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JAV nepakęs karinės ofenzyvinės bazės Kuboje
AR KEISIS JAV POLITIKA 

KUBOS ATŽVILGIU
Kennedžio administracija eis vidurio keliu

WASHINGTON, D.C. — Pa
siremdama Rio sutartimi ginti 
vakarinį pusrutulį (hemisferą), 
Gvatemala ragina kitas Loty
nų Amerikos valstybes daryti 
žygių prieš Fidel Castro režimą 
Kuboje.

Sutarties aštuntasis paragra
fas numato sankcijas: ekono
minę blokadą ir karinį įsikišimą 
(intervenciją).

Užsienio reikalų ministeris 
Unda Murillo Gvatemaloje pa
reiškė, kad jo vyriausybė spaus 
kitas naujojo pasaulio tautas

Kremliaus ir karingų kongreso 
narių, Valstybės departamentas 
planuojąs ir toliau eiti vidurio 
keliu: taikyti diplomatinį ir e- 
konominį spaudimą diktatoriui 
Castrui per Lotynų Ameriką 
ir kitus sąjungininkus.

— Valstybės sekretor. Dean 
Rusk, vakar liudydamas Sena
to ginkluotų jėgų tarnybos ko
misijoje, pareiškė, kad Jungti
nės Amerikos Valstybės ne
pakęs ofenzyvinės karinės ba
zės Kuboje.

Senato komisijos nariai neda-

Amerika nebijo — Valstybės sekretorius Rusk (kairėje) kalba 
su senatorium J. Sparkmanu (D., Ala.) prieš eidamas informuoti 
Senato užsienio reikalų komisiją apie busimąją Jungtinių Tautų 
generalinę ansamblėją. Rusk pareiškė, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės nebijo Sovietų Sąjungos premjero Chruščiovo grasini
mų. Diktatorius Chruščiovas pasakė: jei Amerika kišis j Kubos 
reikalus, tai ji rizikuoja atominį karą. (UPI)

Jaunuoliai nori iš pragaro 
pasprukti į laisvąjį Urugvajų

Naujausios i 
žinios

— Prezidentas Kennedy, kal
bėdamas vakar Houston, Tex.,; 
pareiškė, kad Jungtinės Ameri
kos Valstybės pirmaus tolimo
se erdvėse. Ten jis aplankė erd
vės tyrinėjimo centrą.

Popiežius Jonas XXIII Visuotinio 
Bažnyčios susirinkimo reikalu

VATIKANAS. — Popiežius i pasaulyje, popiežius pakartoti- 
Jonas XXIII užvakar pareiš- nai pabrėžė taikos ir socialinio 
kė, kad visuotinis Bažnyčios su- teisingumo reikalą, 
sirinkimas bandys “pagydyti

, . .. dviejų konfliktų (pasaulinių ka-83,000 tonų atomine jėga . .i i, - V rų) žaizdas, kurios labai pavaromas JAV lėktuvnešis En
terprise atplaukė į Italiją ke
liom dienom.

— Prancūzija atnaujino dip
lomatinius santykius su Jorda
nu, kuris juos nutraukė įSuezo 
krizės metu — 1956 m.

— Laosas ir komunistų val
doma Lenkija užmegs diploma
tinius santykius.

keitė kraštų veidą”.

Visuotinis Bažnyios susirin
kimas bus pradėtas spalio 11 d.

2,500 žodžių radijo kalboje, 
pasakytoje visiems katalikams

“pritaikinti sankcijas, kokias vė jokių informacijų, kas buvo
jos matys tinkamiausias1

Tai būsią padaryta New Yor
ke sekančią savaitę neformalėje 
užsienio reikalų ministerių kon
ferencijoje.

*
Nors rusai graso atominiu 

karu, kongresui raginant dary
ti stipresnių žygių, Kennedžio 
administracija vakar aiškiai 
parodė, kad ji nenori keisti po
litikos.

Aukšti pareigūnai esą abejin
gi dėl naujo Sovietų Sąjungos 
propagandinio grasinimo ar kai 
kurių kongreso narių reikalavi
mo laivais užblokuoti salą, ku
rioje rusai jau turi karinį prie
tiltį.

Kennedžio administracija e- 
santi prieš blokadą sulaikyti 
sovietų bloko karinių medžia
gų ir technikų siuntimą į Ku
bų, nes bijo, kad Maskva gali 
atsikeršyti provakarietiškoms 
valstybėms, kurios yra prie Ru
sijos pasienio ir -gauna karinę 
pagalbą.

Patekęs į kryžminę ugnį tarp

Pakistanas pasiūlė

pagalbą Iranui
LONDONAS. — Pakistano 

prezidentas Khan pasiūlė Irano 
šachui Pahlevi $10,000 ir “dide
lį skaičių palapinių” iraniečiams, 
nukentėjusiems žemės drebėji
mo metu.

kalbama posėdyje.

Visur Kuboje sutiksi
rusą kareivį

MIAMI. — Nauji pabėgėliai 
iš Kubos pranešė, kad Kuboje 

Į visur sutiksi rusų kareivių.
Dažnai sovietai džypuose va

žiuoja San Jose de las Lajas, 
pietuose nuo Havanos.

Diktatorius Fidel Castro apie 
300 raudonųjų pilotų kinų atsi
vežė į Kubą vairuoti rusų Mi- 
gų spraųsminių lėktuvų.

Komunistai Kuboje turi rake
tų, laivyno, tankų ir aviacijos 
bazes.

— Senatorius Humplirey va
kar pareiškė, kad vakariečiai 
neturėtų duoti Kubai strategi
nių reikmenų.

Tai pranešė Urugvajaus sportininkas

MONTEVIDEO, Urugvajus, rovėje pasijuto 
— Urugvajaus futbolininkams i apvilti.
nuskridus į Maskvą, tarptautinė 
žinių agentūra iš ten pranešė, 
kad “kai kurie urugvajiečiai net 
iš Lietuvos” buvo nuvykę pa
sveikinti savo draugų.

Vėliau patirta, kad tie iš Kau
no ir Vilniaus važįąvo net į 
Maskvą ne ko kito, kaip pra
šyti Urugvajaus sportininkų pa
galbos: kaip nors padėti vėl 
Urugvajun grįžti. Tai tie nelai
mingieji iš Urugvajaus “tarybi- 
nėn tėvynėn” nuvykę apsigy
venti, kurie komunistinėje tik-

desperatiškai

Vienas urugvajietis futbolis- 
tas į Montevideo grįžęs pasa
kė:

— Klausantis tų jaunuolių iš 
Lietuvos pagalbos maldavimo, 
mums iš skausmo plyšo širdis, 
nes niekaip mes negalime jiem 
padėti iš to pragaro grįžti į 
laisvąjį Uragvajų.

Korespondentai pas
švedę karaliui

STOKHOLMAS, Švedija. —
Karalius Gustaf VI ir karalienė 
užvakar sulaužė tradiciją, duo
dami korespondentams priėmi
mą.

Valandą ir penkias minutes 
karalius ir karalienė nuoširdžiai 
sveikinosi ir kalbėjosi su dau
giau kaip 60 korespondentų, pu
sė jų buvo užsieniečiai. Dar nė 
vienas švedų karalius nebuvo 
turėjęs laikraštininkų priėmimo 
pas save.

Šis priėmimas buvo surištas
su karaliaus Gustaf gimtadie- i nėra šis gabalas sudegusio meta
mu. Lapkričio 16 dieną jis bus J° s^vi+et? n^?tusio sputniko da- 

r J hs. Metalas tiriamas Los Alamos,
80 metų amžiaus. n. m., laboratorijoje.

Iždo ministeris į JAV
ROMA. — Italijos iždo mi

nisteris Roberto Tremelloni va
kar išvyko . į Jungtines Ameri
kos Valstybes susitikti Wash- 
ingtone su Tarptautiniu monetų 
fondu.

1

• W
1

Dr. M. A. Van Dilia tiria ar

Japonai prieš 

narkotikus
OSAKA, Japonija. — Japo

nų gerovės ministeris Nishimu- 
ra vakar pareiškė, kad narkoti
kų agentai budės strateginėse 
vietovėse pietryčių Azijoje, no
rėdami sulaikyti narkotikų kont 
rabandą į Japoniją.

— Prezidentas Kennedy šian
dien turės spaudos konferenci
ją.

KALENDORIUS
Rugsėjo 13 d.: šv. Eugenija, 

Birmantas, Tolminė.
Rugsėjo 14 d.: Šv. Kryžiaus 

paaukštinimas, Zubrys.

Naujas Vakaru Vokietijos 
ambasadorius Amerikoje

WASHINGTON, D.C. — Hein Jungtinėse Tautose New Yorke 
rich Knoppstein, naujas Vaka- I nuo 1960 metų rugsėjo mėnesio 
rų Vokietijos ambasadorius i iki paskyrimo ambasadorium 
Jungtinėse Amerikos Valstybė- j Jungtinėse Amerikos Valstybė
se, užvakar lankėsi pas Vals- se. Prieš tai jis buvo ambasado- 
tybės sekretorių Ruską, kad rius Ispanijoje ir dirbo užsienio 
pastarasis paruoštų kelią įteik- reikalų ministerijoje Bonnoje. 
ti savo kredencialus preziden- Jis pakeičia ambasadorių W. 
tui Kennedžiui. Knoppstein bu- G. Grewe Washingtone. Grewe 
vo pirmasis Vakarų vokiečių paliko Washingtoną praėjusią 
generalinis konsulas Chicagoje savaitę.
1951 — 1956 m.

Kaip reikalauja protokalas,
Knoppstein nuvyko į Valstybės 
departamentą įteikti oficialius 
raštus dėl jo pirmatako atšau
kimo iš Washingtono ir jo pas
kyrimo. Knoppstein ketina vyk
ti į Baltuosius Rūmus įteikti 
savo kredencialus prezidentui 
Kennedžiui, ir formaliai pradės 
ambasadoriaus pareigas šios sa 
vaitės gale ar sekančios savai
tės pradžioje.

Knoppstein buvo nuolatinis 
Vakarų Vokietijos stebėtojas

Reikalauja ištirti šnipo 
Sobleno bylą

LONDONAS. — Keletas bri- ] 
tų laikraščių ir parlamento na
riai vakar pareikalavo, kad par Į 
lamentas, jei būtų reikalas, iš-1

Australas pas 

prezidentą Kennedį
WASHINGTON, D.C. — Sir 

Garfield Barvviok, Australijos 
Oro biuras praneša: Chicago- vidaus reikalų ministeris, lan-

•ORAS

je ir jos apylinkėje šiandien — 
giedra, apie 90 laipsnių; rytoj 
— giedra, truputį pašikeis oro 
temperatūra.

Saulė teka 6:28, leidžias 7:06. sakė kokius.

kėši rugsėjo 10 dieną Baltuo
siuose Rūmuose pas prezidentą 
Kennedį. Jis pareiškė, jog jie 
svarstė daug dalykų, bet nepa-

Lietuvių apdraustų taupymo bendrovių lygos valdyba jų metinio susirinkimo metu rugsėjo 11 d. Cafe Bohemia, 
138 S. Clinton, Chicagoje, prie vaišių stalo. Iš kairės į dešinę: J. Gribauskas, kasininkas; advok. Ch. Smiegel, 
svetys; Olga Rypkus-Barabas, dabartinė pirmininkė; J. Varkala, sekretorius; A. Aukers, pirmas vicepirmininkas, ir

advok. patarėjas E. Pietkiewicz.

PIETŲ AMERIKOS JAUNUJU KRIKŠCIONU 
DEMOKRATU VEIKTA EUROPOJE

Jų tėvynes skaudžiai išgyvena politinės tvarkos 
i nepastovumo sunkumus

Europos-NEI, Pietų Ameri- Vokietija), institutui pavyko to
kos - ODCA ir Vidurio Europos

tirtų šnipo dr. Roberto Sobleno | Krikščionių Demokratų Unijos 
bylą. 61 metų sovietų šnipas |. CDUCE tarptautinių organiza- 
mirė Londone. Jis, keletą minu- j ei jų (lietuviai KD dalyvauja 
čių prieš vežant į lėktuvą Lon- NEI ir CDUCE) Romoje įsteig- 
dono aerodroman, paėmė nuo- tas Tarptautinis Krikščionių De 
dų. Šnipas norėta grąžinti į A- mokratų institutas savo veiklos 
meriką, kur jis. buvo nuteistas gaires yra nutiesę ideologinius 
kalėti iki gyvos galvos. ir programinius dalykus, doku-

kią ekskursiją suorganizuoti, pa 
rūpinus reikalingų lėšų, suda
rius atitinkamą programą ir už 
angažavus joje dalyvauti pajė
giausius Pietų Amerikos kraš
tų jaunųjų krikščionių demo
kratų veikėjus, patartus ir siū
lytus tų kraštų KD centrų.

Studijų ekskursijos progra
moje numatytos konferencijos 
ir paskaitos tokiomis bendromis 
temomis: krikščioniškosios de
mokratijos ekonominių ir so
cialinių principų įgyvendinimas 
Europos kraštuose; socialinio 
draudimo sistema Europoje; Eu 
ropos krikščionių demokratų par

Dr. Eric Fletcher, darbiečių mentaciją, studijas ir informaci-
Studijų ekskursijoje dalyvau- ■ ^jU programos ir jų bendroji

partijos parlamente kalbėtojas ją. Užsibrėžtus tikslus vykdy- 
vidaus reikalams, pareiškė, kad damas, Institutas ėmėsi inicia-
vidaus reikalų sekretorius Hen
ry Brooke “blogai pasielgęs” 
(“persistorojęs”) Sobleno by-

tyvos suorganizuoti trisdešim
ties Pietų Amerikos jaunųjų 
krikščionių demokratų veikėjų

loje. Darbo partijos narys Syd- I dviejų mėnesių studijų ekskursi- 
ney Silverman pareikalavo “pil į ją j Europą, 
nai ištirti”, kodėl Brooke nu- ■
tarė deportuoti Sobleną, nors Bendradarbiaudamas su ‘Po- 
JAV ir Britanijos išdavimo su- litische Akademie in Eicholz” 
tartis neliečia šnipų. , direktoriumi dr. P. Molt (Vak.

ja 30 asmenų iš 13-kos Pietų 
Amerikos valstybių. Rugpiūčio 
26 d. jie pasiekė Europą. Pagal 
nustatytą planą ekskursantai 
lankysis Vakarų Vokietijoje, 
Belgijoje, Olandijoje, Liuksem
burge, Austrijoje ir Italijoje. 
Tų kraštų krikščionių demokra 
tų partijos bus ekskursantų glo 
bejos, kai jie lankysis jų kraš
tuose.

politika laisvės, laisvės demokra 
tybės principai Europoj; Euro
pos politinių idėjų įtaka Pietų 
Amerikai; politinės tvarkos 
struktūriniai pagrindai; komu
nizmas praktikoje.

Be tų bendromis temomis pa
grindinių paskaitų, ekskursan
tai bus supažindinti su specifi
nėmis tų kraštų problemomis 
tei KD veikla, kuriuose jie lan
kysis.

Paleido šnipą iš 
kalėjimo

WASHINGTON, D.C. — Jack 
Soble, brolis nuteisto šnipo Ro
berto Sobleno, kuris mirė Lon
done, paleistas iš kalėjimo rug 
piūčio 31 dieną. Tai užvakar 
pranešė teisingumo departamen 
tas.

Soble atliko penkerių metų 
bausmę dėl sąmokslo pavogti 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
gynybos paslaptis. Jis buvo nu 
teistas kalejiman septyneriems 
metams.

Ambasadorius į JAV
MASKVA. — William E. Ste- 

venson, JAV ambasadorius Fi
lipinuose, išvyko antradienį į 
Washingtoną pasitarti su vy
riausybės pareigūnais.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Švedų spauda apie T. Mar- 

tuliomio mirtį. Apie Lietuvoje 
rugp. 20 d. mirusį arkivyskupą 
T. Matulionį plačiai rašė ne tik 
vokiečių, šveicarų spauda, bet 
ir kitų kraštų laikraščiai. Kai 
kurie dienraščiai, pvz. šveicarų 
“Neue Zuercher Zeitung”, pa
teikė tikslias žinias iš arkivys
kupo gyvenimo, klaidingai ant
raštėje pažymėjo, kad velionis 
buvęs “Kauno arkivyskupu”.

Švedų spauda persispausdi
no AP žinią apie arkivyskupo 
T. Matulionio mirtį. “Dagens 
Nyheter” nurodė, jog velionis 
buvo tarptautiniai žinomas dėl 
savo pasipriešinimo sovietiniam 
režimui jau nuo to laiko, kai jis 
buvo kunigas Leningrade.

— Gen. Maxwell D. Taylor, 
JAV jungtinių štabų viršinin
kas, atvyko užvakar į Hong 
Kongą iš Formozos, keliauda
mas Tolimuosiuose Rytuose.

— šeši vokiečiai parlamentar 
rai vizituos Chicagą. šeši Vokie
tijos parlamento nariai, vado
vaujami dr. Bert Even, vizituos 
šią savaitę Chicagą, keliaudami 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se.

— Dirk Stikker, Šiaurės At
lanto sąjungos generalinis sek
retorius, atvyko užvakar į Oslo, 
Norvegijos sostinę, dviejų die
nų vizito.

Tai jau pasigėrėtina pradžia 
ir geras krikščionių demokratų 
praktiškojo bendradarbiavimo 
pasauliniu mastu pavyzdys.

Pažymėtina dar ir tai, kad 
Tarptautinio KD instituto stu
dijos pradėtos senojoje Euro
poje su Pietų Amerikos jau
nųjų krikščionių demokratų vei 
kėjais, kurių tėvynės taip skau
džiai išgyvena politinės tvarkos 
nepastovumo sunkumus. Jiems 
perteikta laisvosios Europos de 
mokratizmo samprata ir paro
dytas laisvės tradiejų pastovu
mas — prisidės prie Pittų Ame 
rikos kraštų pažangos šia kryp
timi ir sustiprins jų atsparumą 
komunizmo gresiančiam pavo
jui.
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tuos dvejus metus kolektyvų 
sąstatai po truputį keitėsi. Ri
manto Rudžio vadovautą kolek
tyvą išleidžiant gegužės mėn. 
numerį, sudarė: Jonas Račkaus 
kas, Rimantas Repšys, Lilė Tu- 
mosaitė, Janina Radvilaitė, 
Audronė Garbenytė, Jonas Šo- 
liūnas, Algis Urbanavičius ir 
Da'ia Binkytė. O birželio mėn. 
numerį išleidžiant Rimvydo Šlia 
žo kolektyvą sudarė: Aušrelė 
Skirmuntaitė, Dalia Indreikaitė, 
Veronika Tijūnelytė, Petras 
Kaufmanas, Giedrė Žumbakie- 
nė, Jonas Šalčius, Enata Skrup 
skelytė ir Angelė Katelytė.

