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Šaltasis karas namie

AR BlIS PAPILDYTA JAV 
KONSTITUCIJA?

Vyriausiojo teismo sprendimas dėl maldos rado didelio 
ir nepalankaus atsiliepimo masėse. Ar masių balsai gali 
duoti konstitucijai papildymą, kuris garantuotų maldai 

mokyklose laisvę?

NIKI! RAKETA SŪMINKSTINS 
SOVIETUS

F
Msės nepasidavė gudragal

viavimui, kad vyr. teismo spren
dimas nedraudžia maldos mo
kykloje, o tik draudžia regen
tam ją sudaryti ir rekomenduo
ti. Masės suvokė, kad sprendi- 
haas yra pasikėsinimas j tai, 
kas priklauso prie Amerikos 
tradicijų — Dievo pripažinimo 
ir išpažinimo.

* * *
Amerikoje gausiai praktikuo

jami laiškai rettlakcijon rodo 
masių jausminę reakciją, kuri 
kartais taikliai demaskuoja 
teismo sprendimą, rodo arba 
jo loginį nenuoseklumą, ar fak
tinį vairavimą į Amerikos pra
žūtį. Keletas atsiliepimų iš Jour
nal American, The Tablet ir 
kt. laikraščių:

— 1941 aš ėmiausi ginklo, 
kai reikėjo apsaugoti mūsų 
Konstituciją ir Amerikos tei
sių įstatymą Amerikos ateičiai. 
Dabar maža grupė nepatenkin
tų žmonių pasinaudojo mūsų 
teismais, kad legaliai pasiektų 
to, ko Ašis negalėjo padaryti 
nuo 1918 iki 1945.

— Mes turim jėgos,ginti žmo
nių teisėm užjūriuose. Mes da
bar reikalingi jėgos ginti sau 
patiem. Tegul bus Dievas grą
žintas į mūsų mokyklas.

— Politrukai komunistiniuo
se kraštuose pasinaudos dabar 
sprendimu ir savo žmonėm aiš
kins, kad Amerika taip pat at
sisakė nuo Dievo.

— Atominiame amžiuje mal
da ir tikėjimas reikalingesni nei 
bet kada. Didesnis truputis ti
kėjimo praverstų ir tiem didie- 
siem žmonėm, kurie gali būti 
tųtiek maži, kad uždraustų mal
dą į Dievą.

— Reikia išmesti iš mūsų 
teismų žodį “vyriausias”, nes 
jis skatina teisėjus patikėti, 
kad jie yra vyriausi...

— Vyr. teismo sprendimas 
yra pradžia galo... Būkite pa
siruošę sutikti, kad American 
Civil Liberties imsis uždavinio 
išversti mūsų šventą Konstitu
ciją, nepaisant, ar dauguma to 
nori ar ne.

— Vyr. teismo sprendimas 
padidins jaunimo nusikaltimo 
skaičių. Taigi statykime dau
giau kalėjimų ir teismo rūmų; 
skirkime daugiau teisėjų, kad 
didesnis politikierių skaičius 
būtų išlaikomi mokesčių mokė
tojų pinigais.

— Ar Dievo buvimas turi 
būti deklaruojamas tik namie 
uždarom durim? Jei taip, tai 
yra komunistinė baudžiava, o 
ne demokratijos laisvė.

— Pirmas konstitucijos prie
das mūsų valstybės tėvų skir
tas apsaugoti nuo vienos ku
rios religinės formos vyravimo 
leidžiant įstatymus, o ne ap
saugoti nuo maldos, kuri nepri
klauso jokiai vienai kuriai re
liginei bendruomenei.

— Šen. Joseph R. McCarthy 
buvo priešingas į vyriausio teis- 
tiek mažai, kad už uždraustą 
kurį George Sokolsky laiko ka
taliku. Šen. McCarthy buvo vie
nintelis. Ar dabar kas sakys,

kad šen. McCarthy buvo ne
teisus ?

— Teisėjas Douglas savo 
nuomonėje kėlė, kad vyriausy
bei konstitucija neleidžia rem
ti pinigais religinės praktikos. 
Tokią logiką vykdant, tektų 
uždrausti maldas namuose tų 
tarnautojų, kurie gauna val
džios algą ar yra kitaip remia
mi federalinės bei vietinės val
džios. Kils klausimas dėl subsi- 
papildo rezoliucijas. Senate 13 
namuose gali būti religinė prak
tika.

— Ar prezidentas Kennedy, 
kuris po teismo sprendimo pa
stebėjo, kad tėvai daugiau mels
tųsi namie, tą pat pasakytų, 
kai teismas įsakytų uždaryti 
visas bažnyčias ?

— Aš esu protestantas, bet 
gerbiu kard. Spellmano susirū
pinimą religinėm laisvėm Ame
rikoje. Ateinančiom Kalėdom 
aš duosiu religinius simbolius 
visiem savo draugam kaip at
minimą to, kad maldos uždrau- i 
dimas yra varžymas jų laisvės J 
išpažinti Aukščiausią būtybę, j 
kur jie nori. Pinigus, kuriuos j 

' skirdavau dovanom, dabar skir- i 
siu įvairių tikėjimo atstovam,
skelbiantiem Jo vardą pasauly.

s * * '!
Teismo sprendimas dėl mal

do® susilaukė panašaus pasi
priešinimo, kaip Berlyno sienos 
užtvėrimas. Ar pasipriešinimo 
balsų dėl maldos bus pabota 
tiek pat, kaip pasipiktinimo dėl 
sienos Berlyne?

Žydų filosofas Will Herberg 
aiškino metodistų susirinkime, 
kad Amerikos tauta nesutiks 
su vyr. teismo sprendimu, nes 
jis “sutinkamas kaip Amerikos 
gyvenimo būdo pažeidimas”. 
Esą amerikiečių dauguma yra 
priešingi sprendimui, nes mato 
jame grėsmę organizuoti “vi
siškai sekuliarinę kultūrą”. Vi
suomenė esanti labiau susirū
pinusi išlaikyti religines verty
bes, negu legalistinius konstitu
cijos principus...

Prieš tuos masių nusiteiki
mus nesutiko pasisakyti nė Na
tional Educational Association, 
kuri atstovauja 800,000 moky
tojų. Tris kartus jų konvenci
joje buvo mėginama priimti re-

Sen. Goldwater iš Arizonos ir 
kongr. Wilson iš Californijos šyp
sosi reporteriams, teigdami, kad 
jie sutinka su prez. Kennedy pa
siūlymu, kad rudenį įvykstančiuo
se balsavimuose balsuotojai pasi
sakytų medicinos programos rei
kalu.

James Webb (kairėj) ir Joseph Shea, erdvėms tirti įstaigos pareigūnai, laiko modelius raketų į 
mėnulį. Tikimasi, kad mėnulį galima bus pasiekti daug greičiau negu planuojama, taigi dar prieš 
1970 metus. Du astronautai išsikels į mėnulį, o trečias raketoje lėks apie mėnulį, kurio pareiga 
bus grąžinti atgal mėnulin išlipusius astronautus.

Pavergtų Tautų savaite 
kongrese

WASHINGTONAS. — Pa
vergtųjų Tautų savaitę minint 
kongrese, praėjusį pirmadienį i 
kalbėjo 40 kongreso narių. Ke
turi kongreso nariai įrašė savo; 
pastabas į kongreso užrašus.

Arkivyskupas namus 
dovanojo darbi

ninkams
MEDELINAS, Kolumbija. — 

Medelino arkivysk. Salazar 
naujai pastatytus savo reziden
cijos rūmus padovanojo mies
to darbininkų reikalams. Juo
se bus įrengtas katalikų darbi-; 
ninku profesinio formavimo j 
centras. Pats arkivyskupas Sa-1 
lazar apsigyveno kukliame na
me ,darbininkų apgyventame 
Medelino kvartale.

zoliuciją, pritariančią teismo 
sprendimui. Tris kartus ji buvo 
atmesta.

Masių nuotaikom yra jautrūs 
įstatymų leidėjai ar apskritai 
renkamieji pareigūnai. Guber
natorių konferencija pasisakė 
už maldą, už Konstitucijos pa
pildymą. Louisianos senatas 
34:0 prašė kongresą priimti 
konstitucijos papildymą.

Atstovų Rūmuose jau 42 
kongresmanai, taigi 10 proc. vi
sų kongresmanu, yra pateikė 
palido rezoliucijas. Senate 13.

Tačiau kelias tokiam papildy
mui nebus lengvas. Net jeigu 
jis būtų priimtas kongrese dar 
reikia, kad 38 iš 50 valstybiiį 
jį ratifikuotų. Tik tada jis virs 
Konstitucijos papildu.

Vadinamų liberalų spauda da
bar visą reikalą mėgina apeiti'
tyla. J. B.

RAKETA I VENERA
VVASHINGTONAS. — Šį šeš

tadienį iš Cape Canaveral, Fla., 
turėtų būti paleista raketa Ma- 
riner I į Venerą. Raketa su pre
ciziškais mokslo įrankiais sve
ria 446 svarus, yra 5 pėdų dia
metro ir 9 pėdų ir 11 colių 
aukščio. Raketa turės skristi 
100 dienų, 36 mil. mylių. Joje 
įtaisyti instrumentai kainuoja 
6.5 mil. dol. Iš viso raketos iš
vystyme dalyvavo apie 1,000 
firmų. Raketa, manoma, lėks 
100 dienų, tačiau ji gali lėkti 
ir 140 dienų, jeigu numatytu 
laiku nepasiektų Veneros, ku
rią turėtų pasiekti apie rugsėjo 
vidurį. Mariner I siųs moksli
ninkams įvairių pranešimų. 
(Apie tai plačiau šios dienos

TRŪKSTA KŪRYBINĖS 
PAŽANGOS

OKUP. LIETUVA. — Mask
voje surengtoje nedidelėje Lie
tuvos ir Latvijos gintaro dir
binių parodoje “Gintaras” sa
vo kūrinius eksponavo daili
ninkai E. Augaitytė, F. Dau
kantas, G. Guntienė, Z. Januš- 
kaitė, J. Liukaitis, B. ir E. Miku 
lcvičiai, L. Šulgaitė ir R. Zovė. 
Kalbėdamas apie šį lietuvių pa
sirodymą, savaitraštis “Litera
tūra ir Menas” (24 nr.) nuro
dė, kad esanti teisinga kryptis 
naudoti gintarą pagrindinai mo
terų papuošalams, tokio pritai
kymo tradicija esanti ir liau
dies mene. Pasak laikraščio, 
vis dėlto lietuvių gintaro dar
bai atrodo silpnesni už kaimy
nų. Girdi, Lietuvoje neruošia
mi šios srities dailininkai - spe
cialistai, gintaru užsiima tik jo 
entuziastai skulptoriai, kerami
kai, kitų šakų dailininkai. Laik
raštis nepatenkintas, kad pas
taruoju metu gintaro kūryboje

Bazės Kanadoj
0TTAWA. — Kanadoj įreng- 

giamos šešios amerikiečių ba
zės, pagal abiejų kraštų susi
tarimą. Vėliau bazės bus per
leistos Kanadai.

Tikėjimas Kuboje
KUBA. — Nepaisant komu

nistinės Castro valdžios perse
kiojimų, Kuboje dažnai sakra
mentus priimančiųjų skaičius 
padidėjo apie 20 procentų. Jau
čiama didelė kunigų stoka. Ne
seniai pravestos anketos duome
nimis, visoje Kubos saloje šiuo 
metu esą tik 200 kunigų.

j kultūriniam priede,) Sovietai 
tokią raketą bandė paleisti jau 
anksčiau, tačiau dėl instrumen
tų nepreciziškumo jie tuoj su 
raketa prarado ryšį.

KALENDORIUS

Liepos 21 d.: šv. Prakseda, 
, Rimvydas, Pasargė. 
j Liepos 22 d.: šv. Marija Mag., 
Auksė.

Liepos 23 d.: šv. Apolinaras, 
Tarvilas, Ilgė.

Saulė teka 5:33 v., leidžiasi 
8:20 v.

■ORAS

Chicagoj ir apylinkėse tempe
ratūra apie 80 1.

vis labiau įsigalėjo inkrustaci
jos (nedideli paveikslėliai, pei- 
zažėliai). Esą, visa tai dvelkia 
miesčioniškumu, tai tik noras 
pamėgdžioti tapybos paveiksliu
kus. Taigi, sakoma, dailininkai 
čia nerodą kūrybinės pažangos.

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

— Olandijoj tarptautinis teis
mas nutarė 9 prieš 5 balsais, 
kad visi Jungtinių Tautų nariai 

■ turi prisidėti lėšomis prie Jung- 
I tinių Tautų uždavinių. Tai tė- 
! ra tik pageidavimas, o ne pri- 
: valomas įsakymas.
! — JAV Senatas 56 balsais
prieš 27 priėmė užsienių pagal
bos projektą, kuirame paskirta 
užsienio reikalams 4.7 bil. dol.

— Genevoj sekr. Rusk pasa
kė, kad Laoso reikalu pasira
šytą .susitarimą JAV stengsis 
išlaikyti ir prižiūrės, kad ne
būtų prasižengimų. Genevoj 
taip pat sekr. Rusk susitinka 
su Sov. Sąjungos užs. reik. min. 
Gromyko.

— Nato vadas amerikietis 
gen. Norstad pareiškė, kad jis 
nuo lapkričio 1 d. pasitraukia 
iš Nato viršininko pareigų.

— Jungtinių Tautų sekreto
rius U. Thant, lankydamasis 
Suomijoj, pareiškė, kad Saugu
mo Taryboj iškelsiąs Kongo 
klausimą. Suomija buvo pasku
tinė šalis, kurioj sekretorius 
lankėsi ilgoj savo kelionėj.

— Thailande nukrito arabų 
: sprausminis lėktuvas netoli 
Į Bangkoko ir žuvo 26 asmenys.

Netikras valdžioj
BEIRUTAS, Debanas. — Ira

ko prem. gen. Kossem įsteigė 
naują kariuomenės būstinę ne
toli Bagdado ir pasiaiškino, kad 
tai padaryta saugumo sumeti
mais. Irako premjeras atrodo 

i bijo neramumų. Prieš savaitę 
Irakas atšventė 4 m. sukaktį, 
kaip gen. Kassem užėmė Irake 
valdžią.

Sieks gėry santykių.
TOKIO. — Japonijos min. 

pirm. vakar pareiškė, kad Ja
ponija sieks gerų santykių su 
J. A. Valstybėm ir draugiškų 
ryšių su Vakarų Europa.

• J. A. Valstybės vid. sekr. 
Udall išvyksta ateinantį mėne
sį į Sovietų Sąjungą apžiūrėti 
elektros jėgainių.

WASHINGTONAS. — Gyny- si antiraketinių ginklų gamy
bos sekretorius McNamara po boję ir tuoj po to pranešimo 
pasisekusio antiraketinės rakė- sovietams įrodė eksperimentais, 
tos Nike - Zeus iššovimo, kuri Kaip gynybos sekr. McNamara 
numušė Atlas raketą, pareiškė,, teigia, tai esanti dar tik pra-

antiraketinių ginklų sistemą, ir 
kad tai kalbama iš patyrimo. 
Kaip žinoma, Nike - Zeus rake
ta buvo paleista iš Kwajalein 
salos Paeifike ir numušė Atlas 
raketą, paleistą iš 4,500 mylių 
nuotoilo Vandenberg oro ba
zėj, Calif. Tai padaryta po tri
jų die'nų, kai Sovietų Sąjungos 
diktatorius Chruščiovas pareiš
kė, kad jie turi antiraketinę ra
ketą. Amerikos gynybos depar
tamentas Chruščiovo teigimą' 
paneigė, kadangi jų žiniomis 
sovietai tokių ginklų neturi ir 
nėra atlikę tokių bandymų. 
Amerika esanti toliau pažengu-

Mirė dail. J. Akstinas

MONTREAL, Kanada. — Va-1 
kar mirė dailininkas aktorius' 
Juozas Akstinas. Buvo gimęs 
1922 m. Ukmergėje, kur baigė 
ir gimnaziją. Freiburge studi
javo meno mokykloje. Buvo vie
nas iš Montrealio dramos sam
būrio narių. Yra lankęs vaidy
bos meno studiją Kaune.

Peru diktatoriai įsistiprino
LIMA, Peru. — Korespon

dentas iš Peru rašo, kad nuver
tus prezidentą Manuel Prado, 
karininkų junta suvaržiusi 
American Popular Revolutio- 
nary grupės veikimą, bet nie
ko nedaro, kad būtų suvaržyta 
komunistų partija. Korespon
dento teigimu, komunistų būs
tinė Tautinės Laisvės vardu 
yra atvira ir jis su komunistų 
partijos propagandistu Carne- 
ro - Checa turėjo progos pa
sikalbėti. Komunistai džiaugiasi,

Policija Limos mieste Peru val
stybėje vaiko demonstrantus.

džia. Nike - Zeus raketai išvys
tyti ligi dabar jau išleista 1.1 
bil. dol. Nike - Zeus pajėgė nu
mušti Atlas raketą, lekiančią 
16,000 mylių per valandą grei
čiu. Šis Amerikos pasisekimas 
buvo konkretus atsakymas dar
bais tuščiam Chruščiovo pasi
gyrimui ir kartu sustiprino 
Amerikos saugumą ir prestižą. 
Gi valst. sekret. Rusk pareiškė, 
kad Nike - Zeus raketa Berly
no klausimu bolševikus padarys 
didesniais realistais.

