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Jungi. Amerikos Valstybių Kongresas ir užsieniai
Šaltasis karas namie:

AMERIKA DAVĖ UŽSIENIAM PAGALBOS 
ARTI 100 BILIJONU DOLERIU

Prieš tos pagalbos davimą Kongresas kasmet vis labiau šiaušiasi. Ypačiai aštriai pasisakė šiais 
metais. Tačiau po trumpai trukusio maišto prieš vyriausybės pasiūlytas sumas Kongresas kapitu

liavo ir paskyrė veik tiek,, kiek vyriausybė norėjo. Kodėl?

Kongresas sutarė naujiem me 
tam 4.672 bilijonus dolerių už
sieniam pagalbos. Tai jau ma
žiau nei 1961, kuriem buvo skir
ta 6.1 bilijonai. Daugiausia 1961 
gavo Indija — 615 mil., toliau 
Korėja 553, nae. Kinija 326, 
Pakistanas 292, Ispanija 252, 
Vietnamas 245, Brazilija 232. 
Jugoslavija gavo 162, Lenkija 
142 milijonus.

Kongrese protestai labiau
siai kilo prieš pinigus Indijai, 
Jugoslavijai ir Lenkijai. Moty
vas: Amerikos pinigų pylimas 
tiem kraštam nepasiteisino — 
tie kraštai vis labiau linksta j 
Maskvą, ir Amerikos pinigai jų 
nuo to nesulaiko; nesulaiko net 
labiausiai vyriausybės patikimi 
ten paskirti atstovai (Kennanas 
— Jugoslavijoje, Galbraithas — 
Indijoje); Brazilija pasisuko 
Maskvos link ir dar konfiskavo 
Amerikos piliečių turtą...

Kongresas, pasipiktinimo ir 
šventos rūstybės pagautas, nu
tarė tiem kraštam neduoti ar 
bent sumažinti. Tačiau po aud
ringų vyriausybės protestų ir 
pasikalbėjimų su partijų lyde
riais rastas tariamas kompromi 
sas — pavesti pinigų davimą 
ar nedavimą prezidento nuožiū
rai. Tai buvo vyriausybės lai
mėjimas prieš Kongresą.

Kodėl Kongresas tuo klausi
mu “nusileido”? Kongresas bu
vo suinteresuotas nusileisti. 
Tarp daugelio iškalbingų ir iš
kalbėtų argumentų buvo itin 
stiprus mažiau kalbėtas argu
mentas, į kurį atkreipia dėme
sį žurnalas U.S. News ir World 
Report. Esą apie 80 procentų iš 
tų užsieniam skirtų bilijonų do
lerių išleidžiami ir lieka pačioje 
Amerikoje. Tai sudaro apie 12 
procentų viso Amerikos ekspor 
to ir duoda darbo pačioje Ame
rikoje 700,000 žmonių. Likvi
duoti užsienio pagalbą — reikš
tų likviduoti gausius užsakymus 
Amerikos firmom, likviduoti a
nam skaičiui žmonių darbą, lik- Amerika neturi savo vaikam mo | 
viduoti maisto gaminių pertek-i kyklų; protestuoja prieš pinigų
liaus suvartojimą.

Pvz. 1961 m. buvo skirta 4.4
bilijonai ūkinės ir 1.7 karinės 
pagalbos. Ūkinės pagalbos rei
kalui iš Amerikos buvo išgaben 
ta žemės ūkio gaminių už 2.3 
bilijonus. Jei ne užsienio pagal
ba, tie gaminiai būtų likę sande

KALENDORIUS

Rugpiūčio 4 d.: šv. Dominin
kas, Smilgė.

Rugpiūčio 5 d.: VIII sekm. 
po Sekminių, Rimtas.

Rugpiūčio 6 d.: V. Jėzaus At
simainymas, Daiva, Lengvė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 80 laipsnių; rytoj — vė
siau.

Saulė teka 5:47, leidžias 8:06.

liuose. Už 700 milijonų buvo 
išgabenta kitų Amerikos gami
nių, ir 300 milijonų išėjo taip 
amerikiečiam kaip atlyginimas 
už patarnavimus. Karinės pa
galbos reikalui išėjo 1.5 bilijo
nai už lėktuvus, tankus, karo 
medžiagą, kuriuos gamina A- 
merikos fabrikai.

Kada departamentas ateina į 
Kongreso komisiją su duomeni
mis, kad nuo 1946 ligi 1961 iš
ėjo užsienio pagalbai 90.5 bili
jonai, bet iš jų 80-85 procentai 
liko pačioje Amerikoje, prieš 
tokius argumentus sunku Kon
gresui nekapituliuoti. Amerikos 
ūkinis interesas nusveria prieš 
pasipiktinimo ir rūstybės sent- 
timentus, kurie sukyla Kongrese 
dėl komunizmo stiprinimo Ame
rikos pinigais.

Argumentai dar įtikinamiau 
prakalbą į Kongreso narius, kai 
jie paliečia atskirų Kongreso 
narių atstovaujamų valstybių in 
teresus. Antai, per pirmus ke
turis 1962 mėnesius iš užsieniui 
skirtų sumų Amerikos firmom 
sumokėta 76,690,495 dol. Užsa
kymų gauna veik kiekviena vai 
stybė. Pvz. per 8 metus New 
Yorko valstybės firmos gavo 
užsakymų daugiausia — už 2.6 
bilijonus, Texas — 488 milijo
nus, Kalifornija — 269, Penn- 
sylvanija — 153, Illinois — 121. 
Iš 50 valstybių užsakymus bu
vo gavusios 44.

Beveik kiekvienas Kongreso 
narys dlaros suinteresuotas, kad 
jo atstovaujama valstybė gau
tų užsakymų. Toki užsakymai 
reiškia, kad jis tinkamai gina 
savo valstybės interesus ir dėl 
to laimi balsuotojų pasitikėji
mą.

Išeina pusiau paradoksas — 
Kongreso nariai nuoširdžiai pro 
testuoja prieš pinigų metimą 
užsieniam, kurie už tai pasiro
do nedėkingi, ciniškai pasity
čioja, metimą užsieniam, kada

davimą tiem, kurie priešinasi 
Amerikos politikai. Toki pro
testai sutinka su balsuoto
jų nuoširdžiu pasipiktinimu. Ta 
čiau kai reikia patiem balsuoti 
ir klausimą spręsti, sentimentas 
turi užleisti vietą interesui: an-

Pulk. Emily Goriman, nauja JAV 
moterų armijos dalinių direktorė.

tai, senate paramos įstatymas 
buvo priimtas 56:27, atstovų 
rūmuose 221:162.'Ir suma, ku
rios vyriausybė prašė, tebuvo 
sumažinta tik 206.5 milijonais.

Prezidentas įstatymą jau pa
sirašė. J. B.

Naujame poste
VATIKANAS. — Popiežius 

Jonas XXIII užvakar paskyrė 
kardinolą Gustavą Testą, 75 me 
tų, Rytų Bažnyčios kongregaci
jos sekretorium. Jis pakeičia 
mirusį kardinolą G. A. Coussą.

Tshombę Šveicarijoje
ELIZABETHVILLE, Kongas. 

— Katangos provincijos prezi
dentas Tshombę užvakar išskri
do lėktuvu į Genevą, Šveicari- 

gydytis.

JAV pagalba 
Filipinam

MANILA. — Jungtinės Ame
rikos Valstybės pagelbės Fili
pinų vyriausybei išvystyti ke
turias vidurio Luzono provinci
jas. Bus kontroliuojami potvy
niai, dideli pelkynai paversti 
ežeru, parūpintos elektros jė
gainės.

— Washingtone kalbama, 
kad Amerika parduosianti In
dijai atomu varomą elektrinę 
jėgainę.

— Kubos grafikos paroda. 
Vilniaus dailės muziejuje buvo 
Kubos grafikos paroda (nuo 
liepos 10 d. iki rugpiūčio mėn.). 
Parodyta daugiau kaip 100 ku
biečių darbų. Paroda pavergton 
Lietuvon keliavo per Maskvą, 
Leningradą, Taliną.

Trumpai iš visur
— Numatyta pavergtoje Lie

tuvoje šiemet pereiti prie visuo
tinio aštuonmečio mokymo, Kai 
rugsėjo 1 d. Lietuvoje prasi
dės naujieji mokslo metai, tai, 
pagal Vilniaus radijo apskaičia
vimus, į vidurines ir pradžios 
mokyklas atesią 452,000 vaikų. 
Kartu su vakarinių mokyklų mo 
kiniais, Lietuvoje būtų daugiau 
kaip pusė milijono moksleivių. 
Šiemet numatyta pereiti prie 
visuotinio aštuonmečio moky
mo.

— Sovietų diktatorius Chruš
čiovas vakar pareiškė, kad So
vietų Sąjungai reikia maisto, 
drabužių ir butų, bet taipgi gin 
kių savo krašto saugumui. To
liau jis pasakė: tada galėsime 
gerai gyventi. Sąjungininkai y- 
ra kaip seni ožiai, bet geriau 
gyventi su ožiais ir pakęsti jų 
kvapą (smarvę), negu eiti su 
jais į karą.

Alžiriečhj vadai Alžire pasikeitė nuomonėmis, kaip suvesti dvi 
partijas kartu. Kairėje yra vicepremjeras Belkacem Krim, atsto
vaująs premjerą Ben Kheddą, šalia jo yra vicepremjeras Maho
metas Boudiaf, kolega. Dešinėje yra Mahometas Khider, atsto
vaująs atsiskyręs nuo centro valdžios vicepremjeras Ben Bella. 
Kheddos pagalbininkai nusileido Ben Bellos atstovui, kad iki par
lamento rinkimų ,Alžirijai vadovautų septynių narių “politinis 
biuras”, sudarytas iš Ben Bellos šalininkų. (UPI)

Filipinai išvarė milijonierių
Buvęs JAV karys suimtas dėl kyšininkystės, mokesčių 

išsisukinėjimo

MANILA. — Prezidentas Dio
sdado Macapagal vakar įsakė 
areštuoti ir deportuoti iš Fili
pinų amerikietį milijonierių 
Harry Stonehill ir jo verslo 
bendradarbį Robert Brooks.

Stonehill yra JAV armijos ve 
teranas, pasilikęs Filipinuose po 

i II Pasaulinio karo ir sukūrė fi
nansinę imperiją, daugiausia ta
bako srityje.

Jis esąs įsivėlęs į valdžios pa
reigūnų kyšininkystę, mokesčių 
(taksų) vengimą ir į neteisėtas 
finansines transakcijas.

Filipinų parlamento geros vy 
riausybės komitetas vakar jį 
pakvietė atsakyti į klausimus 
apie pranešimus, kad vienuoli-

James M. Gaviu, JAV ambasa
dorius Prancūzijoje, pasitraukia 
iš šio posto. (UPI)

— Pavergtos Lietuvos daili
ninkai lankosi po kolchozus, į- 
mones. Prof. A. Gudaičio vado
vaujama Vilniaus dailės institu
to tapybos katedros studentų 
grupė lankėsi VRES statyboje 
Vienoje, vėliau Klaipėdoje, Rus 
nėję, susipažino su žvejų gyve
nimu, laivų remontu, o monu- 
mentalistai vyks susipažinti su 
senovinėmis freskomis į Nov
gorodą, Pskovą, Leningradą.

— Lenkija turi naują vice
premjerą. Pranciszek Waniolka, 
sunkiosios pramonės ministeris, 
nominuotas lenkų komunistinės 
vyriausybės vicepremjeru. Len
kija turi penkis vicepremjurus. 
Lenkų spaudos agentūra nepra 
nešė, ar Waniolka pakeičia vie
ną iš jų ar tampa šeštu vice
premjeru.

— Korėjos karinis režimas 
sustiprino spaudos cenzūrą.

kai atstovų Stonehill “apmokė
jęs algas”.

*
Teisingumo sekretorius Juan 

R. Liwag praėjusį mėnesį teigė, 
jog kai kurie vyriausybės pa
reigūnai yra apmokami Stone- 
hillo.

Lėktuvai į Sovietų ir 
pavergtos Lietuvos1 

miestus
VILNIUS, pavergta Lietuva. 

— Pagal Lietuvoje liepos 18 d. 
paskelbtą Vilniaus aero uosto 
tvarkaraštį, lėktuvai iš Vilniaus 
į Maskvą skrenda kasdien du 
kartu, į Minską keturias dienas 
savaitėje, į Kijevą kasdien, be 
to, dar paskiromis savaitės die
nomis į Charkovą, Smolenską,

Jungtinės Amerikos Valstybės keičiančios 
savo politiką Prancūzijos atžvilgiu

Gali padėti atominės jėgos pažangoje
PARYŽIUS. — Kennedžio vy neteikiant tų įtaisų, kurie jau 

yra duodami Vakarų Vokieti
jai, Belgijai, Olandijai ir kitiems 
Šiaurės Atlanto sąjungos (Na
to) kraštams.

Iš kitos pusės, Prancūzija su
tiko iš JAV metų bėgyje pirkti 
60,000 tonų akmens anglių. Ank 
stybesniais metais JAV buvo di 
džiausiąs Prancūzijos aprūpinto 
jas akmens anglimis, tačiau ke- 
leriais paskutiniais metais vis 
smarkiai didėjo anglių. įvežimas 
iš Rusijos.

Nors tie du dalykai nerišami, 
tačiau jie parodo, kad ir Jung
tinės Amerikos Valstybės, ir 
Prancūzija turi daug sričių bend 
ram sutarimui. Abudu tie da
lykai atėjo dėka pastangų JAV 
ambasadoriaus James M. Gav- 
ino, kurio atsistatydinimas pas
kelbtas trečiadienį. Iki šiol JAV 
vis nesidalino su Prancūzija a- 
tominiams ginklams gabenti 
žmogaus vairuojamų lėktuvų pa 
slaptimis. Kennedy, kaip ir Ei- 
senhoweris, vis laikėsi Unijos 
— dėti visas pastangas,, kad 
atominiai ginklai nesiplatintų 
po įvairias valstybes.

Apie tai pranešdamas “Sun

riausybė padarė mažą, bet reikš 
mingą pakeitimą savo ligšioli
nėje kietoje politikoje — “nepa
dėti Prancūzijai” — prezidento 
de Gaulle pastangose sukurti 
nepriklausomą atominę smogia
mąją jėgą.

Kaip skelbia “Sun Times” 
(rugpiūčio 2 d.) Paryžiaus ko
respondentas Don Cook, patir
ta, jog Jungtinės Amerikos Vai 
stybės nusprendusios peržiūrė
ti ligšiolinę savo liniją ir palikti 
Prancūzijai “žalią šviesą” pas
tangose pasinaudoti JAV tech
niškomis paslaptimis ir infor
macijomis kas liečia pilotų val
domus lėktuvus atominiams gin 
klams.

Šis nuosprendis prancūzams 
atidaro duris įsigyti įtaisą, ku
ris lėktuvą paverčia žmogaus 
kontroliuojama atomine raketa. 
Ateitis parodys, kiek Prancū
zija pasinaudos tomis galimy
bėmis, duodama amerikiečiams 
užsakymus. Tačiau Baltieji Rū
mai ir Pentagonas, matyt, įsi
tikino, kad nebūtų gerai laiky
tis taip griežtos neigiamos li
nijos Prancūzijos atžvilgiu, jai

Izraelio lėktuvas nepriėmė 
šnipo Sobleno

Laukiama Izraelio galutinio sprendimo
LONDONAS. — Britanijos Britų vidaus sekretorius pra- 

vyriausybė vakar įsakė Izraelio nešė, kad Soblen dar palieka- 
E1 Al oro linijai paimti Sovie- mas Londono kalėjime, gal būt, 
tų Sąjungos šnipą dr. Robertą ! iki pirmadienio; laukiama Iz-
Sobleną į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Du JAV maršalai 
buvo pasiruošę lydėti pabėgėlį 
šnipą į Ameriką, kur jis turi 
kalėjime atlikti bausmę iki gy
vos galvos dėl šnipinėjimo.

Izraelio vyriausybė pareiškė 
protestą Britų vyriausybės rei
kalavimui, kad Soblen būtų ve
žamas izraelitų lėktuvu į Ame
riką. Izraelio oro linija atsi
sakė vežti šnipą.

Naujausios 
žinios

— Alžiriečių vicepremjeras 
Ben Bella vakar iš Orano at
vyko į Alžirą, Alžirijoje.

— JAV ambasadorius Arthur 
Bean grįžo į Genevą, Šveicari
joje, su naujais atominio nusi
ginklavimo pasiūlymais, bet vis 
tiek JAV reikalaus kai kurių 
kontrolių nusiginklavimo srity
je.

— Britanija ir Europos Eko
nominės Bendruomenės (Bendro 
sios Rinkos) atstovai Briusely- 

tris kartus per savaitę, į Odesą je tariasi, kaip traktuoti Angli- 
kasdien, į Dniepropetrovską, jos pirkinius iš jos bendruome-

Bonna paneigė
BONNA. — Vakarų Vokieti

jos vyriausybė paneigė praneši
mus, jog ji oficialiai gelbstinti 
Egyptui pasigaminti raketų ir 
kitų ginklų.

Krasnodarą ir Soči — kartą per 
keturias dienas, į Lvovą kasdien 
po vieną kartą, į Leningradą 
keturias dienas per savaitę, į 
Varšuvą tik kartą savaitėje, į 
Rygą kasdien.

