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Ar bus keliami Pabaltijo laisvės reikalai liautose
Kaip ilgai JAV pakęs prie savo 

šono parako statinę?
Prezidentas Kennedy spaudos konferencijoje

WASHINGTON, D.C. — Pre-, turės reikšmės, pasakė preziden

PROBLEMŲ MIŠKE
O. LABANAUSKAITE, 

mūsų korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — 
Rugsėjo 18 d. New Yorke pra
sideda 17-ji reguliarioji Jungti
nių Tautų generalinės asamblė
jos sesija, kuriai tuo tarpu pa
teikta svarstyti 89 klausimai. 
Vieni daugiau, kiti mažiau kom
plikuoti. Sesijai bevykstant at
siranda reikalavimų įrašyti dar 
botvarkėn naujus klausimus, to
dėl manytina, kad tas skaičius 
nėra galutinis.

Pateikti svarstyti klausimai 
grupuojasi sekančiai: politiniai, 
ekonominiai, socialiniai, moks
liniai, teisiniai, organizaciniai.

Ddžioji gražbylystė, kuria kai 
kurių kraštų kalbėtojai net me
lą pridengs, prasidės tuojau, kai 
bus sudaryti sesijos organai (iš
rinktas pirmininkas, vicepirmi
ninkai, kredencialų komitetas, 
pagrindinių 7-nių komitetų pre
zidiumai), patvirtinta darbotvar 
kė ir klausimai paskirstyti at
skiriems komitetams. Gražbylys 
te pavadinau bendrąsias disku
sijas, kurių metu kalba kiekvie
nos valstybės atstovas, kartais 
kalba labai ilgai. Dažnas užsime 
na apie tokius dalykus, kurių 
darbotvarkėje nėra ir gal niekad 
nebus. Salės paprastai pilnos 
klausytojų, kada kalba didžio
sios žuvys ir diskusijų pradžio
je, bet vėliau tos kalbos visiems 
nusibosta ir antroje diskusijų 
pusėje kalusytojai žymiai su
mažėja. Nežiūrint to, kalbėtojai 
vistiek kalba.

Tuo pačiu metu dirba ir ko
mitetai, kur taipgi daug kalbų, 
bet iš ten jau išeina konkretūs 
pasiūlymai — daugumos suta
rimo produktai. Kaip ten vie
naip ar kitaip pasisakoma ,taip 
pasisako ir generalinė asamblė
ja, nes tuose komitetuose daly
vauja visi nariai.

Kardinolas Višinskis
kviečia tėvus budėti
VARŠUVA. — Ganytojiniame 

laiške, kuris buvo skaitomas 
šiom dienom Lenkijos bažnyčio
se, Varšuvos arkivyskupas ir 
Lenkijos primas kard. Višinskis 
skatina visus katalikus tėvus 
mokyti religijos tiesų savo vai
kus.

Laišką pavadinęs “atsišauki
mu į tėvus, į jaunimą, į vai
kus”, kardinolas Višinskis kvie
čia tėvus budėti, kad jų vaikai 
lankytų katekizmo pamokas baž 
nyčiose, nes jos yra panaikin
tos mokyklose.

KALENDORIUS
Rugsėjo 15 d.: Švč. Marijos 

skausmų šventė, šv. Nikodemas, 
Putonė.

Rugsėjo 16 d.: 14 sekm. po 
Sekminių, šv. Karnelijus, Rigi- 
muntas.

Rugsėjo 17 d.: šv. Pranciš
kaus stigmos, Algaudas.

Šios sesijos darbotvarkėje 
prie svarbesniųjų politinių klau
simų priklauso šie: Kinijos at
stovavimas kredencialus besvar 
stant, nenuolatinių Saugumo Ta 
rybos narių rinkimas, generali
nio sekretoriaus paskyrimas, 
naujų narių priėmimas, bandy
mas pakeisti Jungt. Tautų char 
tą, taikos organizavimas (klau
simas likęs nesvarstytas nuo 
pereitos sesijos), kolonializmo 
pribaigimas, nusiginklavimas, 
klausimai, kylą iš žmogaus pra
siveržimo į erdves, Korėjos klau 
simas, Angola ir apskritai Por
tugalų kolonijos, P. Afrikos ra
sistinė politika, Kongas, Jungt. I

Naujausios
žinios

— Brazilijos premjeras Fran
cisco Brochado da Rocha ir jo 
ministeriu kabinetas vakar pa
sitraukė, kai kongresas nepa
tvirtino referendumo suteikti 
pilnas vykdomąsias galias pre
zidentui J. Goulartui.

Ministeriu kabineto pasitrau 
kimas sukėlė baimę, kad kariai, 
gal būt, paims valdžią, paleis 
kongresą, ir suteiks pilną galią 
Goulartui.

— Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle sekantį ketvirtadienį kal
bės tautai, paaiškindamas pla
ną pakeisti konstituciją, kad 
prezidentą rinktų visa tauta, o 
ne rinkti atstovai.

— Bendruomenės (Common-
Tautų kariniai daliniai, iš metų wealth) vadai vakar svarstė
į metus perkėlinėjamas Vengri
jos klausimas.

(Nukelta į 4 psl.)

Popiežiaus užuojauta 

nukentėjusiems dėl

žemės drebėjimo Irane
VATIKANAS. — Sužinojęs, 

kad žemės drebėjimas Irane 
(Persijoje) skaudžiai palietė vie ! 
tos gyventojus, popiežius Jonas 
XxIII nusiuntė šachui telegra
mą, pareikšdamas visai Irano 
tautai gilią užuojautą. Irano že
mė, teikusi reikšmingą istoriją, 
šiandien atsidūrusi kančių išban 
dyme, turi būti broliško lenkty
niavimo platforma. Gražią ini
ciatyvą kenčiantiems padėti ro
do Jonas XXIII, o ir mes jun
giame savo karštus paskatini
mus.”

dramatišką pasiūlymą susitikti 
su Europos Ekonominės Bend
ruomenės vadais, kad būtų ap
svarstytas Britanijos įsijungi
mas į europiečių prekybos gru
pę. Britų premjeras Macmillan išei-

TRUMPAI IŠ VISUR

— Alžirijos vicepremjeras Ben 
Bella sudarė sąrašą 196 kandi
datų į parlamentą, išskirdamas 
daug savo politinių ir karinių 
oponentų. Rinkimai bus rugsėjo 
20 d. Tas vienas sąrašas ir tė
ra.

zidentas Kennedy užvakar pa
reiškė, kad amerikiečių kariniai 
žygiai prieš Kubą dabar nepa
teisinami. Jis ragino baigti “ne-

— Katangos provincijos pre- atsargias” kalbas apie invaziją 
zidentas Tshombe apkaltino į Kubą.
Jungtines Tautas, kad jų kariai 
rugsėjo 13 dieną numetė bom
bas į ElizabethVillę, Katangos 
provincijos sostinę.

— Kaip ten su šnipo Sloblem 
mirtimi? Yra įtarimų, kad So
vietų šnipas dr. Robert Soblen 
buvęs nužudytas, nes norėta iš
saugoti šnipo paslapčių.

— Ratifikavo susitarimą, šio-

tas Kennedy.
Rusų bazė Pines saloje

MIAMI. — Sovietų kariai žen 
gia į Kubos Pines salą pastatyti 
ten karinę bazę. Tai pranešė 
nauji pabėgėliai.

Vienas tremtinys, jaunas žve 
jys iš Batabano, pareiškė, kad 
1,000 rusų, apsirengusių žalio-

Prezidentas ilgame pranešime 
spaudos konferencijoje pakar
tojo, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės imsis visų reikalin- ■ mis uniformomis( „_  _____, buvo apsis-
gų priemonių prieš komunistų į tojusių prie miesto prieš dvi 
valdomą Kubą, jei rusų karinis
stiprinimasis toje saloje taptų

savaites prieš plaukiant į didelę 
salą, pietvakariuos nuo Kubos.

Šį pasiūlymą pateikė už vakar ' na iš Marlboro rūmų Londone po
Pakistano prezidentas Khan sa- bendruomenės ( Commonwealth ) 

„ ... , sesijos. Atrodo, Britanija įsijungs
vo pasikalbėjime su britų prem į Europos Ekonominę Bendruome-
jeru Macmillanu. 'nę. (UPI)

ARTĖJANT VISUOTINTAM 
BAŽNYČIOS SUSIRINKIMUI

Bus pradėtas spalio 11 dieną
GENUA, Italija. — Apie būsi
mą visuotinį Bažnyčios susirin
kimą savo ganytojiniame laiške 
tikintiesiems Genuos arkivysku
pas kardinolas Siri tarp kitko 
rašo:

galima agresija.
Tačiau jis pridėjo, kad Kuba 

dabar dar “rimtai negresia”
mis dienomis Vatikano rūmuose i Jungtinių Amerikos Valstybių 
popiežiaus valstybės sekretorius ar vakarinio pusrutulio (hemis- 
kardinolas Ajnleto Cicognani ir
Austrijos Federalinės respub
likos ambasadorius dr. Johan- 
nes Coreth ratifikavo susitari
mą, padarytą praėjusio liepos 
mėn. 9 d., tarp Apaštalų Sosto 
ir Austrijos. Susitarimas liečia 
mokyklų reikalus.

Domininkonų politikas 
Caracase

CARACAS, Venecuela. — Dr. 
feros) saugumui, nes raudonų-' Jose Antonio Bonilla, Dominin- 
jų karinių jėgų stiprinimas ten i konų respublikos užsienio rei- 
neturi ofenzyvinių galimybių, kalų ministeris, atvyko rugsėjo 

Jei Jungtinės Amerikos Vals- į dieną į Caracasą keturių die 
tybės matys reikalą atlikti ka- nil v^z^°- Jis tarėsi su prezi- 
rinių žygių prieš komunizmą ^cntu Betancourtu ir kitais pa- 
Kuboje, visi Castrui atsiųsti ko- reigūnais regiono klausimais.

Japonai nori prekybos 
su Kinija

TOKIO. — Kenzo Matsumu- 
ra, premjero Ikedos valdančios 
liberalų - demokratų partijos na 
rys, išvyko užvakar į Peipingą. 
Kelionės tikslas: pagerinti pre
kybinius santykius su komunis 
tinę Kinija.

ties panašu, kad konciliumas 
paprašys kunigų ir pasauliečių 
ko nors daugiau — kad būtų 
pagreitintas Dievo karalystės 
atėjimas ir teisingas žmonių 
bendras sugyvęnimas”.

“Niekas iš mūsų, — baigia 
savo laišką Genuos kard. Siri, 
— negali nuvertinti Evangeli-

“Visuotinis susirinkimas ar
ba konciliumas nėra nei spek
taklis nei vien tik naujenybe., . „ .

kuris J°S ’ §'ak ^lktai lske^1 kaiP lsa'Konciliumas yra faktas, 
gali nulemti mūsų amžiaus o- 
rientavimąsi šiame sunarpliota
me istorijos tarpsnyje. Nema
nykite, — tęsia kard. Siri, — 
kad konciliumas jums pasakys, 
kad mažiau reikia dėti pastan
gų, kad galėtumėte giedria są
žine eiti į Dievo teismą. Yra

kymą kai kuriuos svarbesnius 
Kristaus pamokymus, duotus 
savo sekėjams.”

— Argentinos Aukščiausiojo 
teismo narys Julįo C. Oyhanar- 
te pasitraukė iš tų pareigų, pro
testuodamas prieš Kongreso pa 
leidimą. Jis pasiuntė atsistaty
dinimo raštus prezidentui Guido 
ir teismo pirmininkui Basavil- 
basui.

— Kubos užsienio reikalų mi
nisterija patvirtino žinią, kad 
John Bland, Reuterio korespon
dentas, yra sulaikytas kubie
čių saugumo.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės parinko 9 astronautus, ku 
rių pavardės bus paskelbtos pir 
madienį.

munistų ginklai ir technikai ne-

Lt. Alain Bourgenet de la Toc
nay, pabėgęs iš prancūzų armijos, 
areštuotas Prancūzijoje su ketu
riais kitais asmenimis, bandžiu
siais nužudyti prezidentą Charles 
de Gaulle. De la Tocnay, 36 metų, i 

apkaltintas kaip klikos vadas.

Ereliai puolė karinį 
lėktuvu

GENEVA, Šveicarija. — Švei 
carų karinio lėktuvo įgula pra- 
tybinio skridimo metu pergyve
no susijaudinimą, kai staiga du 
milžiniški ereliai puolė jų lėk
tuvą. Vienas erelis puolė piloto 
kabiną ir išmušė langą. Antra
sis atakavo propelerį ir pats žu
vo, bet ir lėktuvas buvo privers 
tas nusileisti ir jis turėjo būti 
remontuotas.

— šešiasdešimt penki kubie
čiai turistai užvakar išskrido 
lėktuvu iš Peipingo į Havaną, 
aplankę raudonosios Kinijos 
miestus.

McCORMACK, KANDIDATAS Į SENATORIUS, 
UŽ PARAMA VISOMS MOKYKLOMS

Įdomi ir judri McCormack spaudos konferencija 

Mūsų korespondentas Washingtone

Khider baigė kalbas 
Paryžiuje

PARYŽIUS. — Mahometas 
Khider rugsėjo 12 dieną išskri
do lėktuvu iš Paryžiaus į Ge- 
nevą, pasikalbėjęs su alžiriečių 
vadais Prancūzijoje. Jų kalbos 
truko dvi dienas.

Khider, Alžirijos Politinio biu 
r o generalinis sekretorius, su
sitiko su Nacionalinio Išlaisvi
nimo fronto vadais, kurie atsto
vauja 500,000 alžiriečių Pran
cūzijoje.

Mirė prel. Strakauskas
11133 Strakauskas, Brocktono 

1 1 lietuvių Šv. Kazimiero par. kle
bonas. Prel. P. Strakauskas bu 
vo gimęs 1896 m. rugsėjo 20 d. 
So. Bostone, Mass. Kunigu į- 
šventintas 1924 m. gegužės 25 
d. Vikaravo Bostone, klebona
vo Lowel, Mass., ir Brocktone, 
Mass. Čia yra pastatęs bažny
čią, kleboniją, įrengęs mokyklą 
ir dabar buvo pradėjęs statyti 
seserims mokytojoms namą. 
Daug yra dirbęs Lietuvos vy
čių eilėse, su blaivininkais ir 
bendrai su jaunimu. Jis yra pir
mas iš čia gimusių lietuvių ku
nigų Bostono vyskupijoje gavęs 
prelato paaukštinimą.

Jisai “Darbininke”, tada iš
einančiame Bostone,

— Prezidentas Kennedy va
kar pasirašė viešųjų darbų įsta 
tymo projektą, skiriantį tiems 
darbams 900 milijonų dolerių.

PAGALBA ALŽIRIJAI

ALŽIRAS, Alžirija. — Jung
tinių Amerikos Valstybių kata
likų šalpos organizacija Natio
nal Catholic Welfare Conferen
ce, kuri labai daug yra padėjusi

redagavo S nuo paskutiniojo karo nuken-
Jaunųjų skyrių, pasirašinėda
mas Dėdė Anupras.

Prel. Strakauskas laidojamas 
rugsėjo 17 d., pirmadienį.

, ORAS
Oro biuras praneša: Chieago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 80 laipsnių; rytoj — gied I*rel. R Strakauskas su motina
ra, truputį pasikeis oro tempera BROCKTCN, Mass. — Naktį 
tūra. iš rugsėjo 13 į 14 d. nuo širdies

Saulė teka 6:30, leidžias 7:02, smūgio staiga mirė prel. Pra-
— Kanadoje rugpiūčio vidu

ryje buvo 280,000 bedarbių.

i tėjusiems šelpti.
Ši organizacija šiomis dieno

mis susitarė su Alžirijos vy
riausybe, pasižadėdama siųsti 
iš Amerikos maisto, rūbų ir vais 
tų skurdą kenčiantiems Alžiri
jos gyventojams.

WASHINGTON, D.C. — Ant 
radienį Washingtono Spaudos 
klube laikraštininkai susitiko su 
kandidatu į senatorius, Massa- 
chusetts valstybės gynėju Ed- 
ward J. McCormack, Jr. Po pus
ryčių buvo proga jį iškvosti, to
dėl susidomėjimas buvo labai 
didelis. Ne tik visi stalai buvo 
apsėsti, bet pilna matėsi ir sto
vinėjančių.

Tarp svečių pirmavo kalbėto
jo dėdė, Atstovų Rūmų pirmi
ninkas John W. Cormack. Da
lyvavo ir “Draugo” atstovas ir 
pateikė keletą klausimų. Įdo
miausi atsakymai buvo šie:

Parama mokykloms. McCor
mack pritaria paramos teikimui 
visoms mokykloms kur reikia, 
ar jos būtų vietos ar privatinės 
(parapinės). Tokios pagalbos 
teikimas būtų konstitueingas. Se 
nate jis balsuotų prieš administ 
racijos projektą remti tik vie
šąsias mokyklas.

Medicinos pagalba. Pritartų

tokios pagalbos teikimui bet ku 
ria forma, kad tik ji būtų priei
nama visiems jos reikalingiems.

Mokesčių mažinimas. Randa 
reikalinga, kad mokesčiai būtų 
sumažinti tuojau ir, kad ūkis 
būtų išjudintas iš apsnūdimo. 
Šiuo atžvilgiu nesutinka su da
bartine administracija.

Asmeninių teisių apkarpymas. 
Atmeta visus projektus sekti 
telefono pasikalbėjimus ar laiky 
ti arešte be kaltinimo, nors tai 
būtų daroma ir kilniausiems tik 
slams. Valstybė turinti remtis 
teise, o ne sauvale.

