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Tshombe vadovauja mūšiams prieš J.T. dalinius
KOVOS TEBEVYKSTA KATANGOJ

„Aš kovosiu |ki paskutinio — pasakė
prezidentas Tshombe•

ELISABETHVILLE. — Ka- nai, kad bėgsiu, kai mano ka- toli Elisabethvillės, Tshombe 
tąngos provincijos prezidentas riai kovoja ir miršta už savo 
M. Tshombe užvakar amerikie- kraštą. Mes kovosime iki galo 
čiui korespondentui pareiškė: 
“Mes kovosime iki paskutinio 
vyro, iki paskutinio kraujo gi
nant krašto laisvę”.

Tshombe kalbėjosi su ame
rikiečiu korespondentu Peter 
Younghusband nedidelėje vilo
je, kuri yra jo oficiali rezidenci- 
a, Elisabethvillėje ’ pradėjus 

kristi patrankų sviediniams ir 
švilpiant kulkosvydžių kulkoms.

Amerikietis nustebo, belgui 
naujakuriui pareiškus, kad 
Tshombe nesislepia, ir pasiūlė 
jį nuvesti į jo rezidenciją.

Korespondentas rado reziden 
ciją smarkiai apsaugotą karei
vių.

Prezidentas, išvargęs dėl mie 
go trūkumo, pasakė: “Ar ma-

į ir jei bus reikalinga, paskutinė 
Į kova bus čia, mano, name, ir 
i aš joje dalyvausiu”.

Tshombe pasiruošęs derėtis 
Įsu Jungtinėmis Tautomis kari
nių paliaubų reikalu, jei įsibro
vėliai iš miesto centro pasi
trauks ir nebepuls jo kariuome
nės, ir leis jam išspręsti reika
lus su Kongo centro vyriausybe 
tinkamu metu.

“Jos (Jungtinės Tautos) man 
melavo ir žudė mano tautą. Aš 
kreipiuosi į laisvąjį pasaulį — 
Britaniją, Prancūziją, Ameriką 
— visas valstybes, kurių pagrin 
diniai principai yra laisvė ir tei
sė apsispręsti, kad užbaigtų šį 
baisų dalyką”.

Vėliau per slaptąjį radiją, ne-

I
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Amerika persvars+ys, ar verta 
aiduoti pa

Komunistų valdoma Lenkija prašo ]. A. Valstybių 
ekonominės pagalbos

JAV administracija Lenkijos 
ir Jugoslavijos atžvilgiu daro 
politinį spaudimą: jei Tito ir 
Lenkijos komunistų vadas Vla
dislovas Gomulka nori su 
tais flirtuoti, tegul ieško 
mos kitur.

WASHINGTONAS. — Prezi
dento Kennedžio administracija 
rengiasi išsamiai ir nešališkai 
persvarstyti Jungtinių Ameri
kos Valstybių teikiamą Lenkijai 
ekonominę paramą šiam komu
nistų valdomam kraštui, Varšu
vai pasišovus visomis jėgomis 
remti Sovietų Sąjungos liniją 
Berlyno klausimu.

Varšuvos režimas galįs ne
tekti JAV paramos, kuri pradė
ta prieš ketverius metus, kai 
Lenkijos vadai parodė šiokį to
kį nepriklausomumą nuo Krem
liaus. Nuo 1957 iki 1960 metų 
ši paramos programa Lenkijai 
suteikė $425,000,000 vertės mais 
to ir techniškos pagalbos.

Administracijos pareigūnai ir 
gi pakartotinai svarsto teikia
mą ekonominę paramą Jugosla
vijai, kuri 1948 m. 
Maskva, bet dažnai 
šią politikos liniją, 
nedys ir Valstybės
Rusk nepatenkinti Jugoslavijos 
diktatoriaus Tito pareikštomis 
Belgrado konferencijoje pažiū
romis dėl atominių bandymų, 
Jungtinių Tautų ir Berlyno klau 
simu.

Sprendimas pertikrinti JAV 
paramą Lenkijai ir Jugoslavi
jai sutampa su Kennedžio pa
žiūra, jog JAV teikiama pagal
ba turėtų sutapti su JAV užsie
nio politikos siekiais ir bent da
limi turėtų priklausyti nuo tų 
šalių ekonomiškos situacijos. 
Laukiama, jog Amerikos para
mą gaunantieji kraštai savo e- 
konominio išsivystymo raidoje 
pravestų žemės ir mokesčių re
formas.

kartojo savo ryžtą kovoti 
galo.

— Katangos provincijos pre
zidento Tshombės armija vakar 
metė lėktuvus ir šarvuočius ir 
šimtus karių prieš Jungtinių 
Tautų karinius dalinius visoje 
nuo Kongo atsiskyrusioje pro
vincijoje.

Elisabethvillėje, Katangos sos 
tinėje, tebevyksta kovos tarp 
Jungtinių Tautų karinių dalinių 
ir katangiečių. Abiejose pusėse 
žuvo apie 120 asmenų, kelias
dešimt kitų sužeisti.

I
Genčių vadai ir baltieji nau

jakuriai Katangos sostinėje Eli
sabethvillėje kreipėsi į Tshom- 
bę kovoti “iki paskutinės kul
kos” prieš Jungtines Tautas ir 
laikyti provinciją nepriklauso
mą nuo Leopoldvillės vyriausy- I 
bės, kuriai vadovauja Adoula.

Pats Tshombe, prisiekęs prie
šintis iki mirties, vadovaująs 
kovai prieš Jungtines Tautas 
savo mineralais turtingoje pro
vincijoje.

Paskutinėmis žiniomis, Elisa
bethvillėje apie 1,000 asmenų 
žuvo ir sužeisti.

Cnrusčevo ir Hitlerio grūmojimai. Anot tos dainelės: “Mudu du broliukai”

NUOLAIDININKUS
Šen.

RAGINA PAŠALINT

WASHINGTONAS.
Byrd (D., W. Va.) laišku krei
pėsi į prezidentą Kennedį, pra
šydamas iš Valstybės departa
mento iškrapštyti visus nuolai- 
dininkus (“ramintojus”), kurie 
nusileistų Sovietų Sąjungai Ber
lyno klausimu.

Byrd rašė, kad viename laik
raštyje skelbiama būk Washing 
tone neabejojama, jog Jungti
nės Amerikos Valstybės turė
siančios nusileisti Maskvai Ber
lyno krizėje.

Senatoriaus informacijomis, 
tokia žinia buvo paskleista že- 

: mesnio rango Valstybės depar
tamento pareigūnų, nuolatos pa 
gelbėjusių formuoti “viršūnės” 
liniją, ir galimai prisidėjusių, 
sovietams paspaudus, prie spren 
dimų nusileisti Kinijos ir kituo
se klausimuose.

sovie-
para-

prašėLenkija neseniai vėl
JAV paramos iš maisto pertek
liaus programos, už kurią mo
kėtų savo pinigais. Ypač šiais 
metais Lenkija prašo parduoti 
apie $2,000,000 vertės kviečių, 
ir dar ieško paskolos užpirkti 
$5,000,000 vertės mašinų.

j

i

susipešė su 
seka pana- 
Prez. Ken- 
sekretorius

KALENDORIUS

Rugsėjo 16 d.: šv. Korneli
jus, Rigimuntas.

Rugsėjo 17 d.: 17 sekm. po 
Sekminių, Algaudas.

Saulė teka 6:31, leidžias 7 v.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
dalinai apsiniaukę, apie 70 laips 
nių; rytoj — giedra ir vėsu.

— Britanija siekia, kad Ka- 
tangoje būtų paskelbtos kari
nės paliaubos tarp katangiečių 
ir Jungtinių Tautų dalinių.

— JAV vakar 12 vai. ryt. po 
žeme Nevados tyrumose iš
sprogdino atominį užtaisą. Tai 
pranešė pats prezidentas Ken
nedys, pabrėždamas, jog nebus 
jokių atominių kritulių,.ir ban
dymus atnaujinti privertė So-

1 vietų Sąjunga.

Prof. dr. Zenonas Ivinskis rugsėjo 15 d. atsisveikino su Chicaga 
ir lėktuvu išskrido į Clevelandą, Ohio. Svečio išleisti susirinko 
Midway aerodrome artimųjų būrelis. Iš kairės j dešinę: kun. dr. 
Ig. Urbonas, dr. P. Kisielius, E. Baranauskienė, kun. dr. P. Ce- 
liešius, kun. dr. A. Juška, prof. Z. Ivinskis, kun. Dabrovolskis, sol. 
S. Baras. (Draugo nuotr.)
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Menderes pasmerktas mirti
Taipgi pasmerkti devyni buvusio Turkijos premjero 

pagalbininkai
YASSIADA, Turkija. — Spe

cialus tribunolas nuverstąjį 
premjerą Adnan Menderes, ex- 
prezidentą Celal Bayar ir aštuo
nis kitus pareigūnus, pašalintus 
iš Menderes režimo, vakar pa
smerkė mirti dėl Turkijos kons
titucijos laužymo.

Vakarietiškos minties Mende
res, 62 metų, buvo nuverstas 
karinio sukilimo 1960 metų ge
gužės mėnesį, 10 metų valdžius 
Turkiją. Jis buvo suimtas bebė
gant.

Gen. Cemal Gursel, paėmęs 
valdžią, Menderes ir jo demo
kratų partijos vadus pasodino nes jį ištiko nervų smūgis.

Kun. Gilbert paskirtas 
Old St. Mary klebonu

CHICAGO.
E. Gilbert paskirtas Old St. Ma
ry’s parapijos, 9 ir Wabash st. 
klebonu.

Kun. Robert

I

Kunigas Gilbert nuo 1951 me 
tų buvo pagalbininku kun. 
bono Henry Fisher, kuris iš 
bono posto perkeltas į tėvų 
listų būstinę New Yorke.

kle- 
kle- 
pau

Rusk tariasi su Vakarų

užsienio reikalų ministeriais

Anot senatoriaus Byrd, tokie 
nuolaidūs Valstybės departa- 

i mento pareigūnai turėtų būti 
i atpažinti ir pašalinti iš vietų.
I

WASHINGTONAS. — Vaka
rų užsienio reikalų ministeriai 
— Jungtinių Amerikos Valsty
bių, Britanijos, Prancūzijos ir 
Vakarų Vokietijos — vakar 
suplanavo strategiją JAV - So
vietų Sąjungos pasikalbėjimams 
New Yorke sekančią savaitę. 
Pasikalbėjimo tema: Berlynas 
ir kiti klausimai.

Valstybės sekretorius RuskPolicininkas pakliuvo

CHICAGO. — Chicagos poli- susitiks su Sovietų Sąjungos 
cininkas Ronald Hansen apkal- 1cininkas Ronald Hansen apkal- užsienio reikalų ministeriu Gro- 
tintas vagiliaus Ronald Narbu- m?ko Tautll pilnaties
to priėmimu vogtų daiktų. Anks sesij°Je New Yorke sekančią sa- 
čiau Hansen buvo kaltinamas __
priėmęs vogtą TV aparatą. Da- Keturi Vakarų užsienio reika- 

: bar gi teigiama, kad jis priėmęs lų mmistena! šiandien galutinis 
6,000 dol. vertės šešis akordeo- me strateginiame posėdyje tiki- 

į si rasti būdą, kaip paskatinti 
j nūs, uriuos vėliau pardavęs.j Chruščevą taikiu būdu išspręsti 
Vagilius Narbut laikomas poli- j gyvybines problemas ir atitolin- 
cijos apsaugoje. ' ti nuo atominio karo.

a* . . . Naujas teisėjasAstuoni nominuoti J J
• i • CHICAGO.
į apl Onus Kennedys nominavo Hubert L.

CHICAGO. — Policijos vadas Will, 47 metų, Chicagos advo- 
O. Wilson užvakar išvardino katą, Illinois* šiaurinės apylin- 
aštuonis leitenantus, kurie šian- kės federaliniu teisėju, 
dien bus pakelti į kapitono ran- Apylinkės teisėjo alga yra 
gą. $22,500 metams.

štai jų pavardės: Thomas P. 
Flavin, James J. Lynch, Thomas l 
F. Curtin, James E. Devery, 
Harold F. Enright, Walter 
Karlblom, 
Francis J.

i

Phillip B. Iden 
Rowder.

R. 
ir

— Prezidentas Kennedys va
kar pareiškė, jog jis nori kal
bėtis su Sovietų Sąjungos dik
tatorium Chruščevu Berlyno ir 
kitais klausimais, bet tik ne 
grasinimu ir ultimatumo atmos
feroje.

Prezidentas

Sustabdyti traukiniai
PEIPINGAS, Kinija. — Ko

munistinės Kinijos didysis šiau
rės - pietų geležinkelis, jungiąs 
Peipingą ir Cantoną nutrauk
tas šią savaitę be jokio paaiš
kinimo.

Traukiniai nei užvakar, nei 
vakar neatvyko į šią sostinę iš 
Cantono ir neišvyko iš jo.—

šaltasis karas namie:
Antrasis įtartas 

areštuotas
Įsivaizduokime, kad Japonai okupavo 

trečdalį Amerikos

PARYŽIUS. — Policija va
kar pranešė, jog ji areštavo ant 
rąjį vyrą ryšiumi su pasikėsi
nimu nužudyti užpraėjusį penk
tadienį prezidentą de Gaulle.

Areštuotasis yra Sean - MareBerlyno klaus'mas ateis j Vakarų ir Sovietų derybas, gal į J. Tautų diskusijas. Prieš tai jis gausiai
svarstomas Amerikos spaudoje Amerikos gyventojų opinijai laimėti. Pasisakymai, kai juos su- Rouviere, elektros specialistas, 
gretini, virsta dramatiniu dialogu tarp dviejų priešingų srovių. Viena jų eina už nuolaidas Mask- davęs įrankių išsprogdinti bom- 
vos linijai, kita už pasipriešinimą. Visų pasisakymų neįmanoma anžvelgti, bet kontraversiją tarp bą, kuri eksplodavo pakelyje, 

1 anų dviejų srovių gali iškelti kelios tų srovių atstovų populiarių laikraštininkų sugretintos min- prezidentui važiuojant į provin- 
i tys- *. j ciją.

i į kaltinamųjų suolą — iškėlė i 
bylas 
kaltinant juos viešųjų fondų iš
naudojimu ir teroru.

Net prieš teismo sprendimą 
pranešant, karinės tarybos na
riai pranašavo ir reiškė savo 
nuomonę, kad visi turės" žengti 
į kartuves 24 valandų laikotar
pyje paskelbus sprendimą.

Teismas nuteisė 15 kitų tur
kų iki gyvos galvos kalėti dėl 
tų pačių kaltinimų.

Menderes nebuvo teismo sa
lėje bausmių paskelbimo metu,! f

1960 metų spalio 14 d.,

Walter Lippmann: Vyriausy
bė nebuvo pasiruošusi Berlyno 
įvykiam, ir dabar išvadas turi 
daryti iš naujos politinės realy
bės faktų.

Roscoe Drummond: Taip, Ni
kita žvelgia daug toliau pirmyn 
nei vakariniai sąjungininkai. 
Kai mes savo akis esame įsmei
gę į Vakarų Berlyną, jis žvel
gia jau į Vakarų Vokietiją. Mes 
žiūrime į būsimas derybas kaip 
į priemonę apsaugoti, kas dar 
liko iš Berlyno, jis žiūri kaip į 
priemonę Vakarų Vokietijai iš
imti iš Vakarų įtakos.

I Berlynas Vakaram bereikšmis, suardyti Vakarų sąjungą, ati- 
Itegul jį turi rusai...). h

Paul H. Nitze, apsaugos sek
retoriaus pavaduotojas: Berly
ne yra mūsų gyvybinės teisės, 
ir jų mes neišsižadėsime.

Lippmann: Tačiau jau yra 
politinė realybė, kad Amerika 
priėmė Berlyno padalinimo fak
tą. Ir dar daugiau — Vokietija 
yra padalyta, ir kalbėti apie 
Vokietijos sujungimą neberea
lu, o reikia kalbėti apie Vokie
tijos nuginklavimą ir neutraliza 
vimą padėčiai stabilizuoti.

Nitze: Tuo nestabilizuosi. Ber 
lynas yra tik bandomasis punk
tas daug didesniam komunistų 
siekimui. Tas siekimas tai

Lippman: Berlynas nustojo 
savo reikšmės. Tai jau įvykusi 
politinė realybė (Čia autoriui 
pritaria opinijos tyrimas iš grasinimais ir teroro taktika

; Prancūzijos, kurioje iš 100 tik ; palaužti mūsų psichologinį pa- 
9 pasisakė už karą dėl Berlyno; jsipriešinimą ir pademonstruoti 
pritarė didžiausias pasaulio laik . mūsų negalią prieš Sovietų gar- 

j rastis Londone, skelbdamas: sinamą jėgą ir tokiu būdu —

daryti vartus pasaulio katastro
fai po katastrofos.

(Nukelta į 4 psl.)

— Sovietų Sąjungos ambasa
dorius Wasliingtone Menšiko- 
vas, neseniai grįžęs iš Maskvos, ' 
užvakar kalbėjosi su Valstybės 
sekretorium Rusku.

— Trėmimai. Pasak patikimų 
šaltinių. Rytų Vokietija rengia
si masiniai deportuoti gyve
nančius asmenis prie pasienio.

— Katangos provincijos pre
zidentus Tshombe susitiksiąs su 
Jungtinių Tautų karinių dalinių 
vadu.

• I.aosas minėjo revoliucijos 
dieną. Laosiečiai rugsėjo 10 die
ną minėjo vienerių metų “revo
liucijos dienos" sukaktį, dienos, 
kai provakarietiškos grupės su
sijungė prieš komunistų vado- ; 
vaujamą vyriausybę. išbandyti.

G I en n T. Seaborg, Atominės 
Energijos komisijos pirmininkas, 
pareiškė, kad JAV neturi planų 
bandyti atominių ginklų atmosfe
roje, bet ateityje gali tekti juos 

(UPI)
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L. VYČIŲ SEIMO REZOLIUCIJOS

bū-

Gavome L. Vyčių seimo, įvy- Pažymėtina, kad čia rezoliu- 
kusio rugpiučio 23—27 d. Cle- cijos daugumoje paduotos 
velande, rezoliucijas, su kurio
mis čia susipažinsime.

