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Amerikos povandeniniai laivai prie šiaurės ašigalio
Prezidentas Kennedy spaudos 

konferencijoje aktualiais reikalais
WASHINGTON, D. C. — Pre

zidentas Kennedy, kalbėdamas 
vakar spaudos konferencijoje, 
palietė šiuos dalykus;

1. Du povandeniniai laivai 
USS Skate ir USS Seadragon, 
varomi atomine jėga, susitiko 
po ledynu prie šiaurės ašigalio 
ir abu ten iškilo į paviršių.

2. Ragino Kongresą priimti 
sekančią savaitę ūkio, vaistų, 
prekybos praplėtimo, Jungtinių 
Tautų bonų pirkimo įstatymų 
projektus.

3. Valstybės departamentas 
tarsis su Britanija ir Prancūzija 
Berlyno reikalu, ir Sovietai ne
gali vienšališkai paliesti mūsų 
teisių Vakarų Berlyne.

4. Amerika, teikdama pagal
bą kai kuriom komunistinio 
bloko valstybėm, ieško savo ge
riausių reikalų.

5. Kalbėdamas apie rusų kos
monautus, prezidentas pabrėžė, 
kad Amerika neturi patekti nu- 
siminiman, nes mes pradėjom 
pavėluotai erdvės programą ir. 
esame atsilikę stumiamosios jė
gos srityje; bet iki 1970 metų 
šis kraštas pralenks Sovietų 
Sąjungą ir tai daug. kainuos.

6. JAV prezidentas dar ne
žino, ar Chruščevas atvyks į 
Jungtinių Tautų visumos susi
rinkimą, bet jei jis atvažiuos, 
tai Kennedy kalbėsis su juo, 
kaip ir su kitų valstybių gal
vomis.

7. Rugsėjo pabaigoje ir spa-

- lio mėnesį jis padarys rinkimi
nes keliones.

8. Paklaustas apie rusų karei
vių išlaipinimą Kuboje, prezi
dentas Kennedy pareiškė, jog 
jis nežinąs, bet Kuba gauna 
daug karinės pagalbos iš ko
munistinio bloko, iš ten atvyks
ta ir technikai.

Kuba siunčia 2,000
jaunuolių į Rusiją

Studijuoti žemės ūkio
KEY VVEST, Fla. — Pasak 

diktatoriaus Castro pranešimo, 
du tūkstančiai Kubos jaunuolių 
studijuosią žemės ūkį Sovietų 
Sąjungoje sekančių kelių savai
čių laikotarpyje.

Jis pridėjo, jog 3,500 kitų ku 
biečių jaunuolių įsiregistruos 
Havanoje susipažinti su admi
nistraciniais dalykais.

, — Jungtinių Amerikos Vals
tybių karinė policija vakar su
laikė 45 min. sovietų ginkluotus 
automobilius prie Berlyno pa
sienio, nes jie atsisakė sąjungi
ninkų palydovų.

— Kubos diktatoriaus Fidel
Castro kareiviai turėjo susirė
mimą su sukilėliais Camaguey 
provincijoje. Žuvęs vienas su
kilėlių vadas. Kitų duomenų ne
pranešta.

— Kanada ir Lenkija pasira
šė prekybos sutartį.

ta

■■ItuU”Blfc.
Valstybės sekretorius Dean Rusk sveikina William Royall Tyler 
po priesaikos, kaip valstybės sekretoriaus pagalbininką Europos 
reikalams. Jis pakeičia Foy D. Kohler (viduryje), kuris prisiekė 
kaip naujas ambasadorius Rusijoje. Tyler gimė Paryžiuje; jo tė
vai yra amerikiečiai. Kohler gimė Oakwood, Ohio. (UPI)

SOVIETAI UŽDARE KOMENDANTO 
ĮSTAIGA RYTU BERLYNE

MASKVA. — Vakar Maskvos 
radijas paskelbė, kad Sovietų 
Sąjunga panaikina laikinai sa
vo komendantūrą Rytų Berly
ne, ir vakariečiai dabar reika
lus turėsią tvarkyti su Rytų 

j Vokietija.
Kremlius vėl bando, kad Va- 

| karai pripažintų Rytų Vokieti- 
i jos komunistinį režimą. Žinoma, 
pirmasis Maskvos tikslas — iš
stumti Amerikos, Britanijos ir 
Prancūzijos įgulas iš Vakari} 
Berlyno.

Vakarai į Maskvos praneši
mą šitaip reagavo: nors Mask
va ir panaikina savo komendan
tūrą Rytų Berlyne, tačiau va-

JUNGTINĖS TAUTOS PAPRAŠĖ PAKISTANA 
SAUGOTI NAUJĄJĄ GVINĖJA

kariečiai tebeturi teises Berly
ne.

Britanijos premjeras Macmil
lan vakar sukvietė nepaprastą 
ministerių posėdį aptarti Ber
lyno klausimą, nes ten vis dar 
neramu.

— (JAV pareigūnai Washing- 
tone vakar pareiškė, kad Mask
vos panaikinimai savo komen
dantūros Rytų Berlyne visai ne
liečia vakariečių teisių Berly
ne. Toliau jie pastebi: vakarie
čiai, kaip turėjo, taip ir tebeturi 
teises įvažiuoti į Berlyną ir iš jo 
išvažiuoti.

Washingtonas įsitikinęs, jog 
tai yra Kremliaus įžanga į tai
kos sutartį su Rytų Vokietija 
ir bandymas vakariečius privers 
ti, kad jie pripažintų Rytų Vo
kietijos raudonąjį režimą.

Nori gauti vieną tūkstantį kareivių
NEW YORKAS. — Jungti

nės Tautos paprašė Pakistaną 
parūpinti karinių dalinių palai
kyti tvarką olandų Naujoje Gvi 
nėjoje.

Diplomatiniai šaltiniai rug
piūčio 20 dieną pareiškė, jog 
buvę paprašyta Pakistano ka
rinių jėgų, Olandijai ir Indonezi 
jai baigus aršų ginčą dėl terito
rijos ir pasirašius sutartį Jung
tinėse Tautose rugpiūčio 15 d.

Pagal sutarties sąlygas, Jung 
tinės Tautos perims iš olandų 
spalio 1 dieną ir perduos ją In
donezijai, kaip galima greičiau 
po 1963 metų gegužės 1 dienos 
(apie tai vakar tilpo išsamus 
straipsnis).

KALENDORIUS

Rugpiūčio 23 d.: šv. Pilypas 
Benicijus, Baumilas, įminė.

Rugpiūčio 24 d.: šv. Baltra
miejus, apaštalas; Jogaudas, Ra 
suole.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
— saulėta, apie 90 laipsnių; ry
toj — daugiausiai saulėta, la
bai šilta.

Saulė teka 6:07, leidžias 7:40.

Pakistanas paprašytas duoti 
Jungtinėms Tautoms apie 1,000 
vyrų, nes Indonezija ir Olandija 
parodė norą, kad Pakistanas 
ten atliktų vaidmenį.

Tačiau kai kuriuose sluoks
niuose galvojama, kad Indone
zijos prezidentas Sukamo, gal 
būt, pasipriešins pasirinkimui, 
nes Pakistanas yra Pietryčių 
Azijos Sutarties organizacijos 
(Seato) narys, ir pasiūlysiąs

neutralią valstybę. Pakistano 
rėmėjai pasiruošę įrodinėti, jog 
jis šauniai atliks savo uždavi
nį1 Vakarų Naujoje Gvinėjoje.

Svarbiausias argumentas e- 
sąs, jog Pakistanas parėmė In
donezijos pretenzijas į teritori
ją, kai Naujosios Gvinėjos gin
čas atsidūrė Jungtinių Tautų 
visumos susirinkime praėjusiais 
metais. Pakistanas esąs Indo
nezijos pusėje.

Pakistanas paleido
buvusį premjerę

•KARACHI, Pakistanas. — 
Vyriausybė vakar pranešė, kad 

; iš kalėjimo paleistas buvęs mi- 
! nisteris pirmininkas Husey Sha- 
heed Suhrawardy.

Pasak Pakistano vyriausybės 
pranešimo, Suhrawardy, buvęs 
kalėjime nuo sausio 30 d., da
bar nebesąs pavojingas krašto 
saugumui, nes pažadėjęs nesi
kišti į griaunamąjį sąjūdį prieš 
valdžią.

Trumpai iš visur
— Viceprezidentas Johnson 

ir jo žmona vakar išskrido lėk
tuvu į Vidurio Rytus. Vicepre
zidentas ir Mrs. Johnson vizi
tuos Libaną, Iraną, Turkiją, 
Graikiją ir Kipro salą.

— Adlai E. Stevenson, JAV 
delegacijos pirmininkas Jungti
nėse Tautose, pranešė užvakar, 
jog jis Ernest V. Siracusa iš 
Huntington Beach, Cal., parinko 
delegacijos specialiu politiniu pa 
tarėju Lotynų Amerikos rei
kalams.

— Sovietų Sąjungą vakar pra 
nešė, jog jos komendantūra Ry 
tų Berlyne baigusi darbą (ji 
uždaroma) ir ateityje šį darbą 
atliks Sovietų karinis vadas Ry 
tų Vokietijoje.,

— Septyniolikos valstybių at
stovi} nusiginklavimo konferen
cija Genevoje, Šveicarijoje, rug 
sėjo 8 d. bus nutraukta iki lap
kričio 12 d.

— Italiją užvakar ir vakar 
sukrėtė šeši žemės drebėjimai. 
Penkiolika asmenų žuvo, 100 su
žeista ir tūkstančiai nubėgo į 
saugesnes vietas. Premjeras 
Fanfani nuskrido į Neapolį pa
ruošti pagalbos planų nukentė- 
jusiems.

— Brazilijoje lėktuvo nelai
mėje žuvo šešiolika asmenų, vie 
nas dingo, o 88 asmenys išliko 
gyvi.

— Australijos vilnų ekspor
tas į Japoniją padidėjęs.

Helikopteriai vieton 
ambulansų

BERLYNAS. — Vokiečiai 
svarsto galimybes panaudoti he
likopterius vieton ambulansų, 
kad būtų greičiau susisiekimo 
aukos nuvežtos į ligonines, kur 
galėtų nusileisti helikopteriai 
šiauriniame Reine — Westfali- 
joje ir žemutinėje Saksonijoje.

Japonai taisys arabų
geležinkelius

AMMAN, Jordanas. — Pa
reigūnai pasirašė su Tokio kom 
panija sutartį pataisyti 813 my
lių geležinkelį tarp Sirijos, Jor
dano ir Saudi Arabijos. Gele
žinkelio dalys buvusios suga
dintos I Pasaulinio karo metu. 
Geležinkelio pataisymas kainuos 
$22,500,000; išlaidas apmokės 
trys valstybės.

šaltasis karas namie;

KAS DAROS SU EUROPOS PASITIKĖJIMU AMERIKA
Amerikiečių spaudoje prasiverždavo balsai, kad europiniai sąjungininkai ima nebepasitikėti Ame
rika. Nepasitikėjimą reiškė Portugalija, dabar karčiai ir viešai prašneko Olandija. Daugiausia 
buvo kalbama apie nepasitikėjimą tarp Prancūzijos ir Amerikos. Paskutinėm dienom Italija ėmė 
ir persimetė Genevoje į neutraliųjų pusę. Ištikimiausias sąjungininkas buvo Vokietija. Bet dabar 

prašneko ir apie Vokietijos nepasitikėjimą. Kokis tam pagrindas?

Vokietijos nepasitikėjimą A- 
merikos politika ypačiai ėmė 
kelti aikštėn, kai rugpiūčio 16 
Vokietijos kancleris Adenaueris 
pakvietė gen. Lauris Norstad į 
Bonną. Pakvietimas, pademons
truota didelė pagarba, apgailes
tavimas dėl generolo paskubin
to pasitraukimo iš Šiaurės At
lanto sąjungos (Nato) karinių 
viršininkų Amerikos spaudoje 
buvo sutiktas ne tik kaip diplo
matinis mandagumas, bet ir kaip 
diplomatiniu būdu pareikštas ne 
pasitikėjimas Amerikos pradėta 
nauja strategija Europai ginti.

Amerikos pozicija
Amerikos strategiją išdęstė 

apsaugos sekretorius McNamara 
kalboje, pritartoje prezidento. 
Šie dalykai buvo joje esminiai:

— Atominė jėgos rolė Euro
pos gynime susiaurinama: ato
minių ginklų taikiniai gali būti 
kariniai, o ne atviri miestai; a- 
tominiai ginklai iš Europoje e- 
sančios kariuomenės išjungiami 
ir sutelkiami į Polaris, povandc 
ninius laivus; atominiai ginklai 
pagaliau turi būti tik Amerikos, 
o ne kurios atskiros tautos ar 
kelių tautų rankose. Europos 
gynime pirmenybė skiriama kon 
vencinei kariuomenei, kuri turi 
būti sustiprinta.

Tai buvo lyg oficialus atsisa
kymas nuo velionio Dulles skelb 
to visuotinio atsiteisimo atomi
ne jėga. Pagal Dulles Amerika 
pasirenka vietas ir priemones 
agresoriui atkirsti. McNamaros 
mintys buvo taip pareikštos, 
kad J. Bishop (Journal Ameri
can) jas kritikavo nustebimo 
klausimu: girdi, ar sekretorius 
tiki, kad susitarus atominę jė
gą tevartoti kariniams taiki
niams, Sovietai tokio susitari
mo laikysis?

McNamaros pareiškimas su
kėlė gilaus susirūpinimo Vokie
tijoje, ypačiai apie tai prašneko 
apsaugos min. Straussas.

Vokietijos pozicija
Vokiečių įsitikinimu, Europos 

konvencinės kariuomenės kie
kis niekada neprilygs to, ką 
turi ir gali duoti Sovietai. Tik 
atominė grėsmė tegali juos at
baidyti nuo naujos agresijos. So 
vietai nepradės agresijos, žino
dami, kad tai ves į atominį ka
rą. Pareiškimai apie atominės 
jėgos atitraukimą, jos apribotą 
vartojimą yra Sovietų padrąsi
nimas naujai agresijai.

Išlyginimo žodžiai
McNamaros pareiškimas Vo

kietijoje vedė į tolimesnes išva- 
į das — į nuogąstavimą, kad A- 
; merika atominių ginklų nepa- 
, vartos Europai ginti, vengda

ma, kad jos miestai nebūtų už
pulti... Spėliojimai vedė į dides
nius įtarinėjimus: esą Amerika 
susitars su Maskva Europos sąs 
kaita — ir kas tada... Abejoji
mus ir nepasitikėjimą pagrindė 
Rostowo planas ir dar pagaliau 
sustiprino gen. Taylor paskyri
mas į jungtinio štabo viršinin
kus.

Nepasitikėjimui pašalinti pats 
gen. Taylor rugpiūčio 9 senato 
komisijoje atsisakė nuo pastan 
gų vykdyti karinėje srityje tai, 
ką jis buvo siūlęs savo knygo
je “The Uncertain Trumpet”. 
Įsakmiai pabrėžė, kad Europai 
ginti imsis visų priemonių, im
tinai ir atominių.

(Nukelta į 6 psl.)

— Sovietų Sąjunga vakar vėl 
išsprogdino 9 megatonų atomi
nę bombą.

Indija pirks lėktuvų iš Rusijos
NEW DELHI. — Indija de

rasi su Sovietų Sąjunga pirkti 
iš jos didelių transportinių lėk
tuvų ir helikopterių “skubiems 
reikalams”, pareiškė indų gyny 
bos ministeris V. K. Krishna 
Menon klausėjams parlamente 
užvakar.

Pasak jo pranešimo, kainos 
ir sąlygos esančios Indijai pri
imtinos, bet atsisakė “vardan 
viešų reikalų” atskleisti smulk
menas.

Indija dabar naudoja Sovie
tų Sąjungos N-12 lėktuvus ir 
helikopterius Ladakh srityse 
prieš Kinijos komunistus.

Indų delegacija yra išvykusi 
į Sovietų Sąjungą pastudijuoti 
galimybes pirkti ir pasigaminti 
Sovietų MIG-21 spraūsminių ko

vos lėktuvų. Menon parlamente 
penktadienį pareiškė, jog Sovie
tų Sąjunga jau sutikusi pagel
bėti Indijai gamintis motorus 
indų HF-24 kovos lėktuvams. 
Šių motorų gamyba būsianti 
pradėta Bangalore 1963 metais.

Bolševikų „kultūra" prie 

Berlyno sienos
Meany kultūrinių pasikeitimų klausimu

• ■■ is
įžengti kultūriniais pasikeiti
mais su Sovietų Sąjunga, turė
tų nuvykti prie Berlyno sienos.

“Ten -tu pamatysi Sovietų kul 
turą, kaip ji tikrai atrodo”, pa
reiškė Meany. “Pamatysi ją 
kaip ji atrodo tikrumoj — rea
lybę žiauriausiame nežmonišku
me”.

Meany kalbėjo AFL - CIO A- 
merikos kepyklų saldumynų dar 
bininkų unijos suvažiavime.

Meany, vizitavęs Berlyną su 
kitais JAV darbininkų vadais 
prieš keletą savaičių pabrėžė, 
kad grupės daktarų, teisininkų 
ar darbininkų unijos vadai iš 
Sovietų Sąjungos, kurios, gal 
būt, susitiks su panašiom JAV 
grupėm, bus ne laisvi atstovai, 
bet Rusijos valstybės agentai.

George Meany

WASHINGTON, D. C. — Ge
orge Meany, AFL - CIO pirmi
ninkas, pareiškė antradienį, kad 
“akademiniai blusinėtojai”, ku
rie galvoja,, jog į taiką galima

Naujausios
žinios

•— Pasikėsinimas prieš de 
Gaulle. Pasikėsintojai vakar ne
toli Paryžiaus bandė nužudyti 
prancūzų prezidentą de Gaulle, 
bet jis išvengė kulkosvaidžio 
kulkų, kurios buvo paleistos iš 
pravažiuojančio automobilio.

— Dennis Matnch iš Chicagos 
vakar laimėjo $4,000, nuplaukęs 
už Waukegano Michigano ežere, 
plaukęs 21 valandą.

— Greta Andersen Sonnich- 
sen, 32 metų, laimėjo $10,000, 
nuplaukusi 50 mylių iš Chica
gos į Kenosha per 31 vai.

— Naujoji Zelandija šių metų 
spalio mėnesį pradės statyti pir 
mąją naftos valyklą (rafineri- 
ją) Whangarei, kuri kainuos 
56 milijonai dolerių.

Soustelle, gal būt, iš 
Austrijos pateko 

Vokietijon
VIENA, Austrija. — Kur da

bar yra Jacųues Soustelle, pran 
eūzų antigaulistų vadas, pasilie
ka paslaptimi, ištrėmus šešta
dienį iš Italijos “nepageidauja
mąjį svetimšalį”.

Manoma, jog buvęs 50 metų 
amžiaus ministerių kabineto na
rys neteisėtai įžengęs į Austri
ją ir greitai pasprukęs Vokie
tijon.

Italijos policijos kalbėtojas pa 
reiškė: “Mes nežinome ,ar jis 
yra Austrijoje, bet tikras daly
kas, jog mes jį nulydėjom iki 
austrų pasienio”.

I
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PASKUTINĖS INFORMACIJOS 

Vykstantiems į SAS stovyklą

Studentų Ateitininkų sąjun
gos vasaros stovykla Dainavo
je prasidės rugp. 26 ir truks iki 
rūgs. 9 d. Registruojamasi pas 
SAS vicep. Viktoriją Skrupske- 
lytę, 704 'A West Nevada. 
Street, Urbana, Illinois. Stovy
klos mokestis: 50 dolerių už dvi 
savaites.

Stovyklautojų laukiame šeš
tadienį, rugpiūčio 25, nes sek
madienį ryte tuoj pat pradeda
me įdomią programą: dr. V. 
Vyganto, tik grįžusio iš Monte
video, paskaitas.

Kaip vykti į Dainavą.

Automobiliu iš Clevelando 
važiuoti Ohio Turnpike iki 4-to 
išvažiavimo; toliau sekti U. S. 
23 į šiaurę iki Michigan 50; 
sukti į kairę ir sekti Michigan 
50 iki Tecumseh, Michigan. Čia 
sukti į dešinę, į 52 kelią ir va
žiuoti iki kryžkelės, ir, laikan
tis kairės, sekti Austin Road į 
stovyklą. Iš Chicagos: važiuoti 
Indiana Tolhvay iki 5-to išva
žiavimo; toliau 39 keliu važiuo
ti į šiaurę iki 12-to, ir čia sukti 
į dešinę ir sekti ženklus Inters
tate 94; iš 94 išsukti į Manches 
ter exit, Manchester pasiekus, 
pagrindine gatve sukti į dešinę 
ir važiuoti iki stovyklos. Auto
busu: važiuoti į Jackson, Mich., 
ir skambinti stovyklai tel. 428- 
8511.

