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Apie 90 procentų nepatenkinti diktatorium Castru
Pasakoja Kubos pabėgėliai

RUSU TANKAI IR STOVYKLOS KUBOJE
Miršta su šauksmu: "Tegyvuoja Kristus Karalius". — 

cenzūra. — Sesuo invazijos metu paimto nelaisvėn. 
Vištienos svaras $2. — Drabužius siuva iš maišų

Laišku

Kubieičių centre, Chieagoje, j Tame kubiečių centre susitin-I lankumą režimui, tai nors jis 
sutikau 18 metų amžiaus pabė- ku dar vieną kubietę, 19 m. am- ! būtų baigęs tik 6 pradžios mo- 
gėlę iš Havanos priemiesčio, at- Į žiaus, mokytojų seminarijos auk kyklos skyrius, gauna mokyto- 
vykusią tik prieš porą mėnesių į lėtinę. Ji tik pora savaičių iš
(pavardžių neminime dėl supran 
tarnų priežasčių). Ji baigusi ko
mercijos mokyklą, nuoširdi ka
talikė, nesitikėjo gauti įmano- 
mesnio darbo ir išsmuko j Jung
tines Amerikos Valstybes, ga
vusi išvykimo vizą. Pasakoja, 
kaip sunki padėtis Kuboje. Dau
gelis bažnyčių uždaryta. Kur 
seniau buvo 7 kunigai, dabar 
tik 2. Yra daug sušaudytų ku

Kubos. Gyveno krašto gilumo
je. Reikėjo jai rūpintis metus 
ir 2 mėn., kol gavo leidimą iš
vykti. Pasakoja, kad dabar Ku
boje taip trūksta maisto, jog 
juodojoje rinkoje vištienos sva
ras kainuoja $2, o jautienos sva 
ras — $5. Kiekviename mieste
lio bloke yra parinktas Caštro 
diktatūrinio režimo budėtojas — 
šnipas. Stebi kiekvieną sujudė-

jo teisę ir pažymėjimą. Castrui 
kultūra nesvarbu, svarbu tik 
komunistinė propaganda, — pa
sakoja ta pabėgėlė.

(Nukelta į 6 psl.)

Ragina JAV įsileisti
N. Gvinėjos olandus
HAGA, Olandija. — Vyriau

sybė bandys įtikinti Jungtines 
biečių. Daugelis, pirm negu kul- jimą, ypač einančius į bažnyčią. Amerikos Valstybes, kad jos įsi

Rima Repšytė (kairėje), Aušra Gylyte, Genovaitė Balskutė, Lai
ma Balskutė, Vidas Mikūnas ir Rimas Eigelis skaito piknike gau
tą naujai išleistą “Draugo” laidą.

Naujss Maskvos kaitinimas
Skrido U-2, bet ne Sovietų teritorijoje

WASHINGTON, D. C. — So- i ketvirtadienį, bet jis nebuvo So
vietų Sąjunga vakar apkaltino j vietų Sąjungos teritorijoje, bet 
Jungtines Amerikos Valstybes, galėjęs ir patekti dėl nepalankių 
jog jų U-2 žvalgybinis lėktuvas
skrido virš Sachalino praėjusią 
savaitę. Maskva įteikė Amerikai 
protesto notą.

Maskva žadanti pateikti Jung 
tinėms Tautoms skundą, kad 
Amerika vykdanti “agresyvius 
veiksmus”. ,

— Valstybės departamentas 
vakar pareiškė, kad Jungtinių 
Amerikos Valstybių U-2 skridęs 
virš šiaurinio Pacifiko praėjusį

oro sąlygų.
Tai yra Amerikos pareiški

mas, bet ne atsiprašymas.

Vakarų prašymas 
BERLYNAS. — Vakariečiai 

sąjungininkai vakar paprašė So
vietų Sąjungą, kad jos kareiviai, 
vykstą iš Rytų Vokietijos į Va
karų Berlyną pakeisti sargybi
nių prie karo paminklo, naudo
tų trumpesnį kelią, pvz. Bran
denburgo vartus.

kos perskrodžia jų krūtinę, šau
kia:

— Tegyvuoja Kristus kara
lius!

Jaunuoliai kalėjime
Sutinku vėl kubietį pabėgėlį, 

tik 15 m. amžiaus. Jis 7 mėne
siai kai Kubą apleidęs. Dirbo

Didįjį penktadienį buvo labai 
daug žmonių susirinkusių į baž
nyčią, tai apsupo visą šventovę, 
neva kad nebūtų kokio maišto.

Rusų penicilinas

Kuboje labai trūksta vaistų. 
Vartojamas rusų penicilinas, ku 
ris eilėje atvejų pasirodė netin- 

katalikų akcijoje ir reikėjo ieš- j karnai pagamintas ir dėl jo bu- 
! vo kraujo užsinuodijimų. Castro 
režimui žmonių žudymas pasi-

leistų apie 10,000 olandų iš O- 
landijos Nauj. Gvinėjos.

Olandai Naująją Gvinėją per
leis valdyti Jungtinėms Tau
toms spalio mėnesį, o po dau
giau kaip septynių mėnesių šią 
Pacifiko salą pradės valdyti In
donezija,

KADA PASAULIS ISSIVADUOS 
Iš SLEGIANČIOS J| KRIZES

Brazilijos užsienio reikalų ministerija pagerbė latvių atstovą 
a. a. dr. Peters Olins

Mūsų korespondentas Brazilijoje

koti būdų pasprukti iš krašto. 
Jam pavyko legaliai, .--usiraši- 
nėją su namiškiais?.' Laiš.
oro paštu siunčiami, eina savai
tę, dvi — cenzūruojami. Pasa
kojo, kad turi draugų, 18-19 m. 
amžiaus, kurie nubausti po 20 - 
30 m. kalėjimo už veikimą ka
talikų organizacijose. Pasakoja, 
kad kubietis juk iš prigimties 
yra katalikas, linksmas, sma
gus. Dabar — prislėgtas, religi
nes pareigas tegali atlikti slaps
tydamasis. Dabar jo vyriausias 
rūpesnis — kaip gauti ką nors 
užvalgyti ir kaip išsisaugoti, 
kad nepakliūtų į diktatūrinio 
režimo policijos rankas. Apie 
90 procentų kubiečių nepaten
kinti Castro diktatūra.
Apie Castro ir invazijos belaisvį

— Ar Castro komunistas? — 
paklausiau.

Kubiečiai tik nusijuokia __
kam klausti, kas jau taip aišku. 

Ar tikitės, kad Kuba bus
laisva.

— Turime viltį.
Sutinku vieną kubietę, kurios 

brolis dalyvavo įsiveržime į sa
lą ir dabar yra belaisvis. Pirma 
buvo kalėjime Havanos apylin
kėse ir tada dar galėjo nemiš- 
kiai jį lankyti, siuntimų nuneš
ti. Dabar visus tuos belaisvius 
išskirstė po kraštą. Laiškų jau 
nebegali rašyti ir jiems siun
tinių negali siųsti. Tos kubie- 
tės brolį išlaisvinti būtų galima 
tik už $100,000. Tokią kainą nu 
statė mūsų amžiaus vergų pirk
lys Castro.

Pilietinis karas Alžire
ALŽIRAS, Alžirija. — Vice- 

uare natūralus dalykas — kaip ] Helja iš Orąno
stiklinę vandens išgerti. Jei atvyko ‘ A1Žlrą' *■**» SMti-

koks sabotažas pasitaiko, tai po 
to tuojau vyksta egzekucijos. 
Jei kuris moksleivis parodo prie

nę, ir ten vadovauja kovoms 
prieš alžiriečius partizanus. At
rodo, Alžire prasidėjęs pilietinis 
karas.

RIO DE JANEIRO, Brazilija. 
— Rugpiūčio mėn. 27 d. Rio de 
Janeire mirė Latvijos nepapras
tas pasiuntinys ir įgaliotas mi
nisteris Lotynų Amerikai dr. 
Peters Z. 'Olins, sulaukęs 72 m.

Tai buvo nepaprastos energi
jos ir poetiškos sielos žmogus, 
istorijos mokslų daktaras, dau

Ginkluoti Alžiro 4 apylinkės kareiviai stovi aiži riečių. sostinės gatvėse, vyrams, moterims ir vai
kams demonstruojant prieš politines klikas. “Užteks! Užteks! Septynerių metų karo pakanka!” — 
jie šaukė. (UPI))

KANADOS PREMJERAS DIEFENBAKER SOVIETŲ 
KOLONIALIZMO KLAUSIMU

giau kaip 40 metų dirbęs diplo-, tuvių: ministeris Meieris su žmo 
matinėj tarnyboj. na, kun. J. Janilionis, dr. Sofija

Savnorienė, Ignas Dubauskas, 
inž. St. Kumpis, Pranas Ziiezis 
ir kt. . , . ____

Paskirtas Latvijos respubli- ■ 
kos įgaliotu ministeriu Lotynų 
Amerikai su centru Buenos Ai
rėse dr Peters Z Olins veikė Dr’ Peters Z‘ 01ins kapas h’
ten ligi 1946 metų, kada Perono ko apklotas daugybe vainikų, Pranus Bučnys, 6951 S. Oakley

..... ... , , kurių tarpe ryškiai išsiskyrė Avė., Chieagoje, rugsėjo 3 dienąpolitikos dėka buvo atšauktas * P žgi į. ministerijos “Drau§°” Piknikc daili‘
pripažinimas Pabaltijo valstybių . -1 ų i ninko J. Pautieniaus paveikslą,
pasiuntinybėm. Tais pat metais vainikas- i pavadintą “Rudeniu”.

KALENDORIUS
Rugsėjo 5 d.: šv. Laurynas, 

Teisutis, Valdonė, Mirga.
Rugsėjo 6 d.: šv. Eleuterijus, 

šv. Zakarijus, Vaišvila, Varmo- 
nė.

ORAS

2 jaunuoliai, pasislėpę 
po anglimis, atbėgo 

į laisvę
MIUNCHENAS. — Du Rytų

Vokietijos jaunuoliai rugpiūčio 
30 d. pabėgo į Vakarus, slėp
damiesi 3 valandas greitojo 
traukinio anglių sandėlyje. Trau 
kiniui nuvažiavus kelio dalį, jau 
nuoliai pradėjo jaudintis, nes di 
dėjo pavojus patekti į raudonų
jų rankas. Jie net įšoko į van
dens kompartmentą tame san
dėlyje. Jaunuoliai ten pasiliko, 
kol traukinys pasiekė Bavarijos

Oro biuras praneša: Chicago- pasienį Hof mieste, Vakarų Vo- 
je ir jos apylinkėje šiandien — kietijoje. ,
apie 70 laipsnių; rytoj — gied- —o 
ra ir šilčiau. , „ . . „

Saule teka 6.20, leidžias 7:19. mokstame gyventi. — Anonimas

0TTAWA, Kanada. — P. Al- 
šėnas, gyvenąs 101 Evelyn av,e., 
Toronte, Ont., “Draugo” bendra 
darbis, gavo iš Kanados minis
terio pirmininko Diefenbakerio 
reikšmingą laišką Lietuvos lais
vinimo byloje.

Ministeris pirmininkas Diefen 
baker rugpiūčio 29 d. iš Otta- 
wos P. Alšėnui rašo:

— Rugpiūčio 23 di.eną gavau 
Jūsų laišką, kuriame Jūs palan
kiai komentuojate mano pažiū
rą, kurią aš nuolat iškeliu, jog 
Sovietų imperializmas privalo 
būti pasmerktas viešose vietose 
ir tarptautinėse organizacijose, 
kaip pvz. Jungtinėse Tautose.

Kanadiečių vyriausybė nuo
širdžiai svarsto įteikti rezoliuci
ją Jungtinių Tautų visumos su
sirinkimui, ir aš gavau daug pa
drąsinimų iš labai gausių šalti- i

nių, kad asmeniškai įteikčiau 
tokią rezoliuciją.

Ministeris pirmininkas nuošir 
džiai padėkojo Alšėnui už atsiųs 
tą laišką. ,

John Diefenbaker, 
Kanados premjeras

išsikėlė į Rio de Janeiro. Čia j 
trijų Pabatlijos valstybių atsto- į 
vai daugiau kaip 15 metų turėjo ■ 
pasiuntinybių raštines viename 
buste, kas labai prisidėjo prie 
pabaltiečių jungtinės veiklos. 
Latviai, lietuviai ir estai visada 
kartu rengdavo svarbesnius mi
nėjimus ir ypatingai Gedulo die
ną. Taip pat tos draugiškos tal
kos dėka Pabaltijo atstovai 
1951 metais išleido informacinę 
knygą O Balitico, kuriai velionis 

i parašė išsamų straipsnį apie 
Latvijos praeitį ir nūdienes kan 
čias.

Visą savo gyvenimą pasky
ręs mylimai Latvijai, velionis 
šventai tikėjo jos išlaisvinimu. 
Paskutinėj savo kalboj Rio de 
Janeire šių metų birželio mėn. 
Gedulo dieną minint, dr. Peters 
Z. Olins aiškiai pabrėžė, kad 
pasaulis tik tada išsivaduos iš 
slegiančios jį krizės, kada val
džios tarptautinius santykius 
vėl ims grįsti krikščioniškos ci
vilizacijos dėsniais: etika, įstaty 
mais ir teise.

Didelis būrys bičiulių (dau
giau 100) palydėjo dr. Peters 
Z. Olins į poilsio vietą Sao Joao 
Batistą kapinėse. Prie kapo Lie 
tuvos ir lietuvių vardu atsisvei
kinimo žodį tarė ministeris dr. 
Meieris, pabrėždamas nepapras
tą velionio darbštumą ir tikė
jimą laisvės triumfu, o Centro 
Brasileiro da Europa Livre at
stovas prof. Jan Reisser, buv. 
Čekoslovakijos ministeris Bra
zilijai, didžiai apgailestavo, kad 
Centras neteko tokio pajėgaus 
laisvės kovotojo ir Centro vice
pirmininko šiuo įtemptos kovos 
metu. Laidotuvėse dalyvavo dip 
lomatų atstovai, visa latvių ko-

Trumpai iš visur
— Nuo 5,000 iki 8,000 rusų 

kareivių jau yra atvykusių į Ku 
bą. žemėje”. Suomiai nurodė, kad

T, , . .. ,. mugė nieko bendro neturinti su— Katangos provincija sutm- .
, . .. ,. . , politika ir suomių prezidentą nekanti prisijungti prie centro
Kongo vyriausybės.

— JAV prezidentas Johnson
vakar iš Graikijos atvyko į Ro
mą pakeliui į Washingtoną.

— JAV raketa Mariner II, 
iššauta į Venerą, skrieja ir siun 
čia naudingų mokslinių informa 
cijų.

Suomija protestuoja 
prieš rytiniu vokiečių

propagandą
STOKHOLMAS, Švedija. — 

Rugpiūčio 29 dieną Stokholme 
atidarytoje Šv. Eriko mugėje

dera panaudoti 
tikslams.

propagandos

NETURIMA ŽINIŲ APIE 
PAGROBTĄJĮ

BRIUSELIS, Belgija. — Suo
mijos sostinėje Helsinkyje tarp 
tautinio jaunimo festivalio me
tu (rugp. 3 d.) pagrobus iš Bel
gijos atvykusį tėvą J. Kornievs- 
kį, katalikiškoji misija Briuse
lyje apkaltino Sovietų Sąjungą. 
Šiuo reikalu neseniai kreiptasi 
į užsienio reikalų ministerijas 
Briuselyje ir Helsinkyje, į Bel
gijos pasiuntinybes Suomijoje

Suomijos paviljonui atsidūrus , ir Sovietų Sąjungoje, į Vatika- 
ties Rytų Vokietijos išdirbi- : no valstybės sekretoriatą ir 
niais, Suomija pasijuto įžeista ! Jungtinių Tautų pabėgėlių rei- 
ir pasiuntė protestą mugės va-| kalams komisiją Genevoje. Apie
dovybei.

Suomijos prezidento Kekko- 
nen paveikslas mugėje parody
tas šalia F. Castro nuotraukos 
su parašu: “Niekuomet daugiau ! vykdė religinio informavimo dar
nebus agresyvių karų vokiečių bą tarp dalyvių.

pagrobtojo likimą vis neturima 
žinių.

Festivalio metu su aštuoniais 
kitais dvasininkais Kornievskis

De Gaulle atvyko Vokietijon
BONNA. — Dvidešimt viena 

salve vakar Bonnos vyriausybė 
sutiko Prancūzijos prezidentą 
Charles de Gaulle ir jo užsienio 
reikalų ministerį de Murville, 
atvykusius vizituoti Vakarų Vo
kietijos miestų.

Aerodrome de Gaulle sutiko
Jonija, Pavergtų Europos Tau-1 prezidentas Luebke ir abu pasi- 
tų atstovai, jų tarpe būrelis lie-1 keitė sveikinimais.
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INTENSYVIAI DIRBAMATALENTŲ VARŽYBŲ 
TAISYKLĖS.

1. Varžybose gali dalyvauti Lituanicos Tunto vakarui, ku- 
visi skautai nuo 7 iki 18 metų. ris ivVks B- Pakšto salėje spa-

2. Varžybų dalyviai skiriami IO ® d- Jau intensyviai dirba-
j dvi grupes: I gr. 7 m. iki 12 m. aia> Vidžiūnas organizuoja 
II gr. 12 m. iki 18 m. programą, J. Vaičekonis- rūpi-

3. Norintieji dalyvauti varžy- nasi salės tvarka, vakaro prave-
obse, turi pranešti savo tunti- dimu ir salės papuošimu, F. Va- 
ninkams iki š. m. spalių mėn. linskas organizuoja bei tvarko 
15 dienos. Pranešime turi būti karo reikalus ir loteriją, o O. 
pažymėtas amžius į Toliušienė ir kitos mamos ren-

4. Laimėjusieji pirmąją ir ant- i «ia maisto bu£etl>- Staliukus ge
rąją vietą, gaus dovanas. lima Pas Balčien^ teL

5 Rašomieji darbai, rank- GR «-»09 ir P- Nedzinską YA
darbiai, fotografijos įteikiami 7 598°- Visi tunto tėvai Prašo’ 

mi prikviesti pilną salę svečių.
Tėvas

Stovyklaujantieji Chicagos jurų skautai vakarines maldos metu
Nuotr. P. Petničio

Sicilija nori tapti
Italijos Hollywoodu
ITALIJA. — Dino de Lau-1 

rentis, žymus autoritetas filmų 
pramonėje, teigia, jog Sicilija 
tapsianti Italijos filmų pramo- ( 
nės centru ir būsianti Italijai 
tuo, kas Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms yra Hollyvvoodas.

Sicilijos klimatas panašus į 
pietų Kalifornijos, ir Sicilijos 
kalnai ir reginiai primena Ka
liforniją. Šiuo metu daroma rim 
tų žygių išgauti iš Sicilijos par
lamento žemiausių mokesčių pri 
vilegiją,

TV-RAOI3AI -OUOST. REKORDERIAI
KS1STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 

TĘSANTENOS - BATERIOOS - LEMPU 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam žemiausios kainos Ir garantija

13321 S.Halsted St.- CLiffside4-5665
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o Redakciją straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos, gavus, 
prašymus.

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

• Administracija dirba kas g 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- g 
niais ~ 8:30 — 12:00.
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komisijai 2 savaites prieš var
žybas.

