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ATOMINIO GINKLAVIMOSI 
LENKTYNES

Tai užleisto bolševizmo vėžio nelemtas padarinys 

PRANAS DAILIDĖ

Kai kalbame apie bolševizmo minių ginklų srityje jie kur liuojasi. Ir jeigu žmogus nesu- 
pavojų, paprastai turime min- nors atsilikę. Tai pareina iš bol ras priemonių tai akumuliacijai
tyje raudonojo imperializmo 
kėslus pavergti visą pasaulį. Ne 
taip dažnai ateina į galvą min
tis, kad tie kėslai, dar prieš 
juos įvykdant, gali vesti prie 
pasaulio sunaikinimo. O tokio 
sunaikinimo pavojus darosi vis 
rimtesnis, kai, išradus Ameri
kai atominius ginklus ir išvo
gus Sovietams šio krašto ato
mines paslaptis, prasidėjo ne
sustabdomos atominio ginklavi
mosi lenktynės.

Tose lenktynėse yra padary
ta daug išradimų atominių 
sprogmenų srityje. Dėl didelės 
tų sprogmenų naikinančios jė
gos, siekiama pakeisti kone vi
sus lig šiol naudojamus konven 
cionalinius ginklus. Visokio ti
po atominės raketos žada iš
stumti bombonešį, tanką ir pa
tranką. O atominės galvutės 
jau yra pritaikytos atskirų ka
rių nešiojamiems ginklams. Ir i kai tokios persvaros ir Amerika 
kai megatonų ciklo atominės jr Sovietų Sąjunga siekia. Ne

sevizmo
kos.

teorijos ir jo prakti-

ĮO raudonųjų ginklų tobulinimas 
privers ir laisvąjį pasaulį 

budėti

sustabdyti, ji gali pasiekti pa
vojingo laispnio. O gyvenimo 
praktika rodo, kad tokių prie-
monių ligi šiol nerandama. Dėl
to iš bolševizmo užmačių kylan- 

' čios atominio ginklavimosi lenk 
Žinovai sako, kad šiuo metu 1 tynės jr be atominio karo yra 

Amerika pirmauja atominių į žmonijos nelaimė.
ginklų srityje. Tačiau, ar ne ■ ----------------
dėlto Sovietai rūpinasi ją pasi
vyti ir pralenkti. Ir kai prezi
dentas Kennedy šią vasarą ry
žosi atnaujinti atominius ban
dymus, tai vienas svarbiausių 
sumetimų buvo tas, kad Sovie
tai praėjusį rudenį savo bandy
mais buvo užkliudę Amerikos 
dar neištirtas sritis.

Atominio ginklavimosi sritis 
yra nauja. Jos visi galimumai

Sumušė komunistus 
sukilėlius

SAIGONAS. — Pietų Vietna
me 32 amerikiečių helikopteriai 
gabeno Vietnamo marinus ir pa- i 
rašiutininkus kovoti su komu
nistais sukilėliais, Hai Yen sri
tyje, kur vietos katalikų kuni
gas kovoja prieš komunistų ant

dar neištirti. Dėlto vargiai gali-i ^uoliuS- JAV militariniai šalti- 
niai skelbia, kad akcijoje prieš 
komunistus dalyvavo 3,000 vy
rų. Sunaikinta 40 komunistų

ma kalbėti apie tyrinėjimų su- į 
stabdymą, kai nauji išradimai 
gali duoti karinę persvarą, ir

padės čia ir agitacija už grįži
mą prie įprastų ginklų.

Tačiau tų nesibaigiančių tyri
nėjimų padarinys yra atominės 
nuosėdos. Jos vis labiau nuodi
ja tiek atmosferą, tiek žemės 
paviršių, sukeldamos vis dides
nį pavojų žmonijos sveikatai ir 
gyvybei. Plačiosios visuomenės 
nuraminimui kai kurie moksli
ninkai mėgina mažinti kylantį 
iš bandymų radiacijos pavojų. 
Tačiau joks rimtas mokslinin
kas negali nuneigti, kad radia
cija, nors ir iš lėto, bet akumu-

Indonezijos užs. reik. min. dr. Subandrio (kairėje) sveikinasi su 
Olandijos ambasadorium Herman van Roijen Jungtinėse Tautose 
po to, kai susitarta Olandų Naująją Gvinėją atiduoti Indonezijai. 
Gvinėją olandai valdė tris šimtmečius. Į abu vyrus žiūri J. T. 
sekret. U Thant ir E. Bunker.

Perspėjo protestantus apie 
komunisto pavoju

PARYŽIUS. — Pavergtų tau
tų atstovų sąjunga — Alliance 
of Americans of Foreign Ori- 

I gin — ryšium su Pasaulio Baž- 
! nyčių tarybos (protestantų ir 
kt.) centro komiteto sesija Pa
ryžiuje, įvykusia rugp. 7-17 d., 
įspėjo neįsileisti į šią laisvųjų

Pareikalautų “troikos”
Toliau tame rašte sakoma: 

“Argi jūsų sąžinė leistų pripa
žinti tokios rūšies religinę lais
vę ir priimti aukščiau minėtų 
kraštų atstovus, besiprašančius 
į jūsų tarpą? Jei tai įvyktų,

.„ . , nebūtų nuostabu, kad po kele-
sąiunga atstovų iš uz Geležines i . „ .

„ t !to met4 Jie pareikalautų ‘ troi
kos” ir Pasaulio Bažnyčių ta
rybos vadovybėje, kaip Sovietų 
Sąjunga reikalavo sau tokių tei 
šių Jungtinių Tautų vadovybė
je”.

KALTINAMI SOVIETAI 
DĖL BADO KINIJOJ

uždangos. Pasaulio Bažnyčių ta
rybos vadų posėdžio dienotvar- 
kėn buvo įtrauktas punktas pri 
imti Estijos, Gruzijos, Latvijos 
ir Sovietų Sąjungos baptistų 
bažnyčias į tą Pasaulio Baž
nyčių tarybą.

Tėvai tremiami 
Tame perspėjimo rašte prime 

narna, kad pagal Marksą, Le
niną, Chruščiovą religija yra 

i laikoma opiumu ir persekioja
ma taip, kaip laisvame pasau
lyje persekiojami opiumo pla
tintojai: mokyklose vaikai mo
komi, kad nėra Dievo, iki 18 m.

Amerika erdvėse 
visada bus 

pirmoji
BLACKSBURG, Va. — Ameri 

kos aukščiausi pareigūnai skel
bia, kad JAV astronautas Wal- 
ter Schirra neskris apie žemę 
ilgiau kaip šešis kartus, nepai-

amžiaus draudžiama lankyti baž sant, kad galėtų skristi ir dau- 
nyčią. Jei tėvai parodo pasiprie : giau- B. Holmes, žmonių į erd-

bombos kiekviena gali nušluoti 
nuo žemės paviršiaus didžiau
sius miestus ir išdeginti dar di
desnius žemės plotus, o atski
ro kario paleista atominė gra
nata gali sunaikinti bet kurias, 
stovinčias skersai jo . kelio kliū
tis, nesunku yra suprasti, kad, 
kilus atominiam karui, ne daug 
kas iš šio pasaulio beliktų.

Tokio pavojaus akivaizdoje 
žmogus ramina save 

nusiginklavimo apgaule

Šaukiamos nusiginklavimo 
konferencijos, siūlomi nusigink
lavimo planai, ir iš metų į me
tus eina nusiginklavimo dery
bos. Tik visos tos tariamos pa
stangos ligi šiolei pasirodė ber
gždžios, nes susitarimas yra ga
limas tik ten, kur abudu dery
bų kontragentai jo siekia. O 
laisvojo ir bolševikinio pasaulio 
derybose to nėra. Bolševikai 
tik prisimeta nusiginklavimo 
šalininkais. O tikrumoje jie su
sitarimo vengia, nes nusiginkla
vimas atimtų iš bolševikų tai,
kuo jie laikosi, ir kuo tikisi už- pava šalia Amerikos žvaigždė- 
dėti savo leteną ant laisvojo pa ( tosios. Seimą atidarė pirm. Ro 
šaulio. Tai ypač krinta į akis, j
stebint derybas dėl atominių | 
bandymų sustabdymo.

Kodėl čia Sovietai atmeta 
tarptautinę kontrolę susitarimo 
vykdymui, o siūlo pasitenkinti 
jų pačių įvesta pažiūra? Ar ne 
dėlto, kad jie iš kalno yra nu
sistatę susitarimo nevykdyti ir 
savo kontragentųs prigauti?
Dėlto nelengva yra sutikti su 
Kennedy administracijos pada
rytu nusileidimu tarptautinės 
kontrolės požiūriu. Tas nusilei
dimas gali turėti labai nelemtų 
padarinių laisvojo pasaulio sau
gumui. Tik kai Sovietams rūpi 
ne susitarimas, o kaip išvengti 
susitarimo, gal tas nusileidimas 
turės tą gerą pusę, kad atidengs 
Sovietų kortas platesnei visuo
menei.

Tačiau iš kalno galima pasa
kyti, kad vis vien, ar Ženevoje 
bus prieita prie kurių nors su
sitarimų dėl atominių bandymų, 
ar ne, Sovietai rūpinsis savo 
atominiu apsiginklavimu toliau.
Darys jie ir atominius bandy
mus, jeigu tik pajus, kad ato-L

sukilėlių, paimta į nelaisvę 60.

Paleido amerikiečius
VIENTIANE, Laos. Penki a- 

merikiečiai, kurie buvo raudo
nųjų pagrobti maždaug prieš 
metus, dabar paleisti ir atgaben 
ti kartu su vienu pilipiniečiu į 
Clark oro bazę šiaurės Maniloj.

WASHINGTONAS. — Prez. 
Kennedy senato paprašė gen. 
Norstadui suteikti keturių žvai 
gždžių generolo pastovų laips
nį, kada jis pasitrauks iš oro 
jėgų tarnybos. Dabar genero
las teturi tik laikiną keturių 
žvaigždžių laipsnį.

Iš Vyčių seimo

NEWARK. N. J. — Vakar bertas S. Boris. Prezidiuman iš
rytą 8 vai. prasidėjo L. Vyčių 
seimas su iškilmingomis mišio
mis Švč. Trejybės bažnyčioje. 
Mišias atnašavo prel. Ignas Kel
melis. Seimo sesijos vyksta Ro
bert Treat viešbutyje. Sveikino 
miesto valdžios atstovas. Mies
to rotušėj iškelta Lietuvos vė-

rinkti: L. Janonis iš New Yor
ko pirmininku, Jack Jatis iš 
Chicagos ir A. Mažeika iš New 
Yorko — vicepirmininkais. Sek
retorės — Ann Marrie Kassel 
ir Teresė Pupnick, abi iš Chica
gos.

Atstovų daug. Nuotaika gera, 
darbinga.

HONG KONG. — Kinijos gy 
ventojai kaltina Sov. Sąjungą 
dėl komunistinėj Kinijoj siau
čiančio bado. Vienas pabėgęs iš 
Kinijos inžinierius skelbia, kad 
Kinija yra į Sov. Sąjungą iš
gabenus labai daug maisto ir 
todėl Kinijoj yra jaučiamas di
delis maisto trūkumas.

kad kalėjimai Kinijoje perpildy 
ti vagimis ir prostitutėmis, nes 
raudonojoj Kinijoj siaučia toks 
badas, kad gyventojai nebežiūri 
jokių moralinių normų, kad įsi
gytų maisto.

Gen. Clay Vokietijoj
DUSSELDORF, V. Vokietija. 

— Gen. Lucius Clay rugpiūčio 
15 d. atvyko iš New Yorko po
rai dienų į Opel automobilių 
bendrovės vieno skyriaus atida

, , , rymą, kuris yra General Motors
Kinija buvo skolinga uz efekty- da]]a Clay yra sp0.

Kaip minėtas inžiinerius skel
bia, Peipingas yra labai daug 
prekių išgabenęs į Sov. Sąjun
gą, maždaug už 8.5 bil. dol. 
maisto todėl, kad Sov. Sąjungai

vią paramą Korėjos karo metu.

Minėtas inžinierius teigia, kad 
Kinijos kompartija skelbia, jog 
kruvinasis diktatorius Chruščio
vas yra nusikaltęs komunistų 
partijos linijai, jis esąs revizio- 
nistas, oportunistas ir kraują 
čiulpiąs velnias. Kinijos komu
nistai sako, kad diktatorius 
Chruščiovas įstūmė Kiniją į Ko
rėjos karą su JAV.

Pabėgėliai skelbia, kad tuo 
metu, kai 1960 m. atsitraukė 
iš Kinijos Sov. Sąjungos spe
cialistai, labai daug buvo pa
kenkta Kinijos pramonei. Dau
gelis Kinijos technikos specia
listų buvo demoralizuoti. Tas 
pats inžinierius bėglys aiškina,

cialus prez. Kennedy patarėjas 
Berlyno klausimu, tačiau ši ke
lionė buvo visai privataus po
būdžio.

— Alžirijoj vakar paskelbti 
kandidatai į parlamentą, į kurį 
rinkimai bus rugsėjo 2 d.' Skel
biama, kad rinikmai nebus de
mokratiški, nes kandidatai išsta 
tyti vienos partijos.

šinimą bedieviškam auklėjimui, 
jie ištremiami, o vaikai paima
mi į komunistų auklėjimo įstai
gas.

NASA administratorius James 
Webb kalba reporteriams Wa- 
shingtonc, kad nėra reikalo erd
vių programos plano skubinti, 
nes ir dabar JAV yra pajėgi pir
moji išmesti savo vyrus kelionei 
j mėnulį.

ves siuntimo programos direk
torius, skelbia, kad faktas, jog 
sovietai išbuvo erdvėse 3-tą die
nų, nesudaro jokio efekto ame
rikiečių erdvių programai. Schir 
ra bus paleistas į erdves apie 
rugsėjo vidurį. Po jo paleistas 
astronautas skris 18 kartų. 
Holmes susirinkusiems reporte
riams pabrėžė: “Aš patikrinu 
jus, kad šis kraštas niekada 
nebus antras erdvių lenktynė
se.”

Prez. Kennedy 
savaitgalis

WASHINGTONAS. — šį sa
vaitgalį prez. Kennedy išvyks
ta ne politinėn kelionėn. Jis ap
lankys Pierre, :S. D., kur yra 
345 mil. dol. vertės Oahe už
tvanka, Pueblo, Colo., kur ant 
Colorado upės yra 170 mil. dol. 
elektros jėgainė ir Merced, Ca
lif., kur pradedama statyti 511 
mil. dol. vertės San Luis už
tvanka. Į Baltuosius Rūmus pre 
zidentas grįš pirmadienio rytą.

Papuasai nori sudaryti 
egzilinę vyriausybę

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

“Netikėli, pakelk galvą ir pamatysi, kokią pažangą padariau”.

Papuasų gyventojų atstovas 
pasakė, jog Vakarų Naujosios 
Gvinėjos nori ir rengiasi suda
ryti provizorinę vyriausybę 
Australijoje, kai tik Indonezija 
ateinančiais metais perims Vak.

olandų ir australų netrukus tu
ri prasidėti pasitarimas, ar Aus 
tralija suteiks papuasams poli
tinės prieglaudos teisę. Olandai 
mano, kad daug papuasų arti
miausiais mėnesiais pereis Vak.

N. Gvinėjos administraciją. Tai N. Gvinėjos Australijos sieną
pasakė papuasų tarybos narys 
Womsiwoor. Jis pažymėjo, kad 
jei viskas nepasisektų, tuokart 
Vak. N. Gvinėjos gyventojai pra 
dės džiunglių karą prieš indo- 
nezus. Apgailestavo, kad olan
dai atmetė papuasų prašymą 
duoti jiems ginklų. Olandai ci- 
vilistai pradėjo trauktis iš V. 
N. Gvinėjos pilnu tempu. Tarp

KALENDORIUS
Rugpiūčio 18 d.: šv. Elena, 

Mintautas.
Rugpiūčio 19 d.: šv. Liudvi

kas, Patrimpas.
Rugpiūčio 20 d.: šv. Bernar

das, Svajūnas, Neringa.
Saulė teka 6:01 v., leidžiasi 

7:48 v.

ORAS
Chicagoje ir apyl. šiandien 

saulėta, temperatūra virš 70 1.

atseit pereis iš Vakarų į Ry

— Jungtinės Tautos įsakė 
Katangai ir Kongui sustabdyti 
tarpusavio kautynes.. Katangos 
prez. Tshombc, besilankąs Pie
tų Rodezijoj, pareiškė, kad jis 
Katangoj pravesiąs balsavimus, 
ar jos gyventojai nori susijun
gimo su Kongu.