Kuba. Pritaria Castro izolia
cijai, tačiau tai turi būti daro
ma per vietines organizacijas: 
Amerikos Valstybių organizaci
ją ir Pažangos sąjungą. Reikia 
siekti vyriausybių sudemokrati- 
nimo. Vertėtų pagalvoti apie 
CATO (Caribean American 
Treaty Organization).

Ar padeda dėdė? Ne, paties 
kandidato prašymu. Mat, rung

tynės turi vykti tarp asmenų, 
o ne šeimų. Rinkikai turi spręs
ti pagal abiejų kandidatų kva
lifikacijas ir nuveiktus darbus.

Kodėl taip buvo užsipuolęs 
Tedį Kennedj? Norėjo parodyti 
rinkikams, kad Ted neturi kva
lifikacijų, kad anksčiau net ne
balsuodavo per rinkimus, kad 
nemėgo Massachusetts ir kad 
buvo norėjęs persikelti į Kali
forniją, kad niekur nedirbo ir 
tik prieš trejetą metų baigė mo
kyklą.

Ar padėtų savo dabartiniam 
varžovui, jeigu jis laimėtų pir
minius rinkimus? Taip. Mait, 
abudu yra demokratai ir turi 
nusilenkti rinkikų valiai.

Pasikalbėjimas su spaudos 
atstovais buvo labai gyvas. Mc 
Cormack sumaniai atsakinėjo 
į klausimus, kai kada susilauk
damas plojimų. Laukiama, kad 
artimiausiu laiku laikraštininkai 
susitiks toje pačioje vietoje su 
Ted Kennedžiu.
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Reikšmingas Lietuvių Kunigų Vienybės seimas

Lietuvių Kunigų Vienybės nuolius dažnai kalbinti į dva- 
seimas, kviestas šūkiu “Lietuvių sinį luomą. Jaunimas myli ide- 
pašaukimai Kristaus tarnybai a.izmą. Jam reikalingi gražūs 
ir teisinga informacija apie per- pavyzdžiai.

vykdyti numatyti lietuviai me
nininkai ir specialistai.
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sekiojamą Lietuvos Bažnyčią”, 
Įvyko rugsėjo 11 d. N.ew Yor
ke

MIŠRIŲ ŠEIMŲ PROBLEMA

Lietuviškoje Bendruomenėje

Seniau mūsų spauda rodyda
vo daugiau nepasitenkinimo dėl 
mišrių vedybų, piktinosi skaity
tojai, užtikę spaudoje mišrių 
vestuvių aprašinėjimus. Dabar, 
rodos, šie balsai sumažėjo, pa
našūs Įvykiai sukasdienėjo, ir 
tarsi apstoja, ir kovoti su šia 
nemalonia realybe. Tik pade
juojama, kad, štai, įvyko dar 
viena drama vienoje bendruome
nės ląstelėje. Taip iki kitos pa
našios dramos. Dar pabrėžtina, 
kad kuria mišrias šeimas daž
nai ir tie bei tos, kuriems bei 
kurioms, rodos, netrūksta ir ne
turėtų trūkti tautinio sąmonis- 
gumo bei kitokio apie ŠĮ pavo
jingą žingsnį supratimo.

Taigi problema dar labiau su
sikomplikuoja. Kaip ten bebūtų, 
jau pats laikas bandyti giliau 
pažvelgti Į šią mūsų tautinės 
sąmonės dramą.

Kad, kurdami mišrias šeimas, 
kenkia pačiai lietuvių tautai, ri
zikuoja nelaimingomis vedybo
mis, tai aišku. Tačiau jie ir to-

Irena Rakaitytė, Marąuette Par
ko Vyčių skyriaus 112 kuopos 
pirmininkė.

Neteisinkime jaunimo klaidų. 
Kur nėra drąsaus reikiamo įspė- 

New Yorker” viešbutyje, jimo, ten atsiranda dvasiniai 
griuvėsiai.

‘Šių dienių lietuvio kunigo 
uždaviniai”,

= Subscription rates: $13.00 per year in Chicago, Cicero and Foreign. £ 
E $11.00 per year outside of Chicago and in Canada E
E P'renumerata: Metams (4 metų 3 mčn. 1 men. E
£ Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 $7.00 $4.00 $1.75 E
£ JAV ir Kanadoj $11.00 $6.00 $3.50 $1.50 5

ieimo dalyviai Ugdyti bendrą šeimos pamal
Seime dalyvavo kunigai iš 

Nevv Yorko — Nevv Jersey, Bos
tono, Hartfordo, Albany, Pitts- 
burgo, Chicagos. Buvo atsto
vai iš Kanados ir Romos Kuni-

dumą. Malda ir bendros pastan- | 
gos vėl padidins skaičių pašau-i 
kimų į dvasinį luomą.

Prieš pietus Seimui vadova
vo prel. J. Balkūnas, sekreto

gų Vienybės vienetų.. Seime riavo kun. Vyt. Pikturna, 
dalyvavo 43 kunigai. Jų tarpe Po pietų vykusioje sesijoje i
vysk. V. Brizgys ir du šiais 
metais minį 50 metų kunigystės 
sukaktį: Ignas Albavičius iš 
Chicagos ir kun. N. Pakalnis iš numatyta 
Brooklyno.

Iškelti klausimai

seimui vadovavo kun. J. Girdis.;

Lietuvių religinis kongresas

turėti New Yorke 
“Darbo dienos” (savaitgalį 1964 
metais, kai New Yorke bus pa
saulinė paroda. Apie tą reika- 

Visų provincijų atstovai ir kalbėjo prel. Jonas Balkūnas.
visų katalikiškų organizacijų Religinis kongresas būtų skir- 
Centro Valdybų dvasios vadai 3Q BUkakčiaj
padarė pranešimus. „„o pirmo Eucharistinio kon-

Vysk. V. Brizgys ir kun. St. . on ,
J & . tz a vi greso Lietuvoje ir 20 metųRaila pranešė apie Katalikų

Bažnyčios, kunigų ir tikinčiųjų 
sunkią padėtį Lietuvoje.

Prieš pietus vykusiame po
sėdyje išklausyta vysk. V. Briz
gio paskaita: “Lietuvių pašau-

žiaurios bolševikinės okupaci
jos. Tai maldos bei atgailos ir 
bendrų žygių dienos.

Kongreso metu būtų bendros j 
iškilmingos pamaldos, kurių' 
metu lietuviškas giesmes giedo-

kimai Kristaus tarnybai”. T*vr,- x -i •• v_tų JAV lietuviškų parapijų cho Po pietų buvo kun. dr. J. “.
Vaišnoros, MIC, paskaita “Tei- rai' 
singa informacija apie perse

buvo antroji seimo metu skai
tyta paskaita. Kalbėjo kun. dr. j 
J. Vaišnora, MIC.

Laicizmas ir liberalizmas mū
sų tarpe veikia metodiškai ir i 
nuolatos. Lietuvių tarpe yra ir 
bedievių ir agresyvių laisvama- 
nybės veikėjų, dirbančių “tau
tinės vienybės vardu”. Į jų dar
bus negalima

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

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

• Administracija dirba kas- E 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- 2 
niais ■— 8:30 — 12:00. E

AiiHimiiiimiiuiHmmiiimiiiiimiimHiiiiimitiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiK

dr. Kučas, kun. dr. Končius, . MŪS KOLONIJOSE 
numoti ranka. kun. dr. V. Gidžiūnas ir te. Su- |

Mūsų tarpe yra šalia Kristaus žiedelis. Istorijos išleidimui pi-JNew t lavetl, Conil. 
esančių grupių. Mūsų kunigų i šiuo metu yra 4,990.48
pareiga juos grąžinti katalikų do1- Kun. Juozas Karalius tam 
Bažnyčion ir apsaugoti ištiki- teikalui davė 2,000 dol. 
muosius nuo nukrypimo į klai- Į

Pagerbti jubiliatai ir 
prisiminti mirusieji

Moterų sąjungos kp. 
susirinkimas

Primenu visoms mūsų 33 kp. 
j sąjungietėms, kad pirmas ru- 
i dens susirinkimas įvyks trečia- 
' dienio vakare rugsėjo 19 d., 

Seimo dalyviai viešai pager- 7:30 vai. v. Šv. Kazimiero pa
isė garbingus jubiliatus — prel. t rapijos svetainėje, 339 Greene 
Ig. Albavičių ir kun. N. Pakai- st. Kviečiu visas nares gausiai

das. Amerikoje bręsta dirva 
ateistiniam komunizmui. Tarp-1 
tautinis komunizmas deda mil
žiniškas pastangas Amerikos 
žemyną pavergti kūjo ir piau- 
tuvo vergijon. Daug nekalto 
vardo organizacijų ištikimai re
mia tarptautinio komunizmo
pastangas. Laukimas dirba ko- grįzo.yS
munizmo naudai. Visuomenė; „ ’ ....Seimo rezoliucijos bus pa

skelbtos vėliau.
Kunigų Vienybės seimo pro- 

mą nuo Rusijos, komunistų li- ga buvo metinis kunigams šelp- 
beralėjimą Sovietų Sąjungoje, j ti dr-jos susirinkimas. Išklau- 

Prieš ateistinį komunizmą at- Į sytas valdybos pirmininko ir 
kakliai spiriasi Katalikų Baž- iždininko pranešimai. Sekan- 
nyčia, todėl tarptautinis komu-! tiems metams išrinkta valdyba;

migdoma pasakomis apie So
vietų Sąjungos ir Kinijos ne
santaiką, Jugoslavijos nukrypi-

np
Mirusieji prisiminti bendra 

malda, kurią kalbėjo vysk. V.

dalyvauti šiame susirinkime, nes 
yra labai svarbių reikalų.

Būtų malonu, kad į šį susi
rinkimą atsivestumėt naujų kan 
didačių. Laikykim sau garbe 
kalbinti naujas nares stoti į šią 
garbingą vienatinę lietuvių ka
talikių moterų organizaciją šio
je šalyje! Ne kartą tenka gir
dėti gražių atsiliepimų apie mū 
sų kuopos gražią veiklą tautai, 
tėvynei, Bažnyčiai ir narių la
bui. Galima bus daugiau nuveik

Kenčiančios Lietuvos vargus 
ir persekiojamą Bažnyčią pa
vaizduotų paroda Vatikano pa

trūksta pašaukimų j dvasi- vįjįjone pasaulinės parodos me-;
2 »->-*« Acu T 7 T rolzn n o o I

tu.

kiojamą Lietuvos Bažnyčią”.
vaikai ateis į lietuviškąją orga 

liau sukiojasi mūsų bendruome nizaciją, į lietuviškąją mokyk- nj luomą”, skundėsi vyskupas
nėję, o kai kurie net aktyviai ją, j lietuviškąją parapiją. O tai v. Brizgys. O idealizmo ir drą-
dalyvauja lietuviškoje veikloje, būtų kur kas geriau. Juk turi-1 sos Amerikos jaunimui netrūks-
Kaip tai reikėtų suprasti ir kaip me daug lietuviškų šeimų, ku-1 ta. Tai rodo pakankamas skai-
visa tai vertinti? Kaip praktiš- rįų įr tėvai ir vaikai visai nepa- čius savanorių į kariuomenę, iš 
kai turėtumėm žiūrėti į tokias sireiškia lietuviškame gyvenime, į kurios dezertyrų nėra. Jauni- 
mišrias šeimas iš bendruomeni- net priešingai yra nusiteikę mas drąsiai vyksta Berlynan,

prieš visa tai, kas lietuviška. Korėjon ar į Vietnamą.
Suprantama, kad turėtumėm Pašaukimų viena kliūtis —

To kongreso metu būtų pa
šventinta JAV lietuvių pastan
gomis įrengta koplyčia pamink
linėj šventovėj VVashingtone.

nės veiklos pusės?
Lietuviškosios bendruomenės

akimis žiūrint, jie yra sūnūs 
palaidūnai, patys laisva valia 
nusigręžę nuo savo tautos ka
mieno. Tačiau — tik .š dalies. 
Jie riekviestini grįžti be tam tik 
rų sąlygų, be tam tikrų pažadų, 
bet jie mielai lauktini. Tai turi 
tam tikrą prasmę. Jie yra pra
sikaltę savo kenčiančiai tautai. 
Taigi, kol jie neparodo vėl ne
meluotos geros valios, nėra ver 
ti būti savo bendruomenės na
riais. Jie negali mokyti lietuviš 
kojo jaunimo tautinės sąmonės, 
vadovauti lietuviškoms organi
zacijoms. Bet jokiu būdu jie ne
gali būti atstumti, jei prašosi

Seimas entuziastingai pritarė 
prel. Jono Balkūno iškeltoms 
mintims, sudarytiems planams,

nizmas tokiu atkaklumu perse-' kun. Jonas šernas — pirm
kioja katalikus. Ypač ryškus ir' kun. P. Totoraitis — ižd., kun. I ti jei mūsų kuopoj bus didesnis 
žiaurus katalikų persekiojimas j VI. Budreckas — sekr., kun. I skaičius moterų ir merginų. Mie 
Lietuvoje. Atoslūgis po Stalino ' V. Karalevičius — sekr. ir kun. los lietuvaitės, stokit į mūsų 
mirties tęsėsi tik apie pora me- Račkauskas — valdybos na-' eilės.
tų. Dabar užsimota kat. Baž- rys. ' M. Jokubaitė, 33 kp. pirm.
nyčiai smogti galutinį smūgį, j 

Kristus žadėjo, kad Kat. Baž-
^llllllllllllli lliillll!iSIIIEitfllllllimilllli3lil!llillllitlllll9IIIHIIllillimillllllllllllllllll<£nyčios nenugales pragaro var- = . =

50 years of Growth and Excellence m the =
jaunimui daugiau kalbėti ir įti- ! tai klaidingai suprantama “to- įr visi nutarė tuos darbus rem-
kinėti apie šią blogybę. Jį tu- lerancija”. Mat, ji dažniausiai ti.
rėtumėm įsąmoninti, kad lietu- i suprantama kaip reikalas “į 
viškos šeimos kūrimas turi ne- | viską žiūrėti pro pirštus”, 
abejotiną pirmenybę jo paties Antra kliūtis: jaunimas ne
laimei. į paiso autoriteto. Net ir katali- ~ _ _ __

Lietuviškosios organizacijos ir kiškose mokyklose jis nėra pa- i riekus, OFM, kun. V Budrec 
kiti jaunimo autoritetai turėtų kankamai pabrėžiamas. Jei vai- kas (kaip Komiteto ryšininkas 
labiau pasitempti ir sąžiningiau ' kui “šventas seselės žodis”, bet 
atlikti savo lietuvišką pareigą. jeį už jį “tėvų žodis nėra šven-

Kongresui rengti komitetą 
sudaro Nevy Yorko - Nevv Jer
sey provincijos lietuviškų pa
rapijų klebonai, kun. L. And-

tai, tačiau Kristus nępažadėjo, £ 
kad atskiros Bažnyčios provin,- = 
cijos išliks nesunaikintos. Tad E 
mūsų uždavinys stoti žūtbūti- E 
nėn kovon su ateistinio komu-, = 
nizmo pastangomis kiek Lietu- ■ = 
voje, tiek J. A. Valstybėse, tiek = 
visame pasaulyje.

Field of Catholic Education

Pranas Razminas

ŠV. TĖVO LAIŠKAS

tesnis”, tai čia blogai aiškina
mas ketvirtasis Dievo įsakymas.

Didelė kliūtis pašaukinams, 
tai stoka ištvermės kovoje dėl 
skaistumo.

su visais lietuviais muzikais), 
kun. V. Dabušis, kun. L. Jan
kus ir kun. St. Raila.

Lietuvio kunigo uždaviniai

SAINT MARY’S 
COLLEGE

t •WINONA, MINNESOTA

Lietuvos vyčiams Šv. Sostas 
priimami. Tegu jie ateina ir su atsiuntė apaštališkąjį paiaimini- 
savo antrosiomis pusėmis. Te- mą už tai, kad šis pažadėjo 
gu parodo antrosios pusės, kad melstis už visuotinio Bažnyčios 
jos gerbia mūsų tautos papro- susirinkimo pasisekimą.
ciuš, mūsų kalbą, kad jų šeimo
je tu lygias teises abi kalbos, 
kad jos ten abi yra vartojamos, 
kad jų vaikai lygiai mokomi 
abiejų kalbų. To mums, rodos, 
turėtų užtekti.

VYČIŲ susirinkimą:

Kas daryti
Nėra trumpo ir nesudėtingo 

recepto pašaukimams ugdyti. 
Čia reikia metodiško ir kantraus 
darbo. Neužtenka tik sykį me
tuose jaunimui mokyklose ar 
per pamokslą kalbėti apie pa-

Lietuvos Vyčių sendraugių su šaukimą į dvasinį luomą. Svar-
sirinkimas įvyks rugsėjo 18 d., 
8 vai. v. Vyčių svet. 2451 W. 
47th St. Kadangi dviejų mėne- 

Tai suminima čia dėl to, kad gįų vasaros atostogos baigėsi,

bus asmeninis kunigo santykis 
su jaunimu. Svarbu tad, kad 
pirmai išpažinčiai ir pirmai ko-

Paminklinė koplyčia
Apie paminklinę Šiluvos kop

lyčią VVashingtono bazilikoje 
kalbėjo vysk. V. Brizgys. Kop
lyčia bus įrengta visų J. A. 
Valstybių lietuvių vardu. Kop
lyčios stilius turės derintis prie 
bazilikos stiliaus. Koplyčia 
puošiama marmuro statulomis 
ir mozaikomis. Numatyti trys 
mozaikos paveikslai: šv. Kazi
mieras Vilniaus miesto fone, 
lietuvių kančios Sibire, Ameri
kos lietuvis katalikas Amerikos, 
gyvenime. Numatoma ir Vytau-1 
to Didžiojo statula, nes tas Di-

Leiskime veikti kunigiškai 
malonei mumyse. “Vilkas nusi
neša avis, kai ganytojas mie
ga”. Mūsų pareiga persiimti 
krikščionybės dvasia. Pažinkime 
komunizmo pagrindus, veiklos 
metodus. Tik tuo būdu bus 
lengviau su juo kovoti.