Vyrešniųjų moksleivių ateitininkų stovyklos Dainavoje, Įvykusios š. m. liepos 22 d. — rugpiūčio 4 
d., vadovybė. Sėdi ant žemės (iš kairės): Faustas Strolia, Ina Kauftnanaitė, Gražina Bičiūnaitė, 
Kazys Jankauskas. Kedėse sėdi: kun. dr. P. Celiešius, seselė Palmyra, Birute Miniataitė, Aldona 
Balčiūnaitė, seselė Felicija, Elvyra Vodopalienė, seselė Liucija, kun. A. Bačkis. Stovi: seselė Ber
narda, .Algis širvaitis, A. Tauginas.

Jr
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VALANDOS:
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki S popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
šeštad. nuo 9 iki 12:30 p. p.

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga bu dviem kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas.
Taupykite ir skolinkite pinigus 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marąuette Parko apylinkės centre. 

Current Dividend up to 414%

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehilI 6-7575

"Šliažas, dr. A. Liulevieius, dr. 
O’Farrel. Šalia paskaitų įvyks 
stovyklautojų simposiumai. O 
kiekvieną dieną rinksimės ma
žomis grupelėmis diskutuoti į- 
vairiausius klausimus ir temas, 
kurias nustatyti ir išdirbti pa
dėjo sąjungos valdybai didelė 
dalis sąjungos narių.

Vakarų programos jau pusę 
metų kai kruopščiai ir intensy
viai įvairių sąjungos vienetų ir 
pavienių narių yra ruošiamos. 
Naujoje formoje šiais metais 
rengiamas Tėvynės vakaras. Li
teratūros vakaro programa ski
riama lietuviškajai poezijai po 
žemininkų kartos.

Stovyklos vadovas bus SAS 
pirm. Stasys Rudys, komendan 
tas — Algis Lukas. Kita sto
vyklos vadovybė: L. Tumosai- 
tė, K. ’Skrupskelis, E. Užgiris, 
P. Kaufmanas.

SAS centro valdyba

SAS stovykloje bus 
diskutuojama

SAS stovykloje bus disku
tuojama žemiau išvardytos te
mos:

1. Ar iš tiksliųjų mokslų gali
me laukti sprendimo apie lais
vos valios buvimą ar nebuvi
mą?

2. Ar JAV turėtų bendradar
biauti su komunistais kai jie 
kovoja atsiekti gerą tikslą: pri
statyti daugiau maisto netur
tingiems atsilikusiuose kraštuo
se, kovoti prieš segregaciją, ir 
t. t.?

3. Ar JAV, demokratinis lais 
vės kraštas, elgiasi teisingai 
kai remia diktatūrinį rėžimą? 
pvz. Vietname.

4. Ar valstybė turi teisę savo 
narį bausti mirties bausme?

5. Kurioje Jūsų gyvenimo sri 
tyje ateitininkų organizacija 
yra svarbiausia: socialinėj, in- 

| telėktu alinėj, religinėj ? Kodėl ?
Kaip turėtų būti?

6. Pagal statistinius davinius, 
dideliam skaičiui JAV gyvento
jų (būtinai reikia duoti ar padi- 
idinti valstybinę pašalpą; ar ši
toks valstybinės pašalpos pra

Ką atsivežti
Daug linksmos ir darbingos 

nuotaikos. Iš pasiimtinų daiktų, 
būtinai paklodės ir užvalkalai 
ir, jeigu norima, “ekstra” ant
klodę, nes naktys šaltos. Spor
tininkus prašome pasiimti teni
so raketes ir kitus sporto įran
kius, muzikus — akordeonus 

■ bei kitus muzikos instrumen
tus, o muzikos mėgėjus — mė
giamiausias plokšteles koncer
tams ir šokiams. O dėl apsiren
gimo — nepamirškime sporto ir 
maudymosi ir paskutinio litera
tūros vakaro Detroite. Jei turi
te, prašome atsivežti St. Šal
kauskio Ateitininkų ideologija 
ir J. Griniaus Tauta ir tautinė 
ištikimybė, nes šias knygas bū
reliuose skaitysime ir diskutuo
sime. Stovykloje turėsime ben
druomenines liturgines mišias, 
todėl prašome atsivežti malda- 

, knyges su nekintamų mišių da- 
j lių lotyniškais tekstais. Kadan- 
: gi stovyklos metu visi vyksime 
, į Windsor, Ontario, JAV ir Ka- 
! nados Lietuvių dieną, būtina, 
i kad pasiimti pilietybės arba 
j imigracijos dokumentus.

Stovyklos programa

Paskaitas skaitys ir pokal
bius praves: dr. V. Vygantas, 
kun. Kubilius, dr. Grinius, inž. 
J. Miklovas, kun. dr. Urbonas, 
dr. Kaupas, A. Barzdukas, R.

plėtimas yra JAV vyriausybės 
pareiga? Ar tai iš esmės prie
šinga Amerikos demokratinei 
sistemai? Ar tai atidarys duris 
kurios nors formos komuniz
mui?

7. Ar Amerikos jaunimas yra 
fiziškai ir morališkai netvirtas 
ir pasileidęs, kaip tai neseniai 
teigė buvęs prezidentas Eisen- 
hower?

8. Kun. A. Grauslys teigia 
(Laiškai Lietuviams, š. m. bir
želio mėn.), kad šių dienų paci
fizmas parodo didelį žmogaus 
egoizmą. Ar (Jūs šitam teigimui 
pritariate? Ar laisvėje gyvenau 
tieji privalo rizikuoti savo gy
vybę, kad laisvę iškovotų ki
tiems ?

1 9. Politinės partijos nepri
klausomoje Lietuvoje.

10. Daugelis pedagogų nepa
tenkinti JAV aukštesniųjų mo
kyklų sistema, nes ji lavinanti 
vien atmintį ir negilinanti su
pratimo; kolegijas baigę stu

dentai tik atsimena faktus, ku- 
Įrių nesugeba pritaikyti gyveni- 
jmui nes jų iš tikrųjų nesupran- 
j ta. Ar su šiuo teigimu sutinki ?
Į 11. Naujausi biologiniai išra
dimai.

* 12. Idealizmas ir savanaudiš
kumas valstybių santykiuose. 
Ar santykiuose su kita, ypač 
materialiai silpnesne valstybe, 
JAV gali atsižvelgti tik į savo 
ekonominę, politinę naudą, ar 
turi pasirūpinti, kad būtų nau
dos ir kitai valstybei? Kokio 
laipsnio idealizmo reikalaujama 
iš demokratinės, idealistiniais 
principais pagrįstos valstybės?

13. Lietuvių liaudies dainos.
14. Užsienio prekyba pageri

na abiejų kraštų ekonominį sto 
vį. Atsižvelgiant į tai, ar JAV 
turėtų praplėsti prekybą su ko
munistiniais kraštais? Lenkija, 
Jugoslavija?

15. Džazas: truputis pavyz
džių ir diskusijos.

16. Ar civilinė valdžia turi 
teisę normuoti savo piliečių el
gesį tose, moralės srityse, ku
rios liečia tik patį individą, bet 
nekenkia kraštui? Ar yra tokių 1 
sričių ?

I 17. Ar, Jūsų nuomone, didžiu
lės organizacijos — pramonės 
ar akademinės — žlugdo indivi- 

i dualizmą ir iššaukia konformiz
mą? Ar jos laiko grupių pastan 
gas vertingesnėmis už individo 
pastangas? Kurios iš tikrųjų 
turtingesnės ir vertingesnės?

18. Čiurlionio menas: trupu
tis pavyzdžių ir diskusijos.

19. Ar sutinkate su V. Pac- 
kard, kuris knygoje The status 
seekers teigia, kad “sočiai up- 
ward mobility” Amerikoje vis 
mažėja?

20. Gimimų kontrolės ir po
puliacijos problema.

21. Ko jaunimas pasigenda 
lietuvių literatūroje?

22. Kodėl ateitininkai nėra 
vertinami? Gal, Jūsų nuomone, 
jie yra vertinami?

23. Cenzūros problema.
24. Katalikas politikoj ir poli

tinėse partijose.

25. Nagrinėjimas ištraukos iš 
A. Škėmos knygos “Čelesta”.

26. Lietuvio kataliko tipas 
Amerikoj. Ar Amerikos katali

ko tipas jam turėjo įtakos? Jei 
taip, tai teigiamos ar neigia
mos? Kuria linkme reiktų eiti?

27. Ar Amerika turėtų pripa
žinti komunistinę Kiniją? Ar 
tai implikuotų' Amerikos prita
rimą komunistiniam Kinijos rė
žimui? Ar pripažinimas yra bū
tinas, jei norima susitarti dėl 
atominių ginklų apribojimo? Ar 
tarptautinėj politikoj reikalin-

(Nųkcita i 6 psl.)

Auto Ištepimas

RUGPIŪČIO IR RUGSĖJO MĖN. 
Jūs nesate įpareigoti ką. nors pirk

ti, tik atsineškite šį skelbimą..

VVESTERN AUTO SALES 
& SERVICE

4318 S. VVestern Ave., LA 3-1790 
— D ■— Sav. Steponas Scerba

« P. ŠILEIKIS, 0. P.
ftj Orthopedas. Protezlstas.

Aparatai-Protezai. Med. ban-ų dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t.t.

Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospeet 6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.; kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
lienį uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas: PK 8-3229.
Rez. telef. VVAIbrook 5-5070

Rez. HE 0-1070.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cratvford 
Medical Building), tel. LŲ 5-6446
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti MI 3-0001.

Ofisas: 3148 VVest 63rd Street
Tei.: PRospeet 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest OOth Place 
Tel.: REpublie 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč. 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 63rd Street 
Kampas 63-čios ir California

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
šešt. 2—4 vai.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartį. 
Ofiso telef. 476-4042 

Rez. IVAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0533 Elgin 
425 No. Liberty Street, 

Kente 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvirt., penkt, 1-4 ir 7-9. 
Antr. 1-6, treč., šešt. pagal sutartį, 
sekm. uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. Hl 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

Valandos, pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai., penkt. 10 v. r. iki 9 v. v.; 
šeštad. 10 v. r. iki 1 p. p. Ligonius
priima pagal susitarimą.

Tel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECTAT.YBK — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue

(Prie California Ave.)

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001.

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-0867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybe akušerija ir moterų ligos 
2454 West 71st Street

(71-os lr Campbell Ave. kampas) 
į Vai.; kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 

Šeštad. 1-4 p. p.
1 Trečiadieniais uždaryta.
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DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vak. vak.,
šeštad. nuo 12:30 iki 2:30 vai. p. p. 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso ir rez. VVA 5-2017

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų - rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2050 VVest 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo S iki
4:80; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8:
šešt. nuo r ki 4 va.l

Tel. ofiso PO 7-0000, rez. GA S-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai,: kasdien nuo 1—4 p. p. lr 6 
Iki R vai Trečiad. tr Sešt. uždaryta.

Telefonas: GRovehilI 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Road

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49tb Ccurt, Cicero
Kasdien 10-12 lr 4-7. Treč. ir šeš
tad. tik 10-12.

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

Vai.: Pirmad.. antra., ketvirtad ir 
penktad. nuo 1—4 p. p„ 6:30-8:30 
vai. vak. šeštad. 1-—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. 15tb Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzle 3-2808

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 So. Archer Avenne
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 vai. 
vak., pirm., antr., ketvir. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South IVCstern Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. lr nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

vai. ryto Iki 3 vai. p p.
Ofiso tel. RE 7-1168 

RCz. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Tel. — PRospeet 8-7773 
Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p. 
antrad. lr oenktad. 6-8 v. v.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybe — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 

Atostogose iki rugsėjo 16-tos d.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS

4 Main St., Aurora, Hl.
Tel. TW 2-0803

Susitarimui skambinti 
tel. TRemont 9-1450, Batavia, III.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28, III.

Telef. ofiso: PUllman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946 

PriSm. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt. 
1-4 v. p. p., trečiadienį —- uždaryta.

• Redakcija dirba kasdien S 
8:30 —* 5:30, šeštadieniais = 
8:30 — 12:00.

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

Tel. ofisų RE 7-8818

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Ofisas 2659 VV. 59th Street 

VALANDOS: 2-4. p. p. tr 6-8 p.p. 
šeštadieniais 10-12 valandos. 

Trečiadieniais uždarytą.
Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 So. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak.
Treč. ir sekmad. tik susitarus.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LTGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

VAL.: Pirmad., antr., kety,: penkt, 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai, v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais lr
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublie 7-2290.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. California Ave, YA 7-7381 
VAL.: 10 ryto iki 8 valė., trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 y. r. iki'2 p. p.

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 So. Pulaski Rd. Tel? LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero. Oak Eorest, III.

Telef. PU 5-2020.
Valandos pagal susitarimą. Jeigu

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas 4255 VV. 63r<F«treet 

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehilI 0-0017 

Valandos: 1-3 p. m. lr 6_8 p m
Penkt. tik 1—S p. ,d.

Trečiad, ir šeštad, pagal sutartį.

jOfiso telef. CLiffside 4-2896
Rezid. telef. VVAIbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4644 So. Ashland Avenne
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
valandos kiekvieną dieną ir

°. val- vak. Trečiadieniais, lr Sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 
v. iki 6 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTEI
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV, 59th St 
Tel. PRospeet 8-122.3 ar PR 6-58 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet lr kl 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6191

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą 

Del valandos skambinti’: tė),; Hl 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popet,’ kas 
dien. išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehilI 6 2823
DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69t.h Street
Specialybė: AKUŠERIJA lr MOTERĮ 

LTGOS
ATOSTOGOSE

Kol grįš ofise dirbs Dr. Brinkis. 
Vai. — Pirmad., antrad. ir penktad 

1-4 p. p,
trečiad. Ir ketvirtad. 7-9 v. v.

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 South Kedzie Avenne 
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8.

Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. Ir seku 
tik skubiais atvejais lr susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-311

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. lr 7 Iki 8 v. 

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. FR.6-6659 

Rez. 6600 So. Artesian ■ Avenue
Vai.. 11 v. ryto iki 8 v. p.p, 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefonu — 
434-6967 nuo 2 valandos.po pietų 
ligi 5 valandos ryto kasdien.



Morales išlaikymas —

GYVYBINIS' KLAUSIMAS
Savąją gyvybę apsaugoti ir 

išlaikyti yra žmogaus didysis 
rūpestis. Tam reikalui tarnau
ja medicina, visi ekonominiai 
mokslai, dėl to technikoje sie
kiama naujų atradimų. Žmo
nės siekia sukurti šioje žemėje 
vis aukštesnę gyvenimo gero
vę, kad būtų sumažinta grės
mė gyvybei ir kad būtų pato
giau aprūpinta žmogiškoji eg
zistencija.

*
Visi modernieji mokslai su 

savo įvairiomis teorijomis yra 
pasiruošę gelbėti medžiaginį 
žmogų, kuriam reikia valgyti, 
apsirengti, reikia erdvės gyve 
nimui ir t.t. Bet ar šiandien 
nereikia d&ugiau gelbėti dva
sinį žmogų, iš kurio turi ateiti 
atsakymas į klausimą: iš vi
so būti ar nebūti. Sugedusi 
žmogaus dvasia šiandien stato 
visą pasaulį į pavojų. Žmoni
jos ateitis priklauso nuo Jos 
dvasios kultūros, kuri atran
dama žmogaus moraliniame 
gyvenime.

Kristus yra liepęs ne bijoti 
tų, kurie gali užmušti kūną, o 
saugotis tų, kurie turi galios 
pražudyti sielą. Šis Kristaus 
perspėjimas yra taikliai pasa
kytas mūsų laikams jau prieš 
beveik dvidešimt šimtmečių. 
Jei seksime gyvenimą jo viso
se apraiškose, atrasime, kad 
šiandien blogio programa yra 
labai gerai suorganizuota. Ji 
yra nukreipta prieš gyvenimo 
dorovę žmonijos sunaikinimui.

Kad tas planas yra užmas
kuotas ir vedamas ilgą laiką, 
krikščionys net nepastebi, jog 
planinga blogio programa iš 
viso yra. Mes pradedame gal
voti ir jau apsiprantame su ta 
mintimi, kad dorovinės proble 
mos ir moraliniai kalusimai, 
su kuriais kasdien susitinka
me, yra tik dalis naujųjų lai
kų, kuriems žmogus turi pri- 
sitaikytį..,tModernusis žmogus 
yra linkęs sukurti šiame pa
saulyje pilną malonumų ir pa
sitenkinimo, gyvenimą Jis norė 

gyventi labai plačiai, be jo
kių įstatymų, .eiti gyvenime 
plačiaisiais keliais, kur nėra 
nei blogo, ' nei gero, kur pra
dingsta atsakingumo jausmas 
ir išnyksta sąžinės graužimas.

Tai yrą. praktiškasis pagoniz 
mas, vedąs žmogų į pražūtį. 
Apreikštojo mokslo šviesoje 
atrasime, kad planingos pro
gramos, nukreiptos prieš do
rinį gyvenimą, kūrėjas yra pat 
sai šėtonas. O gyvenimo prak
tika rodo, kad to plano vyk
dymą atlieka patys žmonės. 
Jų tikslas yra atitraukti žmo
gų nuo savojo Kūrėjo— Die
vo.

*
Visos dorovinio gyvenimo

negerovės, kurios įgauna vie
šojo teisėtumo formas, rodo, 
kaip blogio programa gyveni
me yra vykdoma. Toje progra 
moję pramatyta: sunaikinti mo 
terystės šventumą gimdymų 
kontroliavimu, o moterystės 
neišardomumą paneigti skyry
bų teisėtumu; nuplėšti moters 
kilnumą ir orumą tuštybe ir 
madų biaurumu; sunaikinti 
jaunimo mintį ir gražiuosius 
dvasios polėkius kinais, televi
zijos išsigimusiomis programo
mis, nedora literatūra ir t.t.; 
pripildyti žmogaus dvasią tur
tų, patogumų, jausminio pa
sitenkinimo troškimu; sunie
kinti Bažnyčios autoritetą; su
naikinti tikėjimą Dievu ir ati
traukti sielas nuo Jo įstatymų 
vykdymo.

Neseniai padarytieji JAV 
aukščiausiojo teismo nuospren 
džiai, remią nepadorios spau
dos platinimą ir draudžią mels 
tis viešosiose mokyklose, rodo, 
kaip toli blogio programa yra 
nužengusi. Jeigu toliau ta link 
me Amerikos gyvenimas orien 
tųosis, kurį remia aukščiausias 
teismas, tai, kaip pastebi Bal
timorės arkivyskupas Lawren- 
ce J. Shehan, Amerikos ofįcia 
lioji religija praktiškai bus iš
pažįstama sekuliarizmu.

Atseit, einama prie religijos, 
kurioje nėra išpažįstamas Die 
vas visos prigimties kūrėjas. 
Sekuiiarizmas nori pašalinti 
iš gyvenimo Dievo sąvoką ir 
siekia įvesti etines normas, ku 
rios atsiremtų į sugedusią pri
gimtį be ryšio su jos Kūrėju. 
■Sparčiais žingsniais žengiame 
prie didžiojo gyvenimo para
dokso: visų laisvių krašte nė
ra laisvės religijai.

Šių dienų moralinis klausi
mas yra egzistencinis klausi
mas, Nuo jo sprendimo pri
klauso ne tik dvasinė, bet ir 
fizinė gyvybė. Kristaus žo
džiai, kad reikia bijotis labiau 
ne tų, kurie užmuša kūną, bet 
tų, kurie gali pražudyti sielą, 
yra mums šiandien tikrovės žo 
džiai, ateiną iš amžinosios Iš
minties ir taiką į visų klausi
mų širdį.

