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JAV prezidentas nori pašaukti 150,000 atsarginiu
Kennedy paprašė Kongresą 

daugiau teisių
WASHINGTON, D.C. — Pre

zidentas Kennedy vakar papra
šė Kongresą suteikti jam teisę, 
kad jis galėtų pašaukti 150,000 
atsarginių į karinę tarnybą. Pra 
šymo priežastis: pablogėjusi 
tarptautinė padėtis.

Tai jis kalbėjo abiejų partijų 
kongresiniams vadams antra
dienį. Tą pačią dieną buvo mi
nima Kuba ir kalbama apie ten 
esančius sovietų “technikus”.

Prezidentas Kennedy kalbėjo 
apie bendrąją tarptautinę si
tuaciją. Gi vėliau paklaustas 
korespondentų, ar tai visa da
roma Kubai sutvarkyti, JAV

TRUMPAI IŠ VISUR
— Alžirijoje kovos sustabdy

tos, bet kariniai daliniai stovi 
savo pozicijose.

— JAV viceprezidentas John
son vakar iš Romos išvyko na
mo.

— Britanijos amatų unijų fe
deracijos kongresas vakar nu
tarė, kad JAV povandeninis lai 
vas Polaris turi išplaukti iš An
glijos vandenų. Tačiau buvo ir 
kitas pasiūlymas: Britanija turi 
sunaikinti visus atominius gink 
lūs, bet šis pasiūlymas buvo 
atmestas.

— Naujai atvykę komunistai 
specialistai stato sviedinių ug
niavietes (bazes) Kuboje. Tie 
sviediniai galės pasiekti už 400 
mylių taikinį.

— Rusai kareiviai apšaudė 
JAV karinį automobilį Rytų 
Vokietijoje. Automobilyje buvo 
JAV kariniai ryšininkai, palaikę 
santykius su Sovietų armija. Ap 
šaudymas įvyko sekmadienį, a- 
pie įvykį pranešta ketvirtadie
nį, o vakar pradėta daugiau 
kalbėti apie šį įvykį.

— Senatas užvakar patvirti
no 59 balsais (prieš 24) mokės 
čių peržiūrėjimo įstatymo pro
jektą.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės paskyrė per Jungtines 
Tautas 50 milijonų dolerių (va
liuta ir maistu) vargingiems 
kraštams, gi Sovietų Sąjunga 
nedavė nė kapeikos.

— Sovietų šnipas dr. Robert 
Soblen, paėmęs užvakar nuodų 
prieš vežant į Pan American 
Airways sprausminį lėktuvą, 
dar buvo ligoninėje, netoli Lon 
dono, be sąmonės. Buvo norima 
šį šnipą grąžinti į Ameriką, kur 
jis turi būti kalėjime iki gyvos 
galvos.

— Bolivijoje nepasisekė ka
riškiams sukilimas prieš vyriau
sybę.

prezidentas atsakė: “Patys sprę 
skite”.

Senate ir Atstovų Rūmuose 
respublikonų vadai ragino vi
sus amerikiečius vieningai stoti 
prieš Sovietų Sąjungos grėsmę 
Kuboje.

Senatorius Humphrey pareiš
kė, jog mes negalime veikti vien 
tik Kuboje, nes mūsų veikimas 
tenai bus jaučiamas ir kitur.

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

— JAV helikopteriai nuvežė 
gydytojų, mediciniškos pagal
bos ir kitų daiktų į Iraną, nu- 
kentėjusį žemės drebėjimo me
tu. 200 JAV kareivių jau pasta
tė ten lauko ligoninę.

— 17-kos valstybių atstovų 
nusiginklavimo konferencija Ge
nevoje atidėta iki lapkričio 12 
dienos. Vakar Arthur Dean iš
skrido į Washingtoną. Kancleris Adenaueris

LIETUVIS PRELATAS PALYDĖJO JAV VICEPREZIDENTĄ 
PAS POPIEŽIŲ JONĄ XXIII

KALENDORIUS

Rugsėjo 8 d.: Švč. Marijos 
gimimas; Tautos šventė.

Rugsėjo 9 d.: 13 sekm. po 
Sekminių, Vylius, Ramunė.

Rugsėjo 10 d.: šv. Mikalojus 
Tolent., Vargūnas.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— galimas lietus, apie 70 laips
nių; rytoj — vėsiau.

Saulė teka 6:22, leidžias 7:04.

Prezidentas Kennedy

PET konferencija - 
rugsėjo 18 dieną

NEW YORKAS, — Devintoji 
Pavergtųjų Europos Tautų se
sija atidaroma New Yorke rug
sėjo 18 dieną, tuo pačiu metu 
pradedant ir rudeninę Jungtinių 
Tautų visumos susirinkimą. PE 
T sesijai numatyta plati progra 
ma. Šiais metais neįvykstant 
specialiai PET sesijai Europoje, 
tokia sesija numatyta sukviesti 
kitų metų pavasarį.

Rugsėjo 17 - 26 d.d. Strasbur- 
go mieste įvyks ir Europos Ta
rybos posėdžiai.

Adenauerio ir de Gaulle 
jungtinis pareiškimas

BONNA. — Vakarų Vokieti
jos kancleris ir Prancūzijos pre 
zidentas de Gaulle vakar Bon- 
noje paskelbė jungtinį komuni
katą, kuriame pabrėžta: mūsų 
draugiškumas yra tikras ir jis 
tęsis; mes sustiprinsime tarp 
mūsų kraštų bendradarbiavimą; 
jų ateitis yra sėkmingame jung 
tinės Europos išvystyme.

Abu valstybininkai tikisi, jog 
Anglijos įsijungimas į Europos 
Ekonominę Bendruomenę grei
tai bus išspręstas.

Prezidentas de Gaulle

Argentina paleido Kongresą
Paskelbti nauji visuotiniai rinkimai

BUENOS AIRES, Argentina. 
— Argentinos kongresas, nete
kęs kvorumo kariškiams priver
tus panaikinti kovo 18 dienos 
rinkimus, buvo paleistas.

Prezidentas Jose Maria Gui- 
do užvakar paleido kongresą ir 
įsakė naujus rinkimus — pre
zidento, viceprezidento ir kon
greso — 1963 metų spalio 27 d.

raščiai dar kartą pakartojo, jog 
armijos perversmas dar tebesąs 
neišvengiamas.

Nehru nevyks į 
raudonąją Kiniją

NEW DELHI, Indija. — Mi
nisteris pirmininkas Nehru už
vakar pareiškė, jog nėra klau- 

___________ simo dėl jo vykimo į komunisti-
Ttalni ieicnhpnfl rakiu I Gmd° *Sake kongresui vyktl nę Kiniją, kad ten būtų apsvars liaiai JSIgauena žaislą atostogų praėjusį gegužės mė-
BARI, Italija. — Italai įsive- nesi> dviem mėnesiam praslin

kus po nuvertimo prezidento 
Frondizi ir instaliacijos Guido.
Armija pasipriešino buvusio dik 
tatoriaus Perono šalininkų lai
mėjimui rinkimuose. Perono ša
lininkams buvo užtrenktos du- tas”, __'atsakė jis
rys į gubernatorius ir kongre
so rūmus.

žė žaislų $6,400,000 vertės pra
ėjusiais metais. Daugiausia iš 
Vakarų Vokietijos ir Japonijos 
atsigabeno žaislų.

Taylor Tolimuose 
Rytuose

SEOUL, Korėja. — Gen. 
Maxwell D. Taylor, naujas JAV 
jungtinių štabų viršininkas, at
vyko rugsėjo 5 dieną į Korėją 
trijų dienų vizito, keliaudamas 
Tolimuose Rytuose susipažini
mo reikalu.

— Prancūzijos prez. de Gaul
le vakar Vokietijoje pareiškė, 
jog jis nori, kad abi valstybės 
draugiškai gyventų.

tyta kinų karinė veikla Ladakh 
srityje.

Jis buvo paklaustas parlamen 
te, ar jis pakviestas kinų vy
riausybės.

“Nei formaliai, nei neoficia
liai, kiek atsimenu, nesu kvies-

Potvyniai pasiėmė 22 
TUNISAS, Tunisija. — Pot- 

Guido pakartojo, kad jis pasi- i vyniuose Stat apylinkėje, 120 
trauks iš prezidento pareigų mylių pietuose nuo Tuniso, ma- 
1964 metų balandžio 30 d. “Na- žiausiai 22 asmenys žuvo ar
cionalinė vyriausybė pilnai su
tampa su išlaisvinimo revoliuci
jos idealais”, — pasakė jis.

Ekonomijos ministeris Aivaro 
Alsogaray, kritikuojąs karines 
frakcijas (klikas), norinčias po 
litinių galių, vėl ragino remti 
Guidą. Tačiau Argentinos laik-

dingo.

AREŠTAI PAVERGTOJE LIETUVOJE
MASKVA. — Aštuoniolika 

asmenų areštuota pavergtoje 
Lietuvoje dėl bendradarbiavimo 
su nacių armija kąro metu. De
šimt vyrų, dalyvavo baudžia
muose daliniuose, kurie nužu
dę 50,000 asmenų Lietuvoje ir 
Gudijoje. Astuoni kiti buvo ka
riais dalinių, kurie nužudę dau
giau kaip 20,000 asmenų Lietu
voje. Apie tai pranešė “Chica
go Daily Tribūne” vakar.

JAV paskola Fortnozai
TAIPEI, Formoza. — Jung

tinės Amerikos Valstybės davė 
nacionalinei Kinijai $1,250,000 
paskolą išplėsti profesinėms ir 
aukštesnėms mokykloms. Pas
kola bus grąžinta daugiau kaip 
per 10 metų.

Žmogui nėra didesnio turto, 
kaip teisinga mintis. — Sofoklis

VATIKANAS. — JAV vice
prezidentas Johnson vakar ture 
jo privačią audienciją pas po
piežių Joną XXIII, baigdamas 
savo kelionę šešiose valstybėse 
Viduržemyje ir Vidurio Rytuo
se.

Viceprezidentas, jo žmona ir 
jų 18 metų duktė, Lynda Bird 
atvažiavo automobiliu į Vatika
ną.

JAV viceprezidentas Johnson ir jo šeima audiencijoje 
pas Šv. Tėvą

Cronin iš Bostono ir lietuvio kupijoje yra aštuonios parapi- 
prelato Povilo Marcinkaus iš jos ir turi 15,775 katalikų iš 
Cicero, III.

Nauja vyskupija 
Aliaskoje

Viceprezidentas,

ROMA. — Popiežius Jonas 
XXIII pakeitė Aliaskoje misijos 
apylinkės statusą į pirmąją ten 
vyskupiją — Fairbanks diecezi
ją. Šv. Tėvas rugsėjo 5 d. pas- 

krikščionių j kyrg Francis Glceson pirmuoju
bažnyčios narys, įteikė popie- Ahaskos vyskupu. Aliaska bu- 
žiui mažą Telstar modelį, Ame- v0 apaštališkas vikariatas. Vys-
rikos komunikacijos satelitą, ir 
įrėmuotus JAV Geografijos 
draugijos žemėlapius.

Popiežius davė Johnsonui sa
vo pontifikavimo medalius — 
auksinį, sidabrinį ir bronzinį — 
ir Rafaelio kūrinių knygą.

Popiežius įteikė Mrs. John
son keturius tomus meno kny
gų. Lynda Bird gavo Vatikano 
pinigų kolekciją.

Johnsonai buvo sutikti prie 
Vatikano vartų dviejų amerikie
čių pareigūnų, dirbančių Vatika
no sekretoriate, prelato Daniel

Celebrezze nominuotas 
į JAV komitetą

kūpąs Gleeson buvo tituliariniu 
vyskupu nuo 1948 metų ir da
bar tampa pilnu ganytoju.

Vyskupas Gleeson, 67 metų 
amžiaus, jėzuitas, yra gimęs 
Carrollton’e, Mo. Fairbanks vys

81,000 gyventojų.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės lapkričio mėnesį pašauks 
4,000 naujokų į karinę tarnybą, 
toks pat skaičius kaip spalio 
mėnesį, bet mažesnis 1,000 vy
rų negu rugpiūčio ir liepos mėn.

— Šen. Ifomer Capehart (R., 
Ind.) užvakar pareiškė, jog rei
kia imtis griežtų priemonių, kad 
būtų išvengta komunistų vieš
patavimo Kuboje.

__ Prancūzų vidaus reikalų
ministerija vakar pranešė, jog 
keli asmenys areštuoti, kurie 
norėję nužudyti prezidentą de 
Gaulle, kai jis neseniai važiavo 
netoli Paryžiaus.

„Šnipai" pavergtoje Latvijoje
Kalba, kaip veikia šnipai

MASKVA. — Pasak “Tass” 
agentūros rugsėjo 5 d. praneši
mo, naujas dokumentinis fil
mas: “Juodajame kelyje” paro
doma užsienio šnipų lavinimas

rių ribos gyvenąs pasaulis pa
sidarė neryžtingas dėl nuolati
nio reikalo ką nors vis iš nau
jo pradėti, vis stiprintis, delsti, 

ir jų veikla. Sovietų spaudos kejstį įtampą. Persikrovimas bū
agentūra pranešė, jog vienoje na iabai įvairus. Labiausiai vi-

WASHINGTON, D.C. — An- scenoje apibūdinama Amerikos suotinis jo pasireiškimas yra
thony J. Celebrezze, sveikatos, šnipų veikla sovietinėje 
švietimo ir gerovės sekretorius, vergtoje) Latvijoje, 
nominuotas prezidento Kcnne-
džio į Lygių progų komitetą 
nariu. Celebrezze pakeičia A.
Ribicoffą, savo pirmtaką, kuris 
yra demokratų nominuotas į 
JAV senatorius iš Connecticut.

Goldwater siūlo U-2 
skridimus

TACOMA, Wash. — Senato
rius Barry Goldwater rugsėjo 
5 dieną pareiškė, jog Jungti
nės Amerikos Valstybės turėtų

Irako armija
BAGDADAS, Irakas. — Ira

kiečių armijos delegacija sekan 
tį pirmadienį išvyksta į Sovie
tų Sąjungą stebėti raudonosios 
armijos pratimus (manevrus).

Politikos lauke 
pasižvalgius

— Baimė — pagrindinė prie
monė Vakarams įveikti. Pasi-

(Pa_ baimė, tai mes ir matome, kad 
j sovietinė propaganda didžiules 
Į pastangas deda baimei kelti ir 
vis didinti. Kur baimė neduoda 
vaisių, ten dažnai paveikia pyk
tis ir apmaudo išliejimas. Vaka 
rų politikų ir viešosios nuomo
nės laikysena tegali tik stiprinti 
Pavlovo politinių mokinių įsiti
kinimą, kad čia jie turi reikalo 
su panašiais šunų poelgiais, ku
rių reagavimas gali būti tvar
komas pagal jų valią, jeigu tik 
duodama pakankamai laiko ir 
teisingomis dozėmis didinamas

atnaujinti U-2 skridimus virš naudodamas palyginimui rusų
Sovietų Sąjungos. “Aš manau, 
jog keli U-2 skridimai daugiau 
pasakytų” — pareiškė jis spau 
dos konferencijoje. “Šnipinėki- 
me juos (rusus); jie šnipinėja 
mus”.

biologo Pavlovo gyvulių įgūdžių 
dresūros lavinimo metodais, 
šveicarų “Neue Zuercher Zei— 
ung” rašo:

“Lyg Pavlovo šunes, už ko
munistinių koncentracijos lage-

NAUJI SUVARŽYMAI PAVERGTOJE LIETUVOJE
Komisaro Rugieniaus potvarkiai — Vaikams uždrausta 

tarnauti mišioms

CHICAGO. — Kulto komisa
ro Rugieniaus kontrolė Lietuvo
je paskutiniu metu žymiai iš
plėsta. Kaip z iš Berlyno prane
ša Chicagos laikraštis “The 
New World”, kulto komisaro 
leidimas dabar reikalingas net 
kunigui vykti į kaimyninės pa
rapijos atlaidus. Rugienius pri
vertė Panevėžio diecezijos apaš
tališkąjį administratorių vysk. 
Julijoną Steponavičių pasitrauk 
ti. Kai Šv. Sostas jo vieton pas 
kyrė kanauninką Povilą Šidlaus 
ką, komisaras Rugienius jį iš
trėmė į Merkinę.

Komisaras Rugienius pradėjo

kliudyti teisėtus kunigų pasky
rimus į parapijas ir ėmė skirti 
kitus, kuriuos jis laiko būsiant 
palankesniais raudonajam reži
mui. Tačiau jo skiriamieji nesu
tiko naujų pareigų apimti, ir 
taip eilė parapijų palieka be 
pastovaus kunigo.

