
skrendančiais astronautais Hous
ton, Texas, įrengtoj sekimo sto
tyje.