¥
Mes lietuviai einame taip 

pat su ta sekuliarizmo banga. 
Girdime garsius pasisakymus, 
kad laikai ir vietos aplinkybės 
pakeitė ir mūsų gyvenimo pap 
roeius. Nelaimingas prisitaiky 
mas prie tų aplinkybių laužia 
mūsų ne tik dvasinės buities 
pagrindus, bet taip pat ir nai
kina mūsų tautinį tvirtumą. 
Mūsų tautinis išsilaikymas to
kioje aplinkoje priklauso dau
giausia nuo dvasios, kuri visur 
atranda tuos pačius dėsnius ir 
atsakomybę bei pareigas Die
vui ir savo tėvynei. V. Rim.

EISENHOWERIS KRITIKUOJA 
KENNEDY

Tinkama užsienių politika. Blogas noras stiprinti valdžią. 
Išlaidumas. Kam reikia keliones į menulį?

VYTAUTAS VARDYS

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 rugpiūčio mėn. 23

NEINA PAGAL PLANĄ

Chruščiovas guodžiasi politiniu pasitenkinimu

DR. V. LITAS

Prieš pusketvirtų metų Mask “pasiekė didelių laimėjimų, 
va paskelbė septynių metų taip, kad Sovietų Sąjunga gali 
ūkio planą. Puse to plano da- pradėti naują istorijos lapą, 
bar turi būti įvykdyta. Bet būtent komunistinės bendrub-

Paškutiniajame vieno žurnalo kuriant Miestų departamentą); ne sovietų padiktuotame lauke 
numery (Thė Saturday -Evening 5. autoriteto federalizuoti nedar ir sąlygomis. Kovokime dėl pres 
Post, rugp. 11) buvęs preziden- bo paramą; 6. autoriteto modi- tižo žemės ūkio gamyba, krautu Maskva tą “sukaktį” praleido menės statybą, šitas istorijos 
tas Eisenhovveris pateikė įdo- fikuoti visą muitų sistemą. Pre- vių pilnumu ir pan. j tylomis: nei iškilmių, nei laikotarpis bus sprendžiama fa-
mų Kennedy administracijos į- zidentas Kennedy iš tikrųjų šių , straipsnių, nei ypatingų prane- zė kovoje su kapitalistiniu pa-

' Šimų, nei patetiškų pagyrų, nei šauliu”.vertinimą, į kurį naudinga at
kreipti skaitytojo dėmesį.

Eisenhovveris pagyrė Kenne
dy užsienio politiką ir valstybės 
departamento sekretorių Dean 
Rusk. Generolas sakosi pastebė

dalykų vienu ar kifįu metu yra Kaip prezidentauti be pinigų? 
prašęs.. Eisenhoweriui atrodo,
kad tokias naujas galias prezi
dentui suteikti nėra reikalo, 
nes prezidento pozicija ir taip 
yra pati galingiausia pasauly.

1 naujų pasiryžimų pralenkti A-; Kažkas nuėjo kreivai. Mask 
■ meriką šiemet nebuvo. Viskas va negalėjo atšvęsti net pusės

Daug kas, ką Eisenhoweris. kagkur dingo. Maskva šiaip tų laimėjimų. 1958 metais, ka- 
sako, yra tiesa. Iš tikrųjų Ken- į mėgsta iškilmes. Iš kiekvienos da tas planas buvo paskelbtas, 
ne-dy siekia didesnio autoriteto, 1 smulkmenos padaro didelį lai-'Chruščiovas sakėsi atleisiąs 
iš tikrųjų valdžia išleidžia dau- mėjimą. I bent du milijonus kareivių. ši-
giau pinigų. Bet nepasakė Ei- ! nutŪQ kaU)os I tie atsarginiai įsiliesią į žemės
senhovveris, kaip išlaikyti Ame- , ūkį pramonę, ir viskas pakils
rikos sa W ir pasaulio pozi- ’ praSS didel™ ŠU0‘“ a“kŠty'L Als-
ciją neleidžiant pinigų; kaip ge- A ik. Kasdieninių reikme- gos generolai dabar busią di-
rinti oačios Amerikos aerove ą’ ^asdiemmų reikme delių f& vadovai ir ttrinti pačios AmeriKos gerovę, nų gamyba kiekvienai galvai tii

prieš valdžios išlaidumą. Girdi, „ekuriant programų, kaip ką tik iki 1965 metų turi pasivyti ir K J . saugumui užteksią tik
dabartinė valdžia galvojanti a- atmestoji medicininė apdrauda. vietomis pralenkti Ameriką. iajw\Dįe +a- visos kalbos iau
pie mokesčių sumažinimą, bet Būtų geros Eisenhowerio min- Tas pažadas štai kaip atrodo: aeniai nutil0 1 Tarptautinis ne-
tuo pat metu norinti padidinti tys, jei jis galėtų įtikinti visus kasdieninių reikmenų gamyba įasitikėjimas paisdarė dar di-
valdžios išlaidas. Tokiu atveju biznierius ir visas vietines vai- turi būti pakelta 65 darbi-
reikėsią skolintis. O jau dabar džias, kad jos pačios atliktų ninko ir žemdarbio uždarbis
valdžia yra įsiskolinusi iki 300 tuos reikalingus darbus. Tačiau turi pakilti 40 %. Be to, turi
bilijonų dol. ir kasmet turi mo- taip nėra, ir visi žiūri į Wash- būti prailgintas laisvalaikis,

išsivysčiusiems : keti 9.4 milijonus vien tik pro- ingtoną. Ką daryti tada? Teisin .Bet . realYbe kltaip 
Užsienio politikoje centų. Jau dabar Amerika esan gaį sako Eisenhoweris, kad pre mesa ir svies as

jęs, kad paskutiniaisiais mene- Tik reikią vartoti esamą prezi- 
sląis Kennedy administraciįja j dento autoritetą' “tvirtai, susi- 
parodė daugiau tvirtumo san- ! laikančiai ir išmintingai”, 
tykiuose su komunistais, ir tuo į
jis džiaugiasi. Bendrai, partijos Eisenhoweris ypač pasisakė 
dėl užsienio politikos tikslų ne
siginčiją. Tie tikslai esą labai 
panašūs: “komunizmo sulaiky
mas, pasaulio informavimas — 
jei galima 'ir komunistų paverg
tų kraštų — apie laisvės palai
mas; laisvų žmonių teisių gyni
mą; sveikas vadovavimas ir pa
rama mažai
kraštams . --------  s- q įr įdarė retesnė
partijos skinasi tik metodo, tak ti užtraukusi paskolą dar ne- zidentyste yra dabar pakanka- krau|uvių prekė Darbininko ir 
tikos klausimais. gimusios kartos vardu ir Ame- mai stipri ir autoritetinga. Bet žemdirbio pajamog daugiau kri

„.i „„u po sovjetįnjo spUtniko paleidimo įo kajp kdo>lūkos vaikams teksią apmokėti 
i jų tėvų išlaidas. Daugelis val-

atrodo: 
% pa

desnis. Chruščiovas nepaleido 
į atsargą nė vieno kareivio, ne
sumažino nė vieno šarvuočio ar 
kulkosvaidžio, nekalbant jau 
apie raketas. Nieko nepakeitė 
nei “Taikos kongresas”, kuris 
nsėhiai vyko Maskvoje. 
Komunizmas ūkio priešas 

Ne tik raketos prisidėjo prieKLdincdv trokšta valdžios
, Įtėvų išlaidas. Daugelis vai- JAV labai imta kalbėti apie de- “Sovietų tauta”, sakoma sep ūk}o lan nenasisekinm Pats 

Tačiau taip gražiai Eisenho-, džios siūlomų išlaidų esančios mokratijos nepajėgumą konku- tynių metų plano įžangoje, kornUnizmas vra ūkio nriešas
weris nekalbėjo apie vidaus po- pėreikahngos. Nesanti reikalin-'ruoti su tokiu “konkurentu” ' žemį ūkis daus-iau kf,n bJt
litiką. Kaip “lojalios opozicijos” ga nė skubos programa kelionei kaip tironiškoji Sovietija. Rei- ' ~ ’ kokia prOpaganda, kalba prieš
vadas jis labiausiai pasisakė į mėnulį vykdyti. “Tai tik ne- ketų iš tikro, kad prezidento sas, nei privatusis visuomenės komunistinę santvarką,
prieš vis “didesnį ir didesnį jė- protingos pastangos laimėti čir-; galios nebeaugtų, tačiau gyve- sektorius, atrodo, nebegali pa- Kaip seniau, taip ir dabar
gos sukoncentravimą į federa- kines lenktynes”. Su sovietais nimas bėga savo vaga ir stato tenkinti. Gal tai ir tragedija, derliaus nuėmimo metu daug
linę valdžią, ypač į jos egzeku- d^j presįį^0 konkuruoti reikią reikalavimus, kurių nei kongre- bet jau ne pirma istorijoje, 
tyvą.” Jis pasmerkė kenedišką 
plieno kompanijų “sutvarkymą” 
ir neseniai kongrese pralaimė
jusį žemės ūkio įstatymo pro
jektą, o taip pat tuos baugini
mus, kuriuos administracija var 
tojo vienu ir kitu atveju. Eisen- 
howeris taip pat pasisakė prieš 
eilę Kennedy siūlymų preziden
tinei valdžiai sustiprinti. Štai ko 
Kennedy nori (ir kam Ęisenho- 
weris priešinasi): 1. prezidenti
nio autoriteto modifikuoti mo
kesčius, kada prezidentas benu
spręstų; 2. autoriteto, kada jis 
tik nori, finansuoti viešuosius 
darbus, jiems vartojant fondus, 
kuriuos kongresas gal buvo sky 
ręs kitiems reikalams; 3. auto
riteto sumažinti federalinio ban 
ko (Federal Reserve Board) 
nepriklausomumą; 4. autorite
to federalinei administracijai 
perimti kai kurias valstijos ir 
vietines atsakomybes (pvz. į-

Lietuvių šventėje Kennebunkporte buvo pašventinta nauja šv. Pranciškaus statula.
Nuotį’. B. Kerbelienės

mašinų buvo sugedę. Štai keli 
pranešimai iš sovietų spaudos:

Iki šių metų liepos 1 dienos 
“plėšinių” žemėse buvo sugedę 
ir negalėjo veikti 35,000 sėji
mo ir 25,000 piovimo mašinų; 
Pawlodare (Kazakstane) buvo 
tvarkoje ir veikė tik penktada
lis visų žemės ūkio mašinų; 
Krasnojarske stovi 400 žemės 
ūkio mašinų: trūksta kai kurių 
dalių ir negalima jų pakeisti; 
Dshetygara (Kazakstane) šių 
metų liepos mėnesį iš 22,000 
žemės ūkio mašinų veikė tik 
250. Kitos buvo sugedę.

Tą sąrašą galima tęsti. Par
tijos pareigūnų raginimai be
veik nieko neduoda. Žiemą, ži
noma, nieko geresnio negali- 

1 ma laukti. Sniegas užklos de
šimtis tūksktančių žemės ūkio 

j mašinų ir daugumas jų surū- 
| dys. Niekas nepasirūpins jas 
i padėti į pastogę. Tų pastogių 
ir nėra.

! (Nukelta į 4 psl.)

VYTAUTAS VOLERTAS

Spaudoje ir gyvenime

OKUPANTŲ PAMOKSLAS DAILIDEI

Raudonųjų okupantų kontro- paskutiniojo karo Hitleris nebūtų 
liuojamas Vilniaus dienraštis “Tie- t drįsęs pradėti, 
sa” nr. 188 rugpiūčio 11 d. iš- j Kaip tik Dailidė ir kiti savo 
spausdinęs Stasio Šarūno piktų į straipsniuose kelia idėjas, kad

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

pastabų posmelį, pavadintą “Pre
tendentas į gauleiterius”, kur už
sipuola mūsų bendradarbį Pr. Dai
lidę, kad jisai rašo apie Vokieti
jos apjungimą; jis kaltinamas in
sinuacijomis, būk jis norįs Vokie
tijos su gauleiteriais, Osvencimu,
Buchenvaldu, Paneriais ir IX for
tu. Straipsnelis baigiamas:

“Bet matyti, kad šis ponulis, 
kaip ir jo kolegos, arba pernelyg 
‘drąsus’, arba jo atmintis sutrum
pėjo. Juk yra gerai žinoma, kuo 
viskas baigėsi fiureriams, gaulei
teriams ir pretendentams į juos 
prieš 18 metų. Juo labiau pana
šus likimas laukia naujųjų fiure
rių ir gauleiterių.”

Šarūnas turėtų atminti, kad 
panašus likimas laukia ir raudo
nųjų gauleiterių.

Deja, matyt pačiam Šarūnui 
(kokio nors okupantų pataikūno 
slapyvardis) ■. atmintis bus sutrum
pėjusi. Su gauleiteriais ne Dailidė 
bendravo,- o to tariamo Šarūno 
duondaviai su pačiu gauleiterių 
patriarchu Hitleriu “krauju vieny
bę cementavo”, Berlyne sutartis 
besirašydami," Lietuvą besidalin
dami. Jei ne Kremliaus bičiulystė
su gauleiterių gauleiteriu, gal ir ką. — J. Murr

gauleiterių ir Buchenvaldo laikai

— O pats ką darai? 
akis išdegęs.

— Vėl savo pradedi! Ar

■ir virsta liepsnon. Tik paryčiu j aprimo, nes visais damas miestan, kai tik mėnuo užsibaigdavo. Dabar 
kampais suskambėjo daina. Tokia tyli, ilgesinga, praeidavo savaitė, dvi, o išsirengti būdavo sunku, 
mėnesienoje išsiliejusi laukuose, užtvindžiusi sody- Sekmadieniais, išėjęs po mišių gatvėn, dar pasėdėda- 
bas. Jaunimas iš linamušio traukia vieškeliu namo... vo automobilyje, prasivėręs duris, ir pervesdavo aki

mis žmones, prie bažnyčios besišnekučiuojančius, lyg 
7. norėdamas prieiti ir įsijungti. Tačiau pažįstamų ma-

: tydavo nedaug, ir drąsos pristigdavo.
Sigitas Rudis jau nesėdinėjo prie lango, nemąstė Tinginiavo Jasaitis, leisdamas tuščiomis plaukti 

apie artėjančią sėją. Blizgančiu limuzinu ištraukė už laikui, kuris ėjo ir ėjo, suko ir suko dienas, lyg van- 
miesto ir atsigulė tarp daugelio tūkstančių tašytų duo malūno ratą. Regis, tik vakar atšilo, o štai bir- 
akmenų, suspaustų aukšta mūrine siena, už kurios želis, liepa užversti, jau rugpiūtis linksta prie galo. 

Paskui dolerį bėgi, lyg dieną naktį zvimbė automobiliai. Išplėstomis akimis, Net uždarbių Tomas nejieškojo, nors progos pačios 
lyg alkani vilkai Dirmiškės pakraštyje per Grabny- siūlėsi, Eugenija bandė telefonu kažkokiam bizniui

dėl dolerio vargstu?
baigtųsi ir Rytų Vokietijoje, kad ^-ad mumg trįms būtų lengviau gyventi, štai dėl ko 
visa Vokietija taptų laisva. Jei .
rytų Vokietijoje nesiautėtų rau-, stengiuosi.
donieji gauleiteriai, nereikėtų ten) — Jau užtenka, Tomai, visko užtenka! Pnsigy-

čias, zujo jie, kaukdami ir dundėdami, nei valandėlei 
nenutildami, Gervėnų seniūnui poilsį trukdydami.

Ne daug jais Sigitas pirvažinėjo, ne daug. Gal 
už tai šie geležiniai žvėrys nemėgo jo, gyvybę sutryp-

mūryti Berlyno sienos, kuri, kaip venom tiek, kad pasinaudoti negalėsim. Dėl pinigo i darni, po mirties ramybės neduodami. Nuo mažens
kalėjimo užtvara, skirta sulaikyti 
laisvėn besiveržiančius žmones.

“Šarūnas” sumini Panerius ir 
IX fortą, šiose vietose įvykdytus 
nacių žiaurumus ir mes smerkia
me, tačiau, kodėl tas okupantų 
padlaižys užmiršta Pravieniškes,
Rainių miškelį, Červenę ir kitas 
raudonųjų egzekucijų vietas? Jei 
.jam rūpėtų lietuvių tautos reika-
pLS. 'S?' “S—.“S ■ linai" V Tomas iyiida^ gal-
čiau raudoniesiems okupantams ką pasarndzius, kad namą pigiai aĮDtvarkytų,
jis visą tironišką bestiališkumą ir nuomininkų skundų daugiau nereikėtų klausytis.

nustojome pažįstamų, likom vieni, 
žmonės žiūri. \

— Kas tau rūpi, kaip žiūri? Iš pavydo! Tik iš 
pavydo! Nepakenčia, kad geriau įsitaisėm.

— Pavydės kalėjimo, kurian užsidarėm? Mer 
gaitė išaugusi, o savo žmogaus 
kalbėti užmirš.

Nenorėjo šiandien su žmona ginčytis, ne. Juk 
, ar nežinojo, ką ji sakys? Daug kartų girdėjo, min-

lengvai atleidžia. J. Žvilb.

Jeigu Kristus botagu išvijo 
pirkliaujančius aukų gyvuliais iš 
bažnyčios, su kaip didesniu pasi
baisėjimu Jisai žiūrėtų į: tas mo
teris ir mergaites, kurios net 
prieš šventą tabernakulį, nepai
sydamos perspėjimų Jo įpėdinių 
—- atneša savo kūną, kaip į rin-

Tą naktį, negalėdamas miegoti, jis klaidžiojo 
po Gervėnus. Regis, ne lovoje guli, o ant akmenų, po 
beržu už tėviškės klojimo. Tik sumerkia akis, tik

Kaip į vilkus glostęs bėrių kaklus, su jais tūkstančius kartų laukus 
apvaikščiojęs, per dienas arimuose lyg su žmonėmis 
kalbėjęsis, šukavęs jūos, maudęs ir gaįlėjęs jų, kai 
darbymety įsirėžę tempdavo javų vežimus į daržines, 
Rudis nemėgo automobilių. Už tai jie stūgavo plieni- 

nesutinka. Greitai ' nėmis gerklėmis, keršino šitam atėjūnui, kad net žolė 
ant kapo neskubėjo želti, nes dundėjimas purtė šak
nis, dulkės, atplaukusios nuo kelio, traiškė pasiro
džiusius daigus.

O už tolimų vandenų ūkavo miškai, kalnelius 
saulė glamonėjo, lankose šlemštė galvijai...

Po nelaimės Jasaitis gerokai aptingo. Parėjęs iš 
darbo, nepuldavo kieman, nesigriebdavo akmenų ri
tinti, nors buvo pradėjęs sklypo pakriaušėlę mūryti.

prikalbinti, bet Jasaitis mojo ranka, pašnekesį suko 
šalin, teisinosi pinigų neturįs. Nuo to ji daugiau ne
sirodė. Tiesa, vieną dieną buvo užsukusi be reikalo. 
Pasėdėjo, paklausinėjo kiek apie Šukį. Jasaičiai ne
suprato, kas ją atvedė, nes nei pirkimus užsiminė, 
nei ką kita sakė. Tačiau dabar jau paaiškėję: ji ty
lomis už Šukio ištekėjo.