Komisaras Rugienius paskel
bė potvarkį, kad kunigas, vyks
tąs laikyti pamaldų į kitą para
piją, privalo gauti jo įstaigos 
leidimą. Tie suvaržymai taikomi 
prieš didesnius atlaidus tokiose 
žymesnėse vietose, kaip Žemai 
čių Kalvarija ar Šiluva.

Kliudydami atlaidus, okupan

tai visų pirma neduoda susisie
kimo priemonių su atlaidų vie
tomis. Kai žmonės keliauna pės 
ti, sustabdo juos, tikrina doku
mentus, daro kratas neva kovai 
prieš spekuliaciją. Susilaukia 
sunkumų ir tie parapiečiai, ku
rie lanko kunigus arba priima 
jų apsilankymą.

Vaikams uždrausta tarnauti 
mišioms. Tačiau žmonės reli
ginių tradicijų laikosi, nežiūrint 
apsunkinimų, ir okupantų spau
da dejuoja, kad esą sunku “su
draskyti ' religinius voratin
klius”.

krūvis”.

Didžiosios mintys, kaip didieji 
medžiai, lėtai auga ir daug laiko 
trunka, kol pasirodo jų stiprumas, 
grožis bei nauda.

Vysk. Pr. Būčys

Sunkiai dirba — Ar buvęs au
tomobilių gamintojas išrinktas 
Michigan gubernatorium, dar vis 
yra klausimas, bet jis nori įlipti 
į tą postą. Nuotraukoje parodyta, 
kaip jis leidžiasi žemyn gaisrinin
kų stiebu Hamtramck’e, Detroito 
priemiestyje, medžiodamas ugnia
gesių balsus. (UPI)



' nybės sekretorius, mano pasą 
vartydamas.

Ar galėtum įrodyti, kad su 
Sovietų Sąjunga ir Jugoslavija 
niekada nieko bendro neturė
jai, neturi ir neturėsi?

— Koks čia klausimas, ame
rikonas esmi, pone?! — atsa- 

j kiau.
į ' — Kodėl nori Albanijon?
I — Įdomu pamatyti Jūsų kal- 
■ nuotą kraštą, jūsų ožkas, asi- 
j lūs ir avis, — kaž ką panašaus 
1 atsakiau.

— Hm! Ar pasižadėtum apie 
I Albaniją niekam nieko nepasa
koti ir spaudoj nerašyti?

— Pa! — nedvejodamas at
sakiau. — Nebent tik žmonai 
ir vaikams tesakyčiau, kad ska
ni albanų alyvoj kepta, Adrijoj 
sugaudyta žuvis su česnakais.

Dar kaž ką klausė, bet aš 
nelabai padoriai jam atsakinė
jau. Tokie nelaukti, egzotiški 
tie jo klausimai.

— Ar gausiu vizą, ar negau
siu? — pagaliau nekantrauda-

2 DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. rugsėjo mėn. 8 d.

~ KATALIKYBES TAKTIKA IR
IDEOLOGIJA SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Bolševiko informacija 

M. KRUPAVIČIUS

Sovietijoj pasirodė kolektyvi- ėjusį liberalizmą pasninkų sri- 
nis darbas, skirtas labiausiai ty, padauginimą mišių skaičiaus 
paplitusių Sovietų Sąjungoj “re dienoje, laikymą jų net vaka- 
liginių ideologijų formų” kriti- rais. Dažnai kunigai darą pa
kai. Lenkų bolševikų dvisavai- keitimų net kalendoriuje, per- 
tinis laikraštis Faktai ir mintys keldami bažnytines šventes į 
(Fakty i Mysli) 1962 m. rugp. nedarbo dienas valstybines 
15 d. nr. paduoda iš to rinkinio šventes, iškilmingas sukaktis 
Mčedlovo straipsnio ištraukų. ir k *^e daug dedą pastangų

Mčedlovas pradžioje tamsta-, kultui .. mprabanginti bažny-
tuoja, kad "Katalikų Bažnyčia “P”’““; C'“ ■paks.mal.ą.
„ ’ „ . . , . . sutelkia paveikslų ir skulptu-Sovietų S-goi susimodemmusi T ...
, . , J . rų. Lygiai taip pat rupinąsidviem kryptim: Pns taikymo ir j R. bažnytjnio meno lygį 
“prisiderinimo” prie siųdiemo _ muzikos ir giedojįmo. Mčed- 
mokslo laimėjimų, pirmoje gi Įovas konstatuoja, kad kaimų 
eilėj — moralinių mokslų, dog- bažnyčios iš miestų parsikvie- ! ............................. „.......... .......................................... ....... . ............... mas paklausiau.

Narų mokykloje Coronado. Calif., taip mokomi narai. Viršuj vy
ras šoka į dumbliną vandeni, o apačioj p :vaizduotas kaip jis at
rodo iš dumblo pakilęs.
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mų ir kulto praktikų pritaiky- j čiančios į savo pamaldas cho- 
mu prie esamų socialiniai-poli-i rų įr muzikinių ansamblių. Jie 
tinių sąlygų.” naudojasi taip pat naujoviško

mis technikos priemonėmis:
Ar tai tilt prisitaikymas?

Mčedlovo teigimu Sovietų Są-
mikrofonais, magnetofonais, 
garsintuvais ir tt. Į kunigo ir

jungos katalikų kunigai jau .1° asistos elgseną pamaldų me- 
nebe vadiną kolchozų “šėtono tu- esą,„įvesta “žymios teatra- 
išmislu” ir net pamoksluose pa hzacijos .
tarią juose dirlbti “sąžiningai ir Nors “daugelyje vietų kuni- 
pądoriai”. Katalikų kunigai taip gai savo ministrantams turį už 
pat heatkalbinėją jaunimo nuo patarnavimą mokėti” (Mčedlo- 
komunistinių “pionierių ir kom- vui tai argumentas įrodyti, 
jąhriimo organizacijų”, atvirkš- kad jaunimas šalinasi nuo Baž- 

-t-s-.rr.vv.c. o nvAincsl tačiau “rplitrinis tikė-

Laiškas iš Europos

SU BALKANAIS REIKIA 

KANTRYBĖS

DR. G. VA LANČIUS

— Gal gausi, gal negausi? 
Nežinau ką ir kada Tirana at
sakys.

Reiškia, turėčiau ilgai laukti? 
Gal mėnesį, gal du — atsakė. 
Duokš atgal mano pasą, — ne
pasakiau, bet beveik piktai pa
galvojau.

Enver Hodžos diplomatas il
gai dar žiūrinėjo ir skaitinėjo 
ką tik šviežiai įspaustą Jugos
lavijos vizą mano pase.

— Kiek ilgai užtruksi Jugos
lavijoj? — paklausė.

— Priklauso nuo jūsų, ar 
gausiu vizą. Jugoslaviją tik pra
važiuoti ir porą dienų joje pa
sižvalgyti tenoriu. Man įdomiau 
Albaniją ir Italiją. — Melavau 
susirietęs, kai pastebėjau jį lyg 
ir dvejojantį, duoti man vizą ar 
neduoti.

Buvo užėjusį didelė pagunda smalsumo jausmai maišėsi šir- 
pasibastyti po Balkanus, atseit dy. Bandyti ar nebandyti? Nu- 

SaTjte net°'oat7ri'rtėvams'sa- nyčios), tačiau “religinis tikė-1 nukeliauti į satelitus už uždan- tariau bent pasiteirauti Balka- 
vo vaikus rašydinti į jas, tik jhnas ir ryšys su bažnytine or- j gos. Neutralioje Vienoje jie nų kraštų atstovybėse. Vienur 
įgrasiną, kad, būdami tų orga- ganizacija tam tikroj visuome- j gausiai atstovaujami, gyvai re- i asmeniškai nuvykau, kitur tele- 
nizacijų nariais, “neužmirštų nės daly laikosi”. Mčedlovo, klamuojasi, traukia turistus j fonu skambinau. Atseit, “kupiš 
Bažnyčios” manymu, tai laikosi tik dėlto, kaip niekur nieko. Jiems reikia ne kupiš, patargavac možno”

Katalikų Bažnyčia toliau ra- kad silpnai varoma ateistiniai I valiutos. O ir nori tariamai ne- (perki neperki, pasiderėti ga- 
šo Mčedlovas “prezentuojasi -komunistinė propaganda. Tai įkaltą politinį veidą parodyti, i Įima). Visi mandagiai kalbėjosi,
vienintele moralės atspara ir gy- yra taisyklė, rašo Mčedlovas, pademonstruoti pasikeitimus ge- žadėjo ir nesakė, kad negalima,
nėja” kartu dėdama pastangų t6?’ v^etos partinės, j ron pUS£n jr taip toliau. Yra! Tik rumunai tesakė turį dar
sudaryti blogiausiai atmosferai tarybines, švietimo, jaunimo į viliojanti ir neperbrangi proga j valstybinės turizmo įstaigos

— -- - - — - - orsanizacnos savo vei la ir į a“! vįsaį patogiu sovietų laivu pa-' centro Bukarešte atsiklausti, ar
daryti įdomią kelionę Dunojum ! atitinkamą laiką turės jie ati- ( PaPraš§s mane luktelti.

Netrukus grįžo ir atiduoda-
Riai ra.msixn i į iih.zui v litii«.i - jlc-j _ , - ...._ . _ . z, ..... . .

kalbą, kad ateistai esą

— Mister so ir so — išėjoapie “bedievius”. Kunigai pa- & b •r-,-- * • yisai patogiu sovietų laivu pa-! centro Bukarešte atsiklausti, ar
moksluose ir privačiuose pasi- įdomią kelionę Dunojum atitinkamą laiką turės jie ati-
kalbėjimuose su tikinčiaisiais . . V’ . ... . iš Vienos iki pat Izmailos prie | tinkamą ir laisvą palydovą man

amo- m ai i Odesos ar 'bent iki Giurgiu. Iš nuo sienos “paimti” ir paskui mas man pasą patarinėjo. Esą,
čia tik 35 km. iki Rumunijos iki sienos'“palydėti”. Tokia esan į daug paprasčiau ir greičiau bū- 
sostinės Bukarešto, iš kur trau- ti tvarka, — “angelas sargas” , šią, jei aš ant Jugoslavijos - Al- 
kiniu galėtum grįžti. Geležinke- privalomas. Čekai, vengrai ir ; banijos sienos prašyčiau įvažia- 
liais Balkanuose labai pigu, y- bulgarai apie panašius rezervus ’ vimo leidimo. Iš pasienio leng- 
pač Jugoslavijoj. Laivas po ke- nieko neminėjo, bet ir į klausi- va telefonu Tiraną pasiekti, sa
lėtą valandų stoviniuoja slo- mą, kaip ilgai vizos reikės lauk I ko, gal tik 4-5 dienas laukti te- 
vakų Bratislave, vengrų Buda- ti, nieko tikro neatsakė. Tik į reiktų, 
pešte, jugoslavų Beograde, o jugoslavai aiškiai pasakė: šian

ralūs žmonės”. Karts nuo kar
to jie skirią pamaldas už atsi
vertimą nusidėjėlių ir “iškly
dusių ateistų”.

Autorius prikiša Katalikų 
Bažnyčiai pastangas išlaikyti 
“nacionalistinesnuotaikas”. Ypa 
tingai tuo pas! reiškią vakarų 
respublikų kunigai — Lietuvos, i 
Latvijos ir Gudijos. Čia jie sa
ve laiką savų tautų “tautinių i 
interesų gynėjais”. į

Mčedlovo pasakojimu kai ku
rių kunigų tarpe pastebima pa 
žiūrų liberalizacija, bet bendrai 
kunigija, ypač kaimų, nesisku
binanti skirtis su savo tradici
nėmis pažiūromis. Autorius 
prie tokių konservatizmo reiš
kinių skiria “stebuklų ir šven
tųjų vietų” kultą. Atsirandą ir 
visai naujų religinių prietarų. 
Iš jų išvardina tik “šv. Juozą-, 
po Darbininko” kultą. Vakarų 
respublikų kunigai net platiną 
proklamaciją, kuri kalbėjusi 
apie “pirmosios gegužės šventę 
iy;;.šv. Juozapo dailidės šventę 
ir raginusi sekti jo pavyzdžių”, j

Kunigai padedą tikintiesiems
l i.:“,J

Diūkdami savo ganytojavimo I 
darbą Sovietų Sąjungos katali- . 
kų kunigai stengiasi pirmiausia 
susirišti su tais žmonėmis, ku- j 
rie turi kokių medžiaginių ar . 
kitokių gyvenimo sunkumų. Jie | 
skubą su savo “paguodos” žo
džiu pas vienišą motiną, našlę, ! 
našlaitę, ligonį, net paremią j 
juos medžiagiškai, stengdamie- ! 
si tuo . pat metu savo globoja
muosius surišti su bažnytine 
institucija ir ideologija. Jie 
veržiasi su savo “religinėmis ] 
paslaugomis į privačius namus 
(krikštynas, laidotuves), o kas 
įdomiausia, pasitaiką atsitiki
mų, kai jie suorganizuoją iš
pirkimą iš knygynų, ateistiškų 
knygų.”

Mčedlovas toliau kalba apie 
Katalikų Bažnyčios vidaus gy
venimą. Jie ten mato toli nu-

liginė organizacija.’

Važiuoju Jugoslavijonbulgarų Sofiją galėtum grįžda- dien paduok vizai gauti anketą, 
mas sausu keliu aplankyti. rytoj atsiimk vizą.

_ . , Negalėdamas gaišti savaitęPasiruosimas kelionei i , . , .ar dvi, gal net ilgiau, su vizo- .................
Taip man dėstė ir kalbino A- mis, o ir laivas tik kartą savai- , ab. .1JOS1 i aat sav^s di‘ 

merican Express Vienoje tar- tėję teplaukia, nuo šios viliojan ' 6 lai svar i°s po 1 mes atsa- 
nautojas. Jie net turi to sovie- į čios ir kartu gąsdinančios ke- °my eS' am uv0 au§U) kad 
tiško laivo atstovybę, kad ame- lionės turėjau atsisakyti, 
rikonus suinteresuotų. Plaukti!
tai plaukti, bet kaip su vizomis, I Į Albaniją — negalima 
kurios būtinos keliaujant į bet
kurį Balkanų kraštą, net ir tuo | Sužinojęs, kad ir Albanija ne 
atveju, jei iš laivo į krantą pa-, senai atidarė pilną savo atsto- 
kely neišliptum. Mes padedame vybę Vienoje, kai kada ir kai 
vizas gauti, bet tai jau pačių kam net vizas duodą, pabandy- 
turistų reikalas. Gali vizą gau- siu — pagalvojau, flors Bal
ti, gali ir negauti. Kai kam kanų dalį, jugoslavus ir skipe-

Padėkojau ir išėjau. Viskas 
aišku. Reiškia, jaunas diploma-

Dieve saugok, nebūčiau koks 
chruščiovinis ar titoistinis žur
nalistas ar net agentas. Geriau 
ant kitų nustumti, kam rizi
kuoti.

tenka ir ilgiau palaukti, 
aiškino AE pareigūnas.

pa-

Nieko jam nesakiau apie są
jūdy Rusk, Marshall, Mo., rodo Vo “achilinę kulnį”, o tik tepa

tarus, aplankyčiau. Su pasta
raisiais pasikalbėjimas buvo itin 
įdomus.

Reiškia, esi amerikonas,

Su Balkanais reikia daug kan 
trybės, jie kalba visai kitokia, 
man negirdėta kalba, — mąs
čiau dar kartą žygiuodamas Bei 
grado ambasadon gauti žadė
tų informacijų apie devizas, 
muitus ir kitus niuansus, neži
nomus Vakaruose.

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

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

• Administracija dirba kas- s 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- ~ 
niais — 8:30 — 12:00. S
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formacijai. Žmonių daug, ypač , 
austrai važiuoja pigiai pavasa- i 
roti. Tarp šių dviejų kraštų, a- Į 
bu mat neutralūs, nėra jokių , 
vielų tvorų, nei sargybų bokš- ! 
tų. Nemaža vokiečių, čekų. Ita-j 
lai jugoslavišku lanku namo 
grįžta. Visiems septynias die
nas galiojanti tranzito viza te- > 
kaštuoja tik 26 austrų šilingai. 
(1 doleris).

Amer. Express kurjeris, ma-1 
čiau, krūvą amerikoniškų pasų ■ 
išsinešė, pusvalandį eilėj sto-1 
vinčių kantrybę bandęs. Ant 
sienų dideli Tito ir artistės Bi- 
serka Cvejic paveikslai. Krašto 
vaizdai, naujos elektrinės.

— Jugoslavijon galima tik Į 
1,500 dinarų įsivežti, ’ir tai tik 
nedidesniais kaip vienos šimti- į 
nės banknotais, — aiškino už 
nepermatomo stiklo pasislėpęs1 
informatorius. — Tas pat — 
išsivežti.