Būtina vienybė visų katali
kų tarpe. Kunigų Vienybei tu
rėtų priklausyti visi lietuviai E 
katalikai kunigai. Lietuvių ka-1 = 
talikų darbą ardo. ir politinė' E 
katalikų nesantaika.

Komunizmas dengiasi melo E

• Residential College for MEN located in scenic 
Hiawatha Valley.

• Adeųuąte rail, air, and bus transnortation.
• Pully ac.creditcd Taborai Arts Cdllėkė under the direetion 

of the Christian Brothers.
• Bnroliment: 1,100 students.
• Confers A.B., Tl.S., M.A., and M.S. degrees.
• Admission based on intelligence, aptitude, personality 

and leadership qualities.
• Pees—Residents: $1,500; Day Students: $800.
• Maintains active Placement Service.'
• lndividual attention through orientation, scheduling, 

study habits1, and counseling.
• St.rong religious program: Resident, College Chaplain.
• Bxcellent fa-mily spirit.
• Sefious spirit o f study
• Competent and devoted faculty: priests, Brothers, and 

dedicated laymen.

For Literature and Information ivrite to:

DIRECTOR OF ADMISSIONS

ST. MARY’S COLLEGE
WIN0NA, MIljKESOTA I£xtenslon 57
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turime nutraukti ir viešai opi-

žinoma, jog mišriose šeimose 
dažnai viena pusė nustelbia ant 
rąją ir tuo prasikalsta šeimos 
darnumui. Anoji darnioji šeima, 
nors ir mišri, lauktina ir priim
tina į lietuviškąsias gretas. Kas 
gyvenime neklysta? O paskui 
jau pats gyvenimas nurodys ke 
lius, kaip šis tas padaryti savo 
tautai ir savo kultūrai. Kad ta 
kryptimi yra veikiančių, turime 
ir pavyzdžių.

Šios rūšies vedybinės klaidos 
pilnai neatitaisomos, nes tada 
jau būtų dar blogesnis dalykas 
— šeimų griovimas. Bet iš da
lies klaidą galima atitaisyti, at
vedant į lietuviškąjį pasaulį sve 
timą žmogų. 'O jis šiuo metu 
rhums gali būti ir labai naudin 
gas. Mišri šeima turi būti res
pektuojama, nes juk tai jau mo
ralinis momentas.

Laukiame, kad mišrių šeimų

munijai vaikučius ruoštų pa
tai vėl turime stoti į darbą. Tat tys kunigai. Pasauliečiai, net ir j dysis Lietuvos kunigaikštis yra 
kviečiame visus narius susirink- švenčiausi, kunigą gali pava- ■ taip pat ir Lietuvos katechetas, 
ti, nes turime daug naujų rei- duoti tik ten, kur yra perse- Projektas kainuos apie 300
kalų aptarimui. Valdyba , kiojama Bažnyčia. Reikia jau-, tūkstančių dolerių. Darbams

Amerikos Sheppard bazėje Wichita Falls, Tex., treniruojami vyrai, kaip reikia priešą^ pulti ir gin
tis raketomis. Dešinėje Įeit. R. C. Reynolds aiškina, kaip veikia Titan raketa,_ o kairėj seržantas 
Murray rodo, kaip reikia panaudoti vandens kriauklę, kai apsitaškoma rūgštimi.

nijai parodyti komunizmo tiks
lus ir darbus. Būtina informaci
ja raštais, žodžiu ir įvairiom 
propagandos priemonėm.

Dažniau rengti maldos dieną j 
už Lietuvą.

“Kas kaip Dievas?!” šūkiu 
turime veikti per geros valios 
žmones.

Įvairūs pranešimai

Kan. Končius pranešė apie 
lietuvius, gyvenančius Europo
je. Plačiau kalbėjo apie lietu
vius Lenkijoje. Savo įspūdžius 
kan,. Končius paskelbs spau
doje.

Prel. Jonas Balkūnas prane
šė, kad prie švento Kazimiero 
kolegijos Romoje organizuoja
mas kenčiančios ir persekioja
mos Bažnyčios Lietuvoje ar
chyvas.

Ruošiama “Amerikos Lietu
vių Katalikų istorija” trijuose 
ar keturiuose tomuose. Rašo

F 0 S T E R HOMES W A N T E D
For children ages 3 to 17. Served by statė child care agency. 

Children are from broken homes and reąuire special understanding 
and help.

Families interešted are urged to contact agency for Informa
tion. Board, clothing and- medical expenses paid. Write or Phdne:

HOME FINDING ILLINOIS DIVISION OF CHILDREN
160 North LaSalle St., Room 1500. FI 6-2000 — Ext. 644

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI
MARLBOROUGH’S LITHUANIAN SELF-TAUGHT, by M. Va- 

riakcjytė-InkenienS, Išleido Lithuanian Catholic Press Society, 
Chicago 29, III. Antras leidimas. Knyga, padedanti pačiam iš
mokti lietuviškai. Chicago, 1958 m. 144 psl...................... $1.25

POPULAR LITHUANIAN RECIPES, compiled by Josephine J. 
Daužvardis. Antras pataisytas leidimas, išleido Lithuanian 
Catholic Press Society, Chicago, 1958 ha. 128 psl.......... $2.00

JAUNAS AKORDEONISTAS, Povilas Četkauskas. Pradinės 
akordeonistams žinios ir daugelis melodijų su gaidomis. Išleido 
J. Karvelis, Chicago, 1958 m. 112 psl..................................  $3.00

ŠVENTOJI VALANDA, Nakties adoracijai namuose. Parašė 
Kun. Mateo Crawley-BOevey, vertė M. Pulauskas, MIC. Tėvų 
Marijonų leidinys, 1958 m. 64 pusi. Kaina ............... 25 centai

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge”



Lituanistinė mokykla ir

TĖVŲ ATSAKOMYBĖ
Lituanistinių mokyklų patal

pos jau vėl skamba krykštau
jančio jaunimo baisais. Moky
tojai su dideliu dėmesiu ir rū
pesčiu žvelgia į to jaunimo 
ateitį. Ne tą ateitį, kuriai ren
gia vietinės mokyklos, bet į 
lietuviškos atsakomybės atei
tį, kuriai turi parengti litua
nistinės mokyklos, kad mūsų 
jaunoji karta galėtų perimti 
lietuviškos veiklos išeivijoje va 
dovavimo vairą. Užtat šių mo
kyklų vadovybės ir jaučia tą 
didelį atsakingumą prieš tau
tą ir jos ateitį, dedamos visas 
galimas pastangas paruošti jau 
nimą tiems artimiesiems užda
viniams.

Prisirišimas prie savo tauti
nės grupės, savo tautinių pa
reigų sąmoningas supratimas 
ir joms pasiruošimas praside
da mokykloje. Tiesa, pagrindi
nius tautinio auklėjimo pradus 
duoda šeima, bet mokykla jau
nimą įjungia į didesnę bend
ruomenę, parodo tuos dides
niuosius uždavinius, kuriuos jis 
turės atlikti ateityje ir kuriems 
dabar turi rengtis. Šeimos ir 
mokyklos bendradarbiavimas 
jaunimo auklėjimo srityje yra 
toks būtinas, kad be jo mūsų 
ateitis būtų jau iš anksto pa
smerkta pralaimėjimui.

¥
Lituanistinių mokyklų tink

las lietuvių gyvenamose vieto
vėse jau yra visai pakankamai 
tankus. Mokytojų pasiaukoji
mas savo darbui yra didelis, 
naujų .patrauklesnių mokymo 
ir auklėjimo būdų ieškojimas 
kaskart vis tobulėja. Vadovė
lių klausimas — jau visiškai ar 
ti galutinio išsprendimo. Tiktai 
reikalinga, kad mokyklos būtų 
pilnos mokinių, norinčių savo 
laiko dalį atiduoti lituanisti
niam išsipi usinimui ir lit. žinių 
įsigijimui. Tam reikia kartu ir 
didesnės tėvų aukos, be kurios 
jaunimas dar nesugebės paro
dyti savo subrendimo ir moks
lo troškimo.

Paruošti savo vaikus geres
nei ateičiai, parengti juos tiems 
uždaviniams, kurie stovi prieš 
jaunimo akis, pirmoj eilėj yra 
tėvų pareiga. Nuo tėvų sąmo
ningo savo tautinių tikslų su
pratimo priklauso ir jų vaikų 
tautinis brandinimas ir už sa
vo tautos ateitį atsakingumo 
perėmimas. Kaip religinis ir 
moralinis, taip ir tautinis su- 
sip’ratimas neateina savaime, 
— tuos pradus turi nuo pat 
mažens įdiegti jų tėvai. Jie 
turi sėti sėklą į gerai išpuren
tą dirvą, kada joje dar nėra 
svetimų žolių, kad ta sėkla iš
dygtų ir sustiprėtų. Tėvai turi 
prižiūrėti ir sužėlusį daigą, kad 
svetimybės jo dar jauno nepa-

kirstų. Mokykla jau gauna pra 
žydėjimui pasiruošusias gėles 
ir turi padėti joms apsisaugoti 
nuo šalnų, kad jos mėgstu vai
sius ir juos gerai išaugintų.

Kaip darželyje, taip ir mo
kykloje, juo daugiau yra šalia 
viena kitos gėlių, juo sunkiau 
ten įsiskverbti piktžolėms ir 
juo lengviau išlaikyti gėles svei 
kas ir pasigrožėjimo vertas. 
Todėl mokinių skaičius lituanis 
tinėse mokyklose yra svarbus 
ne tik pačiai lietuvybei, bet ir 
sėkmingesniam jų auklėjimui 
ir lituanistinių žinių perteiki
mui. Šiuo reikalu tėvų parei
gos yra svarbiausios, nes nuo 
jų priklauso, ar mūsų mokyk
los bus pilnos mokinių, ar ten 
mokysis tik vaikai sąmonin
gųjų ir aukos nebojančių tė
vų.

*
Lituanistinė mokykla, kaip 

lietuvybės išlaikymas ir Lietu
vos laisvinimo kovos vedimas, 
privalo mūsų visų, ypač tėvų, 
supratimo ir sąmoningo jos 
rėmimo. Mokinių skaičius litu
anistinėse mokyklose nėra pa
kankamas. Jei mūsų tarpe te
būtų tik tiek jaunimo, kiek 
jo lanko lituanistines mokyk
las, mes būtume pasmerkti po 
vienos ar dviejų kartų nugrims 
t? užmarštin. Tačiau, jei didelė 
lietuviško jaunimo dalis palik
ta be lietuviško auklėjimo dėl 
tėvų apsileidmoi, tai būtų tik
rai blogas mūsų tautinio są
moningumo liudijimas. Tai reik 
štų, kad nemaža lietuvių tėvų 
savo vaikus palieka svetimoms 
įtakoms ar . tiesiog atiduoda 
tiems, kurie mūsų tautos rei
kalais neturi reikalo rūpintis.

JAV valdžios viršūnės su
pranta, kad svetimų kalbų mo
kėjimas yra žmogaus vertumo 
ženklas, kad svetimos kultū
ros atsinešimas ir jos palaiky
mas yra šio krašto kultūros 
praturtinimas. Dėlto net vy
riausybės vairuotojai ragina 
mokytis šių svarbių dalykų, 
kad, nepaisant jų kilmės, visi 
piliečiai būtų savoje kultūro
je iškilūs. Juo labiau mūsų tau 
tos pagrindas — šeima turė
tų dėti visas pastangas, nesi
gailėti net didesnių aukų, kai 
reikia iš toliau palydėti vaikus 
lit. mokyklon, kad tik mūsų 
jaunoji karta' išliktų lietuviš
ka, arčiau savo tautos ir ga
lėtų perimti lietuviškų darbų 
vadovavimą tol, kol bus rei
kalinga vesti kovą už lietuvy
bę ir Lietuvos laisvę. Litua
nistinė mokykla nūnai atsire
mia tik tėvų atsakingumo pa
jautimu, ir šios pareigos be 
savo tautos ir tautinių pradų 
išdavimo niekas negali atsisa
kyti. Pr. Gr.

SUNKŪS METAI KINIJOJE
Kai kuriose srityse trūksta maisto, vyrauja neramumai 

GEDIMINAS GALVA

Apie Kiniją trūksta patikrin
tų žinių. Svarbiausias žinių šal
tinis Hong Kongas. Neretai iš 
ten paskleidžiamos informacijos 
yra išlaužtos iš piršto. Univer-; 
sitetai ir kitos įstaigos kaupia 
medžiagą apie kraštą, bet retai 
ji pasiekia dienos šviesą. Kini
jos vyriausybė pasimokė iš So
vietų tešnekėti apie malonius 
reikalus ir skelbti procentinius 
‘pažangos” duomenis. Dažnais 
atvejais jie sudaro n,e tikrą vaiz 
dą. Vakariečių stebėtojai Kini
joje, nežiūrint jų didelių pastan 
gų, dažnai nesusigaudo, kas de
dasi krašte. Kai kurie ' anglų 
laikraštininkai, ilgai važinėję po 
didžiąją šalį ir aprašę jos gy
venimo svarbiausias sritis, bai
gia veikalus pastaba, kad esmi
niai klausimai lieka tamsumoje, 
nes jie nesugebėjo gauti atsa
kymo iš žmonių ir kompartijos 1 
atstovų. Todėl apie didžiausią ’ 
tautą pasauly skelbiama daug 
prieštaravimų.

Trys svarbiausi klausimai

Šiame pokaryje milžiniškoji 
Kinija, kuri tegali tik gyvento
jų skaičiumi pasigirti, nuoša
liai laikosi. Ji jėgas išbandė Ko
rėjoje, užėmė Tibetą ir šiuo 
metu ginčijasi su Indija dėl pa
sienio sričių sienų išlyginimo. 
Pietrytinėje Azijoje kinai daro 
kai kuriuos lėtus žygius, kurie 
toli neprilygsta Sovietų verž- 
lai.

Kinija šią vasarą ėmė telkti 
kariuomenę ties Taivanu. Kan
tono radijas atvirai paskelbė, 
kad imami savanoriai ir stipri- 
namasi sausumoje apsiginti nuo 
Chiang Kai-sheko. Šis karinis 
pasiruošimas tetarnauja tik po
litiniams tikslams. Kinija šiuo 
metu nėra pasiruošusi daryti

puolimų ir, jei jie ruoštųsi, at
virai nešnekėtų.

Antrasis klausimas — kinų 
- rusų santykių įtampa ima ma
žėti ir kai kuriose srityse ban
do rasti bendrą kalbą. Abi ša
lys jau susitarė glaudžiai bend 
radarbiauti mokslo ir technikos 
plotmėje, šiuo metu sunku ap
tarti bendravimo pobūdį. Aišku, 
kad rusai yra labai atsargūs ir 
apdairūs. Jie siūlo Indijai pas
kutinės laidos migus, nors Kini
ja ypač jų pasigenda.

Karinį ir politinio santykia
vimo klausimus nustelbia Kini
jos ūkiniai negalavimai, kurie 
šiuo metu privertė kompartiją 
daryti kai kurių nuolaidų, gy
ventojams suteikti kai kurių 
laisvių ir įspėti vyriausybės pa
reigūnus, kad aklai nevykdytų 
programos, jei ji neatitinka tik
rovę.

Ūkinis sustingimas
Kai kuriose pramonės srity

se Kinija padarė didelę pažan
gą. 1958 m. anglies gamyba ji 
pralenkė Angliją, Vokietiją ir 
užima trečią vietą pasaulyje. 
Plieno gamyba kasmet buvo 
spartinama, bet šiais metais 
kai kurios įmonės uždarytos. 
Iš eilės įvykęs trejų metų ne
derlius skaudžiai palietė ne tik 
gyventojų aprūpinimą maistu, 
bet ir pramonės raidą. Vyriau
sybė ir šiais metais bandė skelb 
ti apie dvigubai didesnį derlių 
už pernykštį, nors jis 5% di
desnis. Pekino valgyklose mais
to netrūksta, kai Honane gy
ventojai badmiriauja ir valgo 
medžių lapus. Laikraščiai skel
bia, kad gyventojų dienos mais 

j tas tesiekia 1,300 kalorijų, bet 
iš tikrųjų tik kompartija tega
lėtų sudaryti tikslesnį gyvento
jų maitinimosi vaizdą. Vyriau
sybės planuotojai tik žaidžia 
skaičiais, tvirtindami, kad atei
nančių metų derlius būsiąs du 
kartu didesnis už šiemetinį ir 

I sieksiąs 375 mil. to, nors vargu 
turi tikslesnius duomenis apie 
šiemetinį.

