
2-1-65JONAS RUGINIUS 
12230 WASHBURN ST. 
DETROIT, MICH. 48204

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU DIENRAŠTI©1

4546 VVEST 6Sri> STREET CHICAGO 29. ILLINOIS 
TELEPHONE: LUdlow 5-9500

Voi. XLvm

THE LITHUANIAN WORLD-WI DAILY

Price 10c. Printed In Two Parts ŠEŠTADIENIS, SATURDAY, RUGPIŪTIS, AUGUST 8, 1964 šiandien Draugas 14 pusi. Kaina 10 centų Nr. 186

>■ f /1A

„AS ESU NAUJAS 

LUMUMBA“

LEOPOLDVILLE, Kongas. 
—Sukilėlių vadas Gaston Sou- 

maliot, vakar save pavadino 
“naujuoju Lumumba”, įsiveržus
jo daliniams į Stanleyvillę.

Per Stanleyville radijo stotį 
prokomunistas Soumaliot pasa
kė P. Lumumbos buvusios tvir
tovės žmonėms: “Lumumba kar 
tą pasakė, jog kažin kas turės 
ateiti užbaigti jo darbą. Tuo 
žmogum esu aš.”

Lumumba, prokomunistas ir 
pirmasis nepriklausomo Kongo 
ministeris pirmininkas, buvo nu 
žudytas 1961 metų sausio 18 d., 
pabėgus iš Katangos kalėjimo.

Tada Katangos provincijos 
prezidentas buvo dabartinis 
Kongo premjeras Tshombe.

— fteorgia valstijos pareigū
nai užvakar areštavo keturis as
menis, norėdami išsiaiškinti ar 
jie turi ryšį su nužudymu neg
ro auklėtojo iš Washingtono. 
FBI pranešė, kad tie keturi a- 
reštuoti yra Ku klux klansme- 
nai.

Pietų Vietname nepaprastas stovis
SAIGON, Pietų Vietnamas. — 

Ministeris pirmininkas Khanh 
vakar paskelbė nepaprastą sto
vį Pietų Vietname, suspenduo
damas kai kurias konstitucines 
teises, ir įsakė mobilizuoti vy
rus ir išteklius.

“Mes esame pasiruošę išplės
ti savo pagalbą šiaurinio Viet
namo žmonėms, kad jie nuvers
tų komunistus vadovus, — pa
sakė Khanh spaudos konferen
cijoje.

“Dabar aš žygiuosiu su savo 
kariniais daliniais,’’ — pridėjo 
jis ir daugiau nieko nepasakė, 
įlipus jam į automobilį ir nuva
žiavus. Khanh yra Pietų Viet

KOVOS KIPRO PAJŪRYJE

NICOSLA, Kipras. — Užva
kar Alevga miestelyje įvyko di
deli mūšiai, graikų kipriečių 
daliniams pradėjus ofenzyvą pa 
jūrinėse srityse, kurios naudo
jamos ginklų ir karių iš Turki
jos išlaipinimui.

Keturi graikai kipriečiai kri
to mūšyje ir vienas buvo su
žeistas, kovojant strateginiame 
miestelyje šiaurės vakariniame 
pajūryje.

“Daug nuostolių”
Jungtinių Tautų pareigūnas 

pareiškė, kad du turkai kiprie

TRUMPAI IŠ VISUR
— Pamišėlis dvi Chicagos a- 

pylinkės teisėjo Robert McAu- 
liffe dukreles nužudė netoli Jack 
son Hole, Wyo. Teisėjas, gyve
nąs 1616 So. 15th ave., May- 
wood, vyko su šeima atostogų 
į Califomiją. Pamišėlis išnieki
no ir nužudė Deborah, 10 me
tų, ir Cynthia, 8 metų mote
lyje, trečioji teisėjo duktė Su- 
sie, 4 metų, buvo išgelbėta iš 
maniako nagų.

— Jack Ruby (Rubenstei- 
nas), nuteistas mirti elektros 
kėdėje už nužudymą Oswaldo.

KALENDORIUS
Rugpiūčio 8 d.: šv. Jonas 

Vianney, Uogintas, Daina.
Rugpiūčio 9 d.: XII sekm. po 

Sekminių, šv. Romanas, Pilė
nas, Gražutė.

Rugpiūčio 10 d.: šv. Laury
nas, Laima.

ORAS
Oro biuras praneša: Chieago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
saulėta, apie 70 laipsnių.

Elena šaulytė-Shields iš Philadel- 
phijos, Lietuvos Vyčių centro pir
mininkė, atidarė vyčių 51-ąjj sei
mą. Nuotr. A. Gulbinsko

— Jungtinių Tautų Saugumo
taryba vakar po pietų svarstė 
Vietnamo krizę. Taryba vakar 
turėjo išspręsti, ar kviesti į Sau 
gurno tarybos posėdį šiaurės ir 
pietų vietnamiečius, kad jie pa
aiškintų, kaip įvyko susikirti
mai Tonkin įlankoje.

— Henry Cabot Lodge, buvęs 
JAV ambasadorius Pietų Viet
name, vakar lankėsi Baltuosiuo
se Rūmuose pas prezidentą

namo armijos majoras genero
las.

Atrodo, ministeris pirminin
kas stiprina pietų vietnamiečių 
dvasią pilnam karui prieš ko
munistus.

Paskelbus pietų vietnamiečių 
(premjerui Khanh nepaprastą 
stovį krašte, ten dabar drau
džiami streikai, demonstracijos, 
cenzūruojami laikraščiai, kont
roliuojamas maisto tiekimas ir 
kelionės, ir kai kuriose vietovė
se suvaržytas išėjimas (eur- 
few) iš namų.

Policijai suteiktos nepapras
tos teisės iškrėsti įtartinus as
menis ir juos areštuoti.

čiai buvo sužeisti ir vienas, at
rodo, žuvęs.

Pasak komunikato, “daug 
nuostolių’’ turėjo turkai kiprie
čiai ir jie neteko daug pozicijų.

Kovos vykusios 16 mylių fron 
te nuo graikų kipriečių Kato 
Pyragos miestelio iki graikų 
kipriečių Pomos miestelio.

Mirė prezidentas
VARŠUVA. — Lenkijos prezi 

dentas Aleksander Zawadski va 
kar mirė Varšuvoje.

— JAV Kongresas vakar su
teikė prezidentui Johnsonui ne
paprastas teises panaudoti rei
kiamas priemones prieš komu
nistų agresiją pietryčių Azijo
je. Taipgi pritarė jo žygiams 
šiauriniame Vietname.

JAV laivyno leitenantai Everett Alvarez jr. (kairėje) iš San Jose, 
Calif., ir Richard C. Sather iš Pomona, Calif., dingę, bombarduodami 
šiaurės vietnamiečių komunistų torpedinių laivų bazes. Sakoma lt. 
Alvarez patekęs raudonųjų nelaisvėn, o Sather — žuvęs. (UPI)

Gausus Lietuvos Vyčių seimas Chieagoje
CHICAGO. — Praėjusio ket

virtadienio 7:30 vai. vakare bu
vo pradėtas Lietuvos Vyčių or
ganizacijos 51-sis seimas. Jis 
prasidėjo mišiomis Švč. P. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo lie
tuvių parapijos bažnyčioje, ku
rion procesijoje, vadovaujant 
Dariaus ir Girėno ir Don Var
no legionierių postų vienetams, 
suėjo seimo atstovai ir svečiai. 
Bažnyčia buvo artipilnė žmonių. 
Mišias atnašavo kun. Antanas 
Zakarauskas, L. Vyčių Illinois 
- Indiana apskrities dvasios va
das. Sveikinimo žodį praside
dančiam seimui pasakė prel. D. 
Mozeris, šios parapijos klebo
nas. Giedojo L. Vyčių apskri
ties choras, diriguojamas muz.
F. Strolios.

Tuoj po mišių parapijos sa
lėje įvyko pirmasis, iškilminga
sis seimo posėdis, kurį atidarė 
organizacijos pirmininkė Elena 
Šaulytė - Shields iš Philadelphi- 
jos. Maldą atkalbėjo dvasios

“Mes šių metų pradžioje pa
sakėm, jog šie metai bus lemia
mi mūsų grumtynėse su ko
munistais,” — pasakė Khanh. 
“Dar mes galime tarti, jog a- 
teinančios savaitės bus lemia
mos.”

Khanh paprašė visų draugiš
kų ' valstybių pagalbos kovoje 
prieš komunistus. Jis vakar tu
rėjo vykti į Pietų Vietnamo 
šiaurines provincijas.

Faubus įsitikinęs, kad 
pietines valstijos linksta

prie Goldwaterio
LITTLE ROCK, Ark. — “Da

bar senatorius Goldwateris rin
kimuose nusineštų Arkanso vai 
stiją,” — pasakė gubernatorius 
Orval Faubus.

Pietinės valstijos lig šiol bu
vo demokratų šalininkės. Bal
tieji Rūmai dabar susirūpinę, 
kad pietinėse valstijose esąs 
nepasitenkinimas demokratų ra 
sine politika ir iš 11 pietinių 
valstijų jau aiškiai už šen. Gold 
waterį eina Mississppi, Alaba- 
ma, Louisiana, Florida, Virgi
nia ir gal net South ir North 
Carolina.

Gub. Faubus neketina vykti 
į JAV demokratų partijos kon
venciją Atlantic City, N. J., ka
dangi jis nenorįs pridėti “ant
spaudo” ant prezidento Johnso
no nominavimo.

Britanija palaiko
LONDONAS. — Britanija už 

vakar formaliai parėmė Jungti
nių Amerikos Valstybių apsigy
nimo žygius prieš komunistų 
agresiją pietryčių Azijoje ir pa
žadėjo pagelbėti, kad konflik
tas nebesiplėstų.

vadas kun. J. W. Stanevičius 
iš Detroito. Komp. A. J. Alek
siui, iš Waterbury, Conn., akom 
panuojant, sugiedoti himnai — 
Amerikos, Lietuvos ir vyčių. 
Seimą pasveikino ir palinkėjo 
jam geriausių sėkmių: generali
nis Lietuvos konsulas dr. P. 
Daužvardis, Lietuvių Katalikų 
Federacijos centro pirmininkas 
Kazys Kleiva, Tėvų Marijonų 
vardu sveikino kun. Antanas 
Nockiūnas, Illinois - Indiana ap
skrities pirmininkas Pranas 
Svelnis, Ateitininkių “Giedros” 
korporacijos atstovė Danutė 
Kriaučeliūnaitė, Lietuvių Fon
do vicepirmininkas Antanas 
Šantaras, JAV L. B. Chicagos 
apygardos pirmininkas Bronius 
Nainys, Vilniaus Lietuvių są
jungos vicepirmininkas Valeri
jonas Šimkus, Lietuvių dienos 
New Yorko parodoj komiteto 
atstovas kun. St. Valiušaitis, 
kun. A. Zakarauskas. Dienraš
čio “Draugo”, LRKSA ir Alto 
vardu seimą pasveikino red. L. 
Šimutis.

Seime dalyvauja keli šimtai 
atstovų ir daug svečių.

Seimo darbo posėdis 
Pirmasis seimo darbo posė

dis prasidėjo vakar 9 vai. ry
tą Sheraton — Chicago vieš
butyje. Jį pradėjo pirmininkė

Žemėlapyje parodyta Tonkin įlanka, kur šiaurės vietnamiečių komunis
tų torpediniai laivai puolė du JAV karinius laivus — Maddox ir C. 
Turner Joy. Amerikos aviacija, atsikirsdama raudoniesiems, bombar
davo šiaurės vietnamiečių torpedinių laivų bazes. (UPI)

PAVOJINGOS ŽIEŽIRBOS PIETRYČIŲ AZIJOJE
Pastarojo meto painiavos piet 

rytinėje Azijoje kėlė rimto susi
rūpinimo, bet jų sprendimas bu
vo atidedamas. Pietinio Viet
namo vidaus karas išsiplėtė ir 
jau tiesiog palietė Jungtines A- 
merikos Valstybes. Viet Kongo 
puolimo ir pasitraukimo kovų 
būdau rimtai pažeidė krašto 
rimtį. VVashingtonas svarstė į- 
vairius planus, tačiau iki įvy
kių Tonkino įlankoje nebuvo 
apsipręsta dėl veiksmų. Laose 
nepašalinta politinė bei karinė 
maišatis. Sovietai, nepaisant jų 
priešiško nusiteikimo Kinijai, 
padarė kai kuriuos JAV nedrau 
gingus žygius ryšium su tai
kos įgyvendinimu Laose ir pie
tiniame Vietname. Liepos mėne
sio viduryje įvykusiame AN 
ŽUS pasitarime jau svarstytas 
Australijos ir Naujosios Zelan
dijos saugumo klausimas, ry
šium su Indokinijos veržia.

Įvykiai pakeitė politiką
Pakartotinas JAV naikintojų 

Maddox ir Turner Joy užpuoli
mas pakeitęs politinę ir kari
nę raidą.

Kuriais sumetimais minėti 
naikintojai buvo pasiųsti į Ton
kino įlanką? Šis klausimas lie
ka atviru. Kelia nusistebėjimą, 
antrojo užpuolimo metu, JAV 
naikintojų pasitraukimas. Tik

Vyčiai rūpinasi Lietuvos išlaisvinimu iš sovietinės okupacijos

Vaizdas iš Lietuvos Vyčių organizacijos 51-ojo seimo atidaromojo posėdžio ketvirtadienio vakare Chiea
goje Švč. P. Marijos Nekalto Prasidėjimo lietuvių parapijos salėje. Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę sėdi: 
Juzė Daužvardienė, Lietuvos generalinis konsulas Chieagoje dr. P. Daužvardis, komp. A. Aleksis, “Drau
go” red. L. Šimutis, kun. E. Abromaitis, Šv. Kryžiaus lietuvių parapijos klebonas, ir kun. Jonas Savukynas,
MIC, Aušros Vartų lietuvių parapijos klebonas.

Elena Šaulytė. Seimo prezidiu
mas sudarytas iš Juozo Yanu- 
laičio iš Philadelphia, Pa., pir
mininko, Juozo Sakevičiaus, 
Newark, N. J., ir Antano Ma
žeikos, Jr., Brooklyn, N. Y., —

Rugpiūčio 2 ir 4 dienomis šiaurinio Vietnamo puolimas JAV naikintuvų ir ameri
kiečių atkirtis sukėlė didelį susirūpinimą

vėliau JAV orinės pajėgos su
naikinto dalį šiaurinio Vietnamo 
laivų pajūrio krantams apsau
goti ir puolė Vinh bei kitas šiau 
rinio Vietnamo vietoves. Dėl 
abiejų šalių nuostolių, kaip įpra 
sta, skelbiamos prieštaraujan
čios žinios.

Šiuo metu tegalima spėlioti 
apie šiaurinio Vietnamo tiks
lus užpulti JAV naikintojus. 
Aišku, kad užpuolimai buvo iš 
anksto pasiruošta. Prieš puoli
mą darant Hanojus turėjo gau
ti Pekino pritarimą. Kurių tiks 
lų užpuolimu siekė Pekinas? Jis 
galėjo pradėti karą sausumoje 
ir be šio įspėjimo. Sukelti tarp
tautinei įtampai ir apšaukti A- 
meriką esant užpuoliku Kinijai 
gali duoti dar mažiau naudos 
už jos pradėtą karą prieš Indi
ją. Prielaidų daug, tačiau jos ir 
lieka prielaidomis.

Užvirė politinė kova
Antrasis užpuolimas, kurį 

šiaurinis Vietnamas visai panei
gia, iššaukė ir JAV prezidento 
Johnsono trumpą žodį, įtem
pė kraštą, kuris anksčiau buvo 
svyravimų ženkle. Jis kalbėjo 
apie atkirtį, nors išplėstų karą. 
Jis nenorįs karo išplėsti, nes,

vicepirmininkų. Sekretorėmis iš
rinktos Joanna Jakūnaitė, Chi
cago, ir Marcelė Andrikytė, Wa- 
terbury, Conn.

Užbaigus pirmąjį darbo po
sėdį, atstovai vyko į Šv. Kry
žiaus parapijos lietuvių bažny
čią, kurioj 12 vai. dieną buvo 
atnašautos mišios. Jas aukojo 
kun. J. W. Stanevičius, Lietu
vos Vyčių pentro dvasios va
das. Po mišių jie sugrįžo atgal 
į viešbutį tolimesniam seimo 
darbui.

Lietuvos Vyčių organizacijos 
51-sis seimas rytoj 10:45 vai. 
rytą bus baigtas Švč. "P. Marijos 
Gimimo lietuvių parapijos baž
nyčioje mišiomis ir vakare ban
ketu Sheraton viešbutyje.

Vyčių bankete kalbas pasakys 
Chicagos vyskupas - augziliaras 
Raymond P. Hillinger, meras 
Richard Daley, kuriam bus į- 
teiktas metinis Lietuvos Vyčių 
medalis; Edward Krause, Not
re Dame universiteto atletikos 
direktorius, Lietuvos generali
nis konsulas dr. P. Daužvardis tikėtumų.

naudodamas jėgą tesiekiąs tai
kos.

Jis patarė Valstybės departa
mentui klausimą nušviesti drau 
gams ir priešams. Saugumo ta
ryboje įsakė iškelti bylą prieš 
šiaurinį Vietnamą dėl užpuoli
mo. Jau kitą dieną prasidėjo 
Saugumo taryboje tuščiažodžia
vimas, mažiausia galįs Ameri
kai patarnauti. Pats rimčiausias 
prezidento reikalavimas, kad 
Kongresas jam suteiktų įgalio
jimus Azijoje taikos ir karo 
reikalams tvarkyti. Nėra abejo
nės, jog įgaliojimai jam suteik
ti, nors kai kurie senatoriai, pv. 
Morse pasisakė prieš juos, nes 
įvykius Tonkino įlankoje, jo 
nuomone, sukurstė abi šalys: 
šiaurinis Vietnamas ir Jungti
nės Amerikos Valstybės.