Dienos keitėsi, trupėjo pakalnėn, o Jasaitis vis 
tinginiavo. Liko pakriaušėlė neišmūryta, altanėlė ne
pastatyta. Štai rugsėjis prašvilpė, spalis užsirioglino. 
Tiesa, dar saulėtas, šiltas. Būtų snūduriavęs, būtų žie
mos niurksodamas susilaukęs, bet kita žinia pasibeldė 
į duris: Jonuška mirė! Sodininku kažkokiam vienuo
lyne už miesto žmogus dirbo. Kur sodininku! Nei vie
na obelis ten pavasarį nepražysdavo, tik žemės gaba
las tyvuliavo, tik krūmeliai žėlė, medžiai saulėje ke
pė. Kirpinėdavo žolę Jonuška, krūmokšnių sausas ša
kas gnaibydavo, lapus graibstinėdavo. Vieną rytą ne
pasirodė lauke. Vienuoliai susirūpino ir pasibeldė pa

pradeda migdytis, iš kažkur atsirita vėjo gūsys ir jei pajudėdavai? Jis ilgas valandas tyliai prasėdėda-
, Gal kad šiluma kaitino, ir prakaitas bėgo čiurkšlėmis, šiūrėlėn, kur šis angliškai nemokąs žmogelis šalia

ima švilpti šakose, kad net plaukai šiaušiasi. Pabun
da Tomas, pasiraivo. Bet va, užrausta akyse, su-

vo, pradūmodavo,
vo pavėsy, prarymodavo, pradūmodavo, net rankų ne

žaibuoja, sumirguliuoja, nes Rudžio daržinės dega, ■ pakeldamas, kol nukrisdavo tamsa, ir Julija vidun
pleška! Liepsna šokinėja virš sodo medžių, o jis tū- ; pašaukdavo. Daug laiko praėjo, kol nuoomininkai pri- susirado 
no, prisiglaudęs sąsparos, bijodamas pajudėti. Nuo siprašė, kad namą aptvarkytų. Net pinigų rinkimą i 
kalvų eilėmis atbėga rugių gubos, šoka per vieškelį užvilkindavo. Anksčiau dienos neužtraukdavo, skubė- I

grėblių miegodavo. Rado jį, kur neras. Guli ramiai, 
ilsis. Nei širdis plaka, nei krūtinė sukilnoja. Nelauk
tas rūpestis šventiems vyrams, nepatogumas. Pusė 
dienos praėjo, kol telefonų knygoje kažkokį lietuvį

(Bus daugiau)
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MOTINA IR MOKYTOJA
Socialinės enciklikos ir jų prasmė

M. KRUPAVIČIUS

Ne daug enciklikų į mus pra
bilo lietuvių kalba. Kurios ir 
prabilo, prabilo gerokai pavė
lavusios. Tik tremty susilau
kėm vysk. Brizgio rūpesčiu di
desnio enciklikų rinkinio sava 
kalba. Jono XXIII enc. Motina 
ir mokytoja bene bus laimin
giausia šiuo atžvilgiu. Ją gali
ma būtų pavadinti šioje srity
je čempijone, nes Mater et ma
gistrą savo originalioj lotynų 
kalboj pasirodė pasauliui L’Os- 
servatore Romano Skiltyse 1961 
m. liepos 15 d., o 1962 m vi
dury lietuvis ją galėjo imti į 
rankas lietuviškajame vertime.

Enc. Motina ir mokytoja ver 
tėjas prof. kun. Pijus Damb
rauskas, o leidėjas — Lietuviš
kos Knygos Klubas. Spaudos 
išlaidas padengė prelatas Ig
nas Albavičius, Šv. Antano, Ci
cero, III., klebonas. Vertėjas 
priklauso geriausių lietuvių lo- 
tinistų gretai. Dėlto jo verti
mas tikslus, sklandus ir teisin
gas. Ir vertimo kalba lengva. 
Galima skaityti be kliuvinių. 
Geriausias sąlygas turėdamas, 
dokumento vertėjas turi gero
kai paprakaituoti, kad versda
mas neiškreiptų jo minties, kad 
atitinkamus terminus parink
tų. Lietuvis vertėjas, deja, tų 
sąlygų neturi, nes lietuviai ka
talikai ligi šiol neparengė filo
sofijos ir teologijos terminijos. 
Prieš keletą metų Kunigų Vie-Į 
nybės seimas jai parengti iš
rinko penkių narių komisiją. 
Komisijon pateko vyrs į vyrą 
autoritetai, žinovai. Bet metai 
plaukia, o apie komisijos dar
bus nieko negirdėti. Darbo ne
pradėjusi, užmigo “teisiųjų mie 
gu”. Jau geras metas iš mie
go pakilti. Ir čia plunksnos 
darbininkai jos darbo laukia. 
Laukia ir Lietuva. Parengtas 
tokios terminijos žodynas būtų 
jai malonios lauktuvės. Bet 
vertėjas tuos sunkumus laimin
gai nugalėjo. Leidėjas taip pat 
savo darbą atliko gražiai ir 
patraukliai. Kuklus, bet sko
ningas viršelis. Formatas rim
tas ir patogus, visai tinka savo 
turiniui. Raidės aiškios. Popie- 
ris geras. Leidėjas gerai pada
rė prie vertimo pridėjęs kun. 
Brazio enciklikos platesnį ko
mentarą. Tai geras įvadas į 
encikliką, nors padėtas jos ga
le. Kas jo neskaitė Aiduose, 
paėmęs encikliką į rankas, tu
rėtų pradėti nuo to įvado. Jis

Neina pagal planą

(Atkelta iš 3 pusi.)
Žemės ūkio produktingumas, 

palyginus su Amerika, yra vi
sai menkas. Vienas centneris 
mėsos Amerikoje atseina 7 dar 
bo valandas. Rusų darbininkas- 
už mėsos centnerį turi dirbti 
42 valandas.

Rusijos ir Amerikos lenkty
nių perspektyvos Chruščiovui 
neduoda pagrindo šypsotis. Bet 
jis dabar pradeda rusus kitaip 
guosti: “Komunizmas davė
žmonėms aukštesnę moralę ir 
politinį pasitenkinimą”. Žino
ma, to negana. Būtų geriau, 
jei komunizmas prie “moralės 
ir politinio pasitenkinimo” žmo 
nėms pridėtų daugiau pieno, 
sviesto, mėsos ir kitų reikme
nų. Be šitų dalykų, prieš ko
munizmą stovi tamsi perspek
tyva.

skaitytojui padės lengviau su
sigaudyti tose enciklikos vie
tose, kurios jam bus sunkes
nės suprasti ir suteiks jam ga
limybės bendrai geriau supras
ti enciklikos vertei ir aktua
lumui bei naudingumui. Už pa
teikimą šios enciklikos lietuvių 
kalba lietuviškoji visuomenė 
turėtų būti nuoširdžiai dėkin
ga ir vertėjui ir leidėjui, nes 
ji padės skaitytojui ne tik pra
plėsti savo katalikiškai sąmo
nei ir savo religinei bei socia
linei pareigai atlikti.

“Be nuolankaus tarnavimo 
kitiems nėra tikro Kristaus ku
nigo. Kunigas be tarnavimo ki
tiems bus tik jo karikatūra. 
Gražia Dievo mintimi kunigas 
antras Kristus, bet tik ta sąly
ga, jei jis Kristaus pavyzdžiu 
bus žmonių tarnas”... “Negali- 
būti tikros Dievo meilės be 
veiklios artimo meilės... Kris
taus religija perdėm socialinė 
religija” (Arkiv. Baziakas). 
“Kiekvienas katalikas pašauk
tas, net įpareigotas dirbti ir 
kovoti, kad Dievo tvarka būtų 
įgyvendinta politiniame, kultū
riniame ir socialiniame gyve
nime” (kard. Depfneris). Vie
na malda į dangaus karalystę 
neveda. Ji viena nesukuria nė 
žemėje Kristaus karalystės. 
Nedovanotinas ir nusikalsta- 
tas tos tiesos užmiršimas ir 
ignoravimas davė pasauliui le- 
ninus, hitlerius ir tą šiurpią 
būklę, kurioje atsidūrė nūdienė 
žmonija. Iš tos šiurpios būklės 
ji išsiklampos tik tada, kai 
nuoširdžiai gyvendins Bažny
čios mokslą bendrai ir specia
liai jos socialinę doktriną. Ja 
rasime tik socialinėse encikli
kose. Enc. Motina ir mokytoja 
duoda santraukoje .ir savo pir- 
matakių: Rerum Novarum,
Quadra'gesimo anno ir Pijaus 
XII mokslą tuo klausimu. Tad 
kiekvienas ne tik kunigas, bet 
ir pasaulietis turėtų enc. Moti
na ir mokytoja įsigyti ir nuo
dugniai išstudijuoti.

Motina ir mokytoja labai gy
vai buvo sutikta ne tik katali
kiško, bet ir nekatalikiško pa
saulio, neišskiriant bolševikų. 
Bolševikai ją ligi šiol plačiai 
komentuoja. Bet tik jie, gali
ma sakyti, vieni ją komentuo
ja nepalankiai ir jos paskelbtus 
dėsnius paniekinančiai atmeta. 
Iš kitų ideologijų pasitaiko tik 
klaidingų jos aiškinimų.

Tad pravers bent trumpam 
mesti akį į tas klaidas, kad 
mes patys jų nepakartotume. 
To tikslo siekdami turime išsi
aiškinti šiuos klausimus: Kas 
nulėmė, kad Jonas XXIII pa
skelbė šiuo- metu savo encikli
ką ir paskelbė tokią, kokią mes 
skaitome? Koks yra popiežių 
pasisakymų socialiniai - ūkiš
kais klausimais istorinis ir vi
suomeninis kontekstas? Ar ta 
enciklika negina kieno politi
nių interesų, kaip skelbia bol
ševikai? Ar popiežius kartais 
nenori savo enciklika kovoti su 
kuo nors? Nuo atsakymų į 
šiuos klausimus priklausys ir 
šios enciklikos tezių interpre
tacijos būdas ir jos teisingas 
supratimas.

Ankstyvesnių enc. istorinis 
kontekstas ir tikslas

Bažnyčios socialinis mokslas 
pagrįstas nekintamais princi
pais, bet jis skelbiamas aprėž-

Šv. Tčvss Jonas XXIII, išleidęs 
encikliką “Motina ir Mokytoja”.

nepaprastos reikšmės socialinę

nybe, bet ir kūrė socialines gy-1 
venimo sąlygas, kuriose ir dar- Į 
bininkai ir darbdaviai su kitais I 
kapitalistais, nors dėl kitų 
priežasčių, išleisdavo iš akių 
aukščiausias žmogiškas, religi
nes ir moralines vertybes. Dau- 

i gelis žmonių, net katalikų ar
ba nesuprato kilusių pavojų, 
arba laikė juos neišvengiamais 
ir nenugalimais, arba pagaliau 
turėjo klaidingas pažiūras į jų 
šaltinius ir pašalinimo būdus.

Čia jau kilo klausimas ne 
dėl kokio mažo nereikšmingo 
moralinio iškrypimo ar klaidos, 
bet visuomeninio gyvenimo vi
suma buvo reikalinga ištiesi- 
nimo ir pataisymo, nes jo ir 

j teorija, ir praktika išsiskyrė su 
morale, su jos pagrindiniais 
dėsniais su prigimtąja ir ap
reikštąja teise. Tose sąlygose 
reikėjo perleisti per kritikos 
koštuvą visą esamą būklę, ka
pitalistinę santvarką ir tas 
doktrinas, kuriomis ji rėmėsi; 
ne tik įvertinti ir atmesti skel
biamus klausimų sprendimus, 
bet ir duoti sveikos visuomeni
nės santvarkos principus bei 
artimiausiai ateičiai konkrečią 
programą.

(Bus daugiau)
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Liquor Store
5515 SO. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

AUGUST — RUGP. 23. 24, 25 D. D.

METAXA FIVE STAR GREEK
BRANDY Fifth $5.59

IMPERIAL NAPOLEON BRAND
FRANCH BRANDY Fifth $2.98

COEUR DE FRANCE GRANDE FINE
CHAMPAGNE COGNAC Fifth $4-29

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF
U. S. P. Fifth $4.89

LEJON VERMOUTH
Dry or Sweet Quart $-J .19

ZARNOFF 80 PROOF VODKA Fifth $2-89
BURTONS DISTILLED LONDON 

DRY GIN Fifth $2-39
1 CHOICE OF THREE POPULAR PUERTO RICAN

RUMS LITE OR GOLD Fifth $2-98

Paskolos, perkant namus, daromos ilgiems terminams 
ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokėjimais.

Dėl infcrmacijų, kreipkitės j

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2202 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7747

tame istoriniame kontekste. 
Bažnyčia rhoko, kaip taikyti 

į tuos principus aprėžtai socia
liniai - ūkiškajai tikrovei, kaip 
suderintai su jais spręsti bėga-' 
mąsias gyvenimo problemas.

! Juo greitesniu tempu vyksta 
I socialiniai pakitėjimai, juo 
įtempčiau ir akyliau Bažnyčia 
turi juos sekti ir juo dažniau 
nurodinėti katalikiškajam pa
sauliui kelią surasti geriau- 
siems būdams spręsti kylan
tiems klausimams ir dažniau 
paraginti juos spręsti krikščio
niškuoju mokslu pasirėmus.1 
Juo daugiau ir gyviau katali
kai dalyvauja politiniame, ūki
niame ir socialiniame gyveni
me, juo dažniau jų tarpe kyla 
nesusipratimų ir kovų dėl tų 
ar kitų klausimų sprendimo 
būdų. Apaštališkojo Sosto pa
reiga tuos nesusipratimus pa
šalinti ir nurodyti tų klausimų 
sprendimo būdus. Kol tie pa
žiūrų skirtumai ir kovos lietė,- 
palyginamai, nedidelius ir siau 
rus klausimus, tol ir Bažnyčios 
sprendimai ir socialiniai pa
mokymai neturėjo tokio visuo
tinio ir iškilmingo charakterio, 
nors ir tada retkarčiais buvo 
naudojama enciklikų forma,

kaip pvz. 1745 m. Vix pervenit, 
1832 m. Mirari vos, 1864 m. 
Quanta' eura ir kitos. Buvo tai 
lyg katalikiškų sąžinių ištiesi- 
nimas, įstatymas į katalikiškos 
moralės vėžes siauroj tiksliai; 
aprėžtoj gyvenimo atkarpoj ar 
srity.

Devynioliktasis amžius savo 
greitais ir apimančiais beveik 
visas gyvenimo ir minties sri
tis kitėjimais sudarė visai nau
ją būklę. Kapitalizmas savo 
prielaidomis, pagrindais ir kon 
sekvencijomis buvo ne tik sant 
varka, kurioje nuolatiniai so
cialiniai konfliktai buvo būti-

Negulu j lovą nepamąstęs, kad 
aš (nors dar esu taip jaunas) ki
tos dienos jau nebesulauksiu, ir 
visdėlto joks žmogus, iš tų, kurie 
mane pažįsta, negalėtų pasakyti, 
kad esu paniuręs ar liūdnas, ir 
dėl to savo laimingumo aš kas
dien dėkoju savo Sutvėrėjui ir to 
iš širdies linkiu kiekvienam žmo
gui. — V/. A. Mozart

kuDoino

LOWENBRAU OR WURZBURGER IMPORTED
BEER. 24 — 12 oz. Bottles Case $”^,95

PRIOR CAN BEER. Case of 24 
Cans

M O V i N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas lr 1 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, OI.------

ELECTROniCS
TV-RAOI3AI -3UOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELE:
ANTENOS - BATERIOOS - LEMP" 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKROO

Viskam žemiausios kainos Ir garint (Ja

13321 S. Halsted St - CLIFFSIDE4-56651

ELES
PUTES
OŽIAI

1961 OLDS. 4 Dr. H.T. Air
Cond. Full Povver... .$2,795.00

1961 CHEV. IMPALA
4 Dr. H.T................... $2,095.00

1961 OLDSMOBILE 
STARFIRE .............. $2,995.00

1960 CHEVROLET 
CORVAIR ............ .. $1,095.00

Taip pat parūpiname ir naujus 
1962 mod. j vairių firmų už piges
nę kainą nei kitur.

12 oz.
Case $3.98

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės. religiniai dalykai (deVocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69ih St. RE 7-1941

5%

DUODAME 6-ių mėnesių garanti- 
Vacys Scerba, Vacys Motor ją už bet kurių metų automobi- 

Sales vedėjas liūs, kuriuos mes parduodame.

VACYS MOTOR SALES
6516 S. Western Avė., Chicago 36, Tel. WA 5-5121

APDRAUSTA
Didęsnis uždarbis už santaupas, 
paremtas 48 metų patyrimu ir JAV 
valdžios agentūros apdrauda.

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Avė. • Chicago 32

current dlvidend on lnvestment bonus
l}/2% DTV1DJENDTJ MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už” 4 metų investmento bonus mokame 4%% dividendų kas pusmetį ir 

dar išmokėsime po yz% už kiekvienus metus, 4 metams praėjus. 
BKIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 AKCHEB AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS 
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:30 p. p. 

Trečiad. uždaryta: ketvirtad. 9 v. r. — 8 p, p.

GIRAS BIZNIS PAS 
BALZIKA

DU LAIMINGIAUSI VYRAI CHICAGOJE 
Stanley Balzekas, Sr. ir Stanley Balzekas, Jr.

Mes esam kupini džiaugsmo, dėl nepaprastos reakcijos ir 
palankumo, parodyto mūsų naujiems automobiliams. Tokiu bū
du, dar kartą mes siūlom puikų automobilių pasirinkimą kaino
mis, kurios yra jums prieinamos. Ateikit greitai ir jsitikinkit, 
kaip mes išlaikėm puikią 45-ių metų biznio reputaciją Chicagoj. 
Nėra reikalo keliauti mylias ieškant geriausio pasirinkimo ir pa-

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

IIETUVIV PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Vlctory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PRospect 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Liepos ir rugpiūčio mėn. abi krautuvės sekmadieniais uždarytos 

Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 
6211 South Westem Avė. krautuvė 

----- ■ - -.. ........ .. ........... ..... .... .......#

KVIEČIAME APLANKYTI MUSŲ NAUJAS PATALPAS

GRANE SAVINGS
AHD LOAH ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

outiiiiniiiiiiiiiiimiimiiminiiiuimti;.
VARGAS SU ELEKTRA?

— Perdega kamščiai-“fuses” ? 
Skambinkite bet kuriuo laiku —

LAKE TOWN ELECTRIC CO. 
5656 S. Kenneth Avė. R,E 5-2040
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumiiiiiimi

tarnavimo — BALZEKAS yra didžiausias Chrysler, Imperial, 
Plymouth, Valiant, Studebaker ir Lark pardavėjas Chicagoje.

1962 New 1962
VALIANT $1695 CHRYSLER $2964

1962 1962
PLYMOUTH $1795 IMPERIAL $4195

BALZEKAS MOTORS
4030 Archer Avenue. Telef. VI 7-1515

4 M
Naujas aukštas dividendas numatomas 

mokėti ant investavimo sąskaitų nuo vasario mėn. 1 d., 1962 m. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.

VALANDOS: PIRM. lr KETV.............................. 9 v. r. iki 8 p. p.
ANTRAD. ir PENKT..................... 9 T. r. iki 6 D. p.
ŠEŠTAD. 8 v r iki 12 ▼. d. Trečiad. uždaryta.

ir yj.s «» »»



KALBA IŠ ŽALIŲ SODŲ
Ten, kur subrendo didieji tautos pranokėjai 

L. VAIČIŪNIENĖ

Maironis dainavo, kad gražūs j mis kalbomis, bent jų mokąs, 
Lietuvos dvarai, balti, kyšą bet garbingumu nepasižymįs, 
tarp žalių sodų, mūsų širdis ma Spręsdami apie garbingumą iš

i. yy m

s - - ' t .*

žai teriša, nes jie brangią tėvų 
kalbą pamynę.

Apie Marijampolės baltą gim 
naziją, kyšančią iš žalių sodų, 
vėliau pavadintą Rygiškių Jono 
vardu, taip išsitarti būtų nusi
kaltimas. Iš jos išėjusių žmonių 
patekėjo Aušra, sugaudė Var
pas ir pasklido mūsų bendrinė 
kalba, pagrįsta gyvąja žmonių 
šnekamąja kalba. O jos šūkis, 
ypač tos kalbos besimokinančiai 
jaunuomenei (ir visiems) — 
tautos gelmėse gimusi, pražy
dusi ir subrendusi išmintis: 
“Maža garbė svetimomis kalbo
mis kalbėti, didi gėda savos ge 
rai nemokėti.”

Ši patarlė yra buvusi įrašyta 
Rygiškių Jono ant jo paties pa
ruoštų mokykloms skaitymo 
knygų viršelių — “Vargo Mo
kyklos” I ir II-sios dalies ir są
siuvinių aplankuose.

Savieji išdavė tautą

Tauta, ilgus laikus stebėjusi,

svetimomis kalbomis kalbėjimo, 
tiestume negarbės šešėlį ant šio 
krašto.

Tačiau šia patarle nieku būdu 
nenuneigiame svetimų kalbų mo 
kėjimo vertės ir, kur reikia, jų 
vartojimo. Tai įrodo ir pats 
Rygiškių Jonas mokėjęs gerai 
apie penkias svetimas kalbas, 
(žiūr. L. En.). Kaip jis mokėjo 
savąją, kiekvienas, nors kiek 
raštingas, lietuvis žino. Prof. 
A. Salys 1962 m. VIII. 11 d. 
Drauge tarp kitko sako: “Čia 
man prisimena Pirmojo pasau
linio karo tremties sąlygomis 
Jono Jablonskio tarti žodžiai: 
“Maža garbė svetimomis kalbo
mis kalbėti, bet didelė gėda sa
vosios gerai nemokėti.”

