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Washington. — “Washington 

Post” atstovas Anatole Shub prieš 
tris savaites rusų įstaigų buvo 
“išprašytas”, nes Maskva nebu
vo patenkinta jo straipsniais. Da
bar jis paskelbė kelias įspūdžių 
nuotrupas apie gyvenimą Mas
kvoje ir iš viso Sovietijoje. Iš tų 
straipsnių, rusų cenzūros nepa
liestų, čia pateikiama viena kita 
ištrauka.

Gegužės 1-sios šventės proga 
Maskvos krautuvės buvo uždary
tos keturias dienas. Taigi, šeimi
ninkės iš anksto norėjo apsirū
pinti ypatingai maisto produk
tais.

Kalinino prospekte veikia praš
matnus, turistams rodomas “su
permarketas”. Betgi, gegužės 1- 
sios išvakarėse keli šimtai rusų 
šeimininkių per garsiakalbį išgir
do: “Draugai, daugiau neturime 
viščiukų, kartoju, nebėra viščiu
kų”.

Tą pačią dieną “Valiuta gas- 
tronom” krautuvėje, kur aptar
naujami užsieniečiai ir kur pre
kės įsigijamos už dolerius ar ki
ta tvirta valiuta, pritrūko mė
sos ir kiaušinių. Vienai Vakarų 
krašto šeimininkei paklausus:, 
“Ką gi mes valgysime savaitga
lyje”, pardavėja atšovė: “Degti
nės dar turime pakankamai”.

5 rubliai už šviežius pamidorus

Pirkėjai turi vargo ir su daržo
vėmis. Kutuzovskio prospekte,vi
sai netoli namų, kur gyvena min. 
pirmininkas A. Kosyginas, maty
ti viliojanti iškaba: “Vaisiai ir 
daržovės”. Ką ten galima rasti? 
Ogi mažučių obuolių ir kiek mor
kų, visa kita — tai skardinėse į- 
pakuoti gaminiai, daugiausia iš 
Bulgarijos bei kitų satelitinių 
kraštų.

Kainos nežemos, nes už skardi
nę virtų Vengrijos kriaušių (jas 
visvien teks pervirti...) tenka mo
kėti 1,05 rb. Jei kas praėjusią žie
mą panorėjo įsigyti šviežių pami- 
dorų (tomatų), teko jų ieškoti 
kolektyvinių ūkių rinkose ir už 
svarą (už pusę kilogramo) mokė
ti po 5 rublius.

Tuo tarpu eilinio Sovietijos gy
ventojo savaitinis uždarbis siekia 
30 rublių per savaitę. Šeštadalis 
uždarbio pamidorams? Taip, tai 
tikrovė.

Sostinėje Maskvoje pritrūko 
mėsos...

Keista, bet tikras dalykas -š.m. 
gegužės mėn. Maskvoje pritrūko 
maisto produktų. Maždaug apie

Kolchozinlnkai, Maskvos vadų skatinami vis daugiau ir daugiau kelti 
ūkio gamybą, gi... pačioje Maskvoje, kituose miestuose pritrūksta 
maisto gaminių. Čia kolchozininkų turguje pardavinėjamos daržovės.

Šen. M. Mansfieldo nuomone, prez. 
Nixono kelionė į Rumuniją yra 
svarbi

Kelione į Bukareštą
WASHINGTON. — Senato 

daugumos vadas, M. Mansfield 
vakar pareiškė, kad prez. Nix- 
ono kelionė, Azijos kraštus ap
lankius, į Rumuniją esanti reikš 
minga. Esą, nėra negalima, kad 
Nixonas, iš Rumunijos galėtų 
nuvykti ir į Maskvą. Mansfield 
teigia, kad prezidento viešnagė 
Bukarešte turinti ryšio su nu
matomais greitu laiku pradėti 
pasitarimais ginklų varžymo ir 
pasitarimais Art. Rytų spren
dimo klausimais.

Šen. E. Kennedy kelionei taip 
pat skiria daug reikšmės. Jis 
betgi nėra nuomonės, kad kelio
nė turėtų ryšio su pasitarimais 
su Maskva.

gegužės 20-25 d. išskyrus vad. 
“dolerinę krautuvę” ar krautu
ves, kur gaminius įsigyja aukš
tieji kariai, KGB saugumo parei
gūnai ir partijos aukštieji nariai, 
visur kitur krautuvėse pritrūko 
mėsos gaminių.

Dėl tų “laikino pobūdžio” su
trikimų trumpai paaiškina: “Tai 
įvyko dėl to, kad už Maskvos ri
bų gyveną traukia į sostinę, norė
dami įsigyti maisto”.

Tuo pačiu metu D. Polianskis 
ir kiti partijos vadai važinėjo po 
kolchozus ir skatino: spartinkite 
maisto gamybą. Taip pat tuo pa
čiu metu sovietų spauda, radijas 
ir televizija išpūstai šaukė apie 
rusų erdvės laimėjimus, apie “Ve
neros 5” ir “Veneros 6” nuosta
bius skrydžius...
Krašto ūkis nepaprastai atsilikęs

Nors Brežnevas su Kosyginu 
valdo jau netoli penkerių metų, 
tačiau krašto ūkis vis dar labai 
atsilikęs. JAV spaudos atstovui 
1968 m. Gruzijoje, Tbilisi, apsi
lankius, arbatos perdirbimo įmo
nės vadovas paaiškino, kad per 
metus suvartojama 65,000 tonų 
(carų laikais — 50,000 t ) Parei
gūną paklausus, kad juk gyvent, 
skaičius krašte dvigubai pakilęs, 
jis nekaltai atsako: tai dėl to, 
kad kraštas masiniai pradėjo var
toti kavą. Teigimas, kuriam var
giai kas patikės.

AZIJA-NIX0N0 KELIONES RAKTAS
Pasaulis domisi prez. Nixono kelionės tikslais — Jos didysis svoris — pastangos įti
kinti Azijos kraštus JAV būsima parama— Viešnagė Bukarešte patogi ir turės poli
tinį pobūdį — }i ypatingai naudinga Rumunijos prezidentui

Amerika pasiryžusi remti 
Azijos kraštus

WASHINGTON. — Birželio 
28 d. paskelbta žinia apie prez. 
R. Nixono kelionę į Azijos kraš
tus ir j Bukareštą, sukėlė viso 
pasaulio spaudos dėmesį, išsky
rus tik... Sovietų Sąjungą. Di
džioji naujiena — kelionė j ko
munistinio režimo sostinę, Bu
kareštą, kelia daugiausia ko
mentarų bei spėjimų.

Tačiau politiniai sluoksniai 
Washingtone pabrėžia, kad vi
sos kelionės svarbusis tikslas, 
tai patikinti Azijos kraštus, kad 
jie ir ateity, ir karui Vietname 
pasibaigus, gali tikėtis JAV pa
ramos. Norima visą eilę Azijos 
kraštų įtikinti: jie patys priva
lą susirūpinti kolektyvinio sau
gumo reikalu. ,

JAV politikai vis dar tebereiš 
kia baimę, kad Vietnamo klau
simo reikiamai neišsprendus, 
Azijos šalys galėtų dėl paramos 
kreipti žvilgsnius į Sovietų Są
jungą ar Kiniją.

Nixonas sieks išblaškyti 
abejojimus, baimę

Jau paskelbta, kad preziden
tas aplankys penkis Azijos kraš 
tus: Filipinus, Indoneziją, Indi
ją, Thai (Siamą) ir Pakistaną,

Naujausios žinios
Rockefelleris

Argentinoje
Vis įtampa, nužudytas unijos 

vadas
BUENOS AIRES. — Prez.

Nixono įgaliotinis, N. Rockefel
leris, atvykęs į Argentiną, Bue
nos Aires, sekmadienį vakare, 
visą viešėjimo laiką, per 36 va
landas, neapleido viešbučio.
Mieste tebevyko studentų, dar
bininkų demonstracijos bei su
sirėmimai su policija. Vakar sos 
tinėje nušautas metalo įmonių 
įtakingas prof. sąjungos vadas.

Streikais siūloma protestuoti 
ne tik prieš RockefeŪerį, bet ir 
prieš Omgania vyriausybę. Ro
ckefelleris pasitarimus su Ar
gentinos prekybos, ūkio atsto
vais, prezidentu ir užsienio rei
kalų ministerių vedė viešbuty, 
vengdamas didinti įtampą mies
tuose.

Ypatingai ryškus nuosmukis na
mų ūkyje

Užsieniečiai Maskvoje jau pa
tyrę: jie verčiami įsigyti impor
tuotas suvartojamas gėrybes, pa
gamintas Helsinky, Kopenhago
je ir kitur Vakaruose. Turistas 
jau patyręs, kad Rusijoje apsimo
ka įsigyti kailius arba ikrą (ka- 
viarą), nors jos kaina pastaruo
ju metu padvigubėjo.

Vis dėlto, liūdniausia yra na
mų ūkio padėtis. Nors Stalino į- 
pėdiniai yra padarę šioje srity 
pažangą, tačiau Sovietijos gyven
tojai dar ir 1990 metais neturės 
pakankamai gyvenamojo ploto.

Namų statybos uždaviniai ne
pavyksta įvykdyti jau 14 metų. 
Dauguma Sovietijos miestų gy
ventojų vis dar neturi bėgančio 
vandens ir vos trečdalis butų ga
li pasigirti nepaprastu “liuksusu”, 
būtent, vonia ar dušu-

gi valstybės sekretorius W. Ro- 
gers vyks, panašiais tikslais, į 
Japoniją, P. Korėją, Taivaną 
(Formozos salą), Australiją ir 
Nauj. Zelandiją. Visų tų kraštų 
sostinėse tikimasi išblaškyti a- 
bejojimus ar spėjimus dėl JAV 
ateities politinės krypties, Azi
jos kraštų atžvilgiu — Amerika, 
ir karui Vietname pasibaigus, 
visvien teiksianti savo dėmesį 
bei paramą Azijai.

Pabrėžiama, kad visi tie 10 
kraštų, nebūdami komunistų į- 
ta'koje ar jos atsikratę (Indo
nezija vos nebuvo patekusi į 
komunistų rankas) liudija, jog

Gustav Heinemann,, šiandien per
ėmė Fed. Vokietijos respublikos 
prezidento pareigas, H. Luebkei 
pasitraukus

M. Tšombė
mirė kalėjime

Dvejus metus Išlaikytas 
Alžirijos kalėjime

ALŽIRAS. — Alžirijos spau
dos agentūra paskelbė; Moišė 
Tšombė, buvęs Kongo min. pir
mininkas, sekmadienį mirė ka
lėjime, miegodamas patyręs šir
dies smūgį. Jis buvo 49 metų 
amžiaus.

Tšombė prieš 6-9 metus bu
vo žinoma pasauly politinė as
menybė — jis vadovavo Katan- 
gai, nuo Kongo atsiskyrusiai 
provincijai, tačiau 1963 m. pa
sitraukė į emigraciją, kariniai 
įsikišus J. Tautoms. Vėliau jis 
gyveno Ispanijoje. ,

1967 m. birželio 30 d., Tšom- 
bei skridus iš Ispanijos į Mal- 
lorcos salą, jo lėktuvas buvo 
nukreiptai’ į Alžiriją. Prasidė
jo Tšombės kalinimo metai, jį 
laikius viename ar kitame ka
lėjime. Kongo valstybė buvo jį 
už akių nuteisusi mirties baus
me, bet Alžiriją atsisakė jį iš
duoti. Dėl jo pagrobimo jis teis-

jų vakarietiškoji linkmė kaip 
tik patikrina ūkio bei kitokią pa 
žangą. Patys ryškiausi pavyz
džiai, tai Japonija, P. Korėja, 
Formoza ir Singapūras. 
Viešnagė Bukarešte — politinis

veiksmas
Prez. Nixonui iš Azijos grįž

tant namo, jis vieną dieną ar 
bent kelias valandas praleis Ru
munijos sostinėje. Tai, politinių 
stebėtojų nuomone, aiškiai po
litinis veiksmas, nes norima pa
brėžti ar iškelti rumunų ligšiol 
ryškiai vykdomą nuo Maskvos 
nepriklausomą politinę kryptį.

NYT žiniomis, prieš skelbiant 
apie kelionės planą, buvo many
ta, kad prezidentas, grįždamas 
iš Azijos, galėtų stabtelti Tur
kijoje ,arba Izraely, Tunise, Is
panijoje ar kuriame nors Vak. 
Europos mieste. Tačiau pasi
rinktas Bukareštas, nes tai nau 
dingą politinės išminties ir pa
togumo atžvilgiais. Be to, patys 
rumunai dar nuo šių metų pra
džios jau rūpinosi pakviesti pre 
zidentą Nixoną ir jie šiltai jį 
buvę pasveikinę po priesaikos 
Washingtone, sausio mėn.
Pagarba Rumunijai, įžeidimas 

Maskvai ?
Washingtono politiniai slucks 

niai pakartotinai teigia, kad 
prez. Nixono kelionė į Rumuni
ją negalinti būti laikoma įžeidi
mu Sovietų Sąjungai. Nurodo
ma, kad patys sovietai ne vie
nu atveju yra pasiuntę save 
valdžios atstovus į Vak. Euro
pos kraštus ar net NATO na
rius (pvz. Podgomo lankyma
sis Romoje, Kosygino Londo
ne ir kt.). Be to, rusai yra lan
kęsi Kuboje bei kitose, Ameri
kos sferai ar įtakai priklausan
čiuose kraštuose.

Kai kurie komentatoriai, kalę 
J. Reston, mano, kad Nixonas 
neturėjęs ryžtis kelionei į Ru
muniją, pačią stambiausią Mas
kvos kritikę, prieš susitariant 
su rusais ginklavimosi varžyme 
srity. Tačiau Kongreso sluoks
niai (Mansfield, Kennedy) Ni- 
xono žygį į Bukareštą laike 
reikšmingu bei ateities politikai 
svarbiu įvykiu.

• šunes kandžioja pašto tar
nautojus: pernai Anglijoje jie 
sukandžiojo 3.183 paštininkus, 
užpernai — 3.046, gi 1966 m. 
— 2.942.

KALENDORIUS
Liepos 1 d.: šv. Brangiausio 

Jėzaus Kraujo šventė, šv. Aro- 
nas, šv. Jutvara, Gendruti3, 
Liepa.

Liepos 2 d.; Švč. M. Mari
jos Aplankymas. Šv. Ar.stonas, 
šv. Monegunda, Lengvinis, Žil
vine. ,

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
iš dalies saulėta, mažiau drėg
mės, temp. sieks apie 80 1. F., 
ryt — giedra, be pakibimų.

Saulė teka 5:19, leidžias 8:29.

me buvo kaltinęs ir JAV žval
gybos įstaigą.

Arabų pabėgėlių stovykla

Sovietų vadai
Didžiųjų vizitai — patogiu metu

MASKVA. — Čia paskelbta, 
kad Sovietų Sąjungos kom. par
tijos sekr. L. Brežnevas ir min. 
pirm. A. Kosyginas numato lan
kytis Rumunijoje liepos m. vi
dury ar pabaigoje, taigi, prieš 
jnumatytą JAV prezidento R. 
Nixono viešangę.

Visi tie vizitai nepaprastai 
svarbūs prezidentui N. Ceauses- 
eu ir jie vyksta labai patogiu 
metu, nes prezidentas rugpjū
čio 4 d. Bukarešte atidarys Ru
munijos kam. partijos suvažia
vimą. ,

Rumunijos vadui bus proga 
pabrėžti, jog jo kraštas palaiko 
gerus santykius beveik su vi
somis ir įvairių ideologijų pa
saulio šalimis.

Kunigų Vienybes 
Seimas

Prasideda šiandien
JAV Kunigų Vienybės seimas 

prasideda šiandien Šv. Kryžiaus 
par. patalpose, Chicagoje. Iš vi
sos Amerikos suvažiavusieji lie
tuvių kunigų atstovai savo sei
mą pradės dalyvaudami vysk. 
Ant. Deksnio pontifikalinėse 
Mišiose Šv. Kryžiaus bažnyčio
je 11 vai. ryto. Po to 12 vai. 
lietuviai kunigai bankete pa
gerbs vysk. Deksnį. Dalyvaus 
ir kard. Cody. Oficialų seimo 
atidarymą praves Kunigų Vie
nybės pirm. kun. E. Abromai
tis. Seks vysk. Deksnio žodis, 
prezidiumo ir komisijų sudary
mas, vakarienė įvyks pas tė
vus jėzuitus.

Trečiadienį, liepos 2 d., sei
mo posėdžiai prasidės 10 vai. 
ryto. Čia bus prof. A. Kučo pas
kaita “Katalikų vaidmuo Ame
rikos lietuvių gyvenime”; prel. 
J. Balkūno paskaita: “Lietuvio 
kunigo atsakomybė prieš savo 
tautą”, dvasios vadų praneši
mai. Popietiniame posėdyje — 
kun. J. Kubiliaus, SJ, paskaita 
“Nauji liturgijos pertvarky
mai, rezoliucijos, klausimai - su
manymai, naujos valdybos rin
kimai, vakarienė Tėvų marijonų 
vienuolyne prie “Draugo”.

Čekoslo vakijoje
Artėjant invazijos

sukakčiai. ..
Siūlo paminėti invazijos sukaktį 

— “gėdos dieną”
PRAHA. — Penktadienį sos

tinėje buvo platinami lapeliai, 
kuriais gyventojai skatinami, 
artėjant invazijos metinėms, 
vykdyti “tylias demonstracijas 
ir boikoto veiksmus”. Lapeliai, 
parašyti mašinėle, paskleisti ge
ležinkelio ar autobusų stotyse, 
kino teatruose, teatruose, kavi
nėse ir spaudos kioskuose.

Prašoma paminėti “Gėdos die 
ną”. Lapelius pasirašė “Studen
tai ir darbininkai”.

- į Rumuniją
Neturi priešų kitų kraštų terpe

1 Iš tikrųjų, Rumunija laikyti
na vieninteliu kraštu, palaikan
čiu gerus ryšius su Sovietų Są
junga ir Kinija, Albanija ir Ju
goslavija, arabų kraštais ir Iz
raeliu, Vakarų ir Rytų Vokie
tija, pagaliau, su JAV-mis ir Š. 
Vietnamu.

Rumunų politinė kryptis kai 
kuriais atžvilgiais turi poveikio. 
Pvz. Rumunijai pasiskelbus 
neutralia kinų - Maskvos ginče, 
vad. pagrindiniame dokumente 
Maskvoje nebuvo pasmerkta Ki 
nija ir Rumunija sutiko tą do
kumentą pasirašyti.

Brežnevas nebevyks į 
Bukareštą?

, Londono žiniomis, Brežnevas 
su Kosyginu gali atšaukti jų 
numatytą kelionę į Rumuniją. 
Tai turėtų ryšio su paskelbta 
žinia apie prez. Nixono viešna
gę Bukarešte, ( rugpiūčio mėn. 
pirmomis dienomis.

