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VO KIETI JOS-PR ANCŪZI JOS SĄJUNGĄ
400,000 vokiečių sveikino prancūzų prezidentą

BONNA. — Prancūzų prezi
dentas de Gaulle užvakar va
kare oficialiuose pietuose Bon
noje pasakęs paslaptingus žo
džius, kurie buvo kai kurių da
lyvių išaiškinti, kaip pasiūly
mas politinės Prancūzijos ir Vo 
kietijos sąjungos. “Formulės ir 
pasiūlymai pateikti tam tikslui, 
kad jie galėtų (Bendrosios Rin 
kos kraštai) suorganizuoti sa
vo politinį bendradarbiavimą”.

Šiltai sutiktas

BONNA. — Prancūzų prezi
dentas Charles de Gaulle užva
kar buvo iškilmingai ir šiltai 
sutiktas Vakarų Vokietijoje.

De Gaulle, 71 metų, išlipus iš 
lėktuvo vokiečių žemėje, buvo 
pagerbtas, kaip vienas iš naujo 
Prancūzijos - Vokietijos draugiš 
kūmo ir bendradarbiavimo žy
miųjų architektų; tai yra nepap 
rastas įvykis europiečių istori
joje.

Savo sveikinimo kalboje Bon 
nos aerodrome vokiečių prezi
dentas Heinrich Luebke padė
kojo Prancūzijos valstybės gal
vai de Gaulle dėl greito revizito. 
Luebke vizitavo Prancūziją pra
ėjusiais metais, o kancleris A- 
denaueris prieš du mėnesius. *

Luebke prancūzų prezidento 
vizitą pavadino “nepaprastu į- 
vykiu”, nes tai pirmas oficia

Naujausios žinios
— Prezidentas Kennedy va

kar pareiškė, jog šis kraštas 
dės pastangas sustabdyti Kubos 
agresiją prieš Amerikos tau
tas. Kennedy dar neturįs infor
macijų, kad Kuboje statomos 
sovietų bazės. Senatorius Ken
neth Keating teigia, kad Ku
boje yra mažiausiai 5,000 rusų 
kareivių.

— Sovietu Sąjunga vakar pa
reiškė, jog jos atstovas ir to
liau tęs su Jungtinėmis Ame
rikos Valstybėmis ir Britanija 
derybas Geneyoje dėl atominio 
nusiginklavimo.

— Prancūzų prezidentas de 
Gaulle ir kancleris Adenaueris 
vakar Bonnoje kalbėjosi dvi va
landas. Pasikalbėjimų tema: 
prancūzų ir vokiečių sąjunga ir 
Berlynas, "

— Du Rytų Vokietijos jau
nuoliai vakar sunkvežimiu pa
bėgo į Vakarus: pravažiavo dvi 
užtvaras, peršoko mūrą ir nu
plaukė į laisvę. Rytų Berlyno 
sargybiniai vakar prie pasienio 
nušovė senyvą vyrą.

— Trys japonai studentai bu
vo nuvykę į Maskvą “pagilinti 
mokslo”. Tie trys jaunuoliai grį 
žo į Tokio, japonų sostinę. Ir 
štai ką jie pasakoja: policija 
juos buvo pakerusi Raudonojo
je aikštėje Maskvoje; jų kojos

KALENDORIUS
Rugsėjo 6 d.: šv. Eleuterijus, 

šv. Zakarijus, Vaišvila, Varmo- 
nė.

Rugsėjo 7 d.: šv. Regina, Bar 
tis, Rėdą, Tugaudė.

ORAS
'Oro biuras praneša; Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
— daugiausiai saulėta, apie 70 
laipsnių; rytoj — dalinai apsi
niaukę, truputį šilčiau.

Saulė teka 6:20, leidžias 7:19.

lus Prancūzijos galvos vizitas 
Vakarų Vokietijoje.

Atvežė draugiškumą

De Gaulle atsakė, jog jis at
vežęs vokiečių tautos draugiš
kumą toje istorinėje valandoje, 
kai Vokietijai, dabar laisvojo 
pasaulio priekinei saugai (avan
gardui), yra grasoma.

Aerodrome taipgi buvo kanc
leris Adenaueris, užsienio rei
kalų ministeris dr. G. Schrode- 
ris, kiti vyriausybės ir parlamen 
to atstovai, ir diplomatai.

De Gaullį lydi jo žmona Ivon 
ne de Gaulle, jo sūnus laivyno 
kapitonas Philippe de Gaulle, 
ir prancūzų užsienio reikalų mi 
nisteris Maurice de Murville.

De Gaulle įlipo į atvirą auto
mobilį ir stovėjo šalia Luebkės 
beveik 32 mylių kelyje, važiuo
jant iš aerodromo į prancūzų 
ambasadoriaus rezidenciją, mo
sikuodamas rankomis į žmones, 
stovinčius pakelėse.

Per 400,000 asmenų, įskaitant 
tūkstančius mokinių, sveikino 
su prancūzų vėliavomis prancū
zus svečius.

Tarp plakatų Bonnoje matė
si buvusios vokiečių provincijos 
už Oderio - Neisės linijos Len
kijoje.

Keturi tūkstančiai policininkų 
saugojo prancūzų prezidentą.

buvo iškeltos aukštyn, o galvos 
nuleistos žemyn. Kodėl juos taip 
žiauriai baudė? Mat, jie protes
tavo Maskvoje prieš Sovietų a- 
tominius bandymus. Gal būt, šis 
pasielgimas iškrapštys iš jų gal 
vų komunizmo idėjas.

— Sumušti sukilėliai alžirie- 
čiai pasirašė paliaubas su Al
žirijos vicepremjeru Ben Bella. 
Tačiau kovos dar tebevykstan- 
čios netoli Alžiro, alžiriečių sos
tinės.

— Valstybės sekret. Rusk, 
gynybos sekretorius McNama- 
ra ir žvalgybos pareigūnai ta
rėsi Kubos reeikalais. Mat, į Ku 
bą vis daugiau atsiunčiama ru
sų “technikų” ir ginklų.

— Valstybės sekr. Rusk va
kar pasikvietė Lotynų Ameri
kos valstybių ambasadorius, no 
rėdamas sužinoti kas reikėtų 
daryti su Kuba, rusams ginkluo 
jant ją ir ten jiems stiprinantis 
kariniai.

— JAV vidaus reikalų sekre
torius Udall vakar buvo nuvy
kęs pas diktatorių Chruščiovą, 
kuris dabar atostogauja prie 
Juodųjų jūrų.

Iraniečių ministeris pirmininkas Alam (dešinėje) kalbasi su kai 
kuriais nukentėjusiais žemės drebėjimo Irane metu, belankyda
mas nuniokotas sritis. (UPI)

Pačioje Bonnoje mažiau žmonių 
sutiko de Gaullį nei neseniai be
silankantį buvusį prezidentą Ei 
senhowerį.

Paklaustas vokietis, kodėl jie 
iškilmingiau sutiko Eisenhowerį 
nei de Gaulle, jis atsakė:

— Vokietija laiko Ameriką 
savo gynėja.

Edward J. McCormack 
dėkoja Massachusetts 

lietuviams
BOSTON, Mass. — Prieš ke

letą savaičių “Draug'as” buvo 
parašęs vieną kitą palankų žodį 
apie Massachusetts kandidatą 
į senatorius ,dabartinį Valsty
bės gynėją ir Atstovų Rūmų 
pirmininko sūnėną Edward J. 
McCormack, Jr.

Mūsų bendradarbių pastango
mis, vedamasis buvo išverstas 
ir persiųstas į Bostoną. Gauta
me atsakyme McCormack pra
šo perduoti nuoširdžią padėką 
Mass. lietuviams už puikią pa
galbą ir pasitikėjimą jo rinki
minės kampanijos metu. Taip 
pat giliai jisai įvertino ir gerus 
žodžius, pasakytus apie jo žmo
ną lietuvaitę Emiliją.

“Ačiū labai!” — pasakė Mc 
Cormick lietuviškai, susitikęs 
mūsų bendradarbį.

Ni ke-Ą iax sviediniai
nusiusti Japonijai

TOKIO. — Pirmoji iš Jung- 
tinių Amerikos Valstybių prieš 
lėktuvinių sviedinių Nike-Ajax 
siunta, skirta Japonijos kari
nėms jėgoms, gauta Yokohamo- 
je. 93 sviediniai ir jų iššovėjai 
bus paskirstyti keturiose bazė
se aplink Tokio miestą.

Apsunkina keliones 
į užsienį

BERLYNAS. — Rytų Vokie
tijos gyventojams dar labiau 
apsunkintos galimybės išvykti 
į kitus rytų bloko kraštus.

Rytinės Vokietijos piliečiams, 
vykstant į Sovietų Sąjungą ir 
Čekoslovakiją tebus galima ap
lankyti tik pirmojo laipsnio gi
mines.

Panašūs suvaržymai keliau
jant ir į kitus satelitinius kraš
tus. Daugiau nebus galima Ry
tų Vokietijos turistams lankyti 
šių kraštų: Albanijos, Austri- 

" jos, Egipto, Indijos, Jugoslavi
jos, raud. Kinijos, Suomijos ir 
Švedijos. Ligi 1961 metų rudens 
turistų kelionės į minėtus kraš 
tus dar buvo galimos.

— Turkijoje ir Sovietų Ar
mėnijoje užvakar žemė drebė
jo; yra žuvusių ir sužeistų.

V-2 skrido — Jungtinės Amerikos Valstybės, atsakydamos į So
vietų Sąjungos kaltinimą, pareiškė, jog U-2 (kaip parodytas vir
šuje) galėjo netyčia pažeisti Sovietų oro erdvę, skrisdamas ne
paprastoje aukštumoje. Oro erdvės pažeidimas galėjęs įvykti 
Sachalino srityje šiaurės Pacifike (žiūrėk į žemėlapį). (UPI)

Tarptautinės parodos atidarytos 
Ryty ir Vakaru Vokietijoje

Didžiausia Rytų-Vakarų prekyvietė

FRANKFURTAS, Vokietija.
— Konkurencinės tarptautinės 
parodos rugsėjo 2 dieną atida
rytos Rytų ir Vakarų Vokieti
joje.

Rytuose daugiau kaip 6,500 
eksponatų iš penkiasdešimt vals 
tybių dalyvauja Leipzige plačiai 
vartojamų reikmenų parodoje. 
Tai esanti įžanga į Sovietų Są
jungos pasiūlytą pasaulinę pre
kybos konferenciją.

Frankfurto reikmenų parodo
je esą 2,500 įmonių (koncernų) 
iš dvidešimt aštuonių kraštų, 
įskaitant kelis iš anapus Gele
žinės uždangos.

I Nors Vakarų Vokietija pra
šė boikotuoti, bet daugiausia 
vakariečių eksponentų į tradi
cinę Leipzigo parodą atvyko iš ;
Vakarų Vokietijos. Prancūzų,
britų ir belgų kompanijos pa
kluso prašymui.

Rytų vokiečių komunistų pa
reigūnai pareiškė, jog jie nori 
padaryti 700,000,000 ($280,000, 
000) rytų markių vertės biznį

i

Jungtinės Tautos. — Besiren
giant Jungtinių Tautų 17-jai se
sijai, kuri prasideda rugsėjo 18 
d., Jungtinių Tautų gen. sekre
toriaus pareigas einąs burmie- 
tis U Thant jau paskelbė tos 
organizacijos metinės veiklos 
(1961 m. birželio 16 iki 1962 m. 
birželio 15) apyskaitą, kurios 
įvedamajame žodyje pilna ne 
tik minorinių tonų, bet ir nepa
laužiamo tikėjimo Jungt. Tautų 
ateitimi.

Įvedamąjį žodį rašo pats gen. 
sekretorius ir jau pirmajame 
sakinyje teigia, kad J. Tautų 
gyvenime apžvelgiamieji metai 
buvo kritiški. Į tą sąvoką įeina 
gen. sekretoriaus Dago Ham-

su Vakarais parodoje, didžiau
sioje Rytų - Vakarų prekyvietė
je.

Argentina uždaro 
komunistų valstybėse 

savo pasiuntinybes
BUENOS AIRES, Argentina. 

— Argentina uždarys savo pa
siuntinybes Europoje komunis
tinių valstybių sostinėse, nes no 
rimą sutaupyti pinigų. Ateityje 
Argentinos ambasadorius Mas
kvoje taipgi veiks kaip ministe
ris Bulgarijoje, Čekoslovakijoje, 
Lenkijoje ir Rumunijoje.

Indai apšaudė Kinijos
sargybinius

TOKIO. — Peipingo radijas 
užvakar paskelbė, kad Indijos 
kareiviai apšaudė kinų sargy
binius praėjusį sekmadienį pa
lei Chip Chap upę Himalajų 
pasienyje. Raudonosios Kinijos 
sargybiniai pasitraukė, indams 
pradėjus smarkiai šaudyti.

KRIZĖ IR VILTYS
O. LABANAUSKAITĖ,

mūsų korespondentė Jungtinėse Tautose

marskjoldo žuvimas, Kongo pro 
blemos susipainiojimas, ryšium 
su pacifikacijos misija Konge 
ir Izraelio pasieniuose atsira
dusi finansinė krizė ir vis didė
jantis nepasitikėjimas J. Tauto
mis kaip taikos saugotoju ir 
saugumo užtikrintoju.

Painiava Konge

Perėmęs gen. sekretoriaus pa 
reigas po Dago Hammarskjol
do žuvimo, U Thant pirmiau
siai susidūrė su labai susipai
niojusia padėtimi Konge ir dau
giausiai, atrodo, tam reikalui 
yra skyręs dėmesio. Iš maždaug 
vieno mėnesio senumo jo svar
baus pranešimo (jis jau buvo

MARINERII NAUJAME KELYJE
Mokslininkai dirbo ištisas dienas įstatyti "erdvių laivą" 

į tikrąjį kelią

PASADENA, Cal. — Jungti
nių Amerikos Valstybių raketa 
Mariner II vakar pašoko link 
Veneros, įstačius ją į naują ke
lią. Pasak mokslininkų pareiš
kimo, Mariner II bus 9,000 my
lių nuo paslaptingos planetos.

Kelio pakeitimas įvykdytas 
užvakar nuostabiame manevre 
1,500,000 mylių nuotolyje nuo 
žemės.

447 svarų “erdvės laivas” tu
ri įtaisus, kurie, gal būt, pasa
kys ar yra gyvybė Veneroje.

Dvylikos pėdų “erdvės lai
vas” paleistas rugpiūčio 25 die
ną iš Cape Canaveral, Fla. Pra
džioje Mariner II buvo 223,000 
mylių iš kelio. Mokslininkai 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
erdvės įstaigos laboratorijoje 
Pasadenoje ištisas dienas dirbo 
atitaisyti klaidą. Užvakar ra-

TRUMPAI IŠ VISUR
— Britanija vakar atmetė pas 

kutinį šnipo dr. Roberto A. Sob 
leno prašymą pasilikti Anglijoje 
ir įsakė važiuoti į Jungtines A- 
merikos Valstybes, kur jis nu
teistas iki gyvos galvos dėl šni
pinėjimo Sovietų naudai. įSo’h- 
len, gal būt, šiandien bus grą
žintas į Ameriką.

— JAV viceprezidentas John 
son atvyko į Romą. Vakar jis 
pietavo pas italų prezidentą Sęg 
ni. JAV viceprezidentas vakar 
tarėsi su premjeru Fanfani ir 
kitais italų pareigūnais. Italų 
spauda tik keliomis eilutėmis 
pranešė apie jo atvykimą į Ro
mą.

— Meksikos prezidentas A- 
dolfo Lopez Mateos vizituos In
diją spalio 7-10 d.d.

— Saudi Arabijos karalius 
Saud ir jo princas Faisal vizi
tuos Jordaną, bet dar nepraneš 
ta, kada bus pradėtas jų vizi
tas.

— Robert M. Morgenthau šią 
savaitę pasitrauks iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių gynėjo pa
reigų ir kandidatuos į New Yor 
ko gubernatorius. Jis yra pieti- 

: nės New Yorko apylinkės Vals
tybės gynėjas. 42 metų Bronx 
gyventojas, buvusio Iždo sekre
toriaus Henry Morgenthau jr. 
sūnus, tikisi, jog jį nominuos 
demokratai.

“Drauge” atpasakotas) aiškė
ja, kad U Thant yra apsipratęs 
su nuomone, jog Kongo proble 
mos širdis yra Katangos pro
vincijos atsiskyrimas. Šiame gi 
rašte jis tą savo mintį praple
čia, sakydamas, kad Katangos 
atsiskyrimas nuo Kongo yra fi
nansinė problema, o ši pastaro
ji esanti didžiųjų kasyklų bend
rovių problema.

Tuo reikalu galutinio žodžio 
gal dar ilgai teks laukti, tačiau 
tokio svarbaus pareigūno nuo
monę svarbu žinoti, ypač atsi
menant, kad jis yra sudaręs pla 
ną Katangos nusistatymui pa
laužti. Toks precedentas J. Tau 
tų istorijoje yra naujas. U

ketai pasisekė duoti naują kryp 
tį. Mariner II, skriesdamas link 
Veneros 6,687 mylias per va
landą, siunčia informacijų že
mėn.

“Viskas veikia kaip buvo nu
statyta”, — pareiškė spaudos 
konferencijoje Mariner projek
to vedėjas Jack James.

— JAV žemės ūkio sekreto
rius Freemau vakar pareiškė, 
kad Amerika duos Jungtinių 
Tautų pasauliniam maisto pla
nui 50 milijonų dolerių maistu 
ir valiuta.

— Indonezijos parlamentas 
visais balsais patvirtino olandų 
ir indonezų susitarimą pervesti 
Naujosios Gvinėjos valdymą In
donezijai 1963 metų gegužės 
1 d. N. Gvinėją laikinai valdys 
Jungtinės Tautos.

— Naujosios Zelandijos mi- 
nisteris pirmininkas Keith J. 
Holycake išvyko į bendruome
nės (commonwealth) ministerių 
konferenciją, kuri bus pradėta 
Londone rugsėjo 10 d. Bendruo 
menės vadai svarstys britų pla 
nūs įsijungti į Europos Ekono
minę Bendruomenę (Bendrąją 
Rinką).

— Indija užvakar protestavo 
Pakistanui, jog jis sąmoningai 
lėktuvais pažeidžia indų oro erd 
vę virš Tripura, rytinėje kraš
to daly jė.

»

Thant ir šiame rašte tvirtina, 
kad padėtis Konge turi labai 
greit' pagerėti (žinoma, jo no
rima kryptimi), nes kitaip ne 
tik nukentėsiąs J. Tautų geras 
vardas, bet sumažėsiąs ir jų 
naudingumas.

Finansinė krizė

Daugiau kaip metai J. Tautos 
yra finansiniuose sunkumuose, 
nes pacifikacijos misija Konge 
ir Izraelio pasieniuose per sa
vaitę suėda milionus dolerių. 
Nors visus reikalingus pinigus 
turi sudėti nariai — valstybės, 
tačiau eilė valstybių atsisakė 
duoti pinigų pacifikacijos misi
jai Konge ir kitur pravesti, nors 
kvotos buvo paskirtos gen. a- 
samblėjos nutarimais.

Paskutinioji sesija įgaliojo 
gen. sekretorių padaryti tuo rei 
kalu du žygius — atsiklausti 
Tarptautinio Tribunolo nuomo
nės dėl tokio narių elgesio tei
sėtumo ir užtraukti 200 mil. 
dol. paskolą, per 1962-63 m. tai 
sumai išparduodant tam tikslui 
pagamintus bonus. Tarptautinis 
Tribunolas š. m. liepos 20 d. 
pareiškė (buvo ir mažumos ki
ta nuomonė), kad, einant J. Tau 
tų charta, toks narių elgesys 
yra neteisėtas. Tik ateinančiais 
metais, ypač gen. asamblėjos 
sesijoje, išaiškės, kiek toji tri
bunolo nuomonė atneš pinigų į 
J. Tautų kasą.