Prabilo ir Pekinas. Kinija kai 
tina Ameriką karo siekimu. Už 
įvykdytą kraujo praliejimą a- 
merikiečiai privalą savo krau
ju apmokėti, šiaurinio Vietna
mo užpuolimą Kinija laikanti 
jos užpuolimu, žodžiai grėsmin
gi. Ar juos seks veiksmai?

Karinių jėgų rikiavimas
Siamo (Thailando) sostinėje 

Bangkoke sukviestas nepapras

Nuotrauka A. Gulbinsko

ir Jonas Stukas iš New Yorko, 
Lietuvos Vyčių organizacijos 
kultūrinių reikalų diretkorius.

Lietuvos Vyčių organizacijos 
51-sis seimas ruošiasi priimti 
rezoliuciją, kad sovietai oku
pantai privalo išeiti iš Lietu
vos. Ši rezoliucija bus pasiųsta 
Jungtinėms Tautoms ir ‘ Vals
tybės departamentui.

Stasys Pieža, Chicago Ame
rican religinio skyriaus redak
torius, vakar savo laikraštyje 
šiltai supažindino amerikiečių 
visuomenę su Lietuvos vvčiais. 

JAV kovos lėktuvai 
BANGKOK, Thailandas. — 

Ryšium su Tonkin įlankos kri
ze, Jungtinės Amerikos Vals
tybės atsiuntė du kovos lėktuvų 
vienetus į Thailandą, pranešė 
JAV ambasados pareigūnas už
vakar.

Tie lėktuvai atsiųsti į Thai
landą, pasitarus su karališkąja 
Thailando vyriausybe ir jai pri
tarus, kadangi norima apsisau
goti nuo visokių komunistų ne-

tas SEATO tarybos posėdis, ku 
riame bus svarstomi ne tiek 
politiniai reikalai, bet aptarta 
karinė pagalba. Jos nariai JAV, 
Anglija, Australija, Filipinai, 
Naujoji Zelandija, Pakistanas 
ir Siamas (Thailandas) esą su
tarę kovoti prieš užpuolikus ko
munistus. Ar šis nutarimas bus 
veiksmingas? Prancūzija į šį 
reikalą nemano kištis. Pakista
nas turi ne tik įsipareigojimų 
Kinijai, bet ir kai kurių sąskai
tų JAV. Tikroviškesnė karinė 
parama gali būti sulaukta iš 
Anglijos ir Australijos. Anglijos 
vyriausybė dar nėra tarusi žo
džio, kiek toli sieks minėta pa
rama. Darbo partija šiuo klausi
mu neskuba daryti išvadų prieš 
pat rinkimus.

Pietiniame Vietname vykdo
mas karinis pertvarkymas ir ka 
riuomenės telkimas prie šiauri
nio Vietnamo sienos. JAV pra
dėjo sparčiai siųsti ginklus ir 
lėktuvus į Vietnamą. Ramiojo 
vandenyno įgulos perrikiuoja
mos pasitikti galimiems įvy
kiams, kurie šiuo metu priklau
so nuo Kinijos sprendimo.

O. Galva
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MINTYS

Ateitininkijos istorija
“Iš Ateitininkų Gyvenimo” 

skyriuje Jonas Žadeikis birže
lio mėn. 66 d. pajudino ateiti
ninkijos istorijos reikalą. Ta 
mintis tikrai svarstytina dauge 
lių atžvilgių. Mes dar turime sa 
v.q tarpe pirmųjų ateitininkijos 
sąjūdžio organizatorių. Yra dar 
bųrelis gyvų veikėjų I-jo Pasau
linio karo meto Rusijoje. Dau
guma nepriklausomos Lietuvos 
ąteitininkijos vadų yra atsidūrę 
lpisvajame pasaulyje. Subrendo 
jau ir Vokietijoje ateitininkų 
sąjūdžio atgaivintojai bei kiti 
veikę jai. Jaunų entuziastų dėka 
gražiai klesti ateitininkų orga
nizacija ir plačiajame pasauly
je. Įdomūs ir labai ryškūs ke
lį ateitininkijos tarpsniai. Šios 
Organizacijos istorija — pilna 
(heroizmo ir pasididžiavimo isto
rija. Reikia būtinai šią istoriją 
parašyti.

Kad su jos rašymu reikia sku 
bėtį,, manau, nereikia įrodinėti. 
Bęvęik kiekvieni metai sumaži
na vyresniųjų veikėjų skaičių, 
o gyvieji pradeda užsimiršti į- 
Vykius, datas ir vardus. Tai te
ko t patirti praėjusio kongreso 
parodai renkant kuopų leistų 
laikraštėlių vardus: redaktorius 
neatsiminė savo redaguoto leidi 
nio.

Rašančiam atrodo, kad reika
las yra labai aiškus ir darbas 
neatidėtinas. Yra ir gera pro
ga tam reikalui iškelti — artė
jąs i ateitininkų kongresas. A- 
teitininkų federacijos valdyba 
turėtų sudaryti redakcinę ko
misiją, kuri. imtųsi darbo —- a- 
teitininkijos istorijos rašymo, 
kad iki artėjančio kongreso dar 
bas būtų baigtas.

Rašančiam yra aišku, kad tas 
darbas visu pįlnumu tėra gali
mas atlikti tik dabar, kai savo 
eilėse turime buvusių universite 
to profesorių, nekalbant apie 
skaičių istorijos mokytojų. O 
išleisti tikrai* pajėgsime, nes jau 
per keliolika metų svarbesnius 
reikalus apsitvarkėme, be to, 
turime ateitininkų įvairiose pro 
fesijose, jąu gerokai nemažas 
algas gaunančių.

PLANAI

—“Ateitis” — labiausiai pa
geidaujamas ir mėgiamas jau
nimo žurnalas, be kurio neturi 
likti .ir tie, kurie neišsigali at
silyginti už prenumeratą. Euro
pos ir Pietų Amerikos mokslei
vija;! laukia jūsų dovanos — 
“Ateities” apmokėtos prenume
ratos,, kurios kaina tik $3.

— Chicagos studentų ateiti
ninkų" draugovė ruošia šį sek
madienį, rųgpiūčio 9 d., iškylą 
į landūnus po 11 vai. mišių tė
vų jėzuitų koplyčioje. Vykstan
tiems mašinos bus parūpintos.
_ Studentų At-kų stovykloj 

Diainavoj rųgpiūčio 26 — rug
sėjo 8 d. d. bus šios paskaitos:

27 d. A. Damušis — Ateiti
ninkijos raida gyvenimiškoje
perspektyvoje;

Nuleidimas vėliavos prie Lietuvos žemėlapio, kurį padarė jaunieji 
stovyklautojai

28 d. kun. V. Bagdanavičius
— Liturgija;

29 d. A. Idzelis — Lietuviškos 
studentijos dabartinis vaizdas;

30 d. P. Narutis — Rezisten
cijos kovos;

K. Bradūnas — Dviejų 
kartų santykiavimas;

31 d. K. Skrupskelis — Ma
ceinos filosofija;

Jonas Boguta — Žmogus 
be šaknų;

1 d. p. Procuta — Dabarti
nis jaunimas Lietuvoje;

Stasys Rudys — Kas yra 
at-kas?

2 d. Rim. šliažas — Gimdy
mo kontroliavimo problematika;

3-4 d. Suvažiavimas ir iškyla 
Ląke Erie;

5 d. Amerikietis kalbės apie 
Afrikos jaunimo organizacijas;

K. Keblys — Septyni su 
puse lietuviško romano;

6 d. A. Norvilas — paskaita;
Naujo SAS pirmininko

žodis;
7 d. Rimas Rudys — Krikš

čioniška pagonybė.
Visus kviečiame dalyvauti 

stovykloje. Registraciją tvarko 
Jonas šalčius
5633 S. Maplewood 
Chicago, III. 60629.

DARBAI

Sendraugių stovykla
Į Dainavos stovyklėlę priva

žiavo daug sendraugių, net 120 
mažų ir didelių: iš Chicagos, iš 
Clevelando ir tolimų rytų. Va
dovybė čia stipri: komendantas
— dr. K. Keblys ir dvasios va
das prof. kun. Liuima. Neliūd
na visiems, intelektuališkai nu
siteikusiems, paskaitėlių įvai
rių; meniškos širdies žmonėms 
yra kuo atsigauti mūsų meno 
parodoje, o šeštadienio vakare 
literatai čia žibės dailiuoju žo
džiu. Mažieji čia neužmiršti: 
žaidžia su auklėmis paskaitėlių 
metu, o penktadienio vakare jie 
parodys savo galias. Jei neti
kit kaip čia smagu, tai atva
žiuokit nors užbaigai ir suži
nosit. Stovyklautoja

Clevelando kuopa
Clevelando Maironio kuopos 

moksl. at-kų susirinkimas įvyko 
balandžio 24 d. p. p. Puškorių 
bute. Maždaug valandą prieš su 
sirinkimą, dangus prasivėrė ir 
Clevelandas vos nepaskendo lie
tuje, bet vistiek atvyko trylika 
dalyvių. Po atidarymo maldos, 
Matilda Stasaitė buvo pakvies
ta sekretoriauti ir Teresė Idze- 
lytė paskaitė pereito susirinki
mo protokolą.

Augustinas Idzelis, aktyvus 
ateitininkas ir buvęs Clevelan
do LSS pirmininkas, kalbėjo 
tema “Studentai ir jų veikla”. 
Jis išaiškino visas sritis, Pax 
Romaną, skautus, neolituanus 
ir ypatingai pabrėžė ateitinin
kus. Jo kalba padarė įspūdį, 
kad lietuviai studentai yra ga
būs ir aktyviai reiškiasi visose 
srityse. Kaip pavyzdį paminėjo, 
kad Pasaulio katalikų sudentų 
organizacija Pax Romana iš-

Jaunučių stovyklos vadovybė kryžiaus papėdėje.

rinko lietuvį dr. V. Vygantą 
savo pirmininku. Kitas bendres 
nis pavyzdys yrą augantis skai 
čius lietuvių profesorių Ameri
koje. tdzelis gavo bakalaurato 
laipsnį istorijoje iš Western Re 
serve un-to.

Toliau buvo eksperimentinė 
dalis, kurioje du nariai — Pau
lius Alšėnas ir Teresė Idzelytė 
— buvo paprašyti iš anksto pa
sirinkti ir paruošti bet kokia 
tema diskusijas. Jie pasirinko 
temą “Skrajojantieji dangaus 
objektai”. Abudu, Paulius ir Te 
resė, buvo gerai pasiruošę ir pa 
pasakojo įdomių įvykių. Vieną 
dalyką patyrėme, kad tokios 
diskusijos reikalauja visų daly
vių pasiruošimo. Pasiruošę bu
vo nuomonės, kad tokių dalykų 
gali būti. Dalis kitų pasisakė, 
kad gali būt tik fantazijos su
kūrimai.

Matilda Stasaitė papasakojo 
apie kelionę į Hamiltoną, vie
tos ateitininkų metinę šventę. 
Kuopos globėjas Rimas Laniaus 
kas važiavo kartu su Terese 
Idzelyte, Matilda Stasaitė, Pau
liu Alšėnu, Antanu ir Kazimie
ru Razgaičiais. Moksleiviai grį
žo pilni įspūdžių iš maloniai pra 
leistos šventės ir dėkingi Rimui 
Laniaukui už įdėtas pastangas.

Per einamuosius reikalus bu
vo pranešta apie “Ateities’’ pre 
numeravimą ir ateinančias sto
vyklas. Šiemet būrys narių 
vyks stovyklauti į Wasagą ar
ba į Dainavą.

Po susirinkimo uždarymo bu
vo prisimintos praeitos stovyk
los dainos ir išmėgintos Pranui 
Razgaičiui vadovaujant. Skaniai 
pasivaišinę p.p. Puškorių pa
ruoštomis vaišėmis, pamažu 
skirstėmės. Šiame susirinkime 
dalyvavo svečiai — Živilė Nei- 
manaitė ir Petras Matulevičius. 

*
Oro pranešėjai tvirtino, kad 

šeštadienį, birželio 20 d., tu
rės lyti visą dieną. Tą pačią 
dieną Clevelando moksleiviai a- 
teitininkai planavo iškylą į Kel 
ley’s Island. Kai 8 vai. ryte vi
si pradėjo rinktis šv. Jurgio pa
rapijos kieme, saulė švietė ir 
debesų danguje visai nesimatė. 
Keturios mašinos, Audronės Ge 
lažytės, Ingridos Stasaitės, Ri
mo Laniausko ir Prano Razgai- 
čio, pilnos jaunimo, atvyko a- 
pie 10 vai. į Marblehead Beach, 
iš kur persikėlėm į salą. Išsi
nuomavę dviračius, grupelėmis 
apvažiavome visą salą ir pavar
gę, sušilę ėjom maudytis. Tik 
Jurgis Juodėnas, kuris važinė
jo išnuomotu motociklu, nejuto 
nuovargio, nes jo piniginė pasi
darė žymiai lengvesnė. Susira-
dę pąvilioną, pavalgėm, padai- 
navom ir pažaidėm beisbolą, šė žalumynais ir Čiurlionio pa-
Matilda Stasaitė ir Teresė Id- 
zelytė parodė berniukams, kaip 
reikia mušti sviedinį, kai jos 
al?idvi padarė po “home run”. 
Grįžom 10 vai. vakare pilni sau 
lės, įspūdžių ir noro vėl keliau
ti. Džiaugėmės nepatikėję oro 
pranešėju.

*
Liepos 12 d. Clevelando mok 

sleiviai ateitininkai rinkosi šv. 
Jurgio bažnyčioj išklausyti šv. 
mišių. Po mišių, persirengę į 
laisvesnius drabužius, išvažiavo 
me į Strasburgą pas dr. ir po
nią Balčiūnus. Pakelyje pradėjo 
lyti ir visą dieną ištisai lijo, tik

truputį popiet apstojo. Tenai 
mes grupelėmis pasikeitėme įs
pūdžiais, pasisotinome, kiekvie
nas savaip ir įdomiai leidome 
laiką, šeši berniukai išvažiavo
me išmėginti Juozo Balčiūno 
šautuvų. Sugrįžę sužinojome, 
kad buvome padarę klaidą, ne
pasiprašydami vadovų leidimo. 
Išsiaiškinę, važiavome maudy
tis. Nežiūrint, kad lijo, vanduo 
buvo labai šiltas.

Po to žaidėme krepšinį, o 
mergaitės rinko uogas, kol An
tonija ir Juozas Balčiūnai, mū
sų nariai, iškepė “sosiskas”. Po 
nų Balčiūnų nuoširdumu ir vai
šingumu besinaudodami, nei ne
pajutome, kaip ir lietinga die
na priartėjo prie vakaro. Dė
kingi vadovams p. p. Balčiū
nams grįžome į namus.

Pasigedome vieno nario — 
Beniaus Brizgio, su kuriuo šeš
tadienį vakare Ateities klubo 
suruoštose išleistuvėse atsisvei
kinome. Kai mes iškylavome, 
jis vyko į naujus namus Detroi
te. Antanas A. Razgaitis

Jaunučių stovykla Dainavoje plačiai buvo aprašytai liepos 25 d. sky
riuje. šiame skyriuje dedamos tos stovyklos fotografijos, šioje foto
grafijoje matome visus jaunučių stovyklos dalyvius kryžiaus papėdėje

Knyga turi 360 puslapių ir pa
dabinta gražiu viršeliu. Kaina $4.00.

Skelbkitės “Drauge”

Stovykla Kanadoje
Pušys, geltonas smėlis ir lie

tuviška daina. Atrodo lyg Pa
langoje. Tikroji Palanga, betgi, 
už tūkstančių mylių! Čia — 
Georgian Bay pakrantė, New 
Wasaga, Kanados ateitininkų 
moksleivių stovykla gražioje Tė 
vų pranciškonų stovyklavietėje.

Jau šeštadienį, liepos 18 d., 
pradeda rinktis stovyklautojai, 
nors stovykla oficialiai prasidė
jo tik sekmadienį. Visą šešta
dienį stovykloje jau triūsia sto 
vykios komendantas Romas 
Vaštokas, kurio visa siela pa
skirta jaunimui. Jaunas ir jis 
pats, nors už metų jau dokto
ratą iš Columbijos universiteto 
New Yorke parsiveš. Jis pilnas 
naujų idėjų ir sumanymų. Į 
jaunimą išeina iš kito taško. 
Atsiveža stovyklon įvairių spor 
to įrankių, filmų, paveikslų ir, 
žinoma, idėjų. Sienos pasipuo-

veikslų reprodukcijomis.
Vėlai vakare stovyklon įva

žiuoja apdulkėjusi mašina. Tie
siai iš Dainavos atvyko kiti sto 
vykios vadovai. Iš mašinos be
sišypsančiu veidu išlipa dvasios 
vadas Tėvas G. Kijauskas, SJ, 
mergaičių vadovės Nijolė Be- 
leškaitė, Jūratė Juozevičiūtė ir 
su įvairių škicų bloknotu po pa
žastimi berniukų vadovas Al
vydas Bičiūnas. Prie jų stovyk 
los vadovavimui prisideda Da
nutė Augaitytė, Rūta Mackevi
čiūtė, Rimas Laniauskas, K. Mi 
leris ir vyresnieji moksleiviai 
iš Toronto, Rochesterio ir Gle-

velando. Clevelandas, tarp kit
ko, šiais metais atstovaujamas 
pačių aukščiausių vyrų: P. Raz 
gaitis nepagailėjo ilgos kelio
nės ir atvežė net 5 stovyklauto
jus, kurie beveik visi jau vado
vais gali būti.

Stovyklą sękmadieųį po pietų 
oficialiai atidaro B. Sakalas, To 
ronto sendraugių valdybos na
rys stovyklos reikalams. Vado
vybę pristato ir pareigas jai 
perduoda V. KoLyčius. Trumpą 
žodį taria dvasios vadas, ko
mendantas, ir stovykla prade
dama.