— Rytų Vokietijos policija 
šaudė į du bėglius per Berlyno

tų Naująją Gvinėją, dar prieš | sieną į Vakarus. Vienas pabė- 
Indonezijai perimant administ- go, o kitas buvo nušautas. Įvy- 
raciją Hollandijoje (šitaip va- kį stebėję žmonės šaukė “žmog- 
dinasi to krašto sostinė). žudžiai, žmogžudžiai”.

— Arthur Dean, Amerikos 
atstovas nusiginklavimo konfe
rencijoje Genevoj, pareiškė, kad 
požeminiai atominiai sprogdini
mai yra sunkiai susekami, todėl 
reikalinga kontrolė.

— Indonezijos prez. Sukamo 
pareiškė, kad Naujosios Gvinė 
jos perėmimas į Indonezijos ran 
kas įvyks taikiai. Olandija gi 
yra nepatenkinta ir skundžiasi, 
kad JAV nepalaikė Olandijos 
politikos N. Gvinėjos klausimu.

— JAV paprašė Jungtinių 
Tautų asamblėjos^ kuri susiren
ka rugsėjo mėnesį, persvarstyti 
Vengrijos klausimą, nes Sovie
tai Vengrijos atžvilgiu nesilaiko 
susitarimų.

Irakas atsiprašė
ANKARA, Turkija. — Irako 

lėktuvai pora kartų pažeidė Tur 
kijos teritoriją. Kaip praneša
ma, Irako vyriausybė atsipra
šė ir pažadėjo kaltininkus nu
bausti. Sakoma, kad Turkijos 
lėktuvai apšaudė Irako lėktu
vą, įsibrovusį 25 mylias į Tur
kiją. Skelbiama, kad niekas ne
žuvęs. Šie incidentai paaštrėjo 
kai Irako rusų gamybos lėktu
vas susidūrė su Turkijos lėk
tuvu ir lakūnai užsimušė.

— Indija skelbia, kad pati 
gamins lėktuvams motorus pa
gal sovietų planus.
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ŠVENTĖ KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS

Artėjant rugsėjo 8-jai
Prieš porą. savaičių suėjo me riais atvejais baimė. Ką komu- , broliai. Visi laimingai prasiver

tai, kada Vakarų Berlynas atsi- nistai planuoja toliau? Ką šis žė i Vakarus.

~ Second Class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily, 5 
5 except Sundays, days after Christmas and Easter, by the Lithuanian E 
E Catholic Press Society. E

veiksmas turi reikšti? j Mueller šeima buvo išskraidirr
Vakarų sostinėse — Washing ' ta į neskelbiamą naują gyven-

dūrė beveik panikos stovyje.
Prisiminimai, ilgesys, laiškai, yra lietuvių gyvenančių ap- Tą sekmadienio .rytą> atbun. 

pasikeitimas nors menkomis do- linkybėse, kurios neleidžia į- dantis miestas momentaliai su- tone, Paryžiuje, Londone — jau vietę Vakarų Vokietijoje, norint j 
vauomis gan dažnai mus, tarsi, sijungti į bendras lietuvių iš- yokė RacĮ komunistai padali. tesi aiškus sukrėtimas. ' suklaidinti komunistų agentus,j
perkelia j Lietuvą, į ten gyve- kilmes ar pamaldas, yra daug nQ gkubomig pasta. Vakarų Berlyno gyventojai su ! kurie iki šio laiko sPėj° Pa’
nančių tarpą. Gyvenime ne re- parapijų neturinčių kaimynys- tyfca vielog p,ytų sįena Vir§ girūpinO; kartais nereikšmingai -robti virš 900 Vakarų Berly 
tai pasitaiko, kad net mažai ti- tėję daugiau lietuviškų parapi- du milijonai tarp 1S53 ir 1961 , atrodančiUj iš rytinėS miesto , no gyvento^ atSal i komunisti- 
kintis, atšalęs asmuo savaime jų. Yra vietų, kur galima su-1 metų pabėgugių Rytų vokieti- dalies darbo jėgog būtinumu. j nį Berlyną.
puola ant kelių maldai už savo telkti didesnius būrius lietuvių. jog gyventojU; per skaudų smū. vienas automobilių taisymo į- į *
brangius asmenis. Juo daugiau Visi ir visur turėkime vieną i g. sudavė komunistiniam eko- monės savininkas pranešė, kad' ^na metė ilgą šešėlį. Šešėlį,, 
žinių patiriame iš Lietuvos, juo bendrą intenciją - tą dieną pa- nominiaJn ir politiniam gyveni. pcr naktį jo samdomų harbinin kuris nuSalėJ° Atlantą, ir pa-, 
dažniau klaupiamės maldai už rodyti mūsų vieningumą su be- j muį giena tapQ koffiunizmo at. kų gkaičiug krito nuo dvyiikos lietė ramiai kalbantį Georgia 
savo tautą, už Lietuvą. Jos kan simeldžiančia Lietuva. Prisime- sakymu ;ki ,j-vk yQ .—i-.x-.i-r_ -----
čios ir reikalai šiandien tokie nant Lietuvos bendrai sunkią 
dideli, o mes jai padėti galime i būklę ir ypatingai jaunimui gre i 
taip mažai. siančius pavojus, reiktų, kad

Suniekinta ir jau apgriauta laisvo pasaulio lietuviškas jau-

™ Subscription rates: $13.00 per year in Chicago, Cicero and Foreign. ~ 
S $11.00 per year outside of Chicago and in Canada E
E Prenumerata: Metams % metų 3 mėn. 1 mėn. E
5 Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 $7.00 $4.00 $1.75 E
5 JAV ir Kanadoj $11.00 $6.00 $3.50 $1.50 E

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

• Redakcija dirba kasdien = 
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.

valstybės sūnų.
Generolas Lucius D. Clay bu- i rodydamas, kad ir toliau nor-; kad “Berlyno padėties įtampa

nauja meniška Klaipėdos bažny- rimas savo solidarumą kenčian 
čia, vergais išvežti jos kunigai tiems Lietuvoje parodytų savo 
yra tik mažas gandas to, kas malda už juos. Lietuvos vyčiai, 
šiandien vyksta Lietuvoje. Pas- ateitininkai, skautai, studentų 
kutintais keliais metais ypatin- santūriai parodykite kelią ir pa
gal puolamas jaunimas. Už duo- vyzdį visam lietuviškam jau
nos kąsnį tėvynėje, už šviesės- nimui. Kur rugsėjo 8-ji bus šven 
nę ateitį, įsigyjant mokslo, jie čiama visų tos vietos lietuvių 
turi vaidinti komjaunuolius, be- kartu, ten jūs būkite iniciato- 
dievius, savo tautos ir jos pra- r^a’ suorganizuoti jaunimą bend 
eities niekintojus. Kiekvienais ral procesijai, dalyvavimui šv. 
metais gausūs jų būriai išveža-.-mišiose ar kitokioje šventoje va 
mi vergais į Rusijos laukinius landoje. Kur tokių visiems bend 
plotus. Didžiausia Lietuvos jau- i ril pamaldų nebūtų, tai suor- 
iihno nelaimė ir pavojus jų atei- ganizuokite nors jaunimo šven- 
čiai yra visokiais būdais pro- valandą ar tai dalyvaudami 
paguojamas jaunimo moralinis visi kartu šv. mišiose ar kitu 
ištvirkimas ir degradavimas, laiku.

Taip pat neibuvo galima už-I mu , . ... . . , , •• v ,
. vo asmenvbė iš kurios Vakaru i manai veiks civilinis oro susi-1 palengvėjo, nors as ateityje darVienu smūgiu Rytų Vokieti- miršti 60,000 tekstilės ir elek-0 asmenyDe> 1S “anos vaaarų. i f

, Berlyno gyventojai laukė pata- siekimas. > nematau sios problemos panai-
; rimų, užtikrinimo, ir apginkla-! J° tolimesni žygiai, komunis-! kinimo”.
' vimo naujomis viltimis, įsiti- tams iš ankstesnių laikų, buvo Sulaukęs 65 metų amžiaus, 
kinimu, kasdien didėjančia mo- I pilnai suprantami. Clay buvo pir jis buvo pasiruošęs grįžti Ame- 

J rale, kuri po sienos atsiradimo, ! mas amerikiečių pareigūnas, rikon. Pasklido gandai apie Clay 
buvo vienintelis vakariečių gink virš mylios komunistine terito- pasitraukimą.

Visokiais būdais jie plėšiami iš Rugsėjo 8-ji turėtų būti vie-
tėvų ir kitų savųjų globos. Jau- ' na iš progų visoms katalikiš- 
nimui skirtuose bendrabučiuose j koms organizacijoms pasirody- 
jie atiduodami visokių neišma- ti, kaip įvertiname ir praktiko- 
nėlių sauvalei bei įtakai. Būtų je pritaikome pasauliečių apaš- 
galima daug kalbėti apie pas- talavimo mintį. Katalikiškos 
kutiniais metais visame krašte organizacijos turi būti aktyvios 
didėjantį medžiaginį skurdą, a- talkininkės, o reikale ir iniacia- 
pie vis didėjantį terorą ir tau- torės visus lietuvius paraginti 
tos religinio pasireiškimo per- ir suorganizuoti visiems kartu 
sekiojimą. Į tinkamai atšvęsti rugsėjo 8-ją,

Nėra abejonės, kad Lietuvos kuri mums primena nepakarto- 
žmonės ir šiemet stengsis viešai jamus dangiškus ir žemiškus į 
ir religingai atšvęsti Lietuvai mūsų tautos ir Lietuvos isto- 
istorinę rugsėjo 8-ją. Taip pat rijos įvykius.
nėra abejonės, kad į išiluvą ir! Per bendrą ir karštą maldą
ant kelių, vedančių į Šiluvą, bus rugsėjo 8-ją atnaujinkime visų j jos komunistinis režimas atkirto troninės pramonės darbininkų, 
sumobilizuota daug policijos ir lietuvių dvasią, ištvermę, viltį l tūkstančius šeimų nuo darbų, Į kurie reguliariai, prieš komunis 
šnipų terorizuoti lietuvius. Gali- ir drąsą. Tos šventes nuotaikos draUgų įr giminių. Sieną saugo- tams uždarant sieną, dirbo Va
rne nesunkiai įsivaizduoti, ko- į aidas pasieks Lietuvą. Tebūna j jo vįrg 40,000 komunistinės po- j karų Berlyne.
kiais jausmais tą dieną gyvens jis tvirtas ir gaivinantis. Mels- iįcįjos įr kariuomenės, ginkluo-

Gedos siena Berlyne. (Atvirukas-fotografija, kurj atsiuntė su 
sveikinimais Draugo redakcijai iš Berlyno ten besilankydamas 
Balfo pirm. kan. dr. J. Končius).

rija helikopteriu nuskridęs į Va-, “Aš neapviliu Berlyno gyven-
Mažai berlyniečiai įdomavosi. karų kontroliuojamą Steinstue- tojų. Jei iškils nauji pesklandu- 

kada 1945 metais maj. gen. Lu- j cken. s mai, a§ vėi grįšiu pą$, juos... Su
cius Clay buvo paskirtas Vokie- 1 Clay įvedė karinės policijos pirmaisiais pavojaus, ženklais,
tijos karinio gubernatoriaus pa I dalinį į Steinstuecken, garan- ag sėsiu į pirmą lėktuvą”, kal-
dėjėju, ar kada 1947 metais jis 1 tuodamas tolimiausiai atskir- Į bėjo gen. Clay.
tapo pilnu kariniu gubernato- j tiems Vakarų Berlyno gyvento- *
rium. Ijąms, jų teisių nepažeidžiamu-! Tai buvo niūrūs mėtai, šian-

Berlyno gyventojai pilnai pa. m4- dien, siena didesnė, patvaresnė,
žino šio kario charakterį ir nu- i Kada sovietai areštavo du JA , Konfliktas tapo nepašalintas, 
sistatymą, kada 1948 metais so Valstybių karius, vykstančius Bet Vakarų Berlyno gyvento- 
vietai padalino Berlyną ir įve- Į autostrada į Vakarų Vokietiją jas atgavo pasitikėjimą.
dė Berlyno trims vakariniams ! ir juos išlaikė šešias valanuas, Į -------------- —
sektoriams taikomą blokadą. Clay grąžino “mandagumo pat-

Clay Berlyno gyventojams ! rulius” — reguliariai autostra- 
tvirtai pareiškė, kad jie netaps da važiuojančius karinės polici- 
Vakarų auka, ir kad Vakarų ■ jos automobilius, saugojančius 
ginkluotosios pajėgos nė žings- sąjungininkų autostrados judė- 

i nio nežengs iš Berlyno. | jimą.

! las.

KATALIKAI KONG KONGE

Hong Kongo diecezija turi 
174,279 katalikus ir 17,463 be
siruošiančius priimti krikštą.

Lietuvos žmonės ir susirinkusie- kimės, veikime ir turėkime vil- 
ji Šiluvoje ir negalintieji ten nu ties. Tos šalies, kurią Švenčiau- 
vykti. Lietuvoje tai bus dvasi- šia Marija pati pasirinko savo tomobiliais^ Niūri atsiskyrimo 
nio solidarumo šventė visų my-; ypatingai garbei, ji neapleis ir j imija pastatyta visame 25 my
linčių savo šalį, mylinčių Šven- neleis perilgai niekinti, jeigu pų, Rytų - Vakarų rubežiuje. 
čiausiąją Mariją ir ja pasitikin- mes stengsimės savo širdimis bū

tos ne tik įprastiniais ginklais, 
bet net tankais ir šarvuotais au

cių. Rytų Berlyne kilo siaubas

Ir laisvame pasaulyje ne daug 
yra tokių, kuriems reiktų pri
minti, raginti tą dieną maldoje 
visa širdimi jungtis su visa tau 
ta vienon besimeldžiančion šei
mom Pasiraginkime tačiau tą 
dieną viešiau ir aiškiau paro
dyti mūsų vieningumą ir soli-, 
darumą Lietuvos žmonių dva
siai. Metai po metų rugsėjo 8-ją 
įvairiose vietose renkasi vis di
desni žmonių būriai bendrai ir

ti su ja. Jai giesmės ir maldos I ypatingai tarp 60 000 vakari. 
teskamba iš lietuvių lupų viso- (nJame scktoriuje dirbančių ber- 
je žemėje. lyniėčių. Vakarų Berlyne vieš-

j- Vyskupas V. Brizgys ' patavo apstulbimas ir kai ku-

viešai maldai. Tiesa, kad daug

MARQO£TT£ PHOTO 
SOPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių firmų foto aparatus ir 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
patogiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis Kalėdoms. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atdara pirmad. 
ir ketvirt. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Sfreet
Chicago 29, Illinois

Ugniagesiai padeda nugabenti karnavale West Allis, Wis., vaikus 
iš karuselės1, kadangi nuslydus lynui ratas nebesisukė ir kai ku
rie vaikai paliko aukštai sėdynėse.

Tėvai, atskirti nuo šeimų, he- 
roiškai reiškėsi, atgabendami 
likusius šeimos narius į laisvuo
sius Vakarus.

Rudolph Mueller, 32 metų am 
žiaus mašinistas, jau buvo pa
kliuvęs Vakarų Berlynan, kada 
jo broliai Horst ir Klaus, su 
žmonomis ir vaikais, požeminio 
traukinio tuneliu atbėgo iš ver
gijos į laisvę. Bet Rudolpho žmo 
na ir du sunūs vis dar buvo

j likę rytiniame miesto sektoriu
je-

T. . . . , , į . ’ . v. v , Praeitais metais Hong KongeJis įsake savo karininkams 1 Amenkiecnj šarvuoti automo- . .. .
(nekelti kitur šeimas, kad patys i fciliai ir lengvosios mašinos pra aPsl*
! Berlyno gyventojai pamatytų j dėjo patruliuoti sieną, kada ko- i n S 1JO’ aP ami a a 1 ais'
, amerikiečių nusistatymą. Jei , munistai bandė priversti Vaka- VYSKUPIJOS RADIJO «TOTIS 
i Clay apleisdavo miestą skubiais . rų Berlyno gyventojus nuo sie-
ar svarbiais reikalais, jo žmo- ! nos laikytis 100 jardų atstu- Grand Rapids katalikų vys- 
na visada likdavo. O tuo metu me. i Rupija įsigijo radijS stotį. Ji
sąjungininkų įgyvendintas oro Spalio mėnesi vokiečiai ban- yr& Grand RaPids„ mieste, pa
tiltas tano istorija , spano menąsj voKieciai nan vadinta WXT0 _ FM. stotis
LULds Lapo įsLonja. dg Rytų Berlyną nejsileisti ... „ , ’

1949 metų vasarą komunistai, JAV Valstybės Departamento kl& nU° 7 V& ’ 30 ryt°
blokadą pralaimėjo. Pora die-1 misijos virgininko E. Allan Ligh
nų vėliau Clay išvyko atgal į tner Clay kartu su Lightner,
JAV, ir pasitraukė į atsargą l pasįuntė ginkluotus karinės po- 
pilno generolo laipsniu.