TRUMPAI
ALRK Susivienijimas 

posėdžiauja 
“Draugui” praneša telefonu

WATERBURY, Conn. — AL
Katalikų susivienijimo seimas 
Waterbury, Conn., prasidėjo 
vakar, pirmadienį, šv. Mišiomis, 
kurias atnašavo kun. V. Bagda
navičius, pamokslą pasakė Su

sivienijimo dvasios tėvas prel. 
Baltus. Po pamaldų delegatams 
ir svečiams buvo pietūs parapi
jos salėje. Jiems vadovavo A- 
dams, lietuviškos radijo valan
dėlės vedėjas.

Banketo metu giedojo muz.
A. Aleksio vadovaujamas cho
ras ir kvartetas. Po pietų vieš
bučio baseine jaunimas demon
stravo plaukymą.

62 delegatai
Vakar, pirmadienį, prasidė

jus posėdžiui, užsiregistravo 62 
seimo delegatai. Seimą atidarė
L. Šimutis, seimo pirmininku 
išrinktas A. Aleksis. Seimą svei 
kino Connecticut valstijos gu
bernatorius, miesto meras, šen. 
Ribicoff ir lietuvė miesto tary
bos narė Elvyra Balandienė, 
šiemet kandidatuojanti į miesto 
merus. Seimo dalyviai paten
kinti waterburiečių nuoširdžiu 
priėmimu. ,

Moterys — kolchozininkės turguje
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KELIAS l SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.
Sveikatos reikalu raštus - klausimus siųsti adresu:

KELIAS Į SVEIKATĄ, 2319 West Garfleid Blvd., Chieago, Ui. 60636
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ŠIRDIES APSAUGOJIMAS - 
GERIAUSIAS JOS GYDYMAS

Geras tas gydytojas, kuris gydo 
ligas; geresnis yra tas, kuris pasi
tinka ligą; geriausias yra tas gy
dytojas, kuris apsaugo žmogų

nuo susirgimo.
Japonų išmintis

Šiomis dienomis įvyko grupi
nis mediciniškas pašnekesys apie 
širdies kraujagyslių apsaugą nuo 
sklerozės. Pašnekesį rengė Natio
nal Commucicable DIDEASE 
Center (pirm. Dr. David C. Mil- 
ler, Heart Disease and Stroke 
Control Section). Tai įvyko At
lanto mieste, Ga. Pašnekesyje 
dalyvavo trys žymiausi dėl šir
dies apsaugos nuo arterio skle
rozės dirbą gydytojai. Jų pareik
štas medicinos mintis trum
pai čia perduosime.

Visi pašnekesyje dalyvavę trys 
gydytojai pripažino, kad širdies 
atakos šiame krašte jau pasiekė 
epidemiško dydžio. Jos perdaž 
nos, persunkios ir neretai mirti
nos. Turinti įsikišti federalinė 
valdžia, kad galėtume dabarti
nes mediciniškas priemones šir
dies apsaugai visiems šio krašto 
gyventojams įpiršti. Pavienis į- 
vairių organizacijų veikimas be 
federalinės valdžios pagalbos bus 
tik labai ribotas apsaugant šir
dis nuo atakų, tvirtina gyd. Je- 
remish Stamler. Jis yra Chieago 
Health Research Foundation di
rektorius. Pagal jį, reikia keisti 
tris dalykus amerikiečiams, no
rintiems apsisaugoti nuo širdies 
ligų: 1. Valgį, 2- Rūkymą, 3. Ne
rangumą. Širdies atakos dažnai 
yra žmogui tikra katastrofa. 
Daug žmonių nuo tos ligos mirš
ta staiga. Turinti įsikišti federa
linė valdžia ir padėti žmonėms 
susitvarkyti su nesveiku maitini- 
muisi, rūkymu ir perdideliu žmo
nių nerangumu -sėdėjimu. Dar ir 
būti vedama tikra kova. Dabar 
atsakingi valdžios pareigūnai su
tinka su medicinos atstovų tvirti 
nimais širdies apsaugos nuo skle
rozės reikale - tik valdžios atsto
vai nesutinka pravesti pakeiti
mus visame krašte.

Širdies atakų kaltininkai yra 
maistas, rūkymas ir sėdėjimas
Gyd. Stamler tvirtina, kad pa

gal American Heart Associa- 
tion ir Švedijos valdžios tvirtini
mus, netinkamas maitinimasis, 
tabako rūkymas ir sėdimas gyve
nimas yra atsakingi net 70 proc. 
širdies kraujagyslių susirgimą ar- 
teriosklerose. Už tai jau dabar 
reikia viso krašto mastu veikti, o 
nelaukti, kol minėta tiesa pasi
tvirtins 99 proc. Tai mediciniš
ka tiesa. Bet šio krašto valdžia 
dėl šios tiesos nesiima reikiamų 
žygių. Ji atstovauja įvairių gru
pių žmones. Food and Drug Ad- 
mietration nesutinka keisti gy
ventojų dietos. Šio krašto Pu
blic Health Service visiškai tyli. 
Iki 1980 metų nesitikima kokių 
girežestesnių pakitimų pagerini
mui šio krašto žmonių serga
mumą, širdies kraujagyslių liga- 
Bet mes neturime nuleisti ran
kų - ragino gyd. Stamler. Jau 
mažiau žmonės ėmė rūkyti, kai 
pradėta prieš rūkymą propagan
da per radiją ir TV. Nors be 
federalinės valdžios pagalbos, rei
kia dirbti žmonių sveikatos page-
nnimui.
Džiova nugalėta — bus nugalėta 

ir širdies kraujagyslių liga
Tik visi pildykime jau dabar 

gydytojų patarimus, apsaugan
čius širdies kraujagysles nuo skle
rozės. Gyd. Stamler priminė, kad 
širdies atakos yra daugiaveidės. 
Jų priežastys yra įvairios. Juk ir 
tuberkuliozės bacilos buvo su 
mumis per šimtmečius. Tik jos 
pradėjo žmones žudyti tada, kai 
jie apsilpo dėl pramonės išsivys- 
tymo, ;žmoiiių susikimšimo mies--

tuose, atsirado dar lūšnynai, 
žmonės ėmė varganai maitintis. 
Taip ir ėmė džiovos epidemijos 
siausti žmonių tarpe.

Panašūs dalykai dedasi dabar 
su širdies kraujagyslių sklerozės 
epidemijomis. Daugelis tyrinėto
jų tvirtina, kad dabartinės šir
dies ligos sklerozės yra neigiama 
išdava dabartinio neteismgo 
žmonių gyvenimo — dvidešim
tojo amžiaus nesveiki valgio įpro
čiai, cigarečių rūkymas ir sėdi
mas gyvenimas. Žmonės įpranta 
į neteisingus elgesius — dabar 
mums reikia juos įpratinti svei- 
kai elgtis visur ir visada. Taip 
kalba labai daug nuo širdies li
gų apsaugos srityje nusipelnęs 
gydytojas Stamler.

nių riebalų, daugiau augalinių 
vartojant. Gyvuliniai riebalai di
dina kraujo riebumą, o pastara
sis pagreitintai skretina krauja
gysles. O priskretusios jos ir suke
lia širdies atakas. Tada mes ra
šome užuojautas mirusiojo gimi
nėms, stengiamės lenktyniauti 
gėlių puokštėmis pakasynose ir 
prakalbų ilgumu prie nelaimin
gojo duobės. Gana mums tokių 
lenktynių. Jau maisto gaminto
jai ima paklusti gydytojų patari
mų. Kiaušinienės jau galimos 
pagaminti labai skanios net pusę 
gyvulinių riebalų ir 80 proc- cho
lesterolio iš jų prašalinus. Pana
ši pažanga yra galima su dauge
liu kitų maisto gaminių. Tik rei
kia nusiteikimo. Tik senoviškų 
nesveikų valgio papročių atsi
sakymo. Tik reikia bėgti nuo tų 
saldumų ir tryniais pertekusių 
dabartinių kepyklų gaminių- At- 
gimkime pagaliau širdies apsau
gai savu maistu, elgesiu ir nerū- 
kymu.

Sveikas valgis — kol kas geriau- 
siausias širdžiai vaistas

Antras minėtame mediciniš
kame pašnekesyje dalyvavęs gy
dytojas — dr. Fredrick J. Stare, 
Harward Echool of Public Heath 
atstovas — tvirtino, kad ameri
kiečiai savo dietą pakeis tada, 
kai federalinė valdžia ims juos 
skatinti. O pastaroji dar laukia 
paskatų iš .įvairiose valstybėse 
esančių atitinkamų įstaigų- Pa
gal jį, dabar nėra davinių, kad 
kas nors pakeistų gera linkme 
•irdies kraujagyslių arteriosklero- 
zę, išskyrus sveiką maistą. Tvar
kingas maitinimasis žymiai su
mažins žmonių susirgimus ir mi
rimus širdies kraujagyslių ligo
mis. Už tai jau šiandien reikia 
imtis tinkamu maistu nuo minė
tų negerovių saugotis. Gyd. Stare 
tvirtina, kad maistu galima apsi
saugoti nuo širdies atakų — tam 
yra jau daug mediciniškų davi
nių. Maistas tinkamas yra saugi, 
veikli priemonė sumažinti krau 
jo riebumo. Tos tiesos dar kai 
kurie net gydytojai nežino — ką 
čia kalbėti apie šiaip žmones. 
Reikia jau vaikus imti sveikai 
maitinti, reikia liautis juos sal
dumynais kimšus ir taip jiems 
ankstybą mirtį rengus. Ma
žiau valgykime ir liesesnį mais
tą vartokime — daugiau auga
linių riebalų, vietoj gyvuli
nių, vartodami mes savo širdį 
palaikykisime sveiką. Turės mais
to gamybą keistis tik čia minėta 
kryptimi.

Devyneriopai tvarkykimės.
Visokios mėsos ir pieno gami

niai pagaminti su mažai gyvuli-

Whosays
you’re

healthy?

Your mother means vvell. 
Būt when your doctor 

says you’re healthy,
you can be sure.

Help yourself 
vvith a checkup.

And others vvith a check.

American 
Cancer 
Society f
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Rcimas .Kovas, Alvudo vaikų rėmėjas, paskyrė devynias premijas 
3—12 m. amžiaus vaikams, kurie geriausia deklamuos, dainuos ir gros 
bet kuriuo muzikos instrumentu per Alvudo devintąsias š. m. kūčias. 
R. Kovas čia matomas alvudiečių išvykoje (iš k.), Marija Lukoševi
čienė, Ona Algminienė ir V. Stakėnienė. Nuotr. inž. J. Slaboko

Tvarkydamiesi su netvarkingu 
valgymu, klausykime, ką šio 
krašto širdies ligų žinovai mums 
pataria. American Heart Asso- 
ciation primygtinai ragina tvar
kytis dar ir su pakeltu kraujo
spūdžio, nutukimu, persisėdėji- 
mu, cukralige, persinervinimu 
ir persirijimu. Šalia minėto tvar
kymosi su rūkymu ir perriebiu 
krauju, kuris turime silpnesnį 
paveldėjimą, 100 proc. prisilaiky
kime minėtų nuo širdies atakos 
apsaugos priemonių.
Sveikai maitiniesi — retai širdi

mi negaluoji

Trečias minėto mediciniško 
pašnekesio dalyvis buvo Mineso
tos universiteto atstovas - Ancel 
Keys, Fh. D. Jis pranešė apie kai 
kurių Europos kraštų gyventojų 
sveiką mitybą ir nesirgimą šir
dies kraujagyslių ligomis. Tai 
Kretos, Corfu ir Dalmacijos gy
ventojai. Jų vyrai nė penktada
lio tiek nuo nemiršta širdies

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL 
ARTS

3213 W. 63rd Street 
Tel. WA 5-4787

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY 

2421 W. 63rd Street 
Tel. HE 4-1500

DIABETINIS MAISTAS IB GAMINIAI
Mes patelefonuosime jflaų gydytojai

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HAJLSTED STREET Telef. — OA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TEI E VIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC. j

Marąuette Pk.. 6211 So. Western PR 8-5875
J. LIEPOMS

Pirmadieniais ir ketvirtadienias nuo 9 iki 9:30. Kitom denom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

Chieago Savings
__ and Loan Assooiation

Certifikatų
Certifikatai 
tantinėmis. 
būti $8000. 
kaa šeši mėnesiai.

sąskaitos Ant visų knygelių 
sąskaitų

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MUSŲ PILNAS PA
Club * Notary Public Service

Bonus Savings * Free community rooms for 
iortgage Loans your organiz’n meetings
nprovement Loans * Cash checks and pay all 
s Club famiiy bills vvith our spec’i
Family Savings money order checks.

Chieago Savings and Loan Assn
John Pakel, Sr-, President and Chairman of the Board

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6/
II O U R S -. Mon. 12 P.M. to 8 P M , Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sąt: 9 to 12:30

INSURED

kraujagyslių ligų, kiek tokio pat ’ 
amžiaus amerikiečių krenta nuo 
širdies atakų. Minėti europiečiai 
labai mažai vartoja gyvulinių 
riebalų. Panašiai ir mums rei
kia misti. Dr- Keys nurodė, kad 
kai kurie šiam krašte maisto ga
mintojai apgaulingai skelbiasi 
pagaminę sveiką grietinei pakai
talą. Tie pakaitalai pagaminti 
iš kokoso aliejaus (coconut oil)
- tai prisotintieji riebalai į gyvu
linius riebalus panašūs).

IŠVADA. Nelaukime, kol val
džia pradės tvarkyti žmonių mi
tybą. Mes žinome jau, koks mais
tas mums naudingas apsaugai 
nuo širdies kraujagyslių ligos. -Tiki 
dar energingiau imkime pildyti, 
visus šio skyriaus jau seniai per
šamus maisto gaminius. Pradėki
me savo vaikus į darbą raginti. 
Štai ateina penkiolikmetis lietu
vis visai suglebęs, ištįsęs — tik
ras lepšė. Kodėl tavo raumenys 
tokie ištižę, — klausia gydytojas. 
Lietuviukas angliškai atsako: 
“No exercise”. — Kodėl? — 
“Too laisy (kad tingiu)”. Ką tu 
veiki? — “Fooling around”.
Tai, va, kas laukia tokių mūši) 
vaikų, be darbo, be asmenybės 
lavinimoir be galvos laužymo. 
Sunku keisti nesveikus įpročius 
sveikais- Bet turime tai atlikti 
kiekvienas, ne norį peranksti šir-į 
dies giltinės susilaukti.

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 ▼ 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su 
si tarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5070

Rezld. Telef. 230-4083
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimu. 
jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. G. A. BOBELIS
Inkstų ū šlapumo takų chirurgija 

Tel. 69541538 Elgin 
425 No IJberty Streei

Route 25- Elgin. IHInots

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-čios ir Californla 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 2—4 vai.

Trečlad. Ir Uitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezld. tel. WAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-5840. rez 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-0, 
antr., penktad. 1-5, treč, Ir šešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest ftlst Street 
Valandos: antradieniais, penatai! te

nals 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p 
Ligoniai priimami pagal susltarlma
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street
TeL — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimų: Plrmad. Ir 
ketv. 1—4 Ir 7—9: antrad. Ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-0900

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPECIALYBE — NERVU IR 
EMOCINES I-IGOS

Cravvford Medical Building 
0449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal suattarlma

' Rez. Tel. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija Ir moterų ligos 
GlnekologinS Chirurgija

6132 S. Kedzie Avė.. WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso teL PR 8-222O 
Namų — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKIA 

2656 West 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt 
nuo 12 Iki 3 vai. Ir nuo B Iki 8 v.v 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJ. fp, CHIRURGAI 
, Bendra praktika
2815 W. 7lst Street

Ofiso vai. kasdien nuo 7 Iki 9 v. v., 
šešt nuo 9) Iki 12 vai.: arba susita

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

• LYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 W. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo I—4 p.p. ir 6 
Iki 8 vai. Trečlad Ir šeštad uždaryta

Ofiso Ir bnto tel. OLympio 2-138.

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court. Cicero
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7 Trečlao 
ir šeštad tik susitarus.

Tel. — REUance 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad> Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai. vak,, šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečlad. uždaryta.
Tel. ofiso Ir buto OLymplo 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—S vai. Ir 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

FLORIAN KRASS
(Krasauskus) 

BEGISTEBED PHYSICAIj
THERAPIST

4738 S. Damen Avė., Chieago, III. 
Diathermy — l’ltra.sound — 

Massage 
Tik susitarus

Vai.: pirm. — antrad. — ketv. — 
penkt. 2—8 v. popiet. Šeštad. 2—4 
vai. popiet.

Tel. FR 6-3085 arba GR 6-5500

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING
, 7150 South Western Avenue 

Plrmad.. antrad.. ketvlrt. tr penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p- ir nuo 
t — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad. 
11 vai. ryto Iki 8 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1108 
Bez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso Ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimų

Ofiso tel. PR 8-7773. Bez. PR 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 6Srd Street

Valandos: plrmad., ketv., 5—-8 vai., 
antra ir penikt. 1—4 vai. 

Priiminėja Uk susitarus.

Ofiso HE 4-1818 Rez PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v 

šeštad. 9 v. r. •— 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS. OPT.
3424 W. 63rd St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius h 
“oontact lanses”.

Valandos pagal susitarimų 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 0-7800; Namų 925-7097

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimų 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvirtad. b 
enktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. i» 
eštad. 8 v. r. Iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPUDI JOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street

(Tel. 737-2290 ofiso ir rezideac )
Priima ligonius tiktai aiisltarus — 

(By appt. 1

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR RROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 71st Street 

Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6—8 vakaro 

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. 448-5545

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, III.

Kabineto tel. 087-2020 
Namų tel. 839-1071

Vizitai paga) susltarlma

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 68rd Street

Ofiso tel. KI.Manot 5-4410 
Rez. Gltovehil] 0-0017 

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai 
Iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 Iki 8 v. vak.: 
antr. Ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p.p
Ir vakarais pagal susitarimų.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija
Ofisas 2750 W. 71st Stnrn* 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. va penktad. 10—11 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sokmad. Ir trečlad. uždaryta 

Rezld. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1228

Ofiso vai : Pirm., antr., Treč. Ii 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. Ir nuo e Iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarimų.

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-0195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus 
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 vai. vak. 

Trečlad. ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 0-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albany Avenue 
Vai.: nlrm., antrd., ketv. 6—8 vai 
vak., penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet 

Ir kitu laiku pagal susitarimų.
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Šiandien prasideda

BAŽNYČIŲ SUVAŽIAVIMAS 

MASKVOJE
Šiandien Maskvoje praside

da įvairių tikybų vadovų kon
ferencija, kuri užsitęs keturias 
dienas. Įvykis vertas dėmesio. 
Visų pirma tai reiškia, jog So
vietų Sąjunga turi pripažinti, 
kad religinės bendruomenės 
nėra sunaikintos, kad jos eg
zistuoja ir jos yra įtakingos. 
Aišku, kad ši konferencija dau 
giausia šaukiama siekiant ją 
panaudoti propagandos tiks
lams užsieniui. Tai irgi pripa
žinimas, kad laisvajame pa
saulyje religijos įtaka svari.