Šiose rezoliucijose pirmoje vie 
toje dėkojama Draugo dienraš
čio redakcijai, kad ši laikrašty
je talpina vyčių skyrių.

Toliau rezoliucijose sakoma:
“48-sis Vyčių seimas išreiš

kia nuoširdžią padėką tiems 
pasišventusiems asmenims, ku
rie be užmokesčio ėmėsi atsa
komybės suorganizuoti pirmą 
Centro Valdybos globoje ren
giamą 
Ypatingą 
Jadvygai 
Vladui Karaveckui, Jonui And
ruliui, Elaine Patock, Faustui 
^troliai, Ray Medoniui su žmo
na, Emil 
lauskui, 
žmona”.

Seimas
padėką seselėms pranciškie- 
tėms iš Pittsburgho ir jų vir
šininkei M. Leonai už jų gra
žų pritarimą jaunamečių vy
čių organizavimą seselių veda
mose mokyklose.

Čia pažymėtas seimo nutari
mas, kad būtų įsteigta C. V. 
komisija jaunamečiams, susi
dedanti iš neriboto skaičiaus 
narių. Šios komisijos pirminin
ku turėtų būti CV pirmasis vi
cepirmininkas.

Seimas išreiškė padėką — 
kun. J. Angelaičiui ir kun. 
Dzicgoiaičiui už seimo globoji
mą ir malonų priėmimą; — L. 
Vyčių Clevelando senjorų ir 25- 
tai kuopai, Seimo komisijai ir 
pirmininkėms — Uršulei Yan- 
kauskas ir Marijai Trainy; — 
pareiškė užuojautą Šv. Jurgio 
paiapijai ir 25-tai kuopai, ne
tikėtai mirus jų 
kun. B. Barčiui.

Seimas nutarė, 
rinkta 3 asmenų 
CV senjorų reikalams, 
pat pasiūlyta, jog CV imtųsi 
žygių pakeisti konstituciją ta 
prasme, kad būtų renkamas 
CV trečiasis vicepirmininkas, 
kuris vadovautų tai komisijai.

Toliau nutarta, kad CV pa
skirtų vieną asmenį, kuris rū
pintųsi L. Vyčių organizacijos 
santykiavimo reikalams su vi
suomene.

t

Seimas nutarė pasveikinti
Leonardą Šimutį už jo nepa- i buvęs L. Vyčių Centro valdy- 
prastą pasidarbavimą lietuviš- (bos spaudos ir propagandos 
kiems reikalams 50 metų lai- ■ pirmininku, 48-ame seime Cle- 
kotarpyje. Seimo delegatai nuo- velande pasitraukė iš savo pa
širdžiai ragino Leonardą Šimu- reigų. Šalia rašymo į Draugą, 
tį toliau aukotis ir jį padrąsi
no, sakydami, jog L. Vyčiai 
jam išties pagalbos ranką.

Taip pat buvo pasveikintas 
L. Vyčių Dvasios vadas kun. 
Albertas Kontautas, sąžiningai 
ir garbingai ėjęs Dvasios vado 
pareigas 9 metus.

Seimas pasiūlė, kad kuopos 
pasitartų su parapijų klebonais, 
prašant, jog parapijų aikštėse 
būtų pastatyti lietuviški kry
žiai; kad būtų sudaryta 
sija iš buvusių tremtinių 
vienoje apskrityje, kuri 
tų galimybes pritraukti 
giau naujųjų ateivių į organi
zacijos eiles; kad kiekviena 
apskritis ar kuopa sudarytų 
tautinių šokių bei dainų rate
lius; kad kiekviena apskritis 
parinktų tinkamus atstovus į 
įvairius komitetus: Intematio- 
nal Institutes, Councils of Fo- 
reign Relations. Immigrants 
Protective League, Captive Na- 
tions Committees.

jaunamečių stovyklą, 
padėką reiškiame 
Damušienei, kun.

Byville, Joseph Kaz- 
Frank Bunikiui su

išreiškia nuoširdžią 
seselėms

dvasios vadui

kad būtų iš- 
komisija prie

Taip

trumpinta forma.
KOMITETŲ NARIAI

Jau buvome skelbę CV 
dėtį. Toji sudėtyje dar turi
ti teisių patarėjas Konstant 
Savickas iš Chicagos.

Lietuviškų reikalų komitete 
yra Irene Šankus iš Chicagos; 
lietuvių kultūros — Jack Stu- 
kas iš Hillside, N. J., kun. Sta
sys Raila iš Brooklyno, Frank 
Gudelis iš Daytono, Anthony 
Mažeika, jr., iš Ozone Park, 
N. Y.; ritualo — Edward Da- ir L. Vyčiams davė daug rek- 
niels iš Worcester, Mass., Ed.
mund Rudis iš So. Bostono, Anthony Yuknis dirba savo 
Mass., Ann Klem iš Kearny, 
N. J.; sporto — William Juo- 
dawalkis iš Dearborn, Mich., Ri
chard Molis iš Portage, Ind.;
“Fublic Relations” — Richard 
Karsok, Worcester, Mass.; 
spaudos — Edvardas Šulaitis 
iš Cicero, III., Frank Vaškas iš 
Newark, N. J.

Šių komitetų sudėtys, kurios 
yra čia paskelbtos nėra visiš- 

; kai pilnos. Edv. Š.

Lietuvos Vyčių organizacijos jaunimo stovyklos, įvykusios šiemet 
Dainavoje, vadovybė: (stovi iš k.) kun- W. Karaveckas, Payton Am- 
neus, J. Damušienė, John Andrulis; sėdi — Rita Šileikytė, Virginia 
Kvedaras, Faustas Strolis, Elaine Patocki, Audronė Galažytė.

I

I
lamos.

specialybėje kaip komercinis 
dailininkas Transparent Packa- 
ge Company, kuri aprūpina 
šias mėsos pakavimo kompani
jas — Armour, Swift, Wilson, 
Hormel, Oscar Mayer, Hygra- 
de ir kt.

Jis yra nupiešęs daug “kar
tūnų” ir. apie 100 iš jų buvo 
išspausdinta įvairiose knygose, 
žurnaluose ir laikraščiuose. 
Prasidedant II-jam Pasauli-

L.

komi- 
kiek- 
ištir- 
dau-

i

Chicagos Liet. Vyčių choro ir koncerto rengimo komisijos garbes pirm, 
yra finansininkas J. Kazanauskas, o komisijos ir choro pirm, yra 
Estella Rogers. Koncertas įvyks lapkričio 12 d.

A. YUKNIS IR JO 
NUOPELNAI VYČIAMS

Anthony Yuknis, 5 metus iš-

| 
jis taip pat bendradarbiavo ki
toje lietuvių katalikų spaudo
je ir angliškuose laikraščiuose.

■ Jis yra pasiuntęs nemaža žinių 1 
Chicagos anglų kalba išeinan
tiems dienraščiams bei savait- 
raščiams.

niam karui, Yuknis savo lėšo
mis išleido knygelę “The Lithu- 
anians”. Tai buvo jo paties pa
rašyta ir iliustruota “kartū
nų” pobūdžio istorija apie Lie
tuvą, kuri greitai paplito po 
Ameriką ir platų pasaulį. Ji 
buvo vartojama mokyklose ir 
netrukus laida buvo išpirkta.

Išėjęs iš žinių rašymo srities, 
Yuknis žada atsidėti ilgesniems 

i straipsniams ir “kartūnų” pie- 
I Šimui, kuriems jis pašvęs savo 
į laisvalaikį.

Yuknis yra parašęs apie 30 
straipsnių Vyties žurnalui, ku
ris yra oficialus L. Vyčių or-' 
ganas. Jis yra aprašęs apie 
Kosciušką, Johnny Unitą, Joe 
Wilman. Stanly Piežą ir dau
gelį kitų. Atsižvelgiant j jo 
spaudos darbą, 1958 m. Yuk
nis buvo pakeltas j L. Vyčių 
IV-jį laipsnį.

Apleidęs spaudos bei propa
gandos komitetą, Yuknis nori 
išreikšti savo nuomonę, kad 
komitetas, kurį sudarė Juozas 
Sadauskas iš Clevelando, 
Frank Vaškas iš Netvarko, Ed. 
Šulaitis iš Chicagos ir Marce- 
la Andrikis iš Waterburio bu
vo energingas ir produktyvus. 
Šie nariai parašė daug rašinių

VYČIŲ SENDRAUGIŲ 
KUOPOJ

mas ir vakarienė. 36 kp. turės [ 
savo vakarienę spalio 22 d. (

— Pirmas šokių vakaras ir: 
sezono atidarymas įvyks rug-1 
sėjo 30 d. Vyčių salėje. Nuo I 
8 iki 9 vai. v. bus alaus puota,, 
alus nemokamai. Komisija už
prašo visus dalyvauti. Vyčių I 
36 kp. nori visus paraginti į 
šią veiklią organizaciją. Dėl 

! informacijos atsilankykite į' sa
lę arba pašaukite Vincą Sa- 
mošką — pirm.

— Daytono vyčių paskutinis 
šiais metais piknikas įvyks 
rugsėjo mėn. 17 d. Triangle 
parke. Čia bus įvairių pramo
gų. Tos dienos ryte — 8 vai. 
bus šv. Mišios už gyvuosius ir 
mirusius 96-tos kuopos narius.

— 96-ta kuopa rengia “Wee- 
nie Party”, kuri bus rugsėjo 
21 d. Šia proga rūpinasi Elaine 
Lucas, Ann Sinkwitz ir Rita 
Ambrose.i

ATSILIEPIMAI APIE
L. VYČIŲ STOVYKLĄ

Šiemet Dainavoje įvykusi 
Vyčių jaunimo stovykla, kaip
ir praėjusiais metais, susilaukė 
gražių įvertinimų iš buvusių 
stovyklautojų ir jų tėvų. Tą 
galima patirti iš laiškų, kuriuos 
jie atsiunčia stovyklos vado
vybei.

Čia norisi perduoti detroitie-1 
čių Phyllis ir Emil Byville laiš
ko, rašyto stovyklos muzikos 
bei dainų vadovui Faustui 
Stroliai. šie, jau Amerikoje gi
musieji tėvai, rašo, kad jų vai
kai šiuo metu vaikščioja lau
ke ir dainuoja “Palankėj”, “Pe
lėdą” ir kitas lietuviškas dai
nas, nepaisant to, jog jie prieš 
tai nemokėjo nė žodžio lietu
viškai.

“Noriu pareikšti, kad aš jau- noriau lankyti lietuvišką
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos, gavus 
prašymus.

• Redakcija dirba kasdien
8:30 — 5:00, šeštadieniais — 
8:30 — 12:00. e.»,

• Administracija dirba kas
dien 830 — 5:30, šeštadie- 
nias — 8:30 — 12:00.f

i ~

*

apylinkės paramos, parengimų 
ir aukų. Lietuviškos šv. Alfonso 
parapijos klebonas prelatas dr. 
L. Mendelis maloniai leidžia 
naudotis parapijos mokyklos pa 
talpomis, o seselės Kazimierie- 
tės mielai prižiūri ir globoja

i

— Dar kartą pranešama, 
jog visa vyčius liečianti medžia
ga (išskyrus trumpus bei sku- patalpas, už ką mokytojai ir tė- 
bius pranešimus) turi būti vai gerb. prelatui ir seselėms 
siunčiama tik šio skyriaus re
daktoriaus adresu. Priešingu: 
atveju, ją persiunčiant ilgiau 
užtrunka ir ji pasirodo pavė
luotai.

I

MŪS KOLONIJOSE

Baltimore, Md,

Vienas iš mažųjų Lietuvių 
Fondų

širdingai dėkoja.
JI. Pažemėnas

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus I

PAJIEŠKOJIMAI
•

Yra laiškas iš Lietuvos STA
NISLAVAI PEČIUKAITIENEI ir 
REGINAI KAUNIENEI; dukroms 
Kazimiero Eidimto, .išvykusioms 
per karą iš Vilkaviškio miesto. 
Kreiptis: Mrs. .Elzbieta Gaižiūnas, 
7318 S. Whipple St., Chicago 29, 
III. ' ri

Štai ir Baltimorėje turime mi 
lijoninį fondą miniatiūroje, 
kurs, tačiau, gali ne vieną bal- 
timorietį jaunuolį išvesti į dide
lį lietuvybės kelią.

Mat, dr. Stasys Ankudas, rū
pindamasis rasti priemonių, ku
rios skatintų mūsų jaunuosius 

i mo- ; 
čiu, jog ši stovykla mūsų vai- kyklą, paskyrė Baltimorės šeš
kams daugiau davė, negu kitos tadieninei mokyklai po 300 doL 
stovyklos. Tai sakau klausda- kasmet mokinių rašomiesiems 
ma, - kur kitur mūsų čia gi- darbams premijuoti ir kitaip 
mę vaikai gali pasijausti pri-, kaip jų lietuviškos veiklos 
Irlniinn O . *■ I

STIRBIS FUEL OILS

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplevvood Avė. 

Chicago 29, III.*

Aliejus virtuvei ir krosnims 
“Geresnė ir pigesnė alyva” 

Tel. HEmlock 4-6264

Jieškoma ONA VESTERIENE, 
duktė Tamošiaus ir Marijos (Am- 
braziejutės) Vosylių, gimusi 1893 
m. Į Ameriką išvyko 1908 m. iš 
Marijampolės raj., Kunelionių kai
mo. Anksčiau gyv. West Detroit 
(?), Michigan. Prašoma atsiliepti, 
arba apie ją žinantieji pranešti 
jos seseriai šiuo adresu: Magda- 
Iena Novograckienė, ‘ Kapsuko 

‘ .miestas, Gedimino g-vė Nr. 70, 
Lithuania. 4

FIN ĖST PLLVERIZED
BLACK SOIE

yards .................................. $16.00
yards ......................fį___ $11.00
Free Prompt Delivery Service

CApitol 7-5398

Skelbkitės “Drauge”
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PASINAUDOKITE
DRAUGO” SPAUSTUVES

PATARNAVIMU

kiaušą tautinei grupei? Taip tangari mokykloje’reniu. * 
pat —- kur kitur vaikai gali
gauti meilės jų senelių kraš- Tokia stambi auka, kuri per 
tui?” 'dešimtį metų sudarys 3,000 dol.

Būtų galima ir daugiau pači- i§a^ns mokyklą labiau parem- 
tuoti, bet ir iš čia duodamų i pažangiuosius ir uoliuosius 
minčių pajuntame, kaip daug m°kinius, premijuojant už ge- 
pasitarnauja lietuviškos 
vykios II—III 
tos Amerikos 
mui. Juos dar 
savam kraštui, 
ma pastangų ir rodoma noro. 
Būtų gera, jog kitų metų L.
Vyčių jaunimo stovyklos su- sus Baltimorės lietuvius jau- 
trauktų dar daugiau jaunimo. Į nuolius ir jaunuoles gausiai lan- 

jkyti šeštadieninę mokyklą, įsi
gyti joje lituanistinių žinių ir 
užpelnytai pasinaudoti gerojo 
dr. Ankudo skirtomis premijo
mis. Tas davė vaisių: įstojo mo 
kyklon keletas mokinių į vyres
nius skyrius, net ir silpnai kal
bančių lietuviškai.

Mokyklos mokytojai ir tėvai 
I širdingai dėkoja dr. S. Ankudui 

aukštesnį už tokią didelę paramą mokyk
lai ir lietuvybei. Labai svarbu 

- Illinois - Indiana apskri- PriemoniM, skatinančių jau 
ties valdyba dėkoja Draugui I™* “OrU lankyti lietuviš- 
ir Sophie Barčus šeimos radi- ' m° y ne *®vų ver' 
jo valandai, kad taip daug pa-!ciamiems- 0 dJ- Ankudas savo 
dėjo piknike, viską skelbdami auką PaSnndžia tuo, kad dėl 
nemokamai. Reikia tik džiaug- Profesinio darbo, neturėdamas 
tis, kad lietuviška spauda ir I ^a*ko dalyvauti lietuviškoje veik

trn rr»
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modemiškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

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

‘ 'f!:

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

Kviečiame visas organizacijas ir programų 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.

, f Į

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL — TEL. LU 5-9500

sto- rus rašomuosius darbus, lietu- 
ar IV-tos kar-! viU kalbos vartojimą, gerą mo- 
lietuvių jauni-! 
galima laimėti 
jeigu tik deda-

kyklos lankymą, o gal ir mažą 
stipendiją sudaryti tolesniam 
mokslui. Todėl mokyklos vedė
jas, skelbdamas šių mokslo me
tų pradžią (IX.9 d.), kvietė vi-

(eš)

VYČIŲ ŽINIOS
— Al. Zakarka ir J. Dauž- ’ 

vardienė iš 112 kuopos vienų 
metų laikotarpy parašė po 100 
laiškų įvairiais Lietuvos reika
lais. Kons. P. Daužvardis ir 
jo žmona taip pat dirba ir pa
gelbsti vyčiams. Džiugu svei
kinti P. Daužvardį su pakėli
mu jo tarnyboj į 
rangą. Linkime sėkmės.

I

Pasibaigus šiltoms dienoms, 
j pasibaigus atostogų laikui. 
I gamtoje, vėl prasidės vakari-. radij° valandėlės taip palaiko 
I niai parengimai — pramogos (vyčių veiklą.

I

REIKALINGA TALKA
’ - 1 ODlp

Brangiej i,

Mūsų tautos garbingą senovę ir jos sudėtingą gyvenimą 
atskleidžia istorikai, surasdami žinių naujus šaltinius Vatikano 
archyvuose, Vokietijos bibliotekose, Švedijos ir kitų kraštų uni
versitetuose.

Be to, žymi mūsų tautos dalis gyvena Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, Kanadoj, Argentinoje, Brazilijoje ir kitur. Ir šių 
lietuvių kolonijų praeitį ir jų darbus reikia pažinti ir atžymėti. 
Tai gali padaryti mūsų istorikai.

Kad tai įvyktų, reikalinga Jūsų talka
LIETUVOS ISTORIJOS DRAUGIJA. įsikūrusi Chicago, III. 

1957 m., leidžia neperiodinį stambų savo žurnalą knygomis po 
164—168 p. Jisai vadinasi TAUTOS PRAEITIS.