“■Oro tilto herojaus” atvaiz
das, Berlyno gyventojų akyse 
niekad nebuvo suteptas. Tomis 
tamsiomis rugpiūčio dienomis, 
lerlyno gyventojai jį vėl atsi

minė.

iki vidurnakčio,' yra 20,000 ura
tų galingumo ir girdiipa 50 my
lių spinduliu. Ta radijo stotis

.. .. , , TX , sujungta su Aauinas kolegija,licijos palydovus. Kada komu- , . ., -z . _ kurios studentai dalyvauja pro-
gramos pildyme.nistai sulaikė kito pareigūno 

automobilį, Clay ant baltos lini
jos, skiriančios Rytus - Vaka
rus, pasiuntė 10 tankų ir tris 
šarvuotus automobilius, pilnus

Tel. PR 6-8998

f

Rugpiūčio 19 dieną ’,— po sa
vaitės, kuri slinko kaip metai — 
jie verkė iš džiaugsmo, kada'

susirėmimui paruoštų karių.

Sovietai pasiuntė savo tan
kus. Susirėmimas atrodė beveik ‘

NEGRES VIENUOLES 
JAV-se yra 983 katalikės 

negrės vienuolės, priklausančios 
109 įvairiems seserų vienuoly
nams.

JAV atsiuntė viceprezidentą I neišvengiamas, bet Clay su plie- 
Lyndon B. Johnson, 1,500 vyrų į niniais nervais buvo tikras įkvė 
kovos dalinį ir Lucius D. Clay. P^mas Vakarų Berlyno gyvento

I >0<X>0<l<><>-0-0<>0<>0-0<>0-00-0-r!--)<>0-0-C>

METAI SU DIEVU

jams.Jis pasakė Vakarų Berlyno 
gyventojams: “Ką jūs ir aš kar 
tu pradėjome, mes kartu ir pa
baigsime”.

Sekantis įvykis, "VVashingtone
Trys Broliai ir keli Vakarui ‘r,NeW..T“ke'. "iek“da “bUVOi kontroliuoja Rytinį Berlyno sek

Berlyno studentai, savaitėmisT s"' \rsXn PaSa1“’ BytU Bel"
po siena kasė tunelį, netoli a.C ay apleido savo $150,000 lynas yra “nepriklausomos” vai

1 merikiečh, konJoliuojamo į ?? T A ’ h“* Stybės S0Stinė- sugriuv0'' .. ............ , tai Can Co. prezidentas, ir ra-Checkpoint Charhe oficialaus j • t, , , -1 . „ i dosi Berlyne kaip prez. Kenne-
sienos perėjimo punkto. Birželio, , • ■ a .r J . dy asmenims atstovas.18 dienos popietyje, Mueller ap- z-,, , ,.., ., , V 1 A I Clay tuojaus pradėjo demonsleido tuneli, sutiko laukiančią . ... , __  .a.1 truoti, jog jis atvyko pnziureti, 

kad nebūtų sumažinta nė viena 
sąjungininkų teisė. Jis atskrido 
paprastu keleiviniu lėktuvu, į-

žmoną ir vaikus, įvairiai meluo 
damas ir išsisukinėdamas praė- 

i jo komunistų sargybas iki be- 
j veik pat tunelio angos, greti
mai sienos stovinčiame name.

Bet ten, ypatingai įkyrus 20 
| metų amžiaus sargybinis, Rein 
hold Huhn, bėglius sulaikė.
Mueller graibėsi portfelyje, tar-
si ieškodamas Rūdijimo korte
lės, žmona ir vaikai pasileido 
bėgti tunelio angon. Pasigirdo 
šūviai, ir Huhn krito nušautas. 
Komunistai vėliau skelbė, kad 
Mueller nušovė sargybinį.

Vakarai atsakė, kad Huhn 
buvo netyčiomis nušautas pačių 
komunistų sargybinių. Mueller

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškomi JOHN BURT, seniau 

gyvenęs Raymond, Washington; 
ir JOHN PADUBONIS, buvęs 
“hotel itnanager”, gyvenęs Pitts- 
burgh, Pa. Prašomi skubiai atsi
liepti šiuo adresu: Peter Grubia, 
General Delivery, Philo, California

m

DĖMESIO!
Jojimo pamokos nuo pirmadie

nio iki šeštadienio. Instrukcijos 
lietuvių kalboj.

Norintieji-čios prašau skambin-
sąmyšyje pasekė žmoną ir vai-1 nuo 3 iki 6 val- vak- 
kus tuneiin, kur jau laukė abu! <xK 6-2361

Tada, Clay vėliau pasakė, jis 
žinojo, kad laimėjo — sovietai 
savo dalyvavimu pagaliau prisi
pažino, kad jie, o ne vokiečiai

Laikui bėgant, kilo naujos kri 
zės, kurias Clay sutiko greitai 
ir griežtai.

Balandžio mėnesį Clay jautė,

Šitokiu pavadinimu neseniai išėjo 
Iš spaudos knyga, kurtoje lengvu sti
liumi visiems metų selGnadleniais ir 
šventadieniais duodami patrauktus 
pasiskaitymai? Apie šią. knygą kun. 
Stasys Yla rašo: “Knyga tenka
džiaugtis... Ji yra tikra pavyzdžių 
enciklopedija, vykusiai parinktų i's 
pasaulio ir Lietuvos, iš praeities ir 
gyvos dabarties. Pavyzdžiai daro šią 
knygą labai patrauklią. Gyventi 
krikkščioniškai yra didelis menas, o 
pavyzdžiai parodo Įvairius co meto 
požvilgius ir galimumus. Pavyzdžiai 
verčia žmogų mąstyti, save tikrinti 
kasdien atnaujinti savo pastangas 
Ši knyga, skaitoma po skyrelį kas
dien, ypač vakarais, neabejoju, pra
vers kiekvienam, kas nėra užmetęs 
savojo intereso dvasiniam pasauliui.”

Knygos autorius — KUN. PK. J. 
PRUNSKIS. Kaina $2, gaunama

I Drauge.
aOOOOOOOCKKKiOOOOOOOOOOOOOCĮ

DRADGD 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 ......................  .Y 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. Stančikaitės, kaina ..........................................2 dol.

Pr. Gavėnas: JAUNOJO GALIŪNO KELIU, Domininko Savio 
gyvenimo bruožai, 4 spalvų iliustracijos, kaina ...... ''2 dol.
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Sovietų Rusijos

KOSMONAUTŲ ŽYGIS
ATIDĖTAS MOKESČIŲ SUMAŽINIMAS

JAV ūkinė padėtis pamažu gerėja, nors ir lydima netikrumo.

v

<

Prieš keletą dienų buvo nu
leisti iš erdvės du Sovietų Ru
sijos kosmonautai — Nikola
jevas ir Popovičius — padarę 
rekordinę kelionę aplink žemę, 
ją apskridę daug kartų, erd
vėje išbuvę beveik visą savai
tę. Kur juodu buvo nuleisti ir 
kaip, Maskva neskelbia. Ne
skelbia nė kitų smulkmenų. 
Skelbia tik chruščiovinę propa 
gandą. Vienu atveju vienas iš 
kosmonautų atsišaukęs iš erd
vės į motinas, sakydamas, kad 
jos jau nebebijotų karų. Jų 
sūnums nebereikės liet krau
jo. Pasaulyje bus taika, nes 
sovietai užkariauja erdves. Pa
ti gi Maskva taip pat skelbia 
propagandinius dalykus, kurie 
nedaug bendro teturi su* kos
monautų žygiais, su mokslu ir, 
pagaliau, pačia taika.

V-
Jungtinių Valstybių prezi

dentas Kennedy pasveikino ru 
sų kosmonautus. Sveikina juos 
ir kiti valstybių vadai. Sveiki
na ir mokslininkai. Tai yra 
gražu iš jų pusės. Juk jei ir 
priešai laimi ką nors mokslo 
pažangai, yra geras ir sveikin
tinas dalykas. Jei rusų moks
lininkai ir jų paleisti erdvėn 
kosmonautai bus padarę pa
žangos, kuri pagreitintų žy
gius į mėnulį, tai jau bus stam 
bus laimėjimas. Tai paskatins 
ir Amerikos ir kitų kraštų 
mokslininkus drąsiau dirbti ir 
rengtis prie tų žygių. Lenkty
niavimas ir mokslo srityse yra 
naudingas.

Deja, laisvųjų pasaulio kraš 
tų mokslininkai, taip pat ir 
Jungtinių Valstybių moksliniu 
kai yra gana santūrūs savo 
pastabose dėl Nikolajevo ir 
Popovičiaus žygio. Jie abejoja 
dėl jų nuleidimo iš erdvės prie 
monių ir dėl viso to slaptumo,
kuriuo prisidengę dirba sovie
tiniai mokslininkai. Supranta
ma, jie dėl to slaptumo nėra 
kalti. Tai yra diktatoriaus 
Chruščiovo tokia valia, kad 
pasaulis nesužinotų, kas yra 
sovietijoje pasiekta ir, svar
biausia, kaip pasiekta.

Ar yra tiek pasiekta, kaip 
patys sovietai giriasi, nieks 
to tikrai šiuo metu negali pa
sakyti. Tai galės paaiškėti tik 
ateityje.

¥
Laisvąjį pasaulį tasai slap

tumas vis tik labai stebina. 
Kai pradedama daryti palygi
nimus su Jungtinių Valstybių 
žygiais į erdves, kuriuos ga
lėjo stebėti ne tik Amerikos 
žmonės per televiziją, skaityti 
kiekvieną smulkmeną spaudo
je, bet taip pat ir visas pasau
lis, įimant ir komunistinius 
kraštus, nusistebėjimas sovie
tų slaptumais dar labiau didė
ja. Kyla ir abejonių, kurias ga
lutinai išblaškyti galės tik a- 
teitis.

Netenka žeminti ir “grynų
jų” rusų mokslininkų atsieki- 
mų. Tačiau tie jų atsiekimai 
vis dėlto gerokai nublunka, kai 
pagalvoji, jog po II Pasaulinio 
karo suskaldžius Vokietiją į 
keturias zonas ir vieną svar

biausią pavedus Sovietų Rusi
jos globai, sovietai turėjo gali 
mybę išvežti iš Vokietijos visą 
eilę pačių geriausių ir stipriau 
šių mokslininkų, kurie karo 
metu dirbo toje mokslo šako
je, kuri yra labai artimai su
sieta su dabartiniais laimėji
mais, su žygiais erdvėn. Rusų 
mokslininkų atsiekimai dar la
biau susmulkėja, kai žinai, jog 
platus, sistemingas sovietinių 
agentų, šnipų tinklas Jungtinė
se Valstybėse išvogė daug ka
rinių paslapčių, o dar daugiau 
mokslinių - atominių dalykų. 
Reikia neužmiršti, kad Jung
tinių Valstybių mokslininkai 
buvo pirmieji suskaldę atomą 
ir jį praktiškai pritaikę ir pa
naudoję karo reikalams. Juk 
nėra jokia paslaptis, kad buvo 
suimta visa eilė komunistinių 
šnipų, kurie tojo mokslo pas
laptis išvogė ir kurie mėgino 
išvogti. Tokiai padėčiai esant, 
daug yra amerikiečių, kurie 
pradeda galvoti, ar Amerika 
gerai daro atidengdama savų
jų mokslininkų išradimų pas
laptis ir taip labai atvirai de
monstruodama jų pritaikymą 
praktiškiems žygiams į erd
ves? Juk ir tuo sovietai ir kiti 
Amerikos ir jos sąjungininkų 
priešai pasinaudoja. Tuo la
biau, kad po visą Ameriką vi
sai laisvai dabar švaistosi so
vietiniai agentai ir šnipinėto- 
jai.

¥
Nugirstama, kad Sovietų Są 

jungos žmonės gana pasyviai 
atsineša į paskutiniuosius žy
gius į erdves. Jie kalbą, kad 
jiems būtų naudingiau ir sma
giau, jei jų gyvenimo sąlygos 
būtų pagerintos, jei jie būtų 
geresniais butais aprūpinti, jei 
maisto turėtų pakankamai, jei 
krašte skurdas būtų naikina
mas. žygiai į erdves ir pasi
ruošimai į mėnulį jų nei šildą 
nei šaldą. Bet jie to negali pa
sakyti savo valdžiai, kuri ne
paiso kaip žmonės gyvena. Pa
galiau Chruščiovui nereikia at 
siskaityti, kaip jis išleidžia vai 
stybės pinigus, kuomet toks 
atsiskaitymas kiekvienoje de
mokratinėje valstybėje yra bū 
tinas. Sovietijoje žmonės gali 
badu mirti, į tai nebus krei
piama dėmesio, bile tik yra lė
šų komunistinei propagandai į 
užsienius skleisti, o tokie Ni
kolajevo ir Popovičiaus žygiai 
tikrai pasitarnauja propagan
dai.

*
Daug kas nugąstauja, kad 

pastarieji sovietiniai atsieki
mai erdvėje sustiprina jų ka
rinį pajėgumą. Nieko pana
šaus. Dėl to netenka bijoti. Jie 
nėra susiję nei su Amerikos 
nei su kitų laisvųjų kraštų sau 
gurnu bei pavojais. Pagaliau 
Amerika nėra atsilikusi. Ke
turi žygiai, sėkmingai atlikti 
erdvėj, Telstaras ir t.t. laibai 
ryškiai kalba apie Amerikos 
mokslinę pažangą. Supranta
ma, bet kokie sovietiniai atsie 
kimai skatino ir skatins Ame
riką savo daromąją pažangą 
paspartinti.

Pastarojo pirmadienio vaka
rą JAV prezidento kreipimesi 
į tautą mažai kas naujo pasa
kyta. ši prezidento kalba pasi
žymėjo lankstumu paruošti bai 
suotojų nuotaikas ateinantiems 
rinkimams, įvykstantiems šį 
rudenį, o ne esminių ūkio klau-j 
simų išsamiu aptarimu. Būtų 
klaidinga tvirtinti, kad jis tu
ri atitinkamas sąlygas toliau 
siekiančius sprendimus daryti. 
Jis bandė aptarti pusantrų me
tų prezidentavimo ūkines išda
vas: tautos pajamos pakilo 50 
bil. dol., t. y. 10 %, nedarbas 
sumažėjo 1 mil. bedarbių, t. y. 
23 %, pramonės gamyba per 
penkmetį ūgterėjo 16 %, as
meninės pajamos padidėjusios 
8 %, kai bendrovių pelnas vi
dutiniškai pašoko net 26 %.

Šie visiems žinomi skaičiai 
neleidžia daryti toliau siekian
čių išvadų, krašto ūkiniai ro
dikliai yra pasirenkami pagal 
reikalą. Mes neturime pamirš- 
ti kad valstybės biudžetas kas
met didėja ir ūkiškai nenašios 
išlaidos, pvz. skirtos ginkluo
tis, ryškiai prasikiša. Biudže
tas nesubalansuojamas, tautos 
įsiskolinimas didėja vadinamo 
ūkinio kilimo metais, mokėji
mų balansas nesuvedamas, be
darbių skaičius sudaro 5,3 % 
dirbančiųjų, kapitalo įdėjimas 
į pramonės įmones yra suma
žėjęs, o biržos lydimos netik
rumo.

Prezidento siūlymai ūkiui 
spartinti

Prezidento žodžiais, krašto 
ūkis tarpsta, tačiau, turint gal 
voje krašto išteklius, ūkinės 
raidos sparta turėtų būti didės 
nė., Jis siūlo eilę priemonių 
krašto ūkį išjudinti — didinti 
kreditą, kapitalą įdėti į gamy
bą, naujas mašinas pirkti, nors 
gerai numano, kad nūnai vyks
tanti gamybos mechanizacija 
tūkstančius darbininkų daro 
bedarbiais. Jo sumanymas or-

GEDIMINAS GALVA

ganizuoti viešuosius darbus yra 
pagirtinas, tačiau drauge išky
la pavojus, kad jie gali būti 
neganėtinai našūs. Išleidimas 
įstatymo jaunimą įsprausti į 
įmones kelia ne tik jų techniš
kojo pasiruošimo klausimą, bet 
ir susiduria su AFL-CIO tary-; 
bos nusiteikimu trumpinti dar
bo laiką iki 35 vai. per savai-, 
tę. Sveikintinas susirūpinimas 
bedarbiais ir užmojis pratęsti 
jų socialinę paramą. Jo tvirti
nimu, dabar esama 100,000 be-: 
darbių, kurie išsėmė socialinės 
paramos galimybes. Kodėl šio
je srityje verčiamasi lopymu 
ir vengiama prailginti nedarbo 
paramą bent iki 1 metų?