—i Bet tai juk tik 2 doleriai, 
ką aš veiksiu su jais, neužteks!

— Gali vežtis ir daugiau, — 
paaiškino, — bet perviršį pri
valu deponuoti prie sienos, mui-. 
tinėje. Gausi kvitą. O jeigu ne-' 
vėliau kaip po 60 dienų ir per j 
tą pačią muitinę grįši, gausi j 
atgal ir deponuotus dinarus. Vė 
liaų, — ne. Nebent iš Centrinio 
Valstybės Banko Belgrade gau
tum atitinkamą leidimą.

•— Ačiū, o kur ir kokią valiu
tą, kokiu kursu keičiate Jugos
lavijoj ?

— Visuose bankuose ir “Put- 
nik”, “Kompass” turizmo agen
tūrose. Rasite jas ir didesnėse 
gelžkelio stotyse, taipgi did- 
miesčių valstybiniuose viešbu
čiuose. Keičiami banknotai ir 
bankiniai čekiai, štai, visų šių 
kraštų valiutų, — parodė sąra
šą 13-kos kraštų.

Jame tebuvo tik kraštai su 
“kieta” valiuta, pradedant JAV, 
baigiant Švedija. Atseit, ir rub
lis “minkštas”, nors už dolerį 
brangesnis. Jis ten nekeičiamas. 
Už dolerį, atitinkamai ir už ki
tas valiutas, mokama 750 dina
rų, taigi turistams 25% bran- 

' giau. šiaip tik 600 dinarų. Aha, 
puiku. Negi sakysiesi žinąs, kad

Vėl eilėn stoti. Jų buvo trys.
auačia'yr^^^no^10 atrodė3 kad grojau, - na, man jau niekas j bet svetur gimęs? - teiravosi į Viena p^ams Padu^- kl^ 
jis būtų augęs iš abiejų galų. neišeis. Baimės ir avantiuriško antrasis ar trečiasis pasiunti- siimti, trecia ir noiausia___

PARAMA- MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖ

2515 West 69th Street......................Telef. RE 7-1731

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika

&ROH Brannvin Aquavit................. S3J3
Lgpft 1CE Liqueur ..................... 5th $3.75
GHATEAU Antoine GĮiampagne .... 5ih $l<98 
RI9GAD0RRA Imported Vermouth .. 5th $1.15
2ELLER SCHWARZE KATZ................. 5th $0.29
WURZBURGER Imp. Beer, 24—12 oz. hot, $7.95

Rugsėjo 6, 7, 8 dienomis

HILLS BROS. COFFEE.....................2 Sv. $1.15
GRYBŲ (kelmučiu) ..................... Kvorta $1.19
GRYBŲ (kelmučiu) dėžė .... 12 kvortų $12.89

Didelis pasirinkimas importuotų šokoladų, špro
tų, uogienių, įvairių silkių ir žuvų gaminių.

KAINOS — ŽEMOSI KVIEČIAME ĮSITIKINTI!

privatiniai Vienos bankai dvi
gubai, kartais trigubai moka.

— Beje, Tamsta saugok pini
gų keitimo kvitus, iš Jugoslavi
jos išvykstant jie reikalingi nu
statant kiek svetimos valiutos 
įsivežeį ir kiek išsiveži, — pa
aiškino, pabrėždamas, esą, gali 
vežtis kiek nori, tik turėsi pa
sirašyti deklaraciją įvažiuoda
mas.

Vėliau patyriau, kad tos de
klaracijos tik proforma, į užkul 
nius niekas nežiūri, pareiški
mams tiki. Sako, ir pigesnių 
dinarų žmonės vežasi susilasę 
visaip.

— Tik jau, meldžiamasis, vi
sus juos išleisk, nes Vakaruose 
niekur jų neiškelsi į kitą valiu
tą. Išleisk ir vakarinių valiutų 
metalinius pinigus per sienas 
važinėdamas. Pastarųjų bankai 
svetur taipgi nekeičia arba tik
tai žemu kursu.

Iš naujitelaitės, blizgančios 
pietinės Vienos stoties, Sekmi
nių išvakarėse, per Semmering, 
Brueck ir Graz, patraukiau į 
Jugoslavijos Mąrįboę, kada tai 
Austro - Vengrijai priklausiusį 
Marburgą.

PRIEVARTA RYTŲ VOKIE- 
r TIIOJE

Rytų Vokietijoje neleido nei 
vienam katalikų vyskupui iš
vykti į Vokietijos vyskupų kon 
ferencija, šaukiamą Fuldoje.

DAUG DELEGATŲ LITURGI- 
NkJE SAVAITĖJE

Šiemęt liturginė savaitė (buvo 
suorganizuota Seattle, Wash„ 
kur yra ir tarptautinė paroda. 
Delegatų susirinko arti 5,000.

STIRBIS FUEL GILS
Aliejus Virtuvei ir krosnims 
“Geresnė ir pigesnė alyva”

Tel. REmlock 4-6264 

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplewood Avė. 

Chicago 29, IU.

VISADA APSIRŪPINKITE MŪSŲ SKANIAIS TORTAIS, 
0 YPAČ PRADEDANT MOKSLO METUS

Cikagiečiams jau gerai yra žino
mas puikus Brighton Bakery Felikso 
Mackevičiaus gaminių skonis. Gyve
nantieji ne Chicagoje dabar taip pat 
gali apsirūpinti skaniais Brighton 
Bakery gaminiais: Raguoliu (Baum- 
kuchenu), lietuviškais biskvitais, įvai
rių skonių pyragaičiais, aguoninėm 
babkom, medauninkais, mazurkomis,
lietuviško skonio keksais, įvairiais tortais, aštuonių rūšių duona 
ir kitais gaminiais. Tuos visus gaminius BRIGHTON BAKERY 
pasiųs jumis paštu. Reikalaukite gaminių kainoraščio, iš kurio 
pasirinksite kas jums yra reikalinga, čikagiečiai gali vietoje (ke
pykloje) gauti jau pagamintą prancūzišką tešlą, iš kurios patys 
namie pasigamins sau pageidaujamus kepinius.G > \

BRIGHTON BAKERY

2457 West 46th Place 
Chicago 32, ISlinošs Telef. Virginia 7-1250

BRIGHTON BAKERY GAMINIŲ REIKALAUKITE 

VISOSE MAISTO KRAUTUVĖSE

-f



Praeities didybe —

PASKATA IŠEIVIJAI
SOVIETŲ KARIAI KUBOJE

Rusų karinis įsitvirtinimas Kuboje nepaprastai įtemps 
santykius tarp JAV ir Sovietų

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 na. rugsėjo mėn. 8 d.

Rimties valandėlei

Rugsėjo 8-toji yra istorinės 
Lietuvos didybės šventė. Tą 
dieną turėjo būti vainikuotas 
karaliumi Vytautas Didysis. 
Tai buvo ne tik šio didžiojo 
Lietuvos valdovo aukščiausios 
garbės ir valdžios iškilimas, 
bet ir tuometinės valstybės 
stiprumo ženklas. Ši diena tu
rėjo būti Lietuvos galybės ir 
didybės viršūnė, j kurią ir da
bartyje turi būti nukreiptos 
visų tautos vaikų akys. Tai 
tartum valstybinio idealo pri
minimas, kuris įprasmina da
barties kovas už tautinį išsilai 
kymą ir valstybinę nepriklau
somybę.

Senosios Lietuvos valstybės 
didvyriškos kovos už vienybę, 
už valstybinių ribų sustiprini
mą ir praplėtimą, už geresnę 
savųjų ateitį ir sąmoninimą 
tautiniuose baruose yra mūsų 
dabarties kovų pirmavaizdis.

Tauta nesusidaro trumpam 
laiko tarpsny, bet ji ir nesu
naikinama lengvomis priemo
nėmis. Tautos charakteris, tra 
dicijos, tautiniai troškimai atei 
na iš istorinių gelmių ir eina 
per daugelį kartų. Ir tai at
sispindi tos tautos žmonių bū
do bruožuose, kuriuos jie atsi
neša paveldėjimo keliu iš savo 
tėvų ir perduoda savo vai
kams. Gali kas užmiršti savo 
kalbą, gali atsižadėti savo tau 
tos siekimų, bet negreitai ga
li sunaikinti savyje tautinį cha 
rakterį, nes jis yra tapęs jau 
lyg ir prigimties dalele. Dėlto 
anų laikų didvyriškų kovų li
kučius mes jaučiame ir savy
je. Tik jau nuo mūsų priklau
so, ar mes tai mėginame palik 
ti pelenais užžarstyta ar nori
me nūnai sušvitėti tuo pačiu 
didvyrių karščiu, kuriuo degė 
mūsų senoliai, siekdami tau
tos tikslų.

*
Išeivija nėra pilna tautai. 

Tai yra tik tautos dalis, tau
tos atskala, kurioj dega praei
ties glūdumose įžiebta tautinė 
kibirkštis. Vieni tą kibirkštėlę 
gali įpūsti, kad ji išsivystytų 
į tautinį gaisrą, kiti — ją pa
mažu gesinti, kad ji taptų tik 
pelenais. Ir tai žymu ne tik 
mūsų išeiviškoje visuomenėje, 
tai kartojasi visų tautų išei
vijoje — išlieka stiprieji, ne- 
žinion pranyksta silpnieji, pa
virsdami tik trąša svetimai 
dirvai. Tuo tarpu stiprieji, iš
laikydami savo tautinį charak
terį, atiduoda didelį įnašą ir 
žmonijai, ir emigraciniam kraš
tui, nes jie yra sėkla, kuri 
dygsta ir daigina savas atža
las.

Tačiau nei savame krašte, 
nei išeivijoje nėra tik stip
riųjų atrankos. Su jais kartu 
būna ir silpnųjų, kurie pasi
duoda naujoms įtakoms be 
svarstymų ir sąmoningumo. 
Jie naudingi, kaip pilkieji ak
menėliai, tautinėje mozaikoje, 
jeigu išlaikomi prie savos bend

Spaudoje ir gyvenime

SLOGUS NEAPYKANTOS BALSAS
Esame jau keletą kartų akcen

tavę, kad neapykanta aptemdo 
protą ir akis. Tokių iš liberalų pu
sės atvejų yra jau ne vienas, ir 
svarbiausia, jog tie išsišokimai ro
do, kad lietuviškieji liberalai pa
neigia bet kokią laisvę, jie siekia 
vispusiškos diktatūros ir, kur ne
gali pasiekti — pasitraukia. Savo 
neapykantai išreikšti jie vartoja 
įvairius būdus, nebeatskirda.mi nei 
knygų, nei autorių, nei pagaliau 
nebepripažindami logikos.

Kas negarbiną, tas priešas
Keistą straipsnį išspausdino Vy

tautas Kavolis rugsėjo 1 d. “Nau
jienų” antrojoj daly. Tame be jo
kios logikos parašytame straips
nyje kalbama, kad dr. Jonas Gri
nius neturi teisės kalbėti Kultūros 
kongrese todėl, kad šis esąs pa
neigęs rašytojui moralinę teisę į 
jo asmeninį ieškojimą. Visame 
straipsnyje daroma užuomina, kad 
dr. J. Grinius negalįs kongrese kai 
beti, nes jis šokąs ant kapo. Ka
volis rašo:

“Dr. J. Griniaus asmenyje mes 
matome ir spektaklį laikraščiuose 
išgarbinto visuomenininko, dakta-

ruomenės. Tik tie sunyksta 
visiškai, kurie ant svetimo ke
lio leidžiasi mindžiojami sveti
mų kojų. Jie virsta smulkiu 
žvyru ir pranyksta žemės pur
ve, nepalikdami net žymių, 
kad kada nors yra buvę ir ką 
nors bendram reikalui nuvei
kę.

Pilkuosius akmenėlius reika
linga išlaikyti. O sumindžiotus 
į žemę smulkius žvyrelius gali
ma kai kada atrinkti, bet tai 
jau nėra nei lengva, nei visuo
met įmanoma. Juos kartais 
d ar gali prikelti tautos didy
bės priminimas, tos išblėsusios 
kibirkštėlės įžiebimas.

*
Dabarties painiavose, kurios 

reiškiasi tiek politiniame, tiek 
visuomeniniame, tiek net ir 
kultūriniame mūsų veiklos lau 
ke, mums reikalinga atkreipti 
didesnį dėmesį į savo didvy
rišką praeitį, į buvusią tautos 
didybę, kad iš jos galėtume 
pasimokyti ir ją savo veiklai 
pritaikyti.

Juk žinome, kad tik tada 
tauta pasiekė savo aukščiau
sio žydėjimo laipsnio, kai ji 
pajėgė vieningai siekti visos 
tautos tikslų, kai vienybės ženk 
lu buvo pažymėti jos troški
mai ir naudojamos priemonės. 
Su menkesnėmis priemonėmis, 
jei jos daugelio pečių ir širdžių 
remiamos, galima daugiau pa
siekti, nei kiekvienam renkan
tis savo kovos būdus ir savas 
tiems patiems tikslams siekti 
priemones. Užtat mūsoji išei
vija, sekanti savo senolių ko
vų laimėjimų būdus, turėtų 
kaip tik pirmoj eilėj atkreipti 
dėmesį į vieningą darbą ir vie
nas kito rėmimą.

Praeitis turi būti paskata 
išeivijai siekti aukščiausio tiks 
lo. Negalima smerkti privačios 
iniciatyvos, kuria kas nors sie
kiama bendram labui. Tačiau 
ir privati iiiiciatyva turėtų bū
ti derinama su bendrais reika
lais, neklausiant, kas ją pra
dėjo, bet kam ji yra naudinga. 
Gi tokie, kaip anais laikais 
svetur nusikreipę bajorai, ku
rie temano, kad tik jie vieni 
gali siekti tautos tikslų, tu
rėtų būti atmesti, nes jie pa
rodo, kad nesugeba nei tikro
vės įžvelgti, nei savo asmeni
nių reikaliukų bendram reika
lui paaukoti, nei siekti tų tiks 
lų, kuriems yra pašaukta išei- 
viškoji lietuvių dalis.

Lietuvos praeities didybė tu 
retų būti paskata mums siekti 
bendrųjų tautos tikslų, kovoti 
už Lietuvos laisvę, jos kultū
ros išlaikymą bei puoselėjimą 
ir išlaikyti bent didesniąją da
lį savų tautiečių prie lietuviš
ko kamieno, kad jie būtų nau
dingi ir savo tautai, ir visai 
žmonijai. Čia ir yra pagrindi
nė mūsų tautos didybės pri
siminimo prasmė, kartu ir mū
sų išeivijos veiklos įpareigo
jimas. Pr. Gt.

rizavusiosi humanistikoje, šokantį 
bizarišką išniekinimo šokį ant 
šviežiai supilto žmogaus — ne
svarbu šiuo atveju jo vardas, nors 
žinome jį visi — kapo”.

Keista Vyt. Kavolio logika. Ar
gi po autoriaus mirties jo veikalai 
jau nebegali būti vertinami, argi 
po autoriaus mirties visa, ką jis 
parašė, reikia priimti be jokio kri
tinio masto? Pagaliau, keisčiausia, 
kad Kavolis nemoka atskirti au
toriaus nuo jo kūrybos. Dr. Gri
nius rašė ne apie asmenį, o apie 
kūrybą ir tam jis yra kompeten
tingas. Argi vien todėl, kad dr. 
Grinius neįsijungia į to žuvusio ra
šytojo beatodairinį kultą, garbini
mą, jau yra nusikaltęs, lyg jam 
kiekvieną mirusį autorių garbinti 
būtų privalu, nepaisant kūrybinio 
palikimo.

Kas yra totalistai
V. Kavolis minėtame straipsny

je dr. Grinių vadina intelektualu, 
kuris ginkluotas kūju ir piautuvu. 
Kavolis kalba apie diktatūrą, mini 
komunistinius metodus ir įvairias

(Nukelta į 4 psl.)

Rugpiūčio 28 d. Maskva pas-1 
kelbė, kad Sovietai pradėjo ka
rinį tiekimą. Tą dieną į- 
vairių kraštų spaudoje buvo 
darytos užuominos, kad Sovie
tai esą pasiuntę 20 laivų į Ku-' 
bą ir išlaipinę apie o,000 karių. 
Associated Press atstovas Wil- 
liam L. Ryan pranešė, kad 16, 
000 uniformuotų Sovietų karių,• 
esą, išlaipinti Kuboje. Jis sam-i 
protauja: “JAV atsiduria rim
toje padėtyje. Nedarant atkir
čio, palaidojama Monroe doktn 
na... Berlyno ir Kubos klausi
mai anksčiau ar vėliau privers 
atsakyti, kada ir kur turės 
būti pravesta linija”.