Mes čia, kaip tikėjome, trum
pam laikui likimo atnešti, “kol 
numirs Erodas”, išėję Lietuvos 
gimnaziją (kitas net neišėjęs), 
ar nemokame tris ir daugiau 
kalbų. Ar neišmokome, kas no-

Britt Sullivan, 27 m., plaukia iš Chicagos j Kenosha, Wisc. čia ji 
matyti berūkanti cigaretę ir laikanti vaikišką buteliuką, iš kurio 
išgeria alaus. Sullivan, kuri Atlante kartą nuplaukė per 94 vai. 
94 mylias, po kelių valandų nutraukė plaukimą.

mia”, ragina tos gimnazijos mo iš gerų profesionalų ir daug 
kinys, Aušros idėjų prikeltas ir uždirbančių, bet tegu neužmirš- 
užsigrūdinęs kovoje, !V. Kudir- ta, kas pirmiausia būtina kiek- 
ka.

įsitikino, kad negarbingiausi ^au būdami suaugę, ir
šio krašto kalbos? .Tik gaila, 
kad tėvai ir vyresnieji negėdi
name vaikų, kad jie (kai kurie) 
visur nemoka savosios — lieka 
vienakalbiai.

Marijampolės gimnazijai 
paminėti

Ateinantieji metai — Mari- 
jampo’ės gimnazijos šimtmetis. 
Gimnazija, tarsi pastūmėta Ap
vaizdos rankų, buvo rusų val
džios įsteigta lietuviams, kad iš 
trauktų lietuvišką mokslus einan 
tį jaunimą iš lenkų įtakos ir 
patrauktų į savo pusę. Joje be-

tautiečiai išgamos išėję iš savo 
tautos ir nuėję jiems naudin
gais sumetimais tarnauti sveti
miems, pirmiausia pradėjo šne
kėti svetima , kalba, paniekinę 
savąją, nors kitas ją dar gerai 
mokėjo. (Skirkime garbę nuo 
kalbų mokėjimo naudos, kurią 
gali atnešti mokėtojas, pir
miausia savam kraštui ir... pa- 
sauūui).

Mes čia, ryždamiesi išlaikyti 
nors savitarpy savo kalbą, tą 
didžiausią pagrindinę tautos sa 
vybę ir turtą, priėmėme neatsa 
kingo žmogaus, “pagerintą” pa 
tarlę ir paleistą jos iškreivotą 
mintį,: “Garbė svetimomis kai- simokiusių didesnė dalis lietuvių

Pasiryžimas išleisti gimnazi
jos monografiją kaip tik glau
džia visas jėgas, neskirstant į 
senąją ar jaunąją kartą. Visi 
mes esame to paties Dievo ir 
vienos tautos vaikai. Nėra tau
tų, kuriose nebūtų mažų, jaunų, 
suaugusių ar senų. Visi mes ly
giagrečiai einame i ateitį, kuri, 
be abejonės, atneša, atneš ir 
turi atnešti naujovių, pažangos, 
tobulėjimo, atoslūgio ir... atžan- 
gos.

Šiuo atveju į tokią ateitį, ku
rią skelbė išėję iš tos gimnazi
jos gyveniman romantikai ir 
pozityvistai: “Šalin caras ir jo 
valdžia iš Lietuvos”, pavergusi 
dvasią, nors ta valdžia ir būtų 
atnešusi daugiau materialinės 
gerovės, kurios patys neturi.

Šiuos metus užžiebėme Mai
ronio garbei. O sau — jo gilaus

vienam savo tautos profesiona
lui — tai platumos. Nė vienas 
protingas plaukikas (į plates
nius vandenis), neprisikrauja

♦ ♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■♦ ♦♦♦♦-»

l MOVING
į R. ŠERĖNAS perkrausto bldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PL WA 5-8063

LIETUVIŲ DIENA
Šį sekmadienį, rugpiūčio 26 d., 

prie Chemung ežero, įvyks Det
roito apylinkės Lietuvių diena - Jaunimo stov. Dainavos meti- 

... i nės šventės - rengėjai dėkoja sve-
geguzme. i gjamSj atvykusiems iš New Yorko

L.B. Detroito v-ba tikisi vi- i (savo lėšomis): E. Baltrūnienei,

Po Jaunimo stovyklos 
metinės šventės

suomenės pritarimo ir laukia 
gausaus atsilankymo. Šis bene 
paskutinis į gamtą išvažiavi
mas tebūna mūsų sutelktinė au
ka Lituanistinės m-los reika
lams. Valdyba

DAINAVOS STOVYKLOS 
ŽINIOS

kuri šj pavasarį J. Stov. paauko 
jo 10,000 dolerių, kun. L. Jankui, 
kuris atlaikė šv. mišias ir pasakė 
pamokslą ir kun. V. Dabušiui, ku
ris atliko naujojo seserų namo 
šventinimo apeigas.

Ypatinga padėka priklauso 
šventės talkininkams, o M. Bu
kauskienei priklauso speciali pa
dėka už jos pasišventimą ren-

i kant laimėjimų stalui dovanas 
A.S.S. baigė stovyklavimą rug' 280 dovanų 230 dovanų ji su

rinko pati). Seselių vadovauja-piūčio 19 d.
Po vienos savaitės pertrau-

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.

VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
7158 So. Maple wood Avė.. 

Chicago 28, UI.

mos stovyklos mergaitėms už j 
šventei programos paruošimą, ir ■

does 'fc..6esGf
kos prasideda studentų ateitinin visiems svečiams už gausų atsi- 
kU stovykla, kuri tęsis iki
sėjo 9 d, | Jaun. St. Globos Komitetas

Rugsėjo pradžioj planuojama Į
pradėti statyti administracijos
namus.

Stovyklai praplėsti vis ran-
kišenes akmenų, nors jie būtų ' dasi naujų rėmėjų: J. Stauga 
ir auksiniai. O savosios kalbos ' aukojo $100, J. Brazauskas — 
geras mokėjimas tikriausiai ne- j $20; abu iš Detroit, Mich. P. 
paskandins ir dėl jos mokėjimo, '
kaip sako žmonių išmintis, “dan J 
tys neišbyrės”. | Ukrainian National Temple

salėje, 4655 Martin, Detroit,
“Maža garbė svetimomis kal

bomis kalbėti, bet didelė gėda 
savo gerai nemokėti”. Lygia
grečiai išeitų, kad maža garbė 
mokėti naudotis ir gardžiuotis 
kitų sukurtomis materialinėmis 
gėrybėmis, bet didelė gėda Įei
ti jom nužudyti savąją kalbą ir 
tautinę dvasią.

Milijonai kultūros 
reikalams

Rockefelerio fondas antrą šių 
patriotizmo pavyzdį. Ar norėjo- metų ketvirtį paskyrė įvairiems 
me, pajėgėme juo šimtu procen l kultūriniams reikalams $4,632,

bomis kalbėti, gėda savosios ne . rusų siekius tik iš dalies įvyk- tų nušviesti ir gaivinti savo dar 530. Daugiausia pašalpų skirta
mokėti”. Įdė: nuo lenkų atlyžo, bet prie

Tokį darkinį įrašydinome lie- rusų nepritapo. Nekalbant tuo 
tuviškųjų mokyklų net sąsiuvi- tarpu apie tai plačiau, V. Ku- 
nių viršeliuose (Chicagoje). dirka paliko savo raštuose ru-
Apie mokyklą, iškėlusią sveti- sų administracijos Lietuvoje

bus, jau kitas klausimas.

Priderėtų pagalvoti, kuo pa
gilinsime ateinančiuosius, prisi-

STUDENTŲ VAKARAS

studentų ateitininkų vakaras į- 
vyks šeštadienį, rugsėjo 8 die
ną, 7:30 vai. v. “Atžalyno” ak
toriai vaidins Birutės Pūkelevi
čiūtės veikalo “Aukso žąsis” iš
trauką. Autorė Birutė Pukelevi- 
čiūtė vaidins Samanėlės rolę; J. 
Kelečius — Fortūnato, karali
jos astrologo; Kazys Veselka

XII A. S. S. Stovykla
įvyks rugsėjo 1 — 9 dienomis, 
prie Morputh, Ontario, Kana
doje. Patalpos yra su kabino
mis, ir taip pat yra pramatyta 
kelti palapinių. Vieta graži, Į 
ant kalno, ir ant Lake Erie į 
kranto. Programa bus papildo
ma Lituanistiniu Seminaru, ku
rį rengia F. S. S., ir įvairiom 
kitom paskaitom bei diskusi
jom.

Stovyklavimo1 kaina yra $30.00 
už pilną laiką, arba $3.50 už 
dieną su $2.00 registracijos kai
na. Registravimo reikalais pra
šom kreiptis pas Gina Staniu-

Pikio, rūmų juokdario, Leo-1 21100 Fairview Drive,
nas Barauskas — Kajetono Gar .Dearborn 6, Mich., arba pas sa-
veniškio. Apie pasakas litera
tūroje kalbės Paulius Jurkus. 
Vakaras bus užbaigtas šokiais. 
Visi Detroito ir apylinkės lie
tuviai kviečiami dalyvauti.

medicinos ir gamtamokslio stu
dijoms — net pustrečio milijo
no dolerių, socialiniems moks
lams — $420,812, agrikultūrai *

vas valdybas. (Sk.)

CONTRACTORS

momis kalbomis kalbėjimą į tikrus paveikslus. Ir visai gerai
“garbę” kaip anuomet buvę matė “per tautiškumą ir žmo- 
Maironio apdainuotuose dva- gų” — tą žmogų, kurį pirmiau-
ruose, jei norėtume, galėtume 
tarti, kad ji, mokykla, mūsų 
širdis mažai teriša, jeigu negal
votume, kad čia netyčia užsi-

sia krikščionybė ir socialumas 
įpareigoja matyti. Tas pats V. 
Kudirka ir kiti panašiai (Matu
laitis, Grinius) už vizitą imdavo

mezgęs šunmazgis ant sunkiai iš savo žmonių, svetimųjų bai- 
narpliojamo lietuviško siūlo. šiai išnaudojamų, 20 kapeikų, o 

iš neturinčių — nieko. Rygiškių 
Garbė mokėti savąją kalbą Jonas, sukūręs tautai bendrinę
Argi iš tikrųjų apie žmogaus 

garbingumą pradėsime spręsti 
iš to, kad jis kalba svetimomis 
kalbomis. Tada reikėtų nusta
tyti, nuo kurio skaičiaus sveti
momis kalbomis kalbėjimo kal
bėtojas pradeda būti garbingas.

Jeigu esu teisingai informuo
ta, tai, sudarkęs šią patarlę, ir

kalbą, tos tautos niekad nėra 
išleidęs iš akių. Jeigu Diogenas 
anais laikais dieną su žiburiu 
nerado žmogaus, tai, manau, šie 
nepaperkamieji lietuviai būtų jo 
dėmesį patraukę.

Pirmiausia, matydami savo’ 
žmogų, (norinčiam darytį gera 
nereikia kur nors tolumose ieš-

paleido asmuo, kalbąs svetimo- koti progų), kaip ir visos kitos
____________________________tautos savuosius pirmiausia ma
iiimuiiiiHiiimuiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii to, visi gyvieji lietuviai atsiliep-

DETROIT, MICH.
SKELBIMAI
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DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan 
Tel. YVE 4-0165 

GENFRAU CONTRACTOR

kime ir prisidėkme prie tos gim 
nazijos šimtmečio minėjimo ir 
įvertinimo: Kas pinigu, kas dar 
bu, kas raštu, kas atsilankymu 
ar viskuo kartu. Tuo parodysi
me, kad nepripažinome savo 
krašte nė nikalojų ir dabar ne
pripažįstame tolygių carų ar 
dar baisesnių, jokių savųjų Kap

mindami tą, vietą, kurioje įsižie. j430 310 humanitarinių studiją
bė didieji žiburiai. Nors A. Jakš 
tas juos vadina “užgesusiais” 
(mirusiais), bet dabar, linkda
mi ir į abstraktizmą (ir į labai 
realią realybę), galėtume juos 
naujai uždegti tokiais, kurie 
naujai šviestų ir dabartinių lai
kų mūsų naktis.

Sava kalba — tautos didžiųjų 
pagerbimas

Pirmiausia tiktų susirūpinti 
geresniu savos kalbos mokėji
mu ir jos vartojimu, — ypač 
tiem, kurie laiko savo rankose 
plunksną ir spaudą, kad nebū
tų gėdos. Į lietuviškąsias mo
kyklas lauktina ateinant dau
giau mažuomenės ir jaunuome
nės. Į Pensilvanijos universite
tą — baltistikos studijuoti stu
dentų. Jame lietuvių vietos tuš
čios arba užimtos kitų tautybių, 
kaip teigia prof. A. Salys.

Te ir šie laikai laisvės krašte, 
kaip nuolat kartojame, išugdo 
laisvės kovotojų, jeigu tą lais
vę vertiname patys ir jos sie
kiame pavergtiesiems. Teišug- 
do nors po vieną Rygiškių Jo
ną, Kudirką, Basanavičių ir 
daug kitų, o ne vien tik ekono-

ugdymui — $788,820.

TIKINTIEJI AMERIKOJE

Amerikoje priklauso 63% 
gyventojų kokiai nors religijai. 
Sekmadieniais bažnyčias lanko 
43% gyventojų.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiuiiiiiiNiiuiiMiiiiiniiiiiiiiuiiniiim
BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 

VADOVĖLIS
yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visoa reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai. 
Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W, 
6Srd St.. Chicago 29. III.

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Parduodama: Vėliausių 
nasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis j Baltie Florists 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadvvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
“Draugas”.

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

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

NAMŲ TAISYMO
KONTRAKTORIUS

A.lumin. langai, durys ir langų stoge
liai įdedami papigintomis kainomis.

JUOZAS VENCKAUSKAS
5532 So. Hermitage Avenue 

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

šukų ir kitų siūlančių “kultūri- minio gyvenimo tikslių svėrėjų

Atlieka įvairius statybos pertaisy
mo darbus — stalininkystes, cemento, 
mūrijimo, elektros, piumbingo, 
dažymo.

LITHUANIAN MELODIES

nius mainus” per Maskvą, iš ku 
rios už tikrąją vertę gali gauti, 
lyg iš čigono, aklą arklį. 

Minėjimas turi būti prasmingas

Manytina, kad minėjimas nė
ra ir nebus vien tik tos gimna
zijos mokytojų ir' mokinių su 
svečiais suėjimas, prisiminimas 
anų laikų. Žinoma, ir tai malo-

ir didžiausių uždarbių siekėjų... 
Sau naudingos (asmeniškai) 
profesijos tik apkrauna dvasią 
ir suriša sparnus skristi į “pla
čiuosius vandenis ir leistis sro
vėmis. Jeigu jau srovė, tai ji 
tebūna ir Jablonskiška, kuri, 
anot Vaižganto, “teka ir neša”.

Toji srovė teneša ir plačion 
praeitin ir dar platesnėn ateitin. 
Tautiškumo vandenys daug pla

Pranešame mūsų artimiesiems 
ir pažįstamiems, kad š. m. rugpiū
čio 20 dieną mirė mūsų brangi j 
mamytė j

A. + A.
MARIJONA šEIRIENe

Pašarvota Charles and Son lai
dotuvių namuose. Laidojama ket
virtadienį iš Dievo Apvaizdos baž
nyčios 8:30 vai. ryto Mt. Olivet 
kapinėse.

Buvo sulaukusi 82 metų amž. 
Paliko dukterį Oną Kratavičienę, 
sūnus Kazimierą ir Juozą ir 4 
anūkus.

Nuliūdę duktė ir sūnūs

TERRA
Porcelanas. kristalas, stalo sidab
ras, brangenybgs, etc.
8237 W. 63rd St.. Chicago 28, Hl.

Tel. 434-4660

RADĮQ, VALANDA GIRDIMA 
kiekvieną šeštadieni 5:00—5:30 nu ir prasminga. Bet bus mes- tesni, negu siauros profesijos, 

tas gilesnis žvilgsnis praeitin,
mėginant iš tos praeities išrau
ti ir įsodinti dabartyje, taip pa
našioje į anuos laikus, reikalin
giausių idėjų atžalų. “Iš praei
ties tavo sūnūs te stiprybę se-

p. p. iš Detroito stoties WJLB 
1400 kilo.

Direktorius Ralph J. Valatka 
15756 Lesure Avenue 

Detroit 27, Mich.
Tel. BRoadway 3-2224

apie kurią vienas genialus dan
tų gydytojas yra išsitaręs: “Be

G KAli INSKAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W., 47th St., FR 6-1998
____ TV, RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI

veik Visą laiką praleidžiu ZIUl e- pardavimui—taisymai Sekm. uždaryta 
damas į pasaulį per išgręžto

danties skylutę”.
Tegu ir mūsų tauta susidaro Platinkite “Drauge”.

PASINAUDOKITE NEPAPRASTU 

ATPIGINIMU

Esant šaltesniam orui Harry Seigan atpigintai 
išparduoda visus tropikinius kostiumus, kurie 

tinka dėvėti ir vasarą ir rudenį.

Kainavo $45.00, dabar 
tik ...................... $32.88

ir visi kiti vasariniai kos
tiumai su 20% nuolaida. 
Marškiniai trumpom ranko

vėm, kainavę $2.95, 
dabar tik ............ $1.88

Ir kiti vyrų ir jaunuolių 
apsirengimui reikmenys — 
vasariniai yra atpiginti.

KREDITAS NEMOKAMAI

Visi mūsų pardavėjai kalba lietuviškai

H. SEIGAN
RŪBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMENYS 

VYRAMS IR JAUNUOLIAMS

4639-32 South Ashland Avė. Tel. YArds 7-1272
CHICAGO 9, ILLINOIS

WISK FOLKS CALL IT
II
'The

HOUSE PAINT j
Jūs tikrai su tuo sutiksite, 

Boy” dažais. Galite matyti, 
kai dažote savo namus “Dutch 
kaip lygiai jie tepa, kaip eko
nomiškai jie dengia, kaip gra
žiai atrodo. Tikrai įvertinti 
“Dutch Boy” dažus galite tik 
tada, kai po kelių metų jūsų 
namai vis dar bus gražūs. Tai
gi nerizikuokite mėgindami pi
gius dažus — reikalaukite 

‘Dutch Boy” dažų savo na
mams.

YERKES HARDVVARE 
6832 S. VVestern 
CHICAGO 29, ILL.

PR 6-1300

$įįlO%, 20%, 30% pigiau mokysitės 
už apdraudą, nuo ugnies lr auto- 
•nobllio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 VVest 95th Street 
Chicago 42. Illinois

• GA. 4-8054 lr GR. 6-4388. jį

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
8415 S. Lituanica Avė.

Tel. FKontier 6-1882

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050
ilMilIUIIIIIIIIIIinillllllllllllllllllllllllI
TELEVIZIJAS

paprastas Ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje $3.00, 
už dirbtuves darbą—$10.00 ir da
lys. Pigios paveikslinSs lempos.

J. MIGLINAS
2549 W. 69th St. H a. PR 6-1063
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VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MUSU SPECIALYBE.

PRECIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS UUIS, sav.



6 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 rugpiūčio mėn. 23 daryme pareigas perėmė nau
joji ateitininkų sendraugių są
jungos centro valdyba, atsisvei-' 
kino senoji. Stovyklos techninį 
paruošimo darbą atliko Detroito 
skyrius, kuriam pirmininkavo 
V. Miką. Stovyklos komendantu 
buvo inž. J. Mikaila.

KAS DAROS SU EUROPOS 

PASITIKĖJIMU AMERIKA

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
R E A L ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE

R E A L E S T A T E

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI

(Atkelta iš 1 psl.)
Valstybės sekretorius Rusk 

karo veteranų konvencijoje kal
bėjo nauju griežtumu: esą Ame 
rika tokias svarbias vietas kaip 
Berlynas gins visom priemo
nėm, kokias ji pati ras reikalin
ga pasirinkti. Tai skambėjo jau 
lyg Dulles pareiškimas. O ir 
pats gen. Norstad užtikrino A- 
denauerį, kad strategija Euro
pos reikalu nieku nežada keis
tis.

Tai buvo autoritetingi žodžiai, 
kurie skambėjo kitaip nei McNa 
maros. Bet N. Y. Herald Tri- 
įbune korespondentas rašė, kad 
vokiečiai nesitiki iš gen. Taylor 
siūlymo prezidentui pakeisti 
strategijoje tai, kas jau patvar
kyta atomų reikalu.

