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Mirė
kum. M. Tamulevičius

WORCESTER, Mass. — Va
kar, rugsėjo 15 d., prieš pietus 
po sunkios ligos mirė kun. My
kolas Tamulevičius, Aušros Var 
tų lietuvių par. klebonas. Ve
lionis buvo 53 metų amžiaus, 
mokęsis Marianapolyje, Mont
realio kunigų seminarijoje, ku
nigu jšventintas 1943 m. birže
lio 19 d. Dirbo kaip vikaras 
Worcestery, kaip klebonas A- 
tholy ir paskutiniu metu Auš 
ros Vartų par. Worcestery.

Liko du broliai — Antanas 
ir Jurgis su šeimomis, brolėnas 
Jurgis ir seserėčios — Karolė 
ir Marija.

A. a. kun. M. Tamulevičiaus 
palaikai bus pašarvoti Aušros 
Vartų klebonijoje, trečiadienį. 
3 vai. bus perkelti į bažnyč’ą, o 
ketvirtadienį, rugsėjo 18 d., 10 
vai. bus geduUngos pamaldos 
ir po to palydėjimas į kapines.

Sol. Šukytės 
pasisekimas

* NEW YORK. — “Lilija Šu
kytė — sopranų ė'egancijos vir
šūnė rugsėjo 14 d. turėjo labai 
inteligientišką dainos debiutą 
Town Hali salėje”, — rašė The- 
odor Strungis, New York Times 
recenzentas, pagyrė jos puikią 
išvaizdą, o apie jos dainavimą 
šitaip parašė: “O ji gali dainuo-

< ti. Jos balsas yra greičiau tam
sios spalvos kaip sidabrinis. Bet 
ji jį valdo tobulai. Išpildant Mo
carto arijas, Šuberto ir Strauso 
dainas, nė kartą jos balsas ne
buvo įtemptas ir netikras. Jos 
išpildymo pilnuma buvo grei
čiau išstudijuota, bet gerai iš
studijuota. Daug laisvesnė ji 
buvo lietuviškose gimtosiose dai 
nose”.

*
Jugoslavijos spauda 

apie raudonųjų 
vadų susitikimą

BIELGRADAS. — Jugosla
vijos žinių agentūros Tanjug 
korespondentai Pekine praneša, 
kad Sovietų Rusijos ministe
rio pirmininko Alexei N. Kosy
gino susitikimas su komunisti
nės Kinijos ministeriu pirminin
ku Chou En - lai nepaliko jokių 
pėdsakų santykiams pagerinti, 
išskyrus faktą, kad susitikimas

■ įvyko. Dviejų komunistinių ga
lybių ministeriu pirmininkų su
sitikimas įvykęs Kosygino ini- 
cityva. Pasikalbėjimas truko 
tris su puse valandos. Paskui 
Kinijos Chou En • lai Kosygi
nui ir jo palydovams surengęs 
pietus. Kinijos šaltiniai praneša, 
kad Kosyginas buvo priimtas 
ne vyriausybės rūmuose, bet 
aerodrome. Europoje ir Ameri
koje buvo gandų, kad Kosygi
nas pagrasinęs atominiu koru, 
jei Kinija ir toliau provokuo 
ianti kruvinus pasienio susi

kirtimus, bet gerai informuoti 
Jugoslavijos korespondentai to 
nemini. Ksyginui išskridus, Ki
nijos radijas smarkiai puolė so
vietus ir Kosyginą išvadino vy
riausiu revizionizmo vadu.

KALENDORIUS
Rugsėjo 16 d.: šv. Korneli

jus, šv. Liucija, Rigimundas, 
Nodmantė.

Rugsėjo 17 d.; šv. Narcizas, 
šv. Kolumbą., Mantvinas, Sigu
tė.

Saulė teka 6:30, leidžias 7:06. 
ORAS

Chicagoje ir apylinkėse šian
dien šilta. Galimas lietus. Tem
peratūra žemiau 80 laipsnių.