Prezidentas skatina didinti 
išvežimą ir net rodo norą įsi
jungti į Europos ūkinę bend
ruomenę. Šis klausimas neleng 
vai sprendžiamas, nes JAV, 
ieškodamos naujų rinkų, išve
žimo galimybių, turės plačiau 
praverti duris ir Europos pre
kėms vidaus rinkoje.

Kalboje paminimas švietimo 
klausimas ir parama kai ku
rioms vietovėms, kurios yra 
paliestos ūkinių negerovių, švie 
timo klausimas svarbus, nors 
neturi tiesioginio ryšio su 
ūkiu. .

Mokesčiams sumažinti 
įstatymas ateinančiais metais

JAV vis tebejieško kelio ūki
nes negeroves pašalinti. Jos 
yra struktūrinės, o ne kon junk 
tūrinės. Per pastaruosius aš
tuonerius metus gamyba yra 
sustingusi ir kai kuriose pra
monės šakose tenaudojama tik 
pramoninio pajėgumo dalis, 
pvz. plieno gamyboje. Apsigin
klavimo rungtyniavimas vers 
kas metai karinį biudžetą di
dinti, kraštą labiau įskolinti ir 
didinti skirtumą tarp uždarbių

ir kapitalo pajamų. Valstybės 
i biudžeto nesubalansavimas pa
teisinamas, kai jo dalis skiria
ma tautos ūkiui suveiklinti. Šį 
posūkį vargu išdrįs JAV vy
riausybė daryti, nors ir būtų 
neišvengiama, nes būtų ap
šaukta free enterprise prieši
ninke. JAV prezidentas prabė
gomis paliete atskirus klausi
mus, bet susilaikė nuo ryškios 
ūkio politikos užmojų. Pana
šiai jis pasielgė kalbėdamas 
apie mokesčių sumažinimą, nes 
šį klausimą pažadėjo iškelti tik
1963 m. pradžioje. Pažadėsi — 
nuraminsi, netesėsi — nenusi- 
dėsi. Išsisukinėt lengva: nėra 
reikalo mokesčius mažinti, o, 
jei ir būtų, kongresas siūlymą 
gali atmesti.

i Dėl mokesčių sumažinimo ne 
vienos nuomonės ūkio srities 
sekretoriai, prezidento patarė
jai ir kongreso nariai, čikagie
tis šen. Paul Douglas nelinkęs 
remti mokesčių sumažinimo, 
kaip šen. Humphrey ir Javits 
reikalauja skubaus veiksmo.

CIO-AFL siūlė per 10 mėn. 
po 100 dol. mokesčiais neapdė- 
ti, nors siūlytojai nesitikėjo 
įgyvendinti sumanymą.

Jei kas panūdo mokesčių su
mažinimo sąskaiton išlaidas di
dinti, tebūnie kantrus lukterti.

Lenkijos spauda
Sovietų Sąjungoje

VARŠUVA, Lenkija. — Var
šuvoje apskaičiuota,. kad Sovie-1 
tų Sąjungos teritorijoje nuolat į 
parduodama 367,000 egzemplio- i 
rių lenkų laikraščių bei žurna
lų, tame skaičiuje 30,000 egzem 
pliorių ir dienraščių. “Trybuna 
Ludu” 14,000 egzempliorių.

Lenkai mano, kad jų spaudos ■ 
pareikalavimas būtų bent 5 kar 
tus didesnis, jei Sovietų Sąjun
ga įsileistų populiarius katali- 
kų savaitraščius, išeinančius Poz 
nanėje ir Katovicuose.

Gen. Douglas MacArthur, 82 m., stovi su rūmų pinm. McCor.mack (kairėje) po pagerbimo Wa- 
shingtone. Dešinėje jis matyti su prez. Kennedy.

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

K.

Spaudoje ir gyvenime

RAUDONASIS PATRIOTIZMAS
Okupantų Vilniuje leidžiamas 

dienraštis “Tiesa” nr. 187 įsidėjo 
S. Laurinaičio straipsnį “Kas iš 
tikrųjų neša patriotizmo vėliavą”.

Jau ir straipsnio neskaičius bu
vo galima atspėti atsakymas. Taip 
ir yra straipsnyje pabrėžiama: 
“Visais lemtingiausiais lietuvių 
tautos istorijos ' etapais komunis
tų partija buvo vienintelė tikrai 
patriotinė partija, kurį stojo už 
gyvybinius Lietuvos liaudies inte
resus.”

Ar ir tada kompartija stojo už 
gyvybinius Lietuvos interesus, kai 
Maskva susitarusi su naciais da
linosi Lietuvą? Komunistai yra 
ištikimi Kremliaus satrapų bernai 
ir tik labai gerai pasitarnauja 
Maskvos imperializmui, o ne lie
tuvių tautos patriotiniams intere
sams. Ar bent vienas lietuvis ko
munistas kur nors yra protesta
vęs, kai buvo tūkstančiais lietu
vių, ištikimų tautos sūnų, gabe
nama už Uralo? Ne. Net ir lais
vėje leidžiami komunistų laikraš

čiai kaip “Vilnis”, “Laisvė” tada 
gynė okupantus maskolius, nie
kindami tremiamuosius.

Tik kai Chruščiovo politiniam 
reikalui buvo naudinga Staliną 
degraduoti, tada ir lietuviai ko
munistai, nors nenoromis, Krem
liaus tironų priversti, ir jie puse 
burnos ėmė vampyti prieš tą lie
tuvių patriotų skriaudiką.

Minėtame straipsnyje užsipuo
lami “bažnytininkai”. Esą, “jie 
norėtų šiandien matyti lietuvių 
tautą vienišą, izoliuotą nuo bro
liškųjų tarybinių tautų, nuo visų 
socialistinių nacijų”.

Niekas Lietuvos į tokią izolia
cija neįstūmė, kaip komunistai. Ji 
visai atskirta nuo laisvojo pasau
lio. Gyvena ne tik politinėj, bet 
ir kultūrinėj izoliacijoj. Į Lietu
vą negali patekti laisvesnė kny
ga, laisvesnis laikraštis. Ten tik 
vienos kompartijos monopolis ir 
diktatūra, gi diktatūra ir yra di
džiausia tautos izoliacija.

J. Žvilb.

Lauke švietė saulė, netoliese girdėjosi žaidžiančių 
vaikų krykštavimas. Graži diena pasitaikė Jonuškos 
kelionei!

— Kaip tu šitaip galėjai, Tomai! — užsipuolė 
Julija, išleidusi svečią.

— Žmogų užmušiau, kad šoki į akis?
— Pinigų turime! Kodėl meluoji dėl kelių dole

rių?
— Vienam duosi, nuo rinkėjų durų neuždarysi.
— Tokį kelią žmogus atvažiavo, visą dieną su

gaišo!
— O kas jam? Turi laiko ir važinėja. Geriau 

pailsėtų, kitų netrukdęs.
— Tomai, Tomai, ar sužlugsime, dolerį kitą pa

aukoję? Pradedu nesuprasti tavęs!
— Kas tau veltui duoda? — atrėžė Jasaitis, vilk

damasis puspalčiu. — Viso pasaulio nesušelpsi! Tik 
pradėk davinėti, pamatysi, kiek pačiai liks.

Išėjo kieman, kur laukė altanėlės statybai paruo
šiamieji darbai. O paukščiai, jį pamatę, vėl ėmė rink
tis medžių šakose, pešėsi dėl vietos, klykavo, rėkė.

4.
Jau kelios savaitės praėjo, o Tomas vis terlinosi 

su tų dviejų namų pirkimu. Eugenija nerimo, skam
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Švč. Dievo Motina Marija su Kūdikėliu Jėzumi
Šis Guido Reni (1575-1642) kūrinys yra North Carolina meno muziejaus 

nuosavybė. Jis yra išstatytas Seattle pasaulinėje parodoje.

Rimties valandėlei

NEKALČIAUSIOS MARIJOS 
ŠIRDIES ŠVENTĖ

KUN. J. BI UŽEIK A

Rugpiūčio 22 d. Bažnyčia 
švenčia Nekalčiausios Marijos 
Širdies šventę, kuri plačiai yra 
žinoma visame katalikiškajame 
pasaulyje po Fatimos įvykių. 
Fatimoje Marija Dievo vardu 
prašė, kad Bažnyčioje būtų 
praktikuojamas pamaldumas į 
Nekalčiausią Jos Širdį. “Jūs ma
tėte pragarą, kur eina vargšų 
nusidėjėlių sielos. Joms gelbėti 
Viešpats nori įvesti pasaulyje 
pamaldumą į mano Nekalčiau
sią Širdį. Jei žmonės darys, ką 
jums pasakysiu, daug sielų bus 
išgelbėta ir bus taika”. Popie
žius Pijus XII, paaukojęs pa
saulį Nek. Marijos Širdžiai, 1944 
m. įvedė ir šią Jos Šventę. Yra 
pabrėžta du dalykai: išlaikyti 
savo širdies nekaltumą ir vyk
dyti Marijos prašymus.

Nekajta širdis yra meilės 
simbolis

Širdis yra vidinio žmogaus 
gyvenimo centras ir jo meilės 
simbolis. Nors visi žmonės tu
ri širdį, bet ne kiekvieno žmo
gaus šipdis yra pilna meilės. 
Tikroji meilės širdis yra tik ne
kalta širdis, kuri yra ir tos mei
lės simbolis.

Nėbuvo ir nėra pasaulyje

žmonių, kurie galėtų savo ne
kaltumu prilygti Marijai. Ji 
yra nepaliesta jokios nuodėmės. 
Jos Nek. širdis yra lyg bega
linis meilės ugnies vulkanas, 
besiveržiąs užlieti visus žmo
nes, ypač tuos, kurie prie jos 
bėga ir jos šaukiasi.

Širdis, tapusi nuodėmių prie
glauda, neturi savyje meilės nei 
Dievui, nei žmonėms. Ji neturi 
meilės Dievui, nes nuodėmės, 
sunaikindamos joje pašvenčia
mąją malonę, nutraukia visus 
santykius su Dievu, taigi užge
sina meilę Dievui. Iš gražaus 
antgamtinio pastato žmogaus 
širdyje nuodėmės padaro joje 
griuvėsius. Tokia širdis neturi 
meilės savo artimui, nes Dievo 
meilė ir Jo įsakymų vykdymas 
yra artimo meilės pagrindas. 
Nei vagis, nei plėšikas, nei me
lagis, nei kitų nuodėmių dary
tojas negali tikrai mylėti savo 
artimo, darydamas jam skriau
dą, jį apiplėšdamas, apvogda
mas, sužalodamas, apšmeižda- 
mas, išnaudodamas ir t. t.

Tik nekalta širdis, kuri pati 
skęsta begalinėje Dievo meilė
je, gali pilnai suprasti ir įgy-

(Nukelta į 5 psl.)

binėjo telefonu ir kalbino pakelti kainą, bet Jasaitis 
laikėsi savo. Tik šiandien, ištisą valandą erzinęsis su 
paveldėtojais ir iki septynių tūkstančių nenuspaudęs, 
ėmė abejoti, ar nevertėtų su Eugenijos pasiūlymu 
sutikti. Išėjęs po derybų, neskubėjo automobilin, o 
vaikščiojo aplink, žiūrinėjo, ar sienos nesukrypusios, 
skaičiavo nuomą, svarstė galimą pelną, nei smulk
menėlės nepražiopsodamas, iš gatvės pusės nagu 
krapštinėjo langų rėmus ir staktas, nes gal jau 
supuvę, sudūlėję.

— Nagi, ponas Jasaitis! — sušuko kažkas. — 
Tiek laiko neregėtas!

Tai buvo Mačys Skridulis, tasai pasienio poli
cininkas, kiemo siuvėjų brolis. Nuplikęs ir sustorė- 
jęs, kad, rodosi, šaligatvis sudrebėdavo, jei pajudin
davo koją, net šviesiau pasidarydavo, kai skrybėlę 
pakeldavo.

— Kaip gyvenate, kas gero namuose? — klau
sinėjo, stipriai purtydamas ranką. — Dabar nepalei
siu greitai, ne! Užeisite pas mane, paplepėsime va
landėlę.

— Laiko nedaug turiu. Rytoj pirmadienis, vėl 
darbas... — Priešinosi Tomas.

— Na jau! Nepabėgs darbai. O iki manęs tik 
pora žingsnių. Žinote, kad prieš kelis metus čia sa- 
liūną pirkau.

Atsiminė Jasaitis, taip! Ir dar stipriau spyrėsi, 
dar labiau atsikalbinėjo! Taigi, užtiko pažįstamą ir 
tempiasi saliūnan, kad centą išlupus. Matyt, ne 
kaip einasi su bizniu, jog gatvėje klientus medžioja. 
Tuščia, tur būt, žmogaus nėra prie baro, jei šitaip 
prikibo.

— Labai ačiū! Šiandien negaliu, — gynėsi To
mas, kelis žingsnius davęs atgal. Bet Skirdulis jau 
traukė už rankovės ir vedėsi su savim. Dar bandė

atsikalbinėti, mėgino spirtis, tačiau toks milžinas 
kaip Skridulis tempė jį, net neklausydamas, ką Ja
saitis kalba.

— Išleisiu pusdolerį, ką darysiu, — svarstė Ja
saitis patylomis. — Bet daugiau tegul nelaukia!

O Skridulis pasakojo ir pasakojo. Ir dabar bu
vo smagus, kaip prieš dvidešimtį metų, kai pirmą 
kartą jį autobuse sutiko, kaip vokietmetyje, kai Ja
saičiams maistą iš kaimo atgabendavo.

Malonu čia gyventi, — šnekėjo jis, Tomą pas
kui save vilkdamas. — Kur išeisi, savi žmonės, kaip 
Lietuvoje. Ištisi blokai mūsiškių užkariauti. Jei ne
tyčiomis pasimaišo svetimas, vėl greitai išsikelia.

— Žinoma, kad malonu. Ypač tau, saliūną tu
rint, — pašaipiai atsakė Jasaitis.

— Ne dėl to! Saliūnas savo keliu, o žmonės vėl 
savo. Neiškęsčiau tarp svetimų, kaip Jūs gyvenate, 
kažkur išsikėlę. Širdis sprogtų.

Iš tikrųjų, beveik visuose namuose gyveno tik 
lietuviai. Štai Sigito Rudžio durys, va jo langas. Pa
žvelgė Jasaitis stiklan. Kaip gi! Rymo ten Sigitas, 
akis tolumon įrėmęs, net jo praeinant nespėjęs pa
matyti.

— Apie sėją svarsto, — perbėgo Tomo galvą 
mintis. — Prisėsi čia, prisodinsi! Ne Gervėnuose, o 
Amerikoje gyvename.

— Tai va mano avilys! — tarė Skridulis, ver
damas duris. — Bitelės ūžia, neša medų.

Jasaitis, įžengęs vidun, nustebo. Iš tikrųjų, ūžė 
kaip avilyje. Baras dviem eilėm nustotas, staliukai 
pasienyje taip pat žmonėmis aplipę. Skridulis nu
siyrė už baro, įpylė kažkokio gėrimo, o Jasaitis 
ėmėsi piniginę nenoromis krapštyti.

(Bus daugiau).
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WALTER RASK - RASČAUSKO NAUJA 
KELIONIŲ AGENTŪRA

REAL EStATE.

1(4 aukšto mūrinis namas, 2 jbu- 
tai. Puikiam stovy. Nebrangiai. 
Savininkas turi apleisti miestą. — 
Skambinti EV 4-6925 po 6 vai. 
vak. ir visą dieną sekmadienį.i. .... - —■—..................

De iinfę 2jų būtų mūrinis, 3 
1 metų senumo. 2 po 5 kamb. (po 
.3 miegam.) Spintelės virtuvėje. 
Dinette. Apyl. 56-os ir Austin. 
.$6,500 įmokėti.