Sunaikino raudonųjų 
lizdų

SAIGON, Pietų Vietnamas. 
— Pietų Vietnamo vyriausybė 
skelbia, kad JAV helikopteriais 
išmetus parašiutininkus, buvo 
sunaikinti 85 komunistai suki
lėliai. Kautynėse dalyvavo 
1,000 Pietų Vietnamo vyrų. Rau 
donieji sunaikinti 55 mylios nuo 
Saigono.

Sužeistas amerikietis
SAIGON. — Vienas J. A. 

Valstybių helikopterio lakūnas 
buvo nepavojingai sužeistas ko
munistų sukilėlių Pietų Vietna
me. Helikopteris skrido iš Sai-

! gono ir Ben Cat ir buvo patai- 
i kytas septynių šūvių, kuriuos 
1 sukilėliai paleido iš komunistų 
kontroliuojamos D zonos.

Churchillis sveiksta
LONDONAS. — Winstonas 

Churchillis, manoma, greitu lai
ku keliaus iš ligoninės namo. 
Prieš porą dieną jis jautėsi ge
rai ir prie pietų paprašė bute
lio šampano.

kad įvyko perversmas, nes tuo 
būdu nustatoma visuomenė 
prieš diktatūrą, o tokioj veik
loj daugiausia laimi komunis
tai.

Gyventojai demonstruoja, rei
kalaudami laisvės. Policija juos 
skirsto ašarinėmis dujomis. 
Demonstrantai uždegė eilę au
tomobilių ir apmėtė policiją ak
menimis. Užsienio diplomatai 
kreipėsi į popiežiaus nuncijų 
prel. Romulo Carboni, kad šis 
padarytų įtakos karininkams ir 
jie paleistų suimtą prez. Pra
do.

J. A. Valstybės nutraukė pa
galbą, apie 81 mil. dol., kurie 
buvo skirti ekonominiam išvys
tymui. Pasmerkianti šią Peru 
demokratijos sulaužymą prane
šimą padarė Baltųjų Rūmų 
spaudos sekretorius Salinger.

Peru valstybės klausimais 
prez. Kennedy turės progos 
kalbėtis ateinančią savaitę su 
Peru kaimyno Ekvadoro prez. 
Arosemcna, kuris atvyksta į Wa 
shingtoną ateinantį pirmadienį.

Peru darbo unija šaukia dar
bininkus streikuoti, tačiau ar
mija valdžią laiko stipriai sa
vo rankose. Rinkimus pažadė
jo leisti 1963 m. antrą birželio 
sekmadienį.
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VYČIŲ SENDRAUGIŲ IŠVAŽIAVIMAS

Liepos 22 d. Jono Kass sody
boje, Justice, III., bus vyčių 
sendraugių šeimyniškas išvažia
vimas. Vasarą duodama proga 
visiems nariams suvažiuoti, pa
silinksminti; j tokias iškylas 
reikia ir savo draugus, bičiulius 
atsivežti.

Gražioj Kass sodybos pievoj 
bus pravesti įvairūs žaidimai, 
kokius nauji būdami prieš 30-40 
metų žaizdavo tradiciniuose iš
važiavimuose, taip pat įvairios 
lenktynės. Laimėtojai bus pre
mijuojami. Gi po šimtamečiais 
lapuočiai nariai vaišinsis čia 
pat kepamais ‘“hamburgais”, 
šaltais gėrimais. Jokios įžan
gos, nė aukos iš atvykusių ne
bus prašoma.

J. Kass sodyba lengva rasti 
Važiuojant Archer Avė., priva
žiavus Justice, prie pirmų tra- 
fiko šviesų sukti į dešinę Oak 
Grove gatvę ir ja važiuoti iki 
sodybos. Važiuojant 79th keliu, 
važiuoti iki Archer Avė. čia 
prie pirmųjų trafiko šviesų suk 
ti į dešinę, į siauresnį kelią, ku
ris kerta Archer Avė. ir įveda į 
Oak Grove

Viši nariai ir narės, visi sen
draugių bičiuliai kviečiami į 
sendraugių “reunion”.

Komisija

DARBINGAS SENJORŲ
SUS-MAS CDEVELANDE
Liepos 8 d. Taručių gražioje 

rezidencijoje įvyko gyvas vy
čių senjorų sus-mas, kuriam pir 
mininkavo A. Mačiokas, o nu
tarimus skaitė ir užrašinėjo J. 
Kuzas.

Aptarti bėgamieji reikalai. 
Vytė senjore M. Tarutienė sve
tingai priėmė savo bendramin
čius. A. Mackevičienė pranešė 
apie įvykusią card party Šv. 
Jurgio parap. salėje. Buvo sėk
minga — liko pelno. Už gražų 
šio pobūvio surengimą sus-mas 
išreiškė didelį ačiū rengėjoms 
— A. Mackevičienei, Ag. Navic
kienei ir J. Salaševičiehei, ku
rios ne tik sunkiai dirbo, bet 
ir su aukomis daug prisidėjo, 
kas sumažino didesnes išlaidas.

MŪS KOLONIJOSE

Portland, Oregon
PAVERGTAS TAUTAS 

PRISIMENANT
Pavergtųjų Tautų savaitė bu

vo minima Portlande tris die
nas. Pirmą dieną liepos 13, bu
vo iškilmingi pietūs, kurių me
tu kalbėjo p. Dundors, latvis iš

Argentinietė Norma Nolan, lai
mėjusi 1962 m. pirmaujančios gra
žuolės titulą (Miss Universe), 
renkasi skrybėlaites Miami Beach, 
Fla.

Visas dovanas prie staliukų pa
aukojo vytė J. Piktumienė.

Iš vidurinių valstijų L. Vy
čių apskrities, kuris rudenį Clė- 
velande turės savo seimelį, pra
nešimą padarė apskrities pirm. 
M. Trainauskaitė. Iš C. L. Kult. 
[Darželio Sąj-gos raportą patei
kė P. Glugodienė ir J. Sadaus
kas. Iš jų pareiškimų paaiškėjo, 
kad pageidaujama didesnė pa
rama iš Clevelando visuomenės, 
ypatingai finansiška, išleidimui 
darželio istorinės knygos, ku- 

i rios darbu daugiausia rūpinasi 
1 adv. P. Česnulis ir P. Glugodie
nė.

[ Po pranešimų sekė rinkimas 
delegatų į L. Vyčių org. visuo
tinį seimą, kuris įvyksta rugp. 
15-19 d. Newark. N. J, Delega
tėmis buvo išrinktos narės: Alę- 
sė Karklienė ir Jadvyga Piktur- 
nienė, o svečiais rengiasi va
žiuoti: B. Karklius, M. Trai
nauskaitė, kaipo vidurinių vals 
tijų L. Vyčių apskr. pirm. į be
rods, A. Buknis ir dar vierias 
kitas. Senjorai jau pasiuntė au
ką seimo rengimo reikalams, 

i šiame sus-me buvo pranešta,
Į kad rugp. mėn. 23-26 d. Švč. 
P-lės N. Pagalbos parap. bus 
karnavalas,, kurio parėmimui 
vyčiai senjorai paskyrė $25.00, 
nes) šios parap. vikaras — kun. 
A. Goldikovskis yra senjorų 
dvasios vadas ir, galima sakyti, 
visada dalyvauja jų susirinki
muose. Vyčiai senjorai ir priva
čiai rengiasi gausiau paremti šį 
karnavalą ir į jį atsilankyti

Vytė A. Mackevičienė skaitė 
humoristiškas eilutes ir kt. Ki
tame sus-me paskaitėlę turės 
vytė J. Pikturnienė.

Po sus-mo prasidėjo nuošir
džios vaišės, kurias taip skaniai 
prirengė vytė M. Tarutienė. 
Vaišių metu buvo pagerbtą Ele
na Kuzienė ir B. Karklius, ku
rių gimtadieniai liepos mėn. 
Abu buvo papuošti gėlėmis ir 
sudainuota jiems “Ilgiausių pie
tų”. Dalyvavo ir mielas senjo
rų dvasios vadas kun. A. Goldi
kovskis.

J, S,

Minnesotos, ir Dr. Vladas Juo
deika. Liepos 14 d. buvo viešas 
susirinkimas Benson Polytėch-i 
nikos Aukšt. mok. auditorijoj, i 

i Prieš susirinkimą dalyviai gąlė-1 
jo apžiūrėti pavergtųjų tautų I 
dirbinių parodą. Lietuviškas j. 
skyrius parodoje buyo bene 
pats gražiausias su gintaro ir į 
medžio dirbiniais ir tautiniais 
audiniais. Lietuvišką skyrių su
organizavo Valerija Mendeikie- 
nė ir Gražina Juodeikienė.

Minėjimas baigtas sekmadie
nį, liepos 15 d., antru viešu su
sirinkimu. Minėjime be ameri
kiečių dalyvavo estai, latviai, 
lietuviai, kubiečiai, vengrai ir 
ukrainiečiai.

SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
1751-1755 W. 47th St. 

Chicago 9, III.
YArds 7-3895

Petei P. Kezon

Exėcutive Officer

VIENUOLIAI ATOSTOGŲ 
METUI

Šimtai vokiečių pasauliečių, 
jų tarpe net ir protestantai, 
vyksta į seną, iš XII šimtmečio 
Niederalteich benediktinų aba
tiją, kur atostogų metu gyvena 
vienuolišką gyvenimą, tapdami 
laikinais vienuolyno bendruome
nės nariais. Jie nešioja specia
lius drabužius ir dalyvauja dva 
sinėse lavybose bei kitoje vie
nuolyno dienotvarkėje, laikosi 
tylos ir susikaupimo.

Pro mus bėga gražiaspalvė 
vasara. Palikę darbus, įstaigas, 
įmones ir mokyklas, skubame į 
gamtą. Vieni į pajūrius, kiti į 
stovyklas. Stovykloms ypač 
džiaugiasi mūsų jaunimas.

Antai, šį sekmadienį, liepos 
22, viena iŠ gražiausių ir lietu
viškiausių mūsų vasarviečių — 
“Dainavos” žemė, Manchester, 
Mich., švenčia savo metinę 
šventę ir kartu 5 metų sukaktį.

Įsigyti “Dainavos“ stovykla
vietę mintis kilo 1956 m. tuo
metinėje ALiRKF centro val
dyboje, kurios pirmininku bu
vo dr. A. Damušis. Tiems en
tuziastams rūpėjo mūsų jauni
mo lietuviškoji ateitis, jie no
rėjo Amerikos žemėje atkurti 

^Lietuvos kampelį, kur jaunimas 
i tikrai lietuviškoje aplinkoje ga- 
: lėtų praleisti atostogas, suva- 
[ žiavimus, išvykas.
| Tiems idealistams — stovyk

los iniciatoriams užteko ener
gijos ir ryžto organizuoti ir 
dirbti. Bet nebuvo pinigų. Sto
vyklavietė greit buvo užpirkta, 
o milžiniškoms skolom išmokė
ti bematant visose didesnėse 
Amerikos kolonijose susitvėrė 
stovyklos globos komitetai. Sto
vykla pradėjo veikti 1957 m.

Chicagoje stovyklos globos 
komitetui vadovauti buvo pa
kviestas energingas Cicero gy
dytojas ir visuomenininkas dr. 
PetrąsKisielius, darbu ir auko
mis remiąs kiekvieną pozityvų 
lietuvišką darbą.

—• Ar “Dainavos” stovykla
vietė pateisino iniciatorių sudė
tas viltis? paklausiau dr. P.

tuos penkerius 
metus “Dainavos” stovyklą pe
rėjo kėli tūkstančiai jaunimo. 
Jie visi ten įsigijo tam tikrą 

! dalį lietuviško kapitalo, išmo- 
■ ko lietuviškų dainų, kurios, ti
kiu, ilgai neišblės jų lūpose, su
stiprėjo juose tautinė dvasia.

RUDENS
VESTUVIŲ

PORTRETAS

Elegantiška suknelė 
jūsų neužmirštinai 
dienai iš šilkinio 

peau de soie
su importuotais 
alencon mezginiais.
$179.95
iš mūsų teaujc 
rudens ir žiemos 
vestuvinių rinkinio.

Pirkite ketvirtadienį dovvntovni — State and Monroe — 11 v. k. iki 9 v. v. 
pietuose — 6638 S. Halsted — 12 vai. iki 19 v. v.

Jaunimo susidomėjimas šia sto
vykla kiekvienais metais auga. 
Iki šiol stovykloje turėjom 120 
lovų. Dabar jų nebepakanka. 
Stengiamės lovų skaičių padi

Dr. Petras Kisielius

dinti iki 160. Tėvai irgi aiškiai 
pastebi šios stovyklos didelę 
naudą. Aš dar kartą noriu ak
centuoti faktą, kad “Dainavos” 
stovyklos šeimininkai yra tik i 
lietuviai ir kad toji žemė yra 
tikrai lietuvių žemė.

— Kiek prie stovyklos skolų į 
Išmokė jime yra prisidėjęs Tams i 
tos vadovaujamas stovyklos Į 
globos komitetas Chicagoje?.. !

— Per 5 metus mes Chicago
je stovyklai sutelkėm aukų ar 
paskolų per 25,000 dol. Tai dau-1 
giau negu ketvirdalis tos su
mos, kuri yra stovyklai bend-, 
rai surinkta. Jei “Dainava” nuo 
Chicagos būtų tik už 60 ar 100 
mylių, tikiu, kad mes vieni či- 
kagiečiai pajėgtume visas sko
las išmokėti. Stovyklavietė da
bar įvertinta 92,000 dol., o iš
mokėta jau virš 70,000 dol.

— Kas tie didieji Jūsų talki
ninkai Chicagoje?

— Pirmoje eilėje kiekvienas

aukotojas, stovyklos rėmėjas. 
Taip pat negaliu pamiršti ener
gingosios F. Manelienės, S. Tu- 
mosienės, V. Naudžiaus, B. Po- 
likaičio, prof. B. Vitkaus ir ki
tų. Visi sutelktinėmis jėgomis 
ir kalam ateitį mūsų jaunimui, 
sukūrę ir vis gražindami tą ma
žą Lietuvos dalelę laisvojoje 
Amerikoje.

— Ar perkant šią stovykla
vietę lietuvių visuomenėje nesi
jautė tam tikro pasipriešinimo?

— Jautėm tai, kur ne. Bet 
apie tai gal geriau patylėti... 
Mus gaubia džiaugsmas, kad 
jaunimą žavi šis lietuviškas 
kampelis, kad jaunimas mielai 
ten nori stovyklauti ir kad grįž
ta gerokai tautiniai sutvirtėjęs. 
Mus žavi ir gausūs rėmėjai, ku
rie padeda skolas išmokėti.

— Ar skolas išmokėjus pa
sibaigs Jūsų rūpesčiai?

— Nemanau, kad greit pa
sibaigs. Stovykla kasmet puo
šiasi naujais pastatais, gražėja 
jos aplinka, gilėja ežeras, dygs
ta sporto aikštės, gėlynai. Vi
sa tai reikalauja naujų lėšų ir 
kartu rūpesčių. Tikimės, kad 
ateityje “Dainavoje” galės vyk
ti ir žiemos stovyklos, nes čia 
yra puikių šlaitų slidininkams 
ir kitų žiemos malonumų.

Besikalbant su maloniu ir to
kiu draugišku dr. P. Kisielium, 
suskambėjo telefonas, jis bu
vo iššauktas pas ligonį ir išvyk
damas paprašė visus Chicagos 
lietuvius šį sekmadienį nuva
žiuoti į “Dainavos“ stovyklos 
metinę šventę, savo akimis pa
matyti tą gražų dvarą ir labai 
malonią gamtą, tą lietuvišką 
žemę, kurią pasišventėliai bend
romis jėgomis įgijo mūsų jau
nimo lietuviškajai ateičiai už
tikrinti.

Mokytas žmogus savo turtus 
visada su savimi nešiojasi.

Phaedrus
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SUPREME SAVINGS B-VĖ 
MOKĖS 5%

Supreme Savings & Loan Asso
ciation bendrovė, 1751-55 W. 47th 
St., Chicago, III., nuo liepos 1 d. 
papildomai pridės </•>% prie da
bartinio 41/2% metinio dividendo 
visoms taupymo sąskaitoms už 
ateinantį pusmetį — t. y. gruodžio 
22 d. išmokės 5% metinių divi
dendų.

Peter P. Kezon

dejas pareiškė, kad ir ateityje; riaunKite

RAMBLER Kainos
nuo 1,7951

American Classics & Ambassadores 
BANKO FINANSAVIMAS

PARKEYRAMBLER
6201 S. Western Avenue

Tel. H,E 4-2110 Atdara kasdien iki 10 vai. vak.