Mums ši konferencija yra 
įdomi dar ir kitu atžvilgiu: ka
da neperseniai trys lietuviai 
kunigai važiavo į Maskvą su 
memorandumu, prašydami lais 
vės Lietuvos kunigų seminari
jai, jie visi buvo nubausti. Tuo 
gi tarpu dabar suvažiuos įvai
rūs hierarchai net besinaudo
dami įvairiomis valstybinėmis 
lengvatomis. Sovietų Sąjunga 
žiauriai kieta tiems, kurie ke
lia balsą už žmogaus teises 
pačioje Sovietų Sąjungoje, ta
čiau veidmainingai imasi ginti 
žmogaus teises tuose kraštuo
se, kurie nuo Sovietų kontro
lės nepriklauso. ,

*
Kaip Skelbia iš Maskvos atei 

nančios žinios, toje tikybų va
du konferencijoje nebus liečia
mi jokie tikybiniai klausimai. 
Tai irgi labai būdinga Sovie
tų prievartai. Jie net ir suga
benę Bažnyčių vadus neduoda 
jiems laisvės nei posėdžio te
mas pasirinkti, nei laisvai die
notvarkės klausimų svarstyti. 
Visas suvažiavimas skiriamas 
politiniam reikalui. Tai irei 
reikšminga. Sovietai dažnai 
burbuliuoja prieš Bažnyčios po 
litikavimą, bet ten, kur jie turi 
itaką ir kontrole, net bažny
čių vadovams neleidžia kitokiu 
klausimų svarstyti, kain tik 
natiems Sovietams naudingą 
politinę propagandą.

Tikybų vadovų konferenciia 
Maskvoje šaukiama kaip tik 
vos pasibaigus įvairių pasau
lio komunistų partijos vadų 
suvažiavimui Maskvoje, kur 
dalvvavo 75 kraštu komunistų 
vadai, iš kuriu 14-kos kraštu 
komunistų vadai susilaikė nuo 
pilno pritarimo Sovietu pla
nams. Dabar Sovietai nori at- 
R’griebti su tikybų vadais, iš 
jų prievarta išspausdami 
Kremliaus propagandai palan
kius pareiškimus.

*
Stačiatikių arkivyskupas Ni- 

kodimas, kuris laikomas pa
liegusio Maskvos patriarcho 
Aleksiejaus įpėdiniu, praeitą 
penktadienį paskelbė, kad baž
nyčių vadovų suvažiavime Mas 
kvoje bus svarstomi šie punk
tai: 1) Vietnamo ir Pietų Azi
jos problemos, 2) Europos sau 
gumas, 3 > Artimųjų Rytų kon
fliktas, 4) Kolonializmas, neo- 
kolonializmas, rasizmas, 5) So
vietų Sąjungos tikybų jungti
nės pastangos palaikyti taiką.

Aišku, nebus leista pasisa
kyti, kad dauguma tų proble

Spaudoj ir gyvenime
BESAIKĖ KRITIKA

Sakoma kritika yra reikalinga iri 
naudinga. Sveika kritika nurodo 
kas yra gera, kas blogo, kas girtina 
ar taisytina. Deja gana dažnai esa
me pamėgę nesveiką kritiką, kada 
siekiama kuri nors asmenį ar orga
nizaciją, dėl kurių nors priežasčių 
suniekinti, išeidami iš padorios kri
tikos ribų. Turime visa eilę pri
siekusių kritikų, taipgi turime ir 
apmaudą, kurioje kritika yra kas
dieninė duona, nes įsitikinę, kad 
skaitytojas, nežiūrint kokia kritika 
bebūtų, priima už tikrą pinigą. Ne
retai kritikai skiriami ištisi pusla
piai arba net tęsiasi ištisomis savai
tėmis, pilna pagiežos, iškraipytais 
faktais apsilenkiant su tiesa arba

mų yra iškilusios todėl, kad tų 
kraštų komunistai, kaip pvz. 
Šiaurės Vietnamas, sulaužė 
ankstybesnes sutartis ir prieš 
gyventojų valią nori pavergei 
pietų sritis. Nebus leista nie
kam prabilti, kad Europos sau 
gurnui didžiausią grėsmę suda
ro Maskvos imperializmas, ku
rio poveikyje net draugingoji 
Čekoslovakija buvo raudonųjų 
dalinių Okupuota. Nebus leista 
pasakyti, kad Sovietų ginklai 
ir agitacija taip labai priside
da arabus išjudindama kovin
giems veiksmams prieš Izraelį. 
Niekas toje Maskvos konferen 
ei joje negalės pasisakyti prieš 
Maskvos kolonializmą Lietu
voje, Latvijoje, Estijoje ir ki
tose valstybėse.

Visas tas Bažnyčių vadovų 
suvažiavimas yra surežisuo
tas. Jeigu sovietai norėtų leisti 
laisvai pasisakyti Rusijos Baž
nyčioms. leistų joms turėti sa
vo spaudą. Dabar pvz. katali
kiškoje Lietuvo je negali išeiti 
nei vienas katalikų laikraštis. 

*
Skelbiama kad suvažiavime 

dalyvaus katalikų, protestan
tų, budistų, muzulmonų, žydu 
Bažnyčių atstovai.Aišku, kad 
niėkas ten negalės pasisakyti 
prieš religinę priespaudą pa
čioje Rusijoje, pvz. prieš pas
kutiniu laiku besireiškiantį an
tisemitizmą. Nei vienam Baž
nyčios atstovui nebus leista pa 
sisakyti prieš prievartą ir per
sekiojimus pačioje Rusijoje.

O medžiagos čia būtų daug. 
Pvz. JAV atstovų rūmų 1964 
m. sudarytas teisinis komite
tas nustatė, kad Sovietu Są
jungoje nuo 1917 iki 1959 m. 
buvo padaryti tokie prievartos 
veiksmai prieš katalikų Bažny
čia: nužudyta 55 vyskupai, 
12,800 kunigų ir vienuolių, 2VĮ> 
mil. tikinčiųjų. Per tą laiką 
buvo įkalinta ir ištremta 199 
vyskupai, 32.000 kunigų ir apie 
10 mil. tikinčiųjų; net 15,700 
kunigų buvo priversti pereiti 
į civilinius darbus; per 1917 — 
1959 m. laikotarpį buvo užda
rytos 8,334 kunigų seminari
jos, užgrobta 1,600 vienuoly
nų, uždaryta 31,779 šventovių.

Tos visos žinios liečia tik ka
talikų Bažnyčią pačioje Sovie
tų Sąjungoje ir jos okupuotuo
se kraštuose. Dar reikėtų pri
dėti, kad buvo likviduotos vi
sos katalikų kultūrinės, socia
linės labdaros, religinės orga
nizacijos ir uždaryta apie 400 
laikraščių. Dėl visų šių kruvi
nų skriaudų Sovietų Sąjungos 
ir kitų komunistų užimtų kraš 
tų Bažnyčioms niekas negalės 
nei žodžio pasakyti dabar vyks 
tančioje tikybų konferencijoje 
Maskvoje. Tebus leidžiama 
“vienbalsiai” priimti tik tas 
rezoliucijas, kurios tarnaus 
Kremliaus propagandai. Tai ei
linė Maskvos komedija, kurios 
pagrinde tragiškas pagrindinių 
žmogaus teisių ir pačių Bažny
čių pagrindinių laisvių nepai
symas. , J. Pr.

nieko bendro neturint su kritikuo
jamuoju dalyku.

Pavarčius mūsų kaip kasdieninę 
taip savaitinę spaudą, rasime kriti
kos sieksninių straipsnių, kuriuos 
perskaičius (žinoma jei nepritrūksta 
kantrybės perskaityti ištisai) paste
bi, kad kritikos tikslas, nėra iškel
ti negeroves, bet kritikuojamuosius 
sudirbti ir net išmesti iš mūsų vi
suomenės tarpo. Jei mūsų įvairių 
organizacijų tikslas sujungti mūsų 
visuomenę, palaikyti tautinėje aukš 
tumoje, tai mūsų kritikai veikia 
priešingai, dėl mažesnės ar dides
nės kieno nors “nuodėmės”, su
jaukti, sudrumsti vandenį. Todėl ir

(Nukelto į 6 psl.)

MAŽOS TAUTOS SKUNDAS

KURČIAM PASAULIUI
Krymo totoriai sovietiniam rojuje

Neseniai Londono “Sunday 
Observer” savaitraščiui pavyko 
gauti išlikusių Krymo totorių va
dų keletą memorandumų, ku
riuose atpasakota dramatiška ko
va už teisybę ir kraipimąsi į pa
saulio sąžinę, prašant užtarimo 
pagalbos. Nors mums gerai žino
mos rusų priemonės pavergiant, 
naikinant ir slopinant tautines 
mažumas sovietinės imperijos ri
bose, visvien pravartu patirti a- 
pie griežtėjantį Krymo totorių pa
sipriešinimą, kovojant už jų pa
minėtas teises. Todėl trumpai 
atpasakojame Vakarus pasieku
sių dokumentų turinj dar ir dėl 
to, kad ši kova dabar patampa 
viena svarbiausių arenų, kurioje 
Maskvos maištaują intelektualai 
kovoja už laisvę, kokia yra sovie
tinės konstitucijos viešai skel
biama, bet praktikoje nevykdo
ma.

Teisiami už demonstracijas
Tie dokumentai, rašo “Sun

day Oserver”, surašyti totorių 
vadų Maskvoje rodo, kad šios 
mažos tautos kantrybė baigia 
išsesemti. Totoriai aprašo žiau
rų rusų policijos užgniaužimą 
jų taikingos manifestijos Čirčika 
netoli Taškento ir deportavimą 
didelės totorių delegacijos, kuri 
buvo praeitais metais atvykusi į 
Maskvą, o taip pat suėmimą va
dų, kurie netrukus bus teisiami 
Taškente.

.Šitie totoriai yra turkų gimi
nės šaka ir nūdien jų yra išli- 
kusiv
hl«

Washingtone įvyko demokratų partijos pietūs, po 500 dol. asmeniui. 
Nuotraukoje matyti šen. Ted Kennedy, buvusio viceprez. Humphery 
žmona, šen. Kennedy žmona ir buvęs viceprez. Humphrey.

Rytinėj Afrikoj ir Sabos 
žemėj

R. RASLAVIČIENK
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Vaikai mus seka, griebia už rankų ir eina drauge. 

Motinos varo šalin, bet aš jas nuraminu. Turiu rankinu
ke saldainių, bet bijau išimti, nes visiems neužteks. Ati
duodu vienai mamai, kad padalintų.

Nuprausus ir aptvarkius tuos vaikus, jie atrodytų 
kaip kakavinės lėlytės. Bet čia, šitoje aplinkoje, kiek jų 
sulauks jaunystės?

Beveik sunku atsisveikinti, nes jų gyvenime tai y- 
patinga diena, — svetimą veidą retai čia temato. Aš 
taip pat jaučiuosi sukrėsta ir bejėgė prieš tą beviltišką 
vargą.

Mojam rankomis ir tolstam. Jie moja taip pat ir 
dar kurį laiką bėga užpakalyje, iki , dulkių debesys juos 
paslepia.

Bet drauge su mumis važiuoja vienas 9 metų masa
jų berniukas, kuris lanko mokyklą ir ten drauge gyve
na. Jo vardas Kangai. Nors angliškai dar nemoka, bet 
susikalbam per Harrisoną. Jam nepatinka namuose ir 
noriai grįžta mokyklon. Moka jau swahiliškai skaityti ir 
rašyti, o anglų kalbą pradės mokytis ketvirtame skyrių 
je. Jis vienas iš tų laimingųjų, kuris gal išsiverš iš to 
skurdo,

P. GAUČYS

likučiai Aukso ordos, kurios 
chanus kadaise Vytautas Didy
sis globojo ir su jais kovojo. Jie iš
laikė savo mahometonišką tikė
jimą ir savo papročius. Tačiau 
1944 m. Stalino įsakymu jie visi 
buvo deportuoti iš Krymo į cen
trinę Aziją. Išvežimų metu be
veik pusė jų išmirė. 1957 m. jų, 
kaip tremtinių, teisių suvaržy
mas buvo atšauktas. Tada jie pra
dėjo kovą už politinį reabilitavi
mą ir teisę sugrįžti į savo tė
viškes, nes Krymas dabar sudaro 
Ukrainos dalį. Galiausiai 1967 
m. jie buvo reabilituoti, tačiau 
teisė sugrįžti namo buvo paneig
ta. Apie 1968 m. jų įvairios pe
ticijos ir protestai buvo pasirašy
ti apie 3 milijonų asmenų, atseit, 
kiekvienas suaugęs Krymo toto
rius buvo pasirašęs apie dešim
tį tokių dokumentų-

Pranešimai tik spaudai

Nuo 1964 m. jie pradėjo siun
ti į Maskvą atstovus, kurie nuo
lat klabeno valdžios įstaigas. A- 
pie savo žygius Maskvoje jie in
formuodavo tautiečius centrinė
je Azijoje. Keletas tokių praneši
mų yra pasiekę Vakarus, pasku
tinis jų, Nr. 82 iš 1969 m.1.1. Iš 
jo paimtos ir šios įvairinęs pasta
bos. Antras, Nr. 65, iš 1968.11.1. 
praneša, kad, nors delegatų pas
tangos ką nors išgauti iš val
džios buvusios bergždžios, vis tik 
jiems pavykę užsitikrinti para

mą Maskvos radikalų, kaip pvz. 
Povilo Litvino m, Larisos Danie
lienės ir gen. Grigorenko.

Dar šių metų pradžioje Gri- 
gorenkui buvo pagrasinta a- 
reštu, jeigu jis mėgintų vykti į 
Taškentą dalyvauti kaltinamų
jų totorių teisme, vienam iš dau
gelio, kuriuose buvo ilgiem me
tam nuteista daugiau kaip du 
šimtai totorių per pastarąjį de
šimtmetį. Tarp tų neseniai nu
teistųjų yra ir 17 iš 12,000, ku
rie sugrįžo į Krymą po 1967 me
tų teisių atstatymo tik tam, kad 
vėl būtų deportuoti. “Tas dekre
tas buvo paskelbtas ne jums, o 
spaudai, ypatingai užsienio spau
dai, pasakė Krymo policijos vir
šininko pavaduotojas pulk. Ko- 
siakovas- Jo bendradarbis pulk. 
Pazinas pridūrė: “Jeigu ryt ateis 
įsakymas jus sušaudyti, mes jus 
sušaudysime”'. Turint galvoje 
smurtingą Čirčiko 1968m.IV.21 
d. manifestacijos užgniaužimą, 
kuris aprašytas pranešime Nr. 
82, tai gali būti ne tuščias gra
sinimas.

Asmenys, kurie netrukus bus 
teisiami Taškente, yra šių pro
fesijų: du gydytojai, du elektri
kai, dvi gailestingos seserys, me
chanikas, statybininkas, ir mo
kytojas. Jų amžius - nuo 27 m. 
iki 54 metų. Jie jau sėdi kalėji
me daugiau kaip pusę metų ir 
kaltinami už Sovietų Sąjungos 
“šmeižimą”, nes jie tvirtino, 
kad 46 proc. totorių gyventojų 
mirė kelyje į centr. Aziją, tuo 
tarpu kai oficialiais duomeni
mis jų mirė “tik! 22 procentai.”

“Mūsų tautybės reikalai 
pablogėjo”

Pranešime Nr. 82, skaitome: į 
“Brangūs tautiečiai, 1968 metai, 
Jungtinių Tautų asamblėjos pa
vadinti tarptautiniu žmogaus tei- 

' šių metais, jau praėjo. Krymo to- 
i toriai tikėjosi, kad valdžia, jau 
vien tik dėl savo prestižo žengs 
keletą žingsnių išspręsti mūsų 
tautybės klausimui. Mūsų viltys 
pasirodė nepagrįstos.

“Mūsų tautybės reikalai ne tik 
nebuvo išspręsti, bet jie dar la
biau pablogėjo dėl žiaurių nus
lopinimo priemonių, valdžios pa
vartotų prieš Krymo totorius. 
Dar daugiau drąsių kovotojų bu
vo sukišta į kalėjimus ir NKVD 
kankinimo rūsius. Žmogaus tei
sių tarptautinės konferencijos Te
herane išvakarėse Uzbekų respu
blikoje buvo įvykdytas žiaurus 
pogromas prieš taikius Krymo to
torius Čirčiko mieste. NKVD, 
milicijos ir ugniagesių daliniai su 
savo karininkais priešakyje paro
dė savo jėgą ir sugebėjimus, nio- 
kiodami ramius piliečius, dau
giausia moteris ir vaikus, susi- '

rinkusius atšvęsti savo tautinės 
pavasario šventės.

Tai buvo valdžios pasikėsini
mas įdiegti Krymo totoriams, 
kad bet koks išsakymas savo skir
tingos tautinės asmenybės, kad 
bet koks parodymas prisirišimo 
savo krašto tradicijoms bus 
žiauriai užgniaužtas. Veltui Kry
mo totorių atstovai telegrafavo 
į Maskvą kom. partijos centro ko
mitetui ir kitiems aukštiem ša
lies organam, reikalaudami tuo
jau pasiųsti specialią komisiją iš
tirti tą nusikaltimą. Kom. parti
jos vadai buvo kurti žmonių bal
sui- Ne tik masinio teroro orga
nizatoriai nebuvo nubausti, bet 
pajuokos teismuose atsakomybė 
už tuos įvykius buvo uždėta tos 
tironijos aukoms, jie buvo pas
merkti už organizavimą masinės 
suirutės, neklausymą policijos ir 
Sovietų Sąjungos šmeižimą ir 
nuteisti sunkiems darbams.

Melas — viešai skelbiamas
Šitie ir daugelis kitų smurto 

veiksmų prieš Krymo totorius ne
sulaikė Sovietų delegacijos Tehe
rane pareikšti, kad Sovietų Są
jungos piliečiams esančios ga
rantuotos pilietinės, politinės ir 
kultūrinės teisės ir kartu su tuo 
reikalauti, kad būtų sustiprinta 
kova prieš rasinį diskriminavi
mą, o taip pat pasiūlyti nusikal
tusius teroro politika ar masi
niais suėmimais nubausti, tuo 
tarpu Maskvoje tų pačių metų 
gegužės 16-18 dienom apie 800 
Krymo totorių atstovų buvo su
imti, primušti ir prievarta nu
gabenti į tolimas sritis ir ten ap- 
gyventinti. Jie buvo atvykę į Mas
kvą savo tautiečių įgalioti prašy
ti partijos ir vyriausybės 
galimai greičiau išspręsti Krymo 
totorių klausimą.