Ryte trumpa mankšta, vėlia
vų pakėlimas ir šv. mišios. Qra 
žu stebėti, kaip visi įsijungia 
į mišių maldas, nes jos visos 
dialoginės. Po to užsiėmimai. 
Jokių bendrų paskaitų stovyk
lautojams nėra. Vadovai pada
lina visus pagal amžių į atski
ras grupes ir praveda pasikal
bėjimus. Pasikalbėjimai suskirs 
tyti į 3 pagrindines temas; lie
tuviškas, ateitininkiškas ir mo
ralines. Diskusijose aktyviai da 
lyvauja patys stovyklautojai, 
taip kad vadovai kalba mažiau 
už jaunuosius. Jie tik stengiasi 
išlaikyti diskusijas užsibrėžtuo
se rėmuose. Reikėtų ir mūsų 
vyresniesiems stebėti panašius 
pasikalbėjimus, tada nuomonė 
apie jaunimą tikrai pasikeistų. 
Visa bėda yra, kad tiek maža 
tėra vadų, kurie jaunimo dva
sią pagautų, juos uždegti mo
kėtų ir jų iniciatyvą pažadin
tų. Užtat, atrodo, kad kiekvie
nai stovyklai niekas kitas nėra 
taip svarbu, kaip prityrę ir ge
ri vadovai.

Nepamirštamas ir sportas. 
Vyksta įvairios rungtynės ir 
žaidimai. Iš vandens po pietų 
tikrai sunku visus išvadinti.

Vakarais vyksta pasirodymai 
prie laužo, rodomi filmai ir da
romi šokiai. Šoka ne tik vyres
nieji, bet ir jaunesnieji dvylika
mečiai.

Visi gailisi ,kad stovykla tik 
dviejų savaičių. Juk per dvi sa
vaites tik geriau susipažinti te- 
spėjama, ir kada pats smagu
mas prasideda, reikia važiuoti 
namo. Tačiau viskam ateina ga
las.

Šių metų ateitininkų stovyk
la yra 12-oji iš eilės Kanado
je, gausiausia iš buvusių. Sto
vyklauja 148. Vadovai tikisi, 
kad ji ir pati geriausia. Tai pa
aiškės iš pačių stovyklatojų, tė 
vų ir, žinoma, vadovų, uždarant 
stovyklą. V. K. (Tėv. Žib.)
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TV — RADIJŲ TAISYMAS 

P. RIDftNAS 
4448 S. Western Ave.

Tel. 647-4829 ir VA 7-1026 
Čia pat galite gauti Briedžio dažų. 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllll

VAKARŲ PENNSYLVANIJOS 
LIETUVIŲ KATALIKŲ

RADIJO VALANDA 
WE D O

Vadovaujama lietuvių katalikų pa
rapijų Pittsburge ir apylinkėje, 
transliuojama iš galingos stoties. 

Mckeesport, Pennsylvanla
Kas sekmadienį nuo 1:35 iki 

2:00 valandos popiet.

B A M G A 8 10
Visais reikalais kreipkitės adre

su : Lithuanian Catholic Hour 
W E D O, McKeesport, Pa.

Perskaitę “Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.
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• Redakcija dirba kasdien
g;30 — 5:30, šeštadieniais
8:30 — 12:00. '

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

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadway, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas h 
“Draugas”

MEILĖS UGNIS
Parašė

Kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC
Veikalas savo turiniu yra pirmas 

religinėje lietuvių raštijoje, jis api
ma pirmoje knygoje krikščionišką
ją. žmogaus tobulybę, o antroje dės
to nuostabųjį arba mistinį sielos gy
venimą, pradėjus eiti laimės keliu

Veikalo kalba aiški ir graži. Tei
gimai yra paremti Šv. Raštų, ar 
įžymiųjų dvasinio gyvenimo žinovų 
raštais.

Kai kurie veiklesnieji lietuviai 
kunigai ir žmonės yra laiškais gyrę 
ir dėkoję autoriui už patelktą vei
kalą.

Pirmoji laida išėjo 1961 m. bir
želio mėn. Yra likę nedaug egz. 
“DRAUGO” KNYGYNE, 4545 W. 
63rd St, Chicago 29 III.

COSMOS PARCEL EXPRESS 
CORPORATION

PRANEŠA, kad priima maisto dovanų užsa
kymus giminėms SSSR.

Pristatymas skubus iš maisto sandėlių, es
ančių Sovietų Sąjungoje. Kainos prieinamos.

Pageidaudami katalogų, kreipkitės į bet 
kurį mūsų skyrių arba į vyriausią įstaigą:

45 West 45th Street
New York, N. Y., 10036, Room 1101
Tel. CI 5-7905

PASINAUDOKITE 
“DRAUGO" SPAUSTUVĖS 

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaustu

vėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės visoje 
Amerikoje.

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas kny
gas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikšmingiems 
gyvenimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos darbų, kurių dien
raščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.

„ kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitus 
lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAUGO spaus
tuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrini gyveni
mą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaustuvei.

nDaiAkT3^Lir dai^ti Pažang*‘ Kiekvienas spaudoj darbai duotai 
DRAUGO spaustuvei, yra parama dienraščiui.

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

“DRAUGAS”

4545 West 63rd Street 
CHICAGO, ILL. 60629 TEL. LU 5-9500

DĖMESIO!
Jieškomi JOHN SHYMETSHKO 
(SHYMECHKO) ir ANNA SHY
METSHKO, iki 1906 m. gyv. Chi
cagoje. Turintieji žinių apie šiuos 
asmenis prašomi tuojau pranešti 
— Glenu Jurgen, 9137 S. Ash
land Ave, Chicago 20, III. Rei
kalas—Nejudomo turto problema.

LARGE CULTIVATED 
BLUEBERRIES 

WESTPHALS _— Michigąn City, 
Indiana. PlCK or BUY. East on 
US 12, 1 mile past Golden Sands 
Restaurant to Road 1000 N. at 
Sunoco station. rierht 2% m. TRi-

Tel. GRovehilI 6-7875
ALF. STANČIAUSKAS — 
HEATING and COOLING

Šildymų Ir šaldymų įrengimas) 
7304 So. Rockvrell Street

CHICAGO 29, ILL.

SIUVIMO MAŠINOS
Bemina • Eina • Pfaff • Necchl 
Wliite • Domestlc • Kenmore • 
New Home • Free Westinghouse • 
Vlklng • Adler • Anker * Sirger, 
etc. Ir visas Japoniškos gamybos. 
Taisome, parduodame ir nuomoja
me prieinamomis kainomis lr sąly
gomis.

Darbas greitas lr sąžiningas. Tari
me dalis, pritaikome pagal skonį ka
binetus. Aptarnaujame Chicagoje Ir 
priemiesčiuose.

ARVYDAS M. DIKINI8 
5654 So. IlęrAųjtage, Chicago, I1L 

Telef. — 737-5886 
Wkolesals and RetaU



^Draugo" gegužine ir

1914 METŲ PRISIMINIMAI

DRAUGAS, šeštadienis, 1964 m. rugpjūčio 8 d.

Rimties valandėlei

AMŽINOS BAUSMĖS VIETA
Ryt įvykstantis “Draugo” 

piknikas yra tradicinis, bet 
tuo pačiu kartu jis yra ir su
kaktuvinis. Sukatkuvinis ta 
prasme, kad mūsų laikraštis 
išvydo lietuviškąjį pasaulį A- 
merikoje prieš 55 metus. No
rime būti tikri, kad ir šiandie
ninių skaitytojų eilėse dar tu
rime prenumeratorių, kurie 
skaitė “Draugo” pirmuosius 
numerius (1909, 1910 m. ir t.
t.). Lauksime, kad tie mūsų 
skaitytojai pionieriai ir į sukak 
tuvinę išvyką - gegužinę rytoj 
atvyktų. Daug kam bus sma
gu su jais susitikti ir bus la
bai įdomu su jais pasikalbėti 
apie “Draugo” pirmuosius 
žingsnius 1909, 1910 ir 1911 
m. Wilkes Barre, Pa., ir nuo 
1912 m. Chicagoje. Bus gera 
proga juos atitinkamai pa
gerbti, taip pat pagerbti ir 
pirmuosius laikraščio leidėjus, 
redaktorius bei kitus tarnau
tojus, prisimenant jų nuopel
nus lietuvių katalikų spaudos 
puoselėjimui.

*
Šios dienos laidoje rasime 

senoką nuotrauką, atmuštą ly
giai prieš penkiasdešimt me
tų. Ji įdomi ir svarbi keliais 
atžvilgiais. Pirmoje vietoje ji 
parodo, kas stovėjo prie laik
raščio vairo prieš 50 metų, ko
kiais bendradarbiais buvo “ap
suptas” tų laikų “Draugo” vyr. 
redaktorius kunigas Fabijonas 
Kemėšis (vėliau kanauninkas, 
profesorius, bolševikų ištrem
tas į Sibirą ir ten miręs) ir 
taip pat pasako, kad tai buvo 
pirmasis “Draugo” “piknikas”, 
nors jame dalyvavo vien tik 
laikraščio tarnautojai ir arti
miausi jų bendradarbiai. Bet 
vis tik buvo piknikas, davęs 
pradžią kitiems laikraščio po
būviams, išvykoms ir tradici
niams koncertams. Ir tai bu
vo prieš penkdešimtmetį. Tad 
irgi savotiškas jubiliejus, kurį 
rytoj galėsime prisiminti besi
kalbėdami su mūsų spaudos 
darbo rėmimo pionieriais.

*
1914 metų “Draugo” redak

cijos ir administracijos perso
nalas, kurį pastebėsime nuo
traukoje, labai iškalbingai kal
ba apie laikraščio vaidmenį, 
kokį jis jau tais laikais vai
dino mūsų išeivijoje. Redak
toriaus kun. Kemėšio dėka bu
vo sutraukta prie laikraščio 
pajėgiausios tų laikų lietuvių 
katalikų ne tik spaudos, bet 
ir visuomeninės jėgos. Tais lai 
kais kiekvienas dirbęs redakci 
joj, administracijoj ar net 
spaustuvėj buvo ir visuomeni
ninkas. Kiekvienas jų buvo 
veikėjas, organizatorius, kal
bėtojas, paskaitininkas. Šis tų 
laikų “Draugo” personalas, 
kun. Kemėšio vadovaujamas, 
beveik visai mūsų visuomenei 
buvo “spiritus movens”. Re
daktoriai ir administracijos 
tarnautojai dirbo Lietuvių Ka 
talikų Federacijoj, organizavo
L. Vyčių kuopas, stiprino Lie

Kalbėjo apie “šmeižikus
— buržuazinius naciona

listus”
VILNIUS, pavergta Lietuva.

— Maskvoje liepos mėn. vidury 
vykusioje Aukščiausio sovieto 
sesijoje leista pasisakyti ir pa
vergtos Lietuvos deputatams.
F. Kasarauskienė savo kalbos 
pradžioje (“Tiesa”, nr. 165, lie
pos 16) palietė Vakaruose esan 
čius lietuvius — išeivius, sovie
tiniu terminu “buržuazinius na
cionalistus”. Esą “jie ir jų idė
jiniai mokytojai — imperialis
tai visaip stengiasi apjuodinti, 
apšmeižti mūsų tikrovę, neteisin 
gai nušviesti Tarybų Pabaltijo 
gyvenimo įvykius ir reiškinius. 
Jie, girdi, norėtų mus išvaduoti 
ir grąžinti į buržuazinį rojų”.

Išgyrusi tariamus laimėjimus 
švietimo srityje, Kasarauskienė

tuvių Katalikų Susivienijimą, 
planavo organizuoti Moterų 
sąjungą, Lietuvių Katalikų 
Darbininkų sąjungą .palaikė 
Blaivininkų sąjungos, Lietuvių 
moksleivių susivienijimo sąr 
jūdžius, stiprino lietuvių cho
rus, dalyvavo parapijų veik
loje. Prasidėjus I-mam Pasau
liniam karui, visi "draugie- 
čiai” įsijungė į nuo karo nu
kentėjusių žmonių šelpimo dar 
bą ir labai drąsiai pradėjo kel
ti Lietuvos išlaisvinimo šū
kius.

Ne perdėtai galima pasaky
ti, kad nuo 1914 metų, "Drau
go” tarnautojų kolektyvo su
gebėjimų, idealizmo ir veiklos, 
dėka, Amerikos liet. katalikų 
visuomeniniame gyvenime pra 
sidėjo lyg ir nauja gadynė. 
Katalikai visur pradėjo pirmau 
ti, nes jų visuomenės vadovau 
jančiosios jėgos ryškiai sustip
rėjo.

*
Pats save gerokai sustipri

nęs, išjudinęs visuomeninę lie
tuvių veiklą, jis tapo tėvu ir 
visų kitų lietuvių katalikų laik 
raščiu. Jis sukurstė suorga
nizuoti Darbininkų sąjungą ir 
savo laikraštį išleisti. Tuo bū
du atsirado tris kartus į sa
vaitę leidžiamas “Darbinin
kas” (1915 m.). Sustiprinęs
L. Vyčius, daug padėjęs 1914 
m. steigti šios jaunimo orga
nizacijos kuopas Chicagoj ir 
kitur, paragino steigti nuosa
vą organą. “Vytis” pradėjo 
eiti Chicagoje 1915 m. 1914 m. 
rudenį susikūrus Moterų sąjun 
gai, “Draugas” sukurstė, kad 
ji pradėtų spausdinti “Moterų 
Dirvą.” Ji pradėjo eiti 1915 
m. “Draugo” iniciatyva buvo 
leidžiamas kultūros ir mokslo 
bei politikos žurnalas “Pažan
ga”, taip pat juokų laikraštu
kas “Žvirblis.” Ne keno kito, 
bet “Draugo” darbininkų ko
lektyvo, pažymėtinai redakto
riaus kun. Kemėšio, sukursty
tas Lietuvių Katalikų Susivie
nijimas pradėjo leisti savo or
ganą “Garsą” (1917 m.).

Kol tos mūsų organizacijos 
neturėjo savo organų, jos vi
sos naudojosi “Draugo” skil
timis, kad savo reikalus gar
sintų.

*
Visi laikraščiai, kurie buvo 

įkurti “Draugo” iniciatyva, iš
skyrus “Pažangą” ir “Žvirblį”, 
išsilaikė iki šių dienų ir tebe
tarnauja lietuvių visuomenei, 
ją informuodami ir formuoda
mi, taip pat tebetarnauja ir 
toms pačioms organizacijoms, 
kurios juos įsteigė ir palaiko. 
Vadinas, padėtos “draugiečių” 
pastangos nebuvo tuščios. Jos 
atnešė daug naudos visai lie
tuvių išeivijai ir visai mūsų 
tautai. Ir tebeneša. Reikia tik 
palinkėti visiems mūsų laikraš
čiams ir juos leidžiančioms or
ganizacijoms geriausių sėkmių 
ir ateityje taip uoliai ir ištiki
mai, kaip ir ligšiol, tarnauti 
Bažnyčios ir lietuvių tautos 
visokeriopai gerovei.

turėjo pripažinti, kad “sąlygos 
mūsų mokyklose ribotos”. Ji pa 
siūlė nedaryti jokio skirtumo 
tarp kaimo ir miesto mokytojų 
uždarbio. O jei jiems pakeliami 
atlyginimai, tai juos paskatin
sią aktyviau dalyvauti visuome
niniame darbe.

Deputatas P. Čepulis daugiau 
palietė kolchozininkų reikalus. 
Jis iškėlė kai kuriuos sunku
mus: pvz. jei ekonomiškai stip
riuose kolchozuose (jų Lietuvoj 
nedaug — E.) pensijos skatintų 
materialinį suinteresavimą, tai 
atsiliekančiuose — tai vargiai 
pasiekiama, nes neįmanoma su
daryti pakankamą pensijų fon
dą. Esą ir Lietuvos kolchozi
ninkai kovoją dėl gausenio der
liaus. Dėl mokytojų ir Čepulis 
tegalėjo sveikinti maskvinius įs
tatymus ir jų autorius bei kuk
liai pridurti: pribrendo laikas 
padidinti darbo užmokestį švie
timo darbuotojams. (E.)

Vokietijoje domesys Chruščiovo- 
Erhardo pasimatymui

Šios vasaros temos Vokietijoje: de Gaulle, Goldwateris, Adžubėjus ir busimoji Chruš
čiovo kelionė j Bonną. "Izvestijų" redaktoriaus viešnagė Vokietijoje virto savotišku 

"show". Klausiama, kokie būtų Chruščiovo lankymosi tikslai?

Vasaros mėnesiais europinę 
visuomenę domino trynimasis 
tarp de Gaulle ir Erhardo. Vie 
šoji nuomonė skyrė daug dė
mesio būsimam Vokietijos kane 
lerio ir Kremliaus valdovo pa
simatymui. Spauda nuolat ke
deno Goldwaterio iškilimą bei 
jo šansus per prezidento rinki
mus, o Vokietijos vidaus gyve
nime nemaža erzelio buvo su
kėlusi jau trečioji (per viene
rius metus) telefono “afera”, 
kai nuo rugpiūčio mėnesio, di
delių protestų nepaisant, mo
kesčiai telefonui pakelti net li
gi pusantro karto.

Nebeišvengiama — Chruščiovas 
į Bonną?