PER ANNUM 
CURRENT 

RATE
SPECIAL

DIVIDEND

VOVR MROHGHOIP fOR SAVINGS

ON ALL SAVINGS
(EFFECTIVE JULY 1, 1962]

įĮĮJĮSTPLACįlN THE ViORLD TO SAVE'

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI ’j
VALANDOS IR AMŽIAI, religiniai pasakojimai ir legendos, 

Aloyzas Baronas. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 1958 m. 
Aplankas dail. Algirdo Kurausko. 99 psl.......................... $1.00

ŠV. PIJUS X, redagavo kun. Jonas Petrėnas. Išleido Ateitis, 
1958 m. 255 psl....................................................................... $3.00

SKELBK ŽODĮ, pamoksliukai sekmadieniams ir privalomosioms 
šventėms, Prel. Dr. Feliksas Bartkus. Viršeliai dail. T. Va
liaus. Išleido Immaculata Press, Putnam, Conn., 1957 metais, 
150 psl........................................................................................ $2.00

VYRAI GEDIMINO KALNE, Pirmūno ir Savanorio Kūrėjo at
siminimai, St. Butkus. Aplankas dail. Alf. Krivicko. Aušros 
leidinys, 1957 m. 226 psl....................................................... $2.20

SAUJA DERLIAUS, skaitymai augantiems ir suaugusiems, pa
ruošė K. Barėnas. Nidos Knygos Klubo leidinys Nr. 20-21, 
1957 m. 558 psl...........................................................................$3.00

MOTINA, Juozas Prunskis, dail. Vladas Vijeikis. Išleido Tėviš
kėlė, 1958 m. Didelio formato gausiai iliustruotas leidinys apie 
motinas. 48 psl........................................................................... $2.50

GINTARO KRANTAS, Petras Babickas, dail. Vladas Vijeikis. 
Išleido Tėviškėle, 1958 m. Trečias papildytas leidimas. Dide
lio formato iliustruotas leidinys apie Lietuvos pajūrį. 96 
puslapiai ...'..............................;.......................................... <54.00

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

HM

® Administracija dirba kas- g 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- S 
niais — 8:30 — 12:00. 5

bus pranešama apie specialius di
videndus, kurie bus mokami laiks 
nuo laiko pagal gautą pelną.
Atminkite, kad Supreme Savings 

bendrovėje kiekviena sąskaita, 
yra. apdrausta iki $10,000 United 
States Government agentūros. Jei 
norite pelnyti daugiau pinigų, ap
simoka taupyti Supreme bendro
vėje. Dar šiandien atidarykite 
taupymo sąskaitą. (Sk.)

GALVOS ODOS IR PLAUKŲ 
PRIEŽIŪRA

Pranešama moterims ir vyrams, 
turintiems galvos odos negalavi
mus-ligas: pleiskanas, šašus, plau- 
kų slinkimas, niežėjimas, išgydo- 

i mas 100%.
Daktarų ir vartotojų ištirtas ir 

pripažintas J. I. B. preparatas ge
riausias U.S.A.

J. I. B. gaunami labor. 1437 So. 
49th Avė. Cicero 50, III. ir 5000 
VVest. 16th St., Cicero 50.

Pareikalavus siunčiame C. O. D.
J užsienius iš anksto apmokėjus.

Ik PAYABLE
DECEMBER 22, 1962

SAVINGS IN BY THE 10th 
EARN FROM THE Ist
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NAUJŲ KELIŲ BEIEŠKANT
TAISYTI NEGEROVES ZM.il! - TAI PERKEISTI PATI ŽMOGŲ

Tik krikščionybe turi priemonių pakelti žmogų iš skurdo

Pavergtojo krašto laisvini
mo veikla išeivijoje yra to
kios svarbos, kad mes jos ne
galime nei sumažinti, nei dėl 
bet kurių atsitiktinių priežas
čių išsižadėti. Nors tikrąja 
prasme politikos mes nevyk
dome, nes neturime laisvos 
valstybės, bet mūsų politika 
platesne prasme nūn kaip tik 
yra visi tie suderinti veiksmai, 
kuriais mes vedame kovą už 
laisvę. Kaip tik dėl to iš mū
sų dabartinės politinės veiklos 
mes negalime nieko išskirti, 
net grynai kultūrinės srities 
darbų.

Laisvoje valstybėje yra 
žmonių, kurie visus savo su
gebėjimus atiduoda kelti vals
tybiniu mastu viešajai gerovei, 
tvarkyti žmonių žemiškuosius 
reikalus. Tokie valstybės vy
rai dirba tikrąja prasme poli
tinį darbą, siekdami valstybės 
ir jos piliečių gerovės. Emigra
cijoje tokių politikų mes netu
rime. Tačiau ir čia mes turi
me vadovų, kurie glaudina sa
vo tautiečių gretas savos tau
tos didžiųjų tikslų siekimui. 
O šiuo metu mūsų bendrasis 
ir didysis tikslas yra savos 
valstybės iš naujo sukūrimas 
— Lietuvos išlaisvinimas iš 
komunistinės vergijos.

Kiek šia prasme mūsų poli
tinė veikla yra naudinga pa
vergtajai tėvynei, priklauso ne 
tik nuo mūsų pastangų, bet 
ir nuo konkrečių darbų, ke
liant Lietuvos vardą svetim
taučių tarpe, įtaigojant pasau
lio politikos vairuotojus, kad 
jie kalbėtų mūsų reikalais 
tarptautinėje plotmėje, nuolat 
budinant pasaulio sąžinę ir 
primenant, kad laisvė yra ne
daloma ir yra visų žmonių 
pilnutinio gyvenimo dalis. 
Prie to darbo prisidėti turi vi
si neužginčijamą pareigą.

* sfc *
Pavergtosios tėvynės laisvi

nimo darbas yra toks didelis 
ir svarbus, kad jo siekti mes 
turime ne tik švenčiausią* pa
reigą, bet jam ir geriausias 
priemones turime panaudoti. 
Dėsnis, kad tikslui turi atitik
ti ir priemonės, mus įpareigo
ja jų paieškoti ir dėl jų susi
tarti. Bet kokia šioje srityje 
padaryta klaida, apsileidimas, 
veiklos sumenkinimas ir tin
kamų priemonių panaudoji
mo uždelsimas šiuo metu, ka
da priešo propagandos maši
na taip stipriai ir įtakingai 
veikia, yra per didelė ir per 
skaudi prabanga. Šiai praban
gai aukoti savo sunkiai už
dirbtas santaupas, paskutinį 
prakaitą ir varginantį darbą 
yra neleistina. Visos mūsų pa
stangos nūnai turi būti su
krautos ant tėvynės laisvės 
aukuro, kartu tausojant savo 
jėgas bei išteklius ir naudo
jant geriausias priemones 
aukščiausiojo tautos tikslo sie
kimui.

Lietuvos laisvinimo daribe 
yra būtinas asmeninių ambici
jų išsižadėjimas, darbų ir veik
los sričių pasidalinimas, nuo
širdus susiklausymas ir suge
bėjimas atskirti tikslą nuo jo 
siekimo priemonių. Suderini
mas kultūrinių ir politinių vie

v

Spaudoje ir gyvenime

NAIKINA LIETUVOS SODUS
Lietuvoje leidžiama bolševikų 

okupantų kontroliuojama “Tiesa” 
Nr. 143, pusi. 3 išspausdino šito
kią intriguojančią žinią, po kuria 
pasirašo M. Tamašauskas ir St. 
Gyvas, Kauno teritorinės garny- j 
binės valdybos laikraščio darbuo- i 
tojai: “Pasakoja, kad pernai per 
patį obelų ir kriaušių žydėjimą bi
tė įgėlė vienam piliečiui į nosį. Ir 
ne eiliniam piliečiui, o Kauno' ra
jono S. Neries vardo kolūkio pir
mininkui Kazimierui Kailiui. Ta
da jis pareiškęs sodams:

— Zydite paskutinį kartą!
Savo pažadą K. Kanys ištęsėjo. 

Šį pavasarį jis pasikvietė talkon 
kelis kolūkiečius ir Ramučių kaime 
iškirto gluosnius, kaštonus, lie
pas, o po to įsakė kirsti vaisme
džius. Kolūkiečių ranka nepakilo 
prieš vaismedžius. Tada K. Kanys

netų veiklos ir daromų žygių 
turi būti ne tik geros valios, 
bet ir tikro patriotizmo žymė. 
“Klausimas čia ne pareigos, 
bet tvarkos”, tariant su Vli
ko pirm. dr. A. Trimaku 
(Draugas, 1962. 7. 16).

Tačiau viena turi būti vi
siems aišku — bet koks su
stingimas ir atgyvenusių me
todų naudojimas yra mūsų 
politinės veiklos smukdymas 
ir laisvinimo vaisių naikinimas. 
Ši sritis reikalauja ieškoti nau
jų būdų ir naujų kelių, kad 
kova už laisvę mums prieina
mose aplinkybėse būtų tikrai 
paveiki ir pavergtajai tėvynei 
naudinga. Kas to jau nesugeba 
įžvelgti, tas tėvynę ne laisvi
na, bet pavergėjui joje pade
da lengviau įsitvirtinti. Čia 
negalima pasikliauti tariamu 
patyrimu ar dangstytis nuo
pelnų aureole, bet reikia gy
venti šia diena ir naudoti lais
vinimui šios dienos tinkamiau- 
sas priemones.

* .# *
Esame -vienos našios, pra

eities darbais atsižymėjusios 
politinės oragnizacijos konfe
rencijos išvakarėse. Ateinan
čios savaitės pabaigoje Ameri
kos Lietuvių Taryba turės sa
vo metinę konferenciją, kurioj1 
mėgins surasti naujų būdų 
ir kelių savai veiklai praplės
ti, sustiprinti ir pagyvinti, kad 
Lietuvos laisvinimas taptų vi
sos lietuvių visuomenės gaiva
lišku siekimu ir pastangų su
derinimu.

Galima iš anksto pasidžiaug
ti, kad Katalikų Federacija, 
viena iš svarbiausių bei stip
riausių šios organizacijos šu
lų, yra numačiusi konkretų 
planą šiam politiniam viene
tui sustiprinti, jos asmeninei 
sudėčiai atnaujinti ir jos veik
lai praplėsti, jog ji atitiktų 
šių dienų mūsų politikos rei
kalavimus. Savo projektu 
Kat. Federacija mėgina užbėg
ti už akių, kad šis gausių nuo
pelnų vienetas neliktų be vi
suomenės daugumos paramos 
ir, praradęs užnugarį, nepra
rastų savo įtakos laisvinimo 
darbuose.

Tačiau yra būtina, kad ir 
kitos organizacijos nuoširdžiai 
bendradarbiautų ir atiduotų 
savo įnašą tėvynės laisvinimui, 
kurio siekti yra įpareigotos 
pavergtosios tautos kančių ir 
pralieto kraujo. Todėl lietu
vių visuomenės atstovai turės 
šioje konferencijoje pilnu są
moningumu ir lietuvišku at
sakingumu mūsų laisvinimo 
politiką iš viso persvarstyti, 
atnaujinti, pagyvinti ir kon
soliduoti.

Klaidų ir netikslingų bandy
mų prabanga mes negalime 
naudotis, nes tai per brangi 
kaina. Mūsų keliai į tikslą tu
ri būti lygūs ir aiškūs, mūsų 
siekimai — tikslingi ir sude
rinti, mūsų jėgos ir lėšos — 
taupios, nes kelias į laisvę dar 
yra labai ilgas ir sunkus. Ga
lime tikėti, kad ši konferenci
ja tų tikslų pasieks, ir mūsų 
laisvinimo darbas bus atrem
tas konkrečiomis ir visuome
nės reikalavimus atitinkančio
mis išvadomis. Pr. Gr.

Valstybiniame Berno muzie
juje yra rodoma didelio bernar
dino šuns iškamša, kurią puo
šia aukso medaliai. Ten pat ga
lima skaityti ir jo istoriją. Aukš 
tai kalnuose jis buvo išgelbėjęs 
ne vieno užpustyto keleivio gy
vybę. Jo mirtis buvo tragiška. 
Kartą, pūgai siaučiant, vienuo
liai išsiuntė jį kaip paprastai į 
pavojingą kalnų perėją. Užuo
dęs sniege žmogų, atkasė ga
lingomis savo letenomis ir tuo
jau puolėsi gaivinti: judinti ir 
snukiu šildyti sustirusį veidą. 
Nelaimingasis pravėrė akis, ir 
jam pasirodė, kad šuo nori jį 
draskyti. Dešinėj rankoj jis te
belaikė medžiotojo šautuvą ir 
sugrubusiais pirštais paspaudė 
gaiduką. Šiltas kraujas nudažė 
baltą sniegą, ir šuo sugriuvo 
prie savo paskutinio išgelbėto 
nepažįstamojo.

Kas neša išganymą
Taip, dažnai mes tragiškai 

nežinome, kas neša mums išga
nymą. “Jeruzale, Jeruzale”, 
skundėsi Kristus savo numylė
tam miestui, “kuri žudai prana
šus ir užmuši akmenimis tuos, 
kurie tau siųsti, kiek kartų aš 
norėjau surinkti tavo vaikus, 
kaip višta surenka savo viščiu
kus po sparnais, ir tu nenorė
jai” (Mat. 23,37).

Juo ilgiau gyvename, juo 
daugiau visokio blogio, netvar
kos ir skausmo patiriame pa
saulyje. Kenčiame mes, kenčia 
mums brangūs asmenys, kenčia 
nekalti vaikai. Kenčiame badą 
ir šaltį, skurdą ir netikrumą, 
baimę ir persekiojimą, ligą ir 
mirtį. Ir lyg dar to būtų nega
na, paskutiniais dešimtmečiais 
užgriuvo mus ideologinių ir pa
saulėžiūrinių jėgų sukeltos aud
ros su desperatiška pagieža, ne
apykanta, despotiška prievarta, 
šaltais ir karštais karais ir ato
minio sunaikinimo grėsme vir
šum galvų. Ateistai blogyje 
mato Dievo nebuvimo patvirti
nimą. Hėgelis, istorinės dialek
tikos sumanytojas, remdamasis 
klaidingai įrodyta evangelijų 
kilmės data’, krikščionių Dievą 
bandė išvesti iš vargo sąmonės, 
susidariusios Augusto ir Tiberi 
jaus laikais. Nerasdami kitur 
jokios išeities, vergai ir varg
šai guodęsi, svajodami apie po-

donųjų dvarų baudžiauninkai, bet 
vistiek — kolchozų vadovai sau
valiauja, naikina lietuvių sodus ir 
tai tik parodo visos sistemos sve
timumą Lietuvos žemei.

J. Žvilbutis

pasitelkė melioratorius. Per dvi 
dienas Biruliškių kaime A. Pad- 
leckio ir kitose sodybose, K. Ka- 
niui įsakius ir jam dalyvaujant, 
buvo iškirsta keliasdešimt vais
medžių”.

Gal ši žinelė kiek šaržuota, bet 
faktas, kad sodai okupuotoje Lie
tuvoje naikinami. Prie tos pat ži
nelės įdėtas A. Marcinkevičiaus 
straipsnis, kuriame aprašoma taip 
“išverstą sodą” ir pabrėžiama: 
“Gaila žydinčių obelų, kriaušių ir 
pikta, kad atsiranda tokių irnen- 
kadvasių, kurie, asmeninio piktu- 
prieš žmonių darbu sukurtą gro
žį, naikinti gamtos papuošalus”.

Gal čia bandoma sunaikinti pa
vienes, dar iš laisvų laikų užsili
kusias gyvenvietes, kad visi būtų 
subrukti į kolchozų centrus ir 
būtų lengviau kontroliuojami rau-

mirtinį gyvenimą, kuriame bū
sią laisvi ir laimingi. Nietzsche, 
nacionalsocializmo įkvėpėjas, at
metė krikščionybę kaip vergų 
religiją, žmonių išganymo ieš
kodamas antžmogio sukurtos 
totalistinės valstybės diktatū
roje. Marksas kaltina krikščio
nis už žmogaus suniekinimą ir 
jo išnaudojimo dangstymą tuš
čia kito gyvenimo iliuzija, kai 
tuo tarpu kiekvieno . pareiga 
esanti pe žvairomis dairytis 
pagalbos iš anapus, o vienytis 
ir kovoti už šito vienintelio gy
venimo atpirkimą iš išnaudoji
mo nelaisvės. “Socialiniai krikš 
čionybės principai”, rašo Mark
sas, “visų niekšybių atitaisy
mą nukelia į dangų ir tuo pa
teisina tų pačių niekšybių pa
stovumą žemėje... Religija yra 
nelaimių slegiamos būtybės ato 
dūsis, beširdžio pasaulio siela 
ir bedvasio pasaulio dvasia. Tai 
liaudies opiumas. Tikroji liau- 

idies gerovė reikalauja, kad bū
tų panaikinta religija, kaip iliu
zinė liaudies gerovė. Reikalau
ti atsisakyti iliuzijų, liečančių 
mūsų pačių padėtį, reiškia rei
kalauti atsisakyti padėties, kuri 
reikalinga iliuzijų. Todėl religi- 

' jos kritika savo užuomazgoje 
yra kritika šitos ašarų pakal
nės, kurios aureolė yra religi
ja”.

i
Marksizmas nėra žmonijos 

išgelbėjimas
Neabejojame Markso nuošir- 

i durnu. Bet ką jam galime atsa
kyti?