Tik ką išėjusiame rugsėjo 
mėn. numeryje jau matome nau 
jus redakcinius kolektyvus, ku
rių vieną sudaro: Rimantas Rep 
šys (vyr. red.), Romas Saka-

ATEITININKŲ 
FEDERACIJOS VALDYBOS 

PRANEŠIMAS
Paskelbus Ateitininkų Fede

racijos Nepaprastosios konfe
rencijos datą — 1963 vasario 
21 - 24 d., atskiri ateitininkai 
-bei jų vienetų vadovybės at
kreipė mūsų dėmesį į tai, kad 
George IVashingtono diena ne 
visur švenčiama ir, kad vasario 
mėnesio nepastovus oras gali 
kai kam apsunkinti keh'onę į 
konferenciją. Ateitininkų Fede
racijos valdyba, į tai atsižvelg
dama, nutarė nepaprastą kon
ferenciją New Yorke nukelti į 
gegužės pabaigą — vainikų die
nos savaitgalį. Atitinkamai pa
keičiamos ir nepaprastai konfe 
rencijai pasirošimo bei atstovų 
rinkimo datos. Sąjungų ir vie
netų vadovybės prašomos at
kreipti į tai savo dėmesį;

Ateitininkų Federacijos 
Valdyba

LIPNIŪNO KUOPAI
Pirmas šių mokslo metų kun. 

Alf. Lipniūno kuopos susirinki
mas įvyks sekmadienį, rugsėjo 
16 d., Jaunimo Centre. 10 vai. 
ryte jėzuitų koplyčioje bus at- 
našanujamos šv. mišios mūsų 

'intencija.
Kviečiame narius tęsti gražią 

lipniūnietišką tradiciją ir bend
rai priimti Šv. Komuniją.

Po mišių bus pusryčiai ir įdo 
mus susirinkimas. Tema: susi
pažinimas su Lipniūno kuopa. 
Meninę dalį sudarys prisimini- 
mąi iš įvairių vasaros stovyklų. 
Pakvieskite ir savo draugus' į šį 
susirinkimą, kad supažindintu- 
met su mūsų organizacija.

Valdyba

LAUŽAS
Clevelando, Detroito, Cicero, 

Grand Rapids, ir Chicagos atei 
tininkai maloniai kviečiami da
lyvauti Kun. Alf. Lipniūno Chi
cagos Moksl. At-kų kuopos ruo
šiamame (su MAS CV pritari
mu) lauže. Nors mokslas jau 
prasidėjo, dienos trumpėja, ir 
lapai vėjo skleidžiami, negalim- 
vasaros giedrias dienas palikti 
dar kartą nesusibūrę kartu. 
Tad susirinkim. sekmadienį, rųg 
sėjo 2-3 d., tėvų jėzuitų vasar 
vietėje, prie Paw Paw, Mich. 
Įėjimas nemokamas — bet at
siveskite savo užkandžius, gėri- 
mus ir sporto įrankius. Kuopos 
prašomos pasiruošti pasirody
mui prie laužo ir sporto rungty
nėms. Iškylą pradedam 12 v. p. 
p., baigsim 8 v. v.

Dėl smulkesnių žinių susisie- 
kit šū kuopos ar draugovės vai 
dyba, arba kreipkitės į Jūratę 
JuozeviČiūtę, 7204 S. Richmond, 
Chicago 29, III., WA 5-2996.

Lipniūno kuopos valdyba

SUSIRINKIMAS CHICAGOJE
Chicagos ateitininkų sendrau

gių susirinkimas įvyks penkta
dienį, rugsėjo 21 d., 7:30 vai. 
yąk. Jaunimo Centre. Susirinki
mo metu kalbės mokytojas Juo 
zas Končius apie naujus posū
kius Amerikos mokyklose. Po 
f o bus svarbus pranešimas 
apie Nepaprastąją Konferenci
ją, įvykstančią New Yorke. 
Taip pat bus renkamas nario 
mokestis.

IŠEINA IR ATEINA
Iš New Yorko į Chieagą per

keltai “Ateičiai” redaguoti bu
vo sudaryti du redakciniai ko
lektyvai. Vienam kolektyvui va 
dovąvo Rimantas Rudys, o ki
tam — Rimvydas šliažas. Per

Rimtos diskusijos sendraugių stovykloje. Iš k. j d.: dr. J. Grinius, 
kun. V Dabušis, dr. V. Manelis ir P. Maneliene.

Nuotr. P. Baltakio

dolskis (pad. red.), Lilė Tumo- kad ne kiekybėje darbo sėkmin 
saite (literatūra), Ramunė Juo- gumas glūdi, 
zevičiūtė (moksl. reik. ved.) ir „ T_ ' , . _
Audrone Garbenyte (korespon- Mektį^ pradžia ,abaI

encijos). itas o e ,yvas. rpaį įgftį‘įįns kiekvienas
Petras Kaufmanas (vyr. red.), , •, u •, i v -r-. ,• Ateities” skaitytojas paskai-Vacys Šaulys (pad. red.), Dalia , _
„ ,, ... - x a- - tęs rugsėjo men. numerį.Kolbaite (literatūra), Laima; vr v
Bačinskaitė (moksl. reik. ved.)
ir Vida Bičiūnaitė (korespon-į __________
dencijos).

Kaip skaitytojas pastebėjo,

STUDENTŲ STOVYKLA

nauji kolektyvai yra daug ma- Rugsėjo mgn;
žesni. Tur būt, prieita išvados, j _ 15 d, 6 val vak. jvyks
---------------------- i pirmasis Philadelphijos, Pa.,

! studentų ateitininkų susirinki-

PIRMOJI SAVAITĖ
Išaušo sekmadienio (VHI. 

26) grūmojantis, žadąs lietaus 
rytas. Jau nuo penktadienio 
stovykloje laukia Omahos stu
dentai. Po šv. mišių ir pusryčių 
iš Chicagos atvykęs svečias 
O’Farnell papasakojo savo įspū
džius pabuvus lietuvių studentų 
tarpe: kokį įnašą lietuviai stu
dentai gali padaryti Amerikos 
kultūrai ir ypač daug galėtų 
padaryti svetimtaučių studentų 
priėmimo į šio krašto universi
tetus srityje.

Oficialiai stovykla atidaryta 
dr. V. Vyganto paskaita. Jo pa
skaita buvo studentams išplėti
mas akiračio į pasaulinę situa
ciją ir į organizuotą lietuvišką 
studentiją. Pirmoje dalyje dr. 
Vygantas pasidalino įspūdžiais 
iš Pax Romana kongreso Mon- 
tevideo, Urugvajuje. Antroje 
jis pateikė ir apibudino studen
tiškas organizacijas: National 
Federation of Catholic College 
students, Newman Clubs, San
tara, Skautai Akademikai ir 
Neo litu’anai.

į Vakare buvo diskusiniai bū
reliai. Rimas Rudys pravedė 
gyvas diskusijas apie kontro
versinį jėzuitą — mokslininką 
Pierre Teleard de Chardin ir jo 
evoliucinę teoriją, išreikštą kny 
goję “The Phenomenon of 
Man”. Daina Skirmuntaitė pra
vedė diskusinį būrelį apie este
tiką — grožio mokslas kaip iš
reikštas DeWill Parker jo kny
goje “Principles of Esthetics”. 
Rimas Repšys pravedė diskusi
jas apie Amerikos mokyklas, 
pastatydamas klausimu: ar jos 
išmokė studentus galvoti ar tik 

i atsiminti faktus.
Alvydas Bičiūnas

KONFLIKTAS
Antradienį Vili. 28 d. Rim

vydas Šliažas tikrai kruopščiai 
■ paruoštoje savo paskaitoje na
grinėjo kataliko intelektualo 
problematiką. Paskaitos centre 
— konfliktas, kuris kyla iš ti
kinčiojo santykiavimo su moks- 

įlo suorganizuotu pasauliu, ku- 
; riame tikėjimas nustojo turėjęs 
reikšmės ir realybės. Modernu
sis pasaulis neremia tikėjimo, 
tačiau jis jo trokšta. Tikėjimo 
negalima paremti išverčiant jo 
esmę į pasaulinę logiką, bet tik 
per pagrindinį asmens susitiki
mą su Kristumi ir tokios krikš
čioniškos asmenybės liudijimą 
savo aplinkoje. Paskaita bus iš
spausdinta. Būrelių diskusijose 
buvo nagrinėjama Brazdžionio

mas pas P. Karašką (5th ir 
Main gatvių sankryžoje, Riveę- 

eilėraščiai, kalbėta lietuvybės side, N. J.)1
išlaikymo klausimo aspektais, į _ 10 d phuadjeiphįjoje, Pa., 
pasidalinta žiniomis apie rakė- : gy Andriejaug parapijos salėje 
tas ir satelitus — šių būrelių tuQj pQ sumOg įvyks moksleivių 
pravedėjai buvo Lilė Tumosai-; ateitininkų ir jaunučių susiren
tė, Augustinas Idzelis ir Petras kjmas
Kaufmanas. Be to, dar viename _ 20 d. bus Chicagos ateiti- 
būrelyje kun. A. Bačkis davė ninkų sendraugių tradieinis va_ 
pokalbį apie Europos jaunimą. karag Jaunimo Centre.

Dr. Grinius gyvais pavyz- _ 28 d. bus Kristaus Karą- 
džiais kalbėjo apie lietuvių ]įaus minėjimas, Chicagos atei- 
prieškomunistinę rezistenc i j ą tininkų sendraugių ruošiamas, 
okupuotoje ; Lietuvoje, kaip ją Lapkričio ir&ii.: i
matė į Lietuvą maisto ieškoti
nuvykę vokiečiai. Vakaro pro- tįninkų sendraugių skyriaus su_ 
gramoje - tradicinis tėvynės sįrinkimas> kurio metu kalbės 
prisiminimas. Iš magnetinių svečįag .§ Vokietijos 
juostelių išklausyta tnjų Ne-. nag Griniug
priklausomybės Akto signatarų mgn ,

prof. M. Biržiškos, prof. St- 
Kairio ir prel. Šaulio žodžiai

stovyklai kokios buvo nuo-1 parengiamuosius darbus jau 
taikos ir įspūdžiai Akto pasira-1 pradė jo 

i šymo metu. Iš kitos pusės, bu- Į 
’vo skaitomi pasisakymai įvairių 
profesijų lietuvių apie tai, kaip 
jie išgyveno nepriklausomybės 
praradimo momentą — 1940 
metų okupaciją. Vakaras baig- 

1 tas visos stovyklos eisena ir 
maldomis prie stovyklavietėje 
pastatyto kryžiaus.

į Vakarinėje programoje buvo 
rodytos “slides” įvairių religi- 

: nių knygų ir raštų su paaiškini 
mu. Taip pat klausėme religinės 
muzikos įvairių kompozitorių—• 

i Vivaldi, Liszt, ir Paulenc.
Kukutis

DARBINGA DIENA
Trečiadienį VIII. 29 d. įvyko 

antra daktaro Griniaus ,atvyku 
šio iš Vokietijos, paskaita apie 
“šių dienų Lietuvos jaunimą”.
Pasiremdamas naujomis išleis
tomis knygomis Lietuvoj, dak
taro Griniaus pagrindinė mintis leidimai ir pilna apdrauda.
buvo, kad pagrindinis rūpestis 
Lietuvos studentams yra suras 
ti vidurinį kelią — tautiniais, 
religiniais ir kitais atžvilgiais. 
Po to buvo trys diskusijų būre
liai skirtingom temom ir sto
vyklautojai turėjo progos pasi
rinkti tą, kuris jiems geriausiai 
patinka. Kun. A. Bačkys vedė 
diskusijas apie Europos jauni
mą, Petro Kaufmano vedamas 
būrelis diskutavo apie raketas, 
o Lilė Tųmosaitė nagrinėjo' ke
lis Brazdžionio eilėraščius.

(Bus daugiau)

ANTAMAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

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

PARENGIMŲ KALENDORIUS

18 d. įvyks Chicagos atei-

dr. Jo-

12 d. Philadelphijos atei
tininkai ruošia viešą pobūvį.

ST8RBIS FUEL GILS
Aliejus virtuvei ir krosnims 
“Geresnė ir pigesnė alyva”

Te!. HEmlock 4-6264

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplevvood Avė. 

Chicago 29, III.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MCSŲ SPECIALYBE.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto bldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto

2047 W. 67 PI. WA 5-8063

810<jfc, 20%, 30% pigiau mokėsite^ 
Juž apdrauda nuo ugnies lr auto- 
|mobilio pas

F K A N K ZAPOLIS
3208 % VVest 95th Street g

Chicago 42. Illinois &
SiTel.: GA. 4-8654 ir GR. 6-4339. F

iOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas lr 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, BĮ.

ibi ooino
TV-RADIJAI -OUOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELES 
ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTES 

EL.VIRT. PRIETAISAI - LAIKRODŽIAI
Viskam temlausios kainos Ir garantija

3321 S. Hatsted St.- CLIFFSIDE4-5665

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Šiems valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

M O V I M Gį
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumu

A. VILIMAS
3415 S. Lituaniea Avė 

Tel FRontier 6-1882
I

P. ŠILEIKIS. 0. P,
fflEp Ortliopedas. Protezistas.

Aparatai-Protezai. Med. ban 
B dažai. Spec. pagalba kojoms l 

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

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

DS1 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1662 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad ir šeštad.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO ARINIUS 

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

Ofiso telefonas: PR 8-3229.
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

Rez. HE 6-1670.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA TR MOTERŲ UIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building), tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitari ma. Jei ne
atsiliepia, skambinti MT 3-0001.

Ofisas: 3148 W rst 63nl Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 IVest 66tli 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 63-čios ir Califomia 

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

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

Rez. IVAlbrook 5-3048

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

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., iketvirt., 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 West 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

Tel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-6960

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

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue

(Prie Califomia Avė.-)

Rez. GI 8-0873

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

6132 So. Kedzie Avė., WA 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 lr moterų ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 ir 6—S vai. vak. 

Šeštad. 1-4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus lr vaikų Ilgos 
2737 West 71st Street

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

Tel. ofiso lr rėz. WA 5-2017
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Ofiso tel. HE 4-7007. f
Namų - rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAfCšEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2056 VVest 63 Street 
Pirnlad. lr ketv. nuo 8 iki 

antr. ir penkt. nuo 4 liti 8:
Vai.:
4:80
šešt nuo 1 ki 4 vai

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

DSL A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 Węšt 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
Iki 8 vai Trečiad. ir šešt. uždaryta.

Telefonas: GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Road 

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimu, išskyrus trečladięnius, už
daryta.

Ofiso ir buto tel. OIjympic 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.

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J, KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 Wcst 59th Street

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

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th. Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. ię 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS~
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTiE 
MEDICAL BUILDING 

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

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

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS ĖAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MAČIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 West 63rd Street 

Tel. — PRospect 8-7773
Vai.: ptrinad. ir ketvirtad. 1-4 p. p. 
mtrad. Ir penktad. 5-8 v. v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 West 7lst Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Val,: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v.
Šeštad. 9 v. r. — 2 . p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

4 Main Št., Aurora, IU.
Tel. TW 2-0803 

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

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

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

Tel. ofisų RE 7-8818

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

VALANDOS: 2-4 p.p. b 6-8 p.p 
Šeštadieniais 10-12 valandoj. 

Trečia dieniais uždaryta.

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

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

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 Sc. Kedzie Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 West 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REpublic 7-2290.

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

keičia stiklus ir renius 
4455 S. Califomia Avė., YA 7-73X1 
VAL.: 10 ryto iki 8 vak., trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 y. r. iki 2 p. p.

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR. 9-6730

Dr. W. Ross Dr. L. Seibuiis
Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Avė. tel 
GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harvev 
IU., tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi
chigan Av., Sulte 808, tel. CE 6-7764 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. . .

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas 4255 W. 63rd Street 

Ofiso tel. REIianoe 5-4410 
Rezj tel/. GRovehill 6-0617 

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

Irečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. IVAlbrook 5-309''

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So, Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

n , Chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 ir 
6 vai. vak. Trečiadieniais lr sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarirrią. šeštadieniais nuo 2 
v. iki 5 v. y.

D R. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 0-557' 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. L
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki : 
v. v. Šešt, . 2—4 v. popiet ir kiti 
laiku — pagal susitarimą.

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

DR. V. P. TUMASONIS
chirurgas

2454 West 71 st Street
Priima ligonis pagal susitarimą 

Dėl valandos skambinti tel.; HI 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popet, kas 
dien. išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 iki 8 

šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Šeštad. nuo 2 iki 4, Treč. ir sėkn 
tik skubiais atvejais lr susitarus.

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

DR. F. C. MHNSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Boad
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir 7 iki 8 v. v. 

Treč; ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS ~
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 6600 So. Artesian Avenne
Vai.. 11 v. ryto iki 3 v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZĮNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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



Nerangumu ir susirinkimų nelankymu

ŽLUGDOME LIETUVIŲ VEIKLĄ
Amerikos lietuvių visuome

ninė veikla yra plati, šakota. 
Sąvo laiku ji buvo dar plates
nė. Kiekvienoj parapijoj veik
davo po keliolika ar net po 
keliasdešimt įvairių draugijų, 
klubų, centrinių organizacijų 
skyrių bei kuopų. Šiandien jų 
turime žymiai mažiau, nes gal 
apie devyniasdešimt procentų 
lokalinių savišalpos draugijų 
nustojo veikusios, susilikvida- 
vo. Jos susilikvidavo gal ne 
tiek, kad joms narių pritrūko, 
bet todėl, kad nebepajėgė pri
sitaikyti prie valdžios naujų 
patvarkymų ir reikalavimų. Pa 
siliko veikti tik tos organiza
cijos bei draugijos, kurios ga
lėjo prisitaikyti prie valstybės 
reikalavimų. Prie tokių tenka 
priskaityti mūsų susivieniji
mus, Moterų sąjungą ir nedau
gelį lokalinių draugijų.

Bet ir be tų susilikvidavu- 
siųjų draugijų organizacijų 
mums netrūksta. Jų turime pa
kankamai. Dar netrūksta joms 
ir narių. Todėl jos turi galimy 
bes veikti, jei ne geriau, tai 
bent taip, kaip veikdavo se
niau. Deja, taip nėra. Labai 
•didelis procentas mūsų orga
nizacijų ir draugijų pasidarė 
neveiklios. Jų vaidmuo lietu
vių visuomeniniame gyvenime 
vis labiau ir labiau smulkėja. 
Apie kai kurias jų jau nedaug 
ką ir bežinome. Tai reikia lai
kyti liūdnu reiškiniu. Kiek
viena jau nebeveikli organiza
cija ar draugija — tai džiūs
tantį mūsų tautinio, visuome
ninio veikimo šaka. Juo dau
giau tokių šakų ir šakelių at
siranda, juo skaudžiau tai atsi
liepia į lietuvių reikalus. Ten
ka rimtai pagalvoti, ar beturi
me priemonių tą padėtį patai
syti.

¥
Jau ne vieną kartą šioje vie

toje buvo nurodyta viena prie
žasčių, kuri padeda žlugdyti 
lietuvių organizacijas, kuri jas 
migdo ir kuri pastoja kelią 
jų veikimui.

Mūsų spaudoje jau kuris lai
kas pasirodo žinių, kad tokios 
ar kitokios draugijos ar sky
riaus susirinkimas negalėjo į- 
vykti, nes, be valdybos, nė vie
nas narys neatėjęs į susirinki
mą, kai tuo tarpu draugijoje 
yra apie šimtas narių. Yra ir 
tokių atsitikimų, kad į susi
rinkimą ne visi valdybos nariai 
ateina ir pasiaiškinimo nepri- 
siunčia. Ir vienu ir antru at
veju tenka laikyti, kad šie reiš 
kiniai yra nesveiki, kad jie yra 
pagrindinė priežastis, kodėl 
daugelis draugijų pasidarė be
veik nuliu mūsų bendrajam vi
suomeniniam veikimui, kodėl 
jos pasidarė džiūstančiomis mū 
sų tautinio gyvenimo šakomis.