Lėktuvai į Maskvą skrenda 
kasdien ir iš Kauno. Iš Vilniaus 
susisiekimas su Lietuvos mies
tais atrodo taip: Į Kauną kas
dien po 4 kartus, į Klaipėdą kas 
dien po 6 kartus, į Šaulius, Ro
kiškį, Kupiškį, Druskininkus — 
kasdien po du kartus. (E.)

raelio galutinio apsisprendimo 
dėl Sobleno atvežimo į Ameri
ką.

nės (commonwealtho), jei Bri
tanija įstotų į šią organizaciją.

— Julius Nyerere, 39 metų, 
provakarietiškas vadas, kuris 
atsistatydino kaip premjeras po 
septynių savaičių Tanganykos 
nepriklausomybės, pranešė už
vakar, jog jis kandidatuos į pre 
zidentus sekantį lapkričio mėne
si-

Nyerere, katalikas, buvęs mo 
kytojas, Zanaki genties vadas, 
nuvedė'savo kraštą į nepriklau
somybę.

Times” korespondentas pastebi, 
kad šis JAV linijos pakeitimas 
turi ir savotišką atspalvį: ame
rikiečiai įsitikinę, kad atominių 
bombų siuntimas lėktuvais “iš
eina iš mados”; tam bus panau 
dotos raketos. Taigi, ateitis pri
klauso raketoms, ir tos rūšies 
lėktuvų paslapčių davimas pran 
cūzams faktinai tik sulėtinsiąs 
jų atominės galybės kūrimą...

Japonija pripažino
Peru vyriausybę

LIMA, PERU. — Japonija 
užvakar oficialiai pripažino Li
mos karinę vyriausybę. Jau 
trylika valstybių pripažino nau 
ją vyriausybę, kuri paėmė val
džią praėjusį mėnesį.

Dovana Kennedžiui 
WASHINGTONAS. — The

National Assn. of Colored Wo- 
men’s Clubs suteikė preziden
tui Kennedžiui varinį Abraomo 
Lincolno portretą.

— Jordanas siunčia karių mi
siją į Yemeną treniruoti Yeme
no armiją. Toje grupėje yra de

šimt jordaniečių karininkų.
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Worcester, Mass. rengiamos Naujosios Anglijos 

lietuvių sporto komandų rung
tynės, čia rengiami tradiciniai 
joninių laužai.

Statyba

Maironio parke naujos salės 
atidarymas

Rugpiūčio 10 -12 d. Worces- 
terio lietuvių visuomenė rengia 
nepapiastas iškilmes - Mairo- Didells ,rūkumas Maironlo'
nio parke naujai pastatytos sa- . buvQ nebuvlmas tlnka.
lės atidarymą. Tos iškilmes tam mos Tas klausimas jau
pa dar reikšmingesnės, kad sa- buv0 kelia.
lė pastatyta kaip tik Maironio vjs rasdavo (am
jubiliejiniais metais, kada visa |ų pramatantiems
lietuvių tauta stengiasi tuo asmenjms buvo aišku kad no- 
nprs paminėti savo didžiojo po- tlnkamai lilaik ti k
eto ir laisvės dainiaus sukakti.. relkali į tam tikri pagerinjraaii 
Maironio parkas yra laba. giau-1 reformos Praeitais metais ta. 
džiai surištas su sv. Kazimiero V() bendra ka|ba
parapijos Labdaringos draugijos ]dėta tinkamos salės
ir parko praeitimi. į „tatyha. Krinktas statybos ko-

į mite tas iš pirm. J. Štaro, na
rių: A. Kauševičiaus, V. Ma-

Mergaičių stovyklos dalyvės Putname prie Kalimos Madonos. (Nuotr. B. Kerbelienės)
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos, gavus 
prašymus.

e Redakcija dirba kasdien s 
8:30 — 5:30, šeštadieniais E 
8:30 — 12:00.

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

KAIP SUSTABDYTI ELGETAVIMĄ?
JONAS VAIČIŪNAS

ATVIRAS LAIŠKAS DR. V. BALČIŪNUI

Lietuviškoje bendruomenėje V. Vardys ruošia platų moks- nebūtų taip perkrauta prašy- 
įvykiai ir darbai eina paskui linj .veikalą, kurin bus sudėti mais, kai kada iki grasumo į- 

T . , , . , i v. „ ■ A rr , • vienas kitą nenutrūkstama gran ar ne dvylikos savo srityse spe- kyrinčiais, aukoti tokiam arki-Po I Pasaulinio karo, kai dar, cio V. otasio A. Zenkaus ir dine KiekvienaS| nors ir ma. cialiBtų įraipsniai. LB^eutro i tokiam svarbiam Mietuvįškam 
darbininkai nebuvo jokių sočia- J. ozoiaicio. Surinkti reikalin gausias, judėjimas surištas su valdyba duoda pradžią, bet kas reikalui. Redaktoriams nereikė-

Praeitis

linių draudimų apsaugoti ir, pra goms statybai lėšoms sudary-; didesnėmis ar mažesnėmis iš- bus toliau, kada leidinys parei 
ūžus epideminei influenzai, at- j tas statybos fondo komitetas laidomis. Tas išlaidas mes pa- kalaus keturių tūkstančių dole-
sirado be globos našlaičių, naš-, iš pirm. K. Adomavičiaus, ižd. ■ tys apmokame, nors neretai pa- irių, o gal net ir daugiau? Ar
lių ir senelių, buvo gyvas rei-i A. Keršienės, narių: J. Pipiro, 1 pykstame, jog iš mūsų buvo iš- laisvinimo veiksniai duos rei
kalas susirūpinti nelaimėn pa- S. Mačio, A. Kauševičiaus, J. trauktas doleris vienam ar ki- kiamus pinigus? Ar ir vėl pra
tekusių lietuvių labdarybės glo- Staro, V. Roževičiaus, A. Kuz- ’ tam tikslui, surištam su Lietu- sidės elgetavimas ir apeliavi-
ba. 1919 metais didelės energi
jos ir veiklus Sv. Kazimiero pa
rapijos klebonas kun. Jonas Ja- St. Šurkaus, J. Vaitkevičiūtės 
kaitis įsteigė Lietuvių Labda-i ir P. Alavošiaus. Salė pradėta 
ringą draugiją, kurios tikslas statyti praeitą pavasarį. Komi- 
buvo globoti našlaičius ir se- j teto rūpesčiu ir visuomenės pa
nelius, šelpti ligonius, bedar-, galba per trumpą laiką staty- 
biams surasti darbo, šalinti tau' bos darbai užbaigti ir rugpiūčio 
tiečių tarpe blogus palinkimus,! 12 d. vyksta iškilmingas jos 
kaip girtavimą, gembliavimą ir ' Eli d ar y mas. Statyba atsėjusį'

Naujoji sale Maironio parke Worcesteryje 

kt. Per trumpą laiką į Labdarin j 50,000 dolerių. Salėj tilps apie

micko, K. Kuzmickienės, V. Ži-1 vos laisvinimo ar lietuviškos mas į lietuviškas širdis ir kiše- 
džiūno, A. Parulio, A. Zenkaus, j kultūros puoselėjimo, lituanis- nes ?

tio švietimo reikalais. Lituanistinio švietimo reika-
Lietuvos vadavimo problema, ia*’ Kultūros Fondas, priešmo- 

savaime suprantama, yra mūsų kyklinao amžiaus vaikams lietu- 
visų pagrindinis tikslas. JAV-jviška literatura ir t. t. Viskas
ėse Lietuvai vaduoti Veiks-itas būtina’ mes Vlai žinome> kad 
niams, dažniausiai Altui, Vasa-1 būtina! Štai, ii vėl duokit pini- 
rio 16 proga visose lietuviškose į ^ran§ūs lietuviai!.. 
kolonijose renkamos aukos. Ar , Pereitais metais “Drauge” šių 
tų pinigų nepakanka, ar yra ki- eilučių autorius buvo paskelbęs 
tų priežasčių, čia ne mano rei-, straipsnelį, kaip pradinį siūly- 
kalas spręsti, tačiau ne vienas mą, generaliniam elgetavimui 
atvejis parodo, jog ir labai svar i sustabdyti. Buvau minėjęs, kad 
biems Lietuvos reprezentacijos , Lietuvių Bendruomenės dviejų 
reikalams (pvz. Lietuvos pavii- ■ dolerių metinis.solidarumo įna- 
jono rengimas tarptautinėje pa- , šas, mokamas visų aktyvių tau- 
rodoje) žaliukų stinga, nes jų tiečių, sugebėtų sukti bent di-

tų ieškoti laikraščių puslapiuo, 
se vietos aukojusių pavardėms. 
Užtektų tų didesnių geradarių, 
savo didesnėmis sumomis re
miančių vienokį ar kitokį pasi
reiškimą savanoriškai.

Ar nebūtų tada lietuviškos 
gimnazijos klausimas pastaty
tas ant daug realesnio pagrin
do, ir ar savų didesnių namų 
įsigijimas Chicągoje neatsisto
tų kitoje plotmėje? Tokių na
mų, kuriuose tilptų ir gimnazi
ja, ir archyvas, salė su visais 
priedais.

Konkretus siūlymas — kiek
vienas sumoka solidarumo mo
kestį. Antra: solidarumo mokės 
tis — vienas doleris nuo tūks
tančio pajamų. Šeimos mokes
tis sumažintas, kaip ir dabar 
yra. Jeigu savoje organizaci
joje ar draugijoje mokame daž 

inai 10-tinę metams, tai kodėl

gos draugijos veiklą įsijungė 
ne tik pavieni asmens, bet ir 
lietuviškos organizacijos. Drau
gija atliko didelį gailestingojo 
samariečio darbą, rengė įvairius 
parengimus, organizavo rinklia 
vas sudaryti reikiamų lėšų pa
šalpai. Draugijos labdarybės 
veikla simboliškai ir šiandien 
dar prisimenama Kalėdų šven
čių metu, kai draugijos valdy
ba atitinkamu raštu kreipiasi į 
visas lietuvių organizacijas au
kų sušelpti vargingesnes šeimas 
švenčių proga.

1922 metais to paties kun

riu pareikšti, jog mano: “gin
čas” buvo ir yra ne su gydy
tojais kaip tokiais, o su šiame 
krašte jau gerokai pragarsėju
sia savo antisocialia laikysena 
AMA politinio spaudimo orga
nizacija. Jos dabartine linija 
yra nepatenkinti ir didelė dalis 
amerikiečių gydytojų. Kol ta
čiau AMA atstovauja šio krašto 
gydytojams ir kalba jų vardu, 
tol ir jos vardu taikomi epitetai 
kliūva ir visiems gydytojams.

Šių eilučių autoriui teko kaip 
tik neseniai pasidžiaugti savo 
straipsnyje “Socialinis teisin
gumas laužia ledus Kanadoje”, 
tūpusiame “Drauge”, kad lie
tuviai gydytojai nežiūri per do
lerio ženklu pažymėtus akinius. 
Jūsų minėtas straipsnis pasižy
mi dar ir tuo, kad jame nė vie
nu žodžiu neužsimena apie AMA 
taip peršamą Kerr-Mills įsta
tymą.

Manau, kad Jūsų nutylėjimą 
galima laikyti sutikimu, kad šis 
įstatymas nėra ne vertas rim
tų diskusijų ir nevadintinas to
bulesniu už K-A. projektą.

Tenka vien sveikinti Jūsų po
zityvų pasisakymą šiuo dauge
liui mūsų tautiečių taip svarbiu 
klausimu ir tikėtis, kad daugu
ma lietuvių gydytojų sutinka 
su Jūsų mintimis.

šiais pastaraisiais, ypač tais, 
kurie beveik vieni stumia mū
sų kultūrinės veiklos vežimą, 
mes vien didžiuojamės ir visai 
nematome reikalo jų užgaulioti.

Su tikra pagarba,

Tadas Mickus, Los Angeles

Draugo dienraštyje liepos 21 
d. tilpo Jūsų teisingas ir objek
tyvus straipsnis, pavadintas 
“Mediciniškas pagalbos tieki-

, mas”, kuriame Jūs:
i 1. Pastatote kaipo pavyzdį 
' Šveicarijoje veikiantį valdžios 
j kontroliuojamą apdraudos pla- 
! ną;
į 2. Pareiškiate, kad King-An- 
derson įstatymo projektas ne
tobulas ir dėlto atmestinas;

3. Reiškiate nepasitenkinimą,
, kad lietuvių spauda beveik vien 
i balsiai šį projektą rėmė, ragi
no rašyti atstovams, o kai kurie 

. net užgaudinėjo gydytojus (T. 
Mickus — Paliesta gydytojų 
piniginė).

Yra tiesa, kad mūsų spaudo-1 
je palaikomas K - A projektas. I 
Taip pat yra tiesa, kad jis nė 
ra tobulas. Tačiau, nors ir nė
ra tobulas, šis projektas yra 

i gera pradžia teisingon pusėn, 
j Tos geros pradžios nenori Ame
rikos Gydytojų sąjunga, Draudi 
mo kompanijos ir didžiosios 
spaudos įvairiais “baubais” gas 

jdinami ir klaidinami kai kurie 
žmonės, kurių nuomonę ta spau- 

i da išimtinai formuoja.

Savo pateiktame pavyzdyje 
i apie socialinio medicinos drau- j dimo planą Šveicarijoje pakar
tojate kaip tik tai, kas nurodo
ma mūsų spaudos puslapiuose 
— kad toks turtingas ir puikus 
kraštas, kaip Amerika yra smar 
kiai atsilikęs nuo Vakarų Eu
ropos kraštų socialinio draudi
mo srityje. Jūsų nurodytas pla
nas yra puikus, patenkintų tas 
grupes žmonių, kuriems pagal
bos tikrai reikia ir tuo pačiu 
apsaugotų gydytojų teisingus 
interesus.

Kaip rašote, pagal tą planą 
gydytų, kol žmogus visai pas
veiksta, sergančiojo šeima gau
tų pinigų pragyvenimui ir, jei 
lieka žmogus invalidas, yra mo
kama pensija.

Tikrai puiku ,tik gaila, kad 
šį planą remia dr. V. Balčiūnas, 
o ne galingoji AMA organizaci
ja. Jei pastaroji tokį planą rem 
tų arba nors ir sutiktų pasvars
tyti, nebūtų jokio reikalo kelti 
senelių apdraudos reikalo spau 
doje ir netaptų tas klausimas 
svarbiausia tema ateinančiuose 
Amerikos rinkimuose.

Į jūsų nurodymą, kad T. Mic 
kus užgaudinėjo gydytojus, tu

, . . , . . .v, . „ .Lietuvių Bendruomenei, kurią
nėra gaunama iš vadavimo insti dėsnius pasireiskimus. Mažės-I , , • i .
tumiu, arba jei ir kiek paski. nės apimties darbai (klubų, , Vole”S' n°l« PrMlhM lai- 

draugijų) lengvai išnešami ant Sk^^ ^aX°_ išeivijos tautos dali
ju narių pečių be jokio elgeta
vimo.

Bet tai nebūtų viskas. Jei so
lidarumo įnašų mokestį pavyk
tų nustatyti pagal pajamų kie
kį, elgetavimas iš lietuuviškos
bendruomenės būtų išstumtas, kas visus metus netruk-
ir nereikėtų vieniems maldauti, Pra-šant paramos visiems
neretai be pasekmių, o kitiems bendriems reikalams, 

ruomenės Centro valdybos spar kelis kartus per metus krapš- ’ Laisvų profesijų žmonėms, 
nu. Bet tai tik atsiminimai. Dr. tyti pinigines. O mūsų spauda ! biznieriams, solidarumo mokes- 

[tis iš pirmo žvilgsnio atrodytų 
didokas, tačiau, jei jį mokės 
visi, iš jų nebūtų prašoma de
šimtinių ar šimtinių, kuriomis

tucijų, arba jei ir kiek paski 
riama, tai toli gražu nepakan
kama suma.

i Kur geras reprezentacinis 
1 mokslinis leidinys apie Lietu
vą? Tiesa, A. Nasvyčio reda
guota iš lietuvaitės Armonie- 
nės pergyvenimų Sibiro tremty
je knyga “Palik ašaras Mask
voje “buvo platinama susidariu
sio komiteto po Lietuvių Bend-

mi, besirūpinančiai visais lie
tuvybės reikalais, įskaitant ir 
politinį elementą neatiduoti ma
žą dalelę? Jau nekalbant apie 
tautinės pareigos atlikimą, 
mums patiems būtų ramiau, nie

500 asmenų. Iškilmių atidary
mo komitetą sudarė pirm. J.
Pipiras, vicepirm. V. židžiūnas 
ir K. Adomavičius, kiti paren- J,
gimo pareigūnai: V. Roževičius, I !Iestro Prirodymas, S vai. v, 
A. Parulis, J. Vaitkevičiūtė, S. sokia1' griežiant J. Drumsto or- 
Mačys ir O. Keršytė. Garbės
svečiais pakviesti prel. K. Va
sys, kun. J. Bakanas, kongres- 
manas Harold D. Donohue, Dis- i 
triet Attorney William T. Buck 
ley, Shrewsburio miesto virši
ninkas Richard D. Carney ir kt.

kestrui.

Salės atidarymo iškilmių pro 
grama: rugp. 10 d. 8 vai. v.