Du dalykus. Pirmiausia reikia 
paklausti, ar jo paties siūlomas 
žmonijos išganymas iš vargo ir 

‘ išnaudojimo nėra iliuzija, vis 
nukeliama į tolimesnę ateitį? 
Juk jau keturiasdešimt metų 
kaip tęsiasi nusavinimai, as
mens ir jo sąžinės, spaudos ii' 
kritikos, iniciatyvos ir organi
zacijos laisvių varžymai. Ncabe 
jojame, kad Leninas tikėjo, jog 
visa tai tęsis tik trumpą perei
namąjį laikotarpį. Bet mes tu
rime teisę įtarti; kad tatai jau 
trunka perilgai ir kad sukurto 

| rojaus vartai kažkodėl vis dar 
I bijomasi praverti... Ar tik ne 
todėl, kad norima išvengti ma
sinio bėgimo laukan? Ar mark
sizmo kovos prieš krikščionybę 
nelaukia kartais panašus fias
ko, kaip nacionalsocializmo, ku
ris tikėjo tą pačią Hėgelio sugal 
votą istorijos dialektiką, tą pa-

tį gryną materializmą, per reli
gijos ir sąžinės gniaužimą ei
nantį “nesulaikomos pažangos” 
linkme? Mums atrodo, kad taip, 
nes pasaulio blogio šaknys yra 
daug giliau, negu Marksas ma
nė.

Kas svajoja, kad blogiui iš
rauti pakanka socialinių refor
mų, tas žmogaus nepažįsta. So
cialinės reformos gali būti rei
kalingos, bet jos turi ribas ir 
esmėje nieko nepakeičia. Prak
tika rodo, kad, benaikinant iš
naudotojų ir išnaudojamųjų 
klases, atsiranda jų vietoje vi
sai panašios planuotojų ir pla
nuojamųjų klasės. O tai todėl, 
kad socialinis blogis tėra giles
nio, dvasinio sugedimo vaisius. 
Netvarka" yra apėmusi patį 
žmogaus branduolį, kurio jo
kios socialinės reformos pasiek
ti negali. Kiekvienas atskiras 

į žmogus turi grumtis su netvar
ka, einančia iš jo vidaus, ir jei
gu kam pasiseka ją bent kiek 

j apvaldyti, tai jo sūnus jau gims 
j ta su tuo pačiu sugedimu ir tu
ri pradėti kovą nuo pradžios.

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

— Kiek kainuos?
— Kaip čia pasakius... Pinigai dabar ne madoje, 

nes už juos nieko negauni. Viskas daugiausia eina 
mainais.

— Ką galėčiau duoti? — nustebo Jasaitis.
— Reikėtų pasižiūrėti, ką turite. Geriausiai bū

tų drabužis.
Drabužis! Bet koks? Juk, regis, jie neturėjo ne

reikalingų.
— Patikrinkite, gal kas atsiras, — kalbino Zi- 

nevičius. — Aš taip pat veltui negaunu.
Reikėjo jieškoti, ir abu ėmė raustis spintose. Zi- 

nevičiaus akis. greitai pastebėjo dar Skridulių siūtą 
eilutę.

— Švarko užtektų krosnelei. O už kelnes galė
čiau nemažai malkų atgabenti.

— Tai geriausias mano rūbas, — dejavo Tomas. 
— Vos kelis kartus buvau užsivilkęs.

— Žinoma, matau, kad geras. Ale per žiemą ne
šalsite. Sakau gi: riialkų už kelnes užteks keliems mė
nesiams.

Taip ir išsinešė Zinevičius Tomo eilutę, bet ryt
dienos vakarą Jasaičiai jau smilko gana tirštuose dū
muose, nes, kaip aiškino kaimynai, naujos krosnys, 
kol įsikūrena, visada rūksta.

Tačiau vien šilumos neužteko. Reikėjo valgyti. 
Maisto parduotuvėse už korteles, kurios šiame krašte 
kol kas atrodė didele naujiena, šį tą gaudavai alkiui

DR. PRANAS BRAZYS^ MIC

Ir todėl joks mokslininkas, joks 
filosofas ir joks visuomenės re
formatorius negali duoti atsa
kymo į blogį, kuris liejasi ir 
plūsta per visą žmonijos isto
riją iš kartos į kartą. Tokį atsa 
ką tegali duoti Dievas, kuris 
vienas žino tikrąjį šios ydos 
vardą: gimtoji nuodėmė.

Laisvė daryti gera ir nuo 
gero nusigręžti

Nuo amžių Dievas mąstė ir 
mylėjo žmogų, sutvėrė jį pagal 
savo amžinąjį Žodį, per kurį vi
sa padaryta ir be kurio nepada
ryta nieko (plg Jon. 1,3). Su
tvėrė jį vos tik pradėtą, bet 
laisvą, ir leido jam pačiam iš
skleisti ir atbaigti save, pažini
mo ir meilės pakopomis grįž
tant į Pirmavaizdžio pilnatvę 
— į savo amžinus namus Die- 
vuje. Tik visagalis Dievas ga
lėjo drįsti sutverti žmogų lais
vą: su tąja baisia galimybe 
nusigręžti nuo Dievo ir paneig
ti Jį savo protu ir valia. Bet 
nusigręžti nuo Dievo reiškia 
nusigręžti ir nuo savęs paties,

gv. Tėvas Jonas XXIII iškilmingoje procesijoje

nuraminti, bet tai buvo tik elgeto duona. O pas Ja
saičius augo vaikai. Jiems turėjai valgį parinkti, kad 
būtų atsparesni, ypač berniukui, dar nespėjusiam iŽ 
ligos išsikrapštyti. Ir Tomas vėl nuėjo pas Zinevičių. 
Ar šis neturįs miltų? Gal kokių riebalų atsirastų?

— Miltų? Su jais vargo neturiu. Kad ir visą 
maišą pristatysiu. Kaip Jums, ponas Jasaiti, galiu 
paslaptį atidengti: miltus nors sunkvežimiu vežk. 
Gaunu pas tą buvusį policijos vadą, kadaise mūre 
gyvenusį. Dabar vyras didžiulį malūną valdo. Taigi, 
kiek Jums miltų?

Šį kartą Zinevičius išsirinko Julijos suknelę, o 
Tomas, džiaugdamasis pirkiniu, prisiminė policijos 
vado svajonę, prieš porą metų atskleistą pas Ermo- 
lovaitę pobūvyje, pasidaryti malūnininku.

-i
Zinevičius buvo tapęs pagrindiniu kiemo gyven

tojų aprūpinimo šaltiniu. Rūsyje galėjai rasti viso
kiausių negendamų daiktų, o iš kur maistą atsiga
bendavo, jis vienas žinojo. Užtekdavo tik priminti, 
kas reikalinga, patikrinti spintas ir apžiūrėti, ko 
galėtum atsisakyti, ir Zinevičius vakare užsakymą 
pristatydavo, po ranka pasibrukęs ar ant pečių už
simetęs. Ne tik kiemas naudojosi jo patarnavimu. 
Čia ėmė maišytis įvairiausių žmonių, niekad nema
tytų, ir kiekvienas ateidavo su didesniu ar mažes
niu ryšuliu. Žinoma, reguliariam darbui Zinevičius 
laiko jau neturėjo. Šoferiavimas buvo tapęs praei
ties užsiėmimu, nes dienas ir naktis praleisdavo šio
je prekyboje, kuri, matyt, nešė gerą pelną. Žmona po 
kiemą vaikščiojo išsipuošusi gražiau už Ermolovai- 
tę, Dievas žino, kur dabar esančią, vaikai šūkavo 
raudoni, dailiai aprėdyti, o jis pats tapo išmintin
giausiu ir labiausiai gerbiamu kiemo gyventoju.

a
Skalbyklon Zinevičienės su pyragu būtum ne

įprašęs. Ten viena Pasiaurienė šeimininkavo, nuvar
gusi ir išsisėmusi, nes už kiekvieną menkniekį, jei 
kur jį užtikdavai, reikėjo mokėti šimtais ir tūkstan
čiais. Taigi, ji plušo kaip pelė, kankinosi, duso ga
ruose nesuprasdama, kad buvo užėję laikai, kada są

žiningas darbas iššaukdavo ne pagarbą, o pajuoką.
Labai dažnai savaitgaliais pas Zinevičius vyk

davo subuvimai. Sueidavo žmonių iš visų miesto da
lių, kartais net iš tolimesnių apylinkių atvažiuoda
vo, ir per naktį po kiemą skambėdavo triukšmas, ai
dėdavo juokai. Tiesa, pasišaukdavo ir savo anksty
vesnius kiemo pažįstamus, bet šių jau buvo likę ne
daug. Tai tik Pasiaurai, kurie, snausdami už stalo, 
valandėlę pasėdėdavo, tik Matukoniai su Jasaičiais, 
nes Stučka jau buvo iškeliavęs į Rytus, užsivilkęs 
kareivio uniformą.

Šių pobūvių metu svečiai net apakdavo nuo gė
rybių, ant stalo sukrautų. Nors kiti alko ir džiau
gėsi, duonos užtektinai susimedžioję, pas Zinevičių 
pūpsojo krūvos mėsos kepsnių, tiesėsi prieškarinių 
gėrimų bonkos, rūko kvapniausios cigaretės.

— Iš kur visa tai? — stebėdavosi žmonės.
— Reikia mokėti gyventi, tai visko bus! — iš

didžiai atrėždavo Zinevičius. — Kas turi smegenų, 
tas susikombinuoja.

Pagyras dėdavosi širdin, sekantį kartą dar pui
kiau pasirodydavo, o galvą kasdien rietė aukščiau 
ir aukščiau. Jau nejieškojo progos su Tomu susitik
ti, jog vėliau pasigirtų, kad su mokytu valdininku 
kalbėjo, kaip seniau darydavo. Priešingai net, — 
prieš Jasaitį stengėsi pabrėžti savo pranašumą.

— Matote, mokslas nėra visagalis. Kas nesuge
ba gyventi, tam ir universitetai nepadeda, — mėg
davo priminti.

— Žinoma, žinoma, — pritardavo svečiai, kram
tydami riebius kepsnius. — Ką mokslas šiais lai
kais... Vieni niekai.

Tik Pasiaura nieko nesakydavo, reikšmingai lin
guodamas galva. Mat, jo berniukas jau buvo pradė
jęs gimnaziją lankyti.

Viename šių pobūvių kartą atsilankė ir policijos 
vadas. Raudonas, dar labiau nutukęs kaip anksčiau, 
dėjosi didžiausiu Zinevičiaus draugu, šeimininkavo 
lyg namuose ir daugiausia kalbėjo.

(Bus daugiau)

nuo tikrųjų savo galiinybių 
realizavimo, nuo savo amžinų
jų namų taikos į amžinąją; trem 
tį, į netikrovę, melą, mirtį. Ši
tas tragiškas laisvo žmogaus 
nusigręžimas nuo Dievo ir nuo 
tikrojo savęs paties vadinasi 
nuodėme. Ir ji įvyko, savo melu 
uždedama pasaulį, nes “per nuo 
dėmę mirtis” (Rom. 5, 12) su 
visomis ją paruošiančiomis ir . 
palydinčiomis blogybėmis ne 
tik atėjo, bet ir įsigalėjo pa
saulyje. Modernioji antropolo
gija vis aiškiau parodo, kaip 
labai kūno ligos ir pati mirtis 
priklauso nuo sielos netvarkos 
ir sugedimo. Ir visas likusis 
blogis plūste plūsta iš nuodė
mės.

Bandykime įsivaizduoti, kas 
įvyktų, jei gimtoji nuodėmė, vi
sų niekšybių ir blogybių vers
mė, galėtų būti išrauta su šak
nimis iš žmogaus prigimties. Kas 
būtų, jeigu kada iš mūsų pri
gimties dingtų, pvz., tingėji
mas? Žmonės uoliai ir sąžinin
gai atlikinėtų savo darbus ne 
dėl pasipelnymo gobšumo, bet 
dėl paties dalyko. Savo uždarbį 
vartotų nešykštėdami ir nemė
tydami, bet visuomet saikingai 
ir tikroms gyvenimo reikmėms 
patenkinti. Argi nedingtų šiuo 
keliu visas didžiulis blogybių 
spiečius? Žemė juk turėtų mais 
to visiems, nes jo pritrūksta 
ne dėl žemės trūkumo, bet dėl 
vienų gobšumo, kitų nenusima- 
nymo, trečių tingumo. Dingtų 
badas, skurdas ir vargas su vi
sais savo palydovais: darbo prie 
varta, nedarbu, vogimu, plėši
kavimu, spekuliacija...

Bet kas įvyktų, jeigu iš mū
sų prigimties būtų su šaknimis 
išrautas nepalankumas, žiauru
mas, pagieža ir neapykanta? Ir 
tai ne tik žodžiuose ir veiks
muose, bet ir jausmuose, ir min 
tyse ? Žmonių santykiai iš karto 
pasikeistų. Nesusipratimai, pa
vydas, įtarimai, šmeižtai, gin
čai, muštynės, kerštas, nieki
nimas, naikinimas ir žudymas 
taptų užmirštos praeities daly
kais.

Noras valdyti kitus
O kas gi būtų, jeigu pasisek

tų išmesti iš žmogaus širdies 
valdžiotrošką, kuri dažnai mėgs
ta dangstytis politine išmintimi, 
istorine būtinybe, susirūpinimu 
liaudies gerovės ar kultūros kė
limu, o tikrenybėje tėra noras 
turėti įtakos, .garbės, valdžios, 
didybės. Jei tai įvyktų, žemės 

(Nukelta j 4 psl.)



X

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. liepos mėn. 21 d. ROMOJE — ŠALNOS, 
MASKVOJE — KAITRA CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

TAISYTI NEGEROVĘ ŽEMĖJE

(Atkelta ’š 3 pst)
veidas visiškai pasikeistų. Kiek
vienas pripažintų kitam pilną 
laisvės ir iniciatyvos teisę. Šei

somis jėgomis mylėti Dievą ir 
artimą mintimi, žodžiu ir dar
bu.

Nemažiau yra klaidingas ir
mos gerbtų viena kitą, įvairios antrasis Markso kaltinimas> jog 
įmonės ir įstaigos suderintų krikščionybė artimo meilę ap

ribojanti tik išmaldos davimu. 
Nei Kristus, nei Bažnyčia nie
kuomet to nemokė. Jau IV 

ra
šė: "Mes neturime norėti, kad

gavo teisėtus interesus, tautos 
bendradarbiautų ir gerbtų vie
na kita. Dingtų noras ir rei- i v 
kalas priešintis,'kelti revoliuci-, !imtmetyje šv. Augustinas

I co • “A/Toc* nofnvimo nnrčfi
jas, kariauti. Kiek baimės, ne
tikrumo, kančios ir sunaikinimo i būtų Vargšų’ kurie galėtų duo’ 

ti progą daryti gailestingumo 
darbus. Tu duodi duonos alks-

būtų išvengta! Jau nebebūtų 
daugiau kalėjimų, priverčiamų
jų darbų stovyklų su armijo
mis tardytojų, šnipų, sargų ir 
kareivių...

tančiam: bet būtų daug geriau, 
jei niekas nekęstų alkio, o tu 
— niekam neduotum”.

Birželio m. paskutinėje savai 
tėję pietinėj Europoje buvo ne
įprastai žema temperatūra. Pie
tų Italijoje vieną dieną tempe
ratūra buvo kritusi iki nulio. 
Tokio šalčio tokiu laiku nebuvo 
per 100 metų. Apie pavasarį 
europiniuose Viduržemio jūros 
pakraščiuose netenka kalbėti.. 
Taip pat pietų Tirolyje šalta ir 
lietinga. Tuo tarpu rytų Euro
poje šilta; toji šiluma apima ne 
mažą ir Sovietų Sąjungos dalį. 
Maskvos radijo pranešimu, Ura 
lo srityje vyravo aukšta tem
peratūra, pasitaikanti kartą per 
100 metų, o Maskvoje porą die
nų buvo nepaprasta kaitra.

REAL ESTATE realestate

MARQUETTE PARKO CENTRE

Taip, tikrasis išganymo ke
lias yra ne keisti socialines sis
temas, bet patį žmogų, jo pri-

Kristaus laisvai už mus pri
siimta mirtis atidarė kelią iš 
blogio tremties atgal į Dievą,

HELP WANTED —■ MOTERYS

ENGLEWOOD HOSPITAL
gimtį, jo širdį. Bet kas gi ga- * mŪsų amŽinus namus- Tačiau 
li pakeisti žmogų? Nei Marksas, šioje džiaugsmingoje, iš pačių
nei Leninas, nei niekas kitas, krikščionybės esmės gelmių ky- 
kaip tik Tas, kuris jį sutvėrė: į lanč^.e melodijoje visados 
Viešpats Dievas.

Iias exeellent immediate openings for

Registered Nurses
O

sbambės tamsus, graudingas to
nas, kad esame gyvi mūsų Vieš- 

Savo begalinėje meilėje Die- i paties kančia ir mirtimi. Ir to- 
vas pasigailėjo išklydusio žmo- krikščionies širdyje visada 
gaus ir pasiuntė į žemę Išgany- gruzdės opus prisiminimas: “Aš

Ali shifts open. Good salaries plūs 
differential for shift work.
Write, wirė, call or apply

ENGLEW00D HOSPITAL
6001 So. Green St., Chicago, III. 