— o —
CICERO. Kaina numažinta iki 

$17000. 5 kamb. .mūr. Georgian 
stiliaus. Dideli miegamieji, spinte
lės virtuvėje, plytelių vonia, pil
nas rūsys, gazu apšild., platus 
sklypas, 2 auto. garažas, “Cyc- 
lone” tvora.
JOHN J. KUCERA REALTOR
3901 W. 26th St. LA 1-1300

Walter Rask-Rasčauskas

Jau kuris laikas Walter Rask keliones. Bilietai parduodami 
Rasčauskas vadovauja kelionių tuojau, nereikia jų laukti. Už, 
agentūrai—Wide World Travel

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

► ♦-

MARQUETTE PARKO CENTRE SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
2-jų butų mūro namus, 2 po 4 

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

(i ikamb. mūras. Arti mūsų ofiso. 
Aukšta pastogė. Yra valgomas. Gele
žinė tvora. $-22,000.

4 butų mūras. Apie $5,000 nuo
mos. Garažas. Rinktinė vieta. 
$37.800.

5 butų mūras. $5,500 nuomos. Vie
nas 6 kamb. butas ir 4 po .3 kamb. 
Marąuette Pke. $47,800.

fi butų mūras po 4 kamb. ir po 2 
mieg. kamb. Apie $7,000 nuomos. 
Kaina $5.2,000

« kamb. mūras ant kampo, mūro 
garažas., gazu šildymas. $20.000.

Pajamų būngalovv — mūras, 6 ir 
3 kamb. Gazu šildymas. Arti mūsų. 
$1 9,000.

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

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

« m. tt kamb. mūrin., alum. lang., 
saus. įrengt. rflsi-s. garaž. $22,750.

1 $4 aukšt., 10 m. mūr. 5 ir 3 
kamb., gazu šild. aaraž.. sausas rū
sys, prie parko, $27,S00.

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

iy2 aukšt, mūr. 6 ir 3 kamb. alyv. 
šild., mūr. garaž. $24.500.

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

Brighton Pke. 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.

K. VALDIS REAL ESTATE 
2815 W. 7Ist Si. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

PATIES SAVININKO STATYTAS

5 kamb. mūr. bungaloiv, pilnas 
rūsys, gazu apšild., l’/g auto. ga
ražas, Arti Archer ir' Lemingtori.
Skambinti GR 6-8512, šiokiadie
niais nuo 1 iki 6 vai.

— — , Gerai savininko išlaikytas 12 butų apartmentinis — po 3V2
Marąuette Parke gražus kam- kamb, 2.jų aukštų narnas. Moderniškas 4y2 metų senumo. Viskas 

barys su_ visais patogumais. At- automatiška.s — Radiant heat — apšild. karštu vand. Kewanee boi-
unA leJT!S’i •Gerfn?1 vyruL ,leris, G. E. air-conditioners, G. E. šaldytuvai, gazinės virimui krosnys, 

Skambinti bet kuriuo laiku — | 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
vės, 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.

HE 4-5707

VISAI NAUJI 2-JŲ BUTŲ 
NAMAI

4614 & 4633 S. Richmond 
4417 Š. Savvyer 

CL 4-8500

Mūrinis 2x4 y, naujas, 2 šild. gazu. 
rūsy parengta vieta butukui, 71 ir 
Washtenavv, $38,900.

Mūrinis fi kainb. perdarytas į 2 
mažus butukus: 2 virtuvės, 2 vonios, 
2 garažai. 30 p. lotas, sav. butas ir 
$92.00 nuomos, 63 ir RockVvelJ, tik 
$18,600.

Mūrinis fi kamb. 3 mieg. arti Ma
ria High, naujas gazo šid., garažas, 
30 p. lotas. $17,70.0.

Medinis S kamb. Brigthon p., 30 
p. lotas, namas gerai užlaikytas ir

švarus. $10.300.
Mūrinis 3 Imtai ir mūro garažai 

prie 71 ir Rockvvell, vertas daugiau 
negu $27,900.

Mūrinis visai naujas 3 mieg., 69 ir 
Oakley, $18,500.

Mūrinis I y2 ą. 5 ir 4 viršuj, gara
žas, geras šild.. M. parke, $22,900.

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

Mūrinis 2x4 ir 2 rūsys, 30 p. lotas, 
naujos vonios, garažas, 65 — Camp-

. bell, tik $20,000.

KAIRYS REALTY, 2501 W, 69th St., HE 6-5151
C butų mūr. po 5 kamb. 60 pėdų 

sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apylinkėje. $59,900.

2 būt. pajam, medin.. 5 lr 3 
kamb. viršuj. Plytel. vonios, gazu 
šildym., garaž., arti įstaigos, nužem. 
kaina. $18,990.

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

5)4 kamb. mūrin., 2 m. senum., 
60 pėd. sklyp. gazo šildym., arti 
72tos ir Harlem. $15,900.

6948 S. Bell. 2-jų aukštų medinis,

5 ir 4 kamb. Nauja alyva karštu 
vand. šluma. Garažas. $15,500.

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.

2 būt. mūr. 5% ir 5% (3 mieg.), 
5 metų senumo, "beisboard” šilu
ma, užbaigt, rūsys. $41,90.0.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

B E L L-V A R P A S 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

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

ša,vininkas parduoda 9 metų
bilietų pardavimą neimami na“ą> * butai po
, . . , . . , , j4'/2 kamb. Marąuette Parke. Tel.
kie priedai ar specialus mokės- ' he 4-8636. 2 butu mūras, 5,xfi, naujas šildy- : Mūras, 5 kamb. Gage pke. ant pla- 

"mas gazu kilimai, plytelių vonios, taus sklypo, naujas sūdymas gazu, 
garažas $27 000 naujas stogas, apsaugotas nuo pot-čiiai. Nėra reikalo važiuoti į ........... . ....

- i Marąuette Parke 6 kamb. kampinis j 8 metų mūras, 2 po 4%, iškelti vymo rūsys, garažas, svarutelis kaip
miesto Centrą, aerodromą ar .mur. būngalovv, naujas šildymas ga- vamzdžiai, kilimai abiejuose butuose, 'seklyčia. Tik $17,500.

W na, ztt. Stipriame stovy, tik reikia mmjo „v,.,m ssr ooo. I
Dėt Kurią stotį, JCl pas nas išdažymo. Palikimo pardavimas uz 
čauską gali gauti pilną ir tiks- S13,ooo. Teirautis re 7-2874._______

Agency, kuri išaugo į didėlę į- 
staigą. Šiomis dienomis jis ati
darė naują savo įstaigos sky
rių Tinley Parke. Jos adresas:
Wide World Travel Agency,
17717 So. Oak Park Avė., Tin
ley Park, III. šiam skyriui va
dovauti pakviestas advokatas
Lyle E. Nelson. Telefonas: KE Walter Rasčausko vadovau- 
2.4222 :jama įstaiga yra padėjusi atsi

kviesti artimuosius iš okupuo- 
Midway aerodrome įvykus tos Lietuvos. Ji padės ir atei- 

dideliems pakeitimams ir su- I tyje sudaryti dokumentus, pa

lų aptarnavimą tomis pačiomis Brighton Parke — krautuvė tinkanti 
. . . . , . bet kokiam bizniui ir 2 dideli butai,kainomis ir sąlygomis. 5 ir O kamb. Radijatoriais gazu šildy

mas. Potvybo kontrole, 2 auto gara
žas. Viskas gražiai užlaikyta. Labai 
gera vieta. Parduodamas už skolą— 
816,500, su 83.500 įmokejimu.

Telef. RE 7-2640

stabdžius lėktuvų bilietų parda
vimą, Wide World Travel

rūpinti kelionės bilietus iš ok. 
Lietuvos ir kitų kraštų.

$14,000, 4 būtai. 3 po 4 kamb. 
ir 3 kamb. Gazu apšild. Pilnas 
rūsys. Skalbimui kambarys. Nau
jai atremontuota. Tik $2,000 įmo
kėti. Geroj lenkų-lietuvių rajone,

platus sklypas. M. Parke. $36,000. • GragĮ invro rezidencija. 3 mieg.,
3 butų mūras, šildymas gazu, ply- į kilįniai šildymas gazu, įrengtas ra

telių vonios, garažas, $28,400 i afum langai, garažas, platus
Medinis, 2 po 5, platus sklypą?, Sklypas. $21,600.

3 mieg., tik kelių metų mūras, ki
limai, šildymas gazu. alum. langai, 
garažas, v.irš 40 p. sklypas, M. Par
ke. $23,7501

6 kamb. Kilimai, šildymas gazu, 
alum. langai, garažas, blokas nuo 
mūsų, tik $15,800.

12 metų—5 kamb., exp„ koklinės 
plytelės, alum. langai, garažas, pla
tus sklypas, galimą įrengti kamba
rius Viršuj. Gage pke. $19,500.

karštu vand. šildymas alyva, pilnas 
rūsys, garažas, Gage p. $16,500. 

Gražus mūras. 3 butai, alum. lan
gai, apsaugotas rūsys, garažas, pui

ki vieta M. parke. Geros pajamos, 
tik $32,500.

Dailus 2 butų mūras. 5 i,r 4, gara
žas, M. Parke.' Teirautis — nebran

3 mieg., heveik naujas mur., kili
mai, apsaugotas ir gražiai. įrengtas 
rūsys, šildymas- gazu. šoninis įvažia
vimas. Ev'ergree.ri Pke. $20,900.

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

Mūr. 2 po fi, geras, Brighton Par
ke.

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17.000. 
Mūr. 3 metų, 2 po 5 % kamb.

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

$22,500.

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

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

Parkliolme mūrinis 2 butų: 2 
po 6-šls kamb., mūrinis garažas.

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

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

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

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

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

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

As-encv ir nairiasi<? ins ąkvrinc pietvakaruose. SVOBODA, 3739. \ . . Ų. . J . V Visais kelionių ir ekskursijų W. 26th St. LA 1-7038.
pasidarė vieninteliais pietų Chi- reikaJaig nte ra§ - telefo. 
cagos kelionių biurais, aptar- nuotį ir telegramomis kreiptis 
naujanciais visus keleivius ir adregu;
visokias jų keliones — lėktu
vais, traukiniais ir autobusais.

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

Marą. Park Mui-. 2x4, garaž. 820,000.
Mūrin. 2 po 5 ir 4 k., garaž.. 826,900.
Medin. 2 po 6 k., garažas. 813,900.
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

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

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 Estafe
WA 5-5030

Wide World Travel Agency, 
Evergreen Plaza Arcade, 95-th 
& VVestern Avė., Chicago, III.

BE

Ši agentūra parduoda bilietus į 
visus kraštus ir kontinentus, 
organizuoja ekskursijas ir tei- j Tel.: GA 2-0604 arba 
kia plačias informacijas apie 3-1104. (Sk.)

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

1 mos. Pašaukite.
Sav. Išeina pensijon lr parduoda 

KER- Pelavau Wisc. netoli Lake Geneva 
. 0.000 oo , , ■ 33 kamb. hotel su restoranu, taver-ZHEIM uz $200.00, labai geram ina lr 5 namu naujam sav. Viso 

stovy. Teirautis 2439 W. 69th St.,i5 namai. Biznis tarp $17-25,000
t-olpf Wi 5 97^7 ! metams. Kaina $60,000, arba mainyst-lCl, VVA O-ZIdi.____________________ t mflr namą Brighton Parke.

PARDAVIMUI

Parduodamas pianinas

ŠIMKUS

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

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

PRIE JAUNIMO CENTRO
3x6 mūr. 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

CONTRACTORS

► ♦ » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ < 
HELP VVANTED VYRAI

PROGOS-OPPORTUNITiES

Skubiai parduodama taverna ir 
restoranas fabrikų rajone. Sek
madieniais uždaryta. TO 3-8519.

FITTER-TAILOR
Interesting opportunity for experie.nced fitter-tailor tb join our 
staff in Carson’s nevvest branch store. Many employee benefits 
including liberal discount privilege, oustanding insurance program. 
Five day, 40 hour week.

PLEASE CALL 392-2000
or ccme in for personai intervievv between 10:00 A. M. and 

4:00 P. M. Monday thru Saturday. Ask for Miss Johnson.

CARSON PIERIE SCOTT & C0.
RANDHURST CENTER 

INTERSECTION ELMHURST rd.
HIGHWAY 83 AND RAND ROAD 

(HIGHWAY 12) IN MT. PROSPECT

HELP VVANTED MALĖ

Tuojau reikalingas
SUNKVEŽIMIO VAIRUOTOJAS 
(truck driver) duonai išvežioti.

Kreiptis tel. 326-1140

REIKALINGAS MAŠINISTAS
Turi būti pirmos rūšies General 

Machinist. Gerus darbo sąlygos. Apy
linkėje Midway Airport. Reikalinga 
nors kiek kalbėti ir suprasti angliš
kai.

A. holiday display 
4660 W. 54th St. RE 5-8800

OWNER OPERATORS
NEEDED immediately

1 and 1% or 2 ton late modcl duel wheel trucks, or able to 
purebase šame.

Long term lease. Year around work pulling mobile homes 
throughout United States.

For personai intervievv apply in, persoin to 
MR. tARVIS SMITH

MORGAI! BRIVE A WAY, IKC.
500 Eųuity Bldg., Elkhart, Indiana

• TOOLMAKERS MACHINISTS •
MACHINE OPERATORS

• E.vcellent Pay Steady Jobs 1
NEEDED AT ONCE FOR Ist AND 2nd SHIFTS

by this area’s Fastest — Grorving Contract, Shop.
“This is the. largest and most modern Tool Shop in the 

entire Middle-VVest. — Many Company Benefits.”
(Additional 15c per hour on 2nd shift)

Apply in person, yvrite .Dept. L oi" wire immediately to:

GUfcF OOOT EMGINEERIN6 
00 RESEARCH CORP.

and its Subsidiary
TENOVVELL SERVICE & MACIŪNE CO.

3201 VV. Dalias Houston 19, Tesąs
EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

REAL ESTATE. NOTARY PUBLIO i Mokyklos ir parko 7 mettj gražus a n r-n a ta i 2 butų (po 3 miegamus) mūr. na-4259 50» Maūlewooa flVS» Imas. Spinduliuojantis šildymas alyva. 
_ , .. -va >7 Dvigubas garažas. Apsauga nuo po-Telef. CL 4-i4o0 arba YA i-204b įVynįo Kaina labai sumažinta — sa

vininkas turi išvykti iš čia!
PRIE NABISCO

11 metų 5 kamb. (3 mieg.) mūr. 
bungalow ant 37% pėdos sklypo. Ga 
zo šiluma. $18,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel. VVAIbrook 5-6015

CICERO—PARKHOLME
Mūrinis pajamų namas, 4 ir 2 

kamb. Pilnas rūsys, pastogė, 2-jų 
auto. garažas, gazo šiluma. Liga 
verčia skubiai parduoti tik už ge
riausią pasiūlymą. Nuo 9 v. r. iki 
5 v. v. skambinkit

OL 6-2234

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME (.VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B 0 3 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7 ** 8 9 4 9 
2801 VV. 69th St.. Chicago

V- SIMKUS
Statybos ir Remonto Darbai 
2618 VVEST 7Ist STREET 

Tel.: PR 8-4268 ir TE 9-5531

HELP VVANTED — MOTERYS

IMMEDIATE OPENINGS FOR 
STAFF NURSES 
Salary, $348—$448

O. R. HEAD NURSES 
Salary, $426—$548

MAR1COPA COUNTY GENERAL 
HOSPITAL

Has the key to your nursing fu- 
ture. One of Arizona’s most aotive 
teaching hospitąls is continuing to 
expand its nursing service- to meet 
the nursing needs of the groviing. & 
dynafniė clinical program. Opportu
nities exist in most areas of nursing 
specialties. Liberal fringe benefits 
include 3 yvėeks v'acation. 3 wecks 
siek leave, 11 paid holidays and 
opportunities to participate in a 
developing nursing program, with 
excellent "in Service” training.

VVB1TE, VVIRE OR APPLY. 
DIRECTOR OF NURSES 

3435 VV. Durango, PhoenLv 9, Arizona 
278-3541

CICERO. Mūrinis 2-jų butų po 
4 kaimb. Gazu apšild. Apylinkėje 
22nd ir 56th Avė. 2 auto gara
žas. Bargenas $19,500: $4,500
įmokėti. SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd., Cicero. OLympic 2-6710 arba 
BIshop 2-2162. “

marquette parke
Savininkas parduoda visai naują
2-jų butų po 3 miegamus namą. LEMONTAS KVIEČIA JUS 
Yra po dvi vonias ir atskiri įėji- Nauji įvairaus dydžio 
mai į du miegamus. 6943 Sc’uth
Rockwell St. RE 7-9848.