. šokiai, griežiant J. Drumsto or- J. Jakaičio akciniais pagrindais-ke^ui; rugp n d g yal r 
suorganizuota bendrovė prie , įki g va] y laisvag pa 
gražaus ežero, kurį indėnai va-1 žiūrėjimas ir atsilankiusių vai. 
dino Qumsigamondu, o dabar šinimag kaya beį užkandžiai

Rugpiūčio 12 d., sekmadienį, 
• 8:30 vai. pamaldos šv. Kazimie
ro bažnyčioj, 1 vai. oficialus 
salės atidarymas, 1:30 vai. po
būvis. Meninę programą pobū
vio metu atliks Meno Mėgėjų 
Ratelio choras, vedamas muz. 
J. Beinorio.

Shrevvsbury priemiesčio apsup 
to, už 18,000 dolerių nupirko 
7 akrų parką su trobesiais. Kun. 
J. Jakaičio sumanymu įgytas 
parkas pavadintas Maironio 
vardu. 1924 metais Maironio 
parkas perleistas Labdaringai 
draugijai, kuri buvo maniusi 
čia įsteigti senelių prieglaudą, 
bet negavusi iš miesto valdybos 
pritarimo, nuo sumanymo ture- 1 
jo atsisakyti. Maironio parkas j 
buvo įvairių lietuvių organiza- i 
cijų parengimų, išvykų, gegu-; 
žinių (piknikų) vieta. Nuo 1954 1 
metų Lietuvių Btendruomenės ■ 
Worcesterio apylinkės valdyba 
kasmet Maironio parke rengia 
tragiškųjų birželio įvykių pa
minėjimo proga protesto susirin i 
kimus prieš Lietuvos okupan- i 
tus, ypatingai buvęs gausus mi
tingas 1954 m., kai buvo atsi-, 
lankęs Laisvosios Europos Lie- i 
tuvių Komiteto pirm. Vae. Sidzi i 
kauskas. Nuo 1956 m. vyksta

4 vai. Liet. veteranų būgnų or-

Worcesterio ir plačios apylin
kės lietuvių visuomenė kviečia
ma kuo gausiau dalyvauti Mai 
ronio parke salės atidaryme ir Į sukaktis taip pat numatyta su- 
tuo paremti statybos darbus. ' rengti spalio mėn. Pr.

Iš Bendruomenės veiklos
Vietos LB apylinkės valdyba 

yra nusistačiusi spalio mėnesį j yra kamšomOg
išdaryti lietuviškom kultūros__________
mėnesiu. Tą mėnesį yra numa
čiusi surengti keletą, kultūrinių norima pasaulį atnau
parengimų Pinti Dievo veido šviesoje, ne-

Spalio 21 d. atvyksta į Wor- 'wikia iš 3° ~ reikia
cesterį Hartfordo Liet. Pil. Klu^6 Pasilikti. gyventi paprastą 
bo vaidintojų grupė su Fuldos |nepaprastu būdu: ju-
3 veiksmų komedija “Mokyk- detl Slauru £yvenimo keliu> lal' 
los draugai”. Rež. Vitalius žu- kant tarp tėvynės
kauskas ir Pasaullo> tarP žemės ir dan-

iki dabar “skylės” būdavo ir

Auto išlepimas

Bail. Antano Kūkštelės paro
da Worcesteryje rengiama spą- ■ 
lio mėnesį. Maironio šimto metų !

gaus, tarp savęs ir kito.
Dr. K. Cirtautas

Prezidentas Kennedy Baltųjų Rūmų vejoje sveikina 16-kos metų ketvertukę (iš kairės i dešinę): 
Mary Alice, Mary Loūise, Mary Catherine ir Mary Anne Fultz, kurios iš Milton, N. C., vizitavo 
valstybės galvą. (UPI)

PAJIEŠKOJIMAS
Agota Petkevičiūtė-Maleikienė, 

gyv. 2629 Elington Rd., Waping, 
Connecticut, , jieško VERONIKOS 
JOKŠAITĖS - MACAITIENĖS, ki-, 
lusios iš Barkių kim., Sudargo pa
rapijos, atvykusios j JAV po II-jo 
Pasaulinio karo?

DĖaiESIO !

KLAUSO IR REMIA 

Visi Pittsburgh’o lietuviai

Pijfsiiiirgh’o Lietuviu ! 
Kataliky Radijo Programą j

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS Rt GALINGOS |

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

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

Visais reikalais kreipkitgs šiuo ad 
resu: liithnanian Catholic Hour
Radio Station WLOA, Braddock.

Pennsylvania.

rugpjūčio ir rugsėjo mėn.
Jūs nesate įpareigoti ką. nors 

pirkti, tik atsineškite šį skelbimą.

VVESTERN AUTO SALES 
& SERVICE

4318 So. Western Avė.
Tek LA 3-1790

— D — Sav. Steponas ščerba

Trys su puse miliono praktikuoja šį 
pamalduma vien tik Amerikoje!

“ŠVENTOJI VALANDA NAKTIES
ADORACIJAI NAMUOSE”

Jeigu jautiesi visų apleistas, niekam nereikalingas 
arba neturi kur dėti laiko, nemiegi, pabandyk pra
leisti vieną valandą su Visatos Kūrėju

Lietuviu kalba knygelė tau daug padė"
Siusk 25e — 

DRAUGAS
4545 W. G3rd St Chicago 29, III.



Amerikos lietuvių talka

LIETUVOS LAISVINIMUI
Neskubėjome vertinti praė

jusią savaitę buvusio Ameri
kos Lietuvių Tarybos suvažia
vimo, nes iš mūsų korespon
dentų pateiktų žinių patys skai 
tytojai galėjo susidaryti vaiz
dą, kokios nuotaikos vyravo 
suvažiavime, ko jame siekta 
ir kas buvo pasiekta. Reporta
žuose buvo pabrėžta, kad su
važiavimas buvo ir vieningas 
ir darbiningas. Vienintelis jo 
siekimas — Lietuvos išlaisvi
nimas. Besirūpinant tais šian
dien pačiais svarbiausiais rei
kalais, suvažiavime padaryta 
daug, kad ateityje' jie eitų 
sklandžiau, vieningiau ir efek
tingiau.

Suvažiavime dalyvavo visi 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
centro nariai. Jų yra 34. Po 
septynis asmenis tarybon dele
guoja: Amerikos Lietuvių R.
K. Federacija, Amerikos Lie
tuvių Socialdemokratų sąjun
ga, Amerikos Lietuvių Tauti
nė sąjunga ir Amerikos Lie
tuvių Sandaros sąjunga; po 
tris — Lietuvių R. K. Susivie
nijimas Amerikoje ir Susivie
nijimas Lietuvių Amerikoje. 
Vadinas, ligšiol Alte buvo at
stovaujamos pagrindinės A- 
merikos lietuvių ideologinės 
grupės ir mūsų didžiausios 
fraternalinės organizacijos. Ap 
imtis vis tik plati, reprezen
tacija stipri ir įvairi. Pažymė
tina, kad ligšiolinės Amerkos 
Lietuvių Tarybon įeina visų mū 
sų “kartų” lietuviai: “senieji”, 
Amerikoje gimusieji ir tremti
niai. Pavyzdžiui, Lietuvių R.
K. Susivienijimo ir Amerikos 
Lietuvių R. K. Federacijos at
stovai Alte šitaip yra pasida
linę: trys “senieji” lietuviai, 
penki Amerikoje gimusieji ir 
du tremtiniai. Kitos grupės 
turi daugiau senesniosios kar
tos atstovų, o tautininkai kiek 
daugiau tremtinių.

Jei šiame suvažiavime, ku
riame buvo pasinešta organi
zaciją praplėsti, jos statute 
padarant gana žymių pakeiti
mų, įvairios grupės ir orga
nizacijos galėjo susitarti ir pra 
vesti visa tai, kas buvo numa
tyta ir kas buvo reikalinga, 
reiškia, kad rūpestis Lietuvos 
išlaisvinimo reikalais aukščiau 
pastatytas už savus grupinius 
interesus bei asmenines ambi- 

' cijas. Todėl ir tenka konsta
tuoti, kad Amerikos lietuvių 
visuomenė tebėra ir bus vienin 
ga .stovėdama už Lietuvos žmo 
nių teises į laisvą ir nepriklau
somą gyvenimą, šis Alto su
važiavimas tuo požvilgiu buvo 
lyg ir kvotimai, kurie buvo 
gerai išlaikyti.

Spaudoje ir gyvenime

ATEISTINĖ PROPAGANDA LIETUVOJE
Ateistinio darbo sunkumai vis 

dar užgulę partinius ir kitokius 
darbuotojus Lietuvoje. Spaudai ir 
radijui su televizija vis dažniau 
pavedamos pareigos daugiau pa
skleisti ateistinės, antireliginės 
propagandos. “Tiesos” dienraštis 
drauge su Radijo ir Televizijos 
komitetu (jis neseniai pavadintas 
“valstybiniu”) televizijos studijo
je Vilniuje suorganizavo visos ei
les mokslo, agitacijos ir kt. vei
kėjų pokalbį. Čia dalyvavo iš žy
mesnių partinių, mokslinių dar
buotojų “Komiteto” vyr. redak
torius V. Niunka, dr. V. Girdzi
jauskas, doc. A. Gučas, J. Ra
gauskas ir kt. Jų visų pareikštas 
mintis galima suvesti j vieną lyg 
raudonu siūlu reiškiamą susirūpi
nimą — kaip sustiprinti kovą su 
religija, kaip labiau įsigilinti į ti
kinčiųjų būseną, kas daryti, kad 
ateistiškai nesą įmanoma per
auklėti suaugusiųjų, kas daryti, 
kad ateistinė propaganda atrody
tų labiau įtikinama?

Įdomesnės pokalbyje pareikštos 
mintys: Vilniaus ateizmo muzie
jaus direktorius St. Markonis su
sirūpinęs klausė, kaip paaiškinti 
reiškinį, kad baigę aukštąją mo
kyklą jaunieji Lietuvos gydytojai 
dar vis tiki “religiniais prieta
rais”? Tai patvirtino ir dr. Gir
dzijauskas. “Tarybinės moters” 
redaktorė I. Povilavičiūtė paaiški
no, kad ateistinio turinio paskai
tomis Lietuvos moterys nesidomi, 
nes jos paskaitas klauso nuvar
gusios, po namų ruošos ir dau

*
Tenka pabrėžti pasitenkini

mą, kad šis suvažiavimas pas
tatė Amerikos Lietuvių Tary
bą ant pastovesnių ir, reikia 
manyti, stipresnių pagrindų. 
Pataisytasis statutas duos ga
limybę įsijungti į šią Lietuvos 
laisvinimo organizaciją ir ki
tiems lietuvių sąjūdžams bei 
organizacijoms, veikiantiems 
arba veikiančioms, kaip sako
ma, nacionaliniu mastu, po vi
są kraštą, turinčioms skyrius 
ir neabejojančiai stovinčioms 
už Lietuvos išlaisvinimą. To
kių sąjūdžių bei organizacijų 
galės būti netoli dešimt. Jos 
galės deleguoti į Altą po vieną 
atstovą. Tuo būdu centro na
rių skaičius padidės. Turint or 
ganizacijoje daugiau narių, bus 
tikslingesnis ir darbais pasida
linimas. Įsijungusių centrinių 
organizacijų skyriai bei kuo
pos kolonijose jungsis į Alto 
skyrius, kas turės pagyvinti ir 
padidinti veiklą periferijose. O 
tai yra labai svarbu ne tik 
lėšų telkimo atžvilgiu, bet ir 
efektingesnės veiklos Lietuvos 
laisvinimo baruose išugdyme.

*

Kiekvienos organizacijos vei 
kia daugiausiai priklauso nuo 
centrinės valdybos. Kadangi 
Alto pataisytame statute nu
matyta priimti daugiau orga
nizacijų, kadangi atitinkamais 
nutarimais pasisakyta ir už 
praplėstą veiklą, padidinta ir 
centro valdyba. Ji turės vie
nuolika lygiateisių narių, ku
rie tarp savęs pasidalins pa
reigomis. Pažymėtina, kad AL 
RKS ir LRKSA į tą valdybą 
delegavo po vieną atstovą iš 
visų trijų “kartų”, būtent — 
pirmosios Amerikos lietuvių 
kartos atstovą, Amerikoje gi
musį ir tremtinį. Tai ne tik 
simbolinga, bet ir reikšminga, 
nes norima, kad visos šios 
“kartos” vieningai dirbtų Lie
tuvos išlaisvinimui.

Girdėjome, kad naujosios 
centro valdybos susirinkimas 
įvyks už savaitės. Jame bus 
pasidalinta pareigomis, aptarti 
veiklos reikalai, kurių tarpe 
bus centro raštinės ir informa 
cinio sektoriaus darbui pagy
vinimas, komisijų sudarymas.

Suvažiavimas yra nutaręs 
kitais metais sušaukti visuo
tinį Amerikos lietuvių kon
gresą. šį nutarimą taip pat 
laikome svarbiu. Jo sušauki
mas naujai Alto valdybai taip 
pat duos nemažai darbo ir 
rūpesčių.

Sėkmių!

giau, girdi, per paskaitas galvoja 
apie namus ir vaikus. G. Kurse- 
vičienė nusiskundė, kad į ateisti
nes paskaitas nevisuomet ateina 
tikintieji, dar nesugebama prie jų 
prieiti. O Lietuvoje pristatomas 
“žinomuoju ateistu” Jonas Ra
gauskas susirūpinęs iškėlė dar 
vieną reiškinį — esą pasitaiko, 
kad lietuviai abiturientai... pa
dėkoja Dievui. Jis iškėlė ir kitą 
mintį ir su ja ne visai sutiko: doc. 
A. Gučas, būtent, kad netenka 
daug vilties dėti į suaugusius, jų 
ateistines nuotaikas, nes neįma
noma esą performuoti jų sąmonę. 
Ne — teigė Gučas — juk sąmo
nės formavimasis vyksta visą lai
ką, tad ir suaugusieji esą savo 
sąmonę pertvarkę. ..

Pokalbio dalyviai iškėlė reikalą 
daugiau gilintis į tikinčiųjų būse
ną, susidomėti jų jausmais. Jau 
minėtas doc. A. Gučas nusiskun
dė, kad vedamoje antireliginėje 
kovoje apie religiją vis nurodo
ma, kad tai esanti neteisingų ži
nių sistema, tuo tarpu neatkrei
piamas dėmesys į jausmus, emo
cijas. Esą dažnai pasitaiko, kad 
žmogus, jau turįs žinių, griaunan
čių jo religinius pagrindus, bet 
vis dar pasiliekąs jausmas. Ir kaip 
pastebėjo kiti pokalbio dalyviai, 
vis dar tebejaučiamas smilkalų 
kvapas.

Tebeieškant galimybių dar dau
giau plėsti antireliginę kovą, bu
vo svarstyta ir meno panaudoji- 
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VISUR VEIKIA SOVIETŲ ŠNIPAI
Sovietai meistriškai dirba ūkinio špionažo srity. - Tikslas: kuo daugiau surinkti 

detalių. - Nebaudžiami agentai zuja po įmones, renka katalogus. - 
Metodai žvalgybai pajungti vakariečius.

Ūkinis špionažas — moder
naus gyvenimo vienas būdingų
jų bruožų. Ligšiol japonai buvo 
laikomi ūkinio šnipinėjimo meis 
trais. Juk jeigu Japonija iš feo
dalinės struktūros krašto pada
rė taip didelį šuolį į pirmaujan
čius galiūnus pramoninių kraš
tų tarpe, tai šiuo požiūriu jie 
negalėjo būti diletantai. Pasta- ; 
raišiais metais, ypatingai poka-’ 
riniame laikotarpyje, ūkinio 
špionažo srityje niekas negali 
susilyginti su sovietiniais meto
dais. Jie yra išvystę įmantrią 
techniką, dirba generalinio šta
bo metodais, mozaikiniu būdu 
jie sugeba įvertinti vakarų pra-1 
moninių kraštų įvairius pasieki
mus ir jie yra pajėgūs koncent
ruotai, iš įvairių detalių, smulk 
menų išvesti visumą.

Tik pasilenk, informacijos 
guli gatvėje

Kartais stebimasi, kaip de
taliai, kruopščiai sovietų leidi
niuose aprašytas kuris nors va-1 
karų pasiekimas technikos sri- i 
tyje. Iš kur sovietai gauna in
formacijas? Atsakymas, kaip 
nurodo vienas ūkinio gyvenimo 
vakaruose žinovų Klaus Wi- 
borg, čia labai paprastas: jie jas 
gauna iš vakarų įmonių, gamy
klų, fabrikų, įstaigų, tyrinėji
mo centrų visuose tuose vakarų 
kraštuose, kur susiduriama su 
laisvojo ūkio sistema, kur ne
sama policinės valdžios formos, 
visos žinios, informacijos apie 
naujus pasiekimus, ypač techni
kos srity, lengvai pasiekiamos, 
jos guli, sakytume, stačiai gat
vėje. Sovietiniai pareigūnai turi

tik planingai viską surinkti, de
tales suvesti į visumą, ir bus 
viskas.

Jau nėra jokia paslaptis, kad 
smulkiausiai išstudijuojami va
karų pasaulio specialūs, ypatin
gai technikos žurnalai ir kad 
kiekviena laikraščio žinutė ne
dingsta nepastebėta. Ji patenka, 
mozaikiniu būdu, į bendrą “kū
rinį”.