Yra išspausdintos dvi knygos ir jau spausdinama trečioji. 
Jose rašo mūsų tautos praeities žymūs žinovai. Jų studijos ir 
paskelbtieji straipsniai turi didelės mokslinės vertės. Pradėjome 
telkti labai vertingą istorinę medžiagą ketvirtajai knygai. Visos 
keturios knygos sudarys pirmąjį tomą.

Viso tomo kaina $10.00. Atskiros knygos kaina $3.00

PRAŠOME UŽSISAKYTI TAUTOS PRAEITĮ 
Pinigus siųskite adresu:

loję asmeniškai, nori prie jos 
prisidėti nors materialiai.

Baltimorės Lietuvių šeštadie
ninė mokykla yra normali 8 
skyrių mokykla, įsteigta 1949 
metais. Joje mokosi kasmet 
tarp 60-70 mokinių, dirba 8 - 
10 mokytojų. Iki šiol mokyklą 
yra baigę 32 abiturientai, iš ku 
rių 3 iš seniau mokyklą baigu
sių jau mokytojavo mokyklo
je, o kiti 3 ir dabar mokytojau
ja tos mokyklos žemesniuose

1

svetainėse. Į — Vyčių 36 kp. Brighton
Darbščioji Liet. Vyčių šen- Parko gavo pirmą vietą Vyčių 

j draugių kuopa po vieno mene-.
šio atostogų vėl stos darban. : 
Rugsėjo 19 d. vėl turės savo 
mėnesinį susirinkimą. Susirin
kimas bus labai svarbus. Grį
žę mūsų atstovai iš Liet. Vy
čių seimo, buvusio Clcvelande, 
praneš, kas buvo nutarta. Taip 
pat yra daug kitų naujų suma- ssei, ia <-ioz4. musu oo xp. > 
nymų. Prašome nepamiršti at- turės 5 komandas, 2 vyrų, 3 skyriuose. Mokykla išsilaiko iš 
silankyti ir naujų narių atsi- merginų. Kas mėnesį yra vie- tėvų įnašų po 15-10 dol. už 
vesti. Valdyba ną sekmadienį bendras žaidi-1 mokinį metams, LB Baltimorės

seime naujų narių prirašymo 
konkurse.

Rugsėjo 8 d. prasideda keg- 
. lių žaidimo sezonas. Žais 12 
Vyčių komandų. Žaidimai vyks 

i 8 v. v. Cermak Bowl 22 ir Rock- j 
wcll st. Norintiems žaisti dar 
yra vietos; kreiptis pas Al. Ka- 
ssel, Y A 7-1524. Mūsų 36 kp.

Rev. C. A Matulaitis, MIC 
4545 VV. 63 rd Street 
Chicago 29, Iii.

Siųskite man TAUTOS PRAEITIES I, II. III, IV knygą 

įdedu $.
Vardas, pavardė

Adresas .............
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Lietuvių Bendruomenėn

ATEINA NAUJOS JĖGOS

Lietuvių Bendruomenė jau 
yra tapusi pajėga, kuri ski
nasi ne tik naujus kelius, bet 
ir užima naujus darbo plotus. 
Paskutiniame Tarybos suva
žiavime, anot St. Barzduko, 
jau niekas nekėlė jos esmės 
klausimo, o tik svarstė atei
ties planus, atliktinus darbus, 
nubrėžtinas gaires ir panaudo
tinas priemones. Tai sudaro 
pagrindą spręsti, kad L. Bend 
ruomenė jau stipriai yra atsis 
tojusi jąnt savų kojų.

Trečioji Taryba yra sudary
ta iš4 nemažo skaičiaus jau
nesnio amžiaus Bendruomenės 
veikėjų: Posėdžiuos buvo daug 
naujų veidų, kurie iki šiol dau
giausia savo veikla žymėjosi 
tik apylinkėse ar apygardose. 
Nauji veidai ir jaunos jėgos 
ženklina šios santalkos gyvas
tingumą ir tvirtą ryžtą eiti 
lietuvišku keliu, mėginti lietu
vybę pratęsti išeivijoje, savąją 
kultūrą kurti ir ją perduoti 
jaunajai kartai, kaip padidin
tą lietuvių tautos lobį.

Naujos L. B. jėgos vadovy
bėje rėfškia taip pat ir veiklos 
bei energijos atnaujinimą. Jei 
galima pasidžiaugti buvusios 
vadovybės — Tarybos prezi- 
diumo—ir Centro valdybos — 
gražią’ veikla ir didele energi
ja, supoanumu ir organizaci
niais sugebėjimais, kurie įga
lino - Bendruomenę susirasti 
save _if savo vietą išeivijoje, 
tai galima su pagrindu tikė
tis, kad-naujoji vadovybė ateis 
mūsų j^rpan su nauja energi
ja ir šviežiais veiklos būdais, 
kurie nadės jai labiau susily- 
dmti i vieną bendrą lietuvišką 
telkinį, nepasiduodantį inertiš- 
kumuįir sustingimui. Tas nau 
jos 
ruomenės kūną bus naudingas 
jos tikslams ir tinkamoms tų 
tikslų siekimo priemonėms pa
sirinktu

iiUir
gyvybės įpylimas į Bend-

*

Tarybos sesijoje iškeltas dar 
bų pasiskirstymo pradas yra 
vertas didelio dėmesio. Kas ry
žosi imtis atsakomybę už lie
tuvybės išlaikymą išeiviškoje 
lietuvių visuomenėje, turi pa
siimti ant savo pečių ir atitin
kamų darbų naštą. Tai kaip 
tik buvo pabrėžta suvažiavi
me. Tarybos nariai sudaro 
tuos smegenis, kurie turi gal
voti, planuoti ir išmąstytus 
planus pateikti vadovybėms. 
Pramatomos sudaryti įvairios 
darbų planavimo komisijos, ku 
rios savo išvadas atiduos va
dovybėms, kad jos eikliai ir 
parankiai galėtų spręsti visus 
tautinius uždavinius. Taip kiek 
vienok Jbus įtrauktas į darbus 
ne tik kartą metuose, bet ir

visą laiką turės įsijungti į veik 
lųjį Bendruomenės gyvenimą.

Lietuviškų darbų yra labai 
daug. Jų apimtis plati. Reika
linga tuos darbo plotus ne tik 
gerai apžvelgti, bet ir išpuren
ti dirvą, kad joje lietuviškas 
grūdas dygtų, augtų ir gausų 
derlių neštų. Nereikalinga mes 
tis į tokias sritis, kurios jau 
kitų užimtos, bet užtenka sa
vus arūnus su naujomis žag
rėmis paleisti į plėšinius, ku
rie dar iki šiol dirvonuoja ir 
piktžoles augina. O tai galės 
padaryti tik sujungtomis gre
tomis ir didelės energijos vie
na srove darban paleidimu.

*
Lietuvių visuomenė, ta tau

tos dalis, kuri ant savo pečių 
neša laisvės kibirkštis, iš nau
jos vadovybės laukia nurody
mų, aiškesnio. tikslų apibrėži
mo ir priemonių jų pasiekimui 
pateikimo. Mūsoji išeivija dar 
nėra abejinga tautos reika
lams, neskaitant mažų ir ne
žymių išimčių. Bet ji nori ma
tyti aiškų tikslą ir turėti pa
trauklių darbo priemonių. Iš
imčių yra laisvame krašte, juo 
ba išeivijoje, bet tai tik turi 
būti akstinas, o ne stabdis di
desniems darbams.

Ateitis priklauso mums. Bet 
ji priklauso tik tiek, kiek mes 
sugebėsime dabartį pakreipti 
tinkama linkme. Lietuvių Bend 
ruomenės uždavinių eilėje yra 
lietuvybė visu savo pločiu ir 
visuotinumu. Lietuviškos mo
kyklos, jos išsilaikymui tinka
mos priemonės, lietuviškasis 
jaunimas ir jo parengimas lie
tuviškiems darbams, savo kul
tūros parodymas saviesiems ir 
svetimiesiems, lietuviškos spau 
dos kiekio ir kokybės pakėli
mas — tai Bendruomenės dar
bų baras, kuriame ji turi reikš 
tis ir save apreikšti. Bendruo
menės visuotinumas, kiek tai 
liečia bendran darban visų lie
tuvių ir jų organizuotų viene
tų .įjungimą, — o ne visų dar
bo sričių apėmimą, — turi bū
ti viena iš- šio susitelkimo es
minių žymių. Toks visuotinu
mas sustiprins jėgas ir patelks 
daugiau energijos bendruome
ninei veiklai išeivijoje.

Nauja ir atsinaujinusi L. B. 
vadovybė žino savo uždavi
nius. Linkėtina, kad ji į savo 
darbą eitų su didesniu ryžtu, 
su atnaujinta energija, su jau 
natvišku gyvastingumu, nau
jais darbo būdais ir taikliau
siomis priemonėmis. Lietuvy
bė yra tokia brangi, kad mū
sų bendro darbo ir vargo kai
na nėra perdidelė. Naujoji va
dovybė, neabejojame, tą kainą 
yra pasiryžusi sumokėti.

Pr. Gr.

Spaudoje ir gyvenime

APIE PILYPO ROMANĄ

Vokietijos rinkimai nenulems krašto ateities

Kyla ar krenta CDU sėkmės kreivė? Prof. Erhardas — galimas būsimas kancleris. Vokiečių 
socialistai nuolat keičia programą. Vokietija toliau lieka stabili, bet jos likimo nenulems rugsėjo 

17 d. rinkimai.

DRAUGAS, šeštadienis, 1961 m. rugsėjo mėn. 16 d. 3

Rimties valandėlei

LITURGINIS-BIBLINIS ATGIMIMAS

V. ALSEIKA, Vokietija

tų, kurie galvoja balsuoti už 
ligšiolinę, 12 metų valdžiusią 
partiją, bendra nuomonė esanti 
ta, kad kancleris per praėjusius 
kelis rinkimus vargiai būtų su- 

j rinkęs balsų daugumą, jei vai
ruojant Fed. Vokietiją jam, y- 
patingai ūkio srityje, nebūtų

mais į “skurdo sąlygas” negali 
daugiau laimėti rinkikų balsų. 
Koks begali būti skurdas, jei 
gyventojas vis geriau uždirba, 

■jei krašto gerovė galvotrūkčiais 
auga ir... prie to geresnio gy
venimo privedė kaip tik ne so
cialistai...

I

KAZYS PŪGA

Vokietijos rinkiminė kampa
nija pasiekė didžiausią įkarštį, 
politikai, partijų atstovai argu
mentuoja už savo tezes, neigia
mai ar teigiamai vertina ligšio
linę Fed. Vokietijos, ypatingai 
užsienių srity, politiką. Atsira
do ir naujas momentas — daug
kas klausia — ar draugas Chru talkininkavęs prof. Erhardas. 
ščevas savo puolimais prieš A- 
denauerį bus paveikęs į abiejų 
varžpvų — CDU ir SPD — rin
kiminius šansus?

Pačiomis paskutinėmis prieš
rinkiminėmis dienomis krašto 
rinkikai kėlė klausimą — ar 
valdančios partijos — CDU pre 
stižo, sėkmės kreivė eina aukš
tyn, ar po svyravimų laikosi vie 
nodai? Tam tikru rinkiminiu ba 
rometru laikome ir FDP — lais
vųjų demokratų partijos — po
zicija. Įdomiausia, kad tie lais
vieji demokratai (jie gali su
rinkti daugiausia gal 8-9% bal
sų) gali daug nulemti ir ryšium 
su būsima parlamento koalicija 
ir su būsimais kanclerio rinki
mais. Dabar jie, griežtai atme
tę koaliciją su socialistais, jau 
reiškia kiek abejojimų ir dėl 
koalicijos su krikščionių parti
ja. Žinoma, jie gal ir neatsisa
kys to žygio, bet... gali parei
kalauti kainos, o ji būsianti... 
Adenauerio sąskaitom

CDU rinkiminėje kampanijo
je be Adenauerio, Strausso, y-

Sunku šiuo metu mestis į viso
kius spėliojimus, tačiau aišku, 
kad šio politiko, amžinai su ci
garu lūpose, žvaigždė kyla. Vo
kiečiui rinkikui juk begalo prie 
širdies ta ligšiolinė krašto ū- 
kinė gerovė... O jei, kas labai 
galima, Erhardas virstų naujuo 
ju krašto kancleriu, netektų a- 
bejoti ir dėl palankių nuotaikų 
JAV-se ir kituose vakarų kraš
tuose.

O kaip su socialdemokratais, 
vis pastoviai per rinkimus gau
nančiais maždaug* 30% visų rin
kikų balsų? Jau aišku, kad jie 
vėl turės pasitenkinti antrojo 
laimėtojo vieta. Tačiau jų įta
ka gyventojų tarpe nėra ma
ža. Pakanka nurodyti į tai, kad 
iš 10 Fed. Vokietijos valstybių, 
penkiose (įskaitant ir Vak. Ber 
lyną) valdo socialdemokratai, 
dar daugiau esama miestų, kur 
rasime socialistus burmistrus. 
Tačiau... per 12 paskutinių me
tų nebuvo vyriausybėje nė vie
no ministerio — SPD
ir kraštas per 12 metų teturė-

atstovo

patingai rinkikų dėmesį patrau- v^en^n^eH kanclerį Aden- 
kė su savo kalbomis ligšiolinis auerį. Socialistų sluoksniuose
vicekancleris, ūkio ministeris esanti ir nuomonė, kad ne kas
prof. Ludwikas Erhardas. Jau kitas, bet tas niekadėjas sene- 
kitas klausimas, ar Erhardas, 
bent privačiai, palaiko savo “bo
są”, tačiau visų rinkikų, bent

Vokiečių socialdemokratai y- i
ra pasukę į dešinę, atseit, kaip Bažnyčia specialiai pripažįsta, 
pastebi “Frankfurter Allgemei- 1 
ne”, jie darosi kiek mėlynos 
spalvos partija. Vienus balsuo
tojus baido raudona, o kitus — 
mėlynoji spalva... Kiti dar spė
ja, kad SPD buvo pasukusi de
šinėn tik siekdama susimedžio
ti daugiau balsų šių metų rin
kimuose, o po rinkimų... ji vėl 
ko gero grįšianti į senas vėžes 

I (čia įeitų ir Vokietijos neutra- 
j lumo politika, išėjimas iš NA
TO ir kt.).

Min. Erhardas, savo priešrin
kiminėse kalbose kaip tik ir nu
rodė, kad, girdi, kas nutaręs 
balsuoti už SPD, turėtų patirti, 
ar partija nėra sugalvojusi pa- 

' rengti naują programą.
Dabar, kai rinkimai jau vi- 

i sai priartėjo, tenka , padaryti 
baigiamąsias išvadas. Jie aiškiai 
vyksta visai skirtingose nuotai
kose.

Vis dėlto viena aišku — 1961
m. Fed. Vokietijos Bundestago

Pirminis ir būtinai reikalingas gerai, mokykis Jo žodžių. Skai- 
krikščioniško dvasinio gyvenimo tyk ir apmąstyk Šventą Raštą 
šaltinis yra liturgija. Taip yra kasdien.” Tuo pačiu galima sa- 
pasakęs Šv. Pijus X. Liturgijos ' kyti, kad nėra geresnės mokyk- 
vardu mes vadiname tas oficia- Į los supažindinti žmogų su Die- 
lias maldas ir apeigas, kuriomis vo žodžiu, kaip Bažnyčios apei- 
Bažnyčia garbina Dievą per Kri gos ir maldos, kurios tiek daug 
stų Jo Sūnų. Liturgiją sudaro remiasi Šv. Raštu, 
šv. mišios, sakramentai, proce
sijos ir palaiminimai, kuriuos

Katalikas, norėdamas giliau 
įvertinti tuos dvasinius turtus, 
anksčiau ar vėliau turi susipa
žinti su Šv. Raštu. Šv. Grigalius 
Didysis, miręs 604 m., yra pa
sakęs: “Jei nori pažinti Dievą

I X—

j rinkimai toli gražu nekelia aist- 
I rų gyventojų tarpe. Čia žymiai 
1 prisidėjo Kremliaus valdovas ir 
jis dėmesio centrą nukreipė ki
tur. Gyventojai jaučia atsidū
rę ties likiminiais klausimais. 
Vokietijos kraštas ir toliau gali 
didžiuotis nepaprastu stabilumu 
ir ypatingai vidaus, ūkio požiū
riu. Kitas reikalas, kaip toliau 
atrodys to krašto santykiai už
sienių srity. Vargiai čia nulems 
rugsėjo 17-ji. Daugiau šiuo at
veju turės įtakos painiavose 
atsidūręs tarptautinis gyveni
mas ir ne be reikšmės bus ir 
JAV-bių busimoji laikysena kai 
bantis su Kremliaus valdovu.

I

Liturgija ir Šv. Raštas, kaip 
du šaltiniai susilieja į vieną sro
vę, kuri neša krikščioniui gai
vinančios dvasios. Jėzus Kris
tus, Dievo Sūnus, yra mūsų li
turgijos centras. Tas pats Jė
zus yra ir viso Šv. Rašto cent
ras. Liturgijoj, t. y. šv. mišiose, 
sakramentuose ir kitose apei
gose bei maldose, mes su Kris
tumi, per Kristų ir Kristuje ati
duodame tinkamą garbę dangiš
kam Tėvui, kaip Kristaus Mis
tinio Kūno nariai. O Šv. Raštas 
mums skelbia tą patį Jėzų Kris 
tų, Dievo Sūnų. Ne tik Naujame 
Įstatyme, bet ir Sename, mes 
randame vienu ar kitu būdu tą 
patį Jėzų Kristų.

Mes turime suprasti, kad Se
nasis Įstatymas nėra tik Žydų 
tautos istorija. Randame ir tai. 
Bet mums dar svarbiau, kad 
visas Senasis Įstatymas suda
ro vieną didelę pranašystę apie 
Išganytoją. Senasis Įstatymas 
buvo pasiruošimas Kristaus 
atėjimui. Kiekvienas Šv. Raš
to puslapis mums kalba vienu 
ar kitu būdu apie Jėzų, Dievo 
Sūnų, 
ne tik 
bet ir 
sakė:
reiškia ignoruoti patį Kristų!”