Izraelio kariai įsiverži
me suvaidino arabus
NEW YORKAS. — Praėjusį 

sekmadienį “Time” žurnalas pa 
skelbė, kaip Izraelis apgavo E- 
giptą, kai praėjusią savaitę Iz
raelio tankai giliai įsiveržė į E- 
gipto teritoriją, sunaikino nu
matytus karinius įrengimus ir 
laimingai grįžo atgal į savo teri
toriją. Puolimui buvo paskirti 
7 tankai, 3 šarvouti automobi
liai, 150 kareivių ir apsaugai di
desnis skaičius lėktuvų. Puoli
mui vartoti rusiškai tankai, pa
imti 1967 m. šešių dienų kare. 
Izraelio kariai buvo aprengti a- 
rabiškomis uniformomis ir visi 
gerai kalbėjo arabiškai. Kai Iz
raelio puolamoji karių grupė 
laimingai persikėlė per Suezo 
kanalą, arabai monė, kad tai 
jų kariai. Kai Izraelio karinė 
rinktinė veržėsi toliau į krašto 
gilumą, gyventojai juos sveiki 
no, o Egipto sunkvežiimai trau
kėsi iš kelio, norėdami atiduoti 
pagarbą ir pirmenybę “savo” 
kariams. Apgaulė paaiškėjo tik 
Izraelio kariams pradėjus nai
kinti Egipto karinius įrengimus. 
Užskridę Izraelio lėktuvai padė
jo Izraelio kariams laimingai 
grįžti į rytinį Suezo krantą. Iz
raelio kariai Egipto teritorijoj 
išbuvo 10 valandų.

Apšaudė militari
zuotoj zonoj

SAIGONAS. — Amerikos ar
tilerija stipriai apšaudė komu
nistų karius demilitarizuotoj 
zonoj, kur komunistų daliniai 
bandė nušauti amerikiečių žval
gybinį lėktuvą. Lėktuvas šiliko 
nepažeistas. Artilerijos sviedi
niai sunaikino vieną komunis
tų bunkerį prie Ben Hal upės. 
Upė skiria Šiaurės ir Pietų Viet
namą. Tai jau 202-ji dvikova 
demilitarizuotoj zonoj. Praėju
sį sekmadienį komunistai buvo 
nustumti nuo poros pabėgėlių 
stovyklų. Žuvo 150 komunistų 
karių.

Tassas apie kom. Kinijos 
nusikaltimus

Esą pustrečio tūkstančio karių pažeidę sienas

Rugsėjo 11 d. Vilniaus “Tie
soje” paskeltas Tasso praneši
mas, kuriame plūstamasi, kad 
komunistinė Kinija pažeidinė- 
janti Sov. Rusijos sienas. Ilga
me ir piktame rašte, be kitko 
rašoma:

“Kinijos vykdomi provokaci
niai pasienio režimo pažeidimai, 
Kinijos kariškių ir kitų asmenų, 
specialiai paruoštų šiais tikslais, 
įsibrovimai į Tarybų Sąjungos 
teritoriją faktiškai tapo kasdie
niniu reiškiniu. Vien nuo š.m. 
birželio mėnesio iki rugpiūčio 
mėnesio vidurio 488 kartus bu
vo sąmoningai pažeista TSRS 
valstybinė siena ir buvo išprovo
kuoti ginkluoti incidentai, ku
riuose iš viso dalyvavo daugiau 
kaip pustrečio tūkstančio Kini
jos piliečių.

Pekine paleidžiamas į darbą 
melas ir šmeižtas, klastojami 
faktai, neriamasi iš kailio, mė
ginant paneigti Kinijos vyriau
sybės atsakomybę už TSRS ir 
KLR santykių blogėjimą. Bergž
džios pastangos Maoistiniai pro
vokatoriai jau pakankamai patys 
save demaskavo, keldami absur
diškas teritorines pretenzijas į 
Tarybų Sąjungos žemes ir gra
sindami Tarybų Sąjungai karu 
vardan savo ekspansionistinitįj

Laimingai iš Vietnamo fronto sugrįžus. Leitenantą Neil Sellers sutin
ka žmona ir 22 mėnesių sūnus.