Union Pier, Michigane, našlė turi 
parduoti naujai išdekoruotą, ap
statytą 5 kamb. namą su židiniu, 
uždaru porčiu ir kiemu. Privatus 
paplūdymis. Tuojau galima užim
ti. Chicagoje skambinti HY 3-6171 

arba
LAKESIDE, MICHIGAN 8135

Savininkas parduoda Marąuette 
Parke 5 kamb. mūr. bungalow, 2 
maš garažas.

7228 S. CLAREMONT AVĖ. 
GR 6-8915

RIVERSIDE NORTH. Special, 
apartmentinis — 5 po 4 kamb. 
(2 mieg.). Karštu vand. gazu apš., 
5 metų senumo. Pajamų $630 per 
mėn., air condition. $67,900; 20% 
įmokėti. SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd., Cicero. OLympic 2-6710 ar
ba BIshop 2-2162.

$500 ĮMOKĖTI. 2 butai. Rūsys, 
pastogė. 2 po 4 kamb. Gazu apš. 
Maži mėnesiai mokėjimai. SVO
BODA, 3739 West 26th St. LA 
1-7038.

HELP VVANTED — MOTERYS♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦ ♦ »<

SALE SW O M E N
FULL TIME OPENINGS FOR 

EĖPERIENCED ŠALESVVOMEN 
COATS & SUITS — SPORTSVVEAR 

DRESSES — ACCESSORIEŠ 
EXCELLENT EARNING POSSIBILITIES 

FIVlE DAY VVEEK — LIBERAL EMPLOYEE DISCOUNTS 
APPLY PERSONNEL

B O N D ’ S
240 SOUTH STATE STREET

mūriniai
namai prie bažnyčių, vaikų darželio 
ir gimnazijos. Visi miesto patogumai. 
Eilė senesnių namų mieste ir prie
miesčiuose, ąžuolais apaugusiais. 
Pasirinktinas komercinių, apartmen- 
tinių ir rezidencinių sklypų. Sau
gam investavimui farmos, žemes 
sklypai su medžiais. Patogus susi
siekimas.

D r. J. BRIEDIS—REAL ESTATE 
no — 127 st., Lemont, III. 

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

$10,500. Nedidelis, tvarkingas 
“ranch” stiliaus namas. Plytelių 
virtuvė. Spintelės. Plytelių grin
dys Apyl. 72-os ir VVestern. Tel.
RE 7-1746.

MARQUETT,E PARKE — de 
luxe iy2 aukšto mūr. narnąs, 4 
ir 3Vz kamb. Potvynio kontrolė, 
2 auto. garažas, kiti priedai. Ga
lime keisti ir į kitą nuosavybę. 
7217 S. Sacramento. PR 8-9083 
arba PO 7-8494.

VILLA PARK. Turi būti parduotas 
10 m. senumo, permodeliuotas mūr. 
namas su prijungtu garažu. Sklypas 
55x180 p. 4 kamb. apačioj, 3 viršuj. 
Pajamų $1.30 mėn. 7 vaismedžiai. 80 
min. ilki “Loop”. $29,000 arba duoki
te pasiūlymą. Iškaitomi ir baldai. 
Šiokiadieniais skambinti po 6 v. v. 
TE 2-6230.

Savininkas parduoda 41/2 kamb. 
būngalovv, 2 mieg. kamb. Nuo 
sienos iki sienos kilimai, alum. 
žiora, langai ir sieteliai, veneciš
kos užuolaidos, draperijos. Plas- 
terio sienos. Arti 68-os ir Hamlin. 
LU 2-6733. $20,500.

STANKUS
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2018 

2741 WEST 69th St. 
Chicago 86, Illinois

»♦♦♦♦♦♦♦♦«

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rocfcwell Street
Tel. GRovehilI 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

•IU ‘6 oSvouįo ‘u.ioisoAV 'S Iltį 
IffC-I IA scuojsp.T,

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
aes jis plačiausiai skaitomas Įritu 
vių dienraštis. GI skelbimų kaino* 
visiems prieinamos.

A. ABALL ROOFING
Įsteigta, prieš 48 metus 

Gutters, Dorvnspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 5 
m. garantija. Dedame naujas “cop- 
per-ąlloy” 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

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

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

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, IHinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ŠT S-0703 CL 7-2084 CMicago, UI.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR TŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikiniui 

GA 5-5867

Perskaitę "Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti, i Remkite “Draugę”



Rimties valandėlei

(Atkelta iš 3 pusi.)

vendinti Kristaus pamokslo žo
džius: “Mylėkite sav d nepriete
lius, gera darykite tiems, ku
rie jūsų nekenčia, ir melskitės 
už persekiojančius ir šmeižian
čius jus. Nesipriešinkite pik
tam: bet jei kas ištiko tave per 
dešinį skruostą, atsuk jam ir 
kitą. Ir kas nori su tavim by
linėtis teisme ir atimti tavo ju- 
pą, atiduok jam ir apsiaustą. 
Palaiminti, kai jums piktžo
džiauja ir persekioja jus ir me
luodami sako visa pikta prieš 
jus dėl manęs” (Mat. 5:44, 38.). 
Kieno širdis neturi tos karštos 
Dievo meilės, tam šie ir kiti pa
našūs Kristaus žodžiai yra tik 
pasipiktinimui.

i
Nekalta širdis yra kitų 

išganymo auka

Nuotraukoje matyti prez. Kennedy dukrelė Carolina, kuri sii mo
tina lankosi Italijoj, besišypsanti Italijos policininkui, kuris ją 
lydėjo Ravelio paplūdimyje.

NEĮTIKIMA, BET FAKTAS

KAIP GYVENA LIETUVIAI ŠKOTIJOJE

Pasikalbėjimas su prelatu I. Gutausku

Škotijos lietuvių klebonas Šv. Kazimiero draugija, su sa- 
prel. J. Gutauskas, lankėsi pas vu dvasios vadu, kurs lanko sa- 
Romos lietuvius, kur gerbiamas: vo tautiečius ligonius, klauso 
svečias buvo paprašytas atsa-, daugely bažnyčių išpažinties ir 
kyti į keletą klausimų.

— Gerbiamas prelate, nuo 
kada, pradėjo kurtis Škotijoje 
lietuviai ir ar daug jų ten šian
dien priskaitoma?

— Pirmieji lietuviai Škotijoje 
pasirodė 18 šimtmečio gale. Jie 
keliavo į Ameriką. Škotijoj ma
nė apsistosią neilgam. Užsidir
bę tolimesnei kelionei pinigų, 
planavo keltis per Atlantą. Taip 
daugelis ir padarė — pasiekė 
Ameriką. Kiti apsiprato su ša
limi ir ten pasiliko. Gavo dirbti 
pačius sunkiausius darbus — 
anglių kasyklose ir geležies-plie 
no liejyklose, šiandien senųjų, 
prieš 1914 metus atvykusių, Sko 
tijoj yra apie 500 lietuvių. Jų 
vaikų ir anūkų, dažnai jau iš 
mišrių šeimų, bus bent du tūks- 

I tančiai.

rengia pamaldas su lietuviško
mis maldomis ir giesmėmis. Sko 
tijos lietuviai turi du geru cho
ru, kurie gieda bažnyčiose ir 
rengia koncertus salėse. Tai 
Glasgovo lietuvių choras, gy
vuojantis daugiau kaip 40 me
tų. Dabartinė jo dirigentė pa
nelė J. Serafinaitė. Antras cho
ras — šv. Cecilijos, dešimt me
tų senumo, su dirigente ponia 
A. Mullen-Varnaityte. Abu cho 
ru yra ne kartą surengę kon
certų net tolimoms Anglijos 
lietuvių kolonijoms. Iš kitų svar 
besnių Škotijos lietuvių orga
nizacijų yra: L. K. Moterų 
Draugija, Šv. Juozapo Darbinin 
kų sąjunga ir Blaivybės draugi
ja. Savų mokyklų jie neturi. Ir 
negalėtų vienoj vietoj vaiku
čius suburti. Lietuvių kalbos ir

j — Ar yra ir po antrojo Pa- Į rašto pamokyti protarpiais ren- 
I saulinio karo atvykusių lietu- giami kursai, 
viii , I Škotijos lietuviai palaiko drau 

Antrojo Pašau inio taro gjgj<us santykius su Anglijos 
lietuvių tremtiniu Škotijoj yra lietuviais su

Gerus darbus visi gali dary
ti, net ir netikintieji, tačiau da
lyvauti kitų išganyme gali tik 
teisingieji. Kas pats yra blogas, 
tas kitų netaiso. Nusidėjėlių at
sivertimas yra daugiau Dievo 
kaip žmonių darbas. Nusidėjęs 
žmogus yra piktosios dvasios
valdžioje, apie kurią Išganyto- j “Dziennik Chicagoski” rašo, mo, jog tam tikras asmuo tik
jas pasakė, kad ši veislė išva- kad einant JAV konstitucija, rai serga psichine liga ir yra
romą tik pasnyku ir malda. Tad niekas be teismo sprendimo ne-! pavojingas savo aplinkai; už-{ro vieną iįetuvišką bendruome
ir žmonių išganymo darbe sėk- gali būti ilgesnį laiką areštuo-! tenka paliudijimo, jog jam “rei nę ar yra pasiskirstę atskiromis
mingai gali veikti tik šventi ir tas, kad nusikaltėliui suteikia-1 kia gydymo”. ”

nedaug, apie 400 asmenų.
— Ar Škotijos lietuviai suda 1 lietuviais jie sudaro D. Britani

jos P. L. Bendruomenę.

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. rugpiūčio mėn. 18

tautos lobis. Bet dar svarbesnis 
tautai dalykas yra idėjos ir tie
sos, kalba išreiškiamos. Kalba 
galima palyginti prie indo, į ku- 

į rį galima pilti gero vyno ir pik- 
i tų nuodų. Linkiu broliams ir 
j sesėms mylėti, branginti ir gin- 
j ti savąją tautinę, krikščionybe 
i paremtą kultūrą. Tik tuokart 
1 lietuvių tauta išlaikys savąją 
individualybę, įgalinančią Lie
tuvai atgauti prarastąją lais
vę ir nepriklausomybę. V. R.

LAIŠKAI "DRAUGUI'

CONTRACTORS

NAMŲ TAISYMO
KONTRAKTORIUS

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

JUOZAS VENCKAUSKAS
3532 So. Hermitage Avenue 

Tel. HE 4-0626, »o 6 vai. vakaro

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

Petrauskas Gonsirucfion Go.
2523 W. 69th St. PK 8-3792

1 ■-
Gerbiamas Redaktoriau,

! Malonėkite savo dienraščio 
psl. patalpinti šį ištaisymą:

' Jūsų korespondentas V. Al
seika, rašydamas š. m. rugpjū
čio 10 d. apie Helsinkio festiva
lį, padarė dvi klaidas, kurios 
reikalingos ištaisymo:

1) Lietuvos stalo tenisininkė, 
dalyvavusi varžybose, yra ne 
Laima Baišaitytė, bet Balaišy
tę, žinomos N. Lietuvos sporti-

' ninkės Br. Vitartaitės-Balaišie- 
nės dukra.

2) Keturiolikametė Laima 
Balaišytė Belgrade dalyvavo 
Europos jaunių pirmenybėse, 
iškovodama Europos jaunių 
meisterės vardą. Tad yra nesą
monė, kad Jugoslavijos sostinė
je, ji patektų į Sov. Sąjungos 
meisterius — čempionus. Sovie
tų Sąjungos meisterės vardą L. 
Balaišytė iškovojo šį pavasarį 
Taline.

Su pagarba
K. Baronas

Nepriklausomos Lietuvos 
Sporto sk. vedėjas

PARDAVIMUI VASARVIETĖ

Union Pier, Michigan savininkas 
j parduoda modern vasarnamį su 
pajamom iš vienos ar daugiau vie
tų. Puikioj vietoj. Privatus pa- 

' plūdymis. Chicagoj skambinti HY
3-6171 ar Lakeside, Mich. 2341.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuom. 5 kamb. butas. Apšil
dymas, karštas vanduo. 2544 W. 
38th Place. YArds 7-4915

Išnuomojamas 5 kamb. butas 
(2 miegamieji).

6146 S. Talman Aventte *
— Kokiu būdu palaikote lie- 

kolonijomis? 1 tyvybę jaunimo tarpe? Ar įSiko-
valstycėje yra pakankamas pa-Į. _ Lietuvlai Skotijoj gyvena . tijos lietuvių jaunimas dar mo- 
grindas uždaryti į psichiatrinę daugely miestų, pabirę nedide-! ka kalbėti lietuviškai? Ar savo
ligoninę, jei yra galimumo ; i^mis kolonijomis. Bet jie jau- j dvasioje jis yra lietuviškas? 
(probabdity), jog toks ir toks čiagį nariaig vienog ^^<,3 ■ 
žmogus galįs viešai pasielgti fcendruomenės. Jie yra nariai 
taip, jog jo “elgesys pažeistų vienos religinės bendruomenės

Massachusetts
atgailaują žmonės. Jie, būda- mos visos apsigynimo priemo- 
mi Dievo draugai, gauna sau nes, bet kiekvienas iš mūsų, be 
Dievo malonių ir jų gausiai iš- nusikaltimo įstatymams, be teis 
prašo kitiems. mo gali būti ilgam laikui užda-

Žmonių gelbėjimo darbe .bū- rVtas i'bepročių ligoninę, ir tai 
tinai reikia dviejų dalykų: Die- j°^° teisinio proceso, be 
vo malonės ir nekaltų bei šven- isPėjimo
tų širdžių aukos, palestinos li
goniai, kurie patys pas Jėzų c™ams reikalams, pasirėmusi 
ateiti negalėjo, Jėzus juos pa- Rūdijimais, neseniai nustatė fak 
gydė kitų pagalba. Didesniu Ii- 3°§ kasmet tūkstančiai svei- pažeidusiu papročius, bandant 
gonių už sergančius dvasia nė- vVr4 ir moterų patenka į' įsirašyti į Mississippi universite 
ra. Jie taip pat patys vieni be psichiatrines ligonines; juos ten tą, paskirtą vien baltiesiems, 
kitų pagalbos, sau padėti ncga- Pas°dina žmonos, norinčios di- Tokiai procedūrai esant, kiek 
Ii. Jiems reikia mūsų pagalbos. vorsiI- pavydulingi vyrai įkiša vienas JAV pilietis kiekvienu 

savo žmonas; giminės, norėdami momentu, gali būti uždarytas 
paimti kieno nors turtų arba 
nerūpestingi valdininkai svei
kus žmones paguldo į psichiat
rines ligonines.

Ohio valstybės gubernatorius

gerus papročius ar viešą mora- 
/enato subkomisija konstitu-Į lę”. Šituo principu neseniai 

vienas negras pastorius bu
vo pripažintas “pamišėliu”,

Marijos prašymas
1925 m; Dievo Motina su ša

lia stovinčiu Kūdikėliu Jėzumi 
pasirodė Liucijai. Ši pamatė 
Marijos Širdį, aštrių erškėčių 
apsuptą. Kūdikėlis Jėzus, rody
damas į savo Motinos Širdį, 
tarė: “Pasigailėk šios pilnos 
meilės širdies, nuolat kenčian
čios dėl- žmonių nedėkingumo”. 
O Marija kalbėjo: “Mano vai
keli, štai mano širdis, apsupta

psichiatrinėje ligoninėje, bet jei 
ligoninės gydytojai nustatys, 
kad atvežtasis žmogus sveikas, 
tad jis tuoj ir bus paleistas. Vi-

— Šv. Kazimiero parapinės 
draugijos. Jiems leidžiamas “Iš
eivių Draugas”, dvisavaitinis 
laikraštis, kuriame atsispindi jų 
gyvenimas ir kuris juos visus 
suartina.

— Ar gerai yra įsikūrę Ško
tijos lietuviai? Ar visi turi dar
bus? Kokiose profesijose jie dau 
giausia dirba? Ar turi įsigiję i 
namus, kitą nuosavybę?

-— Antrosios kartos lietuviai 
yra dvikalbiai. Palyginti gerai 
kalba lietuviškai, nors kasdieni
nė namų kalba yra anglų kalba. 
Jie aiškiai jaučiasi lietuviais. 
Trečiosios kartos jaunimas jau 
auga be lietuvių kalbos. Jis na
muose jos neišmoksta, nes tė
vai vartoja anglų kalbą. Pačios 
antrosios kartos šeimos yra daž 
nai mišrios. Šis jauniausias at
žalynas su lietuvybe susitinka 

1 protarpiuose kurseliuose, kon-
- ; certuose, procesijose, pamaldo- 

— Šiandien Škotijos lietuviai I se 
ekonomiškai nepalyginamai tvir

Graži moteris džiugina akis, ge
ra moteris — džiugina širdį; pir- 

! moji — yra perlas, antroji — ne
apsakoma brangenybe.