Kiekvieną dieną rusų spauda 
praneša apie demokratų ir tau
tinio išsilaisvinimo dalyvių, suė
mimą ir nubaudimą kitose šaly
se. Visos Sovietų visuomenės var

— Liūtai, — staiga sušunka Harrison.
Pašokam kaip įgelti ir išlendam pro stogo skylę. 

Tikrai pakalnėj, užvertę kojas į viršų, guli šeši liūtai ir 
miega. Mums artėjant nė nepakruta. Net pikta. Kalbi
nam juos visokiais balsais, mojam rankomis, — nie
ko. Vienas pagaliau pramerkia akį, žvilgteli mieguis
tai ir vėl užsimerkia.

—' Čia liūtai? — nusivylusi atsisuku į Harrison. 
Jam net nepatogu. Gązdinti jų negalima, nes įsibaugi
nę slypės tik krūmuose ir turistai neturės progos jų pa
matyti. Mašinos jiems kasdieninis dalykas ir visai ne
įdomus. Bet, kad gulėtų kaip sutingę katinai ir nekreip
tų jokio dėmesio į žmogų, kad ir mašinoj, kuris pagal 
gamtos įstatymus yra natūralus jo priešas, to nesitikė
jau.

Harrison praveria duris ir trinkteli jomis. Liūtai tuo 
jau pašoka ir išplėtę akis žiūri. Vistiek neatrodo bai
sūs, nors lipk lauk ir paglostyk.

— Geriau ne, Mrs. Regina, — perspėja Harrison.
Žinoma, aš drąsi tik iš tolo ir nė nemanau prie 

jų artėti.
Vienas nusižiovauja. Matau, kad kabo išlūžęs prie

kinis dantis.
— Reikia vesti pas dantistą, — rodau Harrison, 

o jis juokiasi ir aiškina, kad, tur būt, bekovodamas su 
auka dantį išsilaužė.

Tikslą atsiekėm ir galim ramia sąžine grįžti atgal. 
Kelias atrodo geresnis, o gal mus palaiko pakili nuotai
ka, kurią atgaivino liūtai, nors ir apsimiegoję.

Geriausia proga užmegzti naujus ryšius ar pažin
ti žmones yra kelionės. Prie vakarienės stalo susirenka

Liepos mėnesį išskrendant į mėnulį, ruošiamasi mėnulyje palikti šie 
du mokslo tikslams skirti aparatai. Juos čia laiko astronautas Neil 
Armstrong. Aparatai persiųs įvairių informacijų.

du ji protestuoja prieš komunis
tų suėmimus Indonezijoje ir ne
pailstamai gieda himnus apie lai
mingą gyvenimą tautų šeimos, 
besinaudojančios lygiomis teisė
mis Soviėtų Sąjungoje tačiau tuo 
pačiu metu “taktikos saugoto
jai” Kryme beširdiškai mušė be- 
jėgias totorių šeimas vien tik to
dėl, kad, jos palikusios ištrėmi
mo vietas, sugrįžo į savo tėviš
kes, Uzbekistane Krymo toto
rių labiausiai aktyvūs kovotojai 
už lygias teises buvo teisiami su
klastotais kaltinimais už taria
mą antisovietinę veiklą, Krymo 
totorių taikingi minėjimai ir re
liginiai susirinkimai buvo išvai
kyti karinės jėgos pagalba. Tuo 
tarpu Sovietų sostinėje priešais 
kom. partijos centro komiteto 
rūmus baudžiamieji būriai, veda
mi aukšto laipsnio karininkų, 
apsupo ir suėmė teisėtus žmo
nių atstovus.
Komunistų spauda savo nusjkal- 

timus slepia
To nepaisant, nė vienas iš 

tūkstančio laikraščių bei žurna
lų mūsų “demokratiškiausios” 
liaudies spaudos netgi prabėgom 
neužsiminė apie tuos įvykius, ku
rie buvo tikra mūsų tautos trage
dija.

Ir vistik mūsų tautos pilietinė 
savisąmonė ne tik nebuvo nus
telbta, bet yra dar ryškėsnė.,Mū- 
sų žmonės į kiekvieną neteisėtą 
veiksmą atsiliepė masiniais pro
testais bei mitingais ar demon
stracijom. Kaip tik tas glaudu
mas ir valios jėga, kuri sukelia 
atvirą siautėjimą tų, kurie norė
tų išlaikyti Stalino tamsiųjų lai
kų santvarką, kada sauja ne
mokšų karjeristų ir karininkų, 
vadovaujamą beribiui išpūsto 
stabo, galėjo diktuoti savo kri
minalinę valią Sovietų baimės 
paraližuotom tautom ir savo 
nuožiūra disponuoti ištisų tau
tų teritorijom, jų nuosavybe ir 
laisve.

įvairių kraštų, įvairių galvojimų ir charakteriu žmonės. 
Bet visus juos jungia viena savybė — kelionėje visi pa
sijunta draugai.

Sėdžiu su savo bendrakeleiviais prie kavos puode
lio. Prieina apyjaunis šveicaras ir prasideda kalba. Jis 
iš profesijos — virėjas. Pradėjęs kelionę Afrikoje, taip ja 
susižavėjo, kad planuoja gauti darbą ambasadoje ir čia 
pasilikti ilgesnį laiką. Jam labai pažįstamas mano kal
bos akcentas, tik negali prisiminti, kur jį girdėjęs. Kai 
pasisakau, kas esanti, sušunka:

— Žinoma. Šveicarijoj turiu draugą lietuvį.
Pagaliau atsirado bent vienas, kuris žino, kur yra 

Lietuva, ir nežiūri nustebęs, lyg būčiau kur nors iš mė
nulio.

Fotografas, kuriam šiandien iš ryto paskolinau fil
mą, dėkodamas grąžina skolą, o jo žmona prisėda ša
lia ir pradeda kalbėti. Jiedu prancūzai. Vyras pensinin 
kas, o ji dar dirba kaip rūbų projektuotoja. Tris mėne
sius gyvena New Yorke, tris — Paryžiuje, o likusį laiką 
keliauja. Buvo net Rusijoj. Klausaus ir tik linkčioju gal
va, nes ji už abi atšneka. Savotiškas tipas — kalba pa
keltu tonu, lėtai dėstydama žodžius, kurie iš apskritimu 
suformuotų lupų skamba lyg sprogstantys muilo burbu
lai. Jos rankos apkabinėtos aukso apyrankėm, o ant 
abiejų vidurinių pirštų — žiedai milžiniškom akim. Ke
liant kavos puodelį, žiedai sužvilga vaivorykštės spalvo
mis, o apyrankės žvanga turtu ir prabanga. Laukinėj 
Afrikoj? Masajų žemėj.

Atsisveikinam lyg geriausios pažįstamos, nors abi 
žinom, kad daugiau niekada nesusitiksim.

(Bus daugiau).



DRAUGAS, antradienis, 1969 m. liepos mėiu 1 d.

PAGERBTAS VYSKUPAS 

BE KATEDROS

Vysk. Antano Deksnio pagerbimo iškilmės Chicagoje
Jąu ne pirmą ir ne paskutinį 

Kartą Amerikos lietuviai džiau 
giasi naujojo vyskupo paskyri
mu. Ir ne be reikalo, nes tai yra 
labai didelis lietuvių įvertini
mas iš Šv. Tėvo pusės. Taigi 
ir pereitas sekmadienis chi- 
cagiškiaims buvo didelė šventė, 
nes galėjo jie iš arčiau pajusti, 
kad didysis troškimas tapo jų 
svajone.

Iškilmingos pamaldos 
bažnyčioje

Vyak. Antano Deksnio pager 
foimo iškilmės pradėtos Švč. 
Mergelės Manijos Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčioje, 3 vai. po 
pietų. Šis puošnus pastatas vir 
to lyg laikinąja katedra nau 
jajam lietuvių išeivių Europoje 
vyskupui — ganytojui be kate
dros. Ji buvo perpildyta chica-- 
giškiais, dargi bažnyčioje ne
tilpusiais. Daugybė organizaci
jų, ypač jaunimo, atsiuntė sa
vo vėliavas. Jo Eminencijai Chi 
cagos abkivyskupui kardinolui 
John P. Cody, vysk. V. Briz 
giui- Chicagos vyskupui augzi
liarui Michael R. Dempsey, dau 
gybei prelatų ir kunigų daly
vaujant, vyskupas Antanas 
Deksnys buvo iškilmingai su
tiktas ir atnašavo šv. Mišias.

Jaudinantį pamokslą pasakė 
iš Maspeth atvykęs prel. Jo
nas Balkonas, iškeldamas lietu- 
vių tautos Mesijo — laisvės 
siekimus ir naujo vyskupo 
reikšmę specialiems uždavi
niams atlikti.

Pamaldų metu lietuviškas 
giesmes labai gražiai giedojo 
muziko J. Baltrušaičio vedamas 
Marąuette Parko liet. parapi
jos choras ir solistai Stasys 
Baras su J. Vazneliu. Galima 
drąsisai sakyt’, kad tai buvo 
tikra lietuviškos bažnytinės mu 
zikos šventė. (bk)

Pagerbimo akademija
Chicagos lietuviai neseniai pa

skirtą Europos lietuvių vyskupą 
A. Deksnį birželio 29 d. pagerbė 
akademija. Ji įvyko “Martiniąue” 
restorane — joje dalyvavo keli 
šimtai lietuvių ir visa eilė aukš
tųjų Chicagos arkidiecezijos dva
sininkų su kardinolu John P. Co
dy priešaky.

Sudarytas gausus pagerbimo 
prezidiumas

Banketą —pagerbimą atidarė 
vykd. komiteto pirm. dr. Leonas 
Kriaučeliūnas garbės svečiais 
pakvietė ir pasveikino, be pačios 
akademijos svarbiausio “kaltinin 
ko”, vysk. A. Deksnio, kardinolą 
J.P. Cody, vysk. V. Brizgi, Lietu
vos gen. konsulą dr. P. Daužvar- 
dį su ponia, aukštuosius Chica
gos arkidiecezijos svečius: vysku
pus augziliarus T.J. Grady, J.L. 
May, M. R. Dempsey (vėliau at
vyko ir vyskupas augziliaras R:P. 
Hillinger), PLB Valdybos pirm. 
St. Barzduką, ALT vykd. komi
teto pirm. inž. E. Bartkų su po
nia, prel. J. Balkūną, tėvų jėzui
tų provinciolą kun. G. Kijauską, 
SJ, kun. E. Abromaitį, Kunigų 
vienybės pirmininką, šen. kun. 
Ansą Trakį, evangelikų ir refor
matų atstovą, programos vedėją 
dr. Z. Danilevičių su ponia, M. 
ir A. Rudžius, p. Kriaučeliūnie- 
nę, meninės dalies atstovus — P. 
Bičkienę ir A. Brazį.

Naujas vyskupas — paguoda 
broliams Lietuvoje

Dr. L. Kriaučeliūnas, pristatęs 
visus gerbės svečius, pažymėjo, 
kad naujojo vyskupo paskyrimas 
— reikšmingas faktas. Tai esan
ti paguoda ir mūsų broliams bei 
seserims Lietuvoje, tai reikšmin
ga ir laisvajame pasauly gyve
nantiems lietuviams bei pačiai 
laisvinimo bylai.
Pirmasis naująjį vyskupą pasvei 

kino kardinolas J.P. Cody, nuro
dęs, kad A. Deksnys dirbsiąs savo 
tautiečių dvasinei stiprybei. “Aš 
jus nuoširdžiai sveikinu” — pa
žymėjo Cody ir netrukus išvyko, 
nes turėjęs įsipareigojimų-

Vysk. Brizgys: popiežius 
suprantąs lietuvių padėtį

Vysk. Brizgys savo sveikinimo 
žodyje teigė, kad naujojo lietu
vių vyskupo Vakaruose paskyri
mas — nepaprastas įvykis. Po
piežiui A. Deksnį paskyrus, tai 
reiškia, kad iš Pauliaus VI-jo pu 
sės jaučiamas lietuvių tautos, jos 
padėties supratimas, be to, buvu
si įvertinta mūsų vienybė bei iš
tvermė.

Brizgys priminė, kad šiuo metu 
Vakaruose turime jau keturis lie
tuvių kilmės vyskupus, be jo ir 
Deksnio, dar vysk. Marcinkų Va
tikane ir vyskupą Salatką JAV- 
se.

Vyskupas — diplomatų 
talkininkas ir pats ambasadorius

Lietuvos diplomatijos vardu 
vysk. A. Deksnį jau sveikinus 
Diplomatijos šefui S. Lozoraičiui, 
savo vardu pasveikino Lietuvos 
gen. konsulas Chicagoje, dr. P. 
Daužvardis. Jis priminė, kad Lie
tuvos vyskupai yra buvę diplo
matų talkininkais bei patys bu
vo įsijungę į tą tarnybą (M. Rei
nys buvo užsienio reik. ministe
rių). Daužvardžio teigimu, vysk. 
Deksnys laikytinas ne tik mūsų 
čia, Vakaruose, bet ir Lietuvoje 
gyvenančių Lietuvos ambasado
rium- Reikia būti dėkingiems po
piežiui, jam paskyrus lietuvių tau 
tai naują ambasadorių.

Kunigų Vienybės centro var
du pasveikino kun. E. Abromai
tis. Jis džiaugėsi, kad Vienybė 
Deksnio asmenyje Europoje turė
sianti ramstį. Evangelikų — re
formatų Bažnyčios tremtyje var
du naująjį vyskupą nuoširdžiai 
sveikino senį. kun. A. Trakis.

St. Barzdukas: “Esate gyvuoju 
bendruomenės nariu”

Pasaulio Liet. Bendruomenės 
Valdybos pirm. St. Barzdukas pri 
minė lietuvius vyskupus, kurie y- 
ra daug dirbę pačiai tautai (Gied
raitis, Valančius, Baranauskas 
ir kt.). Barzdukas pareiškė viltį, 
kad naujasis vyskupas dirbsiąs su 
tais, kuriem rūpi tautos siekimai. 
Bendruomenė tikisi ir linki, kad 
vyskupas švies ne tik religinių, 
bet ir tautinių spindulių povei
kiu.

ALT vardu vyskupą sveikino 
ALT pirm. E- Bartkus.

Jaunimo vardu sveikino dele
gacija, iš skautų, ateitininkų ir 
neolituanų atstovų. Jos vardu 
kalbėjęs skautas akademikas K. 
Mačiulaitis pažymėjo, kad vysku 
pas Deksnys yra pirmasis lietu
vis skautas, pasiekęs aukšto Baž
nyčios titulo.

Vysk. Deksnys dėkojo, prašė 
patarimų

Po sveikinimų, vysk. A. Deks
nys visiems nuoširdžiai dėkojo.

Priminęs būsimą misiją Europo
je, jis pažymėjo, tikįs, kad Dievas 
jam duos stiprybės, gi iš savo tau 
tiečių jis laukiąs patarimų.

Minėjimo programai sklandžiai, 
dviem kalbomis, anglų ir lietu
vių, vadovavo dr. Z. Danilevi
čius. Jis pasidžiaugė į minėjimą 
atvykus prel. M. Krupavičiui. Be 
to, tą dieną buvus gen. konsu
lo P. Daužvardžio vardadieniui, 
visi jam, Danilevičiui pasiūlius, 
sugiedojo ilgiausių metų.

Du solistai meno programoje

Minėjimą paįvairino sol- p. Bi 
čkienė, su dideliu įsijautimu pa
dainavusi “Mano sieloj...” ir sol. 
A. Brazis, išpildęs Valentino ari
ją iš “Fausto” ir anglų kalba “Tė 
ve mūsų”. Meninę dalį, vis dėlto, 
derėjo įtraukti į minėjimo vidu
rį, bet ne į pabaigą.

Telegrama Popiežini 
Pauliui Vl-jam

Dr. Z. Danilevičius, akademi
jai baigiantis perskaitė tekstą 
telegramos popiežiui Pauliui 
VI-jam, kurioje jam dėkojama 
už vyskupo paskyrimą bei mei
lę lietuvių tautai. Be to, per
skaityta visa eilė sveikinimų 
raštu ir telegramomis. Banketą 
- akademiją uždairė dr. P. Eriau 
čeliūnas. Vyskupo A. Deksnio 
pagerbimas Chicago je buvo baig 
tas vysk. Brizgio sukalbėta 
malda. Jis buvo pradėtas, A. 
Brazio, Prudencijo® Bičkienės 
ir minėjimo dalyvių sugiedo
tais JAV ir Lietuvos himnais.

(v. ai.)

— Nuo 1906 m. JAV keliuo
se žuvo 1.7 mil. žmonių.

MOŠŲ KOLONIJOSE
Waukegan, Illinois

IŠLEISTUVĖS
Ričardui Kružikui, išvykstan

čiam į Vietnamą, buvo sureng
tos atsisveikinimo išleistuvės, ku
riose be kitų svečių dalyvavo ir 
L.B. Waukegan apylinkės valdy
bos pirm. P. Petroliūnas ir na
riai: Elena Skališienė ir Aldona 
Kavaliūnienė. Ta proga LB at
stovai Ričardui įteikė atminčiai 
Lietuvių fondo medalį.

SUTUOKTUVĖS
Gailestingoji seselė Regina 

Vanda Markūnaitė, siekianti Mi
chigan universitete, Ann Arbor, 
magistro laipsnio, šių metų gegu
žės 31 d- susituokė su teisių dak
taru Roger Ch. Siske- Sutuoktu
vės įvyko Chicagoje, Zion lietu
vių liuteronų bažnyčioje. Jau
nuosius prie altoriaus palydėjo 
5 poros pajaunių. Sutuoktuvių 
apeigas atliko kun. J. Pauperas. 
Bažnyčioje sutuoktuvių metu gie
dojo sol. Jonas Vaznelis.

Iš Vokietijos į vestuves buvo 
atvykęs inž. Povilas Markūnas, 
jaunosios brolis, ten atliekantis 
karinę prievolę. Jaunosios tėvai 
Petras ir Olga Markūnai sutuok
tuvių puotą surengė puošniame 
Orrington Hotelyj, Evanst.

Svečių buvo virš šimto. Jau
niesiems svečiai sugiedojo Ilgiau
sių metų. Povestuviniai kelionei 
jaunieji buvo išvykę į Floridą.

NAUJOS STUDENTĖS
Virginija M. Kružikaitė, dukra 

Prano ir Eleonoros Kružikų, bir
želio 8 dieną baigė Waukegan 
Towns Ship vidurinę mokyklą su 
garbės pažymiu. Ji visus 4 mok
slo metus buvo gabiųjų mokinių 
garbės sąraše ir priklausė “Na 
tional Honor Society”. Jinai įei
na į 10 proc. pirmųjų baigusių- 
mokyklą su garbės pažymiu iš 
arti 900 tą mokyklą baigusių. 
O taip pat ji yra gavusi garbės

pažymėjimus už gabumus atski
ruose dalykuose (vokiečių kalb. 
kt.). Be to, Virginija laimėjo Il
linois valstijos stipendiją.