NAUJI SUĖMIMAI SOVIETU 
RUSIJOJE

Suimami asmenys, pasirašę peticiją Jungtinėm Tautom

prižiūrėjo Ludmi’la Akimova, 
Maskvos prokurorė, kuri tapo 
labai žinoma kai teisme kaltino 
Pavel Litvinovą ir rašytojo Da
nieliaus žmoną Larisa Kaip ži
noma, abu šie ištremti į Sibirą. 
Jie Raudonojoje aikštėje porą 
minučių demonst-'avo prieš Sov. 
Rusi ios įsiveržimą į Čekoslova
kiją. Nors ir nėra tikrai skel
biama, kodėl suimtas Levitinas, 
bet manoma, kad dė’ šios Jung-

MASKVA. — Maskvoje suim
ti dar du asmenys iš 54 asme
nų, kurie gegužės mėnesį buvo 
pasirašę Jungtinėms Tautoms 
peticiją, kurioje skundžiamasi 
kad Sov. Rusijoje nėra laisvės. 
Praėjusį penktadienį suimtas ra 
šytojas Anatoly Levitin - Kras 
nov, 54 m., po tris valandas jo 
bute trukusios kratos. Kratą

planų įgyvendinimo.
O apie tai, kaip konkrečiai 

Kinijos valdžia planuoja ir vyk
do ginkluotas provokacijas Tary
bų Sąjungos ir Kinijos pasienyje, 
nepaneigiamai kalba dokumen
tai, kuriuos mūsų pasieniečiai pa
ėmė, vydami lauk pažeidėjus iš 
TSRS teritorijos”.

Charakteringa, kad šis straip
snis išspausdintas tą dieną, ka
da Kosyginas buvo susitikęs Pe
kino aerodrome Kinijos parei
gūną Chou En-lai.

Pabėgo du 
vengru teatralai

BUDAPEŠTAS. — Du žino
mi Vengrijos žmonės, aktorius 
Mikklos Szakacs ir direktorius 
Gezą Partos pabėgo į Angliją 
Szakacs, 50 m., yra gerai žino
mas komedininkas. Jis su žmo
na, kaip ir kiekvieną vasarą, iš
vyko į Angliją, bet šįmet nebe 
grįžo. Partos taip pat išvažiavo 
su šeima ir net jo artimieji ne
žinojo, kad ijs rengiasi nebe
grįžti.

• JAV Taikos korpo reika
lams paskirta 92 mil. dol.

tinėms Tautoms peticijos. Levi' 
tin yra mokytojas, buvęs kuni 
gas, 1944 m t»'^ęs pasauliečių 
talkininku stač’afkirj bažnyčioj. 
1949 m. ligi 1956 m. jis buvo 
koncentracijos stovykloje, vė
liau jis bendradarbiavo Mask
vos patriarchato žurnale.

Levitino areštas esąs staig
mena, nes buvusių Stalino me
tais koncentracijos stovyklose 
kalinių areštai yra labai reti.

Antrasis asmuo, kuris buvo 
areštuotas yra Mustafa Djemi- 
leb, kuris yra Krymo totorių 
jaunesnysis vadas, reikalavęs, 
kad ištremtieji Krymo totoriai 
ūtų grąžinti į savo tėviškes. 

Buvęs armijos majodas Aytuni- 
jan areštuotas dar vasarą, lie
pos 11 d., Charkove. Jo kaltini
mai nebuvo ilgesnį laiką aiš
kūs, tačiau vėliau paaiškėjo, 
kad jis kaltinamas antisovietine 
veikla, kadangi Jungtinėms Tau 
toms pasiuntė peticiją, kurio
je skundėsi laisvės varžymu So
vietų Rusijoje, iškeldami Stali
no metų teroro grįžimą. Kadan
gi komunistai viską daro slap 
tai, tai tik neseniai paaiškėjo, 
kad dviem metams į koncentra
cijos stovyklą Kirovo mieste 
nuteistas matematikos profeso
rius Boris Talantov, 68 metų, 
buvęs žinomas, kaip religijos 
gynėjas.