Kinų kompartija remiasi ne 
darbininkais, bet žemdirbiais, 
kuriuos suginė į komunas. Že
mės ūkio komunos nesugebėjo 
išspręsti maisto klausimo. Ki
nai, pergyvenę 5 didžiuosius 
badmečius, kurių kiekvienas 
nuskynė po 10 mil. gyvybių, nū
nai badmiriauja. Iš miestų da
lis gyventojų išsiųsta į komu
nas, kurios neturi ganėtinai trą 
šų, mašinų ar net įrankių spar
tinti žemės gamybą.

tinti kaip dėmesio nukreipimą nuo 
Lietuvoje įsivyravusių negerovių.

O jos vis labiau plinta ir tas 
pats J. Bulota pateikia įvairių 
kyšininkavimo pavyzdžių. Pasiro
do, kad jaunuoliui tenka stoti į 
universitetą ir laikyti konkursi
nius egzaminus, tai ir tuo atveju 
prasideda lankstymas — esą, gal 
pavyks rasti sukalbamą dėstyto
ją... Tokie lakstą “tėveliai”, anot 
“Komunisto”, neretai Lietuvoje 
užima atsakingas vietas ir kiše
nėje turi partinius bilietus.

“Komunistas”, reikalaudamas 
griežtų bausmių už kyšininkavi
mą, keldamas dažnus tos negero
vės atvejus, pastebi, kad ... tai 
baigiantis atgyventi reiškinys. Ta
čiau, priešingai, pasirodo, jis ke
roja vis labiau ir “Komunisto” 
bei kitos spaudos aliarmai tik 
liudija, kad tos Lenino laikmečio 
“atgj'venos”, tai tikrai būdingas 
bolševikmečio bruožas. (E)

Kinų kompartija dairosi
Kinija deda pastangas pergy

venti šį ūkinį nuokritį. Nenoro
mis pramonės įmones turėjo už 
daryti, įvežimą aprėžti, išsky
rus maisto gaminius, o išveži
mas savaime sumažėjo. Gyven
tojai ir kompartija ėmė veržti 
diržus. JAV spaudos buvę pra
nešimai, kad krašte vyrauja ne
tikrumas ir kai kur revoliucinis 
sambrūzdis vargu atitinka tie
są. Keista, kad kinų komparti
ja nepasekė rusų ir šio nuokri- 
čio metu neieškojo aukų. Kom
partija daro kai kuriuos admi
nistracinius pertvarkymus, ta
čiau aukštųjų pareigūnų nesiun
čia į kalėjimus. Šiuo metu su
mažino spaudimą į buvusius ko
munizmo nedraugus — buvusius 
pramonininkus ir prekybininkus, 
kuriems plačiau pravertos durys 
įsijungti į darbą.

Kompartijos politinė vadovy
bė (Čung-jang čeng-či-čiu) ga
nėtinai pastovi, lyginti su rusų 
kompartijos ciko prezidiumu. 
Jos nariai vyresnio amžiaus. 
Tarpusavio varžybos švelnesnės, 
kaip Maskvoje. Daugelis jos na
rių mokėsi Vakaruose.

Mao pasitraukimas

Kiekvienais metais renkasi 
kompartijos suvažiavimas 10- 
čiai dienų. Jo atstovai tiesiog 
deleguojami kompartijos pada
linių. Suvažiavimas “renka” į ginklavimą. Jei rusai netalki- 
kompartijos pareigūnus. Mao ninkaus, kinai užtruks kelias 
Tfee-tung pastaruoju metu nau- dešimtis metų, iki taps karine i ko, kad “moterystė tebūna vi-
dojosi išimtinu autoritetu. Ry- galybe.

Walter M. Schirr, 39 m. astronautas, ir prez. Kennedy Cape Ca- 
naveral, Fla., raketų leidimo bazėje. Astronautas numatomas ke
lionei apie žemę šešis kartus. Užpakaly matyti Titan raketa.

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 15 d.

Rimties valandėlei

PAGARBA ŠEIMAI
KUN. J. BUDZEIKA

Šen. Įstatymo žmonės turė
jo gausias šeimas. Bevaikės 
šeimos buvo laikomos Dievo at
mestomis ir paniekos vertomis. 
Dievas buvo įdiegęs jiems pa
niekos jausmus bevaikėms šei
moms ir pagarbos — gausioms 
šeimoms dėl Jėzaus Kristaus ir 
Jo motinos Marijos atėjimo į 
pasaulį. Jei tada žmonės būtų 
žiūrėję į gimimus, kaip jie šian
dien žiūri, tai būtų susidaręs 
natūralus pavojus ir tautai su
nykti, ir pačiam Kristui gimti.

Bevaikiškumo paniekos bai
mė saugojo jų šeimas nuo mo
derniškų laikų dvasios ir išlai
kė juose pagarbą kūdikiui dėl 
paties Jėzaus Kristaus. Žmonių 
dauginimusi Dievas nori, kad 
žmonės daugiau parodytų ge-

šium su ūkiniu nuokričiu Kini
joje atvirai šnekama, kad kom
partijos pirmininkas atsistaty
dinsiąs ir jį pakeisiąs Liu Šao- 
či, buvęs pavaduotojas, krašto 
“prezidentas”. Ču En-lai, antra
sis pirmininko pavaduotojas ir 
pirmininkas ministerių tarybo
je jau pritarė Liu išrinkti pir
mininku.

Nūdienė vidaus įtampa nepa
darė įtakos į užsienio politiką 
ir nesušvelnino antpuolio prieš 
JAV. Kinija gali tapti politiniu 
varžovu tik sustiprinus apsi-

rą valią, dalyvaudami Jo Ap- 
veizdos planuose. Tačiau žmo
nės dėl savų patogumų kartais 
Dievo valios nepaiso.

Kristus, tapdamas žmogumi, 
pašventė žmogų. Ir ši vos pra
sidėjusi kūdikio gyvybė yra tik
ra žmogaus gyvybė ir tikras 
žmogus. Kas kėsinasi prieš šią 
gyvybę, kėsinasi prieš žmogų 
ir nusikastla penktajam Dievo 
įsakymui: “Nežudyk”. Tačiau 
gyvenime, jei kas nužudo gimu
sį žmogų, jį teisia žmonių teis
mai, bet, jei kas nužudo negi
musį, tai, išskiriant Dievų, jo 
niekas neteisia. Be to, yra vals
tybių, kaip pvz. Švedija, kurios 
negimusio žmogaus nužudymą 
laiko net legaliu dalyku. Keis
ta, žmonės gailisi mirtiriii nu
teistų piktadarių, kurie jiems 
blogą darė, bet nesigaili nekal
tų kūdikių!

Bažnyčia, saugodama Dievo 
teises į žmogų, negimusio žmo
gaus žudymą laiko ypatinga 
žmogžudyste. Todėl visus, ku
rie bet kokiu būdu prie jo nu
žudymo prisideda, išskiria iš 
savo narių tarpo.

Šeima yra Dievo sukurta, tam, 
kad tėvai, bendradarbiaudami 
su Kūrėju, dalyvautų Jo die
viškoje kūryboje ir palaikytų 
žmonių gyvybę žemėje. Visi ki
ti tikslai, kurie kyla iš žmonių, 
yra tiek geri, kiek jie nesiprie
šina šiam pirmajam šeimos 
tikslui. Todėl šv. Povilas ir sa-

sų gerbiama ir moterystės pa
talas nesuteptas, nes paleistu
vius ir svetimoterius teis Die
vas” (Žyd. 13,4).

Nusikaltimai šeimose yra ne 
krikščioniškas, bet pagoniškas 
reikalas. Jie paliečia šeimas ir 
visuomenę. Jie paliečia tėvus 
ir visą šeimos bendruomenę, 
nes tėvai yra šeimos kūrėjau 
Tėvų nuodėmės tiesioginiai sle
gia pačius tėvus. Šeimų nusi
kaltimai yra lyg tie baisūs kir
minai, kurie, pakandę augalo 
šaknis, sunaikina visą augalą. 
Pavyzdžių nereikia toli ieškoti, 
jų pakankamai yra aplink mus.

Todėl Šv. Dvasia kalba į vi
sas mūsų šeimas: “Štai aš de
du šiandien jūsų akivaizdoje pa
laiminimą ir prakeikimą: palai
minimą, jei būsite klusnūs Vieš
paties, jūsų Dievo, paliepi
mams... prakeikimą, jei nęklau- 
sysite Viešpaties, jūsų Dievo, 
paliepimų ir pasitrauksitę nuo 
kelio, kurį aš dabar jums ro
dau” (Pak, 26—28).

Spaudoje ir gyvenime

LENINO LAIKŲ, BET NE LAISVOSIOS
LIETUVOS

Lietuvoje, kaip ir visoje Sovie
tų Sąjungoje, kyšininkavimas tiek 
plinta, kad partinė spauda vis 
dažniau kelia tos negerovės prie
žastis ir, kaip įprasta, atsipirki
mo ožiu laiko... vad. buržuazinę 
praeitį. Vilniuje leidžiamas “Ko
munistas” (7 nr.) J. Bulotos 
straipsnyje su pasipiktinimu kelia 
tą ‘‘biaurią praeities atgyveną” 
ir iškelia buv. Kauno tiekimo kon
toros viršininko Lesausko ir jo 
bendradarbių valst. turto grob
stymo ir kyšininkavimo bylą.

Bolševikmečio blogybės
Kyšininkavimas, pabrėžia “Ko

munistas”, esąs svetimas tarybi
niam gyvenimui reiškinys, tai, 
girdi, biauri juodos buržuazinės 
praeities liekana. Siekdamas pa
remti savo teiginį, J. Bulota iš
kelia visą eilę nepr. Lietuvos lai
kais žinomų pavardžių, rangovu 
Ilgovskiu pradedant ir Purickiu, 
belgų monopolistais baigiant. Ta
čiau čia pat iškeliamas ir įsidė
mėtinas bruožas — juk minėtas 
Lesauskas buvęs auklėjamas, mo
kėsi sovietinio režimo metu, tad 
kokiu būdu jis užsikrėtęs tąja 
“biauria praeities liga”? Atsakyti 
į tai nėra lengva, tad J. Bulota 
“Komuniste” verčiamas gailiai pri
pažinti, kad kyšininkavimas, kaip 
ir kitos “buržuazinės praeities lie
kanos, esąs labai gajus, be to, jis

PALIKIMAS
siejasi su kitomis praeities atgy
venomis, kaip pataikavimas, biu
rokratizmas, individualizmas, no
ras įsigyti sau kuo daugiau pri
vilegijų, praturtėti visuomenės są
skaita ... Taigi, anot Bulotos, tai 
vis gajos blogybės, kurių neįma
noma, pasirodo, taip lengvai iš
rauti iš gyvenimo Lietuvoje. Bū
dinga, kad tokia kenksminga at
gyvena. laikomas ir lietuviškasis 
individualizmas. '

Kodėl atkreiptas dėmesys į Le- 
sauską? Ogi, jis buvo pirkęs mū
rinį namuką ir tai jau sukėlė įta
rimo šešėlį. Skundas po skundo 
ir pagaliau buvo susektas kyši
ninkavimas. Kaip jau priimta, 
skundus ar, kaip teigiama, “rim
tus signalus” parūpino “eiliniai 
dori žmonės”...

Partiniai kyšininkai
Dabar ir “Komunistas” pripa

žįsta, kad už kyšininkavimą įvai
rūs elementai Sovietijoje buvę 
baudžiami dar nuo Lenino laikų. 
Kad Leninas reikalavęs kyšinin
kams griežtų bausmių, kad jie 
tais laikais buvo šaudomi, tai tik 
patvirtina, kad kyšininkavimas 
tai ne buržuazinio, bet sovietinio, 
bolševikinio režimo “atgyvena”. 
Tad “Komunisto” oriminimas, kad 
tik buržuaziniais metais siautėję 
įvairūs kyšininkai, tegalima ver-

TIESA, KURIOS IEŠKOME
DR. J. MIKELIONIS

* * *
Tiesiog keista ir nesuprantama, kodėl mokyklos 

jau baigia uždaryti tikybos dėstymo duris beveik 
visuose, net katalikiškuose kraštuose, o vis dėlto jų 
konstitucijse linksniuojamas Dievas lygiagrečiai su 
auklėjimu ir teisingumu. Dievu prisiekiama ir teis
muose ir vedybose; neretai kryžius yra jų simbolis.

Štai, neseniai didžiausias triukšmas buvo pakel
tas vienoj J. A. Valstybėj dėl priešpamokinės mal
dos, lyg kokios nepaprastos blogybės, tuo tarpu, kai 
net ant pinigo čia matysi „In God we trust”. Koks 
dvilypumas!

Ne tik leidžiamas turi būti religijos dėstymas, 
bet net privalomas, nes jis apima ne tik tikybą, bet 
ir istoriją, moralę, filosofiją ir skiepija jaunimui 
bendrą idealizmą. Kas nenori tikėti, tam nereikia, 
nes tikėjimas nėra toks dalykas, kuris gali būti per 
prievartą kam nors įdiegtas. Tačiau dalyko dėsty
mas yra kitas reikalas. Gal kam nors ir matematika 
ar fizika nebus reikalinga, bet vis dėlto ji yra dėsto
ma, tėvų neatsiklausiant. Pagrindinį kursą reikia 
išeiti, o paskui tegu kiekvienas darosi sau išvadas, 
kuo jis bus: matematiku, fiziku, kunigu, rabinu, 
pastorium ar kuo kitu.

Religijos dėstymas neturi nieko bendro su at
skyrimu valstybės nuo Bažnyčios. Jeigu mokyklose 
bus dėstoma religija ir prieš pamokas bus meldžia
masi, nejaugi tuo būdu valstybė bus jau Bažnyčios 
valdoma. Valstybė, o ne kas kitas turi padėti Bažny

čiai auklėti gerus piliečius, bet ne jai trukdyti.
Žinoma, mes nesiūlome čia vien savo, katalikų, į 

tikybos dėstymo. Dievas yra vienas ir tas pats, ir 
nė viena religija nemokys jaunimo blogų darbų, iš
skyrus vien biznio paskirtį turinčias „religijas” (yra 
ir tokių Amerikoj!) Jeigu pati valstybė pasitiki 
Dievu, kodėl ji nemoko savo jaunimo. Iš kur jis 
tą tikėjimą pažins, jei ne per mokyklas, — ir kaip 
jis gali pasirinkti tikėjimą ar netikėjimą, kai tikė
jimo jis visai nepažįsta. Jam belieka tik vienas ke
lias ir vienas pasirinkimas, nes be mokyklos pagal
bos tėvai čia yra per daug užimti ir neturi savo 
vaikams bemaž jokios įtakos.

Šita yra tikroji šio krašto jaunimo nelaimė, nes, 
neturėdami tikro religinio pagrindo, jaunuoliai leng
viau metasi į baisius nusikaltimus, kurie veda juos 
į kalėjimą ir pražūtį. Jeigu misijonieriams yra svar
bu plėsti tikėjimą puslaukinėse tautose, tai nemažiau 
yra svarbu išlaikyti tikėjimą ir civilizuotuose kraš
tuose per mokyklas. Jeigu yra religinė laisvė, tai 
dvasiškiui neturi būti uždrausta' įeiti niekur. Jis ne 
dėl savęs ir savų tikslų ateitų į mokyklas, bet dėl 
kitų, neišskiriant nė valstybės gerovės.

*
Religinė laisvė čia yra tik ta prasme, kad kiek

vienas pakvaiša gali savo naują religiją kurti ir save 
pusdieviu laikyti. Šitą situaciją išnaudoja pirmoj ei
lėj visokios rūšies biznieriai. Dievo vardu jie kuria 
naujas sektas, padailindami jas dažniausia kai kurio
mis Evangelijos ištraukomis ir išrkeipdami viską sa
vo naudai. Tokių sektų priviso tiek, kad eilinis žmo
gus jau negali jose susigaudyti — tikras Babelis, i 
Vienam Seattle mieste tokių satelitinių religijų yra 
jau beveik nesuskaitoma daugybė, ir jos visos, atro
do, daro neblogą biznį.

Atsiskyrimui nuo panašių sektų, mums -katali- 
ikams dabar daugiau negu bet kada reikia pastatyti 
Dievą ir idealizmą prieš biznį ir Kristų — prieš re
ligijos vardu skelbiamą anarchizmą.

Dėl tikybos dėstymo nueičiau dar toliau: jis rei
kalingas ne tik pradžios ar aukštesnėse mokyklose, 
bet ir aukštosiose, apimančiose čionykščias kolegijas 
ir universitetus. Geri misijonieriai yra daugiau rei
kalingi suaugusiam jaunimui, negu mažai išmanan
tiems vaikučiams. Religiniai ir antireliginiai konflik
tai kyla bręstančiam ir galvojančiam jaunuoly, o ne 
vaikystėj. Rekolekcijų, į kurias ateina vien aktyvūs 
katalikai, čia neužtenka. Jos labiau yra reikalingos 
besiformuojančio ir kritiško amžiaus jaunimui.

Religijos dėstymas suaugusiems jaunuoliams tu
rėtų būti plataus pobūdžio, apimdamas net ir vedy
binį pasiruošimą. Absoliučiai nepsichologiškai ir net 
juokingai atrodo, kada vedybų ryšio pagerinimui ne
retai skaitai pasiūlymus įvesti aukštesnėse mokyklose 
lyties aiškinimą. Lytis yra natūralūs suaugusių svei
kų žmonių instinktas ir šių laikų jaunimui jis yra 
perdaug aiškus be jokių paaiškinimų. Pagaliau jau 
turima statistinių žinių, kad toks sex „mokslas” tik 
pablogina jaunuolių moralę ir iš teoretiškojo jis pa
sidaro perdaug „praktiškas”.