Išleistų bonų pardavimas ik
šiol irgi nėra sėkmingas, nes 
iki kalbomos apyskaitos pas
kelbimo bonų buvo nupirkusios 
tik 18 valstybių už 27,3 mil. 
dol. Pažadų pirkti bonus yra 
už maždaug 72 mil. dol. U 
Thant įspėja, kad ir šio reikalo 
nesutvarkymas skubos keliu 
Jungt. Tautoms į sveikatą neiš
eis.

(Nukelta į 6 psl.)
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Sendraugių stovykloje diskusijos po dr. V. Vardžio paskaitos. 
Kalba inž. J. Rygėlis. (Inž. D. Bielskaus nuotrauka)Iš visų Amerikos kampų, net 2) Keliantis žmonėms iš tau-

įr iš Europos suvažiavom visi tinės bendruomenės, burtis vėl -----------------------------------------------------------------------------------------
Dainavom Chicaga nešė dalyvių į naujas tautines bendruome-
gausumu. Susirinkom visi: su- nes. Statyt bažnyčias, mokyk- Kas važiavo namo, bet daugu- ko j Clevelando orkestro vasari, 
augę, subrendę ir po gyvenimo las, sales... ma ^ar nusikraustė už Spyglio nį koncertą. Žada ir daugiau pa
našta suvargę. Čia — Dainavoj Trečiadienis. — Dr. J. Gri- ir ten ilsėjosi, maudėsi ir už- daryti iškylų.
susitikus seniai matytus veidus, niaus paskaita: “Maironio reikš kandžiavo.
pamatai, kokį glėbį metų ir mė Lietuvai”. Maironį gerbia Stovyklos metu užmiršom 
pats ant savęs užmėtei. Didelė net ir komunistai. Dažnai rašė tuos nelygumus, kurie yra da- 
Dievo duota dovana — žodis eilėraščius ne iš malonumo, bet bartiniam gyvenime. Užmiršom, 
vėl visus nukelia praeitin, ir, iš pareigos. Jautė pareigą pamo kad vieni turi laimės dirbti sa

kyti žmones. Jis buvo tik poe- vo srityje, o kiti turi kastis per į rengiamame vakare šeštadienį, 
tas, bet ne nacionalistas. į gyvenimą, lyg būtų merksiu ir rugsėjo 8 dieną, 7:30 vakare

Prie ežero dr. Grinių apspito nebaigę. Visi jautėsi gerai, sma Ukrainian National Temple, 
smalsuoliai, norėdami sužinoti giai. Tik, gal būt, tikrai vaka- 4655 Martin, Detroit Mich. Pro- 

rais nereikėtų ilgesnių praneši- gramoje bus atlikta Birutės 
mų, o tik duoti sparnus menui. ; Pūkelevičiūtės veikalo “Aukso 

Iš 52 savaičių vieną savaitę tŽąsies’’ ištrauka; kalbės Pau- 
pabėgti į Dainavą labai malo- liūs Jurkus; vakaras bus už- 
nu. J. M. i baigtas šokiais.

rodos, raukšlės, žili plaukai iš
nyksta ir tik matai žibančias, 
maloniais prisiminimais užlie
tas akis. Dabartinis — tik mig
lotas prisiminimas, o realybė Europos nuotaikas, Vasario 16- 
čia — Dainava. tąją gimnaziją ir kt.

Sekmadienį pradedam stovy- Vakare vietoj pranešimo—
klauti. Ant salės durų iškabin
ta darbotvarkė: kas bus rytoj, 
kieno paskaita ir kitos detalės. 
Pirma diena skirta susipažini
mui bei pažinčių atnaujinimui.

Pirmadienį pradedam jau tik
rai stovyklauti. Po 8 vai. šv.

laužas.
Ketvirtadienis, — Kudžmos 

paskaita pasidalinus su J. Ry- 
geliu: “Mūsų vaikai šiandien ir 
rytoj”. Kudžma: Vaiko vysty
mosi stadijos. 3—4 savaites kū
dikis taikosi. Vėliau plečia aki-

mišių pusryčiai, po jų trumpa ratį. Iki 3—4 metų gerokai pra- 
pertrauka ir tada renkamės plečiamas jo pasaulis — kalba, 
klausyti dr. Vardžio paskaitos: Gerai tuo laikotarpiu mokyti 
“Profesija ir lietuviškasis gyve- lietuvių kalbos.
nimas”. Paskaitininkas nušvie- Mokyklinio amžiaus jau rei- 
čia sunkumus profesionalo Ame kalauja šiek tiek laisvės, 
rikoje. Jam neįmanoma peri Jaunuolio stadija 13—21 m. 
daug laiko skirti lietuviškam ; Nuo šio laikotarpio laibai daug

G. D.

VAKARAS DETROITE

Studentai ateitininkai kviečia 
visus ateitininkus dalyvauti jų

Nauja “Ateitis' ATEITININKAI J ŠILUVOS 

ŠVENTĘ- -

Amerikos L. R. K. Pederaci-
: Prieš mane gražiai rudenio 

spalvomis pasipuošusi 1962 m. 
rugsėjo mėn. “Ateitis”. Tai pir- įjps Centro Valdyba kviečia vi- 
masis naujo redakcinio kolekty- 'sas katalikų organizacijas švęs- 
vo, vadovaujamo Petro Kauf- ti Šiluvos Marijos šventę. Chi- 
mario, redaguotas numeris. Šio cagoje Šiluvos Marijos iškilmės 
numerio turinys labai įvairus. įvyksta š. m. rūgs. 9 d. Visos 
Redakcija kreipiasi į skaitytoją organizacijos su vėliavomis ren 
prašydama padėti jai savo kū- kasi atein. sekmadienį į Mari- 
ryba bei kritika. Auksė Liulevi- joą aukšt. mokyklos aikštę 3:30

gyvenimui, nes turi rūpintis sa- kas pareina — audros vėliau ap čiūtė (Asmeniška studento at- vai. p. p., iš kur visų eisena
vo gyvenimu kaip profesiona- rimsta, bet pažiūros, ateities sakomybė) nagrinėja studento vyks į Gimimo šv. P. Marijos
las, užimąs tam tikrą vietą ir planai pasilieka. Po to jau sun- vaidmenį bažnyčioje. Dailusis bažnyčią.
Amerikos visuomenėje. ku įdiegti tėvynės meilę. žodis kuriamas Lėonidos Pauly- Ateitininkai sendraugiai, stu-
• Lietuviškąją visuomenę su- Kūdikiui nereikią didėlių mo- tės .(Rankos) ir Romo Saka- (jentaį įr moksleiviai su savo
skirstė i 3-ris grupes: įtinos meilės demonstracijų, bet dojskio (Erdvės amžinybėje), vėliavomis dalyvauja šventėje

IRe .Tono Šoliūno eilėraščio ran- • .,__ i_ _ j -»/r„1) Idealistai — optimistai, i vaikas turi jausti, kad juo rūpi- Į Be Jono Šoliūno eilėraščio ran 
kurie gyvena tik laiką stumdą- namasi. Jaunuolis turi jaust ši- damę jaunųjų pirmuosius ban- 
mi ir laukia dienos grįžt į Lie- limą, bėt ne per daug. Šeima
tuvą. j tūri būti neišsklaidyta.

2) Pesimistai’— įsitikinę, kadį j. Rygeįio žodis; juo didesnis
ateiviai išnyks ir nėra prasmės j vaikas juo daugiau laiko pralei- 
priešintis. ! džia su draugais. Išsirenka va-

3) Bando suderinti anas abi dovus iš savo tarpo. Literatūra 
grupes, kas, anot paskaitininko, tik padeda auklėjimui. Lietuvių
beveik neįmanoma.

Po paskaitos buvo karštos
diskusijos ir, atrodo, kad daug 
kas nesutiko jau ėit į “laidotu
ves

literatūrųj vaikams per ilgi sa
kiniai ir per įmantrūs, kad ir 
gražūs žodžiai. Vaikus nubaido 
nuo skaitymo.

Vakare jaunųjų — mažųjų 
pasirodymas.

Pelnktadienis. — Dr. A. Su
žiedėlio paskaita: “Mėgėjai lie-

Po pietų kraustėmės iš Spyg
lio', kur atsargiai pradėjom ru
dinti savo “griešnus” kūnus.

Vėl skambalas — renkamės tuviškame gyvenime”.
salėn išklausyti dr. Griniaus 
pranešimo: žinios iš dabartinės 
Lietuvos, gautos tiesioginiais ir 
netiesioginiais keliais.

Antradienis. J. Šoliūno pas
kaita: “Tarp fabriko, universi
teto ir parapijos”.

Išeiviai yra 2-jų rūšių: sava
noriai ir prievartos. Pirmieji 
ėjo, ieškodami geresnio gyveni
mo, nebijojo vargo. Troško duo
nos ir ramybės. Rūpinosi indi-

Jei dediesi tuo kuo neesi, tai 
vadiniesi bereikšmiu vardu. Tei 
singa kritika yra krikščioniška. 
Yra labai daug ekspertuojančių 
kritikų. Gera kritika duoda 
progos darbą patobulinti. Yra 
gyvenime per daug mėgėjišku-

dymus. Vytenis (Per prizmę) į- 
domiai atkreipia mūsų -dėmesį 
į kai kurias aktualijas. Rimvy
das šliažas spaudos apžvalgoje 
duoda iš “Stimmen der Zeit” 
straipsnio santrauką apie inkvi
ziciją, o iš “Hochland” — apie 
kunigų darbininkų veiklą Pran
cūzijoje.
Įdomus Jono šoliūno straipsnis 
(Paminklai, kurie juoktųsi). 
Pristatomas gausus būrys pa
siekusiųjų mokslo laipsnius: 
trys daktarai (visi chemijos), 
viena magistro (chemijos), visa 
eilė bakalauro, nemažas būrys 
gimnaziją baigusių. Gausiai 
iliustruoti stovyklų aprašymai: 
Los Angeles jaunių ateitininkų

ir atvyksta 3:30 vai. p. p. į Ma
ria aukšt. mokyklos aikštę.

ALUMNŲ DIENA

Rugsėjo 2 d; atsilankė ateiti
ninkų studentų stovykloje daug 
alumnų, kurie parodė, kad dar 
jauni širdyje sužaisdami tinkli
nį prieš stovyklautojus. Rim
tesniu atžvilgiu, alumnai davė 
simpoziumą. Kalbėjo apie savo 
darbus ir kokias problemas tu
rėjo nugalėti. Viena geraširdė 
moteris padovanojo du tortus 
ir po parkerį tiems stovyklau
tojams ir svečiams, kurie šiais 
metais yra įsigiję laipsnį. Vaka
rinę programą išpildė Clevelan
do draugovė su savo tikrai bu-, 
moristine operete. Buvo šokiai,

stovykla kalnuose, Kanados kurių metu Chicagos mergaičių 
MAS stovykla, jaunučių stovyk- sekstetas padainavo šokiams 
la Dainavoje. pritaikytas dainas. O. V.

Knygų skyriuje randame pa0alba “Ateičiai"mo. Tik tas žmogus gali pasiek- _ . .
ti ko nors, kuris dirba tai, ką aPie Sreit% skaitymą.
jis geriausiai sugeba. Diskusi- Visa. ellė korespondencijų apie , Atsiliepdamas į kvietimą pa
jos buvo tikrai aktyvios. ateitininkų veiklą plačiajame sjsaį.yt-į; įg kur gauti lėšų “Atei

Vakare buvo kun. A. Bačkio i P^Jyje. Vox populi skyriuje
vidų patogumais ne bendruome- pranešimas: apie “Jaunimo nuo jvisa eUė idomiU laiškų redakci
nės. itaikas Prancūzijoje”. Į M’ ^numeris yra gražus ir

Antrieji — fiziniai nepasiruo-1 šeštadienis. — Dr. Vyganto tvirtas žingsnis naujos redakci- 
šę. Ieško laisvės. Pirmieji šiam I paskaita: “Katalikai Amerikos

leisti, turėčiau keletą pa
siūlymų :

kraštui dėkingi. Antrieji jaučia- į gyvenime”.
si pažeminti, nereikalingi, todėl Amerikoj dabar yra 42 mili-

jos. Linkime ištverti ir vis to
bulinti mūsų mielą “Ateitį”.

O. N-S
j4 kritikuoja — neigia.

Laikui bėgant žaizdos gyja ir
antrieji pradeda pastoviau įsi
kurti. Fizinės aplinkos verčiami

jonai katalikų. 54,600 kunigų, 
537 seminarijos, 275 vienuoli
jos, 17,000 parapijų, 212 vysku
pų, 5 kardinolai. Amerika yra

CLEVELANDO DRAUGOVĖS 
VALDYBA

ir vidujinės jėgos netekdami 3-čias kraštas pasaulyje katali-

1) Lituanus žurnalui patys 
studentai renka aukas. Ar ne
galėtų studentai ateitininkai 
ateiti talkon “Ateities” admi
nistracijai ir padėti išrinkti iš 
prenumeratorių skolininkų sko
las? Didesnėse kolonijose turė
tų būti sudarytos at-kų grupės, 
kurios galėtų aplankyti skoli-

antrieji ateiviai darosi panašūs 
pirmiesiems. Kasdieninė aplin
ka negali Ibūti ignoruojama, ją 
tinkamai įvertindami galime sa 
vo egzistenciją pratęsti. Proble
mos išsprendimas nėra grįži
mas į praeitį, bet mokėjimas 
pakreipti aplinkoje save taip 
kaip galime.

kų skaičiumi. Išleidžiama 500 
grynai religinių leidinių.

Amerikoj gali kilti antikleri
kalizmo banga. Bažnyčioj labai ’ 
stipriai jaučiasi antiintelektua-1 
linis momentas.. Tikėjimas yra 
įdėtas į saugumo rėmus. Kata
likai Amerikoj yra tam, kad

Clevelando studentai ateiti
ninkai neseniai išsirinko naują ninkus net namuose, 
draugovės valdybą, į kurią į-
ėjo: K. Lariiauskas — pirm., J.
Gąiliušytė —• vieepirm., G. De
gutytė — sekretorė, A. Malė- 
nas — ižd. ir V. Kasperavičius 
— socialinių reikalų vedėjas.

2) Sendraugiai prenumerato
riai, kurie negrąžina skolos ir 
net neatsako į laiškus, turėtų 
būti skelbiami spaudoje. Neap
simokėjusiam prenumeratoriui 
žurnalas neturėtų būti siuntinė-

duotų jai prasmę — pastatytų 
Padėtis ne šviesi, bet nepa, idealus, gėrį. 

beviltiška. i Po to galėjome pasilinksmin-
1) Kiek galima stipriau įsi- ti prie plokštelių muzikos, 

kibti į esamas pozicijas: įsigy- Sekmadieni iškilmingais pūs
ti nuosavybes, sales ir t. t. ryčiais buvo uždaryta stovykla.

Vasaros metu daugumas stu- j jamas ilgiau, kaip pusmetį (Da- 
dentų dirba, kiti išvažiuoja į i bar, saka, esą neapsimokėjusių 
stovyklas bei kitas vasarvietes, I net už kelis metus). Visi sąži- 
tad studentų veikla šiuo metu jningi prenumeratoriai ir auko- 
trūputį sumažėja. Tačiau ir tuo j tojai žurnalą remia ne tam, kad 
metu pavyksta padaryti bendrų jis būtų veltui siuntinėjamas ap 
iškylų, pav. organizuotai nuvy- sileidėliams bei egoistams. Ko-

dėl mes turėtume dengti orga
nizacijos • išnaudotojus ?

3) Žurnalas turi būti 'leidžia
mas toks, kokį išgalime. Jeigu 
nėra lėšų, reikia atsisakyti pra 
bangos, pvz. tokių per visą pus
lapį vadinamų illiustracijų (ko
kio seno namo Brooklyne).

L. Dambriūnas

Skyriaus Redakcija labai dė
kinga prof. L. Dambriūnui už 
atsiliepimą. Laukiama ir dau
giau.

^Dninfl«aflg
TV-RAOI3AI -3UOST. REKORDERIAI

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖ, 
ANTENOS - BATERIOOS - LEMPŲTŽS 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam žemiausios kainos ir garantija

13321 S, Halsted St,- CLIFFSIDE4-5665

« P. ŠILEIKIS, 0. P.
®3i Orthopedas. Protezistas.

Aparatai-Protezai. Med. ban-
* dažai. Spec. pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t.t.
Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1 662 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad ir šeštad,

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Ofiso telefonas: PR 8-3229.
Rez. telef. VVAIbrook 5-507(1

Rez. HF, 6-1070.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA TR MOTERŲ EIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical Building), tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti MI 3-0001.

Ofisas: 3148 W ės t 63rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid,: 3241 West 6«th Place 
Tel.: REpublic 7-7868

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 6 3-čios ir California 

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti. 
Ofiso telef. 476-4042

_______Rez. AVAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 
\ Tel. 695-0533 Elgin

425 No. Liberty Street, 
Rcute 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. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 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, Namij PR 8-0960

DR. E. DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenne

(Prie California Ave.)

Rez. GI 8-0873

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

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

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybe akušerija ir moterų Ilgo 
2454 VVest 71st Street 

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

šeštad. 1-4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vak. vak.,
! šeštad. nuo 10 iki 12 valandos.
Trečiad. lr kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso lr rez. WA 5-2017
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5 • Redakcija straipsnius tal-
E so savo nuožiūra. Nesunau- 
£ dotų straipsnių nesaugo, juos 
S grąžina tik iš anksto susita- 
~ rus. Redakcija už skelbimų
— turini neatsako. Skelbimų
— kainos prisiunčiamos, gavus 
S prašymus.

• Redakcija dirba kasdien g 
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• Administracija dirba kas- 5 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- | 
niais — 8:30 — 12:00.
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Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų - rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS

2656 West 63 Street
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 Iki
4:80; antr. lr penkt. nuo 4 iki 8;
šešt. nuo 1 kl 4 vai

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 So. Kedzie Avenne 
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REpublic 7-229ft.

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p; p. Ir G i
Iki s vai Trečiad ir fte&t. uždaryta

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

kei<jJa stiklus ir renius
4455 S. California Ave., YA 7-7381 
VAL.: 10 ryto iki 8 vak., trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. Iki 2 p p

Telefonas: GRovehill 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. Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR. 9.(1730

Dr. W. Ross Dr. L. Seibufis
Inkstų, pūslės lr šlapumo taku 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. VVestern Ave telGR 6-0091; 392 E. 159th S£ Harvey, 
Iii., tel. EDison 3-4383; 30 N Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6^7764 

Valandos pagal susitarimą

Ofiso lr buto tel. OLympie 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49tb Court, Cicero
Kasdien 10-12 ir 4-7. Treč. ir šeš-
tad. tik 10-12. DR. ALDONA ŠIMKUS

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 
PRITAIKO AKINIUS

6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 1554S S. Cicero. Oak Forest, III.

Telef. FU 5-2020.
Valandos' pagal susitarimą Jeigu

neatsiliepia ękambinti TE 9-1071. .

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. DR. J. J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas 4255 VV. 63rd Street

Ofiso tel. RFIianoe 5-4410
Rez. tel. GRovehill 0-0617 

Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m
Penkt. tik 1—3 p. p. • 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį

Tel. Ofiso ir buto OLympie 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. I5th Street, Cicero
kasdien^ 1- 3 vai. ir 6—8 vaL vak., 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. VVAIbrook 5-300-

DR. P. STRIMAITIS
gydytojas ir chirurgas 

4644 So. Ashland Avenne 
Bendra praktika ir specialiai

Chirurgija
valandos kiekvieną dieną 2__ 4 ir

Vak- Trečiadieniais lr sek- 
mndieniais uždaryta, priimama pa
gal susdarimą. šeštadieniais nuc> 2
V. IKI 5 V. v.