JAV prezidentas rugpiūčio 29 
d. labai pakilia nuotaika panei
gė Sovietų karių iškeldinimą 
Kuboje, nes atvykėliai, esą, tech 
niški patarėjai. Jo žodžiais, ne
są jokių įrodymų, kad į salą 
vežamos raketos, nors ir Vals
tybės departamentas prisispy
ręs teigė. Monroe doktrina ir 
toliau liekanti gyva, kai Sovie
tų ir Kubos bendrame praneši
me iš Maskvos ji laikoma mi
rusia. Jis laiko klaida panau
doti šen. Homer Capehart, Už
sienio politikos komisijos nario 
patarimą pulti Kubą.

Rugsėjo 4 d. niršo JAV pre
zidentas, siautėjo senatoriai, o 
“toli numatantis” Valstybės de 
partamentas pasijuto esąs pa- 
klupdytas. Pirmą kartą JAV 
ryškiai išvydo trumparegiškos, 
neveiksmingos ir, švelniai ta
rus, neišmintingos užsienio poli
tikos išdavas.

Tiesioginė grėsmė JAV
JAV neatsakingo politinio žai 

dimo tarpsnis jau pasibaigė. 
Kiaulių įlankos aukos būtų se
niai pamirštos, jei ne virš 1,000 
belaisvių, kurie patyčiai pirkti 
ir parduoti. Havanos priemies
čio apšaudymas — neatsakin
gas veiksmas. Rugpiūčio 30 d. 
JAV karinio lėktuvo apšaudy
mas -- įrašytas jau užversta
me puslapyje. JAV staiga pasi
juto ypatingoje padėtyje. Ku
boje atvežtos raketos, pasie
kiančios taikinį už 400 mylių. 
Priešlėktuvinės apsaugos įren
gimai jau paruoštyje. Ginklų 
tiekimas vyksta didele sparta. 
Sekimo stotys įrengtos stebėti 
ne tik Kubos, bet ir karinio po
būdžio veiksmus Floridoj. Ku
bos kariuomenė ir milicija ap-

TIESA, KURIOS IEŠKOME
DR. J. MIKEL1ONIS

Kas gi gali manyti, kad materija pati atsirado, 
susitvarkė sau į tikslingus gamtos dėsnius, išsidirbo 
matematines formules su tobuliausiais apskaičiavi
mais, susiliejo sudėtingi atomai su gausingais savo 
satelitais, tarytum planetomis, ir pasidarė molekulės. 
Vienos — negyvos — iš jų susimetė į įvairius kūnus, 
susiformavo milijonai dangaus planetų, saulių, galak- 
sių ir taip susikūrė negyvoji medžiaga, — o kitos 
susibūrusios molekulės pavirto pačios į gyvas celes; 
spiečiai tokių celių įsispecializavo, į audinius sufor
muodami komplikuočiausius organus, kurie dirba dar 
komplikuotesnės vienokios ar kitokios gyvybės nau- 

i dai. Negyvoji medžiaga dabar davė maistą gyvajai, 
a pastaroji vėl savo kūnu maitino eventualiai kitą 
gyvųjų medžiagų, žodžiu, paprasta grandinė.

Mūsų žemė toliau apsigaubė atmosfera, apsisau
gojo stratosferiniais sluoksniais, tarytum buferiais 
(kuriuos astronautai dabar jau mato), kad apsaugotų 
savo gyvybę nuo netikėtų smūgių iš kitų seserų pla
netų. O saulė pasirūpino, kad ji šildytų gyvybę taip, 
kaip ji daro dabar ir lygiai atsistojo toj pačioj vietoj, 
kur ji yra dabar, nes, jeigu ji būtų per toli ar per 
arti, jos protekcijoj esanti gyvybė arba pavirstų į 
ledų, arba iškeptų, arba bent nebūtų tokia laiminga 
kaip dabar. Mėnuo taip pat atsidūrė reikiamoj vietoj, 
nes, per arti žemės būdamas, jis iššauktų tokius po
tvynius, kurie paskandintų visų gyvybę.

Taip viskas savaime tiksliai ir romantiškai su
sidėjo. Vėliau žemė pamačius, kad vienas jos ašigalis 
visą laiką šąla ir šaldo jame esančią gyvybę, pradė
jo reguliariai vartyti savo ašį tai į vieną tai į kitą

GEDIMINAS GALVA

ginkluojama naujausiais gink
lais. JAV karinė atspara Guan- 
taname praranda judėjimo lais
vę. Galimas dalykas, kad Ha
vana pradės amerikiečių įgulai 
daryti kliūtis ir nutrauks van
dens tiekimą,

Mažoji Kuba ima grasyti: jei 
JAV užpuls — žus. JAV prezi
dentas rugsėjo 4 d. pareiškime 
atšovė: JAV darys reikalingus 
žygius palaužti Kubos kėslus 
užpulti vakariečius.

Senatorių liudijimai
Jau minėtas šen. Homer E. 

Capehart rugpiūčio 27 d. pada
rė pareiškimą, kuris pasižymi 
istorine Romos senatorių išraiš
ka, lyg J. F. Kennedy būtų Ca- 
tilina. Jis klausia: “Ar dar il
gai prezidentas “tirs padėtį?” 
Ar jis lauks iki Kuboje rusų 
karių skaičius pasieks 100,000? 
Jau metas amerikiečių tautai 
pareikalauti prezidentą liautis 
“padėtį tirti” ir imtis JAV gin
ti”.

Šen. Frank Lausche, demokra 
tas, paskelbė saugumiečio pra
nešimą Congressional Record:

Vysk. V. Brizgys sveikina seselę Dorothea, gerinimo programos 
direktore, Šv. Kryžiaus ligoninėj baigus 339 lovų pristatymo dar
bus, kainavusius 9 mil. dol. Visuomenė moderniąją ligoninę galės 
apžiūrėti rugsėjo 16 d. 3—7 v. p. p. Nuotraukoj taip pat matyti 
sesuo Almarita, administratorė, dr. P. Brazis ir kūn. J. Stanke
vičius, ligoninės kapelionas.

“Sovietų siuntose Kubai užtikti 
sunkvežimiai, patrankos ir kiti 
ginklai. Rusų kariai aprengti 
tamsiai žalsvomis uniformomis, 
baltais šalmais, apginkluoti au
tomatiniais kulkosvaidžiais. Jie 
tvarkingi ir nepaprastai draus
mingi.” Jis daro išvadą, kad 
rusai atvyko į Kubą ne salos 
ginti, bet įsiveržti į Jamaiką ir 
Haitį. Ar tik tiek toli?

Šen. Alex. Wiley skatina im
tis priemonių sustabdyti Kubą 
apginkluoti. Jis nurodo, kad šio 
žygio turi imtis Amerikos vals
tybių organizacija, nors ir ži
no esantį tarpusavio nesutari
mą.

Sovietų tikslas
Sovietai 1960 m. tik žvalgėsi. 

Nuo 1961 m. balandžio mėn. 
ėmė protarpiais teikti Kubai 
būtinas gėrybes. Šį pavasarį 
Maskva apsisprendė Kubą rem
ti ne tik ūkiškai, bet ir parū
pinti ginklų bei taktinių kari
nių įrengimų. Praėjusį liepos 
mėn. didele sparta tiekė įvairias 
apsiginklavimo reikmenis. Rug-

(Nukelta į 4 psl.)

/pusę, kad abu jos ašigaliai ir juose esanti gyvybė bū- 
tų neužmiršta ir taip vienodai matytų saulę — taip 

, sukurdama vienodus metų laikus abiejuose savo pus- 
I rutuliuose. Ji pradėjo dargi suktis apie savo ašį, kad 
duotų gyvybei darbo ir poilsio laikų, vadinasi, dienų 
ir naktį. Kad pasitobulintų pati save ir savo gyvybę, 
sugalvojo dabar vandenį ir jo garavimą, lietų, van
denynus ir juose tekančias įvairiom kryptim sroves, 
kad šildytų visus žemynus; medžiams davė rasą ir vi
sur palaikė gyvybę. Vadinasi, visa saulės sistema su
sidėjo tiksliai taip, kad žemiškoji, o gal ir kitų 
jos planetų gyvybė, galėtų jaustis patogiai. Mažes
nius nepatogumus pavadino prisitaikymu, palikdama 
jį kiekvienos gyvybės sugebėjimui, bet apie tai vė
liau.

#

Šitaip prasmingai ir dėsningai susiklosčius negy
vai medžiagai, pažiūrėkime, kaip gudriai sugalvojo 
tvarkytis dabar gyvoji gamta.

Užaugo primityvūs augalai, gal vandenyje pir
miausiai, ir jiems buvo liūdna... tat sugalvojo pasi
žvalgyti, kas yra viršuj vandens. Čia jiems patiko,— 
augo vis aukštesni, įmantresni, pilni plėtotės ir pra
džioj nors nedrąsiai, lėtai, bet vėliau vis drąsiau lipo 
į žemynus. Jiems padėti čia pati žemė savaime atėjo 
vėl į pagalbą: pagimdė vabzdžius ir vėją, kad jų sėk
las išnešiotų po visą žemę. Taip ir buvo. Žemė pri
sipildė miškais, o medžiai ir margaspalvės gėlės atsi
lygindami davė grožį, gamino deguonį (tik dienos 
metu, kada gyvybei atsibudusiai iš miego kaip tik 
jo ir reikia), davė medų, o vabzdžiai vėl jų sėklas 

; nešiojo dar daugiau.
Praėjo kiek laiko ir vėl pradėjo liūsti miškai 

; turėdami tokį užuovėjį, kuriuo niekas nesinaudoja 
nė jų lapais niekas nesimaitina, — gailiai be naudos 

, jie krito žemėn supuvimui. Nepatiko ir mėnuliui, kad 
■ jo melsva nakties šviesa lieka neįvertinta, nei jo ga-

i lantiška traukos jėga, nei radiacija, nei gražiosios 
fazės nėra suprastos. Žemė šitai pamačiusi vėl kūrė 
gyvybę tolyn ir vis tobulesnę: augo ir dauginosi žu
vys vandeny, kirmėlės žemėj, gyvuliukai įvairiausių 
rūšių ir dideli gyvuliai milžinai, kol pagaliau per 
tūkstančius amžių išbujojo paskutinysis žemės sū
nus — žmogus — į dabartinį galiūną.

Bet ne viskas jau taip romantiškai pasiliko. At
sirado mėsėdžiai gyvuliai, jie rijo vienas kitą, narin- 
dami savo plėšrius dantis į kito kruviną kūną (neat
siliko ir žmogus!). Jau atrodė, kad žemės gyvybė vėl 
greit turės viena kitą sunaikinti, suryti: augalai bus 
nuterioti vegetarų, o pastarieji vėl bus sunaikinti 
grobuonių, o šie, netekę grobio, turės ir patys išnykti. 
Tokia turėjo būti logiška ir matematiška išvada.

Taip neatsitiko. Susikūrė vadinamos pusiausvy
ros dėsnis, kuris atrodo toks paprastas, bet iš esmės 
yra toks painus, kad ir išaiškinti viską nebūtų įma
noma. Mat, kokia gudri žemė! O kur vaismedžiai su 
gražiausiais, margiausiais ir skaniausiais vaisiais, uo
gomis, — tik imk, skink ir valgyk! O, kokie biznie
riai tie medžiai: jie žino, kad tokiu būdu jų sėkla bus 
išplatinta, — va, dėl ko jie konkuruoja taip savo vai
sių skoniu, grožiu ir patrauklumu.

Paimkime toliau bičių gyvenimą, organizuotus 
vienetus — kalnus skruzdėlių, paukščius ir ciklinį 
jų išskridimą su išaugintais vaikais, arba jų grįžimą 
į lizdus vaikų perėti, — ir taip grandinė be galo. 
Kokia ji nuostabi!..

Argi viskas galėjo taip tikrai iš nieko ir visai 
atsitiktinai, o ypač beprasmiškai susikurti?! Ar ne
matyti čia žmogaus protu tiesiog nesuprantama pras
mė ir didybė. Tik visiškas ignorantas gali neigti pa
saulio prasmę. Vadinasi, prasmė yra ir ji pati neatsi
rado iš savęs; prasmė yra didesnė ir svarbesnė už 
pačią gamtą ir taip komplikuotą gyvybę, kadangi 
pastarieji yra tik tos prasmės įrankis, josios dalis.

(Bus daugiau)

MALDA IŠ TIKĖJIMO
KUN. J. BUDZEIKA

Vienas ateistinių pažiūrų žmo
gus taip kalbėjo: “Mano bend
radarbiai meldžiasi, į bažnyčią 
einą, o aš nei melstis moku, nei 
bažnyčių lankau, bet gyvenu 
neblogiau už savo bendradar
bius. Jei dirbsi, tai ir be mal
dos turėsi. Jei nedirbsi, tai ir 
malda nieko nepadės”. Atrodo, 
kad šio netikinčio žmogaus pa
sakymas yra teisingas, nes vis
ką įsigyjame tik savo darbu ir 
pastangomis. Tikėjimas ir mal
da yra dvasiniai dalykai, ir jų 
veikimo bei įtakos išviršiniame 
gyvenime lyg ir nesimato.

Darbas yra žmogui paties 
Dievo įsakytas: “Savo veido 
prakaite tu valgysi duoną, iki 
nesugrįši į žemę, iš kurios esi 
paimtas” (Prad. 3:19). Žinia, 
žmogus be darbo nieko ir netu
rės. Betgi iš čia neseka, kad ti
kėjimas ir malda neturi įtakos 
į išviršinį žmogaus gyvenimą.

Išorinis gyvenimas yra mūsų 
vidaus gyvenimo atspindys, nes 
tokie rodomės, kokie iš tikrųjų 
esame savo viduje. Žmogaus 
nudavimas ir vaidyba nedaug 
ką padeda, nes žmonių akys 
skaito labai tiksliai. Nuo jų pa
sislėpti nebeįmanoma — anks
čiau ar vėliau vis tiek iššifruo
ja. Tikėjimo ir maldos žmogus 
savo sieloje yra toks ir savo 
išviršiniame gyvenime.

Į Dievą netikintieji prieš Die
vą aršiai kovoja. Jei Dievas bū
tų kerštingas kaip žmogus, tai 
ateistas greit pajustų savo be
dievybės pasekmes. Dievas žmo
gui nekeršija. Jis jį myli kaip 
TėVas savo vaiką, nežiūrint, 
koks šis bebūtų, ir palieka jam 
jo laisvę. Ateis laikas, ir žmo
gus pamatys savo klaidas ir 
dėl jų gal karčiai verks ir gai
lėsis.

Dievas nusikaltusio žmogaus 
nepalieka toli nuo savęs. Malo
nės veikimu Jis jo ieško. Malo
nės veikimas nusidėjėliui pir
miausia pasireiškia sąžinės 
graužimu bei nerimu. Kartais 
Dievas aplanko žmogų nelaimė
mis, kad taip varge atsiradęs 
susimąstytų ir grįžtų į tikėji
mo bei atgailos kelią. Kartą 
skendo du draugai jūroje. Vie
nas buvo netikintis, bet nelai
mės akivaizdoje abu meldėsi. 
Netikintis išsižadėjo savo bedie
vybės ir pasižadėjo, jei išsigel
bės, gyventi tvarkingai ir pa

maldžiai. Ta jūros nelaimė, kur 
buvo pavojuje siela ir kūnas, 
padėjo išgelbėti amžinajam gy
venimui nemirštamą sielą.

Ką malda ir tikėjimas duo
da žmogui, gali pasakyti tik 
tie, kurie meldžiasi ir tiki. Be
simeldžiantis ir tikintis žmogus 
turi vidinę ramybę ir gauna jė
gų pakelti gyvenimo sunkumus. 
Netikintį žmogų, užėjus sunku
mams, bedievybė išduoda ir pa
lieka vieną juodajam likimui. 
Nelaimėje tikinčiajam Dievas 
yra jo suraminimas ir pagalba. 
Tada jis žino, kaip jis yra lai
mingas, jeigu jis dar moka 
melstis ir gali tikėti.

Malda, atremta į tikėjimą ir 
pilną pasitikėjimą Dievo pagal
ba, neša didelę palaimą žmogui 
nuo daugelio nelaimių, kurios 
be maldos, gal būt, tikrai jį iš
tiktų.

V. Jėzus gyvai pabrėžė tikė
jimo ir maldos reikalingumą. 
Jis liepė gyvai tikėti ir pasiti
kėti, liepė prašyti belsti, ieško
ti ir gauti, kad mūsų džiaugs
mas būtų pilnas. Be maldos ne
galima išsigelbėti iš savo vidi
nių nelaimių ir nuodėmių. Tikė
jimo pradžią Dievas duoda be 
mūsų nuopelnų, tačiau ištver
mę tikėjime gauname per mal
dą.