Žavi jaunimo meilės romantika, kuri gimdo poe
tus, rašytojus, muzikus ir kuri visu savo skaistumu 
egzistavo besimokančio Lietuvos jaunimo tarpe, čia 
yra visai nepažįstama. Meilė čia pavirto į sex, ir jos 
simbolis yra automobilis. Dėl to he sex reikia aiš
kinti, o vedybinį pasiruošimą (plačia prasme) ge

trai paruoštų psichologų. Tik tuo būdu daug jaunų 
žmonių būtų išgelbėta nuo nervų pakrikimo ir po- 
vedybinių skyrybų.

(Bus daugiau)



DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 15 d.

Dr. Carlos Barbosa de Carvalho, 39 m., Portugalijos konsulas 
Bostone, paprašė pebėgėlio teisių Amerikoj, nes esą jis pasitrau
kia iš tarnybos ir savo vyriausybę išvadino brutalia ir diktatū
rine. Visa prasidėjo todėl, kad jis turi pasirodyti teisme už kaž
kokį nuotykį su 19 m. mergina. Čia jis matyti su savo sūneliu ir 
žmona. /

REAL ESTATE

BEAVER DAM LAIKE 
Open Sat. & Sun. 11 to 6 P. M.

A bsautiful 14-mile-long lake, 
15th Iargest lake in Wisconsin. j 
Excel. fishing—Northerns, Wall- i 
eyes, Crappies, Perch & Catfish. 
All-year-round fun. Easy driving 
distance. 2 & 3 bedroom Hc.mes, 
$3,650 to $4,795 including lake 
front lot, $200 down. Easy rnonth- 
lv terms. Directions: Take Hiway 
41 to Hiway 33, then West on 
Hiway 33 to Beaver Dam. Then 
take Highvvay 151 from downtown 
Beaver Dam to South City limits, 
then West 10 miles on Coūnty 
trunk “G”, then turn right on 
F W to our sign.
FOX RIVER HOMES— Li 2 3112 

VVAukesha or Li 2-5580 Eves.
OED REALTY, INC., Sales Agent 

VVaukesha, Wiseonsin
Marąuette Parke. mūr. 1% ankšto 

6 ir 4 kamb., nebrangus. 1
Prie 73-eios ir Talman. Mūr. 5 

butu. Geras pirkinys.
iiii-ta. ir Oakley. Nauji bungalow ! 

po ">i/> kamb. Tik $17,500. '

VAINA REALTY

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

2617 VV. 71 st St. RE 7-9515

R E A E ESTATE
>■» ♦♦♦»»»,

REAL ESTATE

PROBLEMŲ MIŠKE

(Atkelta iš 1 psl.)
Antrąją didelę grupę sudaro 

ekonominiai ir socialiniai klausi
mai, kaip antai: pabėgėlių glo
ba, nusiginklavimo ūkinės ir so
cialinės pasekmės, Jungt. Tau
tų organizuojama ūkinės pažan
gos dekada, visokios pagalbos 
teikimas ūkiškai atsilikusiems 
kraštams, varžtų mažinimas 
tarptautinei prekybai, gamtos 
turtų priklausomybė ir kiti smul 
kesni.

Grynai mokslinis klausimas 
gal bus tik vienas — specialiai 
sudaryto mokslininkų komiteto 
pranešimas apie atominio spin
duliavimo pasekmes.

Prie teisinių klausimų tektų 
skirti pasiūlymus priimti jau 
parengtus konvencijų ar reko
mendacijų projektus, liečiančius 
žmonių pagrindines teises, kai 
kuriuos vedybų teisės klausimus 
(amžiaus minimumas, vedybų 
prievartos panaikinimas, regist 
racija), informacijos laisvę, a- 
ziliaus teisę.

Didžiausią dalį grynai orga
nizacinių klausimų užima 1983 
m. biudžetas, biudžetinės apys
kaitos už 1961 m., nario mokes
čių nustatymas, personalo pro
blemos, pensijos, darbo meto
dų tobulinimas.

Kaip matome, klausimų dau
gybė, jie labai įvairūs, kiti net 
labai komplikuoti, eina iš sesijos 
į sesiją, kiekvieną kartą vis po 
truputį ką nors pozityvaus pri
dedant ir vėl naujų progų pil
nam susitarimui laukiant.

Yra betgi ir tokių seniau pa
darytų nutarimų, kurių visuoti
nį vykdymą ir pritaikymą truk
do šaltasis karas ir Sovietų Są
jungos imperialistinės tendenci
jos bei skirtinga pažiūra į lais
vę ir daug kitų dalykų. Ne
žiūrint ir tos kliūties, yra opti
mistų tikėti, kad Jungtinės Tau
tos padės žmonijai gauti dau
giau laisvės, teisingumo ir ma
terialinės gerovės.

Kokia bus ši sesija — rami 
ar audringa — šiandien niekas j 
negali pasakyti, nes audras su
kelią ir putų priplaką įvykiai į 
atsiranda staiga jau sesijai pra- J 
sidėjus. Vienas iš tos rūšies į-

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškomas ANICETAS ADAŠ- 

KEVIČIUS, gimęs 1905. IV. 17 d. 
Lietuvoje buvęs -miškų urėdas. 
Iš Lietuvos išvyko 1944 m. Žinan
tieji apie jį prašomi pranešti An
tanui Paliliūnui, 6308 S. Mozart 
St., Chicago 29, III.

i vykių galėtų būti bandymas for 
maliai svarstyti grąžinimą lais-' 
vės Pabaltijo valstybėms. Kol1 

I bomba nenumesta, niekas neži-! 
i no ar kas ją mes.

D E M E S 1 O I

NAŠLIAMS — NAŠLĖMS 
Virš 30 nt.

šokiu klasės. Kiekviena pirmadienį 
S iki 10

TERESA DOLAN SCH.OOL 
7938 S. Halsted

Susitarus duodamos ir privačios 
pamokos

RA 3-9309 SO 8-2108

PROGOS-OPPORTUNITIES

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

I IŠNUOMOJAMA FOR RENI

Išnuom. švarus kambarys prie 
'vieno asmens, netoli 71-os ir 
jSacramento. PK 6-6376

Išnuom. 5J£ butas (3 mieg.), vir- 
| tuvė su dine.tte 2-me. l’ageid. suaugę.

7009 S. California

Išnuom. 5 kamb. butas, su bal
dais ar be baldų, suaugusiems, 
pageidaujamą, 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.

Išnuom. 2ĮĄ\ kamb. modernus 
apstatytas butas viengungiui vy- 

i rui. Privatus įėjimas, geras susi- 
| siekimas, $20 į savaitę.

LA 3-5623

ESTABLISHED 28 YEARS!
A proven money makcr from ovvncr 
wlio wants to retire, $15,000 off.er si 
reąuired for building, business and 
living ąuarters. — Cheese markei, 
rcstaurant and tavom, can easily ac- 
ooinodate a 2 family set-up. 7 miles 
North ot' State line on highvvay 41. 
Act. ąuick, deal mith ovvncr. Phone, 
ivrite 01- eome out to

BADGER CHEESE MARKET
Route 1, Bristol, Wisconsin

MARQUETTE PARKO CENTRE
2 butų 7 motų mūras arti parko, 1 mūra, du butai — didelis ir mažas, 

dideli modernūs kamb., alum. lan- 1 labai gera vieta ir didelė klientūra, 
gai. garažas. $41,000. | Savininkas, užaugino šeimą, ir pada

is butų mūras arti Maria Higb, re atsargai pinigu.
naujas gazu šildymas, garažas.
$34,500.

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

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

Moderni reziedneija 7 kamb. ant 
55 pėdų loto prieš parką — tinka , ko. Pasiseks nupirkti jeigu laiku 
žmogui, ktiirs matė ir lygino gerus ’ matysite.

Kodėl ilgai ieškote? Kai prie mū-

Ne palocių, bet gavome puikų mū
ro namą. 6 kamb, air cond.. karpe
tai, sausas, medžiu iškaltas rūsys — 
baras — naujas gazu šildymas, mo
derni vonia, ir virtuvė, garažas, daug 
priedų. $18,80,0.

Atskiri du namai už $22,000, mil
inis ir medinis, keli blokai nuo par-

Mūrinis 2x5, garažas, 69 ir Tal
man. skubiai už $27,900.

Mūrinis 4 mieg., garažas, į rytus 
nuo VVestern, $16,500.

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

Mūi •ins naujas 2x5|4 su 3 mieg., 
40 p. lotas, atsk. šild. gazu, Gage 
p„ $39,800.

Mūrinis 4 butai po 5 kamb., arti 
mūsų, skubiai už 46,900.

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

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

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. t 

| Du namai ant vieno loto arti mū- ' 
sų įstaigos, $'21,5 06.

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

Mūrinis (i kaml). 3 mieg. arti Ma
ria Higb, naujas gazo šid., garažas, 
30 p. lotas, $17,700.

Meilinis 8 kamb. Brigthon p., 3 0 
p. lotas, namas gerai užlaikytas ir 
švarus, $10,300.

namus. $35,800.
Naujas gražus biznio niūras — lt- sų ofiso yra puikus 

kerio prekyba, taverna ir didelis lu
itus butas, kaina numušta, matysite 
patys.

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

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

Didelis (1 kamb. mūras. garažas, 
alyva šild., tvirtas namas, gera vie
ta’, $1 9,950.

Savininkas lietuvis parduos pigiai — tvarkingas namas 
15 metų maisto prekybą. 2 aukštų $20,000.

6 kaml). mūras
ir 2 auto mūro garažas už $18,500, 

Alga maža — pajamų trūksta —
štai Jums apie $5,000 nuomos iš mū
ro namo, kurio kaina tik $19.950.

Jeigu sau gyventi arti Jaunimo 
centro — 9 kaml)., 4 mieg. mūro re
zidencija, ant 60 pėdų sklypo, gara
žas, sodas, kaina pavydėtina.

Medinis apkaltas, 3 butai, šalia 
tuščias lotas — prie Jaunimo Centro 

dideli butai.

KAIRYS REALTY, 2501 W, 69fh Sf., HE 6-5151

i

Atdaras apžiūrėjimui sekmadienį 
nuo 2 iki 5 valandos

6519 SOUTH OAKLEY
Naujas namas — 4 miegamieji, 2 
plytelių vonios, iškelti vamzdžiai, 
“sump” pompa, alumin. žiem. lan
gai ir sieteliai. Gazu karštu vand. 
apšild. Labai nebrangiai.

Savininkė parduoda pigiai nau
ją namą. Priežastis vyro mirtis.

Tel. WA 5-5993

3 apartmentiniai sklypai beliko 
rinktinėj Chicagos vietoj, šiaurės 
rytų kampas 85 St. ir So. Kedzie 
Avė. Galima tuoj statvti 6—9—12 
arba 18 vienetų pastatus.

LAPKUS BUILDERS 
Telef RE 7-6630

Parduodamas 30 p. lotas M. 
parko centre. Galima statyti D/2 
arba 2-jų aukštų namą. Savinin
kas. PR 6-2191.

4614 S. RICHMOND
Visai naujas 2-jų butų namas 

atdaras apžiūrėjimui.
MICHAELS REAL ESTATE 

CL 4-8500
Dėl mirties bankininko šeimoje, ge

riausioje Beverly Hills vietoje (tik 
blokas nuo AVestern Avė.) parduo
dama beveik nauja 2-jų butų — 6 ir , 
5 kamb. — labai moderni nuosavy
bė ant 40 n. sklypo. Nauji brangūs j 
kilimai, užuolaidos, šaldytuvai ir daug , 
brangių prieitų. 2 auto. garažas. Tik- , 
rai retas baugenas už $41,000. Pra- i 
šom įsitikinti. RF. 7-2640. j

Brighton Parke bankas už skolą 
parduoda biznio nuosavybę — krautu
vė ir 2 dideli butai — 5 ir 6 kamb. 

! Radljatoriais — gazu šildymas. Pot
vynio kontrolė. 2 auto. garažas. Labai 
gera vieta. Tik 84 6,509. Įmokėti — 
$3,500. Kreiptis RE 7-2874.

NAMŲ SAVININKAI!
TARPININKAUJAM BUTU IŠNUO- I 
MAVIMUT. PATARNAVIMAS VEL
TUI TUKIME LAUKIANČIŲJŲ

SĄRAŠĄ.
BELL - VARPA REAL ESTATE 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 ty. 71st St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

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

2-jų aukštų imir. 6 ir 6 kamb.
I Alyva šild. Arti 62-os ir Washtenaw. 
$26,800.

2-jų aukštu med. su moder. “face 
stone” priekiu, 4 ir 4 kamb,, gazu 

\ šildymas. Garažas. Arti 53-eios ii* 
I Wąshtenaw, $17,900.

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

4 butu mūriniai Marąuette Parko 
apyl. Pasirinkimas iš 8 namu. Kai-

j nos nuo $49,500.
1 % aukšto i»iūr. 6 ir 4 kamb. Pla

tus sklypas. Gazu šildymas. Spalvoti 
vonios įrengimai. Arti 71-os ir Wash-

| tenaiv. $23,900.
285(1 S. Homan Avė. $22,500. 2

mai: 1-as 2-jų aukštu mūrinis, 4 ir 
5 kamb.: 2-,ras 5 ltamb, mūrinis. 
Gazu šildymai. Garažas. Aukštos pa
jamos. Reikia pamatyti; įvertinti.

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

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

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

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

iy2 a- mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas 
karšto vand. šildymas. $23,900.

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

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

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

parke. Tik $26,900.
j 154 a, mūras. 2 įėjimai, naujas 
! šildymas, 2 a. garažas. Netoli mūsų. 
: $22,700.

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

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

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

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

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

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

3—4 gražus mūr. Brighton Parke. 
Centr. gild. 2 maš. gar. 30 p. skly
pas. $21,900.

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

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

ŠIMKUS
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. Visi miesto patogumai. 
Eilė senesnių namų mieste ir prie
miesčiuose, ąžuolais apaugusiais. 
Pasirinkimas komercinių, apartmen- 
tinių ir rezidencinių sklypų. Sau
gam investavimui farmos, žemės 
sklypai su medžiais. Patogus susi
siekimas.

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

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

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

butas. Viršuje _2 kamb. ir vonia su 
visai atskiru įėjimu. Kilimai. Sieni
nis šaldytuvas. Gražiai ištaisytas 
rūsys. 30 pėdų sklypas,

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

ąuette Pk. Apžiūrėkite! Savininkas 
turi būtinai parduoti.

DU NAMAI
Ant vieno sklypo. Vienas — krau

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

GERAS PIRKIMAS
Pietų Vakaruose ant 45 pėdų skly

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

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

sklypas, 2 auto garažas. $26,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel. WAlbrook 5-6015

HOUSES FOR RĘST. Children & 
Pets Weleome. Nevy, largo 3 bdrrn. 
bouses in south Chicago suburbs. 
Gar. att., appliances availabl.e, Rcnt 
may bo applied to purchasc. VERT 
REAS. RENT. NO SECURTTY DE- 
POSIT. Call 681-2433, ai^a code 312

Išnuom. 4i/> kamb. butas 2-ram 
aukšte. Šiluma gazo radiatoriai.

3958 S. Roekvvell Street

Išnuom., Marąuette Parke, prie 
pat Šv. Kryžiaus ligoninės 3-jų 
kamb., šviesus ir sausas, su vi
sais patogumais butas beismente. 
PR 8-2238.

L A B Oft A T 0 R Y
TECHNICIANS

Experienced
75-bed General Hospital with 

62-bed expansion in near future. 
College town of 12,500. Hospital 
service area pop. of 25,000. Mid- 
way between Chicago and Detroit, 
on Rte. 1-94. Salary open. Excel- 
lent Fringe Benefits. Write:

Mrs. R. D. Globensky, 
Sheldon Memorial Hospital

Albion, Michigan

Jieškomi JUOZAPAS RIMUTIS, 
kilęs iš Akmenės, ir jo vaikai 
Marcelė ir Vladas. Taip pat jieš- 
koitna ONA SURVILIENĖ ir jos 
vaikai. Atsiliepti šiuo adresu: A. 
Kiudulas, 2627 So. Drake Avė., 
Chicago 23, III.

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

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

Pajieškomas Bukys Kazi
mieras, Bukytės Uršulės, gyve
nančios Lietuvoje. Žinantieji 
apie jį prašomi skambinti šiuo 
tel, HEmlock 4-3283. (Sk.)

NAMŲ TAISYMO
KONTRAKTORIUS

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

JUOZAS YENCKAUSKAS
5532 So. Hermitage Avenue

Tel. HE 4-0026, po 0 vai. vakaro

HELP WANTED —• VYRAI

AD ART LITHO 
In Cleveland, Ohio

HAS ENCEUDENT IMMEDIATE 
OPENINGS FOR

LITHOGRAPHIC
STRIPPERS

Mušt be experieneed in full eolor 
work. Esceilent opportunity. Hourly 
rate based on experience. 40 hour 
week & overtime. Write, tvire or call 

MR. SPEAKS
OR PHONE CLEVELAND, OHIO

EX 1-1460
FOR AN APPOINTMENT

MACHINISTS
' --

You are needed in California’s 
beautiful Roseboivl & Rose Parade 
City. Permanent jobs for:

ENGINE & TURRET DATHE 
MACHINISTS

• EXPERIENCED.
Top rvages, overtime, Insurance, se- 
eurity and otb.er fringe benefits.

; Travel allowance if ąualified.
Write or Wire. DEPT N. H.