6. Tikslus varžybų laikas ir 
vieta bus pranešta vėliau.

7. Varžybų įvertinimui bus 
sudarytos komisijos.

VARŽYBOS

GRAŽI VILKAVIŠKIEČIŲ ŠVENTĖ

Dvi dvienas vilkaviškiečiai mi pabaigoje visą salė sugiedojo 
nėjo Vilkaviškio miešto 300 ir Lietuvos, himną, 
gimnazijos įkūrimo 55 metų su
kaktį. Rugsėjo 1 d. Jaunimo Meninis minėjimas

Lituanicos Tunto skautų tėvai | Centre įvyko akademija ir me- 
organizuoja kavutę rugsėjo 15 programa, kurią atidarė Meninę piogramą pradėjo K.

« P. ŠILEIKIS, 0. P.BU? Orthopedas. Protezistas.
tS Aparatai-Protezai. Med. ban-

% dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t.t.

Vai. i 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS IAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, IH. 

Tel. PRospect 6-5084

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų - rez. PRospect 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2056 VVest 63 Street 
Pirmad. lr ketv. nuo 3 Iki 

antr. ir penkt. nuo 4 Iki 8:

Ofiso telefonas — OL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307. So. Kedzie Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

Vai.:
4:80
Šešt. nuo 1 kl 4 vai.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

VAL. kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Treč. ir sekmad. tik susitarus.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINfiS LIGOS 

2745 West 69th Street
Priešais , Šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REpublic 7-2290,

VAKARAS SU STOVYKLOS 
VADOVYBE

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue

1. Dailusis skaitymas: a) lais- d. 7 vai. (šeštadienį) Jaunimo sklandžiai pravedė minėjimo Bradūno paruoštu vilkaviškie-

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad ir šeštad.

Centre, į kurią yra pakvietę vi- komisijos pirm. dr. L. Kriauče- čių poetų ir rašytojų raštų mon 
są Lituanicos skautų’tunto šios liūnas- Tardamaa trumpą ątį-jtažu apie Vilkaviškį. , Montažą 
vasaros stovyklos vadovybę ir darymo žodį> pirmininkas pri- deklamavo buv. gimn. mokiniai 

minė, kad Vilkaviškis Lietuvos poetai K. Bradūnas ir B. Augi- 
atgimimui ir kultūrai davė žy-; nas bei buv. gimn. mokytoja A. 
mų įnašą. Po to pakvietė trum-, Eivienė. Pianinu palydėjo M. 
pa susikaupimo minute pagerb- * Motekaitis. Šiuo montažu pro 

Poetas'MaFroniš ir jo eilėraštis, visus tunto tėvus šioje kavutėje U vi*us ™™sius ir žuvusius vii klausytojų akis vaizdžiai buvo

vą tema (laikąs 3 min.), b) sa
va kūryba.

2. Eilėraščių deklamavimas: 
a), pasirinktas eilėraštis, b) su
kurtas eilėraštis.

visus asmenis, kurie prie šios 
stovyklos kokiu nors (būdu pri-

3. Rašomieji darbai: I — kla- sidėjo. 
sėje atliktas darbas, tema: a) Tunto Tėvų komitetas kviečia

kuris man geriausiai patinka; 
b) — Mano mėgiąmiausias lie-

dalyvauti ir drauge pabendradar kaviškiečius. Garbės prezidiu-
biauti su skautų vadovybe, ku- man ,buvo Pakviesti Lietuvos

pravesta visa Vilkaviškio isto
rija, miesto ir jo žmonių augi-

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

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

Telefonas: GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Road 

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

Ofiso ir buto tei. OLympic 2-138]

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Treč. ir Seš-Kasdien 10-12 ir 4-7. 

tad. tik 10-12.

DR. ANT. RUDOKAS, Opi
Tikrina hfcis ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus lr rėmus 
4455 S. California Avė., YA 7-7381
VAL.: 10 ryto iki 8 vak., trečiad.
uždaryta, šeštad, 10 v. r. iki 2 p. p.

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR. 9-6730

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

chirurgija
2Usa„i:„ 7958 S. VVestern Avė., tel. 
GR 6-0091; 392 E. 159th St,, Harvey, 
III., tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

Jaunosios udrytės, Jubiliejinėje Jūrų skautijos stovykloje davu
sios įžodį, apsuptos vyresniųjų sesių, traukia lietuvišką sutartinę.

Nuotr. P. Petružio

gen. kons. dr. P. Daužvardis, '.mas, jo vaizdai, gamta ir visa,
, J. Daužvardienė, prel. M. Kru- kas domina ne tik vilkaviškie- i

Rez. HE 6-1670.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LTGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical Building), tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą. Jei nepavičius, prof. P. Dambrauskas, čius, bet ir svečius. Tai buvo

■pr<į&<-M. Krikščiūnas, J. Eidė- labai kultūringas ir meniškas atsiliepia, skambinti mi 3-0001. 

nas, B. Drungienė, Kasperskie- dviejų sukakčių paminėjimas, 
nė, Vilčinskienė, Treigiai įr kiti
buvę gimnazijos direktoriai' bei Solistai- ' iįijkaviškieičiai St.

Ofisas: 3148 M ėst. 63rd Street 
Tei.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 West OOth Place 
Tel.: REpublic* 7-786S

mokytojai, kurie turėjo daly- -Baras ir R. Vilčinskaitė Mastie
vauti minėjime.

Akademijos dalis

Tel. REliance 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street 

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

uždaryta.

4

tuvių poetas ir kodėl man jis ri šiais metais taip daug ir gra- 
patinka. II — namuose atliktas žiai dirbo su jūsų vaikais, 
darbas, tema: a) Lietuvis skau- APLANKE STOVYKLĄ 
tas Amerikoje. Kuo jis gali pa- Rugpiūčio 24-25 d. abu vyr. 
sitarnauti Lietuvai? b) Lietu-, su v s pavaduo
tais mes esame gimę. Kodėl gar tQju s B Juodeliu aplankė ju- 
binga būti lietuviu? Kodėl mes Lįfįejinę jūrų skautijos stovyk- 
norime ir turime būti lietuviais ? ; Custer Mich
Ko nereikia išsižadėti būnant įI
lietuviu?

4. Kalba: pasakyti kalbą pa-; 
sirinkta tema.

5. Vaidyba: a) monologas, 
b) ištrauka iš lietuviško veika
lo, c) sukurtas dalykas.

6. Rankdarbiai, piešiniai, įfoto

GRĮŽO IŠ 'STOVYKLOS 
Pereitą šeštadienį Jūros skau

tai-ės grįžo iš jubiliejinės sto
vyklos. Stovykla gerai pasisekė

nuotraukos: teisėjo nurodymu i 
padaryti nuotrauką lauke ir 
kambary.

7. Baletas; a) lankančių ba
leto studiją, b) nelankančių ba
leto studiją.

8. Dainos: a) liaudies daina, 
b) lietuvių kompozitorių daina, 
č) paties sukurta skautiška dai
na, d) sukurta moderniška dai
na.

9. Muzika: fortepijonas, akor 
deonas, smuikas ir t.t. a) lietu
viškas kūrinys, b) klasikinis da
lykėlis, c) savos kūrybos daly
kėlis.

10. Skilčių pasirodymas: nuo
latinės skilties pasirodymui, ski 
riama 5 min. laiko.

Laimėtojai turės progos pa
sirodyti viešai Chicagos visuo
menei per dovanų įteikimą, ta
lentų varžybų pabaigoje. 

TALENTŲ VARŽYBŲ 
KOMISIJA .

4065 Archer Avė., Chicago 32, 
Illinois

nė padainavo po tris kūrinius 
ir, klausytojams nenustojant 
ploti, dar davė po vieną bisui. 
Solistai šio rudens koncertų,1 
sezoną, pradėjo tikrai meniško
mis dainomis ir jų atlikimu.

, . , Poetai vilkaviškiečiai Julija Šva 
skaitė pirmosios gimnazijos lai- , a • •, f........  “. , baite Gyliene, Balys Auginąs ir
/~1-rin Iri ATivnci' *:7oliOii izivn CJO_

Kazys Bradūnas davė pluoštą

Trumpą labai gerai paruoštą 
paskaitą apie Vilkaviškio mies
to ir įvairių įstaigų įsikūrimą

dos auklėtinis, vėliau kun. se. 
minarijos profesorius kun. Dam 
brauskas. Paskaitininkas vaiz
džiai parodė, kaip pamažu kū
rėsi miestas, steigėsi nedideli 
fabrikai, įstaigos, mokyklos ir 
pats miestas lietuvėjo. Prisimin 
tina, kad atskiros berniukų ir 
mergaičių gimnazijos buvo įs-

savo brandžios poezijos, paskai 
tydami po kelis eilėraščius. 
Jiems taip pat buvo griausmin
gai paplota.

Programos vedėjas dr. L. 
Kriaučeliūnas padėkojo visiems 
susirinkusiems, kurių galėjo bū

teigtos 1907 m. Pirmoji laida iš tj ,r užbaigė per
leista 1908 m. Po pirmojo karo 

■ buvo įsteigta Žiburio gimnazija,
kuri 1930 m. buvo suvalstybin-

ilgą, tikrai rimtą ir sklandžią 
programą, tinkamą tokių dvie
jų sukačių minėjimui. Vilkaviš-

ta. Iš Vilkaviškio gimnazijos kiečiai parodg> kaip jie myli ir
yra išėję daugiausiai žinomų 
Lietuvos rašytojų ir poetų, da

ir smulkesnis aprašymas apie vusįų lietuvių literatūrai ne- 
ją bus kitame šio skyriaus nu-;maža meninių kūrinių, 
meryje. Į Raštu sveikino' vysk. B. Briz-

Dr. F. V. Kaunas vado- gys, kuris, pareigų verčiamas,

gerbia savo tėviškę ir savo mo
kyklą, kuri juos išvedė į švie
sos pasaulį. Svečių buvo atvykę 
net iš Clevelando, Waterburio, 
Kanados ir kt.

vaus skautų Mindaugo draugo- turėjo išvykti iš Chicagos. žo- 
vės vakarui, kuris įvyks rug- džiu sveikino buv. gimn. dir. J. 
sėjo 29 d. Šv. Antano parapi- Eidėnas ir Lietuvos gen. kons. tas banketas su linksma meni- 
jos salėje, Ciceroje. i dr. P. Daužvardis. Akademijos ne programa. P.

Sekmadienio vakare suruoš-

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P, KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. I5th Street, Cicero

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

Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak., 
išskyrus trečiadienius.. 

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. J, J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas 4255 VV. 63rd Street 

Ofiso tel. REiiąnce 5-4410 
K»z. tei? GRotebill 6-0617 

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

Trečiad. iy , šeštad. pagal sutartį.

Ofiso teief. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. IVAlbrook 5-309''

DR. VL. BLAŽYS
FLAUCIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

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

Rez. IVAlbrook 5-3048

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, (ei 
neatsiliepia, šaukti KEdzie 3-2868

DR, EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 ŠO. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos 1 -kiek-vieną,- dieną 2 — 4 if 
6 Yak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 
v. iki 5 y. v.

DR. G. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgiją 

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 Mest 71st Street 
Vai. Pirm., ketvirt., penkt. 1-4 ir 7-9. 
Antr. 1-6, treč., šešt pagal sutartį,
sekm. uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija)

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

Vilkaviškio gimnazijos daugelio abiturientų laidų atstoyai su mokytojais jubiliejiniame bankete 
rugsėjo 2 d. Jaunimo Centre, Chicagoje. A. Gulbinsko nuotrauka.

Tel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE <— NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue 

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti MI 8-0001,

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 West 71st Street 

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir valkų ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez, WA S.2012n »

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPLCiAJISTfi
MEDICAL BUILDING 

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

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

Rez. tel. 239-2919

DR, MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEiinlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 West 63rd Street 

PRospect 8-7773Tel
Vąl.: pirmad. Ir ketvirtad. 1-4 p. 
iiitrad. ir penktad. 6-8 v. v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71 st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas)

Atostogose iki rugsėjo 10-tos d.

JONAS V» MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

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

Susitarimui skambinu
tel. TRetnont 9-1450, Batavia, III.

DR, JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

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

Tel. ofisų RE 7-8818

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

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS V

Ofisas ir rfez. 26-52 W. 59th St
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. lr 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
y- v- Šešt,;,2;—4 v. popiet tr kitu 
laiku -— pagai susitarimą.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CIIl RURG A S

2454 Mest 71st Street
Priima, ligonis pagal susitarimų- 

D61 valandos skambinti tel.; HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

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

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ

LIGOS
ATOSTOGOSE

Kol grįš ofise dirbs Dr. Brinkls. 
Vai. — Pirmad., antrad. ir penktad. 

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

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Tel. ofiso PR 6-644A, rez. HE 4-3150

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Treč, ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P, Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

P-

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefonu —
434-6967 nuo 2 valandos po piętų 
ligi 5 valandos ryto kasdien.
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Kubos sala —
n

SMŪGIS Į ŠIRDĮ

Neramioji visuomet revoliu- 
•ciškai nusiteikusi Pietų Ame
rika šiuo metu yra vienas pir
mųjų Kremliaus taikinių. Ne
pavykę ankstyvesni mėginimai 
Kolumbijoje, Venecueloje ir 
Guatemaloje nukreipė komu
nizmo dėmesį į Kubą, kurios 
diktatorius Batistą jau nebu
vo labai stiprus. Partizaninėms 
kovoms gerai išlavintas Fidel 
Castro buvo parinktas įrankiu 
laimėti šią salą, kuri yra visiš
kai Jungtinių Amerikos Vastly 
bių prieširdy. JAV žvalgybos 
ir diplomatų neapdairumas pa
dėjo jam laimėti kubiečių prie
lankumą ir pamažu nugalėti 
buvusį diktatorių. Tik pervers 
mą laimėjęs, Castro parodė 
antrąją savo veido pusę, kuri 
kaip tik nebuvo vakarietiška.

JAV vyriausybės klaida bu
vo taip pat, kad ji su Kubos 
prieškastriniais sukilėliais pa
sielgė panašiai, kaip kadaise 
su Vengrijos kovotojais. Jie, 
neturėdami stipresnio užnuga
rio ir nebūdami pakankamai 
pasiruošę, kovą greitai pralai
mėjo. Sukilimas buvo užgniauš 
tas, sukilėliai pasiūlyti par
duoti vergų kainomis įr pa
grindu. Tai buvo ne tik paže
minimas patiems sukilėliams, 
bet ir smūgis visai Vakarų 
pažadais remiamai laisvinimo 
politikai.

C Kubos komunistinimas ė- 
jo sparčiu žingsniu tolyn ir 
gilyn. Tuoj buvo pajusta, kad 
Kubos vyriausybė turi stiprią 
paramą iš komunistinio Rytų 
bloko. Castro ne tik drąsiai, 
bet ir labai įžūliai nuolat už
puldinėjo JAV ir tų kraštų 
vyriausybes, kurios nepritarė 
jo kėslams. Jo pasiuntiniai, re
miami tuo pačiu metu ir Mask 
vos, kurstymais, mažomis re
voliucijomis, streikais ir kito
mis priemonėmis mėgino savo 
įtaką išplėsti visoje Pietų A- 
merikoje — ir ne be rezultatų.

Pastarųjų dienų incidentas 
su JAV lėktuvu neutraliuose 
vandenyse netoli Kubos kran
tų parodė Kubos politikos kryp 
tį. Provokacijos yra viena iš 
veiksmingųjų Kremliaus poli
tikos priemonių nukreipti dė
mesį nuo svarbesnių reikalų į 
ne taip svarbius. Galima ma
nyti, kad ir ši provokacija bei 
po to labai šiurkštus Castro 
elgesys yra taip pat noras nu
kreipti dėmesį nuo ko nors, kas ’ 
yra svarbiau tarptautinėje po
litikoje ir JAV - Kubos santy
kiuose. O tai kaip tik ir yra 
tas faktas, kad Kubon jau yra 
atsiųstas nemažas skaičius ko
munistų iš Sov. Rusijos. Jų 
tikslas čia ne tiek šnipinėti, — 
šnipų jie turi jau pakankamai, 
— kiek stiprinti Kubos salą, 
kaip karinę bazę tolimesniems 
žygiams į Pietų Ameriką.

Kaip anglų valdoma Maltos 
sala Viduržemio jūroje pas
kutiniajame karę suvaidino to
kį svarbų karinį vaidmenį, ko
kio nei patys anglai, nei juo 
labiau vokiečiai nesitikėjo, taip 
tą patį vaidmenį turėtų suloš
ti Kuba komunizmo žygyje, 
veržiantis į Amerikos kontihen 
tą. Rusų technikai, aukšti ka
rininkai ir karinių tvirtovių 
specialistai ne veltui leidžia lai
ką Kuboje. Jie tiarai šią salą 
rengia prietilčiu karinei, o šiuo 
metu bent komunistinės propa 
gandos ir sukilimų kurstymo 
invazijai. Nors pati sala yra 
visiškai JAV-bių pašonėje, bet 
jos geras sustiprinimas ir iš
eities punktų paruošimas būtų 
komunizmo politikai labai nau 
dingas, nes iš čia Kremlius 
galėtų lengvu būdu skleisti sa
vo .nuodus tarp P. Amerikos 
skurdžių ir visos Amerikos nai 
viųjų.

Pietų Amerika šiuo metu y- 
ra vienas iš didžiųjų JAV vy
riausybės rūpesčių. Pataisyti 
viso pietinio kontinento ekono 
minę padėtį, kai pačios vyriau 
sybės nededa tam tikslui pa
kankamai pastangų ir neturi 
pakankamo įgudimo, yra labai 
sunku. Tai reikalauja daugelio 
metų ir ryžtingų užsimojimų. 
Bet vargu ar atsiras Pietų A- 
męrikoje vyrų, kurie sugebėtų 
nugalėti savųjų konservatyvu
mą, jų palinkimą vengti dar
bo ir jų troškimą muštis į val
džią, kuri visada jiems yra pel 
ninga. Čia jau neužtenka nei 
taikos korpuso misijos, nei va
dinamos pažangos organizaci
jos. Čia reikalinga su ekono
mine gerove kelti dvasinį pie
tiečių lygį, jų moralę, auklėti 
juos darbui ir aukai. Bet ta 
iniciatyva turėtų būti iš jų pa
čių, nes jie sunkiai prieinami 
svetimoms įtakoms. Net ir ko
munizmas, palyginus su tų kra 
šių skurdžių skaičiumi, teturi 
tik labai ribotą pasisekimą. Ta 
čiau, jeigu dar vienas antras 
kraštas pietų Amerikos žemy
ne pakliūtų į komunizmo na
gus. tai jau būtų tikrai sun
ku jį iš ten iškrapštyti.

Kuba šiuo metu yra smūgis 
į Amerikos širdį. Atsilaikymas 
prieš tą smūgį priklauso nuo 
daugelio veiksnių, bet pirmiau
siai nuo kontinento sąmonini- 
mo prieš komunizmo nuodus 
ir nuo vadovaujančių žmonių 
atsparumo naujiems komuniz
mo kėslams. Nuolaidos nieko 
gero neduoda, tik leidžia žings
nis po žingsnio komunizmui į- 
žęngti į šį kontinentą. Kokio 
griežtumo politika turėtų būti 
vedama prieš komunizmo stip- 
rinimąsi Kuboje, turi nuspręs
ti sąmoningas nusiteikimas už 
laisvę ir vakarietišką kultūrą 
visame Vakarų pasaulyje. P. S.