Kai kurie vokiečių laikraščiai 
buvo paklausę: Chruščiovas an 
te portas? Tai buvo dar gegu
žės mėn., kai Bonnos ir spau
dos užkulisuose pradėtas kelti 
klausimas — ar įvyks kancle
rio Erhardo ir N. Chruščiovo 
pasimatymas, ar Erhardui teks 
vykti į Maskvą ar į Bonną at
vyks Nikita? Iš tikrųjų, dabar 
aiškėja, kad vis dėlto pats Er
hardas pradžioje svarstė klau
simą, ar neverta jam keliauti 
į Maskvą... Dar vėliau pradėta 
įtarti, kad gegužės mėn. Fed. 
Vokietiją lankę sovietiniai laik
raštininkai jau ruošę dirvą bū-

"Draugo” redakcijos, administracijos ir spaustuvės personalas lygiai 
prieš 50 metų (1914) savo išvykoj — gegužinėj vargonininko Limon- 
to ūky, Sodus, Mich. Pirmoj eilėj (iš kairės) sėdi: Leonardas šimutis, 
jaunimo — vyčių reikalams bendradarbis; Antanas Sutkus, raidžių 
rinkėjas — zeceris. Antroj eilėj: Julija Mikalauskaitė, spaustuvės dar
bininkė; knygvedė Ona Vaičiūnaitė; Uršulė Jokubaitė, moterų skyriaus 
redaktorė ir knygų tvarkytoja; dainininkė solistė Ona Kučinskaitė-Po- 
cienė; Antanina Piestininkaitė .finansininko Jono Kazanausko, buvusio 
"Draugo” administratoriaus, žmona; Sutkuvienė. Trečioj eilėj stovi: 
trečias iš eilės Romanas Prečinauskas, spaustuvės darbininkas; red. 
Jonas Karosas; Pranas šivickis, administratorius (Lietuvos universi
teto profesorius); kun. Fabijonas Kemėšis vyr. redaktorius; kun. Pra
nas Serapinas, "Draugo” bendrovės sekretorius; muz. Antanas Pocius, 
muzikos skyriaus Vedėjas; muz. Limontas, buvęs Dievo Apvaizdos para
pijos vargonininkas, šioj nuotraukoj nėra Aleksandro Prečinausko - 
Precin, pirmojo “Draugo” intertipininko ir vyriausio spaustuvininko 
perkėlus laikraštį iš Wiikes Barre, Pa., į Chicagą 1912 m. Jis išvykoj 
dalyvavo, bet nuotraukon nepateko, nes jis šią grupę fotografavo.

UPĖ Į RYTUS, UPĖ Į ŠIAURĘ
KAZYS ALMENAS

Romanas
Pajojus kiek toliau, prieš juos, sunkiai dideliais 

sparnais plakdami orą pakilo keli maitvanagiai. Pil
kas, didelis šešėlis šmėstelėjo žolėje ir viena akimirka 
Ton-kau-pa buvo jau nušokęs nuo arklio ir persilen
kęs bėgo į priekį. Jis stengės kuo greičiau pasiekti 
gretimos kalvos aukštumą.

Rokas paspaudė arklį ir prijojo prie beveik visai 
apnuoginto buivolo lavono. Nuo kalvos trinktelėjo 
šūvis. Didelė pilkšva forma jau buvo per toli. šūvis 
net nesutrikdė jos šuolių ir ji lengvai ištirpo tolimoj 
prerijos žolėje.

— Kas ten buvo ? — klausė prijojus Raselė.
— Vilkas, — atsakė Rokas.
— Ans pašovė? — paklausė ji, beveik išsigan

dus.
Rokas papurtė galvą: — Per toli...
— Ačiū Dievui... Ir kam jam gainiot tuos vil

kus?.. — Vilkų Ton-kau-pa buvo per kelionę jau 
spėjęs nudėti tris. Ir kiekvieną kartą Roko anskčiau 
stebėta pergalės scena maždaug pasikartojo.

— Vilkai yra pavojingi, — atsakė prijojęs Erd- 
monas, — Juos reikia žudyti...

— Bet kam jam tų akių?
— Jis nekenčia vilkų.
— Anokia bėda ir vilkui — pridėjo raminančiai

V. ALSEIKA, Vokietija
simam Chruščiovo vizitui Vo
kietijoje. Pagaliau, kai po il
gesnio delsimo, dar pernai 
trims Vakarų Vokietijos laik
raščiams pakvietus liepos mėn. 
antroje pusėje Vokietiją lankė, 
tariamai "privačiai”, Chruščio
vo žentas A. Adžubėjus, jau 
galutiniai visiems buvo aišku, 
kad vienas svarbiausių to so
vietinio politiko viešnagės tiks
lų buvo pasikalbėti su kancle
riu Erhardu bei galutinai aptar 
ti reikalą susitikti su Krem
liaus šeimininku.

Vokiečiai ilgesnį laiką spėlio
jo: kada ir kur įvyks tas pasi
matymas? Jei ilgesnį laiką dėl 
“kur” buvo svyravimų ir at
rodė, kad Vokietijos kancleris 
sutiktų vykti ir į Maskvą, ta
čiau vėliau nusistatymas buvo 
aiškus — Chruščiovas būtų lau 
kiamas tik Bonnoje. Visi buvę 
svyravimai gerokai keisti, nes 
jai 1955 m. Adenaueris lankėsi 
Maskvoje, tai dabar eilė sovie
tams atsilankyti į laikinąją Vo
kietijos sostinę.

Tema, išjudinusi politinius 
vandenis

Mūsų skaitytojams, be abe
jo, jau žinoma, kad preziden
tui de Gaulle gerokai "išbarus” 
vak. vokiečius dėl šių nenoro 
dėtis į dviejų sąjungą su Pran

cūzija .toji tema turėjo jaudin
ti visuomenę, spaudą, palitinius 
sluoksnius. Taip, dar ir šiuo 
metu spaudpje stebime pasisa
kymus, diskusijas, paneigimus. 
Tačiau nebetolimas ir Adžubė- 
jaus lankymosi metu jau su
tartas Chruščiovo atsilankymas 
į Vokietiją jau bus nustelbęs ki 
tas temas.

Meskime žvilgsnį į nuotaikas 
prieš mėnesį. Anuomet buvo 
keltas klausimas, ar numato
mas Chruščiovo atsilankymas 
nebus naudingesnis jam pa
čiam? Buvo perdėti spėliojimai, 
kad Kremliaus valdovas, būda
mas Vokietijoje, galėtų įsitikin
ti šio krašto gerove, gal pakeis 
tų ir nuomonę dėl “revanšiz- 
mo” ir “militarizmo”. Tačiau 
juk Chruščiovas gerai susipaži
nęs su Vakarų kraštais. Jei so
vietams reikalingos “militaris- 
tų” ir “revanšistų” sąvokos, 
tai jo būsimos viešnagės Vokie 
tijoje metu jį niekas nesugebės 
įtikinti, kad tokios srovės Vo
kietijoje visiškai neegzistuojan 
čios.

Labai galima, kad toks ap
silankymas pasaulio viešosios 
nuomonės galėtų būti laikomas 
taikos mostu ir tuo pačiu me
tu tas pasaulis galėtų pamiršti, 
kad Berlyne veikia vad. gėdos 
siena. Ne — čia sušunka vo
kiečiai — taip neturėtų įvykti, 
mes privalome būti atsargūs!
Adžubėjus patvirtino: sovietų 

laikysena nepakitus
Kai liepos mėnesio tvankio

mis dienomis Fed. Vokietijoje 
lankėsi Chruščiovo žentas, teko 
stebėtis vokiečių politikų sku
bėjimu su juo pasimatyti, pa
sikeisti nuomonėmis. Kai viešė
jimo Muenchene metu Adžubė- 
jui buvo leista pasirpdyti ir te
levizijoje (kalbantis su trim 
žurnalistais), paaiškėjo, kad 
žentas ne tik puikiai gynė Mas
kvos pažiūras, patvirtino ligšio
linį Kremliaus nusistatymą Vo
kietijos atžvilgiu, bet ir pasi
rodė sugebąs savo dialektika 
bei įžūlumu nustelbti jo vokie
čius partnerius ir pasikalbėji
mą paversti sovietinio svečio 
“show”.

Pagaliau, tikru “show” ten
ka laikyti ir vokiečių spaudos 
dėmesį Aleksiejui Adžubėjui ir 
tam būsimam pasimatymui Bon 
noje. Jei Maskvos “Izviestijos” 
ir “Pravda” Adžubėjaus ir Er
hardo susitikimui paskyrė vos 
15 eilučių, tai Vokietijos spau
da buvo prapliupusi šimtais 
tūkstančių eilučių. Dar viena: 
kai Bavarijoje lankydamasis 
Adžubėjus maudėsi Ammer e-

Rokas. — Jei ans negyvas, anokia jam bėda...
— Bet vis... — Raselė nusipurtė ir pažvelgė to

lyn į pilkąją preriją.

XXVIII — Skyrius 
Prazdnik kiekviena diena

Prazdnik, kur tik ji tebūtų atsiradus, visur būtų 
laikoma labai gudria moterimi. Tarp tingių, aplamai 
inteligencija nepasižyminčių činūkių ji buvo tikras fe
nomenas. Kaip neretai pasitaiko ,jai šitai į gerą ne
išėjo. Nors ji jau buvo ir sulaukus gana senmergiško 
amžiaus, suskaičiuodama net dvidešimt du pavasarius, 
bet buvo dar neištekėjus, o ir progų ištekėti nesimatė. 
Problemos esmė buvo paprasta, o taipgi nesvetima ir 
kitoms pasaulio dalims, Prazdnik buvo tiesiog per 
gudri ir per smarki vietinei vyrijai. Vyrai, kurie būtų 
buvę verti vado Dou-le-reka dukros, jos iš tolo kra
tėsi, o šiaip bet kokiam durniui Dou-le-reka ir ypač 
jo storoji bedantė boba šios, jiems taip brangiai kai
navusios dukros atiduoti vis dėlto nenorėjo.

Prazdnik kaina buvo netiesioginiai surišta su 
jos gudrumu, mat, jai • dar esant maža mergaite, ją 
buvo pavogę šunaėdžiai ir daugiau kiap penkerius me
tus ji, kaipo šunaėdžių šeimos narys, keliavo po pla
čiąją Paeifiko pakrantės šunaėdžių teritorija. Žinoma 
ji gerai išmoko šošonų kalbą ir, ko gero, tarp šuna
ėdžių būtų ir likusi, jei ne jos motinos nuolatinis 
verkšlenimas, jog reikia atpirkti dukrą. Iš pradžių 
Don-le-reka nenorėjo leistis į tokias kalbas. Jei tai 
būtų buvęs sūnus, reikalas kitas, bet dėl dukros leisti

Šventajame Rašte skaitome 
paties Jėzaus Kristaus farizie
jams pasakytą prilyginimą: 
“Buvo vienas turtingas žmo
gus, kuris vilkėdavo purpuru ir 
ploniausia drobe ir kasdien pui
kiai pokyliavo. Buvo taip pat 
vienas elgeta, vardu Lozorius. 
Jis geidė pasisotinti turtuolio 
stalo trupiniais, bet niekas jam 
neduodavo. Atsitiko, kad elge
ta mirė ir buvo angelų nuneš
tas į Abraomo prieglobstį. Mi
rė taip pat ir turtingasis ir bu
vo palaidotas pragare, kur ken
tėjo baisiausias kančias...”

Taigi pragaras yra amžinų 
kančių vieta ar būsena, skirta 
tiems, kurie miršta sunkiai nu
sidėję be atgailos. “Jei atgailos 
nedarysite, — sako Viešpats 
Jėzus, — visi taip pat žūsite!” 
Tačiau nežiūrint to yra asmenų, 
kurie neigia pragaro buvimą ir 
šaiposi iš tų, kurie jį tiki. Jie 
sako, kad pragaro negali būti, 
nes niekas dar iš tenai negrįžo 
ir nepaliudijo. Taip! Pareiti iš 
pragaro niekas neparėjo, bet 
mes turime geriausią liudytoją 
— patį Dievo Sūnų, kuris taip 
dažnai yra kalbėjęs apie praga
rą. Visame šventame Rašte ran 
dame daugybę vietų, kur kal
bama apie pragarą, kaip apie

žere, jo autografo prašėsi ne 
vienas kitas, bet visas vokiečių 
būrys...

Kada Nikita vyks į Bonną, 
kokie jo tikslai?

Kremliaus pasiuntinys viešė
jo Vokietijoje, stebėjo pažan
gą, gal ir stebėjosi vokiečių pa
rodytu kraštutinumu, kai jie 
jam rodė neįprastą dėmesį. 
Jam išvykus, viešoji nuomonė 
spėliojo, kada gi įvyks tas 
Chruščiovo - Erhardo pasima
tymas ? Rugpiūčio pradžioje 
spėliota, kad greičiausia spalio 
mėn. Kitų nuomone, tik po JA 
V prezidento rinkimų. Kai jau 
aišku, kad Chruščiovas ir to
liau laikysis ligšiolinių Krem
liaus tezių Vokietijos atžvilgiu, 
kilo klausimai: kokie jo tiks
lai, gal jam rūpės pademons
truoti jo pabrėžiamą taikos 
sambūvio politiką, praplėsti pre 
kybos sutartį su ilgalaikiais 
kreditais? O gal, pagal vieną 
būdingą nuomonę, Chruščiovui 
rūpi atrasti alternatyvą sovie
tų užsienio politikai, pradėti 
žengti naujus kelius? šiaip ar 
taip lieka aišku, kad asmeninių 
susitikimų mėgėjas — Krem
liaus valdovas siekia pasimaty
mo su Erhardu, o šis tokiam 
pasikalbėjimui (su labai men
komis susitarimo galimybėmis) 
nėra priešingas. Juo labiau, kad 
1965 m. Vokietijoje vyks rinki
mai ir “viršūnių” pasikalbėji
mai tais atvejais būna naudin
gi.

turto... Bus dukrų daugiau, aiškino jis savo žmonai, 
dukrų visada būna, kiek tik nori, dukrų ir šiaip būna 
per daug, tik palauk dar pavasario...

Bet nei dukrų, nei sūnų daugiau nebuvo. Don-le- 
reka pusirūpino. Savo žmonos patariamas už nesmul
kias išlaidas jis vedė dar vieną žmoną, bet ir iš to 
nieko gero neišėjo. Don-le-rekos jurtoj ne tik nebuvo 
vaikų, bet dabar kildavo ir nemažai barnių. Abidvi 
moterys jį dabar susidėjusios puolė, kad reikia at
pirkti Prazdnik. Pagaliau Don-le-reka nusileido. Už
mokėjo už tai beveik visu ir šiaip nepergausiu savo 
turtu. Net dalį savo vado teisės jis turėjo perleisti 
kitam vyrui, kad iš jo gautų prekių, kurių reikėjo, 
išperkant Prazdnik. Kai tik jis įsigijo reikalingas 
prekes, tai prakeliaujantys šunaėdžiai stebėtinai greit 
atsiminė, kur ir kokioj gaujoj būtų galima rasti pa
grobtąją Prazdnik. Jau kitą pavasarį grįžo Prazdnik, 
ir nuo to laiko Don-le-rekos jurtoj ramybės nebeliko 
jokios. Kelionės, gyvenimo būdo keitimai ir kiti jos 
jauno gyvenimo sukrėtimai, matyt, išjudino ir iš pri
gimties gabų Prazdnik protą, ir ji pasirodė turinti 
tikrą dovaną kalboms. Ji stebėtinai greit, besitrinda- 
ma apie atplaukiančią rusų laivų įgulas šimoko rusiš
kai. Vien tik iš kelių susitikimų su Californijos is
panų laivų įgulomis ji pramoko net truputį ispaniškai 
ir, be to, žinoma, sklandžiai kalbėjo šošonų ir činūkų 
kalbomis. Don-le-rekai toks jo dukters išsimokslinimas 
buvo tiesiog nejaukus, o likusią činūkų vyriją, kaip 
jau buvo minėta, tai beveik visuotinai atbaidė.

(Bu* OauaiM)

amžinos bausmės vietą. Pats 
sveikas protas reikalauja, kad 
turi būti atitinkama bausmė už 
piktą, nes kitaip nebebūtų tei
singumo. Aišku, tiems, kūne ne 
betiki Dievo buvimą, negalima 
įrodyti ir pragaro buvimo, bet 
tikrumoje ir bedieviai savo šir
dies gilumoje bijo pragaro ir 
bijo tos atsakomybės už savo 
darbus. Kad išvengtų atsakomy
bės už blogus darbus paneigia
ma pragaro buvimas. Bet tai 
nelogiška ir neprotinga.

Anksčiau minėtame Kristaus 
prilyginime apie turtuolio mir
tį ir Lozorių, aiškiai daroma iš
vada: “Jei kas iš numirusių 
ateitų pas juos, jie darys atgai
lą!... Ne, atsakoma Abraomo 
lūpomis: “Jei jie neklauso Mo
zės ir pranašų, jie netikės, jei 
ir iš numirusiųjų kas prisikel
tų." Ir iš tikrųjų taip yra. Pats 
Kristus šv. Rašte 25 kartus 
kalba apie pragarą ir dar 15 
kartų kalba apskritai apie pra
garą ir dar 15 kartų kalba aps
kritai apie pragaro ugnį — argi 
to nepakanka? Argi daug ne
sako visame pasaulyje rimtas 
dėsnis: už gerus darbus atly
ginti, už blogus bausti. Tai vyk 
doma žemėje valstybės baudžia 
mųjų institucijų. Bet juk žemė
je negalima visiems tinkamai 
atlyginti ar tinkamai nubausti. 
Daug yra nusikaltimų, kurie 
pasaulyje lieka nenubausti. Už 
tai turi būti kur kitur tokia 
vieta, kurioj teisingumas gali 
rasti tobulą įvykdymą. Tą vie
tą tikintys katalikai ir krikš
čionys ir vadiname pragaru. Ti
kėjimas į pragaro buvimą yra 
viena iš mūsų tikėjimo tiesų, 
kuri yra paties Dievo apreikš
ta.

Pragaro buvimas nepriklauso 
nuo modernaus žmogaus gal
vojimo ar netikėjimo. Jis yra, 
ir visas Bažnyčios mokslas tai 
patvirtina. Jis aiškiai liudija
1) kad pragaro bausmės yrą 
amžinos, 2) kad pasmerktieji 
pragare yra atskirti nuo Dievo 
regėjimo ir 3) kad pasmerktųjų 
bausmės nėra lygios.