Todėl Katalikų Bažnyčia nuo 
pirmųjų amžių stengėsi supa
žindinti savo žmones su šv. 
Raštu. Bažnyčios liturgijoj Šv. 
Raštas žmonėms gyvu būdu 
pateiktas. Dvasiniam skaity
mui ir maldai Bažnyčia neturi 
ko geresnio pasiūlyti savo vai
kams, kaip Dievo žodį Šv. Raš
te. Reikia pripažinti, kad per 
praeitus kelis šimtmečius Ka
talikų Bažnyčios balsas litur
gijos ir Šv. Rašto 
buvo ne visų aiškiai 
Užtat daug katalikų 
veik užmiršę tikrą
ir Šv. Rašto vaidmenį mūsų 
dvasiniame gyvenime.

Ačiū Dievui, per paskutinę 
(Nukelta į 5 pusL)

Šv. Jeronimas kalbėjo 
apie Naują Testamentą, 
apie Senąjį, kada jis pa- 
“Ignoruoti Šv. Raštą

Kai rytų fronte nieko naujo, Rytų Vokietijos kareiviai pasienyje 
miega.

lis vis užkerta SPD kelią atsi
rasti Bonnos vyriausybėje.

SPD — tai vokiečių tradici
nė partija ir netrukus ji minės 
100 metų sukaktį. Panašiai ko
munistams, vokiečių socialistai 
pripažįsta raudoną vėliavą, var
toja “draugo” kreipimąsi ir pa
tetiškai save laikydami “darbo 
klase” puola “buržuazinę visuo 
menę”. Tačiau tos visuomenės 
jau seniai nebėra Vokietijoje, 
o patys socialistai turėjo susi
lieti su darbininkija.

Socialdemokratų sunkumas 
pavilioti savo pusėn daugiau 
rinkikų buvo tas, kad jie su 
savo programomis (jos keičia
mos ir dar ne taip seniai žymiai 
suartėjo su valdžios partija...), 

L. Augštys I su savo simboliais, su nurody-

daug. Bet ne tai svarbu, svarbu, 
kad nors ir trečiaeilė knyga, bet 
vistiek paminima, gi pavergtoje 
Lietuvoje knygos, kuri nėra pro
komunistinė, ne tik negalima iš
leisti, bet negalima net ir kitur 
išleistos minėti. Už Aisčio poezi
jos rinkinėlį, kaip rašo patys bol
ševikai, studentas buvo apkultas 
ir, galbūt, Sibirą pamatė.

Bonoskis lietuvių kilmės rašy
tojas, ir gaila, jog skundžiasi, kad 
Amerikoj jį persekioja, bet, jei jis 
nori būti tikras rašytojas, tai turi 
mylėti tiesą ir parašyti, kad kolo
nizuoto j Lietuvoj jokia laisva lite
ratūra nėra įmanoma, kad Lietu
voj persekioja už vardus ir žo
džius, kad tas, kuris nutveria va
karuose leistą knygą, jaučiasi tik
rai kaip radęs paparčio žiedą.

I

JUOZAS ŠVAISTAS

I

Pilypas Bonoskis, lietuvio ang
liakasio sūnus, yra reta išimtis lie
tuvių šenojoj išeivijoj, nes jis yra 
rašytojas. Ne labai didelis, tačiau 
vistiek tarp daugelio lietuvių kil
mės daktarų, inžinierių, bankinin
kų ir (kitų profesijų asmenų be
veik vienintelis. Viskas būtų ge
rai, kad jis nesuktų labai į kairę, 
kad nekeliautų pagal komunistinio 
pasaulio liniją.

Stebuklingas papartis
Savu laiku Pilypas lankėsi Lie

tuvoje, jį ten garbino, kadangi jis 
komunistiškai kalba, ir ten išleido 
jo knygą “Liepsnojantis slėnis”. 
Vėliau Lietuvoje išleido ir kitą jo 
knygą, kuri nebuvo angliškai iš
leista “Stebuklingasis papartis”. 
Dabar šią knygą išleido ir ameri
kiečių leidykla tuo pačiu pavadi
nimu. Kęmunistinės Vilniaus “Tie
sos” rugpiūčio 27 d. numeryje kaž
koks Rudolfas Baranikas, pasiva
dinęs save amerikiečiu dailininku, 
kaip tik ir kalba apie tą naująjį 
Bonoskio romaną. Baranikas sako:

“Anąkart Bonoskis įteikė ilgo 
sunkaus .darbo vaisių: lyg nauja
gimį, lyg brangenybę, naujutėlę, 
dar spaustuvės dažais kvepiančią, 
daugiau kaip šešių šimtų pusla
pių knygą. Tai buvo “Stebuklin
gasis papartis”. Nepadėjau kny
gos, iki baigiau ją skaityti.

Kasdien vartau didžiulio “ 
jork taims” puslapius ir, priėjęs pasirašęs recenzentas tos knygos 
prie knygų recenzijų puslapio, žiū- The Magic Fern nenupeikia per I

ŽIOBRIAI PLAUKIA
ROMANAS

Staiga už durų stiprokai pasibeldžia. Durys ne
užsklęstos. Nuo krosnies atsiliepia šeimininkas:

— Kas ten? Prašau į vidų!
Per slenkstį drąsiai žengia didžiulis gražus vy

ras. Gerai atsipenėjęs, raudonas. Sveiko pagyvenusio 
I veido. Šiltai apsivilkęs pamuštais kailiniais. Pažvelgęs 
(į sukumpusį Sidaravičių, nedrąsiai pradėjo 
|gė:

8

ir nebai-

riu: gal atsitiks koks stebuklas ir 
knyga bus recenzuota? Juk tai 
laikraštis, kuris išdidžiai nešioja 
savo motto “Viskas, kas tinkama

(Tęsinys)
Jurgis Žemaitaitis žvejys. Priklauso tam pačiam 

ge su žuvimis vežioja ir knygas.. Su Sidaravičium su
sidraugavęs nuo pat jaunystės. Buvęs jo mokinys — 
vienas iš gabesniųjų.

Klebonijos virtuvėj prieblanda. Irgi toks metas, 
kaip lauke: nei diena nei vakaras. Žibalinė lempa pa- 

besnio filmo, teatrinio vdikalo, ruošta. Bet nedegama dar — taupomas žibalas, 
parodos. Sidaravičius, prijuostę pasirišęs, skuta bulves.

Anądien kalbuosi su Bonoskiu. Jis sėdi ant žemo suoliuko, nugarą atrėmęs į krosnį. 
Jis jau matęs korektūrines nuo- Neskubėdamas švariai nuvalo kiekvieną bulvę. Sku- 
spaudas recenzijos, kuri bus įdė- tenos krinta į prijuostę. Iš krūtinės plaukia švelni, 
ta į “Meinstrim”, jau kalbėjęsis jautri melodija: 
su kmtiku, raižančiu recenAją, J J
kurią spausdins “Vorker”...

Bet juk žinai, “Taims” nere
cenzuoja mūsų leidyklos išleistų 
knygų. Taip, žinau. Taipgi žinau, | 
kad jos nerecenzuos ir net nemi-1 
nes daugelis žurnalų, šios knygos 
nesimatys didžioje daugumoje 
Amerikos knygynų. Ji pateks į di
desnes bibliotekas, bet dauguma 
skaitytojų neprašys jos, nes ne
bus apie ją girdėję”.

The Magic Fern
Nors ir verkia Baranikas, kad 

niekas neminės Bonoskio knygos, I 
tačiau ją paminėjo Chicagos Sun I 

Niu- Times rugpiūčio 27 d. laidoj. Ne-

spausdinimui”, juk tai laikraštis,,rateliui- Žvejyba jo amatas. Tuo jis verčiasi. Drau
kuris ne tik turi kasdien knygų 
recenzijas, bet sekmadienį išleidžia 
net žurnalo storumo literatūros 
priedą; laikraštis, kuris didžiuo
jasi, kad nepraleidžia nerecenza
vęs jokios svarbesnės knygos, svar- 

|

Ant Nemuno krantužio. 
Ant gilaus Dunojužio, 
Tenai naujas dvarelis.

Ten vaikščiojo motinėlė, 
Mano sena širdužėlė. 
Mano baltgalvėlė.

Rūpinosi motinėlė. 
Mano sena širdužėlė:
Išgins broliai palšus jaučius 
Int ūbąjį laukelį.

Ganys broliai jautužėlius 
Po tyruosius laukužėlius. 
Lankys mano kapelį.

tą kata

pats?

Tai įprastinė ir labai mėgstama jo dainelė. Nuo
lat niūniuodavo sau vienas keliaudamas.

— Tegul bus pa...
— Ant amžių amžinųjų. Amen.
Ryškiai nuskambėjo balsas ir užbaigė 

likišką pasveikinimą.
— Jegamasteli, argi tai ir būtum tas
— Kas tas pats?
— Nagi kunigas Sidaravičius, Sudargo klebonas?
— Kaip matai!
— Visokių dyvų esu girdėjęs sviete apie tams

tą... Nenorėjau tikėti. Bet dabar jau tikiu...
— Na?
— Na?
— Argi jau nėra kas bulves nuskustų? Argi pri

trūko klebonijoj tarnų ir tarnaičių, kad pats klebonas 
tokį nešvarų darbą dirbtų? Aš ir tai bulvių neskutu!

— Bet valgai?
— Valgyti kas kita!
— Jei valgai, reikia norėti ir pasigaminti. Val

gių gaminimas nėra nešvarus darbas. Ir aplamai nė
ra nešvarių darbų, kurie žemintų žmones ir skirstytų 
į tam tikrus luomus: ponai ir tarnai. Tai Jabai klai
dinga ir nelietuviška pažiūra. Kai daugiau darbo na
muose ir vieni patys šeimininkai negali suskubti, yra 
tik padėjėjai ar bendradarbiai, bet ne tarnai, lyg ver
gai, pažeminimo prasme. Tiesa, yra darbų bei veiks
mų, kurie žemina žmogų. Tie darbai vadinami nedo
rieji arba piktieji. Kiekvienas turime vengti jų.

Svečias nutilo. Paveikė jį klebono pamokymas. 
Jis tartum susimąstė. Klebonas savo ruožtu paklausė:

— O kas toks būsi? Pirmąkart matau.
— Prisistatau visoj savo galybėj ir didybėj. Es- 

mi Domininkas Miklius, Viduklės parapijos. Tikras

atžvilgiu 
girdimas, 
yra be- 

liturgijos

ir doras žemaitis. Pirmiau buvau kontrabandininkas. 
Nešiojau prūsišką araką, cukrų, cigarus, įvairius 
ginklus. Truputį pralobau. Nusipirkau pasieny ūkį. 
Įsitaisiau gerus arklius. Dabar vežioju iš Prūsų lie
tuviškas knygas. Jei ko reik — sakykite — po mė
nesio sugrįšiu.

— Tai labai įdomus ir naudingas žmogus. Ka
bink savo kailinius ant gembės ir sėskis už stalo. Aš 

* tuojau. Baigsiu skusti ir užkaisiu bulves. Juk ir svei
kam pravers šilta vakarienė?

— Tikiuosi, kad, klebonijon apsilankius, į kar- 
čiamą neteks eiti užkandos ieškoti?

— Tikėjimas — išganymas...
Abudu ilgai ir garsiai nusijuokė. Miklius šaudan

čiais žvilgsniais apmėtė virtuvę. Paprasta, kaimiška. 
Vienoje kertėje didžiulė krosnis. Kitoje — platus 
ąžuolinių lentų stalas. Daug gyvenęs, visa ko matęs, 
vietomis peiliu suraižytas ar kirviu sukapotas. Aplink 
stalą tvirti ąžuoliniai suolai. Pro langą matomas kie
mas ir ūkio trobesiai. Antroje virtuvės pusėje, tarp 
krosnies ir sienos, lentynos, lentynos ir spintos. Ten 
laikomi indai ir kiti virimo reikmenys.

Klebonas pakilo. Iškratė skutenas į pamazginę 
rėčką. Nusirišo plačią, ilgą, kaip mūrininkų, prijuos
tę. Nusiplovė rankas. Tik dabar reikšmingai pasisvei
kino.

— Tai Miklius! Sakykit! Tikrai gerųjų dvasių 
man siųstas. Nuostabių dalykų pasitaiko šiame gy
venime. Girdėjau, kad pats apsilankai Kauno semi
narijoj. Ten parūpini klierikams knygų. Bet, kad ir 
mane aplankysi — niekad nesitikėjau.

— Gal ir nebūčiau... Užvažiavau kunigo Antano 
Vytarto ir Serapino Kušeliausko prašytas...

Klebonas dar labiau pagyvėjo ir rimčiau pažiū
rėjo į svečią.

— Kunigo Vytarto ir Kušeliausko prašytas? Tai 
geriausi mano bičiuliai! Na-na?

(Bus daugiau)
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Įsivaizduokime...
(Atkelta iš 1 psl.)

*
Drummond: Tiesa, kad pada

lyta Vokietija yra realybė. Bet 
tik tol realybė, kol Maskva no
rės laikyti ją padalytą. Ir lai
kys iki tol, kol \akarų Vokie
tiją išims iš Vakarų įtakos ir 
pasirūpins, kad vieną dieną vo
kiečiai pradėtų galvoti: Vaka
rais nusivylėm; jei vokiečių tau 
tai susijungti galima tik Mask
vos globoje, tai geriau būti nu- 
ginkluotiem ir neutralizuotiem, 
bet visiem drauge. To Chrušče
vas laukia ir tam padėtį rengia. 
Mūsų neveikimas jam to tikslo 
siekti padeda.

Lippmann: Betgi Vokietijos 
sujungimo niekas nenori. Tai 
bendras nusistatymas visoje Eu 
ropoję. Nenori net ir vokiečiai. 
Tik bijo viešai prisipažinti

Drummond: Įsivaizduokime, 
kad japonai okupavo Amerikos 
trečdalį ir laiko tą trečdalį ati
tvertą ir diriguojamą iš Tokijo
per iškamšas, pasodintus sosti- gumentai skiriami visuomenei, 
nėję Denvere. Mes, amerikie- masei, kuri savo nusistatymo 
čiai, siektume susijungti ir lauk i dar neturi. Visuomenę įtikinti, 
tume pagalbos iš savo draugų. 
Tačiau koki būtų mūsų jaus
mai, jei vieną dieną Japonai pa
sirašytų sutartį su Denverio 
“vyriausybe” ir trečdalį Ameri
kos prisijungtų formaliai, o mū
sų draugai tylėtų. Tai jau pada
rė Sovietai su trečdaliu Vokie
tijos...

i David Lawrence: Nori susi- 
jungimo ar nenori — tai gali 
išspręsti tautinio apsisprendimo 
principo pritaikymas. Tuo prin
cipu vadovaudamiesi, rusai ro
do simpatijas Alžirui, kuris šie- Į 
kia atsiskirti nuo Prancūzijos. 
Tam principui vykdyti J. Tau
tos pasiuntė kariuomenę į Kon
gą. Tačiau atrodo, kad niekas 
nenori kovoti už šio principo 
taikymą vokiečiam... Sąjungi
ninkai turėtų stoti už tai, kad 
apsisprendimo principas būtų 
taikomas vokiečiam kaip ir ki
tom tautom, arba pripažinti, 
kad šitas principas iš viso nu
stojo vertės ir kad pasauliniai 
karai, pirmasis ir antrasis, bu
vo veltui.

*

Tai šios dienos siūlymai ir 
argumentai. Argumentai neįti
kins oponentų, kurie jau turi 
savo nusistatymus. Neįtikins 
nei vyriausybės, kuri turi savo 
specialistų patarėjų kadrus. Ar-

IŠNUOMOJAMA — FOR RENTM. M.». M...te.

NAMŲ SAVININKAI
TARPININKAUJAME

BUTU IŠNUOMAVIMUI
PATARNAVIMAS VELTUI 

TURIME LAUKIANČIŲJŲ SĄRAŠĄ

BELL-VAEPAS RmI Estate
8455 S. Kedzte —PRogpect 8-2233

Išnuom. šviesus kambarys Brigh
ton Parke, 2-me aukšte, su atskiru 
įėjimu. 4401 So. Talman Avenue. 
LA 3-8944.

Ramioje vietoje išnuom. šviesus 
4 kamb. butas 1-me aukšte. Apšil. 
ir karštas vanduo. 5940 South 
Wolcott Avė. Skambinti —

WA 5-5686, po 6 v. v.

Išnuom. 6 kamb. butas su šilu
ma, Ciceroje. 1522 S. 48th Court. 
TO 3-1890.

Naujame name prie vieno as
mens išnuom. kambarys vienam ar 
dviem asmenim. WA 5-4438.

Brighton Parke išnuom. moder
niškas 5 didelių kamb. butas nau
jame name. Arti Archer Avė.

VI 7-2820 ir LA 3-5305

Išnuomojamas 5 kamb. butas. 
Alyva centralinis šildymas.

LIvingston 8-4452

Išnuom. apšild. 4 kamb. butas 
(2 mieg.) McKinley Parke. 1-me 
aukšte, suaugusiems. VI 7-2911, 

'šeštad. ir sekmad.

I

sudaryti opiniją siekia viena ir 
antra pusė. O tai opinijai vy
riausybė kreipia daug dėmesio. 
Opinija ir ginkluota jėga yra 
du didieji veiksniai, kurie lems 
vyriausybės kietumą ar atlaidų 
mą derybose. Dėl to ir eina to
kia aštri kova dėl opinijos.

J. B.

REAL ESTATE

REAL ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
Gražus 2 būtų niūras 2 po 6 k. t 

ir 2 auto mūr. garažas $29.900.
iii kanib naujas namas. Aliumin.

langai: sausas rūsys. $20.900.
5 butų niūras. 3-jų auto, garažas. 

Alvva 4Udyro**~ Prie pp-,-o. eoa.
2 butų mūras. 2 auto, garažas.

Naujas gazu .-adymas. »17.-vo.
8 kamb. bungalow. Modernus vi

duj. Garažas. $18,800
Liuksus naujas 7 kamb. ranch. ša

lia 2-jų auto. mūr. garažas. $43.000.
Naujas 2-jų butų mūras ir 2-jų 

auto mūr. garažas. Įrengtas rūsys. ■ 
$45.000.

Lotas ir med. namas. 6 kmb. Aly- [
va šildymąs Vertas $19.200.

5 kamb. mūro bungalovv. Arti mū
sų. Vertingas pirkinys. $16.900.