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir 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

Rez. tel. 239-2919

DR. VYT. TAURAS
„S»IT2iAS m CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ

. LIGOS V
Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St

Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 
Penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8
n>'<irT; 2—v. popiet lr kitu
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Del valandos skambinti tel.; HE 
4-2123 nuo 1 iki s vai. popet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

LIGOS
ATOSTOGOSE

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

1-4 p. p..
trečiad, lr ketvirtad. 7-9 v. ▼.

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Tel. — PRospect 8-7773
Vai.: pirmad. lr ketvirtad. 1-4 p. p. 
mtrad lr penktad. 6-8 v. v.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 

Atostogcse iki rugsėjo 10-tos d.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč, lr sekm. 
tik skubiais atvejais lr susitarus.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS

4 Main St., Aurora, IH.
Tei. TW 2-0803 

Susitarimui skambint, 
tel. TRemont 9-1450, Batavia, IIL

Tel. ofiso UR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Road
Vai. nuo 2 'ikf 4 v. v. lr 7 iki 8 v. V. 

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE ' 

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

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

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Halsted Street
Tel. ofisą ;CA 6-0257, rez. PR.6-6659 

Rez. 66061 So. Artesian Avenue
Vai.. 11 y. ryto iki S v. p.p., 6-7 v.v.

1 Tel. ofisų RE 7-8818

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

VALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p.p 
Šeštadieniais 10-12 valandos. 

Trečir dieniais uždaryta.

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.



Šaltasis karas —

KOMUNISTINĖ ŠMĖKLA
NAUJAS SAMBRŪZDIS ISPANIJOJE

Angliakasių streikai Austrijoje ir Baskuose judina 
netvirtus falangos pamatus

Prieš 79 metus mirė Karo-u
lis Marksas. Jo laidotuvėse da 
lyvavo ne daugiau kaip 8 žmo 
nės, kurie susirinko išklausyti 
Fridricho Engelso paskutinės 
kalbos savo bendraminčiui 
draugui. Iš to atrodo, kad lai
dotuvės buvo labai nežymios. 
Su Markso mirtimi ir laidotu
vėmis betgi nebuvo palaidotas 
socializmas ir revoliucija, ku
rią Marksas skelbė.

Žmonijos istoriją Marksas 
vaizdavosi kaip nuolatinę re
voliuciją tarp turtuolių savi
ninkų ir beturčių darbininkų, 
kurie didina produkciją. Šie 
pastarieji yra proletarai. Su
stabdymui istorijoje minėtos 
revoliucijos Marksas siūlė su
lieti nuosavybės ir produkcijos 
interesus j proletariato dikta
tūrą.

*
Tokia gyvenimo teorija yra 

tikrovės utopija, reikalaujan
ti pirmoje eilėje savininkų iš
naikinimo, Marksas visiškai ne 
sijaudino, kad tokioje istorijos 
interpretacijoje, vykdant bai
siausią gyvenimo teoriją, turi 
žūti milijonai žmonių. Jis re
voliucijas vadino istorijos lo
komotyvais. Sovietų rašytojas 
E. I. Zamjatinas, darydamas 
Markso istorijos sampratos 
santrauką, sako, jog nėra pas
kutinės istorijoje revoliucijos: 
revoliucijų skaičius yra bega
linis.

Leninas yra ne kartą kal
bėjęs, jog nėra įmanoma, jo 
žodžiais tariant, kad Sovietų 
respublika būtų drauge su im
perialistinėmis valstybėmis. 
Viena arba kita turi žūti. To
dėl neišvengiamas esąs susi
kirtimas tarp Sovietų respub
likos ir buržuazinių valstybių. 
Leninas skatino komunistus 
ruoštis dideliam pasiaukojimui 
ir ragino, reikalui esant, nau
doti kiekvieną strategiją: ne
legalius metodus, melą, veid
mainiavimą, subversinę propa
gandą ir t.t.

Mes žinome, kad komuniz
mas praktiškai išaugo iš nie
ko ir pasidarė visam pasauliui 
didžiausioji grėsmė. To, regis, 
nemato ir nejaučia laisvojo pa
saulio politikai, nuo kurių pri
klauso komunistinės grėsmės 
sulaikymas. Jie, regis, nė ne
svarsto, kokios vertybės yra 
atsikliuvusios j pavojų.

*
Mes esame šaltojo karo sto

vyje, kur yra išstatytas į pa
vojų visas mūsų gyvenimas su 
visomis jo aplinkybėmis: žmo
gaus tradicinė pasaulėžiūra, vi 
suomenė, istorija, tiesa ir pa
galiau pats Dievas, kurį žmo
gus yra atradęs mokslo švie
soje. Pagrindiniai žmogaus įsi
tikinimai, kurie tūkstančius 
metų vis su didesniu aiškumu 
buvo gyvenime pajusti, pra
dedant nuo žmogaus asmens 
individualumo, einant iki tiesos

Spaudoje ir gyvenime

DEL KULTŪROS KONGRESO KRITIKOS
Stasys Santvaras “Dirvos” nr. 

98 išreiškia nusistebėjimą, kad 
Raimundas Mieželis toje pat “Dir
voje” išėjo su perankstyva Kul
tūros kongreso kritika, reikšda
mas nepasitenkinimą pakviestai
siais kalbėtojais dr. J. Grinium ir 
Bern. Brazdžioniu. St. Santvaras 
išryškina mintį, kad dabar būtų 
reikalas sutelktinėmis jėgomis šį 
neeilinį kultūros įvykį ruošti, kri
tikas paliekant po kongreso ar kai 
kuriuos dalykus iškeliant pačiame 
kongrese. Santvaras rašo:

“Likti už kongreso durų tik to
dėl, kad kalbėtojai nepatinka, be
rods, mažai ką paguos ir įtikins, 
nes tokių kalbėtojų, kurie 100% 
visiems patiktų, vargu besurasim.

Br. Jonas Grinius yra iš tarpo 
tų mūsų vyrų, kuris drįsta savo 
nuomonę viešai pasakyti, nežiūrė
damas, ar ta jo nuomonė kam pa
tinka, ar visai nepatinka. Jis ir 
“Dirvoje” keliais atvejais rašė 
apie tokius dalykus, kurie, jeigu 
neklystu, buvo nepatogūs mūsų ka 
talikų spaudai. Pvz. kiek prisime
nu, jis niekad perdaug gerų žod- 
džių nėra pasakęs ir apie mano 
darbus, bet argi dėl to aš dabar

nepriklausomumo ir baigiant 
Dievo buvimo atskleidimu bei 
Jo žmogui apsireiškimu, Mark- 
so-Lenino filosofijoje radika
liai yra paneigiami.

Tarsi būtų atėjusi į šią že
mę pati didžioji piktybės dva
sia su ypatingu tikslu sunai
kinti kiekvieną vertybę ir kiek
vieną tiesą, kuri per tūkstan
čius metų buvo istorijoje patik 
rinta ir perduota sekančioms 
kartoms. Markso ir Lenino fi
losofijoje išdidžiai yra paskelb
tas nusistatymas sugriauti kiek 
vieną valdžią, kiekvieną siste
mą, visą filosofiją, visas pa- 
saulėžiūras ir kiekvieną religi
ją

Atidžiai skaitydami marksis 
tinę filosofiją, rasime, kad pa
grindinis antpuolis taikomas 
yra prieš patį Dievą. Markso 
ir Lenino sekėjai yra atsidavę 
darbui, kad nuo žemės pavir
šiaus išnyktų Dievo buvimo 
ženklai ir, kad būtų sunaikin
ta mintis, jog žmogus yra nuo 
latiniame ryšyje su Dievu - Kū 
rėjų Juos deginte degina min
tis, kad žmogus savąja prigim
timi yra religinė būtis — Die
vo paveikslas ir Jo panašu
mas. Šaltojo karo pagrinde y- 
ra Dievas, už kurį reikia kovo
ti.

Komunistai kalba labai gar
siai apie ekonominį teisingu- 
mąj socialinį saugumą, apie 
gyvenimo gerovės pakėlimą. 
Bet ar minėtos gyvenimo ver
tybės komunistinio režimo sant 
varkoje yra kur nors radusios 
tikrovę? Tegu taip ir įvyktų, 
kaip komunistai kalba, tai ką 
jos reikštų, jeigu visa tai būtų 
gaunama, panaikinant žmo
gaus dvasios laisvę ir visas pa 
grindines žmonijos teises?

Tegu, sakysim, toji komu
nistinė utopija gyvenime išsi- 
pį’do bent vienam momentui: 
tegu visi žmogaus ekonominiai 
ir materialiniai poreikiai pa
gal komunistinę tvarką paten
kinami. Tai kokia tada žmo
gui būtų laimė, jei jo visos 
teisės būtų panaikintos ir dva
sia būtų paimta į nelaisvę? Čia 
labai aiškiai tinka Kristaus žo
džiai — ką padės žmogui, jei
gu jis ir visą pasaulį laimėtų, 
bet sielą pražudytų.

Komunizmo pagrindinės dog 
mos yra; kovojantis ateizmas, 
dialektinis materializmas, visiš 
kas totalitarizmas, radikalinis 
kolektyvizmas, proletarinis in
ternacionalizmas ir viso pasau
lio užvaldymas. Komunizmo va 
dai siekia ne žmogaus gerovės, 
bet jėgos valdyti ir žmogų sau 
pavergti. Chruščiovas ne kar
tą yra pasakęs, kad komunis
tai niekad neatsižadės politinės 
linijos, kurią yra nustatęs Le
ninas. Taigi esame nuolatinia
me pavojuje ir komunistinės 
šmėklos antplūdyje ir grėsmė
je. V. Rim.

į turėčiau ieškoti progų jam tuo pa
čių atsilyginti? Sutarimas yra ge
ras dalykas, bet vargu būtų nau
dingos uniforminės nuomonės kul
tūros klausimais...

Jęigu, neduok Dieve, dr. Jonas
Grinius Kultūros kongrese skelb
tų tik erezijas, tai po to galėsim 
visi sušokti ir jį užkapoti. Tačiau 
aš netikiu, kad taip galėtų atsitik
ti. Jis iš mūsų tarpo buvo išskir
tas ir Vokietijoj paliktas dėl ne
sveikatos. Dabar Amerikoj jis yra 
mūsų svečias. Kažin ar patogu 
svečią plakti tik už tai, kad jo 
reiškiamos nuomonės ne visiems 
mums patinka. Mano išmanymu, 
dr. Jonas Grinius yra kompeten
tingas kalbėti antrajame kultūros 
kongrese.

Dar daugiau abejonių man su
kėlė kolegos R. Mieželio teigimas, 
kad ir Bern. Brazdžionis nėra tin
kamas kongreso kalbėtojas. Jis sa
ko: “neteko skaityti poeto Ber
nardo Brazdžionio platesnio masto 
straipsnių lietuvių kultūrinio gyve 
nimo temomis, kurie būtų įnešę gy
vumo ar suteikę naujų gairių 
mūsų kūrybiniam veikimui”. Tegu

(Nukelta į 4 pusi.)

“Išdidūs kastiliečiai ir baskai 
sakosi esą ištikimi karaliui, bet, 
kai aš šneku su jais, išvystu 
sukilėlius ir tolimus, labai toli 
mus sostui” — ispano Menandez 
Pidai žodžiai .tinka ir ne kara-. 
liškai Ispanijai.

Ankstyvo pavasario streikai 
sukėlė audrą žydrioje Ispanijos 
padangėje. Vyriausybė lūkuria
vo, kai kurias nuolaidas darė 
ir šiek tiek darbininkų atlygini
mus pakėlė. 'Opozicijos ryškieji 
vadai ištremti. Francisco Fran
co neapkęsdamas išdidaus Don 
Juan, laukiančio progos sėsti į 
Ispanijos sostą, ir nepasitikėji
mo žvilgsnį mesdamas į jo sūnų 
Juan Carlos, bet stengdamasis 
prieš savo valią jam pataikau
ti, apvaldęs streikus, paskyręs 
savo įpėdinį generolą, pašalinęs 
svyruojančius talkininkus, tikė- i 
josi ramios vasaros, nesudrums 
tų atostogų. Juk Ispanijos gero
vė prilygo esančiam Graikijoje, 
žymiai pralenkė Portugaliją ir 
maištaujančią Siciliją. Iš netur
tingų kraštų šiuo metu ji tur
tingiausia.

Apgaulingi vaizdai

Jei kas darytų išvadą iš šauks 
mų “Viva Franco”, kai jis nese
niai Rolls-Royce pasirodė Valen 
eijos gatvėse vietos arkivysku- 
po palydoje, greitai turėtų pro
gos įsitikinti ją buvus klaidin
gą. Didžiausi Franco nedraugai 
telaukė neramumų Ispanijoje 
tik ateinantį spalio mėn. Ir jie 
klydo. Tik dviem savaitėms pra 
slinkus nuo ypatingo stovio pa
naikinimo, kai amerikiečiai va
sarotojai ten praleidžia milijo
nus, vokiečiai trumpomis odinė 
mis kelnėmis gėrisi saulėtais 
pajūriais, Austrijos angliakasiai 
iškopia iš gilių šulinių streiko 
“atostogoms”. Neramieji baskai 
darbininkai, kaip neatskiriami 
dvynai, apleidžia darbovietes, j

Dėl ko prasidėjo streikai? 
Priežastys sunkiai nusakomos. 
Austrijos angliakasiai pirmiau
siai trumpam laikui pasitraukė 
iš darbo. Atrodo, kad kas tai 
darbininkus įtaigojo, nors jie 
sekami žvalios akies. Laikinai 
iš darbo pasitraukę rugpiūčio, 
24 d., Langreo anglies kasyklo-' 
se pradėję streiką tarė; “Homb- ■ 
re, hay siempre quien oriente” 
— kai kas atsiranda vadovauti. 
Angliakasiai ėmė reikalauti, kad 
jiems būtų sumokama 70 pezetų i 
papildomo atlyginimo už iškastą ; 
anglies toną. Atostoginis smū-

TIESA, KURIOS IEŠKOME

DR. J. MIKEL1ONIS

Maždaug prieš 2000 metų krauju pradėta krikš
čioniškoji Naujo Testamento era tebesiplečia vis dau
giau ir toliau, pasiekdama tolimiausius mūsų žemės 
užkampius ir net laukiniškiausias tautas. Nei grąsi- 

inimai, nei kalėjimai, nei terorai, nei kitokie sukčiausi 
j išmislai bei galybės neatbaidė krikščionių ir nesu- 
' stabdė Evangelijos. Priešingai, visi sunkūs laikai su
stiprino žmonių tikėjimą ir tobulino jų meilę Dievui.

Kas gi yra ta Krikščionybė? Gal kieno nors iš- 
mislas, gal politinė partija, ieškanti savų tikslų, ar 
rasinė organizacija, o gal kokia nors pasakų utopija?

I Nėra stipriau pagrįstos organizacijos pasaulyje 
i už krikščionybę. Ji gerai žino savo pradžią ir savo 
, tikslą. Ji nesiekia jokios politikos ar tuščios garbės, 
,bet vien tik žmogaus išgelbėjimo. Aukštesnių idealų 
i už krikščionybę dar niekas nėra suradęs. Nesuskaito- 
! mų tūkstančių faktų gija verčia žmogų, — vis vien, ar 
jis būtų bemokslis ar išsilavinęs, o juo labiau protu 
išmiklintas intelektualas, —- susimąstyti ir pripažinti 

1 šį garbingą krikščionybės vienetą, vadovaujamą po- 
popiežiaus.

Vis dėlto daugelis, ypač intelektualų, gyvena dar 
abejonėse. Vieni ieško tiesos ir jos neranda, nes jie 
neranda tikro kelio tai tiesai ieškoti. Kai atras kelią, 
atras ir tiesą. Kiti, apsvaiginti patogaus gyvenimo, 
mielai užmerkia akis, nes žino, kad krikščionybė reiš-

GEDIMINAS GALVA

gis ne tik pezetų, bet ir bendro 
nepasitenkinimo išdava. Pava
sarį laisvės kovotojų sambrūz
dis buvo užgniaužtas, bet rude
nį jis neša vaisius.

Caudillo prieštaravimai

Jei reikėtų F. Franco apibū
dinti, geriausia jam tiktų: vi
suomet sau prieštaraujantis, lai
ką vilkinantis taktikas.

Veik 70 m. Franco yra suk
tas. Jis prieš 12 metų sustabdė 
žudymus politinių nusikaltėlių, 
jau yra reti suėmimai vidurnak 
tį ar suimtųjų žiaurūs kankini
mai. Tačiau falanga yra jo va
lios vykdytoja, o policijos bud
rios akys seka įvykius.

Jis dedasi dideliu demokrati
jos gynėju, tačiau remiasi tik 
jėga. “Mes sukūrėme demokra
tiją, kuri atitinka ispanų tau
tai”, bet reikalauja demokrati
jos “tautos” priešai.

Jis yra pamaldus katalikas, 
bet žvaira akimi žvelgia į pas
kutinę encikliką Mater et Ma
gistrą.

Jis sąžiningas net smulkme
nose, bet visai nesikiša į savo 
brolio,, giminių ir ,fala_ngieęių di-. 
džiausiąs suktybes, ispanų skur
dinimą.

Sudrumstos nuotaikos

Cervantes Don Kichotas mo
ko savo palydovą Sančą: “Lais 
vė pati didžiausia žmonių dova
na, gauta iš dangaus”.

■ Don Kichoto ainiai žino, kad 
laisvė ne iš dangaus nukrinta, 
bet ją reikia iškovoti ir dažnai 
nepaprastai aukštą kainą už ją 
sumokėti. Kai darbininkai šne
ka apie pezetas ir, nusižiūrėję 
į Europos kraštus, darbo sąly
gų pagerinimą, Ispanijoje vėl 
užverda politinė kova. Vieni ka
riai gina “caudillo” — vado į- 
vestą santvarką, kiti šneka apie 
tautos atstovavimą. Opus Dei 
skelbia visuomeninės santvar
kos tobulinimą, kai vyriausybė 
rūpinosi valstybės, biudžeto su
balansavimu. Falanga jaučiasi 
tvirta, bet vis garsiau ispanai 
ima šnekėti krašte ir Paryžiuje 
apie demokratiją. Franco težino 
tik autokratiją, nes jis neseniai 
pasmerkė konstitucinę monar
chiją.

Keistų reiškinių esama ir 
Franco vyriausybėje. Castiella, 
užsienio reikalų, ir Fraga, pro
pagandos ministeris, gana- triukš 
mingai ieško laisvės iškabos Is

panijoje. Jie šiuo mostu nori 
sudaryti įspūdį vakarų Europo
je, kad Ispanija yra pakeliui į 
demokratiją. Šia iškaba tie du 
vyrai bando praverti Ispąnįjaį 
duris į Europos ūkinę beliOSefei 
menę. Švietimo ministeris Ruiz 
Jiminez, prisiminęs studentų 
sambrūzdį 1956 m., prabilo a- 
pie studentų laisvę.

Šie mostai gali padrąsinti is- 
I panūs naujiems žygiams, kurie 
į taptų milžiniška srove, nušluo- 
] jaučia užtvankas į laisvę. Ar is
panai yra pribrendę laisvėje gy 
venti be pavojingos įtampos 
nuotykių, tai visai kitas klausi
mas.

JAV pagalba 
Turkijai

IJTANBULAS, Turkija. — 
JAV viceprezidentas Johnson, 
viešėjęs penkias dienas Turki
joje, tvirtai įtikino turkus, jog 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
ir toliau teiks Turkijai pagalbą, 
o gal net ją padidins.