Šv. Augustinas sako, kad, jei 
neatmesi maldos, tai Dievas ne
atims iš tavęs ir savo malonių. 
O V. Jėzus sako: “Be manęs 
jūs nieko negalite padaryti. Jei 
pasiliksite manyje, ir mano žo
džiai pasiliks jumyse, jūs pra
šysite, ko tik norėsite, ir bus 
jums suteikta” (Jon. 15:5,7).

52 METAI TARP INDĖNŲ
Arizonoje, St. Michaels mies

te mirė seselė Mary Honora, 
kuri net 52 metus buvo dirbusi 
tarp Nava jo indėnų. Ji priklau
sė Šv. Sakramento misijonierių 
vienuolynui. Darbuotis į indėnų 
misiją ji atvyko 1910 m. Tuo 
metu ten nebuvo nei vieškelių, 
nei kelių, tik vėjo nešiojamos 
smiltys. Buvo metas, kada jai 
nuo geležinkelio stoties iki mi
sijos vietos 28 mylias teko va
žiuoti ištisą dieną.

Naujai, paskelbtais surašinė
jimo daviniais, Philipinų sosti
nėje Maniloje, kur yra 1,138, 
611 gyventojų, katalikai suda
ro 92 procentu.



DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 8 d.

SOVIETŲ KARIAI KUBOJE

(Atkelta iš 3 pusi.)
piūčio mėn. tiekimas buvo ypa
tingai spartus. Sovietai samdė 
Anglijos, Graikijos, Italijos, Nor 
vegijos ir Vakarų Vokietijos 
prekybinius laivus paskubomis 
apginkluoti Kubų. Komunistinių 
kraštų laivai jau seniai palaiko 
pastovų ryšį tarp Sovietų ir 
Kubos uostų.

Ko siekia Maskva? Ji turi 
du tikslus. Pirmasis jos polė
kis pasinaudoti nūdiene Pietų 
Amerikos žemyno įtampa ir į- 
kelti ten koją. Antrasis —• pa
laužti JAV pasitikėjimą bei iš 
arti sekti jos karinio pobūdžio 
bandymus Floridoje.

Kuba pergyvena nemažus ū- 
kinius sunkumus, kuriems nu
galėti sudaryta Kubos ir Sovie
tų sutartis. JAV ūkinio spau
dimo ir erzinimo politika priver 
tė F. Castro ieškoti Maskvoje 
atramos. Nepavykusi erzinimo 
politika — bandymas išsikelti, 
apšaudymai ir net Las Vilias 
srityje prasidėję neramumai pa 
skatino dabartinių įvykių rai
dą. JAV žygiai vis plačiau pra
vėrė duris Sovietams įsigalėti 
Kuboje. Ši sala tapo pavojingu 
žaizdru, nes ji turi virš treč
dalio milijono vyrų po ginklu, 
svetimus karinius instruktorius 
ir moderniškus ginklus imtinai 
100 MIG spraūsminių lėktuvų, 
kurie išmėtyti 14-koje oro uos
tų.

■Susirūpinimas Wasliingtone
JAV prezidentas raminasi, 

kad Kubos apsiginklavimas tar
nauja ne pulti, bet gintis. Jis 
pakartotinai priminė, jog bū
siančios visos priemonės panau
dotos atkirsti, jei Kuba bandy
tų kitur prasiveržti ir įsigalėti.

Šis prieštaravimas rodo, kad 
Wasbingtonas susirūpino savo
sios poūtikos išdavomis. Rugsė
jo 4 d. senato padalinio susi
rinkimas ir kitą dieną tarpžiny
binis posėdis, kuriame dalyvavo 
D. Rusk, McNamara ir ČIA — 
žvalgybos atstovas gen. M. Car- 
ter, rodo įtampą. Sovietai pirmą 
kartą išdrįso įsistiprinti JAV 
pasienyje. Abiejų pusių neat
sargūs žygiai gali iššaukti vie
tinio pobūdžio aštrų susikirti
mą. Kubos strateginė padėtis 
žymiai svarbesnė už Berlyną. 
Rusai ar čekai kariai, atlikę už
davinį, gali būti atšaukti, bet 
Sovietai vargu lengva ranka iš
sižadės Kubos.

JAV prezidentas yra pasa
kęs daug gražių žodžių, tačiau i 
jomis padėties nepagerino. Iš
mušė valanda veikti. Kada, kur 
ir kaip bandys atsikirsti?

Moteris ir rūkymas

Tabako rūkymas Europoj se
niau tebuvo leidžiamas vyrams, 
o į moterį su cigarete gatvėje 
skersai žiūrima. Kitaip yra Pie
tų Afrikoje: Losaa gentyje rū
ko tik moterys ir ne cigaretę, 
o savo rankom pasigamintą 
pypkę, bet ir čia yra tam tikiu 
suvaržymų: leidžiama rūkyti 
tik ištekėjusiai moteriai ir tik 
po pirmo vaiko pagimdymo.

REAL ESTATE

Pajamų nuosavybė su gyv. pa
talpom. (iroserių krautuvė su 5 
kamb. butu. Uždaras porčius, ša
lia 25 p. sklypas, 2 maš. garažas. 
Arti 55-tos ir Kedzie. Teisingai 
įkainota. Skambinkit šeštad. ir 
sekmad. 425-0050, šiokiadieniais 
LU 2-5600.

Spaudoje ir gyvenime

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

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. Vra valgomas. Gele
žinė tvora. $22,000.

4 butų mūras. Apie $5.000 nuo- _ 
eiTsnn Garažas. Rinktine vieta. !kamb., gazu šild.. garaž.. sausas rū-

5 but'ų mūras. $5,500 nuomos. Vie- |sys’ prie Pai'ko- ?27.800-
nas 6 kamb. butas ir 4 po 3 kamb. I Taverna. Nauja, modern. didele. 
Marąuette Pke. $47,800. Vieta, kur judėjim. ir biznis. 4

6 butų mūras po 4 kamb. ir p,o 2 kamb. but. Prašo $34,900.
mieg. kamb. Apie $7,000 nuomos, i iy2 aukšt. mūr. 6 Ir 3 kamb. alyv. 
Kaina $52,000. 'šild., mūr. garaž. $24.500.

^tak^nPnėnmQr° I Prieš parkų maisto prekyb. duoda 
e Šiam., miilT'B ,-'$50,000 met. pajamų, 2 aukš. liuks.
3 2 oro apšald. $38,500.
$19,000. 1 Brighton l’ke. 3 but. mūr. atskir.

Aukštas palociųs. Prie parko mū- -Sild., geros nuomos. $22,900. 
ras — 2 butai po 8 kamb. ir dar 4 Kitur; geras 3 aukšt., 3 but. mūr. 
kamb. butas. 75 p. lotas, 3-jų auto tvirt. statyba, alyva šildym,, garaž.

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

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

aukšt., 10 m. mūr. 5 Ir 3

Mūrinis 2x5%, garažas, aukšta 
pastoge, rūsys, gražus kaip lėlė, 69 
ir Talman. $23,500.

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

Mūrin. 10 k. rezidencija ant tri
gubo loto, 5 mieg., 3 auto. garažas, 
naujas šild., 3% 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 $10,000 be rūsio, abu M. p._

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

KAIRYS REALTY, 2501

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

Mūrinis 6 kamb. 3 mieg. arti Ma
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 % a. 5 ir 4 viršuj, gara
žas, geras šild., M. parke, $22,900.

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

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

W, 6911, SI., HE 6-5151

mur. garažas. Įmokėti. $12,000. 1 $355 nuom., kaina $27,000.

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

Frankie Sanford, 10 m., Mont- 
gomery, Ala., žiūri į savo knygas, 
kurias jis turėtų gabenti į mo
kyklą, bet kadangi rankos abi su
laužytos begimnastikuojant, jam 
reikės talkos.

(Atkelta iš 3 psl.)
užuominas daro su komunistiniu 
režimu. Nors visa tai labai jau tri
vialu, tačiau labiausiai slegia, kad 
šiame krašte mokslus baigęs žmo
gus yra tokių diktatūrinių nuotai
kų. Juk dr. Grinius yra gana griež 
tą kritiką parašęs net ir apie poe
tą B. Brazdžionj, tačiau niekas dėl 
to karo nekėlė, nors Brazdžioniui 

■ žuvęs autorius toli gražu savo kū- 
| ryba negali prilygti. Dr. Grinius 
yra kritikavęs daugelį mūsų auto- 

j rių, nuo vyresniųjų ligi jaunųjų, 
.bet, kadangi jie buvo iš kito spar 
no, niekas nekėlė triukšmo. Toks 
triukšmas nesudaro jokios garbės 

' gyvam, o juo labiau mirusiajam, 
nes jo draugai mirusį suplaka su 
jo kūryba, ko vargu autorius ar 
būtų norėjęs.

Nuostabu, kad liberalai, kurie
akcentuoja laisves reikalingumą, 
šiuo metu taip žiauriai tą laisvę 
paneigia, įjungdami kitaip manan
tį į stalinistų kategoriją. Perskai
čius straipsnį, pasidaro gera, kad 
Vyt. Kavolis neturi jėgos, antraip 
jis sukištų Kultūros kongreso ren
gėjus ir paskaitininką dr. Grinių 
į kalėjimą. Tai leidžia manyti, nes 
neapykanta trykšta iš jo straips
nio kitaip galvojančiam žmogui.

M. J.

Kuo labiau gilinamasi į mokslą, 
tuo gausesni ir nenugalimesni yra 
įrodymai buvimo Išmintingos Bū- 

itybės, Sutvėrėjo... Geologai, ma- 
i tematikai, astronomai, gamtinin- 
|kai — visi padėjo savo akmenį 
mokslo bažnyčiai, statomai Dievo 

i garbei. — VV. Herschel
Meilė nugali mirtį, tačiau atro

do, kad vienas mažas blogas įpro
tis nugali meilę.

Ebner Esehenbach

%

*1 PER ACRE
Dn. & $1 per aere per m. Enables 
you to invest in good ridi land witli 
plenty of water available. Land 
is part of God’s estate in the 
globė; when you buy a piece of 
ground and wal'k over it and call 
it your own, it seems as of you 
bad come into partnership with 
the original proprietor of the 
eart.b. Make today your day to 
become a partner. You can afford 
it. 5-10-100 aeres. We trade — 

NEVV M E X I C O LAND 
VV H O L E S A L E R S 
320 PENNSYLVANIA AVĖ., 

albųqi;erqi.e. nevv jmexico

7 visai nauji mur. modernūs na- 
' mai 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. įmokėti $8,500.

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

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

8 met,} mūras. 4 mieg., 2 pilnos 
vonios, šildymas gazu, 2 auto. gara
žas. šoninis įvažiavimas. Tik $23,000.

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

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

Marąuette Parko apylinkėje, 2- 
jų mieg. kmb. mūr., 5 metų senu
mo modernus namas. Gazu apšild, 
2 maš. garažas. Apsodintas. 
$19,700. Skambinkite — šeštad. ir 
sekmad. 425-0050, šiokiadieniais 
LU 2-5600.

Cicero — Parkliolme, mūrinis, 4 
ir 2 kamb. ir I k, skiepe, gazo ši
luma. Parduoda dėl ligos tik už 
$16,500. Dėl apžiūrėjimo skambin 
kit OL 6-2233 arba OL 2-8907.

11312 S. Church St., Morgan Par
ke, Chicagoje. 5 % kamb. mūr. bun
galovv. Salionas 23x13 p., židinys.
Pilnas plytelių rūsys, izoliuota pa
stoge, gazu apšildymas, plytelių vir
tuvė, vonia ir “showe,r”. Kilimai nuo 
sienos iki sienos, karštu vand. ap
šildymas, naujai apsodintas 30x150 
p. sklypas, naujai dažytas iš vidaus 
ir iš lauko. Veneciškos užuolaidos, 
žieminiai langai ir sieteliai. 25 m. 
senumo. 220 v. elektr. Žemi mokes
čiai. Tel. 239-0377.

CONTRACTORS

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

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

NAMŲ TAISYMO
KONTRAKTORIUS

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

JUOZAS VENCKAUSKAS
5532 So. Hermitage Avenue 

Tel. HE 4-0626, po 6 vai. vakaro

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

parke. Tik $26,900.
1 % a. mūras. 2 Įėjimai, naujas ! 

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

8 met>} mūras, 2 po 4%, iškelti ! 
vamzdžiai, kilimai abiejuose butuose, | 

j platus sklypas, M. Parke. $36,000. 
i 3 butų mūras, šildymas gazu, ply
telių vonios, garažas, $28,400. I

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

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

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

2-jų aukštu mūr. 5 ir 6 kamb 
modern. virtuvės, atskiros gazu šil
dymo sistemos. Garažais. Arti 57-os 
ir Campbell $27,500.

2-jų aukštų mūr. C ir 6 kamb. 
Alyva šild. Arti 6 2-os ir \Vashtenaw. 
$26,800.

2-jų aukšti} med. su moder. “face 
stone” priekiu, 4 ir 4 kamb., gazu 
šildymas. Garažas. Arti 53-čios ir 
Wąshtenaw. $17,900.

2-jų butų, (i metų mūr. 2 % vo
nios. Alyva šildymas, garažas, Mar
ąuette parke. Skambinti poniai Olgai. 
$41,750.

| 4 butų mūriniai Marąuette Parko
: apyl. Pasirinkimas iš 8 namų. Kai- 
t nos nuio $49,500.

1 % aukšto mūr. 6 ir 4 kamb. Pla
tus sklypas. Gazu šildymas. Spalvoti 
vonios įrengimai. Arti 71-os ir Wash- 
teuavv. $23,900.

2856 S. Homan Avė. $22,500. 2
mai: 1-as 2-jų aukštų mūrinis, 4 ir 
5 kamb.; .2-,ras 5 karnb. mūrinis. 
Gazu šildymai. Garažas. Aukštos pa
jamos. Reikia pamatyti, įvertinti.

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

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo 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. PRospect 8-2233

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

22 APART. MŪRAS, prie gražaus 
parko, modern. butai. $2,404 mėn. 
pajamų. Kaina tik 6.6 karto paja
mos. Pašaukite.

Sav. Kelną pensijon Ir parduoda 
Delavan Wisc. netoli Lake Geneva 
83 kamb. hotel su restoranu, taver
na ir 6 k, namu naujam sav. Viso 
5 namai. Biznis tarp $17-25,000 
metams. Kaina $60.000, arba mainys 
į mūr. namą, Brighton Parko.

ŠIMKUS
REAL ESTATE NOTARY PUBLIC

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

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji įvairaus dydžio mūriniai 

namai prie bažnyčių, vaikų darželio 
ir gimnazijos, Yi?} miesto patogumai. 
Eilė senesnių namų mieste ir prie
miesčiuose, ąžuolais apaugusiais.

; Pasirinkimas komercinių, apartmen- 
j 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 ūkis į vak. nuo State g-ves) 
CL 7-7388

13 METŲ MŪR. RIZIDl.M’I.IA
Marąuette Pk. Naujai išdažyta. 42 

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

ĮDOMŲ! — PIGU!
Prie 72-os ir VVestern 54 pėdų 

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

GERAS INVESTAVIMAS
3x6 ir krautuvė, mūr. arti 52-os 

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

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

ceroje. Šildymas alyva. Naujas sto
gas. Rimtas pasiūlymas nebus at
mestas!

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

bungalow ant 37% pėdos sklypo. Ga 
zo šiluma. $18,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. VVAIbrook 5-6015

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

Mūr. 2 C, geras, Brighton Par
ke.

Mūr. 2 i)o 4, Brighton Pke. $17,000. 
Mūr. 3 metų, 2 po 5% kamb.

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

$22,500.

CICERO—BERVVYN
2-jų būti} namas — 4 ir 4 švie

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

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

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

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

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

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

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

Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajonė.
P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter St., Lemont, III., CL 7-667

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

BUDRECKAS
2742 W. 43rd Str. LA 8-3384

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

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

CONTRACTORS

Išnuom. 4 kamb. butas. Apšil
dymas ir karštas vanduo. $65 
mėn. CL 4-1940.

Išnuom. gražus kambarys ne
brangiai rimtam, dirbančiam vy
rui. WA 5-8311.________________

Išnuom. kambarys vyrui ar mo
teriai su teise naudotis virtuve.

LA 3-1237

HOUSES FOR RENT. Child.ren & 
Pets Welcome. New, large 3 bdrm. 
bouses in south Chieago suburbs. 
Gar. att., appliane.es available. Bent 
may be appiied to purchase. VERY 
REAS. RENT. NO SECURITY DE
POSIT. Gali 081-2433, area code 312

Savininkas parduoda 6 metų,
3-jų butų modern. namą su daug 
priedų. 42 p. sklypas. Apyl. 59-os 
ir Pulaski. Įmokėti $15,000.

LU 5-4178

Atdaras apžiūrėjimui nuo 1 iki 
5 vai. sekmad.