Kokia viso to išvada
Oficialiai Vokietijos vyriau

sybė pareiškė visišką pasitikė
jimą Amerikos politika Euro
pos reikalu. Tačiau N.Y.H. Tri
būne atkreipia dėmesį į psicho
loginės reikšmės dalyką, kuris 
gali turėti įtakos pasitikėjimo 
klausimui. Esą kancleris Aden- 
aueris Kennedy vyriausybėje ne 
radęs tokio intymaus artimu
mo, kokis jį jungęs su Eisenho- 
weriu ir Dulles. Gen. Norstad 
buvęs paskutinis, kuris taip su
pratęs europinius reikalus ir tu 
rėjęs visišką europiečių pasiti
kėjimą.

Nepasitikėjimo kirminas ver
čia Vokietijos strategus dairy
tis — kas toliau prieš Maskvos 
grėsmę. Ir jų akys nukrypsta 
į Paryžių. H. Tribūne sako, kad 
tas dalykas virto jau viešu svar 
stymo reikalu Vokietijoje.

Nepasitikėjimas viršūnėse per 
simeta ir į mases. C. L. Sulz- 
herger (N. Y. Times) tvirtina, i 
kad Amerikos populiarumas Eu! 
ropoję mažtąs. Esą daug ant'ia-! 
merikonizmo Vokietijoje, Pran-1 
cūzijoje ir Anglijoje. Savo ruož
tu Amerikos spaudoje buvo kur 
stoma nepasitikėti de Gaulle ir 
Adenauerio bičiulyste ir Sąjun-1 
ga. W. Lippmanas (N. Y. He-' 
rald Tribūne) drąsino, kad pa
vojaus nesą, nes ta Vokietijos - 
Prancūzijos sąjunga baigsis su 
Adenaueriu ir de Gaulle. C. L. 
Sulzberger (Times) tikino, kad t 
ta idėja randa palankumo ir 
masėse bei jaunesnėje genera
cijoje. Paskutinėm dienom N. Y. 
Times pasirodė keletas itin ašt
rių laiškų, kurstančių nepasiti
kėti, nes esą Adenauerio ir de 
Gaulle sąjunga esanti pavojin
ga taikai.

Taigi abipusis nepasitikėji
mas. Tiesioginis jo rezultatas — 
neveiklumas ar delsimas klausi
mais, kuriem reikalingas visų 
sąjungininkų sutarimas. Tačiau 
būdinga, nepasitikėjimas nero
do tendencijos mažėti. J. B.

ATEITININKAI
(Atkelta iš 3 pusi.) 

gos formos, būdai, kurie išreiš
kia kurios nors politines san
tvarkos moralinį pasmerkimą?

28. Kokia, Jūsų nuomone 
apie nutarimą iš mokyklų pa
šalinti maldas? Kokie gali būti 
šio nutarimo padariniai?

29 Parinktų Mačernio, Braz
džionio ir Maironio eilėraščių 
nagrinėjimas.

30. Ar Amerikoj gyvenančių 
lietuvių pažiūra į komunizmą 
yra pasikeitusi nuo 1944 metų? 
Ar skiriasi nuo amerikiečių nu
sistatymo komunizmo atžvilgiu? 
Ar pažiūra turėtų keistis? Ko
kia linkme?

31. Idėjos ir problemos meno 
istorijoje.

32. Elskaus vitražai: truputis 
pavyzdžių ir diskusijos.

SAS centro valdyba

nius — “Vokiečių atsiliepimai 
apie kenčiančią ir kovojančią 
Lietuvą”.

Vakarų programose turėta: 
laužas — dainų vakaras, kurį 
pravedė P. Zaranka, rodyta fil
mai “Operation Abolition” ir 
“Autopsy on Operation Aboli
tion”, " turėta vaikų pasirody
mas, kuriam vaikus parengė E. 
Vadopalienė ir A. Balčiūnaitė, 

i prisiminta kenčiančioji Lietuva 
j tėvynės vakare. Maironio metai 
I prisiminti dr. J. Griniaus pa
skaita ir Maironio vakaru, kurį 
paruošė A. Šimaitienė.

Stovyklos iškilmingajame už-

Tautų eisena
Chicagos miesto 125 metų su 

kakčiai paminėti penktadienį, 
rugpiūčio 24 d., organizuojama 
mieste gyvenančių tautų eise
na, kurioje kviečiami dalyvauti 
visi Chicagos ir apylinkių atei
tininkai. Mergaitės ir moterys 
prašomos pasipuošti tautiniais 
drabužiais.

Visi ateitininkai prašomi rink 
tis 7:00 vai. vak. prie State St. 
ir Wacker Dr. Iš čia prasidės 
eisena su žibintais.

Pasiskirstė pareigomis
Naujoji ASS centro valdyba 

pasiskirstė pareigomis. Kun. 
Bronius Dagilis — dvasios va
das, prof. dr. Justas Pikūnas — 
pirmininkas, inž. Jurgis Mikaila 
— vicepirmininkas, dr. Kęstutis 
Keblys — I sekretorius, mokyt. 
Valerija Kundrotienė, inž. dr. 
Leonas Bajorūnas — iždinin
kas.

Parengimų kalendorius
Chicagos ateitininkų sendrau 

gių ateinančiam rudeniui pra- 
matomas veiklos planas:

1) Rugsėjo 21 d. skyriaus su
sirinkimas Jaunimo Centre. Su
sirinkimo metu bus kalbama 
apie “Nauji posūkiai Amerikos 
mokyklose”.

2) Spalių 20 d. tradicinis ru
dens vakaras Jaunimo Centre.

3) Spalių 28 d. Kristaus Ka
raliaus minėjimas.

4) Lapkričio 18 d. įvyks sky 
riaus susirinkimas, kurio metu 
kalbės svečias iš Vokietijos — 
dr. Jonas Grinius.

5) Gruodžio mėn. susirinki
me kalbės Rimvydas Šliažas 
apie skirtumus tarp Amerikos 
ir Europos intelektualų.

Skyriaus valdyba

IŠNUOMOJAMA — FOR RENI 
>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

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

3232 S. Lowe Avė.

Išnuomojami du miegami kam
bariai vyrams. Galimybė naudotis 
virtuve. 4320 So. Fairfield Avė., 
1-mas aukštas.

2-jų butų mūro namas, 2 po 4 
kamb.. arti parko. Naujas alyva šild. 

i Garažas. $19,700.
( 6 kamb. mūras. Arti mūsų ofiso.
1 Aukšta pastogė. Yra valgomas. Gele
žinė tvora. $22,000.

1 4 butų mūras. Apie $5,000 nuo
mos. Garažas. Rinktinė vieta. 
$37,800.

5 butų mūras. $5,500 nuomos. Vie
nas 0 kamb. butas ii- 4 po 3 kamb. 
Marųiiette Pke. $47,800.

I (I butų mūras po 4 kamb. ir po 2 
mieg. kamb. Apie $7,000 nuomos.

| Kaina $52,000.
<> kamb. mūras ant kampo, mūro 

! garažas., gazu šildymas. $20,000.
Pajamų bungalow — mūras, 6 ir i 

' 3 kamb. Gazu šildymas. Arti mūsų. i 
$19,000. I

Aukštas palocius. Prie parko mū- . 
ras — 2 butai po 8 kamb. ir dar 4 '

Mūro rezidencija. 6 kamb. spalvo
ta virtuvė, išbaigtas rūsys, 2 į£ vo
nios, gazu šildymas, karpctai, “fire- 
plac.e”, 40 p. lotas. $24,000.

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

aukšt., 10 m. mūr. 5 ir 3 
kamb., gazu šild,. garaž.. sausas rū
sys, prie parko, $27,800.

Taverna. Nauja, modern. didelė. 
Vieta, kur judėjim. ir biznis, 4 
kamb. būt. Prašo $34.900.

aukšt. mūr. C ir 3 kamb. alyv. 
šild., mūr. garaž. S24.500.

Prieš parkų 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.

Mūrinis 2.\4 j/, naujas. 2 šild. gazu, 
rūsy parengta vieta butukui, 71 ir 
Washtenaw, $38,900.

Mūrinis 6 kaųib. perdarytas i 2 
mažus butukus: 2 virtuvės, 2 vonios, 
2 garažai, 30 p, lotas, sav. butas ir 
$92.00 nuomos, 63 ir Hockwell, tik 
$18,600.

Mūrinis 6 kamb. 3. mieg. arti Ma
ria High, naujas gažo šid., garažas, 
30 p. lotas, $17,700.

Medinis 8 kamb. Brigthon. p., 30 
p. lotas, namas gerai užlaikytas ir

švarus, $1 0.300.
Mūrinis 3 butai ir mūro garažai 

prie 71 ir Roc.kwell, vertas daugiau 
negu $27.900.

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

Mūrinis 1 ’/į a. 5 ir 4 viršuj, gara
žas. geras šild., M. parke, $22.900,

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

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

KAIRYS REALTY, 2501 W, 69ih St., HE 6-5151

A. f A.
ANTANAS KLEIN

Kitur: geras 3 aukšt., 3 būt. mūr. 
kamb. butas. 75 p. lotas, 3-jų auto tvirt. statyba, alyva šildym,, garaž. 
mūr, garažas. Įmokėti. $12,000. ' $355 nuom., kaina $27,000.

K. VALDIS REAL ESTATE
28I5 W. 7Įsi St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

6 butų mūr. po 5 kamb. 60 pėdu 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apylinkėje. $59,900.

2 būt. pajam, medin.. 6 ir 3 
kamb. viršuj. Plytel. vonios, gazu 
šildym., garaž., arti įstaigos, nužem. 
kaina. $18,990.
• 6 kamb. mūrin., arti 66 ir Rock- 
weil, plyt. vonia, garaž., daug prie
dų. $17.800.

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.

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

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

2 būt. mūr. 5% ir 5% (3 jttieg.), 
I 5 meti, senumo, "beisboard” šilu
ma, užbaigt, rūsys. $41,90 0.

2 butų mūras, 5x6, naujas šildy
mas gazu, kilimai, plytelių vonios, 
garažas. $27,000.

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

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

Medinis, 2 po 5, platus sklypas, 
karštu vand. šildymas alyva, pilnas 
rūsys, garažas, Gage p. $16,500.

Grąžas mūras. 3 butai, alum. lan
gai, apsaugotas rūšys, garažas, pui

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

Dailus 2 butų niūras, 5 ir 4, gara
žas, M. Parke. Teirautis — nebran
gus.

3 mieg., beveik naujas mūr., kili- 
! mai, apsaugotas ir gražiai įrengtas 
rūsys, šildymas gazu, šoninis įvažia
vimas. Evergreen Pke. $20,900.

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

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

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

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

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

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

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 y. p.p.
6455 So. Kedziė Avenue. Tel. PRospecf 3-2233

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

sūs kamb., 45 p. sklypas. Pilna kal-

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

Mūr. 2 i>o 6, geras, Brighton Par- 
k e.

Mūr. 2 po 4. Brighton Pke. $17,000. na tik $9 500.
., Parkhotme mūrinis 2 butų: 2 

tv.t Benium ’SokVo 2 kamb. j po 6-šis kamb., mūrinis garažas.Maiąuette Paike. , Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas.
Mūr. 5 ir 6 kamb. Brighton Parke, i 3 butai po 5 kamb. (3 miegamieji). 

$22,500. j Pilnas Bklepas. 2 aut. garaž.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
22 APART. MŪRAS, prie gražaus 

parko, modern. butai. $2,404 mėn. 
pajamų. Kaina tik 6.5 karto paja
mos. Pašaukite.

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

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

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

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji įvairaus dydžio mūriniai 

namai prie bažnyčių, vaikų darželio 
ir gimnazijos. Visi miesto patogumai. 
Eile senesni:} namų mieste ir prie
miesčiuose, ąžuolais apaugusiais. 
Pasirinkimas komercinių, apartmen- 
tinių ir rezidencinių sklypų. Sau
gam investavimui fanuos, žemės 
sklypai su medžiais. Patogus susi
siekimas.

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

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

13 METŲ MŪR. REZIDENCIJA
Marąuette Pik. Naujai išdažyta. 42 

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

ĮDOMU! — PIGU!
Prie 72-os ir Western 54 pėdų 

sklypas. 5% kamb. aluminuim apkali 
tas namelis su 2 auto garažu. Tiktų 
ir naujai statybai.

GERAS INVESTAVIMAS
3x4 ir krautuve, mur. arti 52-os 

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

$760 MĖN. PAJAMŲ 
| 4x5 ir 4x4 — 2 aukštų mur. Ci-
ceroje. šildymas alyva. Naujas sto
gas. Rimtas pasiūlymas nebus at
mestas!

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

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

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West Tįsi Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

2737 AVest 43rd Street 
Tel. CLiffside 4-2390

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

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

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

Pulkus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos Šeimos svajone.
P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter St., Lemont, III., CL 7-6675

Marų. Park Mūr. 2x4, garaž. $20,000.
Mūrin. 2 po 5 ir 4 k., garaž., $26,000. 
Medin. 2 po 6 k„ garažas, $13,000. 
Tui-ime gerų bargenų, patikrinkite.

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

Gage Pai’ke, arti Jauminio Centro, 
parRo, mokyklų ir bažnyčių už ge
riausią pasiūlymą turį būt parduotas 
7 kamb. mūr. rezidencija. Didelis 
sklypas. Ideali nuosavybė šeimai su 
vaikais.

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

CONTRACTORS

Faktai iš sendraugių 
stovyklos

Sekmadienį baigėsi trečioji 
sendraugių ateitininkų vasaros 
stovykla Dainavoj. Stovykloje 
buvojo 167 asmenys: visą sa
vaitę stovyklavo 87 asmenys, 
pusę savaitės 17, o savaitgaliui 
63 asmenys. Įdomus pasiskirs
tymas vietovėmis: iš Chicagos
— 55, Detroito — 52, Clevelan
do — 32, Washingtono — 6, 
Toronto — 2, New Yorko — 6, 
Brocktono — 1, Monroe, Conn,
— 5, (Vokietijos — 1, Italijos— 
2, Los Angeles—1, iš kitur—4.

Stovyklos studijinė tema bu
vo “žvilgsnis į save: kuo esame 
ir kur einame?”. Dr. V. Vardys 
skaitė “Profesija Ir lietuviškas 
gyvenimas”, Jonas šoliūnas — 
“Tarp fabriko, universiteto ir 
parapijos salės”, dr. J. Grinius 
—- “Maironio reikšmė Lietu
vai”, K. Kudžma ir J. Rygelis
— “Mūsų vaikas šiandien ir ry
toj”, dr. A. iSlužiedėlis —• “Mė
gėjai lietuviškam gyvenime”, 
dr. V. Vygantas — “Katalikai 
Amerikos visuomenėje”. Vaka
re pašnekesius pravedė kun. dr. 
J. Vaišnora, MIC — “Katalikų 
Bažnyčios padėtis Lietuvoje”, 
inž. R. Babickas — “Džazas”, 
kun. A. Bačkis — “Jaunimo 
nuotaikos Europoje”, dr. J. Gri

(KLAĮNIS)
Gyveno 1805 S. 47th Ct., Cicero, UI.

Mire_ rugp. 22 d.. 1962, 4:15 vai. ryto, sulaukęs pusės amž.
Ginte Lietuvoje. Kilo iš šakių apskričio.
Amerikoje išgyveno 5 2 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Petronėlė (Mazalia.uskaitė, 

pagal pirmą vyrą Vaičiuliene), sūnus Edward, duktė Ruth, 2 posū- 
na.i: John ir Frank Veach, 3 podukros, Julia Ma.rzec, Josephine 
Bambalas, ir Geraldine Poda.lek ir jų šeimos, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Priklausė Chicagos Lietuviu Dr-jai.
Kūnas bus pašarvotas ketv., 2 vai. p. p. Antano M. Petkaus ir 

Sūnaus koplyčioje, 1410 S. 50th Avė., Cicero, III.
Laidotuvės įvyks šešt., rugp. 25 d. iš koplyčios 8:30 vai. ryto 

bus atlydėtas i šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies sielą, Po pamaldų bus nulydėtas Į 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame tusus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose ladotuyėse.

Nuliūdę: žmona, sūnus, duktė, posūniai, anūkai, ir kiti giminės.
Laidot. direikt. A. Petkus ir Sūnus. Tel. TO 3-210S.

5 kamb. mūr. bungalow, pilnas 
rūsys, gazu apšild,, 1% auto. ga
ražas, Arti Archer ir Lemington. 
Skambinti GR 6-8512, šiokiadie- 
niais nuo 1 iki 6 vak___________

Skubiai parduodamas 3 mieg. 
nuolatiniam apsigyvenimui mo
dernus namas. Prieinama kaina. 
Skambinti po 5 v. v. Lakeside 
Michigan 3951. Arba rašyti — 
Leonard Kaminski, 297, Union 
Pier, Mich.

CICERO. $17,900. 2-jų butų 
bungalow. 5 ir 4 kamb. (3 mieg.). 
Apylinkėje 31st ir 52nd Av. Karš
tu vand.-gazu apšild. Mokesčiai 
tik $98. SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd., OLympic 2-6710 arba Bishop 
2-2162.

HELP WANTED MOTERYS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
M EDI C INO S ir P R E K Y B 03 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7 - 8 9 4 9 
2301 W 69th St.. Chicago

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-aaphaltu, £ 
m. garantija. Dedame naujas “cop- 
per-alloy” rinas—“gutters”: niekač 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kali 
ir “galvanized". Dažymas iš lauko 
“Tuckpointing”. Pilnai apsid raudę 
Nemokamai apskaičiuojame: žemiau
sios kainos. Darbas garantuotati. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

HELP WANTED — VYRAI

OWNER OPERATORS
NEEDED IMMEDIATELY

1 and 1% or 2 ton late model due.l wheel trucks, or able to 
purchase šame.

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

For personai interview apply in persom to 
MR. JARVIS SMITH

MORGAN DRIVE A WAY, INC.
500 Equity Bldg., Ellthart, Indiana

• TOOLMAKERS MACHINISTS •
MACHINE OPERATORS

• Excellent Pay Steady Jobs •
NEEDED AT ONCE FOR Ist AND 2nd SHIFTS

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

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

Apply in person, write Dept. L or wire immediately to;

GULF COAST ENGINEERING 
AND RESEARCH CORP.

and its Subsidiaiy
TENOAVELL SERVICE & MACHINE CO.

3201 W. Dalias Houston 19, Tesąs
EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

Savininkas parduoda moderni
zuotą 6 kamb. mūr. namą arti 
išaria High School. HE 6-0809

! Lietuviškam restoranui reikalin
gos padavėjos ir virtuvei darbinin
kė. 3236 S. Halsted St. DA 6-9837 ! ------------------ ----- .

Reikalinga moteris prižiūrėti
1 m. amž. mergaitę ir lengva, na- 

i mų ruoša, 4 dienas savaitėj. Tel. 
! 436-3985 arba PR 6-9010, klausti

- Ponia Dana.

HELP WANTED MALĖ

REIKALINGAS MAŠINISTAS
Turi būti pirmos rūšies General 

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

A. HOIJDAY DISPI.AY 
4660 W. 54tli St. RE 5-8800

MEN WANTED FOR
MACHINE SHOP

Turret Lathe, Milling Machine, 
Shaper,- etc.

AND
SHEET MET AL SHOP

Brake, Shear, Punch Press, 
Drill Press, etc.

Mušt be able to make own set-up 
and produce parts from print.

Lathrop Paulson Co.
2459 W. 48th St.

Perskaitę “Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

Reikalinga šeimininkė bendram 
namų ruošos darbui ir prižiūrėti 
vaiką. Kambarys, valgis ir atlygi
nimas. šeštad. popiet ir sekmad. 
laisvi. LA 9-9390

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

O. R. HEAD NURSES 
Salary, $426—$548

MARICOPA COUNTV GENERAL 
ROSPITAL

Has the key to your nursing fu- 
ture. One of Arizona's most active 
teaching hospitals is continuing to 
expand its nursing service to meet 
the nursing needs of the growing & 
dyhamic clinical program. Opportu- 
nities exist in most areas of nursing 
specialties. Liberal fringe benefits 
include 3 weeks vacation, 3 weoks 
siek leave, 11 paid holidays and 
opportunities to pa.rticipate in a 
developing nursing program, with 
excellent “in Service” training.