SECURITY VALV.E CO.
909 EI Centro

South Pasadena, California 
Applications available

2-jų aukštų, 3-jų butų mūr. pa
jamų nuosavj'bė — 2 po 6 kamb. 
ir 4 kamb. 2 maš. garažas. Arti 
prie visko. Apylinkėj 42-os ir So. 
Richmond. Tel. G A 3-4753. 

Skubiam pardavimui -
8 kamb. mūr. kampinis namas, 
pilnas rūsys, grindys asfalto ply
telių, ir šeimos kambarys. 2’/2 vo
nios. Gazu apšildymas, pilnas air- 
condition. Nauja skalbiamoji, džio
vinamoji maš., šaldytuvas, elektr. 
virimui krosnis, nuo sienos iki s. 
kilimai, 2 židiniai, 2 maš. garažas. 
“Zoning” leidžia dviem šeimom gy
venti. Apyl. Marąuette Pko. Apie 
$30,000. Apžiūrėti galima susita
rus tel. RE 5-9848, tarp 2 ir 6. 
valandos vakaro.

Savininkas parduoda, didelį bun
galovv. Plytelių virtuvė ir vonia. 
Kilimai. Alyva apšild. Garažas. 
“Cyclone” tvora. Priedai. Arti 
St. Rita ir Morrill mokyklų.

REpublic 7-4915

Brighton Parka parduodamas 
2-jų aukštų mūr. namas, geram 
stovy. 2 po 5 kamb- Atskiros cen- 
tralinės šildymo sistemos gazu. 
4432 S. Talman Avenue. Tel. CL 
4-0511 arba LA 3-3758.

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

mėn. Išlaidos apie $430 metams. Kai
na $23,500. Mažas įmokėjimas.

2214 WEST 18th PLACE 
Telefonas HA 1-1954

Savininkas parduoda 5l/2 kamb. 
mūr. namą. 3 miegamieji, 3-jų 
metų senumo. Alumin. langai ir 
durys. Virimo krosnys. Kieto me
džio papuošimai. Potvynio kont
rolė. 6816 S. Bell Avė. HE 4-7034

Savininkas parduoda 6 kamb. 
mūrą, 35 p. sklypas, kilimai, mo
derni virtuvė ir prausykla. Ne
toli Marąuette Parko ir 63-čios. 
Teirautis PR 6“7225.

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

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

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par
ke.

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

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

$22,500.

CICERO—B£RWYN
2-jų butų namas —i 4 ir 4 švie

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

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

Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas. 
S butai po 5 kamb. (8 miegamie.1l). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

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

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

Pajamų nuosavybe, jaunas sodas, rami, graži vieta, senatvė verčia 
parduoti, j mokėti tik $500 ir 5%.

5 akrai bet kokiam bizniui, visi patogumai, pigiai.
6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1,500, įmokėti, už $16,500. 

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

Marą. P. 1 mūr., 6-4k., gar. $22.900.
Mūr. 2x4, gas. šil., gar. — $17,900. 
Pigiai, nes sav. išvyksta.
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

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

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

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

CONTRACTOR S

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

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

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

A. ABALL ROOFIHG
įsteigta prieš 48 metus 

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

LA 1-6047, RO 2-8778

STANKUS! 
CONSTRUCTION C0. |

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-201S

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

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

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

SHEET METAL 
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel, 277-1442

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

5300 į_ vakarus. Sav. parduoda 3 
mieg. mūr. bungalovv; plytelių vir
tuvė ir vonia. Visas aireondition, pil
nai dekoruotas; 2 maš. mūr. gar. 
Rūsys — "Driftvvood ash” sienos. 
Daug priedų. Graž. apsodintas. Arti 
bažn., mokyk., kraut. ir susisiek. 
Virš 20 tūkstan. ES $-6175.

Savininkas parduoda 6 kamb. 
mūr. bungalow, plius 2 apšildomi 
kamb. pastogėje. Miegamas por- 
čius. Gazu apšild. 50x125 p. skly
pas. Garažas, pakeliamom durim. 
Cementuota “alley”, 1% bloko 
nuo 63-čios ir Kedzie. Kaina 
$17,500. PR 6-8432.

CICERO. 4 butai, nebrangiai. 2 
po 4 kamb. ir 2 po 2% kamb. Vi
si apstatyti. Pajamų $474 per 
mėn. Apyl. 31-os ir 48-os Avė. 
$23,900. Bl 2-2162.

I $500 ĮMOKĖTI. 2-jų butų — 
j 4 ir 4 kamb. Rūsys, pastogė. Ga- 
I zu apšildoma. Maži mėnesiniai 
■ mokėjimai. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LA 1-7038.

CICERO. Rooming House, arti 
Westėrn Electric, 9 kamb., 2 kam. 
ir 6 kamb. savininkui. Pajamų 
$6,000 per metus. $29,800. SVO
BODA, 6013 Cermak Rd. OLympic 
2-6710 arba BIshop 2-2162.

PER ACRE
Dn. &. $1 per aere per m. Enables 
you to invest in good r.ich land witli 
plenty of water available. Land 
is part of God’s estate in tb.e 
globė; when you. buy a piece of 
ground and waik ove,r it and call 
it your o\vn, it scems as of you 
had eome into partnership vvi.th 
the original proprietor .of the 
earth. Make todav your day to 
become a partner. You dhn afford 
it. 5-10-100 aores. We trade — 

NEW MEXICO LAND 
W H O L E S A L E R S 
3 20 PENNSYLVANTA AVĖ., 

ALBUQUERQUE. NEĮV MENICO

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 
1 iki 5 v. 2824 S. CUYLE.R Avė. 
Cicero. Modernus 7 kamb. mūr. 
bungalow.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rocfcwell Sfreef
Tel. GRovehill 6-7875

REZIDENCINIAI,
KOMERCINIAI,
MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAI —

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5158

BERWYN. Apylinkėje 26-os ir 
Highland Avė. mūr. 2 po 4 kamb. 
Gazu apšild. $17,000. Išsi.mokėji- 
mo sąlygos. Bl 2-2162.

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 1 
iki 5 v. 5122 W. 22nd Place. Mo
dernus namas — 4 miegamieji.

CICERO. 2-jų butų modernus 
namas — 4 ir 4 kamb. Apyl. 

i 56-os ir 22nd St. $18,500; įmo
kėti $4,000. Bl 2-2162.

PAMATYKITE ŠĮ GRAŽŲ MŪ
RINĮ NAMĄ — 4 ir 4 kamb. ir 
3-jų kamb. naujas butas. Izoliuo
tas. Pajamų $205 per mėnesį. 
$15,900; įmokėti $3,500. SVOBO
DA, 3739 W. 26th St. LA 1-7038.

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 MĖTAU 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. AVestern, Chicago 9, UI.

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
STS-070S CL 7-2094 Chicago, III.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR Iš LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikiniui 

GA 5-5867

Remkite “Drauge”
Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 

nes jis plačiausiai skaitomas Patu 
vių dienraštis, GI skelbimu kainos 
visiems prieinamos.

Pirkite JAV Apsaugos 
B o nu s !



Rytoj bus atidarytas naujasis ir didysis Švento Kryžiaus ligoninės Chicagoj- pastatas, kurio pa
statymas ir įrengimas kainuoja devyni .milijonai dolerių. Jis yra sujungtas, su pirmuoju, origina
liuoju ligoninės pastatu, kuris buvo atidarytas ir-pašventintas 1928 m. lapkričio 4 d. Jį statyti ant 
savo 1918 m. nupirktos žemės Marąuette parko pa šonyję sumanė ir pirmąją statybai stambią finan
sinę paramą suteikė Lietuvių R. K. Labdarių sąjunga. Šioj nuotraukoj matome šios labdarių są
jungos veikėjus, susirinkusius prakasti pamatus Švento Kryžiaus ligoninei, šis istorinis įvykis bu
vo 1927 m. rudenį. Pirmoj eilėj sėdinčiųjų tarpe - (iš kairės) matomi: brolis Vladas Cibulskis, 
MIC, a. a. B. Nenartonis, a. a. Jonas Dimša, a, a. brolis Andrius Steponavičius, MIC, Srioga, a. a. 
kun. J. Vaičiūnas, prel. J- Paškauskas, Al. Dargis, kun. K. Matulaitis, MIC, a. a. adv. J. Grisius, 
A. Poškienė. Antroj eilėj: Z. Gedvilas, a. a. Šekleckis, a. a. kun. Peliksas Kudirka, MIC, a. a. adv. 
F. Mast-Mastauskas, a. a. prel. M. Krušas, dr. Konstancija O'Britis-Mastaukienė, prel. Ig. Alba
vičius, a, a. kun. S. Draugelis, dr. J. Poška, L. Šimutis ir daugelis kitų.

LAIŠKAS IŠ EUROPOS

SENOJI LAPE LAIKOSI SOSTE

, ties priplaukti kitą uostą, užuot 
1 laikytis įsikabinus Washingtono 
resp. NATO inkaro.

tariamąjį lūžį Bonn’os koalici
joj (CDU/CSU su FDP). Atro- 

Į do, ne visai supratai mano užuo 
i minas prabėgom, dėl ko apskri- 

Mielas Albinai, gal tu ir tei- prūsų nekenčia, o katalikiškus ' ^aį gįs triukšmas kilo. Pirmiau- 
sus? Prirašiau desėtkus laiškų, prancūzus myli. Taip įrodinėja sįa, vienas CDU atstovas Bun- 
iš mano stebėjimų ir įspūdžių' žurnalo “Spiegei” vedamųjų au- destag’e balsuojant komisijos, 
Europoje. Daug valandų prašė- torius Jens Daniel savo knygo- tyrusios gynybos ministerio 
dėjau vakarais su rutuliniu pai- j je “Deutschland ein Rhein- Strauso tariamosios aferos (FI 
šeliu rankoje. Ir visa tai — tik ’bund?” BAG) raportą, grąžinti ar ne-
tau ir man.

Siūlai lietuviškai spaudai duo-'

DR. GR. VA LANGIUS

* grąžinti jai persvarstyti, užuot 
per duris “Ne” išėjo per duris

ti tuos pačius įspūdžius, juos! liau* J_is ne tik Konradą’ bet «Taip»; Ir vienas baisas, kurio dens gamta. Rugsėjo 23 d, sek- Pasnm^ paWią ir stiprią ava’ 
tinkamai pritaikęs. Lengva pa-1taipgl Sumaną ir velioni de ^atitaisyti pirmininkaujantis F !madienį, organizuotai vyksime ^nę‘ -tarved Rock pa5kas. Vra 
sakyti “tinkamai pritaikęs”, jei ’ peri kaltina konspiracija, Euro- j DP atstovas neleido, nulėmė nu- į starvcd Rock parką. Norintie- įdomus ne tlk Pavaikščiojimui, 
redaktoriai tau brauko, karpo Į pos lsdavimu- Sle “trVs dldieiJi” : tarimą Strauso nenaudai. Kilo jį dalyvauti kviečiami 9 vai. be taip pat meSeJai ras nema' i 
” vėl savaip “pritaiko". i krikščionys", užuot dė- | triukšmas. Soc. demokratai (o- į jį&uflį, tjnktte prie Ve- “ ®ahmybl',T ““L° .™aSt° .

** P* NATO. turėję nusilenk ipo^ya) ir dalls laisvųjų demo salės> 16 ir Hirsh gatvių i !
Na, bet gi bandysiu. Kad ir• ti Stalinui ar vėliau Chruščio- 5 kratų (šiuo atveju koalicijos kampas. Važiuosime savais au- ? dalyvauti ir mazie-h- Valdyba 

teks gal apvilti ar pačiam apsi-i vui ir laukti palaiminimo Va- i laužytojai) triumfavo, kylah-Į Įo^ob-Įiais Neturintieji savo su-------------
vilti, siūsiu nuo šiol nuorašus karų Vokietijos, Prancūzijos ir ' čiam Štrausui sparnus apkarpę. sisjekimo priemonių ir šiaip pa- 
laiškų ir tau. Italijos, ypač šios pirmosios, i Jam prikišamas sauvališkumas '

Jonas Danielius eina dar to-

neutralumui Rytų - Vakarų šal- , atseit ne per biurokratinius ka- 
tajame kare. Lipmaninio tipo ' nalus atiduodant kai kurią ka

riuomenės parangą, vad. Fifoag,

Su įdomumu skaitei, rasei 
man įspūdžius skridimo spraus-
miniu “autobusu” iš Kaliforni- politikui atrodo, kad tik už šią 
jos į Londoną pro šaltuosius že- kainą Adenaueris šiandien sė 
mės pakraščius, kuo ne per Šiau dėtų Berlyne, o prancūzai ir; nūdienė biurokratija ! Šiuo at- 

italai darytų su Rytais puikų žvilgiu aš — už Štrausą. Andai 
biznį apelsinais, vynu ir šam- j man muitininkai net iš Vienos

rėš ašigalį, per Labradorą, Gren 
landiją, Ledų kalnus ir Islandi
ją. Juokeisi iš mano sušąlusių (panų. Matai, Albinai, vokiečiams j Un-to siunčiamą diplomą nore
lio jų, paraudusios nosies kovo 1 visą laiką skauda ir jie nuolat
mėnesį olandų ir danų žemėse 
buvojant; stebėjaisi kantrybe 
lietuvių angliakasių Belgijos 
Lieže, iš kilometrinio gylio ur
vų 15 metų išlįsti nesiryžtan
čių; gėrėjaisi su manim Tarpt. 
Eucharistiniu kongresu Muen- 
chene ir Kristaus Kančių vaidi
nimais Oberammergau’e. Ginči
jaisi dėl “Reino stebuklo”, kuris

gyvai diskutuoja tą vadinamąjį 
“Viedervereinigung” klausimą 
arba padalintos Vokietijos su
vienijimą. Jų spaudoje prisiskai 
tai tuo klausimu aibes teorijų, 
receptų ir pasiūlymų, jei ir ne 
taip radikalių, kaip minėtojo 
Daniels. Diskutuojama nuolat ir 
nuolat, nežiūrint to, kad šio 
klausimo išsprendimo raktas ka

*

Verčiau apie kitus dalykus.
!.Kam čia įdomu, kad į Bavari- tuo tarpu ~ servus! 
jos krikščionių-socialų (CSU)
partijos pirmininko vežimą poli
tiniai basliai kaišiojami ne tik

, , . v . opozicijos, bet ir koalicijos po-auerio bei jo dabartinio uzs. rei-1. . _T . , . . .v ,J _ ■ „ I litikaenų. Neatrodo, kad iš to
kalų ministerio Srederio. Pasta-!

ten neįvyko, jei nelaikyti Senos, | ba, jei ne vienoje Maskvoje, tai 
Po, Dunojaus ir Montblanco to- netoli jos ar kur tai tarp Mask- 
kiais pat stebuklais. i vos ir Washingtono.

Kad Vakarų Europa jau be- į -Ne dėl ko kito esama šiokio 
veik pusę kelio į Federaciją yra tekio nesutarimo ir tarp Aden- 
nuėjusi, taipgi abejoji laišką iš
Europos Parlamento būstinės , , . . kiltų rimta koalicijos krizė, ku-

rasis, socialdemokratams, lais- . ... , , . .’ nos pasėkoje soc-dem-tai ateitų
valdžion. To nebus bent kol A- 
denaueris valdo, nors jo prieši
ninkai spaudoje tokias galimy-

Strasburgo skaitydamas. Dėl
epizodų iš Liet. Vasario 16-sios viešiems demokratams (Mende) 
gimnazijos (tris pusmečius ten 1 i*" daliai CDU politikų prita- 
mokiau) tylėjai, nesišaipei ir riant, būtų linkęs iš lėto kalbė- 
iš mano susižavėjimo Baden - i tis betarpiai su. Maskva, bet ^gg gyvai svarsto sąryšyje su 
Badeno festivaliu bei dideliai “senis”, buv. užs. reikalų m-no j minėta štrauso kontroversija. 
įspūdinga Cos’o pakrančių ir j von Brentano sekunduojamas, Anądien atsakiau įr šįaįp įdomų

žurnalą “Spiegei”. Pila ir pila 
kiekviename savaitiniame nr-ry 
ir vis apie tą nelemtą “Fibag”, 
atseit “militaristą” Štrausą.

parkų iliuminacija su milijonu ; blokuoja ir kartu nedviprasmiš- 
(!) margaspalvių lempučių ir ■ kai įspėja Washingtoną — “Nei 
lempų kRe Pert°li be mano sutikimo!”

Apie visa tai tau sieksnius pri
Šiame ieškojime išeities iš ak-
ligatvio “krito” netgi Bonnos 

rašiau ir nelaužiau galvos tin- I dįpiomaįįjos senjorai Grewe ir 
karnai pritaikyti”, nes jokio re- į KroU pįrmasis į§ Washingtono 
daktoriaus baubas nesivaidino. >u grįžo, antrasis iš Maskvos 
Abu buvome patenkinti, nors j netrukug grįš
ir pasipešiojome dėl nūdienio
vokiečių pacifizmo ir Adenau- Labai nenorom į tavo pana- 

v •erio antiprusiškumo. Beje, tai! sius pasiteiravimus atsakau. Tai 
ne mano išmislas, kad “Der Al- daina be galo, bent šioj Atlanto 
te Fuchs” mieliau Bonoje prie pusėj. Tai platieji vokiečių van- 
Reino, nei Berlyne “po liepo- denys, po kuriuos jie dėspera- žvabusią Vieną, mudviejų anų 
mis” sėdėtų, nes protestantiškų Tiškai plaukioja, be realios vii-'metų studijų miestą. Jeib tik

PAGERBTAS APREIŠKIMO PARAPIJOS 

KLEBONAS

Rugsėjo 8 d. Brooklyne, N. 
Y., Apreiškimo parapijoje bu
vo didelės ir gražios iškilmės: 
pagerbtas tos parapijos ilgame
tis klebonas kun. Norbertas Pa- ' 
kalnis, šiemet sulaukęs 50 me- j 
tų kunigystės jubiliejaus. Iš- 
Kilmingas padėkos šv. mišias ; 
atnašavo 11 vai. pats jubiliatas., Į 
Jubiliatą į bažnyčią atlydėjo Į 
vysk. J. M. McEntgart. Daly- j 
vavo daugiau kaip 30 kunigų. ' 
Drauge su vyskupu jubiliatą ly
dėjo per bažnyčią prel. J. Bal- 

i kūnas, prel. I. Kelmelis, prel. 
i M. Kemėžis, prel. A. Jarka, prel. 