Spaudoje ir gyvenime

ERDVE IR RELIGIJA

Vatikano /dienraščio “L’Osser- 
vatore Romano” vyriausias re
daktorius Raimondo Manzini šio
mis dienomis paskelbė išsamų 
straipsnį, komentuodamas šy. Tė
vo Jono XXIII paskelbtą žodį- 
maldą apie paskutinius sovietų 
astronautų skridimus. Savo ko
mentare Raimondo Manzini tarp 
kito sako:

KETVIRTOSIOS PASAULIO JĖGOS" KILIMAS
Raudonoji Kinija, jos ūkinis ir karinis potencialas 

PRANAS DAILIDE

Šiuo metu atbudusi Europa mas į Mao karinius planus, tų
yra laikoma “trečiąja pasaulio 
jėga”. Trečiąja ne tiek pagal 
savo karinę galybę, kiek pagal 
chronologinį savo kilimą po A- 
merikos ir Sovietų Sąjungos. 
Tokia prasme dabar pradedama 
kalbėti jau apie “ketvirtąją pa
saulio jėgą”, iškylančią Azijo
je. Tokia jėga žada pasidaryti 
Raudonoji Kinija, jeigu jos va
dų ambicingi planai bus atei
nančių metų bėgyje įvykdyti.

Savo plotu ir gyventojų skai
čiumi Kinija yra didesnė už 
Jungtines Valstybes. Ji yra di
džiausia Azijos valstybė. Tik 
atsitvėrusi garsiąja kinų siena 
nuo išorinio pasaulio ir išvys
čiusi vieną seniausių žmonijos 
kultūrų, kinų tauta didelio vaid
mens tos žmonijos istorijoje nė
ra vaidinusi. 'O paskutinį šimt
metį Kinijos drakonas buvo 
taip apsnūdęs, kad į jo valdo
mas žemes pradėjo brautis sve-

bombų gamybos paslapčių Ki
nijos raudoniesiems nedavė.

Tačiau jau treti metai, kai 
raudonosios Kinijos mokslinin
kai siekia tas paslaptis išnarp
lioti O jų tarpe jau yra ne vie
nas grįžęs iš Vakarų, be ko ki
ta ir iš Amerikos, kur jie prie 
tokių paslapčių prieidavo. Dėl 
to manoma, kad po metų ar 18 
mėnesių Kinijos raudonieji sa
vo atomines bombas jau galėsią 
išmėginti.

Taigi netrukus raudonoji Ki- Į 
nija taps penktu atominio klu
bo nariu, susilygindama šiuo 
požiūriu su didžiosiomis pašau- i 
lio galybėmis — Amerika., An-1 
glija, Sovietų Sąjunga ir Pran
cūzija. O ji ir taip jau yra stip
riausia kariniu požiūriu valsty
bė Azijoje. Dėlto netenka ste
bėtis, jeigu Kinijos raudonieji 
siekia vadovauti Azijos - Afri-

raudonuosius varžtus. Dėlto da
bar Kinija pergyvena savotiš
ką NEP’o laikotarpį, panašiai, 
kaip Rusija prie Stalino, kada 
priverstinis ūkininkų varymas 
į kolchozus taip pat buvo sukė
lęs badą. Žinios iš raudonosios 
Kinijos rodo, kad Mao “nauja

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 5 d.

RELIGIJA IR LIETUVIŲ KALBA

Šeima, mokykla, bažnyčia — lietuvybės šulai 

KUN. STASYS RAILA

Lietuviškas jaunimas, kuris liginį gyvenimą pagal šimtmę- 
gyvena tarp ne lietuvių, lanko čiais išbandytą lietuvių būdą. 
bendras krašto mokyklas, turi
mažiau progos lietuviškai mo- Religinė knyga
kytis religijos ir net sava kal
ba melstis. Tačiau visi sutinka, ■ skun4&i ir aimanos, bet

ekonominė politika” padės rau- kad šiose apijnkybėse dar svar- Planas> pasiryžimas ir rūpestis, 
doniesieprs pergyventi badmetį lbiau, kad lietuviški jaunieji gar suJungtas su pasiaukojimu ir 

bįntų gavQ lietuviška |darbu> įkvėPs Įf išmokys mūsų; be didesnių sukrėtimų.

Dėlto ir Changkaišeko viltys, 
kad Kinijoje prasidės masiniai 
sukilimai, kurie pagelbės jam 
grįžti į žemyną, vargiai yra pa
grįstos. Žinoma, gyventojai ne
kenčia raudonųjų ir jų tvarkos.
Bet sukilimai prieš bolševikų 
valdžią neveda į išsilaisvinimą, 
nes sukilėlius bolševikai ibe ato
dairos moderniais ginklais iš- klaustų ne vienas, ar ne geriau, 
naikina, kaip matėme per Veng j kad jaunimas įpranta to kraš- 
rijos sukilimą. Taigi tenka skai- to kalba melstis ir dalyvauti pa

malda, mokytųsi religijos tie-' Jaun^m4 lietuviškai religinį gy- 
sų iš lietuviškų religinių kny- ven™4 tvarkyti.
gų. Jei jau kitų mokslo šakų 
negali lietuviškai savintis, tai 
religijos mokymasis ir prakti
kavimas turėtų būti tik lietu
viškas.

At tai yra įmanoma,

tytis ir su tolesniu Kinijos rau
donųjų ginklavimusi ir su didė-

maldose. Ne. Jokiu būdu nega
lima sutikti, kad lietuviškas at-

timieji. Iš šiaurės rusai, iš rytų kos blokui ir niršta, kad Jung- 
japonai varžėsi dėl tų žemių tinės Tautos ligi šiol nėra priė- 
užkariavimo. O per antrąjį pa- musios raudonosios Kinijos į sa- 
saūlinį karą japonai buvo už- j vo tarpą.
ėmę visą Kinijos trečdalį, kol,
karą pralaimėję, buvo priversti Tačiau tos “ketvirtosios jėgos” 
savo grobį palikti. i kilimui trūksta sveikų ūkio

pagrindų

I jančiu dėlto laisvajam pasauliui žalynas nemokėtų gražia lietu.
pavojumi. Ir šiandien daug kas 
jau kelia mintį, kad tas pavo
jus iš “ketvirtosios jėgos” pu
sės gali būti didesnis, negu iš 
Sovietų Sąjungos pusės.

vių kalba melstis, vartoti mal
daknygę, giedoti, dalyvauti pa
maldose. Tai yra nepakeičiamas 
lietuviško jaunimo uždavinys. 
Nepateisinama, jei kas tvirtina, 
kad šis uždavinys yra nepasie
kiamas, neįgyvendinamas. Visi

Kiekviena lietuviška katali
kiška šeima turi turėti lietuviš
kų religinių knygų. Dar dau
giau, šeima turi nuteikti lietu
višką jaunimą skaityti religi
nes knygas. Pasigailėjimo verti 
įvykiai šiuo reikalu yra žino
mi visiems. Pavyzdžiui, nebus 
perdaug pasakyta, kad didžioji 
lietuviško jaunimo dalis, net stu 
dentų eilės, nėra perskaitę sa
vo gyvenime nė vienos lietu
viškos svarbesnės religinės kny 
gos.

Daug priežasčių būtų galima 
rasti, kodėl taip silpnai religi
niai apsišvietęs mūsų lietuviš
kas jaunimas, tačiau pati svar
bioji yra šeimos negalėjimas į- 
pratinti savo jaunimą su meile 
skaityti lietuvišką religinę kny
gą. Ne paslaptis, kad net uni-

Pasinaudodami palankia jiems 1 pagrindų .. . c... * žinome kad tie kurie nori ne™ 1 4 1- ' — Ekspedicija. į Sibiro siau- tinome, aaų ue, Kurie nori, ne-
po karo politine konsteliacija . R „Ti a„ (lg6 nr , paskelbė sunkiai išmoksta lietuviškų mai T" -7
ir Vakarų sąjungininkų žioplu- Bolševizmas čia kaip ir Ru rę liesa nr.) pasKe oe, katalikišku namo versitet^ baigę lietuviai katali-
mu, bolševikai 1948 m. įsitvirti-1 sB°Je> Sriebesl kolektyvinti ze- ' kad is Vakarų Sibiro į Kauną £ g ata pa^ nėra perskaitę Naujo Įsta-
no Kinijoje ir užsimojo įkih->ės ūki’ £ Spėdami pasivyti grįžo Zoologuos^ muziejaus or- r^\eben^ i tymo, Kristaus Sekimo, šven

tųjų gyvenimų, apologetinių ir 
kitų teologinių knygų. Neskai-

kyti tą didžiulį k^šuTraudo-^Sovietus’ Kinij°s raudonieji per ganizuota ekspedicija. Joje da- ^n”6^ri j
nojo imperializmo kėslus Sovie- įstengė, įvesdami komunas, ku lyvavo prof. T. Ivanauskas, vyr. ciausius tlkslus uzdavi‘ 
tų Sąjungos padedami, Kinijos rios net Maskvoje nerado pri- mokslinis darbuotojas A. Vait- •

tarimo. Naujos tvarkos padari- kevičius ir stud. med. T. Stam-
nys buvo badas, kuriam sušvel- kas. Ekspedicija aplankiusi O- KaiP tel gaiuna būtų įvykdyti? 
ninti Mao turėjo kiek atleisti bės žiotis Salechardo rajone,

raudonieji per, palyginti, trum
pą laiką pakėlė krašto pramo
nę ir įsigijo tiek pasitikėjimo 
savim, kad jų vadas Mao pra
dėjo planuoti Azijos pietryčių 
užkariavimą. Karai Korėjoje ir 
Indokinijoje aiškiai parodė, ko 
galima susilaukti iš raudonosios 
Kinijos, kai ji susitvarkys vi
duje ir modemiškai apsigink
luos.

Ir šiandien raudonoji Kinija yra 
jau nemaža karinė galybė
Ji laiko bemaž trijų milijonų 

ginkluotas pajėgas. O reikalui 
esant, tas pajėgas ji gali kele
riopai padidinti iš 700 milijonų 
gyventojų. Žinovų apskaičiavi
mu, ji turi du tūkstančius mo
derniškų karo lėktuvų, nemažą 
skaičių tankų ir. keliolika rake
tų sviedimo bazių. Jai betruks- j 
ta tik atominių bombų, nes | 
Chruščiovas, šnairomis žiūrėda- ‘

Lietuvės motinos religinė pa
moka kūdikiui yra pati svarbio-

tydami ir nestudijuodami reili- 
ginių tiesų, tuo pačiu lieka sek
lūs. Todėl ne tik reikia parū
pinti jaunimui tinkamų religinių 
knygų, bet ir padėti jiems pa-

kuris tarnauja visų bendrai gero
vei, siekiant aukštųjų taikos, tei
singumo ir žmonijos pažangos 
idealų.
“Dvi pasaulinės galybės šiuo me

tu lenktyniauja kosmoso užkaria-

Inž. A. Rudis (kairėje), dr. L. Kriaučeliūnas ir J. Damauskas, 
susitikę “Draugo” piknike rugsėjo 3 d., dalinasi įspūdžiais.

1 ji lietuviška tikybinė pamoka, milti jas skaityti, branginti ir
Motinos skiepijimas į kūdikio laikyti savo gyvenimo vienu 
sielą tikybos lietuviškai yra ne- svarbiausių siekimų, 
pakeičiama jokių kitu mokymu. Prieš pora metų buvo išleis. 
Todėl motinos ir šeimos, kurios įa iabaį svarbi lietuviška reli- 

I laukė, kad jų vaikus išmoky- gjng .kmyga, Katalikų Katekiz- 
tų tikybos šeštadienio ar bend- mas. Nors yra pavadinta kate- 
roji mokyk a, žymi savo vai- kizmu tačiau ji labiau tiktų 
kus tamsiu kryželiu. Jų vaikai vadinti Religinio gyvenimo va- 
vargiai įpras ir išmoks lietu- j dovu. Ji nėra tik mokyklai mo

kiniams skirta knyga, bet šei
mos religinio gyvenimo knyga, 
kuri neturėtų būti perskaitoma 
ir padedama, bet nuolat iš nau
jo vėl ir vėl studijuojama. Ši 

turėtų būti kiekvienoje 
lietuviškoje katalikų šeimoje. 
Ar ji ateis ten ar bus “suėsta”

viskai melstis, ypatingai jiems 
truks gyvos lietuviškai kalba
mos maldos.

Mokyklinio amžiaus jaunimo 
religinis mokymasis ir auklėji
mas yra svarbiausias ir rimčiau! k'-ysęą 
siąs šeimos rūpestis. Nepaisant, 
kokią mokyklą vaikąs lankytų, 
lietuviška šeima turi sielotis, j dulkių, priklauso nuo sąmonin- 

i kad jų jaunoji karta plėstų re-i lietuvių katalikų, 
i liginį pažinimą ir gyventų re- ! (Nukelta į 4 pusi.)

AUKSO IEŠKOTOJŲ 

KELIAIS
J. VAIČELIŪNAS 

Nors iš parodos grįžau vėlokai, bet dar paskam-

PAVYZDINGA ŠEIMA į kesčius ir už valgį, gėrimą, jei jis kainuoja 15 centų
Vancouveryje aplankiau dar iš Vokietijos pažįs- ir daugiau, ir net už autobuse išnuomuojamą pagal- 

tamą Kaulių šeimą. Jie augina keturis sūnus ir dvi vėlę. Tie mokesčiai, matyt, nėra privalomi, nes vie- 
dukras. Kai pasiteiravau, ar jų jaunimas kalba lietu-: noje vietoje juos ima, o kitoje — ne. Šiuo JAV pa- 
viškai, atsakė vyresnioji duktė: vyzdžiu pradeda sekti ir Kanada. Tokių nepopulia-

— Mes visi kalbame lietuviškai. rių valstybinių mokesčių visai nėra vakarinės Euro-
Kauliai visus savo vaikus leidžia į katalikiškas pos valstybėse.

i mokyklas, kas jiems per metus atsieina 300 dolerių. JAV maisto produktai yra brangesni negu Ka
jų šeima daro malonų įspūdį, čia pasikartoja tvirti- nadoje, bet pasitaiko ir priešingumų. Kartais Kana

doje už tokį pat valgį sumoki ^rangiau negu JAV.
Sakoma, kad laukiniai žvėrys yra bailesni už 

naminius gyvulius, bet pasitaiko ir priešingai. Kai 
Kanadoje, Albertos kalnuose, Banff vasarvietėje au
tobusu leidomės nuo kalno vingiuotu keliu, vienoje 
vietoje pastebėjome tris sustojusius automobilius. 
Kai privažiavome artyn, pamatėme ant kelio dideliais 
ragais kalnų aviną. Ir mes sustojome. Keliolika žmo
nių pro autobuso bei automobilių langus žiūrėjome 
į jį, o jis nekreipė dėmesio, o tik graužė sau žolę ir

binau šiame mieste gyvenančiam dr. J. Mikelioniui, ' nimas, kad tik gausioje ir religingoje šeimoje išauga 
kuris čia taip pat dar yra naujakurys. Pasiteiravau Seri lietuviai.
jo, kiek čia darbininkai uždirba. Jis pasakė, kad vyriausias sūnus studijuoja atskaitomybės
Boeing lėktuvų statybos bendrovė, kurioje dirba mokslus vietos universitete. Nors jis jau 21 metų 
per 60,000 darbininkų, savo darbininkams moka po amžiaus, bet nesimeta į “Going steądy”. Kai dar 
4 dolerius per valandą ir daugiau. Nuostabu, kad gimnazijoje jo draugai į mokyklos parengimus pasi- 
lėktuvų statybos bendrovė, kuri turi pasaulyje didelę kviesdavo savo simpatijas, jis į tuos parengimus daž- 
konkurenciją, pajėgia savo darbininkams mokėti to- niausiai ateidavo su motina. Kadangi šeimos galva 
kius aukštus atlyginimus. Yra bendrovių, kurios pa- dirba toli nuo namų ir šeimos aplankyti atvyksta ret- 
saulyje savo gaminiams beveik neturi konkurencijos, karčiais, tai sūnus motiną palydi ir į oficialius išėji-

či^G’tuomidaideOkvieni^sU ju'kpadidTna |be^ savo darbininkams aukštų atlyginimų nemoka, mus. Tokių išėjimų yra, nes Kaulienė yra vietos lie-įtiek. Keli automobiliai pravažiavo jam pro pat nosį, 
savo galybę. Pasiekti laimėji- tuvių kolonijos valdybos pirmininkė. Ne visi ir lie- į bet jis nepakėlė galvos.

Kai toliau važiavome iš Banff National Parko į 
Calgarį, vienoje vietoje, kur prasideda ganyklos su 
karvių bei arklių būriais, kairėje plento pusėje pilnu 
šuoliu nešėsi tolyn du vilkai, kuriuos vijosi kudlotas 
šuo. Aplinkui nebuvo jokio žmogaus. Ar pajėgs vie
nas šuo kovoti prieš du vilkus, jei tie atsisuks prieš 
jį? Drąsūs vilkai: jie net vidurdienį atvyksta į ga
nyklas pasiieškoti sau aukos. >

Calgaryje turėjau progos sekti arklių lenktynes. 
Tai taip pat vienas gembleriavimo būdų. Kaip Las 
Vegas, taip ir čia žmonės tarsi pakvaišę, jų gal 90% 
aktyviai dalyvavo lenktynių lošimuose, pralošdami 
daug pinigų, nors, naanau, visi žino, kad išlošimo ga-

ir
mai yra tikrai nuostabūs. Tiks
liausi 'matematiniai apskaičiavi
mai, technikos aparatų precizija, 
kelia visų nuostabą ir įgalina 
įvykdyti drąsiausius žmonijos sap
nus. Šventasis Tėvas to akivaiz

tuviai pažįsta visus jų šeimos narius, todėl kartais 
pasigirsta ir kalbelių:

Kitą dieną iš Seattle išvykau į savo gyvenamąjį — Žiūrėkit, Kaulienė susirado simpatiją. Tik jis 
kraštą — Kanadą. Aplankiau Kanados vakarinės pro- Jai perjaunas.
vineijos British Columbia sostinę Victorią ir atvykau Kartą profesorius, gal būt, bandymų tikslais da-

VANCOUVERYJE
“Kickvienas naujas mokslinis 

laimėjimas, kuris, kaip sakoma, 
sukuria naują, pakopą planetų ty
rimo laiptuose, verčia kiekvieną
Tą^kmds^apdovanojo'^mogų aukš- do-ie linki, kad šitokie “istoriniai1 į Vancouverį. Šis miestas yra didžiausias vakarinėje vė studentams temą: ,,Kodėl aš esu ateistas?” Kai 
ta proto inteligencija. Mes turime i įvy.kiai”,,ir ‘'mokslinĮs kosmoso pa-, Kanadoje. Netrūkūs jis gali susilaukti milijonos gy-i visi studentai stengėsi tą temą išvystyti, studentas 
pajusti, kad Kūrėjas suteikė žmo-jzin,lm9s” .taPtll ,‘‘tlkra lr talkla Įventojų. Šis miestas turi gražią aplinką ir švelnų kli-i Kaulius pareiškė trumpai: „Aš esu katalikas, ir ma
nijai tą dovaną absoliučiai laisvai [ lr zmonijos įo y es pa 'maįą, todėl čia kuriasi daugiau ir daugiau gyventojų, n?s ši tema nedomina”. Profesorius maloniai nuste-

ypač pensininkų. bo. Tą savo nusistebėjimą pareiškė net studento tė-
Vancouver gali didžiuotis savo universitetu. Var-

leisdamas dalyvauti Jo visagaly- §rm(lu- 
Me-s turime — 1bės atspindyje! pa

justi kartu ir tą didelį ir neišma
Ar tai pasitvirtins, — baigia

savo straipsnį L’Dsservatore Ro-
tuojamą atsakomingumą teisingai mano, _ priklauso nuo to, ar 
ir tobulai naudotis Jo suteiktomis | nuostabaus mokslinio tobulumo 
gerybėmis.
gali būti

Tikrasis mokslas ne- j;
exkluziviai priskirtas

išminčiai, prilygs lygiai visur žmo
nių vadovavimasis išmintimi, tie-vienokiai ar kitokiai žmonių ben- , . , , .

druomenes santvarkai, bet yra ir <sa lr melle> socialine lygybe ir
lieka visos žmonijos bendru tur
tu” — rašo Vatikano dienraštis,

dvasine laisve ir taika.”
(V. R.)

vams, kad ir šiais laikais dar yra šeimų, kuriose iš- 
gu, ar kuris kitas universitetas Š. Amerikoje turi to- į auga tokie vaikai. Studentas Kaulius, kai jis dar buvo 
kias sąlygas: nauji ir moderniški universiteto pasta-1 gimnazijoje, vienu metu turėjo pažymių vidurkį 96.
tai skęsta parke. Pats universitetas dar jaunas —:Antras Kaulių sūnus greičiausiai pasirinks dvasiškio limybė labai ribota. Anot vienos ponios:
įkurtas 1945 m., bet į jo studentų ir profesorių eiles luomą, 
veržiasi raudonieji. Gaila, kad krašto vyriausybė prieš 
raudonuosius nekovoja, o tą kovą paveda privačiai 
žmonių iniciatyvai.