TR 3-4500
toją, kuris buvo vienintelis Jo esu sveįkas, nes kitas apsirgo 
Sūnus ir žmogaus Pirmavaiz- ^ėl manęs; esu išgelbėtas, bet
dis. Šisai priėmė žmogaus pri 
gimtį su visu jos likimu ir tapo 
tikru žmogumi. Tačiau žmogui, 
kuris visa savo laisva prigimti
mi veržiasi į Dievą ir jungiasi 
su Juo į vieną dieviškąjį Kris
taus asmenį, turintį begalinę 
meilę mylėti, suprasti, pakelti, 
ištverti. Prieš Dievą neigiančio 
pasaulio blogį pastatė Kristus

CONTRACTORS
mano Išgelbėtojas mirė nuo 
manęs”.

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

Išperka 58 milijonus 
dienraščių

Petrauskas Construction Co.
2523 W. 69th St.

7.
PR 8-3792

Statistiniai duomenys rodo, 
kad JAV kasdien vidutiniškai 

savo gryną, beginklį gerumą, iškerkama po 58 milijonus dien 
kviesdamas visus tiesoje ir mei- raščių. šitiems duomenims/'ap
ie je jungtis su Juo ir semtis iš skaičuioti imta žinios tik per 
Jo jėgų nuodėmei, mirties ir 1761 dienraščių, tačiau jų yra

DĖMESIO I

“Viešpatie, Išklausyk
visų blogybių versmei, nugalėti. 
“Bet pasaulis Jo nepažino” 
(Jon. 1, 10) ir prikalė prie kry
žiaus. Laisvai prisiimta Dieva- 
žmogio mirtis buvo begalinė 
kaina, sumokėta dieviškajam 
teisingumui už visos žmonijos 
nuodėmes. Blogis ir mirtis, kaip 
nuodėmės vaisius ir bausmė už 
ją, buvo nugalėti Kristaus as
menyje. Kiekvienas, kas laisvu

ir daugiau, bet tik mažesnių.

— Žemės ūkiui įbridus į sun
kumus, Lietuvos KP ck susirū
pinęs svarstė klausimą, kaip su 
stiprinti pramonės įmonių pa
galbą tam ūkiui. Dabar Lietu
voje gaminama daugiau žemės 
ūkio mašinų, įrengimų ir jų at
sarginių dalių. Įvairios pramo
nės įmonės partijos spaudžia-

Suredagavo
Kun. K. Matulaitis, U.I.O. 

Tileldo
r letuvlų Katalikų Spaudos Draugljs

tikėjimu ir meile jungiasi su mos spartinti gamybą, atseit 
Kristumi, gauna iš Jo jėgų nu- r talkinti žemės ūkiui, tačiau, 
galėti blogiui savyje. O keisda- i kaip nurodyta ck. posėdyje, 
mi save ir raudami savo ydas, j gaminamų dirbinių kokybė ir 
mes jau galime pradėti iš pa- lygis ne visada atitinka stato- 
grindų atnaujinti pasaulį. mus reikalavimus.
Dalyvavimas geresnio pasauli/) Liaudies ūkio tarybai buvo

Tai viena iš pilniausių maldaicny- 
rių. spausdintų Amerikoje: vIbob li
tanijos; 11 novenų; visų sakramentų 
uškiuimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams li 
aboliucijai; maldos apaštalystes mal
dos; šv. Valandos maldos; 33 giesm.; 
Velykų lr vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
r > t

ši- maldaknyge yra geriausias pir 
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo- 
la.u

Maldaknyge "Viešpatie, Išklausyk 
Manęs” yra labai gražiui Išleista; at 
spausdinta ant balčiaus1'' ir geriau 
do popierio: tvirtai įrišta su paauk 
savlmu ar be; nemažos raides: daus 
ryškių iliustracijų.

640 puslapių; 3Z colio storumo
Kaina

statyme
Visa tai parodo, kaip perdėm 

klaidingas yra Markso mestas 
kaltinimas, kad krikščionybė 
pasaulio atpirkimą iš blogio nu
kelia iš žemės į dangų. Juk čia, 
šioje žemėje, Kristus pradėjo 
pasaulio atpirkimą įsikūnijimu. 
Hic et nunc, čia ir dabar kiek
vienas turime jnugtis su Kris
tumi, kad, patys atsinaujinę, 
galėtume dalyvauti geresnio

padaryti priekaištai, kad ji ne
pagamino kiek reikia pašarų ar 
trąšų. Miestų partinės organi
zacijos buvo baramos, kad jos 
nepakankamai -padedančios sa
vo kadrais žemės ūkiui. Į kaimą 
esą siunčiami netinkami specia
listai. Be kitų raginimų bei nu
siskundimų, ck įpareigojo par
tijos komitetus ir įvairias įstai
gas rūpestingiau atrinkti žemės 
ūkio specialistus, inžinierius,

Paanksnota................................ I3.6C
Užsakymus su pinigais siųskite

“DRAUGAS”
DRAUGAS, 4545 W. 63 St. 

Chicago 29, Illinois

pasaulio statyme. Tik čia ir tik technikus (dirbančius įmonėse, 
dabar galime atlikti aukščiau- įstaigose ar mokyklose) nuola- 
sią krikščionies pareigą — vi- tiniam darbui žemės ūkyje.

Visi Pittsbnrgh’o lietuviai
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IS STIPRIOS UI GALINGOS

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

Kiekiveną sekmadienį nuo 
1:30 Iki 2:00 vai. p. p.

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad
resu: Lithuanian Catholic Hour.
Radio Station WLOA, Braddoek. 

Pennsylvania.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii  
Gražiy vizitiniy korteliy 
biznieriui-profesionalui

rellda
DRAUGAS

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS

4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29. ILLINOIS 

Skambinkit LUdlovv 5-9500
IIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Arnold Palmer, 32 m. amžiaus golfo čempionas, stipriu 
smūgiu pradeda dalyvavimą golfo varžybose Aronimin Golfo, klu
be Newton Sąuare, Pa.

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
butukai ir šildomas | Mūrinis 2x4 ir 2 rūsys, 30 p. lotas 

kambarj's etike, Brighton p.. $21,800.1 naujos vonios, garažas,' 65 — Camp- 
Medlnis 4 kamb,, rūsys, garažas, . bell, tik $20,000.

Botas 35x125. M. p. $13,800. 
Botas 31x125, M. p., $6.000.

Mūrini1? 3
B m. 6 kamli. mūrin., alum. lang., 1 Va aukšt, mūr. 6 ir 3 kamb, alyv. 

saus. įrengi, rūsys, garaž. $22,750. j šild., mūr. ga.raž. $24,500.
| 4 būt. mūriu., 2 auto garaž., alum. i 4 mieg’. mūras, prie park., čerpių modernizuotas vidus, M. p., $10,800. 
ilang., alyv. šild., gražus pajam. nam. ■ stog. plat. lotas, gazu šild. NuderS- ; 2. Mūriu. 2x6, po 3 mieg. kiek-
$42,900. ta kaina. j vien. nauji du šildym., garažas,

i Inteligent. šeimai, 15 m. puiki 6 ' Nauj. 2 būt. mūr. 2 po 5 kamb., Bright. P., atpigintas, skub. paida- 
kamb. deginti) plytų rezid., apie 40 gera vieta, 2 atskir. šild. $39,400, I vimui. $26,800.

Prieš park, maisto prekyb. duoda. 1ped. sklyp.,
: $26,000.

2 būt. 7 m. mūr. prie parko, 5 ir
14 kamb., iškelt, vamzdž. garaž., 2
■ šild.. gazu, $31,500.
į aukšt., 10 m. mūr, 5 ir 3
kamb., gazu šild., garaž., sausas rū- 

Įsys, prie parko, $28,000.
Taverna. Nauja, modern. didelS. 

i Vieta, kur judėjim. ir biznis, 4 
! ka.mb. būt. Prašo $34,900.
'. 2 būt. mūras, 6 ir 3 kamb. butai, 
garaž., daug vert. priedų, $18,800.

7 m. 4 kamb. mūras, prie parko, 
' nauja gat.v., apsauga nuo vand., ga-
■ zu šild., garaž. $19,600.

skoninga ir gražu.
$50,000 met. pajamų, 2 aukš. links, 
mūr., 2 būt., oro a.pšald. $38,500.

Gage park. 3 būt. mūrin,, garaž. 
verta siūlyti $26,000.

Bright. pk. 3 būt. mūr., atskir. 
šild., geros nuomos. $22,900.

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

Mes patrnaujame visi) rūšių drau
dime: gyvybės, susirgimo, ugnies,
auto. paskolų draudimas, nelaimin
gų atsitikimų ir daug kitų. Mūsų

Lotas 30x125, Gage p. $7.800. 
Lotas 25x125, Brighton p., $5,000. 
Mūrinis 12 metų 5 kamb., gara

žas, rūsys, 6 blokai nuo Marąuette 
p. lietuvi) mokyklos, $12,600.

Murins (i kamb., 2 blokai nuo Ma
ria High,’ 3 0 p. lotas, nauja vonia,

įstaiga veikia nuo 9 v. ryto iki 8 v. 3 mieg., gazo šild. $16,900

KAIRYS REALTY, 2501 W, 691h ST. HE 6-5151
2 nfl.ia.m m Arli n Fi iv 3 būt. mūrin. 4—5—3,. nauj. at-

E
vand
!?’5£® nuom- I™&kėti 3,000. Kaina wen,'Vlyt vonia,' ’glraž.^’daug'p'rie- 
'1’nnn dų. $17,800.

5j4 kamb. mūrin., 2 m. senum.,

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

arti i $17,900.60 ped. sklyp. gazo šildym.,
72tos ir Harlem. $15,900. i 5 m. 2 būt. mūr. 5% ir 5% (S

2 būt. mur., 6—5, arti 70 ir Ham- miegi) “beisboard” šiluma, užbaigt, 
lin, 8 m. senumo, gazu šild., ga.raž,, rūsys. Tos rūšies na.m.ų turim lval-
tuoj galima, užimti. $25,900. riose vietose.

$12,000.

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

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

Sav. Keina pensijon lr parauoaa 
Delavan Wise. netoli Lake Geneva 
33 kamb. hotel su restoranu, taver
na ir 6 k. namu naujam sav. Viso 
5 namai. Biznis tarp $17-25,000 
metams. Kaina $60,000, arba mainys 
į mūr, namą. Brighton Parke,

ŠIMKUS
REAL ESTATE. NOTARY PURLIO

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

6 kamb. mūr. bungalovv, 3 mieg. 
kamb., 3 rūbinės. Karštu vand.- 
alyva apšild. 2 maš. garažas. Ar
ti susisiekimo,, bažn. ir mokyklų. 
Naujai dekoruotas ir dažytas. 
Apylinkėje 60-os ir California. 
Tel. PR 6-3652.

EIRST OPEERING BY OWKBR 
Asking Price $20,000 

2 bedroom home, overlooking Pino 
Lake, in City limits of La Porte, 
Ind, vvith all Utilities in the house. 
Gas, eleetrie, sėvver, telephone, full 
bsmt, sun porch, private beach, 
ean be shovvn anytifne. Contact
ovvner.

DOCTOR EDWARD YOUNG,
610 Lakeside, i-a Porte, Ind.

362—3907

$800 M®N. PAJAMŲ
7 butai (5x5. 1-—4 ir i—2 kmb.), 

mūr. prie Congress Expressway, j' 
Vakarus nuo Cicero. $46,000.

ANT 35 PfiDŲ SKLYPO
9 metų 2 butų mur. namas' Mar

ąuette Pk. 2 šildymo sistemos. Ap
sauga nuo potvynio. Kaina disku
tuojama — apie $36,500.

GERIAUSIA VASARVIETK
Sandūnuose (Beverly Shores. Tnd.) 

su baru ir restoranu. $12,000 gryno 
pelno per sezoną. Savininkas duos 
paskolą. Rimta priežastis verčia par
duoti. Pirksite už pusę kainos!

TINKAMAS DIDELEI SEIMAI
8 kambarių mūr. bungalovv Mar

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

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
Visai su mažu įmokėjlmu galite nu
sipirkti 5 metų 4% kamb. mūr. bun
galovv Marąuette Pk. Savininkai iš
sikėlę į South Bend, Tnd, — turi 
parduoti. Proga pirkti!

P. LEONAS
REAL ĮSTATE

2735 West 7lst Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

Tik $23,300 už 2-jų butų gerą pa
jamų mūrinį Brighton Parke, Mont
gomery g-vėje. 4 lr 6 kamb., rūsys 
ir pastogė. šildymas karštu vand. 
Garažas.

i A. Norkus Real Estate
WA 5-5030$14,000 PILNA KAINA. 3 po Į w. 5jst St.

4 kamb. ir 3 kamb. Gazu apšild. j------------------
Pilnas rūsys. Skalbimui kamba- j Savininkas parduoda 2-jų butų
rys. Tik $2,000 įmokėti. Apie Į modern. mūr. namą apylinkė je 
14% pajamų už jūsų investmentų. 55th ir AVolcott. 5 ir 6 kamba- 
Apylinkėje 27th ir S. Sawyer. I rių. Plytelių virtuvės ir vonios.
SVOBODA, 3739. West 26th SL 
LA 1-7038.

Savininkas parduoda 6 metų se
numo, 1 '/2 aukšto mūr. 3 kamb. 
ir Va vonios viršuj; 3 miegamieji 
apačioje. Visur ąžuolo medis. Mo
dern. vonia ir virtuvė. Nuo sie
nos iki s. kilimai. Alumin. žiem.

Uždari poreiai. Karštu vand. ap
šild. Kilimai ir daug priedų.

Skambinti — PR 6-1845

5 kamb. mūr. namas, 3 mieg, 
kamb. 2 plytelių vonios. Gazu ap-

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
i. BACEVIČITS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC 
6455 So. Kedzie Avenue. Tel. PRospeet 8*2233

Mūr. 1 % aukšto; 5 r 3 kamb. 14 
metų, 44 pėdų lotas. 62 ir Pulaski 
Puikus pirkinys. .

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

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

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

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

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

Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas. 
3 butai po 5 kamb. (8 miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

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

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

Tel. CLiffside 4-2390

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

Sklypai mieste, visi patogumai, po $1,500. Akras žemės,ąžuolyno $1000. 
Pajamų nuosavybė, gražus sodas, labai graži vieta, senatvė verčia parduoti.

4 ir 5 butų namai, geros rendos, mažas įmokėjimas, priežastis—liga. 
Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajonė.

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

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

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

Savininkas parduoda mūrinį na
mą Marąuette Parke, 6 ir 7 kamb.

PR 8-0005

Cicero 4 miegam, bungalovv, ne
toli Morton High, modern., užda
ryta. veranda, 2 mašin. garažas, 
$20,300. Įmokėti $5,000. SVOBO-

Turi parduoti Winamac, Ind. 16 i DA, 6013 Cermak Rd., Cicero,
akrų ūkį su įrengimais: namas ir 
kiti pastatai labai geram stovy. 
Modernūs patogumai. Prieinamai 
įkainuota. Skambinti PR 6-9052.

OLympic 2-6710, BIshop 2-2162.

Apsimoka skelbtis “DRAUGE' 
nes .z jis plačiausiai skaitomas lietaSavininkas apleidžia miestą,

,VU° _slenos ‘ki sįenos kilimai. į parduoda pajamų nuosavybę. 3 vių dienraštis Gi skelbimu kaino* 
Ule” rūsys. 2auto. garažas, .vienetai po 3 kamb. ir 2 kamb.,

“breezevvay” ir šoninis privažia- Į visi apstatyti. 2 auto. garažas.
langai^ ir sieteliai. Pilnas rūsys, vimas. Daug priedų. Apylinkėje ■ Kreiptis j savininką šešt. ir sekm. j ~
2 maš. garažas, “cyelone” tvora. 
Arti mokyklos, kraut, ir susisie
kimas. 6211 S. Austin, telef. LU 
5-9432.

Cicero Avė. ir 64th St.
REliance 5-3710

5528 IV. 64th Place.

visiems prieinamos.

SKELBKITES “DRAUGE”

Marąuette I’arke sav. išsikelia iš 
Cbicagos ir nebrangiai parduoda la- 

' bai gražiai užlaikytą ir plikiai at-Cicero. $13,900. 3% kamb, bun- ; rodanti 15-kos butų apai-tinentinj. 
galow. Pilnas rūsvs. Naujas šil- Modernios vonios ir kabinetines vir- 

i“ . o_., . kkj.i, tuves. Naujas stogas. Ketas pirkinysi dymas. Apylinkėje 35th ir 55th llž tokil> KI, į.a8,4;
I Avė. Į m o k ė t i $3,000. BIshop
I 2-2162.
i Tik $23,900 už paveik naują. 2-jų 
butų, labai modernų namą su gara
žu, kilimais, 2 naujais šaldytuvais. 
3 pečiai virimui ir daug kitų priedų.

PROGOS-OPPORTUNITIES

Rūbų valykla ir siuvykla. Biznis 
Labai puiki vieta. Savininkas išvyk- veikia 35 m. Medinis namas —

i sta ii- priverstas i»arduoti už tokią ! krautuvė ir 4 kamb. užpakaly ir
žemą kaną prarasdamas keletą tuk- , viršui Karštu vandStaučių dolerių. KE 7-2646. D KamD- viršuj. Karstu vand.

gazu apšild. Apsauga nuo potvy
nio. 2 automobilių garažas. Kaina$8,900. 4 kamb. mūr. namas.

Apylinkėje 27th ir S. Sawyer. Ga- $17,000. 4602 So. Rocktvell St
ižu apšild. Spintelės virtuvėj. Nau
jas plumbingas. SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LA 1-7038.