W. Kelly. Dalyvavo uniformuo- 
i tos parapijos mokinės, ėjo su 

vėliavomis organizacijos ir visą 
bažnyčią pripildė parapiečiai.

Celebrantui garbės diakonu 
buvo prel. J. Balkūnas ir prel.

| W. Kelly, asistavo kun. J. Schar 
nūs diakonu ir kun. A. Petraus
kas subdiakonu. Apeigoms va
dovavo kun. J. Pakalniškis.

Didingai nuskambėjo choro 
“Eeee Šacerdos Magnus”. Pri
taikytą tai iškilmei pamokslą 
pasakė kun. Pranas Bulovas lie
tuviškai ir angliškai. Pamoks
lininkas apibūdino jubiliato gy
venimą ir atliktus darbus.

Apreiškimo parapijos choras,

Kun. Norbertas Pakalnis,
50 m. kunigystės jubiliatas

ir pasakė pamokslą. Be to, jis 
dar pasakė du pamokslus ir po 
kitų dviejų šv. mišių, nušvies
damas arkivyskupo didelį šven 
tumą, jo baisias kančias ir var, 
gus įvairiuose Rusijos kalėji
muose, vergų stovyklose ir pa
vergtoje Lietuvoje.

Kun. . S. Morkūnas pabrėžė 
savo pamoksle, kad 17 metų ru 
sų komunistų kalėjimas, žiau
riausi kankinimai, alkis ir ba
das, nežmoniškos darbo sąly-' 
gos palaužė arkivyskupo svei
katą, tačiau dvasiškai jis pasi
liko stiprus kaip ąžuolas. Ne tik 
lietuviai, bet ir šimtai kitatau-, 

žiai ir įspūdingai nuskambėjo į čių, su didžiausiu dėmesiu klau ■ 
giedama Avė Maria. Į sėsi pamokslų.

Trumpą, nuoširdų žodį tarė i Prieš minėjimą, kun. S. Mor- 
vysk. McEntegart. Jis sveikino kūnas parašė ilgą straipsnį į i 
jubiliatą ir palaimino visus žmo diecezijos laikraštį “Globą”, ku 
nes. Jubiliatas, dėkodamas Die taip pat įsidėjo kankinio 
vui už gyvenime suteiktas ma- vyskupo fotografiją.
lones, dėkojo vyskupui, prela-

vadovaujamas muz. Vlado Balt-j tams, kunigams ir visiems pa- 
Dar nemieliau ryškinsiu tau ; rušaičio, giedojo komp. Witto rapijos žmonėms. Vaišės įvyko 

mišias. Per komuniją ypač gra- parapijos salėje. V, R.

MOŠŲ KOLONIJOSE
Melrose Park, III. : sirūpinti maistu, kuris tiktų ga 

| mintis laužo ugnyje, o ypatin- 
Rudens išvyka . gaj nepamiršti bulvių. Priešpie-

, „ , . ! čių metu bus renkamas bulviųMelrose Park ir apylinkes Lie 
tuvių Bendruomenės valdyba or 
ganizuoja iškylą pasigrožėti ru-

, kepimo meisteris. Be to, iškylos 
vadovybė nuoširdžiai pataria

amerikiečiams. Oi, ta vokiečių

jo apmuitinti, kitą kart tėvui 
Bernatoniui lauktuvėms iš Ita
lijos vežamą “Chianti” bonka 
esanti per stora, 4 mėnesius su 
pustuziniu fotografijų ir anke
tomis laukiau amerikoniško šo
ferio liudijimą pakeičiant į vo
kišką ir t.t. ir t.t.

geidaują smulkesnių informaci
jų, prašomi kreiptis į Aldoną į 
Stankevičienę, tel. 681 - 4387.

Iškylos programa: 12:30 v. 
priešpiečiai prie bendro laužo, 
po to įdomesnių parko vietų 
apžiūrėjimas ir po pasivaikščio
jimo renkamasi kavos puodu
kui.

Iškylos dalyviai prašomi pa-

neišbraukys mano studentiškų 
dienų sentimentų.

Netrukus išvykstu ilgesnėn i 
kelionėn į Sofiją, Konstantino
polį, Atėnus, Korfu, Romą. Mad 
ridą, Liurdą, Paryžių, Liuksem
burgą. Parašysiu sugrįžęs. O

a7|a.

Juozapas Swazkus
Gyveno šv. šeimos Viloje, 

Orland Park., 111.
Mirė rugsėjo 13 d., 1962,

5:10 v. v., sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

d raugai.
Kūnas pašarvotas šv. šeimos 

Viloje, 123rd St„ Orland Park, 
Illinois.

Laidotuvės įvyks pirmad., 
rugsėjo 17 d.. 8:30 vai. rylto
Vilos koplyčioje bus atlaikytos 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielą.. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiami visi: 
giminės. draugai ir pažįstami 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Laidot. direkt. John F. Bu
drikis. Tel. CL 7-2291.

(i

PASINAUDOKITE
DRAUGO” SPAUSTUVES 

PATARNAVIMU

*

Neseniai grįžau iš dviejų sa
vaičių kelionės Austrijoj, Jugos 
lavijoj, Italijoj, Lichtenšteine ir 
Bodeno paežerėje. Įdomu bus 
tau ir kitiems “vieniečiams” šis 
tas naujo sužinoti apie itin pra- į

Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje (spaus
tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje-

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas 
knygas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikš
mingiems gyvenimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos daly
bų, kurių dienraščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.

DRAUGAS turi atlikti daug spaudos darbų, kad galėtų 
išsilaikyti ir daryti pažangą. Kiekvienas spaudos darbas, 
duotas DRAUGO spaustuvei, yra parama dienraščiui.

Kviečiame visas organizacijas ir programa vadovus bei 
•ritus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gy
venimą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaus 
tuvei.

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street

rHICACO 29 ILL — TEI UJ 5-9500
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Sioux City, Iowa
Gražiai paminėjo 

arkivyskupą Matulionį
Praeitą sekmadienį, rugsėjo 

9 dieną, Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčioje, Sioux Ci
ty, lowa, vietos klebonas kun. 
S. Morkūnas atlaikė šv. mišias

mo parapijoje, kun. Š. Morkū
no iniciatyva pastatytą senelių 
- ligonių prieglaudą.

Korespondentas
---—

Anglies kasyklose
— Blogai atrodai!
— Kai žmogus, dirbi kasyklo

se, tai negali gerai atrodyti.
I už velionės arkivyskupo^ sielą _ Ar jau geniai dirbi?

— Po sekmadienio pradėsiu.

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai. 
Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
63rd St,. Chicago 29. III

Didžiojo Lietuvos patrioto-, 
kankinio mirtis dar labiau su
pažindino milijonus kitataučių, 
amerikiečių su pavergtos Lie
tuvos vyskupų, kunigų, vienuo
lių ir pasauliečių likimu ir žiau
riausią rusų komunistų vergiją 
ir negirdėtus istorijoje komu
nistų nusikaltimus prieš visokį 
žmoniškumą.

1935 metais arkivyskupas T. 
Matūilonis lankėsi ir Sioux City 
lietuvių kolonijoje. 1937 metais 
jis pašventino, Kaune, Prisikėli-

A. + A.
Frank Stankus

Gyveno 1812 W. 4Gth Street.

Mirė rugsėjo 13 d„ 1962, 
S:30 vai. vak.. sulaukęs senat
vės.

Gimė Lietuvoj. Kilo iš Šiau
lių apskr., Žagarės parap.

Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 dukterys: Emily' Tumas, žen
tas Adolph. Stelle Kovei'kis, 
žciitas Stanley, 7 anūkai: vie
nuolė Seselė M. .Toellen. Carol, 
Richard, John, Steven. Sliaroh 
ir Michael, brolis Charles, bro
lienė Sopfiie ir šeima;, brdlis 
Stanley, broliene Viktorija ir 
šeima, kiti gimines, draugai ir 
pažįstami.

Prikalusė Šv. Vardo Draugi
jai, S. L. A. ir Žagariečių Klu
bui.

Kūnas pašarvotas John P. 
Eudekiio koplyčioje, 4GU5 So. 
Hermitagc Avė.

Laidotuves įvyks pirmad., 
rugsėjo 17 d., iš koplyčios _ 9
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčia, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas i šv. 
Kazimiero kapines.

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

Ntūiūllę: Dukterys. žentai ir 
anūkai.

Radot, direkt. John P. Eu- 
d,eikis. Tel. YArds 7-1741.

A. -f- A.
JONUI BAGDONUI mirus, 

jo sūnums Vaclovui ir Valentinui bei jų 
šeimom nuoširdžių užuojautų reiškia

Eugenija ir Bronius Biinsfrubai 
Birutė ir Kazys Sekmakai

DANGUOLEI PRIŠMANTAITEI, 
mirus jos tėveliui

A J- A
K. PRIŠMANTUI, 

reiškiame nuoširdžių užuojautų
Kun. Alt. Lipniūno 
Moksl. At-ky kuopa

A. f A. JONUI BAGDONUI Lietuvoje 
mirus, jo sūnui mielam kolegai Dr. Valenti
nui su šeima bei giminėms gilię užuojautą 
reiškia

Lietuvių Išeivių Veterinarijos 
Gydytojų D-jos Vaidyba

PADĖKA
A. -f A. ELZBIETA SUTKUS

Mūsų mylima žmona, motina, senelė mirė 1962 m. rugsėjo 
men. 3 d. ir buvo palaidota rugsėjo mėn. 6 d. Šv. Kazimieero 
kapinėse. Chicagoje. Mes norime padėkoti visiems, kurie su
teikė jai paskutinį patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio 
vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: prel. kleb. 
Jurgiui Paškauskui, kun. W. Urbai, kan. V. Zakarauskui, kun. 
J. Vyšniauskui, kūn. J. Juozevičiui, kun. Murphy, O.S.A., ir 
kun. Kersten, O.S.A., kurie atlaikė gedulingas pamaldas už 
jos sielą. Dėkojame kan. V. Zakarauskui už maldas koply
čioje ir už palydėjimą į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jos 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių bei pa
reiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame visiems kunigams, vienuolėms ir organizacijų 
nariams už atsilankymą koplyčioje ir dalyvavimą laidotu
vėse. Dėkojame grabenešiams. Dėkojame sol. Pr. Bičkienei 
ir vargonininkui A. Giedraičiui už giedojimą. Dėkojame Dr. 
Vaškevičiūtei už malonią priežiūrą laike ligos.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės padėkoti. Dėkojame laidotuvių 
direktoriui Mažeikai-Evans už molonų patarnavimą.

Visiems, visiems nuoširdus dėkui.
Vyras, dukra, sūnus, marti, žentas, anūkai ir sesuo
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X Chicagos meras R. Daley 
atsiuntė Lietuvos konsului dr. 
P. Daužvardžiui padėkos laiš
ką lietuviams, kuriame dėkoja 
už gražų pasirodymą Chicagos 
125 m. sukakties minėjimo pro
ga.

X Marijona Paukštienė, pla
čiai žinoma visuomenės veikė
ja, vardinių proga buvo drau
gų pasveikinta ir pagerbta. Pa
linkėta M. Paukštienei ilgiausių 
ir sveikiausių metų.

X J. Gliaudos straipsnyje 
“Mirties telepatijos mįslė” 
(Draugas, Nr. 210) vietoj pro
veržis turi būti poveržis ir vie
toj Savicko turi būti Navicko.

X Muz. VI. Jakubėnas diri-

X Kun. dr. Vyt. Kazlauskas,
kuris buvo iš Romos atvykęs į 
savo sesers dr. Marijos Kazlaus 
kaitės laidotuves, iš Chicagos 
išvyko į Dayton, Ohio, ir porai 
savaičių pasiliks pas kun. dr. 
T. Narbutą;

X Kotryna Matkevičiene, se 
na Town of Lake gyventoja, 
kuri priklauso Moterų s-gai ir 
yra amžina seselių rėmėja, jau 
kelintas mėnuo kaip yra Bel- 
Air Nursing Home, 9307 So. 
Cravvford avė. Rėmėjas ir są- 
jungietės prašomos K. Malkevi- 
čienę aplankyti.

X Beverly Shores Lietuvių 
klubas metiniame susirinkime, 
rugsėjo 7 d., išrinko naują val
dybą : pirm. — Zigmas Jonynas, 
vicepirm. -r- J. Noreika ir Ire
na Nekus, sekr. — L. Nekus,

Zuzana Jurevičiūtė ir Teofilis Mačiai, 
vedybinio jubiliejaus.

šiemet sulaukę 40 metų

VEDYBINIO GYVENIMO 40 M. SUKAKTIS

Šiemet vasarą Teofilis ir Zu
zana Mačiai, 6803 S. Rockwell 

ižd. — dr. Juozaitis, fin. sekr. St., Chicagoje, šventė vedybinio 
— Erika Masiulis. Į gyvenimo 40 metų sukaktį. Te-

Naujai į Beverly Shores at- ofilis Mačys yra kilęs iš Pūslių
sikėlė gyventi dr. Šilinis ir žmo
na, įstojo į šį klubą nariais.

guos The American operoj, ku- • Banketas, kurį kas metai ren-
rią spalio 13 d. Seventh st. te
atre stato Cavaleria Rusticana 
ir Pajacus.

X Chicagos Lyric Operos so
listė Pr. Bičkienė, nors ir labai 
užimta šio sezono operų parti
jų paruošimu, sutiko padainuo
ti keletą arijų ir tuo pačiu me
tu pademonstruoti jai E. Tut- 
Iienės pasiūtus rūbus rugsėjo 
30 d. Jaunimo Centre vykstan
čioje madų parodoje. Tai malo
ni ir vertinga dovana, kurią mū 
sų solistė prisideda prie paro
dos pasisekimo ir lėšų Ark. Ma 
tulaičio senelių namų statybai 
sutelkimo.

X Viktoras Kalvaitis po sėk
mingos operacijos grįžo iš ligo
ninės į savo namus. Galima jį 
namuose aplankyti, 5747 So. 
Parkside Avė.

gia šis klubas, įvyks rugsėjo 22 
d. Leonards Casino patalpose. 
Paruošiamieji darbai jau atlikti 
ir bilietai gaunami pas klubo 
narius. Numatoma ir meninė 
programa. Šiemet, banketas ren 
giamas anksčiau, kol dar neat
vėsęs oras.

X Prof. Kazio Pakšto 2-jų 
metų mirties sukaktį minint, 
Pranas Pakštas su šeima už
prašė šv. Mišias už jo sielą švč.

kaimo, Zarasų apskričio, o Zu
zana Jurevičiūtė, jo žmona, iš 
Žemaitijos — iš Plungės. Jis į 
Ameriką atvyko 1909 m., o ji 
1910; abudu pataikė į Chicagą.

Tada lietuviškoji kolonija o- 
rientavosi į šiaurę ir kūrėsi 
šiaurinėj Chicagoj. Juodu pri
klausė Šv. Mykolo parapijai. 
Tada buvo veikli šv. Mykolo 
draugija, kuriai priklausė jau
nas Teofilis ir buvo jos veiklus 
narys.

Tada visą jaunimo gyvenimą 
judino Lietuvos Vyčiai. Į jų

P. Marijos Gimimo bažnyčioje, | veikimą buvo įtraukti, Teofilis 
Marąuette Parke, rugsėjo 17 d., |ir Zuzana Jurevičiūtė. Ir dabar 
8:45 v. ryto. (Pr.) nuodu negali pamiršti tų iškylų,

X Iš Argentinos atvykę lie- parengimų, vaidinimų ir gyvo 
tuviai š. m. rugsėjo 29 d 7 v lietuviškojo patriotizmo sveti-
v. Vyčių salėje 2461 W. 47 St. krįte- Zuzana pamena,

jkai ji vaidino Liet. Vyčių su
ruoštame vaidinime. Ji buvo 
kantriosios Elenos rolėje. „Ran

Pranciškaus,
klebonas.

Lawrence, Mass.,

Sukaktuvininkai išaugino dvi 
dukteris — Eleną ir Genovaitę. 
Genovaitė yra lietuviams žino
ma kaip Stephens choro daini
ninkė ir solistė. Abudu jubilia
tai yra „Draugo” skaitytojai ir 
rėmėjai nuo įsikūrimo pradžios 
Amerikoje.