Ir seniausios tautos tikėjo, 
kad yra pragaras ir atlygini
mas. Jau graikų išminčius Pla
tonas mokė, kad tie, kurie dėl 
savo nusikaltimų didumo, ar tai 
dėl dažnų plėšimų, šventyklų 
išniekinimų, žmogžudysčių, die
vų ir tėvų negerbimo taip nu
sikaltę, jog nebegali atsilyginti 
— yra metami į Tartarą, į baus 
mės ir atlyginimo kalėjimą, iš 
kurio jau nebėra jokio išėjimo... 
Tas įstatymas galioja dabar ir 
visuomet...

Iš kitos pusės pragaro buvi
mą norėdami paneigti daugelis 
iškelia kitą klausimą, ar amži
nų pragaro bausmių buvimas ne 
prieštarauja Dievo gailestingu
mui? Dievas yra begaliniai ge-

(Nukelta į 4 psl.)



DRAUGAS, šeštadienis, 1964 m. rugpiūčio 8 d.

Rūnties Valandėlei

Atkelta iš 3 pusi.
^as Jf atlaidus, taip, bet sunki 
nuodėmė įžeidžia Dievą begali
niai. Už tai begalinis teisingu- 
nias reikalauja teisingo atlygi
nimo.
I pragarą patenka sielos tų, 
kurie miršta mirtinos nuodėmės 
stovyje, neatlikę išpažinties ar
ba nepadarę bent gailesčio ar 
Dievo meilės akto. Konkrečiai, 
kas yra mirtinos nuodėmės sto
vyje sprendžia pats Dievas, nes 
Bažnyčia ir žmonės to nežino. 
Kartais atrodo, kad koks nors 
žmogus yra didelis nusidėjėlis, 
o tačiau Dievas, kuris mato žmo 
gaus širdį, gali kitaip jį vertin
ti ir apie jį spręsti.

Bet Bažnyčia daugeliu atve
jų atsisako laidoti šventuose 
kapuose buvusius žinomus, vie
šus nusidėjėlius. Ar tai nereiš
kia, kad Bažnyčia tokius nusi
dėjėlius pasmerkia į pragarą?

Ne! Bažnyčia, atsisakydama 
laidoti pašventintuose kapuose 
mirusius viešus nusidėjėlius, at
sisakydama skambinti varpais 
ir neleisdama kunigui lydėti ir 
melstis prie tokių kapo, nesa
ko nieko apie tokių mirusiųjų 
amžiną pasmerkimą, o tik paro
do, kad toks viešas nusidėjė
lis pats nenorėjo nieko bendro 
turėti su Bažnyčia, su jos moks
lu, su jos įstatymais ir tvarka. 
Pašventinimas kapo ar kunigo 
palydėjimas į kapus nebegali 
pakeisti tokio mirusio nusidė
jėlio likimo. Dievas jį teisia, ne 
Bažnyčia. Bažnytinis laidojimas 
ir maldos už mirusius yra skir

Gynybos sekr. McNamara rodo že
mėlapyje vietas, kurios buvo Ame
rikos lėktuvų bomborduotos.

KRITIKUOJA SOSTO ĮPĖDI
NIO PLAUKUS

Britų “Taryba akcidentams 
užbėgti už akių” rengiasi Didž. 
Britanijos sosto įpėdiniui prin
cui Karoliui (Charles) pasiųsti 
tinklelį plaukams pridengti, 
nes jo ilgi plaukai “duoda blo
gą pavyzdį” Anglijos jaunimui”.

MANOR PERSONNEL
Moterims: įstaigose ir profesinėse srityse.
Vyrams: fabrikuose, įstaigose ir profesinėse srityse.

DARBAI:
MISS STONE Tel. GRovehilI 6-6000

LEONAS J. DEMERECKIS, 2356 VVEST 63rd STREET

HELP VVANTED — REIKALINGI DARBININKAI

PLANT DESIGN 
ENGINEERS AND 

DRAFTSMEN
Immediate permanent openings, in following categories, at sala
ries of $10,000 to $15,000 per year for experienced, ąualified per
sona having 4-6 years’ minimum experience:

MECHANICAL 
STR U CT II R AL 
ELECTRICAL 
MINERALS BENEFICATION ENGINEERS 

INDUSTRIAL ENGINEERS
Centralized Engineering Department of Multiplant producer of 
industrial sūica sand is located in Ottawa, Illinois. Open pit mi- 
ning operations employ erushing, slurry pumping, bulk materials, 
eleetro-statie and magnetic separation, and fine sixing.
Excellent tvorking conditions, limited travel to plants, company 
paid deferred compensation plan, health and life insurance, moving 
expenses paid.
Send complete, confidential resume with first contact to:

E. A. KEHR, CHIEF ENGINEER

OTTAVVA SILICA COMPANY 
P: 0. B0X 577. 0TTAWA. ILLINOIS

ti tikriems Bažnyčios nariams, 
o ne tiems, kurie nuo Bažnyčios 
pasitraukia, gyvena nuodėmin
gai ir piktina tikinčiuosius, tvar 
kingus Bažnyčios narius.

Bet ar nėra tokių atsitikimų, 
kad miręs sunkioje nuodėmėje, 
tačiau gyvenime buvo geras, tei
singas žmogus. Ar ir toks yra 
pasmerkiamas į pragarą?

Pagal apreiškimo mokymą ir 
kaip to reikalauja Dievo teisin
gumas ir šventumas, kiekvie
nas, miręs sunkioje nuodėmėje, 
eina į pragarą, nors gyvenime 
ir būtų buvęs geras ir teisin
gas. Natūralios dorybės negali 
atstoti pašvenčiamosios malo
nės ir tikrosios teisės būti Die
vo vaiku. Miręs be pašvenčia
mosios Dievo malonės yra vyn
uogės šakelė nudžiūvusi, atkritu 
si nuo vynmedžio ir tokia, kaip 
sako Šv. Raštas, “yra metama 
į ugnį ir sudeginama.” Dar aiš
kiau tai suprantame iš apašta
lo Pauliaus laiško Korintiečiams 
(13,1...), kuriame jis sako: “Jei 
aš kalbėčiau žmonių ir angelų 
kalbomis, bet neturėčiau meilės, 
t. y. pašvenčiamosios malonės, 
aš būčiau kaip žvangantis va
ris... Jei išdalinčiau visą savo 
turtą beturčiams valgydinti ir 
jei duočiau savo kūną sudeginti, 
bet neturėčiau meilės, nieko 
man nepadeda...’’ Taigi, natūra
lus gerumas ar kuri dorybė, be 
pašvenčiamos įDlievo malonės, 
mirus sunkios nuodėmės stovy
je, neišperka nuo amžinos baus
mės, bet gali aiškiai palengvin
ti bausmės laipsnį, nes tos baus
mės nėra visiems lygios...

Prel. Kl. Razminas

Princas Charles užima 8 vie
tą “12 pavojingiausių frizūrų 
sąraše”. Tokį sąrašą sudarė to
ji taryba vadinamiems “beat
les“. Tos tarybos specialistai 
yra nuomonės, kad sekant beat
les madą galima padidinti nelai 
mingų atsitikimų skaičių fabri
kuose, nes ant akių krentą plau 
kai trukdo matymą. Tokie plau 
kai pavojingi ir automašinų vai
ruotojams.

Be tiklelio plaukams sosto j- 
pėdinis turįs gauti paveikslėlį, 
vaizduojantį biblinį Absalomą, 
karaliaus Dovydo sūnų, kuris 
buvo priešų užmuštas tuo mo
mentu, kai jo ilgi plaukai įsivė
lė į medžio šakas.

Žmonės dirba netikrus pinigus, 
pinigai padaro netikrus žmones.

— Anonimas

Kur trūksta pasitikėjimo, ten 
meilės vainikui trūksta pačios 
gražiausios gėlės.

— J. VV. Goethe

DESIGNERS 
D ES I G N E R S 
GES I G N ER S

CLASSIFIED GUIDE REAL ESTATE
NAMAI IR ŽEMA PARDAVIMUI

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

Dėl Informacijų kreipkitės |

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2212 W. Cermak Road, Chicago, Ilk, Virginia 7-7747

KERELIS BROS. Construction Co.
LIETUVIU STATYBOS FIRMA 

Projektuojam ir statom įvairius pastatus. Sutvarkom prieš miesto 
nuostatus nusižengimo (violations) problemas.
2301 WEST OOTH STREET, CHICAGO TEL. RE 7-8949

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

IŠNUOM. 2 apstatyti kambariai rū
sy. Atskiras įėjimas. 6642 So. Sa
cramento Avė., Tel. 776-2189.

IŠNUOM. mažas šviesus, apšildo
mas, su baldais butas vienam vy
rui. $50. mėn. 3528 Archer Avė., 
Telef. — VI 7-1489.

IŠNUOM. švarus 3 kamb. butas, 
tinkamas 1 ar 2 asmenim. Nuoma 
$50 mėn., įskaitant šiluma (radi
jatoriais), šiltą vand. ir gazą. Rei
kalui esant, šeimin'nkai gali duoti 
dalį baldų. Teirautis šešt. ir sekm. 
bile kuriuo laiku, kitom dienom po 
5 v. vak. Tel. CL 4-3041, adresas: 
4017 SO. CAMPBELL AVĖ.

IŠNUOM. 4 kamb. butas (1 mie
gamasis), 1-me aukšte.

2534 VVest 64th Street

IŠNUOM. mieg. kamb. su galimy
be naudotis virtuve. 6733 South 
Maplewood Avė., Tel. GR 6-5408

IŠNUOM. kambarys, su maistu. 
Pageidaujant yra ir garažas. Tel.:

RE 5-7281

Marąuette parko centre atskira
me name išnuomojamas butas, 2 
mieg. Karšto vandens šiluma, ga
zu. Tel. GR 6-1985.

HELI’ VVANTED

REIKALINGA MOTERIS ben
dram namų ruošos darbui ir skai? 
bimui, 2 dienas savaitėje. Arti 
107-tos ir S. VVestern. RE 3-1482.

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
YVITH COVERS AND HANDIjES 

30 and 50 gal. Free Delivery 
5757 S. Halsted & 5622 S. Racine 
Tel. 224-4362 • 434-1113

MISCELLANBOUS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Ir kitas kraštus.

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

DAŽYMAS IR 
DEKORAVIMAS

Vidau. Ir lauko darbai. 
ALGIMANTAS DIKINIS

Tel. 735-7838.
neis w. eeth pi., chicago, m.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
10%, 30%, 30% pigiau mokėsite 
už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas
FRANK ZAPOLIS 

8208 įĄ VVest 95 Street,
Chicago 42, Illinois 

Tel. GA 4-8054 ir GR 0-4339
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

'llllllllllllllllllllllllllllllllllli:i|||||||||||||l

A. ABALL ROOFING
Prarta prie* 50 metu

STOGU DENGIMAS IR RINOS

Mes taisom, dažom rinas, nuteka
muosius vamzdžius ir tštepam smala 
vidų ilgesniam naudojimui; naujos 
rinos Įtaisomos iš nerūdijančio me
talo, kurio nereikia dažyti. Plokščių 
tr ĮSkeltų stogų taisymas, perdažy- 
rnaa, smatinlmas ar naujai uždengi
mas. Kaminai lr “smokestack” per
taisomi—‘’tuckpolnted’’ Mes atliekam 
lauko dažymo. mūro . užtaisymo— 
tuckpolnting ir oemento darbus.

Pilnai apsidraudę Darbas garan
tuotas. Nemokamas Įkainavimas. Ati
darą visą laiką.
Skambinkite LA 1-0047 — RO 1-8778
llllllllllllllllllllllll......Illllllllllllllllllllll

jiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiitiimimiiiiiiiiiiimm

DĖMESIO
Jeigu jums reikia 

GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į “Draugą", kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, 
greitai ir prieinama kaina.

DRAUGAS 
4545 VV. 63 St., Chicago, HI. 60629
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

REAL ESTATE

CICERO. 5 kamb. gražus bunga- 
low. 1 bl. nuo Cermak ir VVestern 
Electric. Pilnai sumodernizuotas, 
mokesčiai tik $108, 3 mieg., ga
ražas. Įvertinimui, apžiūrėkit. Kai
na $16,900; įmokėti $2,500. SVO
BODA, 6013 Cermak Rd., Cicero. 
OLympic 2-6710 ar Bishop 2-2162.

Mes esam labai laimingi ir dė
kingi Mr. Svoboda, 3739 VV. 26th 
St., Cieeroje—6013 Cermak Road 
už gerą namą, kurį mes pirkom 
ir už gerą finansavimą. Galima jį 
rekomenduoti kaip pajėgų ir są
žiningą pardavėją kiekvienam.

Mr. ir Mrs. M Ontiveros 
2351 So. Avers Avenue

127-ta ir HALSTED STR.
3-jų mieg. kambarių mūr. “ranch” 
namas. Sandėliukas, kieto medžio 
grindys, kilimai, užuolaidos ir 
daug priedų. Arti krautuvių, susi- 
s’ekimo, bažnyčių ir mokyklų. Kai
na $15,900.

McKittrick Real Estate
Telef. RE 7-1551

GALIMYBE NEPAPRASTOM PA 
JAMOM. ARTI NAUJO UNIVER
SITETO RAJONO. 3 po 5 kamb. 
ir 17 po 1 kamb. Karštu vand. aly
va apšild. Alum. žiem. langai ir 
sieteliai. Nauji porčiai. Modern. 
plytelių virtuvė ir vonia. Pušinių 
lentų “panelling”. Puikiam stovy. 
Įskaitoma ir visi įrengimai. Apžiū
rėkite šiandien. Tik $25,000. VVest 
Side. REALTOR SVOBODA, 3739 
VV. 26th St., Tel. LA 1-7038.

Jei turi $2,000 įmokėti, arba pa
našią garantiją, pirksi 7% buto na
mą, mokėsi morgičiu $80. Jis duos 
pragyvenimą ir nupirksi namą. Tel. 
vakarais SE 3-3649, FR 6-1481.

LIETVIŲ APYLINKĖJE — arti 
50th ir 16th St. Gera pajamų nuo
savybė, 3x4 kamb. Gazu apšild. 
— mokesčiai tik $143, pajamų 
$220 per. mėn. $19,900. SVOBO
DA, 6013 Cermak Rd., Cicero. Tel. 
OLympic 2-6710 ar Bishop 2-2162.

6 kamb. mūr. bungalow, plius 1 
kamb. pastogėje ir 2 kamb. rūsy. 
Gazu karštu vand. apšild. Gara
žas. Arti 58-os ir S. Campbell. Tel. 
434-7485.

Del žmonos mirties ir mano senat
vės esu priveistas skubiai parduoti 
gerą vasarvietę. Yra 21 pastatas; 16 
gyv. namas, restoranas, šokių sale, 
“cottages”, 7 kumb. hotel, <1 kumb. 
daržine ir 39 akrai žemės.

Parduosiu arba mainysiu į nuosa
vybę Chicagoje. Įmokėti $15,0(10, li
kusiai sumai duosiu morgičiu.

Itt. 3, l$ox 214, Bass Lake Knnx, 
Indiana, l’aradise Rosort, telefonas 
Riko, Indiana, 772-2358.

PROGOS — OPPORTUNITIES

PALIKIMAS
Didelė vasarvietė prie Michigan ež
ero. Restoranas ir 60 kambarių su 
baldais ir visa's įrengimais. Gali
ma gyventi žiemą. Visa kaina tik 
$35,000, arba pasiūlymas. Be to 
savininkas duos paskolą. Skambin
kite —- FRANK, VVA 5-6015.

PARDUODAMAS GERAS LIE
TUVIŠKAS RESTORANAS
Nebrangiai. Yra ir butas. 
Savininkas. VI 7-8179

GELEŽIES IR DAŽŲ 
KRAUTUVĖ

parduodama Marąuette pko. ra
jone. Įsteigta prieš 18 m. Puiki 
proga budriam žmogui. Švarios 
prekės. Sekmad. uždara. Šalia di
delės maisto krautuvės. Nuoma 
$200, arba galima pirkti su namu. 
2612 VV. 71st St.

TAVERNA - RESTORANAS su vi- 
sa’s įrengimais. 60 ir S. Western. 
$18,500 arba pasiūlymas. Savinin
kas duos paskolą. Skambinkite — 
FRANK, VVA 5-6015.

Remkite “Draugę”

Perskaitę “Draugą", duo
kite jj kitiems pasiskaityti

CONTRACTORS

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KlTOKl PASTATAUI

J 2501 VVest 69th Street J HE 4-7482 436-5151

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso Ir namų telefonas: 
PRospeet 8-2013 

7203 S. VVestern Avė. 
Chicago, Illinois. 60636

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr air conditioning į 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greit ir sąži
ningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. VVestern, Chicago 9, III.

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

Vieninteliai 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

REAL ESTATE

Corae North of the Tension Zone... 
To Central VVisconsin.

3% hours from Chicago on I 90-94. 
Write For Free Listlngs: Homes-
Businesses-Farms-Lake Properties.

Send Coupon Now!

Name

Street

City ............................ State ..................

Robert Dippen, Real Estate 
Gail Theatre Bldg. 
Mauston, VVisconsin

Marąuette parke 2 sklypai (lotai) 
po 25 p., vienas šalia kito. Savi
ninkas. 778-2858.

Gera proga. Skubiai parduoda
mas 6 butų mūr. namas, gerai iš
laikytas, stiprus, lietuvių koloni
joj. Pajamų į metus $4,200. Iš
laidos mažos. Šildymai atskiri. — 
Kaina tik $23,800. Tel. 254-5219.

Arti Chicagos • parduod. 7 kamb. 
namas. Porčius, 2 maš. garažas, 
2% akrų žemės, sodas. 257-5551.