Kun. Antanas Čeponis, Chicagos gyventojas, kuris prieš kelis 
metus persikėlė dirbti j Miami vyskupiją, ir tenai gavo atsakin
gas pareig.’s vyskupijos kurijoje, pasinaudodamas vasaros atosto
gomis, atliko ilgą maldininko kelionę, drauge su savo motina, po 
Įvairias Europos šventoves, aplankydamas taip pat ir šv. Žemę. 
Romoje buvo apsistojęs lietuvių šv. Kazimiero kolegijos viešbuty
je “Vilią Lithuania”. Aplankė tėvus marijonus. Džiaugėsi turįs 
progą pabendrauti su lietuviais. Kun. A. Čeponis drauge su ma
myte buvo specialioje audiencijoje popiežiaus Jono XXIII rugpiū
čio 20 d. Jo Šventenybė, sužinojęs, kad kun. A. Čeponis yra lie
tuvis, pareiškė savo tėvišką prielankumą lietuviams.

: kia nuolankumą, neturtą, meilę, kaip artimui, taip ir 
priešui, savęs išsižadėjimą ir t.t. Dėl šitų priežasčių 
daugelis riepripažino Kristaus dar jam čia žemėje fe
be vaikštant ir atsižada Jo dabar.

Misijonieriai tvirtina, kad naujieji krikščionys 
ar atverstos į katalikybę net puslaukinės tautelės yra 
dažniausiai visu šimtu procentų atsidavę Evangelijai. 
Taip atvirtę japonai, korėjiečiai, laosiečiai, kinair'net 
afrikiečiai yra, tūr būt, geresni ir daugiau susipratę 
— praktikuoją katalikai, negu mes. Jeigu jiems vėl 
reikėtų kentėti taip, kaip kentėjo mūsų pirmieji 
krikščionys, nešdami krikščionybę mums, jie tai su 
meile padarytų. Daug tokių pavyzdžių galima rasti 
dr. T. Dooley knygose: vieni iš jų yra rašyti, kiti ne
rašyti herojai, ne bet kada tolimos praeities istorijoj, 
bet dabar plakami, kariami, deginami, su nupjausty
tais liežiuviais, išdurtomis akimis neatsižadėjo Kris
taus, bet, amerikonų ligoninėse pasveikę, vėl grįžo 
už Jį antrą kartą kentėtų. Ar daugelis taip padarytų 
iš mūsų, vadinamai civilizuotų krikščionių?

Ar neperdaug pamilome mes auksą, jeigu ne 
Romos dievaičių, tai J.A.V. dolerio pavidale! Atsipra
šau, neišskiriant nė kai kurių bažnyčios autoritetu. 
Meilė per tikėjimą ir pasiaukojimą pavirto į meilę 
per pinigą. Nenustebkime perdaug, jeigu kaikur yra 
nustatytas mokestis net ir už krikštą. Suprantama, 
už jį gali būti aukojama Dievui ir Jo bažnyčiai, kaip 
gautos aukščiausios palaimos pajutimo įrodymui, bet 
nemokamas mokestis tikrąja prasme. Krikštas ir mo
kestis neina drauge. Už Dievo dovaną nevalia mokėti 
pinigą ir nevalia jo imti kitaip kaip auką, jeigu ji 
yra duodama.
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AUKŲ RINKIMAS IR 

PORTLANDO KRYŽIUS

Privati iniciatyva ir jos reikšmė 

VYTAUTAS VARDYS

Rad ir geriausios širdies žmo 
nėms, pakirsta, aišku, aukoti 
kiekvieną dieną. Tačiau lietu
viškajame gyvenime su aukų 
rinkimu susiduriame ne tiek 
dažnai. Jau ir šiaip kiekvienas 
mūsų pašto dėžutėje randame 
įvairių amerikiečių kreipimųsi 
aukoti akliesiems, veteranams 
ir kt. Šalia jų, kiek ateina laiš
kų iš lietuviškų įstaigų! Laik
raščiai kviečia aukoti jų kalen
dorių išleidimui, pirkti loterijų 
bilietus; vienuolėm seselėm rei
kia pinigų koplyčiai statyti; ki
tas nusipelnęs vienuolynas siūlo 
pasimelsti už motiną ir tėvą. 

j Tie lietuviai, kurie gyvena ko
lonijomis kaip Chicagoje, susi
laukia ir lankytojų su aukų la
pais: tai lietuviškai gimnazijai, 
tai ansambliui, tai operai staty
ti..

Ar verta?
Nenuostabu tad, kai atsiran

da dar vienas prašytojas, dau
gelis iš mūsų iš kart pažiūri į 
jį skeptiškai. Ar iš tikrųjų tie

prašomi pinigai reikalingi? Ar 
naudingai bus išleista? Kodėl 
tų rinkimų ir darbų negali vyk
dyti kokia centralizuota įstai
ga, kad nebūtų tiek trukdymų? 
Renkami mūsuose pinigai ge
riems tikslams. Jie reikalingi ir 
vienuolijoms, kurios išlaiko lie
tuviškus laikraščius ar mokyk
las, ir patiems laikraščiams, ir 
operai ir kt. įstaigom. Talčiau, 
kai prašoma labai dažnai, o la
biausiai dargi tų pačių žmonių 
— abejonėms ir skepticizmui 
vietos pagrįstai atsiranda 
daug. Esamomis sąlygomis au
koti ar neaukoti — dažnai ne 
geraširdiškumo klausimas, bet 

iracionalumo, tikslingumo.
Todėl, kai du komitetai — 

vienas Portlande, Ore., kitas 
Chicagoje pasiskelbė renką au
kas lietuviško kryžiaus Port
lande statybai, daugelis pakrai- 
pėme galvas. Ir kam naujo kry
žiaus reikia, dargi kažkur prie 
Pacifiko? Ar tai nebereikalin
gas aukotojų — o jų ribotas 
skaičius — varginimas šiai kad 

1 ir gražiai bet gal netiksliai ini
ciatyvai paremti?

Aukų rinkimas tikslintinas

Reikia pasakyti, kad aukų 
rinkimą, jeigu tai būtų įmano
ma, reikėtų mūsų visuomenėje 
sutikslinti. Rinkikų perdaug, ini 
ciatyvų daug ir gražių, bet ir 
vidutinių, kurios tik išskirsto 
pinigus nenaudingai mažom su
mom. Amerikiečiai, susidūrę su 
šia problema, bando ją spręsti 
United Fund, Community Chest 
ar pan. suvienytų fondų pagal
ba, per visą miestą padarydami 
vieną aukų rinkimą ir surink
tus pinigus padalindami visoms 
pripažintoms gerų darbų orga
nizacijoms. Mūsuose yra tam

' tikrų pastangų šį reikalą sura- 
: cionalinti ypač kultūrinėje sri
ty: yra Bendruomenės Kultū
ros Fondas, steigiasi, kad ir vė
žio žingsniais, Lietuvių Fondas. 
Šio pastarojo veiklą pamatyti 
per anksti. Nežinome dar, kiek 
jis pasiteisins, — ar ir ten ne
simatys įprastinis lietuviškasis 
neracionalumas. Politinėje srity 
ką beturėjome jau baigia iširtu 
Kažkaip žmogus prieini išvados, 

j kad lietuvis yra tiek individua
listinės prigimties, kad jis orga
nizuotai, kolektyviai atlikti, šios 
rūšies darbų nemoka, bent kol 
kas dar temperamentiškai ne- 

(Nukelta j 4 psl.)

Negalima ginčytis dėl pačių tikslų: paremti savo 
bažnyčiai, misijoms, nelaimės ištiktiesiems ir tt„ pi
nigai nuo amžių buvo yra ir bus reikalingi, — kas 
gali šito nesuprasti. Technikos amžiuje jų reikia daug 
daugiau, negu bet kada nors anksčiau, bet priemonės 
galėtų būti kitokios.

Dėl vienokių ar kitokių priežasčių ir pats krikš
čionybės supratimas mumyse dažnai blėsta, ypač in
telektualuose, kurie nejučiomis ieško įvairių neigiamų 
argumentų pateisinti savo religinį abuojumą. Nejaugi 
dėl mūsų atėjęs ir už mus miręs Kristus ras sau na
mus ir paguodą tiktai skarelėtose mūsų moterėlėse, 
Lietuvos motinose, nejaugi intelektuali mūsų visuo
menė nepradės kada nors įsitikinti, kad ir ji turi 
būti krikščionybei ne vien drungna, bet ir karšta bei 
pasiryžusi. Reikia viską daryti, kad ji pajudėtų ir 
pabustų kilnesniems darbams, o ne vien doleriui. 
Kiekviena proga pasiūlykime jiems geros literatūros 
ir nebijokime jų kritikos. Priimti viską be jokios kri
tikos ir be samprotavimo gali tik menkaverčiai žmo
nės. Kritika dažnai nereiškia įžeidimo, o yra kalba 
su pačiu savim: ieškojimas kelio, lyginimas savų abe
jonių.

Stebėdami pasaulinius įvykius — gamtinius ir 
antgamtinius — ir vis daugiau ir daugiau studijuo
dami evangeliją, šventųjų gyvenimą, Bažnyčios rašy-, 
tojų raštus arba ieškodami atsako į mums rūpimūS 
klausimus vien tik mokslinėje literatūroje, su religijji 
nieko bendra neturinčioj, kas kart vis labiau pažinsi
me visatos tobulybę, o su ja ir Aukščiausios Inteli
gencijos Esybę — patį Jos kūrėją.

(Bus daugiau)
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VISKAM ATEINA LAIKAS

Informacija nepakankamai atliko pareigas 

VYTAUTAS VOL!ERTAS

Aukų rinkimas

Žin'.os ir žinelės
Spauda ir kitokios rūšies in

formacija šiais laikais tapusios 
kasdieninio gyvenimo būtiny
bėmis. Sekame svarbias ir pa
prastesnes žinias, norime tuo
jau pat išgirsti, kas vyksta už 
tūkstančių mylių ir mūsų kai
mynystėje. Domina Berlyno įvy 
kiai ir išpardavimas artimiau
sioje krautuvėje. Ar neįvyko 
incidentų prie gėdos sienos? Ar 
sveiksta Churchillio šlaunis? O 
gal papildomai “trade stamps” 
dalina kurioje nors “supermar- 
ket”? i

Žinių ieškome, ir jų pakanka. 
Kiekvienas stengiasi skelbtis, 
kad nebūtų užmirštas, specialis
tai vargsta, kad informacija nu 
galėtų laiką ir atstumą. Štai 
kabo bandomasis Telstar, bal
są ir vaizdą akimirka per van
denyną perduodąs, štai vyksta 
pasiruošimai naujiems sateli
tams. Reikia žinoti tuojau pat 
ir apie viską!

O mūsų pačių namai? O lie
tuviškas pasaulis? Mažytis, už
gožtas, bet mielas. Ar ir jis 
mūsų smalsumą sukelia?

Taip. Norime išgirsti apie pa 
žįstamus, kokiuose vargeliuose 
jie kapstosi. Gal vaikai jau uni
versitetus baigė? Dukros ište
kėjo? Smagu skaityti, jei kas 
ilgą šuolį pasispyrė ir aukštai 
kilsterėjo. Va, lietuvis! Žiūrė
kite, ką mes galime!

Bet yra daugiau įvykių. Ne 
vien apie pažįstamus, ne vien 
apie garsesniuosius. Lituanisti
nės mokyklos, organizacijos, ko 
va už tautiškumą, bandymai ir 
pralaimėjimai.

Šios naujienos mažiau pa
trauklios. Pirmiausia, jos tiesio 
giniai neliečia asmens. Antra, 
dažnai esti nemalonios, prime
nančios pareigas. Pagaliau nė
ra įdomiai perduotos, nes ko
respondentams nei kas pinigą 
moka, nei skaniai pavaišina. Tik 
laikraščių, redakcijos nesiliauja 
stengtis, kad ir lietuviškasis 
visuomeninis gyvenimas neliktų 
tamsybėse.

Lietuviškasis Telstar
Išgirdus, kad JAV Lie tu vii} 

Bendruomenė subūrė Spaudos 
ir Informacijos tarnybą, širdis 
kiek atsileido. Padidėjo viltys, 
kad iš LB gyvenimo autentiš
kos, dailiai perduotos ir gyvos

C|/| SELF
OIMl ^SERVICE
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informacijos pakaks, kad ši tar 
nyba užgriebs ir tuos kampe
lius, kurie iki šiol LB vengia, 
bet rūpestingai triūsiasi lietu
viškuose laukuose, kad laikraš
čių redakcijoms palengvės. O 
gal net per amerikietiškąją sie
ną prasimušime ir ten kai ką 
apie save pasiskelbsime? Tar
nyba tarnaus! Šią instituciją 
net galima palyginti su Telstar, 
sujungiančia mūsų centrus su 
tolimais kampeliais, kur tik ke 
liolika ar keletas lietuviškai 
moka.

Tačiau Telstar neveikė. Kaž
kas užsikirto viduje, užspringo. 
Pirmoji Spaudos ir Informacijos 
tarnyba buvo tyli. Dabartinė 
CV iššovė antrąjį satelitą. Ge
rai instrumentuotą, rūpestingai 
paruoštą. Tai naujoji tarnyba, 
iš būrio Chicagos protingų gal
vų surinkta. Dailus būrys, dai
lus skaičiumi ir patirtimi. Aps
tu vyresnių žurnalistų, kuriuos 
mielai skaitome, yra jaunesnių. 
Laukiam, kada ims virti dar
bas, kada bus išdėstyta, kas yra 
LB ir kodėl mums verta ja do 
mėtis. Ne chartos ištraukas per 
spausdinant, bet paprasčiau, su 
prantamiau. Paaiškės, kur už
sislėpusi priežastis, kad vienas 
kitas šokosi LB kraujo nuleisti. 
Pranešimais apie LB veiklą, 
kad ir smulkią, pravers akis.

Tačiau pradžia visada sunki, 
j Reikia pasijudinti iš vietos, įsi 
bėgėti, inercijos įgauti, štai ko- 

: dėl iki dabar didelio darbo ne
simato. Kantrybės!

Vienas bruoželis '

Tiesa, šiame laukimo laiko
tarpy jau būtų buvę apie daug 
ką prašnekti. Štai pavasarį Ta
rybos posėdis Clevelande. Spau
dos atstovai negirdomis jo ne
praleido. Jie sudarė apie ketvir 
tadalį visų dalyvių, turėjo sta
lą kur prisėsti, buvo džiugiai 
priimti ir maloniai išleisti. Ir 
dirbo. Rašinėjo, registravo. Gal 
savaitei praėjus, skaitėme kele
tą korespondencijų, bent po vie 
ną visuose laikraščiuose, susi
pažinom su priimtom rezoliu
cijom. (Apie vargonininkų sei
mą, tuo pačiu metu vykusį Chi
cagoje, daug greičiau ir dau
giau sužinojome.) Tačiau ko
respondencija visada panėši į

Ted JJouglas, direktoriaus padėjėjas Mariner II projekto, sėdi in
formacijos kambary Pasadena, Calif., kur gauna žinią iš trijų 
stebėjimo vietų. Tuo metu Mariner buvo 500,000 mylių nuo že
mės ir lekia į. Venerą 7,071 mylių per valandą greičiu. Pasieks 
Venerą apie gruodžio vidurį.

blogą nuotrauką. Be dailesnio 
šešėlio, niuansų. Panašius įs
pūdžius sukelia ir rezoliucijos, 
kurias daugiausia skaito tik tie, 
kurie tikisi būti tiesioginiai pa
liesti.

Šiame Tarybos posėdy niu- 
! ansų, iki šiol neparyškintų, bet 
įdomių žurnalistui ir skaityto
jui, buvo. Jau pati nuotaika 
prieš posėdį, tasai debesėlis, 
nuo Washingtono užplaukęs. 
Iš Naujienų ėjo gandas, kad 

' bus nuversta dabartinė CV. Iš 
į kitur girdėjosi, kad ALT bus 
sutriuškinta.

Panašių įvykių nebuvo. Ačiū 
ir LB Tarybai. Bet stebėtojas 
galėjo kai ką kita pamatyti. Ir, 
tenka pripažinti, kai ką malo
naus.

Pirmiausia, kad mokėta iš
vengti tuščių kalbų. Nedaug 

i pasakyta žodžių apie tėvynės 
meilę, apie vienybės reikalą, 
nedaug deklamuota, kad apsi- 

; sukus niekais visus žodžius pa
vertus. Atrodė, kad Taryboje 
šie reikalai buvo aiškūs ib.e aiš
kinimų. Antra, — sugebėta klau 
syti ir galvoti. Apie ALT’ą bū
ta keletas nuomonių. Visos pa- 

l reikštos aiškiai, atvirai, vienos 
prieš, kitos už. Tačiau nuomo
nės išklausytos! Ne tik išklau
sytos, bet ir pergalvotos. Įsidė
mėtina, kad ALT’os priešai ne
paneigė protingos minties tų, 
kurie ALT’ą gynė, kad užtarė
jai neužsidengė ausų tada, kai 
prieštaraujantieji kalbėjo. Ir 
muštynių nebuvo. Nebuvo taip 
pat barimosi ir aštrių žodžių o- 
ponentam. Galvojimas ir mąsty
mas lėmė sprendimą.

Čia įdomiausias posėdžių bruo 
žas. Jis, sekusiam suvažiavimą,

jaučiamas priimtose rezoliuci
jose. Bet jo nemato tasai, ku
ris posėdyje nebuvo. Čia taip 
pat ir LB pažangos (nors lė
tos) sėkmė. Kas dirbdamas gal
voja, pralenkia tuos, kurie pas- 

I kubomis, įspūdžio pagauti, grie- 
I bia ten, kur rankos pasiekia, be 
pasirinkimo, be plano.

Va ką Spaudos ir Informaci
jos taryba būtų galėjusi pami
nėti, jei jau būtų spėjusi dar
ban įsitraukti. Buvo ir daugiau 
minėtinų svarstymų. Pavyzdžiui, i 
Lietuvių Fondas. Bet ir šitai 
spaudoje neparyškėjo.

Ką gi, ateina laikas viskam, 
ateis ir Spaudos-Informacijos 
tarybos darbui.

“JURŲ KARALAITĖ” STOJA 
Į VIENUOLYNĄ

Judy Paulson, 22 m., kuri 
1958 m. buvo išrinkta Seattle 
parodos “Jūros karalaite”, įsto
ja į šaričių vienuolyną Issa- 
quah mieste, Washingtono 
valstybėje.

PAULISTAI PERĖMĖ STAM- 
| BIĄ LEIDYKLĄ

Tėvai paulistai perėmė vado- 
; vybę Newma.no leidyklos West- 
Į minstery, Md. Tai viena didžiau 
šių katalikų leidyklų JAV-se. 
Per metus išleidžia apie 60 nau 

f jų knygų.

VESTUVTV NUOTRAUKOS IR 
I AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
j M ŪSU SPECIALYBE.

PRECIN PHOTO STUDIO
1068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated)
EDVARDAS UUIS, sav.

ANGLU KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS 

3255 S. Union Avė., Chicago 16 
Tel. Vlctory 2-0105 

Vertimai — Pilietybė — Laiškai 
1 dol. 25 ct. vai. — privačios

i žiau negu šis remtinų dalykų. 
Būdami taip susiorganizavę,

v . kaip esame, dar ilgą laiką turė-
(Atkelta is 3 pusi.) ir tinkama, suprantama propa- gime reintis partizaniškais žy_

pajėgus, ir todėl ką mes kultu- ?andos aPie Lietuvą priemone, Jr partįzaniškais fondų or-
ros, politikos ar pan. srity be- 
nuveiksim, bus daugiausiai pri
vačios iniciatyvos, privačių as
menų darbas, jų pačių atvarg
tas, visada atskirai organizuo
jamas, partizaniškai vykdomas, 
kadangi, bandant tokius daly
kus vykdyti plačiu kolektyviniu 
mastu, darbai išvis nelbūtų pa
daryti.