5414 VV. 23rd St., Cicero 
2 po 4 kamb. Moderniškas namas

CICERO. 4 butų namas, ne
brangiai — 2 po 4 ir 2 po 2Į/2 
kamb. Visi apstatyti, pajamų 

' $474 per mėn. Apyl. 31-os ir 48-ta
Avė. $23,900. BI 2-2162.

Atdaras apžiūrėjimui nuo 1 iki 
5 vai. sekmad.

Gražus' kampinis 6'/2 kamb. mo
dernus bungalotv.

1801 S. 59th Court, Cicero
Būtinai pamatykite šį namą!

Savininkas parduoda 6 kamb. 
mūrą, 35 p. sklypas, kilimai, mo
derni virtuvė ir prausykla. Ne
toli Marąuette Parko ir 63-čios. 

i Teirautis PR 6-7225.į _ —--------- --------------- .------- ----- ----
i Savininkas parduoda 4-rių bu
tų mūrinį po 5 kamb. (po 2 mieg.) 
kampas 65-os ir Artesian. Stoke- 
riu apšild. Garažas. GA 2-7694 
arba VVA 5-0846.

CICERO. Rooming house, paja
mų $290 per mėn., plius 5 kamb. 
butas savininkui. Apylinkėje 22nd 
ir Cicero Av. $24,900. SVOBODA, 
6013 Cermak Road, Cicero, 
OLympie 2-6710 arba Bishop 
2-2162.

SAVININKAS TURI PARDUOTI 
2-jų butų mūrinį narną- 4 ir 3 
kamb. Visas namas kaip naujas. 
Apylinkėje 31st ir S. Springfield 
Avė. $15,900; įmokėti $3,000. 
SVOBODA, 3739 W. 26th St. LA 
1-7038.

MODERNIŠKAS 5 BUTŲ NA
MAS. 4 po 4 kamb. ir 6 kamb. Ge
ram stovy. Apylinkėje 26-os ir S. 
Albany. $24,000; įmokėti $5,000. 
Gazu apšild. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LA 1-7038.

Parduodamas pajamų namas — 
5 kamb. plius 2-jų k. butas viršuj, 
gazu apšild., 60x180 p. sklypas, 
garažas, miesto vanduo. $18,000. 
Skambinti sav. — GA 3-3281.

Išnuom. kamb. vidutinio amž., 
dirbančiam vyrui arba pensinin
kui. Pageidaujama namą prižiū
rėti. VVA 5-5903,

2 REZIDENCINIAI SKLYPAI 
beliko, 36 pėdų platumo, prie 
Marąuette Parko Chicagoje. Tin
ka vienos šeimos namui. Pastaty
sime pagal jūsų pageidavimą dar 
šį rudenį.

LAPKUS BUILDERS, INC. 
Tel. RE. 7-6630 arba LU 1-0400

PAJAMŲ MŪRINIS 8 PO 4 K.
Visi patogumai. Pajamos $420 per 

j men. Išlaidos apie $43 0 metams. Kai
na $23,500. Mažas įmokėjimas.

2214 VVEST 18th PLACE 
Telefonas HA 1-1954

i Marąuette Parke netoli bažny- 
! čių ir mokyklų prie gero susisie
kimo, 7034 S. Rockvvell, parduo- 

, damas 2-jų butų medinis namas, 
į Atskiri gazo šildymai, 2 maš. ga
ražas. Tel. PR 8-3654.

Parduodamas sklypas 25x125 p. 
Biznių “zone”. 2439 W. 71st .St.

Tel. 586-7000

Išnuom. 4 kamb. butas nebran
giai karpenteriui arba dženitoriui.
FR 6-1153.

Išnuom. 5 kamb. butas, su bal
dais ar be baldų, suaugusiems, 
pageidaujama, kad nuomininkai 
(moterys) galėtų padėti savait
galiais prie biznio ir namų ruo
šos darbo. Informacijai kreiptis 
į sav. 2544 S. VVestern Avė. arba 
tel. 247-9601.

Anksčiau išplauks iš Montreal’io spalio 13, lapkričio 9.
Dėl rezervacijų ir informacijų pasitarkite su savo vietiniu 

kelionių agentu arba

GDYNIA AMERICA LINE 
220 Bay Street Toronto, Canada

&

Platinkite “Draugą”

Skelbkites “Drauge”

MARQUETTE PARKE 
7034 So. Rockvvell

Parduodamas 2-jų butų po 6 
kamb. med. namas. Namo pirkė
jai gali apžiūrėti pirmą aukštą 
antrad. ir penkt. arba sekmad.
Susitarimui tel. 471-0078.* . ................. . , •

MAROUETTE PARKE
67-ta ir Rockvvell

Mūrinis 2-jų butų — 5į/2 ir 3 
kamb. 8 metų senumo. Kilimai ir 
daug priedų. Butas tuščias pirkė
jui. Mažas įmokėjimas. Kaina 
$26,000. REpublic 7-9515.

2-jų aukštų mūr. pajamų na
mas, 2 maš. garažas. Labai ge
ram stovy. Kaina mažiau $18,000. 
4411 So. Campbell Avė. YArds 
7-7320.

PROGOS-OPPORTUNITIES

TRAVIS & TRAVIS 
REAL ESTATE

Parduoda per daugelį metų pel
ningai vedamą savo nejudomo tur
to prekybą. Joks rimtas pasiūly
mas nebus atmestas. Prašoma 
kaina $3,500. Skambinkit PR 
6-6644 arba Hl 5-3792 arba atvy
kite į 2627 W. 63rd St.,

Savininkas parduoda pelningą 
restoraną ir likerių biznį. 3 butai 
po 4 kamb. Metinės paj a m o s 
$70,000—$75,000. Agentai prašo
mi nesikreipti. ALbany 2-9408. 
Sekmad. uždaryta.

Perskaitę “Draugą", duoki- 
te jį kitiems pasiskaityti.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME ĮVAIRIUS RE2IDENC1NIU8 
MEDIČI N O S ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMA 
PACAL JOSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949 
2301 W 69th St.. Chieago

STANKUS* 
CONSTRUCTIOH 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 namą telefonas: 
PRospect 8-201S

2741 VVEST 69th St. 
Chieago 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 Čonditioners ir atlie
ka visus skardos darbus,

7304 So. Rockwelf Street
Tel. GRovehill 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. VVestern, Chieago 9, UI.

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš .48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dun
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ai 
ba dedame naujus. Stogai atnaujini 
mi (re-coated) su fiber-asphaltu, 
m. garantija. Dedame naujas “coi 
per-alloy” rinas—“gutters”; nieką 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kai 
ir “galvanized”. Dažymas iš lauk 
•'Tuckpointing”. Pilnai apsidraud 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiai 
sios kainos. Darbas garantuotas. A 
dara dieną ir naktį bei sekmadii 
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

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

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

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chieago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS. 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JOSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
STS-0708 OL 7-2094 Chieago. Hl.

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas Vata 
vių dienraštis. d skelbimų kainot 
visiems prieinamos.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikinlul 

GA 5-5867

Remkite “Draugę”

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

appliane.es


Jill Sears laiko rankoje kukurūzą, kuris išaugo panašus j ranką 
su penkiais pirštais; jos tėvo darže Bloomington, Ind.
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ELEKTRONŲ TYRIMAI
Nauja daug žadanti mokslo šaka 

I)R. V. LITAS

AM. LIETUVIŲ VARGONININKŲ 

MONOGRAFIJA

Rugpjūčio 22 d. pas A. L. Rugp. 22 d. šią monografiją 
R. K. Vargonininkų sąjungos prof. J. Žilevičius oficialiai per- 

i pirmininką A. Giedraitį įvyko davė redakcinei komisijai, per 
1 šios s-gos narių reikšmingas su šios sąjungos, ir šios komisijos

Chicagoje
VASAROS VAIKŲ AIKŠTE

LIŲ UŽRAIGTUVĖS

Rugpiūčio 31 d. Nekalto Pra 
sidėjimo P. Švenč. ibažnyčioje 
kapelionas kun. A. šeštokas

sirinkimas. pirmininką A. Giedraitį, daly- atnašavo šv. mišias už Lietu-
Visuomenei iau vra žinoma vau^ant Kreiv®nui> J- Kudir- vog iajSVę jr nepriklausomybę,visuomenei jau yra žinoma, p gtroliai ir j Bertuliui. v h y v,

kad šįmet birželio 3 ir i d. si Mon tija užvardinta: ..Var.
s-ga atšventė savo gyvavimo intnkas išeivijojc„ 
auksinį jubiliejų, apie kurį bu- į

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 8 d.

Ėjimas prie mažiausių medžią 
gų dalelių, jų ieškojimas ir su
skaldymas davė labai daug ne 
tik pačiam mokslui, bet taip pat 
ir visai žmonijai. Pakinkimas 
elektros į darbo vežimą, elek
tronų suradimas ir jų kontrolia
vimas varo gyvenimą pirmyn 
milžiniškais šuoliais. Šių atra
dimų pagalba turime šviesą, tu
rime energiją motorams sukti, 
jų pagalba kalbamės su visu 
pasauliu, kontroliuojam ir val
dom lėktuvus ir raketas. Sėdė
dami savo kambaryje, matome 
už tūkstančiu mvlių dienos svar 
besriius įvykius, klausom ir ma
tom operas arba su vaikais kar 
tu žiūrime kowboius.

Atomo energija

Atomo suskaldymas, be bai
sios grėsmės ir naikinamosios 
jėgos, kartu atnešė ir apsigyni
mą, gerovę ir atidarė duris į 
naują gyvenimą. Šis naujas e- 
nergijos šaltinis jau neša ir neš 
ne tik gerovę, bet taip pat sau
gos ir žmogaus sveikatą. Žino
ma, priklausys nuo to, kaip at
sargiai su šia energija bus el
giamasi ir kaip jo nepanaudos 
piktam.

Atomo dalių tyrimams naudo
jami akceleratoriai. Du didieji 
akceleratoriai (šioje pusėje ge
ležinės uždangos).: vienas Brook 
haven National Laboratory, 
Long Island, N. Y.,,kitas tarp
tautinis prie Genevos, Šveicari
joj. Mokslininkai jau senai nau
doja aukštos energijos proto
nus (pagrindinė medžiaga su
daranti vandenilio atomo bran
duolį), kaip įrankius, dar neži
nomų medžiagų ieškojimui. Tie 
du didieji akceleratoriai varo 
protonus 30 BEV (tai yra 30 
bilijonų elektron-voltų energi
jos jėga). Iki dabar išimtinai 
tik protonai buvo naudojami 
pagrindiniams tyrimams. Elek
tronai yra daug lengvesni už 
protonus. Jie yra. negatyvios e- 
lektros dalelės. Jų kontroliavi
mas yra daug sunkesnis, nei 
protonų, tačiau kai kuriems la
bai “subtiliems” tyrimams yra 
daug patogesnis ir geresnis. Iki 
dabar dėl labai sunkaus jų val
dymo jie nebuvo naudojami ty
rimams su aukšta energijos jė
ga.

Nauji tyrimai

Prof. Stanley M. Livingston 
iš MIT, kuris dar studijų lai
kais yra dirbęs su Nobelio pre
mijos laureatu Ernst Lawren- 
ce, pastatydami 1930 metais 
pirmąją cyclotronų laboratori
ją, paruošė projektą ir su kitų

MIT ir Harvardo universitetų 
mokslininkų pagalba pastatė 
prie Harvardo universiteto Cam 
bridge, Mass., pirmąjį elektro
nų akceleratorių (vadinamą 
Cambridge Electron Accelera- 

Įtor). Jis nėra toks galingas, 
kaip anie du pirmieji protonų 
akceleratoriai. Jo galingumas 
tik 6 BEV (6 bilijonai elektron 
-voltų). Tai yra žiedinis akce
leratorius, kurio diametras yra 
236 pėdos. To žiedo vidurys yra 
be oro. Tas žiedas yra požemy 
su labai storomis cemento sie
nomis apsaugai nuo radiacijos. 
Į tą žiedą įšaunama, sakyčiau, 
gniužulais maždaug po 100 bi
lijonų elektronų beveik šviesos 
greičiu (186,000 mylių per se
kundę), o elektronų energija 
tada yra apie 25 milijonai elek
tron-voltų. Tame tuštumos žie
de tada jie varomi smarkiau ir 
smarkiau, bet nuo to spaudimo 
jų greitis nepadidėja. Vietoje 
greičio, jie lyg prisisotina kaž 
kuo ir darosi vis sunkesni ir 
sunkesni, paversdami elektros 
energiją į masę. Pagal Einštei
no teoriją: E = mc- (E — ener 
gija, m — masė ir c — šviesos 
greitis). Akceleratoriuje elektro 
nai lekia 99,9999996% šviesos 
greičio, o jų svoris padidėja 12, 
000 kartų. Ir jeigu jie nebūtų 
kontroliuojami, jie lėktų tiesia 
linija, įkaitintų žiedo sienas ir 
prasiveržtų lauk. Kad išlaikius 
jų kontrolę žiede, neleidžiant 
jiems prasiveržti tiesia linija, 
žiedas yra apsuptas milžiniškais 
elektros magnetais, kurie savo 
magnetine jėga laiko juos žiedo 
viduryje, neleisdami prisiliesti 
sienų ir prasiveržti tiesia lini
ja lauk.

Ir taip į tą tuštumos žiedą 
įšaunami vis nauji gniužulai e- 
lektronų, kurie skrieja aplink. 
Tame žiede yra šešiolika lyg 
duobių, kurios pagal reikalą yra 
pakrautos elektra, į kurias e- 

[lektronai atsimuša arba būna 
sugeriami. Jeigu jie atsimuša, 
tada iš ten pasiima daugiau e- 
nergijos. Nauja gaunama elek
tros srovė daro juos sunkesnius 
ir jų kontroliavimas darosi sun 
kesnis. Tada ir žiedą supą mag 
netai gauna didesnę elektros 
srovę, kad pakėlus magnetizmą 
ir išlaikius elektronus žiede, ne
prileidžiant jų prie sienelių. Ne
žiūrint jų sunkėjimo, elektronai 
lėkdami ratu pradeda spindu
liuoti. Juo daugiau energijos 
jie turi, juo daugiau jie jos 
išspinduliuoja.

šviesos spinduliai
Kai elektronai pasiekia maž

daug 1 BEV, tada jų radiacija 
tam tikram kambaryje yra ma-

užprašytos Vasaros vaikų aikš
telės vedėjos mokyt. Magd. Šu- 
laitienės ir vaikų tėvelių. Visi 
vaikeliai ir jų tėveliai su mo
kytoja priėjo išpažinties ir prie 
šv. Komunijos. Kun. A. šešto
kas pasakė atitinkamą pamoks
lą. Mišių metu vaikučiai ir jų 
tėveliai giedojo lietuviškas gies
mes.

Rugsėjo 1 d. Marquette Par
ko aikštėje susirinko abiejų aik 
štelių vaikučiai, kurie pravedė 
bendrus žaidimus ir ratelius. 
Sugebėjimus parodė jaunieji — 
Vaitkus, T. Gliosaitė, Arvydas ir 
Vitenis Žygai, Vilija, Sigutė, ' 
Algis ir Mindaugas Mikutaičiai, 
Rūtelė ir Romas Jakovickai, 
Danutė ir Evaldas Latviai, Ade
lė Rutkaitė, Laima ir Linas La
pinskai, Rita Dičiūtė, Nijolė H- 
giniūtė, Elena ir Loreta But- 
kaitytės, Violeta Oparinaitė, 
Brazdžionytė, Janušaitytė ir kt. 
Vėliau buvo vaidinimai, atlikti 
M. Pečkauskaitės aikštelės vai
kučių — Žiema, Vištytė ir gai
džiukas, kuriuose dalyvavo Da
nutė Kiburaitė, V. Juozaitis, A. 
ir V. Žygai, R. ir E. Jakovickai,- 
R. ir D. Maleckai, A. ir R. Ma
tulevičiai, A., M., S. ir V. Mi
kutaičiai, V. Oparinaitė, R. Ur
bonas, A. Rutkaitė, L. ir Linas 
Lapinskai, R. Dičiūtė, E. ir D.