TOKIO. — Komunistinės Ki
nijos premjeras Chou En - lai 
buvo susitikęs Pekine Albani
jos delegaciją, grįžtančią iš Š. 
Vietnamo diktatoriaus laidotu
vių. Apie ką buvo kalbėta, ne
skelbiama.

JAV karių iš Vietnamo 
atitraukimas

Šiandien tuo reikalu prez. Nixon padarys pareiškimą

SAIGONAS. — Pietų Vietna
mo prezidentas Nguyen Van 
Thieu vakar tarėsi su Amerikos 
karo ir civiliais pareigūnais Sai
gone. Prezidentas kalbėjosi su 
JAV ambasadoriumi Bunker ir 
JAV karo pajėgų viršininku ge
nerolu Abrams 45 minutes. Gen. 
Abrams sugrįžo iš pasitarimo 
Washingtone ir tuoj pat kalbė 
josi su P. Vietnamo prezidentu. 
Washingtone, kaip buvo skelb
ta, vyko prez. Nixono šauktas 
susirinkimas Vietnamo klausi
mais. Vietnamo prezidentas po 
pasikalbėjimo su aukštaisiais 
JAV poreigūnais paskelbė, kad 
iš Vietnamo bus atitraukta 45, 
000 amerikiečių karių. Šiuo me
tu Vietname yra 508,000 karių.

Amerikos karinė vadovybė 
Pietų Vietname paskelbė, kad 
nuo birželio 8 d., kai preziden
tas Nbconas paskelbė 25,000 
Amerikos karių atitraukimą, P. 
Vietname žuvo daug'au kaip 2, 
000 Amerikos karių.

Washiiigtone buvo gandų, kad 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
vyriausias karinis vadas Pietų 
Vietname gen. C. W. Abrams 
linkęs atsistatydinti, jei paste
bimai būtų mažinama Amerikos 
kariuomenė P. Vietname. Gene
rolas nenorįs nešti atsakomy
bės už karinius veiksmus, kai 
neleidžiama karo laimėti mūšio 
lauke. Gandai buvo paneigti. 
Praėjusią savaitę gen. Abrams 
buvo iškviestas į Washingtoną 
da’yvauti krašto gynybos tary
bos posėdyje. Po posėdžio, ku
riame buvo aptarti Vietnamo 
karo reikalai, prezidentas Nix- 
onas vėl įsakė B-52 lėktuvams 
pulti priešo telkinius Pietų Viet
name.

Kiek infiltruojama komunistų 
karių

Pentagonas paskelbė, kad per 
šių metų pirmuosius 6 mėnesius 
Siaurės Vietnamas į Pietų Viet
namą atsiuntė 100,000 karių. 
Per tą laikotarpį Š. Vietnamas 
kovose su amerikiečiais ir pietų 
vietnamiečiais neteko 93,653 ka 
rių užmuštais. Pentagono gene 
rolai ir admirolai prezidentui 
Nixonui įteikė išstudijuotą pra
nešimą, kad P. Vietnamo kariai 
dar nepajėgūs pakeisti ameri

USS Pueblo laivo buvęs komanderis Lloyd Bucher su žmona įstojo 
į Navy mokyklą, Mosterey, Calif., siekdami aukštesnio mokslo laips
nio. Kaip žinoma L. M. Bucher buvo su laivu sulaikytas šiaurės Ko
rėjos komunistų ir ilgai buvo nelaisvėje drauge suu kita laivo įgula.

kiečius karius Vietname.
Prez. Nižono pažadėtas 25, 

000 karių atitraukimas jau baig 
tas praėjusį mėnesį. Skelbiama, 
kad šiuo metu Vietnamo kare 
karinė akcija nesanti labai stip
ri.