Jie kruopščiai renka katalogus, 
aprašymus mugėse

Jei Sovietų Sąjunga užsimo
jusi patirti technikinių detalių 
apie kurią nors mašiną ar lėk
tuvo modelį, tai pakanka para
šyti kuriai nors įmonei, papra
šyti jos katalogų, modelių brė
žinių. Savo metu ir šių eilučių 
autorius, dirbęs JAV pašte, yra 
dažnai užtikęs “nekaltų” vai
kučių rašysena laiškus, išsiųs
tus lėktuvų įmonėms. Vaikučiai 
dažniausiai iš Vokietijos ar Len 
kijos prašė prisiųsti gaminamų 
lėktuvų modelius ar katalogus. 
Netenka abejoti, kad tų vaiku
čių prašymas buvo patenkintas. 
O reikia žinoti, kad įmonių ka
talogai, prospektai kartais pa
skelbia nuostabiausių techninių 
smulkmenų.

O kas vakarų valstybėse su
rengtose pramonės mugėse pa
sigauna daugiausia įvairių kata 
logų, jei ne Sovietų ir rytų blo
ko pareigūnai? Jei kas pasakys, 
kad tai nusikaltimas ar špiona
žas, atsakymą gausi, kad ne.

VYTAUTAS VOLERTAS

UPE TEKA VINGIAIS
ROMANAS

— Jei nori, sėsk ir važiuojam, — pasakė šoferis 
Matukoniui, — o apie anuos žmones negali būti kal
bos. Viso miesto neiškraustysiu. Pats matai, kad nėra 
kur.

— Aš prižadėjau...
— Gali prižadėti, kas tau patinka, o aš sakau: 

arba kraustykis su šeima, arba aš traukiu toliau.
. Sunkvežimis dirbtuvės, ir tik dirbtuvės žmonėms.

— Klausyk, tai mano kūmas, kaimynas...
— Pasikark! — atkirto ir lipo būdelėn.
— Palauk gi, einu jau!
Įkėlęs žmoną, padavė jai berniuką, o pats dar 

delsė.
— Gerai užmokėsime, nesigailėsi! Kaimynų pa

likti negaliu, — kalbino šoferį.
— Užmokėsi? Susikišk pinigus! Popierių man 

■ nereikia.
Matukonis atnešė vieną savo ryšulių, įmetė ir vėl 

pristojo:
— Žmogau! Tegul velnias griebia tuos daiktus! 

Palieku juos, tik kaimynus priimk.
— Ne!, — iš būdelės šaukė pro atviras duris 

šoferis, žiūrėdamas atgal, kad Jasaičiai neliptų. Ma
tukonis grįžo pasiimti medinės dėžės, išvirtusios prie 
sienos.

— Ar neturite brangenybių? Gal seną auksinį 
pinigą ar papuošalą? — klausė Jasaičių.

— Iš kur, Dieve, imsim? Neturime, — atsakė 
į Julija, rausdamosi po rankinuką.

— Kas čia? — užklausė, pamatęs kažką blizgan
čio.

— Tokie karoliai.
— Duokite! — pagriebęs juos, nuskubėjo atgal. 

— Žiūrėk, — kalbėjo šoferiui, — tikri perlai! Galėsi 
I pusę dvaro nusipirkti.

— Nemeluoji? Tur būt, stikliukai, — vartinėjo 
šoferis, atidžiai žiūrinėdamas.

— Kvailas esi, tai nesupranti. Sakau, kad per
lai!

— Tegul lipa, — pagaliau nusileido, — tik dėžių 
neimu.

Tai buvo tie patys karoliai, kuriuos prieš keletą 
metų Šukys nešė Eugenijai, o vėliau Tomui atidavė. 
Jie, niekad nedėvėti, gulėjo stalčiuje. Ruošiantis sto- 
tin, griebiant viską, kas arčiausia po rankomis pasi
maišė, Julija juos rankinukan įsigrūdo.

Jasaičiai užsikorė viršun, o Matukonis, kai šofe
ris užsidarė būdelės duris, net keletą ryšulių spėjo 
užmesti.

Nedelsdami suko iš kiemo. Prie skalbyklos 
tamsoje juodavo likusi manta, o tarpduryje stovėjo 
abu Pasiaurai ir tyliai linkčiojo galvomis.

Gatvėse buvo graudu ir nyku. Tik įvairios maši
nos slinko viena paskui kitą be šviesų, pamažu ir at
sargiai, kad nesusidurtų tik bėgliai vilko naštas, dul
kini kareiviai pašaliais lingavo, ir visi ton pačion 
pusėn, link senamiesčio, link tilto. Sunkvežimy kiūto
jo krūva žmonių, apglėbę vaikus, ryšulius ir dėžes 
nusėdę, nei žodžio netardami, galvų nepakeldami. O 
Jasaičių akyse stovėjo tuščias kiemas, juodavo prie 
skalbyklos išmėtyti daiktai, linkčiojo bežadis Pasiau- 
ra su žmona. Kam kalbėti, kam burną aušinti, jei 
kiekvienas be žodžių suprato, ką galvoja kaimynas? 
Mintyse bėgo ankstyvesnis gyvenimas, margais pa
veikslais blykčiodamas, vaidenosi namai, kuriuose 
vaikai gimė ir augo, džiaugsmai su rūpesčiais maišė
si diena dienon, ateities viltys kerojo. Ar grįšime at
gal, ar grįšime?

i (Bus daugiau)

— O kas jiems žmonės? Kareivis pirmoj eilėj. 
Sužeistų nespėja išvežti, tai su moterimis, vaikais ter
liosis? — aiškino kiti, o minia maišėsi, ūžė, tiesė kak
lus ir žvalgėsi, ar neįvyks stebuklas. Vaikus reikėjo 
laikyti rankomis apglėbus, kad besimaišanti srovė ne- 
nusineštų, kad kojomis nesutryptų.

— Eime namo, — nusprendė kantrybės netekęs 
: Jasaitis. — Čia tik vaikus pamesime. Jei traukinys 
atsirastų, kaip jame tilps ši masė?

Ir vėl jie tempė ryšulius, vėl lingavo, o saulė jau 
nėrė už namų stogų.

— Einu dirbtuvėn pasižiūrėti, — pasakė Matu- 
konis, grįžus kieman. — Gal ten ką nauja sužinosiu.

Ir jis išskubėjo. Likusieji susėdo ant laiptų prieš 
] namą, lyg laukdami, kada ant jų grius sunkus kalnas 
ir palaidos. Jau temo, kai uždusęs Matukonis parbėgo 
atgal.

— Būkim čia ir laukim! — šaukė jis iš tolo, vos 
■ pasirodęs vartuose. — Greitai atvažiuos mūsų dirbtu
vės sunkvežimis ir paims visus!

4.
Iš tikrųjų, sunkvežimis atbildėjo, bet buvo pilnas 

žmonių ir dėžių.

V. ALSEIKA, Vokietija Smalsūs lankytojai įmonėse

Kaip sovietinis blokas deda 
pastangas kuo plačiau išžvalgy
ti vakarų pasaulio technikines 
naujienas ar pasisekimus, ir 
kaip tiems vakariečiams dar 
trūksta nuovokos susigaudyti 
su kuo turima reikalas, gali pa
rodyti sekantis pavyzdys.

1961 m. 2,000 sovietinių lan
kytojų grupių aplankė 300 Fed. 
Vokietijos įmonių. Nors tie lan 
kytojai dažnai, atrodo, pasta
tydavo nekalčiausius klausimus, 
bet iš tikrųjų kiekvienas pasi
teiravimas buvo labai reikšmin
gas. Visi apsilankymai buvo iš
naudoti ligi smulkmenų. Kiek
vienas lankytojas turėjo atlikti 
savo uždavinį. Numatytieji klau 
simai iš anksto buvo aptariami. 
Vakariečiai tuos paklausimus 
išgirsdavo mandagioje formoje. 
Jie atrodo visai “nekalto” pobū 
džio, taigi ir svečiui reikia pa
rodyti mandagumą.

Visi tie rytų bloko kraštų lan 
kytojai, grįžę namo, paprastai 
parengia smulkius apsilankymų 
aprašymus ir nepamiršta pažy
mėti visų smulkmenų. Čia ir vėl 
susiduriame su slaptosios mo
zaikos lipdymu.

Ligi 18,000 agentų Vokietijoje
Kiekvieną dieną Fed. Vokie

tijoje suimama, apkaltinus kraš 
to išdavimu, apie aštuonis as
menis. Per metus jų skaičius 
pasiekia 2800. Vokiečių saugu
mo įstaigos apskaičiuoja, kad 
pavyksta susekti tik penktada
lis visų agentų. Taigi, jų skai
čius turėtų būti tarp 16,000 ir 
18,000, ir jų tarpe daugumą su-
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Rimties valandėlei

ŽMOGAUS DŽIAUGSMAS
Žmogus yra Dievo sukurtas 

džiaugsmui ir jis prie jo veržia
si visa savo prigimtimi. Pirmoji 
nuodėmė, sunaikindama žmo
gaus sieloje pašvenčiamąją Die
vo malonę, sunaikino ir tikrąjį 
jo džiaugsmo šaltinį, bet jo pri
gimties nenugalimo veržimosi į 
džiaugsmą nepajėgė sunaikinti. 
Tik žmogus dažnai dėl savo kai 
tės, pats ieško sau tokio džiaugs 
mo, kuris kyla iš apgaulingų 
šaltinių. Tačiau, neatsižvelgiant 
į žmogaus klaidas, nuolatinis jo 
troškimas džiaugsmo patvirti
na jame įdiegtą Kūrėjo mintį, 
kad žmogus yra sukurtas am
žinam džiaugsmui su Dievu.

Natūralusis džiaugsmas
Žmogaus džiaugsmas yra jo 

širdies linksmumas, kyląs iš pa
kilios nuotaikos, gero nusiteiki
mo, tyrios sąžinės ir kitų prie
žasčių. Jis gali būti natūralus

daro rytinės Vokietijos agentai. 
Susektų agentų atveju 5 % su
daro tik vad. ūkinio špionažo 
atsitikimus, gi per 60 %, tai 
karinių paslapčių, slaptos ga
mybos ir pan. šnipinėjimas. Vi
si tie agentai karinių paslapčių 
srityje daugiausia siekia patirti 
apie raketų bazes, lėktuvų aero
dromus, lėktuvų, laivų statybas, 
radaro stotis, net šarvuočių mo 

j torų numerius ir dar daugiau 
į — jiems, pvz. rūpi patirti, ko- 
| kios yra dirbančiųjų tyrimų la- 
i boratorijose silpnybės.

Dirbk su mumis, arba 
nukentės artimieji

Vakarų saugumo įstaigos su
sekė, kokiais metodais rytinės 
Vokietijos organai siekia savo 
žvalgybai pajungti vakariečius. 
Pvz. Leipcige vykstančioje mu
gėje visas mugės personalas, 
viešbučių, privačių butų savinin 
kai išnuomoją lankytojams kam 
barius, barų patarnautojai — 
visi jie dirba žvalgybai, ir įpa
reigoti įgyti vakarų lankytojų 
pasitikėjimą. Kai kuriais atve- 

| jais jie gali parodyti komuniz- 
: mui priešišką nusistatymą. To- 
: kių metodų keliu iš vakarų at
vykę lankytojai patenka į sovie
tinės žvalgybos pinkles ir apsi
ima jai talkininkauti. Jei tokios 
vakarų aukos, pvz; turi giminių, 
artimųjų rytų zonoje, tai dėl to 
ar dėl kompromitacijos pavo
jaus jie pasilieka “tarnyboje”, 
ir tik retas jų pasiryžta viską 
atskleisti atitinkamoms vakarų 
įstaigoms.
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ir antgamtinis džiaugsmas. Na
tūralus džiaugsmas gali būti 
kūniškas ir dvasinis. Kūno 
džiaugsmai yra bendri žmonėms 
ir gyvuliams. Priežastys, suke
liančios šios rūšies džiaugsmus, 
yra gamtinės, kaip maistas, 
miegas, poilsis, gėrimas ir t. t. 
Jos patenkina natūralius kūno 
reikalavimus. Todėl randamos 
žmonėse ir gyvuliuose.

Dvasinis sielos džiaugsmas 
kyla iš dvasinių šaltinių ir yra 
charakteringas tik vienam žmo
gui — visi kiti regimieji gamtos 
kūriniai jo neturi. Tik žmogus 
turi protingą ir nemarią sielą 
ir tik jis vienas gali džiaugtis 
savo sieloje. Tai privilegija žmo 
gui.

Gamta yra nekalta, ir visas 
jos džiaugsmas yra nekaltas, 
nes ji tiksliai vykdo savo Kū
rėjo nustatytą tvarką. Ji jokių 
nusikaltimų nedaro. Kitaip yra 
su žmogumi. Nors žmogus savo 
kūnu priklauso tai pačiai gam
tai ir jos reikalavimams, bet 
savo siela jis išsiskiria iš jos 
ir priklauso tiesiog Dievui ir Jo 
antgamtinei tvarkai. Savo siela 
jis yra protingas ir nežustąs 
Dievo kūrinys. Jis turi pasirin
kimo bei apsisprendimo laisvę. 
Visa gamta vykdo Dievo nusta
tytą tvarką prigimties būtinu
mu, o žmogus sąmoningai. Gam
ta neklysta, bet žmogus, nežiū
rint ir savo sielos protingumo, 
daro daug ir didelių klaidų. Tad 
ir natūralūs žmogaus džiaugs
mai ne visi yra geri, daugelis 
jų yra nuodėmingi ir net pačiam 
žmogui žalingi.

Antgamtinis džiaugsmas

Tikrasis žmogaus džiaugsmas 
yra antgamtinis sielos džiaugs
mas. Natūralaus džiaugsmo šal
tinis yra Dievo sukurtos gėry
bės, antgamtinio džiaugsmo — 
pats Dievas. Dievas pats savyje 
yra tyras ir begalinis džiaugs
mas. Jis toks yra ir visiems sa
vo kūriniams, ypatingai žmogui. 
Antgamtinis džiaugsmas į žmo
gaus sielą ateina per pašven
čiamąją Dievo malonę. Kas pra
randa ir neturi šios Dievo ma
lonės, tas netenka ir jos džiaugs 
mo. Be malonės sieloje gauna
mas sąžinės griaužimas.

Žmogus vien tik savo jėgo
mis antgamtinio džiaugsmo įsi
gyti negali. Jį turi suteikti Die
vas. Dievas, pats būdamas gy
vasis džiaugsmo šaltinis, niekam 
jo nesigaili. Jis jį visiems duo-

(Nukelta į 4 psl.)



DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. rugpiūčio mėn. 4 d/

ŽMOGAUS DŽIAUGSMAS
(Atkelta Iš 3 psl.)

da ir apsčiai duoda visiems, ku
rie tik yra jo verti. Betgi būtų 
didelė klaida ieškoti ne Dievo, 
o tik Jo džiaugsmo. Kas taip 
darytų, turėtų didelį nuostolį. 
Antgamtinio džiaugsmo šaltinis 
ir davėjas yra Dievas, ir kas 
ras Dievą, ras ir Jo džiaugsmą.

Skirtumas tarp gamtinio ir 
antgamtinio džiaugsmo

Tarp gamtinio ir antgamtinio 
džiaugsmo yra toks didelis skir 
tumas, kad nėra beveik ne pa
lyginimo. Pirmiausia kilmės at
žvilgiu gamtinis džiaugsmas 
ateina iš Dievo sukurtų gėry
bių, o antgamtinis — iš paties 
Dievo. Laiko atžvilgiu natūra
lusis džiaugsmas tęsiasi labai 
trumpai: čia jis yra, čia jo vėl 
nėra; čia žmogus sveikas, čia 
serga; čia gyvas, čia jau miręs. 
O antgamtinis džiaugsmas savo 
kilme ir paskirtimi neribojamas 
nei laiku, nei vieta — jis turi 
tęstis amžinai.

Širdies atžvilgiu gamtinis 
džiaugsmas yra surištas su skau 
smu. “Džiaugsmas pro ašaras”, 
sako priežodis. Antgamtinis 
džiaugsmas yra tikra sielos ra
mybė ir gerumas. Jis naikina 
net ir gamtinio džiaugsmo pa
liktus skausmus ir gydo jo 
žaizdas. “Aš jums palieku ra
mybę, duodu jums savo ramy-

bę; ne kaip pasaulis duoda, aš 
jums duodu”, sako Išganytojas 
(Jon. 14. 27). Pasaulio džiaugs
mas myli triukšmą ir išsiblaš
kymą, o antgamtinis džiaugs
mas atrandamas tik tyloje. Pa
saulio triukšmas naikina dvasi
nę ramybę ir išblaško jos nuo
taiką. Pasaulio triukšme Dievo 
nėra. Žmogus su Dievu prasi- 

’ lenkia. Galime Jį nešti ir ten, 
bet, deja, ten jo nerasime, 

i Tad antgamtinis sielos 
džiaugsmas yra labai nuostabus 

; ir jo vaisiai be galo brangūs. 
Bet tas džiaugsmas dygsta tik 
kryžiuje ir auga tarp erškėčių. 
O Kristaus kryžius yra saldus 
ir Jo našta yra lengva.

Kun. J. Rudzeika

IŠNUOMOJAMA — POR RENT

Išnuom. 3Į/2 kamb. butas, 3-rne 
aukšte ir 1 atskiras kamb. 2-me 
aukšte. 2301 W. Garfield Blvd. 
PRospect 6-1186.

Išnuom. kambarys, galimybė 
naudotis virtuve. Netoli Šv. Kry
žiaus ligoninės. 470-4885.

Išnuom. 1 ar 2 kamb. (su bal
dais) rūsy, Marąuette Parke.