Parduodamas ar išnuomuojamas 
namas 5% kambarių. Yra virimo 
krosnis. Telef. HE 4-6436.

Brighton Parke, savininkas, medi
nis, 2-4-—5, cementinis pamatas, 
gazu kūrenamas. Mėnesinės paja
mos $150. Garažas 2 autom. Kai
na $12,800. Vakarais 254-3832.

KONTRAKTORIUI arba NAGIN
GAM ŽMOGUI

Visi pasiūlymai bus svarstomi. 
2542 ir 254-1 VVest 59th Street 
2-jų aukštų mūrinis namas — 2 
krautuvės ir 2 butai.

McKittrick Real Estate
Telef. RE 7-1551

Savininkas parduoda 5 kambarių 
Georgian stiliaus apstatytą namą, 
arti Marąuette Pko. Iškelti vamz
džiai; daug priedų. Prašo $20,000.

Telef. — PR 6-3558

TIKRAS BARGENAS. 2 butai. 5 
ir 5 kamb. Naujas “plumbing” ir 
nauji 220 V. laidai, nauji laiptai. 
Gazu apšild. Apyl. 26 ir Troy St. 
Pilna kaina $9,900. Sav. pąrduoda 
nebrangiai. Pasiteiraukite pas mus 
apie finansavimą. SVOBODA, 3739 
W. 26tli Street, Tel. LA 1-7038.

(13 ir VVestern apyl. Biznis ir 3 bu
tai. Geras mūras, nauja elektra. Pirk
aite nebrangiai.

li ir 7 kamb. mūr. Naujas šildy
mas. Ąžuolo spintelės, koklių ply
telės. Prie Maria High. $27,800.

Tik puse bloko nuo parko. 3 butų 
mūras, alum. langai, garažas. Kaina 
tik $28,200.

Į vakarus nito M. p-ko Ultra mo
dernus 3-jų miegamųjų. Tik 5 m. 
niūras. Garažas, 30 p. sklypas ir 
daug priedų. Tik $21,500.

| vakarus nuo Damen. 6 katuli, 
ultra modernus. 12 metų mūr. 2 vo
nios, centrai vėsinimas, puikiai įreng
tas rūsys, 2 maš. mūr. garažas. Įva
žiavimas iš gatvės, 50 p. sklypas. 
Kaina $22,500.

05-os ir Francisco apyl. tvirto mū
ro 6 kamb. bungalow. Naujas karš
tu vandeniu šild. Nauja elektra, 
alum. langai. Tik $17,900.

Kas nori gyventi užmiesy ant pla
taus sklypo? 6 kamb. 10 metų mūro 
rezidencija. Prijungtas garažas, 2 
vonios, židinys, ir kiti priedai. Kai
na $21,500.

Pirmą kartą skelbiamas. Apynau- 
Jls namas (expandable), mūr. 2 a. 
garažas, šoninis Įvažiavimas, daug 
priedų, M. p. Pirksit nebrangiai.

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

Mūr. bung. 6 kamb. 3 mieg., skie
pas, pastogė, garažas, karštu vande
niu, gazu šildymas, Brighton Parke. 
Nebrangus.

Mūr. 3 butai po 6 kamb., kiek
vienas butas atskirai šildomas, geri 
aluminijaus langai, didelis sklebas, 
geros pajamos ir puikus butas savi
ninkui, skubame parduoti, laukiame 
pasiūlymo. Brighton Parke.

Būr. 4 butai, dvi dirbtuvės ir ta
verna 6 5 & Western, geras invest-
mentas. Pirkti ar mainais į mažą 
namuką.

Mūr. L0 butų po 3% kamb. kiek

SIMAITIS REALTY Si INSURANCE 

2737 West 43rd Street Tel. CL 4-2390

Palikimas. Pigus. 2 butų med. 45 
p. lotas. Naujas gazu šildymas. 64 ir 
Pulaski. $17,060.

Chicagoje mielam Bright. pk., šva
rus 12 apart, mūr., plat. lotas, nauj. 
gazo šildym., virš $12,000 nuomos, 
kaina — 6 kart nuoma.

Ir vėl... Bright. p-ke, biznio mūr. 
erdvus butas, modern frontas, 47-ta 
ir California, apie $14,000.

Žiūrėkite 4 būt. mūr.; 6 tr 4 kamb. 
butai, apie $6,000 nuomos. $45,000.

Biznio lotas, apie 30 pėd. Marąuette 
Pk., 2654 W. 69 St. Yra garažas.

Prašome pas mus teirautis dėl

K. VALDIS REAL ESTATE
2458 West 69th Street, RE 7 7200 ar RE 7-8584

2—<1 med. po 3 mieg. Naujos vo- 
alos. spintelės, tr sidings. Pilnas rū
sys. Centr. šild. 2 maš. gar. žemi 
taksai. Kaina tik $15,400. Vieta — 
Brighton pk.

.3—4 lr 1—6 puikus mūras Brigh
ton pk. Pilnai modernizuotas. Nau- 
|as Centr. šild. gazu. 2 maš. mūr. 
gar. Geros pajamos. Prašo $28,600.

Luxus 5 metų mūr. rezidencija 
Gage pk. dideli kamb., daug Jvalr. 
priedų, garažas. Reikia pamatyti.

ŠIMKUS Real Estate — Notary Public
4259 S. Maplevvood Avė., Tel. CL 4-7450 arba YA 7-2046

Mūr. 7 kamb. ir butas rūsy, garaž. 
30 p. lotas, 16,500,

Med. 4 būt. M. p., mažas įmok., 
bargenas už $17,800.

Mfir. 2x5, šalia mūsų įstaigos, ga
raž., tik $27,500.

Med., 3 būt. ir 2 tušti lotai, sku
biai, už viską $19,000.

Mūr., 5 būt., priešais M. p. naujas 
šildym., $44,000.

Mūr. 3 mieg., šalia mūsų įstaigos, 
garaž., tik $17,500.

A. KAIRYS REAL ESTATE 
2501 W. 69th Street, Tel. HE 6-5151

PATARNAUJU NAMŲ PIRKIME 
IR PARDAVIME. 

BOOKKEEPING NOTARIJATAS 
CAR LICENSES. INCOME TAK

A. KATILIUS R. L
2456 W. 69th St RE 7-8399

Prie 71-os lr VVestern medinis, 6 lr 
5 kamb. butai. Geras namas. Tik 
$16,500.

Marąuette Parke. Mūro 4 butai, 
geras investavimui. Nebrangus. Ma
žas įmokėjimas. $36,900.

Brighton Parke. 3 vienetų namas. 
Atskiri šildymai. Skubiai parduoda
mas. $13,500.

VAINA REALTY
2617 W. 71st St. RE 7-9515

PLATUS PASIRINKIMAS 
NAMŲ PIRKIMUI 

BUTŲ NUOM. — INCOME TAX

Apdraudę Agentūra
Patarnauja visais draudimo reikalais

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė.. PR 8-2233

Skelbkitės “Drauge”

2 butų mūr. 2 auto garažas, 
2 atskiros gazo šildymo sistemos. 
Bargenas už $28,500.

CICERO. $17,900. 5 kamb. mūr. 
būngalovv. Apyl. 16th ir Austin. 
Pilnas rūsys ir pastogė. Gazu ap
šildomas. 'Tuoj pat galite užimti. 

Telef. — BI 2-2162

4936 Wc»t 15th Street Cicero 50, Illinois Office; OL 6-2233

CICERO PARKHOLME

Ant didelio sklypo tik 3 metų labai 
modernus 19 apartmentų mūras. 
Kaina tik 6 H karto metinių paja
mų.

Netoli M. pko, mokyklos, 1K a. 
modernizuotas namas. Savininkui 5 
kamb. ir $75 pajamų. Kaina $21,500.

Našlė skubiai parduoda apynaujj 
pajamų namą — krautuvė ir 2 dide
li butai. M. p. Pirksit nebrangiai, 
v 3 po 8 kamb. de luxe, ultramodern. 
M. pko gražiausioj vietoj, 2-Jų metų 
mūras, 2 a. šoninis Įvažiavimas. Tei
raukitės.

5 miegamųjų mūras. Plytelių vo
nia ir virtuvė. Kilimai. 2 auto. ga
ražas. Netoli mūsų įstaigos. $18,000.

2x5 kamb. mflr,, 80 p. sklypas, 2 
a naujas garažas. Labai geroje vie
toje. M. pke. Tik $28,000.

Ant 40 p. sklypo 5 S kamb., tik 
kelių metų mūras, dideli gražūs 
kamb., kilimai, į pietus nuo M. pke. 
Nebrangiai už $22.000.

4 butų mūras. Nauja šiluma, mflr. 
garažas, netoli parko, M. pke. Tik 
$44,000.

14 butų. Z aukštų mūras, geros 
pajamos. Savininkas duoda paskolą.
M. pke. 86,000.

Prie pat parko 2x5 K kamb. Tik 
10 metų. 2 atskirt šildymai, alum. 
langai, 2 a. garažas. M. pke. Tik 
$•9,000.

vienas, Marąuette Parko rajone, virš 
12.000 pajamų, mažos išlaikymo iš
laidos.

Mažas namukas su maisto krautu
ve Brighton Parke. Pigiai pirksi, ge
rai gyvensi. Paskambink šiandien.

Kam fabrike? Maisto krautuvė, 
puikiai vedamas biznis, lietuviškoje 
aplinkoje, nebrangi nuomos sutar
tis, pirkti ar būti partneriu su ati
tinkamu įnešimu.

Turime visokio dydžio vieno buto, 
2 butų ir kitokių namų ir biznių, 
parūpiname visų rūšių draudimus, 
turime notaro teises.

2 aukšt. med., 3 būt. ir biznis, 50 
pėd. lotas, atskir. šildym., arti mūsų, 
$19,000.

3 būt. med., apie $2,000 nuomos, 
smagus pirkinys už $12.700.

7 m. 5Į4 kamb. mūr., 2 auto ga
raž. anum. langai, kilimai, vir. kros
nis. arti mūsų. $20,000.

2 būt. med. 6 ir 4 kamb., 2 auto 
garažas, namas kaip seklyčia. $21.000

Arti “Draugo”, 18 m., 5 kamb. gra
žus mūr., gazo šildym., {mokėti 
$2,000. Kaina 11,400.
visokių namų lr nejudomo turto.

Taverna — valgykla, geroj piet
vakarių miesto daly su mūr. namų. 
duodančiu $4,800 pajamų metams. 
Biznio pajamos $65,000. Viskas 
$37,000, Per tris metus pinigai 
grįžta.

Maisto krautuvė Brighton P. gerai 
veikiantis biznis per SO metų. med. 
6 kamb. namas lr 36 p. tuščias skl. 
greta. Reikia pamatyti.

Maisto - gėrimų didelė krautuvė 
Gage P. su inventorium ir prekėmis. 
Biznio apyvarta $200,000. Skam
bink.

Med. 3 geri butai ir maisto krau
tuvė. Marą. pk., tik $19,900.

Mūr. pajamų namas Marą. Pk. 
$12,000 metams, kaina $74,000.

Mūr. 2x«, M. p. 2 šildymuai, 30 p. 
lotas. $25,900.

Med. 2x4, prie 44 ir Mozart Mo
dernizuotas. Baregnas už $14.900.

Med. iįį a. (4 ir 4), rūsys, graži 
M. p. vteta. Tik $12.900.

Mūr. 5 kamu. rezidencija, M. p. 
Garažas, 40 p. lotas. $16,800.

DIDŽIAUSIAS IB GERIAUSIAS 
NAMŲ IR BIZNIŲ PASIRINKI

MAS • APDRAUDA 
• NOTARIJATAS

LEONAS REAL ESTATE
27S5 W. 71«t St VVAIbrook 5-6015

9 metų, 3 mieg. mūr. bungaloiv 
prie 50-tos ir Mapleivood. Platus 
sklypas; savininkas priverstas 
parduoti. Tik $17,500.

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

Cicero - Parkholme mūrinis na
mas — 2 po 5 kamb. su geriau
siais įrengimais ir apšildymu, tik 
$23,000.

LINARTAS REALTY
1437 S. 49 Av., Cicero 652-4343

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų Rai
nos visiems praeinamos.

Rasldonco OL 2-»90f

NAUJAS MŪRINIS
2 butai po 3 mieg., spalvotos vo
nios, plytelėm išklotas rūsys, karš
to vandens - gazo šilima. Tuoj pat 
galima užimti.



nugalime olimpinę
RINKTINĘ

Su krepšininkais per Australiją (19) 

-JONAS ŠO LICNAS 
Mūsų specialus korespondentas

Neįtikėtina, bet tiesa. Tai ne 
sapnas, ne svajonė. Tai įvykęs 
faktas. Težino visas pasaulis, 
kad Lietuva tebėra krepšinio 
galiūnas. Mūsų rinktinė rugpiū 
čio 1 dieną Adelaidėje nugalėjo 
Australijos Olimpinę rinktinę 
93:88 (46:38J.

Neverta nė sakyti, nes mes 
tai visi žinome, kad šis laimė
jimas apvainikavo mūsų krep
šininkų viešnagę Australijoje. 
Dar ir dabar Australai negali 
tikėti, kad mūsiškiai laimėjo. 
Žinoma, dėl to mūsų diplomati
niai santykiai nenutruks, nes... 
mes jų neturime. Jei turėtume

’ — kita kalba būtų.
Prieš grožį — nieko nepadarysi

Truputį pakeiskime aną po
sakį apie laimėjimą jėga. šis 
mūsų laimėjimas dar kartą aus 
tralams parodė, kad brutalia jė 
ga krepšinio aikštėje laimėjimo 
pasiekti neįmanoma. Reikia gro 
žio ir daug mokslo. Gi priešinin 
kas prieš rinktinę išstatė jėgą ir 
žiauriai nukentėjo.

Jau pačioje rungtynių pra
džioje australai pradeda vartoti 
jėgą. Jie be jokio mandagumo 
pradeda mūsų “mažutėlius” 
stumdyti, šįkart abu teisėjai 
budrūs. Tiek mūsiškis dr. Gaš
ka, tiek australas G. Love (gee, 
what a name!) rodos akimis 
nusikaltėlį suvalgys. Jie mėto 
žaibus, švilpina švilpukus, kaip

1 visi Lietuvos piemenys per Sek
mines. Ir kyla dangun austra
lų rankos, signalizuodamos, kad 
štai čia, prieš lietuvišką krep
šinio meną, buvo nusikalsta. Tik 
pamanykit, australai pirmame 
puslaikyje nusikalto net 19 kar 
tų, o mūsiškiai — tik 6. Štai 
kur slypi mūsų laimėjimo prie
žastis. Nevisai, bet beveik.

Priešininko noras nustumdy
ti mūsiškius nepasisekė. Jau 
penkioliktoje žaidimo minutėje 
dėl penkių baudų aikštę aplei
džia komandos kapitonas John 
Heard. Džiaugiasi žaidikai, rė
kia lietuviai žiūrovai.

Šįkart mūsų komandos vado
vas istorinę kovą pradeda su 
Adzima, Šilingu ir Varnu puo
lime, o Čekauskas ir Sedlickas 
— gynime. Pirmieji du mūsiš
kių antpuoliai baigiasi nesėk
mingai. Užtat priešininkui ge
ra proga pelnyti du brangius 
metimus. Taip ir padaro. Jau 
4:0 Australijos naudai. Tačiau 
mūsų “mažutėliai” nesnaudžia. 
Šilingas gerą Čekausko pasuo-

Momentas iš rungtynių prieš Pietų Australiją. Po krepšiu mūsiškiai. 
Iš kairės Jesevičius, Čekauskas (dalinai už Varno), Varnas. Dešinėje 
australų Ahmatt ir toliau latvis M. Dancis. Nuotr. A. Fišerio

tę išnaudoja ir jau 4:2.
Po keleto nesėkmingų ant

puolių priešininkas nusikalsta 
prieš Sedlicką ir pastarasis pa
sekmę išlygina. Bet prasmun
ka nuostabusis Australijos neg 
riukas Ahmatt ir iš kairio kam
po ženklina 6:4. Tačiau nuo čia 
prasideda Australijos vargai. Ir 
kur neprasidės, jei mūsiškiai tu 
ri čekauską. Daug kam vargas 
yra žaisti prieš “Frankį”, bet 
australai dar “neišfigerino”, ką 
iš viso su juo daryti. Žinoma, 
jie neretai čekauską tiesiog bru 
taliai partiesia. Bet Praniukas 
atsikelia, nusišypso, įmeta dvi 
baudas ir žaidimas vyksta to
liau. Tai jau tokia istorija. Ge
rai, kad ji tokia, nes be Čekaus 
ko, mano nuomone, daug ma
žiau galėtumėm savo rinktinės 
laimėjimais pasigirti.

Kad ir dabar. Čekauskas svie 
džia iš toli ir vėl pasekmė 6:6.

Veltui australų stumdymasis. 
Mūsų didieji medžiotojai: Var
nas ir Čekauskas kiša taškus 
nė vardo nepasiklausdami. Gy
nimui vadovauja mūsų titna
gas. Jis kaip Gibraltaras. A- 
teis priešininkas, mes, norės 
kartoti iš po lentos. Kur tau. 
Tik iškils rankutė ir kamuolys 
jau pas jį. Kaip kengūra įside
da jis kamuolį sterblėn. Tai Ad
zima. Nuostabusis mūsų gyni- 
kas, kuris nekartą priešininkų 
puolimą sudirbo į skudurus. Ži
noma, nesnaudžia nei Modesta- 
vičius, Šilingas bei kiti ilgesnie
ji. Tai mūsų gynimo stiprybė. 
Šią stiprybę pripažįsta mums 
visa Australija, o dėl jos ver
kia visi priešininkai.