ĮVAIRENYBĖS
Kelionėje tenka pamatyti ir įvairių charakterin

gų smulkmenų. JAV reikia mokėti valstybinius mo-

— Suprantama, kad tokiose vietose daug neiš- 
loši, bet savotiškai įdomu.

(Bus daugiau)



DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 5 d.

PROFESORIAUS MYKOLO 

BIRŽIŠKOS NETEKUS
Čia jis gyveno ir dirbo

J. GLIAUDĄ

Iš mažo saliono po kairei 
siaurokos ir pusiau praviros du
rys. Įeiname į nedidelį kamba
rį, apie 10 x 12 pėdų, su negi
lia niša sienoje prieš langą.

Tai kambarys, iš kurio ką tik 
išėjo tas, kuris čia ilgai gyveno, 
dirbo, mąstė, kentėjo, ieškojo, 
vylėsi. Tas kambarys atrodo 
taip, lyg jo gyventojas ką tik 
apleido patalpą, ir visi daiktai 
budriai laukia jo sugrįžtant.

Klaidinantis vilties jausmas 
lyg sako: dar, dar valandėlė, ir 
profesorius Mykolas Biržiška 
sugrįš.

Kambario kampe lova, prie 
jos mėlynas deguonies balionas. 
Prie lovos kairėje pusėje ruda

liukai, vaikų palikti žaisliukai. 
Kalėdų Senis užklijuotas ant 
ugnyno koklio — anūko pokš
tas seneliui.

Kambario sienose, tarpusie- ! 
niais iškabinta maža Dubenec- 
kio graviūros reprodukcija Vy
tautas Didysis, anūkų pieštas 
namelis su rudu stogu ir skais 
čiai žaliais medžiais; prie lovos, 
kur patogu matyti nuo pagal
vio, Kristus, šiltai stebintis šį 
kambarį.

Negiliame sienos įdubime, 
prie ugnyno, ant gembės švar
kas, paltas ir skrybėlė, kurią 
pažinojo visi losangeliškiai, su 
kuria profesorių matėme gam 
toje, ant parapijos “turgelio” j

komoda su apskritu veidrodžiu, prie salės, piknikuose, 
apklijuotu beisbolo žymenimis. ! Du laiškai, padėti ant staliu- 
Anūkų ir senelio draugystės ko prie lovos, gauti iš dr. V. Motinėlė Augusta su pasirengusiom įžadams Maryte Saulaityte 

ir Aušra Gataveckaite. (Nuotr. Beatričės Kerbelienės)pėdsakas. Kėdė ir tarpusienio 
staliukas atokiau nuo sienos. 
Platus langas, žiūrįs į gatvę, ap
augusią medžiais. Langas šykš
tus šviesai ir už užuolaidos.

Maciūno ir prof. Joniko, abu 
datuoti rugpiūčio 20 ir 22 d., 
byloja, kad profesorius pasiruo 
šęs juos atsakyti.

Kambarys toks gyvas, daik-
Štai, pusminkštė kėdė, prieš .tai taip gyvai laukia savo šei- 

ją metalinis staliukas ant kėb- 'mininko, kuris čia gyveno šešė
lių, plonų kojyčių. Profesorius rius metus, kuris ant virpąn- 
neturėjo rašomojo stalo, jis dir čio metalinio staliuko davė mū 
bo prie to staliuko. Ant to vir- sų mokslui kelias atsiminimų 
pančio staliuko, ant kitos ko- , ir mokslo knygas.
modos, ant kito atokiau “TV 
tray” staliuko, ant seno tarpu
sienio stalo, visur kambary iš
dėstyti rankraščiai, rankraščiai, 
rankraščiai. Vieną rūpestingai 
sudėti kartoninėse dėžėse (bent 
dešimt tų dėžių), kiti ant sta
lų, kartu su ilgais spaustuvės 
lankais korektūrai.

Tai “Aleksandryno” rankraš
čiai ir lankai. Tai paskutinis 
profesoriaus darbas — Aleksan 
dryno korektūra. Kiekviename 
rankraščio lape ir korektūros 
lanke jo rankos kaligrafiški, 
smulkūs įrašai, pataisos, išna
šos...

Jis labai skubėjo baigti ko
rektūrą. Beliko peržiūrėti apie 
20 puslapių.

Krūva “Aleksandryno” rank-I

RELIGIJA IR LIETUVIŲ KALBA

(Atkelta iš 3 pusi.) 

Lietuviškoji mokykla
Laiškai dar neatsakyti. 

‘Aleksandryno” dar liko neko- 
Ir neat-

šeštadienio lietuviškoji mo
kykla dabartinėmis sąlygomis 
yra svarbiausias lietuviško r.e-reguoti 18 puslapių. j”“1' yra svarbiausias lietuviško

skleistas laikraščių pundelis te . . , ................ .. „ .
belaukia skaitytojo. Apsiaus- J ji!
tas, švarkas ir skrybėlė pato
giai pakabinti po ranka.

Salione ant stalo tortas su
mėlynais ornamentais ir stam
biu įrašu “80” ir stambi, mar 
ga puokštė gimtadienio gėlių...

Bet... čia pat balti marški
niai, tamsus juosvas tautinis

mokykloje jaunimas mokosi lie 
tuviškai tikybos, šeima, bendra
darbiaudama su mokykla, ga
lės tinkamai parengti jaunimą 
lietuviškam religiniam gyveni
mui.

MŪS KOLONIJOSE

Philadelphia, Pa.

Bendruomenės Balso dešimtme
čiui atžymėti piknikas

Rugsėjo 9 d. Bendruomenės 
Balsas-radijo valandėlė ruošia 

Į pikniką ir tai ne eilinį, bet de- 
Į šimtuosius darbo metus atžymė
ti.

Philadelphijos ir jos artimųjų 
apylinkių lietuviams BB jau ge
rai pažįstamas. Per dešimts me
tų skleisdamas lietuvybės išlai
kymo mintį, iškeldamas ryškes
nius mūsų tautinio, kultūrinio 
gyvenimo momentus, informuo
damas, talkindamas kultūrinėms 
organizacijoms jis su lietuviška 
visuomene sutapo lyg būtų gy
va dalis. Ir tikrai, jaustųsi dide
lė spraga Philadelphijos kultū
riniame gyvenime jei jis nutil
ti!.

Kultūrinės organizacijos ir pa 
vieni asmenys yra parodę daug 
nuoširdumo, ypač stodami į BB 
rėmėjų klubą.

Šį kartą būtų gražu, kad visa 
lietuviška visuomenė išgirstų 
BB kvietimą ir rugsėjo 9 d. 
gausiai atsilnkytų į pikniką, 
pareikštų dėkingumą BB už at- 
’iktą darbą, jį paremtų ir pas
katintų drąsiai žengti į vienuo
liktuosius metus.

Todėl kaltinimas, kad jų nesa- 
' ma, neteisingas. Bet ar lietuviai 
dalyvauja tose pamaldose to
dėl, kad jos lietuviškos, ar pa
siaukoja toliau į tas pamaldas 
vykti, aukoti laiką, raginti jau
nimą, laikyti savo garbe tokias 
lietuviškas “sumas”, gegužines 
pamaldas ir kitas palaikyti, tai 
jau būtų premijos vertas klau
simas. Kas jas palaikys, kai se
nesni nebepajėgia atvykti, o jau 1 
nesnių niekas nepratina. Kas...

BB piknikas ruošiamas su į- 
vairiomis pramogomis, kurios 
nuotaikingai paįvairins laiką, o 
°rdvi vieta leis ir jaunąjai kar
dai pasireikšti.

Piknikas įvyksta p. Čiapo so 
dyboje prie Belmawr miestelio, 
N. J. BB nuoširdžiai laukia vi
sų lietuvių, Neapvilkime jo. as

Niekas. Jų vietas užima bend- 
Žinoma, trumpas laikas ir ki- ros pamaldos, kurias daugiau 

kaklaryšis ir melsvas rožančius tos nepalankios sąlygos varžo ' iank0, ir parapijoms naudinges- Į 
su stambiu kryžiumi. Tie daik- religinį auklėjimą ir mokymą ngs o jei f jas sugužėtų kas' 
tai parengti išėjimui. Paskuti- ' lietuviškai. Būtų idealu, kad sekmadienį skautai, ateitininkai, 
niam. Be sugrįžimo. ! kiekvienas baigęs šeštadieninę i vygįai, jų šeimos, jei jie visi j

---------------- į mokyklą lietuviukas laisvai lie- . “Pulkim ant kelių”, “Marija, •
NETOLI 6 MIL. AUKLĖTINIŲ I tuvių kalba melstųsi, naudotų- Marija” sutartinai trauktų, tai

i i

ČIKAGOS AUKŠT. LIT. 
MOKYKLA

mokslo metus pradeda rugsėjo 
8 d.:

9 vai. ryto naujų mokinių re
gistracija ;

Nuo 10 iki 1 vai. senųjų mo
kinių registracija;

10 vai. stojamieji ir pataisų 
egzaminai, vasaros darbų grą
žinimas ;

Registracijos ir egzaminų 
mokesčiai po 3 dol., mokslo mo
kestis 25 dol.

Į mokyklą priimami mokiniai, 
išlaikę stojamuosius egzaminus, 
ne jaunesni kaip 10 metų am
žiaus. Stoją į 5 klasę laiko raš
tu ir žodžiu lietuvių k. egzami
nus, į 6 kl. dar turi laikyti lie
tuvių literatūros - tautosakos, 
Lietuvos istorijos ir kt. egza
minus.

Net ir į parengiamąją klasę 
nepriimami tie, kurie nemoka 
lietuviškai kalbėti, skaityti ir 
rašyti.

Pamokos prasideda rugsėjo 
15 dieną 9:30 v. ryto, Jauni
mo Namuose. (Pr.)

Prel. J. Balkūnas Vliko 

vykd. Tarybos ir Eltos 

įstaigoje

REUTLINGENAS, Vokietija.
— Baigdamas poilsio kelionę 
Vakarų Europos kraštuose, Tau 
tos Fondo pirm. prel. J. Balkū
nas rugpiūčio 29 d., lydimas Va
sario 16 gimnazijos direktoriaus 
kun. dr. L. Gronio, lankėsi VLI 
Ko Vykd. Tarybos ir ELTOS 
įstaigoje Reutlingene. Jis susi
pažino su įstaigos veikla, turė
jo pasikalbėjimų su Vykd. Ta
rybos pirm. J. Glemža ir nariais 
dr. P. Karveliu ir J. Kairiu.

Prel. J. Balkūnas, liepos mėn.
1 d. atvykęs į Europą, lankėsi 
Portugalijoje, Ispanijoje, Pran
cūzijoje, Šveicarijoje, Italijoje 
ir Fed. Vokietijoje. Būdamas 
Madride ir Romoje kalbėjo į 
Lietuvą per radiją, o iš Vatika
no siųstuvo pasakė šešias kal
bas. Romoje lankėsi tremtinių 
kongrese, stebėjo lietuvių (Va
sario 16 gimnazijos taut. šokių 
grupės) pasirodymą — esą, iš
kilmėse Romoje iš viso dalyvavę 
300 lietuvių. Vokietijoje lankė
si ir kalbėjo Koenigsteine su
rengtose studijų dienose.

Dvi savaites prel. J. Balkūnas 
pasitikrino sveikatą Wiesbade- 
ne. JAV svečias Europoje pas- '
kutinį kartą buvo prieš penke-'__________ __________
rius metus, o Vak. Vokietijoje I ...
buvo tik 1938 m. Buvo patenkin
tas susitikęs daug lietuviu ir 1 aukštos rusies fotografijos , Mūsų SPECIALYBfcstebėjosi Europoje padaryta pa
žanga. Į JAV po dviejų mėnesių 
kelionės atgal išvyko rugsėjo 
1 d. (E.)

O KEEFE BROS. COAL CO
CENTRAS: CICERO IR 16th STREET 

Su pasididžiavimu praneša, bad jų naujas
GENERAL SALES MANAGER ‘ 4 

Pietvakarių miesto daly yra
O K ” GENERAL SALES MANAGER ‘ ‘ O K 
COAL Pietvakarių miesto daly yra OIL
PETER P. RINKUS

6940 S. ARTESIAN AVĖ.
Parduoda geriausias anglis ir kūrenamą alyvą žemiausiomis kaino
mis. 24 vai. stokerių ir alyvos degintuvų patarnavimas ir taisymas 

Tel. Rezidencijos: RE 7-8513 ....................... Ofiso: BI 2-1700

> 5

NUMAŽINTOS KAINOS
Automobilių apdraudoms 

t A—10/20/5 Kaina 94/į Efl 
6 mėn.period. O44i3U

Nuo 23 iki 25 m. ir nuo (CA 
65 iki 09 m. amž. . . . wO3iUU 
išrašome Ir patarnaujame - Visokių 
rūšių apdraudas lengvais mėnesi

niais išmokėjimais.
BACEVIČIUS

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
6455 S. Kedzie Avė. PR 8-2233

PRECIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VT 7-2481 

(Tncorporated) 
EDVARDAS UTIS, sav.

ruimiHiiiiHuiiiiuiiimiiiminiiimi
TELEVIZIJAS

paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisaii. Už patarnav. vietoje $8.00, 
už dirbtuvės darbą,—$10.00 1r da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

I. MIGLINAS
2549 W. 69th St. II ą. PR 0-1063

’iiiiiiiiiūiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiĮiiiii

JAV katalikai turi daugiau si maldaknyge ir išmoktų bent 
raščių ant to virpančio staliuko kaip 13,000 mokyklų ir kolegi- j dešimt dažniausiai giedamų lie- 
atskleista prie 370 puslapio, čia ją. Numatoma, kad šiais metais tuviskų giesmių ir pan. Tai bu- 
sustota — ir negrįžta prie J. jas lankys rekordinis auklėtinių tą išganingiausias ir naudin- 
A. Pabrėžos botanikos terminų, skaičius — 5,917,000. Ypač gau giausias šeštadieninės mokyklos 
Ant tos vietos, kur sustota, sus padidėjimas laukiamas pra-! žygis, vertas tų aukų, kurias 
brūkšnys, liudijąs gal apie ku- džios mokyklose — jos paaugs sudeda tėvai, kunigai, mokyto- 
rį sumanytą įrašą. Tačiau įrašo net 115,000 moksleivių. Auklė- jai ir parapija, globojanti šią 
nėra. Maža raudona plunksne- tinių skaičius katalikų aukštes- mokyklą.

lė, chemiškas raudonas plunks- nėse mokyklose šiemet prašoks 
nakotis, su kuriuo jis dirbo, pa
dėtas ant rankraščio. Ant 
plunksnakočio reklaminis įra
šas “Chas Luksis, Realtor”.

Paskutinį rytą, rugpiūčio 24, 
profesorius dirbo prie korektū
rų. Jis jautėsi blogai, ir tas 
plunksnakotis kelis kart iškrito 
iš jo rankos ant grindų. Pakė
lęs jis vėl rašė, kol sustojo ties 
370 “Aleksandryno” puslapiu.

Už kėdės, užnugary, tarpus- 
sieny komoda. Ant jos rank
raščiai ir ilga kartoninė dėžė, 
kuri naudota kaip parankus 
“file”. Toje atviroje “file” dė
žutėje laiškai (kai kurių vokai 
pageltę), senas trispalvis kaspi- 
pinėliš, prisegtas kuriame mi
nėjime, ir sulankstyti, gumelė
mis sutraukti užrašų lapeliai.

I<itoje kambario pusėje tokia 
pat komodėlė apversta rankraš 
čiais ir knygomis. Atskirai pade 
tos dvi profesoriaus knygos 
“Dėl mūsų sostinės”. Tai ant
roji to pat pavadinimo knygos 
dalis, pasirodžiusi prieš mėnesį.
Ant knygos viršelių autoriaus 
ranka užrašyta romėniškasis 
“II”.

milijoną. Dėl vietų stokds eilė i Lietuviškos pamaldos 
katalikų moksleivių negalėjo
būti priimti į katalikų mokyk-, Dar turime lietuviškų pamal- 
las , dų mūsų parapijų bažnyčiose.

George Agiris apsuptas savo šeimos St. Mary ligoninėje San 
Francisco mieste, po to, kai jo širdis valandos bėgyje buvo su
stojusi aštuoneta kartų. Anksčiau ligonis nejautė jokių širdies 
sutrikimų.

dar ilgai jos būtų lietuviškos.
Milžiniška yra lietuviškų pa

maldų reikšmė lietuvybei ir ka
talikybei. Tokiomis pamaldomis 
lietuviai atlaikė caro spaudimą 
surusinti ir suprovoslavinti. O 
kaip trokšta tokių pamaldų 
persekiojami lietuviai katalikai 
pavergtoj Tėvynėj... Bet jiems 
draudžiama, jie baudžiami. Jie
ten eina slaptai. O laisvame pa-: 
šaulyje mes laisvai ir elgiamės 
— kas arčiau, patogiau, grei
čiau, o ar lietuviškai jau nebe
sirūpiname. Taip ir nyksta vie
nas stipriausių lietuvybės išlai-1 
kymo būdų. Kodėl neskelbti vie- 1 
tovių, kurios uoliausiai palaiko 

1 lietuviškas pamaldas, uoliai jas 
lanko? Kodėl nekalbinti jauni
mą būti ten pirmaisiais, o ne
palikti tik “tėveliams”.... Tik 
visi, sutartinai ir vieningai ga
lėsim dar ilgai lietuviškai mels 
tis, giedoti, turėti religines šven 
tęs, atlaidus...

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 ’ki 4 nopie* 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki S popiet 
Penktad nuo 9 iki 8 popiet 
SsoSfąr) nuo d ik’ 12:30 u p

Perskaitę "Draugą", duoki* 

te jį kitiems pasiskaityti.

AsRfor SUNNY BROOK 
you’ll likę everything about it

Kokia degtinė Jums patinka?

švelni ir lengva?
PIRKITE “STRAIGHT” a”4/5-‘

švelni ir ekstra lengva? 
PIRKITE “BLEND” ° 5 1

BU) SUNNY BROOK BIST. CO., tOUISVILLE. KY. KENTUCKY STRAIGHT BOURBON HHISKEY 86 PROOF. KENTUCKY BLENDED WHISKEY 80 PROOF. 65% GRAIN NEUTRAE spiriu.