Pradedama pamiršti, kad ir

eilinis vienos ar kitos rūšies 
draugijos narys nėra be pa
reigų. Ir jis neša atsakomy
bę už savo draugijos reikalus. 
Pirmoji ir svarbioji jo parei
ga yra lankyti susirinkimus. 
Jis turi žnoti, kad ir geriausia 
valdyba, neturėdama narių pa
ramos, susirinkimuose turėda
ma tik tuščias kėdes, nieko ne
gali pradėti veikti. Ir geriausi 
jos planai nueis vėjais, jei na
riai nepadės juos vykdyti. Iš 
ko sudarysi reikalingas komi
sijas, kaip pasidalinsi darbais, 
jei nariai nesirenka į susirin
kimus. Girdimi nusiskundimai, 
kad net į vadinamuosius me
tinius susirinkimus tiek mažai 
tesusirenka narių, kad ir val
dybų nėra kas renka ir iš ko 
rinkti. Tai jau visai yra liūd
na.

*
Šiuo klausimu rašome todėl, 

kad laikome, jog jis yra labai 
svarbus. Jis yra gyvybinis. Juk 
mūsų draugijų ir organizacijų 
veikla remiasi visas lietuvių 
tautinis, religinis ir kultūrinis 
gyvenimas. Jomis remiasi ir 
visa eilė mūsų veiksnių, su
kurtų Lietuvos išlaisvinimui, 
šalpai, lietuvių kultūros puo
selėjimui, lietuvybės išlaiky
mui.

Tuo reikalu rašome šiuo me
tu, kad jau tenka pradėti “po- 
atostoginį” veikimą. Rugsėjo 
mėnesio pabaigoje organizaci
jų vadovybės planuoja visų 
metų veiklą ir savo planus pri
stato organizacijų bei draugijų 
susirinkimams. Jei tie susirin
kimai bus gausūs, jei bus kas 
svarsto tuos planus, bus gali
ma pasidalyti darbais ir tada 
bus galima veikti platesniu 
mastu, įvykdyti planus ir ateiti 
į bendrąjį mūsų visuomeninį gy 
venimą su stambiu įnašu. Tuo 
pačiu ir tų organizacijų bei 
draugijų ateitis bus labiau už
tikrinta. Šis laikotarpis mūsų 
visuomeninės veiklos atžvilgiu 
yra lyg “nauji metai”. Tad 
pasižadėkime įr pasiryžkime 
kiek galima dažniau lankyti 
savo organizacijų susirinkimus 
ir atlikime kitas bent jau bū
tiniausias nario pareigas.

Žinoma, dar blogiau yra su 
tais ,kurie iš viso nepriklauso 
nė vienai lietuvių draugijai. 
Tokie nedelsiant privalo pasi
rinkti vieną ar kitą sau tinka
mą draugiją ir prie jos prisi
rašyti. Ir ne tik prisirašyti, 
bet ir pasižadėti būti veikliu 
nariu.

Jei jau “lietuviais esame už
gimę”, tai “lietuviais turime 
ir būt”. Tokiais išliksime ir tą 
garbę išlaikysime, jei savo ne
rangumu nesužlugdysime tos 
veiklos, kuri padeda mums iš
laikyti visas religines ir tauti
nes vertybes.

Ar popieriniai protestaviniai reiškia politiką
Daugiau samprotavimų, pasiūlymų dėl Berlyno. Brandt pirmoje 
eilėje siūlo remtis Vakarų pajėgumu, bet ne teisiniu statusu.

Kai kurie vokiečiai siūlo pradėti "realią politiką". Sovietai
tepradėtų karą, jei jis jiems būtų reikalingas.

Ties Berlyno gėdos siena daž
nai trata šūviai ir žmonės, bė
gą į laisvąjį pasaulį, sukniumba 
kraujo klane. Kasdien ties siena 
svetimšaliai fotografuoja ryti
nių vokiečių — komunizmo su
kurtą sieną, tariamai apsisau
goti nuo “vakarų fašistų” brovi 
mosi. O pastaruoju metu beveik 
kasdien vis keliami nauji Ber
lyno problemos svarstymai ir 
jaučiama, kad, rudeniui prasidė 
jus, Berlyno krizė vis labiau 
aštrėjanti. Tuo tarpu, kai Chru 
ščiovas sėkmingai naudoja savo 
“salami taktiką” ir piausto — 
kąsnį po kąsnio vakariečių tu
rimas ir atkakliai ginamas tei
ses, pasirodo įvairių balsų, kiek 
skirtingesnių, jei palygini su bu 
vusįuoju nusistatymu.

Brandtas šaukia žvelgti 
j realybę

Vįenas pirmųjų balsų — ir 
ne eilinio stebėtojo — tai rug
piūčio m. pabaigoje vak. Ber
lyno vyr. burmistro Willy Brand 
to pirmą kartą viešai pareikš
tas kritiškas pasisakymas prieš 
keturių valstybių teisinį statu
są Berlyne. Kai kas buvo supra 
tęs, kad burmistras ragina visai 
atsisakyti to statuso. Vėliau jis 
patikslino, kad jis nesutinkąs, 
kad sovietams vakariečiai su- 
teikią teises Vak. Berlyne, tuo 
tarpu, ar nereiktėtų tokių pa
čių teisių suteikti vakariečiams 
ir rytiniame Berlyne? O berly
niečius jų vadovas pakvietė dau 
giau pasikliauti Vakarų kraštų 
garantijomis, kaip teisiniais sta
tuso straipsniais, kurie, esą, po 
praėj. metų rugpiūčio 13-sos 
jau nustoję praktiškos reikš
mės. Kitais žodžiais, jei nebūtų 
protinga nei tikslu atsisakyti

V. ALSEIKA, Vokietija

keturių valstybių teisių visam 
Berlynui, tai, Brandto nuomo
ne, vakarinio Berlyno saugu
mas pirmoje eilėje siejasi su 
Vakarų pajėgumu. Tai jis dar 
patvirtino savo kalboje rugsė
jo 6 d. Berlyno vyr. vadovo pa
siūlymas — vak. Berlyną for
maliai sujungti su Fed. Vokie
tija, dar prieš metus iškeltas, 
turi pritarimo, tačiau vakariečių 
nediskutuojamas, nes tai silp
nintų keturių valstybių atsako-
iybę Berlyne.

'Siūlymai persvarstyti politiką 
Berlyno atžvilgiu

N,e tik politikai, bet ir publi
cistai pastaruoju metu vis daž
niau kelia reikalą pasvarstyti, 
ar nereikėtų keisti ligšiolinę po
litiką. Esą, nėra tvarkoje, kai 
Vakarų valstybės paprastai turi 
tenkintis popieriniais protestais, 
bet klausiama, ar tai jau poli
tika? Pripažįstama — Vakarai 
privalą vesti ryžtingą politiką 
ne tik Maskvos, bet ir jos sate
litų atžvilgiu. Tik tokiu atveju 
tegalima pasiekti realios poli
tikos. Tačiau kąip gi atrody
tų toji “reali politika”? Dėl to 
jau tenka susidurti su įvairio
mis pažiūromis. Viena yra tik
ra — sovietai ir toliau vykdys

savo “salami taktikos” piaus- 
tymus ar savo politikos dūrius 
ir gali įvykti, kad net ir nesu
laukus sovietų žadamos taikos 
sutarties pasirašymo, Ulbrich- 
to pareigūnai gali pradėti tik
rinti Vakarų pareigūnų doku
mentus. Pasirodys, kad dėl to 
tikrinimo niekas nepanorės męs 
tis į karo sūkurį, net ir pačių 
berlyniečių neišskiriant. Pvz. 
įtakingas, rimtas “Die Zeit” sa
vaitraštis čia pabrėžia, kad pas
tatyti prieš pasirinkimą: kon
fliktas ar nuolaidos, kompromi- 
sos, vakariečiai visais atvejais 
pasirinks šį pastarąjį. Tas pats 
savaitraštis, paskelbęs T. Som- 
mer straipsnį teigia, kad vo
kiškoji politika tiek Bonnoje, 
tiek Berlyne atsidūrusi kryžke
lėje.

Siūlo dalinai pripažinti 
rytų Vokietiją

Būdinga, kad tos “realios po- 
: litikos” užuominos vis dažniau 
aptinkamos vokiečių spaudoje, 

j o jau minėtas “Die Zeit” publi
cistas Theo čommer samprotau 

į ja šitaip: jei norima pasiekti 
žmoniškumu paremtų sąlygų to 
je sovietinėje vokiečių zonoje, 
tatai galima sulaukti tik dalinio

(Nukelta į 4 psl.)
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POLITINE SUIRUTĖ ALŽIRIJOJE
Užsiliepsnojęs piliet. karas nutrauktas, rinkimai atidėti 

GEDIMINA S GALVA

Spaudoje ir gyvenime

KULTO KOMISARAS PERSEKIOJA 

BAŽNYČIĄ LIETUVOJ

Kanados katal. laikraštis “The 
Canadian Register” 1962 m. rug
sėjo 8 d. laidoj tokia antrašte įsi
dėjo rašinį, kurio ištraukų čia pa
duodame.

“Kunigai dabartinėj Lietuvoj 
yra griežtoje kulto komisaro prie
žiūroje. Komisaras kišasi netgi į 
kunigų vizitavimo kaimyninių para 
pijų reikalus. Kulto komisaru ko
munistinėje Lietuvoje yra Eugeni
jus Rugienius.

Šitokiu kišimusi į Katalikų Baž
nyčios reikalus norima sugriauti 
Bažnyčios ligšiolinę administraci
nę tvarką ir pakeisti vadovavimą 
nepriklausoma nuo Šventojo Sos
to administracija, kuri būtų visiš
kai priklausoma nuo raudonojo 
komisaro nurodymų.

E. Rugienius prieš kurį laiką 
privertė pasitraukti iš Panevėžio 
diocezijos apaštališkojo administra 
toriaus pareigų vysk. Julijoną Ste
ponavičių. Po to Šventojo Sosto 
toms pareigoms buvo paskirtas 
kan. Povilas Šidlauskas. E. Rugie
nius uždraudė priimti tą pareigą 
ir kan. Šidlauskui, priversdamas jį 
apsigyventi Merkinėje.

Komisaras atmetė ir neleido vyk 
dyti ir daugelio kitų legalios Baž
nyčios administracijos paskyrimų, 
padarydamas savo nuožiūra.pasky

rimus. Tačiau ir šitokio sauvalia
vimo atveju Rugienius susilaukė 
jį nustebinusios staigmenos. Dau
gelis jo paskirtų kunigų atsisakė 
priimti komisaro nurodytus pos
tus. Todėl daugelis parapijų liko 
be kunigų.

Rugienius taipgi nustatė, kad 
bet kuris kunigas, norįs vykti į 
gretimą parapiją, turi gauti iš jo 
įstaigos leidimą. Tokie leidimai 
nelengvai duodami arba, jeigu duo 
darni, tai tik vienam kunigui iš 
parapijos.

Tokie patys suvaržymai padary
ti ir piligriminėms kelionėms į 
šventąsias vietas, kaip kasmet da
romos žemaičių Kalvarijon, Šilu- 
von ir kit.

Lietuvoj tradicinis susitikimo 
kunigų su tikinčiaisiais metas bū- 

Idavo prieškalėdinis vizitavimas pa 
rapijiečių, kurio metu parapijos 
nariai atiduodavo ir savo metines 
duokles bažnyčios ir parapijos iš
laikymui. Dabar tokius vizitus rau- 

įdonasis režimas apdėjo dideliais 
mokesčiais. O jeigu kuris kunigas 

i tokių mokesčių nesumokėtų, gra- 
| soma kalėjimo bausmėmis. Dėl tos 
.priežasties daugelis klebonų nusto- 
|jo daryti prieškalėdinius parapie- 
i čių vizitavimus.

Iš kitos pusės, koan. valdžia vi-

šokiais būdais persekioja ir tikin
čiuosius, kurie lanko kunigus. Pa
naudoti berniukus, kaip patarnau 
tojus šv. mišių metu taipgi už
drausta. Kai kur net buvo nubaus
tų kunigų už “viliojimą vaikų ir 
vertimą jų atlikti prietarų ceremo
nijas” (patarnavimą šv. mišioms).

Tačiau kulto komisaras nepa
siekia savo tikslo tokiu tempu, ko
kio raudonasis režimas pageidautų. 
Krikštai bažnyčiose ir mirusiųjų 
laidojimai tesumažėję tik tarp 10 
— 15%. Net ir raudonieji prisipa
žįsta, kad “religinį voratinklį sun
ku sudraskyti.”

Pr. Alšėnas

Agrikultūros sekr. Freeman (kairėje) susitinka su sovietų agri
kultūros ministerių Pysin, kuris kartu su šešiais Sov. Sąjungos 
ekspertais lankosi Amerikoje, norėdami susipažinti su ūkininka
vimu. Žurnalistų nuomone, sovietų atstovai grįžę turėtų panai
kinti kolchozus, kad nors truputį galėtų atsigauti ir išvengti nuo
latinio maisto trūkumo ir visiško ūkio sugriuvimo.

Alžirijoje verda neramumai. 
Tautinės revoliucijos veikėjai a- 
teina ir dingsta. Ginkluoti al
žiriečiai, o pastaruoju metu ka
bliai, ginklo stvėrėsi savo nu
sistatymą įgyvendinti. Rugsėjo 
2 d, visi šaukė: gana kraujo 
praliejimo, sutarkime dėl krašto 
ateities. Gyventojai vengia į ša
lių ginčą įsimaišyti. Jie laukia 
valandos, kurią ginklai nutils 
ir bus įgyvendintos anksčiau ža 
dėtosios reformos.

Laikinoji vyriausybė buvo tik 
rai laikina. Birželio 30 d. ji nu
tarė pažeminti pulk. Boume- 
dienne. Liepos pradžioje minis- 

, terio pirmininko pavaduotojas 
Ben Bella pareiškia nepasiten
kinimą dėl padaryto žygio ir 
drauge su Khider pasitraukia 
iš vyriausybės. Ben Bella po iš
vykos į Kairą, liepos 22 d., pa
sitaręs su sričių vadovais, su
darė politinį biurą, kuriame ne
trukus pasireiškė nesutarimai. 
Ait Ahmed ni M. Boudiaf iš jo 
pasitraukė. Karinės pajėgos pra 
skynė politiniam biurui kelią į 
sostinę. Tik ką jam pradėjus 
veikti ir laikiną vyriausybę nu
stūmus į pašalį, prasidėjo nesu
tarimai dėl taktikos. Renkamų
jų sąrašų sudarymas sukėlė ait 
rius nuomonių skirtumus. Poli
tinio biuro nuosprendis atidėti 
rinkimus neaptartam laikui vėl 
privertė kablius ir alžiriečius 
ištraukti ginklus iš makštų. Ah
med Ben Bella, politinio biuro 
pirmininkas, turėjo pasitrauk
ti su bendrais ir ieškoti ginklo 
talkos.
Politiniai užmojai be autoriteto

Amerikietiškoji spauda ir ži
nių perteikimo įstaigos suma
niai skaitytojus supažindino a- 
pie trečiaeilės reikšmės įvykius, 
bet vengė sudaryti patenkina
mą vaizdą. Spaudoje skelbtos 
žinios tėra atskiri akmenėliai, 
o ne mozaikos vaizdas.

Kas gi dedasi nūdieninėje Al
žirijoje?

Laikinoji vyriausybė ir poli
tinis biuras persistengė. Jie ban 
dė rodyklę staigiai pasukti ir 
sudaryti centrinį vykdomąjį 
veiksnį sostinėje. Kiekvienas jų 
žygis buvo savaip vertinamas 
šešiose Alžirijos srityse ir ypač

vyrų turinčių ginklus rankose. 
j. s e vienas a.žiiietis — Ben Khe- 
ua, ministeris pirmininkas, Ben 
Bella, Boudiaf, Krim ar kiti ne
turi autoriteto kalbėti visų al- 
žiriečių vardu. Alžirijos šešios 
sritys dar nebaigtos tvarkyti. 
Jų vadovybės sunkiai sugeba 
įvesti susiklausymą, kai kiek
vienoje vietovėje kelia priešta
raujančius balsus. Vietinės sa
vivaldos neturi patyrimo ir su
mų vietos reikalus tvarkyti. 
Panašioje padėtyje yra sričių 
vadovybės, kurios bando gink
lu prasiskinti sau kelią į cent
rinę vyriausybę. Kai politinis 
biuras ėmėsi priemonių sričių 
darinius įrikiuoti Alžirijos ka
riuomenėn, staiga iškilo pasi
priešinimas.

Nepavykęs bandymas

Ben Bella ir Khider bandė 
paskubomis padėti pamatus val
stybei. Jie apsisprendė tuojau 
sujungti visus karinius dadnius 
po tautine vėliava. Ketvirtosios 
srities vadovybė, kurios narių 
vidutinis amžius 25 metai, suti
ko šiomis sąlygomis: sukurti 
vietos administracijos įstaigas, 
sudaryti politines partijas ir iš
rinkti parlamentą. Politinis biu
ras laikė šias sąlygas nepriim
tinomis. Jis sumanė išbandyti 
jėgas. Sostinės ir kitų sričių 
ginkluotos pajėgos buvo patiki
mos ir į jas dėjo viltis bandymų 
metu. Jėgoms susidūrus Ben. 
Beda pralaimėjo.

Alžirijoje esama politinio pri
brendimo, tačiau jis neganėtinai 
tvirtas staigiai pasukti ratą į 
centralizuotą valstybę. Alžirie
čiai nepalieka politinės tuštu
mos: vyriausybę pakeičia poli
tinis biuras, bet jie nepajėgūs 
pakelti bekuriamos valstybės 
naštos. Trečioje ir ketvirtoje 
srityje gyveną katilai reikalau
ja balso ne tik kariuomenėje, 
'bet ir politiniuose veiksniuose.

Per pastaruosius du mėnesius 
(įvykusi maišatis rodo, kad jė- 
j ga bando spręsti klausimus, ku- 
' rių valstybingumo išmintis ne
aprėpė rikiuoti. Numanu, kad 

, šie bandymai ne paskutiniai, nes 
į per kelis mėnesius negalima, pa
naikinti amžių antspaudo.

gamtos. Jis skaldo, analizuoja chemiškai, fiziškai, ma
tematiškai viską, ką tik gamtoj suranda, kaip ne
gyvą taip ir gyvą medžiagą, bandydamas vėliau ją vėl 
sudėti atgal perstatinėjant, sukeičiant, tobulinant sa
vo instrumentus ir kombinuojant panašiai, kaip laik
rodininkas išardytą laikrodį. Taip sunkiu dąrbu jam 
pamažu pavyksta vis daugiau ir geriau pažintį, pa
sigaminti ir susiorientuoti.