LAlayette. 3-1083.

IŠNUOMOJAMA

Išnuom. mod. cottages atostogoms 
LAKELAND TERRACE 

Atvykit pasižiūrėti, ar skambinkit
RUBY KAHN

Union Pier, Mich. LAkeside 2216 
Box 224 Taip pat pardavimui

Skubiai parduodama maisto 
krautuvė su inventorių ir prekė
mis. Biznis be konkurencijos; ge
ras pelnas. Prie krautuvės 5 
kamb. butas. Skambinti telef. 
OLympic 6-1298.

HELP VVANTED -- VYRAI

MACHINIST
Opening in modern shop for man

Išnuomojami 3 kambariai, nau-1 with experience on repair and 
jai išvalyti. Gazo šilima ir šiltas i building of high speed produetion 
vanduo. Arti Šv. Antano bažn. eguipment.
Suaugusiems. 1511 S. 49th Court,
Cicero. Tel. T.O 3-6007 iHours: 3:15 p. m. to 11:45 p. m.

Išnuom. kambarys vyrui ar i 
moteriai. Galima naudotis virtu
ve; arba vyrui pagaminsime val
gį. 4500 S. Talman, 3-čios durys 

! iš šono, 2-me aukšte.

Išnuomojamas kambarys ir vir
tuvė. Pigiai,

VVAlbrook 5-7428

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOSirPREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ 

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

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

V. SIMKUS
Statybos ir Remonto Darbai 
2618 VVEST lįst STREET 

Tel.; PR 8-4268 Ir TE 9-&SS1 i

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Doįvnspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-coated) su fiber-asphaltu, 5 
m. garantija. Dedame naujas “cop- 
per-alloy” rinas—“gutters”; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
lr “galvanized”. Dažymas iš lauko, 
“Tuekpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778
>■♦»•♦ ♦ ♦ » ♦ ♦♦ ♦

HEATING CONTRACTORS

Excellent Benefits

W. H. HUTCHINSON 
& SON, INC.

1031 N. Cicero Avė., Chicago

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospeet 8-2018

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS

Statome šiltu oru pučiamus pe. 
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

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

SHEET METAL 
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442 

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

Išnuam. 3 kamb. butas Brigh- • 
ton Parke. Su baldais. Tinka vie
nam arba vedusių porai.

VIrginia 7-8413 ■

GISHOLT LATHE 
OPERATORS 
TOOL GRINDER 
MACHINE ASSEMBLERS 
GENERAL MACHINISTS

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

7304 So, RockweSI Street
Tek GRovehill 6-7875

I CONSTROCTION C0.

Išnuomojamas miegamas kamb. 
vyrui. Naujame name. 7120 Sb. 
Bell Avė. Tel. 925-3755.

Apstatytas mieg. kambarys ant
ram aukšte. Patogi vieta, $12.00 
savaitei. 1612 So. 49th Avė., Ci
cero.

Platinkite “Draugę”.

lst ^nd 2nd shift.
Highest rates in area. 

Outstanding fringe benefits, 
including

Free Hospital Sickness Insurance.

THE
LOCKFORMER
COMPANY

4615 W. Roosevelt Rd. 
Phone BI 2-2070

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 8. Westen Avau 
Chicago », HL 
Tel. VI 7-1447

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

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5158

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST S-070S OL 7-2094 Chicago, Hl.



KAIP PRABILTI Į KURČIUS?

751
Laikas susirūpinti lietuviška mokykla

V. ZALATORIUS

Amerikos pradžios mokyklas 
lanko 34 milijonai vaikų arba 
maždaug 20% krašto gyvento
jų. Remiantis prof. K. Pakšto 
išvedžiojimais, toje pat Ameri
koje gyvena maždaug 100,000 
veiklių lietuvių, todėl galima 
"būtų manyti, kad lituanistines 
mokyklas lanko kokie 20,000.

Betgi logika, kuri tinka ki
tiems, lietuviams netinka. Litu
anistines mokyklas čia telanko 
tik 2,689 mokiniai pagal pasku
tinius Švietimo tarybos davi
nius. Į tą skaičių įeina ir aukš
tesniųjų lituanistinių mokyklų 
mokiniai, kurių aukščiau paduo 
toje amerikoniškoje statistikoje 
nėra.

Kas atsitiko su kitais apie 
17,000 mūsų vaikų? Reikialą ži
nantieji tarp savęs šnibždasi, 
kad tėvai rengiasi juos pražudy 
ti Lietuvai — neleidžia į šešta
dienines pamokas ir tiek. Nelei
džia dėl įvairių priežasčių. Vie-. 
ni tėvai privačiai aiškina, kad 
lietuvių kalbos mokymas galįs 
anglišką akcentą sugadinti, ki
ti, kad vaikai jau ir taip per
krauti darbu mokyklose, treti 
sako, kad tokios nereikšmingos 
kalbos mokėjimas “nieko jiems 
gyvenime neduos.”

i labai daug. Vaikui, čia augan
čiam, jokio pavojaus nėra neiš
mokti gerai angliškai. Be to, 
kalbos specialistai tvirtina, kad 
kiekvienas žmogus, net ir suau
gęs, gali išmokti angliškai kal
bėti be akcento, jeigu tik dės 
pastangų.

Tie, kurie gailisi savo vaikų 
dėl sunkių pamokų angliškose 
mokyklose, turėtų prisiminti, 
kad jie patys mokykloje daug 
sunkiau dirbo ir kad vaiko, net 
ir lietuvių kalbos mokymu, ne
pagadinsi. Priešingai, jis tik į- 
sigys platesnį akiratį ir pripras 
būti darbštesnis už kitus, kas 
vėliau gyvenime jam tikrai pra
vers.

Tiesa, pedagogai sutinka, kad 
vaikui, kuris namuose kalba ki
ta kalba negu mokykloje, pra
džioj yra sunkiau kalbos daly
kuose, bet vėliau jis ne tik pa
siveja savo bendramokslius, o 
dar gi priedo ir išmoksta kitą 
kalbą.

Rosario miesto Lietuvių Bendruomenės valdyba, kuri kelia .mūsų 
tautiečių vardą tolimoje Argentinoje. Iš kairės prie stalo sėdi: 
raštininkas A. Kalainis, pirm. J. Papeckys, vice-pirm. A. Klimas 
ir kasininkas A. Seniūnas. Stovi valdybos nariai A. Pundys ir 
T. Plepys. Neseniai Bendruomenė išrūpino, kad lietuvių apgyven
ta gatvė būtų pavadinta Lithuania (Lietuva) vardu.

tyto amžiaus ir nepajėgs sumo
kėti, įstatymo projektas taip 
pat nenurodo.

Kada čia bemokysi
Daugiausia betgi tėvų yra di

deli “kilniaširdžiai patriotai” ir 
tikrai nesispardytų, jei jų vai
kus koks burtininkas lazdelės 
mostelėjimu išmokytų lietuviš
kai. Tik patiems prisidėti — 
tai jau persunku! Darbas fabri
ke, namų taisymas, televizijos 
žiūrėjimas — visa tai užima 
tiek laiko, kad pusvalandį pa
sėdėti su vaiku prie elemento
riaus nėra kada. Kai kas tų ge
ros valios lietuvių dar bent lie
tuviškai savo vaiką pabara ar 
prie stalo pakviečia. Daug bet
gi net. ir to nedaro, nes jie pa
tys nori išmokti angliškai, su 
vaikais ta kalba kalbėdami.

To viso vyksmo rezultatai 
mums žinomi. Kam ne žinomi, 
tas tegul pakalbina savo kaimy 
no 10-tie3 metų Jonuką lietu
viškai arba tegul pasiklauso 
gatvelėje, lietuvių rajone, kokia 
kalba vaikai kalba.

Grįžtant prie skaičių, galima 
spėti, kad iš dabar augančių lie 
tuvių vaikų tik kokie 10% pro 
centų savo kalba dar pakenčia
mai kalbės.

Tik iš. to skaičiaus galima 
laukti savo spaudos skaitytojų 
ir organizacijų veikėjų bei na
rių.

Bijo akcento

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. liepos mėn. 21 d.

PASIKALBIJIMAS SU MASKVOS PATRIARCHU

3,4alų dienraščio La Stampa 
Maskvos korespondentas gavo ' 
progą pasikalbėti su Maskvos 
patriarchu arkivyskupu Niko
demu pravoslavų ir katalikų 
Bažnyčių santykių klausimu.

Pastabos ir nuomonės

MEDICINIŠKOS PAGALBOS TEIKIMAS
DR. V. BALČIŪNAS, Kenosha, Wisc.

Paskutiniu laiku lietuviškoje 
spaudoje buvo ' diskutuojamas

l Reikia pripažinti, kad reikalin-

Lietuvių kalba praktiška, mediciniškos pagalbos teikimas

Lietuvių kalba nėra jau tokia 
nepraktiška. Pirmiausia, ji su
artina tėvus su vaikais. O argi 
tai nesvarbu, žiūrint iš tėvų 
taško?. Be to, mokant dvi kal
bas, galima pasidaryti mėgėjiš
ku lyginamosios kalbotyros spe 
cialistu ir daug geriau suprasti 
tą kalbą, kuri praktiškame gy
venime yra svarbesnė. Ar nebū
tų tėvo sąžinė ramesnė, jam ži
nant, kad sūnus vykdo tėvo pa
likimą, eina lietuvio pėdomis ir 
yra ištikimas savo praeičiai, p 
nestovi kaip medis be šaknų 
svetimuose laukuose. Tada to
kiam tėvui nereikėtų susigėsti, 
seną savo draugą susitikus ar 
kokį raginantį straipsnį laikraš
tyje paskaičius.

Taigi, teneužmiršta nė vienas 
tėvas užregistruoti savo sūnaus 

J ar dukters artimiausioje šešta- 
; dieninėje mokykloje. Atostogos 
jau baigiasi. Tiems, kurių vai
kai vyresni, reikėtų pagalvoti 
apie tolimesnio vaiko auklėjimo 
galimybes, kad ir tokioje Vasa
rio 16-tosios gimnazijoje. Ne
užmirškime, kad atstumai ne
bėra tas, kas buvo anksčiau. Iš 
New Yorko į Frankfurtą tik 5 

■ valandos kelio. Lietuviškoje gim 
nazijoje vaikas ne tik gerai 
pramoktų lietuviškai, bet dar įr 
vokiškai.

Ten, Huietenfelde, jis susipa- 
i žintų ir su europietiška dvasia 
bei kultūra. Nebūtinai, Vokieti
jon nuvažiavusiam “amerikoniu 
kili’.’ išbūti ketverius metus. Ir 
metai duotų didelį derlių?

senesnio amžiaus žmonėms pa
gal King-Anderson įstatymo 
projektą. Iš spaudos atrodė, 

|kad šį įstatymą priėmus, medi- 
; ciniškos pagalbos teikimo klau
simas jau bus pilnai sutvarky- 

■ tas. Buvo raginta žmones rašy
ti senatoriams laiškus, prašant 
šito įstatymo projektą paremti. 
Buvo užgaudinėjami gydytojai 
(Mickus — čia jau paliesta gy

dytojų piniginė ir t. t.) Vienu 
žodžiu tik reikia šį įstatymą 

i priimti ir jau visa mediciniška 
pagalba tvarkoje, bet iš tikrųjų 
to visiškai nėra. Minėto įstaty- 

i mo projektas numato iki 90 
dienų apmokamą ligoninės pa
tarnavimą, pacientui pačiam su 
mokant pirmuosius 90 dol. Kas 
atsitiks, jei žmogus turės išgu
lėti ligoninėje 100 ar 200 dienų, 
įstatymo projektas nepasako.

gų daugiau negu 90 dienų ligo
ninės patarnavimo yra. Tai jau, 
tur būt, nepajėgs užginčyti nei 
T. Mickus, nei kiti. Gydytojui 
turės mokėti pats pacientas. 
Gal šitą įstatymą priėmus ligo
ninės bus tėkios tobulos, kad 
sergantiems žmonėms gydytojo 
visiškai nereikės? Tie, kurie pa
sisako už šį įstatymo projektą, 
turėtų paaiškinti :

1) Iki 180 dienų senelių prie
glaudose aprūpinimas. O ką rei
kės daryti 180 dienų išsibaigus, 
nei įstatymo projektas, nei jo 
rėmėjai nepasako. -

2) Ar pakaks 240 gail. sesers 
vizitų ir ar gydytojo nereikės, 
taip pat garantijos niekas duo
ti negali.

3) Nepilnas diagnostikos dar 
bų apmokėjimas.

j 4) Kaip bus su tais asmeni
mis, kurie nebus pasiekę nusta-

Visų minėtų nepadengimų iš
vengti žmogus bus priverstas 
ieškotis apdraudos kitur ir už 
ją turės mokėti atitinkamą pre 
miją. Taigi žmogus mokės pa
didintą sočiai security mokestį 
ir premiją apdraudos kompani
joms. Toliau turės būti padidin
tas administracinis aparatas. 
Jau mes iš praktikos žinome, 
kad valstybei, administruoti į- 
monę ar kitą sritį išeina daug 
brangiau, negu privačiai orga
nizacijai. Šveicarai šitokius kiau 
simus sprendžia daug praktiš
kiau. Šveicarijoje yra suorgani
zuota privati, valstybės kontro-

: liuojama apdraudos bendrovė, 
i kurioje savo atstovus turi dar
bininkai ir darbdaviai, kurių 
tikslas yra žiūrėti, kad premi
jos būtų kuo mažiausios. Ką 
šveicaras gauna apsidraudęs ir 
atitinkąs šios bendrovės kvali- 
fikacijsfe? (Kad su menknie- 

_kiais nesikreiptų pas gydytoją 
pirmosios dvi dienos neapmoka
mos) . Apmokamos visos gydy
tojo, ligoninės, diagnostikos iš- 

: laidos, nežiūrint, kiek metų šis 
asmuo yra, ar jisai reikalingas 
gydymo, kaip paprastas pacien- 

į tas ar gydomas ligoninėje. Gy
domas tol, kol pagydomas. Be 
to, jo šeima gauna iš šios ap
draudos bendrovės pragyveni
mą. Jeigu išeina invalidas, mo
kama pensija ir t. t. Kas svar
biausia, kad susirgęs žmogus 
gali pasirinkti gydytoją tokį, 
koks jam patinka. Aš nesuti- 
kau dar nė vieno gydytojo, ku
ris tvirtintų, kad senesnio ar 
kiek jaunesnio amž. žmonėms 
mediciniška pagalba nereikalin
ga. Norint įvesti kokią apdrau
dos formą, ją reikia taip su
tvarkyti, kad ji patenkintų vi
sus reikalavimus, kad asmuo, 
turėdamas vieną apdraudą, bū
tų visa kuo aprūpintas, kad. 
jam nereiktų be vienos priver
čiamos apdraudos, dar turėti 
antrą.

“Nors ir nebuvo tarp mano 
ir jūsų bažnyčių tiesioginių 
kontaktų , kalbėjo patriarchas, 
taoliau asmeninis susitikimas 

su jūsų dvasininkais buvo la
bai naudingas. Manau, kad gy
venimo praktikoj galima bus 
mūsų santykius pagerinti... Ti
kiu, kad labai gerai galime su
siprasti taikos klausime”. Pat
riarchas Nikodemas dalyvavo 
krikščionių nekatalikiškų baž
nyčių ekumeniškame suvažiavi- 

! me New Delhi Indijoje. Jame 
dalyvavo ir Katalikų Bažnyčios 

i stebėtojai. Su jais buvo susiti
kęs patriarchas ir kokį laiką 
kalbėjosi.

monė apie Jono XXIII dedamas 
pastangas bažnyčioms suvieny
ti, patriarchas Nikodemas at
sakė: “Tikiu, kad Jonas XXIII 
yra atviros širdies žmogus ir 
tegu padeda jam Dievas jo 
trokštamą vienybę įgyvendinti”.

Paklaustas, ar pravoslavų 
Bažnyčia pasiųs savo stebėtoją 
į rengiamą Vatikano susirinki
mą, atsakė, jog tai labai sun
kus ir painus klausimas, į ku
rį jam dabar sunku atsakyti, 
juo labiau, kad pravoslavų Baž
nyčia dar nėra gavusi Vatikano 
pakvietimo.

PAJIEŠKOJIMAS

Į La Stampa korespondento 
klausimą, kokia patriarcho nuo-

Pulk. Homer Garrison, Texas 
saugumo viršininkas, kuris pra
nešė teismui, kad jo tarnautojai 
ieško, kas nužudė Henry Marshall, 
kuris pirmas iškėlė Billie Sol 
Estes milijonines suktybes. Anks
čiau buvo manoma, kad Marshall 
nusižudęs, bet nuodugnūs tyrimai 

I rodo, kad jis buvo nužudytas. 
.............................4...................... .......

Jieškoma VERONIKA STVO- 
LINSKY arba jos vaikai, iki 1940 
gyveno West Pullmane adresu 
12215 S. Green St. Jos vyras Mike 
mirė 1940 m. Svarbus reikalas 

j dėl nejudomo turto — real estate. 
Atsiliepti arba. apie juos pranešti 
raštu ar telefonu — George J. 
Menkas, 4718 S. Karlov Avenue, 
Chieago 32, III. Telef. IlEmlock 
6-3600.