Kambario nišoje, virš nenau
dojamo kokliais- apdengto ugny 
no, bent kelios lentynos knygų. 
Anglų kalba enciklopedija, su 
nutrintu auksu Lietuviškosios 
Enciklopedijos tomų nugarėlės, į 
nemažai šių dienų tremtiniškos 
beletristikos knygų, kelios li
tuanistinės knygos, išleistos 
okupuotoje Lietuvoje. Ant apati
nės lentynos vaikų knygos ir , 
žurnalai ir smulkūs automobi- I

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

Dėl infcrmacijų, kreipkitės j

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

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

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

Current Dividend up to ri/, %

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

4*



BOSTONO ŽINIOS
DAILININKO J. BAGDONO 

PARODA
doti ir dainuoti 
choro.

prisidėti prie

Dail. J. Bagdono paroda tik- — Tauto® šventės minėjimas 
rai skiriasi nuo kitų, anksčiau bus rūgs. 8 d. 9 v. r. pamaldos 
šiuose pačiuose namuose, buvu- šv. Petro bažnyčioje So. Bosto- 
šių parodų. Parodoj išstatyti, ne, o vakare 7 v. bus iškilmin- 
kaip pats dailininkas sako, ab- gas minėjimas So. Bostono Lie 
straktaus meno paveikslai. Tai tuvių Piliečių Auditorijoje. Bus 
yra spalvų žaismas. Lankyto- ir meninė programa, 
jas gali panaudoti visą savo la
kiausią vaizduotę ir paveiksluo- — Bostono kardinolas Ri
šę susidaryti jų turinį. Eiliniam chard J. Cushing paaukojo sa- 
žiūrovui ir apie meną turinčiam vo dieceziją Marijos Nekalčiau 
menkesnį supratimą, iš visos šiai Širdžiai. Lietuvos arkivys-
parodos yra gal tik trys pa
veikslai, kuriuose gali matyti

Prie Putnamo kalnelių ir ežerėlių

Reportažas iš ten, kur kiekvienas sutinkamas 
išskėstom rankom

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 5 d.

Apsuptas kalnų kalnelių, eže
rėlių Putnamo vienuolynas va
saros metu priglaudžia daugybę 
vasarotojų, užklydusių čia tik 
pervažiuojant ar ilgiau susto
jant.

Prieš ir po didžiosios rugpiū
čio 15-dienos šventės visi sve
čių kambariai klegėjo. Svečiai 
iš Toronto, Clevelando, Montre- 
alio, New Yorko, Bostono, Otta 
vos ir kitur. Keletas jų įstrigo 
ilgiau.

Neužmirštamą įspūdį darė 
Elenos ir Česlovo Masaičių šei
ma su ligone sesele Elena

kūpąs, dalyvaujant kitiems vy
skupams, Lietuvą paaukojo Ma 

ir įsivaizduoti, nors ir tai gal rijos Nekalčiausiai širdžiai jau 
nebus visai tikra, ką dailinin- prieš vienuoliką metų Romoje. Ro“žyt”e/gan‘a tik juos “pamaty- 
kas norėjo pavaizduoti. Siame sąjūdyje labai daug dir- tJ> Rad suprastum> kad ir di.

. ba Mėlynosios Armijos lietu- 
Parodos atidarymas įvyko

PADĖKA

Paulės mielai sutinkami, priima- to Nasserį, kuris paskutiniu me
!mi, vaišinami. Visiems įdomu tu yra sustiprinęs puolimus 
■pamatyti gyvą mažytę Lietuvą, prieš karalių Saudį ir prieš Je- 
■ nes giesmės, maldos, mąstymai, meno Imamą.
pasikalbėjimai, viskas lietuviš-1 ---------
kai. Visi, kas turit progos ir ga- j 
lit užsukti patys Putnaman ir !
įsitikinkit, bet kuriuo laiku se- Į Dr B B Girniams> v. Muraus- 
serys jus sutiks išskėstu svetin- kui — kraujo aukotojams, dr.

Maisens, Hempherly už sėkmingą 
operaciją, kun. V. Krikščiūnevi- 
čiui, Magd. ir Pr. Šulaičiacns ir kt. 
lankiusiems ligoninėj, bet didžiau
sia padėka dr. G. Žukauskienei, 
Gasnerienei, dr. Girniuvienei, Na
rus, B. Paukštienei ir visiems ki
tiems — nuoširdžiai dėkoju.

gu lietuvišku glėbiu.
Danutė Augienė

džiausioje kančioje galima my-|

Įkurta Pasaulio 
musulmonų lyga

Medinoje įkurtas musulmo
nų universitetas ir taipgi su
organizuota Pasaulio Musul
monų lyga, į kurią sutraukti 
atstovai iš 21 arabų valstybės. 
Lygos generaliniu sekretoriu
mi išrinktas buvęs Saudi Ara
bijos finansų ministeris ša
chas Muhammed ei Sabban.

■ Lyga yra nukreipta prieš Egip

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybės, etc.
3237 W. 6Srd St., Chicago 29, III.

Tel. 434-4660

Marija Rabašauskienė
n i t nuli itiiiiiimmimitiiiiuMr mm,

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

Skambinkite bet kuriuo laiku —
LAKE TOWN ELECTRIC CO. 

5656 S. Kenneth Avė. RE 5-2040
niifHiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiiihiH'

rugpiučlo 31 d. Ją atidarė Bu- TOkaS“ Sky'™? J;S 0 Jamzuo- Bti ir gMtinti Dievą. Dar dau.
stono Lietuviu Kultūros klubo I * g‘aU “ *“* "Ž d'koti-
pirm. Stasys Jasaitis. Taręs “‘starais laiškais primena, OnairAutanasSaulaioiai.su
trumpą atidarymo žodį ir pade-i ketUV'a™. ap‘e “j“303 paSIr°' šWsniu ir ramy'» sa™
kojes pačiam dailininkui ir Ant. dy™a ^‘“j36 V" praS5™’ ’alk"s Die™’ < Antanėli t5’ 
Gustaičiui, kuris daugiau prisi-i melSt,S 5 bu“ S’Z,nmg,6ms sa- yams jėzuitams, Marytę-Nek. 
... . .. a * vo pareigose. Prad. seserims Putname) dva-dėjo prie sios parodos suorga- '
nizavimo, paprašė dail. V. Viz
girdą tarti žodį, supažindinant 
su šia paroda. Dail. Vizgirda 
papasakojo kaip menas rutulio
josi ir keitėsi laikui bėgant, 
kaip atsirado naujos srovės, o 
kartu ir šioji abstrakčiojo me
no srovė. Paminėjo iš savo prak 
tikos, kaip kartais žmonės žiū
ri į dailininką ir vertina jo dar
bą. Kai ir jam pačiam tenka 
kada nors pasirinkus tam 
tikrą vietą ar tai pačiam 
Bostone kryžgatvio kampu
tyje ar Cape Cod kur nors po 
medžiu, susiradus gražesnį vaiz 
delį. Praeivis dažnai praeina 
net nepasižiūrėjęs pro kuriamą 
paveikslą. O jeigu kuris ir už
klausia, tai irgi be menkiausio 
supratimo. Kai paklaustas jis 
pasako, kad jis yra tik mėgė
jas, tada jo paveikslas labai gi
riamas. šį modernųjį meną gal 
geriausiai supranta tai vaikai, | 
kurie turi natūralią ir dar ne- i
sugadintą vaizduotę. Jie savo j Angeles Calif Itars LB Los Angeles apylinkės
vaizduotėje tuojau pradeda kur ,LOS Angeles, Galit.
ti ir pasakoti ką jie ten mato. Visi keliai veda j Lietuvių dieną j vių Dienų>, žurnalo leidėjas. 
Bendrai, dail. Vizgirdos žodžiais, 
abstraktus menas yra dailinin-

Los Angeles, Calif., Lietuvių Dienų žurnalo rugpiūčio 12 d. gegu
žinėje stovi iš kairės: B. Brazdžionis, J. Andrašunas, E. Dargytė, 
Alg. Gustaitis ir J. Tininis. L. Briedžio nuotrauka

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE

Los Angeles, Calif.

Norwich vysk. Hines su motina Augusta, motina Aloyza ir sesele 
vyresniąja Paule prie naujai pastatytų Kryžiaus kelių Putname.

Nuotr. B. Kerbelienės

sios ramybe užkrečia kiekvieną motinos Augustos, vyr. Seselės 
juos arčiau pažinusį. Dirigen- a. a. Seselės Vincentos prūdo 
tas Vyt. Marijošius ramiai pa- besotėm žuvytėm, kurios iš dak 
reiškia padalinęs vaikus pašau- taro rankų mielai ėsdavo duo- 
liui, Marsui ir Dievui (Gražina nos trupinėlius.
Marijošiūtė — postulantė Put
name) ir priduria: “o jei mano 
miela žmona sugalvotų tapti 
Putnamo sesele, aš nedelsda
mas stočiau pas jėzuitus. Kaž
kas priduria: “Su sąlyga, kad 
Tamsta jiems galėtum diriguo
ti.”

Dr. Agota Šidlauskaitė, klini
kinės psichologijos laboratori
jos direktorė, santūriai ir rim-1 
tai žvelgianti į jaunimo proble
mas, vienuolyno ramybėje ir pa 
žįstamų ratelyje visų ir visad i 
pasigendama ir laukiama.

Aktorius (Vitalis Žukauskas 
su šeima dienomis dingsta eže
ruose ežerėliuose, ar okeano sū
riam vandeny, vakarais gi gun
domas į sceną. Gėrėjomės Mai 
ronio balade “Čičinskas”. Ta 
proga buvo paskaityta ir dau
giau Maironio kūrybos. Vaka
ras, inspiruotas kun. St. Ylos, 
buvo suorganizuotas ir praves
tas dr. Č. Masaičio. šalia reiš
kėsi ir jaunimas su dainomis, 
poezija ir muzika. (Birutė Venc 

i lovaitė, Rūta Augiūtė, Milda 
: Alkaitytė).

Keletą dienų viešėjo ir A. Al- 
kaltis iš Clevelando, naujai su- 
jsikūrusios Putnamo Seselių Rė- 
įmėjų valdybos narys, atvežęs 
savo dukterį Mildutę susipažin- ■ 
ti su Putnamo seselėmis ir ją į- 
registruoti sekančios vasaros 
stovyklon.

Kiekvieną dieną vis nauji vei
dai, malonūs, besišypsą, visi

Auto Išlepimas

RUGPIŪČIO IR RUGSĖJO MĖN. į
Jūs nesate Įpareigoti ką nors pirk

ti, tik atsineškite šį skelbimų. j

WESTERN AUTO SALES ' 
& SERVICE

4318 S. Westem Avė., LA 3-1790 
— D — Sav. Steponas Šeerba

4i%

gi: adiasras
J. G. TELEVISION CO.

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

♦ ♦ <5%
eurrent dividend on investment bonus

♦ DIVIDENDŲ MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metu investmcnto bonus mokame 4%% dividendų kas pusmeti ir 

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

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

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

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

• 1961 CHEV. IMPALA
4 Dr. II.T........... $2,095.00

1961 OLDSMOBILE
STARFIRE .............. $2,995.00

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

Taip pat parūpiname ir naujus
1962 mod. įvairių firmų už piges-
nę kainą nei kitur. i';’..> r p.

DUODAME 6-ių mėnesių garanti-
Vacys Scerba, Vacys Motor ją už bet kurių metų automobi-

Sales vedėjas liūs, kuriuos mes parduodame.

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

nekan- į Trumpą žodį tars Lietuvos kon- Beatričės Kerbelienės, lydi- 
sulas dr. Julius J. Bielskis. Bus mas, atskuba ir kan. Mykolas I 
keli trumpi — vienos ar poros Vaitkus iš Peace Dale. Jaunas 
minučių — valdžios pareigūnų kaip visada. Visur ieškąs gro- 
sveikinimai. Po oficialiosios da- žio: gamtoje, kūryboje ir žmo- i 
lies seks meninė programa-kon- guje. Pilnas bėgamų temų ir at- 
certas. Koncerto pertraukos me siminimų. Puikus pasakotojas, 
tu pasirodys baletininko Jaunu- jautrus klausytojas, švelnus ir 
čio Puodžiūno paruošti šokėjai, jausmingas. Teko jį aplankyti 
kurie atliks lietuviškų šokių ir Peace Dale seserų vienuoly- 
pynę. Po meninės programos no kapeliono namuose. Užtinka- 
seks šokiai, kuriems gros lietu- me Pueiant fleitą. Stovėjom už 
vių mėgstamas lietuvio M. Kraf durų ir klausėm tylūs, kaip 
to orkestras klausoma paukščio, kuriuo ne-

Pietūs bus duodami nuo 12 nor* išbaidyti.
vai. dienos. Californijos Lietu-i Magdalena Avietinaitė, dabar 

patalpose. Dailininkės" kūrinių vių dieną’ kurią ręhgia LB Los profesorė Manhattanville Colle-

Californijos lietuviai
ko sielos gyvenimas atsiradęs triai laukįa šių metų Californi

jos lietuvių dienos, kuri įvyks 
rugsėjo 9 d., sekmadienį, puoš
niose ir erdviose Los Angeles 
Breakfast klubo patalpose, 3201 
Los Peliz Blvd., Los Angeles 
mieste. Yra ko ir laukti! Cali
fornijos lietuviai turės retą pro 
gą išgirsti garsųjį lietuvių te
norą Stasį Barą iš Chįcagos, 
kuris atliks šventės meninę pro 
gramą.

Californijos ; Lietuvių į diena 
- Nauji mokslo metai pra- bus pradėta daiL J- P^ukštie- 

sideda šią savaitę. Ir Lituanisti 1nes m'en° P^a minėto klubo
i ■f'O i T) O 1 Iii-i 7 v-vlrrvrt Iri i Pvn vii

drobėje. Pakviestas pats dail. 
J. Bagdonas pasakyti keletą žo
džių, padėkojo parodos organi
zatoriams ir globėjams už rū
pestį ir darbą, kad jo paroda 
galėjo įvykti.

Atidaryme dalyvavo tikrai 
gausus būrys lietuvių. Vėliau 
visi apžiūrėjo parodą ir kuklio
mis vaišėmis arčiau susipažino 
su dailininku.

nė m^jjla^radeda darbą ri|- Ug-og-tid^"g-™g-2-—iAngeles apylinkė, remia visos g,e rf the Sacred Heart Assis 
sėjo 8 d. 9 v. r. (bus pamal- 3Q Atidarvmn žndi Californijos lietuvių organizaci- tant Reference Librarian, Lietu
dos, o po jų mokslo metų pra
džios programa.

— Šv. Petro lietuvių parapi
jos choras savo repeticijas pra-

Atidarymo žodį
tars “Lietuvių Dienų” žurnalo J0S 
vyr. red. Bernardas Brazdžio-i 
nis.

Californijos Lietuvių dienos
dės rugsėjo 16 d. Visi choristai oficialioji dalis bus pradėta 4 
prašomi rinktis. Taip pat pra- v. p. p. Oficialioji dalis užtruks 
soma ir kitus, kas tik gali gie- apie 20 min.

Kazys Žiedonis, Clevelando Alto pirmininkas, rugpiūčio pabaigoj 
viešėjo Bostone, kur aplankė seserį ir svainį. Bostone surado ir 
daukiau senų pažįstamų. Trumpai ilsėjos ir Lūšių vasarvietėj. 
Buvo susitikęs ir žinomą ristininką J. Vincą (dešinėj).

Nuotr, P. Pleikšnio

LBIT.

Etnografinis muziejus
PAVERGTA LIETUVA. — 

Dieveniškėse (Vilniaus kr.) vid. 
Atidarymo žodį 1 mokyklos mokytojų P. Kniukš- 

i tės, M. Trainavičienės ir kt. ini- 
1 ciatyva įkurtas etnografinis mu 
1 ziejus. Dieveniškių ir kitų apy- 
' linkių gyventojai padovanojo į- 
1 vairių eksponatų. Muziejus turi 
didelę 16 - 20 amž. monetų ir 
banknotų kolekciją, užrašytos 
lietuvių tautosakos. Kadangi, 
anot “Tiesos”, muziejus veikiąs 
visuomeniinais ' pagrindais, tad 
organizatoriai ir mokseliviai su 
rinkę medžiagos apie... revoliu
cinius įvykius Lietuvoje.

Kas tik 
Viską

turi gerą 
perka pas

skonį, 
Li

Kokios bus lietuvaitės, tokios 
bus būsimos kartos motinos, toks 
bus visas mūsų jaunimas, tokia 
bus visa tauta. Lietuve, gerbk pa
ti save ir mokyk save gerbti savo 
brolį, savo sūnų, savo vyrą, savo 
draugą; mokėk priversti bran
ginti moters garbę ir tą vyrą, su 
kuriuo susitinki, su kuriuo kalbi, 
kuris pro šalį praeina.

V. Putvys .

voje ilgametė užsienio reikalų 
ministerijos spaudos ir infor
macijos direktorė, vėliau Eltos 
direktorė, kurį laiką Vilniaus 
un-tė anglų kl. ir literatūros 
katedros vedėja, tikras Ameri
kos ir Lietuvos istorijos, tauto
sakos ir literatūros gyvas vai- 
dyla, nepakeičiamas kelionių gi
das, gili, bet paprasta, jautri ir 
maloni asmenybė, palieka neiš
dildomą mielą įspūdį. Ji Putna
mo seserų nuoširdus draugas, 
besirengianti ten ir gūžtą sukti 
senatvėj.

Tėvas Kęstutis Trimakas, 
vos prieš keletą dienų grįžęs iš 
Vokietijos, ten atlikęs terciatą, 
paskutinį laiptą žengęs prieš 
pradėdamas aktyvų apaštalavi-1 Tinkliniai nameliai nuo

pas Liepon j s

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC
MARQUETTE PK., 62 H S. Western, PRospect 8-5876

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

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

KVIEČIAME APLANKYTI MUSŲ NAUJAS PATALPAS

ALIUM'INIJAUS IR STAINLESS 
STEEL IŠDIRBINIŲ DIDELIS 

PASIRINKIMAS UŽ NEBRANGIAS 
KAINAS 1

Langai (23 rūšys): aliuminijaus
nuo ...................... $10.50

Idealūs langai vasarvietėms
Stainless Steel nuo $15.50

URANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

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

mą, daugiausia laiko praleidžia 
su savo miela mamyte, dabar 
jau seserimi Rita. Tėviškas, bu
drus ir rūpestingas kiekvienam 
į jį besikreipiančiam.

Dr. Merkys su žmona punk
tualumo pavyzdys tiek bažny
čioje tiek prie seselių rūpestin
gai apkrauto stalo. Bet didžiau
sias jų dėmesys mėylnuodegėm

vabzdžių, 10 X10 ... . $139.00 
Durys (14 rūšių) nuo .. $24.50
Skiepo langai su stiklu ir

sieteliais ...................... $5.50
Thermopane stiklai visų išmierų. 
Tvoros, stulpai, turėkliai, pagražini
mai prie tvorų ir kiti išdirbiniai.

K. BUTKUS
PRospect 8-2781

GR 6-1760

4 '/2%
Naujas aukštas dividendas numatomas 

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI AKIDOC. PIRM- ir KETV.............................. 9 v. r. iki 8 p. p.luLUlUudi ANTRAD. ir PENKT. ................. 9 ▼. r. Iki 6 p. p.

SEŠTAD...........9 v. r. Iki 11 v. d. Trečiad. uždaryta.

OnairAutanasSaulaioiai.su


6 DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 5 d. CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

Prancūzų kariai budi Alžiro gatvėse, kai po septynių metų karo 
dabar gresia vėl pilietinis karas, nes Ben Bella nori užimti Alžiri
jos valdžią.