WRITB, WIRE OR APPLY. 
DIRECTOR OP NURSES 

3435 W. Dųrąngo, Phoeniv 9, Arizona 
278-3541

Platinkite “Draugą”

HELP YVANTED MOTERYS

S A LE S W O M E N
FULL TIME OPENINGS FOR 

EXPERIENCED SALESWOMEN
COATS & SUITS — SPORTS1VEAK 

DRESSES — ACCESSORIES 
EXCELLENT EARNING POSSIBILITIES 

FIViE DAY WEEK — LIBERAL ĘMPLOYEE DISCOUNTS 
APPLY PERSONNEL

B O ND’S
240 SOUTH STATE STREET

STANKUS 
COHSTRUCTIOH 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 tr namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, 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. GRovehill 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METATj 

•m ‘6 oSBojifo ‘u.iO}SOA\ ’S t ttf 
IflS-i IA SBuojaiaj,

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas l’jto 
’/ių dienraštis. Gi skelbimų kaino- 
visiems prieinamos.

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

Vieninteliai iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti ant 
naujų narni} '
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
2431 So, Kedzie Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

Juozas Žemaitis OL 6-0412 
Victor Skade ST 8-9275

VACYS 
CONSTRUCTION C0.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 486 - 51Č3

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST $-0703 CL 7-2094 Chicago, IU.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS----DEKORAVIMAS

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Bikiniui 

GA 5-5867

Remkite “Draugę”

Pirkite JAV Apsaugos 
B o n u s I



MOŠŲ KOLONIJOSE
lllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH'UIlIlhlllllllllllllllllllllllllllllllIlIlIlIlIlIlUIIIH

Waterbury, Conn. , ris atvykęs. Reiktų manyti, kad 
! mes amerikiečiui vyskupui gra- 
I žiai užsirekomendavom.Nepaprasta Žolinės šventė

šiemet Žolinės šventė, rugpiū Baigiant noris pareikšti pa- 
čio 15 d. waterburiečiams buvo! Sar£* ^aterburietei seselei Jur- 

lab.ai įspūdinga. Marytė Saulai
tytė, vienturtė Saulaičių dukre
lė, pernai įstojo į vienuolyną 
Putname, o šiemet per Žolinę 
padarė pirmuosius įžadus. To
dėl waterburiečiai gausiai, vyko 
į savo kolonijos solenizantės iš
kilmes, pasinaudodami kiti Sau
laičių maloniu paslaugumu, kai

gitai, kuri ir vardą pasirinko 
pagal kongregacijos įsteigėjo 
ark. Jurgio Matulaičio vardą, 
taip pat pagarbą Saulaičiams 
už tokį pasisekusį vaikų išauk- ' 
Įėjimą bei padėką už pakvieti- x 
mą į šias iškilmes Putnamo se-1 
sėlių vadovybei, dėkodamas ne' 
tik už lietuvišką girą, aplei- '

jie parūpino keleiviams net au- ūžiant autobusu jų mielą sody 
tobusą. Pastebėtina ir tai, kad 
į iškilmes vyko čia gimusių, se
nųjų ir naujųjų ateivių, kas pa
rodė didelį visų prielankumą 
Putnamo seselėms, o ypatingai 
šį kartą Saulaitytės įžadų iškil
mėms ir' Saulaičių šeimai, kur 
duktė padarė įžadus Nek. Pr.
Švenč. Mergelės Marijos Seserų 
kongregacijai, o vienturtis sū
nus, baigęs chemijos mokslus, 
prieš metus yra įstojęs į jėzui
tų ordiną.

bą, linkiu augti mūsų brangios 
tėvynės labui. A. Petrauskas

Pirmas keleivinis atominis laivas Savannah nuleistas Yorktown, Va., mieste, išplaukia į pirmąją 
kelionę.

KANADOS ŽINIOS
jos “Mindaugo krikštas ir vai- 
nikavimasis”.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 rugpiūčio mėn. 23 3

Valdybos narei
ALA.

JULIJAI ŠMULKŠTIENEI mirus, 
jos vyrui Liūdui Šmulkščiui ir šeimai gilią 
užuojautą reiškia BALF’o 108-tas Skyrius

to stalo. Ir dirbom, puošėm sto- skiriama vienam įstatymų lei- į 
vykią, ir žaidėm, ir šokom, ir dėjui išlaikyti. Prieš 10 metų j 
dainavom, ir maudėmės ir mie- vienas legislatorius (—įstaty- 
gojom. Gaila, kad šioji stovykla mų leidėjas) tik 130,000 dol. te- 
tegyvena tik 2 savaites, reikėtų kaštavo, vadinas, kongresmano j 
ibent trijų. išlaikymas per 10 metų pakilo !

Per 2 savaites ir kalbos pra
mokstama nemažai. Stovykla y- 
ra planingo, įtempto bendro dar

daugiau kaip perpus, nes tuo 
laiku mūsų kongresmanai išmo- j 
ko važinėti po pasaulį savo vai

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcresf 3-6335
Vienas blokas nno kapinių

Gilus įspūdis stebint šias jau
nas kandidates prie altoriaus. 
Matant Jokį iškilmingą savęs 
ir pasaulio atsižadėjimą, ne vie
nam veržėsi ašara. Įžadų iškil

ĮSPŪDŽIAI Iš AUŠROS 
STOVYKLOS

į Tik reikia stebėtis su kokiu 
Kasmet Kanadoj įvyksta tė- entuziazmu tai atlikta! Rolės, 

vų pranciškonų vedama “Auš-' kaį kurios iki 2 mašinėle rašytų 
ros” stovykla, kuriai man teko lapų ilgumo, išmoktos per 4 die 
talkininkauti jau antri metai, nas, kai kurių vaikų vaidyba 
Tėvo Pauliaus nuopelnas tiek <įrąsiai galima rodyti didesniuo- 
organizuojant “Aušros” sporto se mėgėjų teatruose. O tų kos- 
klubą, tiek Įrengiant stovyklavie tiurnų darymas, kiek čia mes tu 
t? N- Wasagoje yra labai dide- rėjome smagumo! Iš visų pala-

mes atliko Norwich vyskupas ]is> “Aušros” stovykla, tiesą pa pinių, kambarių surinktos spal- 
Hmes. Iškilmių įspūdį didino sakius, neturi to grynai spor- votos antklodės, rankšluosčiai, 
pilnute bažnyčia žmonių, kūne j tįnio charakterio, nes šalia spor paklodės, užuolaidos ir kt. Lan
cia suvažiavo, ką ir vyskupas ; to labai daug dėmesio kreipia- žavietės anglys pajuodino vati- 
per iškilmingus pietus pabrėžė, ma į lietuviškąją dvasią. Į litu- nes barzdas ir ūsus ir dvylika- 
is didelių atstumų. į anistikos paskaitėles ar pamo- mečius pavertė pusamžiais vy-

bo ir bendro džiaugsmo laikas, stybės lėšomis, — tyrinėti, tar- 
kiek jos dienos yra trumpos, dyti, savo biurus steigti — ir 
tiek jos turi būti ryškios, pras- tas aktyvumas pakėlė kongres- 
mingos ir neužmirštamos iki se- mano kainą per 270,000 dol. 
knnėin mptii Washingtone sakoma, kad “Con

MariJa Ramune to itself" (kO„g-
resąs geras pats sau). Bet tur
tingoji Amerika lengvai pakelia

v ... . .. šitas išlaidas savo legislatūrai
Kongresmano kaina išlaikyti

Pittsburgho lenkų “Pittsurg

J. F. F1JDF1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue 
JaF Tel. YA 7 1741-2

4330-34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

TĖVAS IR SONUS 
MflRQUETTE FUNERAL HOME McJJ.lE 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7Ist St. Telef. GRovehill 6-2345^6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. TOvvnhall 3-2108-0 *

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

czanin” rašo, kad šių metų j-j Plačiai skaitomas rašytojas 
AV biudžete esą įdomių pozici- Nikos Kazantzakis, apie kū
jų, bet įdomiausios yra išlaidos Į rio knygą “Šv. Pranciškus” ra-

kas vaikai nelabai noriai trau- raįs, gj moterys visos, ir Morta 
kia, juo labiau, kad jau apie įr kitos damos, liko jaunos, mat, 

lusi nuo Lankeliškių Aušrelė lietuvis • moteriška natūra, kiekviena no-, kongresuį išlaikyti. Sunku tikė-1 šėme praeitą šeštadienį, yra
Gataveckaitė — sesuo Cordija 1 ri būti graži ir jauna. III veiks jOg vįeno kongresmano išlai- daugelio pamėgtas rašytojas.

Kartu su Saulaityte pirmuo
sius įžadus davė suvalkietė, ki

iš Toronto. šimtis lietuviškai menkai ar vi- mo gale publika ir plojOj ir rė-1^^ metams kaštuoja mokės Jie yra gimęs 1885 
sai nemoka rašyti. Per 2 savai- ! kė ir valiavo. Pats vaidinimas, 1

m., taigi jo į
______ . ... , i . , . čių mokėtojams per 275,000 do-1 gimtadienio 80-ji sukaktis busiTą pat dieną, kongregacijos tęs kažin ko neišmokysi, tai r>alv<bnu<? mažas dalvkas su tuo , , ™w a ~ L. k 4. • j i- • k- i paiyomus, mažas aaiyaas su tuo Ie , Tokla milžiniška suma dar už trejetos metų.

viršininke motina M. Augusta [ bent reikia perduoti pagrindines yj3U pasiruošimu. Gi pasiruoši- - 
ir sesuo M. Juozapa šventė si-j žinias apie Lietuvą. Vaikams rei I me tiek daug entuziazmo, tiek
dabrinį jubilėjų. Tą pat dieną ’ kia parodyti tautos vertybes, ku
padarė amžinuosius įžadus dr. 
Matuko duktė sesuo Bernade
ta. Todėl prie altoriaus buvo

noro, ir kaip sunku yra pasa
kyti “ne”, kada tiek daug siū- jriomis jisai žavėtųsi ir didžiuo

tųsi. Eilėraščių deklamavimas, iosį, **įr a§ noriu vaidinti 
dailus skaitymas bei pasakų se-

atitinkamai išsirikiavusios net kimas, pamokos metu kalbėtom 
penkios solenizantės.

“Aušros” stovykloje dirbti bu i

A. -f- A.

JULIJAI ŠMULKŠTIENEI mirus, 
jos vyrui adv. L. Šmulkščiui, sūnums Juliui 
ir žmonai ir Liūdni bei giminėms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

V. ir Z. Dailidkai

I aj- stovyklos gyvenimo temom vo labai miela: vaikų apie 200, 
- - - - taigi buvo ir kuo džiaugtis ir

iš ko pasirinkti, “premijuoti”, o
„ , rašinių rašymas ir geresniųjų atPo dvi valandas trukusių pa- . , . ... . , .. , “ \ rinkimas sieniniam stovyklos

maldų buvo iškilmingi pietūs 
Svečiai netilpo salėje, ir kelioms 
dešimtims vaikų pietūs buvo ki
toje patalpoje. Atskirai buvo 
vaišinamos ir seselės.

Putnamo seselės yra susilau
kusios nuoširdžių visuomenės 
simpatijų, nes kas kart vis dau 
gėja būriai į Putnamą. Ir šį 
kartą, sako, seselės laukusios 
tik trečdalio to skaičiaus, kiek 
suvažiavo.

Švente ' paliko įspūdį ne tik 
eiliniam dalyviui, bet, atrodo, 
liko sužavėtas ir Norvvich vys
kupas, kuris per vaišes savo įdo 
mią kalbą užbaigė lietuviškai: 
“Lietuva bus laisva”, visa tai 
buvo sutikta griausmingais plo
jimais. Vyskupui šventė taip pa! 
tiko, kad jis užtruko daug ii-j 
giau kaip buvo nusistatęs. Vė-; 
liau sode sveikinosi su visais 
dalyviais ir teiravos, iš kur ku-

laikraštėliui, suteikė noro tose 
pamokose dalyvauti. Paskirtos 
dovanos už geriausius rašinius,

ir tų apdovanotųjų dešimtys: ir I 
sportininkų, ir lituanistų, ir ar-1 
tistų. Kas turėjome savo vai-

skaitymą, eilėraščius, piešinius ^us pasiėmę, užmiršome, kad
tai tik mūsų vaikai, nes visi 
pasidarė mūsų tikrais vaikais 

Pirmos savaitės gale mažės-, dviem savaitėm, su jais drauge 
nieji suvaidino M. Ramunienės į ir meldėmės, ir valgėme, lygiai 
pasaką “Miške”, gi stovyklos . taip pat visi atsilankę tėvai vi- 
užbaigai vyresnieji suvaidino sada buvo kviečiami prie hend-

ir vaidybą.

A. -j- A.
JULIJAI ŠMULKŠTIENEI mirus, 

jos vyrui teisininkui Liudui Šmulkščiui, sū
nums ir kitiems artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Dalia ir Juozas Liubinskai

VLIKO narui
LIUDUI ŠMULKŠČIUI, 

dėl mylimos žmonos Julijos mirties, gilią 
ir nuoširdžią užuojautą reiškia

VLIKO Prezidiumas

Mrs. Kennedy ir jos dukrelė i i 
Caroline, 4 metų, sportuoja Sa- 
lerno įlankoje prie Ravelio, Itali
joje, kur jos atostogauja. (UPI)

A. a. JULIJAI ŠMULKŠTIENEI mirus, 
jos vyrui teis. Liudui Šmulkščiui, sūnums, 
marčiai ir seseriai giliausią užuojautą reiš
kiame.

Ona Krikščiūnienė ir šeima:
A. ir G. Krikščiūnai, D. ir R, Karužai, 

h ir A. Janoniai

A. "j“ A.

JULIJAI ŠMULKŠTIENEI mirus, 
reiškiame mielam adv. Liudui Šmulkščiui ir 
sūnums Juliui su žmona ir Liūdui bei gimi
nėms gilią užuojautą.

Laimutė ir Aleksandras Tornau

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš Bavo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. 11 Ith St., PR 9-1355 ir 9-1356

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVĖ

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpubUc 7*8601REpublic 7-8600

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. T A.

Liet. Kar. Av. Kpt. Petras Kavaliauskas
Šv. Mišios už velionio sielą bus atnašaujamos š. m. rugp. 

26 d., (sekmad.) 10 vai. ryto Sacred Heart parap. bažnyčioj, 
15th Avė., Melrose Park, 111. Tą pačią dieną 2:30 vai. popiet 
antkapio šventinimas &v. Kazimiero kapinėse (Blokas 30, 
lotas 146, duobė 14).

Visus jo draugus bei pažįstamus prašome dalyvauti pa
maldose ir antkapio šventinimo iškilmėse. Po visų apeigų 
visi dalyviai kviečiami užkandžiams į 1409 North 36th Avė., 
Melrose Park, III.

JARŲ ŠEIMA

A. A.
PETRONĖLĖ ANDRIJAUSKAS

(Po pirmu vyru Rudaitis, po tėvais Raimanauskaitė) 
Gyveno Glendale, Arizona, ilgus metus Bridgeport’o ir 

Marąuette Pk. kolonijose
Mirė rugpiūčio 20 d., 1962, 10:30 vai. ryto, sulaukus 71 

m. amž. Gimė Lietuvoje; kilo iš Raseinių apskr., Arškainių 
parap. Amerikoje išgyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Alberta Zisk, žentas 
Juozapas, 2 anūkai: Naney ir Johnny, švogerka Stella Skiris, 
jos; vyras Juozapas ir šeima; sesers sūnus ,Edward Jurgel su 
šeima ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Kazimiero Seserų R-jų d-jai, Šv. Pranciš
kaus trečiam skyriui ir Rožančiaus D-jai.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans kopi., 6845 S. VVestern 
Avė. Laidotuvės įvyks šeštad., rugp. 25 d., iš koplyčios 10 v. 
ryto bus atlydėta į Gim. Pan. švč. parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, žentas, anūkai ir kiti giminės
Dėl informacijų skambinti: tel. YA 7-1138

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
Tel. REpnblic 7-1213 
Tel. Virginia 7-6672

2424 W. 69th STREET 
2314 W. 2Srd PLACE

PETRAS BIELIŪNAS
LAfayette 8-85724848 S. CALIFORNIA AVĖ.

3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArda 7-8401

8354 S. HALSTED STREET Tel. YArda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ, CICERO, ILL, Tel. OLympic 2-1008
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X Lietuviai kviečiami daly
vauti parade, kuris įvyks mi
nint Chicagos 125 m. sukaktį šį 
penktadienį. Renkamasi ne vė
liau 7:30 v. v. Illinois gatvėj 
(į šiaurę nuo Wacker Dr.) tarp 
Clark ir Dearbom gatvių.

X Pranas Polteraitis su žmo
na, gyv. Detroite, ir K. Keblin
skienė, Draugo korespondentė 
Brocktone, Mass., buvo atvykę 
į Chicagą ir ta proga lydimi F. 
Manekenės ir A. Repšio, buvo 
apsilankę Drauge. Polteraičiai 
ir Keblinskienė Chicagoj aplan
kė savo pažįstamus, grįždami 
iš ateitininkų sendraugių stovy
klos Dainavoj.

X šv. Antano parap. parapie 
čiai Cicero mieste rengiasi mi
nėti prel. I. Albavičiaus 50 m. 
kunigystės sukaktį. Tuo reikalu 
pirmadienį parapijos salėj šau
kiamas organizacijų atstovų su
sirinkimas.

X Juozas Bradūnas ir J. Ba
nys, J. Banio nuosavu lėktuvu 
žada atskristi iš Baltimorės į 
vilkaviškiečių suvažiavimą Chi
cagoje.

X H. širvinskienė, žinoma 
veikėja, drauge su savo talki
ninkėmis, vaisinių gėrimų mė
gėjus Draugo išvažiavimo metu 
■aprūpins įvairiais vaisiniais gė
rimais.

X Vaikučių rudeninė šventė 
įvyks Draugo išvažiavimo me
tu, kuriame mok. M. Pėteraitie 
nė, Chicagos apygardos Švieti
mo komisijos narė, su visais at 
vykusiais vaikučiais ir moki
niais praves programą. (Vaiku
čiai per garsiakalbį bus sukvie
sti į aikštę ir apie 2 vai. p. p. 
bus išpildyta programa. Bus 
įvairių dainelių, ritminiai jude
siai, dainos, inscenizacija, indi
vidualus vaikų pasirodymas, 
linksmasis sportas.

X Dan Kuraitis, kurį bolše
vikai buvo sulaikę Vilniuj, siun
čia Draugo redakcijai iš švento 
sios Žemės, Betliejaus miesto, 
sveikinimus. Į Chicagą grįš jau 
šį savaitgalį.

X Matas Sriubas, Šv. Anta
no Taupymo ir Skolinimo ben
drovės Ciceroje, vienas direkto
rių, staiga susirgo ir tapo pa
guldytas Lorettos ligoninėje, 
417 kambary. Kotryna Sriulbie- 
nė, kuri ir pati nesveikuoja, 
dėlto labai jaudinasi. Abu Sriu
bai yra labai malonūs ir svetin
gi žmonės. Labai daug savo lai
ku yra pasidarbavę katalikiškų 
ir labdaros organizacijų baruo
se. Užtai visų yra gerbiami ir 
mėgiami. Jų nelaimėje visi juos 
užjaučia ir linki greitai abiem 
sustiprėti.

X Vacys Petrauskas prašo 
priminti, kad jo statybos firma 
dabar vadinasi “Vacys Construc 
tion Co.”. Dėl vis pasikarto
jančių supainiojimų primena, 
kad Petrausko vardu pasivadi
nusi statybos firma yra visai 
kito asmens, su kuriuo jis nie
ko bendro neturi.

X J. Lintakas, A. Kazakevi
čius ir Ed. šulaitis sudaro ren
gimo komitetą, kuris darbuoja
si rengiant Kasselio gimnazijos 
buv. mokinių ir mokytojų su
važiavimą rugsėjo mėn. 1 d. 
Chicagoje.

X GERA PROGA rugpjūčio 
mėn. įsigyti rašomąją mašinėlę 
lietuvišku ar anglišku raidynu 
labai nupiginta kaina. Katalo
gus ir informacijas apie rašo
mas ir įvairias skaičiavimo ma
šinas gausite veltui, tik prane
šę savo adresą: J. L. Giedrai
tis, 10 Barry Dr., E. North- 
port, L. I., N. Y., kuris “Drau
gui” žinomas, kaip sąžiningas 
asmuo. (Sk.)

X Vidudienio sodai, B. Braz
džionio eilių rinkinys, gavęs Ai
dų premiją, gali būti ne vienam 
puiki dovana. Taip pat Drauge 
galima gauti J. Aisčio pilną po
ezijos rinkinį Poezija.