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

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

PADĖKA

Padėtis tragiška. Kaip per
kalbėti tuos lietuvybei atšalu
sius tėvus? Kaip rašyti tiems, 
kurių šimtai straipsnių anks
čiau neišjudino, kurie nebegirdi 
savo tėvynės balso ir nesirūpi
na jos ateitimi?

Juk tėvams, kurie nežinoda
mi bijo kalbos mokyti dėl ak
cento galima būtų pasakyti, 
kad anglų kalbos akcentų yra

DAUGIAUSIA KREDITO 
UNIJŲ

Gen. Ričardo Perez Godoy (kairėje), vadovas karininkų juntos, nuvertusios Peru prezidentą 
Prado; sostinėje Limoje priima priesaiką savo aviacijos ministerio maj. Fedro Vargas Prado.

CHICAGOS POLICIJOS
A. A.

MARIJONA POCIENĖ
PAREIGŪNŲ ALGOS

AR ESI PATS
KALTAS 
dėl blogo dantų 

plokštelių kvapo?

Pantu plokštelės 
kvepės 

b- blizgės

ACTiVATED
OXYGEN

006$ IT!

VARTOKITE

DOC

65
2 MONTHS SUPPLY

Denture Oxygen Cleanser 
A produet tol Harry ). Bosworth Co., Chieago

JAV Kredito Unijų sąjunga 
skelbia, kad daugiausia kredito 
unijų Amerikoje yra susiorga
nizavę prie katalikų įstaigų: pa 
rapijos jų turi 901, o katalikų 
fratemalinės ir veteranų orga
nizacijos — 113.

Metams eilinis policininkas 
gauna: I-siais metais — $5,280, 
2-siais — 5,520, 3-siais — 5,784, 
4-siais — 6,072, 5-siais (maxi- 
mum) — 6,360. Seržantas: I — 
$6,360, II — 6,696, III — 7,008,
IV — 7,392, V ir vėliau — 7, 
776. Leitenantas: I — $7,008, 
II — 7,392, III — 7,776, IV — 
8,160, V ir vėliau — 8,568. Ka
pitonas: I — $7,776, II — 8, 
160, III — 8,568, IV — 9,024,
V ir vėliau — 9,480. Policijos 
vado padėjėjas (deputy chief) 
— 7 vietos — $14,328. Policijos 
vadas (3 vietos) — 16.572. Su- 
perintendanto padėjėjas (3 vie
tos) — $19,152. Superintendan- 
tas — $30,000.

Mirė 1962 m. liepos men. 15- 
tą dien.-j. ir palaidota gv. Kazi
miero kapinėse liepos 18-ta, 
1962.

Velionė Marijona Pocienė ne
gali atsidėkoti tiems, kurie su
teikė jai paskutinį patarnavi
mą ir palydėjo ją į amžinybes 
vietą. Todėl mes, atmindami 
ją ir apgailėdami jos mirtį, dė
kojame draugams, atvykusiems 
į šermenis, atsiuntusiems gė
lių, užprašiusiems mišias ir pa- 
lydėjusiems į kapus.

Dėkojame musų dvasiškiem 
tėveliam, kun. prelatui A. Mar- 
tinkui, kun. 3. Kuzinskui ir 
kun. L. Vaišvilui, kurie atlaike 
įspūdingas pamaldas už jos sie
lą. Dėkojame kum. Kuzinskui 
už atkalbėjimą, rožančiaus koi- 
plyčioje, ii- kun. Vaišvilai už 
palydėjimą j Įtapus.

Dėkojame laidotuvių direk
toriui Antanui M. Phillips už 
mandagų ir tvarkingą patarna
vimą. Dėkojame karstanešiams, 
niumešusiems ją į amžinojo po
ilsio vietą, ir visiems laidotu
vėse dalyvavusiems giminėms, 
draugams be pažįstamiems. O 
Tau, mūsų mylimoji, lai Gai
lestingasis Dievas suteikia am
žiną ramybę.

Nuliūdę: Vyras, duktė, žen
tas. sesuo ir giminės.

KARDINOLŲ KOLEGIJOS REFORMA

SIŲSKITE ATKARPA ŠIAN
DIEN IR GAUSITE 
VELTUI PAVYZDI 

DOC.
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DABAR!

HARRY J. BOSWORTH CO. 
531 S. Plymouth Court 
Chieago 5, Illinois

I
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Professional Samples of D.O.C.

Name . 
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City ... State

| Šv. Tėvas Jonas XXIII pa- i skelbimo dienos. Ji bus pritaiko- 
( skelbė motu proprio Suburbica- ' ma kiekvienai minėtų vyskupi
nis sėdi'jus, kuriuo padarė nau- i jų tik tada, kai jos sostas pa
jų žingsnį ne tik Kardinolų ko- siliks tuščias, atseit, kai jos 
legijos, bet ir visos Bažnyčios vyskupas ordinaras mirs. Pirma 
vidaus reformų pagilinimu. Tuo vyskupija, kuriai jau pritaiky- 
popiežiaus raštu kardinolai vys : ta ši reforma, yra Frascati vys- 

i kupai nustoja, būti Romos prie- kupija, nes jos ordinaras kar- 
i miesČių vyskupais rezidentais dinolas vyskupas Gaetano Cb 
| ordinarais ir bus tik jų tituliari- cognani mirė.
i niais vyskupais. Tokių Romos 
priemiesčių vyskupijų yra 7:
Ostia i Santa, Rufina, Velletri,
Albano, Palestrina, Frascati i 

į Sabina ir Poggio Mirteti. Jose
i labai 'sena tradicija vyskupais Maria Lorente. Jis yra baslys, 
valdytojais buvo Romos kurijos |J“ yra kunigai ir

NAŠLYS SU 6 VAIKAIS 
TAPO KUNIGU

Ispanijoje įšventintas kunigu 
veteranas laikraštininkas Jose

; nariai, nors praktikoj jas valdė
Į tituliariniai vyskupai ar gene
raliniai vikarai, šita reformą 

[ duoda galimybės kardinolams 
vyskupams atsiduoti vien tik 
visos Bažnyčios valdymo dar- 

' bui.

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymas. 
Išleido Kunigų Vienybė. 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky-

Šita reforma vedama palaips-^ "
niui, ne nuo motu proprio pa-.

trys dukterys — vienuolės. Pir 
.mąsias šv. mišias atnašavo Šv. 
Juozapo vienuolyno koplyčioje, 
kur jis prieš eilę metų buvo su
tuoktas. Jis pastoviai yra ben
dradarbiavęs katalikų laikraš- 

! čiuose “EI Debate” ir “Ya”, pa
sirašydamas “Meteor”.

NAMAI PAKLYDUSIOMS 
MOTERIMS

Ispanijos kariuomenės arki
vyskupas Luis Alonso Munoye- 
rro įsteigė Madride 25 kamba
rių namą, pavadintą Vilią Tere- 
sita. Namas skirtas suklydu- 
sioms moterims. Tvarką tuose 
namuose palaiko pasauliečių 
moterų institutas. Iš maždaug , 
100 gatvės moterų, kurios buvo 
apgyvendintos to instituto 4 
namuose, pusė laimingai ištekė
jo-

Pranciškietė • seselė M. Alek- , 
sandra, dabar turinti 94 nų am
žiaus ir gyvenanti Tiffin, O., 
vienuolyne, atšventė deimantinę 
— 75 m. savo vienuoliško gyve
nimo sukaktį.

Gyv 4610 S. Marshfield Avė.
Felix J. Yudaiko

Mirė liepos 19 d., 1962, 4:20 
v. p. p., sulaukęs 67 m. amž.

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 42 m.
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

žmona Mary A. (Lesnicka), 
sūnūs A.1, marti Marie, 3 anū
kai, Joannc, Ann Marie ir Ste
ve. kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Priklauso šv. Vardo Drau
gijai.

Kūnas bus pašarvotas šeštad. 
10 v. r. John F. Eudeikio kop
lyčioje, 4605 S. Hermitage Av.

Laidotuvės jyyiks pirmad., lie
pos 23 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas į šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po. pamaldų bus 
nulydėtas Į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: žmona, sūnus, mar
ti ir antika.

Ladot. direkt. John F. En- 
deikis. Tel, VArds 7-1741.

A. -j" A.

JUOZAPAS M. 
MEŠKAUSKAS

Gyveno 1440 Fifth Avė.,

Chieago Heights. III.
Mirė liepos 2.0 d., 1962,. S v. 

ryto, sulaukęs 84 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra

seinių apskr., ir par., Dumsiš- 
kių kaimo.

Amerikoj išgyveno 62 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnūs Damazas, 4 dukterys: 
Gertrūda Trumpikienė, jos vy
ras Petras, Elena Meškauskas, 
Josephine. Stephen ir Viktorija. 
McDermott, 3 anūkai, brolis 
Pranas Meškauskas ir kiti gi
minės, draugai ir pažįstami. 
Vienas sūnus Martynas yra mi
ręs.

Kūnas bus pašarvotas sek
mad. popiet Spindler - Koel
ling koplyčioje, 1448 Otto 
Blvd., Chieago Heights, III.

Laidotuvės ivyks pirmad., 
liepos 23 d., iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas j šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už vclonies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, dukterys, 
žentai ii- anūkai.

Laidotuvių direkt. Spindler - 
Koelling. Tel. SK 5-0242.
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X Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos pripažinimo de jure 40 m. 
sukakčiai paminėti latviai iš
leidžia specialų ant laiškų lipi
namą ženklelį. Ženklelį yra su
kūręs latvių dailininkas Janis 
Cirulis. Jame yra prezidento 
W. G. Harding atvaizdas ir an
gliškas įrašas, kad JAV 1922 
m. liepos 27' d. pripažino de ju
re Estiją, Latviją ir Lietuvą. 
Ženkleliai gaunami adresu: Mr. 
O. Akmentins, P. O. Box 48, 
Dorchester 22, Mass.

X Tėv. Brunonas Markaitis, 
SJ, talentingas mūsų kompozi
torius, liepos 7 d. sulaukė 40 
m. amžiaus sukakties. Taigi i 
yra pačiame kūrybiniame pajė- ! 
gurne ir galime dar daug jo 
kompozicijų susilaukti. Studijas Į 
yra ėjęs Vokietijoje, Italijoje, 
Anglijoje ir JAV. Jis taipgi yra 
ir gražiai religinėje literatūroje 
besireiškiąs autorius. Iš spau
dos yra išėjusi jo knyga “šir
dies gelmė”. Dažnai jo straips
nius spausdina žurnalas “Laiš
kai Lietuviams”.

X Susisiekimo teismo vyr. 
teisėjas Alfonsas Wells rugp.
4 d. išvyks į San Francisco, Ca
lif., kur pakviestas JAV Teisė
jų ir Advokatų suvažiavime 
duoti paskaitą apie Chicagos su 
sisiekimo teismus. Paskiau ru
denį vyks į JAV ir Kanados 
Teisėjų sąjungos suvažiavimą, 
kur perims pirmininkavimą tai 
sąjungai.

X Rašytoja K. Pažėraitė-Ka- 
seliūnienė, būdama Chicagoje, 
aplankė “Draugo” įstaigą. Ji 
baigia ruošti spaudai romanus 
“Svetimi vėjai” ir “Tropikų 
malda”.

X Vilkaviškio gimnazijos ju
biliejaus iškilmių banketo ruo
šimo ponių komitetas: E. Kap- 
teinytė-Diminskienė, S. Pauliu- 
kevičiūtė - Burokienė, mok. B. 
Sirutytė - Drungienė, mokyt. A. 
Indriulytė-Eivienė, I. Švarcaitė- 
Makštutienė ir J. Gylienė žada 
nepaprastai įdomias vaišes su 
linksma programa rugsėjo 2 d. 
bankete, į kurį ragina regist
ruotis visus vilkaviškiečius ir 
jų bičiulius iki rugpiūčio 15 d. 
pas K. Povilaitį 2632 W. 69 St., 
Chicago 29, III. Telef. GR 6- 
8038.

X Didž. Britanijoje gyvenu
sių lietuvių linksmavakaris, šie
met įvyks spalio 27 d., Chica
goje B. Pakšto salėje.

X Aušros Vartų parapijos 
mugė sekmadienį, liepos 22 d. 
Tą dieną, be kitokių paįvairi
nimų, programą atliks Ansam
blio “VYTIS” šokėjai. Gros 
Roman POSSEDI kapela.

(Pr.)

X Dėmesio! Savininkas par
duoda 6 kambarių bungalow 
Marąuette parke: 6331 So. 
Rockvvell St. telef. 254-8338.

(Sk.)

X Pranas Pauliukonis su šei
ma ketvirtadienį iš Worceste- 
rio atvyko į Chicagą ir sustojo 
pas savo giminaitę R. Kraučiū- 
nienę, 7335 So. Troy. Iš Chica
gos sekmadienį išvyks į Cleve- 
landą, Torontą ir per Niagara 
Falls atgal į namus. Chicagon 
atvyko į dukros vestuves.

X Krikščionių Demokratų Są
jungos Centro komitetas, išrink 
tas neseniai įvykusioj s-gos kon 
ferencijoj Clevelande, pasiskir
stė pareigomis sekančiai: adv. 
dr. Kazys Šidlauskas — pirm., 
Antanas Repšys — vicepirm., ir 
sekretorius, Stasys Rauckinas 
— iždininkas. Komiteto vicepir
mininkais išrinkti ir New Yor
ke reziduoją CK nariai Pranas 
Vainauskas ir Stasys Lūšys, ku 
riems pavestos specialios funk
cijos. Kitiems CK nariams ati
teko šios pareigos: Bernardui 
Žukauskui — sekretoriaus, Pra 
nui Povilaičiui — jaunimo refe
rento, kan. Vaclovui Zakaraus
kui — informacijos referento ir 
Algiui J. Kasulaičiui — spau
dos referento. Be viršuj išvar
dintų asmenų CK nariais yra 
Juozas Paškus ir Petras Spe- 
tyla. Naujas CK adresas: An
tanas Repšys, 5640 So. Ada St., 
Chicago 36, III., tel. HE 6-0251.

X Maironio Šimtmečio paryš
kinimui visi Liet. Knygos klubo 
nariai kviečiami vajui — patel
kti nors po vieną naują LK 
klubui nr. su $5.00 įnašu su
stiprinant LK klubo išteklius 
naujoms knygoms leisti. Nau
jausi LKK leidiniai laukia ir 
naujų skaitytojų. Tai: K. Gri- 
gaitytės “Veidu prie žemės”, J. 
Prunskio “Vyrai klystkeliuo
se”, Enciklika “Motina ir Mo
kytoja” ir švaisto “Žiobriai 
plaukia”.

X šv. Petro ir Povilo para
pijos Moterų klubas ir Šv. Var
do draugija rugp. 5 d. turės sa- 
vo gegužinę - pikniką Šv. Šei
mos viloje (Labdarių ūkyje) 
Orland Parke. Bus žaidimai, 
dovanos, lenktynės, gausiai vai 
įgių ir gėrimų. Parengimo pir
mininkas — Juozas Shimkus.

X Juozas ir Marija Banky 
džiaugiasi liepos 17 d. susilau
kę naujagimio, kuris bus pakri
kštytas Tomo Pranciškaus var
du.

X Algimantas Dikinis, gabus 
aktorius, liepos 10 d. sulaukė 
40 amžiaus sukakties, taigi yra 
pačiame jėgų brandume ir Chi
cagos lietuviai, kurių tarpe jis 
gyvena, gali daug iš jo laukti. 
Scenos darbui yra pasiruošęs 
E. Dauguviečio dramos studijo
je, taipgi prie Kauno valst. 
teatro veikusioje studijoje. Vai 
dino Vilniaus teatre ir Aitvaro 
teatre Vokietijoje. Savo talen
tingais pasirodymais Chicagoje 
yra atkreipęs daugelio dėmesį.

X Aleksandryno, Vaclovo Bir 
žiškos paruošto veikalo apie se
nuosius lietuvių rašytojus, gy
venusius prieš spaudos draudi
mą, antras tomas jau baigia
mas rinkti Chicagoje, Morkūno 
spaustuvėje. Pravedamos korek 
tūros ir sudarinėjama vardų ro 
dyklė. Veikalas bus apie 500 
pusi., išeis rudenį. Jo leidimą fi
nansuoja Kultūros fondas.

X V-tasis Alvudo kultūrinis 
šeštadienis įvyksta liepos 21 d. 
7 v. v. Marąuette parko aikštė
je. Programoj — sol. O. Kubi
lienė, meniškas skaitymas akt. 
A. Brinkos ir 3-jų vaikų aikšte
lių pasirodymai: Cicero—Vysk. 
Valančiaus vardo, McKinley 
Pk. —M. Pečkauskaitės ir Mar
ąuette Pk. — Onos, 8 kult. fil
mai) gira su užkandžiais ir ma
lonus visų bendravimas.

X Dabar ir tik dabar galit 
įsigyti Emerson oro vėsintuvą 
labai atpiginta kaina. Gradins- 
ko televizijų, radijų, patefonų, 
magnetofonų (tapė recorders) 
ir vokiškų HI FI ir stereo apa
ratų krautuvėje, 2512 W. 47th 
St., FR 6-1998. (Sk.)