PAŠVENTINTA NAUJA SEMINARIJA

Ketvirtadienį kardinolas Me- i V. Bagdanavičius, kun. V. An-
yeris pašventino Chicagos arki
vyskupijos mažosios seminari
jos pastatus. Iškimlėse dalyva
vo keletas šimtų Chicagos dva
siškuos ir apylinkės vyskupai. 
Savo pamoksle, pasakytame per 
šv. mišias, kardinolas Meyeris 
užsiminė besiartinantį Bažny
čios susirinkimą ir jo dėmesį 
dvasiškijos ugdymui Apžvelg-

driuška, kun. J. Kijauskas ir 
tos mokyklos mokytojas kun. 
Mikolaitis.

Koplyčia, galinti sutalpinti 
pora tūkstančių žmonių, yra 
verta dėmesio. Joje yra padary
ta keletas naujų sprendimų, 
visiškai skirtingų nuo ligšioli
nės bažnyčių projektavimo logi-

damas Bažnyčios susirinkimų kos. Visų pirma langai iš auk
pastangas dvasiškijos ugdymui, 
jis plačiau apsistojo prie Tri- 
dento susirinkimo. Baigdamas 
savo kalbą kardinolas Meyeris 
įpareigojo visus kunigus padė
koti tikintiesiems už jų aukas, 
sudėtas šios įstaigos pastaty
mui. Ta proga jis prašė juos 
priminti savo parapiečiams pop. 
Pijaus XI žodžius: Kai tikėji
mo dvasia persiėmęs žmogus 
mąsto, ką vertingiausio jis ga
lėtų padaryti,- tai jis nieko ver
tingesnio negali sugalvoti, kaip 
išugdyti gerą kunigą.

štai nukelti visiškai ant žemės 
ir išpaišyti nesuskaitoma dau
gybe šakų, kuriose auga dory
bės. Altoriai sukombinuoti 
kartu su klausyklomis sudary
dami tarpus tarp langų. Sienų 
masyvai, prasidedą virš langų

Atleistas už bado riaušes
Rostovo apygardos kompar

tijos pirmasis sekretorius A. 
Basov yra pašalintas iš pareigų 
ir nukreiptas į kitą darbą, rašo 
“Pravda”. Nutarimas padary
tas centro komiteto posėdy po 
CK prezidiumo nario Krylenko 
kalbos.

Rostovo apygarda yra dides
nė už Lietuvą: jos plotas—38,- 
900 kv. mylių. Svarbiausi mies
tai toje apygardoje yra Rostov 
na Donu ir Novočerkask.

“Pravda” nerašo, dėl ko Ba
sov išstumtas iš vadovaujamo 
kompartijos posto, bet reikia 
prisiminti, jog savaitė prieš jo 
atleidimą Vakarų spaudoje kur
savo informacijos apie bado 
riaušes Novočerkaske, kurios 
kilo ryšium su masito pabran-yra palinkę į vidų, sudarydami

pastogės ar palapinės įspūdį, gįmu ,9ov. Sąjungoje nuo š. m 
Didžiojo altoriaus fonas pa- birželio 1 d. Vakarų spaudos in- 
liktas neapsunkintas jokiais pa formacijomis. Novočerkaske ria 
veikslais, kad kreiptų mišių da- u§gs buvo kariuomenės numal- 
lyvių akis į pačią čia vykstan- gįnį0S. daug žmonių buvo su- 
čią mišių realybę, o ne kitur. geįSįa> apįe 800 žmonių užmuš- 
Apskritai, ši koylyčia labai pra- įa. govįeįų vyriausybė toje No- 

v . turtina Chicagos architektūrą vo gėriuko riaušių byloje lai-
Is lietuvių iškilmėse dalyva ir yra verta religinio meno mė- kggi t lo nei tei g nei nei.

gė. Informacijos apie Basovo 
dimisiją turėtų reikšti, kad ba
do riaušės Novočerkaske buvo

vo vysk. V. Brizgys, kun. E.J gėjų dėmesio 
Abromaitis, kun. J. Kuzinskas,

X Emilija Klivinskiene ren
giasi išvykti visai žiemai į Ari
zoną. E. Klivinskiene yra gerų 
darbų rėmėja ir ilgametė Drau
go skaitytoja.

X A. a. Napoleono Saiučiūno 
3 metų mirties sukaktį minint, 
Sv. Mišios užprašytos Gimimo 
Švč. Panelės bažnyčioje, sek
madienį, rugsėjo 16 d., 10:45 v. 
r., ir pirmadienį, rugsėjo 17 d., 
7:30 v. r.; Tėvų Marijonų kop
lyčioje pirmadienį, rugsėjo 17 
d., 7 vai. ryto ir gregorinės Mi
šios Tėvų Dominikonų koply
čioje. Draugai ir pažįstami yra 
širdingai prašomi prisiminti ve
lionį maldoje. (Pr.)

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 Tik lietuviai pensininkai 
ir svečiai galės pasinaudoti nu
pigintomis vasaros kainomis iki 
vasario mėn., jei atvyks gydy
tis ar nuolatiniai apsigyventi 
dar rugsėjo mėn. ir sustos 
Southern Hotel Apt., 333 Oua- 
chita Avė., Hot Springs, Ark. 
Didelė aikštė karams, pievelė 
su palapinėm, balkonai, svečių 
ir televizijos kambariai su vir
tuvėlėm, karštu ir šaltu vande
niu, šaldytuvais, indais, pato
giom lovom ir patarnavimu I 
$55.00 — 65.00 mėn., su priva
čiom voniom $70.00 — 80.00 
Garu šildymas, automatiškas 
liftas, gydomosios Vonios kito
je pusėje gatvės. Rezervuokite 
dar šiandien! (Sk.)

X Gintaro vasarvietės. Union 
Pier, Michigan, vasaros sezono 
uždarymas ruošiamas šį savait
galį, rugsėjo 15 d. Viktorija ir 
Algis Karaičiai kviečia visus 
vasarotojus, draugus ir pažįs
tamus atvykti uždarymo proga 
ir smagiai praleisti savaitgalį, 
šeštadienio vakare bus kuria
mas laužas, po to vakarienė ir 
šokiai. (Sk.)

ruošia susitikimo pobūvį - va
karienę pagerbimui naujai at
vykusioms iš to krašto tautie
čiams. Be kitų užkandžių bus 
specialiai paruoštos autentiško 
skonio “empanados argentinos” 
su vynu. Įvairi programa su 
dainomis ir šokiais linksmai 
nuteiks susirinkusius.

Norį dalyvauti pobūvyje iki 
rugsėjo 25 d. praneša dalyvių 
skaičių telefonais WA 5-3019 ir 
GR 6-4364. (Pr.)

X Spaudos balių Čikagos žur
nalistai rengia rugsėjo 22-rą 
8 v. v. (šeštadienį). Programoj 
smuikininkas Mariukas, humo
ristas Albinas Valentinas, solis
tė B. Kemėžaitė, šokiai, spau
dos karalaitės rinkimai, lietu
viški valgiai, gėrimai... Vieta—- 
Balio Pakšto svetainė, 2801 W. 
38th St. Įėjimas nemokamas 
JAV L. ž. S-gos Čikagos sky
riaus nariams. $2.50 kitiems.

(Pr.)

triąją Eleną” buvo parašęs Pra
nas Juras, dabar prelatas, šv.

X Trys savybės skiria vokiš-! 
kus Telefunken magnetofonus 
(tapė recorder) nuo kitų: Jie 
lengvi, nedideli, tačiau turi vi
sas gero magnetofono privalu
mus. Telefunken ir kitus vokiš
kus aparatus, taip pat 5 firmų 
televizijas, daugybę radijų ir 
patefonų rasite pas Gradinską, 
2512 W. 47th St. FR 6-1998.

(Sk.)

KAS, KĄ IR KUR
— Lietuvių Ūkininkų d-ja šj 

sekmadienį, 1 v. p. p. Neffo sve
tainėje šaukia susirinkimą. A. Va- 
lonis prašo visus dalyvauti ir nau
jų narių atsivesti. Susirinkimas 
pirmas po vasaros atostogų.

Muzikas J. Strolia sveikina solistę R. Mastienę, vilkaviškiečių 
rengtame koncerte pirmą kartą padainavusią jo sukomponuotą 
dainą “Vėsioj, begalinėje šiaurėj”, žodžiai K. Bradūno.

A. Gulbinsko nuotrauka

Chicagos žinios
KURTIEJI — GERI VAIRUO

TOJAI
sis, pradedant 

, mieste.

Pozicijos ir metai tikras faktas.
Po riaušių Novočerkask buvo 

izoliuotas nuo pasaulio, tad ir 
tas riaušes 

J. Gs.

Ar galima žmogų vadinti se
nu, žiūrint į jo metų skaičių? informacijos apie 
Vienas New Yorko rabinas, kai atėjo pavėluotai, 
bedamas per televiziją, duoda
tokį atsakymą: “Jaunuolis, no-! 
rėdamas patekti į karinę aka-1 
demiją, privalo būti nesenesnis 
kaip 21 m. amžiaus. Tuo tarpu 
beisbolo žaidėjas jau metamas i 
iš lygos, jei jam sueina 35 m. Į 
Tokio pat amžiaus senatorius 
yra laikomas dar perjaunu.
Žmonės kai kada lengviau at 
sikvepia, kai jų prezidentas yra 
maždaug 60 m. amžiaus, nes to

PADĖKA
Mūsų mylimas sūnus

A. f A.
ROLANDAS-ALFONSAS 

NAVIKAS,
vos sulaukęs 18 m. amž., mirė 
1962 m. liepos 28 d. Visiems gi
minėms, draugams bei prieteliams, 
kurie mums visokeriopai padėjo 
ir stiprinančiai užjautė šioje 
mums taip didelio skausmo valan-

kį amžių laiko tai pozicijai ge- . d°Je> reiškiame nuoširdžiausią pa
liausiu. Įvairios įmonės visus
sulaukusius 60 ar 65 m. 
džia į pensiją...”

išlei-

Viena organizacija, kuri pa
deda kurtiems, įrodinėja, kad

Chicagoj ir apylinkėse
STEIGIAMAS VAIKŲ TEAT

RAS
Alvudo dvyliktasis vakoroji- 

mas įvyko rugsėjo 8 d. Marąuet 
te parko aikštėje. Buvo pagerb
ta švč. P. Marijos gimimas ir 
lietuvių tautos šventė. Viską 
pravedė akt. A. Brinką. A. ir 
V. Žygai sugiedojo Lietuvos 
himną. Inž. J. Slabokas ir stud. 
L. šulaitis, smuikui grojant (iš 
juostelės) Avė Maria, rodė 
Liurdo vaizdus ir pasaulinių 
meistrų pieštas Madonas. Dek
lamuodami, dainuodami ir žaiz- 
dami praturtino minėjimo pro
gramą šie vaikučiai: Birutė, Da 
nutė ir Marija Bružaitės, A. 
Šidlauskaitė, V. ir A. Žygai ir 
kt. Parodyta keletas kultūrinių 
filmų ir aptarti vaikų teatro 
reikalais. Visiems Chicagos vai
kams steigiamas vaikų teatras, 
kuris pradeda pratybas rugsėjo 
15 d. 7 v. v. Marąuette parko 
aikštėje, o jei lytų — parapijos

Tinginys, kuris bus parodytas 
Jaunimo centre spalio mėn. pa
baigoj. Tai muzikinis, lietuviš
kas vaizdelis, vykstąs girių 
paunksmėj. Vaikų teatro direk
torius yra akt. A. Brinką, pav. 
sol. - akt. E. Blandytė, muziki
nės dalies vadovai — muz. J. 
Bertulis ir muz. P. Strolia, ba
leto vadovas — Velbasis, išraiš
kos šokio — Valeišaitė - Bruso- 
kienė, dekoratorius — dail J. 
Pautienius, scenos šviesas tvar
kys stud. L. Šulaitis, vaikų dai
nas — Čepienė, vaikų plastiką 
— Pėteraitienė, mot. atstovė— 
Bružienė. M. Rab.

Obuolinės pastos pakeis 
dantų šepetėli

Netolimoje ateityje dantų pa 
stos ir šepetėlio vietoje varto
sime tabletes dantims valyti. 
Jau seniai žinoma, kad obuolių 
ir salerų valgymas tobulai pa-

dėką.
Ypatingai norime padėkoti Švč. 

M. Nekalto Prasidėjimo parap. 
kleb. prel. D. Mozeriui, kunigams 
kan. P. Juknevičiui, kun. F. Kelp
šai ir kun. Sugintui už pamaldas, 
vargonininkui Kudirkai už gies
mes, laid. direkt. P. Bieliūnui už 
malonų ir sąžiningą patarnavimą, 

Macnoriams, Katauskams, 
Aparia-

vifiiams, Skeivalams, Petraičiams, 
Kaszovic, J. Navikui ir J. Bertu
liui už rūpinimąsi mumis ir dva
sinį stiprinimą ir visiems, o vi
siems, kurie tik prisiminė mūsų 
mylimą sūnų ir brolį savo maldo
se arba paaukojo šv. Mišias bei 
gėles ar pareiškė mums vienokiu 
ar kitokiu būdu užuojautą.

Ilsėkis ramybėje, mūsų myli
mas sūnau ir broli, ir tegul Am
žinoji Šviesa Tau šviečia.

Nuliūdę: Tėvai ir sesuo

I “Nepamirškime, kad kiekvie- 
, nas yra tiek jaunas, kiek gyvas 
,jo tikėjimas ir tiek senas, kiek 
.didelės jo abejonės; jaunas kaip P , ...
I jo pasitikėjimas gyvenimu ir se-' 
j nas kaip jo baimė; jaunas kaip 
i jo viltys ir senas kaip jo nusi
vylimas gyvenimu”.

kelionę, ypač

PAŽINK CHICAGĄ!
Meras R. Daley paskyrė šią

jie turi teisę turėti vairuotojo sava'tę Know your Chicago

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus 

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

Week”. Tuo pačiu metu jis ra
gino čikagiečius naudotis visais 
patarnavimais, teikiamais jau ( 
kelinti metai veikiančios orga-' 
nizacijos “Know your Chicago ; 
Group”. Be paskaitų, kurias duo 
da Meno instituto Fullerton sa
lėje, ši draugija ruošia miesto * 
apžiūrėjimus. Lankomos visos 1 
vertingai vietos ir kartu išaiški
nama kas per vieta, kokia jos 
istorija, kuo prisideda prie Chi
cagos kultūrinio bei ekonominio 
gyvenimo ir t.t. Daugelis mūsų 

kad dar 
Tai pasi- 

naudokim proga ją pažinti.

BALSUOTI REGISTRACIJOS 
VIETOS

Chicagos balsavimo komisija 
vakar paskelbė, kad rūgs. 24— 
29 d. nuo 9-tos vai. r. iki 9 v. 
v. bus atidaromi ofisai kiekvie
nam wardui, kur bus galima re 
gistruotis artinantiems lapkričio 
6 d. rinkimam. Kiekvienas pilie 
tis-ė tesirūpina sužinoti vietą 
savo warde ir, laikui atėjus, te- 
užsiregistruoja ir tebalsuoja.

SURASTA MARIUANOS
Valstybės policija šiandien 

surado ir sudegino 40 akrų ma- 
riuanos prie Lawndale avė. ir 
Santa Fe bėgių tarp McCook ir 
Summit. Areštuotas Felix Espi-1 
nosa, 62 m. amž., kurs ten gy
veno. Jis areštuotas už parda-

leidimą! Buvo tiriama 100 gir- 
dinčiųjų ir 100 kurtinių. Davi- 

1 niai patvirtino šios organizaci
jos nuomonę. Palyginimas ro
do, kad kurtiniai turėjo 54% 
mažiau trafiko peržengimų. Nė 
vienas jų nebuvo baustas už su 
daužymą ir pabėgimą, už vai
ravimą pasigėrus, už nerūpes
tingumą. Mes patys žinom — 
aiškino patys kurtiniai — bū
dami kurti mes galime daugiau 
koncentuotis į vairavimą. Mus 
neblaško radijo, kalbos, birbėji-
mai ir t.t. Pradedi galvoti žmo- turėtų prisipažinti 
gus, ar ne geriau užsikimšti au Chicagos nepažįsta.

■i t-*,

Paskutinis Rudeninis
PIKNIKAS
BUS ŠĮ SEKMADIENĮ (RUGSEJO-

SEPTEMBER MEN. 16 DIENĄ)

LABDARIŲ ŪKYJE
HOLY FAMILY VILLA

123 gatve, Lemont, Illinois

Visi kviečiami j šį įdomų, turtingą ir žavų 
pikniką: bus įvairiausių SKANIŲ VALGIŲ, vai
kams ĮDOMIAUSIŲ ŽAISLŲ!

Šiame piknike taipgi laimingasis GAUS 
AUTOMOBILĮ, nes bus bilietų traukimas’ Kas 
dar negrąžino bilietų šaknelių, galėsite pada
ryti tą dieną piknike —- paskutiniame šių metų 
piknike.

AVashingtono Senators beisbolo 
komandos metikas Cheney rung
tynėse su Baltimorės beisbolo ko- 

vaikus. Vaikai bus supažindinti rikinių chemikų grupė pagami- manda pasiekė rekordą, neduoda- 
su vadovais ir bus pasiskirsto-no tablečių dantims valyti, į ^mas jokio mušimo (strikeout) 21

šalina iš dantų maisto likučius 
salėje. Visi tėveliai atveda ten ir nuosėdas. Tuo principu ame-

ma rolėmis. Bus ruošiamasi pa-kurių sudėtį įeina ir obuolių ivimą ir laikYm^ Pas save nar'!
statyti veikalas Mikis, Plikis, rūkštis. I buvo pratęstos. ° " ■ korikų.

PIKNIKAS atidaromas 10 vai. rytą ir truks 
iki 7 vai. vakare.