: Prof. J. Žilevičius perduoda Varg. s-gos pirm. A. Giedraičiui mono- ! -Latviai. Publika vaidinimus gra 
grafijos rankraštį. žiai sutiko. Akt. Brinką suvai-

i dino blogą vaiką ir meniškai pa
; sisakė, nes tam jis turėjo apš- bai iš viso negali būti materia- (skaitė ekrane iliustruotą pasa- 
. čiai žinių. Kropščiai išstudija- liai įvertinti. ką Rainiųką, kuri vaikučiams
i vęs, surinkęs ganėtinai medžią- i Po pasitarimų įvairiais bėga- labai patiko. Sol. Kubilienė pa
gos, parašė monografiją 400 mais reikalais, Alvina Giedrai- dainavo kelias dainas. Pasirodė 
mašinėle rašytų puslapių (įskai.tienė visus pakvietė prie vaišių j ir vaikučių choras. Visi Alvudo 
tant virš 50 iliustracijų). 1 stalo. J. Brt. vadovai, pedagogės, aktorius so

listė ir korespondentai apdova
noti gėlėmis.

vo rašyta. Seimo metu buvo nu 
tarta išleisti A..L.R.K Vargoni
ninkų s-gos 50 metų veiklos mo 
nografiją. Šiai monografijai pa
ruošti, seimas vienbalsiai rado,
kad tinkamiausias asmuo 
prof. J. Žilevičius.

yra

Už paruoštą šią monografiją, 
kurioj yra surinkti autentiški 
dokumentai, prof. J. Žilevičius 
buvo širdingai pagerbtas. Me
džiaginiai jam atlyginti neįma
noma, nes reikia būti turtuoliu,

j kad būtų galima asignuoti tin- 
Prof. Žilevičius nuo to neat- karną sumą, o antra, tokie dar-

V
ISfci .S'.

Ragina atakuoti senbernius

Prancūzų žurnalistė Claudine 
i Jardine kreipėsi į merginas ra
gindama jas palaužti vadina
muosius “geležinius viengun
gius” ir tuo laimėti juos šven
tam santuokos reikalui. Jos at
sišaukime sakoma: “Greta mū
sų gyvena didelė kavalierių mi
nia, kurie nusistatę nesituokti. 
1,752,000 vyrų Prancūzijoje mė 
gsta vienatvę ir teigia, kad ga-

toma osciloskope kaip šviesos 
spinduliai. Prie 2 BEV jų radra 
cija yra dar didesnė ir dar ga
lingesnė ir jie jau matomi ultra 
violetiniais spinduliais. Prie 4 
BEV jie duoda X ray spindu
lius. Aplėkdami vieną ratą žie
du, jie praranda — išspinduliuo 
ja keletą milijonų elektron-vol
tų, kuriuos jie atgauna iš “elek 
ros stočių.”

Kadangi elektronai savo fi
zine struktūra yra mažesni už 

; protonus, tai jais bus bandoma 
j ieškoti ir tirti pačius protonus 
; ir neutronus. Prie 6 BEV X ray 
1 spinduliai gal būt bus galimi 
! paversti į kitų medžiagų dale- 
Į les, kurių gal šių dienų moks- 
’ lininkai ne tik nežino, bet ir 
neįsivaizduoja. Gal šie nauji ty 
rimai atidarys duris į dar nau
jesnį pasaulį.

Šis Cambridge Electron Ac- 
celeratoriaus pastatymas Ato
minės Energijos komisijai kai
navo virš 12 milijonų dolerių. 
Jame tyrimus atlikinės ne tik 
Harvardo, MIT, bet ir kitų uni
versitetų mokslininkai. Šį acce- 
leratorių lanko ir gali lankyti 
mokslininkų, studentų, mokinių 
ir kitos ekskursijos. Tuo tarpu 
lankymo diena yra tik penkta
dienis, bet ir tai tik iš anksto 
susitarus.

Įima be mūsų (merginų) apsi-
' eiti. Štai ką sako moderniau
si psichologų tyrimai: Šių lai- 

I kų viengungis vyras be ato- 
i dairos į amžių ir kraštą, kuria- 
! me gyvena, anaiptol nėra nepa
gydomas. Apie viengungius vy
rus eina įvairiausi gandai, kad 
jie serga kompleksais, nervų 
ligomis, kad esą atkaklūs anti
feministai. Tai absurdiška. Pri
pažįstame, kad esama “atkak
liųjų” grupės, kurie nepasiduos, 
bet tokių tėra mažuma. O kiti? 
Juos pavadinsime “viengun
giais prieš savo valią”, nelai
mingosios meilės aukos, kurios 
diskretiškai ieško “artimos sie
los”, — tai simpatingi suve-

Marija Rabašauskienė

| džiotojai, kurie patys nori būti 
i suvedžioti; pseudopavojingi don 
j žuanai, kurie tirpsta merginos 
šypsnio saulėje; netiesa, kad 
jie tegalvoja apie savo karjerą, 
motorą, pypkę ir šunį. Užtenka 
prasilaužti per tas trapias apsi
gynimo linijas, ir pamatysime, 
kad jie pasirengę pasiduoti. 
Toks įsitikinimas užtikrina
mums pergalę”. J. Gs.

Kartą vienos talentingos moters 
kažkas paklausė kas yra meilė. Ji 
atsakė: “Vyrui ji yra neramu
mas; moteriai ji — jos gyveni
mas”; ir taip moteriai meilė at
neša talentus, kurių jai trūksta- 
o vyrams atima talentus, kuriuos 
jie turėjo. — Deseuret

A. “j“ A.
WILLIAM T. RILEY

Gyveno 1517 S. 48tli Ct., Cicero, III.
Mirė rugsėjo 6 d., 1962, 10 vai. ryto, sulaukęs 50 m. amžiaus. 
Gimė Eaton, Colorado.
Pasiliko dideliame nuliūdime motina Kotryna, brolis Joseph, 

brolienė Mary ir šeima, sesuo Margaret Desniond su šeima, teta 
Marijona Mikulis su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas A. Petkaus ir Sūnaus, koplyčioje, 1410 So. 
50t.h Avė., Cicero, 111.

Laidotuvės įvyks pirmad., vugs. 10 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 
Ims atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčia, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionies siekį. Po pamaldų bus nulydėtas į 

'Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Motina, brolis, sesuo ir kiti giminės.

Ijaidot. direkt. A. Petkus ir Sūnus. Tel. TO 3-2108.

Š. m. rugpiūčio mėn. 11 d. Vilniuje mirė buv. Sibiro, trem
tinė, Sibire nukankinto Petro Markevičiaus našlė

A. -j- A.

Jadvyga Šalkauskaite - Markevičiene
Palaidota rugpiūčio mėn. 14 d. Žiežmariuose.

Už mirusios vėlę šv. Mišios bus atnašaujamos sekmadienį,
rugsėjo mėn. 9 d. 10 vai. 30 min. Šv. Pranciškaus lietuvių pa
rapijos bažnyčioje, Indiana Harbor, Ind.

Artimieji ir pažįstami yra prašomi velionę prisiminti mal
doje.

'nįnwnrinffl5

A. -f- A. STANLEY LADRICK
Gyveno 143rd SL, ir Dixon Lanc, Lockport, 111.

Mirė rugsėjo 7 jį., 1962, 10:30 vai. ryto, sulaukęs 51 m. amž.
Gimė Chicago, 111.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Franees (CeikaitytS), 2 sū

nus Raymond, marti Barbara ir Micliael, duktė Pliyllis, žentas Har- 
ry l’ijanowski. 2 anūkai Banjel Ladrick ir Wayne Pijanowski, tė
vai John ir Bertha Ladrick, broliai George, brolienė Ann ir, John, 
brolienė Betty. kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas sekmad., rūgs. 9 d., 1 vai. p. p. Lacka- 
tviez koplyčioje, 2314 W. 23rd Place.

Laidotuvės įvyks antrad.. rūgs. 11 d., iš koplyčios 9:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į Aušros Vartų parapijos bažnyčių. kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionies sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kaziniiero kapines.

- ' ’ Z ’
Nuoširdžiai (kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da

lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, marčios ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Steponas Lackaiviez. Tel. VI 7-6672.

Pranešame kad š. m. rugsėjo 7 dieną, 4:30 valandą 
ryte mirė

A. -(- A.

LIUDAS Z E I K U S
Kūnas pašarvotas A Petkaus ir Sūnaus koplyčioje, 1410 

S. 50th Avė., Cicero, III. Laidotuvės įvyks pirmadienį, rug
sėjo 10 dieną, 8 vai. ryto kūnas bus nulydėtas į Šv. An
tano bažnyčią. Po gedulingų pamaldų bus palaidotas §v. 
Kazimiero kapinėse.

Nuliūdę — Brolis Vincas Zeikus su šeima

Laid. direkt. A. Petkus ir Sūnus, TO 3-2108.

Vienerių metų mirties sukaktis
A. -Į- A.

PETRAS LAPE
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis 

atskyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą, kurio ne
tekome '1961 m. rugsėjo 13 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsi
me užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam am
žiną ramybę.

Už jo sielą užprašytos šv. Mišios su egzekvijomis 
(rugsėjo mėn. 13 d. 7 vai. ryto Švenč. P. M. Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mu
mis pasimelsti už a. a. Petro Ląpės sielą. «

Po pamaldų kviečiame pusryčiams, adr. 2740 W. 
39th Place.

NULIŪDĘ: ŽMONA, SŪNŪS, DUKTĖ, 
ŽENTAS IR ANŪKĖ.

Lietuvos Nepriklausomybės Akto Signatarui, Vytauto 
Didžiojo Universiteto ir Vilniaus Universiteto Rektoriui, 
mokslininkui, kultūrininkui ir visuomenininkui

A,
Prof. MYKOLUI BIRŽIŠKAI mirus,

jo dukroms poniai Anulei Barauskienei, poniai Marilei Žy
mantienei su šeimomis, broliui prof. Viktorui Biržiškai, nuo
širdžią užuojautą reiškia

FELIKSAS ANDRIŪNAS

-Į- fi
STANLEY KANAPACK, Jr.

Gyveno 7231 S. Whipple St.
Mirė rūgs. 6, 1962, 6:30 vai. vak., sulaukęs 57 m. aimž. 

Gimė Chicago, III. ,
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anne (Stankutė), 2 

dukterys: Seselė M. Raphael, O.S.F., ir Franees, žentas Ro- 
mayn Kerr, anūkė Annie, brolis Bruno, brolienė Marion ir 
jų šeima, 2 seserys: Rose .Campo, švogeris Italo ir Stephanie 
Denney, švogeris Raymond ir jų šeimos, švogerka. Julia Pū
kelis, jos vyras George ir šeima, kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Velionis buvo amžinas narys Šv. Pranciškaus Seselių 
Vienuolyno Rėmėjų Dr-jos.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 So. 
Western Avė. Laidotuvės įvyks rugsėjo 11 d., iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv, Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Prašome gėlių nesiųsti
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Žmona, dukterys, žentas ir anūkė

Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600

Pasinaudokite “Draugo” Gassified skyriumi



6 DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 8 d. Chicagos žinios

X Kun. Kęstutis M. Butkus, 
pranciškonas, sakys pamokslą 
po Šiluvos procesijos 4 vai. p. 
p. ateinantį sekmadienį švč. P. 
Marijos Gimimo bažnyčioje. Vi
si kviečiami procesijoje ir pa
maldose dalyvauti.

X Kultūros Kongreso komi
teto posėdis įvyksta šį sekma
dienį 11 v. r. Jaunimo Centre. 
Bus tariamasi aktualiais klau
simais. Kviečiami spaudos at
stovai.

X Kun. Bruno Markaitis, SJ, 
skaitys paskaitą “Lietuviškoji 
dvasia” Moterų s-gos Chicagos 
apskrities susirinkime, šį sek
madienį, 3 v. p. p. Jaunimo 
Centre. Įėjimas laisvas. Ypatin 
gai kviečiamos atsilankyti mo
terys.

X šv. Panelės Marijos Gimi
mo parapijos choras Marąuette 
Parke po atostogų pradeda re
peticijas. Jos bus kiekvieną 
penktadieni 8:30 v. v. choro pa
talpoj naujoj bažnyčioj. Šia pro 
ga skelbiamas naujų narių va
jus. Norintieji įsirašyti į šį cho
rą prašomi atvykti į repetici
jas. Visi mielai laukiami. Cho
rui vadovauja muz. A. Giedrai
tis.

X A. a. Liudas Zeikus, Cice
ro gyventojas, vakar mirė šir
dies smūgiu ligoninėje. Velionis 
buvo plunksnos žmogus yra 
1954 m. išleidęs romaną Lieptai 
į tolumas, kuris buvo spausdi
namas Draugo atkarpoje. Taip 
pat kiek anksčiau yra išleidęs 
poemą Minijanas Ledėno slapy
vardžiu. Buvo dailiojo čiuožimo 
mėgėjas, 1923 m. laimėjęs Kau
ne pirmenybes. 1936 m. dalyva
vo ir žiemos sporto šventėje 
Austrijoje. Velionis bendradar
biavo spaudoje ir paliko taip 
pat didesnių darbų rankraščiuo 
se dailiojoj literatūroj. Kūnas 
pašarvotas Petkaus koplyčioje, 
Cicero.

X Palik Ašaras Maskvoj LB 
Knygos Fondo komisija savo 
darbą baigė. Lietuvių Bendruo
menės apylinkėse ir pas kai ku
riuos privačius asmenis ar or
ganizacijas dar yra negražintų 
aukų lapų. Komisija savo pas
kutinį posėdį turės rugsėjo 15 
d., todėl prašo aukų lapus, pil
nus ar tuščius, skubiai gražinti 
komisijos finansų vedėjo adre
su: Jonas Bertašius, 2642 W. 
15th St., Chicago, III. Po posė
džio visa apyskaita bus perduo
ta JAV L. B. Centro Valdybos 
kontrolės komisijai, todėl po 
rugsėjo 15 lapai prašoma siųsti 
adresu: 7252 S. Whipple St., 
Chicago 29, III.

X Apolonija Nenortaitė - Pa- 
cevičienė, baigusi odontologiją 
Kaune ir Vokietijoje, ilgai dir
busi Kolumbijoje kaip dantų gy 
dytoja, neseniai su dukrele at
vykusi į Ameriką pas tėvus Elz. 
ir Praną Nenortus, šį rudenį įs
tojo į Marąuette un-tą Milwau- 
kee. Gavusi diplomą žada ver
stis dantų gydytojos praktika. 
Jos tėveliai Nenortai, abu pen
sininkai, turi gražią rezidenciją 
Eąst Chicago, Ind.

X Aukščiausios kokybės ita
liškų ir vokiškų pianų, o taip 
pat ir vartotų, rasite lietuvių 
pianų krautuvėje, 6134 W. Roo
sevelt Road. Krautuvė atdara: 
Ketv. 1-9 v., Penkt., šešt. ir 
Sekm. 1-5 vai. p. p. (Sk.)

X Marijonų Seminarijos 
ūkiui, Clarendon Hills, UI., Rte. 
83 ir 63rd str., reikalingas že
mės ūkio darbininkas. Dėl dar
bo sąlygų tartis su Broliu Tadu 
FA 3-5160 arba su Tėvu Eko
nomu. FA 3-1441. (sk.).

X Dr. Viktorija Birutė Dim- 
gailaitė Sakalienė rugsėjo 10 d. 
atidaro dantų gydymo kabinetą 
Cicero, savo namuose, 1301 S. 
49 ct.

Jaunoji profesionalė gimusi 
Klaipėdoje, Lietuvoje, į JAV at 
vyko 1949 m. .Lankė Brighton 
Parko lietuvių parapijos mokyk 
lą, vėliau baigė Marijos Aukš
tesniąją mok. ir odontologiją 
studijavo Illinois universitete 
Chicagoje. Kaip gabi ir darbšti 
studentė 'buvo išrinkta į šias 
pasižymėjusių studijozų orga
nizacijas: Psi Omega Honorary 
Fratemity, Upsilon Alpha, Ome 
ga Beta Pi, Dentistry Psi Ome
ga ir kt. Dentisterijos bakalau
ro laipsnį įsigijo 1961 m., o
Doctor of Dental Surgery 1962 
m. Cicero gyventojai džiaugia
si sulaukę naujos profesionalės.

X Į Lietuvių Fondo vis didė
jančią narių šeimą įsijungė dr. 
Vytautas Musonis, gyvenantis 
16053 Cambridge st., Markham,
III., ir dr. Leonardas Plechavi
čius, gyv. 22 Hawley Terrace, 
Yonkers, N. Y., abu įnešę fon
do sąskaiton po šimtą dolerių.

Taip pat vienas lietuvis iš 
Ohio valstybės atsiuntė Lietu
vių Fondui šimtą dolerių, tuo 
tapdamas pilnateisiu fondo na
riu. Siuntėjo vardas čia neskel
biamas, nes jis pastatė tokią są 
lygą: jei ryšium su šiuo įnašu 
LF jo vardo viešai neskelbė, 
tai ateityje gali tikėtis gauti pa 
pildomų įnašų. Sąlyga priimta 
ir vardas neminimas, kad gerb. 
fondo narys vėliau galėtų savo 
įnašą Lietuvių Fonde padidinti.

Liucija Šestakauskaitė, neseniai 
atvykusi iš Australijos ir prade
danti dirbti Jungtinėse Tautose 
(gyv. 383 Pine St., Brooklyn 8, 
N. Y.), atsilankymo Draugo įstai- 
goje proga.