Rusų tankai ir stovyklos Kuboje

♦♦♦**««f*»4«*««**♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦<

(Atkelta iš 1 psl.) 
Važiuodama per Kubą, ta pa

bėgėlė matė daug rusų tankų, 
automobilių ir net tų svetimtau
čių karių stovyklas. Kuboje taip 
bloga, kad neįmanoma įsivaiz
duoti. Trūksta paprasčiausių da 
lykų. Nėra muilo, tualetinio po
pieriaus, trūksta medžiagų. In
vazijos metu ypač buvo daug 
areštuotųjų, bet jų netrūksta 
nei dabar. Kalinių neleidžiama 
lankyti, išimtį tik padaro arti- 
miausiems: tėvams, žmonai, vai
kams, ir tai tik kartą mėnesyje. 
Labai sunku tiems, kurie yra 
prisiglaudę užsienio ambasadų 
namuose. Sanitariniai įrengimai 
nepakankami, maisto trūkumas. 
Daugelyje Havanoje, tu
rinčių kelioliką ar keliasdešimt 
aukštų, nutrauktas reguliarus 
vandens tiekimas. Duoda tik po
rai, valandų į dieną.

Vienuoliktojo Balio seimo 
darbotvarkės metmenys

(1962 m. Spalio 12--14 d. 
Baltimorėje)

1. Seimas vyksta Southern 
Hotel (Light and Rcdtvood St.).

2. Seimas pradedamas susipaži
nimo pobūviu viešbutyje spalio 
12 d. 7:30 vai. vak. Pobūvis vi
siems gralis. Ruošia baltimorie- 
čiai, vadovaujant p. Genei Rad- į 
žiuvienei.

3. Seimas atidaromas spalio 13 
d. 10 vai. ryt.

4. Seimo banketas spalio 13 d. 
7:30 vai. vak. Banketo rengimo 
komisijos pirmininkas VI. Bačans
kas.

5. Seimo intencija iškilmingos 
pamaldos Šv. Alfonso R. K. baž
nyčioje (Saratoga and Park Ave.) 
spalio 14 d. 10 vai. r.

P. S. I. Seimui rengti komi
teto pirmininkas yra dr. Elena 
Armanienė, 1934 Wilkens Ave.,

Agrikultūros vicesekretorius Mur- 
phy aiškinasi senato komisijoj 
Washingtone, kad nebuvo jokių 
favorizuojamų ir jokių privilegijų 
neturėjo ir bankrotavęs .milionie- 
rius Billie Sol Estes,

O, moters galybė! Jeigu jūs su-j 
prastumėte savo misiją ir neiš- į 

i klystumete iš jos, jūs ramybės i 
dvasioje surastumėte skeptrą, Į 
mes būtume geresni, namai pasi-į 
darytų šventovėmis. — Oelberman i

Pasinaudokite “Draugo” Classified skvriumi

Vaistinės tuščios
Sirgo kaimynų vaikas. Jam 

reikėjo kepenų koncentrato — 
vaistinėse negalima gauti. Vais
tinės tuščios. Batų krautuvės 
irgi apytuštės. Įsakyta tik, kad 
krautuvės būtų pripildytos bent 
tuščiomis batų dėžėmis ir neat
rodytų taip prastai. Kai atga
bena kokių prekių, gyventojų 
tiek subėga, kad pasitaiko, jog 
eilėje net žmogų užspaudžia. 
Drabužius jau pradeda siūtis 
iš maišų. Gyventojai tik viltimi 
gyvena.

Savo pirmuosius įspūdžius at
vykus į Ameriką, ta mergaitė 
pasakoja:

— Kai Miami mieste įėjau į 
1 supermarketą, vos ašaromis ne- 
! apsipyliau, pamačiusi, kiek čia 
daug visko yra ir kaip mano 
šeima Kuboje nieko neturi.

' J. Pr.

Baltimorė 23, Md. Tel. VYIlkens 
7-7565.

II. Direktoriato priešseiminis! 
j posėdis viešbutyje spalio 12 d. 51- 
j vai. vak.

III. Seimo atstovų registracija
! viešbutyje spalio 13 d. 9 vai. r. i

IV. Direktoriato poseiminis po
sėdis (naujų direktorių) spalio 14 
d. tuoj po pamaldų.

«
V. Paprašiusiems, privačias 

nakvynes pa rūpins komitetas 
(Stasys Vitkauskas).

VI. Meninei programai vado
vaus B. Brazauskas.

Balfo Centro Valdyba

Vokiečių gyvybiniai 
reikalai

Ryšium su metine Berlyno šie-1 
nos sukaktimi ir ypatingai su rug-i 
piūčio 17 d. įvykusiu jauno bėg
lio, 18 m. Peter Fechterio nužu
dymu, pasaulio spauda paskelbė 
įvairių svarstymų ir iškėlė rimtą 
padėtį Berlyne, nuosaikumo rei
kalą ir būtinumą vengti didesnio 
masto demonstracijų, kurios ga
linčios ypatingai džiuginti Maskvą.!

“Die Welt” (195 nr.) nurodėj 
kad neramumo atvejais komunis
tiniai gaivalai išnaudoja progą
savai agitacijai. Priminęs Mask-i 
vos radijo grasinimus, kad, girdi, 
Berlynas sudarąs pavojų židinį ir 
kad “Sovietų S-ga negali likti 
abejinga, jei Europos širdyje to
liau bręs karo suliepsnojimo pa
vojus”, dienraštis pažymėjo, kad 
sovietinė tezė apie Berlyną — pa
vojų židinį esanti tikra nesąmo
nė. Tačiau aišku, ji bus ir toliau 
vis stipriau panaudojama komu
nistinės propagandos tikslams. Jei 
atsiranda neramumai, tai jų atsi
radimo pagrindinė priežastis — 
komunistų pastatyta siena.

Berlyne leidžiamas ”Der Tag” 
dienraštis nurodė, kad reikia at
minti, jog Berlyno egzistavimas 
ir jo pajėgumas siejasi su Vakarų 
valstybių, ypač su JAV, tvirtu 
pasiryžimu ginti miesto ir drau
ge vokiečių gyvybinius reikalus.

(E)

Areštas už rūkymą
1904 m. rugsėjo 28 d. New 

Yorke policija areštavo moterį 
užtai, kad ši rūkė gatvėje, 
Fifth Avenue.

Lietuvos Generalinio 
Konsulato Kew Yorke 
pajieškomi asmenys:

Bartkus Domininkas, Alekso sū
nus, it šeima.

Biederman Gustavas ir žmona 
Stefanija, gimę Lietuvoje, bei jų 
vaikai Malvina, Olga, Rudolfas ir 
Stefanija. Gyveno Brooklyn, N. Y.

Grigalius Jonas, Tado sūnus, 
gyvenęs Chicago, III.

Janušauskienė Elena, iš Van- 
teinių km., Radviliškio vai., Šiau
lių aps.

Linkevičius Antanas, žmona 
Elena, sūnus Jonas, duktė Lyda, 
gyvenę Šiauliuose.

Litvinas Jonas ir Pranas, iš 
Pašušvio vai., gyveno Reading, Pa.

Maciejunienė-Šocikaitė Ona, ki
lusi iš Vilniaus apskričio, gyveno 
Baltimorė, Md.

Martišauskas Antanas, Vinco 
sūnus.

Minginas Zenonas, gydytojas, iš 
Kauno.

Monkevičius Pranas, Antano ir 
Magdalenos sūnus, gimęs Ameri
koje.

Novogrodskis-Novogrudskas An
tanas ir Jonas, bei Jono sūnus Jo
nas, kilę iš Raseinių apskr.

Plauška Antanas, gimęs Ameri
koje 1900 m. spalio 3 d., gyvenęs 
Klaipėdos krašte.

PLET A Jurgis, Motiejaus sūnus, 
gyvenęs Elmora. ir Bakerton, Pa.

Remeika Petras, 1947 m. buvęs 
Vokietijoje.

Vanagunas Stasys, žmona Stasė 
(Steponaitytė) ir vaikai.

Varkulevičius Adolfas, Felikso 
sūnus, buvo paimtas vokiečių ka
riuomenėn, buvęs sužeistas, po 
karo buvęs Vokietijoje.

Žukauskaitė Janina.

Jieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

IŠNUOMOJAMA FOR RENT

Ks;mb. pigiai vyrui, kuris mėgs
ta padirbėti apie namą, ypač pen
sininkas. Interesuojantis skamb. 
AV 3-6827.

DĖMESIO !

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienas valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
8415 S. Lituanica Ave.

Tel. FRontier 6-1882

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, Hl

?10%, 20%, 30% pigiau mokėsite! 
Kuž apdraudą nuo ugnies ir auto-j 
įmobilio pas

FRANK ZAPOLIS
8208 $į \Vest 95tb Street B 

Chicago 42. Illinois 
GA. 4-8654 t r GR. 6-4339.$

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

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:80 vai ryto. Vakaruškos pirmad 
7 vai. vak.

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

Tel. HEmlock 4-2418 
7159 So. Maplevvood Ave.. 

Chicago 2», ui.

MARQUETTE PARKO CENTRE
2-jų butų mūro namas, 2 po 4

kamb., arti parko. Naujas alyva šild. 
Garažas. $19,700.

6 kamb. mūras. Arti mūsų ofiso. 
Aukšta pastoge. Yra valgomas. Gele
žius tvora. $22,000.

4 butų mūras. Apie $5,000 nuo
mos. Garažas. Rinktinė vieta. 
$37,800.

5"''biitų mūras. $5,500 nuomos. Vie
nas 6 kamb. butas ir 4 po 3 kamb. 
Marąuette Pko. $47,800.

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

6 kamb. mūras ant kampo, mūro 
garažas., gaęu šildymas. $20,000.

Pajamų bungalovv — mūras, G lr 
3 kamb. Gazu šildymas. Arti mūsų. 
$19,000.

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

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

' 7 visai nauji mūr. modernūs na-
1 šiai po 3 ir 4 mieg. Nuo $17,000 
iki $22,500.

3 butai ir biznis. Plytelių vonios, 
iškelti vamzdžiai. Alum. langai, nau
ja šiluma gazu. Gražus namas, ge
ros pajamos. Gage p. jmokėti $8,500.

Beveik naujas mūr. 4 % kamb., 
alum. langai,' karšto vand. šiluma 
gazu, 2 a. mūr. garažas, daug prie
dų, M. parke. Tik $22,500.

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

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

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

2 butų mūras. Naujas šildymas 
gazu. Modernios virtuvės, kilimai 
abiejuose butuose, 2 a. garažas. M.

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

Sav. Išeina pensijon Ir parduoda 
Delavan Wisc. netoli Lake Geneva 
33 kamb. hotel su restoranu, taver
na lr 6 k. namu naujam sav. Viso 
5 namai. Biznis tarp $17-26.000 
metams. Kaina $60,000, arba mainys 
j mūr. namų Brighton Parke.

ŠIMKUS
REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

4259 So. Maplevvood Ave.
Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

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

$22,500.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji įvairaus dydžio mūriniai 

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

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

(1-as Ūlos į vak. nuo State g-vės) 
CL 7-7388

HELP WANTED — MOTERYS

CREDIT CASIHER 
(2) — PART TIME

Permanent 
Company benefits

WIEBOLDTS
63rd and Green St.

Vietos, galima tuojau 
užimti.

Moterims
— antroms

VIRĖJOMS
VAL.: 12 dienos iki 8 v. popiet. 

Puikus atlyginimas. 
Rekomendacijos reikalaujamos. 

KREIPKITĖS DABAR.

EDEN VIEW
Convalescent 

and Geriatric Center
222 FRONTAGE ROAD 

NORTHBROOK, ILLINOIS 
Telephone: 835-3700

ĮSIGYKITE DABAR!

WSXK»<>O<KKKHX><}O<><KKK>ą<><><X)

METAI SU DIEVU
šitokiu pavadinimu neseniai išėjo 

iš spaudos knyga, kurioje lengvu sti
liumi visiems metų sekmadieniais ii 
šventadieniais duodami patrauktu, 
pasiskaitymai. Apie šią knygą kun 
Stasys Yla rašo; ‘‘Knyga tenka 
džiaugtis... Ji yra tikra pavyzdžių 
erieiklopedija, vykusiai parinktų is 
pasaulio ir Lietuvos, iš praeities ir 
gyvos dabarties. Pavyzdžiai daro šią 
knygą labai patrauklią. Gyventi 
krikkščioniškai yra didelis menas, o 
pavyzdžiai parodo įvairius io meto 
požvilgius lr galimumus. Pavyzdžiai 
verčia žmogų mąstyti, save tikrinti 
kasdien atnaujinti savo pastangas 
Ši knyga, skaitoma po skyrelį kas 
dien, ypač vakarais, neabejoju, pra
vers kiekvienam, kas nėra užmetęs 
savojo intereso dvasiniam pasauliui.'

Knygos autorius — KUN. DR. J 
PRUNSKIS. Kaina $2, gaunama 
Drauge.
jooooooooo<xkxxM>oor>ooooo oi

Mūro rezidencija. 6 kamb. spalvo
ta. virtuvė, išbaigtas rūsys, 2 fį vo
nios, gazu šildymas, karpetai, "fire- 
place", 40 p. lotas. $24,000.

<1 m. 0 kamb. mūrin., alum. lang., 
saus. jrengt. rūsvs. garaž. $22,750.

1% aukšt., 10 m. mūr. 5 lr 3 
kamb.. gazu šild. garaž.. sausas rū
sys, prie parko, $27,800.

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

I 1 aukšt. mūr. 6 ir 3 kamb. alyv.
; šild., mūr. garaž. $24.500.

PrteS parkų maisto prekyb. duoda 
$50,000 met. pajamų, 2 aukš. liuks.

i mūr., 2 but., oro apšald. $38,500.
I Brighton Pke. 3 but. mūr. atskir. 
šild., geros nuomos. $22,900.

I Kitur: geras 3 aukšt., 3 but. mūr.
tvirt. statyba, alyva šildym,, garaž. 

1 $355 nuom., kaina $27,000.

parke. Tik $26,900.
1 Įį a. mūras. 2 įėjimai, naujas 

šildymas, 2 a. garažas. Netoli mūsų. 
$22,700.

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

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

Mūras, 5 kamb. Gage pke. ant pla
taus sklypo, naujas šildymas gazu, 
naujas stogas, apsaugotas nuo pot
vynio rūsvs, garažas, švarutėlis kaip 
seklyčia. Tik $17,500.

Graži mūro rezidencija, 3 mieg., 
kilimai, šildymas gazu, {rengtas rū
sys, alum. langai, garažas, platus 
sklypas. $21,600.

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

13 METŲ MfR. REZIDENCIJA
Marąuette Pk. Naujai išdažyta. 42 

pėdų sklypas. 2 mašinų garažas. 
$18,000 arba geriausias pasiūlymas!

ĮDOMU 1 — PIGUS
Prie 72-os ir VVestern 54 pėdų 

sklypas. 5 įį kamb. aluminum apkal
tas namelis su 2 auto garažu. Tiktų 
ir naujai statybai.

geras investavimas
3x5 ir krautuvė, mur. arti 52-oa 

lr Morgan. Viskas labai gerame sto
vyje. Nauja šildymo sistema. Alum. 
langai. 3 auto mūr. garažas. $360 
mėn. pajamų. $27,500,

$760 MĖN. PAJAMŲ
4x5 ir 4x4 — 2 aukštų mūr. Ci

ceroje. šildymas alyva. Nąujas sto
gas. Rimtas pasiūlymas nebus at
mestas!

PRIE NABISCO
11 metų 5 kamb. (3 mieg.) mūr. 

bungalovv ant 37 tį pėdos sklypo. Ga 
zo šiluma. $18,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. VVAIbrook 5-6015

Parduodamas A sklypas. Biznių 
‘zone”. 2439 W. 71st St.

Tel. 586-7000

HELP WANTED — VYRAI

MEN VVANTED FOR
MACHINE SHOP

Turret Lathe, Milling Machine, 
Shaper, etc.

AND
SHEET METAL SHOP

Brake, Shear, Punch Press, 
Drill Press, etc.

Mušt be able to make own set-up 
į and produce paris from print.

Lathrop Paulson Co.
2459 W. 48th St.

REIKALINGAS BALDŲ 
PARDAVĖJAS

Taip pat ir
BENDRAI PARDAVĖJAS

Dirbti pilną laiką, bet kurias va.la.n- 
das. Geri bendi-oves priedai.

WIEBOLDTS 
63rd ir Green Sis.
VYRAI IR MOTERYS-

EXPANDING PRODUCTION
NEED TA1LOR SHOP HELP 

ALL SECCTIONS

• Pocket Makers
• Sleeve Makers
• Liintrig Makers
• Senmers

• Joiners
• Hanthvorkers
• Pressers
• E.vamlners

Union Sliop. Paid holidays and 
vacation.

Apply — Mr. Galėk

NEMECEK TAILORS 
2700 S- D rakė, Chicago

dėmesio

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists 

j Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadtvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
‘Draugas”.♦ ♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦.♦.♦-♦-4

Mūrinis 2x5$į, garažas, aukšta 
pastogė, rūsys, gražus kaip lėlė, 09 
ir Talman. $28,500.

Mūrinis 2x5 >4, platus lotas, alyva 
šild.. GI ir Talman. $26,800.

Mūrin. 10 k. rezidencija ant tri
gubo loto. 5 mieg., 3 auto. garažas, 
naujas šild., 3 tį vonios, prie M. p., 
įmokėti $10.000.

Medinis 2x4 su tuščiu 25 p. lotu 
šalia, Brighton arba Gage p. $17,500.

Medinis 4 kamb. $10,800 su rūsiu, 
arba $10,0 00 be rūsio, abu M. p. _

Du namai ant vieno loto arti mū
sų įstaigos, $21,500.

KAIRYS REALTY, 2501

2-jų butų po 6 kamb. mūr. Alyva 
šildymas. Arti 57-os ir Troy. Sav 
ninkaš verčiamas parduoti $26.800.

13 butų mūrinis, Marąuette Parke. 
Naujai atremontuotas. $13,900 meti
nių pajamų. Duokite savo pasiūlymų.

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

2 but. pajam, medin.. 6 ir 8 
kamb. viršuj. Plytel. vonios, gazu 
šildym., garaž., arti įstaigos, nužem. 
kaina. $18,990.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Drandirao Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

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

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

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par
ke.

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,000. na tik $9.600.
Mūr 3 metu 2 no 'BU kamb Parkholme mūrinis 2 butų: 2Marąuette Parke % po kamb” “Orinis garažas.

Marąuette Parke. Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas.
Mur 5 ir 6 kamb. Brighton Parke, g butai po 5 kamb. (8 miegamieji).

i Pilnas skiepas. 2 aut. garas.

2737 West 43rd Street 
Tel. CLiffside 4-2390

6 kamb. namas, garažas, sodas. 2 akrai ąžuolyno, 
naujas mūr. namas Lemont, mainys j apartnientsį Chicagoje.

Bizniui patalpa ir butas $8,000.00.
6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1,500, įmokėti, už $16,600. 

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

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

BUDRECKAS
2742 W. 43rd Str. LA 3-3384 2405 W. 51st St.

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME ĮVAIRIUS R E 2 I OE N Cl NIUS 
MEDICINOSirPREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949 
?80l U «9tb st. Chicago

Si’JSi

STANKUS? 
CONSTRUCTION C0. |

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospeet 8-2018

2741 VVEST 69th St. 
Chicago 86, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rocfcwelf Street
Tel. GRovehilI 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MĖTAU 

Telefonas VT 7-3447 
4444 S. VVestern, Chicago 9, DI.

Apsimoka akelbtis “DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas Pato 
vių dienraštis Gi skelbimu kaino 
visiems prieinamos

i Mūrinis, naujas, 1 % a., šalia mū
sų įstaigos. Garažas. $30,900.

Mūrinis 6 kamb. 3 mieg. arti Ma-
i ria High, naujas gazo šid., garažas, 
,30 p. lotas, $17,700.