X A. L. Montessori d-ja rug
piūčio 26 d., sekmadienį, 1 vai. 
p. p. ruošia motinų ir mergai
čių vasaros kursų užbaigimą - 
pikniką tėvų marijonų sode Cla 
rendon Hills. Į šią išvyką kvie
čiami visi gausiai atsilankyti.

X Draugo prenumeratą ga
lėsite atnaujinti ar naujai užsi
prenumeruoti dienraštį Draugo 
išvažiavime prie specialaus sta
lo. Taip pat galėsite įsigyti pa
čių naujausių leidinių. Neužmir
škite, kad be šaunaus bufeto 
bus turtingas ir knygų stalas.

X Chicagos Lietuvių Našlių 
klubo piknikas įvyks sekmadie
nį, rugpiūčio 26 d. Bruzgulienės 
sode, 82nd ir Keane avė. Bus 
bufetas. Šokiams gros Samoš- 
kos orkestras. Visi kviečiami.

X Urbanoje šią vasarą moks 
lūs taip pat baigė Irena Mark- 
valdienė - Leiputė, gaudama B. 
S. iš bakteriologijos, ir Jonė 
Kregždaitė, kuri baigė sąskai
tybą.

Rugpiūčio 25 d. sueina 50 me 
tų, kai Chicagoje Lietuvių Ka
talikų Moksleivių Susivieniji
mas surengė pirmąjį vakarą, 
kuris, tuomet buvo lyg kokia 
staigmena, atlikusi didelę lietu
vybės misiją. Vakaro pasiseki
mas nustebino moksleivius ren
gėjus, kurių anais laikais ne
buvo daug ir tas vakaras liko 
ilgai visiems nepamirštamas.

Rengėjai bei vaidintojai bu
vo tik moksleiviai ir ruošėsi tik 
atliekamu laiku, kurio buvo ma 
ža, nes reikėjo mokytis ir lėšas 
patiems užsidirbti.

Vienas svarbiausių to vakaro 
rengėjų ir buvo neseniai miręs 

'kun. kleb. Anicetas Linkus. Jis 
j tada dar buvo mokinys ir dar 
ne klierikas. Tai buvo 1912 m.

' rugpiūčio 25 d.
! Vakaras susidėjo iš dviejų da 
lių. Pirmojoj — kalbos, chorai, 
orkestras, antrojoj — Vaižgan
to dviejų veiksmų komedija 

, “Nepadėjus nėr ko kasti” ir 
' chorai.*

Pirmojoj daly, pradžioj va-

T.rys moksleiviai iš Vasario 16 d. gimnazijos, Vokietijoje

CHICAGOS ŽINIOS
UŽ 83 ĮSPĖJIMUS UŽMOKĖ

JO $1,000
Michael Wolfman, 840 Argy- 

le, nuo 1960 metų surinko 83 
policinius įspėjimus už automo
bilio pastatymą neleistinose vie 
tose. Šiomis dienomis trafiko 
teisme už tai turėjo sumokėti 
$1,000 pabaudą.

ŠILDYS PASTATĄ NUO 
STOGO

Shoreline Tower 25-ių aukš
tų apartamentinis namas, 6301 
N. 'Sheridan, bus šildomas nuo 
stogo, ant kurio šiomis dieno
mis užkelti du 22-jų tonų garo 

į katilai. Šiaip, garu šildomi na- 
mai katilus turi rūsyje ir varo 
garus į viršų.

MIŽINIŠKI POMIDORAI
Frank Poniatowski, 305 N. 

Long, pasodino savo darže 30 
pomidoro augalų. Jie pagal rėk 
lamą turėjo būti eiliniai, bet iš
augo milžiniški iki 8—9 pėdų 
aukščio ir nekurie pomidorai 
sveria po vieną svarą.

KAS NORI PIRKTI LENKTY
NIŲ ARKLIŲ?

Bus parduota iš varžytinių 
60 arklių Arlington Parko ark
lių lenktynių vietovėje rugp. 27 
d. Nuo 1963 m. sausio 1 d. 
šiuos arklius leidžiama išstaty
ti lenktynėse.

DINGO 35,000 SVARŲ MĖSOS
Vagiliai pavogė sunkvežimį 

su 35,000 svarų mėsos. Sunkve
žimis buvo atvykęs iš Dalias, 
Texas, ir buvo pastatytas prie 
5315 S. Pulaski.

PRANAŠAUJA AMERIKAI 
KARĄ

Jungtinės Amerikos Valsty-

PIRMASIS LIETUVIŲ KATALIKŲ 
MOKSLEIVIŲ SUSIVIENIJIMO 

VAKARAS
J. VAIDELYS, Chicago, BĮ.

karą pradėjo lietuvių orkestras 
maršu. Po to buvo H. J. Vai
čiūno kalba, “Žmogaus tikslas”. 
Paskui triumfališkas C. Gouno- 
do maršas. Atliko Šv. Kryžiaus 
ir Šv. Jurgio parapijų jungti
niai chorai, vadovaujami V. 
Daukšos.

Dalį dainų išpildė Šv. Kry
žiaus parapijos mergaičių cho- 

i ras, vadovaujamas V .Daukšos.
, Menka pertraukėlė ir M. Žal- 
doko kalba “Katalikiškosios mo 
kyklos”. Abi paskaitos buvo į- 
domios, gerai parengtos ir pub
likoje susilaukė pasisekimo. Mo 
kinys Garyckas padeklamavo 
Maironio eilėraštį — Meilė tė
vynės nemari.

Šv. Jurgio parapijos choras, 
vedamas Janušausko, atliko St. 
Šimkaus anais laikais pagarsė
jusią giesmę Lietuviais esame 
mes gimę, kurią dalyviai ploji
mu priverčia kartoti.

Šv. Kryžiaus parapijos cho
ras, vedamas V. Daukšos, išpil
do jo paties kūrinį — Giesmi
ninkų maršą. Po to abu jungti
niai chorai, E. Wiedemano—Pa 
sakyk, Lietuva!
Pirmosios dalies pabaigoj, dar 

lietuvių choras duoda kelis mar 
I šus bei polkas, ši pirmoji dalis 
užsitęsusi ilgokai, bet publikos 
nei kiek neišvargino ir klausėsi 
su įtempimu.

Komedijoje “Nepadėjus nėr 
ko kasti”, dalyvavo: A. Petrai
tis, Alį Baltutis, M. Vitkus, P. 
Baltušis, V. Stulpinas, J. Tuma- 
sonis, J. Poška, Pr. Janušaus
kas ir A. Martinkus. Režisorius 
— P. Lapelis.

Vaidinimas puikiausiai pasise 
kė, publikos plojimas nepasibai 
gė ir kelis kartus uždangą už
darius.

Po vaidinimo dar pasirodė lie 
tuvių orkestras, pagrojęs kelias 
liaudies dainas, o jungtiniai — 
Šv. Jurgio ir Šv. Kryžiaus pa
rapijų ir mergaičių chorai dar 
atliko geriausiu pasisekimu: J. 
Naujelio — Lietuvos baublys ir 
V. Daukšos — Verpėjos daina. 
Šias dainas turėjo kartoti po 
kelis kartus.

Po programos ėjo šokiai iki 
pirmos valandos nakties. Vaka
ras prasidėjo 7:30 v. v.

Vakaro direktoriumi - vedė
ju buvo K. A. Vasiliauskas, jo 
pavaduotoju — A. Linkus ir 
prižiūrėtoju — Pr. Juškaitis.

Bendrai viskas sukosi apie 
Anicetą Linkų, kuris buvo pats 
svarbiausias organizatorius ir 
pats programos sudarytojas. 
Bet jis, kaip ir vėliau — gyve
nime, nesistengė, kad ir svar
biausią darbą dirbant, išeiti pir 
muoju, nes nesijautė trokštąs 
garbės, o mėgstąs darbą ir dar
bą atlikti visuomet gerai, sąži
ningai. Jis sakydavo, kad rei
kia darbų, o ne pirmininkų.

Buvo išleista ir programa, 
spausdinta Draugo spaustuvėj, 
kuri anuomet buvo 2634 W. 
67 St., kur neseniai buvo Pa
saulio Lietuvių Archyvas.

Šis pirmas moksleivių vaka
ras Chicagoj ir buvo gal vienas 
didžiausių visoj Amerikoj, kad 
ir kitataučiai negalėjo taip pa

Jbės dvejų metų laikotarpyje ka 
riaus su komunistais pietryčių 
Azijoje, pranašavo dr. William 
McGovern, Northwestern uni
versiteto politinių mokslų pro
fesorius. Jis tai pareiškė Tarp- 
koleginės draugijos dalyviams 
Lake Forest kolegijoje.
NENAUDOKITE VAISTŲ BE 

GYDYTOJO PRITARIMO
Advokatas Isaac Shapiro,

6540 N. Fairfield, traukia į teis 
mą W. Merrell kompaniją, kuri 
išdirba vaistus triparanol, rei
kalaudamas $750,000 atpildo už 
tai, kad panaudojus tuos vais
tus, jo akys užsitraukė, išsivy
stė kataraktas.

' . . BANDĖ NEMOKAMAI 
VAŽIUOTI

Žuvo 22 metų moteris Sha- 
ron McDade, iš Oklahomos, ku
ri su savo vyru bandė įlipti į 
prekinius vagonus išvykstan
čius iš Riverdale, Chicagos prie 
miesčio skirstymo punkto, į Mi
chigan valstybę. Ji paslydo ir 
buvo suvažinėta.

Vasaros malonumai naujame plaukymo baseine tėvų pranciškonų 
vasarvietėje, Kennebunkporte. (Nuotr. B. Kerbelienės)

sirodyti ir sutraukti tiek publi
kos.

Jei prieš 50 metų jau taip 
gražiai buvo veikiama, tai šian
dien, toli mes esame atsilikę. 
Jau nekalbant apie moksleivius. 
Tada nebuvo tūkstančiai inte
lektualų bei profesionalų, o vis
ką nešė, kėlė ir didžiavosi, kad 
esąs lietuvis, tik tas jaunas mo 
ksleivis, kurį vėliau matome jau 
išėjusį į gyvenimą, dirbantį lie
tuvišką darbą. Tai buvo moks
leiviai, vėliau — kunigai: A. 
Linkus, P. Lapelis, Pr. Juškai
tis, A. Martinkus, H. Vaičiū
nas, A. Petraitis, Al. Baltu
tis, M. Vitkus, kiti — žymus 
laikraštininkas Kataliko red. 
Jurgis Tumasonis - Brandukas, 
visuomenininkas — V. Stulpi
nas, gydytojas — J. Poška ir 
kiti.

Nereikėjo tada nei kokių dip
lomuotų aktorių, nei režisorių 
ir šiaip, baigusių aukštuosius 
mokslus, o buvo mokiniai - gim 
nazistukai. Dieną ar vakarais 
mokėsi, o naktimis — duoną už 
sidirbdavo ir likusius centus 
skirdavo mokymuisi, 

i
Si sukaktis neturėtų praeiti 

nepastebėta. Turime lenkti gal
vas prieš tuos lietuvybės pio
nierius, kurie tada nežiūrėjo nei 
garbės, nei kokio pasipelnymo, 

•o vienas tikslas — išlikti lietu
viais ir eiti skleisti šviesą ki
tiems, kurie mokslo negali at
siekti. Jie sukūrė parapijas, pa
statė bažnyčias, įsteigė laikraš
čius,, lietuviškas kolonijas, įvai 
rias įmones, bankus, leido kny
gas ir kt. Ir po 50 metų gra
žiai visa gyvuoja.

Tas pirmas vakaras nuskam
bėjo po visą Ameriką ir buvo 
drąsus, ištvermingas, pasitikin
tis, lietuvybės žingsnis, paro- 
dąs, kad lietuviai neįveikiami, 
gyvi ir kaip tokie, pasilieka įra 
syti Amerikos istorijon.

Sportsman Parke Chicagoje 
lenktyniniam arkliui uždėti aki 
niai, kad lenktyniaujant naktį, 
jam nespindėtų į akis elektros 
šviesa

Neįsivaizduojamas Sovietų atsilikimas

Kad buitinių reikmenų gamy
ba sovietiniuose kraštuose yra 
atsilikusi, seniai yra žinoma. 
Bet iki kurio laipsnio toji ga
myba yra atsilikusi, rodo ketu
rių ryškių gaminių gamybos 
palyginimas šiapus ir anapus 
geležinės uždangos. Žurnalo 
“Spiegei” 30-me numeryje pla
čiai išanalizuota Vokietijos so
vietinės zonos gamyba ir paly
ginta su Fed. Vokietijos gamy

Fed. Vokietija Vok. sov. zona Sov. Sąjunga
Šaldytuvai 42 8 nepilni 2
Skalbimo mašinos 15 8 apie 7
Televizoriai 41 24 apie 10
Lengvieji automobiliai 31 4 apie 0,7

Iš to palyginimo matyti, Raud. Kinijos vadai yra atsar-
kad Sovietų Sąjunga minėtų gesni ir atviresni. Raud. Kini-
(žinoma ir daugelio kitų) buiti- jos užs. reik. ministras šiomis 
nų reikmenų gamyboj ypatingai dienomis pareiškė, kad R. Kini-
atsilikusi. Kada ir kaip sovietai 
gali Vakarus pavyti? Ir vis tik 
Chruščiovas nuolat kartoja gie- 
melę apie pasivijimą. čia jau

RELIGINĖS KŪRYBOS 
KONKURSAS

.Religines kūrybos varžybose- 
konkurse - konkurse dalyvauja 
dar tik du autoriai: 1) pateikė 
studiją “Marija Lietuviškoje 
Pasakoje” ir 2) “Dabarties Su
temose”.

Konkursiniams veikalams į- 
teikti paskutinė diena — rug
sėjo 1 d.

Veikalai turi būi originalūs, 
ne verstiniai, maždaug 100 — 
150 mašinėle rašytų puslapių.

Tema gali būti istorinė, biog
rafinė, dogmatinė, moralinė, vi
suomeninė ir kit., priimtina Ka
talikų Bažnyčios požiūriu.

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Birutės Pukelevičiūtės pre 
mijuoto veikalo “Aukso Žąsis” 
ištrauka bus atlikta Studentų 
Ateitininkų dramos vakaro me
tu. Vakaras įvyks Detroite, 
rugsėjo 8 d., šeštadienį, Ukrai- 
nian National Temple, 4655 
Martin.

— Dr. Viktoras Jasaitis, dir
bąs vienoje kompanijoje Louis- 
town, Idaho, tos kompanijos rei 
kalais važinėjo po Europą.

— Waterburio Putnamo se
selių rėmėjų skyrius surengė 
pas Vileišį gegužinę seselėms pa
remti. Piknikas, įvykęs rugp. 
18 d., gražiai pavyko ir davė 
gražaus pelno. Skyriaus valdy
ba turėjo šįmet jau antrą ge
rai pasisekusį parengimą. Pir
masis buvo Žemaitaičių sodyboj.

100 PROTESTANTŲ
KATALIKŲ BAŽNYČIOS 

SUVAŽIAVIME

Apie 100 vadovaujančių pro
testantų ir ortodoksų dalyvaus 
visuotiniame katalikų Bažnyčios 
suvažiavime Vatikane. Milijo
nai protestantų melsis už jo pa
sisekimą. Taip praneša žurnalas 
“Time” š. m. rugp. 24 d., nume
ry. Protestantų episkopalų vys
kupas Arthur Lichtenberger 
pasiuntė visoms JAV episkopa
lų parapijoms laišką, išreikšda
mas viltį, kad kiekviena parapi
ja ir misija skirs dažnas ir re- 
guliares maldas tuo laikotarpiu, 
kada vyks visuotinio katalikų 
Bažnyčios suvažiavimo posė
džiai.

Savo atstovus į katalikų Baž 
nyčios suvažiavimą nutarė siųs 
ti Pasaulio Presbiterionų sąjun
ga, anglikonai, Pasaulio Meto
distų taryba, Tarptautinė Krikš 
čioniškų Bažnyčių konvencija 
(“Kristaus Mokiniai”), kongre-

ba. Mes dar pridėjome Sovietų 
Sąjungos gamybos palyginimą, 
nors ir tik apytikriais skaičiais, 
nes jie remiasi 1961/2 metų vi
durkiu, tuo tarpu Fed. Vokieti
jos ir Vokietijos sovietinės zo
nos skaičiai palyginti su 1960 
metais.

Keturių buitinių gaminių ga
myba (skaitant 1,000 gyvento
jų) tuose trijuose kraštuose bu 
vo tokia:

ja buitinėje gamyboje Europą 
galėsianti pavyti tik už 50 me
tų! (E.)

Jury komisiją sudaro: prof. 
St. Yla, kun. J. Duoba ir kun. 
A. Nockūnas.

Varžybos įvyks, jei juose da
lyvaus trys autoriai su viduti
nio gerumo dalykiškai parašy
tais veikalais.

Konkursą pernai paskelbė 
Marijonų vadovybė, pavedė jį 
pravesti K. K. Laivo redakto
riui ir paskyrė už geriausią vei
kalą premiją 500 dol.

Veikalus siųskite: Kun. K. A. 
Matulaitis, MIC, 4545 W. 63rd 
St., Chicago 29, III.

Skyriui sėkmingai vadovauja 
Žemaitaitinė.

— Laimutei - Irenai (Mikuls- 
kytei) ir Algirdui Eitmanams, 
gyvenantiems 41 North York 
St., Paterson, N. J., rugpiūčio 
13 d., gimė sūnus, kuriam duo
tas Lino-Jono vardas.

KANADOJ
— Lietuvių evangelikų jauni

mo suvažiavimas įvyks rugsėjo 
1-3 d. prie Lake Simcoe, Or- 
chard Lodge, (apie 45 m. nuo 
Toronto). Programoje pamal
dos, paskaitos, diskusijos ir pa
rengimai. Pamaldas laikys dr. 
A. Jurėnas iš Bostono ir P. Di
lys iš Chicagos. Evangeliškas 
jaunimas Amerikoje ir Kanado
je kviečiamas dalyvauti. Regi
struotis pas Rūtą Bleizgytę, 12 
Rusholme Rd., Toronto 3, On-1 
tario. Tel. LE 4-4088.

gacionalistai, Pasaulinė Liutero 
nų federacija. Vokietijos Evan
gelikų bažnyčia savo atstovu 
paskyrė Heidelbergo universite
to mokslininką dr. E. Schlink. 
Pasaulio Bažnyčių taryba, posė
džiavusi Paryžiuje, paskyrė. at
stovu savo nuolatinio sekreto
riato Genevoje narį dr. L. Vi- 
scher. Gautomis iš Vatikano ži
niomis, į suvažiavimą vyksta 
Prancūzijos kalvinistų vienuo
lių vadovai: prioras Roger 
Schutz ir klebonas Max Thu- 
rian, o taipgi liuteronų biblinių 
studijų specialistas Oscar Cull- 
man.

SIUNTĖ RYTŲ BERLYNAN, 
NUĖJO KUBON

Viena rytų berlynietė, kuri 
Osnabruecko mieste (vakarų 
Vokietijoj) surado naują tėviš
kę, neseniai pasiuntė savo gi
minaičiams į rytų Berlyną siun
tinį su dovanomis. Praėjus ke
turioms savaitėms ir nesulau
kus pakvitavimo, kad giminės 
siuntinį yra gavę, o taip pat at
siklausus giminių ir gavusi nei
giamą atsakymą, ji kreipėsi į 
rytų Berlyno paštą, per kurį 
minėtasis siuntinys turėjo būti 
giminaičiams pristatytas. Paš
tas pranešė, kad siuntinys dar 
nėra gautas. Praslinkus dar de 
vynioms savaitėms atėjo laiš
kas iš Kubos. Vokiečių kalba 
buvo jai išreikšta padėka už 
“dovaną”, kurią ji pasiuntusi 
Kubos liaudžiai.

BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI

Įstodami j Liet. Knygos Klubą 
ir įmokėdami 5 dol. metinio mo
kesčio mes įgaliname per viene
rius metus pasirodyti kelioms 
naujoms gerai parinktoms liet. 
knygoms ir tuo pačiu uždirbame 
2.50 dol., nes knygų pasirinkome 
už 7.50. dol.

Lietuviškos Knygos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali 
būti visi, pasiuntę 5 dol. šiuo ad
resu :

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
KLUBAS

4545 W. 63rd St., Chicago 29, III.

kr.v
l