X Leidinėlis “Lithuanians in 
Chicago 1870—1960” yra pa
stoviausias įnašas į Chicagos 
125 metų sukakties minėjimą. 
Mero raštinė užsisakė jo 100 
egzempliorių. Nė viena kita tau 
tinė grupė tokio leidinėlio netu
rėjo. Būtų naudinga, kad tas 
leidinėlis būtų papildytas, iliu
struotas ir didesne knygele iš
leistas.

X Kristijono Donelaičio var
do lituanistinė mokykla rugsėjo 
23 d. 1 v. p. p. Marijonų semi
narijos sode, Clarendon Hills, 
ruošia linksmą ir įdomią išvy
ką - gegužinę visiems šios mo
kyklos vaikučiams, tėvams ir 
visuomenei.

X “Tauta didi didžiais vy
rais”, tokia tema kalbės B. Ba- 
brauskas šį šeštadienį 7 v. v. 
Cicero LB ruošiamam rugsėjo 
8 d. minėjime. Bus meninė da
lis, po to pasilinksminimas. 
Kviečiamas jaunimas. Įėjimas 
nemokamas.

X A. a. kun. Jurgio Riaubos
nutraukų galima gauti pas V. 
Noreiką, 2418 W. 67th St., Chi
cago 29, III. Tel. GR 6-3695.

(Pr.)
X Solistė Pr. Bičkienė, Dr. 

A. Labokienė, Elena Kučiūnie- 
nė, D. Tutlytė modeliuos E. 
Tutlienės pasiūtus rūbus rug
sėjo 30 d. 4 v. v. Jaunimo Cent
re vykstančio je Madų Parodoje.

(Pr.)

Ona ir Augustas Kaupai, 832 Warner Avė., Lemont, III., mūsų 
dienraščio skaitytojai nuo jo pirmųjų dienų, lankėsi “Draugo” 
patalpose ir susipažino su naujaisiais lietuviškų knygų leidiniais.

IS ARTI IR TOLI
z. ,,

KANADOl
— Prof. A. Paplauskas - Ra

mūnas, dirbąs Ottawos u-te, 
kreipėsi į Tarptautinę Montes- 
sori d-ją, prašydamas informa
cijų, kurios įgalintų jį skleisti 
Montessori sistemą Kanadoje. 
Šią žinią paduoda Tarptautinės 
Montessori dr-jos biuletenis 
“Communieation” 1962 m. nr. 2.

— Dr. Arūnas Dailyilč, To
ronto universitete įgyjęs dantų 
gydytojo teises, išvyko kariuo
menės dispozicijoje darbuotis 
kaip dantistas. Jaukiai suruoš
tose jaunojo gydytojo išleistu-

X Chicagiečiai daug nustoja, 
jei neturi FM radijo: Chicago
je ir apylinkėse yra apie 30 FM 
stočių. Vokiški Telefunken ra
dijai ir radijo patefonai turi ne 
tik FM bet ir standartines ir 
trumpas bangas. Atvykit pasi
klausyti į Gradinsko radijų, te
levizijų ir hi-fi stereo aparatų 
krautuvę, 2512 W. 47th St., FR 
6-1998. (sk.)

X Lietuvių Bendruomenes 
East Chicagos apylinkė rugsėjo 
9 d. 6 vai. p. p. parapijos salėje 
rengia didingą Maironio minė
jimą. Programoje dalyvaus iš
kilieji mūsų menininkai, kaip 
aktorius veteranas S. Pilka, E. 
Blandytė, prof. VI. Jakubėnas, 
sol. N. Aukštuolienė. Paskaitą 
apie Maironio kūrybą skaitys 
poetas Kazys Bradūnas.

X Brighton Parko Lietuvių 
Moterų klubo piknikas įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 9 d. Onos 
Bruzgulienės darže, 8274 Kean 
avė. Bus gražių dovanų ir bu
fetas. šokiams gros orkestras. 
Pradžia 12 vai. d. Visas pelnas 
skiriamas Šv. Panelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
statybos fondui. Komisija ir vai 
dyba kviečia visus atsilankyti, 
visuomenei.

X June Stukonis, Dariaus Gi 
rėno posto pagalbinio moterų 
vieneto spaudos sekretorė, skel 
bia, kad pagelbinis vienetas 
daug nuveikia invalidų vetera
nų labui. Sergančių veteranų 
reikalams pagalbiniame vienete 
atstovė Stella Kudirka, prane
ša, kad metų bėgyje daug sava 
norių moterų patarnavo gulin
tiems veteranų ar kitose li
goninėse.

Lietuvių katalikų moksleivių pirmojo seimo Chica goję dalyviai 1912 m. rugp. 25 d. Jų tarpe tik 
viena mergaitė Ona Ežerskytė, dabar Kaupienė. Jos dešinėje sėdi neseniai miręs kun. A. Linkus, 
tada jaunas moksleivis. Iš šio būrio beveik visi yra žymieji lietuviškumo gynėjai ir visuome
nininkai.

vėse jojo tėvas, agr. Viktoras 
Dailydė, sūnui įteikė kryžių, 
nes jų šeimoje jau trečią gene
raciją sekant, šeimos vaikam,' 
išeinant savistoviai į gyvenimą, 
tėvai įteikdavo kryžių. Ir pats 
tėvas, agr. Dailydė, iš savo tė
velių gautą kryžių laimingai at 
Jojo teigimu, šis krikščioniškas 
sivežti per tremtį į Kanadą, 
talismanas jo šeimą ne kartą 
apsaugojo nuo įvairių nelaimių 
sunkiame tremties kelyje^ Ant
ras Dailydžių sūnus yra Kana
dos kariuomenės karininkas, o 
dukra Jūratė — katalikų mo
kyklos mokytoja Toronte.

— Kanados kolegijose nema
žas lietuvių baigė gimnazijos 
kursą su teise įstoti į universi
tetus. Esant dideliam kandida
tų skaičiui į universitetus, ypač 
medicinos ir inžinerijos fakulte
tus, universitetai, ypač didmie
sčiuose, reikalauja gerų pažy
mių. Atrodo, kad daug lietuvių, 
baigusių gimnazijas, stos į 
universitetus.

— Kainados lietuviai gražiai 
prisimena Wasaga Beach vasa
rą vykusias studijas. .Studijos 
praėjo gilaus intelekto ir plačių 
politinių idėjų ženkle. Kanadie
čius lietuvius ypač nustebino 
Amerikos lietuvių įvairių profe- 
sijonalų, kaip daktarų ir inži
nierių, visuomeninė aktyvi lai
kysena. Deja, Kanados lietuvių 
gyvenime tos visuomeninės veik 
los profesionalų tarpe gerokai 
pasigendama. Girdi, esu dakta
ras, esu inžinierius, neturiu lai
ko visuomeniniame darbe, tegul 
visuomeninius lietuviškuosius 
dirvonus puoselėja žmonės be 
profesijų arba einą į fabrikus.

— Vytautas Marijošius, Hart 
fordo simfoninio orkestro diri
gentas/ su žmona viešėjo To-, 
ronte pas savo brolį Bronį Ma- 
rijošių. Ta proga maestro da
vė įdomų interviu iš muzikali- 
nio pasaulio “Tėviškės Žibu
riams”.

KIEK GAUNA PAŠALPOS?
Rugpiūčio mėnesį Cook aps

kritis išmokėjo 282,369 asme
nims $16,246,377 pašalpos. At
sisakiusiems dirbti 732 asme
nims nutrauktas pašalpos mo
kėjimas. Apskritis tuo būdu 
rugp. mėn. sutaupė $163,894.

NORI UŽDARYTI PIKNIKŲ 
RAJONĄ

Kadangi piknikų rajonas prie 
12-tos gatvės ir ežero yra lėk
tuvų pakilimo - nusileidimo ta
ko gale, jis paskelbtas pavojin
gu žmonių saugumui ir siūloma 
jį uždaryti. Neseniai kilęs iš 
Meigs aerodromo lėktuvas, ven 
gdamas užgauti piknikautojus, 
nugrimsdo į ežerą ir žuvo du 
lakūnai.

GYVULIUS GERIAU LAI
DOJA

Chicagos, Cook apskrities, Il
linois valstybės ir veteranų or
ganizacijos pradėjo tirti, kaip 
mirę pašalpą gavę žmonės yra 
laidojami. Viena Cook apskri
ties pareigūnė pareiškė, kad 
“gyvuliai yra geriau laidoja
mi” už nekuriuos neturtinguo
sius.

Cook apskritis už neturtėlio

GELŽKELIO STREIKO 
PASEKMES

Jei greitu laiku nesibaigs Chi 
cagos & Northwestern gelžke- 
lio streikas, laivai atplaukiu į 
Navy prieplauką turės naudo
tis kitais uostais. Jau dabar 
prieplaukai susidaro $100,000 
nuostolių kasdien. Omahoj ma
noma, kad supus 2.5 mil. dol. 
vertės cukrinių burokų derlius. 
Continental grūdų kompanija 
Mihvaukee nustojo pirkus grū
dus. Nėra kur juos krauti. Dėl 
streiko kenčia ir pats gelžkelis 
ir darbininkai. Jau antra savai
tė, kai vyksta streikas.

KYLA MĖSOS KAINOS
Šviežios mėsos kainos Chica

goje pradėjo kilti, kai ūkininkų 
streikas 25 procentais sumaži- 
žino gyvulių pristatymą į sker

dyklas. Ūkininkai nori daugiau 
'gauti atlyginimo už užaugintus 
gyvulius.

PAVOGĖ $30,000 BRANGE
NYBIŲ

Iš Bernard Distenfield namų, 
7000 South Shore dr., pavogta 
$30,000 vertės brangenybių ir 
$700 valiutos. Jo žmona atra
do, kad brangenybės buvo din
gusios, kai atidarė juvelyrų rė- 
žutę ten įdėti žiedus.

DANTŲ GEDIMAI SUMA
ŽĖJO

Prieš šešis metus Chicagos' 
miestas pradėjo į geriamą van
denį maišyti mažus fluorido kie 
kius. Dabar miesto sveikatin
gumo skyrius pasigyrė, kad mo 
kyklinio amžiaus vaikuose dan
tų sugedimas sumažėjo 65%. 

i Tokį vandenį kasdien gauna 
4,696,000 vartotojų, įskaitant ir 
300.000 gyventojų 58 priemies
čiuose. Chicago yra didžiausias 

, visos Amerikos miestas, kurio 
vandens tiekimas yra pilnai 
fluoridotas.

VIEŠBUČIŲ ĮMONĖS 
CENTRAS

Trys didieji tinklai, kurie kon 
traliuoja visoje šalyje 91 vieš
butį ir motelį su per 45,000 
kambarių, turi savo centro raš
tines Chicagoj. Tai Hilton, Pick 
ir Executive House viešbučių 
tinklai.

NEGRAI PATENKA Į VIDU
TINĘ KLASĘ

Iš 1960 m. gyventojų suraši
nėjimo duomenų aiškėja, kad, 
iš 813,000 negrų Chicagoje, 
namų savininkų skaičius padvi
gubėjo per dešimtmetį, kad 45,- 
000 negrų baigė vieną ar dau
giau kolegijų metų, kad 35-40 
proc. negrų šeimynų galima pri- 
skaityti prie vidutinės klasės ir 
jos uždirbą bent $6,000 me
tams ar daugiau. Į vidutinę 
klasę patenka ne negrai nauja
kuriai, bet jau antros ir tre
čios kartos Chicagos gyvento
jai.

PAVOGĖ RETŲ PAŠTO 
ŽENKLŲ

Į Iš Kari Heumann pašto ženk
lų krautuvės, 2603 Prairie, 
Evanstone, pavogta $5,000 ver- 

' tės retų pašto ženklų.

$150 ir kapinėms už žemės skly 
pą — $75.

SUSPENDAVO DAUG LEI
DIMŲ

Illinois valstybės sekretorius 
Charles Carpentier pernai sus
pendavo 36,552 automobilių vai 
ruotojų leidimus, o atšaukė 9,- 
030 leidimų. Už vairavimą be 
leidimo gresia piniginė pabauda 
iki $1,000 ir vieni metai kalė
jimo.

Zigmas Mcliejus iš Draugo ne
šasi Maironio paveikslą, kurį pa
matys East Chicago lietuviai mi
nėjime šį sekmadienį.

Kreipimasis į lietuvių 
visuomenę

Rugpiūčio 24 d. Los Angeles 
mieste mirė Lietuvos Nepriklau 
somybės akto signataras, Vy
tauto Didžiojo ir Vilniaus uni
versitetų rektorius. Kiekvienai 
lietuvių organizacijai, kiekvie
nam lietuviui laisvajame pasau
lyje yra pareiga ir garbė daly
vauti prof. M. Biržiškos laidotu 
vėse savo auka. Tik tada tos 
laidotuvės bus visų lietuvių su
rengtomis, kada laidotuvių iš
laidoms padengti suplauks au
kos iš visų JAV ir Kanados ir 
kt. lietuviškų kolonijų. Didžio
sios mūsų kolonijos Chicagoje, 
New Yorke, Bostone, Detroite, 
Philadelphijoje, Clevelande ir 
kitur šiuo kviečiamos nepalikti 
signataro laidotuvių būti tik 
Los Angeles lietuvių surengto
mis laidotuvėmis, bet įsijungti 
į didžiojo Lietuvio laidotuves 
savo dosniomis aukomis. Sku-

palaidojimą graboriui užmoka ( biai atsiųstos aukos įgalins ko-

r

mitetą sutvarkyti sąmatą be il
galaikių sutarčių sudarymo, kas 
neštų bereikalingas papildomas 
išlaidas.

Kada komitetas baigs savo 
darbą, visuomenei bus paskelb
ta apyskaita: išlaidos ir vardi
nis visų aukotojų sąrašas.

Aukos siųstinos komiteto iž
dininko vardu: V. Varnas, 800 
N. Van Ness av., Los Angeles 
38, Calif. Nerašyti čekių ir per
laidų kitais vardais, nes tai be 

DAUG NUSIKALTIMŲ ĮSTA-| reikalo apsunkina komiteto dar 
TYMAMS ką. Komitetas

Chicagos policija nuo Naujų
Metų iki birželio pabaigos yra
išrašiusi 922,7<a bilietus už nu- YRA MIESTE TILTŲ?
sizengimus trafiko taisyklėms. , *Užklaustas, kiek yra tiltų 

Chicagoje, miesto tiltų inžinie
rius Stephens Michuda atsakė, 
kad nėra suskaityta, kiek yra 
iš viso viešų ir privačių tiltų 
bei tiltelių, bet miesto žinioje 
yra 60 pakeliamų tiltų.

200 UGNIAGESIAI SUNKIAI 
DIRBO

Didelis gaisras ištiko Threa- 
ded Fasteners fabriką prie 333 
S. Kilpatrick. Iššaukta 200 ug
niagesių su 47 gesinimo apara
tais, kas sudaro ketvirtą dalį 
visų Chicagoje ugniagesių apa
ratų. 22 darbininkai saugiai iš
bėgo. Du ugniagesiai buvo su
žeisti. Spėjama, kad nuostolių 
padaryta per $200,000, gi savi
ninkas sako per milijoną.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago 32, Di. Tel. YA 7-5980

Namų apšildymo sezonas čia pat!
Dabar jau pats laikas pagalvoti ar jūsų namų apšildymo 

sistema tvarkoje.
Kiekvienas žmogus prieš žiemą duoda savo automobilį pa

tikrinti ir sutvarkyti, kad žiemos metu neturėtų bėdos, bei ne
naudotų per daug kuro.

Kažin ar ne tą patį reikia padaryti ir su automatišku na
mų apšildymu? Ar laukti kol krosnis sustos ir mokėti aukštą 
kainą už sutvarkymą?

Jei jaučiate, kad gazo ar alyvos sąskaitos peraukštos, ar 
jf;sų namas nėra pakankamai apšildomas, nedelsdami pakvies
kite mus. Mes turime patyrusius specialistus ir jums sąžinin
gai patarnausime. Apžiūrėjimas, patarimai bei įkainavimas ne
mokamas.

Mes atliekame sekančius darbus: įstatome šiltą orą pu
čiančius pečius (furnaces), vandeniu šildomus boilerius, keičia
me anglies pečius į gazo, vandens nutekėjimo rynos (gutters), 
atliekame skardos darbus bei įvairius remontus.

Be to, ar jūsų gražiame bute, prie moderniškų baldų de
rinasi ir ar neužima perdaug vietos seni radiatoriai? Mes įsta
tome moderniškus BASE-RAY radiatorius, kurie visai neuži
ma vietos.

Visus darbus atliekame sąžiningai, garantuotai ir turime 
pilną apdraudą.

JUOZAS ŽEMAITIS 
CICERO HEATING & SHEET METAL C0. 

2431 South Kedzie Avė., Chicago 23, III. 
Tel. 277-1442, namu — 0L 6-0412