4 butų mūras ir garažas. Geros į 
pajamos. $47,000

nuo-6 butų mūras. Apie $7.500 
mos. 6 po 4 kamb. $61.000.

6 kamb. naujas niūras arti parko. 
Alum langai. įrengtas rūsys 
$25.400.

6 kamb. octagon. Alyva šildymas 
ir mūr. garažas. $20.500.

Naujas 4% kamb. mūras Aukšta 
pastogė. Arti parkas. $22,500.

8 kamb. rezidencija. 2 vonios. 2 I 
virtuvės. Kaip atskiri butai. $21,000.

Naujas 1 % aukšto mūras. Alum, 
langai. Sausas rūsys. Garažas. 
$30,500.

KITl’R. Taverna-restoranas. Mo
dernus butas. 18 m. mūras, šalia 
lotas. $15,000. ,

KITUR. Rooming house. Mūras. 
Apie $6.500 pajamų $25.000.

S butų mūras. Apie $8.200 nuo
mos. Puikūs 4 kamb. butai $68,000.

ĮSTAIGA DIRBA KASDIEN

K. VALDIS REAL ESTATE
2655 W. 69th Street. Tel. RE 7-1200 ar RE 1-8534.

OAK FOREST
3 IR 4 MIEG. KAMBARIŲ 

“SPLIT-LEVELS”

$300 ĮMOKĖTI
Rūsiai, kai kurie su IV2 vonios 
ir užbaigtu poilsio kambariu. Ga
lima tuoj užimti.

Atidaro kasdien nuo 12 valandos 
iki vėlumos.

•<XXXXXXXXXXXX><><><><XX><XK>O<X><

Dėmesio, nuosavybių 
savininkai

ir žemę pirkti, parduoti ir 
galite per mus.
dideli pasirinkime naujų

Namus
išmainyti

Turime ________
Ir senų namu.

Perkame žemės sklypus. Nėra jo
kių išlaidų pardavėjai.

COLUMBUS REALTY C0.
LAPKUS BUILDERS, INC. 

LU 1-0400
8440 So. Palūki Rd.

15935 Debra Drive SHUKIS REALTY
(tik į rytus nuo Centrai Avė. 

ant 159-tos gatves)

Tel, — POrtsmouth 7-3375
6433 S. Pulaski St.
Tel. LUdlow 5-5900

MODEL HOMES

CICERO. $11,700 pilna kaina. 
3-jų butų, 6—3—2 kamb. Apylin
kėje 31st ir 50th Avė. Garažas. 
Įmokėti $2.000. BIshop 2-2162.

Marąuette Parko apylinkėje par
duodama 2-jų butų — 6 ir 4 kamb., 
pilnai modernizuota mūro nuosa
vybe. Tile vonios ir kabinetinės vir
tuvės. šildymas alyva. 2 auto, ga
ražas. Dideli saulėti kambariai. Rei
kia skubiai parduoti. Tik $23.900. 
RE 7-2874.

GEROS KOKYBĖS
NAMAI

STATYTI

JOHN MANGAN, JR.
105th-Kenneth GA 2-6418
MIDlJOTHIAN

NAUJI 
MŪRINIAI NAMAI

3 MIEGAMŲ “RANCH” 
TAIP PAT

“EXPANDABLE” CAPE COD

SI 4.950 IKI 
£16,350 

ĮMOKĖJIMAI NET 
NUO ^450

į

Išnuom. 4 kamb. butas, šviesūs 
dideli kambariai. Be to išnuom. 
1 mieg. kamb. Kreiptis po 6 v. v., 
sekmad- visą d. PR 6-9854.

2

I) 8 M E S I O .

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

firažiy vizitiniu kortelį 
biznieriiri-profesionalui

reikia

DRAUGAS

blokai nuo R. I., mokyklų 
ir krautuvių 

MODELINIS NAMAS ATDARAS
ŠIOKIADIENIAIS NUO 

VIDUDIENIO IKI SUTEMSTANT

I45fh & Springfield
(Midlothian, UI.)

LORRIE BLDRS.,
INC •

Tel. 586-0125
Tik blokas nuo paties Marąuette 

Parko.—Bevelk nauja mūro reziden
cija su 4 miegamais. Viskas moderniai 
įrengta. Rūsy poilsio kamb. su ba. 
ru. šildymas gazu. Garažas. Tik 
$23.900. Teirautis RE 7-2646.

IEŠKO NUOMOTI

Mūr. 4 butai: 2x5, 2x4, taver
na, ofisas ir patalpa bet kokiam

• bizniui, 50 pėd. sklypas, geros nuo
mos, mažas įmokėjimas, nebus pa
skolos išlaidų.

Mūr. 2x6. centr. šildymas, arti 
mokyklų ir gero susisiekimo Brigh- 

| ton Parke.
Mūr. 1ĮĄ aukšto, 6 žavingi kam

bariai ir 3 kmb. butas pastogėje,
• arti 63 and Mozart.

Mūr. 3 butai: 2 x 5 ir 2 kamb., 
I centr. šild. garažas. 62 ir S. Camp- 
I bell.

Med. 3 butai, žema kaina Brigh
ton Parke.

Mūr. 4 butai: 3x3 ir 5 kamb., 
geriausia Marąuette Parko vieta.

Mūr. bung. 5 kmb. Gage Parke. 
Mūr. 2x5, kaip naujas, 50 pėdų 

, sklypas, poilsio kamb. skiepe. La
bai įdomus pirkinys; reikia skubiai 

Į parduoti.
Turime daug ir įvairių namų vi

sose kolonijose, parūpiname pasko
las, notarizuojame dokumentus.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St,
arba

4936 W. 15th SU

I

ParĄuoti, pirkti ar Išmainyti na- 
Į mus galite Čikagoje ar jos priemies
čiuose.

Į Turime nuosavybių visur, taip pat 
j turime Ir klientų, kurie nori pirkti. 

Kreipkitės j mūsų raštinę, kur 
I gausite geriausia patarnavimu.

Fully deluxe, overhead sewers, 
plastered. 
Gas heat, 
to school, 
tion.

4818 Brighton Place
4123 S. Campbell

All brick; 5^ rooms- 
colored plumbing, close 
church and transporta-

OPEN FOR INSPECTION DAILY
— o —

SATURDAY & SUNDAY 12—6

MELVINA CONSTR

Tel. BE 8-0471

CL 4-2390

OL 6-4980

Mūrinis 5~ kamb., 3ū p. lotas, fe
bai gražus. 66 ir Campbeli. $20,666.

Medinis 8 kamb. — visi dideli, ga
limos pajamos Tik $15,800.

Medinis 5 kamb., 37% p. lotas, rū
sys. Geras šHd. $12,300.

Mūrinis 4 kamb., 11
pastogė, rūsys, garažas.

Mūrinis S kamb. ir 3

I

4 kamb., 8 m_. aukšta
kilimai, 40 p. lotas.

Mūrinis
Jrsjioo.'

Mūras,
2 lotai, visi įrengimai. 15,00(0.

Mūrinis naujas 2x6%. po, 3 mieg., 
arti Jaunimo centro. $37.500

Mūrinis 1% a. (6 ir 3 viršuj) 63 
ir Mozart. $25.8000.

Mūrinis, naujas 11 butų risi iš
nuomoti pagal sutartis. Sr'pajamų.

Mūrinė taverna, 3 butai ir ekstra 
lotas, arti mūsų įstaigos, $41,000.

Mūras 5 kamb. prie 66 ir Mozart, 
tik $17.000.

Mūrinis pajamų namas Marąuet
te p.. $64.000.

Mūrinis. 2 butai — 6 ir 6' kamb. 
Gage Pk. Tik $20.950.

Mūrinis. Naujas 2x6 kamb.. Gage 
Pk. 40 p. lotas. $41,800.

Medinis. 1% a. (6 ir 5 viršuj). 33 
lotas, rūsys. $13.500.

A. KAIRYS REAL ESTATE
26IT West 69th Mrari. Tel. PR 6-0956

m., aukšta 
$13,000 
galimi vir

šuj. 10 m., 30 p. lotas. $22,500.
Mūrinis 2x6, mūro garažai.
Mūrinis 2x3 ant 30 p. loto, Brigh

ton p., tik $25,800.
Mūrinis naujas 1^ a. ant 30 p. 

loto, ne M. p., $26,500.
Mūrinis 2x5 Gage p„ $27,500.
Mūrinis naujas 1 įį a. arti mūsų 

įstaigos, $30,500.
Mūriniai nauji su 3 mieg. Mar

ąuette p., nuo $17,500.
Mūrinis 5 kamb. labai tvarkingas 

ir gražus Marąuette p.;- $l»,500i.
Mūras, 3 mieg., 6 metų, $20,800. p.

taverna, restoranas, butas.

NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 
ĮVAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE
F. Petrauskas & Co.

BUILDERS
2523 West 69th Street

Tel. PRospect 8-3792

i 
I 

BRIGHTON PARKE parduoda
mas 2-jų aukštų mūr. namas, 4Į/2 
m. senumo. FRontier 6-8952.

6 kambarių namas 
6445 S- Washtenaw Avenue 

TeL HE 4-0295
ATIDARYTAS APŽIf RfcJfMlI

0 P E N HOUSE
p.šį sekmad. nuo 12 iki 5 vai. 

naujas. 3 mieg. mūrinis.
<1811 S. ARTESIAN

Dėl iformaciju skambinti:
PR 6-0957.

I ' $14,500
5 kmb. (3 mieg.) švarus med. na- 

| mas ant 37 įį pėdų sklypo. Nauja 
gazo šiluma. Moderniška vonia ir 
virtuvė. Kilimai. Garažas.

KRAUTUVU’ CENTRE
Taverna ir likerių parduotuvė. Ki

ta gatves pusė “sausa”. Gera apy
varta. Graži vieta. $13.000 plius in
ventorius.

KETURI BUTAI
2x5 ir 2x3 kmb. Visti butai su

tvarkyti, šviesūs, gražūs. $545 mėn. 
pajamų. Marąuette Pk. $54,500.

$11.000 METINIU PAJAMŲ
Šiaurinėje miesto dalyje 3 aukštų 

mūr. “rooming-house" — 19 kam
barių ir 2x4; kieme dar 1% aukš
to mūr. — 5 ir 4 kamb. Visa kaina 
$34,500.

60 PfiDU SKLYPAS
Gražus, kampinis. Gage Pk. ant 

biznio gatvės. $14.800.
7 KAMB. MUK. BUNGALOW
Gage Pk. Nauja gazo šiluma, 2 

mašinų garažas. 3 blokai iki katal. 
mokyklos ir bažnyčios. $19į500.

2- jų aukštų mūr. 5 ir 6 kamb. 
Mūr. garažas. Gage Parke. Tik 
$26,500. O. Jakubėnas.

Prie 68-os ir VVestern. 6 kamb. 
med. namas, įrengtas rūsys, ba
ras ir ekstra miegamasis, 2 maš. 

' garažas, viskas naujai atremon
tuota, tik $16,700. I. Orentas.

Apie 65 ir Rockwell, 2-jų butų 
po 5 kamb. mūr., alyva-karštu 

I vand- šildymas. Garažas, arti vis
ko. Savininkas turi skubiai išsi
kelti. Pamatę, siūlykit savo kainą.

3- jų butų med. 5—6—2 kamb. 
Platus sklypas, šilima gazu, 2 ma
šinų garažas. $125 mėn. pajamų 
ir savininkui 6 kambarių butas. 
Brighton Parko centre. Tikrai 
vertas dėmesio. $19,200.

Turime daug kitų gerų pirkinių; re- 
; zidencinių ir apartmentinių namų. Be į 
jokio įsipareigavimo skambinkite arba 
dar geriau užvažiuokit ir pamatykite!
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais
J. BACEVIČIUS

BELL- VARPAS
REAL ESTATE

Į General Insurance, Notary Poblic 
i 6455 SO. KEDZIE AVENUE 

TeL PRospect 8-2233

P. L E O N A S
REAL ESTATE

2733 West 7 Ist Street
* TeL WAlbtook 5-8015

MARQVETTE PARKE _
Gražus 9 m. mūras. Blokas nuo 

parko. $22.500
Didelei šeimai tvarkingas 8 kamb 

bungalow. Gera vieta. Prieinama 
kaina.

5 kamb. bungaiow. 2 maš. gara
žas. Naujas gazo šildymas $17,500.

Arti mokyklų labai švarus 2-jų 
aukštų mūras 3 miegamų butai. 
Įrengtas rūsys. Įmokėti apie $8,000.

Liuksus 3-jų butų mūr. ant pla
taus sklypo. Gage Parke. Įmokėti 
apie $9,000. • - •

2 po 4 kamb mūr. 2 maš. gara
žas Geroj vietoj Brighton Parke. 
$18.500.

1. STONKUS, R.E. 
2617 W. 71 st St

HE 6-1517 arte PB 8-1595

Mūrinis 2x4 kamb. Platus“sklypas 
ir garažas. $21,00.

šviesių plytų 8 metų mūras Mar
ąuette Parke. 2 butai po 4įį .kamb. 
Naujas garažas. $38,000.

Naujas 5 % kamb. mūras netoli 
Draugo. $22,200.

S. J. MATAS R E.
7317 So. Washtenaw Avė.

TeL —- PRospect 6-2020

Did. pajamos. Pigiai. 
6 Jc. Garažas. Tik
lotai prie KenkaJtee

Mūr. 8 po 4. 
. M6r. 5 ir 
$20,900.

Vasarviete. 2 
upės. $2,800.

Prieš pirkdami namus, būtinai pa
tikrinkite mos. s-

BU DRECKAS

i

I

3 SKLYPĄ T GAGE PARKE
59-ta ir California . ;

58x125 p. kampinis.
41x125 p. kampinis 
25x125 p.

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

4081 ARCHER AVĖ. LA 3*3384 PIRKITE APSAUGOS BONUS

CONTBACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO- 

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
M EDI C1 NOSir P R E K Y B 08 
THCSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ .

REpubuc 7-8949 
8350 S. ALBANY AVĖ. CHICASO

2 a. mūr. 5 ir 6 kamb. Gage pa
ke. Centr. šild. 2 maš. mūr. gar. 
$22.500.

2 a. med. 5x6 ir 2 kamb. $185 
i pajamų mėn. Taksai $130. Įmokėti 
( $3,800.

22 kamb. ROOMING HOUSE plūs 
I puiki taverna. $3.600 pajamų mėn. 
■ Viskas tik $44.000.

3 skl. (lotai) Oak Lawn 40x125 
I kiekvienas. Arti mokyklų ir krau
tuvių. Visi $15,000.

I

t

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 
rūgs. 17 d. nuo ŲJki 5 vai.

6822 S. ARTlSStAN AVĖ-
IV2 aukšto, 5 ir 4 kamb. Vienam 
bute plytelių virtuvė ir vonia. Ga- 

l zu apšild. Pilnas rūsys. Garažas.
Prieinama kaina. MA 9-1351.

AVĖ- I

PRIEŠAIS MARQUETTE PARKO
De luxe 3 butų, 6—6—4 kamb. 

50 p. sklypas. 3 auto, garažas. 
“Radiant” apšildymas. “Vanity” 
plytelių vonioj. Pajamų $3,756 per 
metus, plius 6 kamb. butas savi
ninkui. Apžiūrėti galima sekmad.

3040 W. Marąuette Rd.

6 butų pastatas, geram stovy. 
Apylinkėje 59-os ir California.

GRovehilI 6-3587

Vidutinio amž. moteriai reika
lingas 3-jų ar 4-rių kambarių bu
tas. Gali namą prižiūrėti. Turi ge
ras rekomendacijas-

Tel. WA 5-1062

HELP WANTED MOTERYS

Reikalinga t&rnaitė, ne vyres- 
, nė kaip 50 m. amžiaus, gyventi 
: vietoje, nuosavas gražus kamba- 
{ rys, lengvas namų ruošos darbas. 

$45.00 savaitei.
BI 2-1448 arba vakare VI 8-7787

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

Kreiptis į DRAUGĄ

4545 W. 63 r d SL, Chicago 29, m
Skambinkit LUdiow 5-9500 I

Jieškoma moteris lengvai namų 
ruošai trijų žmonių šeimoj. Gy- 

I venti vietoje. Duodamas kamba
rys, pilnas išlaikymas ir gera al- 

1 ga. Marąuette Parko apylinkėje. 
Skambinti po 6 v. v.

LUdlow 5-0399
Reikalinga patyrusi moteris vai

ko priežiūrai. 4 dienas savaitėj. 
Marąuette Pk. rajone. HEmlock 
6-2895.

Parduodamas modemus mūr. 
namas. 2 mieg. kamb. Pilnas rū
sys, alyva apšild. Kilimai 15x18 

I pėdų salione. Spintelės virtuvėj. 
p ; Rusco komb. langai ir sieteliai. 2 

auto. med. garažas. 2% akro ge
ros žemės daržui: gražiai apsodin- 

_  ta medžiais ir krūmais. Blokas iki 
Waukegan miesto ribų. Gera pro
ga investuoti ateičiai. Kaina 
$18,000. Įmokant stambesnių su
mą parduos pagal “contract”-su- 
tartį. Sav. eina pensijon. Rašykite 
arba telefonuokite savininkui:
C. H. Anderson, 2020 Frolic Avė., 
Waukegan, III. ONtario 2-8363, 
vakarais ir savaitgaliais.
►♦_♦_♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBMC

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

ICICERO PARKHOLME
Erdvus bungalow 4% kambar., 

rūsys išklotas plytelėm. 2y2 auto 
garažas, viskas moderniškai įreng
ta, tik 4 metų senumo, pilna kai
na $21,500. CR 7-6441.

4)4 kamb. 4 m. bungalow ant 30 
p. lot. $19.000.

2 apt. 5 ir 6 kamb Atskiri šildy
mai. Marąuette pk. $29,500.

2 apt. 5 ir 6 
karštu vandeniu.

3 apt. 5. 4 ir 3 
dymai. Marąuette

12 apt. po 4 kamb Metinės paja
mos virš $13.000. $105.000.

A. KATILIUS R. E.
2456 W. 69th St. RE 7-8399

katnh. šildymas 
Garažas. $20.500_ 
kamb. Atskiri šil- 
pk. $36.500.