Kas čia nuostabu įr kas čia prieštarauja relįgį- 
kia manyti, kad sublimacijoj jis pasijustų, jeigu kada Ja*? Kad mes surandame gamtos paslaptis ir jas 
nors jam pavyktų sukurti nors ir primityviškiausios nukopijuojame? Jau praėjo laikai, kada buvo galvo- 
gyvybės pradus. Daug silpnesnio tikėjimo žmonių ta-Į Jama- kad mokslas ir religija nesuderinami. BaŽny- 
da tikrai atkristų ir pasiduotų bedievybei. Bet ar jis čios autoritetai žino, kad mokslo pagalba tobulės Vi- 
sukurs kada nors ir kokia ta jo sukurtoji gyvybė bus, :si išradimai ir su jais mūsų žinios, praplatindaųios 
— šį klausimą reikia palikti ateičiai. Vienas dalykas i mūsų akiratį ne tik apie suskaldyto atomo niažiausias 
yra tikras, kad ir dabar nėra aiškios ribos tarp ne-! dalelytes, bet ir apie pačią visatą. Tik labai laki fan- 
gyvos medžiagos ir gyvybės. Pradedama ginčytis, — tazi> §ali bandyti įsivaizduoti, ką žmogui technika 
gyvi ar negyvi yra kai kurie virusų grupės ligų šukė- atneš, dargi ne per tolimoj ateity. To reikia tik 
Įėjai. Nėra abejonės, kad, pažįstant ir imituojant tų su džiaugsmu laukti, žinoma, su sąlyga, jeigu ta tech-

TIESA, KURIOS IEŠKOME
DR. J. MIKELIONIS

Grįžtant vėl prie žmogaus didybės klausimo, rei-

nika eis kūrybos, bet ne griovimo linkme. Išsivysčiu
siam protui Dievas pasidarys suprantamesnis, ir žmo
gus artės prie Jo dar daugiau.

Mokslo plėtotė niekad nesustos, nes niekas ir 
niekad nebus ištirta taip, kad tolimesnis tyrimas bū-

virusų cheminę sudėtį, bus visos mokslinės pastangos 
dedamos sugrupuoti tas chemines dalis panašiai, kaip 
yra gamtoj, ir pasigaminti „gyvybę”. Čia neturima 
galvoj vadinamos mechaninės gyvybės, kaip mecha
ninio žmogaus ar mechaninių smegenų, kurie yra ne 
kas kita, kaip mašina, dažniausia elektroninė, patai- tų jau nereikalingas. Juo daugiau bus žinoma, juo 
pinta į žmogaus pavidalo figūrą, ir gali vaikščioti, vįs didesnių nežinomų horizontų atsiras, ir juo žmo- 
eventualiąi kalbėti ir t.t. Šita yra mašina, o ne gy- . gUS daugiau pažins, juo pasaulis jam dar nuostabes- 
vybė. Čia gi kalbama apie tikrą, koordinuotą gyvybę. nįs atrodys. Tada jis stebėsis ta Aukštąja Inteligen-

Tačiau, jeigu žmogaus išradimai ir privestų prie 
kokios nors primityvios gyvybės sudarymo, pirmas

cija vis mažiau Jai prieštaraudamas, bet daugiau ir 
daugiau Jai nusilenkdamas. Todėl krikščionybė nebijo

klausimas būtų, o kas ir kaip įrodys, kad ji yra tik- mokslo, bet su džiaugsmu ir viltimi laukia jo plėto-
j roji gyvybė, jeigu net ir dabar nėra žinoma riba tarp tės visose srityse, kad su juo Dievo supratimas tobu-
gyvybės ir negyvos medžiagos. lėtų ir Jo didingumas paaiškėtų. Kas atrodo neįma-

. , . . , • • . . . . , . ■ .v. noma ateity. Nebandysiu čia būti pranašu, bet ne-I Antras dalykas, jeigu taip ir jvyktų, nejaugi cia J . . .f , .. v, , . sistebeciau, jeigu kada nors mokslas istobules taip,kas prieštarautų religijai. Nejaugi protingasis zmo- , , , . g;. , . i 5j., , , . , ° , i . kad net ir Dievo buvimą galės kitais budais jrodyti.(gus dėl kokių nors besidauginančių proteinų kombi- 
nacijos su kitomis medžiagomis pamestų savo protą
ir su juo tikėjimą. Pagaliau, kaip gi ir pats žmogus Mokslas jau priėjo išvados, kad materija niekad
tuos savo mokslus tobulina, — ar nenukopijuodamas nedingsta, net nė mažiausia jos dalelytė negali išnyk

ti; ji tik keičiasi į energiją ir atvirkščiai. Vadinasi, 
vienam ar kitam pavidale ji yra, praktiškai kalbant, 
amžinai egzistuojanti, — taigi, be pradžios ir be pa
baigos. Materijos vietoje greičiausia kada nors yrą 
buvusi tik energija. Toliau samprotaujant, kad tik 
Dievas galėtų būti be pradžios ir pabaigos, galima 
būtų prileisti, kad ir ta didžiulė visatos energija, iš 
kurios susikūrė materija, būdama amžina, yra ne kas 
kita kaip kažkas dieviška. Visą tą amžinąją energiją- 
materiją mes galime tikrai pavadinti Dievo nuosavy
bė, nės Jam juk priklauso viskas, ir Jis keičia tuos 
pavidalus, kada ir kaip panorėdamas taip, kaip ir mes 
savo kūno sąnarius valdome taip, kaip norime. Vadi
nasi, nė materijos - energijos amžinybė čia neprieš
tarauja religijai.

Net ir medicinos mokslas, remdamas religiją, ne
atsilieka nuo kitų. Neseniai „American Medical Asso- 
ciation” sukūrė savo draugijoj naują skyrių: „De
partment of Medicine and Religion”, vadovaujamą dr. 
Mc Cleave, buvusio presbiteri jonų kunigo. Pavienės 
religinės gydytojų organizacijos, kaip katalikų, jau 
seniai egzistuoja. (Viena iš tokių yra ir Chicagoj).

A.M.A., kuri yra didžiausia ir garsiausia pasau
lyje gydytojų organizacija, turi dar ir kitą skyrių, 
kuris padeda glaudžiai bendradarbiauti su misijoms 
ir suranda joms savanorių gydytojų. Ar turėjome ką 
nors panašaus anksčiau ? Ar ne medicinos mokslas 
buvo pagrindinis religijos priešas? Mes matome da
bar, kad toliau medicinos - religijos bendradarbiavi
mui nėra jokių tautinių ar rasinių skirtumų, neatsi
lieka nė žydai gydytojai. Ar ne jie, berods, yra tokio 
bendradarbiavimo iniciatoriai. Žydai respektuoja ka
talikų tikėjimą labiausiai iš visų kitų jiems svetimų 
tikybų, ir šitai yra tikra, o ypač po paskutiniojo paĮ: 
saulinio karo, kada Katalikų Bažnyčia organizuotai 
per popiežių juos gynė ir jiems padėjo kaip galėda
ma; pagaliau, Katalikų Bažnyčia ir pati buvo labiau
siai nacių persekiojama, ir tai nėra niekam naujiena.

(Bus daugiau)
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PER PRAGARĄ IŠ SKAPIŠKIO 
Į ROKIŠKĮ

V. JAKUTIS

Vienybės rūgs. 7 d. laidoje anos giminaitės krautuvėje ne- 
Juozas Gobis straipsnio antras-, buvo ir netikrino, ar tuo laiku 
te sako, kad Dan Kuraitis su- buvo pakankamai muilo, deg- 
klupo, kai jis, grįžęs iš Lietu- tukų, peilių. Bet visi žino, kad 
vos į Ameriką, pradėjo kalbėti ir tų anos giminaitės prekių 
ir rašyti, kad anapus geležinės žmonės laukia parvežant mėne

siais. Taigi Dan Kuraičio pa
reiškimas spaudai labai geras ir 
tikslus, nors ne pagal 'Vienybės 
mintį ir dvasią.

uždangos yra labai sunkus gy
venimas.

Dėl pragaro

Jam nepatinka, kad Dan Ku
raitis, grįžęs į laisvės kraštą, 
prabilo laisvai ir spaudai pareiš

Kolchoznikas ant gero kelio
Straipsnyje toliau sakoma: 

“Visiems žinoma tiesa, kad kol-
Kan. dr. J. Bičiūnas lietuviij tarpe. Iš k. į d.: kun. dr. V. Balčiūnas, kun. dr. P. Jatulis, V. Lo
zoraitienė, kun. dr. T. Narbutas, M. Vilkaite iš Chicagos), prof. Z. Ivinskis, prel. K. Razminas 
ir kiti

Ar popieriniai protestai reiškia politikę?
(Atkelta iš 3 pusi.)

rytų Vokietijos pripažinimo kai 
na. Panaši padėtis ir su pačiu 
Berlyno saugumu ir jo ryšiais 
su visa Fed. Vokietija. Girdi, pa 
dėtis esanti pavojinga, sėdima 
ant parako statinės ir nepakan
ka pasikliauti tik iliuzijomis ar 
fikcijomis.

Sovietai Berlyno nepulsią 
atvirai

Kai pastaruoju metu daugė
ja incidentų skaičius Berlyne, 
padėtis teikia aštrėjimo žymių 
(beje, ir šių eilučių autorius nu
mato vietoje susipažinti su tik
rąja padėtimi), labiau supran
tami ir viešosios nuomonės, 
spaudos pasiūlymai bei įvairūs

ja, Vengrija ir kt.), pagaliau 
. j atvejis, jei vokiečiai visai rim

tai bandytų išgriauti tą “gėdos
sieną” Berlyne.

Tai vis spėliojimai, o mums 
įdomiau iškelti vokiečių spaudo
je paskelbtą užuominą (pvz. 
“Frankfurter Allgemeine”, 207 
nr.), kad visų Vakarų politikų, 
valdžios vyrų tarpe esą sutar
ta, jog ioent šiuo laikotarpiu Va 
karai turį atsisakyti paliesti so
vietų viešpatavimo sferą ar sri
tis. O jei kalbėti apie taiką pa
saulyje, tai čia, girdi, esama vie 
no pavojaus — Vakarų valsty
bės neturinčios būti silpnos, nei 
parodyti to silpnumo žymių. Juk 
sovietai tik ir telaukia, kad pa
sigrobus Berlyną be karo rizi-

kė, kad jeigu kalbėt apie pra- chozninkai skurdžiai gyvena, 
garą, tai jis dabar yra Lietu-1 bet badu nemiršta”. Tai ar jau 
voje . J. Gobis sako: Tai yra Į įįk Įada bus blogai, kai visi kol 
retoriškas posakis, kuris gyve-1 choznikai badu išmirs? O ar ži-
nusiems sovietiniame režime no j. Gobis kad šiemet Lietu.

teiginiai. Pvz. Fed. Vokietijos Ikos' Ir žia tenka atminti, kad 
spauda rugsėjo m. pastebėjoj Pastarieji karai teprasidėdavo 
kad kadangi JAV-bės pasiry-1tik tuo atveJu> kai Puolančioji 

I žusios geruoju Berlyno neati- |šalis galvodavo, kad priešingoji

nieko naujo neatskleidžia... Dan 
Kuraitis nieko pragariško Lie
tuvoje nematė. Pragariškai Lie
tuva atrodė, kai jos gyventojai 
masiškai buvo deportuojami ir 
kai ėjo partizanų karas su ko
munistais ir rusais okupantais.

voje bijomasi bado?
Straipsnyje J. Gobis vėl džiau

giasi: “Lietuvoje keliai niekad 
nebuvo tokie, kaip Vokietijoje

LIETUVIS ŠV. PETRO BAZILIKOS 

KAPITULOJE

Kun. dr. Jonas Bičiūnas, Šv. tūtą ir tradicijas renkasi bend- 
ar Amerikoje, bet dabartinėje Juozapo baž. rektorius Romoje, ' roms maldoms chore ir atlieka 
Lietuvoje yra platus autobusų popiežiaus Jono XXIII šių me-!tas maldininkus žavinančias iš- 
linijos tinklas; jei keliai būtų tų liepos 7 d. pakeltas į Šv.

Dabar to nėra. Dabar tegalima į-okje prasti ,apleisti, duobėti ir Petro bazilikos Vatikane kapi-
kalbėti apie moralinį pragarą, bįįbaį suiūžę, kaip kad Dan Ku- tūlos narius,
apie totalinį smurtą amonių są- (raįbjs Sako, tai motorizuotas Rugpiūčio 5 dieną buvo at-

susisiekimas būtų negalimas”' liktos toje pat bazilikoje parei-žineį, ypač tikinčiųjų sąžinei”.
Ir J. Gobis mano, kad labai 

gudriai bus pasakęs. Išeitų, kad 
tik J. Gobis yra viską matęs ir 
viską žino. Jis žino, kad praga
ras , gali būti fizinis ir morali
nis. Q iš kur J. Gobis žino, kad 
Dan Kuraitis pragaro sąvokoje 
nėra supratęs vieno ir kito? 
Kai partizanus okupantai išnaiki 
no, kai gyventojus masiškai iš- 
deportavo, ir dabar Lietuvoje 
visi bijo prasižioti prieš komu
nistinį režimą, tai jau Lietuvo
je, J. Gobio mintimi, nieko pra 1 
gariško nėra, o Dan Kuraitis 
nesąmones rašo.

Jis sako, kad reikėjo susilai
kyti nuo antrosios kelionės, 
“tuo kart nebūtų reikėję išsigąs 
ti, teisintis .atsiprašyti ir dėko
ti, o parvažiavus į JAV vėl ne
sąmones rašyti”.

Kitas klausimas yra, ar rei
kėjo Dan Kuraičiui važiuoti į 
Lietuvą ar ne, bet viena aišku, 
kad Lietuvoje Dan Kuraitis kai 
bėjo nebūdamas laisvas, o čia 
kalba laisvai. Įdomu būtų suži
noti, ar J. Gobis laisvai ir ap
galvojęs kalba, laisvės krašte 
gyvendamas.

Pilna dalgių ir muilo

kilmingas pamaldas sekmadie
niais ir kitomis progomis, kaip 
ir pridera didžiausioje ir gra
žiausioje pasaulio bažnyčioje. 
Kapitulą sudaro daugiausia

Dan Kuraitis nevažinėjo tais ke gų užėmimo apeigos: atatinka- apaštalų Sosto tarnyboje atsa-
lais, apie kuriuos J. Gobis gir-! mas priesaikas priėmė ir kitas 
dėjo, bet matė ant kelių daug apeigas atliko bazilikos archi- 
duobių ir matė sugriuvusius til presbyteris kard. Paolo Mare- 
tus. Be to, tegu keliai ir bus ge Ha. Jis, lydimas senesniųjų ka
ri, bet kas iš to, jei tais keliais pitulos narių, aplankė ir pasi- 
skųbiai galės išvežti mūsų žmo- meldė prie Šv. Petro karsto ir 
nes į Sibirą arba jeigu tais ke- kitų pagrindinių altorių ir paga- 

i liau ceremonieriaus buvo nuves-
tas į jam skirtą kapitulos cho- 

flHHHHflHHEĮIl re vietą. Apeigose dalyvavo 
taip pat būrelis Romos ir sve
čių lietuvių kunigų bei pasau
liečių, kuriuos po to jis priėmė 
pas save klebonijoj. Čia jam 
buvo išreikšti linkėjimai, ypatin
gai prof. Z. Ivinskio, surišti su 
istoriniais samprotavimais, nes, 
esą, tas pargamentas — bulle, 
kokių jis, esą, daug skaitęs,

Žemaičių Kalvarijos bažnyčia 
Žem. Kalvarijos kalnų koplyčios 
neseniai buvo bolševikų apiplėš
tos.

yra rašytas dabartinio popie
žiaus ir čia pat esamam žmo
gui — lietuviui. Kanauninkas 
šia proga gav0 daugelį su gra
žiais linkėjimais sveikinimų.

Šv. Petro bazilikos kapitula 
pagal savo ilgų šimtmečių sta-

į Rokiškį arba iš Balbieriškio į 
'Gelgaudiškį, tai dar šitai nesa- 
[ ko nei apie kelių gerumą, nei 
apie vergijos pabaigą. Tegu ati

J. Gobiui nepatiko, kad spau 
dai Dan Kuraitis trumpai yra gus ? 
pasakęs: “Kaimiečiams nėra ko 
pirkti ir nėra ko parduoti”.
Esą, jo “giminaitė, pvz., yra
krautuvės vedėja tokiame kai- Toliau J. Gobis kelių gerumo 
me, kuriame prieš karą jokios .teoriją gina tuo, kad: “Nese- 
krautuvės nebuvo; toj krautu-į niai vienas mūsų laikraščių pa 
vėj yra šis tas pirkti: bent deg- ■ skelbė lėktuvų tvarkaraštį Lie
tinės, degtukų, muilo, peilių, tuvoje, kuriame ,tarp kitko, pa big gaįo> kad) “kritikuojant so 
dalgių, indų”. sakyta, kada iš Kauno skrenda vietų režįmą, reikia šaltumo, ob

Kad J. Gobio giminaitė par- keleiviniai lėktuvai į Panevėžį 
davinėja muilą ir degtukus, dar Skapiškį ir Rokiškį”, 
neseka, kad kaimiečiai turi ko i Betgi Dan Kuraitis kalbėjo kai at^jo jo tardyti bolševikų 
nusipirkti ir ką parduoti. Be ne apie ore išvestus kelius, bet pareįgūnai. Man regis, jis da- 
muilo ir degtukų reikia dar ir ant žemės ir ant žemės esamus bar jabaį objektyvus, kai pama 
duonos, ir drabužių ir t. t. Mes prastus tiltus. Tegu, sakysim, savo akįmis, kas yra komu- 
irgi žinome, kad Dan Kuraitis ir iš Skapiškio galima nuskristi njzmas. Apsaugok, Viešpatie,
___ ________ ._______________________________________________________________ i nuo tokio supratimo, koks yra

1 —............. 1 1 -< ■ i parodytas Juozo Gobio straips-
nyje!

liaiS" vaikščios pavergtas žmo- žiaurieji okupantai geleži
nę uždangą, tai visi ir iš Ska

ls Skapiškio į Rokiškį
piškio ir iš Balbieriškio suskris 
į laisvės kraštą, kur galės lais
vai gyventi ir laisvai kalbėti.

Šaltumo ir supratimo

Baigdamas straipsnį, J. Go-

jektyvumo ir supratimo”. Dan 
Kuraičiui buvo ir šalta ir šilta,

Kas tik 
Viską

turi gėrę 
perka pas

skonį,
L i e p o n į

IIETIIVUI PINTOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHIGAROIE:

SRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted Sk, Victor v 2-4225
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 dienotu 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 Western Avė. krautuvė

Į Graži moteris yra knyga, kuri 
susideda iš vienintelio puslapio ir 
kurią galima perskaityti vienu pa
žvelgimu. Graži- ir gera moteris 
yra knyga, kuri susideda iš tiek 
puskpių, kad užtektų viso gyve
nimo ją sklaidyti ir pajusti tas 
emocijas, kurias ji sukelia.

Sev. Catalina

TELEVIZIJAS
papras»as ir spalvotas nebrangiai 
raiša a. Už patarnav vietoje $3.00. 
už dirbtuves darbą—$10.00 ir da
lys. Pigios paveikslinBs lempos.