GR 6-1654

Išnuom. 3-jų kamb. butas su 
gazo šildymu, vonia ir porčiumi.

3232 S. Lowe Avė.

Išnuom. 3-ju kamb. butas. 
6525 S. Fairfield

tel. 434-2989
Išnuom. 5-ių karnb. butas be bal

dų. Kamb. šviesūs, patogūs, uždaras 
| porčius. Arti bažnyčios, mokyklos, ir 
krautuvių. Kabai patogus susisieki- 

| mas autobusu ir traukiniu, ant gero 
i kelio prie Lako St. Pageidaujama 
' lietuv. suaugusių šeima. Pirmas 
; aukštas, 2-jų mašinų garažas. Kuo- 
| ma labai nebrangi. Informacijai 
| skambinti tel. AlUriuy 1-4723, po 5 
' vai. vak., o šeštad. ir sekmad. visą 
I dieną.
1 133 No. 14tli Avė., Melrose Park, III.

Išnuom. 6 kamb. butas Mar
ąuette Parke, arti liet. bažn. ir 
mokyklos. 7013 S. VVashtenaw. 

** HELP* VVANTED — VYRAI**

CLASSIFIED And HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
6 m. 6 kamb. mūrln., alum. lang., 

saus. įrengi, rūsys, garaž, $22,750.
4 būt. mūrln., 2 auto garaž., alum. 

lang., alyv. šild., gražus pajam. nam. 
$42,900.

! Inteligent. šeimai, 15 m. puiki 6 
kamb. degintų plytų rezid., apie 40 
ped. sklyp., skoninga ir gražu. 
$26,000.

2 būt. 7 m. mūr. prie parko, 5 ir
! 4 kamb., iškelt, vamzdž. garaž., 2 
(šild.. gazu, $31,500.

1 aukšt., 10 m. mūr. 5 ir 3 
kamb., gazu šild., garaž., sausas rū
sys, prie parko, $28,000.

Taverna. Nauja, modern. didelė. 
Vieta, kur judejim. ir biznis, 4 
kamb. būt. Prašo $34,900.

2 būt. mūras, 6 ir 3 kamb. butai, 
garaž., daug vert. priedų, $18,800.

7 m. 4 kamb. mūras, prie parko, 
nauja gatv., apsauga nuo vand., ga
zu šild., garaž. $19,600.

1% aukšt. mūr. 6 ir 3 kamb. alyv. 
'šild., mūr. garaž. $24,500.

4 mieg. mūras, prie park., čerpių 
stog, plat. lotas, gazu šild. Nuderg
ta kaina.

Nauj. 2 būt. mūr. 2 po 5 kamb., 
gera vieta, 2 atskir. šild. $39,400,

Prieš park, maisto prefcyb. duoda 
$50,000 met. pajamų, 2 aukš. liuks, 
mūr., 2 būt., oro apšald. $38,500.

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

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

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

6 kamb. mūr. gazu šild., garaž., 
gera vieta, $17,400.

Biznio mūr. 2 būt. ir kraut., karšt, 
vand. alyv. šild., garaž., metams apie 
$2,600 nuom. įmokėti 3,000. Kaina 
$12,000.

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

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
■Mūrinis naujas 1 % a. šalia mū

sų įstaigos — 4% ir 3%, garažas, 
gera vieta. $31,500.

Mūrius 5 kamb., modernizuota vir
tuvė ir vonia. Gazo šild., garažas, 
71 ir Rockwell. $1S,2OO.

Naujas mūrinis 2\5 į/į prie 69 ir 
Rockwell, 4 vonios, plumbingas rū
sy, ekstra namas!

2. Mūrin. 2x6, po 3 mieg. fciek- 
vien. nauji du šildym., garažas, 
Bright. P., atpigintas, skub. parda
vimui. $26,800.

i Mūrinis 5 kamb., 3 blokai nuo 
mūsų įstaigos, labai, labai skubiai, 
tik už $14,400.

I Mūrinis 3 butukai ir šildomas 
I kambarys etike, Brighton p., $21,800.

Medinis 4 kamb., rūsys, garažas, 
i modernizuotas vidus, M. p.. $10.800.
• Mūrinis 2x4 ir 2 rūsys, 30 p. lotas, 
naujos vonios, garažas, 65 — Camp- 

1 bell, tik $20,000.
Mūrius 6 kamb., 2 blokai nuo Ma- 

! ria High. 30 p. lotas, nauja vonia, 
3 mieg., gazo šild,, $16,900.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 69th ST. HE 6-5151
2 būt. pajam, medin.. 5 ir 3 

kamb. viršuj. Plytel. vonios, gazu 
šildym.. garaž., arti įstaigos, nužem. 
kaina. $18,990.

6 karnb. mūrin., arti 66 ir Rock- 
well, plyt. vonia, garaž., daug prie
du. $17,800.

'•!4 kamb. mūrin., 2 m. senum., 
60 pėd. sklyp. gazo šildym., arti 
72tos ir Harlem. $15,900.

6948 S. Bell. 2-ju aukštu medinis, 
5 ir 4 kamb. Nauja alyva karštu 
vand. šiluma. Garažas. $1 5,900.

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

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

5 m. 2 būt. mūr. 5% ir 5% (3
mieg.) "beisboard” šiluma, užbaigt, 
rūsys. Tos rūšies namą turim įvai
riose vietose.

Spaudoje ir gyvenime

(Atkelta iš 3 pusi.)

mas. Pokalbyje kalbėjęs raš. J. 
Marcinkevičius pripažino, kad 
tik karikatūros srityje esą įmano
ma pulti klerikalizmą, kulto tar
nus. Tačiau toji klerikalizmo kri
tika, kuri turi senas tradicijas 
(čia jis paminėjo Žemaitę, Vie
nuolį, V. Mykolaitį-Putiną, iš da
lies ir Venclovą) šiandien turinti 
pereiti į ateistinę propagandą 
pilnąja, to žodžio prasme. Girdi, 
paviršutiniška kritika objektyviai 
padeda tik kultui, ir juo labiau, 
kad Bažnyčios naudojamos įvai
rios formos “pasidarė lankstesnės, 
nebe absurdiškos”. Buvo praneš
ta, kad dar šiemet pasirodys V. 
Radaičio knyga “Pasakojimai apie 
kunigus”, kur, girdi, sukaupta 
daug “apmastytos medžiagos”.

V. Niunka pokalbyje pareiškė 
nuomonę, kad vis dėlto reikia ko
voti, demaskuoti atskirus kuni
gus, kad antiklerikalinė propa
ganda turinti vaidinti didelį vaid
menį. Niunkos nuomone, lietuviš
kieji ateistai nesugeba įtikinamai 
įrodinėti ateistinių tiesų, kad ne
sugebama prie kiekvieno žmogaus 
atitinkamai prieiti. Esą Lietuvo
je vyksta “labai gilūs procesai” 
Tačiau per televiziją perduotas 
pokalbis dar kartą įrodė, kad tie 
procesai vis susiduria su sunku
mais, kad nuolat ieškoma būdų, 
kaip nors paįvairinti priemones 
tiems procesams sudaryti. (E)

Naujas paaiškinimas su 
naujom klaidom

Dirvai atsisakius spausdinti, 
prašau atspausdinti jūsų laikraš- 
tyje:

J Liepos 18 d. “Dirvoje” atspaus- 
! dintas paaiškinimas “Dėl Balio 
! Gaidžiūno laiško redakcijai”, Ja- 
i me vėl padaryta klaidų, kurias 
I prašau atitaisyti.

Parašyta: “Kaip tik buvo prie
šingai — tas skyrius atsirado tuo 
metu, kai Balys Gaidžiūnas (1961 
m. spalių 7 d.) atsiėmė savo at- 

I sistatydini.mo pareiškimą, pasiža
dėdamas su Vilties draugijos val
dyba glaudžiai bendradarbiauti.”

O tai netiesa.
Pirma, svarstymų ir nuomonių 

skyrius “Dirvoje” pasirodė ne 
1961 m. spalio 7 d., bet tik 1962 
m. vasario 23 d.

Antra, Balys Gaidžiūnas nie
kad nebuvo įteikęs jokio atsista
tydinimo, o buvo įteikęs tik Vil
ties draugijos valdybai prašymą, 
kad atpalaiduotų nuo Vilties 
draugijos reikalų vedėjo pareigų. 
Prašyme buvo pasakyta, kad ten
ka eiti dvigubas pareigas — "Dir
vos” redaktorium per 12 metų, o 
Vilties draugijos reikalų vedėju 
daugiau "kaip 10 metų, kad abie
jų pareigų ėjimas pareikalauja 
labai daug darbo valandų, kad 
per tą laiką reikėjo iš savaitinio 
laikraščio pereiti į du kart savai
tinį, vėliau organizuoti ofsetinę 
spaustuvę ir vėl pereiti į tris 
kartus per savaitę, ir pabaigoje 
prašymo sakoma: “Todės prašau 
gerb. valdybos mane iš vedėjo 
pareigų nuo 1961 ,m. spalio 15 d, 
atleisti ir palikti tik redaktoriaus 
pareigose. Turėdamas vienas pa
reigas, galėsiu savo darbą atlikti 
bent per 45—50 savaitinių valan
dų ir nors po 12 metų pelnyti 
normalesnį darbą.”

Kadangi valdyba griežtai atsi
sakė tą mano prašymą patenkinti, 
tai jį ir buvau atsiėmęs.

'Trečia, į visą kitą to paaiškini
mo “fantaziją”, bet ne į faktus, 
nematau reikalo atsakyti. Laikas 
tikrai parodys — kas, kur, kada 
ir kokiam vandeny žvejoja.

Su pagarba,
Balys Gaidžiūnas, Cleveland

GERA PROGA IŠMOKTI AMATĄ
Reikalingas vidutinio amžiaus 

vyras dirbti prie šildymo ir air- 
condition įrengimų. Gabiam gera 
ateitis. Turi turėti teisę vairuoti 
mašiną.

Susitarimui skambinti — VI 
7-3447, po 6 v. v. arba iš ryto 
iki 8 vai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
Heating and Sheet Metai 

4444 S. VVestern Avė.

HELP WANTED -- MOTERYS

Registered Nurses
ALSO 

LICENSED
PRACTICAL NURSES

Mušt be eligi.ble for lieense in In- 
: diana. Openings in surgery and also 
■ general duty. Good salaries plūs 
j differential for shifts. Liberal per
sonnel policies. Conveniently located 
rooms and apartments. Live and 
work in a friendly community. 500- 
bed-liospital. Located near Purdue 
University. — Wire, writo, apply, or 

j call Director of Nursing Servioe.

ST. ELIZABETH HOSPITAL
1021 N. 14th Street

LAFAYETTE, INDIANA
Phone SH 2-0221 befo.re 0 P. M. for 

an appointment.

PROGOS-OPPORTUNITIES

Taverna ir likerių parduotuve su 
niūru namu ir butu savininkui. Ran
dasi ant 2-jų didelio judėjimo gat
vių kampo. Virš .$109,000 biznis per 
metus. Galinu. Įrodyti dokumentais 
ir taksais. Savininkas po širdies ata
kos viską parduoda už maždaug- 
$30,000. į' ka Įeina virš $5,000 pre
kių. Tel, RE 7-2646.

Statome gyvenamus namus Ir 
kitokius biznio pastatus

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

PATIES SAVININKO STATYTAS
Gerai savininko išlaikytas 12 butų apartmentinis — po 3’/2 

' kamb., 2-jų aukštų namas. Moderniškas 4’/į metų senumo. Viskas 
i automatiškas -— Radiant heat — apšild. karštu vand. Kewanee boi- 
įleris, G. IE. air-conditioners, (!. E. šaldytuvai, gazinės virimui krosnys, 
kiemo laistytuvai, šiukšlių degintuvas, spalvoti vonių įrengimai, kera
mikos plytelės, beržo ir formica virtuvės, geroje pietinėj miesto daly 
arti CTA, Rock Island geležinkelio ir priemiesčio autobuso. Krautu
ves, bažn. ir t. t. Visad pilnai išnuomota. Pajamų $20,900. Teisingai 
įkainuota. Kooperuosime su rimtu klientu. Savininko laikas ribuotas 
dėl kitų reikalų užmiestyje. Rašykite nurodydami biznio rekomenda
cijas. Agentai ir brokeriai prašomi nesikreipti.

P. O. Box 798, Zone 42, Chicago, III.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

Valandos kasdien 9 v. r iki 9 v. v., šeštad. ir sekmad. 9 v. r. iki 5 p.p.
6455 So. Kedzie Avenue. Tel. PRospeci 8-2233

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

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

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PURLIO

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

Savininkas parduoda 10 m. se
numo mūrinį namą, Evergreen 
Parke. 4 kamb. (2mieg.). Arti 
mokyklos. 40 p. sklypas. Prieina
ma kaina.Informacijai šaukite — 
PRospect 6-8230.

OPĖN HOUSE 
5126 S. Sacramento

Švarus 5’/2 kamb. mūr., paties 
savininko statytas namas. Gara
žas. Užbaigtas rūsys, žiem. langai 
ir sieteliai, stogeliai, “cyclone” 
tvora. Parduoda žemiau origina
lios kainos.

PRcupcct 8-7455

MŪRINIS, 6 butai po 4 kamb. 
Apylinkėje 28th ir S. Homan Avė. 
Savininkas gyv. kitoj valstybėje. 
Turi parduoti. Mokesčiai tik $360. 
Duokite pasiūlymą. Įmokėti 
$4,000. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LA 1-7038.

STATYBININKAS 
Parduoda naują 5^2 kamb. 
mūr. namą. Gazu apšildo
mas. JĮžuolo medis. Labai 
žema kaina.

6620 S. Oakley Avė.
Tel. HE 6-1564

VISAS ŠVIESIŲ PLYTŲ
5 metų mūr., 2x5 ir 3 kamb. bu

tai. 2 šildymo sistemos gazu. 43 pėdų 
sklypas. Didelis 2 auto mūr. garažas. 
Gražiausia Marųuette Pr. vieta. Tei
raukitės!

PRIE JAUNIMO CENTRO
3x6 mur. Gazo šiluma. 75 pėdų 

sklypas. 2 auto garažas. $26,500.
5 BUTAI — $37,000

2x5, 3x4 prie North Avė. ir Homan 
Avė. Alyvos šiluma.

PRIE BAŽNYČIOS
Mokyklos ir parko 7 metų gražus 

2 butų, (po 3 miegamus) mūr. na
mas. Spinduliuojantis šildymas alyva. 
Dvigubas garažas. Apsauga nuo po
tvynio. Kaina labai sumažinta — sa
vininkas turi išvykti iš čia!

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

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

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

Aug. lOtli possession. Price redu- 
ced to $29,500; Rice Lake, 4 bdrm. 
Rambler Home, 2 yr. old. Drapes, 
carpeting, fiberglas boat 30-horse 
Johnson motor included. Autom. 
disliwasher, disposal, built-in oven 
& eleet. stove. Lots of cupboards & 
elosets. Oil heat, 2 fireplaccs. Recre
ation rm. & full ivalk-out basement 
to landseaped yard and lake. Double 
gar. 150 ft. frontage. Eaay terms, 
$ I 0,000 , w,iU handle.

'Dr. l’alnier Myliers, 
Lakevieiv Dr.,

Rice Lake, AVisc., CEdar4-4034

GRAŽUS 5-ių kamb. namas, 3 
mieg. Visas vidus atnaujintas. 
Spintelės virtuvėje, modern. vonia. 
Rūsys. Naujas autom, gazu šildy
mas. Garažas, patio. Kaip naujas 
namas. Pietvakarių daly. Apylin
kėje 31st ir S. Avers Avė.

Mur. l’/3 aukšto: 5 r 3 kamb. 14 
metų, 44 pėdų lotas. 62 ir Pulaski 
Puikus pirkinys.

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

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

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

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

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

Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas. 
S butai po 5 kamb. (3 miegamieji). 

I Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

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

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

Tel. CLiffside 4-2390

6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1,500, įmokėti, už $16,500.1 
5 kamb. namas 1% aut. garažas. 1 akras žemės. $10,000.

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

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

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

Marų. Park Mūr. 2x4, garaž. $20,900. 
Mūrin. 2 po 5 ii- 4 k„ garaž., $26,900. 
Medin. 2 po 6 k., garažas. $13,900. 
Turime geri} bargenų, patikrinkite.

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

Savininkas Brighton Parke par
duoda namą su rūbų valykla. Pa
talpa tinka visokiam bizniui ar 
dirbtuvei. Modernus butas, rūsys, 
centralinis šildymas, 2 maš. ga
ražas. Įmokėti $2,000.

YArds 7-7191

Statybininkas turi parduoti la
bai pigiai naują 2-jų butų po 5lĄ 
kamb. — 3 mieg. modernišką na
mą, Apžiūrėti šį sekmad. 1—5 
popiet. 5507 W. 63rd Place.

Tik $23,300 už 2-jų butų gerą pa
jamų mūrinį Brighton Parke, Mont- 
gomery g-vėje. 4 ir 5 kamb., rūsys 
ir pastogė. Šildymas karštu vand. 
Garažas.

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

, PIETVAKARŲ MIESTO DALY.
Tikrai nebrangiai — 3-jų butų na
mas -— 6 ir 6 kamb. ir 2 apsta
tyti kamb. Dvigubas sklypas. Vais
medžiai. Mūr. garažas. Gazu ap'"' 
šild. Arti mokyklų, baž., krautu- 

Ivių ir susisiekimo. Apylinkėje 
! 27-os ir S. Keeler. $15,900. 
i__________ LA 1-7038________ _

Perskaitę "Draugą", duoku 
te jį kitiems pasiskaityti.