Laimėjimas sutelktinėmis 
jėgomis

Taip ir su Portlandu. Ar ver
ta kun. P. Baltrumo iniciatyva, 
remiama Valerijono Šimkaus iš 
Chicagos ? Reikia pasakyti, 
kad, Portlandą aplankius, ji aiš 
kiai vertintina labai teigiamai.

lietuviškų šventųjų ir lietuviškų 
simbolių figūromis (net ir Vy
tauto Didžiojo figūra). Raudon
medžio koplyčia papuošta ąžuo
lo ornamentais, pastatyta tėvų 
servitų šventovėje Portlande. 
Toji šventovė žmonių labai lan
koma. Koplytėlė stovi aiškioje 
gražioje vietoje. Dedikuota ji 
lietuviams, žuvusiems nuo so
vietų tiranijos. Duoti paaiškini
mai apie Lietuvą, kurių bus 
pridėta dar daugiau. Koplytėlė 
iš tikrųjų labai aiški, prieinama

APDRAUSTA
Didesnis uždarbis už santaupas, 
paremtas 48 metu patyrimu ir JAV

1 valdžios agentūros apdrauda.

MIDLAND 
SAVINGS

4040 Archer Avė. • Chicago 32

jau nekalbant apie jos religinę 
vertę. Pasaulis, žinoma, nesu
stotų sukęsis, jeigu tos koplytė
lės nebūtų, tačiau kai savo veik 
la Lietuvos išvaduoti negalime, 
bet tik priminti jos kentėjimą 
ir jos vardą šio laisvo krašto 
žmonėms, tokia koplytėlė labai 
ir laibai tinka. Jeigu jos nebūtų, tas 1962 m. spalio mėn. ir kai- 
— būtų prarasta dar viena pro nuos apie $2,000,000. 
ga priminti Lietuvą. Jeigu ne
vietiniai entuziastai, toji proga 
būtų buvusi prarasta.

Šitoji Portlando kunigo kun. 
Baltrumo ir vietinių lietuvių pa
stanga tad paramos verta. Ži
noma, Vakarų Amerikos lietu
viai turėtų imtis pagrindinės už 
ją finansinės atsakomybės, ta-

Pastatytas yra ne kryžius, bet ] čiau ir čikagiečių ir kitų lietu- 
lietuviška koplytėlė, papuošta I vių aukos šiam reikalui nėra iš-

metamos į balą. Yra daug ma-

STUDENTŲ ATEITININKŲ SĄ-GOS 
VAKARAS!

Įvyks: šeštadienį, rugsėjo mėn. 8 dien$
7:30 VALANDĄ VAKARE

Vieta: UKRAINIAK NATIONAL TEMPLE,
4655 Martin, Detroit, Michigan

PROGRAMA: Stebuklų naktis prie “Žaliojo Pingvino” užeigos; 
intermedija ir antro veiksmo pradžia, iš Birutės Pukelevi- 
čiūtės veikalo “Aukso žąsis”.
Paulius Jurkus kalbės apie pasaką literatūroje.
.Šokiai grojant orkestrui.

Bilietų kainos: $2.00 ir $1.00 studentams

GERAS BIZNIS PAS 
BAIZEKA

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 įsitikinkit, 
kaip mes išlaikėm puikią 45-ių metų biznio reputaciją Chicagoj. 
Nėra reikalo keliauti mylias ieškant geriausio pasirinkimo ir pa-

ganizavimais. Gaila, tačiau taip 
yra.

TYRIMŲ CENTRAS
Georgetown universitetas Wa 

shingtone, D. C., steigia naują 
tyrimų centrą, kuris bus baig

3-MiUIHIHIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIMIIIIIIIII

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje $3.00. 
už dirbtuvSs darbą.—$10.00 ir da
lys Pigios paveiksllnSs lempos.

J. MIGLINAS
2549 VV. OVth St. II a. PR 6-1063

Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiri

Perskaitę "Draugą", duoki
te ji kitiems pasiskaityti.

BARON VON KLUEG IMPORTED
GERMAN BRANDY Fifth $3-89

LEMON ICE LIQUEUR, 70 Proof Fifth $3-79
LIEBFRAUMILCH, SCHWARZE KATZ, MOSEL- 

BLUEMCHEN 1959 VINTAGE GERMAN
VVINES Fifth $-| .59

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

KICCADONNA Imported VERMOUTH 
Dry or Svveet 30 oz. Bottle $1.19

CRAVVFORD’S IMPORTED SCOTCH
VVHISKEY Fifth $3-98

CANADA HOUSE CANADIAN
VVHISKEY Fiftli $3-59

PIERRE CARTIER IMP. FRENCH WINES 
BARSAC or GRA VES (Close out) Fifth .98c

PFEIFFER PREMIUM OR NECTAR BEER
Case of 24—12 oz. Cans. Case $2-79

HAMM’S, PABST, OLD STYLE, BUDIVEISER, 
MILLER, SCHLUZ, Case of 24-12 oz. cans $3.89

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

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

1962
VALIANT $1695

New 1962
CHRYSLER $2964

1962
PLYMOUTH $1795

1962
IMPERIAL $4195

BALZEKAS 
4030 Archer Avenue.

MOTORS
Telef. VI 7-1515

Skaitykite ir platinkite dienrašti "Drausto”

Spaudoj ir gyvenime -

(Atkelta iš 3 pusi.)

būna man atleista, aš labai abe
joju, kad kultūros kongreso kal
bėtojais turi būti tik kultūriniai 
publicistai. Man rodosi, tokiuose 
seimuose nemažiau teisių turi sa
vo žodį pasakyti ir patys, kūrėjai. 
Gerai pažįstu poetą Bern. Braz- 
džionį ir gerai žinau, kad lietuvių 
kultūros ir kūrybos problemomis 
jis visa širdimi sielojas. Be to, jis 
yra geras kalbėtojas ir kultūros 
kongrese tikrai turės ką pasakyti. 
Aš būčiau nuoširdžiai pasidžiau- | 
gęs, jeigu nors šia proga poetas 
Bern. Brazdžionis ir kolegos R. I 
Mieželio pusėje būtų sulaukęs j 
daugiau respekto”.

R. Mieželio paguodai galime pa
sakyti, kad Brazdžionis atsisakė 
į kongresą su paskaita atvykti, o 
gaila — tai aukštų kvalifikacijų 
žmogus.

Mūsų liberalai tik sau visokių 
pareiškimų laisvę rezervuoja, bet Į 
kitaip manantiems tos laisvės ne
nori palikti. Panašiai kaip ir dėl 
tarpusavio sugyvenimo, anot St. 
Santvaro:

“Jaunieji mūsų intelektualai ne
pakenčia vyresniųjų nesugyveni- 
mo, partiškumo ir netolerantingu- 
mo. Ir tik pagirti juos už tai rei
kėtų ! Būdamas tų jaunųjų inte
lektualų tarpe, kolega R- Mieželis 
bent šiuo atveju nėra parodęs to
lerancijos bei pakantos savo ar
timui.”

CHICAGO SAVINGS 8č LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehili 6-75*75

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

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga su 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 4’/,%

J. Žvilb.

Newma.no
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VAKARAS DAINAVOS 
REIKALAMS

“Dainava’’ stovi akivaizdoje 
didelių darbų. Gal dar šį rude
nį bus pradedama kasti pama- j 
tai paskutiniam stovyklos kom
plekto pastatui — administra
cijos namui. Čia sutilptų salė 
užsiėmimams (kartu ir koply
čia), biblioteka, raštinė, sporto 
reikmenų kambarys, kapeliono, 
muzikos vadovo, šeimininkių 
kambariai ir keliolika kambarių 
stovyklautojų pertekliui patal
pinti.

Šis pastatas bus pritaikintas 
naudojimui ir žiemą. Dainavoje 
yra galimas ir žiemos sportas, , 
Kalniukai palankūs ne tik rogu
čių bet ir slidžių sportui, o už
šalęs Spyglys — pačiūžų. Esant 
apšildomom patalpom būtų įma 
nomos ne tik žiemos stovyklos, 
kurios taip populiarėjo jaunimo 
organizacijose, bet ir rekolekci
jos.

Tuos uždavinius vykdant rei
kia lėšų. Tam reikalui š. m. lap 
kričio 3 d. įvyks tradicinė ru
dens vakarienė — balius Daina-

Detroito, p. Kušlikis iš Grand Ra
pids ii Darbininkų klubas iš Nevv 
Yorko.

10 dol. aukijo K. Jurgutis iš 
Detroito.

Po 20 dol. — Kaz. Karuža iš Ca- 
liforni.įos, J. Briedis, Eug. Molienė 
iš Detroito ir K. Krušinskas iš Nevv 
Yorko.

40 dol. aukojo Br. Staniškis iš 
Chicagos.

Po 100 dol. aukojo: Jonas Šo
liūnas, Ezn. ir St. Rudžiai ir prof. 
B. Vitkus iš Chicagos; Kotryna 
Kasakcvičienė, kun. L. Jankus ir 
dr. J. Starkus iš Nevv Yorko; W. 
Mongaudas iš Toledo, O. dr. A. 
Baltrukėnas iš Akron.

— Jadv.

Mokslo metų pradžia

ALB Detroito apylinkės Li
tuanistinė šeštadieninė m-la 
mokslo metus pradeda rugsėjo 

8d. Data sutampa su mūsų 
tautos švente, todėl tikimasi, 
kad 10 vai. pamaldose dalyvaus 
ne tik mokiniai, mokytojai ir
tėvai, bet ir mūsų visuomenė.

Mokiniai renkasi į mokyklą 
9:45 v. r. iš kur rikiuotėje or
ganizuotai eis į bažnyčią. Po pa 
maldų visi mokiniai irgi rikiuo-

Waterburiečių būrys, dalyvavęs seselės Jurgitos įžaduose Putnam, Conn.
Nuotr. B. Kerbeiienės

AUKŠČIAUSIAI ĮVERTINTI NAMAI

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 6

Detroito Lituanistinės mokyklos mažųjų mergaičių tautinių šo
kių grupė su vadove mokyt. Aldona Rastenyte Pagę.

Žinodama, kiek daug rūpes
čio ir pasišventimo deda Put
namo Seselių Rėmėjų Cicero 
skyrius, beruošdamas rugsėjo 
30 d. Jaunimo Centre madų pa
rodą, kurios pelnas skiriamas 
senelių namų statybai, Putna- 
me aplankiau dabartinę senelių 
namų vilą Mariją ir Šv. Juoza
po namų vedėją seselę Ostiarą.

“Kada žadat pradėti staty
bą?” — klausiu.

“Trūksta pinigų, — atsidūs
ta seselė, — priklausom nuo ge 
rų žmonių dosnios širdies”.

Kaip norėtųsi, kad tų gerų 
žmonių būtų daug ir jų širdis 
būtų plati, o ranka dosni. Daug 
vilčių rėmėjų pastangose. Pa-
dėkim pastatyti senelių namus užbaigė tryliktąją Marymont 
Putnamo Nekalt Pras. Sese- mergaičių kolegijos klasę ir šį- 
rims! -

šoko, senimas šnekučiavos. Bu
vo progos išmėginti ir ką tik pa 
statytą Jutelių naują šokių 
platformą. Visą laiką grojo gra 
ži lietuviškų plokštelių muzika, 

j Visi buvo tiek patenkinti ir ge
rai nusiteikę, kad pageidavo ir 
daugiau panašių gegužinių.

TRUMPAI

Rūta Petrėnaitė sėkmingai

o Kl. Žukauskas pavažinėjo ir 
aprodė Sudburio apylinkes.

— Prof. Račkauskas iš New- 
Yorko šįmet, kaip ir keletą 
metų iš eilės praleido savo atos 
togas gražiose Sudburio apylin
kėse. Krsp.

Niagaros Pusiasalis,
Didžioji Niagaros pusiasalio 

lietuvių šventė
Ši šventė, tėvams pranciško

nams vadovaujant, kukliai pra
dėta 1953 m., išaugo į didelį pa 
rengimą, sutraukiantį šimtus lie 
tuvių iš savųjų ir kaimyninių 
kolonijų, kaip Hamiltono, To
ronto, Buffalo, Rochesterio, 
Delhi ir kt.

Visada buvo rinktinės meni
nės programos, bet šiais me
tais bus didžiausia; pakviestos 
geriausios Kanados lietuvių me 
ninės pajėgos. Atvyksta Toron
to “Varpo” choras, vadovauja
mas muz. St. Gailevičiaus, ir 
Hamiltono tautinių šokių an
samblis “Gyvataras”, vadovau

41»

Namuose yra 32 lovos. Visos 
užpildytos. Tame skaičiuje yra 
tik du ne lietuviai. Eilės lau
kiančių jau yra daug. Nauji na
mai būtinai reikalingi. Seselė 
Ostiara, pati būdama registruo
ta slaugė, turi dar pavaduoto
ją, nuolatinis daktaras sistema-j 
tingai lanko senelius, sočiai ,
worker, sveikatos departamen- i J- Mikoliūnas mirė po trum- 
to pareigūnai nuolat tikrina. Pos’ bet sunkios ligos, sulaukęs

Danutė Augienė

KANADOJE
Sudbury, Ont.
A. A. JONAS MIKOLIŪNAS

met pradės studijuoti mediciną 
Sudburio universitete.

— Violeta Jasiūnaitė ir Ro
mas Račinskas, praleidę vasa
ros atostogas pas tėvelius, grįž 
ta studijuoti į Toronto univer
sitetą.

— Zita Griškonytė per dve
jus metus su pagyrimu baigė 
keturių metų plaukimo kursus.

— B. Kriaučeliūnas su savo 
dukrelėmis Rimute Janoniene ir 
Danute praleido atostogų dalį

jamas Genovaitės Breichmanie- 
nės. Žadėjo atvykti populiari 
solistė panelė Mašalaitė padai
nuoti špkiams.

Pirmą kartą į šias mažas lie
tuvių kolonijas atvyks garbin
gas svečias generalinis Lietuvos 
konsulas Kanadoje dr. Jonas 
Žmuidzinas. Jis pasakys šventės 
atidarymo žodį.

Po gražios programos seks 
jaukus nuoširdus pasilinksmini
mas, grojant geram orkestrui. 
Suprantama, bus turtingas bu
fetas ir gausu vertingu dovanų.

Nuoširdžiai kviečiame mielus 
lietuvius nepamiršti mūsų me
tinės šventės, į ją atsilankyti ir 
pasidžiaugti. Tad iki pasimaty
mo Wellande, St. Stephen salė
je, rugsėjo 15 d., šeštadienį, 6 
v. v. Rengėjai

«KAIHXSKAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998
TV, RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimui--taisymai Sekm. uždaryta

5%
current dividend on • investment bonus

DIVIDENDU MOKAM PAGATj VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų investmento bonus mokame 4^% dividendų kas pusmetį ir 

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

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

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

vai remti. Tam tikslui paimta 
erdvi ir moderni salė (Oakman 
Blvd. ortodoksų) kuri talpina 
apie 400 vakarieniaujančių ir 
pakankamai daug vietos šo
kiams. Šiemet balius bus paį
vairintas įdomia ir nauja pro
grama: literatūrinio — humo
ristinio žanro rašytojas, tauti
nio ir klasikinio šokio meninin
kė ir aktualijų kupletai bus iš
pildomi studentų grupės.

Šokiams gros geras ukrainie
čių “Zoria” orkestras.

Bilietai bus pradedami pla
tinti jau šią vasarą. Rezervuo
kime tą dieną šiai pramogai, 
kurios pagrindinis tikslas: šalia 
paramos Dainavai suteikti sve
čiams kuo turiningiausią ir ma
loniausią laiko praleidimą.

— Jdv.

AUKOS DAINAVAI
Po 5 dol. aukojo: E. Paurazienė, 

K. Kupetis, V. Vizgirda, Šv. Petro 
parap. Moterų sąjungos kuopa iš
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DETROIT, MICH.
SKELBIMAI

iiimiiiiiiiiiiiiiiitimiiiuiEįiiiimiiimiimi

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan 
Tel. YVE 4-6163 

GENERAL CONTitACTOK

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

tėję grįžta į mokyklą ir eina į 
klases pamokoms.

Pamokų metu vienoje klasėje 
vyks visų mokinių registracija, 
kurią gali atlikti tik mokinių 
tėvai ir globėjai, arba tėvų įga
lioti asmenys. Pageidaujama, 
kad pirmo skyriaus mokinius 
užregistruotų patys tėvai.

Įregistruojant mokinius rei
kia užsimokėti nustatytą mo
kestį už mokslą. Kiekvieno mo
kinio metinis mokestis yra $20, 
tačiau tos pačios šeimos antro 
vaiko mokestis $10 metams, o 
trečiasis tos pačios šeimos vai
kas mokomas nemokamai. Tėvų 
palengvinimui mokestį galima 
mokėti pusmečiais, t. y. rugsė
jo 8 d. ir po Naujų Metų. Tė
vai, kurie neišsigali užsimokėti, 
paduoda prašymus L. B. Detroi 
to apyl. valdybai.

Pirmo skyriaus mokiniai, ku
rie iš anksto yra užregistruoti, 
galės nusipirkti vadovėlius. Va
dovėlio kaina $2.50.

Apie lituanistinių kursų pra
džią bus pranešta vėliau.

St. Sližys

— Studentų Ateitininkų va
karo programą atliks Birutė 
Pukelevičiūtė, J. Kelečius, Ka- 

: zys Veselka, Leonas Barauskas 
ir Paulius Jurkus. Vakaras į- 
vyks Detroite, šeštadienį, rug- 

! sėjo 8 d. 7:30 v. v., Ukrainian 
National Temple, 4655 Martin. 
Programoje matysime Birutės 
Pukelevičiūtes “Aukso Žąsies” 
ištrauką, girdėsime Paulių Jur
kų. Vakaras bus užbaigtas šo
kiais. Studentai kviečia visus 

j Detroito ir apylinkės lietuvius 
j atsilankyti.

Dirba ekonomas, buhalteris. Na ^9 m. amžiaus. Iš Šv. Juozapo 
muose yra priešgaisrinė specia- ^S^nės buvo išvežtas į Toron-
Įi apsauga ir kiti specialūs įren- ** operacijai m po operacijos Kriaučeliūnus

daugiau neatsibudo. Palaidotas r 
Šv. Jono parapijos lietuvių ka
puose. Paliko liūdinčią žmoną, 
gimines ir draugus.

girnai voniose, koridoriuose 
kambariuose.

ir
Vacys Scerba, Vacys Motor 

Sales vedėjas

1961 OLDS. 4 Dr. H.T, Air 
Cond. Full Poįver.

1961 CHEV. IMPALA 
4 Dr. H.T........... ..

1961 OLDSMOBILE 
STARFIRE ..............

$2,795.00

$2,095.00

$2,995.00
1960 CHEVROLET 

CORVAIR .................. $1,095.00

Taip pat parūpinamo ir naujus 
1962 mod. įvairių firmų už piges
nę kainą nei kitur.

LITHUANIAN MELODIES , .. , . . ., , .Šitame pasaulyje nėra nieko lai- 
RADIO VALANDA GIRDIMA 1 ming-esnio kaip laiminga mirtis — 

kiekvieną šeštadieni 5:00—5:30 į mirtis Dievuje. — K. Cirtautas
?;nPo ;š1Detroito stoties WJLB -'
1400 kilo.

TERRADirektorius Ralph J. Valatka 
15756 Lesure Avenue 

Detroit 27, Mich.
Tel. BRoadvvay 3-2224

Porcelanas. kristalas, stalo sidab
ras, brangenybės, ete.
3237 YV. 63rd St., Chicago 29, Hl.