J. MIGLINAS
2849 W. B9th St. II a. PR 6-1063
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Kan. J. Bičiūnas iškilminguose 
kanauninko drabužiuose.

kingi asmenys, kurių tarpe yra 
nemažas skaičius arkivyskupų 
ir vyskupų, o taip pat arčiau
siai stovį prie šventojo Tėvo, 
kaip jo asmeniškas sekretorius 
ir kt.

Nuo seno yra tradicija kapi
tuloje turėti Europos katalikiš
kų kraštų reprezentantus — 
čia yra prancūzas, vokietis, olan j mas apįe esamą padėtį Lietu-

duoti ir, reikalui esant, dėl jo 
kovoti, tai vargiai tikėtina, kad 
Chruščiovas ryžtųsi rizikingam 
žygiui. Dabar tenkinamasi pro

! pusė pakęs įsibrovimą į jos sfe
rą. Jei Vakarai kartais pade
monstruoja savo silpnumą, 
jiems primintini prez. Roosevel-

testais ir pasauliui teikiamas to žodžiai ir Juos dabar vokie‘ 
pavyzdys, kaip su žodžiais ko- |čiai citu°Ja> būtent “Parodyki- 
vojama prieš kulkas, čia pa- Į
mirštamas Karolio Markso po
sakis, būtent, kad “materiale 
galia tegali būti nugalėta kitos 
materialinės galios”.

Vak. Europos spauda šiuo 
metu nurodo: Kremliaus vyrai 
galėtų pradėti karą tik tuo at
veju, jei jis jiems būtų reikalin
gas. O šiaip jokie incidentai ar 
diplomatinės notos negalės pri
versti Nikitos pradėti karą, ku
ris šiuo metu — ir politiniai ir 
militariniai — jam neatrodo e- 
sąs pribrendęs.

das, irlandietis ir t. t.
Kapituloje lietuvis buvo labai Lietuvoje...

maloniai priimtas, klausinėja- i

j voje, kaip kurie sakėsi buvę

■ Artesian Restsurant-
2432 WEST 63rd STREET 

Jau yra pilnai įrengtas ir veikia, 

turi 200 sėdimui vietų !

PAS MUS GALITE ATŠVĘSTI 
VESTUVES, KRIKŠTYNAS 

AR KITUS PARENGIMUS

Elektriniai vėsinamas. Palengvinkite sau ir 
šeimininkėms. Visa šeima savaitgaliais atvy
kite į mūsų jaukų restoraną, kur valgių pasi
rinkimas yra įvairiausias ir kainos prieinamos.

F
Kad būtumėt užtikrinti dėl vietos, 

patelefonuokite 436-4622 

Atdaras nuo 6 vai. ryto iki 1 vai. nakties

v A L *• N r> O į i
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki - popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
šeštad nuo 9 iki 12:30 p. p.

me darbais ar kuo kitu, kas
1 daugiau reiškia kaip paprasti 
žodžiai...”

Sovietinės galios sfera 
neliečiama ?

Kad Chruščiovas griebtųsi 
šių “paskutinių priemonių” — 
karo, turėtų įvykti kas nors ne
paprasto. Štai, kas jį galėtų ga
lutinai išvesti iš pusiausvyros: 
grėsmė rytinei Vokietijai, rim
tas pavojus sovietiniam vieš- Filmų žvaigždė Janet Leigh, vai- 

.... z-r , . dinanti The Mandchurian Can-
patavimui satelituose (Lenki- didate filme, lankosi New Yorke.

Jr

KVIEČIAME APLANKYTI MUSĘ NAUJAS PATALPA?

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

4 ’/2%

tuz.Iza.i , Naujas ankštas dividendas numatomas 
ohet' ant Investavimo sąskaitų nuo vasario mėn. 1 d., 1962 m. 
INIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VALANDOJ* lr KETV.................... » r- lkl 8 p- »VMLMfflUUd, ANTRAD. lr PENKT..................... » ▼. r. Iki 6 p. i

ŠEŠTAD. r’lklU”v!'<l.*Trečia(iuidarrtA

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta ištaiga 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 lr skolinkite pinigus 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marąuette Parko apylinkės centre. 

Current Dividend up to 4t/į%

CHICAGO SAVINGS 8C LOAN ASSOCIATION
6245 South Western Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehill 6-7575

j?
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NEPAILSTANTI PEDAGOGĖ

Alicijos Rūgytės 35 metų darbą mokykloje minint

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 13

Apie rusų moterų dietą

“New York Herald Tribūne” 
reporterė šitaip rašo apie so-

, daugiau, negu amerikietės, bet 
sunku patikėti, kad jos taip rie 
b}ai valgytų, nes riebalai So
vietų Sąjungoje, palyginti su

NAUJŲ CHORISTŲ VAJUS
Šv. Antano parapijos choras 

baigia vasaros atostogas ir nuo 
rugsėjo 16 d. vėl giedos per 11 
vai. mišias. Nors choro pirmi
nis tikslas yra garbinti Dievą 
giesme prisilaikant iš Lietuvos 
atsivežtų tradicijų, tačiau de- 
troitiškis Šv. Antano parapijos 
choras neapleidžia ir dainos, 
taip, kad kiekviena religinė ar 
tautinė šventė būna atžymėta 
specialiu giesmių repertuaru, o 
ne vienas minėjimas, ypač Lie
tuvos nepriklausomybės ir trė
mimų, esti pagražintas daino
mis. Prieš kelis metus choras 
talkino Lietuvių Bendruome
nės Detroito apylinkės stato
mam montaže “Kenčianti tau
ta”, o šj pavasarį pastatė opere 
tę “Consilium Facultatis”. Cho
rą jau penki metai veda vargo
nininkas Albertas Mateika. Pa
rapijos klebonas kun. W. Sta
nevičius labai dažnai iš savo 
draugų amerikiečių kunigų iš
girsta gražių atsiliepimų apie 
chorą. Choro giedojimu gėrisi 
ir svečiai iš kitų miestų, nes 
nemaža yra lietuviškų parapijų, 
kur giedojimas paliktas kelių 
žmonių būreliui. Kad . Detroite 
taip neįvyktų, parapijos choras 
rugsėjo ir spalio mėnesius skel
bia choristų verbavimo mėne
siais. Kviečiami visi balsingi ir 
su klausomis katalikai stoti į 
choristų eiles. Ypač jaunimas, 
nes kuo jaunesni pradės giedo
ti, tuo ilgiau choras turės paty 
rusių choristų ir tuo ilgiau mū
sų parapija išliks lietuviška!

Choras repetuoja sekmadie
niais mokykloje tuoj po sumos 
(apie 12—2 vai.). Tuo metu ga 
Įima ir prie choro prisirašyti. 
Daugiau informacijų galima 
gauti kreipiantis į choro valdy
bą telefonu TA 5-1102.

Pranas Zaranka.

BENDRUOMENĖS ŽINIOS

LB Detroito apylinkės gegu
žinė dėl nepalankaus oro su
traukė nedidelį būrį lietuvių. 
Tačiau visi gražiai praleido sek 
madienio popietę ,nes gegužinė
je nelijo ir visi pasinaudojo vi
sais galimais gegužinės malonu
mais ir pramogomis. Valdyba 
dėkinga visiems prisidėjusiems 
darbu, aukojusiems dovanas ir 
prisiuntusiems pinigines aukas 
gegužinei paremti.

IX Kanados Lietuvių diena 
praėjo su pasisekimu ir lietuviš 
koj nuotaikoj. Tenka pasi
džiaugti, kad Detroito apylin
kės lietuviai prisidėjo prie šven 
tės pasisekimo papildydama ka 
nadiečių eiles ten, kur iš tikrų
jų labiausiai reikėjo.

MOKSLO METŲ PRADŽIA
Lituanistinės m-los mokslo

iiimimiuiiiiiiiimimiimiiimiiiiiirmiiii
DETROIT, MICH.

SKELBIMAI
tiiiiiiĮiiiiiiiiiiiiiiimiiimimiiiiiiiiiiiimii

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

metų pradžia praėjo tautos 
šventės nuotaikoj. Pamaldose 
dalyvavo daug mokinių tėvų ir 
visuomenės. Mokiniai gražiai pa 
sirodė organizuota eisena ir ge 
ru giedojimu pamaldų metu. 
Pritaikytą pamokslą pasakė m- 
los kapelionas kun. K. Simana
vičius. Mokinių registracija pa
vyko ir davė gerų rezultatų: 
m-la padidėjo 30-čia mokinių.

MOKINIŲ TĖVŲ 
SUSIRINKIMAS

Tėvų glaudesnis kontaktas su 
mokykla ir mokytojais yra ne
tik pageidaujamas, bet ir būti
nas. Norint išvengti kai kurių 
nesklandumų, kurie gali pasi-i 
taikyti darbą pradedant, jam į- 
pusėjus arba užbaigiant moks
lo metus, reikalingas tėvų nuo
širdus bendradarbiavimas su 
mokytojais ir mokyklos vado
vybe. Tėvų susirinkimas tebū
na draugiškas iškilusių proble- 

i mų išsprendimas ir laisvas sa
vo nuomonių pareiškimas, kur 
viską subendrinę galėtumėm 

! mokyklos darbą padaryti sėk
mingesnių ir našesniu.

Dalyvaukite visi, ir neatidė
kite savo dalyvivamo kitam kar 
tui. Nestatykite kitų reikalų 
svarbesniais už jūsų pačių vai
kų reikalus.

Mokinių tėvų susirinkimas į- 
vyks šį sekmadienį rugsėjo 16 
d. tuoj po 10 vai. mišių Šv. An
tano parapijos m-los patalpose.

Švietimo Vadovas 
BALFO SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, rugsėjo 16 d. 12 
vai. ispanų namuose šaukiamas 

i Balfo 76-to skyriaus visuotinis 
j narių susirinkimas. Dienotvar- 
i kėje rinkliavos, Balfo seimo ir 
kiti reikalai. Visi nariai kviečia 
mi dalyvauti. Valdyba

KRONIKA
— Dalios Mamėnaitės ir An

tano Bačkos sutuoktuvės įvyks 
rugsėjo 22 d. 10 vai. Šv. Anta
no bažnyčioje.

— Juozo BOgužio ir Aldonos 
Bernotaitės vestuvės buvo rug
pjūčio 18 d. Povestuvinėje puo
toje dalyvavo apie 200 žmonių. 
Jaunieji buvo išvykę povestuvi 
nei kelionei į graž:ąsias Michi- 
gano vietas ir praėjusį savait
galį grįžo namo.

— Kanados Lietuvių dienos 
proga Detroite lankėsi tolimų 
svečių, jų tarpe Juozas ir Jad
vyga Pikturnai ir Antanas Buk- 
nys iš Clevelando, kurie aplan
kė žymesnes Detroito vietas ir 
vizitavo senus pažįstamus.

— Michigan valstybės paro
doje Detroite, rugsėjo 1 d. pa
vergtųjų tautų programoje da
lyvavo ir lietuviai. Prie tauti
nės vėliavos asistavo Irena Buit 
kūtė, Violeta Majauskaitė ir Ra 
polas Valatka jaunius. L. Vy
čių 79 kuopą atstovavo Edvar
das Martinaitis, DLOC — Mir
ga Michol-Motuzaitė ir Moterų 
Sąjungos Michigano valstybės 
direktorė Ona Valatkienė.

Mokslo metams prasidėjus, baigė, ir mokytoja Al. Rūgytė lo metai pradėti rugpjūčio 20 
mūsų dėmesys susitelkia ties galėjo džiaugtis, kaip pedagogė d., bet stovyklą perkėlus, buvo 
mokykla. Šiuo atveju turiu gal- laimėtoja. Užėjus bolševikams j užbaigti Scheinfelde. Kadangi

ji buvo palikta toje pačioje gim !dir. Ig. Malinauskas, kaip švie- nevartoja gorseto, o kiekvie įma linijas sugadinti ne vien 
nazijoje ir dėstė jau Sovietų i timo įgaliotinis amerikiečių zo- jna sveria vidutiniškai 30 svarų, gausiu riebalų valgymu, bet ir 
Rusijos istoriją; o pirmaisiais nai, dažnai išvykdavo švietimo ,daugiau negu normaliai turėtų Igausiu duonos ir bulvių varto-

voje lituanistinę mokyklą, kuri 
išsilaiko mokytoju, tėvų ir są
moningosios lietuvių bendruo
menės pastangomis. Vyraujan
tis vaidmuo be abejo tenka mo
kytojams, ypač tiems, kurie 
dirba nepailsdami ir nugalėda
mi įvairius sunkumus, visokias 
kliūtis. Šioje vietoje ir noriu 
viešai prisiminti gerbiamą ir 
mielą kolegę Aliciją Rūgytę, 
sėkmingai išdirbusią Lietuvos 
bei lietuviškose mokyklose 35 
metus su mažom pertraukom 
karo metu ir nepailstamai tebe
dirbančią Chicagos aukštesnio- 

' joje lituanistinėje mokykloje.
I

Darbas ir studijos

Alicija Rūgytė, baigusi 1927 
m. Kauno mergaičių mokytojų 
seminariją, nuo rugsėjo 1 d. bu
vo paskirta į Garliavos pra
džios mokyklą. Nors miestelis 
netoli Kauno, bet jaunai moky
tojai, pasiryžusiai baigti univer 
sitetą, vieta buvo nepatenkina
ma. Nepaisydama blogo susi
siekimo, mokytoja įstojo į V. 
D. universitetą ir pradėjo stu
dijuoti istoriją teologijos-filoso
fijos fakultete. Ketverių metų 
darbo mokyklose ir studijų uni 
versitete rezultatai buvo apvai
nikuoti studijų baigimu ir Švie
timo ministerijos paskyrimu į 
pavyzdingąją Jono Jablonskio 
mokyklą Žaliakalnyje. Buvo 
daugelio pradžios mokyklos mo

vokiečių okupacijos metais dės
tė I Vytauto Didžiojo gimnazi
joje Lietuvos istoriją ir visuo- : reikalai gulė ant 
menės mokslą.

Gimnazijos direktorė

1942 m. ‘vasarą Švietimo Val
dyba pasiūlė Al. Rūgytei vykti 
į Švėkšną vadovauti gimnazijai. 
Švėkšna, atskirta nuo Klaipė-

vietines moteris: “Nė viena iš i uždarbiais, labai brangūs. Gali-

reikalais, direktoriaus pavada-1 sverti. Jos valgo riebias sriu- 
vimas ir kiti administraciniai jhas> riebią mėsą ir dešras, kas,

Rugytės pečių, o direktoriui iš- 
I vykus į JAV, teko ir direkto- 
įriaus pareigas pastoviai perim
ai.

Alicija Rūgytė

jimu.

inspektorės Į žinoma, netaiso jų linijų. Duo-
ną su sviestu ryja tokiais kąs
niais, lyg kad valgytų paskuti
nę vakarienę”.

Jūreivių krikštas

Vatikane, šv. Petro bazilikoj 
buvo pakrikštyta 16 JAV jūrei-

Galimas daiktas, kad sovieti- bių ir 41 suteiktas sutvirtinimo 
nės moterys vidutiniškai sveria sakramentas.

Lituanistinėje mokykloje

Alice Rūgytė pradėjo dirbti. 
,1950/51 m. m. Chicagoje, 
Brighton Parko šeštadieninėje 
mokykloje. Kitais mokslo me
tais, dr. V. Sruogienei susirgus, 
perėjo į aukštesniąją lituanisti
nę mokyklą, kurioje jau išdirbo 
2 metus kaip mokytoja, 3 m. 
kaip inspektorė ir 6 m. kaip di
rektorė ir kurioje bedirbdama 
sulaukė garbingos 35 metų mo-1 
kyklinio darbo sukakties. Al. ! 
Rūgytės vaidmuo ir nuopelnai 
šiai mokyklai yra dideli ir šio ( 
dienraščio skaitytojams įvairio-j 
mis progomis buvo išryškinti, i1 
Nesikartojant galima štai kas į 
pasakyti: atiduodant, kas kam j

; priklauso ir nemažinant garbės 
bei nuopelnų nė vienam šioje 
mokykloje dirbusiam ar vado
vavusiam ,reikia pripažinti, kad 
Alicija Rūgytė ir tėvai Jėzuitai

dos, yra tikras užkampis, nors yra lemiamai prisidėję prie 
šiaip labai mielas ir šviesus Lie pat/m gyvybės išsaugojimo ir 
tuvos kampelis, kuris Alicijai jos išugdymo.

41% 5%
current dlvidend on Investment bonus

4%% DIVIDFNDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Ui 4 metų invcstmento bonus mokame 4%% dividendų kas pusmetj ir 

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

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

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

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE 4-6105 

GENEliAL CONTRACTOR

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

LITHUANIAN MELODIES
RADIO VALANDA GIRDIMA 

kiekvieną šeštadienį 5:00—5:30 
p. p. iš Detroito stoties WJLB — 
1400 kilo.

Direktorius Ralph J. Valatka 
15756 Lesure Avenue 

Detroit 27, Mich.
Tel. RRoadway 3-2224

yra ir gimtasis. Gal tas ir nu- Į
kytojų svajonė patekti į šią mo- lėmė apsisprendimą palikti sos-1 aded7n7*"malonu"yra pasvei-
kyklą, o joje dirbą mokytojai -•....... - --1—-—J '~<J---------- 1
neslėpė savo pasitenkinimo bei
pasididžiavimo. Jono Jab’onskio

Naujuosius mokslo metus

mokyklos Al. Rūgytė neiškeitė: buvo nepaprastai sunkios. Bet 
nė į vieną provincijos gimnazi- djrektorė Rūgytė visa energija

tinę ir vykti į užkampį. Gimna-i j^mįį mielą ir nepailstančią su- 
zijos direktorės pareigos gar-j kaktuvininkę mokytoją Aliciją 
bingos, bet okupacijų metais Rūgytę įr palinkėti jai dar ilgai 

likti lietuviškos mokyklos dar-

ją, nors kaip dipluomuota isto
rikė turėjo daug pasiūlymų. O 
pąč’ąmę Kaune tais laikais gau-

sėkmingai tvarkė Švėkšnos gim 
nazijos mokslo, auklėjimo ir 
ūkio reikalus per.,/vėjus metus.

ti vietą gimnazijoje baigusiai ypač ji džiaugėsi gerais ir mies 
j teologijos-filosofijos fakultetą to įtakų nesugadintais moki-
ir dar veikliai ateitininkei buvo niais. Ypatingai prisimintinas
kaip ir neįmanoma. Dirbdama 1944 m. ruduo. Švėkšnos apy 
šioje mokykloje, Al. Rūgytė į- Hnkėse buvo nemažai nuo fron- 
sigijo ir keletą mokytojai nau- to pasitraukusių šeimų su mo- 
dingų specialybių, baigdama kyklinio amžiaus vaikais, taip

buotoja ir lietuviškojo jaunimo 
gaivintoja ir ugdytoja.

Alicija Rūgytė yra ne tik ne
pailstanti pedagogė, bet ir ne
pailstanti visuomenininke. De
ja, šio straipsnio rėmai nelei
džia jos visuomeninės veiklos 
apibūdinti. Ilgiausių metų!

Stasys Rudys

Mylėti žmogų, kuris ir mus my-
, vaikų darželio vedimo, gailės- kad susirinko per 400 mokinių, i11 — žmogiška meilė. Mylėti pri-e- 
itingųjų seserų, kūno kultūros, i dįdžiausias skaičius nuo gimna- Į ^4 . y dieviška meilė, žmogiška

zijos įsisteigimo. Berods, tai ■ dieviška gi nesikeičia; net ir mir- 
buvo vienintelė bolševikų neuž-1 tis jos negali sunaikinti, nes ji 
imtame plote gimnazija, prade- Vra mūsų sielos esmė.