Nuo ateinančio rudens pradės ' 
studijas Mundelein kolegijoje, 
Chicagoje, kur numato studi
juoti matematiką.

Virginija yra aktyvi tautinių

V. M. Kružikaitė

BEST WI8HES TO OUR FRTENDS | 
AND PATRONS

Por a Safe & Joyoits Fourth of .Tūly, 
Oourtesy of

VALIANT RESTAURANT
Phone 422-0345

7844 So. Cicero Avė. Chicago. III.

HIGH
4.75%

RATES
5.25%

INSUREDPER ANNUM 
ON REGULAR 

SAVINGS 
CURRENT RATE

PER ANNUM 
ON INVESTMENT 

BONUS 
$1,000 MIN.

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
4070 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632 LA 3-8248

FREE
LEATHER BILLFOLD

Gaukite nemokamai dovaną — pasirinkite 
— ar gražią “bone” spalvos veliūro odi 
nę moterišką Constellation piniginę arba 
labai gražią vyrišką juodą “seąl grain” 
odinę pinignę. Sios praktiškos odinės pini
ginės yra ciųvaninėj dėžutėj, ir galite pa
sirinkti.

Galit pasirinkti vyrišką ir moterišką 
piniginę, kai atidarote naują taupymo są
skaitą su $200 ar daugiau arba tokią su
mą padedat į jūsų turimą sąskaitą Union 
Federal bendrovėj. Pasiūlymas galioja 
nuo birželio 12 d. ir baigsis liepos 29 d. 
Viena dovana šeimai. Paštu nesuinčiame.

UNION FEDERAL 
LOWERS MINIMUM ON 
SAVINGS CERTIFICATES

51 %

Metinis nuošimtis už certifikatus
Savings certificates su 6 ar 12 mėn. “ma- 
turities” galima gauti su nuošimčiais iš
mokamais, kai sueina terminas. Išduoda
mi $5 000 minimum sumoje. Certifikatai 
užvedami bet kokiam doleriniame skai
čiuje virš $5,000 00. Nuošimčiai kredituo
jami sąskaitai ir sudėtinia apskaičiuoja
mi “maturity” laiku, arba siunčiiami če
kiu, jei reikalausite.

Metinis nuošimtis už “passbook” 
sutaupąs

Reguliarios “passbook” taupymo sąskai
tos pelno 4%% nuošimčių už metus. Kai 
nuošimčiai paliekami sąskaitoj, jie yra su
dėtina apskaičiuojami ir jūsų pelnas ak
tualiai tempą 4.81% aukščiausias valsty
bėje už šitokios rūšies apdraustą taupy
mo sąskaitą. Pinigai padėti iki 10 d. bet 
kokio mėnesio pelno nuošimčius nuo to 
mėnesio pirmos dienos.

UFUN/ON JFEOSSAL SA V/AfCS
Chicago, Illinois 60608 • Phone 523-28003430 South Halsted Street 

Al bert J. Aukers, President

BEST WISHES TO OUR FRIENDS 
AND PATRONS

Por a Safe & Joyous Fourth of July. 
Courtesy ot

Bartecki’s Pharmacv
Prescrtptions aecurately compounded 

TISE REliance 5-5868
4259 W. 63rd St„ Chicago, III.

BEST WISHES TO OUR FRIENDS 
AND ASSOCIATES 

For a Safe & Joyous Fourth of July. 
Courtesy of

REEDER SHEET METAL W0KKS 
PORTSMOUTH 7-7 J 00

4621 W. 63rd St.. Chicago, III.
BEST WI8HES TO OUR MANY 

FRIENDS FOR A SAFE & JOYOUS 
FOURTH OF JULY 

Cour’.er-' of

MAC’S SHELL SERVICE
Oo-mplete auto and towing Service

TEL. REllance 5-1(108 
4125 W. 63rd St., Chicago, UPnois

BEST WISHES TO OUR FRIENDS 
TR'>NS

For a Safe & Joyous Fourth of July. 
Courtesy of

DAD’S CLOTHES CARE
PROSPECT 8.0120 

2619 W. 63rd St., Chicago, III.
BEST WISHES TO OUR MANY 

FRIENDS AND PATRONS
Begin your sumnier with a safe 

and joyous Fourth of July 
Courtesy of

SOUTHWEST FEDERAL 
SAVINGS AND LOAN ASS’N 

TEL. — 43(1-4(100
3525 W. 63rd St., Chicago. Illinois

BEST WISHES TO OUR MANY 
FRIENDS AND PATRONS

For a Safe & Joyous Fourth of July. 
Oourtesy of

D-J’S
BEAUTY SALON 

For appointment phone: 582-1383 
6730 S- Pulaski Rd., Chicago, III.
BEST VVISHES TO OUR FRIENDS 

AND PATRONS
For a Safe & Joyous Fourth of July. 

Courtesy of the
Republic Bank of Chicago
6501 So. Pulaski Rd., Chicago. Iii. 

TEL. 581-4500

šokių grupės “Bijūnas”' šokėja, 
o taip pat priklauso ateitininkų 
Vysk. Brazio kuopai, kurioje veik
liai reiškiasi.

Virginijai linkime sėkmės mok
sle, o taip pat nenutolti ir nuo 
šokėjų grupės bei ateitininkiš- 
kos veiklos.

Dr. Juozo ir Stasės Taučų duk
ra Ina birželio pradžioje baigė 
gerais pažymiais Holy Child, 
Waukegan, vidurinę mokyklą. 
Kurį laiką buvo tautinių šokių 
grupės “Bijūnas” šokėja.

Nuo rudens numato pradėti 
studijas universitete. VP.

BAŽNYČIA IR VALSTYBĖ
Lenkijos profesinių sąjungų 

laikraštis “Gito® Pracy” viena
me iš paskutinių savo laidų ra
šo, kad artimoje ateityje yra 
galimas Lenkijos katalikų Baž
nyčios ir valstybės santykių tai 
kingas išsprendimas. Lenkija 
yra visų lenkų — tikinčių ir ne 
tikinčių —tėvynė — rašo laik
raštis. Religiniai įsitikinimai 
yra kiekvieno piliečio privatus 
dalykas todėl bet kokie skirtu
mai tarp tikinčių lir netikinčių 
piliečių turi išnykti.

BEST WTSHES TO OUR FRIENDS 
AND PATRONS FOR A SAFE AND 

JOYOUS FOURTH OI-' JULY. 
Courtesy of

SAKEENY HAIR STYLISTS
For Appointment BE 3-8700 

1832 VVest 95th St., Chicago, III,

Best uislies to my many friends 
For A Safe and Joyous

FOURTH OF JULY 
Courtesy of

Dan’s Barber Shop
PHONE — 767 - 5901 

4020 VVest 55th Street, Chicago, HI.

FOR A SAFE & JOYOUS FOURTH 
OF JULY — DRIVE BAKELY. 

Don’t make your car a misguided 
missllc.

Courtesy of the

LOYAL CASKET COMPANY
Tei. SA 2-4065

134 So. Califomia Av., Chicago, III.

BEST WISHES TO OUR FRIENDS 
AND PATRONS FOR A SAFE AND 

JOYOUS FOURTH OF JULY. 
Courtesy oi

Kaspar Hardware
3732 W. 63rd St., BE 5-2181

BEST WISHES TO OUR MANY 
FRIENDS

For a. Safe & Joyous Fourth of July. 
DRIVE SAFELY!

FAMILY SPORT CYCLE 
CENTER

(Youi- friendly Yamaha dealer) 
Sales -— Parts — Service
TEL. HEMLOCK (t-2939 

5940 S. Western Avė, Chicago, IU.

Best Wislies To Our Friends and 
Patrons For A Safe and Joyous 

FOURTH OF JULY.
Courtesy of

GEORGIOUS RESTAURANT 
“Serving The Finest Of Food”

PHONE — 422-4382 
5900 W. 79th St., Oaklatvn, Illinois
BEST tVISHES TO OUR FRIENDS 
AND PATRONS FOR A SAFE AND 

JOYOUS FOURTH OF JULY. 
Courtesy of

SPECIAL TOOL ENGINEERING 
COMPANY

TEL. POrtsmoutli 7-6690 
4539 S. Rnox Avė., Chicago, III.

Remkite tuos biznierius, kūne 

skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS FOR A SAFE 
AND JOYOUS FOURTH OF JULY.

COURTESY OF

EVERGREEN POPCORN AND CARAMEL SHOP
95th and Wesfern (Evergreen Plaza), Chicago, Dl. — Tel. 857-9369

ATTENTION! With every purchaae of a 1 lb. bag of Caramel Cora at
77c you will receive a free box of popcorn or ice eream eone —viith 

this coupon ad.

Best ttishes to our imany friends. Begin your sumnier tvith a safe 
and joyous Fourth of July. Drive safely!
Don’t make your car a misguided missile.

Courtesy of
District Furniture and Appliances, Inc.

4501 South Pulaski Rd., Chicago, Illinois — Phone 254-4700
BEST VVISHES TO OUR MANY FRTiENDS FOR A SAFE 

AND JOYOUS FOURTH OF JULY 

Courtesy of

STOLZ-W1CKS, INC.
BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS FOR A SAFE 

AND JOYOUS FOURTH OF JULY
COURTESY OF

Golden Ox Restaurant South, Inc.
FOR RESERVATIONS: PHONE 735-0400.

4358 West 51st Street, Chicago, Illinois 

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES 
FOR A SAFE AND JOYOUS FOURTH OF JULY

COURTESY OF

Serviceall Plumbing, Heating & Sewer Co.
Blocked setvers cleaned, repaired, power rodded. Range & boiler repairs 

2825 VVest 59th Street, Chicago, Illinois Phone 476-4600



Kelios dienos Michigano platybėje

APIE TIKROVĘ IR PEKLĄ
Kaip vėjas prašvilpė savaitė, 

besisukiojant Michigano platy
bėje, o išklausius kun. J. Kubi
liaus pravestų kelių studijų ir 
dvasinio susikaupimo valandų, 
žmogus pajutai, kad esi ne tik 
fiziškai, bet ir dvasiškai sustip
rėjęs. Kad tokios dvasinio susi
kaupimo dienos būtų dažnesnės 
lietuvių jėzuitų viloje Color.ia, 
Mieh , kiek čia jaunimo ir bend
rai Chicagos lietuvių galėtų pa
sinaudoti ta ramia, gražios gam 
tos supama vila prie Paw Paw 
ežero. Bet ir vėl iškyla tas pats 
klausimas, kurį minėjau praėju 
šiame reportaže: lietuviams jė
zuitams labai trūksta kunigų 
ir brolių, o darbo laukai be galo 
platūs. ,

Grįždami Chicagos link, su
stojam Union Pier vasarviečių 
miestelyje Daugeliui ši vieta 
pažįstama iš karštų vasaros die
nų, kai čia knibždėte knibžda 
žmonės, kai visur pilna šil
tų vasaros saulės spindulių, 
vandens ošimo ir žalių sodų pla
tumos. Bet yra maloniausia at
gaiva Union Pier sustojus ta
da, kai vasarojimo sezonas dar 
neprasidėjęs, kai anlinkui tvlu, 
ramu ir retai kur žmogų tegali 
pamatyti. Tada tik pilnoje gam
tos grožybėie atsiveria tas pa
jūrio vasarviečių miestelis, kurs 
šiltomis vasarų dienomis sken
di lietuviškuose garsuose.

Atvažiavę j Union Pier, su
kam tiesiai į Karaičių “Ginta
rą”, kurs savo didybe ir grožiu 
dominuoja visą paežerį. Įsukę j 
sodą, nematom nė gyvos dva
sios, tik mb'ai n»kalnėie daužo
si nėra,nūs Michigano ežeras ir 
sodais atplaukia jo bangų oši
mas. Netikėtus pakeleivius už
puola šuo ir beveiK neįmanoma 
nuo jo atsiginti. Jį kalbina-n ir 
raminam angliškai. Kur buvęs 
nebuvęs pasirodo ir “Gintaro” 
savininkas Alg. Karaitis. Jis šu
nį sudraudžia“ garsiai lietuviš
kai ir tas akirmirkoje nutyla. 
Pasirodo, kad šuo, saugojąs 
vasarvietę, tesupranta tik lietu
viškai.

Alg. Karaitis išleidęs žmona 
ir vaikus Aušrinę bei Gintarą 
į giminaitės laidotuves Detroite, 
labai apsidžiaugia savo viloje 
pamatęs nelauktą svečią — lie
tuvį jėzuitą. Artėja vasaros se
zonas, vėl “Gintaras” ir kitos 
vasarvietės bus pilnos vasarto- 
jų, c- žmonės norės lietuviškų 
mišių, kūmos “Gintare” Karai
čių pastangomis vasarų sexma- 
dieniais virto tradicija, ilgesnį 
laiką rrušias laikydavo Lietuvos 
dukterį kapelionas kun. dr. F. 
Gureckas. Bet Alg. Karaitis ir 
kiti šią vasarą labai norėtu lie-

».

Kongreso narys Rosenthal (D.-N. 
Y.) yra didelis karo Vietname prie
šas. Jis kaltina, kad aktorius, filmų 
sukėjas John Wayne (apačioj) 
sumokėjęs vyriausybei tik 18,000 
dol. sukant f:Jmą 1967 m. “The 
Green Berets kam jis panaudojo 
daug armijos vyrų ir ginklų. Fil
mas susuktas Ft. Benning, Ga.

tuvių jėzuitų paslaugos, ypač 
kada tiek daug čia. esti jauni
mo.

Bet ir šiuo momentu vėl iš
kyla ana, jau ne kartą minėta 
problema: lietuviams jėzuitams 
labai trūksta kunigų ir brolių. 
Sunku kun. J. Kubiliui atsaky
ti ir į Alg. Karaičio prašymą.

— Jei ti'k rasiu laisvą kunigą, 
tai tikrai atsiųsiu. Bet prasideda 
jaunimo stovyklos, kunigai bus 
užimti ir nežinau, iš kur jų be
galėsiu paimti, — aiškina kun. 
J. Kubilius, Chicagos lietuvių 
jėzuitų vyresnysis.

O kokia graži lietuvių parapi
ja čia susiburia vasarų sekma
dieniais, matėme ne vienas pra
ėjusiomis vasaromis dalyvauda
mi mišiose po atviru dangumi 
“Gintaro” sode. Ištikimasis šios 
vietos adoratorius a. a. Alb. Va
lentinas, rodos, ir mirties va- 
landoie girdėio “Gintaro” va
sarvietės dūžius, šaukiančius 
žmones maldai.

Kai po pokalbio apie augančią 
lietuviu katalikų parapijų U- 
nion Pier netrukus aplankiau 
tame pat kurorte “Neringos” 
krautuvę turinčią Viržintienę, 
ji man davė paskaityti tik ką 
gautą laišką iš Lietuvos nuo 
vieno paraniios klebono. Kadan
gi Viržintienė 'kleboną buvo 
daug rėmusi, klebonas laiške kai 
bėjo atvirai ir liūdnai: Rugie
nius jį ištremia į kitą Lietuvos 
kampą ir į savo gražiai išau
gintą narapiją iis jau niekad 
nebegalės sugrįžti.

Tokie tai kontrastai gyve
nant laisvėie ir nelaisvėje.

Kai kas pranašavo, kad Union 
Pier vasarvietė ilgainiui paiuo- 
duos ir baltam žmogui ten nebe
bus vietos. Bet kai su Alg. Ka- 
raičiu apsukom visą paežeri, jis 
parodė vietų, iš kur juodukai 
iau išsikraustė. Priešingai, Alg. 
Karaitis ir kiti lietuviai čia nu
sipirko naujų vasarvičių ir lie
tuvių šeima vis didėjanti. Lie
tuviai vilų savininkai susiorga
nizavę, turi savo draugiją, kuri 
narodo gyvą veikla ir paremia 
kai kuriuos lietuviškus reikalus. 
Žodžiu. Union Pier stovi veidu 
į lietuvišką ateiti.

Kad ir niūrus bei šaltokas hu- 
vo penktadienio vakaras ir šeš
tadienio rytas, bet vienur kitur 
buvo matyti chicagiečių, betriū
siančių apie savo vilas. Kiekvie
ną savaitgalį Union Pier savo 
tvarkingai bei rūnestingai iš- 
remontuotoje viloje praleidžia 
“Dainavos” ansamblio vetera
nas inž. Pranas Kavaliauskas. 
Nors darbovietės dažna? siunčia 
mas i komandiruotes, bet nuo 
lietuviškos dainos nepasitraukia 
nė valandėlei. Kai tik “Dainava” 
pašaukia, jis visada pirmųjų ei
lėse. Ir viloje pilna lietuviškų ' 
plokštelių, aplink sklinda mie
lų lietuviškų dainų garsai. Ne
toliese savo vilą “Lydiją” iki 
mažiausios detalės begražinąs 
Antanas Kazlas su sūnum Sau
lium. Šį vyrą dažnas pažįstam 
iš Pakšto svetainės, kur jis sa
vaitgaliais talkininkauja. Tai 
tikras lietuviškos fizinės ir dva
sinės jėgos ąžuolas, kuriam lie
tuvybė ne pigus patosas, bet 
gyvenimo evangelija. Jo žmona 
yra išklausiusi meno studijas 
nas V. Petravičių ir kitus lietu
vius dailininkus. Todėl ir vilos 
sienose dominuoja originalios 
tapybos paveikslai. Kokia ma
loni vieta vasaromis čia pabū
ti!

Kad atostogų pabaigai liktų 
įdomesnis sentimentas, Alg. Ka
raitis užfundino nakvyne “Gin
taro” mėlvnaiam kambarvie, 
kur yra nakvoiusi ir Chankaiše- 
kienė. Albinas Valentinas anie 
ta kambarį yra skelbęs tokių 
avvu “peklišku” renortažų, kad 
nėr naikti iis man ir sapnavosi, 
o protarpiais girdėiau, kaip dau 
žosi Michigano vandenys. Ro
mantika jungėsi su mistika, pri
siminimais ir sapnais, o ežero 
ūžimas lyg kartojo: mes visi 
esame tik svečiai šiame pasau
lyje. VI. Rmjs

Baltiunorėje lituanistines mokyklos išleistuvėse M. Noreikienė pasirodo 
su vaikų darželiu.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Baltimore, Md.