CONTRACTORS

Apsimoka skelbtis “DRAUGE”, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.

NAMŲ TAISYMO
KONTRAKTORIUS

Alumin. langai, durys ir langų stoge
liai įdedami papigintomis kaiao-mis.

JUOZAS VENCKAUSKAS
5532 So. Hermitage Avenue 

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

HOMES FOR RETIRED 
In Lovely Arizona1 SENIOOviilage F

Bostono beisbolo komandos me-: 
tikas Monbouąuette taip gerai 
metė rungtynėse su Chicagos j 
beisbolo komanda White Sox, kad 
šiems .nedavė nė vieno mušimo. 
Tai labai retas atvejąs.

DRAUGO Administracijoje dar galima gauti šiy 
saleziečių išleistų knygų;

St. Džiugas: NEKLAUŽADOS, eiliuota, iliustruota pasaka, 
kaina .................................................................................... 2 dol.

A. Colbacchini: UKE-VAGŪU, apysaka iš Brazilijos indėnų gy
venimo, fotografinė dokumentacija, kaina ................... 2 dol.

M. Krupavičius: LIETUVIŠKOJI IŠEIVIJA, dabartinės išeivi
jos studija, kaina ................................................................ 2 dol.

S. Antanaitis: ARCHIMEDAS, DIDYSIS GRAIKŲ MOKSLININ
KAS, studija, kaina ........................................................... 2 dol.

F. Bartkus: PAŽVELKIME Į MARIJĄ, trumpas šv. Marijos 
gyvenimas, iliustruotas, kaina ....................................... 2 dol.

Br. Zumeris: GYVENIMO KELIU, mintys jaunimui, jaunimo 
literatūros premijuotas veikalas, kaina ........................... 2 dol.

A. Tyruolis: MARIJOS ŽEME, lietuvių poetų eilių vainikas (su 
liaudies meno užsklandom), kaina ............................... 2 dol.

St. Džiugas: KETURI VALDOVAI, iliustruota apysakaitė, pie
šiniai VI. Stančikaites, kaina ........................................... 2 dol.

Pr. Gavėnas: JAUNOJO GALIŪNO KELIU, Domininko Savio 
gyvenimo bruožai, 4 spalvų iliustracijos, kaina ..........  2 doL

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą”

From $14,400 

Full Recreational Facilitiej 

Write for Free Brochure 
Phone 696-1081—Box 1391 Dept. CP 

2450 E. Brown Rd., Mėsa, Ariz.

BUY DIRECT FROM 
BUILDER AND SAVE

3' bedroom brick. Open House 
Saturday, Sunday, until dark at 

7802 S. Meade (6100 VVest)
1 block North of 79th 

St. Albert’s Parish.
You can’t beat our pricc for ąuali- 
ty or price Kuli price ineluds lot, 
$1.7,900 home, loiv doįvn payment, 
City wat.er and sewer, gas forced 
air lieat, elose to all schools, and 
churches, shopping center and trans-
portation.
• Solid oak trim and floo.rs
• Removable windows for casy 

cleaning
• Modern eabinet. kitehens with de- 

luxe Ropei-
• Built-in oven and range
• Tile bath with vanit.y
• Llnen and broom eloset
• Your clioice of decor, incl. 

coloring and tile, brick and 
roof.

McCorkle Bldr.
Weekda.ys 9 A. M. — 9 P. M. 

GArtlen 5-3765

Remkite “Draugą”

MAROUETTE PARKE — de 
luxe 1% aukšto mūr. namas, 4 

|ir 3% kamb. Potvynio kontrolė, 
j 2 auto. garažas, kiti priedai. Ga- 
I lime keisti ir į kitą nuosavybę. 
7217 S. Sacramento. PR 8-9083 
arba PO 7-8494.

7635 S. Carpenter — $17,800 
lįA aukšto, mūrinis, 5 ir 3 kamb., 

I atskiri įėjimai. Karštu oru alyva 
: apšild. Garažas. 30 p. sklypas. 
Savininkas.

4250 S. Maplewcod Avė. 
Parduodamas 2-jų butų po 4 kam
barius namas. Geram stovy. Ne
brangiai.

Mūrinis 2-jų butų po 4 kamb. 
Gazu apšild. Apylinkėje 26th ir 

; S. California Avė. įmokėti $1,000. 
SVOBODA, 3739 West 26th St. 
LA 1-7038.

2440 W. 69th St. 6 kamb. na
mas, dar 2 kamb. pastogėje ir rū
sy įrengta raštinė. Garažas. Pri
einama kaina. Hl 5-5626 arba FI 
3-1444.

Labai geroje Gage Parko vietoje, 
netoli AVestern Avė. parduodama. 4 

i butų nuosavybė, labai gerai užlaiky- 
I ta ir sutvarkyta. Tik $23,000. Telef. 
j RE 7-2874.

' CICERO. $13,900. 3y2 kamb.
. mūr. bungalow, pilnas rūsys, nau- 
įjas apšildymas. Apylinkėje 35th 
ir 55th. Tik 10 m. senumo. Įmo- 

,kėti $3,000. SVOBODA, 6013 
j Cermak Rd. Cicero. OLympic 
2-6710 arba BIshop 2-2162.

CICERO. Arti Western Electric 
rooming house. $6,000 pajamų, 

(plius 6 kamb. butas, 9 kamb. ir 
2 kamb. $29,800; įmokėti $8,000. 
SVOBODA, 6013 Cermak Road. 
Cicero. OLympic 2-6710 arba 

i BIshop 2-2162.

j CICERO, 2 aukštų medinis su 
.! rūsiu, centrinis apšild. gazu. Apy- 
' linkėj 14 St. ir 48 Ct. Galima tuo
jau užimti. FA 3-5390.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

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

RE PUBLIC 7-8949 
2301 W. 69th St., Chicago

STA N K U S 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

V. SIMKUS
Statybos ir Remonto Darbai 

2618 ĮVEST 7 lst STREET 
Tel.: PR 8-4268 ir TE 9-5531

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

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

LA 1-6047, RO 2-8778

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockvvell Street
Tel. GRovehiU 6-7875

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

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

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. TVestern, Chicago 9,131. 
Telefonas VI 7-3447

CONSTRUCTION C0.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 

| KITOKĮ pastatau
■■

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS. 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ,
ST 8-0708 OL 7-2004 Chicago, Hl.



Namie blogai, svetur bus geriau?

VYTAUTAS SIRVYDAS

Raudoni kinai, sakoma, tel- visai nekreipti dėmesio j Vaka- 
kia karinių pajėgų kuriam tai rus ir visur, net ginklu, lįsti ko- 
žygiui. Aišku, ne be tikslo. To- munizmui plėstis, kadangi be 
dėl įdomu žvilgterti į kinų-rusų karų ir revoliucijų, kaip Mark-' 
ginčo istoriją, kurią pateikia so teorija ir sakanti, komuniz-. 
Zagoria Princetono uto leidiniu, mas neįsiviešpatausiąs. Maskva; 
The Sino-Soviet Conflict, 1956- buvo atsargesnė ir pradėjo kal- 
1961 (1962, p.484, $8.50). Va- bėti, kad socializmą įgyvendinti 
karuose dėl ginčo esama viso- Į jau pasidarė galima ir taikiais1 
kių pažiūrų: vienas sparnas būdais. Karas galėtų sunaikinti! 
mano, kad ginčas nesvarbus ir i komunistinį pasaulį, 
gal net tyčiomis pučiamas im- Tokiu būdu rusai nelinko ki-' 
perialistams akis dumti. Kitas nūs paremti 1958 metais, ir, 
sparnas galvoja, kad rusų-kinų karštis ten atslūgo. Kinai pyko 
plyšys neišvengiamas, kadangi, ir visiems pasakojo, būk impe- 
Sovietija, girdi, pasidariusi ne- rialistai kailio niekados nekei- 
be revoliucinė, bet “konservaty-i čia, kad kapitalizmas vis bus 
vi” valstybė; be to, sakoma, agresyvus ir tik smarkesne pa- 
kinų ir rusų valstybių interesai jėga sudraudžiamas, į socializ- 
nesupuola, o komunizmo pa- mą tegalima įžygiuoti karu bei 
šauliui būtina viena galva, ne revoliucija, kad reikia remti vi- j 
dvi. Zagoria laikosi vidurio:
ginčas ir nesvarbus ir svarbus,

Paradas Egipto sostinėje Kaire, minint respublikos dešimtmetį. 
Prezidentas Nasscris prasitarė, kad tos raketos esančios prieš 
“klastingą priešą — Izraelį”.

J. A. Valstybių 

gyventojai

Pagal paskutinius statistikos 
duomenis, dabartiniu laiku JAV

' turi apie 180 milijonų gyvento- 
. jų. Apskaičiuojama, kad jei gi-

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. rugpiūčio mėn. 4 d.

mimų, mirimų ir migracijos san anksčiau įsikūrę juodukai. JAV j 
tykis žymiai nepasikeis, tai !°St^je ^ashingtone dabar 
1970 metais JAV turės 214 mi
lijonų gyventojų, o 2010 metais 
— 400 milijonų.

Šio krašto gyventojų labai 
didelis nuošimtis gyvena mies
tuose, būtent 70%. Likusieji

eiais kasmet persikelia gyventi, Kai siela atsiskyrimo valando- 
į šiaurėj ir vakaruose esančius Vra Lievo malonės kupina, tai
didmieečhiq kur iie randu dmiP- mirtis nėra gero gyvenimo Pa" cnamie-cius, kur jie randa daug : ba.jga) 0 tik naujOi geresnio gy- 
geresnes gyvenimo sąlygas. Čia venimo pradžia. — Šv. Augustinas 
jięms daug padeda kurtis jau!

juodukai sudaro 60% viso gy
ventojų skaičiaus. Chieagoj (be 
priemiesčių) juodukai sudaro 
arti ketvirtadalio šio miesto gy 
ventojų.

Statistikos biuro nuomone,

A. -Į- A.

sus “kolonialinius išsilaisvini
mo karus”, bet išlaisvintus na-1

A. A. SIBIRO TREMTINE 
EYDRIGEVIČIENĖ

gyvena miesteliuose, ma- §įo šimtmečio pabaigoj juodu- 
! Česniuose negu 2,500 gyv. ir far ! kai jAV-se sudarys 13 ar 14%. 
, mose. Miestiečių nuošimtis vis Tačiau nemanoma, kad šis nuo-
auga. Prieš dešimtį metų tik 
64% gyveno miestuose, o 36% 
ne miestuose.

Jei paimti amžiaus atžvilgiu, 
tai 40% gyventojų yra nepilna
mečiai ir 10% — peržengę 65 
metus amžiaus. Kariuomenei tin

tik Vakarams nėra kaip juo pa- i eionalistus buržujus tuojau pa-, „ «***»' »m. | M«W. *** amhaus (tarp 18 ir 35
sinaudoti. Įkeisti komunistų partijų dildą-1 *"• P acįal zm>™, Paneva“° Zicienns dukters, Vlados Macie- mt.) JAV yra 20 milijonų vy-

Dalykui suprasti kliudo ko-gūromis. Geriausiu pavyzdžiu" Naunuoco apylinkėse. Kai jaustas, gyvenančios Cleve- rų.
munistų vartojama “atbulinė” gali būti raudonoji Kinija. įkune sitos seimos nariai uzeme lande- nepailstamomis pastan- ( Amerikiečių pajamos nuo ka-

šimtis prašoksiąs 15%. Dabar
tiniu metu juodukai sudaro 10 
į/>% visų JAV gyventojų.

J. Vitalis

RAGIO PROGRAMA
v

kitą kartą nepriklausomos Lie- gomis, pavyko išgauti reikiamus ro pabaigos gerokai pakilo. 1947 l * , ......
tuvos vyriausybėje gana auks- leidimus atvykti į sį kraštą. Tai m. kiekviena šeima turėjo apie , grama Naujoj Anglijoj, iš stoties
tas vietas. Kiti nariai buvo pa- įvyko 1960 metų sausio mėnesį. 3,000 dol. pajamų per metus; , WLYN, 1360 bangos, veikia sek-

siems”. Tokiu būdu tyrėjas pri- susitarimų ir viršūnių konfe-! sižymėję meno srityje. Stanis-; Deja, jai neilgai teko džiaugtis 1960 metais vidutinės šeimos madieniaife °uo 1vak

kalba. Visi jų pareiškimai dvi-; Chruščiovui atvirai prikišta Le- 
prasmiai: suvilioti negudrius ir nino principų išdavimas, perdi- 
pasakyti kas reikia “susipratu-1 delis atsargumas, ieškojimas

verstaš atsakančiu kelrodžiu 
bristi komunistinių žodžių jū
ras. Rusai ir kinai, pavyzdžiui, 
tikrąsias ginčo priežastis slepia 
ilgomis kalbomis “kaip dabar
tinę epochą vadinti”, įrodinėji
mais “karo neišvengiamumo” 
ar “galimybės taikiais keliais 
persikelti į socializmą.” Zago
ria mano, kad savo dviprasmę 
spaudą ir vadų pareiškimus 
skaitydami, įgudę komunistai 
pajunta “kur vėjelis pučia.”

Zagoria ginčą apžvelgia 1956 
-1961 metų tarpsniu. Pradžią 
davė Chruščiovo nuvertinimas 
Stalino, nes šio pėdomis aklai

rencijų su priešu. Kinai citavo ' lava Vangovskaitė-Eydrigevičie- laisvojo krašto gyvenimo pir- pajamos pakilo iki 5,600 dole- j pasaulinių žFn^^a^trauk^^ko^- 
Leniną pareiškusį: “Joks rim- nė buvo rusų areštuota ir išvež-, menybėmis. Perėjusi per ilgų rių. Taip pat gerokai padidėjo ' mentarai. muzika, dainos ir Mag-
tas marksistas negali tikėti, į įa baisiomis birželio dienomis metų Sibiro taigos tortūras, ji! ir pasiturinčių šeimų (vad. “Vi- 
kad galima iš kapitalizmo į so-1 j gįbįro taigas, kur ji iškentėjo; buvo fiziškai ir dvasiškai pa- Į duriniosios klasės”) skaičius: 
cializmą pereiti bė revoliucijos pragarįškose sąlygose virš 14 laužta. Liepos mėnesio 26 d. t. y. turinčių nuo 7,000 iki 15,
ir savitarpio karo.’

Sovietai atsiliepė 1959 metais j 
per 4 metus ruoštu leidiniu 
“Marksizmo-leninizmo pagrin
dai”. Ligšiol kinai nėra jo nei 
išsivertę nei recenzavę. Leidi
nyje rusai teigia kad karai re
voliucijai pasidarė jau nebe bū-

; metų. 1955/56 metais jai bu
vo leista grįžti Lietuvon. Bet 
ji bijojo naujų persekiojimų iš 
vietinių išgamų - parsidavėlių ko 
munistų pusės. Kai kas mano

Dangus pašaukė ją į geresnį pa Į 000 dolerių metinių pajamų, 
šaulį. Palaidota iš Šv. Jurgio Prieš io mėtų tik 8% šeimų
lietuvių bažnyčios liepos 30 d. 
Laidojimo apeigas atliko kun. 
Dziegoraitis ir kun. Leonardas 
Gižinskas, mirusios giminaitis.ir- sako, kad Lenkijoje komunis

tinis teroras yra mažiau kru- Pastarasis pabėrė ant josios ka- 
tini ar reikalingi. Tam tikrose i vinas ir žvėriškas. Todėl ji pra-' po saujelę žemės, atvežtos iš ■,“uuv 
sąlygose gali įvykti ramus per-5 se leidimo vykti į Lenkiją, kur ‘ Lietuvos. Karsto nesejų tarpe 
sikėlimas į socializmą. Tokiu buvo tolimų, Lietuvoje gimusių buvo žymių asmenų. Vienas jų 
būdu galima laikinai taikiai su- i giminių. Tas leidimas jai buvo buvo gen. Tallat-Kelpša.

mynęs Mao pajuto sau pavojų, gyventi su kapitalistiniu pašau- suteiktas. i Kun. Leonardas Gižinskas
Kinai ėmė kalbėti apie “prieš- liu ir tinka remti tokius nacio-

MOŠŲ KOLONIJOSE

priklausė šiai klasei; dabar vi
duriniajai klasei jau priklauso 
31% visų JAV šeimų.

Jei pažiūrėti JAV gyventojų 
sudėtį tautiniu atžvilgiu (tiks-

dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkąs. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadvvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489, Ten gaunamas ir 
‘Draugas’’

Veronika Gužinskas
(JASYLI ONYTĖ) 

pasai pirmą vyrą Dapshis

Gyv. 10543 So. Wabash Avė.

Mirė rtugp. 3 d.. 1962 m., 12:- 
15 vai. popiet, sulaukusi senat
vės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Rozalimo apyl., 
Mediniškių sodžiaus. Ameriko
je išgyveno 56 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vyras Domininkas, sūnus Char
les Dapshis, marti Irene, duktė 
Eleanor Larkers. žentas John, 
Sr., 2 anūkai: Edward Dapshis, 
jo žmona Barbara, John 1 perk
ers, Jr., jo žmona Teresa, 2 
proanflkai. pusseserė Anna Du- 
ro su šeima, pusbrolis Stanley 
Misūnas su šeimą, siminės Ve
ronika Žemaieiflrias, Ann Cal- 
derone, Frank Yaslon ir Julia 
Morris ir jų šeimos, ir kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Priklausė 9-to Wardo Liet. 
Domą,kratų Klubui ir St. John 
Bose.o Tėvų Saleziečių Rėmėjų 
Skyriui.