Sužeidžiamas Sedlickas
Nelaimė. Didelė. Minėjom, 

kad autralai kovoja kietai. Jie 
neretai bando paimti kamuolį 
iš mūsiškių, tačiau -dar dažniau 
nori išimti mūsų žaidiką iš apy
vartos. Taip nutiko ir dabar. 
Likus žaisti 12-kai minučių po 
priešininko lenta Sedlicką žiau
riai stumia latvis Dancis. Nete
kęs pusiausvyros Sedlickas kren 
ta. Ant jo užmaukšlina dribla 
Dancis lr matomai smarkiai už
mina ant mūsiškio kojos. Sed
lickas raitosi iš skausmo. Pir
mosios pagalbos sanitarai jį iš
neša. ’ Vėliau konstatuojama, 
kad Sedlickui yra sužeistas ko
jos muskulas it daugiau Sedlic
ko Australijos sporto aikštėse 
nebematysime. Tai antras skau 
dus susižeidimas. Dabar ant len

tynos jau padėti Jesevičius ir 
Sedlickas. Skaudu.

Ir be darbščiojo Sedlicko mū 
siškiai dirba nuoširdžiai, kietai. 
Bazėnas gelbsti gynime Čekaus 
kui ir rinktinė valdo abi lentas. 
Nors priešininkas ir kovoja kie
tai, tačiau mūsiškiai nepasiduo
da ir pirmąjį kėlinį ištempia 
46:38. Šitokia persvara atsi
rado tik paskutinėje minutėje, 
kada priešininkas pasimetė dėl 
mūsiškių nepaprasto spaudimo. 
Rinktinei neatleidžiant dengimo 
po visą aikštę australai pada
ro kelias pasuotes tiesiog mū
siškiams į rankas ir taip rink
tinė pelno brangius taškus.

šveicariškas laikrodis
Nevienas lietuvių simpatikas 

mūsų rinktinės žaidimą yra pa
vadinęs šveicarišku laikrodžiu. 
Girdi, mūsiškiai viską daro kaip 
geras laikrodis, puiki mašina. 
Gal būt tai yra ir perdėtas pa
sakymas, tačiau dažnai rinktinė 
tikrai gerai atrodo ir dirba pre 
ciziškai. Kas svarbiausiai tai nė 
vienas žaidikas nepameta gal
vos. Net ir momentuose, kada 
priešininko spaudimas rodos su 
gniuždys viską, mūsų vyrai iš
lieka šalti. Ir tai liudija apie 
vieneto gerumą, savimi pasitikę 
jimą.

Ir gerai, kad priešininkas pa 
simetė pirmojo kėlinio gale. Ge
rai? Daug daugiau. Tai mūsų 
laimė ir išsigelbėjimas.

Dėl dviejų žaidikų susižeidi- 
mo ir kitų išsifaulavimo, prie
šininkas antrąjį kėlinį laimėjo 
50:47. Tačiau užkaltasis kapita
las pirmoje žaidimo pusėje at
nešė mūsų rinktinei istorinį lai
mėjimą.

Antrą kėlinį pradedame su 
Adzima, Šilingu, Varnu, Motie
jūnu ir Čekausku. Greit Adzi
ma pakartoja iš po lentos ir 
įsigyjame dešimties taškų per
svarą. Australiečiai sušvelnėja, 
nes keletas jų jau turi po ket
vertą baudų. Mūsiškiai neatlei
džia ir išlaiko 8-10 taškų per
svarą per visą antrąjį puslai- 
kį. Kai gerieji priešininko žaidi
kai : Ahmatt ar aršusis latvis 
Dancis apleidžia dėl baudų aik
štę, atrodo, jog mums laimėji
mas užtikrintas. Taip ir nu
tiko, tačiau dar daug neramių 
momentų teko pergyventi. Mat 
antrame kėlinyje ir mūsiškiai 
pradėjo daugia naudoti kūną ir 
dažnai pelnė bereikalingas bau
das.

Karšta pabaiga
Susitikimas su australų olim 

pine rinktine buvo karštas. Ir 
geriausiems apleidus aikštę dėl 
baudų, priešininkas nepasiduo
da. Dabar visą naštą neša aus
tralų didieji: latvis Dancis,
vengras Hody ir čia gimęs Rad- 
well. Visa laimė, kad pabaigoje 
ypatingai gerai žaidė Varnas ir 
patikimasis Čekauskas. Vis dėl
to, paskutinės trys minutės vir
to valandomis. Rodės, kad jos 
į amžinybę ištįso. Ir laikas dar 
daugiau prailgo, kai dėl baudų 
aikštę apleido Šilingas ir Adzi
ma, o kiek vėliau ir Modestavi- 
čius.

Minutei likus mes turime dar 
91:88. Priešininkas spaudžia. 
Čekauskas užgultas dviejų prie
šininkų nebeturi kam išpasuoti. 
Su savim jis derybų, tačiau, ne
veda. Žingsnis atgal ir tolimas 
metimas, švirkšt ir yra 93:88. 
Sudiev, Australija. Bye, bye o- 
limpine rinktine. Australai spau 
džia. Bet tai mirtinai sužeisto 
riksmas. Riksmas ? Kalbant apie 
riksmą, reikėjo paklausyti mū
sų lietuviškų žiūrovų šauksmo. 
Perpildyta salė dar negirdėjo 
tokios balso galybės.

Nuskambėjus rungtynių pa
baigą skelbiančiam švilpukui, 
pasipila sveikintojai. Ir vėl dau
gumos akyse ašaros. Ne vienas 
prarado balsą. Dabar tik mo
suoja rankomis ir su ašaromis 
akyse nori pasakyti, kad mūsų 
rinktinė įvykdė stebuklą. Taip. 
Tai tvirtina visi vietos lietu
viai. Jie rinktinę tiesiog dievi
na, nes juos mūsų rinktinė vėl 
padarė lygiais, o gal net dides
niais, už australiečius.

Daugel kartų dar prisiminsi
me apie šį laimėjimą. Vėliau pa 
pasakosime savo pergyvenimus 
ir įspūdžius. Tokia smulki nuo

Mūsų rinktinės sutikimas Adelaidės aerodrome. Nuotr. A. Fišerio

ĮSPŪDŽIAI IR NUOTYKIAI 

WASHINGTONE
P. INDREIKA

DRAUGAS, šeštadienis, 1964 m. rugpiūčio 8 d.

(Tęsinys)
Kalba senatorius Paul. Doug

las sveikindamas lietuvių kon
greso atstovus kartu perduoda
mas savo ir valdžios linkėjimus 
ir ragindamas nepavargti kovo
je su komunizmu. Amerikos vi
suomenė vis plačiau ir gyviau 
atjaučia pavergtų tautų likimą, 
tačiau jis dar nėra visuotinis, 
kad lemtų Amerikos politiką. 
Skatina įtempti jėgas, kad ga
lėtume daugiau išgauti iš mūsų 
vyriausybės, nors kartais sti
priau pasisakoma, bet žodžių ne 
seka darbai. Amerika gyvena 
laisvės ir gerbūvio nuotaikomis, 
to aš linkėčiau ir jūsų kraštui, 
— baigė P. Douglas.

Po jo paima žodį Ray J. Mad- 
den, kuris netrumpoje kalboje 
peržvelgia komunizmo žiauru
mus ir jo nusikalstamąjį darbą 
prieš visą žmoniją. Pavergtų 
tautų kovą už laisvę; garibingon 
vieton įrikuodaamas net Lietu
vos partizanų kovas. Dėl Ame
rikos vedamos politikos jis ap
gailestavo, kad nuo Jaltos ir 
Potsdamo laikų mes niekur ne
laimėjome, bet geriau juoktis 
paskutiniam ir Amerika turi 
kantrybės palaukti. Jo kalba 
pertraukiama nuolatiniais ran
kų plojimais. Pamini mūsų tau
tos istoriškus laimėjimus ir jos 
atsparumą kovoje su priešu. 
Jis sako, kad Lietuvos valsty
bės ribos jau siekė nuo jūros 
iki jūros, kada Amerika dar 
nebuvo’ žinoma. Jis džiaugiasi 
šiuo lietuvių kongresu Washing- 
tone ir skatina visus Į didįjį 
darbą: priminti laisvajam pa
sauliui, kad dar nevisos klaidos 
atitaisytos ir pareigos dar ne
atliktos! Vėl stiprus rankų plo
jimas. Pavergtų tautų atsto

monė: laimėjom, nes rinktinė 
buvo pasiryžusi laimėti. Iš
traukėm pergalę, nes... turėjo
me Čekauską ir Varną.

Rinktinei taškus pelnė: Če
kauskas 30, Varnas 22, Modes
ta višius 10, Šilingas 8, Adzi
ma 7, Bazėnas 6, Motiejūnas 4, 
Slomčinskas 4, Sedlickas 2.

PADĖKA
A. -j- A.

JONAS A ROCUS
Mūsų mylimas tėvas mirė 1964 m. liepos mėn. 4 d. 

ir buvo palaidotas liep. 8 d. Šv. Kazimiero kapinėse.
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam 

paskutinį patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.
Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams:, kleb. 

prel. I. Albavičiui ir visiems kunigams kurie atlaikė ge
dulingas pamaldas už jo sielą.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias 
už jo sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui 
gėlių bei pareiškė mums liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame vargonininkui Antanui Skriduliui ir var
gonininkų chorui už giedojimą. Dėkojame Šv. Vardo ir 
Šv. Antano draugijų nariams už maldas ir dalyvavimą 
laidotuvėse.

Dėkojame grabnešiams. Dėkojame visiems laidotuvė
se dalyvavusiems, kuriems atskirai neturime galimybės 
padėkoti.

Dėkojame laidotuvių direktoriams A. Petkui ir D. 
Petkui už malonų patarnavimą.

Visiems, visiems nuoširdus dėkui.
Sūnūs, marčios, dukterys, žentas, anūkai ir 

proanūkai.

A. -Į” A.

JONUI BALEISIUI mirus, 
jo šeimai ir giminėms reiškiame gilią užuo
jautą ir kartu liūdime.

Stanislovaičiai, Vaičekauskai, 
Jautokaitės

VITALIJĄ BALEIŠYTĘ,
mirus jos tėveliui — a. a. Jonui Balei- 
šiui, visu nuoširdumu užjaučia ir kartu

< i Šatrija”

vams ir jų draugams kalnai 
darbų, todėl jis linkįs nepalūž
ti po sunkia našta.

Baigęs savo žodį maloniai at
sisveikina ir pakilęs nuo stalo 
apleidžia salę. Kadangi mes ju
tome savo kaltę jį išprovokavę 
čia atvykti ir pasakyti kalbą, 
todėl staiga apsupome R. J. 
Madden, padėkodami už tartą 
žodį ir palydėdami iki viešbučio 
durų. Šis žestas ne tik paveikė 
kongr. R. J. Madden, bet buvo 
pastebėtas ir publikos.

Banketas buvo paįvairintas 
operos solisto J. Vaznelio gra
žiu dainavimu, palydint muz. 
Kučiūnui. J. Vaznelio dainavi
mas labai gražiai derinosi prie 
pakilios publikos. Solistas bu
vo karštais plojimais privers
tas vėl pasirodyti ir patenkin
damas publikos reikalavimą pa
dainavo ariją iš operos Sevili
jos kirpėjas. Banketas baigtas 
Alto pirmininko L. šimučio žo
džiu įr Lietuvos himnu.

(Bus daugiau)

A. -Į- A.
DR. JUOZO TREČIOKO

ketverių metų mirties sukaktį minint, šv. 
Mišios už jo sielą bus atnašautos Šv. Kry
žiaus parap. bažnyčioje šį sekmad., rug
pjūčio mėn. 9 dieną, 10 vai. ryto. 

Prašome pasimelsti už jo sielą.

Liūdinti ŠEIMA

A. f A. JONAS BALEIŠIS
Gyveno 5649 S. Paulina Street, Chicago, III.

MirS rugp. 6 d., 1964, 4 vai. ryto, sulaukęs 69 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Rokiškio apskr., Svėdasų parapijos, 

Čikų kaimo.
Amerikoje Išgyveno 15 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Amelija (Jucytė), duktė 

Vita, sūnus Alfonsas, brolio duktė Irena Alantas su šeima, švoger- 
ka Vanda Žolynas, jos vyras Petras, švogeris (Kanadoje) Aleksas 
Jucys su šeima, Lietuvoje liko sesuo Kazė Repšienė su šeima, bro
lis Augustinas Baleišis su šeima ir kiti giminės.

Kūnas pašarvotas John F. Eudelkio koplyčioje, 4605 S. Her- 
mitage Ave,

Laidotuvės Įvyks šeštad., rugp. 8 d. iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas Į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje Įvyks ge
dulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
Į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

gimines, draugus ir pažįstamus

Nuliūdę: žmona, duktė, sūnus lr kiti giminės.
Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis. Tel. YArds 7-1741.

A. A.
VVALTER GOODY

< Jl’CIS)

MirS rugp. 6 d., 1964, 2 vai. 
ryto Santa Pe Railroad Hospl- 
tal, Topeka, Kansas, sulaukęs 
72 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kė
dainių apskr.. Pačtonelio para
pijos, Pakardovos kaimo.

Amerikoje išgyveno 54 m.
Amerikoje išgyveno 5 4 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
pusbrolis Juozapas Jueis su šei
ma. pusbrolio duktė Josepliine 
Vinyard, jos vyras Frank Vin
yard ir kiti giminės, draugai ir 
pažjstami.

Kūnas pašarvotas P. J. Ridi
ko koplyčioje, 3354 S. Halsted 
St.

Laidotuvės Įvyks pirmad., 
rugp, 10 d. iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas į šv. Jur
gio parapijos bažnyčią, kurioje 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą.. Ro pamaldų bus 
bus nulydėtas Į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuliūdę; Pusbrolis ir kiti gi
minės.

___

DEŠIMTS METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A LE X* NU L L E R

Jau suėjo dešimt metų, kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą, kurio neteko- 
be 1954 m., rugpiūčio 13 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsi
me užmiršti. Lai Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą užprašytos šv. Mišios rugp. 9 d. 12:15 
vai. ryto Švč. P. M. Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje; 
rugpiūčio 12 d., su egzekvijomis, 7:30 v. r. švč. P. Ma
rijos Gimimo bažnyčioje; rugpiūčio 13 d. Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje, 56 St. ir Claremont Ave.; ir rugpiūčio 16 d., 
10 v. r. (Visų Šventų bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis 
pasimelsti už a. a. Alex Miller sielą.

Nuliūdę: Žmona Kazimiera Miller Dargįs, sūnūs 
Aleksandras Miller ir Juozapas Miller, duktė Kristina 
Bertulis ir jų šeimos.

KNYGOS JŪSŲ BIBLIOTEKAI
Jurgis Savickis: Žemė dega, raSytojo ir diplomato atsiminimai iš 

1939—1945 m., krušniausio ir tragiškiausio mūsų tėvynės ir 
Europos istorijoje. Apie 870 psl. dviejuose tomuose po $4.50

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

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, Chicago 29, Illinois

-------------------------------------- a-------------------------------<
J ........... - ..- .. ...... >

TOMO ŽIŪRAIČIO, O. P.,

ŽODIS IR GYVENIMAS
Religine! - tautinei rimčiai

“Gražiai, sugestyviai, įdomiai paradyta knyga” (Bern. Brazdžio
nis). “T. žiūraičio knyga yra nauja teologija, naujas žodis mo
derniam žmogui” (Dr. A. Baltinis). “Mums krenta į akis auto
riaus rašymo meistriškumas bei kūrybinis sintetiškumas: dai
niaus, išminčiaus ir karžygio . . . Linkėtina, kad Žodis ir Gyve
nimas būtų išverstas į anglų kalbą” (Prof. Dr. A. Ramūnas). 
“Vikriai parašyta knyga” (A. Rimydis). “Daugiau panašios ver
tės knyga!” (D. Penikas).

Knygai ivadą parašė Prof. Dr. A. Maceina.
Viršelis dail. V. K Jonyno.

Knyga gaunama "DRAUGO" Administracijoje: 4545 
W. 63rd St., Chicago 29, Illinois. Kaina tik $2.75.
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X Kun. dr. Pr. Manelis at
vyko j Chicagą trumpai vasaros 
poilsiui ir apsistojo pas prel. 
Ign. Albavičių, Cicero, III.

X Stud. Leonas Mačiulis guli 
Šv. Kryžiaus ligoninėje po sėk
mingos operacijos 506 kamb.

X Pagerbė dr. Steponą Biežj. 
Prieš septynioliką metų ką tik 
atvykusi naujakurių šeima šau
kėsi dr. Biežio mediciniškos pa
galbos. Daktaras neėmė jokio 
atlyginimo, sakydamas: “Jūs 
esat naujakuriai, nieko neturi
te, kurkitės, o man nei rankos, 
nei kojos nenutirps, kad aš atei 
nu jums pagalbėti”. Tačiau toji 
Šeima daktaro geros širdies ne
užmiršo: aną vakarą pasikvietė 
vaišėms ir įteikė prasmingą lie
tuvišką dovanėlę, o poniai rožių 
bukietą. Pagerbime taip pat da
lyvavo kun. dr. Urbonas, dr. 
Vincentas Paliokas su žmona, 
inž. Donatas su šeima ir k.

X Voldemaras Korsts, Chica
go, III,, suorganizavo laibai sti
prų Rezoliucijoms Remti komi
teto latvių vienetą Chicagoje.

X Šv. Petro lr Povilo para
pijos auksinis jubiliejus šven
čiamas šiemet. Rugpiūčio 30 d. 
įvykstančiose iškilmėse daly
vaus ir kard. Meyer. Parapijos 
klebonas yra kun. St. Petraus
kas.

X Kelių tūkstančių lietuvių, 
kaip ir kasmet, ryt laukiama 
“Draugo” gegužinėje, kuri įvyk 
sta Slovak darže, ten pat, kur 
ir pernai.

X Chicago Daily News dien
raštis straipsneliu prisiminė, 
kad šiuo metu vyksta Lietuvos 
vyčių seimas ir kad vyčiai šie
met švenčia auksinį jubiliejų.