Tel. 434-4660

Putnamo seselių administruo 
jami namai yra vieni iš ,dviejų 
turintieji Connecticut valstybėj 
aukščiausią įvertinimą sveika
tos departamento. “Nereikia 
turtų, kad galėtum žmogui duo-

GEGUŽINĖ
Gegužinė, kurią suruošė KLB 

Sudlburio skyriaus valdyba bro
lių Petro ir Povilo Jutelių vasar 
vietėj prie French River, praė-

Auto Išlepimas
DUODAME 6-ių mėnesių garanti
ją už bet kurių metų automobi
lius, kuriuos mes parduodame.

ti laimės , kalba sesuo Ostiara. jo labai gražioj nuotaikoj. Nors 
Reikia tik atsižvelgti į žmogaus Oras buvo labai nepalankus, bet
asmenybę, kiek galima paisyti 
jo įpročių, stengtis suprasti ir 
sukurti šeimyninę aplinką. At
sižvelgiant į tai, naujieji sene-

mūsų tautiečiai parodė tiek vie
ningumo ir tautinio susiprati
mo, kad prašoko toli gražu visų 
viltis. Veikė lietuviškas bufetas;

RUGPIŪČIO IR RUGSĖJO MEN. 
Jūs nesate įpareigoti ką nors pirk

ti, tik atsineškite šį skelbimą.

VVESTERN AUTO SALES 
& SERVICE

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

lių namai turės, kiek galima su skaniai išrūkintomis vaišin-
daugiau privatumo. Numatoma 
60—70 lovų. Naujuose namuo
se bus teikiama ir ligoninės 
priežiūra.

Visur pavyzdinga švara ir 
tvarka. Namų gyventojai paten 
kinti ir besišypsą, šalia namų 
gražus erdvus sodas, daržas ir 
žydinčių gėlių margi plotai.

gųjų brolių Jutelių žuvimis ir 
gaivinančiais gėrimais. Jauni-J 4318 S. IVestem Avė., LA 3-1790 
mas maudėsi upėje ir žaidė bei D Sav~ steP°nas šcerba

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS - 

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

• Mokame pašto išlaidas už santaupų atsiuntimą
• Mokame pinigų perkėlimo išlaidas
• DUODAME PASKOLAS NAMAMS PIRKTI ARBA 

TAISYTI • LENGVI IŠSIMOKĖJIMAI

ALBERT J. AUKERS, prezidentas
VALANDOS : Pirmad. nuo 9 iki 4; antrad. nuo 9 iki 4; 

trečiadieniais uždaryta. Ketvirtad. nuo 9 iki 8; penktad. 
nuo 9 iki 6; šeštad. nuo 9 iki 1.

Tlictript as^s 0VeR $22,000,000
UjCll lllVl^ ESTABLISHED 1897

3430 SOUTH HALSTED STREET « CHICAGO 8 * PHONE 254-0104/; ; “T : : < ' ' ■■ T . : ■

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. VVestern, 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 MCSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEIVICZ, Prez.
2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083

' PLENTY OF FREE PARKING4 ’/2%
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.
VAI AttflflG. PIRM. Ir KETV.............................. J v. r. iki 8 p. p.
IHtSRUUa! ANTRAD. ir PENKT..................... t ▼. r. iki 5 p. p.

ŠEŠTAD. # ▼. r. iki IX ▼. d. Trečiad. uždaryta.



DRAUGAS,- ketvirtadienis, 1982 m. rugsėjo mėn. 6 10,000 VAIKŲ ATOSTOGOS

Ekvadoro sostinės Qūito arki 
diecezija šiemet suorganizavo 
1962 m. vasaros atostogas dėl 
10,000 neturtingų savo diecezi
jos vaikų. Maistą jiems parūpi
no Ekvadoro katalikų labdaros 
organizacijos.

- ♦ v ♦ ♦ < ► ♦ ♦ ♦ 4

CLASSIFIED AND HELP W ANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE

Nešdamas savo surištose rankose paketą de Villmandy, 33»m'., 
yra kaltinamas atentatu prieš prez. de Gaulle. Jis esąs metęs 25 
svarų plastikinę bombą j pravažiuojančią prez. de Gaulle mašiną. 
Drauge su suimtuoju kaltinama dar penki asmenys.

KRIZĖS IR VILTYS

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 
pasaulinių žinių santrauka h 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. 
Broadway, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
‘Draugas”.

2-jų butų mūro namas, 2 po 4 
j kamb., arti parko. Naujas alyva šild. 
Garažas. $19,700.

! C kamb. mūras. Arti mūsij ofiso. 
|Aukšta pastoge. Yra valgomas. Gele
žius tvora. $22,000.

i 4 butų mūras. Apie $5,000 nuo
mos. Garažas. Rinktine vieta. 
$37,800.

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

0 butų mūras po 4 kamb. ir po 2 
mieg. kamb. Apie $7,000 nuomos. 
Raina $52,000.

6 kamb. mūras ant kampo, mūro 
garažas., gazu šildymas. $20,000.

Pajamų bungalovv — mūras, 6 ir 
3 kamb. Gazu šildymas. Arti mūsų. 
$19,000.

Aukštas palocius. Prie parko mū
ras — 2 butai po 8 kamb. ir dar 4 
kamb. butas. 75 p. lotas, 3-jų auto 
mūr. garažas. Įmokėti. $12,000

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

6 m. B kamb. mūrin., alum. lang., 
saus. įrengt. rūsvs. garaž. £3.2,750. 

j 1 % aukšt., 10 m. mūr. 6 ir 3 
kamb., gazu šild., garaž.. sausas rū- 

isys, prie parko, $27,800.
Taverna. Nauja, modern. didelė.

I Vieta, kur judėjim. ir biznis, 4 
kamb. būt. Prašo $34,900.

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

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

i Brighton Pke, 3 būt. mūr. atskir. 
šild., geros nuomos. $22,900.

Į Kitur: geras 3 aukšt., 3 būt. mūr. 
tvirt. statyba, alyva šildym,, garaž. 

1 $355 nuom., kaina $27,000.

Mūrinis 2x5’/į, garažas, ankšta 
pastogė, rūsys, gražus kaip lėlė, 69 
ir Talman. $28,500.

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

Mlirin, 10 k. rezidencija ant tri
gubo loto, 5 mieg., 3 auto. garažas, 
naujas šild., 3% vonios, prie M. p., 
įmokėti $10,000.

Medinis 2x4 su tuščiu 25 p. lotu 
šalia, Brighton arba Gage p. $17,500.

Medinis 4 kamb. $10,800 su rūsiu, 
arba $10,000 be rūsio, abu M. p.

Du namai ant vieno loto arti mū
sų įstaigos, $21,500.

KAIRYS REALTY, 2501

I Mūrinis, naujas, 1 % a., šalia mū- 
Isu įstaigos. Garažas. $30,900.

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

Medinis 8 kamb. Brigthon p„ 30 
p. lotas, namas gerai užlaikytas ir 
švarus, $10,300.'

Mūrinis t Ų> a. 5 ir 4 viršuj, gara
žas, geras šild., M. panke. $22.900.

Mūrinis 1Į4 a. 5 ir 3 viršuj, 2 bl. 
nuo M. parko, $17.800.

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

• bell, tik $20,000.

W, 69th St., HE 6-5151

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

2-jų butų po 6 kamb. mur. Alyva 
šildymas. Arti 57-os ir Troy. Sav- 
ninkas verčiamas parduoti $26,800.

13 butų mūrinis, Marąuette Parke. 
Naujai atremontuotas. $1 3.900 meti
niu pajamų. Duokite savo pasiūlymą.

0 butų mūr. po 5 kanib. 60 pėdų 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apylinkėje. $59,900,

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

B kamb. mūrin., arti 66 Ir Rock- 
tvell, plyt. vonia, garaž., daug prie
dų. $17,800.

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

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

2 būt. mūr. 5% ir 5% (3 mieg.), 
5 metų senumo, “beisboard” šilu
ma, užbaigt, rūsys. $41,900.

(Atkelta iš 1 psl.)

Geriau ten, kur mažiau politikos
J. Tautų gen. asamblėja yra 

priveisuši daugybę komitetų į- 
vairiems klausimams studijuoti 
ir, jei galima susitarti, pasiūly
mų asamblėjai parengti. Nau
dingų darbų yra padarę tie or
ganai, kurie yra nuolatiniai — 
UNESCO, Pasaulio Sveikatos 
Organizacija, Žemės Ūkio ir 
Maisto Organizacija, Ekonomi
nė ir Socialinė Taryba ir kt. 
Tose srityse mažiau ginčų, nes 
mažiau politinių žaizdų. Bet U 
Thant nieko gero negalėjo pa
sakyti apie darbus to komiteto, 
kuris seniai posėdžiauja Gene- 
voje ir bando išspręsti nusigink 
lavimo reikalą. Tik ir čia U 
Thant turi savo nuomonę — jis 
siūlo pirma susitarti dėl atomi
nių ginklų bandymo sustabdy
mo. Gal perdaug optimistiška 
ir jo nuomonė, kad JAV ir So
vietų Sąjunga galinčios susitar
ti dėl tolimųjų erdvių nenau
dojimo karo reikalams,

• U Thant akimis žiūrint, vie
nintelis šviesus taškas visų me
tų J. Tautų politinėje veikloje 
esąs Olandijos ir Indonezijos su 
sitarimas dėl olandų N. Gvinė
jos, tam susitarimui pasiekti 
pasitelkiant J. Tautų gen. sek
retoriaus pagalbą.
Visų gerovė — didžiausia misija

Daug vietos savo apžvalgoje 
U Thant skiria kitai J. Tautų 
misijai — skatinti socialinę pa
žangą ir sukurti geresnį gyve
nimą visame žemės rutulyje. 
Kad būtų ne tik daugiau val
gio, bet ir daugiau laisvės. Pa
žymėjęs, kiek ir kas J. Tautų 
iniciatyva yra daroma, jis ragi
na tas pastangas padidinti vi
sais atžvilgiais ir daugiau viso
kios pagalbos mažiau turtin
giems ir mažiau laimingiems 
teikti per J. Tautų organus.

Pasitikėjimo krizė
U. Thant baigia savo žodį sam 

protavimais apie pasitikėjimo 
sumažėjimą J. Tautomis. Pasiti
kėjimo krizę jis apkabina kabu
tėmis ir mano, kad jokios rim
tos krizės nesą, gal tik laikinas 
sumišimas, atsiradęs dėl pra
džioje susidariusios jėgų pu
siausvyros sugriuvimo staiga pa 
didėjus narių skaičiui koloniji
nėms teritorijoms tampant ne
priklausomomis valstybėmis. 
Jau yra buvę balsų, kad panai- 
kintina viena valstybė vienas 
balsas sistema ir įvestina laips
niuota balsavimo sistema, kurią 
U Thant savo žodyje griežčiau
siai smerkia.

— Aš tikiu, kad dabartiniai 
nuostatai turi pasilikti, jei J. 
Tautos nori būti dinamiška tai
kos ir saugumo jėga. Aš tikiu, 
kad J. Tautos išgyvens tą “kri
zę” ir po ‘ jos bus dar stipres
nės — baigia — U Thant.

PROGOS-OPPORTUNITIES

Parduodamas 11 vienetų Mote
lis su gyvenimui patalpoms sav. 
Įkainuotas pardavimui. Savinin
kas išvyksta iš valstybės. LAKE“ 
SIDE, MOTEL, Lakeside, Mich.

TRAVIS & TRAVIS 
REAL ESTATE

Parduoda per daugelį metų pel
ningai vedamą savo nejudomo tur
to prekybą. Joks rimtas pasiūly
mas nebus atmestas. Prašoma 
kaina $55,000. Skambinkit PR 
6-6644 arba HI 5-3792 arba atvy
kite į 2627 VV. 63rd St.

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

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

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

1% a. mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas 
karšto vand. šildymas. $23,900.

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

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

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

parke. Tik $26,900.
1 a. mūras. 2 įėjimai, naujas 

šildymas, 2 a. garažas. Netoli mūsų. 
$22,700.

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

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

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

Graži mūro rezidencija, 3 mieg., 
kilimai, šildymas gazu, įrengtas rtl- 

’sys, alum. langai, garažas, platus 
sklypas. $21,600.

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

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

PARDAVIMUI

2-jų dalių sofa $25; kilimas 
9x12, $15; didelis fotelis $30; 3 
gab. imieg, kompl. $75. LU 5-0433

ŪKININKAI IŠVADAVO KU
NIGI IŠ KALĖJIMO

Slovakijos ūkininkai, susirin
kę į bažnyčią tris dienas pasili
ko tokiu neįprastu 'būdu strei
kuoti, kol raudonieji išleido ją 
areštuotąjį kunigą. Ūkininkai 
pasninkavo ir meldėsi. Ūkiuose 
gyvuliai blovė nemelžiami, ne
tvarkomi. Komunistai pradėjo 
apgaule kalbinti ūkininkus, būk 
jų kunigas yra nuo jų pabėgęs, 
tačiau ūkininkai tęsė streiką ir 
ketvirtą dieną raudonųjų auto
mobilis areštuotą kunigą atvežė 
prie bažnyčios. Tas streikas į- 
vyko Sedliacka Dubova ir Li- 
thotka kaimuose, Oranos rajo
je.

PLEČIA MOKYKLAS
Los Angeles katalikų mo

kyklose šiais mokslo metais į- 
rengta net 165 naujos klasės.

MICHIGAN OBUOLIAI
TIESIOG IŠ SODO!

McKINTOSH bušelis ...................... .... $1.95
WEALTHY H $1.95
GREENING, virimui ” ........................ $1.95
POMIDORAI (kenavimui), bušelis .... $2.00
KRIAUŠĖS, 6 svarai .......................... ....... 500

APPLE CIBER, galionas ................................ 69i
Dideli balti kiaušiniai, 3 tuzinai .. . ......... $1.39
Vid. dydžio balti kiaušiniai, 3 tfuzinai .... $1.15 
Mažo dydžio balti kiaušiniai, 3 tuzinai .... 790
Natūralus medus iš bytinų, 5 sv..................$1.29
Medus koriuose ........................................... 39
rnn PTftfir 1924 West 59th St-
tilt! ^SĮJKt Tel. PRospect 6-5347
“’hTMn I ’Supk Atdara nuo 8 v. r. iki 6 v. vak.

Yra vieta automobiliui pasistatyti.

IŠNUOMOJAMA FOR RENT
.♦♦♦♦♦•♦♦♦♦e

Kamb. pigiai vyrui, kuris mėgs
ta padirbėti apie namą, ypač pen
sininkas. Interesuojantis skamb. 
AV 3-6827,

Išnuom. 4 kamb. butas. Apšil
dymas ir karštas vanduo. $65 
mėn. CL 4-1940.

DĖMESIO !

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė.

Tel. FRontier 6-1882

MOVI NG
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkranstymas

WA. 5-9209 Chicago, HI.

$10%, 20%, 30% pigiau mokėsite! 
Kuž apdraudą nuo ugnies ir auto- 5 
1-nobilio pas ‘

FRANK ZAPOLIS
3208% West 95th Street 

Chicago 42. Illinois 
Tel.: GA. 4-8B54 ir GR. «-4S3».ffi

»♦ »♦♦♦ ♦-<

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto bldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo S:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakaruškos pirmad.
7. vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. PM 

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplevrood Avė,,.

Chieago 29, III.
I <>CW><><K><>o<x><KXXXXXXX><KXXXX><i
i"„L' . n.,. .... ......... ——      

Pasinaudokite “Draugo” CIassilied skyriumi

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

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

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

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

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par
ke.

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

Marąuette Parke.

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

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

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

Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas., , _ . , „ _ , ! niurnos cterai prižiūrėtas.Mnr- 5 ir <> kamb. Brighton Parke. 3 butai po 5 kamb. (8 miegamleli). 
$LL,500. : Pilnas skiepas. 2 aut. Rara*.

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 ir parduoda 
Delavan Wisc. netoli Lake Geneva 
33 kamb. hotel su restoranu, taver
na ir 6 k. namu naujam sav. Viso 
5 namai. Biznis tarp $17-25,000 
metams. Kaina $60,000, arba mainys 
į mūr. namų 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. 
Eilė senesnių namų mieste ir prie
miesčiuose, ąžuolais apaugusiais. 
Pasirinkimas komercinių, apartmen- 
tinių ir rezidencinių sklypų. Sau
gam investavimui farmos, žemės 
sklypai su medžiais. Patogus susi
siekimas.

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

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

13 METŲ MUR. REZIDENCIJA
Marąuette Pk. 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. aluminum apkal
tas namelis su 2 auto garažu. Tiktų 
ir naujai statybai.

GERAS INVESTAVIMAS
3x5 ir krautuvė, mūr. arti 52-os 

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

$760 MĖN. PAJAMŲ
4x5 ir 4x4 — 2 aukštų mūr. Ci

ceroje. šildymas alyva. Naujas sto
gas. Rimtas pasiūlymas nebus at
mestas!

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

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

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel. IVAlbrook 5-6015

Parduodamas sklypas. Biznių 
“zone”. 2439 W. 71st St.

Tel. 586-7000

HELP WANTED — MOTERYS

CREDIT CASHIER 
(2) — PART TIME

Permanent 
Company benefits

WIEBOLDTS
63rd and Green St.

Vietos, galima tuojau 
užimti,

MOTERIMS
— antroms

VI R Ė J O M S
VAL.: 12 dienos iki 8 v. popiet. 

Puikus atlyginimas. 
Rekomendacijos reikalaujamos. 

KREIPKITĖS DABAR.

EDEN VIEW
Convalescent 

and Geriatric Center
222 FRONTAGE ROAD 

NORTHBROOK, ILLINOIS 
Telephone: 835-3700

ĮSIGYKITE DABAR!

2737 West 43rd Street 
Tel. CLiffside 4-2390

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

G kamb. namas, garažas, sodas, 2 akrai ąžuolyno, 
naujas mūr. namas Lemont, mainys } apartmentą Chicagoje.

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

Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajonė.
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., $26,900. 
Medin. 2 po B k., garažas, $13,900. 
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

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

Gage Parke, arti Jaunimo Centro, 
parko, mokyklų ir bažnyčių už ge- 
riausią pasiūlymą turi būt parduotas 
7 kanib. mūr. rezidencija. Didelis 
sklypas. Ideali nuosavybė šeimai su 
vaikais.

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

CONTRACTORS

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

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

2214 ĮVEST 18th PLACE 
Telefonas 1-1954

HELP WANTED — VYRAI

REIKALINGAS BALDŲ 
PARDAVĖJAS

Taip pat ir
BENDRAI PARDAVĖJAS

Dirbti pilną laiką, bet kurias valan
das. Geri bendroves priedai.

WIEBOLDTS 
63rd ir Green $ts.
VYRAI IR MOTERYS"

7ŪO<KXXXXXX>Ū<><KXXX)<>ŪŪŪŪŪŪŪ

METAI SU DIEVU
Šitokiu pavadinimu neseniai išėjo 

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

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

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZSDENCIN1U8 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

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

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

1 Gutters, Dovynspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar-' 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 5 
m. garantija. Dedame naujas “cop- 
per-alloy“ rinas.— “gutters"; niekad 

i nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip
ir “galvanized“ Dažymas iš lauko, 
‘Tuckpointing“. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie. 
niais.

LA 1-B047, RO 2-8778

EXPANDING PRODUCTION
NEED TAILOR SHOP HELP 

ALL SECCTIONS

• Pocket Makers • Joiners
• Sleeve Makers • Handvvorkers
• T/ining Makers • Pressers
• Seamers • Examiners

Union Shop. Paid holida.ys and 
vacation.

Apply — Mr. Calek

NEMECEK TAILORS 
2700 S. Drake, Chicago

CONTRACTORS

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

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

NAMŲ TAISYMO
KONTRAKTORIUS

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

JUOZAS VENCKADSKAS
5532 So. Hermitage Avenue

Tel. HE 4-0G2B, po 6 vai. vakaro

Platinkite “Draugę7".

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-201S

2741 WEST 69th St. 
Chicago 86, Illinois

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

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

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

-i »♦»♦♦♦ ♦♦♦».♦♦<
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 $o. Rocfcwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

CONSTRUCTION C0.
=

REZIDENCINIAI, SS
E [komerciniai, B
= MEDICINOS IR E
5 KITOKĮ PASTATAI s

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

♦♦♦♦♦♦♦♦♦

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. Western, Giiicago 9, HI.