Kūnas bus pašarvotas šešta
dienį, rugp. 4 d. 3 vai. popiet 
Leonard Bukausko kopi., 10821 
S. Michigaii Avė. Laidotuvės Į- 
vyks pirmad., rugp. 6 d. Iš 
kopi. 8:30 vai. ryto bus atly
dėta į Visų šventų parap. baž
nyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už veliones sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę, lieka: Vyras, sūnus, 
duktė, marti, žentas, linukai ir 
proaiifiikai.

Laid. direktorius Leonardas 
Bukauskas, Telef. COmmodore 
4-2228.

taravimus” socialinėje visuome-: nalistus buržujus, kaip Nasse- 
nėje, kas nepatiko “klasių ko- ris, kuris komunistus grūda į 
vos” menamai nebeturinriems ir kalėjimus. Leidinys kinus iš-
“į komunizmą” įžygiavusiems vadina “kairiaisiais trockinin- VCZailkcgan, UI.

žvilgiu), tai didžiausia grupė 
asmenys, kilę iš anglo-saksų 
kraštų. Dvi sekančios didelės 
grupės yra asmens, kilę iš Ai
rijos ir Vokietijos. Toliau seka 
spalvotieji — afrikiečiai.

rusams-;"ypač no to, kai kinai kais”, “dogmatistais” ir “avan 
stojo lenko Gomuikos pusėn ir tiurų ieškotojais.” |
pradėjo kalbas apie nebuvimą Tokiu būdu, kinų pajėgų pa-, 
reikalo vienos galvos komuniz-; stebimas telkimas ar tik tų' 
mo pasauliui.

Iškyla
ALB, Waukegano apylinkė, 

šių metų rugpiūčio 19 d. rengia

Bernardas Bracius su šeima 
išvyko atostogų, . kurias praleis 
Kanadoje, lankydamas savo gi
mines ir bičiuliuš.

Serga

Šio šimtmečio pradžioj šio | 
krašto pietinėse valstijose juo
dukai sudarė 90% visų gyven
tojų. Dabar ten tėra tik 60%. 
Nors juodukų gimimų nuošimtis 
yra visu trečdaliu didesnis, ne- i 
gu baltųjų, bet juodųjų skai-'

Jau antra savaitė, kaip serga čiaus sumažėjimas pietinėse vai j

Netekus mylimo vyro, tėvelio ir svainio
DR. KAZIMIERO ^GRAUŽINIO, 

mirusio 1962 m. birž. 5 d. Montevideę, Uragvajuje, 
visiems taip nuoširdžiai pagerbusiems jo atminimą, 
aukojusiems už jo vėlę maldas ir visokeriopu būdu 
pareiškusiems mums labai daug užuojautos skaus
mo dienose nuoširdžiai dėkojame.

LAIMUTĖ GRAUŽINIENĖ SU DUKROMIS 
GRAŽUTĖ IR ALOYZAS SIRUČIAI

! avantiūrų nebus tąsa? Ir ar % . . _. . _ ,
Pirštus nudegę “tegul šim- kįnai nenori atsargesniais pa- .ls uri s 1S a e

tai gėlių žydi” laisvesnės kriti- sidariusius rusus įtraukti į ki-įParke’ ... .
kos tarpsniu, kinai suktelėjo virčą su Vakarais? Kinijoje ba-į Bendruomenės nariai ir jai Jurgis Kavaliūnas. Jis yra pa- stijose yra išdava vidines mig- 
smarkiai kairėn, sukurdami ko-i das ir ekonominė suirutė. Žmo-į prijaučiu bičiuliai rezervuokit guldytas Šv. Teresės ligoninėje, racijos. Juodukai, gyveną pie-

A.. “J“ A..
ANTANUI BALČIUI mirus, 

jo žmon-ę Julijį, dukterį dr. Aldoną ir jos 
vyrą Jurgį Gravrogkus, sūnų kun. Kęstutį 
bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir drau

munas -— tikrą akybruokštą j nįjos istorijoje apsčiai pavyz- į tą dieną minėtai iškylai 
Maskvai, nes “Pekingas, tary- džių, kur valdovai vidaus nege- džia 10 vai. iš ryto 
tum, įrodinėjo Maskvai radęs rumus glostydavo avantiūromis
greitesnį .rir trumpesnį kelią į i užsienyje. Gal ir dabar kinai 
komunjzmą, ne tą, kuriuo per norį “veidus išgelbėti” nauju 
32 metu Maskva ėjo”. Kinai į-i šokimu prieš JAV remiamą

Minės sukaktis

Pra- dr. J. Waidzuno priežiūroje. Ti- - tuose žymiai blogesnėse medžią- 
kimės, kad tuojaus sugrįž pa- gtaėse sąlygose, dideliais skai- 
sveikęs. vp. (

Miami, Fla.

ge
Emilija ir Balys Sfeponiai

rodinėjo, kad Maskva per ilgą 
metų ėilę jau nesilaikanti 
marksizmo principų.

Skirtumai užsienio politikoj

Ginčas palietė ir užsienio rei
kalus. Kinai 1958 m. ėmė smar-

Taiwaną?

Velykų data

Velykoms planuojama nusta
tyti pastovią datą. Šis klausi-

kiai šiauštis prieš Amerikos'mas bus svarstomas visuotinėj 
remiamus Taiwano kinus. Sakė,; Bažnyčios santaryboj. Tada ir 
kad Maskva neganėtinai išnau-i visos kitos povelykinės šventes 
doja sputniko paleidimo visų būtų pastovios. Klausimas jau 
išdavų. Girdi, “socializmo pajė- buvo diskutuotas 1923 ir 1931 
gos dabar aiškiai viršija impe-jm. Numatoma pastovi data Ve- 
rialistų jėgas”. Todėl esą reiktų iykoms — balandžio 8 d.

Vladas ir Stasė Tamašauskai 
šių metų rugpiūčio 7 d. mini 
sidabrinę — 25 metų savo ve
dybinio gyvenimo sukaktį.

Petras ir Marija Nevardaus- , ,. , , x •. . v. , yra graži arba ne, bet Miamikai šių metų rugpiucio 12 dieną
mini auksinę -— 50 metų savo

Pas Miami lietuvius 

Galima sakyti, kad Florida

tikrai man patiko. Čia gyvena
pulkelis lietuvių, gana daug ku-

......................biečių, išsprukusių iš CastroTa proga vaikai ruošia vaisęs ' . . ..... režimo Kai kurie senesnieji y-lietuvių auditorijoje.

vedybinio gyvenimo sukaktį.

Išvyko atostogų
ra linkę į komunizmą, todėl, kad 
jie nežino, kas yra tasai žvėris,

Povilas Grižas su šeima iš-; kuris minta darbininkų prakai- 
vyko atostogų, kurias praleis ! tu. Kiti liet. čia apsigyvenę vė- 
Wisc'onsin valstijoje bemeške- | hau, yra gan susipratę, veik- 
riodamas.

Nevy Yorko uoste didžiulis vandenynų laivas Statedam, prieš kurį 40 pėdų ilgio modelis keleivinio 
laivo Ępemeno,. kuris plaukios JAV vandenimis.

lūs, nuoširdūs. Ypač noriu pa- Į 
žymėti kun. G. Rasutį ir kun. ]
A. Čeponį. Toliau reikia pažy- j
mėti mano verian nažistamus TeiseJas Vincent Keogh kalbasi meti mano geriau pa įstamus gu repOrteriais Ne-w Yorke po to, 
Danutę ir Karolių Vertelkus kai buvo nuteistas dviems metams 
su dukryte Rūtyte ir Janina už tai, kad su kitais trimis daly-
Pakštiene a. a. prof. K. Pakšto slaPtaJ J«ikloj prieš _ kitą j |

; ... . , teisėją, kad sis padėtų kai ku-
žmona. Ji turi Miami reziden- i rieitns asmenims, įveltiems į nusi- ’ I 
cijų kvartale jaukų namą. Ten, kaitimą, 
ji maloniai kiekvieną lietuvį pri

į glaudžia ir nurodo kelius ir bu-
. dus, kur gauti darbą. Tas pas
laugumas jai pavyksta dažnai 

i todėl, kad ji taip, kaip ir jos' 
dukrelė Danutė, yra švelnaus į Įstodami į Liet. Knygos Klubą 
būdo, turi gerų pažinčių ir mo-. *r įmokėdami 5 dol. metinio mo
le kalbu kesčio mes įgaliname per viene-

a i rius metus pasirodyti kelioms
! naujoms gerai parinktoms liet. 

J. Pakštienė turi gana daug, knygoms ir tuo pačiu uždirbame
darbo, nes ji nuolat šį tą rašo. i2-50 dok’ ’nes kny§lJ pasirinkome 

. uz 7.50. dol.; Miami miesto centre yra pui-
i kus parkas, o prie šio didelė . Lietuviškos Knygos Klubo na- j 

. t i iriais — lietuvybės kalviais gali •, miesto biblioteka su daug daug būti visi> pasiuntę 5 dol. šiuo ad. j 
įvairių knygų, ir lietuviškų. At- resu: 

įrodo, kad bus nemažas J. Pakš
tienės nuopelnas, kad ši biblio-

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
KLUBAS

teka turi ir Lietuvių Enciklope- į 4545 W. 63rd St., Chicago 29, III. 
diją. K.S.B.

ELIZABETH LUTKUS
ŠIDLAUSKAITE

Gyveno 1910 S. Giuiderson Avė., Berwyn, III.
Mirė rugp. 3 d., 1962, 9 vai. ryto, sulaukus 45 m. amž. 

Gimė Chicago, III.
Pasiliko: dideliame nuliūdime vyras Joseph, 2 dukterys 

Betty Jo Krych, žentas Frank, Jr., ir Ruth, tėvas Antanas 
Šidlauskas, brolis Vincent Šidlauskas, brolienė Frances ir 
šeima, 3 švogeriai: Charles Valentinas, Anthony ir Charles 
Lutkai ir jų šeimos, uošvė Barbora Lutkus, giminaitis Povi
las Valentinas su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas A. Petkaus ir Sūnaus koplyčioje, 1410 
S. 50th Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks pirmad., rugp. 6 d., iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į St. Odilo parapijos bažnyčią, 23rd St. ir 
S. East Avė., Bertvyn, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus, nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Vyras, dukterys, tėvas, brolis, žentas ir kt. gira.
Laidotuvių direkt. A. Petkus ir Sūnus. Tel. TO 3-2108

KNYGOS JŪSŲ BIBLIOTEKAI
Balys Sruoga: Dievų miškas, atsiminimų knyga, vienas šiurpiau

sių dokumentų, parodantis, kas yra laisvė ir kas ateina su pa
vergimu. Kieti viršeliai, 480 psl. .i........ .......................... $5.00

Jurgis Savickis: Žemė dega, rašytojo ir diplomato atsiminimai iš 
1939—1945 m., krušniausio ir tragiškiausio mūsų tėvynės ir 
Europos istorijoje. Apie 870 psl. dviejuose tomuose po $4.50

Jonas Aistis: Apie laiką ir žmones, literatūriniai atsiminimai apie
laisvėje kylantį Kauną ir jo kultūrinį kilimą...................... $2.50
Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, Chicago 29, Illinois

I



6 DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. rugpiūčio mėn. 4 d.

X Don Varnas veteranų pos 
to piknikas įvyks rugpiūčio 12 
d., Šv. Šeimos viloje. Piknikui 
vadovauja vicekomanderis T. 
Pargauskas. Bus įvairi progra
ma. Posto susirinkimas įvyks 
rugpiūčio 3 d. Statybos komite
to posėdis įvyks rugpiūčio 10 
d., direktorių susirinkimas — 
rugpiūčio 22 d.

X Sesuo Marija Lukrecija, 
Šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų 
moderatorė, Šv. Kryžiaus ligo
ninėje pergyveno sunkią tulžies 
operaciją. Visos rėmėjos kvie
čiamos pasimelsti už seselės 
Lukrecijos sveikatą.

X Marija Kazlauskaitė, iš 
Lima, Ohio, kun. V. Kazlausko 
gyvenančio Romoje, sesutė, LK 
Klubo narė, atostogaudama 
Chicagoje lankėsi “Drauge” ir 
įsigijo naujausių Liet. Knygos 
Klubo leidinių.

X Studentų ateitininkų išky
la įvyks šį sekmadienį, rugpiū
čio 5 d. Beverly iShores, Ind. 
Dalyviai prašomi rinktis prie 
Dariaus ir Girėno paminklo po 
9 vai. mišių. Moksleiviai ir sve
čiai maloniai kviečiami daly
vauti.

X Lietuviai vykdami atosto
gų metu į Kanadą turi turėti 
dokumentus, įrodančius, kad 
turi teisę Amerikoje gyventi, 
nes antraip grįžtant gali susi
daryti sunkumų.

X Albina Vasiliauskienė iš 
Brooklyno lankėsi Drauge kur 
turėjo progos susipažinti su 
spaustuvės darbu. Ją atlydėjo 
čikagiečiai Alb. Slivinskas su 
žmona ir dukrele, taip pat kar
tu lankėsi ir A. Beniušienė, 
prieš kiek laiko atvykusi į Chi
cagą iš Kolumbijos.

X Advok. Peter Gaddy su 
žmona neseniai grįžo iš kelio
nės po Europą. Labiausiai pa
tiko Šveicarija. Remoje aplan
kė Tėvų Marijonų vienuolyno 
centrą ir Šv. Kazimiero kolegi
ją.

X Al. Kumskis, kurio vado
vybėje yra 45 Chicagos parkai, 
daug darbuojasi su jaunimu ir 
tuo klausimu greitu laiku pa
darys svarbų pranešimą.

X Vincas Kuliešius, Chicagos 
statybininkas, šventė savo su
kaktuves. Vaišėse dalyvavo Ju
lija Krolienė iš Bostono, Stasė 
Lozoraitienė iš Clevelando, sol. 
G. Peškienė, Anuškevičių šei
ma. Kuliešius dabar atostogau
ja Sandūnuose, Bobino vasar
vietėje. Kartu ten išvyko ir G. 
Peškienės šeima.

X Kavalierius mėgsta mer
ginos, bet nešiojamą FM, AM 
ir trumpų bangų vokišką radiją 
“Kavalier” Telefunken firmos 
— mėgsta visi. ^žiūrėkit 
Gradinsko televizijų radijų ir 
hi-fi stereo aparatų krautuvė
je, 2512 W. 47th St., FR 6-1998.

(sk.)
X Lietuvių Dukterų Draugi

jos Tradicinė Rudens Vakarie
nė su įvairia programa ir tur
tingu dovanų paskirstymu į- 
vyks š. m. spalio mėn. 6 d. Jau
nimo Centre. (Pr.)

IF"
X Vacys Construction Co. 

baigia statyti vieno lietuvio in
žinieriaus šeimai, modernią 9 
kamb. rezidenciją ir kviečia be
sidominčius š. m. rugp. 5 d., 
sekmad. nuo 1 iki 5 vai. apžiū
rėjimui. Adr. 4629 S. Mozart 
St. (sk.)

X Jonas Kirvaitis “Interstate 
Insurance Agency” nuo š. m. 
3 iki 19 d. išvyksta atostogų. 
Kontora dirbs normalias Valan
das. šeštadieniais bus uždaryta. 
(Sk).

X Jadvyga Kuzmicikienė jau 
antra savaitė guli Central Co- 
munity ligoninėj, 5701 S. Wood 
st. Kuzmickienei, kuri yra vi
sų vienuolynų rėmėja ir veikli 
organizacijų valdybų narė, pa
žįstami linki greitai pasveikti.

X Dr. A. Rožėnas su šeima 
išvyko porai savaičių atostogų.

x Helen Širvinskienė, žino
ma visuomenės veikėja, susižei
dė koją.

X Advokatas V. Ewald yra 
Hickory Hills miestelio teisinis 
patarėjas.

X Al. Preibis yra Illinois 
Commerce komisijos narys.

X Advok. Antanas Lapins
kas yra Chicagos sanitarinio 
distrikto vyriausias pirkimo 
agentas.

X Benys Babrauskas, JAV ir 
Kanados Lietuvių Kultūros kon 
greso rengimo komiteto vicepir
mininkas, padarė platų ir išsa
mų pranešimą JAV Lietuvių 
Bendruomenės Centro Valdybos: 
Informacijos komisijos pasita-' 
rime, apie kongreso rengimo ir 
Lietuvių Fondo reikalus. Kul
tūros kongreso sąmata siekia j 
9,000 dol. Kongreso rengėjams, 
JAV ir Kanados Bendruomenių I 
valdyboms, ši suma pakelti ne
bus lengva, todėl prašoma visos 
lietuvių visuomenės paramos. 
Aukas kongreso reikalams siųs
ti: Jonas Švedas, 1347 So. 48 
court, Cicero 50, III.

X švč. P. Marijos keliaujan
ti statula rugpiūčio 4 d. 7:30 v. 
v. bus atvežta į Vaišvilų namus 
6147 S. Western Avė. Visi kvie
čiami atsilankyti. Rožančius su 
kalbamas 1 v. p. p. ir 7 v. v.