Napaleonas I-as

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

3232 S. Lowe Avė.

IŠNUOMOJAMAS geras kamba
rys vyrui. Telefonuokite:

HEmlock 4-1859

Išnuom. 4 kamb. butas 1-me 
aukšte. Šiltas vanduo, pačius ap
šildymui. Suaugusiems. 1019 W. 
32nd St. YArds 7-2064.

Cieeroje, 1 blokas nuo šv, An
tano bažn. išnuom. 3-jų kamb. 
naujai išdekoruotas butas 865 
mėn. OL 6-2233 arba OL 2-8907.

Išnuom. vienam arba dviem 
žmonėm nedidelis butas Marąuette 
Parke'. 6018 S. Albany Avė.

Tel. 737-5987

tesni, negu prieš paskutinį ka
rą. Beveik visi aprūpinti darbu.

sa bėda ,kad tokiose ligoninė- j
subkomisijai paliudijo, jog jo se yra katastrofiškas gydyto- . v.
valstybės psichiatrinių ligoninių jų trūkumas. Kai kuriose psi- Nedarbas Juos paliečia ne dau-
patikrinimas parodė, kad jose 
yra 4,500 visai sveikų asmenų, 
ypač vyresnio amžiaus, kurių 
artimiesiems nusibodo jais rū
pintis...

Kaip tai atsitiko? 'Ogi šitaip:
įsmigusių erškėčių, kuriuos valstybinės legislatūros pasta- 
žmonių piktažodžiavimai ir ne- moju metu reformavo tam tik- 
dėkingumai spaudžia vis giliau >rus jstatymus ir tarp kitko su- 
ir giliau. Jei tu nori bent kiek prastino reikalą, liečiantį psichiš
mane paguosti, tai paskleisk 
žmonėse, kad aš pažadu mirties 
valandoje padėti reikalingomis 
išganymo malonėmis visiems, 
kurie per penkis pirmuosius mė
nesių šeštadienius atliks išpa
žintį, priims šv. Komuniją, .kal
bės rožančių ir praleis penkioli
ka minučių su manim, mąsty
dami apie penkiolika šv. rožan
čiaus paslapčių, intencija — 
man atsilyginti”. Maži šie Ma
rijos prašymai, bet galingi Die
vo malonėmis mūsų pačių ir ki
tų sielų išganymui.

kai nesveikų žmonių paguldy
mą į psichiatrines ligonines jų 
gydymo tikslu. Praktiškai ši 
reforma atėmė piliečiams kons
titucinę asmens laisvės garan
tiją.

Iš 50 tik 13 valstybių įstaty
mai reikalauja, kad teismas 
spręstų, ar žmogui reikalinga

chiatrinėse ligoninėse tik kartą 
per metus tegali būti psichinė 
paciento sveikata patikrinta ir 
tai dar ne visur.

“Reader’s Digest” (1962.11) 
numeryje) pateikia eilę pavyz
džių, kaip tokiomis sąlygomis 
daug žmonių tik atsitiktinai te- 
atgavo laisvę, praleidę ilgus me 
tus (16 ir 19 metų) bepročių 
ligoninėse, visai nesirgę jokia 
psichiatrine liga, o vienas “pa
cientas”, praleidęs psichiatrinėje 
ligoninėje per 50 metų.

Dabar kongresas imasi žygių 
šitą situaciją pakeisti, bet kon
greso uždavinys nėra lengvas, 
nes procedūra yra ilga ir sunki:

giau kaip skotus. Jų darbas į- 
vairus: anglies kasyklos, gele
žies pramonė, baldų fabrikai, 
siuvyklos, parduotuvės. Yra gra 
žus skaičius mokytojų, keletas 
gydytojų. Yra turinčių savas 
krautuves. Bendrai tarus: Ško
tijos lietuviai neturi labai tur
tingų asmenų, tikrų turtuolių. je 
Turi gerai, pasiturinčiai gyve-

— Ką daro Škotijos lietuviai, 
pagelbėti Lietuvai?

— Škotijos lietuviai trokšta 
Lietuvos laisvos, nepriklauso
mos. Savo giminėms jie dažnai 
suteikia paguodos ir pagalbos 
drabužių siuntiniais. Paskutinio 
karo metu jie yra sukūrę Lie
tuvai gelbėti Fondą, kuris ir 
dabar veikia. Fondui rūpi Lietu
vos laisvė ir lietuvybė išeivijo-

DĖKA
fl. T fl.

Pulk. Leit. Vaclovas Andolis-Ancevičius
Gyveno 1061 Carlyon Rd., Cleveland, Ohio

Mūsų mylimas tėvelis mirė 1962 m. liepos mėn. 12 d., Cleve- 
landc, Ohio. Palaidotas liepos mėn. 14 d., Kalvarijos kapinėse, 
Clevelande.

Širdingą padėką norime pareikšti giminėms, draugams, pa
žįstamiems ir visiems, kurie prisidėjo prie laidotuvių mūsų 
brangaus tėvelio. Taip pat norime padėkoti visiems, kurie už
jautė mus šią sunkią valandą pareikšdami savo nuoširdžią užuo
jautą.

VAIKAI

P A

— Ką norėtumėte pasakyti 
Škotijos lietuvių vardu broliams 
ir sesėms Lietuvoje?

— Škotijos lietuvių vardu lie
tuviams tėvynėje trokštu palin-

n ančių.
— Lietuviškas gyvenimas be 

abejo daugiausia telkiasi apie 
savą lietuvišką parapiją. Kaip 
reiškiasi lietuviška parapijos
veikla ? Ar turite lietuvišką cho- į keti mylėti savo kalbą ir kul- 
rą, mokyklą, lietuviškas organi- ! turą. Gražioji lietuvių kalba per
zacijas? Kaip bendraujate su ki
tais Didžiosios Britanijos lietu
viais?reikia priversti autonomines vai 

psichiatrinė ligoninė ir ten be gtybes> kad jog pakeistų atitin 
teismo sprendimo nieko neuž-> kamus savo įstatymus, o tai nė- — Didžiausia, svarbiausia

ra taip paprasta, kaip federali-! Škotijos lietuvių organizacija, 
nio įstatymo išleidimas. J. Gs.' juos apjungianti, yra parapinė

daugelį tūkstančių metų išaugu 
si ir išsilaikiusi yra didžiulis

“Dainavos” Ansamblio garbes nariui
A. -J- A.

KUN. KLEB. ANICETUI LINKUI mirus, 
giliausios užuojautos reiškiame jo seserims 
ir giminėms ir kartu liūdime.

“Dainavos” Ansamblis ir
šv. Kryžiaus parap. choras

AZIJOS KATALIKAI
Azijos plotuose, kur dar ne

siekia komunistų diktatūra, ka
talikų yra 10,575,000. Jų tarpe 
darbuojasi 12,500 kunigų, 4,- 
400 broliukų ir 34,860 seselių 
.vienuolių.

daryti į bepročių ligoninę, o 
daugelyje valstybių žmogus net 
nežino, kas jam gresia, nes, psi
chiatrų manymu, tokia informa
cija sukeltų jam nervų priepuo
lį (shock). Daugumoje vals
tybių nereikalaujama, kad gy- Ceilone įvykdyta didelė į katalikybę. Pirm paskiriant į 
dytojas, išrašąs orderį, kuriuo ' skriauda katalikams: iš 750 ten šias pareigas jisai buvo virši- 
žmogus siunčiamas į psichiatri-1 veikusių katalikų mokyklų, vi- ninkas Indijos karo akademijos

BUDISTAS GINA KATALIKŲ MOKYKLAS

nę ligoninę, būtų išėjęs specia
lų psichiatrijos mokslą.

44 valstybėse nereikia įrody-

Valstybininkas Bernard Baruch rugpiučio 19 d. šventė 92 m. su
kaktį. Čia jis matyti su buv. prez. Eisenhower (kairėje).

sos suvalstybintos, išskyrus 40. 
Budistas teisėjas A. W. Abey- 
sundera viešai išstojo ginti ka
talikų teises likyti mokyklas. 
Suvalstybinimas pravestas už- 
draudžiant katalikų mokyk
loms paramą iš valstybės iždo 
ir uždraudžiant imti mokestį 
nuo auklėtinių.

INDŲ ADMIROLAS _ 
KATALIKAS

Indijos laivyno vado pavaduo
toju pirmą kartą to krašto isto
rijoje paskirtas katalikas — 
admirolas Benjaminas Abrao
mas Samson. Jis yra atsivertęs

Khadakvasijoje.

ATNAUJINA PIRMĄJĄ 
MADRIDO BAŽNYČIĄ

Ispanijos sostinėje Madride • 
atstatoma Šv. Martyno bažny
čia, kuri buvo pastatyta 1083 
m. karaliaus Alfonso VI, kai 
jisai atsiėmė tą miestą nuo 
maurų. Ta bažnyčia laikoma 
pirmąja katalikų bažnyčia Mad- j 
ride. Ji buvo sunaikinta XIX 1 
šimtmety, karuose prieš Napo- ! 
leoną.
INDIJOJE 6 MIL. KATALIKŲ

Indijoje yra 6,169,257 katali-1 
kai, iš jų daugiau kaip pusantro Į 
milijono rytų apeigų katalikų. į

ALFOMS KVEDARAS
Gyveno 13958 Greenbay Avė., 

Burnham, III.
Mirė rugp. 17 d., 1962, 12:30 

vai. ryto, sulaukęs 69 m. am
žiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiau
lių apskričio, Pašvitinio parap., 
Pelanišltių kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Ona (Maniokaite). duk
tė Anna ir sūnus Alfonsas, 
marti Ona, 3 anūkai ir draugai 
bei pažįstami.

Priklausė American Lcgion 
Fred Schvvietzer Post 272 ir 
S. L. A. 273 kp.

Kūnas pašarvotas Opyt kop
lyčioje. 13350. Baltimore Avė., 
Chicago, Tll.

T,aidotuvčs įvyks pirmad., 
rugp. 20 d., iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas j St. Juoza
po parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: žmona, duktė sū
nus, marti ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Opyt 
Funeral Home. Tel. MI 6-1133.'

A. -j- A.
GEORGE RAUDONIS

(BUTE)
Gyveno 2515 W. 45 Streėt

Mirė rugp. 16 d., 1962, 8 vai, vak., sulaukęs 47 m. amž. 
Gimė Chicago Heights, Iii.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Celia (Gudleikytė), 
2 sūnūs John ir Arnold, duktė Judith, 2 seserys Marie Ander- 
son, švogeris Clarence ir Josephine Norkus, švogeris Thomas 
ir jų šeimos, brolis Peter Rute, švogerka Gildą ir šeima, 
uošvė Domicėlė Gudleikis, švogerkos Helen Parmentier ir 
Alice Stupay, švogeris Richard ir jų šeimos, ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas šeštadienį 7 vai. vak. Lackawicz 
koplyčioje, 2424 W. 69th St. Laidotuvės įvyks antrad., rugp. 
21 d., iš kopi. 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į švenč. P. M. 
Nekalto Prasidėjimo parap. bažnyčią, kurioje įvj'ks gedulin
gos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: ŽMONA, SŪNŪS, IR DUKTĖ
Laidotuvių direkt. Steponas Lackawicz. Tel. RE 7-1213

Pasinaudokite “Draugo” Classified skyriumi



6 DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. rugpiūčio mėn. 18

X Niekur tiek nesutiksi pa
žįstamų kiek Draugo gegužinėj, 
kuri: įvyks Darbo dienos sa
vaitgalį Slovak darže. Į Draugo 
pikniką suvažiuoja tūkstančiai.

X “Laiškai Lietuviams” skel 
bia konkursą parašyti straips
niui apie kurią nors asmenybę 
ugdančią savybę, (t. y. reikia 
rašyti apie kurią nors dorybę). 
Galima rašyti ir beletristine 
forma. Rašinys turi būti ne il
gesnis kaip trijų tūkstančių žo
džių ir turi būti tinkamas 
spausdinti “Laiškuose Lietu
viams”. Konkursas baigiasi 
1963 m. vasario 1 d. Už geriau
sius rašinius bus duodamos šios 
premijos: I — 100 dol., II — 
75 dol, UI — 50 dol, IV — 25 
dol. Laimėtojams premijos bus 
įteiktos “Laiškų Lietuviams” 
metinėje šventėje 1963 m. kovo 
9 d. 7 vai. vakaro Jaunimo 
Centre. Meninę programą atliks 
solistė Valentina Kojelienė. 
Daugiau žinių apie konkursą 
galima rasti “Laiškuose Lietu
viams”.

Elena Kojelienė iš Kalifornijos pirmą kartą lankėsi Chicagoje, 
ta proga su savo vaikučiais Rasa (kairėje), Daina ir Linu ap
lankė “Draugo” patalpas.

X Juozas Kojelis, žurnalistas 
ir visuomenininkas, su žmona 
dviem dukrelėm ir sūneliu bu
vo atvykęs iš Los Angeles, 
Calif, į Chicagą ir ta proga ap
lankė Draugą, kur turėjo pro
gos pasikalbėti aktualiais klau
simais su Alto pirm. L. Šimu
čiu. Kūjeliai taip pat lankėsi 
Kanadoje, Wasagos vasarvie
tėj. Kūjeliai, kurie išvyksta į 
Los Angeles šį antradienį, yra 
apsistoję 8714 S. Winchester 
avė.

x Budriko radijo programos 
pasiklausykite sekmadienį iš 
stoties WHFC, 1450 kil. nuo 2 
iki 2:30 vai. p. p. Girdėsite gra
žių lietuviškų dainų ir muzikos. 
Bus mįslių varžybos.

X Į Vilkaviškiečių gimnazi
jos ir miesto minėjimo koncer
tą ir banketą rugsėjo ii:—2 d. d. 
Jaunimo Centre, bilietai gauna
mi: “Drauge”, pas K. Povilaitį 
2632 W. 69 ISit. Chicago 29, III, 
(Tel. GR 6-8038) ir prie įėjimo.

(Pr.)
X Pranešame Neringos Res

torano klientams, kad po atos
togų restoranas vėl bus atida
romas antrad, rugp. 21 d. 
Prašome atsilankyti — 2632 W. 
71st St. Tel. HE 4-1734. (sk.)

x Lietuvių Auditorijoje, 
3137 S. Halsted, pradedant 

rugp. 18 d, auditorijos pietinėje 
salėje ruošiami kas šeštadienį 
šokiai. Šokiam gros pagarsėjęs 
Antano Markausko orkestras. 
Benas Pakalenka maloniai kvie
čia visus apsilankyti ir praleisti 
keletą smagių valandų lietuviš
koje nuotaikoje, (sk.)

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

X Amerikos Lietuvių R. K. 
Federacijos centro valdyba pra
ėjusį ketvirtadienį buvo susi
rinkusi tartis Šiluvos Švč. Ma
rijos garbei maldos dienos ren
gimo ir savosios organizacijos 
reikalais. Nutarta prašyti kuni
gų klebonų bei ALRKF skyrių 
ir apskričių rengti Maldos die
ną rugsėjo 8 ar 9 d. Pirminin
kui A. Rudžiui ir vicepirm. K. 
Kleivai pavesta iki kito valdy
bos susirinkimo paruošti planą 
organizacijos veiklos plėtimui.

X Latvių religinė metinė 
šventė bus minima Švč. M. Ma
rijos Aglonos bažnyčioje (1655 
N. Rockvvell St, Chicagoje) 
sekmadienį, rugp. 19 d. Pontifi- 
kalines šv. Mišias 12:15 vai. lai
kys J. E. vysk. Cletus O’Don- 
nell, I.C.D. Arkidiakonas bus 
kun. U. Broccolo, Šv. Rožan
čiaus parap. klebonas. Diako
nas — kun. J. Savukynas, MIC, 
Aušros Vartų parap. klebonas, 
— subdiakonas kun. J. Petrai
tis, MIC. Šventės paruošimu 
rūpinasi latvių parapijos klebo
nas kun. B. Baginskis, MIC.

Šventės tikslas — ne vien tik 
paminėti Latvijoj švenčiamą 
Marijos dieną Aglonos švento
vėj, bet taip pat pasimelsti už 

' Latvijos, viso Pabaltijo ir kitų 
i pavergtų tautų laisvę.

X R. C. Bocunas, 40 m, tu. 
rįs saivo krautuvę 4929 W. 14 
st, buvo nuvežtas į Loretos li
goninę, kai dirbdamas krautu
vėj susižeidė koją.