X Vladas Konstantinavičius 
po apdegimo guli šv. Kryžiaus 
ligoninėje, 556 kamb.

X Rež. Juozas Kaributas at
siuntė ilgesnį laišką iš Havajų, 
kuriame aprašo savo įspūdžius. 
Džiaugiasi gamta, jūra ir sau
lėlydžiais. Laiške režisorius ra
šo: “Turistų net jų daug. Čia 
niekas neskubą. Ir kur jiems 
skubėti, kai čia poilsiui jie su
važiavę. 'Vietiniai irgi tempo ne
žino. šilto klimato žmonės. Vie
tiniai pasakoja, kad čia niekas 
nuo širdies priepuolio nemirš
ta”. Pastebėtina, kad Havajuo
se lankosi ir daugiau lietuvių, 
yieno jų atsiminimus spausdina
me “Draugo" kultūriniame prie
de.

X 1961 metų OLDSMOBILE
“98”, Air conditioned. Full po- 
wer, 4 durų H.T., labai gerame 
stovyje. Nebrangiai. Tel. 925- 
5121. (sk.)

X Aukščiausios kokybės ita
liškų ir vokiškų pianų, o taip 
pat ir vartotų, rasite lietuvių 
pianų krautuvėje, 6134 West 
Roosevelt Rd. Krautuvė atdara: 
Ketv.: 1-9 v, Penkt., šešt. ir 
Sekm. 1-5 vai. p.p. (sk.)

X GINTARO vasarvietėj jū
sų laukia nerūpestingos ir ma
lonios vasaros atostogos. At
vykite ir pasidžiaukite jomis. 
Dėl informacijų ir rezervacijų 
prašom kreiptis A. Karaitis, P. 
O. 74, Union Pier, Mich., tel. 
Lake Side 8155. (sk.)

X Lietuvių advokatų s-ga 
rugpiūčio 4 d. suruošė golfo 
rungtynes Silver Golf aikštėje. 
Dalyvių buvo apie 300. Kiek
vienas dalyvis buvo apdovano
tas. Rungtynes laimėjo adv. 
Darvin P. Kai ir jo pusbrolis 
dr. George Bložis; trofėjų lai
mėjo Kai, o Bložis gavo dova
ną. Po rungtynių buvo skani 
vakarienė, kurioje be lietuvių 
advokatų buvo nemaža versli
ninkų, būtent, J. Pakel, F. Phi
lips, J. Masse, Balzekai, Sr. ir 
Jr. su žmonomis, J. Mackevi
čius, Sr., ir kt.

X Pensininkas atst. pulk. 
Įeit. Zenonas Baltrušauskas,
gyv. 4437 S. Fairfield avė., da
bar guli St. Mary’s ligoninėje, 
Rhinelander, Wisc., po ištiktos 
nelaimės beatostogaujant. Jam 
reikalinga kelių kvortų kraujo. 
Kiekvienam galinčiam duoti 
kraujo širdingas lietuviškas 
ačiū. Dėl informacijų prašome 
skambinti VI 7-0616.

X Dr. Jono šalnos rezidenci
joje, Gracelake, III., apie 70 my
lių nuo Chicagos, rugpiūčio 2 d. 
įvyko didelė Vilniaus Krašto 
lietuvių dr-jos gegužinė, daly
vaujant apie 50 svečių.

X Genovaitės Atkočaitytės ir 
Vytauto Vitkaus jungtuvių už
sakai skelbiami Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčioje.

Taip atrodė pirmieji Lietuvos Vy
čių kuopų Chicagoj organizatoriai 
ir veikėjai prieš 50 metų. Iš kai
rės: komp. Aleksandras J. Aleksis, 
red. Leornardas šimutis ir red. 
Matas Zujus, Dabar visi yra šios 
organizacijos garbės nariai.

X Union Pier, Mich., Laucių 
viloje “Bakūžė” nuo rugp. 16 d. 
išnuomojamas 2 ar 4 miegamų 
butas. Tinka dviem šeimom. Tei
rautis Chicagoje tel. FR 6-2664, 
o šešt. ir sekm. “Bakūžėje”, 
Greenwood Avė., Union Pier.

(sk.)
X Amerikos lietuvių krepši

nio rinktinės sutikimas - vaka
rienė įvyks š. m. rugpiūčio mėn. 
14 d. 7 vai. 30 min. vakaro 
Sharkos restorane.

Norintieji sutikime dalyvauti 
prašomi skambinti PR 6-8943. 
Kaina 5 dol. asmeniui. Sutikimą 
ruošia L. B. Chicagos apygar
dos valdyba. B. Nainys

(Pr.)
X Jei norit geriausio nešio

jamo FM radijo, pasiklausykit 
Telefunken. Ketverios bangos. 2 
tono kontrolės. Medžio kabine
tas. Gradinsko radijų, stereo, 
Hi Fi ir TV krautuvė, 2512 W. 
47th St., tel. FR 6-1998. (sk.)

Dalis Vyčių seimo delegatų, kurie trečiadienį, rugpiūčio 5 d. aplankė Mutual Federal Bendrovės naująjį 
pastatą, 2212 West Cenmak Rd. Po modernių patalpų apžiūrėjimo, svečiai buvo skaniai pavaišinti ar
batėle ir pyragaičiais, priruoštais prezidento žmonos p. Antoinette Kazanauskienės, kuriai sumaniai tal- 
k’ninkavp p. Stephanie Simonaitis, bendrovės sekretorė ir p. Joan Oksas, viceprezidento žmona.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Donald L. Jackson, Santa 
Monica, Calif., buvęs konges- 
manas, o dabar televizijos poli
tinis komentatorius, rugpiūčio 
2 d. savo programoje kėlė so
vietų padarytą skriaudą Lietu
vai ir piktinosi JAV-bių dabar
tinės administracijos nenoru pa 
dėti pavergtiems kraštams išsi
laisvinti iš komunistų vergijos.
D. L. Jackson programa vadi
nama “Capitol Reporter”, per
duodama sekmadieniais, 9 vai. 
45 min. vakare, kanalu 13. D.
L. Jackson adresas: Miramar 
Hotel, Santa Monica, Calif.

— Antanas Sužiedėlis, dėstąs 
Katalikų universitete Washing- 
tone, gegužės mėnesi Bostone iš 
laikė paskutiniuosius klinikinės 
pscihologijos specialisto egza
minus ir įgijo tos specialybės 
diplomą.

—- Dr. J. Gudėnas iš Philadel- 
phijos persikėlė su šeima gy
venti į New Jersey, Medford 
Lakęs, į naujai pasistatytus na
mus.

— Arvydas Barzdukas, gy
venęs Washingtone, išlaikė Dis
trict of Columbia valdžios duo
damus egzaminus ir įgijo teisę 
nepriklausomai dirbti architek

Vasaros atostogų proga, lankydami savo gimines bei pažįstamus Chi
cagoje, ilgamečiai “Draugo” skaitytojai vaterburiečiai Kemežai užsuko 
ir mūsų laikraščio redakcijon, domėdamiesi jo paruošimo bei atspaus
dinimo eiga. Nuotraukoje: Onutė Kemežienė, Jonas Kemeža, dukrelė 
Ramutė ir sūnus Petriukas. Onutė Kemežienė yra Kultūrinio Draugo 
redaktoriaus Kazio Bradūno sesuo.

tūros profesijoje, šalia to, A. 
Barzdukas jau anksčiau specia
liomis studijomis yra kvalifika- 
vęsis priešradijacinių slėptuvių 
statyboje.

— Phildaelphijos Lietuvių tau 
tinis ansamblis pasiruošęs vykti 
lietuvių sąskrydin New Yorkan 
rugpiūčio 22 — 23 dienomis. Jo 
nariai taip pat gausiai dalyva
vo Pavergtų Tautų Dienos mi
nėjime Philadelphijoje.

— Inž. J. Ardys, LB Philadel 
phijos apylinkės pirmininkas, 
talkininkaujamas rūpestingos 
valdybos, deda daug pastangų 
apylinkės veikloje. Pirmieji vai
siai — įdomiai praėjusi Lietu
vių diena.

— V. Šalčiūnas, Cambridge,
N. J., auginąs gausią šeimą, šį 
rudenį stoja universitetan pra
dėti studijas.

— Dr. V. Maciūno šeima (G. 
Mačiūnienė yra Philadelphijos 
V. Krėvės vardo lituanistinės 
mokyklos vedėja) atostogas pra 
leido Beach Haven, N. J.

— Galina Sužiedėlienė (Ma- 
celytė) Katalikų universitete 
Washingtone birželio 7 d. įgijo 
magistro lapisnį sociologijos 
srityje. Tezei (“Adaptation and 
pattem maintenance in a se-

lected group of Lithuanian re- 
fugees”) duomenis surinko iš 
ateitininkų sendraugių.

VOKIETIJOJ
— IX-ji Liet. Studijų savaitė 

(Huettenfelde, Vasario 16-sios 
gimnazijoje) įvyks rugpiūčio 8- 
16 d. Rengia: Europos Lietuvių 
Fronto Bičiuliai, Vokietijos A- 
teitininkų sendraugių ir studen
tų sąjungos, Vokietijos Lietuvių 
evangelikų jaunimo ratelis, Vo
kietijos Lietuvių vyr. skautų-čių 
rajonai. Globoja: PLB Vokieti
jos krašto valdyba. Programos 
moderatorius: dr. K. Čeginskas, 
Techniškoji komisija: mok. T. 
Gailius, A. Grinienė, dr. J. Nor
kaitis. Programos bendroji te
ma : Krikščionybė moderniame 
pasaulyje. Bus minimos sukak
tys: 20 metų tremties ir parti
zaninių kovų pradžios, 100 me
tų nuo spaudos draudimo, 250 
metų nuo Donelaičio gimimo. 
Paskaitos: prel. dr. Ladas Tu
laba: “Svarbiausi dabarties klau 
simai 2-sios Vatikano santary- 
Ibos šviesoje”; kun. Juozas Ur- 
dzė (Bonn): “Santarybos atgar 
šiai protestantų sluoksniuose”; 
dr. Jonas Norkaitis (Duessel- 
dorf): “Krikščioniškasis socia
linio klausimo sprendimas prak 
tikoje”; dr. Zenonas Ivinskis 
(Bonn): “Dabartinės lietuviško 
sios istoriografijos padėtis”; 
Juozas Lingis (Švedija): “šei
ma pramoninėje visuomenėje”; 
dr. Povilas Rėklaitis (Mar- 
burg): “Rytų Europai tirti įs
taigos Vokietijoje”; dr. Juozas 
Eretas ((Šveicarija): “Krikš
čionis ir kultūra”; Stasys Lozo- 
rais , jr. (Roma): “Tarptautinė 
padėtis, mūsų reikalai ir jauni
mas”; sirapozijumas: “Tremties 
dvidešimtmečio laimėjimai, nesėk 
mės ir įpareigojimai ateičiai”; 
Vincas Natkus (Hechingen): 
“Visuomeninių idėjų kaita trem 
ties krikščionių pažiūrose”; 
Mag. Vaidevutis Mantautas (J- 
AV): “Amerikos katalikas stu
dentas JAV istorinės patirties 
ir naujų ekumeninių vėjų pers
pektyvoje; kun. dr. Vytautas 
Kazlauskas (Roma): “Krikščio
nybės ateitis”; Tėvynės valan
dėlę praves kun. V. Kaleckis, 
JAV, ev. kun. J. Urdzė ir mo
kyt. F. Skėrys; partizano pager 
bimas; dr Jonas Grinius (Muen 
ohen): “Vertybių konfliktas lie 
tuviškoje literatūroje”; muz. 
Valteris Banaitis (Muenchen): 
“Kristijono Donelaičio sukak
tis" ; Aldona Eretaitė (Kiel): 
“Metų” ištraukos; pianistas An
tanas Smetonas (JAV) koncer
tas.

CHICAGOS ŽINIOS
ŠOKO Iš LĖKTUVO

Policininkas James Alf ano 
stebuklingai išliko gyvas, puo
lęs 7,000 pėdų iš lėktuvo. Jis 
nėrė iš lėktuvo ir jo parašiutas 
susinarpliojo, bet prie pat že
mės jis atsidarė. Oro naras gy
dosi Roseland Community ligo
ninėje.

DEGĖ DANGORAIŽIS
Apie 1,300 žmonių išbėgo iš 

degančio 11-kos aukštų Mont
gomery Ward dangoraižio prie 
Adams ir State gatvių. Nuos
tolių padaryta apie $55,000. 
Gaisrą stebėjo 25,000 smalsuo
lių minia.

NEDAUG ŠANSŲ
Mrs. Fannie Lou Hamer, 46 

m. pirmoji negrė išstatė savo 
kandidatūrą į kongresą iš Mis
sissippi II distrikto, kuriame ne 
grai sudaro 68% gyventojų, bet 
tik 6% tenykščių negrų teturi 
balsavimo teisę. 62% negrų lai
komi ten “neraštingais”, “anal
fabetais” ir neturi teisės bal
suoti, tad ponia F. L. Hamer 
turi labai maža šansų būti iš
rinkta kongreso nariu.

MOKYTOJŲ NAMAI
Išėję į pensiją mokytojai 

džiaugiasi, jog jų unija šių me
tų pabaigoje ruošiasi pradėti 30 
aukštų pastato statybą prie 
Chestnut ir Dearborn gatvių, 
kur jie galės išsinuomoti kam 
barius nuo $135 iki $185 į mė
nesį. Dangoraižio statyba kai
nuosianti apie 3.4 mil. dolerių.

BALSAVIMAS UŽ PREZI
DENTĄ

Naujai atvykusieji į Chicagą 
negalėjo balsuoti už prezidentą,

Onos vardo Marųuette Parko aikštelės vaikučiai su globėja dr. O. Vaš- 
kevičiūte, mokytojomis ir svečiais. Nuotr. V. Noreikos

Chicagoje ir apylinkėse
SOL. A. KUTKUS VISIEMS 

PATIKO
Paskutinis kultūrinis šešta

dienis rugpiūčio 2 d. Marųuette 
Parko aikštėje sutraukė daug 
vaikučių ir tėvelių. Su vaiku
čiais žaidimus pravedė kankli
ninkių vadovė A. Kirvaitytė. 
Prie mikrofono pasirodė nema
žai vaikučių ne tik iš šios apy
linkės, bet ir iš McKinley Pk.
M. Pečkauskaitės vasaros vai
kų aikštelės, vad. mokyt. Magd. 
Šulaitienė, o globėjas — dr. J. 
Adomavičius.

Į šį vakarojimą atsilankė Liet. 
op. sol. A. Kutkus ir J. Vence- 
vičaitė-Kutkienė. Per mikrofo
ną transliuota sol. Kutkaus dai
nos, už kurias solistui dėkojo 
vakarojimo dalyviai gausiais 
rankų plojimais. Taip pat vai-

nebent buvo išgyvenę vienus 
metus Illinois valstijoje, 90 die
nų Cook apskrityje ir 30 dienų 
savo precinkte, balsavimo vie
tovėje. Dabar įstatymas yra pa 
keistas. Turėję teisę balsuoti ap 
leistoje vietovėje, dabar galės 
balsuoti už prezidentą Chicago
je, jeigu bus išgyvenę 60 dienų 
naujoje vietovėje. Turės užsire- 
gistuoti iki spalio 5 d., kamba
ryje nr. 308 miesto rotušėje. 
Ten pat galės paduoti ir savo 
balsą už prezidentinius kandi
datus.

MENO PARODA
Apie 250,000 žmonių iki sek

madienio bus aplankę Gold Coast 
meno parodą Rush gatvėj tarp 
Chicagos avė ir Cedar gt. Iš 
viso 533 menininkai yra išstatę 
savo kūrinius.

SU ANTIKOMUNISTINIU
ŽODŽIU PO PASAULĮ

Matihilde Ernestine, gyv. 7277 
South Shore Drive (tel. So. 8- 
7727), Chicagoje yra energinga 
kovotoja prieš komunizmo dik
tatūrą ir įvairiomis progomis 
laiko paskaitas, kalba per radi
ją, aiškindama komunizmo des
potizmą. Ji yra įvedusi ir eilę 
lietuvių ateivių į įtakingų ame
rikiečių grupių susirinkimus su 
paskaitomis.

Dabar M. Ernestine organi
zuoja turistinę kelionę aplink 
pasaulį, joje panaudojant pro
gas aiškinimams apie komuniz
mą. Jos vadovaujama turistų 
grupė aplankys Tokio, Hong Kon 
gą, Bangkoką, Kalkutą, Agrą, 
New Delhi, Bombėjų, Betliejų, 
Atėnus, Istanbulą, Romą, Bar- 
celoną, Madridą, Lisaboną. Ta 
turistų grupė išvyks spalio 1 d.

šėse dalyvavo daug dalyvių.
Temstant inž. J. Slabokas de

monstravo kultūrinius spalvo
tus, egzotiškus filmus. Ta pro
ga Vilius ir Elzė Kavoliai pa
giedojo 'domią giesmę, o P. Ka
volis pas.džiaugė gražiai pra
leistu vakaru, kuris ilgai jam 
pasiliksiąs atminy. Alvudo va
dovybė pranešė, kad kiekvieną 
sekmadienį daromos išvykos į 
Michigan valstiją, kur esą dideli 
uogynai. Rugp. 8 d. panaši iš
vyką įvykstanti į slyvyną, irgi 
Michigan valstijoj. Norį tokioj 
išvykoj dalyvauti prašomi at
vykti į Alvudo buveinę, 2319 
W. Garflied Blvd.

Onos vaikų aikštelės vedėja 
yra mok. V. Milavickienė, o glo 
bėja — dr. Vaškevičiūtė. 1. p. š.
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;yk, slovak grove ™
prie 119th St. ir Archer Avė., Lemont, Illinois. Iškylos vieta lengvai pasiekiama Archer Avenue. (4 A Keliu)
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