X Algirdas ir Irena Budrec-
kai išvyko atostogų. Aplankys 
prie Michigan ežero tris stei-1 
tus. Grįžta ir savo real estate 
biznyje bus rugpiūčio 20 d.

Dawes m-los, 3810 W. 81 Pla 
ce, Chicagoje, vedėja Marie I. 
Hohn birželio 20 d. išdavė pra
džios m-los diplomus 84 moki
niams. Tarpe jų vienintelė lie
tuvaitė Alisa - Raminta Lamp-1 
satytė, mokytojų Jurgio ir Pal
myros Lampsačių dvylikametė 
dukrelė. Ji netik jauniausia sa- 

ivo amžiumi iš visos absolventų 
[laidos, bet ir pažangiausia moks 
jie, kuriai teko garbė sakyti at
sisveikinimo kalbą (valedictory 
speech). Ji taip pat geriausia 
tos m-los mokinių pianistė, tai 
paskambino svečiams L. Beet
hoveno sonatą “Pathetiąue” ir 
akomponavo mergaičių ansamb 
liui.

Bene svarbiausia programos 
dalis patiems mokiniams buvo 
pasižymėjimo ženklų įteikimas, 
kurių mūsų tautietė gavo dau
giausia. Ji visą pusmetį lankė 
Bogan Aukšt. mokyklos algeb
ros klasę su pagyrimu.

Jos pieštas paveikslas buvo 
parinktas Chicagos Meno insti
tuto parodai.

Nepraleidusį pamokų, visą 
laiką atžymėta garbės sąraše. 
Gavo stipendiją ir pilietybės do 
vaną.

į—=1.......

Kun. Boleslovas Jakimowicz, MIC (dešinėje), svetys iš Portugalijos, 
vakar lankėsi “Drauge” su dr. Z. Bejnarowiez. Kun. B. Jakimowicz 
yra studijavęs teologiją Kaune. Iš Lietuvos komunistų išvežtas į 
Sibirą yra daug vargo patyręs su tremtiniais lietuviais bolševikų kon
centracijos stovyklose.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Miškininkas Kazimieras 
Visminas, iš Shelton, Washing- 
ton, lankėsi pas savo tėvus An
taną ir Teklę Visminus Wood- 
side N. Y. Kazimieras, baigęs 
Montana State universitetą miš 
kininkystės skyrių, paskirtas 
Shelton Washington miškų pri- 
žiūrėtojumi. Nors augęs Maspe- 
the po 8 metų laiko atsilankęs, 
vos atpažino šią vietą nes mies 
tas perkirstas Express High- 
way, pastatyta nauja lietuvių 
bažnyčia. Prel. J. Balkūnas Ka
zimierui, buvusiam savo prie 
mišių tarnautojui, aprodė nau
jąją bažnyčią, ir visus naujuo
sius įrengimus. Aplankęs eilę 
savo pažįstamų ir giminių, pa
sisvečiavęs pora savaičių išvy
ko atgal į tolimą Washington 
valstybę prie savo profesijos 
darbų. Buvo atvykęs su žmona 
ir sūnum Povilu.

— “Kūrėjas lietuvis anuo ir 
dabartiniu metu” tema bus kal
bama Lietuvių Fronto Bičiulių 
stovyklos metu. Bus svarsto
ma: a. Kokios lietuvio kūrėjo, 
esančio svetimame krašte aspi
racijos ir kodėl jis rašė anuo 
metu lietuviškai galėdamas ra
šyti rusiškai ar lenkiškai. Da
bartiniu metu rašo lietuviškai 
jau galėdamas rašyti ir angliš
kai. b. Kokios jam kūrybinės 
galimybės — ar tada buvo skai 
tytojų kontingentas, ar buvo 
specialios paskatos (premijos, 
konkursai), kiek dabartinės są
lygos skiriasi nuo ano meto 
sąlygų-

— Lietuvaitės seselės bene
diktinės sėkmingai darbuojasi 
įsikūrusios Manchester, N. H. 
vyskupijoje. Pradėjusios darbą 
tik dvi, susilaukė kitų dviejų 
lietuvaičių benediktinių iš Bel
gijos ir vienos naujokės. Rug
piūčio 19 d. savo geradariams 
ir draugams ruošia metinius 
pietus ir linksmą popietinį pik
niką savo nuosavybėje, 75 
Wallace Rd., Bedford, N. H. 
Važiuojant reikia prie Manches 
ter, N. H. imti kelią 101 ir už 
3 mylių pasukti į Wallace Rd. 
prie Bedford centro. Už trijų 
minučių jau matysis balti na
mai gale klevų alėjos su Mari
jos statula, šv. mišios 11 vai. 
ryto, pietūs 12 vai. Seselės lau
kia aukų savo pirmam vaikų 
darželiui. Adresas: Regina Pa

eis, Benedietine Sisters, 75 
VVallace Rd., Bedford, N. H.; 
tel. GReenleaf 2-4739.

— Šv. Kazimiero Seselių Rė
mėjų 6 sk. Brighton Parke mė
nesinis susirinkimas įvyks sek
madienį, rugpiūčio 5 d. 2 vai. 
p. p., mokyklos kambaryje. Pra 
šome nares gausiai susirinkti.

— Antanina ir Bronius Bud- 
giinai, Californijos gyventojai, 
keliauja mašinomis po Ameriką 
ir buvo nuvykę į pasaulinę pa
rodą Seattle, Wash., bei aplan
kė ir kitas vietas. Kartu kėliau 
ja inž. Tornau šeima ir arch. 
Lukštaitė iš Chicagos. Svečiai 
turėjo pragos aplankyti Boeing 
lėktuvų bendrovėje dirbantį 
arch. V. Lapatinską ir Gilius, 
anksčiau gyvenusius Chicagoje.

— Latviai paminėdami su
kaktį, kaip buvo Latvija JAV 
pripažinta De Jure, 1922 m. lie
pos 27 d., išleido pašto ženklus. 
Viename pašto ženkle minima 
Lietuva, Estija ir Latvija. Tais 
ženklais rūpinasi Mr. O. Ak- 
mentins, P. O. Box 48, Dorches 
ter 22, Mass.

VOKIETIJOJE
— Lietuvių studijų savaitė 

Koenigsteine Taunus įvyks rug 
piūčio 21—28 d. “Haus der Be- 
gegnung” namuose. Ją šiais me 
tais organizuoja: Vokietijos 
Ateitininkų Sendraugių ir Stu
dentų sąjungos, Vokietijos Lie
tuvių Studentų sąjunga, Vokie
tijos skautų ir skaučių rajonai 
ir Europos Lietuvių Fronto Bi
čiuliai. Studijų savaitę globoja 
ir finansiškai remia PLB Vokie 
tijos Krašto valdyba.

Pagrindinės studijų savaitės 
temos: 1. Rytų Europos likimas 
ir 2. 100 m. Maironio gimimo 
sukaktis.

Jaunimui visos kelionės bei 
pragyvenimo išlaidos bus ap- 

j mokėta, kitiems dalyviams bus 
apmokėta nakvynė ir maistas, 

! o kelionės išlaidos bus stengia- 
l masi, pagal galimybę, bent iš 
dalies atlyginti.

Studijų moderatorius prof. 
A. Maceina, kalbės ir PLB Vo
kietijos Kr. v-bos pirm. kun. 
Br. Liubinas.

Paskaitos ir pranešimai: “Is
torinis Rytų Europos susidary
mas” — prof. Z. Ivinskis;.

“Vokietijos Lietuvių Ben-

Balfo pirmininką kan. J. Končių 1962. VI. 26 pasitinka Frank
furto aerodrome sielovados direktorius tėv. Alf. Bernatonis (pir
mas! iš kairės) Vasario 16 gimn< direktorius kun. dr. L. Gronis 
(antras iš deš.) ir kiti lietuviai.

VASAROS VAIKŲ AIKŠTELĖS

DR. ONA VAŠKIEVIČ IŪTE, Chicago, III.

Vasaros Vaikų aikštelės 3 m. 
vaikams yra poilsis gryname 
ore, stebint vaikų būdą. Tai 
leidžia mūsų pedagogėms sekti 
vaikus ir pačioms arba prane
šus tėvams, atkreipti dėmesį į 
tai, kas taisytina. Nes ir ge
riausi tėvai, pervargę darbe, 
gali nepastebėti klaidų.

Aikštelių tikslas

Aikštelės įgalina vaikus pa
būti ilgiau gryname ore, duo
dant laisvę drausmėje. Duoda 
vaikams įprasti bendrauti su 
kitais vaikais gražiai elgiantis, 
ugdant jų fizinius ir dvasinius 
sugebėjimus. Leidžia motinoms 
pailsėti ir atlikti savo darbus 
jų vaikams žaidžiant, pamilti 
tėvų kalbą.

Onos aikštelėje Marąuette 
Parke, kurią veda mokytojos 
Milaviekienė, Šukelienė, Acali- 
nienė, vaikai renkasi 10 vai. r. 
Pradžioj bendrai sukalba šią 
maldą: “Tėve mūsų, Gerasis 
Dieve, padėk mums būti stip
riems kūnu ir dvasia, kad my- 
lėtumėm Tave ir savo artimą. 
Palaimink mus, mūsų tėvelius 
ir geradarius. Amen.”

Tada vaikus išsidalina moky
tojos pagal amžių ir daromi 
gimnastikos pratimai, vėliau pra 
vedami žaidimai, prisitaikant 
prie vaikų nuovargio ir noro.

12 vai. bendri pietūs. Valgo 
kiekvienas ką atsinešė. Vandens 
prinešama iš vandentiekio, pa
taisant jo skonį vaisių skysčiais.

Pailsėjus kiek, vėl rateliai, 
dainos, eilėraščių mokymas, pa
sakos ir kitokie žaidimai. Mo
kytojos žaidžia, bet daugiausia

stebi. Aikštelių svarbiausias tik 
sias — poilsis, kultūringas, gra 
žus užsiėmimas. Svarbiausia, 
kad viskas teiktų vaikui džiaug 
smo, kad išmoktų bendrauti ir 
pajusti savo vertę, pamylėtų 
savo kalbą ir papročius.

Esant blogam orui, renkasi į 
parapijos didžiąją salę, ten pai
šo, lipdo iš molio skulptūras. 
2 vai. skirstos namo.

To darbo neatlygina niekas 
materialiai, nors kiekvienas vai
kas atneša savaitės pradžioje 
1 dol. aikštelės reikalams. Di
džiausias atlyginimas, tai mo
ralinis jausmas auklėjant vai
kutį.

Manau, patartina visoms ko
lonijoms pasekti tuo Alvudo pa
vyzdžiu ir parkuose, didesniuo
se soduose ar aikštelėse užimti 
kultūringai vaikus, kad nė vie
no neliktų gatvėje, kad neturė
tų progos matyti blogų pavyz
džių. Mūsų visuomenė ir gera
dariai tai parems, nes vaikučiai 
■iž juos meldžias, prašo jiems 
palaimos.

Į aikšteles .leidžia vaikus sa
vanoriai tėvai lietuviai ir atsi
tikus kokiai nelaimei už vaikus 
atsakomingi tik patys tėvai.

IŠ KUR ATSIRADO 
VIŠČIUKAI?

Sheraton—Chicago viešbuty
je, 505 N. Michigan, 28-ame 
aukšte nežinia iš kur atsirado 
100 viščiukų. Viešbučio patar
nautojai pusę nakties juos gau
dė. Viešbučio vedėjas pakratė 
pečius sakydamas: “Vyksta 
Amerikos legionierių seimas.”

Dr. Mykolas i,r Alena. (Vileišytė) Deveniai net iš Los Angeles, Cal., 
buvo atvykę į Chicagą dalyvauti Alto suvažiavime. Ta proga vakar 
aplankė mūsų dienraščio redakciją, kur pasikalbėjo su Alto pirm. 
L. Šimučiu Lietuvos laisvinimo reikalais.

Chicagos
žinios

NUSKENDO PASKOLINTAS 
LAIVAS

Union Steel kompanijos pre
zidentas, Daniel Sugarman, ir 
vice-prez. Martin Givot, su sa
vo žmonomis buvo išplaukę į 
Michigan ežerą pasiskolintu 28 
pėdų motoriniu laivu. Laivas 
užplaukė ant pylimo vieną mylią 
nuo Chicago av. ir nuskendo. 
Po trejų valandų visi buvo iš
gelbėti.

NARAI IEŠKO RADIJUMO

Chicagos policijos narai Bel
monto uoste ieško vagilio iš
mestą ampulką, kurioje yra 
$1,000 vertės radijumo. Radiju- 
mas buvo pavogtas nuo Leroy 
Ciero, 706 Wellington av.

NIEKAS NENORI $35,000
Chicagos sanitarinio distrikto 

generalinio superintendento pos 
tas vakuoja. Distrikto patikėti
niai negali rasti tinkamo as
mens užimti tą vietą. Metinė 

■ alga būtų $35,000.
I DIDELIS SEMINARIJOS 

VITRAŽAS
Naujoje Quigley pietinėje se

minarijoje, 7740 S. VVestern, 
buvo įrengtas didelis 45x25 pė
dų vitražas tema “Kristus mo
kina visas tautas”. Vitražą su
kūrė dail. Max Ingrand iš Pary
žiaus.

RAMINA 100,000 NĖŠČIŲ 
MOTINŲ

I Chicagos sveikatingumo de- 
i partamentas ramina nėščias 
i motinas, kurių dabar priskaito- 
| ma apie 100,000, kad joms nėra 
| pavojaus iš thalidomide vaistų, 
[ po kurių vartojimo Anglijoje ir 
Vokietijoje gimė 3—5,000 ne
normaliai išsivysčiusių kūdikių.

TIRIA UNIJOS PENSIJŲ 
FONDĄ

Iš Washingtono teisingumo 
departamentas pradėjo tirti iš- 
vežiotojų (Teamster) unijos 
prezidento James Hoiffa žinioje 
esantį pensijų fondą, kurio cen-

1 tras yra Chicagoje. Fonde yra 
180 mil. dolerių,

158 NAUJI UGNIAGESIAI
Chicagos meras Richard Da

ley priėmė priesaiką iš 158 
naujų ugniagesių baigusių ug
niagesių akademiją 558 DeKo- 
ven st. Pirmadieįn jie jau bus 
savo paskyrimų vietose.

druomenės problemos” — E. 
Simonaitis;.

“Kultūrų sanbėga Rytų Eu
ropoje” — prof. A. Maceina; 
koreferentas dr. J. Norkaitis;

“Vaikų auklėjimas tremtyje 
lietuviškoje dvasioje” — paskai 
tininkas dar nesurastas.

“Lietuva kaip Rytų-Vaka
rų susitikimo erdvė” — prof. 
J. Eretas; referatas apie Rytų 
— Vakarų kultūrų susidūrimą 
Vilniaus meno paminkluose (su 
šviesos paveikslais) — dr. P. 
Rėklaitis.

“Lietuvių įnašas į Rytų — 
Vakarų kultūras”—dr. K. Vidz
giris, koreferentas — prof. A. 
Maceina.

“Tautos skundas ir jos viltis 
Maironio kūryboje” — rašyt. 
R. Spalis.

“Dabartinė padėtis Lietuvo
je”; “Maironis lietuvių muziko
je” — muz. V. Banaitis.

“Krikščionių vienybės proble
ma” — kun. J'. Kalvaitis.

“Religinė būklė Lietuvoje”— 
tėv. A. Bernatonis.

Bus Maironio poezijos vaka
ras: referatas — “Maironio ly
rikos savybės”, Maironio eilė
raščių deklemacijos.

Vakarą rengia Muencheno 
studentai, vadovauja VLSS 
pirm. — T. Povilavičius.

Maironio dainų koncertas — 
solistė M. Pandzė-Simaniukšty- 
tė.

Taipgi bus atskirų organiza
cijų konferencijos, laužas, pasi
linksminimas.

AUSTRALIJOJE
— Melbourne dail. A. Vaičai

čio ir A. Krauso iniciatyva lie
pos 15 d. buvo įsteigtas Čiurlio
nio Diskusijų klubas. Klubas nu 
mato rengti diskusijas kultūri
niais klausimais. Klubo vadovy
bę sudaro dail. A. Vaičaitis, 
dai. V. Jomantas ir A. Krau
sas.

KANADOJ
— Lietuvaitė koncertuoja 

Vokietijoje. Netoli Hamiltono 
esanti Stoney Creek vidurinė 
mokykla, pasiuntė savo orkes
trą į Europą, kur jis labai sėk
mingai koncertuoja Anglijoj. 
Orkestro sąstate yra ir viena 
lietuvaitė, 16 m., Regina Tenin- 
kaitytė. Vietos dienraščio ko
respondentas liepos 14 d. ilga
me reportaže aprašo orkestro 

į kelionę ir koncertus ir įdeda lie
tuvaitės nuotrauką, šia proga, 
Regina Teninkaitytė nuoširdžiai 
dėkoja tėveliams ir savo pažįs
tamiems už sveikinimus, linkė
jimus, išleidžiant ją su Saltfleet 
High School orkestru į Angliją, 
bei siunčia iš Londono visiems 
sveikinimus, pranešdama, kad 
laiką leidžia labai puikiai, šalia 
koncertų, lankydama įžymesnes 
vietoves.

KAS VAŽIUODAMAS į 
CALIFORNIJA GALĖTŲ 

PAIMTI KELEIVIŲ? 
Skamb. Tel. PR 8-0005

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus 

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

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas
128 pusi. Kaina $1.00 

t'žsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street

Chicago 29, Dlinois