Al. Rūgytės jusi mokslo metus. Tačiau bol-

sodininkystės ir kitus kursus.

J Vilnių, į Vilnių

Ramus mokyt, 
darbas J. Jablonskio mokyklo
je buvo staiga nutrauktas. Ne
trukus po Vilniaus atgavimo 
švietimo ministeris dr. K. Jo
kantas, telefonu išsikvietęs iš 
pamokos į ministeriją, mokyto
jai Rūgytei pasiūlė tuoj vykti į 
Vilnių dėstyti Lietuvos istoriją 
lenkų kalba UI Vilniaus bėrniu-

ševikų ofensyvai prasidėjus, 
gimnazijos darbas spalio 8 d. 
buvo nutrauktas. Gimnazijos 
direktorė ir keletas mokytojų 
pasitraukė į vakarus.

Tremties mokykloje

Dir. Rūgytė karo pabaigos
kų gimnazijoje su 1300 moki- j sulaukė Regensburge, kur 1945 
nių. Du vyrai mokytojai buvę m. birželio 21 d. LRK laikinoji 
paskirti, bet negalėję ilgiau dės į skyriaus valdyba nutarė paves-
tyti kaip po savaitę, nes moki
niai buvę nesukalbami ir de
monstratyviai nenorėję mokytis 
Lietuvos istorijos.

Pradžioje darbas toje gimna
zijoje buvo nepaprastai sunkus, 
bet iki mokslo metų pabaigos 
mokinių demonstracijos pasi-

ti Al. Rūgytei organizuoti mo
tinų ir vaikų globą ir vaikų dar 
želį. Suorganizavusi vaikų dar
želį, ji tuoj įsijungė į gimnazi
jos organizavimą. Gimnazijoje, 
kurios direktoriumi buvo Ignas 
Malinauskas, Al. Rūgytė sutiko 

1 eiti inspektorės pareigas. Moks-

Darbininkai dirba prie nukritusio sprausminio lėktuvo netoli Spokane, Wash. Žuvo 44 vyrai. Lėk
tuvas skrido į Aliaską ir užkliuvo už kalno viršūnės.

Rytų išmintis

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras. brangenybes, etc.
3237 W. 63rd St., Chicago 2», IU.

Tel. 434-4660

GISADINSKAS

SKiP’
Liquo r

S E L F 
SERVICE

Store
5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

SEPTEMBER-RUGSEJO 13, 14 ir 15 D. D.
BARON VON KLUEG IMPORTED 

GERMAN BRANDY Fifth $3-89
LEMON ICE LIQUEUR, 70 Proof Fifth $3.79
LIEBFRAUMILCH, SCHVVARZE KATZ, MOSEL- 

BLUEMCHEN 1959 VINTAGE GERMAN
WINES Fifth $1.59

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

RICCADONNA Imported VERMOUTH 
Dry oi- Sweet 30 oz. Bottle $1.19

CRAVVFORD’S IMPORTED SCOTCH 
VVHISKEY Fifth $3.98

CANADA HOUSE 
WHISKEY

CANADIAN
Fifth $3.59

PIERRE CARTIER IMP. FRENCH WINES 
BARSAC or GRAVES (Close out) Fifth

PFEIFFER PREIIIUMORNECTAkIiEER 
Case of 24—12 oz. Cans. Case

.98°

$2-79
HAMM’S, PABST, OLD STYLE, BUDVVEISER, 

MILLER, SCHLITZ, Case of 24-12 oz. cans $3.89

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

Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2202 W. Cermak Road Chicago, III. VIrginia 7-7747J. G. TELEVISION CO.
2512 W. 47th St., FR 6-1998 

TV, RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimui—taisymai Sekm. uždaryta♦

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

TAISYTI • LENGVI IŠSIMOKfiJIMAI

flLBERT J. SUKERS, 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.

3430 SOUTH HALSTED STREET .CHICAGO 8 • PHONE 254-0104



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1862 m. rugsėjo mėn. 13

Šiluvos procesijos metu Chicagoje Marąuette Parke Šv. Vardo 
dr-jos vyrai neša Marijos statulą. Procesija įvyko praėjusį sek
madienį, rugsėjo 9 d. (Nuotr. Z. Degučio).

VILNIAUS DIENA

Vilniaus problemos aktualu
mo lietuviškoji visuomene da
bar taip nebejaučia, kaip prieš 
dvidešimt su viršum metų. Šian 
dieną Vilniaus ir Lietuvos liki
mas yra neatskiriamas, todėl 
netenka kalbėti vien apie Vil
niaus arba jo krašto laisvę, bet 
apie visos Lietuvos laisvę. Ta
čiau Vilniaus diena neturi nu
stoti savo reikšmės ir jos ne
galima pamiršti. Būtų didelis 
apsileidimas nusisukti nuo Vil
niaus, kuomet į jį žvalgosi gu
dai ir nenustoja būgniję lenkai, 
kad Vilnius Lenkijai priklauso. 
Iki šiol būdavo Vilniaus Krašto 
s-gos skyriai Vilniaus dieną mi
nėdavo, nors ir ne visur ir ne- 
visados. Tas gražus paprotys 
atbuko.

Vilnius su komplikuotu isto
riniu palikimu: Suvalkų sutar
tis, Vilniaus pagrobimas ir jo 
grįžimas prie Lietuvos, sujung
tas su mūsų suverenumo prara 
dimo pradžia, įvedant į Lietu
vos ribas Trojos arklį — rau
donosios armijos bazes. Visi tie 
įvykiai išsivystė dvidešimtmečio 
laikotarpyje jaunos, vos tik at
sikūrusios, valstybės gyvenime. 
Tylomis pro tuos įvykius praei
ti negalima. Kiekviena proga 
reikia juos kelti viešumon, na
grinėti, išvadas daryti. Tokie 
klausimai kaip tik pritinka Vil
niaus dienoje nagrinėti ir da
ryti atitinkamos išvados. Vil
nius lietuviams turėtų būti įdo
mus, dar ir todėl, kad ten kiek 
viena gatvės pėda ir kiekvienas 
seno grindinio bei mūro akmuo 
aplaistytas lietuviškuoju prakai 
tu, o dažnai net krauju ir kiek
viena miesto kertelė primena 
kurį nors lietuvių tautos isto
rinį įvykį.

Be to, lenkų okupacijos metu 
Vilniaus krašto lietuvis ne ma
žiau buvo sukaustytas kaip Mu 
raviovo laikais. Lenkai ypatin
gai nepakentė lietuvių visuome 
ninio judėjimo, net ir jų kultū
rinės bei religinės veiklos. Vil

niaus krašte apie 100 visai ne
kaltų ir geriausių Lietuvos sū
nų bei dukrų lenkai yra nužudę 
už “nepaklusnumą” polonizaci
jai. Didžiausias iš jų skaičius 
buvo 1922 metais — apie 45. 
Šiais metais sukanka 40 metų 
nuo tų kankinių mirties. Kaip 
tik derėtų Vilniaus dienoje pri
siminti tuos kankinius ne tik 
maldose, bet ir kalbose, iške
liant nužudytų asmenų nuopel
nus savajai tautai ir valstybei.

Tad spalio mėnuo tebūna skir 
tas darbui ir maldai prisime
nant mūsų sostinę Vilnių, kuris 
turi duoti jėgų ir ryžtumo ko
vai už jo ir kartų už visos Lie
tuvos laisvę. Pov. Dirkis

RADBO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Kadio Pro 

grama Naujoj Anglijoj, iš stotie*- 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek 
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Parduodama Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ii ko
mentarai, muzika, dainos ii -uag 
dutės pasaka. Programą ved* 
Steponas J. Minbus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltie Fiorists 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E 
Broadway, So. Bostone Telefoną- 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
‘Draugas”.

PROGOS-OI’PORTUNITIEŠ*~

Savininkas parduoda pelningą 
restoraną ir likerių biznį. 3 butai 
po 4 kamb. Metinės pajamos 
$70,000—$75,000. Agentai prašo
mi nesikreipti. ALbany 2-9408. 
Sekmad- uždaryta.

\šNUOMOJAMA* — FOR* BENT
i >-♦"»"* ♦»♦♦♦♦<

Išnuom. 5 kamb. butas, su bal- 
dais ar be baldų, suaugusiems, 
pageidaujama, kad nuomininkai 
(moterys) galėtų padėti savait
galiais prie biznio ir namų ruo
šos darbo. Informacijai kreiptis 
į sav. ?54*i s. Wester.n Avė. arba 

, tel. 247-9601.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
2-jų butų mūro namas, 2 po 4

'kamb., arti parko. Naujas alyva šild.
; Garažas. $19,700.
I fi kamb. mūras. Arti mūsų ofiso. 
I Aukšta pastoge. Yra valgomas. Gele. 
žinė tvora. $22,000.

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

5 butų mūras. $5,500 nuomos. Vie
nas 0 kamb. butas ir 4 po 3 kamb. 
Marųuette Pke. $47,800.

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

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

Pajamų bungaloįv — 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 
ka.mb, butas. 75 p. lotas, S-jų auto 
mūr. garažas. Įmokėti. $12,000.

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

B m. fi kamb. mūrin., alum. lang., 
'Baus. įrengt. rūsys, garaž. $22,750.

1% ankšt., 10 m. mūr. 5 lr 3 
I kamb., gazu šild.. garaž.. sausas rū
sys, prie parko, $27,800.

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

I iy2 aukšt. mūr. 6 ir 8 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.

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

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

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

► ♦ ♦ 
REAL ESTATE

Mūrinis 2x5, garažas, 69 ir Tal
man, skubiai už $27,900.

Mūrinis 4 mieg., garažas, j rytus 
nuo VVestem, $16,500.

Mūrinis S metų, 3 mieg., garažas, 
į,r,engtas rūsys su baru ir baldais, 
M. parke, $22,700.

Mūrius naujas 2x5(4 su 3 mieg., 
40 p. lotas, atsk. šild. gazu, Gage 
p., $39,800.

I Mūrinis 4 butai po 5 kamb., arti 
mūsų, skubiai už 46,900.

Mūrinis 3 iliieg,. garažas, arti M. 
paliko apylinkes, $1 1,900.

Mūrinis 2x5 y2, platus lotas, alyva 
šild., 61 ir Talman. $26,800.

.Meilinis 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.

Mūrinis, naujas, 1 % a., šalia mū
sų įstaigos. Garažas. $30,900.

1 Mūrinis 6 kamb. 3 mieg. artl Ma
ria High, naujas gazo šid., garažas, 
30 p. lotas, $17,700.

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

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

Išnuom. 2Į/Į kamb. modernus 
apstatytas butas viengungiui vy
rui. Privatus įėjimas, geras susi
siekimas, $20 į savaitę.

LA 3-5623

7 visai nauji mūr. modernūs 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. jmokėti $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.

iy2 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 y2 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 rū
sys, alum. langai, garažas, platus 
sklypas. $21.600.

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

2-jų aukštu mūr. 5 ir 6 kamb 
modern. virtuves, atskiros gazu šil
dymo sistemos. Garažas. Arti 57-os 
ir Campbell $27,500.

2-jų aukštų mūr. 6 ir 6 kamb. 
Alyva šild. Arti 62-os ir Washtenaw. 
$26,800.

2-jų aukštų med. su moder. “face 
stone” priekiu, 4 ir 4 kamb., gazu 
šildymas. Garažas. Arti 53-čios ir 
Washtenaw. $17,900.

2-jų butų, (i metų mūr. 2 % vo
nios. Alyva šildymas, garažas, Mar
ąuette parke. Skambinti poniai Olgai. 
$41,750.

4 butų mūriniai Marąuette Parko 
apyl. Pasirinkimus iš 8 namų. Kai
nos nuo $49,500.

1 y2 aukšto mūr. 6 ir 4 kamb. Pla
tus sklypas. Gazu šildymas. Spalvoti 
vonios įrengimai. Arti 71-os ir Wash- 
tenaiv. $23,900.

2856 S. Homan Avė. $22,500. 2
mai: 1-as 2-jų aukštų mūrinis, 4 ir 
5 kamb.; 2-ras 5 kamb. mūrinis. 
Gazu šildymai. Garažas. Aukštos pa
jamos. Reikia pamatyti, įvertinti.

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

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

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

CONTRACTORS

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

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

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

Mūr. 4 kainb., 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.
Mūr. 5 ir 6 kamb. Brighton Parke. 

$22;500.

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. 
3 butai po 5 kamb. (8 miegamieji). 
Pilnas skleDas. 2 aut. garaž.

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

MIDLAND
SAVINGS

4940 Archer Avė. Chicago 32

MICHIGAN OBUOLIAI
McINTOSH bušelis ........... ............. .. $1,95
WEALTNY H ... $1.96
GREENBNG, virsmui ” .......................... $1.96
POMIDORAI (kenavimui), bušelis......... .. $2.0®
KRIAUŠIS, 6 svarai ............................ .... 560
KRIAUŠIS, 1 bušelis ............................ ... $2.75

APPLE CIDER, galionas .................. 69#
Dideli balti kiaušiniai, 3 ..................... $1.49
Vid. dydžio balti kiaušiniai, 3 tuzinai......... $1.2®
Mažo dydžio balti kiaušiniai, 3 tūžmai .... 79.0
Natūralus medus iš bytiny, 5 sv....................$1.29
Medus koriuose ........................................... 39<*
rno PTOor 1924 West 59th St-
thh alUni Tel. PRospeet 6-5347

^0 B B b Ims atdara nuo 8 v. r. iki 6 v. vak.
Yra vieta automobiliui pasistatyti.

NAMŲ TAISYMO
1 KONTRAKTORIUS
Alumin. langai, durys ir langų stoge
liai įdedami papigintomis kainomis.

JUOZAS VENCKAUSKAS
5532 So. Hermitage Avenue 

Tel. HE 4-0026, po 6 vai. vakaro

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

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

ŠIMKUS
REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

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

DĖMESIO!

''L-Mcfi"6oy "

aoes

WISE FOLKS CALL IT
II

HOUSE PAINTJ
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 
“Duteh Boy” dažus galite tik 
tada, kai po kelių metų jūsų 
namai vis dar bus gražūs. Tai
gi nerizikuokite mėgindami pi
gius dažus — reikalaukite 
‘Duteh Boy” dažų savo na
mams.

YERKES HARDWARE 
6832 S. Western 
CHICAGO 29, ILL.

PR 6-1300

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., Lernont, III. 

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

UŽ $19,500 NAMAS SU PAJAMOM
8 metų mur. Apačioje 4 kamb. 

butas. Viršuje 2 kamb. ir vonia su 
visai atskiru įėjimu. Kilimai. Sieni
nis šaldytuvas. Gražiai ištaisytas 
rūsys. 30 pedij sklypas.

TIK $16,500
6 kamb. mūr. rezidencija Mar

ąuette Pk. Apžiūrėkite! Savininkas 
I turi būtinai parduoti.

DU NAMAI
Ant vieno sklypo. Vienas — krau- 

1 tuvė ir 3 butai, kitas — vieno buto. 
$280 mėn. pajamų. Pigu. Verta dė
mesio!

GERAS PIRKIMAS
Pietų Vakaruose ant 45 pėdų skly- 

no 7 metų 5 % kamb. mūr. namas. 
Garažas. Šoninis įvažiavimas. Arti 
mokyklos.

PRIĘ JAUNUMO CENTRO
3x6, mūr. Gazo šiluma. 75 pėdų 

sklypas. 2 auto garažas. $26,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

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

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

6 kamb. namas, garažas, sodas, 2 akrai ąžuolyno, 
naujas mūr. namas Lernont, mainys į 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., Lernont, III., CL 7-6675

Marą. Park Mūr. 2x4, garaž. $20,900.
Mūrin. 2 po o ir 4 k„ garaž.. $26,900. 
Medin. 2 po fi 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 kamb. mūr. rezidencija. Didelis 
sklypas. Ideali nuosavybė šeimai su 
vaikais,

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

CONTRACTORS

Parduodamas sklypas 25x125 p. 
Biznių “zone” 2439 W. 71st St.

Tel. 586-7000

Skubiam pardavimui -
8 kamb. mūr. kampinis namas 
pilnas rūsys, grindys asfalto ply
telių, ir šeimos kambarys. 2y2 vo
nios. Gazu apšildymas, pilnas air- 
condition. Nauja skalbiamoji, džio
vinamoji maš., šaldytuvas, elektr. 
virimui krosnis, nuo sienos iki s. 
kilimai, 2 židiniai, 2 tnaš. garažas. 
“Zoning” leidžia dviem šeimom gy
venti. Apyl. Marąuette Pko. Apie 
$30,000. Apžiūrėti galima susita
rus tel. RE 5-9848, tarp 2 ir 6. 
valandos vakaro.

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

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

2214 VVEST 18th PLACE 
Telefonas HA 1-1954

Savininkas parduoda 5*/2 kamb. 
mūr. namą. 3 miegamieji, 3-jų 
metų senumo. Alumin. langai ir 
durys. Virimo krosnys. Kieto me
džio papuošimai. Potvynio kont
rolė. 6816 S. Bell Avė. HE 4-7034

Parduodamas 5 kamb. mūr. izo
liuotas bungalow su trimis ekstra 
miegamais ir vonia pastogėje. Ve-

1 neciškos užuolaidos, nuo sienos 
iki sienos kilimai, žiem. langai ir 
sieteliai. Karštu vand. alyva apšil.
2 maš. garažas. Centre liet. apgyv. 
apyl. Susitarimui apžiūrėti skam
binti RE 7-2992.

Savininkas parduoda didelį bun
galovv. Plytelių virtuvė ir vonia. 
Kilimai. Alyva apšild. Garažas. 
“Cyclone” tvora. Priedai. Arti 
St. Rita ir Morrill mokyklų.

REpublic 7-4915
5300 į vakarus. Sav. parduoda 3 

mieg. mūr. bungaiow; plytelių vir
tuve ir vonia. Visas aircondition, pil
nai dekoruotas; 2 maš. mūr. gar. 
Rūsys — "Driftwood ash” sienos.. 
Daug priedų, Graž. apsodintas. Arti 
bažn., mokyk., kraut. ir susisiek.' 
Virš 20 tūkstan. ES 8-6175.

VYRAI IR MOTERYS

LABORATORY
TECH N ICI A N S

Experienced
75-bed General Hospital with 

62-bed expansion in near future. 
College town of 12,500. Hospital 
Service area pop. of 25,000. Mid- 
way betvveen Chicago and Detroit, 
on Rte. 1-94. Salary open. ;Excel- 
lent Fringe Benefits. Write:

Mrs. R. D. Globensky, 
Sheldon Memorial Hospital

Albion, Michigan

DĖMESIO !