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST S-070S OL 7-2094 Chicago, BU.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VTDUJE TR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikiniui 

GA 5-58B7

Apsimoka skelbtis "DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas VJtr 
vių dienraštis. Gi skelbimų kaino* 
visiems prieinamos.

Remkite “Draugę”

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!



Suomijoje puoselėjamas maršalo 
. Mannerheimo kultas

, teisių, suomiai apie šio šimtme- f 
' čio pradžią susidūrė su aštria 
. caristine priespauda, grėsė rim- 
Į tas pavojus jų autonomijai ir

LAIŠKAI "DRAUGUI"
' tuo metu, panašiai kaip ir Lie- j
įtuvoje, pajudėjo gyventojų emi Gerb. Draugo Redakcija,

Suomių kalba žymiai skiriasi nuo kitų. — Puošnūs parlamento rūmai simbolizuoja f^ayimas ^užjūrio paštus. Pvz.
Suomijos demokratiją. — Mannerheimo namuose — muziejuje atsilankius. — Carų 

priespauda paskatino emigraciją
V. ALSEIKA, Vokietija

Suomija — nuo senų laikų tojais, pvz. užkandinėse tegali 
buvo kraštu, kuriam lietuviai susikalbėti tik... suomiškai ar- i 
simpatizavo, domėjosi jo pasi- . ba pirštais. Būdavo juokinga, j 
sekimais, gal ir su pavydu se- j kai lietuviai užkandinėse val- Žydai nebūtų
kė jo kultūrinius laimėjimus, gius pasirinkdavo iš suomiškų Į skaudžiai nukentėję nuo nacių, i doje _ 44000) Po antrojo pas.

kad visur stropiai neieškotų ir j karo, kai guomjjaį teko patir- tas vokiečių gestapo dalyvauti
jau mirusių yyrii politikų ar didelius nuostolius, ūkinius kratoje pas kun. J. Paransevi- 
karvedzių ryšio su naciais. Ir Į , ., . Jčių. Jo žodžiais, nieko nerasta,

bet kun. Paransevius išvežtas į

pagaliau, su nuostabos jausmais valgių pavadinimų ir nebuvo 
turėjo pripažinti suomių retą i įmanoma paaiškinti, kad pagei- 
patriotizmą bei didvyriškumą, daujama sriuba ar kurios nors
ypač jos kovų metais su di- ; rūšies mėsos patiekalas. Jau to Mannerheimo muziejaus; sunkumus, vėl pajudėjo dides-
džiuoju sovietų kaimynu. Neto- j kas kita viešbučiuose, kelionių kambariais bevaikščiojant, pro masto gyventojų emigracija
Ii dviejų savaičių praleidus į biuruose, didelėse krautuvėse, • iangus gėrintis žavingais vaiz- — išvyko 100,000 ir jų tarpe
Suomijos sostinėje, kiek susi- ■ geruose restoranuose. Jaunoji j
pažinus ir sujos plėtra užmies-i kartą paprastai yra apvaldžiu-i 
čiuose (kitoms vietoms provin-j si anglų kalbą, senoji — daž-J 
cijoje aplankyti, deja, nebuvo : niau griebiasi vokiečių k. Nuo 
laiko) teko ir daugiau pasido- 1863 m. antrąja oficialia kraš- 
mėti krašto politiniais, ūkiniais, to kalba pripažinta švedų kal- 
socialiniais’f kultūriniais pasieki- ba,, tačiau ja kalbančių skai- i 
mais bei padėtimi. Tai, šalia čius, esant mažam švedų gyven- Į 
Islandijos, pasaulyje toliausiai tojų gimimo skaičiui, nuolat 
šiaurėje esąs kraštas ir atro- mažėja. Pvz., kai 1880 m. 14,3.% > 
dytų, kad jo klimatas turėtų gyventojų švedų kalbą ..laikė 
būti vėsus. Tačiau Golfstromo gimtąja kalba, tai 1950 m. ja 
dėka oro temperatūra krašte kalbančių skaičius nukrito ligi 
visais metų sezonais žymiai 8,6%, Kadangi š.vedų. kalba — 
aukštesnė, kaip kituose tos geo- oficiali krašto kalba, tai ir gat- 
grafinės padėties kraštuose. vių užrašai dviem kalbomis ir 

tai klaidina pvz. naudojantis 
miesto planais. Abi kalbos labai 
skirtingos, ir kai švedai gatvę 
žymi “gatan”, tai suomiai —

,, . , i “katu” (danuose gatvė -teko įsitikinti, kad suomių kal-i^,,^
’ ' savotiška, skirtinga, nie- ,

Susikalbėti — nelengvas 
dalykas

Suomių sostinėje praktiškai

ba raelio pilietis medaliuose, ordi
nuose suranda svastikos ženk
lą ir čia pat pareiškia pastabą: 

Suomių parlamente atstovau- na> žinoma, juk visi žino Man-

ko bendra neturinti su indo - Į 
europiečių kalbomis ir, kaip ži
noma, turinti ryšio tik su estų, I 
vengrų ir kai kurių mažumų ! jamos septynios partijos ir 1962 nerheimo simpatijas naciams, 
centrinėje ir šiaurės Rusijoje, i m. atstovų pasiskirstymas at- KaiP ten bebūtų, tačiau 1951

Vyriausybėje komunistų nėra

suomių - ugrų šeimos kalbomis ; rodė taip: agrarų partijos na- m- miręs maršalas buvo gavęs 
(iš viso jomis kalba ligi 17—18 i rių buvo — 53, suomių tautinės daugelio kraštų pasižymėjimo 
mil. žmonių). Svetimai atrodo ; demokratinės sąjungos (komu- ženklus, ordinus ir lietuviams 
krautuvių užrašai, o su gyven- i nistų) — 47, socialdemokratų šiame muziejuje malonu buvo 

partijos. — 38, tautinės koalici- rasti ir lyties, kryžiaus ordiną
ir dar vieną, bene skautų žy
menį.

H
'uicn do/ 

does 'fc-destf

WISI FOLKS CALL IT

HOUSE PAINT
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

H

! jos partijos — 32, švedų tauti- 
i nės partijos — 14, suomių tau
tinės partijos — 13, socialde
mokratų opozicijos — 2 ir kitų 
partijų — 1, Proporcinio at
stovavimo dėka jokia suomių 
politinė partija neturėjo abso
liutinės daugumos parlamente. 
O komunistai, nors parlamento 
atstovų tarpe jie sudaro beveik 
ketvirtadalį atstovų (47), ta
čiau į vyriausybę neįeina. Par
lamento rūmai, centrinėje Man
nerheimo .gatvėje — viena di
džiųjų sostinės puošmenų. Pa
statyti 1927—31 m. rūmai (ar
chitektas J. S. Siren) savo kla
sikiniu stiliumi, kolonomis lyg 
ir simbolizuoja pastovią suomių 
demokratiją. Lankantis parla
mento viduje stebino jo nuo
stabiai išlaikyta šalta rimtis ir 
200 atstovų salės modernūs 
įrengimai (elektriški mygtukai 
ties kiekvieno atstovo kėde — 
jie naudojami balsavimo atve
jais).

Visur Mannerheimo paminklai

Daugelyje sostinės vietų su
siduri su maršalo Mannerheimo 
(1867—1951) paminklais ir aiš
kiai stebi, kad suomiuose dar 
vis puoselėjamas didžiojo kar
vedžio, vadovavusio ir karui su 
sovietais, kultas. Jei sakoma, 
kad žmogaus gyventi ar gyve
namieji namai atspindi jo asme- 

! nybę, pergyvenimus, tai geriau
siai įrodo mūsų, dviejų lietuvių, 
aplankyti Mannerheimo namai 
— muziejus. Jis nuolat lanko
mas pačių suomių, o užsienie
čius vėžio ją turistiniai autobu
sai būtinai bent pusvalandžiui 
ar ilgiau sustos ties muziejumi 
ir lankytojas, stebėdamas dvie
jų aukštų kambarių įrengimus, 
nuotraukas, paveikslus, karo 
žygių trofėjus ir kt., kvėpte 
įkvėps ilgų metų suomių mar
šalo, barono Gustavo Manner
heimo gyvenimo, žygių patyri
mą.

JONAS MATONIS
Gyv. 6217 So. Rockvveil St.

Mirė rugp. 5 d., 1962, 5:30 
vai. ryto.

Gimė Lietuvoje, Kilo iš Tra
kų apskr.. Kruonio parapijos, 
Anglininkų kaimo.

Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 seserys: Konstancija Ūsas, 
jos duktė Anne Ąrdzcck su šei
ma, ir Delma Bakas su šeima, 
brolvaikiai: Tsabei Januška ir 
Antanas Matonis ir jų šeimos, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituaniea Avė. ■

Tjaidotuvės įvyks šešt., rūgs. 
8 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas i Šv. Jurgio 
parap. bažnyčią.,, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už volio- 
riięs sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas i Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Seserys ir kiti gimi
nės.

Laid. direkt. Ant. M. Phil
lips, Telef. YArds 7-3401

1901—1910 m. laikotarpy toji
Draugo 204 numeryje šių 

metų rugpiūčio mėn. 29 d. lai-

Tai nacių draugas... — teigia 
Izraelio atstovas

emigracija ypatingai pakilo, <joj patalpintas straipsnis: “A. 
nes į užjūrius, JAV ir Kanadą a kun j Paransevičių prisi- 
iškeliavo 159,000 suomių. 1921 menant”. Šiame straipsny yra 
—1930 m. emigrantų buvo 58,- parašyta neteisinga žinia 4ie- 
600 JAV-se, daugiausia Michi- čianti ma.ne, būtent: 
gano ir Minnesotos valstybėse, j «Greit po to atvykęs pas ma
1960 m. suomių kilmės gyvento- 

žydais, tiek jų buvo 70,000 (tuo metu Kana-
ne Vištyčio nuovados policijos 
viršininkas Vincas Surma papa
sakojo, kad jis buvęs pakvies-

Maršalo Mannerheimo paminklas

dais į nesuskaitomas suomių : 60,000 įsikūrė kaimyninėje Sve- 
įlankos saleles, svečias — Iz-. dijoje. Visų nuostolių nepaisant, 

metams bėgant, vis kilo krašto 
ne tik kultūrinė, bet ir ūkinė 
pažanga, o gyventojų skaičius 
1962 m. buvo pasiekęs 4,490,- 
000 (gyventojų tirštumas •— 37 
— vienai kv. myliai).

Vokietiją”.
Nežinau, kokiais sumetimais 

to straipsnio autorius (pas. I. 
[Medžiukas) mane turėjo ap- 
! šmeižti.

1. Aš Vištyčio policijos nuo
vados viršininku nebuvau.

2. Prie kratos pas kun. J. 
Paransevičių niekados nedalyva 
vau ir

3. Niekam nepasakojau, kad 
pas kun. J. Paransevičių krato
je dalyvavau.

, Šį mano laišką prašau tuo
jau paskelbti laikrašty “Drau
gas”, atitaisant padarytą klai
dą spaudoje ir atsiprašyti už 
padarytą man moralinę skriau- 

!dą.
Šio mano laiško tikrumą gali 

pavirtinti kun. Antanas Vilkai
tis ir kun. Albinas Martis-Mar- 
tišiūnas, gyv. Ėast Rainelle, 
W. Va.

Su aukšta pagarba
Vincas Surma

MISIJOS BRAZILIJOS SOSTI
NĖJE

MEDICINOS MOKYKLA 
INDIJOJE

Kapucinai pravedė pirmas mi 
sijas naujoje Brazilijos sostinė
je Brasilia. Misijų metu buvo 
išdalinta daugiau kaip 100,000

Indijoje steigiama katalikų šv. Komunijų, sutuokta 2,000 
■ medicinos mokykla, kurią per- porų ir priimta į bažnyčią 40
[sohalu aprūpins misijų bend- 
i ruomenė — Marijos sūnūs, ku
rių centro būstinė yra Framin- aikštėje, buvo susirinkę 70,000 

1808—1809 m. švedų - šuo- gham, Mass. I žmonių,
mįų karui pasibaigus, nuo 12 f
amž. Suomijoje viešpatavę šve
dai, kraštą autonominėmis tei
sėmis perleido rusams. Auto- ! A. ~|“ A.
nominės “didžiosios kunigaikš- Į _ it
tystės” metais turėję kai kurių’ ANIAINLJI OLŠAUSKUI ttllfUS,

jo dukrę Feliciją Olšauskaitę ir gimines 
nuoširdžiai užjaučiame.

Detroito Ateitininkai Sendraugiai

Suomių emigracija primena 
lietuvių traukimą j užjūrius

konvertitų. Misijų užbaigimo pa 
maldose, centrinėje sostinės

VARGAS SU ELEKTRA?
— Perdega lcamščiai-“fuses” ? 

Skambinkite bet kuriuo laiku —
LAKE TOWN ELECTRIC CO. 

5656 S. Kenneth Avė. RE 5-2040
auiiiuiiniiiiiiiililillliliimiiiuumuo

Mielą Kolegę
FELICIJĄ OLŠAUSKAITĘ 

ir brolį Norbertą, brangiam tėveliui
A. f A.

ANTANUI OLŠAUSKUI mirus, 
giliai užjaučia ir kartu liūdi

Regina Petrauskienė ir šeima

A. + A.
ELZBIETA SUTKUS

MALATJSKATT6
Gyveno 6612 S. Fairfield Avė.

Mirė rugsėjo 3 d., 1962, 9 vai. ryto, sulaukus pusės amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Pajūrių kaimo. Ame
rikoje išgyveno 53 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Pranciškus, duktė 
Agnės, žentas Joseph Palubin, anūkąi Agnės ir Ralph, sūnus 
Joseph, marti Nellie, anūkai Patricia, Kenneth, Kathleen ir 
Thomas, sesuo Josephine Bartkus su šeima, brolienė Elzbieta 
Malauskas su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 So. 
Western Avė. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 6 d., iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į Švenč. P. Marijos Gi
mimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Vyras duktė, sūnus, marti, žentas ir anūkai 
Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 6

A. -j" A.

Inžinieriui PETRUI VILKUI mirus, 
jo brolį joną su žmona Elzbieta ir dukro
mis, taip pat visus kitus velionies artimuo
sius liūdesio dienose nuoširdžiai užjaučia

Faustina ir Vitas Maneliai

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nno kapinių

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

ir kitų papuošimų 
2443 ĮVEST 63rd STREET 

Telel. PR 8-08.33 PR 8-0834

.L F. FFDFIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

Petkus «
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. TOvvnhail 3-2108-0 *

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

MAŽEIKA-EVANS
8845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpublk 7-8608 REpublio 7-8801

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIĖLIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

 

3354 S. HALSTED STREET Tei. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tb AVĖ., CICERO, ILL, Tei. OLympic 2-1003
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X Prof. dr. VI. Juodeika,
dirbąs University of Portland, 
buvo atvykęs i Chicagą, ta pro
ga lankėsi Draugo išvažiavime 
ir pačiame Drauge, davė pasi
kalbėjimą apie lietuvių pamink 
lą Portlande, kuris ten neseniai 
pastatytas lietuvių rūpesčiu.

X Prof. kun. V. Mikolaitis, 
Švč. Marijos Nek. Pras. parap. 
vikaras ir Quigley seminarijos 
profesorius grįžo iš Meksikos, 
kur keletą savaičių gilino mok
slą.

X šv. Antano parapijoj, Ci
cero, Šv. Vardo draugijos na
riai yra prašomi dalyvauti ben
droje Šv. Komunijoj sekmadie
nį, 7:30 v. r. mišių metu ir 
pirmame susirinkime po vasa
ros atostogų, kuris įvyks para
pijos salėj. šv. Vardo draugi
jos valdyba ir nariai kviečia pa 
rapijos vyrus įsirašyti draugi
jon. Būtų gražu ir garbinga ma 
tyti kelius šimtus parapiečių vy 
rų dalyvaujant bendroje Šv. Ko 
munijoje ir susirinkimuose, ku 
rie įvyksta kas mėnesio antrą 
sekmadienį 7:30 v. r. Dr-jos pir 
mininkas yra dr. P. Atkočiū
nas.

X Arūnas Zailskas, lanky
damasis Europoje, aplankė buv. 
Vokietijos rajono vadeivą s. S. 
Laukaitienę ir jos šeimą Miun
chene, dalyvavo Vasario 16 d. 
gimnazijos Joninių lauže ir Ang 
lijos rajono skaučių-tų stovyk
loje — lietuvių sodyboj Angli
joj. Visur buvo maloniai priim
tas ir parvežė geriausių linkė
jimų LS s-gos vadovybei ir vi
siems skautams.

X Liet. Gailestingųjų Seserų 
s-gos visuotinis narių susirin
kimas bus rugsėjo 12 d., trečia
dienį, 7 v. v. Jaunimo Centre. 
Svarstomi būsimos šventės rei
kalai ir kt.

X Stasys Žilevičius, gyvenąs 
Chicagoj. Liet. Knygos klubo na 
rys, išvykdamas atostogų įsigi
jo naujausių LK klubo leidinių 
ir kitų knygų už didesnę sumą.

X Viktoras Kalvaitis, sūnus 
Viktoro ir Bernice Kalvaičių, 
rugpiūčio 31 d. Little Co. of 
Mary ligoninėje, 2800 W. 95th 
St., 235 kamb., Evergreen 
Park, pergyveno sunkią opera
ciją. Viktoras Kalvaitis yra stu 
dentas, trečius metus lankąs 
Chicagos mokytojų kolegiją.

X Vyčių choras pasiryžęs su 
ruošti įdomų ir linksmą šokių 
vakarą spalio 6 d. Vyčių salėje, 
į kurį kvies visus Chicagos cho
rus ir taip pat svečius. To va
karo vyriausia komisijos pirmi
ninke išrinkta Genovaitė Gied
raitytė.

X Chicagos Lietuvių Sporto 
klubas Neris rengia vasaros se
zono užbaigimą lauko teniso ir 
lengvosios atletikos varžybo
mis, kurios įvyks rugsėjo 8 d. 
12:30 vai. p. p. Marąuette Par
ko sporto aikštėje (67-tą ir Sac 
ramento). Dalyvauti kviečiami 
klubo nariai ir norintieji pri
klausyti Neries klubui.

X Atvažiuokite pasilinksmin
ta pas vilniečius šeštad., rugsė
jo 8 d., 6 v. v. Union Pier, 
Mich., Koronskio svetainėn 
(prie pat Ventos). Linksmai 
pasišoksit, skaniai pasivaišinsit 
ir tuo pačiu paremti vilniečių 
šalpos darbą. (Pr.)

. X NAUJAUSIOS—Royal Sa
fari — rašomosios mašinėlės 
yra geriausios pasaulio rinkoje. 
Visokiais raidynais. Katalogus 
ir informacijas gausite DYKAI, 
tik pranešę adresą: J. L. Gied
raitis, 10 Barry Drive, E. 
Northport, L. I., N. Y., kuris 
“Draugui’’ žinomas, kaip sąži
ningas asmuo. (Sk.)

X šv. Pranciškaus vienuoly
no seserų rėmėjų 2 sk. parengi
mas įvyks rugsėjo 30 d. 2 v. p. 
p. Garlevičienės namuose. 4437 
S. Artesian Avė. Kviečiami visi 
gausiai atsilankyti pas rėmė
jus.. Visas pelnas bus seimo dp- 
vanai. Seimas įvyks spalio 14 d. 
Šv. Jurgio parap. svetainėje.

X Chicagos Lietuvių Operos 
choras šį penktadienį pradeda 
dainavimo sezoną. Pirmoji re
peticija įvyksta 8 v. v. Jaunimo 
Centre. Kviečiami ateiti nauji 
choristai. Šiemet bus statomos 
dvi operos — Pajacai ir Cava- 
leria Rusticana.