X Uršulė Rastenienė buvo 
išvykusi porai mėnesių atosto
gų su vyru Stanley. Grįžusi rū
pinasi, Šv. Pranciškaus vienuo
lyno Rėmėjų seimu, kuris įvyks 
spalio 14 d. Šv. Jurgio parap. 
svetainėje.

x Pasackai, 1608 B. 50 ct. 
Cicero, vyras ir žmona abu su
negalavo. Visi pažįstami linki 
greit pasveikti.

X Dr. K. Ostrauskas Pasau
lio Lietuvių Archyve renka lie-, 
tuvių literatūros išeivijoje bib-( 
liografijai medžiagą. Neseniai 
šioje įstaigoje lankėsi II-jo kul-1 
tūros kongreso paskaitininkai 
— Pr. Pauliukonis ir dr. J. Jakš 
tas. Pastarasis užtruko keletą 
dienų ir susirinko beveik visą 
reikalingą medžiagą.

X Juozas Klimas, 1307 S. 
49 ct. Cicero, veiklus organiza
cijų narys sunkiai susirgo.

X A. a. Kotryna Sabaliaus
kienė, 1524 iŠ. 48 ct. Cicero, pa
laidota rugpiūčio 14 d. Velionę 
palydėjo daugybė pažįstamų, 

j Po laidotuvių gedulo vaišės įvy- 
į ko Šarkos svetainėj. Velionės 
I sesuo Sukulienė daug padėjo li- 
į gos metu, nors ir ji pati buvo 
į daktaro priežiūroj. J. Sukulas 
1 sirgo ir negalėjo dalyvauti svai 
nės laidotuvėse.

X Pasižiūrėkit paties apara
to, — ne tik jo paveikslo — 
prieš pirkdami. Telefunken ir 
kitokį vokiški radijai, hi-fi, 
stereo patefonai, televizijos, 
rinktinės plokštelės. Žemos kai
nos — grynais ar išsimokėti
nai. Gradinskas, 2512 W. 47th 
Street. FR 6-1998. (sk.)

X Dalia šulaityte, Miss Li
thuania, buvo pakviesta ir da
lyvavo vakar Chicagos jacht 
klubo surengtose Venecijos nak 
tyse, jachtų parade. Rugpiūčio 
24 d. Dalia dalyvauja Chicagos 
125 m. sukakties minėjimo pa
rade, kartu su kitų kraštų rep- 
rezentantėmis.

X Solistai R. Mastienė, I. 
Motiekaitienė ir St. Baras, 
akompanuojant pianistui M. Mo 
tiekaičini, pasirodys su naujo
mis dainomis vilkaviškiečių ruo 
šiamam koncerte rugsėjo 1 d. 
Chicagoje.

X šv. Pranciškaus Vienuoly
no Seserų rėmėjų 3 sk. iš Town 
of Lake rengia arbatėlę su dau 
gybe dovanų sk. pirmininkės 
Helen Gedvilienės namuose, 
4639 So. Hermitage. Arbatėlė 
įvyks rugpiūčio 19 d. 3 vai. p. 
p. Kviečiame atsilankyti. Visas 
parengimo pelnas bus seimo 
sveikinimui, kuris įvyks spalio 
14 d. šv. Jurgio par, svetainėje.

X Theresa Shiman-Snarskai- 
tė lėktuvu išvyko į Pittsburgh, 
Pa, atostogoms ir sueiti su 
draugėmis kartu baigusiom Šv. 
Pranciškaus vienuolyno akade
miją. Taipgi aplankys vienuoly
ną ir savo buvusias mokytojas 
seseles.

X Petronėlė Kasulaitis, 80 
m, 1411 S. 50 ct, krisdama su
sižeidė ir buvo nugabenta į Lo
retos ligoninę.

X Lietuvos Vyčių Sendrau
gių ir Chicagos apskrities susi
rinkimas namo reikalu šaukia
mas antradienį rugp. 21 d, 8 
vai. ivak. Vyčių salėje. Susirin
kimas labai svarbus, todėl visi 
nariai kviečiami būtinai daly
vauti.

GALIMA APVAŽIUOTI 
AMERIKĄ UŽ $99

Už 99 iš Chicagos bus gali
ma apvažiuoti ir pamatyti visą 
Ameriką. Pradedant rugsėjo 10 
d, dvi autobusų linijos, Conti
nental Trailways ir Greyhound, 
siūlo keliautojams už $99 apva
žiuoti visą Ameriką. Kelionę 
reikia baigti per 99 dienas. Pa
vyzdžiui, chicagietis galėtų ke
lionėje aplankyti Nevv Yorką, 
St. Louis, Dalias, Phoenix, Los 
Angeles, San Francisco, Seatt
le, Sialt Lake City ir Omaha 
prieš grįžtant namo.

DRAUGO
radicims

IŠVAŽIAVIMAS
PIRMADIENĮ, RUGSĖJO 3 D. (LABOR DAY), 1962

(Toje pačioje vietoje, kur ir pernai buvo)

SLOVAK GROVE
prie 119 St. ir Archer Avė. (arba 4-A kelio) Lemont, III.

SLOVAK PARKAS labai lengvai pasiekiamas iš Chicagos pusės. Reikia 
važiuoti Archer Avė. (4-A keliu) į pietus iki 119 St. Ant kelio 4-A bus 
padėta Draugo pikniko rodyklė.

Pikniko metu veiks sumanių šeimininkių vedama virtuvė, turtingas bu
fetas, virtuvė mažiesiems su lengvais gėrimais ir kitais skanumynais.

Ypatingai bus malonu su draugais praleisti laiką modernioje kavinėje, 
kurioje bus galima gauti ne tik skanios kavos, bet ir įvairių saldumynų ir 
kitos rūšies išgėrimų.

Be to, kavinės salėje gros orkestras, todėl mėgėjai galės smagiai pasi
šokti. Taip pat piknike bus galima laimėti daug vertingų dovanų. Atvykę 
| pikniką su parkinimo bilietu turės progą laimėti radijo aparatą.

T

%

Su a. a. kun. A. Linkum atsisveikina jo artimieji giminės

Palaidotas a. a. kun. kleb. A. Linkus

Užvakar vakare a. a. kun. 
kleb. A. Linkaus palaikai iš kle 
bonijos buvo nulydėti į Šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, didžiau
siai žmonių miniai dalyvaujant. 
Bažnyčia buvo pilna žmonių, pa 
maldoms vadovavo prel. I. Al
bavičius, asistuojant kun. S. A- 
dominui ir kun. I. Urbonui. 
Kun. B. Markaitis, SJ, savo pa
moksle iškėlė kun. A. Linkaus 
nuopelnus bažnyčiai ir tautai. 
Po pamaldų parapijos ir Daina
vos chorai įspūdingai sugiedojo 
Užmigo žemė ir kitas giesmes.

Vakar už a. a. kun. Linkaus 
vėlę iakilmingas gedulo mišias 
atnašavo vysk. V. Brizgys, da
lyvaujant kard. Meyer. Kun. 
St. Gaučias savo pamoksle nuo
širdžiai pabrėžė, kad mūsų tar
pe dar yra tų, kurie atsimena 
jo gyvą ir energingą susidomė
jimą jaunimo auklėjimu savo 
kunigavimo dienose. Būtų sun
ku išskaičiuoti atliktus kultūri
nius darbus lietuvių tarpe Ame
rikoje., Jau prieš 25 m. Lietuvos 
vyriausybė a. a. Linkų atžymė
jo ordinu. O ką gi pasakytų vi
sa eilė lietuvių tremtinių kuni
gų apie velionio bičiuliškumą 
ir jiems parodytą krikščionišką 
meilę. Pas jį spietėsi, nes žino
jo, kad ras ne tik brolį, bet ir 
tėvą. Pamaldose buvo pilna baž 
nyčia žmonių. Palaidotas šv. 
Kazimiero kapinėse.

Į kapines velionį palydėjo dau 
giau kaip šimtas automobilių,

keliolika šimtų žmonių, jų tarpe 
labai daug kunigų, prelatų ir 
vysk. V. Brizgys. Prel. Antanas 
Martinkus prie kapo atliko pas 
kutinės gedulo apeigas ir velio
nės sesers bei kitų giminių var
du padėkojo visiems už pasku
tinį patarnavimą, suteiktą di
delių nuopelnų lietuviui kuni
gui klebonui. Kunigai, vargoni
ninkai ir visa gausinga žmonių 
minia nuoširdžiai ir galingai pa
giedojo “Marija, Marija”. Tai 
buvo paskutinis atsisveikinimas 
su dideliu lietuviu ir širdies žmo
gus.

ATOSTOGOS BAIGIASI,
PRASIDEDA MOKYKLA
Prelatas William McManus(l 

Chicagos arkidiecezijos katali
kiškų mokyklų direktorius, pra- 

i neša, kad pasibaigus atosto- 
■ goms, šiais metais Chicagos ka
talikiškos mokyklos, nuo pradi
nių iki universiteto lygmens, tu 
rėš rekordinį 380,000 mokinių 
skaičių.

PAPIGINTAS DUJŲ 
ŠILDYMAS

Peoples Gas Light & Coke 
kompanija paprašė, kad Illinois- 
prekybos komisija leistų jai su
mažinti kainas dujų vartoto
jams. Iš viso būtų mažiau mo- 

į karna kokius 3 milijonus dole
rių kasmet, tai yra apie 4%. 
Kainų sumažinimas liestų 435,- 

1500 dujų naudotojus.

KUR MŪSŲ LIETUVA?

Lietuviu išlikti galima ir reikia visur 

PRANAS R AZMINAS

Iš pirmo žvilgio atrodo keis-' 
tas klausimas, jei jau apskritai 
nereikalingas pasiteiravimas. 
Kas gi neprisimena savo gim
tosios šalies, kas gi nėra girdė
jęs pasakojimų apie tėvų ir pro
tėvių kraštą? Nebūtų galima 
nuneigti, kad yra žmonių, kurie 
nežino savo kilmės. Tautybių 
atžvilgiu mišrios šeimos, kuria
mos generacijų grandinėje, kaip 
ir suardo tautinį jausmą. “Aš 
nežinau, kas aš esu”, atsakys 
paklaustasis. “Mano senelis bu
vo vokietis, o senelė — lietuvė. 
Mano mamytė — airė, o mano 
tėvelis — lietuvis. Jeigu tamsta 
esi toks gudrus, tai nustatyk, 
kuriai tautybei aš priklausau. 
Mano mamytė sako, kad aš ai
ris, o tėvelis — lietuvis. Mano 
tėvelis mane išmokė lietuviškai, 
o mamytė...” Jo kalba buvo kaž 
kieno nutraukta.

Aišku, kad čia dar ne taip 
sunku atpažinti lietuviškąją kil 
mę, bet pasitaiko ir kompli- 
kuotesnių atvejų. Taip, gyveni
mas svetimoje šalyje ne tik 
migdo, bet ir žudo visus tuos, 
kurie perdrąsiai metasi į pavo
jingą nutautimo srovę.

Kaip jau ne vienas esame gir
dėję, mūsų tarpe kursuoja drą
sių klausimų ir pavojingų atsa
kymų. Vieni nežino apskritai, 
kas esą, kiti nežino, kurion pu
sėn linkti, treti tik klausia, veng 
darni atsakymo, ketvirti teigia, 
kad čia jų Lietuva. Pagaliau 
yra ir tokių, kurie niekuo nebe
siinteresuoja ir prašo leisti ra
miai numirti. Šie paskutinieji 
rodo atsibodimą visos lietuviš
kos veiklos, kurioje nebeįsten
giama nieko ryškesnio padaryti. 
Jie nėra dezertyrai, jie nebėga 
iš kovos lauko, bet, nustoję jė
gų, suglemba, atiduodami lietu
viškąją veiklą tiems, kurie at
liks graboriaus pareigas, užkąs
dami lietuviškąją sielą dar ne
gimusios kultūros kapinynuose.

Persodintas medis negalėjo 
j prigyti. Jis jau vysta, siurbda
mas juntamai neskoningą sve
timos žemės maistą. Tai nebe 

. šauksmas, bet tyli rezignacija, 
numojimas ranka visam tam, 

į kas turėtų būti šventa, už ką 
turėtų būti paskutinėmis jėgo
mis kovojama.

Šalia šio tautinės sąmonės 
mirties agonijoj besiblaškančio 
brolio, sveikasis bičiulis netu
rėtų nusigręžti, o visomis išga
lėmis ieškoti priemonių grą
žinti jį į sveiką lietuviškąjį gy
venimą. Jis tarsi sakytų mirš
tančiajam: neleisiu, mano tau
tos broli, tau ramiai numirti, 
kol nesugrįši į savo tautos pa
saulį, į savo tautos kultūrą; čia 
ne mūsų Lietuva.

Atsisakymas nuo tautos kul
tūros, nuo tautinės sąmonės y- 
ra tuo pačiu savęs pažeminimas, 
savęs pasmerkimas, tai yra at
sisakymas to gėrio, be kurio 
mes pasidarome svetimuose ka
pinynuose užkastais lavonais.

Į klausimą, kur mūsų Lietu
va, reikėtų atsakyti, kad ji, nors 
ir ne visoj pilnumoj, ieškotina 
ten, kur skamba švari lietuviš
koji kalba, lietuviškoji daina, 
kur kuriamos lietuviškos šei
mos, kur vaikai mokomi lietu
viškai melstis, kur skelbiamas 
Dievo žodis lietuvių kalba, kur 
jaunimas mokomas pažinti lie
tuvių tautos kultūrines verty
bes.

SIUNTINIAI | LIETUVA
lr kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 1065 Archer, 
Chicago 32, III. Tel. YA 7-5980

Svetimuose plotuose tai jau 
būtų geras pakaitalas, nors jis 
ir negalėtų prilygti originalui, 
kuris tegalima pamatyti tik ten, 
kur nuo amžių gyvena lietuvių 
tauta. Kas džiaugiasi pakaita
lu, bet ne originalu, tas tik sa
ve apgauna, nes pasitenkina ne
tikru dalyku, erzacu, tuo rody
damas savo neišmaningumą.

Yra tik viena šalis, graži ša
lis, aukštos kultūros šalis, kurią 
mes vadiname Lietuva. Net ir 
tie, kurie svetur laimės ieško, 
negali taip lengvai iš savo šir
dies jos išguiti. O mes, tiek var
go ir skausmų patyrę...

Juk lietuviškosios sąmonės iš 
dėvimas vyksta visose lietuviš
kojo gyvenimo institucijose. 
Tad labai svarbu budėti ir žino
ti, kur mūsų Lietuva.

Projektuotoja Chombert de
monstruoja drabužius, kokius se
niau nešiojo Egipto karalienė.

CHICAGOS ŽINIOS
BUŠAI IR SUNKVEŽIMIAI 

MOKĖS TAKSAS

Autobusų ir sunkvežimių sa
vininkai iki rugp. 31 d., turi fe
deralinei valdžiai užmokėti fe
deralinės vieškelių naudojimo 
taksas. Metinis mokestis yra 
nuo $81 iki $180. Mokesčiai ski
riami tarpvalstybinių (vieškelių 
praplėtimo programai.

KIAUŠINIAI BUTELIUOSE
National Tea kompanijos dvi 

Chicagos krautuvės pradėjo 
pardavinėti kiaušinius buteliuo
se. šešiolikos uncijų buteliuose 
yra 10 kiaušinių, o kvortiniuo- 
se buteliuose yra 20 kiaušinių.

PERPLAUK® CHICAGOS 
UPĘ ANKSTI RYTĄ

Harry Tedsen ir Terry Cone, 
dirbą prie Marina City aparta- 
mentinių namų statybos miesto 
centre, kelis kartus perplaukė 
Chicagos upę. Dauguma plauki
kų lengvai tai galėtų padaryti. 
Jie tai padarė 3:30 vai. ryto.

PRIVATUS TRAUKINYS 
SUSTOJO CHICAGOJEI

Televizijos ir filmų artistas 
Jimmy Gleason, prieš savaitę 
nusamdęs 7 vagonų specialų 
traukinį kelionei iš Californijos 
į Nevv Yorką už $90,000 pralei
do kelias dienas Chicagoje.

600 UGNIAGESIŲ 
SVEČIUOJASI

Per 600 ugniagesių iš visų 50 
JAIValstybių ir iš Kanados bei 
Australijos dalyvavo ugniage
sių seminare Chicagoje McCor
mick vietovėje.

MIESTAS PARDUOS 
VANDENĮ

Chicagos miestas parduos 
vandenį dviems priemiesčiams, 
Midlothian ir Markham.
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