Medinis 8 kamb. Brigthon p., 30 
p. lotas, namas gerai užlaikytas ir 
švarus, $10,300.

Mūrinis 1 fį a. 5 tr 4 viršuj, gara
žas, geras šild., M. parke. $22.900.

Mūrinis 1 $4 a. 5 ir 3 viršuj, 2 bl. 
nuo M. parko. $17.800.

Mūrinis 2x4 ir 2 rūšys, 30 p. lotas, 
i naujos vonios, garažas, 65 — Camp- 
I heli, tik $20,000.

W, 691h St., HE 6-5151
6 kamb. mūrin., arti 66 ir Rock- 

well, plyt. vonia, garaž., daug prie- 
lų. $17,800.

3 but. mūrin. 4—5—3, nauj. at- 
rem., atskira gazu šiluma, garaž., 
arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina. 
$24,900.

2 aukšt. mūr. 5—6 kamb., plyt. 
vonios, gazu-karšt. vand. šildym., 
garažas, arti 64 lr Pauline. Tik 
$17,900.

2 bnt. mūr. 5$į lr 5% (3 mieg.). 
5 metų senumo, "beisboard” šilu
ma, užbaigt, rūsys. $41,900.

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

sūs kamb., 45 p. sklypas. Pilna kai-

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

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

A. Norkus Real Estate
WA 5-5030

A. ABALL ROOFING
įsteigta lų-leš 18 metus 

Gutters, Doūn.sponts, stogai, Diini-
iraukial Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogą' atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 5 
rn. garantija. Dedame naujos “cop- 
per-alloy” rinas — “gutters”; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
ir "galvanized” Dažymas iš lauko, 
"Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainus. Darbas garantuotas At
dara dieną ir naktį bei sekmadifc 
niais

LA 1-6047, RO 2-8778

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

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

SHEET METAL
2431 So. Kedziė Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel, 277-1442

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

REZIDENCINIAI, į 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAIIJ2501 West 69 Street 

J HE 4-7482 436 - 5153
■I

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKA ME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAI. JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ
ST 3-0703 CI.7-2094 Chicago iii

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINI 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimuntui Dikiniui 

GA 5-5867

Remkite “Draugą”

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!



ŽVILGSNIS Į. LITUANISTINES 

MOKYKLAS JAV-ĖSE

1961-82 mokslo metai 

M. KRIKŠČIŪNAS

Pirmosioms lituanistinėms mo 
kykloms, įsikūrusioms 1949 m., 
baigiasi jau tryliktos atostogos. 
Stažas nemažas. Jau keliolika 
šimtų lietuviško jaunimo, išėję 
pradžios mokyklos apimties li
tuanistinį kursą, mokyklas ap
leido. Šimtai tęsė lituanistinį 
mokslą aukštesniosiose mokyk
lose. Tuščias vietas papildo ma
žieji.

Sunki pradžia

Sunki buvo lituanistinių mo
kyklų darbo pradžia. Naujos ne
įprastos sąlygos, be patalpų, be 
vadovėlių... Bet pasiryžimas ir 
užsispyrimas nugalėjo kliūtis. 
Toms mūsų mokykloms pirmieji 
atėjo pagalbon lietuvių parapi
nių mokyklų vadovai ir sesęlės 
mokytojos, todėl dauguma pir
mųjų lituanistinių mokyklų ga
vo įsikurti parapinių mokyklų 
patalpose.

Tėvai ir mokytojai buvo lie
tuviškų mokyklų steigimo pio
nieriai. Patyrimas, kad kiek ir 
skirtingose sąlygose, buvo ture 
tas iš stovyklinio gyvenimo Eu
ropoje, kur lietuvių mokyklos 
atliko'didelį ir reikšmingą dar
bą. Kad išeivijoje darbas nebū
tų pakrikęs, reikėjo tam tikro 
organo, kuris nuolatos rūpintų
si mokyklų steigimu ir jų darbo 
koordinavimu. To darbo ėmėsi 
lietuvių mokytojų draugijos, 
greit susispietusios į Amerikos 
Lietuvių Mokytojų sąjungą. Or 
ganizavosi Lietuvių Bendruo
menė, kurios svarbiausiu užda
viniu buvo numatyta -padėti lie
tuviui išlikti lietuviu ir tokiais 
išauginti jaunąsias k-artas: LB 
atiteko ir mokyklų rūpestis. Pir 
mas LB įkurtas organas rūpin
tis sėkmingu lituanistinių mo
kyklų darbu buvo Illinois apy
gardoje, pavadintas ' Švietimo 
Taryba. Vėliau tai tarybai bu
vo pavesta eiti LB Centrinės 
tarybos pareigos, palaikant kon 
taktą su LB vyriausios valdy
bos . nariu švietimo reikalams. 
Pagaliau Centrinė švietimo ta
ryba paliko LB vyriausios val
dybos pagalbinis organas, ku
rio narius parenka pati LB vyr. 
valdyba per valdybos narį švie
timo reikalams. Centrinė švieti
mo taryba, LB Kultūros fondo 
remiama, stengiasi aprūpinti 
mokyklas programomis, vado
vėliais ir visa tuo, kas pasitar
nautų sėkmingesniam lituanis
tinių mokyklų darbui. Buvusios 
apygardinės Švietimo tarybos 
vardas pakeistas Švietimo komi 
sijos vardu.

Kiek lituanistinių mokyklų
1961-62 ihokslo metais, Cent

rinės Švietimo tarybos žiniomis, 
JAV buvo 40 lituanistinių mo, buvo -au uluo-h***-““** *__ Sudėję visų lituanistinių mo

lų, kuriose mokėsi apie pus-1 kyklų davinius, gauname šį vaiz 
io’ tūkstančio lietuvių vaikų dą: 40 lituanistinių mokyklų, 
aunimo. Pagal vietos sąly- į 159 mokomojo personalo ir

Irano gyventojai kasa žemės drebėjimo aukas po didžiausio žemes drebėjimo 
min. pirm. Alam, atvykęs j nelaimės vietą,ašaro damas pareiškė, kad drebėjime 
20,0u0 žmonių.

gas vienos mokyklos dirbo kas
dien krašto mokyklos darbo me
tu. Joms,prigijo Šviet. tar. duo
tas lituanistinių klasių vardas. 
Šios klasės gali būti tik tokio
se parapinėse mokyklose, kurių 
programose yra lietuvių k. pa
mokos. Lituanistinės klasės yra J 
lyg krašto mokyklos para-’ 
lėlės klasės su sustiprintu lietu 
vių k. dėstymu. Jos veikia ly
giagrečiai su parapinių mokyk
lų lietuvių k., bet ir kitų lietu
viškos kultūros apraiškų. 1961- 
62 tokių mokyklų JAV buvo 9 
su 22 mokytojais ir 931 moki
niu.

Kur lituanistinės klasės są
lygų įsikurti neturi, lietuvių vai 
kai lituanistikos pradmenų mo
kosi tik vieną dieną savaitėje, 
paprastai šeštadieniais, kai ne
dirba krašto mokykla, šioms 
mokykloms įsigalėjo šeštadieni
nių mokyklų vardas. Pereitais 
metais JAV jų buvo 26 su 101 
mokytoju ir 1,128 mokiniais. Li 
tuanistinių klasių kiekvienam 
mokytojui tenka apie 42 moki
niai, o šeštadieninių mokyklų 
tik 11 mokinių. Tokis didelis 
skirtumas yra dėlto, kad litu
anistinėse klasėse vienas moky
tojas gali dirbti paeiliui su vi
sais mokyklos skyriais, o šeš
tadieninėse — kiekvienam (dau 
giausia dviem) skyriui reikalin
gas mokytojas.

Aukštesniosios Lituanistinės 
mokyklos

Didesnėse lietuvių kolonijose 
baigusiems lituanistines klases 
arba šeštadipnines mokyklas į- 
steigiamos Aukštesniosios Li
tuanistinės mokyklos. Jų tiks
las duoti lituanistinių žinių ar
timų N. Lietuvos gimnazijų li
tuanistiniam kursui. Tokių mo
kyklų JAV yra viso 4 su 26 
mokytojais ir 318 mokinių, iš 
kurių Chicagos mokyklai tenka 
apie 80%.

Aukščiausia lituanistinė mo
kykla išeivijoje yra Pedagogi
nis Lituanistikos institutas; jis 
yra vienintelis Chicagoje. Lai
koma, kad tą institutą bąigu- 
sieji galės pavaduoti senstan
čius išeivijoje buvusius nepri
klausomos Lietuvos mokytojus. 
1961-62 mokslo metais institu
tą lankė 19 studentų, lektorių 
buvo 10. Nuo ateinančių moks
lo metų institutas vykdys ir ne
akivaizdinį (korespondeneinį) 
dėstymą, tad bet kur gyvenan
tis lietuvis galės pasinaudoti 
teikiamu instituto mokslu.

Taip atrodo lituanistinis 
švietimas

Rugpjūčio 16 d. seselių kazimieriečių motiniškame name, Chica- 
goie. būrys seselių atšventė 25 ir 50 metų vienuolyno gyvenimo 
sukaktį. Ta proga pontifikalines š v., mišias laikė ir apeigoms va
dovavo vysk. Ch. Salatka iš Grand Rapids, Mich. Iškilmėse da
lyvavo vysk. V. Brizgys? o taip pat žymus skaičius kunigų ir pa
sauliečių svečių. Nuotraukoje matyti vyskupai: Ch. Salatka ir V. 
Brizgys; motina generalė M. Adorata ir motina M. Juozapa. Auk
sini jubiliejų atšventė seselės: M. Gertrūda ir M. Magdalena. Si
dabrini gi jubiliejų atšventė seselės: M. Margaret, M. Lorenza, 
M. Angelica, M. Susanne, M. Richard, M. Xavier, M. Gema, M. 
Adfian, M. Piusį M. Salesia ir M. Florence.

ARMĖNUS RAGINA REPATRIJUOTI

Maskvos linijai ištikima Ar- “didžiosios tėvynės” plotus, dau

Iš Paryžiaus spaudos matyti, 
kad prancūzų ekonominiai šiuo 
ksniai skeptiškai žiūri į Ben Bei 
los “politinį biurą” ir jo būsi
mos ūkio politikos planą, kurį 
Ben Beda paskelbs nepriklau
somai Alžirijos valstybei: Alži
rijos ekonomija būsianti tvar
koma “socialistiniais pagrin
dais” ir su Prancūzija būsianti 
palaikomi “silpni ekonominiai 
ryšiai”. Su šituo kursu Alžiri
jos vadas nukrypo nuo Eviano 
sutarties.

Minėti Ben Bellos pareiški
mai ir jo anksčiau suplanuota 
žemės reforma, pagal kurią 
trečdalis prancūzų kolonistų že 
mės turi būti nusavinta. Pary- 

i žiaus ekonominių sluoksnių lai
koma netinkama priemone iš 
Alžirijos pabėgusiems prancū
zų farmeriams grąžinti atgal į

vajų. - ji vėl ragina 'a'^an'' žmonės bė"joHo ,* J' ? PrioHngai, manoma,
emigravusius armėnus grįžti į! teisinio pagrindo buvo pasiųsti dar
gimtąjį kraštų. Tas vajus pasi- į “tremtį”, bet ir tie repatrijanj^pa^^is^os. 
rašytas armėnų Sniečkaus—ar-, tai, kurie nebuvo deportuoti, .
menų kompartijos sekretoriaus, nesijautė laimingi sovietinėje
Zarobjano, kuris žada nebekari Armėnijoje. Kai Prancūzų užs- 
toti ankstybesniu klaidų.

Nėra paslapties, kad užsieny-

mėnų S. S. respublikos vadovy
bė pradėjo naują repatrijacijos

Ben Bellos 
ir

pramonininkams. Paryžiuje m a 
reikalų''ministeris Pinaud 1956 noma’ kad Alžirijos ekonomija 
m. gegužės mėn. lankėsi Armė- ®en kelios butų buvus statoma 
nijos sostinėj Erivanėje, armė-1 Nasserio ir Castro ūkio sistemų 
nų moterys buvo ji apsupusios PavYz<ižiu ir kuo mažiausiai at- 
ir su ašaromis akyse šaukė , sižveigiama į bendradarbiavimą 
“Gelbėk mus”, “Paimkit mus su Prancūzija. Bet Ben Bella 

nuolatinė “rakštis akyje”, nes į atgal į Prancūziją!” Mat, tos j Jau ne valdžioj ir neaišku, kaip 
! jie nepatenkinti sovietinio gyve | moterys iki repatrijacijos gy- vYks tolimesne Alžirijos politi- 
nimo sąlygomis ir yra naciona-; veno Prancūzijoje. Pinaud pa-' ka"
listiškai nusiteikę, atsparūs re-! tyrė tokių pat scenų ir kituose ! 
zistentai sovietiniam režimui. Į Armėnijos miestuse, kuriuose 

Armėnijos vyriausybė jau ' Ts lankėsi, bet negalėjo repa- 
1945 metais pradėjo energingai, trijavusių armėnų pasiimti at
varyti repatrijacijos kampaniją i Prancūziją... J. Gs.
ir tuomet jau padarė minėtų

je gyvenantieji armėnai nebe
turi noro repotrijuoti į Armė
niją, ir “soc'alistinėje tėvynėje” 
gyveną armėnai yra Maskvai

“klaidų”, kurių dabar žada ven 
gti: tada nemaža armėnų repa
trijavo, bet tuoj buvo iš jų my
limos Armėnijos deportuoti į

SPROGO GAISRO GESINIMO 
VAMZDIS

Laike gaisro prie 6801 North j 
Clark sprogo gaisro gesinimo 

i vamzdis ir buvo sužeista viena j 
Į moteris, šeši ugiagesiai apalpo 
nuo dujų ir dūmų. per 4,000

2,396 moksleiviai. 5Q% visų Louis Schneider, 1743 North ,| žmonių stebėjo gaisrą. Nuosto-. 
moksleivių yra Ulinoįs apygar- Ruthenford, nusamdė 50 vietų lių padaryta apie $50,000. 
doje, 8,5% Cįeyelande, 7% autobusą nuvežti svečius į savo I BUS DAUGIAU GYVENAMŲ 

. Brooklyne, 6,5% Detroite, 5% sūnaus vestuves Olin, Iowa, už j BUTŲ
į Kenoshoję, Wisc., kitur po ipa- 203 mylių, nes jis manė, kadį Šiomis dienomis Chicagoje 
: žiau. Gal viena kita mokyklė- svečiai negalės rasti tokį mažą! vyksta 23,000 privačių aparta- 
. lę galėjo neatsiliepti, tad gal miestelį. Už kelionę ir maistą mentinių gyvenamų butų staty- 
I nebus perdėta, jei laikysime,šiems svečiams jis paklojo1 apie ba.
| kad 1961-62 mokslo metais li
tuanistines mokyklas lankė pus- 

į trečio tūkstančio priaugančio 
• lietuvių jaunimo.

Ne visi lietuvių mokyklinio 
amžiaus vaikai pasinaudoja li
tuanistinėmis mokyklomis. Iš- 
siskirsčiusiems didžiuliuose plo
tuose, nutiškusiems nuo dides
nių lietuvių kolonijų jos kar
tais nepasiekiamos. Dideliuose 
miestuose išblaškytiems gali bū- 

■ ti sunkiau pasiekti mokyklą,
' bet, jei visi tėvai rimtai pažiū
rėtų į reikalą auklėti savus vai- 
vus lietuviškos kultūros ir tra
dicijos dvasioje, lituanistinių mo 
kyklų gal būtų daugiau arba 
bent esamos būtų gausesnės. 
Be to, labai rimtas reikalas pa
didinti Pedagoginio Lituanisti- 

į kos instituto studentų skaičių.
I Neakivaizdinis dėstymas ypač 
į lengvai prieinamas.

6845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNI8KOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MARINOMS vieta

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidoto vių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ

istorijoj. Irano 
galėję žūti ligi

giausia į Sibirą. Dabar prisipa
žįstamą, kad 1949 — 1950 me

Chicagoje
NUSAMDĖ AUTOBUSĄ Į 

VESTUVES

DEŠIMTS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. -J- A.
JUOZAPAS PETRAITIS

Jau suėjo dešimts metų, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą, kurio netekome. 1952 m. rug
sėjo 6 d. Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą užprašytos šv. Mišios su egzekvijomis rugsėjo 
mėn. 6 d. 7 vai. ryto Šv. P. Marijos Gimimo parap. bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
Juozapo Petraičio sielą.

Nuliūdę: Žmona, dukterys, žentai ir anūkai

A. -f- A.
DUKRELEI DANUTEI mirus, 

jos tėveliams - Eugenijai ir Juozui Gečams 
nuoširdžią užuojautą reiškiame.

G. ir A. Stankai
TORONTO

*348 S, CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 8-3572

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad rugsėjo 2 d. 
7 vai. ryto, sulaukęs 79 metų mirė mūsų mylimas tėvelis

A. -j- A.
ANTANAS OLŠAUSKAS,

buvęs ilgametis Biržų teismo antstolis Lietuvoje. Paskutiniu 
laiku gyveno Detroite.

Paliko nuliūdusius dukrą, žentą ir du anūkus Lietuvoje 
ir dukrą ir sūnų Jungtinėse Am. Valstybėse.

šv. Mišios ir laidotuvės įvyks rugsėjo 5 d. 9 vai. ryto 
šv. Antano bažnyčioje.

Kviečiame gimines ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišių au
koje ir laidotuvėse.

Nuliūdę duktė Felicija ir sūnus Norbertas

3307 LITUANICA AVĖ Tel. YArds 7-340 i

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

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tb AVĖ., CICERO, ILL. Tel.

Paryžius skeptiškai Žiūri fr DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 5 d. 

Ben Bellos politikos kursą

tūkstantinę ir priedo 
autobuso vairuotoją.

Pietų Afrikos aukso 
rezervai

Pietų Afrikos vyriausybės ofi 
ciozas paskelbė, kad tas kraš
tas turįs fantastišką aukso at
sargą, kad Pietų Afrikos Re
zervų Bankas “pripildytas auk
so”, kurio vertė doleriais yra 
297,6 milijonai, — tai yra di
džiausia suma Pietų Afrikos

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R , N E L S O H

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
^O^Ij^E^T CO
1914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams .Planų 
Pasirinkimas VĮ<same Mieste

Telef. — CEdarcresf 3-6335
Vienas blokas nno kapinių

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

ir kitų papuošimų 
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

pakvietė

.L F. EUDE1K1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue 
WLJf Tel. YA 7 1741-2

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

TfiVAS IR SŪNUS >
MARQUĖTTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 VVest 7Ist St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. §0fh Avė., Cicero. TOwnhall 3-2108-0 <

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

2424 VV. 69th STREET 
2314 VV. 23rd PLACE

PETRAS BIELIŪNAS

i istorijoje. Visi apyvartoje esą 
banknotai 95 procentais yra pa,- 
Įgrįsti auksu.

’ Meilė nušviečia visą gyvenimą. 
Tai skaidriausia draugystė, tai 
lengviausia našta, tai šviesiausia 
naktis; ant dyglių pražysta, rožės,

■ kai (meilė pasirodo, ir sunkiausi 
kryžiai pasidaro saldūs, kai mei
le juos paliečia. — A. VVibbelt

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



8 DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 5 d.

X Lietuvos Vyčių choras Chi
cagoje vėl pradeda darbo sezo
ną. Pirmoji po atostogų repeti
cija įvyksta rugsėjo 5 d., tre
čiadienį, 8 v. v. Hollywood sve
tainėje. Kviečiami visi choris
tai, o ypač laukiami nauji, ku
rie norėtų prisidėti prie lietu
viškos dainos ugdymo. Prieš 
akis daug užplanuotų darbų. 
Choro dirigentas muz. Faustas 
Strolia ir choro pirmininkė Es- 
telle Rogers deda visas pastan
gas, kad choro veikla nesilpnė- 
tų ir užplanuoti darbai būtų į- 
vykdyti.