X Irena Stašaitytė, rūbų 
kūrėja, sutiko paruošti origina
lius rūbus Montessori d-jos ren 
giamai tradicinei Madų paro
dai spalio 21 d. Antrą parodos 
dalį sudarys vaikų rūbeliai, ga
minti pačių mamų. juos demon
struos mūsų mažieji.

X Kristijono Donelaičio mo
kyklos tėvų komitetas praneša, 
kad mokinių registracija nau
jiems mokslo metams įvyks rug į 

(sėjo 8 d., šeštadienį, nuo 10 iki 
1 vai. Marąuette Parko Field- 
ihouse, kampas Kedzie ir 67 st. 
'Tą pačią dieną 11 vai. yra šau
kiamas mokinių tėvų susirinki- j 
įinas toje pačioje vietoje.

X Ateities tautinių šokių šo
kėjų Atžalynas rugsėjo 6 d., i 
ketvirtadienį, 7 v. v. pasirodys ' 
World Fair of Music and Sound 
programoj. Grupei vadovauja 

į F. Gramont, E. Zapolis, F. Za- 
polis ir G. Giedraitis. Pasirody-. 
mas įvyks McCormick Place.

X A. a. Elzbietos Sutkienės 
mirties pranešimas per klaidą 
buvo neįdėtas rūgs. 5 d. laidoj.

X Inž. B. Prapuolenis, dabar 
gyvenąs senelių namuose Or- 
land parke, nepaisant savo aš
tuoneto kryželių ant pečių, su- ! 

1 sirūpino Marijampolės Rygiš- 
I kių Jono gimnazijos minėjimu i 
| ir monografija, pasiūlydamas 
rengimo komitetui rašytų atsi- 

| minimų apie tos gimnazijos auk 
lėtinį poetą Praną Vaičaitį. Mi
nėjimas numatomas kitų metų 
pavasarį.

X Danguolė Jankauskaitė ir 
Algis Strimaitis neseniai su
tuokti Marąuette Parko lietu
vių parapijos bažnyčioje. Jau
noji yra Illinois universiteto 
studentė, Chicagoje žinomo ap
draudimo įstaigos atstovo Leo
nardo Jankausko duktė. Jau
nasis yra dr. Petro Strimaičio 
sūnus, baigęs Loyolos universi
tetą, dabar atliekąs karinę 
prievolę leitenanto laipsniu. Ve
stuvinėse vaišėse, kurios įvyko 
Little Village svetainės banke
tų salėje, dalyvavo giminės, šei
mų draugai ir eilė pažįstamų 
bei jaunojo tėvelio profesijos 
kolegų. Vyresniųjų pajaunių po 
rą sydarė Rita Milkovaitytė ir 
A. Girdauskas. Jaunieji apsigy- 

įveno Colorado Springs, Colora- 
do, kur jaunasis baigs karinę 
tarnybą, o jaunoji Strimaitienė 
tęs universiteto studijas.

• X Marijampolės Rygiškių Jo- 
■no gimnazijos šimtmečiui minė- 
jti komitetas jau gauna vis dau 
!giau medžiagos monografijai. 
Ypač svarbu rinkti visų nepri
klausomos Lietuvos abiturien
tų laidų sąrašus, kuriuos nori
ma prijungti prie monografi
jos. Marijampoliečiai maloniai 
prašomi padėti komitetui, siun
čiant medžiagą monografijos 
reikahi vedėjo adresu: Vytau
tas Paulionis, 4407 So. Arte
sian Avė., Chicago 32, III. Mo
nografijos vyriausias redakto
rius: kun. Juozas Vaišnys, SJ,

1 dabartinis Laiškų Lietuviams 
redaktorius.

PAMOKOS PER TELEVIZIJĄ
Chicagos televizijos auklėji

mo stotis WTTW (kanalas 11) 
su mokslo metų pradžia pradės 

■transliuoti Vienuolika kursų, į- 
skaitant skaitybą,, ispanų bei 
prancūzii kalbas, mokslo, meno 
ir socialines studijas.

Draugo redakcijoj besilanką prof. VI. Juodeika, Portlande, Ore
gon, lietuviško kryžiaus statymo komiteto narys, su to paminklo 
statymo vykdomojo komiteto pirm. Vai. Šimkum ir nariais J. Va- 
lausku ir Aida Valauskiene.

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Kun. J. W. Stanevičius, 
Lietuvos Vyčių dvasios vadas, 
Vyčių seimo metu pasakė įdo
mų pamokslą, kuriame tarp 
kitko pastebėjo: “Pirmieji Vy
čių organizatoriai ir įkūrėjai su 
sidūrė su daugeliu problemų. 
Tūkstančiai lietuvių, kurie at
vyko į šį kraštą, turėjo įvairių 
sunkumų. Kur buvo įmanoma, 
jie būrėsi į grupes, didesniuose 
miestuose sudarė kolonijas. No
rėdami išlaikyti savo tikėjimą, 
jie statė bažnyčias ir rėmė pa
rapijas. Ten kaip dabar, taip ir 
tada jie galėjo išgirsti švento 
tikėjimo tiesas savo gimtąją 
kalba. Nelaimingi buvo tie, ku
rie gyveno mažesnėse koloni
jose. Daugelis iš jų prarado sa
vo tikėjimą arba apsileido jo 
praktikavime. Norint išvengti 
šios tuštumos ir pagelbėti nu
klydusioms, buvo įkurta Vyčių 
organizacija, kuri pasirinko šū
kį: “Dievui ir tėvynei”. Ir da
bar, kada mes žvelgiame tris 
generacijas atgal, mes galime 
su pasididžiavimu sakyti, kad 
mes daug nuveikėme savo tikė
jimui, savo pasirinktam kraštui 
ir mūsų protėvių žemei.

Po £0 gyvavimo metų, mes 
negalime ilsėtis prie anų nuveik 
tųjų darbų, jau dabar mes tu
rime pradėti daryti planus nau
jiems darbams. Mes privalome 
nepamiršti, kad turime rūpintis 
jaunąja karta, suprasti jų da
barties reikalavimus ir dėl to, 
galbūt, mes turėsime peržiūrėti 
visą mūsų organizaciją, daug 
ką pakeisti, kad prisiderintume 
prie laiko reikalavimų.

Prieš 50 metų, atvykusieji iš 
Lietuvos buvo daugiausiai be
moksliai. Neturėdami tų progų, 
kurias mes šiandien turime, tu
rėjo skirtingus ir tikslus. Šian
dien, mūsų tėvelių dėka, daugu
ma iš mūsų esame daug dau
giau išsimokslinę. Daugelis iš 
mūsų esame apsirūpinę profe
sijomis. Tai, aišku, tai uždeda 
ir daugiau pareigų. Gal kai ku
rie galvojate, kad jūs atlikote 
savo, kaip Vyčių darbą? Kiek
vienas iš mūsų turime atsimin

Chicago Conservatorj’ College patalpose įvykusio Alice Stephens 
vasarinio dainavimo kurso rečitalyje dalyvavusios lietuvaitės. Re
čitalis buvo J. Žilevičiaus aprašytas Drauge rugpiūčio 30 d. nu
meryje. Nuotraukoje iš kairės: L. Nakutytė, I. Jakševičiūtė, A. 
Liudžiūtė, Alice Stephens, D. Lapinskaitė, L. Buivydaitė ir D. 
Griciūtė. Nuotr. P. Petručio

ti, kad dar daug esame skolin
gi Dievui ir tėvynei ir dėl to 
privalome bandyti savanoriškai 
atsiteisti”.

1
— Franklin K. Lane gimnazi-1 

jos didžiulėje auditorijoje, 999 
Jamaica Avė., Brooklyn, N. Y.. 
New Yorko ir jo apylinkės lie
tuviai spalio 7 d. pirmą kartą 
išgirs Varpo chorą, iš Toronto, 
Kanados, kuris atvyksta kon
certuoti su solistu, Vaclovu Ve- 
rikaičiu. Chorui diriguoja St. 
Gailevičius. Varpą kviečia “Lie
tuvos Atsiminimų” radijo di
rekt. Jokūbas Stukas.

— Pr. Naujokaitis išsikėlė 
iš Ncw Yorko. Jo naujas adre
sas: 243 Monroe Avė., River 
Edge, New Jersey. Telef. 261- 
3505.

j — Studentų Ateitininkų są
jungos stovyklos metu rengia
mas vakaras įvyks šeštad:enį, 
rugsėjo 8 d., Detroite, Ukrai- 
nian National Temple, 4655 
Martin. Dalyvaus Birutė Puke- 
Įlevičiūtė, J. Kelečius, Kazys Ve
selka, Leonas Barauskas ir Pau 

■liūs Jurkus.

I KOLUMBIJOJ

— Kun, M. Tamošiūnas, liet. 
kapelionas Kolumbijoje, sugrį
žęs iš JAV atgal į savo darbo
vietę, aplankė Agua de Dios raup 
suotųjų koloniją ir ten vienoj 
ligoninėj su raupsuotaisiais dir
bančioms seselėms nuvežė sep
tynis rankinius laikrodukus, ku 
riuos JAV lietuviai per kun. A. 
Sabaliauską joms paaukojo. 
Dar ten yra apie 50 su raupsuo 

(taisiais dirbančių seselių, kurios 
irgi norėtų turėti rankinį laik
roduką.

Už gautus laikrodukus kun. 
A. Sabaliauskas gavo iš sese
lių nuoširdžią padėką su užtik- 

irinimu, kad jos ten kas dieną 
melsis už savo geradarius.

GRĮŽTA MOKYKLON
Cook apskrity grįžo į moks

lą per 1,180,000 moksleivių. Ka
talikų parapinėse mokyklose 
užsiregistravo 345,587 mokinių.

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
PED. LITUANISTIKOS INSTI

TUTAS PRADEDA DARBĄ

Ped. Lituanistikos Institute 
(Chicagoje) mokslas pradeda
mas rugsėjo 15 d. (šeštadienį), 
9:30 vai. r. Pirmąjį šių mokslo 
metų semestrą skaitomi šie kur 
sai: 1. Bendrinės lietuvių kal
bos kursas: sakinio struktūra 
ir jo skyryba, rašiniai bei ver
timai iš anglų kalbos (Domas 
Velička). 2. Liet. kalbos akcen
tologija ir morfologija (prof. 
dr. Petras Jonikas). 3. Klasi
cizmas, sentimentalizmas, ro
mantizmas ir jų atgarsiai lietu
vių literatūroje (Domas Velič
ka). 4. Pasaulio lietuvių istori
ja (Vincentas Liulevičius). 5. 
Lietuvių kalbos metodika ir mo 
kyklinė praktika (Aleksandras 
Dundulis). Norintieji lankyti In 
stitutą prašomi aukščiau minė
tu laiku atvykti į Jaunimo Cen
trą (5620 S. Claremont Avė., 
Chicago. 36, III.). Ligi šiol jau 
užsirašė 19 naujų klausytojų. 
Šiais mokslo metais pradeda
mas ir neakivaizdinis Institute 
einamųjų dalykų dėstymas, šiuo 
būdu norinčių studijuoti litua
nistiką yra užsirašę iš įvairių 
pasaulio kraštų (Amerikos, Au
stralijos, Kanados, Vokietijos) 
20 studentų. Ir kiti, norintieji 
šiuo būdu studijuoti, registra
cijos bei informacijų reikalais 
prašomi kreiptis aukščiau nu
rodytu adresu. Pagal šiuo metu 
turimus duomenis penktuosius 
mokslo metus Institutas prade
da su 55 studentais.

PRAŠYS VALDINIŲ DARBŲ
Lietuvių Demokratų Lygos

Čia, Marianapolyje, Thompson, Conn., rugsėjo 9 d. įvyksta Šiluvos 
Marijos maldos ir atgailos šventė, šv. mišios 11 v. r., pamokslas; 
1:30 v. p. p. Kryžiaus keliai; 2:30 v. p. p. Šiluvos pamaldos. Išpa
žinčių klausoma nuo 9 iki 11 vai.

CHICAGOS ŽINIOS
MOKSLEIVIAMS PAPIGINI- nuostolių, apie tai reikia pra- 

MAS nešti policijai.

Chicaos susisiekimo autorite
tas (CTA) praneša, kad moks
leiviams išduos korteles, kurio
mis jie galės papiginta kaina 
važiuoti į ir grįžti iš mokyklų. 
Spėjama, kad bus išduota 107,- 
000 kortelių.

VYKSTA Į KANADOS DYKU- 
I MAS

Robert Van Schoick, 6030 N. 
Kedvale, organizuoja 20 asmenų 
būrelį vykti į Kanados primi
tyviausią vietą tarp Yukono te
ritorijos ir Hudson įlankos, kur 
dykumose mano įsteigti kaime
lį. Kiekvienam drąsuoliui, pasi
ryžusiam ten išgyventi pustre
čių metų, reikia įnešti apie $1,- 
000. Kanados valdžia davė šiam 
žygiui savo pritarimą.

NE VISI PASISAKO APIE 
NELAIMES

Chicagos piliečių trafiko sau
gumo biuras pareiškė, kad iš 
įvykusių trafiko nelaimių poli
cijai pranešama tiktai viena iš 
trijų. Visų automobilių nelai
mės per metus sudaro per 115 
mil. dolerių nuostolių. Iš visų 
įvykusių nelaimių policijai ne
pranešama 67%, kurie sudaro 
47% visų nuostolių. Pagal įsta
tymą, jeigu susidaro per $50

egzekutyvas kreipėsi raštu į 
teisėją T. Adesko ir Illinois val- 

' stybės prokurorą William dar
ką, prašydamas audiencijos, 

į Savo rašte lyga išdėstė, kad lie- 
I tuviai demokratai negauna vai
zdinių tarnybų.

Advokatas Charles P. Kai 
I rugpiūčio 23 d. buvo priimtas 
! mero R. Daley, kur adv. Kai

Adv. C,

atsisakė iš siūlomos kandidatū
ros į aukštesnį teismą Cook 
apskrity. Tuo būdu į Cook aps. 
teismą dabar kandidatuoja tra
fiko teisėjas A. Wells.

Adv. Charles P. Kai papasa
kojo “Draugo” korespondentui, 
kad delegacija sudaryta iš Liet. 
Demokratų Lygos pirm. K. Žir
gulio ir direktorių J. Jatis, A. 
Preibis, A. Kumskis ir Ch. P.

BĖGO NE IŠ SAVO NAMŲ
Ernest Campbell, 6040 So. 

Harper, buvo pastebėtas bėgant 
ne iš savo namų, 7242 S. Ben- 
nett. Policijos sugautas jis pri
sipažino per keturis mėnesius 
atlikęs 100 vagysčių, iš kurių 
pelnė apie $10,000.

i PASIGYRĖ SAVO GREITU
MU

“Po šimts v... Aš nevažiavau 
80 mylių, aš važiavau per 90 
mylių į valandą”. Taip policijai 
pasigyrė Virginia Bėrės, 20 me
tų, 4601 S. Hermitage, kai 20 
ją besivijusių policijos mašinų 
pagaliau sustabdė. Už savo žy
gį ji gavo net 11-ka trafiko bi
lietų.

UŽMIGO PRIE GELŽKELIO
Danny McFarland, 556 W. 

Madison, mirė, kai jo kojos bu
vo nuplautos jam bemiegant 
ant Pennsylvania gelžkelio bė
gių prie Green ir Kinzie gatvių.

“MIEGAS” IŠJUDINA DAU
GELĮ FABRIKŲ

Miegas, laikotarpis, kuriame 
daugelis gauna progos pailsėti, 
Chicagoje daugeliui duoda bud
rių valandų. Vien tik Chicagoj 
išdirbama per metus iki 92 mil. 
dolerių vertės matrasų ir kitų 
miegamųjų reikmenų.

Kai. Norima prašyti, kad į pro
kuroro ir teisėjo įstaigas būtų 
priimti ir keli lietuviai. Mat, 
Lietuvių Demokratų Lyga per 
rinkimus visus lietuvius visada 
ragina rinkti demokratų kan
didatus, o iki šiol už tą akciją 
negaudavo atitinkamo atlygini
mo. Taigi dabar artėjant lapkri 
čio rinkimams vėl iškyla klau
simas dalyvauti propagandoj už 
demokratų kandidatus. Šiuo 
kartu norima iš anksto išside
rėti, kad lietuvių kandidatai 
būtų išstatyti rinkimų sąrašuo- 
sna, o be to, kad į atitinkamas 
demokratų valdomas valdžios 
įstaigas būtų priimti lietuviai 
pareigūnais. Tokias mintis pa
reiškė adv. Charles P. Kai.

Pr. Šulas

RUDENINĖ VAIKUČIŲ 
ŠVENTE

Rudeninė" mokinių ir vaikučių 
šventė, kurią suruošė Chicagos 
Apygardos Švietimo komisijos 
pavedimu visų Chicagos Litua
nistinių mokyklų mokytojai ir 
mokytojos “Draugo” pikniko 
metu, labai gražiai praėjo. Bu
vo didelis susidomėjimas ne tik 
vaikų, bet ir tėvų, kurie gausiai 
dalyvavo.

Šventės programai vadovavo 
mokytoja M. Pėteraitienė; jai 
pagelbėjo mokytoja S. Jonynie- 
nė ir kiti.

Džiugu yra pažymėti, jog ši 
šventė yra pradžia gražios tra
dicijos kas met ruošti rudeninę 
mokinių ir vaikučių šventę 
“Draugo” pikniko metu.

“Draugo” vadovybė nuošir
džiai dėkoja visiems mokyto
jams ir mokytojoms už parody
tą didelį prielankumą “Drau
gui” ir už stropų vaikučių už
ėmimą pikniko metu.

Be to, nuoširdžiai dėkoja ir 
už pasiaukojantį patalkininkavi 
mą išvažiavimo metu ir prie 
įvairių kitų darbų.

Nuostolingos operacijos

Balfo Centras rugpiūčio mėn. 
vėl turėjo nuostolingas operaci
jas, nes buvo gauta tik $2,900, 
o išleista 7,849 doleriai. Didžio
ji išlaidų dalis padaryta indivi
dualioms siuntoms per geležinę 
sieną. Rugpiūčio mėn. Balfo pa
stangomis išsiųsta per tą sieną 
net 288 individualūs siuntiniai, 
iš jų 118 į Lietuvą. Dalį siunti
nių į Lietuvą (Vak. Vokietijos 
lietuviams per Balfą prašant) 
apmokėjo katalikų Caritas. Len 
kijos lietuviams Balfas rug- 
piutyje išsiuntė 170 individuali
nių siuntų, daugumoje rūbų ir 
avalynės.

Šiais 1962 metais Balfo or
ganizacija jau išleido šalpos rei 
kalams dešimt tūkstančių dole
rių daugiau nei surinko iš auko 
tojų. šalpos darbai niekad ne
duoda pelno.

. Maldos už Balfo rėmėjus
Šiomis dienomis Balfo Cent- 

; ras gavo iš Lietuvos per Aust
raliją tokio turinio padėką: 
“Baisaus priešo protezinė šir- 

j dis mindo mus. Girdėti apie 
;tuos žiaurumus yra vienas da- 
i lykas, o išgyventi — visai kas 
j kita... Įsisiūbavęs prabangoj me 
j ehaninis pasaulis, grimu paden
gęs Dievo duotą veidą, nenori 
matyti nei girdėti kančių nei 
aimanos. Į visą moja ranka, pra 

i garo realybę vadina iliuzijomis. 
| “Jūs (balfininkai) išsiskiria- 
j te iš kitų akmens širdies amžiu
je, jūs atsisakote vieno kito ma 

i lonumo, kad padėtumėt ken- 
Į čiančiam tautiečiui. Už Jus pa
dėkos vietoje nuolat meldžiuos,
mamytės išmokytais žodžiais:

■ Padaryk Šventa Širdie Bran
gioji,

Kad tėvynė mūs mieloji 
1 Puoštus dora ir vienybe, 
j Sutikimu ir blaivybe”.

r Uetiivos 
knv£ų rBv
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