X Mega Bamiškaitė, Ir. ir J. 
Jonaičiai ir čepukaičiai, visi iš 
Clevelando, liepos pirmoje pu
sėje vasarojo Gražinos viloje 
Sandūnuose, prie Chicagos. Ta 
proga jie aplankė Chicagos Ker 
navės skaučių tunto stovyklą. 
Ir. Jonaitienė yra veikli LSS 
Skaučių Seserijos Vadijos Tau
tinio auklėjimo vadovė.

X Maldininkų kelionė į Šven
tus Kalnus, Wisc., įvyksta sek
madienį, rugpiūčio 5 d. Rengia 
Tėvų Marijonų Rėmėjų apskri
tis. Biletai į abi puses $4. Bi- 
letus galima įsigyti pas šiuos 
asmenis: Marąuette Pk., P.
Dubinskienė, 6605 S. Fairfield, 
RE 7-0934, Brighton Pk., A. 
Skrabutienė, 2439 W. 45 PI., 
LA 3-8828, ir Bridgeport, M. 
Jaunienė, 3315 S. Emerald Av. 
Bendrais kelionės reikalais krei 
ptis pas S. Kaulakis, 3247 So. 
Emerald, CA 5-3016.

X Skaučių tėvelių dėmesiui. 
Aušros Vartų Tunto skautės 
grįžta iš stovyklos šį šeštad., 
liepos 21 d. į Jaunimo Centrą 
apie 5—6 vai.

X Juozas ir Elena Bagdžiai, 
gyv. 7243 S. Richmand St., Chi
cagoj, savo trijų savaičių ato
stogas leidžia rytinėse valsty- 
vėse. Šiuo metu yra Mass. val
stybėje ir iš ten visiems savo 
Chicagoje likusiems draugams 
siunčia sveikinimus.

X Anglų kalba leidinėlį apie 
Lietuvą spausdina Morkūno 
spaustuvė. Bus išspausdinta 
30,000 egzempliorių ir dalinama 
Tarptautinės Prekybos parodos 
lankytojams prie lietuvių pavil
jono. Spausdinant panaudoja
ma ketvertas spalvų. Meninė 
priežiūra dail. A. Kurausko, 
techniška priežiūra inž. D. Biel- 
skaus. šiuo leidiniu, kaip ir pa
rodos paviljonu, rūpinasi Lie
tuvių Bendruomenė.

X “Pajūriais, pamariais” — 
j šitokiu pavadinimu Nevardaus- 
ko knygą spausdina Morkūno 
spaustuvė. Joje aprašoma Kur- 

i šių Neringa, Nemuno Delta, 
apskritai Lietuvos pajūris. Vei
kalas gausiai iliustruotas.

X Kun. Antanas Sabaliaus
kas, misijonierius, salezietis, š. 
m. liepos mėn. 31 d. mini 30 
metų savo kunigystės ir misijo- 
nieriško darbo bei 40 metų vie
nuoliško gyvenimo sukaktį; gau 
sūs jo bičiuliai tą dieną prisi
mins jį maldoje.

X Povilas Putrimas, šv. An
tano Taupymo ir Skolinimo Ben 
drovės prezidentas, tos b-vės 
vedėjo Juozo F. Gribausko, di
rektorių ir visų tarnautojų pir
madienį vakare buvo pagerbtas 
jo gimimo dienos proga; palin
kėta jam ilgiausių metų. Povi
las Putrimas yra senas Drau
go skaitytojas ir gerų darbų 
rėmėjas.

X Mariaus Katiliškio nove
lių knyga “šventadienis už mie 
sto” jau atiduota spaudai. Iš
eis rudenį. ‘ Spausdina Morkūno 

i spaustuvė, leidžia Terra.
_ X “Raseinių Magdė”, Mairo
nio poema, išleidžiama Chica
goje. Leidžia Terra. Pasirodys 
vasaros pabaigoje.

X Pietūs visiems parapie- 
čiams ir svečiams, kurie tik no 
rėš, liepos 22 d. nuo 12 v. iki 
5 v. p. p. bus paruošti Šv. Jur
gio parapijos salėj, Bridgepor
te. Bus spaghetti, tortai ir ki
ti kepsniai. Ruošia Moterų klu
bas su vyrų • talka. Grieš muzi
ka, bus galima smagiai pasilink 
sminti.

1

SEVILIJOS KIRPĖJAS 
CICERO

Dino Zamaro, dirbąs kirpėju 
Town Barber kirpykloje, 5915 

!w. Roosevelt, Cicero, ne tik 
I yra geras kirpėjas, bet, it Se
vilijos kirpėjas, savo klientams 
padainuoja arijų iš operų. Jis 
yra studijavęs balsą ir turėjęs 
pasirodymų Romoje, Milane, 
Venecijoje ir Chicagos Grant 
Parke. Jis siekia karjeros ope- 

! roję.

Pavergtųjų Tautų savaitės iškilmės New Yorke prie Pavergtų 
Tautų asamblėjos plakato prieš Jungtinių Tautų būstinę. Nuo
trauka daryta iki puses stiebo pakeliant Lietuvos vėliavą. Pla
katas taipgi naujas — pritaikytas Jungtinėse Tautose vyraujan
čioms antikolonializmo nuotaikoms.

IS ARTI IR TOLI
1. A. VALSTYBĖSE

— Studentė Gražina Marijo
šiūtė, muziko prof. Vytauto ir 
pedagogės Kotrynos Marijošių 
iš New Britain, Conn., duktė, 
liepos 15 d. priimta kandidate 

postulante į Nek. Pr. Marijos 
seserų vienuolyną Putname, 
Conn. Ji — pavyzdinga skautė, 
puiki vadovė, veikli įvairių tau 
tinės kultūros žodžio, dainos bei 
šokio dalyvė, jauna lituanisti
nės mokyklos mokytoja.

Koplyčioje buvo pilna jaunų 
stovyklautojų, jų tėvelių, sve
čių ir seselių. Kunigams prie 
altoriaus besimeldžiant ir vie
nuolių chorui giedant, aiškia 
eise.na ir tvirtu žingsniu visą 
koplyčią perėjusi prie pirmojo 
altoriaus laiptelio atsiklaupė vi
sais atžvilgiais talentinga jau
nuolė, jau įsivilkusi į postulan- 
tės rūbą.

Į ritualinį vienuolyno kapelio 
no profesoriaus kun. St. Ylos 
klausimą, ko norinti, šauni jau
nuolė pareiškė prašanti priimti 
postulante į N. Pr. Marijos se
serų kongregaciją, kad geriau 
galėtiį tarnauti Dievui.

Neilgos apeigos buvo labai į- 
spūdingos.

Su dideliu dėmesiu jaunosios 
stovyklautojos stebėjo vienos 
jų mokytojos pirmuosius žings
nius į vienuoliškąjį pašaukimą, 
gal pirmą kartą gyvenime ma
tančios tokias apeigas. Sujau
dinti buvo ir svečiai. Tą įvykį 
giliai pergyveno ir jaunosios 
postulantės tėvai.

Po pamaldų naujoji postulan- 
tė buvo nuoširdžiai sutikta kon 
gregacijos narių ir jautriai svei 
kinta artimųjų bei bičiulių. (A.

— Gąvęs širdies smūgį mirė 
kun. Jurgis Paransevičius, 54
m. amžiaus. Velionis buvo vi
karas Aušros (Vartų parapijoje, 
kur klebonauja kun. J. Gurins- 
kas. Paskutiniu metu blogai 

, jautėsi ir kun. V. Pikturna jį 
buvo nuvežęs pailsėti į Nekal
tai Prad. Šv. Marijos vienuoly
ną Putname. Dar kai kurį lai
ką galėjo laikyti šv. mišias,, bet 
gavęs širdies ataką liepos 16 
d. nakčia pasimirė. Laidojamas 
pirmadienį, liepos/ 23 d. 10 vai. 
iš Aušros Vartų parapijos baž
nyčios. Velionis buvo gimęs Pa 
lūnų kaime, dabartinėj Lenki
joj 1905 m. Kunigu įšventintas 
1929 m. birž. 27 d.

— Marija Kasakaitienė - Ple- 
daitė po sunkios ligos mirė lie
pos 19 d. Clevelande. Lietuvoje 
ji yra buvusi mokytoja. Liko 

|vyras Vaclovas, dukra Ramutė 
Čepulienė su šeima, motina Ple- 
dienė, sesuo Juzė Orentienė su 
šeima ir kiti giminės Clevelan
de, Chicagoje ir kitur. Bus lai
dojama pirmadienį Clevelande.

— Šventė Putname liepos 29 
j d. Nekaltai Pradėtosios Mari- 
Jjos seserų vienuolyno sodyboje 
Putname, Conn., tradicinės lie- 

' tuvių susiartinimo dienos ir re
liginės šventės programa šie
met, liepos 29 d., bus labai įvai
ri. 11 v. — šv. mišios, pamoks- 

| las ir naujų Kryžiaus kelių lau- 
Ike šventinimas; 12:30 v.—pie
štus, vaišės ir įvairios pramo
gos; 4 v. — XIX-osios mergai
čių stovyklos užbaigimo prog
rama. Dalyviai gaus ir dovanų: 
1) kilnojamą vėsintuvą, 2) 
$100 pinigais, 3) gintaro karo
lius iš Lietuvos, 4) automatinį 
rankinį laikrodį. Į šventę kvie
čiami visi lietuviai.

— Naują koplyčią stengiama 
si baigti statyti prie Nukryžiuo 
tojo Jėzaus seserų motiniško 
namo Brocktone; tam tikslui 
dar trūksta $125,000.

— Autobusai į Nekalto Pra
sidėjimo seselių pikniką Put

inam, Conn., išvažiuoja liepos 
129 d., sekmadienį 8 v. ryto nuo 
Lietuvių Piliečių klubo Bosto
ne, Broadway ir E gatvių susi- 

! kirtimo. Kelionė ten ir atgal 
I vienam asmeniui $3.50. Biletai 
Į ir informacijos gaunamos O. 
Ivaškienės baldų krautuvėje ar
ba pas V. Kulbokienę, 51 Tho- 
mas Park, S. Boston, Mass. Tel. 
AN 9-2273.

KANADOJ
— Lietuvių ūkininkų klubo

Delhi — Tillsonburgo apylin
kėse gegužinės vyksta beveik 
kas sekmadienį.

— A. a. dr. Šapokos knyga 
“Vilnius in the Life of Lithua- 
nia” išspausdina ir pradėta siun 
tinėti prenumeratoriams.

— Moksleivių konkursas. V- 
KLS-gos St. Catharines sk. vai 
dyba buvo paskelbusi rašinių 
konkursą mokyklinio amžiaus 
mokiniams apie Vilnių ir jo 
kraštą, paskirdama pinigines 
premijas už keturis geriausius 
rašinius.

Vertinimo komisija iš pirm. 
Iz. Matusevičiūtės ir narių J. 
Mikšio, E. Jakubilienės, K. Ba
rono ir M. Gverzdienės nutarė 
premijas skirti sekantiems mok 
sleiviams: pirmoji premija M. 
Stašaitei, 15 metų, Cleveland, 
Ohio, už rašinį “Sapnas”; ant
roji — G. Miceikai iš Simcoe, 
Ont., už rašinį “Vilnius”; tre
čioji — G. Karosui iš Bostono, 
Mass., už rašinį “Vilniaus le
genda” ir ketvirtoji — E. M. 
Sinkutei iš Roėhesterio, N. Y., 
lituanistinės mokyklos I sk. 
mokinei, už rašinį “Vilnius ir 
jo kraštas”.

— Zenida Orentienė, Kauno 
teatro šokėja, Toronte jau pen- 
keri metai kaip turi klasinio ba 
lėto lietuvišką studiją, kurią 
lanko gražus lietuvaičių būrys. 
Z. Orentienė be profesinių su
gebėjimų, pasižymi kaip simpa
tinga pedagogė. Josios studija 
verta didelio dėmesio tiek me
no, tiek ir lietuvišku atžvilgiu.

— Kun. dr. T. Narbutas iš 
Daytono, Ohio, išvyksta į New 
Yorką, iš kur planuoja keliauti 
į Romą bei kitas Europos vie
tas.

OKUP. LIETUVOJE

— Mirė kun. Higinas Jankau
skas, eidamas 34 m. amžiaus, 
kunigavęs tik 11 m. Mirė šeš- 

itadienį prieš Sekmines, birželio 
9 d. Paštuvos (netoli Vilkijos) 
bažnytkaimy. Atrodo, kad sir
go džiova. Jam būdavo nusiun
čiama vaistų iš JAV, bet pas
kutiniu metu okupantams su
varžius, vaistų pasiųsti jau ne- 
ibuvo įmanoma. Laidotuvėse da
lyvavo 27 kunigai. Velionio kū- 
nas laidoti sišvežtas į gimtinės 

S kapines Paliepiuose. Žinią apie 
;jb mirtį laišku gavo kun. A. 
Grauslys, kurio motiną Lietu
voje velionis yra globojęs.

Chicagos
žinios

GRANT PARKO KONCERTAI
Grant Parko koncertams lie

pos 25 ir 27 d. diriguos Theo- 
dore Bloomfield, čelistu bus Ja
ltos Starker. Gilbert ir Sullivan 
operečių naktys bus liepos 28- 
29 d. Diriguos Franz Allers, ba
ritonas solistas Martyn Green. 
Tomis dienomis taip pat dainuo 
ja lietuvaitė Onutė Skevers.

TAISO LĖKTUVUS VISAME 
PASAULYJE

Iš Chicagos Land-Air kompa
nija į visus pasaulio kraštus iš
siunčia 1,500 inžinierių ir tech
nikų taisyti JAV lėktuvus, kai 
jie sugenda toli nuo savo na
minių bazių. Iki liepos 1 d. 
kompanija per 12 mėnesių už
dirbo 12 mil. dol. iš JAV oro 
pajėgų.

PALENGVINS POLICIJOS 
DARBĄ

Chicagos policija išdalins 10,- 
' 000 darbininkų, aptarnaujančių 
2,400 gazolino stotis, policinius 
vogtų automabilių sąrašus ir 
prašys, kad būtų pranešama 
policijai apie visus įtartinus au 

1 tomobilius.

PENKIOS STIPRIOS 
ĮMONĖS

, New Yorko birža praneša, 
5 kad penkios Chicagos įmonės 
yra mokėjusios dividendus pas
kutinius 50 metų. Jos yra City 
Products, Commonvvealth Edi
son, International Harvester, 
Pullman ir Wrigley.

PERĖJO DAUG KALINIŲ
Chicagos Bridevvell kalėjimas 

skirtas kaliniams, kurie nubau
sti vienerius metus ar mažiau, 
i Pernai kalėjime svečiavosi 30,- 
000 asmenų, kurių vidurinis sė
dėjimo laikas buvo 22 dienos. 
Bridevvell yra California av. į 
pietus nuo 26-os gt. Kalėjimo 
kepykla pernai iškepė 350,000 
kepalų duonos. Kalėjimo ūkis 
parūpino 4,332 tuzinų kiauši
nių, l,29il svarą vištienos, 33,- 
257 svarų kiaulienos ir 15,144 
kukurūzų ausų.

AKLI PADEDA AKLIESIEMS
Los Angeles Aklųjų Katalikų 

sąjunga pasiuntė $100 auką Af
rikos katalikų misijoms, kad ta 
suma būtų panaudota aklųjų 
globai.

IR LIETUVAITĖS NEATSILIEKA

Diana Papievytė-Čampienė

Diana Papievytė-Čampienė, 
gyvenanti Storrs, Conn., praeitą 
mėnesį įgijo masterio laipsnį 
Conn. Universitete. Diana gimė 
Šiauliuose, pradžios mokyklą 
lankė Vokietijoj, 1949 metais, 
atvykusi į šį kraštą, lankė aukš 
tesniąją m-klą ir ją baigė 1955 

I m. Waterburyj, Conn. Įstojusi į 
Hartfordo muzikos kolegiją stu 

| dijavo piano ir muzikos teoriją, 
vėliau perėjo į Connecticut Uni 

. versitetą studijuoti vokiečių 
i kalbos ir literatūros ir 1960 m.

įgijo bakalauro laipsnį. Gavusi 
Assistenship, tam pačiam U-te 
lektoriavo ir studijavo, kol da
bar, jau išlaikiusi egzaminus, į- 
gijo Master of Arts diplomą. 
Nuo šio rudens Diana su savo 
vyru inž. Kazimieru-Mindaugu 
Čampe, numato persikelti į In
dianos valstiją, kur ji lekto
riaus, o jis Purdue U-te ruošis 
daktarato laipsniui.

Diana visą laiką buvo gan 
veikli ateitininkė ir skautė, ei
dama įvairias pareigas valdybo
se. Būdama U-to Liet. Stud. 
Klubo pirmininke, puikiai rep
rezentavo lietuvius, o U-to 
Stud. tautybių pasirodyme su
ruošė porą kartų lietuviškų dir
binių parodėles. Taipgi daugel 
kartų Diana yra viešai pasireiš 
kusi kaipo pianistė, akomponia- 
torė.

Jos tėveliai, Juozas ir Apolio- 
nija Papieviai, susipratę lietu
viai patriotai, nuolatiniai “Drau 
go” skaitytojai ir kitų lietuviš
kų darbų rėmėjai, gražiai įsikū
rę gyvena Hartforde, Conn.

SIUNTINIAI 1 LIETUVį
ir bitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago 32, Iii. Tei. YA 7-5980