X Nr. 884, Draugo išvažia
vime mašinos pastatymo nume
ris, laimėjo radijo aparatą. Nu
merio savininkas gali dovaną 
atsiimti Draugo administraci
joj.

X Janina čikotiene. stud. 
ateitininkių “Giedros’’ korp. pir 
mininkė, organizuoja korporan- 
tes dąlyvauti su savo vėliava 
Šiluvos Marijos šventėje Mar
ąuette parke rūgs. 9 d. Moksl. 
at-kų Cicero kuopos pirm. Venc 
lovaitė su savo kuopos vėliava 
ir palydovais atvyksta į Šiluvos 
Marijos šventę. Laukiama sen
draugių, studentų ir mokslei
vių at-kų dalyvavimo su vėlia
vomis. Stud. draugovės, Kęstu
čio korp., Grandies korp., Ma
rijos ir Lipniūno kuopų ir kt. 
Visi susirenka rūgs. 9 d., 3:30 
vai. p. p. į Maria aukšt. mo
kyklos aikštę, o iš ten eisena 
vyks į bažnyčią.

X Kun. B. Sugintas pradėjo 
eiti pareigas Rvtų Apeigų Ara
bų Melkitų katalikų Šv. Jono 
bažnyčioje, 1249 So. Washte- 
naw Avė., kur kiekvieną sekma 
dienį laiko po dvejas šv. mišias, 
8-tą ir 10 v. r. lotynų apeigo
mis, taip pat prieš mišias klau
so išpažinčių. Rytų apeigomis 
pamaldas laiko parapijos klebo
nas archimandritas prel. Elijas 
Denisoff, kuris yra Notre Da- 
me universiteto filosofijos fa
kulteto dekanas, prancūzų kal
ba leidžiamo žurnalo redakto
rius. Nors jo laikomos pamal
dos rytų apeigomis, tačiau, po
piežiui leidus, ne arabų, bet ang 
lų kalba.

X Mok. Lilija (Jasaitė) ir 
inž. Liūtas Mockūnai savo po- 
vestuvinėj kelionėj lanko Ja
maikos ir Haiti salas. Rašo, 
kad jamaikiečiai dar tebegyve
na nepriklausomybės šventės 
nuotaika, o haitieičiai esą džen
telmeniški kosmopolitai. Lan
kytojai labai gėrisi šių egzotiš
kų salų gamta, puikiais paplū
dimiais ir turistiniais patogu
mais.

X Į smagią vasaros pabai
gos išvyką - pasilinksminimą 
Union Pier, Mich., Koronsky 
svetainėje (prie pat Ventos) 
šeštad., rūgs. 8 d., 6 v. v. kvie-. 
čiami visi vilniečiai, bičiuliai ir 
svečiais. Bus geras orkestras, 
gaiviną gėrimai ir užkandžiai.

(Pr.)
X Už a. a. Marijos Tarasevi

čiūtės - Šumskienės vėlę, mi
nint vienerių metų mirties su
kaktį. šv. Mišios bus atnašau
jamos šeštadienį, rugsėjo 8 die
ną, 7 vai. 30 min. ryte Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje. Artimieji 
yra prašomi velionę prisiminti 
maldoje. (Pr.)

X Baleto mokinių žiniai. —
Simas Velibasis praneša, kad 
baleto pamokos prasidės šio 
mėn., rugsėjo 17 d., 6 v. v. 
Jaunimo Centre, 5620 S. Clare
mont. Taip pat priimami nauji 
mokiniai, berniukai ir mergai
tės. Teirautis pas S. Velbasįtel. 
GR 6-1621, nuo 2 vai. popiet.

(ĮSk.)

X Kazimiera Žvirblienėj gy
venanti 1324 N. 35 st., Melrose 
Park, III., yra sunkiai susirgu
si. Ji guli West Lake ligoninėj, 
kamb. nr. 202. Galima ligonę 
lankyti nuo 1 vai. p. p. iki 8 
vai .vak.

X Valdas Adamkavičius aka
deminiame skautų filisterių su
važiavime, Union Pier, Mich., 
kalbėjo apie lietuvių visuome
ninių organizacijų paskirtį, veik 
lą ir ateities perspektyvas. Į- 
domioje paskaitoje prelegentas 
dideliu objektyvumu palietė iš
eivijos politinių organizacijų ge 
rąsias puses ir negalavimus. Iš
keltos mintys sukėlė pozityvias 
diskusijas. Paskaitininko objek
tyvumas paliko gražų pavyzdį 
visiems susirinkusiems, kurių 
buvo per 50 asmenų, kaip reikia
svarstyti lietuvių visuomenines mas, kasmet įvykstąs Darbo Mo][ peteraitienės mažieji 
ir politines problemas. dieną, ir šįmet buvo sėkmingas, iknitaut J.

X Brighton Parko Lietuvių ”ors paeiame vidudieni tak, sirodyti
Moterį) klubo komisija: Adela nugSĮS Ino le us ir šie pa i o nemaža mažųjų ir jų tė-
Burba, Estelle McNamee, Ber. namie, tačiau pačiame p.kmke Q. didžiuosjus 3uintrigavo
niee Zemgulis, Antanina Grigo- >ctus maža tcpaken e, nes po Kurajči() kuriame jis

trumpo lietaus, nuplovus duL- - . . , , . ., „ . .pažymėjo, kad džiaugiasi sukės, buvo ypač gaivus oras. .X X _ . ,įgrįžęs is Lietuvos, kurios vargo
ir skurdo jis negalįs apsakyti 

Svečiai iš visos Amerikos trumpoj kalboj įr manąS) kad
galėsiąs platų pranešimą pada- 

Gegužinėje vyresnieji turėjo ryti chicagoj, kurį surengs Al- 
progos susitikti ir pasimatyti [tas. Tokiame pranešime jis ga„ 
su asmemmis, kurių nebuvo ma ngsiąs plačiau papasakoti apie 

Šimus, darbininkėms, dovanų, tę keletą metų, o jaunieji pa- saVQ. patyrimus bolševikiniame 
valgių ir pinigų aukotojams ir žaisti lauke, o ypač, kad vai- pgžime. D. Kuraitis buvo labai 
visiems nariams ir svečiams už kams buvo nemaža pramogų. pIa]čiai kiausinėjamas įr atski- 
puikų parėmimą. Svečių buvo net iš tolimiausių svečių, ir kai kurių buvo pa-

X Alvydas Bičiūnas, akty- kolonijų, tai prof. dr. VI. Juo- , kiaustas> kodėl yra asmenų, 
vus Chicagos draugovės narys, Portland, Che., J. Kiz- kurje priešingai sako negu D.
buvęs ilgą laiką Sūkurio redak- n's iš,New Yorko, kun. A. Kar- Kuraitis, nors taip pat lankėsi 
torius, SAS vasaros stovykloje • ^as Gi and Rapids, kun. D. Lietuvoj. į įaj p>an Kuraitis at- 
Dainavoje praves tradicinio tė- j Lengvinas iš New Mexieo, dr. sakgj ka(j sąžiningas žmogus tu 
vynės vakaro programą, kuri Laucius su žmona iš, Mount rg(-ų skelbti apie persekiojimus

nis ir Mary Radzukinas aplan
kė Šv. Kryžiaus ligoninę rug
piūčio 17 d. ir įteikė Šv. Kazi
miero seserims 1,500 dol. įreng
ti kambariui. Auka yra pelnas 
iš įvairių pareng:mų. Komisija 
nuoširdžiai dėkoja lietuviškai 
spaudai ir radijams už prane-

šiais metais yra paruošta nau
ja ir SAS stovyklose iki šiol ne
turėta forma. Narimantas Ud- 
rys, Detroito SAS draugovės 

i narys, yra sutikęs parengti ir 
| pravesti “Vakaro daržinėje” 
programą.

X Cicero kolonijoj ruošiamas
rugsėjo 8 d. .minėjimas įvyks 
šeštadienį, rugsėjo1 8 d. 7 v. v. 
parapijos salėj. Minėjimui va
dovaus dr. F. Kaunas, paskaitą 
skaitys Ben. Babrauskas, meni
nę programos dalį atliks sol. J. 
Vaznelis, akt. Z. Kevalaitytė. 
Minėjimą rengia LB apylinkė. 
Minėjiman kviečiami visi lietu

siai. Įėjimas nemokamas. Po
minėjimo jaunimas galės pasL
šokti. Vyresniesiems bus bufe- dalinti bendromis ar asmeniš- 
tas. komis aktualijomis.

G. Kazlauskienė (kairėje) iš Waterbury, Conn., su Irena Kriau- 
čeliūniene ir jos mažaisiais dalinasi Draugo pikniko aktualijomis.

Svečiai Draugo išvažiavime

VIENOS DIENOS LIETUVIŠKAS 
MIESTAS

Tūkstančiai svečių Draugo išvažiavime

Draugo piknike susitikę draugai: Antanas Repšys (kairėje), Sil
vestras Balčiūnas, Vitas Manelis ir Petras Stakė.

Tradicinis Draugo išvažiavi- Džiaugiuos sugrįžęs

Olive, III., G. Kazlauskienė iš Lietuvoje, o ne rašyti, kad jis 
Waterbury, Conn., Taip pat bu- Lietuvoj gražioj kavinėj turėjo 
vo svečių iš Toronto, Pittsbur- progos kavog iggertt 
gho, Philadelphijos, Clevelando 1

Vaišės ir dovanosir kitų vietų, kurių nepavyko 
užregistruoti. Rockfordo lietu
vių atvyko pilnas autobusas. 
Bene vienas įdomiausių gausių 
susitikimų ir draugysčių atnau
jinimų buvo vienos ehicagietės 
ir Pittsburgho gyventojos, ku
rios nesimatė 20 metų ir mikro

temomis, profesionalai, prekybi 
ninkai ir visi kiti lietuviai pasi

Tradicinis knygų stalas, prie 
kurio pardavinėjo knygas ir 
rinko prenumeratą naujų laikų 
knygnešys K. Rožanskas, suin
teresuotus aprūpino spauda ir 
literatūra, o kitos vietos

fono pagalba suvestos į vietą, lietuviškais valgiais. Guvios šei 
po kelių stebėjimo sekundžių mįninltės čia pat skuto ir tar- 
viena kitą atpažino ir puolė į kavo bulves ir kepė kugelį. Sa- 
glėbį. šitokiam gausiam šuva- įlej, muzikai grojant, daugelis 
žiavime rašytojai ir dailininkai j turėjo progos paragauti skanių 
turėjo progos pasikalbėti meno tortų ir kavos, o kitur ir sti-

presnių gėrimų. Burtų keliu bu
vo galima laimėti įvairių mažės 
nių dovanų, gi didžiausią dova
ną, dail. J. Pautieniaus paveiks
lą laimėjo Pranas Bučnys, 6951 
S. Oakley avė., Chicago, UI.

Nemaža piknike atrakcija bu
vo ir Draugo antradienio lai
dos pristatymas, ypač, kad ne 
vienas piknikautojas, nufotogra 
fuotas piknike, dar neišvykęs iš 
jo, turėjo progos pamatyti sa
vo paveikslą laikraštyje. Tai fo 
tografų, o ypač naujosios kli
šėms gaminti mašinos nuopel
nas, kurios skolos dar tebemo
kamos.

Gražių įspūdžių kupini dau
guma svečių išsiskirstė tik pa
vakary. Keli tūkstančiai Draugo 
bičiulių sudarė tą dieną vieną 
lietuvišką miestą, iš kurio ne 
vienam nesinorėjo išvykti. Ma
lonu pastebėti, kad kaip ir kas
met, taip ir šįmet svečių tarpe 
buvo ir nemaža jaunimo.

L. Galinis

TIKRAI DIDELĖ 
KRAUTUVĖ

Montgomery Ward kompani
ja, kurios centras yra Chicagoj, 
švenčia 90-us gyvavimo metus. 
Visoje šalyje ir užsienyje ji tu- 

! ri daug šakų: 529 krautuves, 
1679 iš katalogo pardavimo krau 
tuves ir 9 sandėlius, iš kurių 

j išsiunčiami paštu užsakyti daik 
tai. Ta kompanija du kart kas
met išsiunčia 1,500 puslapių par 

i duodamų dalykų, sveriantį 5 
svarus katalogą.

Redaguoja Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos sk. redakcinis kolektyvas 
Red. 3. Plačas, red. pavad. M. Steikūniene. Medžiagų siųsti: 7045 So. Claremont Avė., Chicago, Illinois

O DIDŽIOJI MŪSŲ ŠALIES GLOBĖJA
t
Rimutė, grįžus iš mokyklos, 

rado labai liūdną mamytę. Įky
riai prašė pasakyti liūdesio prie
žastį. Nubraukus nuo veido aša
ros lašus, mamytė taip pra
dėjo:

— Senais laikais (buvo šalis, 
garsių kunigaikščių ir narsių 
valdovų valdoma. Daug garso 
nuskambėjo pasauly apie .di
džius tos šalies vyrus. Didžiojo 
kunigaikščio Vytauto kardas 
drebino Maskvos (rusų sosti
nės) vartus. Jo baltas žirgas 
plovė dulkes Juodųjų jūrų pu
tose. “Nuo jūrų iki jūrų ėjo 
mūsų žemė”... Tai didžioji, ga
lingoji Lietuva.

“Kame tas garsas, kuriuo 
skambėjai? Kame galybė ir pra
nokėjai,...” Miega didvyriai ka
puos. Jų krauju aplaistyta že
mė dejuoja. Už ką Tau lemta 
šiandien kentėti? — paklausia 
žilagalvis senelis. Klausimas nu
skamba klaikiai, bet atsakymo 
nėra. —

Nutyla mamytė. Tyli ir Ri
mutė. Po valandėlės Rimutė pa
kartodama žilagalvio senelio žo*- 
džius priduria:

Draugo išvaižavime vieni valgo ledus, o kiti pasakoja juokus

Jaunųjų piknikautojų grupelė Draugo išvažiavime
iiiiiniiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinM

HICAGOS ŽINIOS
PARDUOS VANDENĮ PRIE

MIESČIUI
Prie Chicagos vandens tieki

mo tinklo pridurtas 24 col. vam 
zdis teiktiąs 8 milijonus galionų 
vandens kasdien į Franklin 
Park priemiestį, kuris Chicagai 
už vandenį užmoka, o iš savo 
gyventojų iškolektuoja.
ieško įstaigos iždinin

kės
Abe Greenfield, Wells - Har- 

rison pinigų mainymo įstaigos- 
savininkas, prie 605 S. Wells, 
prašė, kad policija paieškotų 
dingusios iždininkės Mae A- 
dams, ten išdirbusios 14-ka me
tų. Jis rado, kad su ja dingo 
ir $11,556 grynais pinigais.

— Kodėl mano gražioji tėve
lių žemė kenčia? —

Pamačius mamytės liūdnas
■ akis suprato ir daugiau nebe
klausė. Nuėjo į ^avo mažą 
kambarėlį, kur ant sienos ka 
bėjo Dievo Motinos paveikslas. 
Atsiklaupė ir sudėjus rankutes 
taip meldėsi:

1 — O Didžioji mūsų šalies
Globėja! Šiandien mes švenčia
me Tavo gimtadienį. Tavo Sū
nus ir Tu, gyvendami žemėje, 
mylėjote, vaikus. Išklausyk ma
no karštos maldos! Prašyk visa
galį Sūnų, kad mūsų. tautos did- 

; vyrių kaulai galėtų ramiai il- 
Isėtis savoje žemėje. Kad vargo 
ir skausmo prispausti žmonės 
išvystų laisvės saulę. Tegul su
skamba laisvai mano šalies baž
nyčių varpai. Tegul pasigirsta 
galinga giesmė Tavo garbei iš 
laisvės ištroškusių krūtinių. Aš 

I žinau, Tu 'myli tą šalį, jos vai
kelius ir tėvelius. Pasigailėk 
visų, o Geroji Motina! — 

Rimutės mamytė girdėjo mal- 
i dą. Jai baigus kalbėti, apkabino 
Rimutę ir karštai, karštai iš
bučiavo. J. p.

! ŠVENTINS SEMINARIJOS 
RŪMUS

Chicagos kardinolas Albert 
Meyer pašventins naujus Quig- 
ley pradedamosios seminarijos 
rūmus, 7740 S. Western av., 
rūgs. 13 d. Rūmų pastatymas 
kainavo 3.5 mil. dolerių. Juose 
mokosi per 900 klierikų.

PENKI APDEGĖ SPROGIME

Penki vyrai, dirbę tuščiame 
anglies bunkeryje prie Common 
wealth Edison kompanijos Ham 
monde, Chicagos priemiestyje, 
smarkiai apdegė, kai įvyko 
sprogimas ir gaisras. Manoma, 
kad sprogimas įvykęs dėl bun
keryje esančių anglies dulkių.

Mažieji piknikautojai Draugo 
išvažiavime keliauja traukinėliu.

UIIIIIIII lllllllllllllllllllllllllllllllllllll

LIETUVA
Ten, kur gražios upės teka, 
Giesmininkai paukščiai šneka; 
Žiedo taurė, tartum akis,
Tai Lietuva braingi šalis. 
Myliu tave kanklių aiduos, 
Nepamiršiu tavo kalbos!
Tu man esi sielos dalis,
O Lietuva, brangi šalis!

• Birutė Paliulytė

Jonas Minelga

KAI UŽAUGSIU

Daug amžių tėvynę 
Mūs protėviai gynė. 
Tada Lietuva 
Gyveno laisva. 
Trimitai nutilo,
Nei kanklės vaidilų 
Nešaukia karių, 
Vaduot paneriu. 
Maimyt, kai užaugsiu, 
Už Lietuvą trauksiu 
Kovon. Viens-du-trys, 
Šalin kraugerys! 
Tratės šautuvėliai — 
Prie Baltijos vėliai, 
Trispalvė plazdės 
Ir dainf.'s aidės.

KUPRANUGARIS

Atostogos — poilsio laikas. 
Visi stengiasi kur nors išva
žiuoti. Vaikai mėgsta aplanky
ti zoologijos sodus. Kas metai 
matom tuos pačius gyvulius ir 
gėles, bet niekada nenusibosta. 
Įdomiausias gyvulys šiais me
tais man atrodė kupranugaris. 
Paskaitęs keliose knygose štai 
ką apie jį sužinojau.

Kupranugaris atrodo paten
kintas juo gimęs. Lyg didžiuo
jasi kaklą išrietęs ir kupras pa
statęs. Išrodo, kad jis pats sa
vimi tik užimtas, o kita kuo vi
sai nesidomi. Savo kuprose jis 
nei vandens, nei maisto nelaiko. 
Tos kupros tai vien taukai. 
Gyvena dykumose ir prie tų są
lygų gerai prisitaiko. Jo akių 
vokai labai ploni. Kai užsimer
kia vis dar gali matyti. Tokie 
vokai apsaugoja jų akis nuo 
smėlio, kada vėjas pradeda jį 
pustyti. Jie yra labai ištver
mingi. Neėdę ir negėrę gali bū
ti visą savaitę ir daugiau.

Dar prieš Kristaus gimimą 
žmonės naudojo kupranugarius 
sunkioms naštoms nešti. Jie 
yra ir dabar labai reikalingi. 
Atrodo, dar ilgai bus reikalin
gi, nes dar nėra pagaminta nei 
išrasta tokia mašina, kuri ga
lėtų važiuoti dykuma. Dykumo
mis žmonės keliauja tik kupra
nugariais. Gintautas Šukelis