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 8-2013

7403 S. VVESTERN AVĖ.

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE. ST 8-9272 
ĖŪEATING CONTRACTORS 
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildomus 
-boilers). air 
nos (gutters) 
mokėjimas.

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL

2431' S. Kedzie Avenue, 
Chicago 23, Illinois

Tel. 277-1442 Res. OL 6-6413
S.

pečius (furnaces 
conditioners, ’ry- 
iki 3 metų lšsi-

V'CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

STICKNEY. Geriausias pirki-1; 
nys — 6 kamb. bungalow. Naujas 
boileris. Spintelės virtuvėje. Kili- 

1 mai. Viengungis turi parduoti. — 
$14,900.

LAWNDAL£. Geriausias pirki- 
i nys, mūrinis. 2 po 5 kamb. Pil
nas rūsys. Centr. apšild. Tuojau 
galima užimti. Y2 bloko nuo 26th 
St. $3,000 įmokėti. $15,500.

MŪRINIS pajamų bungalow. j 
4 ir 2 kamb. pastogėje. Centrinis 
apšild. alyva. Modern. vonia. Įmo
kėti $1,500. $9,500.

ŠTAI ČIA! Mūr. 2-jų butų — 2 
po 5 kambar. (3 mieg.) 25th ir 
Sacramento. Gazu apšild. Naujos 
sinkos. Naujos grindys. Plytelių 
virtuvė ir vonios. Įmokėti $2,000. | 
$13,900.

3-JŲ BUTŲ MŪR. Apylinkėje 
28 & Kolin. 2 po 5 kamb. ir 2 
kamb. Pilnas rūsys. Gazu apšild. į 
Pajamų $184 per mėn. Uždari por- 
Čiai. švarus modern. namas Įmo
kėti $4,000. $20,750.

CICERO. Mūr. 2-jų butų namas. 
4 ir 5 kamb. Centr. apšild. alyva. 
2 auto, garažas. 1 blokas iki su-' 
sisiekimo. Įmokėti $1,500. $13,500

SVOBODA
3739 W. 26th St. LA 1-7038

Atdara sekmad.
Mes taip pat kalbame lenkiškai , 

ir vokiškai

BRIGHTON PARKE parduoda
mas 2-jų aukštų mūr. namas, 
m. senumo. FRontier 6-8952.

$4.000 ĮMOKĖTI. Gražus 3-jų 
butų mūr. namas. Cicero. 5—4—3 
kamb. Pajamų $150. Savininkas 
duos paskolą. Sutaupysite finan
savimo išlaidas. Apylinkėje 16th 

Į ir 49th Avė.
$19,900. Berwyne. Apylinkėje

■ 28 & East Avė. 7 kamb. su dviem 
Į ekstra kambariais. Išnuom. už
$60 mėn. 4 mieg. kamb. Modernios

, L
t

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 
nuo 1 iki 5 vai. Gražus mūr. na
mas. 4 ir 3 kamb. “Forced air”— 
karštu oru apšild. alyva. Rūsys. 
Tuojau galima užimti.

3230 S. Avers Avė.
ĄTIDADYTAS APZIŪRfiJIMUI šį vonios. 50 p. sklypas. Tinka dide- 

----- -  - ■ 1 lei šeimai arba “rooming house”. 
$28,900 Benvyne, mūr. 3-jų bu-

sekmad. nuo 12 iki 5 vai. 
6619 S. OAKLEY AVĖ.

V/2 aukšto giminingoms šeimoms 5 * 2^ kamb. ^$145 pajamų, 
visai naujas mūr., ant 1-mo aukšto ^’^s_sav\ 
4kamb., viršuj galimi 3 kamb.
ir vonia. Kaina $20.600. Dėl infor
macijų — PRospect 6-0956.

butas. Nauja apšild. 
blokas nuo 22-ros ir

$10,900. 2-jų butų namas. 4 ir 
4 kamb. Apylinkėje 30th ir S. 
Drake Avė- Įmokėti $1,500.

LAfayette 1-7038

■ sistema. 1
Ridgeland. Įmokėti $8,000. 2 auto 
garažas.

SVOBODA
6013 W. Cermak Rd.

BI 2-2162, OL 2-6710 
Narys Multiple Listing Service

i

„VIKDO“ Hoating Co,
Įrengia naujus Ir perstato se
nus visų rūšių namo apšildy
mus, pečius (furnaces), gas ir 
alyvos “conversion burnerar’, 
vandens “boilers”. vandens nu
tekėjimo rinas (gutters) ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.
4444 S. WESTERN AVĖ., Chi
cago, TU. VI 7-3447 —D. Žu
kauskas. Cicero tel. OL 2-2017 
— V. Btuopya.

ooooooocioooooooooooooooooo
• STATYBA • PLANAI 6

• PASKOLOS
Gyvenami namai. Biznio, in-o 

dustrijos bei ofisų pastatai, o 
Taip pat įvairūs pastatų re 2 
montai.

L. STAŠAITIS
Statybos Kontraktoriua

•043 80. SAWYEH AVENUE 
CHICAGO 2», III..

Namų Tel PR 8-8378
<><><X><XXXXX><><K><XXXXX><>^_,

. ’ v

MARQUETTE PARKE
Naujas 3-jų mieg. mūr. bunga- 

low. Ąžuoliniai vidaus įrengimai. 
Apšild. karštu vandeniu. Greitam 
perdavimui kaina žema. Teirautis 
šeštad. ir sekm- nuo 1 iki 6 vai. 

i Tel. 778-4467.

Gražus 4 kamb. mūr., 6 m. se-
STATYBININKAS parduoda 6 I numo. l‘/2 auto, garažas. Plytelių 

kamb. naują namą — 6626 So- grindys rūsy. Patio. $18,400._ Sa- 
Knox Avė. Pilnas rūsys, garan
tuotas nuo bet kokių potvynių. 
Šildomas karštu vandeniu-gazu.
Informacijai skambinti

Y Arda 7-4512

vininkas. Skambinti
" 1 1 ■

582-8150.

$1,500 ĮMOKĖTI. 2-jų butų. 4 
i ir 5 kamb. Gazu apšild. 31st ir 
į Millard Avė. LAfayette 1-7038.

t

A StenčiaukM instaliuoja ri- 
nų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur
naces). visų dydžių oro vMntu- 
rus bei Ate Conditioners ir atiteka 
dsus skardos darbus

7304 So. Rockwell Strooi
Tel GBovehill S-7875

‘OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

A. A BAU. ROOFING
Įsteigta prieš 48 esetna

Gutters. Dovnsponta, mošai, D«m 
trauktai Pataisomi, Ifctmallnaml ar 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-coated>. Dažymas U-lauko 
“Tuckpolnting”. Pilnai apsi draudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemlau- 
sioe kainos. Darbas garantuotas. At
dara dienų ir na-ktj bet sekmadie
niais. I-A t-6047 RO 2-8778 
-<><xkxx><x>o<xx><x>oo<k><x>oovo:-<

TIK PAGALVOKITE. 2-jų butų 
mūr., 4 ir 3 kamb. Karštu vand. 
apšild.. Tuojau galima užimti. 
$6.900 pilna kaina: $1.500 įmo
kėti. Apylinkėje 26th ir St. Louis. Į 
LAfayette 1-7038.

JUMPER GARDE5S — oloje. Wy- 
att & Son tropinių ckzotikų namuo
se. V>vduvės ir sukaktys. Dokoraci- 

i jos. stalo papuošimai (Center pk-- 
i ces) gėlių rvmjanyt>fe*.

žalumynai. Chrizantemos
i šių.
i Tel.

Apsimoka skelbtis '"DRAUGE”, 
nes jis plačiausiai skaitomi* lietu

vių dienraštis. Gi skelbimu kainos 

1 visiems prieinamos.

III NGAIX>W — 6 di-
ka.ni!>.. natnralus židinys, nuo 

iki sivnos kilimai. modern.
, 2 vonios, gazu apšild. I’ot- 
kontrolf. P.iatogėjc vėdintu- 

Mūr. giiražaa. šoniniu įvažiavi- 
Žeml niokex<iai. Sav.

S. WHIPI,LE ST. H K 4.8833

DE I.I XE 
deli 
sH-nos 
vlrtin ė. 
vynlo 
vas.
mas.
65.19

Pirkite JAV Apsaugos
B o n u s I A

Savininkas parduoda 2-jų aukš
tų mite. namą. 1-me aukšte 7 

' kamb., 2 me 6 kamb. Prie 67-os ir 
Kalėdiniai I Maplewood. Kaina $31.500.
“ 12 PRospect 8-0005

BR 9-4984
SKELBKITĖS “DRAUGE”

—i.

V, SIMKUS Constr. Cp.1
2618 W< 71 st Street TeL M 8-4268 ir TE 9-5531 |
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MISCELLANEOUS

JAYS**MED.*&*MC*RO * * **
— GARAŽAI

PORČIAI, KAMBARIAI PRI- 
STATOMI.

LICENSED — 1NSVRED 
Vic. Jaugilas RE 5-3639

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

DIRBKIME VISI - DARBAS BUS 
LENGVESNIS

, i k .

A. a. dr. Jono Paplėno metinių proga 
praėjusius kelis metus iš 
eilių išvirto daug stiprių

i LITURGINIS - BIBLINIS ATGIMIMAS
• • ‘ ’ N . , ♦ V ...... . H,

Per
mūsų
stulpų, kurie savo darbu rėmė 
ir palaikė didįjį mūsų tautinės 
tvirtovės pastatą. Išvirto gyve
nimo audros palaužti, pačiamePLASTERIAVIMAS IR 

PLYTELES
Prityrimas visokiose rūšyse. Stik- amzlaus stiprume, 
lo blokų įdėjimas į langus. Skam
binti po 5 vai. vak. ED. KAFKA.

EV 4-9016 HU 9-2143

BOMB SHELTERS, PORCHES. 
PATIO, CONCRETE FLOORS.

Garagje Floors, Foundation. 
KAVANAGH & COYNE 
TR 4-1375, 7—10 P. M.

Vienas iš jų — a. a. dr. Jo
nas Paplėnas, buvęs mokyto
jas, visuomenės darbuotojas, žur 
nalistas, redaktorius, ekonomi
nių mokslų daktaras, kurio me- 

į tinęs minime rugsėjo 12 d.
Parinktas gyvenimo kelias

MORO PLYŠIŲ UŽTAISYMAS
Garų valymas, kaminų pataisymas, 

karnyzų nuėmimas. Stiklo blokų 
įtaisymas. Plytų darbas. Dažymo ir 
stiliaus darbai.

Nemokamas įkainavimas. Pilnai 
apdraustas.
MID-AMJERICAN CONSTRUCT1ON 

3508 S. Halsted St. BI 7-9094

ARNOLD BLDRS.
CUSTOM BUILT HOMES 

Home improvements, garages. 
Specialist in kitchen remodeling 

FU 9-3170 
FREE ESTIMATE

(Atkelta iš .3 psl.)
pusę šimtmečio katalikų Baž
nyčia, išmintingų ir šventų po
piežių vedama, pradėjo atbus
ti. Liturginis ir biblinis atsigai
vinimas sparčiai vyksta ne vien 
tik dvasiškių tarpe, bet ypa
tingai tarp subrendusių pasau
liečių. Pašaukti į pasauliečių 
apaštalavimą ir atsidūrę prieš 
naujas pagoniškas jėgas, mū
sų pasauliečiai negali pasiten
kinti antros rūšies dvasiniu 
maistu, bet reikalauja stipres
nio maisto, tokio, kuris stipri
no pirmuosius Bažnyčios apaš
talus ir kankinius.

Europoje, Amerikoje ir kitur 
biblinis ir liturginis atgimimas 
sparčiai vyksta. Turėkime vil-

ties, kad ir lietuviai katalikai 
neatsiliks. Diena iš djpnos lau
kiame, kad būtų išleista paža
dėta nauja viso Šv. Rašto lai
da lietuviškai. Duok Dieve, kad 
mūsų rašytojai kunigai, susi
pažinę su naujaisiais atradi
mais Šv. Rašto ir liturgijos 
srityse jau dabar pradėtų ruoš
ti straipsnius, vadovėlius ir ki
tas reikalingas priemones žmo
nėms praktiškai susipažinti su 
šiais pagrindiniais 
šaltiniais.

gyvenimo

gerą mi- 
gali var- 
Ar nėra

l

lingas ir galįs dirbti, talkino 
tiems, kurie prašėsi jo pagal
bos. Niekam neatsakė, kad ne
turi laiko, kad pers-ikrovęs dar
bais. Tik dažnai savo artimie
siems draugams lyg pasiskųs-
damas, lyg tartum norėdamas a- a- ^r- J- ?aP^ėnui mirus, 
ir juos įkinkyti į aktyvesnį dar daug gražesnį, didingesnį 
bą, sakydavo — dirbkime visi minklą jam pastatysime,lietuviui, 

visuome- 
kurį jis 

dorovės

mai ir visus uždeganti visuome 
ninė veikla.

Maža mums būtų tik liūdėti
bet
pa- 
jei

Turime tik vieną 
šiolėlį, kurį tikintieji 
toti sekmadieniais, 
reikalinga išversti kasdieninį
mišiolėlį, kaip yra prancūzų 
kalboje “Missel Bibliąue” ? O 
iki to laiko patartumėm skai
tytojams susipažinti su kan. 
dr. F. Bartkaus mišiolėliu sek
madieniams “Būk Mums Ma
lonus”.

--------- ---- -------- — --------------- ,----
ir. mums visiems pats darbas seksime jo darbo keliais.

i DRAUGAS, šeštadienis, 1961 m. rugsėjo mėn. 16 d. 
i
i
ii

i
jį vyskupu pageibininku Raabo 

[vyskupijai. Nuo 1943 m. liko 
pakeltas arkivyskupu ir vado
vavo svarbiai Kalocza arkivys
kupijai. Kai 1948 m. komunis
tai suėmė Jo Eminenciją kar- 

l dinolą Mindszenty, jam teko 
pareiga vadovauti visam Veng
rijos episkopatui. Tai buvo la
bai sunki pareiga, kuriai jis

5

r

Kai 1956 m mirė arkivysku
pas Czapik, komunistai jį pa
leido iš kalėjimo ir leido bent 
formaliai perimti Vengrijos Vy
skupų Konferencijos pirminin
ko pareigas. Nuolat varžomas 
ir puolamas, garbingas Bažny
čios ganytojas stengiasi ir da
bar, kiek sąlygos leidžia, glo
boti katalikų Bažnyčią Veng-

pasišventė visomis jėgomis gin- rijoje ir ginti tikinčiųjų teises, 
damas katalikų teises prieš be
dieviškojo komunizmo puoli- — Karas, tikrumoje, yra Ii- 
mus. Aišku todėl neilgai tega- ga, nes tada syvai, kurie pri- 
lėjo eiti savo pareigas, nes jau valėtų tarnauti sveikatai ir pa: 
1951 m. buvo suimtas ir po ii- laikymui, tebūna naudojami tik 
gų ir žeminančių tardymų, pa- maitinimui kažko svetimo, pri- 
smerktas 15 metų kalėjimo, gimčiai priešingo. J. W. Goethe

■«

*

Kiekvienas žmojus, atėjęs į 
šį pasaulį, pasirenka gyvenimo 
kelią, kuris įprasmina jo buvi
mą šioje žemiškoje kelionėje.

A. a. dr. Jonas Paplėnas, ap
dovanotas dideliais įgimtais ga
bumais, pasirinko savo gyveni
mo prasmei mokslo siekimą, 
kaip tikslą, tik ne savo asme
ninio gerbūvio pakėlimui, bet 
geresniam patarnavimui savam 
kraštui, savo broliui 
Iš čia ir išplaukė jo 
ninės veiklos kebas, 
rėmė krikščioniškos
pagrindais ir tėvynės meile, įsi 
jungdamas į tautininkų eiles.

Kai turėdamas 11 metų am
žiaus pradėjo mokytis, mokėsi 
su mažomis pertraukomis iki 
pat mirties, kada mirė sulau- 

siGN7>K^77“~Tr~kęs 54 met4 amžiaus, spėjęs 
baigti trijų kraštų — Lietuvos, 
Vokietijos ir JAV universite
tus ir savo mokslą apvainika
vęs aukščiausiu pasisekimu — 
daktaratu.

Į v r-uomeninę veiklą a. a. 
J. Paplėnas įsijungė dar jau
nas būdamas ir lankydamas 
mokytojų seminariją.

GARAŽO DURYS
Pardavimas, aptarnavimas 

įstatymas. Tarkitės tiesiog 
stalium (carpenter).

FI 3-7133

Amžinas paminklas
ir

su
Šį sekmadienį, rugsėjo 17 

i 11 vai. gedulingų metinių

EQU1PMENT CO.
Miestų, apimantis pardavimas ir 

aptarnavimas. Pilnas šildymo aptar
navimas. Nariai ‘ Mechanical Cont- 
ractors Association”. Gyvenamų na
mų, komercinių, pramoninių. Visas 
darbas gjifentuotas.
3839 Archer Avė. LA 3-1001

ALLIED STAIR 
RAILING & WELDING CO.

Nemokami apskaičiavimai 
9200 So. Chicago Avė.

TeL SO 8-6797

I

Virtuvės perdirbimas
B A R R Y’S

8024 So. Wesfern Avė.
Tel HE 4-2201

01TEEN OF T1LE
Ekspertinis įdėjimas.
• Keraminės plytelės.
• Plastikinės plytelės. 

Tikrų keraminių efektas.
Grindys, "counter” viršus, spintelės. 
Nemokamas įkainavimas — skam
binti Hlokorv 7-7065 ar HIckory 
2-8126.

WINCHESTER PHARMACY
This coupon worth 50c. Towards 

the purchase of new prescriptions.
W« carry complete line of siek 

needs^baiby supplies & cosmetics. 
Call CL 4-0681 — 1935 W. 35th St.

♦ ♦♦♦ <

♦ ♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦ ♦
DAŽYMAS & DEKORAVIMAS.
Valome sienas — grindis — 

lubas- Blizginame — vaškuojame. 
Mūąų specialybė ofisai ir krautu
vės. Prieinama kaina.

Tel. 826-3074

K’S KATERING
Ųlinas Jtafruoštų valgių aptarnavi

mas — Vestuvėms, pobūviams ir kL 
Specialioj kainos klubams.