HELP VVANTED — VYRAI

AD ART LITHO 
In Cleveland, Ohio

HAS EXCELLE!$T IMMEDIATE 
OPENTNGS FOR

LITHOGRAPHIC
STRIPPERS

Mušt be experienced in full color 
work. ĘxceĮlent opportunity. Hourly 
rate based on experience. 40 hour 
węek & overtime. Write, wire or call

M R ęp I? A TT G
OR PHONE CLEVELAND, OHIO

EX 1-1460
FOR AN APPOINTMENT

MACHINISTS
You are needed in California’s 

beautiful Rosebowl & Roso Parado 
City, Permanent jobs for:

ENGINE & TURRET LATHE 
MACHINISTS

i EXPERIENCED.
Top wagea. overtime, Insurance, se- 
eurity and other fringe benefits. 
Travel al!owance if ciualificd.

Write oi- Wire. DEPT N. H.
SECURITY V AL VE CO.

909 EI Centro 
South Pasadena, California 

Applications available

dimiiiiiiiiiiiiiiHihiiiiiiimiiimiimiiiii)
Gražiy vizitiniy kortelių

reikia
DRAUGAS 

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGUS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS 
Skambinkit LUdlow 5-9500 

UllflIligflUIlllUlIllUllllIIlllIUlUlUlllllIlII

ĮSIGYKITE DABAR!

BAŽNYTINIU PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai. 
Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
G3r<J St., Chicago 28. SU.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
M EDICINOSir P R E K Y B 03 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949 
3301 W, 69th St.. Chicago

Mama®

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: 
PRospeet 8-201S 

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

I

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 6 
m. garantija. Dedame naujas “cop- 
per-alloy” rinas—“gutters”; niekad 
nereikia, dažyti. Kaina ta pati kaip 
ir “galvanized“. Dažymas iš lauko, 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie- 
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778• ♦»♦♦♦»«♦ ♦♦ ♦♦«»♦♦♦»>«», 
NEATINGCONTRACTORS I
Statome šiltu oru pučiamus pe_ 
čiuš, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

Vienintėliai iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.
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

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockvvell Street
Tel. GRovehili 6-7875

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning } 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, Chicago 9, III.

Apsimoka akelbtis “DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas l’jtfl 
vių dienraštis. GI skelbimu kainos 
visiems prieinamos.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JOSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST 8-0708 CL 7-2004 Chicago, IU.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dlkiniui 

GA 5-5867

Remkite “Draugę”

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!



STAMBŪS STATYBOS NEGALAVIMAI 

LIETUVOJE

Lietuvoje per greitai statoma, blogos medžiagos, 
trūksta įrankių

Kai Lietuvoj visos Sovietijos minami dažnai nepastovūs, su 
pavyzdžiu buvo minima statybi trūkumais gaminama ir grindų 
ninko diena, įvairūs pareigūnai medžiaga).
kėlė tariamai pasiektus nema
žus laimėjimus statybos srityje,

Vienas didžiausių statybos 
daribų negalavimų, tai gerų įran

paminėjo, kiek pastatyta naujų kių stoka. Pasirodo, paties sta- 
mokyklų, kultūros namų, kino tybos ministro žodžiais, tų įran 
teatrų. Jie nurodė, kad praėju- kių gamybos Lietuvoje niekas 
sfūs pusšeštų metų naujuose nekoordinuoja, jų rinkinys ne
būtuose Lietuvoje įsikūrė 28,- pakankamas, įrankiai gamina- 
000 žmonių ir... nutylėjo, kiek mi pagal atskirų įmonių norą, o 
dar trūksta gyvenamųjų patai- kokybė — labai žema. Ir kas gi
pų ir kaip vargsta gyventojai, 
norėdami susirasti kiek erdves
nį butą (pagal sovietinę statis 
tiką, jei Lietuvoje 1959 m. sau
sio 15 d, buvo 2,711,000 gyven
tojų, o 1902 m. sausio 1 d. bu
vo apskaičiuota 2,850,000, tai 
per trejus metus tų gyventojų Į 
priaugo 141,000. Turint galvoje 
gyventojų nubyrėjimus ir jų at 
gabenimą Lietuvon iš svetur, 
tas prieauglis, apytikriai, galė
tų siekti 40,000 per metus, o 
per pusšeštų metų — 220,000. 
Jei per tą laikotarpį butuose į- 
kurta tik 28,000 žmonių, tatai 
reiškia, kad aprūpinta tik 13% 
viso prieauglio arba septintoji 
dalis.

Ęuvo girtasi, kad Lietuvoje 
turima “galingiausi mechaniz-! 
mai” — ekskavatoriai, sunkieji 
bokštiniai kranai. Tačiau, šalia j 
galingos technikos Lietuvoj dar 
atsiranda vykdomoje statyboje 
tiek trūkumų, kad jomis susi
rūpino ir jas viešai iškėlė Lie
tuvos statybos ministras R. Sa- j 
kalaukass (žiūr. “Tiesa”, 189 
nr.).

Visos tos tamsios dėmės ge- 
rokai nustelbia Lietuvos staty-: 
bininkų turimas šviesas puses. 
Pvz., min. Sakalauskas nusi
skundžia, kad statybininkai per 
greitai vykdo jieniš pavestus 
uždavinius. Jau siekiama, kad 
pastačius gyvenamuosius na
mus būtų išduodami vad. garan 
tiniai pasai — pagal Juos sta
tybininkai įsipareigoja metų ei
goje nemokamai pataisyti pasi
taikiusius trūkumus. Jau tas 
sumanymas pakankamai ryš
kiai liudija apie menką staty
bos darbų kokybę Lietuvoje.

Kitas statybos darbų trūku
mas — ir jį iškelia jau minė
tas statybos min. Sakalauskas 
— tai reikalas statybos darbuo
se naudotis blogomis medžia
gomis, nes... geresnių trūksta 
(Pvz., fanera esanti žemiausios 
rūšies, o Lietuvos chemikų ga-

PADĖKA
Mano brangiajai žmonai, mūsų motinai, seseriai ir senelei 

A.-|-A. MARIJAI SA.UKEVIČIENEI mirus, gauta, daugybė šv. 
Mišių intencijų, užuojautų žodžiu ir raštu: iš Clevelando Majoro 
Locker, Clevelando miesto tarybos, Cyahoga apskrities demo
kratų partijos vadovybės, lietuvių draugijų ir paskirų asmenų. 
Visiems nuoširdus ačiū. Taip nat nuoširdžiai dėkojame Šv. Pa
nelės Nepaliaujamosios Pagalbos parapijos kleb. kun. J. Ange
laičiui, kun. A. Goldikovskiui, Della Jakubs ir sūnus laidotuvių 
įstaigai, visiems aukojuseims vainikų ir gėlių, visiems atėjusiems 
atiduoti paskutinę pagarbą laidotuvių namuose ir palydėjusiems K 
į amžiną poilsio vietą.

Florijonas Saukevičius, sūnus, dukros, anūkai, Į 
anūkės ir velionės broliai ir seserys

MYKOLAS NIKODEMAS 
KUNGIS

Gyveno 5655 S. Homan Avė. 
Tel.. GR 6-8215.

Mirę rūgs. 10 d., 1962, 6:50 
vai. vak.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., Žvingių parapijos, 
Gulbiškių kaimo.

Amerikoje išgyveno 65 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Pranciškus, marti Ona, 
duktė Ona Morkūnas, žentas 
Edward, anūkai; Edward Ir 
Anita Morkūnas, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami

Kūnas pašarvotas Antanas 
M. Phillips koplyčioje, 3307 S. 
Lituaniea avė.

Laidotuvės Įvyks penktad., 
rūgs. 14 d., iš ikoplyčios 8:30 v. 
lyto bus atlydėtas j. šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapl- 
nos.

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

Nuliūdę: Sūnus, duktė, mar
ti, žentas ir anūkai.

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

paisrodo ? Statybininkai, maty

Marąuette Parke, Chicagoj, .rugsėjo 9 d. įvykusių Šiluvos atlaidų 
procesijos metu žygiuoja ateitininkai. (Noutr. Z. Degučio).

Gilaus skausmo valandoje, mirus 
a. f a. LIUDUI ZEIKUI,

jo sesutei — Liucijai Kolyčienei, broliui — 
Vincui Zeikui, dedei — Juozui Budriui ir jų 
šeimoms reiškia nuoširdžią užuojautą ir kar
tu liūdi

Bridžių šeima

A. -j- A.
ANTON STATKUS

Gyveno 8714 S. Winehester Avė.
Mirė rugsėjo U d., 1962, 7:50 vai. vak., sulaukęs senat

vės. Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vikšnų parap. Amerikoje išgyve
no 59 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona (Kaulevičiūtė), 
sūnus Anton, marti Violet, anūkai Edwin ir Annette, sūnus 
Julius, marti Isabell ir 10 anūkų, anūkas Frank, jo žmona 
Mary ir 2 proanūkai, marti Julia Bozen, jos vyras Michael, 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Pašalpos Klubui ir Chicagos Liet. Draugijai.
Kūnas bus pašarvotas ketv. 6 v. v. Mažeikos-Evans kopi., 

6845 S. Western Avė. Laidotuvės įvyks šeštad., rugsėjo 15 d., 
iš kopi. 11:30 vai. ryto bus atlydėtas į Švenč. P- Marijos Gi
mimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kaizmiero 
kapines.

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

Nuliūdę: žmona, sūnūs, .marčios, anūkai ir proanūkai
Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans, tel. RE 7-8600.

dami valdžios nesugebėjimus 
juos aprūpinti gerais įrankiais, 
kreipiasi į privatininkus, iš jų 
perka įrankius, o iš kur tie pri
vatininkai gauna įrankius — 
tai jau jų paslaptis.

Tai vis negalavimai statybo
je ir jų nepaisant, tikimasi, 
kad kitais metais statybos — 
montavimo darbų apimtis išaug 
sianti beveik trečdaliu, o sta
tybininkų armija pasieksianti 

i 5,000 darbininkų. Trečdaliu pa
didėjusi statybos apimtis, deja, 
vis atsilieka nuo gyvenimo rei
kalavimų (gyventojų prieaug
lis), juo labiau juokinga kalbė
ti apie sukūrimą tiek įmonių, 
kad būtų pralenktos net ir J- 
AV-tbės. (E.)

įsako: “Kada gyvuliai yra pil
nai nupenėti ir paruošti parda
vimui, ūkininkas noromis ne
noromis turi juos parduoti, nes 
kitaip jam bus nuostolis. Per : 
riebūs gyvuliai parduodami pi
giau. Visiems pirkėjams jau 
yra žinoma, kad gyvuliai yra 
pilnai nupenėti ir kad juos ūki
ninkai atveš parduoti. Savo 
ruožtu žino ir ūkininkai, kad 
amerikiečiai nemėgsta riebios 
mėsos. Pasirodo, patys gyvuliai 
baigs savo šeimininkų streiką.

CHICAGOJE
MILŽINIŠKA KOVA PRIEŠ 

POLIO
Didžiausia sveikatos apsau

gos programa medicinos istori
joj ruošiama Chicagos miestui 
šį rudenį. Penkiems milijonams 
žmonių, suaugusių ir vaikų, bus 
teikiami Sabin skiepai, kurie 
naikina polio. Skiepai yra ne
skausmingi. Priimant juos, rei
kės tik suvalgyti cukraus ga
balą, ant kurio bus užpilti trys 
lašai skiepų.

TIKRINK SAVO SMULKIUS 
PINIGUS

Čikagietis, kaip ir kiti J. V. 
piliečiai, kuris per neatsargu
mą į telefono mašiną arba bet 
kurią kitą pardavimo mašiną į- 
mestų Kanados smulkų pinigą 
arba Meksikos centavą gali pa- 
tenkti į kalėjimą. Pagal Wa- 
shingtono pravestą naują įsta- 
tąmą, mesti svetimą pinigą į 
minėtas mašinas yra federali
nis nusikaltimas.

GYVULIAI BAIGS ŪKININ
KŲ STREIKĄ

Bernie Fine, vadovas Fulton 
Meat Co., 921 W. Fulton St.,

Perskaitę "Draugą", duoki 

te jį kitiems pasiskaityti.

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM

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

Chicago 29, DI.

A. -f- A.

KAZIUI PRIŠMANTUI mirus, 
jo žmonai Joanai Prišmantienei ir dukrai 
Danguolei giliausią užuojautą reiškia

Elena ir Aleksandras Kučiūnai

i

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVĖ,

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MARINOMS VIETA

REpublic 7-8601REpublic 7-8608

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 BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. 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. 50th AVĖ., CICERO, ELL. Tet OLympic 2-1003

•L F. KIJIIKIKIS
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

TĖVAS IR SŪNUS Ni MARQUETTE FUNERAL HOME Sfrj •. 1, h 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 7lst St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2103-04

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Gyvent 2532 Wcst 47th Street

Gyveno 1531 S. 51 st Ct., Cicero, Iii.
Mirė rugsėjo 11 d., 1962, 12:05 vai. p. p., sulaukus senatvės.
Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys: Anna Skribbe, žentas 

Walter, Josephine W.overis. žentas Walter ir Helen Gili 5 anūkai, 
11 proanūki}; kiti giminės, draugai ir pažįstami.

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

Laidotuvės įvyks penktad., rugsėjo 14 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, žentui ir anūkui.
Laidot. direkt. A. Petkus ir sūnus. Tel. TO 3-2108.

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. f A
KONSTANCIJA PAULIUKEVIČIENĖ

Jau suėjo treji Inetai, kai mes netekome mylimos mamy
tės. Mirė 1959 m. rugsėjo 9 <|.

Už jos sielą bus atlaikytos trejos šv. Mišios šeštadienį, 
rugsėjo 15 d., 7, 7:30 ir 8 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
jos sielą.

Nuliūdę: DUKTERYS, ŽENTAI IR ANŪKAI

A. -f- A.
ANTON YVANAUSKAS

Gyveno 6759 So. Justine Avė.
Mirė rugsėjo 11 d.. 1962, 1 vai. ryto, sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kasęinių apskričio, Stulgių parapijos, 

Skaudviltų vals.
Amerikoje išgyveno 53 m.
Pasiliko .dideliame nuliūdime žmona, Ona, po tėvais Jurgaitytė, 

sūnus Anton, marti Eleonor, anūkai: Katerino Ann, Anton John, 
Thomas James. ir Mąi-k Joseph; švogeris Jonas Jusaitis ii- daug 
Thomas James ir. Mark Joseph; švogeris Jonas Jurgaitis ir daug

Priklaupė Teisybės Mylėtojų D-jai ir Chicagos Liet. D-jai.
Kūnas , pašarvotas Mažętka - Evans koplyčioje, 6S45 So, Wcs- 

tern Avenue.,
Laidotuvės įvyks šeštad., .rugsėjo 15 d., iš koplyčios 9:30 v. r. 

bus atlydėtas į Gim. Pane.l. švenč. parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už veloni.es sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, sūnus ir arnikai.
Laidotuvių direktorius Mažeika - Evans. Tel. KE 7-S600.

A. -f- A.
JADVYGA RIMKUS

(RUTKAUSKAITE)

A. -f- A.
VYTAUTAS CHUPRINSKAS

Mirė rūgs. 12 d.. 1962, 1:15 vai. ryto, sulaukęs 53 m. amžiaus.
Gimė Brockton, Mass.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Severą, 2 dukterys. Vero- 

nica Newloff, žentas George ir Sylvia, 2 anūkai. Lietuvoje liko mo
tina Levusė ChuprinskienėL dėdienė Della Chuprinskas, pusbrolis 
John Copinsky, 2 pusseserės Marge Shultz ir Hiena Milašius, ir 4 
pusbroliai, gyveną Brockton, Mass., ir kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Priklausė Garfield Park Klubui.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette Funeral Home koplyčioje, 

2533 W. 7 lst Street.
Laidotuvės įvyks šešt, nigs. 15 d., iš koplyčios 10:30 vai. ryto 

bus atlydėtas į švenč. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero .kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus lr pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, dukterys, žentas ir anūkai.
Laid. direkt A. Petkus ir sūnus. Tel. GK 6-2345.
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Mielam kolegai
DR. VALENTINUI BAGDONUI, 

jo mylimam tėveliui A. f A. JONUI BAGDONUI Lie
tuvoje mirus, reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime.

Lietuvių Veterinarijos Gydytojy 
Draugija išeivijoje

PIRKITE DABAflį 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 nuo kapinių

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

ir kitų papuošimų 
2443 VVEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0833 PB 8-0834

veloni.es
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X Į Chicagos Aukšt. Litua
nistikos mokyklą pirmąją moks 
lo metų dieną įstojo tik 46 nau 
ji mokiniai, beveik per pusę ma 
žiau kaip pernai. Nauji moki
niai dar bus priimami rugsėjo 
15 d. 9:30 vai. ryto Jaunimo 
Centre.

X Seserų Kazimieriečių Rė
mėjų dr-jos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 16 d. 2 v. 
p. p. vienuolyne. Visų rėmėjų 
skyrių prašome atsiųsti atsto
ves susirinkiman, nes tai pas
kutinis susirinkimas, kuris į- 
vyks prieš mūsų metinį bunko 
parengimą spalio 21 d. Prašo
me atvykti laiku, kad po susirin
kimo turėtume laiko atlankyti , man Park, 3300 S. Ciecro avė.
naują Šv. Kryžiaus ligoninę.

X Šiluvos Dienos Motinos at
laiduose, Marąuette Parke, da
lyvauja labai gausiai lietuvių, 
net ir nelietuvių, kurie atvyks
ta iš tolimiausių Chicagos apy
linkių ir priemiesčių. Pamaldos 
vyksta rytais, suma 8 v. vaka
rais 7 vai. mišparai su pamoks
lu. Rytais ir vakarais klauso
ma išpažinčių, šv. mišių metu 
maldininkų būriai eina prie Die 
vo stalo. Atlaidai baigsis šį šeš
tadienį 7 v. v. iškilminga pro
cesija bažnyčioje.

p. p. savo motely buvo užpul- Savings and Loan Assn., Dist-
tas dviejų juodų plėšikų, kurie, riet Savings and Loan, Conti-
atėmę iš jo pinigus, mėgino nental Savings and Loan, Cra-
pabėgti. Per susišaudymą, at- ne S. & S., Anthony S. & L.,
rodo, vienas plėšikas buvo pa- i Midland S. & L. ir Universal

X Aušros Vartų Lit. mokyk- s gauįas. Policija ieško sužeisto-1 Savings and Loan Assn. vado-
la pradeda veikti šių metų rug- jo> kad gaĮėtų surasti jr jo ben-; vai, direktoriai ir jų žmonos,
sėjo mėn. 15 d. 9:30 v. r. Dėl drą Susirinkimui pirmininkavo Ly-

! gos pirm. Olga Rypkus-Bara- 
X Koselando Lituanistikos kas, Universal Savings and Lo-

mokykloje mokslas pradedamas an Assn. vedėja. Visi susirinkę
Moki- J atsistojimu pagerbė šiais me-

informacijų prašom skambinti 
E. Belskienei telef. YA 7-8922.

X Dariaus - Girėno veteranų 
posto valdybos įvedimas bus šį 
šeštadienį, rugsėjo 15 d. Kun.
J. Kuzinskas kalbės invokaciją. 
Naujasis posto komanderis yra 
V. A. Rumchek. Kiti posto va 
dovybės nariai yra Raymont J. i v 
Krasauskas, Cleveland Lee, Ed- 
ward Lis, Frank W. Kissel, Jo- 
seph A. Kibort, John A. Pau
lius, Jr., dr. Stephen Biežis, dr. 
Franklin P. Le Van, John J. 
Maluska, Joseph J. Gagle, 
Frank J. Krasauskis, Raymond 
P. Mikalajūnas, Daniel L. Ka
minskas.