BALTIMORĖS KARALIAUS 
MINDAUGO ŠEŠTADIENINĖS 

MOKYKLOS UŽBAIGIMAS

Birželio 8 d. Baltimorės Kara
liaus Mindaugo šeštadieninė 
mokykla užbaigė savo dvidešim
tuosius mokslo metus ir kartu iš
leido dar dvi abiturientes. Tiesa, 
baigiančiųjų skaičius nedidelis, 
bet pati mokykla irgi nedidelė. 
Prieš pora metų mokinių skai
čius buvo taip sumažėjęs, kad net 
kilo abejonių, ar mūsų mokykla 
išsilaikys. Bet, vis dėlto, mokyk

lą išgelbėjo jaunos, neseniai susi
kūrusios šeimos, kurios nemažą 
skaičių vaikų pristatė į vaikų dar
želį ir pirmą skyrių.
Nors mokinių nedaug, bet mo

kykla sugeba suruošti kasmet už
baigimą su tėvų komiteto pagal
ba. Šiais metais buvo ypatingai 
įdomu, nes mokslo metų užbaigi
mas prasidėjo šeštadienį, birže
lio 7 d’, su iškyla į Bethany 
Beach, kur mokiniai, mokytojai, 
ir tėvai buvo gražiai priimti po
nų Kudlų. Sekmadienį 3 vai. po 
pietų Šv- Alfonso parapijos salė
je prasidėjo mokslo metų užbaigi-

mo aktas pasiuntinybės žvakės r DRAUGAS, antradienis, 1969 m,, liepos men. 3 
uždegimu- Žvakę, kurią pe
reitais metais mokyklai padova
nojo J. Rajeckas, nepriklausomos 

Lietuvos atstovas Washingtone, 
uždegė Griškėnas ir Naidičienė, 
abiturienčių tėveliai.

Pagrindiniai svečiai buvo Šv. 
Alfonso parapijos klebonas prel. 
Liudvikas Mendelis ir poetas Jo
nas Aistis. Abu svečiai tarė savo 
žodį pagirdami šeštadieninės 
mokyklos darbą visuomenėj. Kun. 
A. Dranginis ir Tautinės sąjun
gos Baltimorės skyriaus pirm. V. 
Bačanskas taip pat pradėjo savo 
mintis. Poetas Aistis tuomet įtei
kė abiturientėms Juditai Griškė- 
naitei ir Danutei Naidičiūtei a-

, testatus ir savo eilėraščių knygu
tę “Sesuo Buitis”. Aš manau, kad 
abiturientės jautėsi labai laimin
gos, ne tik savo baigimu, bet to
kia reta proga gavusios asmeniš
kai susipažinti su poetu. Tėvų 
komiteto pirm. dr. R. Glemža ap-

dovanojo baigiančiąsias Mairo
nio “Baladėmis”.

Šia pačia proga, Baltimorės LB 
apyl. pirm. Julius Šilgalis įteikė 
prel. Mendeliui Lietuvos fondo ju 
biliejinį medalį. Šiuo pagerbimu 
Baltimorės lietuviai norėjo kle
bonui padėkoti už šeštadieninės 
mokykslo palaikymą, nes mo
kykla visą laiką naudojosi para
pijinės mokyklos patalpomis 
veltui.

Atrodo, kad jau visi buvo apdo
vanoti, bet visai netikėtai tėvų 
komiteto pirm. dr. R. GJemža į- 
teikė Karaliaus Mindaugo šeš
tadieninės mokyklos vedėjui A- 
leksandrui Radžiui drožinį už jo 
ilgą darbą šeštadieninėje mokyk
loje. Taip pat J. Šilgalis PBL Švie
timo tarybos vardu įteikė gar
bės diplomus A. Radžiui, M. No- 
reikienei, A. Drazdytei ir B. Gor-

rell, išdirbusiems mokytojo dar
bą ne mažiau kaip trejetą metų.

Programa užsibaigė mokinių 
i pasirodymais, tautos himnu, ir 
tėvų komiteto paruoštomis vai
šėmis.

Birutė Gorell

Balt/moreje lituanistinės mokyklos išleistuvėse poetas J. Aistis pasirašo 
ir įteikia savo knygelę “Sesuo buitis” abiean studentėm, J. Griškė- 
naitei ir D. Naidičiūtei. Šalia stovi vedėjas A. Radžius.

Standard Federal pays 51/4% interest per annum on 
savings certificates of $1,000.00 or more. Issued for 
6 months.
A 90 day gold eagle passbook account which pays 
5% per annum ($50.00 minimum) is also available. 
Regular passbook savings earn 4%% per annum. 
Interest is paid guarteriy on ai, accounts.

STANDARD 
FEDERAL

Interest Compounded Daily, 

Paid Quarterly

Savings and Loan Association of Chicago
Assets over $143,000,000.00 ■ Reserves and Surplus over $11,500,000.00 (more than tvvice the legal requirements)
Federal Charter ■ Federal Supervision
4192 Archer Avenue at Sacramento ■ Chicago, Illinois 60632 ■ VI7-1140

HOURS: Mon., Thurs. 9 A.M. - 8 P.M. Tues., Fri. 9 AM. - 4 P.M. Sat. 9 A.M. -12 Noon Wed.—No Business Transacted

t

ŠVENTADIENIO ŽODIS
KUN. ANTANAS VALIUŠKA

Metų penkiasdešimt penkiem 
sekmadieniam pritaikintos min
tys, pasiremiant tos dienos e- 
vangelija, yra šios knygos es
mė. Tai nėra vien šventų žodžių 
aptarimas ir. aiškinimas, bet iš 
jų išvedamas kelrodis šių die
nų žmogaus vingiuotame gyve
nimo kely, ir paskata nenuklys
ti nuo jo.

Knyga tinkama dvasiškiams, 
ieškantiems naujų minčių ir pa
sauliečiams, norintiems patobu
linti savo dvasinį gyvenimą.

Gaunama DRAUGE, kaina y- 
ra 3.00 dol. Prie knygos kainos 
prašom pridėti 5 proc. mokes
čiams.

^Drauge” jau galima įsigyti 
aštuonioliktąją “Draugo” pre
miją laimėjusį romaną

LIEPSNOS IR APMAUDO 
ĄSOČIAI

JURGIS GLIAUDĄ

Ir šį kartą autorius nustebina 
visai nauja tematika, paimta iš 
dabartinės Lietuvos gyvenimo. 
Knygininko Siurvilos asmenyje 
jis nukelia skaitytoją į nedidelį 
užkampio kolchozą, kurio aplin
koje supažindina su visa eile į- 
vairaus plauko, galvojimč ir iš
silavinimo charakterių.

Šalia gyvenimiškų realių vei
kėjų} autorius įveda ir vaizduo
tės sukurtą Mūzą, kurios pokal
byje su Siurvila iškelia savitas 
mintis ir filosofiją.

Knyga reikalauja susitelkimo 
ir dėmesio, nes nekasdieniškas 
stilius ir gilios mintys kiekvieną 
jos puslapį paverčia susimąstyti 
skatinančia naujove.

Kaipa 4.00 dol. Illinois gyven
tojai prie knygos kainos turi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

Vytautas the Great
Prel. J.B. Končius

Knyga apima gražiausią Lie
tuvos istorijos laikotarpį, kuris 
turi būti įdomus ne tik lietu
viams, bet ir amerikiečių visuo
menei.

Knyga gaunama DRAUGE 
pusiau sumažinta kaina—$2.00. 
Illinois gyventojai turi pridėti 
prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

ŽIOBRIAI PLAUKIA
J. Švaistas

Romanas apie didįjį knygnešį 
kun. Martyną Sidaravičių, ku
ris šalia savo kunigo pašaukimo 
nemažesnę pareigą jautė darbuo
tis kaip lietuvis savo tautos švie
timui. Jo darbo vaisiais mito tau- 
iniai atgimstanti tauta.

Šalia vieno žymiausio knygne
šio biografijos, autorius; vaizdžiai 
atskleidžia skaitytojui ir to meto 
laikotarpio aplinką, nuotaikas ir 
tautos idealizmą kovojant už sa- 
o spaudą. ■

Šių laikų jaunimui būtų labai 
naudinga susipažinti su ano me
to įaunosios kartos drąsa ir užsis
pyrusiu pasiryžimu savo sieki
muose, kas galėtų būti pavyz
džiu ir šiais laikais.

Knyga gaunama DRAUGE, 
kaina 2.50 dol.

Illinois gyventojai prašomi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

I.



DRAUGAS, antradienis, 1969 m. liepos mėn. 1 d.

Anglijos princo Charles įvesdinimui, nukalta tokia karūna, kurią laiko 
arch. ILouis Osman.

6

Spaudoj ir gyvenime

(Atkelta iš 3 psl.)
nestebėtina, kad dalis mūsų spau
dos pasižyminčios besaike kritika, 
junta ant savo kailio, netekdama 
jautresnių skaitytojų bei rėmėjų. 
Jei vyresniojoje kartoje suranda dar 
daugiau tikinčiųjų patiektai “nesu 
griaunamai” medžiagai, tai jaunes
nieji, daugiau galvoj an tieji, matyda 
mi kritiką išeinančią iš saiko ribų, 
ne tik šalinasi nuo bile kokios vi
suomeninės veiklos bei lietuviškos 
spaudos, bet ir iš viso stengiasi lai
kytis nuošaliai, vengdami kivirčų, 
juodinimo ir neproduktyvaus dar
bo.

Stoka santūrumo, stoka pagarbos 
yra žalinga mūsų tautiniam gyve
nimui. Yra stabdis mūsų vienin
gumui, tautiniam glaudumui.

Charakteringa kad mūsų spauda 
ir mūsų didieji kritikai, kurie mėgs
ta panaudoti aštrią, be pasigailėji
mo kritiką, yra labai jautrūs. Jei 
kas nors truputį užkliudė, paleisda
mas kokį kritišką žodį, šoka su di
džiausiu skausmu. Išpila didžiulius 
straipsnius, iškeldamas savo didžiu
lius nuopelnus, suras nors mažiau
sius nusikaltimus pas išdrįsusį pa
kritikuoti kritiką nors ir humoro for 
ma.

Spaudoje skaitome kad koks nors 
užpuolėjas nužudęs arba sunkiai su
žalojęs kitą asmenį, suimtas nusi
skundžia policijos žiaurumu. Lygiai 
ir mūsų kritikai, su pasitenkinimu 
ir lengva širdimi gali visomis turi
momis patrankomis apšaudyti kri
tikuojamąjį, bet nors mažiausią pa
leistą šūvį kritiko pusėn sutinka su 
didžiausiu triukšmu. Tas įrodo, kad 
kritikas yra labai jautrus, bet neturi 
mažiausio supratimo kiek skaudi jo 
kritika kritikuojamajam. Gyveni

We Offer To Savers

SAVINGS CERTIFICATE

51%

9
6 or 12
MONTH
$10,000
or MORE

Savings certificates issued 
for six months or one 
year —in minimum 
amounts of $10,000,00, 
«nd thereafter in 
multiples of $1,000.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

44
per annum

Paasbook Savings 
Accounts

Paid Quarterly
Computed and Paid 

as ofs
Mar. 31 — June 30 
Sept. 30 — jDec. 31

PETTĘR KAZ^NAUSKAS. PRESIDENT

mo tiesa sako, kad žmonijos gyve
nimas būtų daug lengvesnis jei 
žmogus sugebėtų suprasti kito pa
dėtį, pergyventi kito jausmus.

A. Salietis

— 1812 an. birželio 18 d. JAV 
paskelbė karą Didžiajai Brita
nijai.

— 1958 m. biržellio 30 d. 
Aliaska tapo 49-ji JAV valsty
bė.

— 185© m. liepos 1 d. su
žeistos pirmos tarpkoleginės 
beisbolo rungtynės. Prieš Wil- 
liami kolegiją Pittisfield, Mass., 
'laimėjo Amherst 66—32.

Vilnos karalaite išrinkta Fr. 
Mitchell iš Salom, Va.

PARDUODAMI 
IS MODELINU NAMŲ BALDAI 
3U%> ik. 50%) nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai. 
SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. Western Tel. GR 6-4421

5r
6 or 12
MONTH
$5,000
or MORE

Savings certificates issued 
for six months or one 
year —in minimum 
amounts of $5,000.00, 
and thereafter in 
multiples of $500.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

avings
AND LOAN ASSOCIATION 

2212 W. CERMAK RD. 
Chicago, III. 60608 

virginia 7-7747

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
1111111111111111111111111111111111111111111111111111'

SIUNTINIAI | LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Munu, gyvybė* 

automobilių, 
aveikaloa, blz 
nlo.

tofti 
se

Patogios
mokėlin.u
ligos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St. — Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti VVA 5-3607 
P. Rudėnas K. šimulis

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
2608 69th St. Tel. WA 6-2781
2501 69th St. Tel. WA 5-2787
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis jvalrių prekių pasirinkimas

E. tr V. ŽUKAUSKAI

10% — 20% — 30% pigiau mokėsi! 
ui apdraudą nuo ugnies lr automo 
billo pas
FRANK ZAPOLIS 

3208% West 95th Street 
Chicago, lUInois 

Tel. GA 4-8654 lr GR 6-4339

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

[vairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST 34th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

ĮSIGYKITE DABAR

aa

Juzės Daužvardienės 
POPULAR LITHUANIAN 

RECIPES
4-ji pagerinta, iliustruota laida 
Virš 200 mėgiamiausių lietuviškų 
receptų anglų kalboje.

Puiki dovana lietuvėms ir nelie- 
tuvėma

Kaina — $2.50
lUInois State gyventojai prie kainos

turi pridėti 6% taksu. 

Užsakymus siųsti:

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 
Chicago. niinois 60629

‘‘Treciosios moters” Aloyzo Ba
rono romano lietuviškoji laida iš
parduota, tačiau išėjo angliškoji 
jos laida “THIRD WOMAN”. 
Knygos įvade anglų literatūros 
prof. Charles Angoff rašo: Tiesiog 
nuostabu, kiek daug Baronas su
geba pasakyti tokiuose siauruose 
rėmuose. Kaip ir visi gerieji lite
ratūros kūriniai “Third Woman” 
yra verta dėmesio iš kelių taškų: 
kaip geras romanas, kaip istorijos 
dalis, kaip filosofiški komentarai 
ir kaip prozinė poezija. Visų roma
no skaitytojų laukia ne tik malo
numas, bet ir geresnis istorinių į- 
vykių supratimas”.

Knygą išleido Manidand Books 
leidykla, įrišta į kietua viršelius, 
170 psl., kaina 5 dol., gaunama 
“Drauge”.

Skelbkites “Drauge”.

MISCELLANEOU S REAL ESTATE

A. ABALL ROOFING GO.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūrą "tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas

LA fl-6047 arba R0 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

MOVING
SERfiNAS perkrausto baldus h 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — WA 5-8063

■

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Pke.

2346 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 
J. RUDIS — Tel. CL 4-1050

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, niinois

!! E A L ESTATE

2-jų aukštų atremontuotas mūro 
namas: biznio patalpa ir 2 kamb.: 
viršuj 5 kamb. butas. 2 auto ga
ražas. 2519 W. 71 St. Kaina 
$?8,000. 778-8378.

Tvarkingas teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to,' veikia Notariatas 
Daromi ir liudijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450

BRIGHTON PARKE
2 po 4 knmb. med. Visas atnau

jintas. 2 priegonkial. Garažas 
$1 6,000.

švarus 2 po 4 kamb. mūr. Rūsys 
Garažas. Atskira gazo šilima. 
$22,000

5 ir 6 kamb. med. su rūsiu, ve
randomis ir garažu. Erdvus namas 
ir sklypas. $17,500.

6. 4 ir 2-Jų kamb med. 3 kamb. 
rūsy. Žemi mokesčiai $18,500.

Du mūro namai — 16 vienetų po 
4 kamb. Lengva apžiūra ir valdy
mas. $15,000 pajamų. Prašo $55,000

Maisto krautuvės su namais ar 
nuomoti.

9 metų, 2 po 5% kamb. Ir 4 
kamb. butai. Atskiras šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. $47,500.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai 

Notary Public

273" W. 43 r d St. — CL 4-2390

REA L ESTATE

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė j naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Members of M.L.S.
A L E X ŠATAS — REALTOR

Main office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, UI. Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Bervvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.

Union Pier, Mich. parduodama pel
ninga nuosavybė vasarviečių rajo
ne. Ideali vieta — 1 blokas nuo 
Michigan ežero. 3 namai, kiekvie
name 2-jų miegamųjų butai. Visi 
modern. patogumai. Gražus kie
mas. Teisingai įkainuota skubiam į 
pardavimui, tinkamam pirkėjui, j 
Skambinti dienomis (312)—735- 
0700; vakarais (312)—251-9455
arba (312)—432-0900.

' ................ -

Arli Marąuette pko.
3 metų modernus. 1 % aukšti 

mūr. (Visi kambariai tikrai dideli).
2% vonios. Idealus gyventi su tė
vais. Arti transport. Ir mokyk. Įver
tinti reikta pamatyti. Prie 83 ir Ca-
lifornla. Kaina $44,900, . , . _ . __

Geras investavimas. Gražioj vietoj mentarai. muzika dainos ir Mas- 
pietvakariuose parduodami 1 tį me
tų senumo 2-Jų aukštų 2 po 4 bu
tus mūr. namai.

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Income Tax

Notariartaa — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233 
Mūr. 2 butai po 4 kamb. ir raš-

tlnė. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

Brlghton P-ke, mūr. namas — 4 
kamb. butas ir taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. $35,000.

Marąuette Pke. mūr. 2-jų aukštų 
namas. Didelė patalpa bizniui ir 3 
kamb. Viršuj 6 kamb. butas. 
$18,900.

Prie 71 ir Westem — Med. 6 
kamb. namas.Pirkslte $1,000.00 |mo- 
kėję. Prašoma kaina $12,500.

VAINA REALTY
2517 W. 7 Ist St. — RE 7-9515

imiiiciiiiiiiiiiiiiiiiimmimimiiiiiiiimm
STATOME NAUJUS NAMUS

Atliekame įvairius pataisymus
Petrauskas Construction Co.

TEL. 585-5285
IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIH....... IIHiHIHIlIUIHI

11 butų, 10 metų, 2-jų aukštu mū.r 
namas prie 71 ir California. $152,000.

6 kainb. med. bungalow prie 59 
ir Pulaski. 2 auto garažas. Taksai 
$150. Galima tuoj užimti. $13,900.

2 jmi 6 kamb., švarus, moderni
zuotas mur. namas prie 67 ir Talman. 
$33,500.

31 p. tinkamas statybai sklypas
prie 72 ir Maplewood $.10,500.

6 kamb., 20 metų mūr. Cape Cod 
namas, prie 67-os į vakarus nuo Ke
dzie, I % vonios, įruoštas rūsys. 5 u 
p. sklypas. Dvigubas garažas su šo
niniu įvažiavimu. $25,900.

5 kamb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 ir Albany. 40 p. sklypas, 2 
auto garažas. $19,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOMF TAX — NOTARIATAS 

tMIGRACTJA

2735 W. 71st St. Tel. 925-6015

KUR GERIAUSIA
Arti 59-tos ir Pulasiki. švarus 4 

kamb. namas. Platus 30 p. lotas. 
$11,900.