GERĄS. PATARNAVIMAS
GA 3-4728

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

<L, 
po 11 vai. gedulingų metinių pa 
maldų Jėzuitų koplyčioje, Šv. 

; Kazimiero kapinėse bus ati
dengtas ant jo kapo kuklus pa
minklas, nedidelis akmuo, paša 
kąs praeiviui, kur yra palaido
tas šis didžiadvasis vyras, ku- 

1 ris, pamiršęs savo asmeninį gy 
venimą, gyveno dėl kitų, gyve
no kukliai, buvo didžios toleran 
tiškos dvasios.

»

Kitą didįjį dvasinį paminklą 
Vėliau, jis paliko savo šeimai: žmonai 

mokytojaudamas ir dirbdamas Bronei ir dukroms Auksei ir Rū 
su kaimo bei miesto jaunimu tai, kurios jį kaip vyrą ir tėvą 

amžinai minės.
i Dar didesnis — milžiniškas 
paminklas yra paliktas lietuvių 
visuomenei, — tai jo straips
niai spaudai, Lietuvių enciklo
pedijai, suredaguoti žurnalų to

jis pasižymėjo savo veikla ir 
Jaunosios Lietuvos Sąjunga, 
įvertindama jo darbą, paskyrė 
sąjungos generaliniu sekreto
riumi.

Ir visą savo gyvenimą jis dir 
bo daug, užmiršdamas save, 
kad tik daugiau galėtų patar
nauti savo tėvynei ir tautai. 
Ėjo ten, kur jautėsi esąs reika-

MISCELLANEOUS

ARNOS EXPRESS & VAN
Ekspertin. švarūs, sąžiningi krau- 
stytojai. Įkurta 1939 m. Skambin
ti bet kuriuo laiku. Apsidraudę 
kraustytojo!. 757 W. 79th St.

TR 4-5000I

INTERIOR & EXTERIOR
DECORATING

VERY REASONABLE
Free Estimates

Call Mr. Hastings
KEystone 9-6232

CLUB TATRY
» to 350 capacity - Nevvly decorat- 
. YVedaings, Parties. Ali Occasions. 
Birthday Party Sat.. Sept. 2.

Everybody Welcome

2959 West 40th Street
Tel. — VI 7-8379

Ir čia mums gražiausią 
vyzdį parodė jo šeima. Jam mi 

i rus, jo žmona Bronė Paplė- 
nienė stojo jį pavaduoti Ameri
kos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos centro valdyboje ir įsijun
gė į labai aktyvią veiklą tauti
ninkų eilėse. O duktė Auksė — 
įstojo į LST Korp? Neo-Lithua- 
nia, kad galėtų, kaip ir a. a. 

į tėve’is didžiuotis korporacijos 
spalvomis ir dirbti Pro Patria!

pa- i

Per sekančias kelias savai
tes “Rimties Valandėlei” 
straipsnis bandys supažindinti 
skaitytojus su Šv. Raštu, pa- i 
teikdamas mŪ9ų išganymo is- Į 
torijos šiokią tokią apžvalgą.

Vengrijos arkivyskupo 
sukaktis

i
Į

A. -j- A.

PETRUI LAPEI mirus, 
jo žmonai JUSTINAI ir ŠEIMAI liūdesio 
valandoje reiškiame mūsą giliausią užuo
jautą.

Bendradarbės

/
t

jr

• v

O mes jo draugai, bičiuliai, 
vienminčiai, korporantai, žurna 
listai dirbkime visi savo tau
tai ir tėvynei, bet visi, pasida
linę darbais, kaip ii a. a. dr. 
Jonas Paplėnas pageidavo ir 
tuo jam pastatysime amžiną 
paminklą. Vyt. Kasniūnas

Sunkiais katalikų Bažnyčiai 
laikais, vyriausias Vengrijos ar į 
vikyskupas Juozapas Groecz, 
atšventė savo auksinį 50 metų 
kunigystės jubiliejų Gimęs 

j 1887 metais Burgen'ande teolo
gijos mokslus ėjo Vienoje ir ku 

i nigu buvo įšventintas 1911 m. 
liepos 14 d. Eidamas įvairias 
pareigas parodė daug dvasinio 
uolumo ir didelius administra
cinius gabumus. 1928 metais 

I popiežius Pijus XI-sis paskyrė

t

■ta-

i

Dvidešimt penkeriy 
metų mirties 

sukaktis

MARTYNAS 
DAMANSKAS

Mūsų mylimas vyras 
ir tėvas mirė rugsėjo 

19 d., 1936 m.

B
t

Dvidešimts metų 
mirties sukaktis

JUOZAPAS 
DAMANSKAS

Mylimas sūnus ir 
brolis mirė liepos 

27 d., 1941

Į TOP NOTCH MOVING AT ROCK 
BOTTOM PRICES

No other mover does so much for 
i so little. Big savings with your 
help. Dial 331-0738.

gedulingos šv. Mišios 
ryto Tėvų Marijonų 

šv. Mišios

GUSTAFSON TUCKPOINTING
C0MP. BLDG. MAINTENANCE

If you want top ąuality work done 
at reasonable price, call

ST. 3-9061

DANCE CLASS
VVklons & Wi<Iowers over 30 

Every .Mon.—8 to IO P. M. 
Teresa Dolan Dano- School 

7938 S. Halsted (Second Floor) 
Phonc RA 3-9309 or SO 8-2108

i This Ad Good for 1 Free Lesson in 
October

2959 w<-st 4oth Street VI 7-8379

co. ; 
durntraii' į 

užkaišome , 
užeomen- 

a tliokame ' 
murinimo

CTTY VVII»E CONSTRUCTION 
Taisome—ir įrengiame — 

kiua, '•jalous.v ” langus, 
langų plyšius (caulking), 
tuojsune-‘tkiiro plyšius, 
bendrus namo taisymo ir 
darbus, Jokis darbas nei per mažas, 
nei per dalelis. Apskaičiavimai ne
mokamai. IN 8-7130 ir BA 1-9219.

MARKOVICH
Construction Co.

REMODELING - NEW WORK 
ROOM ADDITIONS— S1DING 

K 1T< H ENS — DORMERh 
BATHROOMS — GARAGES 

LKENSEP— FREE ESTIMATES 
KVA 8-3568 or WA 5-4835.»♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■

SPECIAL INTRODUCTORY OFFER
This Cęupon Worth 50 centą on any take-out order over $3.00 or 

25 centą on any take-out-order over $1.50

at CHEF CHARLES, 9123 W. Ogden
BAILY SI’ECIALS: Cnme in today and try onr famous steak iMirgcrs, 

<ngr iy3^Jb. of ĮHire isff in every one

-525 UP TO 
76.000 
B.T.U.

%

I

PEERLESS CAST IRON BOILER
GELEŽINIS BOILERIS

AGA PATVIRTINTAS
I M. GARANTIJA 
DALYS & PATARNAVIMAS

24-ių valandų netikėtumų patarnavimas

A?rand Heating Service Company
IH 2 West 79th Street" Tel. RA 3-4834

%____________________________________

A. -Į- A
JUDITAI AUDĖNAITEI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame jos 
tėveliams ir sesutei.

Albertas ir Janina Taruliai 
Washington, D. C.

»

Juozą Audėną ir šeimą, ją brangiai dukrai 
ir sesutei

A. -f- A.

JUDITAI tragiškai žuvus, 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

A. ir T. Kučiai

i*

» __________
F

A. -j- A.
JUDITAI AUDĖNAITEI,

New Yorko Skaučią Tunto draugininkei, 
tragiškai žuvus, jos Tėvelius ir sesutę Daivą 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime

LSS Vyriausioji Skautininke 
ir Vadija

Už jų sielas bus atlaikytos 3-jos 
su egzekvijomis rugsėjo 18 d., 8 vai. 
koplyčioje, Chicagoje; rugsėjo 19 d. 8 vai. ryto 
St. John Fisher bažnyčioje, 102nd ir Washtenaw Avė.: ir šv. 
Mišios Šv. Petro bažnyčioje, Fennville, Michigan, rugsėjo 
17dieną.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. Martyno ir a. a. Juozapo Damanskų sielas.

Nuliūdę lieka — Žimona Ona Makaveckienė; sūnus Jonas, 
marti Pranciška, anūkai Jonas Ir Pranciškus; duktė 
Stanislava, žentas Edvardas Rauba ir anūkai Katihy 
ir Martynas.

Y

<

A. -j- A, 
JOHN PETRAITIS

Gyveno 7148 S. Falrfield Avė. Tei. HE 4-2135

Tragiškai žuvus dramaturgui
A i* A

ANTANUI ŠKĖMAI, 
gilios užuojautos jo žmonai, dukrai ir arti
miesiems reiškia ir kartu liūdi

Lietuvių Scenos Darb. S-gos 
Chicagos Skyrius

iiiiiiiiifiimiiiniiiiiitimmiimiimiiiiHt
Visi Pittsburgh’o lietuviai 

KLAUSO IR REMIA

Plttsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programą

vadovaujamą 
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IS STIPRIOS TR GALINGOS

W LO A
RADIJO STOTIES Brf’ADDOCKS 

K leki veną sekmadienį nuo 
1:30 iki 2:00 vai. p. p.

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad 
re»u: Lithcjuiian Catholic Hour

Radlo Station WLOA, Braddock. 
Pennsyl vanta

Perskaitę "Draugą", duoki- 

o jį kitiems pasiskaityti.

Skelbkitės “Drauge”.

Mirė rūgs. 15 d.. 1961, 7 vai. ryto, sulaukęs 73 m. amž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Panevėžio apsk., Žydelių kaimo. Ame
rikoje išgyveno 54 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Agatha (Rumšaitė), 
brolio vaikai — August Petraitis su šeima. Edward Petraitis 
ir Anthony Petraitis su šeima, pusseserė Ona Pilipauskas, jos 
vyras Kazimieras ir šeima, pusbrolis Frank Bistras su šeima, 
švogeris Joakimas Rumšą, žmona Agnieška ir šeima, 2 švo- 
gerkos Magdalena Shuris ir Bernice Rampsch, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko 2 broliai — Alfonsas ir 
Juozapatas.

Priklausė šv. Vardo Draugijai.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuettee Pk. Funeral Home 
koplyčioje, 2533 W. 71st St. Laidotuvės įvyks antrad., rūgs. 
19 d., iš koplyčios 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į švenč. P. 
Marijos G;mimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdus ŽMONA

Laidotuvių direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. GR 6-2345

- ’i
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A. -f A.
JUDITAI AUDĖNAITEI 

tragiškai žuvus, jos šeimą nuoširdžiai 
užjaučiu.

Leonas Mockevičius

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. f A.
FRANK WAITEKAITIS

mirė rugsėjo 17 d. 1956 m. Jau praėjo ilgi liūdni metai, kaip 
tavęs netekau, kaip ta negailestinga mirtis išplėšė tave iš mūsų 
gyvųjų tarpo. Nors buvai čia taip reikalingas ir mylimas žmogus, 
bet mirtis į tai nežiūrėjo. Nors laikas bėga, naikindamas ir gy
dydamas, bet tavęs netekus mano širdy padarytos žaizdos niekas 
neužgydys.

Už a. a. Prano Waitekaičio sielą bus laikomos šv. Mišios 
sekmadienį, rugsėjo 17 d., 12:15 vai. dieną, 1961 m. Švento Kry
žiaus bažnyčioje. Nuoširdžiai prašau visus gimines, draugus ir 
pažįstamus atsilankyti į pamaldas ir pasimelsti už a. a. Frank 
Waitekaitis sielą.

Liūdinti žmona Alice, giminės ir draugai *

»
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DRAUGAS, šeštadienis, 1961 m. rugsėjo mėn. 16 d.

X Lietuvos konsulo dr. P. 
Daužvardžio pakėlimą į gene
ralinius konsulus labai šil
tai sutiko angliškoji spau
da. Toną įvykiui davė Stasys 
ir Ona Piežai Chicagos Ameri
can ir Southwest News-Heral- 
de. Juos pasekė “Back of the 
Yartjs Journal”.

Pastarieji du savaitraščiai 
paskelbė žinią pirmuose pus
lapiuose. “Back of the Yards 
Journal” davė 7 skilčių antraš
tę: “Statė Department Honors 
Daužvardis”. Back of the Yards 
(Town of Lake) apylinkės Ta
ryba pridėjo nuo savęs šitokį 
sveikinimo žodį:

“The Back of the Yards 
Neighborhood Council joins with 
the Journal in congratulating 
Dr. Petras Daužvardis, his 
wife and all the Lithuanian 
people on his great and well 
deserved honor and recognition 
by the Statė Department in 
Washington”. •

(Tarybos sekretorius ir žur
nalo redaktorius yra lietuvių 
bičiulis Joseph B. Meegan).

X LB Chicagos apygardos 
miesto apylinkių valdybų ats
tovų pasitarime B. Pakšto sa
lėje buvo svarstoma skelbiamo 
Spaudos mėnesio (spalio) rei
kalai. Nutarta, kad apygardos 
valdyba pasiims propagandinį 
darbą ir galimų literatūros va
karų ruošimą, taip pat stengsis 
organizuoti teatro lietuvišką 
spektaklį. Apylinkės platins 
spaudą, tarsis su leidyklomis, 
stengsis susirišti su parapijo
mis, įtaigojant, kad ir klebonai 
sutiktų skelbti pamokslų metu, 
arba skirti vieno sekmadienio 
sumos pamokslą Spaudos mė
nesio kėlimui. Kiekviena apylin 
kė išsidirbs metodą, koks jai 
atrodys geriausias.

Apie apygardos švietimo rei 
kalus žodį tarė Švietimo ko
misijos pirm. J. Vedegys, nuro
dydamas, kad tarp mokyklų ko 
mitetų ir LB organų turi būti 
ir yra gražus bendradarbiavi
mas. LB valdybos remia litua
nistinių mokyklų darbą, nors 
dažniausiai tas mokyklas išlai
ko patys tėvai. Atsitikimuose, 
kada tokioms mokykloms pri
trūksta lėšų, LB valdybos pa
čios iš savo kasos skiria dides
nes pinigų sumas.

Pasitarime dalyvavo beveik 
visų miesto apylinkių atstovai 
ir svečiai.

LB Chicagos apygardos informacijos kom:sijos dalis posėdžio metu. 
(Iš k. j dešinę) J. Vaičiūnas, pirm., LB Chicagos apyg. pirm. J. Ja
saitis, Alb. Valentinas, Al. T. Antanaitis, St. Daunys ir J. Bubelis.

| CHRUŠČEVAS PASIRINKO TERORO 

POLITIKĄ

PIRMENYBE JĖGAI PRIEŠ PROPAGANDĄ. NEUTRALIEJI 
TALKINA SOVIETAMS. BERLYNO ATEITIS NEATSKIRIA 
MAI SUSIJUSI SU PAVERGTOSIOS EUROPOS ATEITIMI.

STASYS DAUNYS

ferencijose, jei Vakarai pasiro-
"'" /.r.;, ligi šiol.

X Inž. Jonas Abraitis. 14 m. 
išgyvenęs Brazilijoj, šiuo metu 
atvyko į Chicagą ir mano čia 
pasilikti. Bandys darbo ieškoti 
savo specialybėj kaip statybos 
inžinierius. Inž. Abraitis apsi
lankęs Drauge, pasidžiaugė mū 
sų spaudos pažanga. Lietuviai 
Brazilijoj gyvena pakenčiamai, 
tačiau perspektyvų nėra ir su 
Amerikos standartu negalima 
nė lyginti.

X Stasys ir -Emilija Balza
kai, Automobilių parduotuvės, 
savininkai, išvažiavo ilgai ke
lionei į tolimus kraštus. Šiuo 
laiku pasiekė žinutės, kad jie 
lanko Šventąją Žemę ir jos is
torines vietas.

X Angelą Kleivaite, kurios 
jungtuvės įvyksta rūgs. 24 d., 
šiomis dienomis turėjo dvi staig 
menas. Artimosios V. Kosmo- 
nienė, A. Stropienė ir mokslo 
draugės suruošė jaunųjų atsi
sveikinimo vaišes. Keletą dienų 
vėliau Ona Muliolienė surengė 
vyresniųjų giminių ir artimųjų 
ponių vakarienę. Per abu ma
loniu susitikimu A. Kleivaitėbu 
vo apdovanota gausiomis do
vanomis su linkėjimais naujam 
gyvenimui.

X Vakar ir užvakar dienos 
Drauge Lietuvių Bendruome
nės Marąuette Parko apylin
kės pranešime apie rudeninį iš
važiavimą, sekmad., rug. 17 d. 
T. Marijonų Seminarijos so
duose (prie 83-čio kelio ir 63- 
čios g-vės) turėjo būti vaisių 
(ne vaišių) pasirinkimas.

X Labdarių Didysis Pikni
kas įvyks rytoj, sekmad., rug
sėjo 17 d. šv. Šeimos prieglau
doje — Holy Family Vilią, Or- 
land Park, III. Bus skanių vai
šių, vertingų dovanų: 1961 m. 
Chevrolet automobilis ir devy
nios kitos dovanos. Kviečiame 
visus! Kas turite dovanų kny
gutes, prašome nepamiršti gra
žinti jų šakneles iki sekmadie
nio. (Pr.)

X Aldonos Valeišaitės rit
minės gimnastikos ir išraiškos 
šokio studijos pamokos vyksta 
pirmadieniais ir trečiadieniais 
Jaunimo Centre, 5620 So. Cla- 
remont Avė. šeštą vai. vak. 
renkasi mokiniai nuo 5 iki 8 m. 
amž., 7 vai. mokiniai nuo 9 iki 
14 m. ir suaugusių kompozici
jos klasei nuo 8 iki 9 vai. Re
gistracijos reikalais prašome 
kreiptis pas ponią Iną Jurkš- 
tienę tel. HE 4-1778. (Pr.)

X Marąuette Pk. Balfo sky
rius rengia savo organizatorių 
pagerbimą po 16 metų darbo 
veiklos. Sunku dabar viską at
siminti: kas buvo pirmieji stei
gėjai, kas sudarė valdybą ir t. 
t. Asmenys, kurie tuo laiku dir
bo Balfui, jei dar yra gyvi, ga
lėtų padėti ir priminti tokių 
asmenų pagerbimo darbą. Būtų 
gerai, kad apie tai praneštų vai 
dybai: K. Repšiui, K. Januškai 
ar J. Vepštui.