Iškilmės įvyks posto būstinėj 
4416 S. Western avė.

X Nauji choristai dar kvie
čiami įsijungti į moterų ir vyrų 
chorus, kurie reikalingi Chica
gos Lietuvių Operai. Operos 
choro repeticijos vyksta kiek
vieno penktadienio vakarą Jau
nimo Centro patolpose, 5620 S. 
Claremont Avė. Norintieji tame 
chore dainuoti prašomi atvykti 
šį penktadienį, rugsėjo 14 d., 8 
vai. vak., į minėtas patalpas re
gistracijai. šiame sezone yra 
statomos 2 operos “Pajacai 
“Cavalleria Rusticana”.

X L. B. Marąuette Parko Apy
linkės valdyba kviečia visus Chi-1 
cagos ir apylinkių lietuvius į Tė
vų marijonų sodus rugsėjo 16 d. 
popietei praleisti. Vietovė randasi 
prie susikirtimo 83 kelio ir 63 
gatvės — Clarendon Hills, III. 
Prasideda 1 val. p. p. tradicinis 
rudens išvažiavimas. Soduose pats 
vaisių derliaus nuėmimo sezonas. 
Galima susiskinti patiems ilges
niam išlaikymui arba pirktis jau 
suskintus. Soduose ir piknikavimo 
aikštėje rasite vietos poilsiui, o 
vaikučiai ir jaunimas bus užimti 
įvairiais sporto pasirodymais. Gry
name ore kilusiam apetitui ir 
troškuliui nuraminti veiks maisto 
ir įvairių gėrimų barai. Bus do
vanų , kurių paskirstyme daly
vaus be papildomo mokesčio ir su 
automobilių pastatymo bilietėliais. 
Visus kviečiame pabendrauti lietu
viškoje aplinkoje. (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.)

šeimos susirūpinti lietuvišku 
švietimu ir atvesti savo vaikus.

mokyklos skyriuje. Kepėjų kur
są rengia Chicagos švietimo ta
ryba. Dėstys buvęs Pivarono ke 
pyklos savininkas Algirdas Pi- 
varonas. Mokykloje yra įreng
tos modernios kepimo krosnys. 
Mokslas bus nemokamas vi
siems aukštesniųjų mokyklų 
suinteresuotiems studentams. 
Baigęs šį kursą studentas galės 
kepimo mokslus tęsti keletoj 
univeritetų, kur galės gauti dip 
lomuoto komercinio kepėjo laip 
snį. Daugiau informacijų teikia 
A. Pivaronas, telef. 735-8294 ir 
švietimo taryba (Board of Edu-

ir į cation) 228 N. La Šalie st., DE 
' 2-7801.

X Teresės Pupinikaitės ir 
Fausto Strolios vestuvės įvyks
ta gruodžio 1 d. Teresė yra 
Vyčių choro narė ir veikli Lie
tuvos Vyčių organizacijoje, o 
Faustas — Vyčių choro diri
gentas.

' Lietuvių apdraustų taupymo bendrovių lygos metinio susirinkimo metu rūgs. 
Į 12 d. Cafe Bohemia. Viršuje J. Pakel su žmona Jozefina ir marčia Filomena;

apačioje tos lygos nariai ir svečiai.

X Chicagos Lietuvių Mate
matikų - Fizikų draugijos na
rių susirinkimas šaukiamas sek 
madienį, rugsėjo 16 d. 12:15 v. 
p. p. Jaunimo Centre. Dienot
varkėje: einamieji reikalai ir 
trumpa prof. Mato Krikščiūno 
paskaita tema “Atomo struktū
ra”. Draugijos nariai kviečiami 
ko gausiausiai dalyvauti. Būtų 
labai malonu, jei atvyktų ko 
daugiau svečių.

X Chicagos Lietuvių Agro- 
nomij s-gos iškyla - susirinki 
mas, kuris ruošiamas sekmadie 
nį, rugsėjo 16 d., 11 v. r. pas 
agronomą Galinį, Rt. 1, Bell 
Rd., Lemont, III. telef. CLear- 
water 7-2833, įvyks ir lietingam 
orui esant, nes turima labai pui 
kios patalpos. Prašoma nesivė- 
luoti.

X Vienuolikos įvairių tautų 
festivalis įvyks rugsėjo 16 a., 
sekmadienį, 1 v. p. p. Sports-

VIENINGAI SUTARIA

Lietuvių Apdraustų Taupymo Bendrovių Lygos 
metinis susirinkimas

Paradą jau antri metai iš eilės 
rengia Gailestingosios Dievo 
Motinos bazilika, didžiausia pa
rapija Chicagos arkidiecezijoj, 
kuri globoja ir moko 900 pa
mestinukų. Įėjimas 1 dol. Lie- Antradienį, rugsėjo 11 d. va- mus nuo dividendų. Susirinki- 
tuviai pasirodys 3:30 v. p. p. ikare Cafe Bohemia patalpose į-mo dalyviai pareiškė pageidavi- 

X VValter Rask - RaSčauskas, vyko gausus lietuviškųjų taupy ' mą, kad lietuviškuose laikraš- 
Ranch Motei savininkas, 9201 mo bendrovių darbuotojų susi- čiuose būtų įvestas specialus 
Stony Island, rūgs. 11 d. 5 vai. rinkimas. Dalyvavo Chicagos

rugsėjo 15 d. 10 vai. r. 
niai renkasi į Visų šventųjų pa įajs mjrusį Lygos pirmininką 
Lapijos senąją salę (108 St. ir jokn pakel, Jr. Trumpus pra- 
Wabash Avė.). Dar bus tęsia- negįmus apje Lygos veiklą pa- 
ma registracija. i darį jog sekretorius Juozas P.

Varkala, ižd. Joseph F. Grybau 
skas, vicepirm. Albert J. Au- 
kers, teisių patarėjas Eugene 

X Kepėjų mokykla atidaro- R- Pietkiewicz, delegatė į P. S. 
ma Cooley Vacational mokyklo- Savings and Loan konvenciją1 
je Sedwick ir Division st. Kur- Frances Sadauskas - Buczek ir 
sas bus mokiniams esantiems spaudos korespondentas Adol- 
trečiame ir ketvirtame aukšt. i fas Baliūnas. J. P. Varkala ir

Co. partneris Mr. Zwit padarė 
pranešimą apie naujuosius įsta
tymo projektus, liečiančius pa

X Siuvimo kursai prasideda 
rytoj (penkt.), rugsėjo 14 d.
Jaunimo Centre kamb 202, Iš lietuvi4 apdraustų taupymo bendrovių lygos metinio susirinkimo. Viršuje 

7:30 v. v. (punktualiai!). Turė-
ti popieriaus ir pieštuką. Infor- 
muotis tel. GA 4-9442 nuo 9 
iki 10 v. v. (Pr.)

X Gintaro vasarvietės, Union 
Pier, Michigan, vasaros sezono 
uždarymas ruošiamas šį savait
galį, rugsėjo 15 d. Viktorija ir 
Algis Karaičiai kviečia visus 
vasarotojus, draugus ir pažįs
tamus atvykti ■ uždarymo proga 
ir smagiai praleisti savaitgalį, 
šeštadienio vakare bus kuria
mas laužas, po to vakarienė ir 

j šokiai. (Sk.)

Faustas Strolia ir Teresė Pupnikaite, po Vyčių pasirodymo Pa
saulinės parodos metu Chicagoje McCormack Place. Jų sutuok
tuvės įvyks gruodžio mėnesį.

skyrius, kuriame kas mėnesį bū 
tų duodamos informacijos tau
pymo ir finansų reikalais. Nu
tarta per Kalėdas ir Naujus me 
tus dėti lietuviškuose laikraš
čiuose bendrą visų lietuviškų 
jamų mokestį, taupymo bendro
vėms ir mokestinius atskaity-

iš kairės į dešinę: J. Kaladinskas, Lorraine Beczek, B.R. Pietkiewicz, Jeane 
Pietkiewicz ir Rose Pietkiewicz; apačioje: Ona Valonis, R. Eisin, Agnės Prusis 

ir A. Baliūnas.

Chicagoj ir apylinkėse
Koncertinei daliai sutiko va-| 

dovauti rygiškietis muzikas A. 
Kučiūnas. Nutarta kviesti Chi-• I
cagos Operos Vyrų chorą su di 
rigentu Kučiūnų, o prie jo soli
stę Šukytę (Marijampolės R. 
Jono gimnazijos auklėtinės dūk

, , rą) iš Kanados ar ka nors iš balan- . .. ». , ■cikagiskių marijampoliečių at
žalų.

Vytautas Paulionis, monogra 
fijos reikalų vedėjas, pranešė,

1 kad išsiuntinėta apie šimtas 
laiškų gimnazijos auklėtiniams, 
prašant mokinių sąrašų, nuo
traukų ir šiaip charakteringes- 

: nės medžiagos. Jau gauta eilė 
i atsakymų. Pirm. J. Vaičiūnas 
J pranešė, kad jau pakviesti trys 
autoritetingi asmenys, rašyti 

i monografijai specialiems straip 
sniams, tačiau iki šiol atsaky
mas gautas iki dabar tik vieno 
(teigiamas). Leidinio vyr. re
daktoriui kun. J. Vaišniui, S J, 
grįžus iš atostogų, bus pradė
ta telkti visa stambioji medžia
ga, nes iki minėjimo norima jau

RYGIŠKIŲ DARBAI IR 
PLANAI

Marijampolės Rygiškių Jono 
gimnazijos minėjimo posėdyje 
praėjusį sekmadienį buvo nus
tatytos pagrindinės darbo gai
rės. Pats minėjimas nutarta 
ruošti ateinančių metų
džio mėn. paskutinį savaitgalį 
arba gegužės mėn. pirmąjį, Jau 
nimo Centre Chicagoje. Minėji
mas susidės iš dviejų dalių: aka 
demijos - koncerto ir priėmimo- 
vakarienės. Akademija būtų di
džiųjų lietuvių marijampoliečių 
pagerbimas (Basanavičius, Ku
dirka, Jablonskis, Grinius, Vai
čaitis, Arminas, Kriaučiūnas, 
Aišbė Mašiotas, Jasiulaitis ir 
ilga eilė kitų). Visas akademi
jos apipavidalinimas jau išsprę
stas, tačiau įžanginė dalis kol
bas nutarta spaudoje neskelbti, 
nes bus visai naujas ir niekur 
nematytas įrėminimas. Paskai
tininku bus kviečiamas mari
jampolietis istorikas dr. A. Ku
čas. Garbės prezidiumas numa

nytas iš dar gyvųjų ano meto' 
I kovos liudininkų, Marijampolės 
! gimnazijos auklėtinių.

taupymo bendrovių sveikinimą. 
John Pakel, Sr., pasiūlius, atei
nantiems metams buvo perrink
ta šios sudėties lygos valdyba: 
pirm. Olga Rypkus-Barabas, pir 
mas vicepirm. Albertas J. Au- 
kers, antras vicepirm. teisėjas 
Alfonsas F. Wells, iždininaas 
Juozas F. Grybauskas,, sekre
torius Juozas P. Varkala, teisių 
patarėjas Eugene R. Pietkie- 
wicz ir spaudos reikalams Adol 
fas Baliūnas. Juozas P. Varka
la buvo išrinktas lygos delega-i 
tu į ateinančią savaitę Chica
gos Drake viešbuty prasidedan
čią Illinois Savings and Loan 
League konvenciją.

Chicagos Savings and Loan 
Assn. prezidentui John Pakel, 
Sr., pasiūlius, susirinkimo daly
viai vienbalsiai nutarė remti ly
gos vicepirmininko teisėjo Al
fonso F. Wells kandidatūrą į 
Illinois Aukštesnįjį Teismą lap
kričio 6 dienos rinkimuose. 
Kaip žinoma, Alfonsas F. Wells 
yra pirmutinis lietuvis teisinin- Į 
kas, nominuotas į tokį žymų vai 
stybės teismo postą. Šių metų 
lygos susirinkimo dalyviai buvo j 
Universal Savings and Loan 
Assn. svečiais, kuriems Univer
sal bendrovės vedėja Olga Ryp- 
kus - Barabas suruošė puikias 
vaišes. Susirinkime ir vaišėse 
dalyvavo “Draugo” moderato
rius kun. V. Rimšelis ir reika
lų vedėjas Juozas Valaitis, “Nau 
jienų” redaktorius J. Augustas, 
“Sandaros” redaktorius Myko
las Vaidyla, Cook County Coun 
cil of Insurance and Loan Asso 
ciation prezidentas Chester 
Smigiel ir tos organizacijos ek- 
zekutyvis direktorius Warren 
B. Pursell. A. Baliūnas

J, A. VALSTYBĖSE
— Vytenis Vasyliūnas, kurio 

koncertas St. Paul bažnyčioje 
praėjo su dideliu pasisekimu, 
duoda antrąjį vargonų rečitalį 
Methuen Memorial Music Hali. 
Salė yra Metheun, Mass., va
žiuoti 28 keliu į Lawrence pu
sę. Programoje Cezario Fran
ko, Bacho ir kitų kompozitorių 
kūriniai. Koncertas įvyks rug
sėjo -5 d., šeštadienį, 8:30 v. 
v. Apylinkėse gyveną lietuviai 
kviečiami gausiai atsilankyti. 

KANADOJ
— Kanadoje lietuvių vaikų 

lankys pradžios mokyklas apie 
800, gimnazijas virš 100, uni
versitetą apie 100.

LENKIJOJE
— Lenkų ir lietuvių gyvento

jų pastangomis vakarinėse Len 
kijos srityse, Vroclavo mieste 
(buv. Breslau) veikia Lietuvos 
Draugų Ratelis.

— M. Kmita vadovauja Lie
tuvių Visuom. Kultūros dr-jai 
Varšuvoje. Šiuo metu Lietuvių 
Visuomeninės Kultūros draugi
jos, Varšuvos skyriaus valdybą 
sudaro — M. Kmita — pirm., 
A. Stobeskienė, L. Skrebutėnas, 
N. Bučaitė ir K. Švainovskis.

— Lenkijos lietuvių neperio
dinis leidinys “Aušra” 4 n-ry 
praneša, kad pastaruoju metu 
pagyvėjusi lietuvių kultūrinė 
veikla Lenkijos sostinėj —Var- 
Išuvoj. Pasirodo, Vilniuj veikiau 
, ti draugija kultūriniams ry- 
| šiams su užsienio šalimis pa
laikyti (jos pirmininku, ligi mir

[ties, buvo P. Rotomskis) Var
šuvos lietuviams siuntusi dau
giau laikraščių, periodinių leidi
nių, lietuviškų dainų plokštelių.

— Seinų apskrityje veikia 9

jimo ir akademijos, Juozui Dė
dinui pirmininkaujant, priėmi
mo - vakarienės ir bilietų pla
tinimo — Zenonui Samuoliui ir 
Vytautui Siručiui vadovaujant. 
Kitos komisijos (finansų, nak
vynių, redakcinė) bus sudary
tos vėliau.

Greitesniam monografijos ruo
šimo darbui, bus ieškoma di
desnėse lietuvių kolonijose J- 
AV ir Kanadoje įgaliotinių. Su 
kai kuriais privačiai jau buvo 
kalbėta prieš komiteto sudary
mą (S. Sagių iš Clevelando ir 
G. Melnyku iš Hamiltono, Ka-

mados). J. Vč.

turėti rankraštį ant stalo.

Numatytos ar sudarytos rei- 
i kiamos komisijos: pačio minė- i

IŠ ARTI IR TOLI
viešosios bibliotekos, jų tarpe 
8-nios valsčiuose. Šių pastarų
jų tarpe lietuviškos knygos 
skaitomos 5-kiose bibliotekose: 
Klevuose, Aradninkuose, Puns
ke, Smalėnuose ir Vidugiriuose. 
Didžiusią rūpestį sudarąs lietu
viškų knygų trūkumas. Ne taip 
seniai jų turėta vos 2,663 ir 
toks skaičius negali patenkinti 
ligi 1,000 lietuvių skaitytojų. 
Kai 1960 metais bibliotekos vi
siškai negalėjo įsigyti lietuvis-^ 
kų knygų, tai 1961 m. iš gautų 
katalogų buvo užsakyta apie 1,- 
000 knygų (jos išleistos Lietu
voje), tačiau ir iš jų tegauta 
221. Viena iš geriausiai vedamų 
Punsko valsčiaus viešoji bib
lioteka, jos vedėja—Genė Anuš- 
kevičienė. (Spaudos kelias iš 
Vakarų į Lenkiją yra apsunkin
tas.—E.)

— Lietuviška daina Punske. 
“Aušroje” rašydama apie lietu
višką dainą Punsko apylinkėje, 
V. Pajaujienė pastebi, kad dai
nai vystytis reikalingos sąly
gos: ramus, be pavojų, didelių 
rūpesčių gyvenimas, laisvės lai
kas, be to, bendri siekiai, kurie 
jungtų ir burtų visuomenę. Pun 
ske ypač būtinas reikalas lietu
viškų dainų išmokyti kaimo jau 
nimą. Po pastarojo karo Puns
ko apylinkėje dainai populia
rinti daug padarė Valinčius. Jo 
sukurtas choras stiprus, turi 
kaimo ansamblio pobūdį. 1961 
m. pradžioje Punske, Liet. Kul
tūros Namų iniciatyva, buvo 
suorganizuotas kamerinio pobū
džio moterų choras, vad. V. Pa
jaujienės. Choro gastrolės Sei
nuose, koncertai Punske turėjo 
didelio pasisekimo. (E.)

OKUP. LIETUVOJE
— Vilniuje posėdžiavo Pabal

tijo respublikų ekonominė kon
ferencija ir svarstė pramonės iš 
dėstymo klausimus. Pranešimus 
padarė Maskvos, Leningrado 
ir įvairių Sovietijos respublikų 
mokslininkai. Kalbėta apie eko
nominius, geografinius klausi
mus, pvz. kaip Lietuvos terito
rijoje racionaliai išdėstyti pra
monę, kaip vystyti miestus, 
svarstyta apie Pabaltijo resur
sus ir pan. Atsižvelgiant į eko
nomines, geografines sąlygas 
pasisakyta, kad Pabaltijo res
publikose daugiau tinka plėsti 
tik lengvąją pramonę, ypač 
siekti, kad nebūtų sunkumų 
žaliavų pristatymui.

S*

Paskutinis Rudeninis
PIKNIK AS
BUS ŠĮ SEKMADIENĮ (RUGSĖJO-

SEPTEMBER MĖN. 16 DIENĄ)

LABDARIŲ ŪKYJE
HOLY FAMILY VILLA

123 gatvė, Lemont, Illinois

Visi kviečiami i šį įdomų, turtingą ir žavų 
pikniką: bus įvairiausių SKANIŲ VALGIŲ, vai
kams ĮDOMIAUSIŲ ŽAISLŲ!

Šiame piknike taipgi laimingasis GAUS 
AUTOMOBILĮ, nes bus bilietų traukimas. Kas 
dar negrąžino bilietų šaknelių, galėsite pada
ryti tą dieną piknike — paskutiniame šių metų 
piknike.

PIKNIKAS atidaromas 10 vai. rytą ir truks 
iki 7 vai. vakare.
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