Paveldėtas. 2 po 6 kamb. gražus 
2-jų butų mūras. Geležinė konstruk
cija, naujas gazu šildymas, gara
žas. Tuoj galite užimti. $27,900.

Apie 71)-ti) už Cicero, modernus 10 
metų bi-level, 3 mieg., žaidimo kab., 
centr. oro vėsinimas, tuoj pamaty
kite, pigus — $24,000.

5lį kamb. 6 meti; mūras. Platus 
lotas. Modernus didelis namas. Arti 
mūsų. $17,900

4 butų mūras. Gage parke. Geri, 
gražūs butai. Garažas. $41,000.

Apaitmentinls mūras. 2-jų aukš
tų. 2 blokai nuo Marąuette Parko. 
$20,000 įmoks*

Liuksus 7 kamb. 2-jų metų, raus
vų plytų rezidencija, 1tį akro žemės, 
3 auto garažas. Prie Stevensou 
Hlghvvay, Lemonte $50,000.00.

Lotas 30 p. Marąuette Parke.

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69th St RE 7-7200

IJ e M E S I O ! HELP RANTEI) - VYRAI

JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės j “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

j

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-

dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas lt 
dienraštis '“Draugas”.

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE

Įdedu naujus pečius ir vandens 
šildytuvus. Išvalau ir sutvarkau 
alyvos ir dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dėl du
jų. Dirbu Chicagoje ir prie 
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027 jį S. Anna A Ve., Lyons, 
Illinois. Telef. 447-8806.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ pastatai!

2457 VVest 6»th Street 
TeL HE 4-7482

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildyme 
pečius ir air-conditioning — j 
naujus ir senus namus. Stogu 
rinas (gutters), vandens šildj- 
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI. 
4444 S. VVestern, Chicago 9, III.

Telefonas VI 7-3447
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KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

METALO IR 
STIKLO 
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
llHIIIHIlUIHIHHllllHiliiHllHelHHIlHUi

PARDAVIMUI

asm

GARBAGE DRUMS
W1TH COVERS AKD HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113

Perskaitę “Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

DfiMESIO!

Special ! While they lašt only $2.50 
YOUR BABY’S RECORD SINCE BIRTH

Indudlng Baby’s Name Imprinted In 23 K. Goid 
Free Bonus — Color Birth Certificate Suitable For Framing.

PHONE 478-2504 OR VVRITE
C. L. ERB, 4829 North Springfield, Chicago, III. 60625

2.00Amžinasis gyvenimas, kun. J. Danielius 
Gyvoji dvasia, kun. J. Vaitkevičius,

4 dal. kiekviena po 
Meilės ugnis, kun. K. Matulaitis, MIC 
Žodis ir gyvenimas, tėv. T.V. Žiūraitis, OP
Visos šios knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai 

prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.

Investigate These Challenging 
Opportunities!

ELECTRICAL
ENGINEERS

NEEDED AT ONCE
Graduate eleetrieal engineer for staft 
position. Exper'ce in rubber indus- 
try preferred. Excellent salary and 
fringe benefits. Fior further Informa
tion oontact our Employment Office. 
7:30 a.m. to 4:00 p.m. — Monday 
through Friday.

GOODYEAR
TIRE & RUBBER COMPANY

Topeka Plant
Box 1069, Topeka, Kansas 

CE 4-9541, Ext. 282
An Hkmnt n,. lortunitv emnlovpr

IMBlEDIATE OPENING 
MEDICAL OPPORTUNITY

PHYSICAL
THERAPIST

Needed at Comprehensive Physical 
Medicine and Rehabilitatiion Center. 
Wonderful oppiortunity for practice 
and advancement. Livine conditions 
great for the outdoorsman and 
family man. Salary competitive. 
Steady year round employment. 
Contact Administratior.

Gotsche Rehabilitation Center
BOX 790

Thermoipolis, Wyoming 82443

Progressive Office Furniture 
Company Is Growing 
And Has Openings For

PRODUCTION
FOREMAN

Trim and Pack Department, Ex- 
perience in meeting shipping schedu- 
les and organizing department work 
load.

INDUSTRIAL
ENGINEER

Degree or eąuivalent experience. 
Proven background in methods and 
cost savings improvements in one of 
the following ftelds: VVood techno- 
logy; machining and finishing, plas- 
ties; packaging and material 
handling; tool planning, sheet metai 
and welding.

Send resilme in confidence to 
R. GRASMEYER

NERMAN MILLER INC.
855 East Main Street

Zeeland, Mich, 49464

ENGINEERS — DESIGNERS
Unlimited overtime

Meheanieal: HVAC —r Plumbing — 
Conveyors — Piping — Material 
Handling $5.00 to $8.00 hr. 
Electrical: Power Distribution —
Motor Controls — Lighting — Cir- 
cuitry — Wiring Diagrama. $5.00 
to $8.00 hr.

Also openings in all other areas 
of engineering. $5.00 to $8.00 hr.

Call Antanas Mažeika
774-6700

Muilins & Associates
MAN FOR VVINDING 

TRANSFORMERS
Experience desired — Būt wtll teach 
individual with some electrical 
knovriedge. Good stlarting pay, all 
free benefits.

TEL. 666-5600
ACCURATE ELECTRONICS CO. 

2005 S. Blue Island Avenne

V.V IT l> MOTERY!*

BILLER WANTED
A Typist To Handle Friden 
Automatic Computer Oriented

Machine
We VVill Train; Non-Moniotonous 
Work Modern Pleasant Loop Office 

All Benefits; Start Immediately
MR. M1LI.ER, 726-8711

STENOGRAPHER
VVoman to vrork in small Office 
typing orders. Some stenography.

Many company benefits.
VVest side, near Eisenhovver.

C. T. A.
CALL MA 6-1160

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos’ visiems prieinamos.

5.00
4.00
2.75



t
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LIETUVIŲ DIENA GAMTOJE

Prieis keliolika metų radijo 
(bangomis suskambėdavo links
ma lietuviška meliodija “Kas 
subatos vakarėlį...”, išgirsdavo
me žodžius — “Šaltimiero pro 
gramėlė...”, ir lietuviška radijo 
programos laida, paruošta, re
žisuota lir vedama Povilo Šalti 
miero pasklisdavo radijo ban
gomis Chicagoje.

Povilo Šaltimiero radijo pro 
įgramos būdavo visada gyvos 
linksmos ir įdomios. Per trum
pą laiką buvo suorganizuota 
stipri ir puikiausia to meto lie
tuviško radijo talento organi
zacija, kuri skleidė, puoselėjo 
ir palaikė lietuvišką žodį radijo 
bangose.

Kas gali pamiršti pirmąjį Šai 
timiero radijo “šurum-Burum” 
parengimą, kuris įvyko 1938 
m. balandžio m. 24 d.,o po to 
ir vėliau, kiekvienais metais, su 
programomis, dalyvaujant tų 
laikų stipriausioms lietuviškoms 
meninėms žvaigždėms Chica
goje. “Bartkaus” šeimyna, Juo 
zulkas Vanputas, ūr jo tūkstan
tinė, dainininkai — Aidų aidai, 
Liūliuojančios lietuvaitės, Vy
rų sekstetais, Nastutės pipirai, 
pipirikės, Bijūnėliai ir kiti, bū
davo tų parengimų didžiausia 
atrakcija, šokiams grodavo All 
Pratt, Correy Lynn, Aimpolai- 
res, Jono Rakausko ir 'kitų or
kestrai.

Ir štai, ateina 1938 m. rug 
piūčio m. 28 d. šaltimieras 
kviečia visus į pirmąją “Lietu
vių dieną”, Dambrausko darže, 
Willow ISprings, III. Programoje 
dalyvauja daug lietuviškų radi

pradėjo Povilas Šaltimieras, 
liepos 13 d. Bučio darže, Willow 
ISprings III. rengia “Lietuvių 
dieną”. Tą dieną matysime ir 
pagerbsime Povilą Šaltimierą, tą 
didį Amerikoje gimusį lietuvį 
ir joje šimtus draugų bei padė
jėjų, kurie diifoo bei dalyvavo 
šaltimiero radijo programose 
Šuruim- Buruim kondertuose ir 
Lietuvių dienose.

Liepos 13 d. Bučio sode susi 
tiks minios trijų, gal ir keturių 
skirtingų įkartų lietuvių. Tą 

i dieną Bučio Darže, kaip ir anais

nostalgiškais laikais, įvyks įdo
miausias ir pats gausiausias 
šio vasaros lietuvių susibūri
mą gamtoje.

Liepos 13 d. Bučio Darže į 
“Lietuviai Televizijoje” rengia
mą didingą Lietuvių dieną, kaip 
ir anais laikais, kviečiami tūks 
tančiai Chicagos lietuvių. Įėji
mo kaina _ linksma lietuviška
nuoširdi nuotaika ir, kaip ir 
1938—1939-siais metais — vie
nas lietuviškas žodis.

Lietuviai Televizijoje

DRAUGAS, antradienis, 1969 m. liepos mėn. 1 d.

A. -f- A.

PRANUI IVAŠKEVIČIUI
mirus,

brolį STASĮ giliai užjaučiame ir kartu liū
dime.

Rūta ir Vytautas Gražiniai

Jenahos mieste vyksta riaušės po to, kai ibuvo nušauta 14 m. negrė 
mergaitė

jo žvaigždžių, solistų, Lietuvių 
Kapelija, Harmonica Harmonis 
ta ir ikt. Susirinkusiems buvo 
suvaidinta komedija “Krikšty
nos” ir “Kaimo merginų šokis”. 
Įėjimo kaina ibuvo — vienas lie 
tuviškas žodis. Į šį istorinį Chi 
cagos lietuvių susibūrimą su
plaukė apie 20,000 lietuvių.

Antroji “Lietuvių diena” į- 
vyko 1939 m. rugpiūčio 27 d., 
Oaks Grove prie 119-tos ir Ar
cher avė. Ir vėl eilė gausaus 
lietuviško talento — Vytajuto 
Bielajaus šokėjai, Kazimiero 
Šimkaus kanklės, American

Lithuanian Sweet)hiearts of the 
Air, Šurum-Burum moterų cho
ras, Dainuojantieji pipirai, dai 
nuojančios merginos ir tikrai 
juokingas Dėdė Brukąs. Ir vėl, 
įėjimo kaina, tik vienas lietu
viškas žodis, šį kartą apie 30,- 
000 žmonių atvyko pamatyti 
“The Lithuanian Way of Life”, 
kurį Povilas šaltimieras ir daug 
jo tikrai sugebančių pagelbi- 
ninkų suorganizavo.

1969-ji metai “iLietuviai tele
vizijoje” norėdami atgaivinti 
šią puikią tradiciją Chicagoje, 
kurią prieš keliasdešimtį metų

EVA ^UBAITIS
PRASAUSKAITE — Pagal pirmą vyrą Bložis 

Gyveno 1422 So. 49th Court, Cicero, Illinois
Mirė birž. 29 d., 1969 m., 5:15 v. vak., sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vilkaviškio apskr., Gražiškių pa

rapijos, Kauniškių kaimo. Amerikoje išgyveno 59 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Walter, 2 sūnūs: Peter, 

marti Peggy ir John, marti Helen, podukra Loretta Cuff, žen
tas Michael, posūnis Richard Subaitis, marti Kathleen, anūkai 
ir proanūkai, dukterėčia Marija Rūbienė, vyras Juozas ir šei
ma, sūnėnas Juozas Sabrinskas su žmona Uršule ir šeima, 
pusbrolis ir krikšto sūnus John Mikolainis su šeima, Lietuvoje 
seserų vaikai, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Dievo Motinos Sopulingos dr-jai, S.L.A. ir Šv. 
Kazimiero Seserų rėmėjų draugijai.

Kūnas pašarvotas Vasaitis - Butkus koplyčioje, 1446 So. 
50th Avenue, Cicero, Illinois. Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
liepos 2 d. iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į šv. Anta
no parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, posūnis, podukra., anūkai, proanūkai.

Laidotuvių direkt. Vasaitis - Butkus, Tel. OL 2-1003.

Mirus
A. -j” A.

D-rei Lidijai Stanaitienei,
(Gyv. 2061 Gatės Avė., Brooklyn) 

jos dukterį MARINĄ RAULINAITIS su 
vyru ZIGMU nuoširdžiai užjaučiame.

Kunigunda ir Paulius Varis 

Jina ir John Vergeer

ZHKMANS

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

'“V

Parking Facilities 

‘ 6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

A. + A
ANNA VENCKUS

PO TĖVAIS YUŠKAITE

Gyveno 7334 So. Fairfield Avė., Chicago, Illinois.
Mirė Birželio 28 d., 1969 m., 10:30 vai. ryto, sulaukus 73 m. 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 45 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Genevieve Virginas, 

žentas Robert, 2 anūkės — Susan ir Barbara ir daug kitų gimi
nių, draugų if pažįstamų.

Velionė buvo mirusiojo John Yuška sesuo.
Kūnas bus pašarvotas pirmadienį 2 vai. popiet Lackawicz 

koplyčioje 2424 West 69tb Street. Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
liepos 2 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į švč. Panelės 
Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, žentas, anūkės ir visi kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Lackawicz ir Sūnūs, Tel. R.E 7-1213.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME ~ |
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 VVest 7lst Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste,
Teief. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nno kapinių.

Yours Free...
this lovely Mėsa 12 piece 
limelight breakfast sėt 
from the....

"accessiblesn
Good Housekeeping garantuota, šis puikus komplektas 
elegantiškai puoš jūsų pusryčių stalą. Kiekvienas ga
balas pagražintas švelnia ‘‘lime’’ ir aukso spalvomis. 
Ar jūs nesutinkate, kad kiekvienas valgis yra skanesnis 
kai puikiai servuojamas? Šis patvarus komplektas jūsų 
nemokamai atidarant naują sąskaitą $500.00 ar dau
giau, arba pridedant tokią sumą jūsų dabartinėn sąs
kaitom St. Anthony Savings siūlo platų pasirinkimą 
taupymo planų, įskaitant 5%% Single Payment Certi
ficate (Minimumas $7,500.), patarnavimui visiems jūsų 
taupymo reikalavimams. Prašome, tegalima tik viena 
dovana šeimai, pasiūlymas baigsis liepos 15 dieną, ir 
dovanos nėra siunčiamos paštu. Paskambinkite arba 
atsilankykite dar šiandien.

MARCELLA MISIŪNAS
PO TĖVAIS SNYDER

Gyveno 4236 So. Maplewood Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė birželio 29 d., 1969 m., 3:04 vai. ryto, sulaukusi 

76 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskrities. Amerikoje 

išgyveno 60 metų.
Giliai nuliūdę liko: dvi dukterys — Olympia Holler, jos vy

ras Frank, Loretta Wollenberg su vyru Kenneth, du sūnūs — 
Stanley ir Edmund ir jo žmona Theresa, 16 anūkų, sesuo Isa- 
Belle Eicas, o Lietuvoje sesuo Marija Šneideraitė, ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįstamų.

Mirusios vyras, jau miręs, buvo John K. Misiūnas.
Priklausė tretininkams ir Apaštalystės Maldos draugijai.
Kūnas pašarvotas Eudeikio laidojimo koplyčioje, 4330 

South California Avenue.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, liepos 2 d., iš koplyčios 8:45 

vai. ryto į Nekalto Prasidėjimo švč. Panelės parap. bažnyčią 
ir iš jos į Šv. Kazimiero kapines.

Praneša nuliūdusi ŠEIMA.
Laidotuvių direkt. D. P. Gaidas ir G. F. Daimid, Telefo

nas — LA 3-0440.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

4330-34 South California Avenue
. Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.

aint 
thony

avings

iimmiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontas

5759 So. VVestern Avė.
Kampas 58th Street 

Telefonas — PRospeet 8-9533
iiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiii

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

1447 South 49th Court 
Cicero, Illinois 60650

PHONE: 656-6330 JOSEPH P, 6RIBAUSKAS, EXEC. SEC'Y

Member Federal Savings and Loan Insurance Corporation, VVashington, D.O.

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

lr kitokioms progoms
GUŽAUSKŲ 
BEVEBIV HIII.S oeUNYeiA !

2443 W. 03rd Street, Ohicago, Illinois 
Tel. PK 8-0833 — PK 8-0834

LACK IR SŪNŪS
(IjACKAAVICZ)

2424 W. 69th Street Tei. REpublic 7-1213 
2314 W. 23rd Place________Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. California Avė. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M.
3307 S, Lituanica Avė.

PHILLIPS
Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, III. Tel. OL 2-1003

SKELBKITES “DRAUGE”.



DRAUGAS, antradienis, 1969 m. liepos mėn. 1 d.

W:

x Mrs. Bertha Ličkus, mū
sų dienraščio skaitytoja Chee- 
terton. Ind., prie metinio pre
numeratos mokesčio pridėjo 5 
doi. auką “Draugui” stiprinti. 
Dėkojame.

X Lietuviai, suprantą mūsų 
spaudos reikšmę, ją savo auko 
mis stiprina. “Draugui” auko
jo: po 3 dol. — P. Brizgys, J. 
Jonynas; 2 dol. — E. Šmitas; 
po 1 doll. — James Grigaitis, 
Kz. Cherniauskas, Vyt. Stuo- 
gis, Labai ačiū.

X Amerikos Lietuvių tarybos 
rengiamo Amerikos lietuvių 
kongreso garbės komiteto na
riais kviečiami viena ar kita 
proga už Lietuvos laisvę ar ap
skritai už kovą prieš komuniz
mą pasisakę ar darbais pasi
reiškę JAV kongreso ir senato 
nariai. Garbės komitetan suti
ko įeiti JAV kongreso atsto
vai: John M. McConmack
(Speakeris), (Siilvio O. Conte, 
Harold D. Donobue iš Massa- 
chusetts ir Edward A. Garmatz, 
Georg H. Fallon, Siamuei H. 
Friedel iš Marylaind.

X Bronius Ginčauskas, mūsų 
dienraščio skaitytojas ir rėmė
jas, įvertindamas “Draugo” 
nuolatines pastangas 'lietuvybei 
stiprinti, atsiuntė 10 dol. auką. 
Dėkojame.

X Kun. John I. Gallery, no
rėdamas pagerbti naujai kon
sekruotą lietuviams Vyskupą 
Deksnį, suruclšė lietuviškus 
pietus. Sv. Kristinos klebonijo
je vysk. A. Deksnio garbei. Be 
vyskupo A. Deksnio dar ibuvo 
pakviesta 16 lietuvių kunigų ir 
vysk. V. Brizgys. šalia ameri
kiečių kunigų, šv. Kristinos pa 
rapijoje jau keletą metų dirba 
kun. J. Vėlutis, (kun. J. Mar
čiulionis ir kun. F. Kiireilis.