X Antanas Gintneris* Balfo 
Chicagos apskrities valdybos 
vicepirmininkas ir reikalų ve
dėjas, persikėlė į naują vietą. 
Dabar jo adresas yra toks: 

13221 W. 61 st., Chicago 29, III. 
Telef. pasiliko tas pats HE 6- 
1691.

X Balfo Chicagos valdyba 
ragina iki spalio 1 d. atsiimti 
išloštus daiktus Balfo piknike
V. Šimkaus krautuvėje, 2618
W. 71 st, tel. PR 8-4268. Kreip 
tis darbo valandomis ir atsineš 
ti savo biletus: A. Budris, J. 
Anukštis, A. Baleišienė, P. 
Skėrys, J. Kukeckis, J. Šakne
lė, J. Paškevičius, E. Morkus ar

j Norkus, Abromaitis, P. Jaku- 
baitis, Susi Paplauskas, K. Sta 
siulis, Mary Gunn, L. Zurlis, 
Dambros, M. Ostrauskas, R.

1 Krutulytė, L. Hartwell, J. Sula 
ir J. Grybinas.

X Rūta Radvilaitė ir Jonas 
Spurgiai rugsėjo 14 d Šv. Ber
nardo ligoninėje susilaukė ant
rosios dukrelės. Jie jau augina 
vyresniąją dukrelę Norą. Moti
na ir duktė jaučiasi gerai.

X Dr. Zigmas Rudaitis pa
aukojo 75 dol. Lietuvių Fondui, 
o dr. Julija Monstavičienė 10 
dol. Nors norima surinkti juo 
daugiau tūkstantininkų, tačiau 
ir mažesnės aukos yra bran
gios.

X “Sunku rinktis iš daug' 
pasako ne vienas, tačiau visi 
nori rinktis iš daug. Ke’ios de
šimtis televizijų, vokiškų radijo 
-patefono kombinacijų, radijų 
su laikrodžiais, FM ir tranzis
torinių — eilės pas Gradinską, 
2512 W. 47th St. FR 6-1998.

(sk.)
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X L. B. Marąuette Parko 
apylinkė šį sekmad., rūgs. 17 
d. apie 1 vai. p. p. išvažiuoja į 
T. Marijonų sodus — Claren- 
don Hills, III. Vietovė ant 83- 
čio kelio iir 63-čios g-vės san
kryžos Kviečiame Chicagos lie
tuvių visuomenę praleisti po
pietę gryname ore obuoliaujant, 
vaišinantis ir pramogaujant.

(Pr.)

Pirmasis pasaulinis karas su
naikino didėlę Austrijos - Veng 
rijos imperiją. Jos griuvėsiuose 
paliko tik maža Austrija, bet 
Amerikos prezidento Wilsono 
paskelbto tautų apsisprendimo 
principuose iškilo laisva Vengri 
ja, laisva Čekoslovakija, atga
vo laisvę kiti kraštai. Austri
jos - Vengrijos principą dabar 
sovietai siekia pritaikyti Vo
kietijai ,nors Vokietija ir viena
lytė tauta. Sovietai niekam ne
žada laisvės, bet siekia padidin
ti sovietinę vergų imperiją.

Koegzistencijos žodis, kuris 
tik truputį daugiau kaip prieš 
vienerius metus buvo kasdien 
minimas, kuris vėl buvo atsi
mintas po praėjusių metų Ame
rikos prezidento rinkimų, šian
dien nutilęs ir pamirštas. Betgi 
nereikia užmiršti, kad koegzis
tencijos šalininkai Anglijoje ir 
Amerikoje nėra dingę, tik nu
tilę, kai sovietų Nikitos Chruš
čevo naujai pradėta terorine 
politika privertė Ameriką imtis 
didelių atsargumo priemonių. 
Koegzistencijos mintis bus ga- 

Toliau, prelegentas ryškino' lutinai palaidota arba ji naujai 
dar vieną velionies būdo savy- iškils dar didesniame pavojin- 
bę, būtent, humorą. Lietuvis ] 
visada esąs rimtas. Tai pada
riusi dalinai žiauroka gamta ir 
tautinis tragizmas, kada lietu
vis visados turėjęs dairytis, iš 
kurios pusės reikės nuo priešo 
gintis. Todėl lietuviuose esą dau 
giau Bethoveniško rimtumo, o 
ne Mozartiško giedrumo. Tik
ras linksmumas retai užtinka
mas ir literatūroje. Tačiau esa
ma ir kai kurių išimčių: aukš
taičiai ir dzūkai kiek linksmes
ni. Tumas-Vaižgantas ir Pakš
tas — abu aukštaičiai. Prof. 
K. Fakštas esąs anglo Chester- 
tono brolis dvynis Lietuvoje. 
Jeigu humorą laikytumėm nei
giama savybe, tai Pakštą, esą, 
reikėtų pasmerkti ištisai, o jei 
jį laikome teigiama savybe, tai 
velionis buvo perdėm krikščio
nis, nes krikščionybė yra džiaug 
smas .todėl krikščionis negali 
nusiminti.

“MANO LAIKRODIS SUSTOJO”

Prof. dr. K. Pakšto mirties metinių minėjimas

Ateitininkų Sendraugių Chi
cagos skyriaus valdybos rūpes
čiu rugsėjo 10 d. Jaunimo Cent 
re, Chicagoje, įvyko a. a. prof. 
dr. K. Pakšto mirties metinių 
minėjimas. Apie velionį paskai
tą skaitė jo artimas draugas, 
kartu profesoriavęs Vytauto Di 
džiojo universitete, prof. dr. J. 
Eretas. Susirinkusiems buvo la
bai maloni proga išklausyti gi
liai turiningos, gražiai perteik
tos ir labai įdomios paskaitos.

Prelegentas savo akademinė
je paskaitoje iškėlė a. a. prof. 
dr. K. Pakšto pagrindines būdo 
savybes, kurios jį padariusios 
vadu, nes vadai gimstą Dievo 
Apvaizdos duoti, o ne balsavi
mų ar rinkimų keliu pastatyti. 
Prof. dr. J. Eretas, nenorėda
mas sudaryti visų velionies bū
do savybių katalogo, paryškino 
jų kelias, kaip: dvasinis laku
mas, vizionieriškas ateities pra- 
matymas, humoras, minties 
sparnuotumas, tolerancija.

Pakšto pramatymai
Lietuviai — ūkininkų tauta, 

todėl lėti, nerangūs, kaip ir visi 
pasaulio ūkininkai. Jie prisirišę 
prie žemės, lyg būtų šaknis į ją 
įleidę. Prof. K. Pakštas Dievo 
duotas Lietuvai, kad atsvertų 

’ tą statiškumą, skatintų didesnį 
i tautos pažangumą, išlaisvintų 
iją i špasyvaus sustingimo. Sa
vo toli pramatančia vizija ve
lionis siūlęs steigti vadų kole
giją, įvesti kultūrinę autonomi
ją, išimant mokyklų klausimą 
iš politinių partijų programų, 
sosrinę perkelti prie jūros, steig 
ti atsarginę Lietuvą, 1939 me
tais išvežti iš Lietuvos aukso 
fondą ir įvairias kultūrines ver
tybes vakarų Europon apsau
ga- ir kt. Visais šiais atvejais 
tuo laiku 
tastu.

Tačiau 
prof. K. 
fantastas. Juk ir anglų Chur
chill, toks pat fantastas, buvęs 
niekeno nepripažintas. Vienok 
tas fantastas sunkiu metu išve
dęs ne tik Angliją, bet ir visą 
laisvą pasaulį iš didžiausio pa
vojaus.

buvęs išvadintas fan

gaila, kad tik vienas 
Pakštas buvęs toks

I

žodžio valdymas

i gurne, kai netolimoje ateityje 
bus sprendžiamas Berlyno ir 
visos Vokietijos likimas.

Paskutiniuoju metu Nikita 
Chruščevas kiekvienoje kalbo
je išdidžiai pabrėžia taikos bū
tinumą, kurią jis pats griau
na, bet kartu pagrasina Vaka
rams jų sunaikinimu. Atominių 
sprogdinimų atnaujinimas rodo, 
jog veiksmai remia ne taikos 
šūkius, bet grasinimus. Vaka
rai naująją Chruščevo politiką 
pavadino taikliu vardu — tero
ro politika. Jėgos demonstravi- j 
mu ir grasinimais sovietai sie
kia dar labiau nuo Vakarų ati
tolinti neutraliuosius ir mažuo
sius Amerikos sąjungininkus 
Europoje.

Visą pokario laikotarpį sovie
tai išlaikė propagandinę pirme-

i

teris, todėl jo kalbos tokios di
namiškos.

Prelegentas iškėlė ir dar vie
ną Pakšto būdo savybę — kal
bos sparnuotumą, mokėjimą sa
vo mintis, kaip anglai sako, par 
duoti. Kaip prof. Dovydaitis, 
būdamas kilęs iš kaimo, savo 
idėjas mokėjęs perduoti dide
liuose atlaiduose, šventoriuje di 
delei miniai žmonių, kaip prof. 
Šalkauskis, atstovaująs labiau 
miestą, įkopęs į tokias minties 
aukštumas, kur kitiems pasikel
ti buvę sunku, kalbėjęs ir gal-

i vojęs daugiau ideogramomis, 
kur jo kalba buvusi filosofiško 
kadro kalba, tačiau ji neturė
jusi sparnų. Prof. K. Pakštas 
turėjęs ir minties gilumą, ir žo
džio sparnus. Jo kalbos lengvai 
aplėkdavusios visą Lietuvą. 
Kas vokiečiams Nietzsche, pran 

i cūzams Elliot, tas lietuviams 
Pakštas. Velionies šūkiai: “Vei
du į jūrą”, “Pasigaminkim in
teligentų ir eksportui”, “Pasu- 

• kim savo laikrodį 100 metų pir
myn” ir kt. tokie sugestyvūs, 
kad jų idėjos deginte įdegina
mos į žmonių širdis. Prof. Pakš 
tas buvęs veiksmažodžių meis-

, Mechaniškas astronautas, kurį amerikiečiai paleidę apie žemę sugrą- 
' žino, vežamas ištirti. Tai labai artimas žingsnis į astronauto paleidimą 
i apie žemę, kurio paleidimo data bus netrukus paskelbta. (UPI)

Pakšto tolerantiškumas

nybę. Ji itin didelę sėkmę turė
jo naujųjų nepriklausomybes 
gavusių valstybių tarpe Azijoj 
ir Afrikoj. Amerika buvo nu
stebinta, kai prieš pusantros 
savaitės vadinamų neutraliųjų 
valstybių konferencijos Jugos
lavijoj išvakarėse sovietai at
naujino atominius sprogdini
mus. Daug kartų Chruščevas 
išdidžiai buvo pabrėžęs, jog so
vietai niekada pirmieji neatnau
jins atominių sprogdinimų. ■ 
Washingtone manyta, jog po 
tokių įvykių sovietai praras pro 
pagandinę pirmenybę Vakarams 
neutraliųjų tarpe. Bet apsirik
ta. Neutralieji nepasmerkė so
vietų, kaip būtų pasmerkę A- 
meriką, jei ji pirmoji būtų at
naujinusi atominius bandymus. 
Tik Indijos Nehru ir Jungtinės 
Arabų Respublikos Nasseris iš
reiškė nepasitenkinimą ir paju
to pavojų, kai visi kiti tylėjo. 
Neutralieji nenori erzinti sovie
tų. Jie dabartinę krizę pavadi
no labai pavojinga, bet vengė 
pasakyti, kad ją režisavo sovie
tai. Jie patarė Vakarams neuž
merkti akių, jog jau egzistuoja 
dvi Vokietijos. Neutraliųjų įga
liotinis Nehru Maskvoje kartu 
su Chruščevu sutarė reikalauti 
Chruščevo - Kennedy susitiki
mo. Betgi tai. tik tas pats, ko 
reikalauja Chruščevas savo vie
no vardu — naujų konferenci
jų, Berlyno pavertimo laisvu 
miestu, Vokietijos klausimo iš
sprendimo ir dviejų Vokietijų 
pripažinimo. Konkrečiai — Vo
kietijos sunaikinimo ne tik so
vietinėmis, bet ir vakariečių ran 
komis.

Tolerancija kitam žmogui ir 
jo atstovaujamai minčiai buvu
si dar viena velionies būdo sa
vybė. Velionis buvo giliai įsitiki 
nęs katalikas, krikščionis demo
kratas, plačių pažiūrų žmogus. 
Jis nebuvęs fanatikas ar parti
jos agitatorius, o savo idėjų 
džentelmeniškas perteikėjas, 
nes kas esąs amžinų idėjų ne
šiotojas, jas turįs džentelmeniš
kai pateikti. Žmogus žmogui 
brolis, bet ne vilkas.

Prof. K. Pakšto ištarti žo
džiai paskutinio Ateitininkų 50 
metų jubilėjaus kongreso va
karienės metu “Mano laikrodis 
sustojo”, šiurpu sukrėtė visus, 
nes atrodė, kaip galėsime gy- 

! venti be Pakšto. Kai velionis 
buvo gyvas, nors jo nematėme, 
bet jautėme, kad jis yra. Nuos
tolis didelis, tačiau žiūrėkime į 
tą nuostolį Dievo Apvaizdos a- 
kimis. 50 metų ateitininkiškos 
veiklos paženklina galą kovos 
prieš pozityvizmą, liberalizmą. 
Tą kovą mes laimėjome vado
vaujant Dovydaičiui, Šalkaus
kiui, Pakštui. Šiam laikotarpyje 
įvyko tas, ką prof. K. Pakštas 
sakęs: “Mes perkelsime Lietuvą 
iš Azijos Europon”.

Komunizmo grėsmė visam pa 
šauliui atidengia naujus rung
tynių laukus. Ateitininkų 50 me 
tų jubilėjus — pradžia naujos 
epochos. Prof. Pakšto mirtis 
simboliška. Todėl pasitelkime 
prof. K. Pakšto dvasią naujai 
epochai ir naujoms kovoms. Rū 
pestingai dabartinių vadų per
kelti į šį kontinentą, gyvenki
me su ta pačia ateitininkiškų 
idėjų nuotaika kaip Zitiečių ar 
Ateitininkų salėje Kaune. Ne
statykime baimingo klausimo, iš 
kur gausime naujų Dovydaičių, 
Šalkauskiu, Pakštų. Dievo Ap
vaizda juos duos. Anot prof. dr. 
J. Ereto, jis juos jau savo aki
mis matęs. Naujas Pakštas jau 
gimęs, tik jojo vardo nežinąs. 
Todėl išsiskirstykime iš šio mi
nėjimo linksmi, — baigė savo 
paskaitą gerbiamasis prelegen
tas. Antanas Repšys

i

Roy Jacobsen ant automobilio 
pastatė pašto dėžutę, j kurią ren- 
ka taikos atvirukus. Su šia dėže 
važiuosiąs per visą pasaulį, ir kai 
dėžę pripildys, ją nugabens j 
Jungtines Tautas. (UPI)

Ateistinio agitatoriaus 

vargai

Lietuvoje ateizmo propagan
dą skleidžia vad. politinių ir 
mokslinių žinių skleidimo dr-ja 
ir jos narys V. Lauraitis “Tie
sos” 206 n-ry nusiskundė savo 
sunku darbu, vykdomu jau 12 m. 
Prieš porą metų nuvykęs į Ma
žeikių raj. “Pirmyn” kolchozą, 
jis laukininkystės brigadoje 

i skaitęs paskaitą “Ką sako mok 
slas apie pragarą ir dangų”, 

į Kolchoze esant bažnyčiai, agi
tatorius sekmadienį stebėjęs, 
kaip į bažnyčią patraukė “bū
rys vyrų ir moterų”. Vėliau jis 
paklausęs iš bažnyčios grįžusią

>

Atnaujindami atominius ban
dymus sovietai pramatė, jog 
neutralieji jų nepasmerks, dėl 
to nepereis į Amerikos pusę ir 
į Europos reikalus nesikiš, ly
giai, kaip gerai žinojo, jog pir
mykšte propaganda laisvojo pa
saulio neįtikins. Tokioje situa
cijoje rado, jog jėga paremta I sen^vą ,moterį’ ką * įėjusi 
terorinė politika yra jiems nau- P61” kunigo pamokslą. Atsaky- 
dingesnė už pirmykštę propa- mas ^uvo- Kolūkinis turtas
gandą, nors ir atnešusią daug ~’ra bendras, todėl galima pa- 
laimėjimų.

Sovietų sukeltoji Berlyno kri
zė nėra tik Berlyno krizė. Pa
vergti laisvuosius vakarinio Ber 
lyno gyventojus nėra sovietų 
pagrindinis tikslas. Berlynas so 
vietams tėra tik priemonė spaus 
ti Vakarus pripažinti Vokieti- 

j jos suskaldymą ir esamą padėtį 
Rytų ir Vidurio Europoje. Kon 
ferencijos, kurios gal netolimo
je ateityje bus dėl Berlyno, bus 
likiminės ne tik Berlynui, liki- 
minės ne tik Vokietijos ateičiai, 
bet likiminės visiems paverg
tiesiems. Nors Berlyne žvangi
nami ginklai, bet karo grėsmė 

Į yra nepalyginamai mažesnė, ko
kia grėsmė gali susitelkti kon

sisavinti dalį gerybių ir Dievas 
nebaus...” Ir per susirinkimą 
kolchozininkai sumišusiam agi
tatoriui statę klausimą — ar iš 
kolchozo vogti nuodėmė? Kita
me kolchoze tas agitatorius— 
ateizmo skleidėjas kalbėdamas 
apie kunigus daug vietos sky
ręs prel. K. Olšauskui, tačiau 

I atsistojęs kolchozininkas taręs, 
kad svečias netiesą kalbąs. Da
bar agitatoriui jau paaiškėjo, 
kad kalbant ateistinėmis temo
mis Lietuvoje reikia iš anksto 
susipažinti su klausytojais ir 
būtinai susirinkusius įvelti į 
ginčus, be to, reikia naudoti 
ir liaudies humorą ir iš viso tie 
pareigūnai privalą “rimtai ir 
daug dirbti”. (E.)
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