X Prelatas Pranciškus M. 
Juras, P. A., žinomas mūsų vi
suomenės veikėjas, lietuviškų 
knygų leidėjas (savo lėšomis iš 
leidęs apie 40 leidinių), šiuo 
metu gyvena ir dirba Vyskupo 
Matulaičio namuose Putnam, 
Conn. Sielodamasis lietuviškais 
reikalais, atvyko į Chicagą. Jo 
'kelionės tikslas pagerbti naują 
jį vyskupą, dalyvauti Liet. ku
nigų vienybės seime, organizuo 
ti mūsų menininkų paveikslų 
telkimą jo įkurtai ir vadovau
jamai “Alkos” galerijai. Prela
tas yra sustojęs pas Tėvus ma
rijonus.

X Dr. Albina Prunskienė, ap
lankiusi savo motinos kapą Lie 
tuvoje ir susitikusi su eile savo 
artimųjų bei pasigrožėjusi Aus
trijos sostinės ir Italijos įdo
mybėmis, grįžo į Chicagą ir pra 
dėjo darbą savo kabinete. Eu
ropon vyko su savo sūnumi Jo
nu.

Chicagoje 
ir apylinkėse

MARUUE1TE PK. RĖMĖJŲ 
(SKYRIUS GYVAS

Amerikos Montessori mokytojų suvažiavimo dalyviai lankosi lietuvių Montessori d-jcs Vaikų nameliuose, 
2743 W. 69th St. Nuotr. V. Noreikos

IŠ ART! IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

. Vysk. A. L. Deksnio kon-
ki'hnėse, buvo pabrėžta, kad 
Jungtinės Valstybės pripažįsta 
prieškarinę Lietuvos vyriausybę,

sekracija buvo išsamiai aprašy i Q ne sovje^ų kontroliuojamą pas 
I ta “ The News-Democrat of Bel- tarąjį ketvirčio šimtmečio Lie- 
leville, ’ St. Louis Globė - De tu(VOj (Jaįkamą režimą. (Elta) 
mocrat.” Vyskupo biografija ir |
funkcijos, kiuriams skiriamas, i — ‘‘The Arizona Republic 
sudarė akstiną laikraštininkams laikraštis savo birželio 24 d. 
ir vienu kitu bruožu apibūdinti laidoje išspausdino plačios apim

SUGRĮŽIMO GIESME

x Juozas Sisas, mūsų dien
raščio prenumeratorius Brock
ton, Mass., pratęsdamas prenu
meratą pridėjo 5 dol. auką už 
“Draugo’’ kalendorių ir korte
les. Dėkojame.

X Zenonas Liutkenis, East 
Chicago, Ind., džiaugdamasis 
“Draugo" dienraščiu, jam pa
remti prisiuntė 5 dol. auką. 
Nuoširdžiai dėkojame.

X Ona Prunskienė’ buvusi 
(Sibiro tremtinė, drauge su sa
vo sūnumi kunigu ir dukterimi 
Anele porą savaičių praleidusi 
prie gražiųjų Arkansas ir Mis- 
sourri ežerų, grįžo j Chicagą, 
kur gyvena prie savo dukters 
dantų gydytojos Onos ir žento 
dr. Albaną Garūnų. Džiaugiasi 
galėjusi dalyvauti vysk. Ant. 
Deksnio konsekracijos iškilmė
se.

Birželio 22 d., po bendrų pa
maldų bažnyčioje, įvykto Ne
kalt. Pradėtosios Marijos Se
serų (Putnamo) rėmėjų Mar
ąuette Pk. sk. narių metinis 
susirinkimas parapijos salėj.

Pirm. E. Abelkienė susirin
kimą pradėjo jautriu žodžiu, 
primindama tuos nepaprastai 
skaudžius visai mūsų tautai 
birželio mėnesio įvykius, kurie 
atnešė Lietuvos valstybei mir
tį, o tautos daliai sunaikinimą 
ar išblaškymą po pasaulį. Pa
gerbti visiems žuvusioms už sa
vo tikėjimą, žemę ir tautą, bu
vusioji ilgametė Skyriaus pirm. 
D. Augienė uždegė gedulo kas
pinu perrištą žvakę. Pritaikytos 
tai dienai poezijos paskaitė G. 
Mikalonytė, ,a jos jaunutė sesu
tė padeklamavo.

Lietuvos politinę padėtį. Nauja
sis vyskupas, trimis atvejais 
negalėjo grįžti į Lietuvą, iš ku
rios buvo išvykęs prieš karą 
studijų tikslu. Pirmas kartas — 
rusų okupacija 1940 metais. 
Antras — vokiečių akupadija, 
“kai Hitleris sulaužė savo nepuo 
limo paktą su Stalinu ir įsibro
vė į Baltijos kraštus.” Trečias 
— 'kai rusai vėl pasigrobė Bal
tijos kraštus 1944 metų prieš- 
puoliu. Ryšium su Lietuvos char 
ge id’affaires dalyvavimu iš-

ries rašinį, paruostą Emil. F. 
Grenda, Glendale. Rašinys turi 
antraštę “Abhletes of Captine 
Nations Tragicalle Enhance 
Russia” ir birželio mėnesio į- 
vykių proga iškelia Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos tragediją, 
pabrėždamas, kad šios ir kitos

kuopos sekretorė, dirbo “Jau
nystės keliu” redakcijoje, lankė 
šeštadieninę mokyklą.

Jaunystė pilna energijos ir 
darbštumo. Bernadeta studijuos 
New Yorko universitete mate
matiką, taip pat ryžtasi akty 
viai dirbti studentų eilėse. Drau 
gai ir pažįstami džiaugiasi Ber
nadetos laimėjimais moksle, lin
ki sėkmės ateities studijose ir 
tikisi darbščios Lietuvos duk
ros.

GRUPUOTOJE LIETUVOJ*
— Esperanto kalbos kursai 

buvo suruošti prie Kretingos 
vidurinės mokyklos. Jiems vado

valstybės yra rusų agresijos vavo šios kaiĮbo,3 ,žinovė Bajorų

Einamaisiais skyriaus reika

tinas susirinkimas. Susirinkimą 
atidarė draugijos 'pJkas Al. Dar 
gužis. prašydamas pagerbti ty 
los 'minute Bronių Pernaravi- 
čių, kuris mirė pereitą rudenį. 
Susirinkimui pravesti prezidiu
man pasiūlė Nonkaitį, Beržans 
kienę ir Sideravioių.

Buvo tartasi įstatų papildy
mo reikalu. Įstatų patvarky

aukos. E. F. Grenda ypač išsa 
miai ir teisingai aiškina Lietu
vos sportininkų tragediją, kad 
jie turi žaisti už Rusiją, daly
vauti sovietų komandose, netgi 
nepažymint jų tautybės. Str. 
autorius yra jau trečios kartos 
lietuvis, patriotas; lietuviškai 
kalba silpnai, (bet laibai mėgsta 
lietuvišką muziką, dainas ir pui 
kiai griežia okrdeonu. Priklau
so Phoenix ‘lietuvių klubui ir 
yra jo valdybos vicepirminin
kas. Dažnai 1 pagriežia lietuvių 
šokėjams, jei tokių atsiranda.

(v. m.)

pradžios mokyklos mokytoja I- 
zabelė Ožiūnienė.

— Okup. Lietuvos ryšiai su 
Kuba, okupanto įsakymu, ple
čiami. Vykdomas ivis didesnis 
apsikeitimas prekėmis, Lietuva 
teikia Kubai specialistų, inžinie
rių, ūkinių patarėjų ir kitokią 
pagalbą. VI. 19 į Vilnių atvyko 
Kubos mokslinio ir techninio 
bendradarbiavimo komisijos ats
tovai su viceprez. Garsija Valsu, 
jį atlydėjo Kubos atstovybės 
Maskvoje patarėjai.

mui išrinkta komisija. Susirin

X Stella Kaulakienė, Brid
geporto gyventoja, aplankiusi 
savo vyro brolio šeimą Oną ir 
Alfonsą Kaulakius, Miami, Fla., 
bei kitus pažįstamus, po gražių 
atostogų Floridoje grįžo į Chi 
cagą.

X Kiek kainuoja Tamstos 
rdls? Jai daug padeda vėsus, 
iiusas ir Svarus oras. Geriau- 
Bmerson vėsintuvai gaunami 

iš Gradinską, 2512 W. 47 St., 
R 6-1998. (sk.)

X Chicagos Lietuvių Meške
riotojų - Medžiotojų klubas
kviečia visus į gegužinę sek
mad.. liepos 6 d., Juozo Liepos 
sode prie Tautinių kapinių. Gros 
Ramonio orkestras. Rus daug 
paįvairinimų. Pradžia tuoj po 
pietų. (pr.)

X Chicagos Anglijos Lietuvių
Klubas visus maloniai kviečia 
praleisti laisvąjį šeštadienį, t. y. 
š. m. liepos 5 d., Bučo Sode, Wil- 
iow Springs, kur rengiamas 
nuotaikingas piknikas. Bus lau
žo degimas, avinų kepimas, šo
kiai ir kiti įvairumai. Pradžia 2 
v. po pietų. (pr.)

tais kalbėjo pirm. E. Abeilkie- 
nė, D. Augienė, Trmosienė ir 
k. Apie patirtus įspūdžius, be
lankant Amerikoje ir Kanado
je seserų Įkurtas institucijas, 
papasakojo Petrulienė.

Susirinkimas buvo gausus na 
riais, dalyvavo būrelis jauni
mo, įstojo naujų narių, jauniau 
šioji 9 metukų, bet kadangi 
narni niekada nėra perdaug, 
tai visų susirinkusiųjų dėmesys 
buvo nukreiptas į naujų narių 
verbavimą. Dabar skyrius turi 
apie 200 narių. Paprašyta tik 
kiekvieną surasti po 1 naują. 
Tada būtų jau 400.

Bendra malda bažnyčioje ir

kimas įvyko Viržiutienės “Ne
ringą” patalpose. įSusirinkimo 
dalyvius Viržintienė pavaišino 
pyragaičiais ir kavute.

Susirinkime dalyvavo apie 
30 narių. Buvo pasitarta ir pa 
rengimo reikalu, kuris įvyks 
liepos 5 d. 7 v. v. Community 
Hali salėje ant Community 
Hali Rd. Union Pier rajone, 
taip geležinkelio ir greitkelio 
94. Valdyba prašo visus narius
su svečiais dalyvauti. Parengi- j. 
me veiks bufetas su gėrimais 
ir užkandžiais. Bus trumpa 
programėlė. Gros iš 4 asm. p. 
Ramonio orkestras.

Union Pier vasarojimo lai-
kuklūs pusryčiai po susirinki- j kas prasidėjo . Vasarotojų skai 
mo tampriau sujungė visus į: čius kasdien didėja.. Oras jau 
vieną šeimą. B. B. i atšyla. Vasarotojai maudosi.

Paežerys švarus. Žuvų nėra.UNION PIER, MICH., 
KOLONIJOJ Uodai jau naikinami ir tai bus 

tęsiama, kairią per savaitę bus 
purškiama iki rūgs. 15 d.

A. Kl.
Birželio 21 d. įvytko Union

Pier L. N. S. draugijos visuo-

Baltimorės Karaliaus Mindaugo Šeštadieninė Mokykla. Viduryje sėdi 
Aštunto skyriaus mokytoja Nijolė Kaltreider, o šalia jos, iš kairės 
sėdi abiturientė Danutė Naidičiūtė, o iš dešinės, abiturientė Judita 
Griškėnaitė. šone stovi vedėjas A. Radžius, mokytojos A. Drazdytė, 
M. Noreikienė, ir B. Gorrell.

— Bernadeta Romualda Tu
tinai tė, Eleonoros ir Jono Tuti
nu duktė, gyv. 223 Lincoln 
Avė., Brookflyn, N. Y., birželio 
20 d. baigė Christ tJhe King 
aukšt. mok. Middle Village, N. 
Y. Diplomų išdavimo iškilmėse 
Bernadeta sakė kalbą. Jos kal
ba buvo turininga, jausminga 
ir vertinga. Džiugu, kad iš 327 
mergaičių lietuvaitė baigė pir
mąja. Gavo medalius: “Princi
pais Award for General Exel- 
įlence”, “Valedictorian Medai” 
ir ‘paąue’ “Bishop Award for 
General Exellemce”. Gavo sti
pendijas į St. John’s universi
tetą, St. Joseph’s kolegijoj, 
New York (State Regentą Scho- 
larship, Soholar Incentivc 
Award ir New York university. 
Taip pat gavo Letter of Com- 
mendation iš National Merit 
(Scholarship Program. Gavo 
daugelį kvietimų iš tolimesnių 
universitetų, kaip iš Texas ir 
Floridos.

Per visus ketverius metus 
Bernadeta buvo pirmoji mo
kinė, priklausė mokyklos or
kestrui, metinės knygos redak
cijai ir gamtos klubui. Bernade
ta rado laiko ir lietuviškam 
veikimui: priklausė N. Y. ateiti
ninkams, buvo praeitų metų

Vasara, atostogų metas. At
rodo reiktų nuo visko atsipalai
duoti, viską pamiršti ir tik ra 
miai ilsėtis. Tačiau yra dalykų, 
kurių negali pamiršti. Sakysim, 
kad ir Bertulio “Sugrįžimo gies
mės.” Dar ir dabar skamba au
syse “Sveikas būk, Nemune pa
tvinęs... Valio, valio, valio!” Dre 
bėjo Jaunimo centro salės sie
nos nuo Vyčių choro ir moks
leivių balsų. Plojimai negreit 
nutilo, žmonės ne tuoj išsiskirs
tė. Sveikino kompozitorių Ber
tulį kantatos muzikinį autorių 
ir Vyčių bei jungtinio choro di
rigentą Faustą Strolią. Ši kanta 
ta buvo didelio ryžto ir darbo 
vaisius. Ypatinga pagarba Vy
čių chorui ir jo dirigentui Faus
tui Stabiliai. iTai stiprus meninis 
vienetas, vertas visuomenės dė
mesio. Toji kantata pirmoji Chi
cagos lietuvių tarpe, kur dainuo
ja vaikų ir suaugusių chorai. 
Iki šiol buvo neįprasta galvoti, 
kad vaikai gali ką nors sunkes
nio atlikti. Kompozitoriai kan
tatas kurdavo tik suaugusių 
chorams. Muzikas Bertulis pir
masis praskleidė uždangą ir pa
rodė visuomenei, kad ir vaikai 
verti dėmesio, kad ir jie gali ne
blogiau pasirodyti už suaugu- i sius. Ne vienas pasako “šios 

1 dainos persunkios vaikams, jie

— “Červony štandar” (Rau- 
'donoji vėliava), Vilniuje leidžia 
mas dienraštis lenkų 'kalba, ski
riamas lenkystei palaikyti, ne
seniai išleido savo 5000-jį nu
merį. Jis ibuvo pradėtas leisti 
1953 m. Dalis tiražo siunčiama 
Ukrainoje ir Gudijoje gyvenan
tiems lenkams.

_  Skaudi nelaimė ištiko Su-
I ginčių (Molėtų apylinkėse'* 
moksleivius. ‘Trylikos mokslei- 

Į'vių grupė, VI. 13 baigusi lai
kyti brandos egzaminus, nuvy
ko prie Želvos ežero. Radę be 
priežiūros paliktą valtį, visi į ją 
susėdo. Gerokai nuo kranto nu
plaukusi valtis apsivertė ir 7 
abiturientai prigėrė; tik 6 išsi
gelbėjo.

nepajėgs jų išmokti.” Dabar 
reikia pradėti galvoti, kad ne 
vaikai silpni, bet.kai kurie dai
nų mokytojai nemoka prie vai
kų prieiti, pritrūksta ryžto ir 
kantrybės vaikus paruošti, iš-»t 
mokyti. Minkštą žemės riešutą ' 
ir pirštais lengvai perspaudžia- 
me, tačiau Ikietą riešutą ir su 
spaustukais reikia pasitempti. 
Bet skonio atžvilgiu paskutinis 
pralenkia pirmąjį. Šį kartą bu
vo pasitempta. Tėvai irgi paro
dė ryžto atveždami vaikus į re
peticijas. Ledai pralaužti, reikia,^ 
kad kas nors būtų daroma atei-^ 
tyje. Pats laikas vaikus pradėti 
ruošti rimtiems dalykams. Jie 
užaugę turės garsinti Lietuvos 
vardą, kaip dabar dari) paskirų 
sričių muzikai ir chorai.

Gegužės mėnesį, pas muziką. 
Bertulį Ibuvo susirinkę muzikų 
būrelis ir kantatos bendradar
bių. Vaišingo šeimininko globo- • 
jami tarėsi dėl kantatos ateities. 
Pirmiausia ši kantata yra pavy
kusi, ką pripažino ir muzikos 
Ikritikai. Ji buvo sutrumpinta 
dėl per maža laiko pasiruošimui. 
Ją reikia pastatyti pilną ir ne 
Jaunimo centro salėje, bet Chica 
gos amfiteatre ketvirtosios Dai
nų šventės metu. Šios rūšies 
kantata lietuvių muzikiniame 
gyvenime pirmoji, kur dalyvau
ja vaikų ir suaugusių chorai. 
Šia ‘kantata mes galime nuste
binti ir kitataučius, susilauikti 
geros propagandos mūsų tautai. 
Šis mėginimus parodė, kad to-^ 
kią kantatą pastatyti yra įma
noma. Galima vieną kartą išei
ti iš rutinos kiauto ir pamėginti 
kitaip, negu iki šiol buvo daro
ma. Kantata yra patriotinė, ug
danti auklėjimą vaikuose. Vai
kui dainavusiam tokiame didin
game chore pasiliks neišdildo
mas įspūdis visam gyvenimui. 
Jis gali užaugti tvirtu lietuviJV 
ir dideliu dainos mylėtoju. To
kių mums ateityje ir reikia. Ar 
neverta pasvarstyti tų muzikų 
iškeltus sumanymus?

J. Plačaa

Tradicinė Lietuvių Diena
Maiianapolyje, Thompson, Connecticut
1969 M. LIEPOS MĖN. 4 DIENĄ

eisi
. AA-?-

DIENOS PROGRAMA
,11:00 Iškilmingas Šv. Mišias aukoja ir pamokslą sako D. G Kun. PETRAS 

SHAKALIS, Šv. Pranciškaus parap. klebonas, Lawrence, Mass.

12:00 Pietūs ir įvairios pramogos.
3:30 Meninė programa, šokiai.

LIETUVIŲ DIENOS RENGĖJAI ir Marianapolio Marijonai nuoširdžiai visus 
kviečia dalyvauti šioje TRADICINĖJE LIETUVIŲ ŠVENTEJE. Puiki proga pa
sinaudoti Dievo palaima — dalyvauti Šv. Mišių aukoje po atviru dangum, 
išgirsti gražių lietuviškų giesmių ir skambių dainų, laimėti vertingų do
vanų, susitikti su draugais ir pažįstamais, apžiūrėti naujai atsikuriantį Ma- 
rianapolį, bendrai pasilinksminti ir pasigrožėti žavinga Marianapolio vasa
ros gamta. — LAUKSIME!