Washingtono spaudos direk
torius Ziegler pareiškė, kad ka
rių atitraukimo reikalu šiandien 
pranešimą padarys prez. Nixo- 
nas.

Atitrauks JAV karius iš 
Thailando

BANGKCK, Thaflandas. — 1 
JAV ir Thailando atstovai priė
jo susitarimo, pagal kurį bus 
atitraukiami iš Thailando JAV 
kariai. Apie tai paskelbė min. 
pirm. Thamom Kitikachom. 
šiuo metu Thailande yra 48, 
000 vyrų, tačiau neskelbiama, 
kiek iš to skaičiaus bus atitrauk 
ta. Terminas, ligi kol kariai bus 
atitraukti, dar neskelbiamas, 
kol bus visai galutinai pareng
ta. Manoma, kad pradžioj bus 
ištraukta tik 3,000 amerikiečių 
karių.

Čekoslovakijoj 
numatomas teroras

Minia entuziastingai sveikino 
Dubeeką

PRAHA. — Čekoslovakijos 
centrinis partijos komitetas 
skelbia, kad bus nubausti visi, 
kurie buvo norėję krašte pra
vesti reformas. Stefan Sadovs- 
ky, partijos prezidiu.no narys, 
savo kalboje pažymėjo, kad bus 
nubausti tie, kurie pažemino 
kompartiją remdami antisovie- 
tinius ir antisocialiotinius ele
mentus. Tačiau krašto gyven
tojams Dubčekas tebėra buvu
sios laisvės žybtelėjimo simbo
lis. Kai buvo sužinoti, kad į 
Čekoslovakijos ir Vengrijos fut
bolo rungtynes atvyko Dubče
kas, 40,000 žmonių minia pra
dėjo šaukti: “Tegyvuoja Dub
čekas”. Nors ir nebuvo per gar 
siakalfoi paskelbta, kad atvyko 
Dubčekas, tačiau minia tai su
žinojo iš lūpų į lupau ir sukėlė 
milžiniškas ovacijas.

Nauji archeologiniai 
radiniai prie Šventosios

Šventoji. — Pereitais ir šiais 
metais Šventoji ir jos apylinkės 
okup. Lietuvos archeologai, va
dovaujami R. Rimantienės, sėk
mingai vykdė archeologinius ty
rinėjimus. Poros metrų gilumoje, 
drėgname dumble buvo rasta į- 
vairių namų apyvokos dalykų, 
pagamintų 3000 metų prieš Kr. 
Nustatyta, kad senovėje Švento
sios apylinkėse buvo grandinė 
lėkštų ežerų, prie kurių gyveno 
žmonės. Rasta titnagu apdorotų 
gintaro dirbinių, skaptuotų in
dų, irklų, žuvų kaulų.

Tačiau įdomiausias radinys 
rastas šią vasarą. Tai buvo maž
daug poros metrų ilgio alksnio 
kamienas, neperdaug storas (ga
lima jį aprėpti abiejų rankų pirš
tais). KJT IX. 6 praneša ir dau
giau smulkmenų: “Viršutinėje 
dalyje išskaptuota dievuko gal
va —žmogaus veidas. Kuriems 
tikslams jis stovėjo ežero pakran
tėje, sunku paaiškinti. Greičiau
sia tai buvo koks dievukas — vie
tinių žvejų ar žūklės globėjas”.

Mes žinome, kad lietuviai ir 
jų giminaičiai gerbė daugybę 
gamtos jėgų bei dievybių, tačiau 
dievybių stabų ligi šiol niekur 
nebuvo surasta. Jeigu padarius 
tyrinėjimus pasitvirtintų, kad šis 
naujas radinys tikrai yra stabas, 
lietuvių senosios tikybos studijos 
galėtų įgauti visiškai kitą pobū
dį. (bk)

Bažnyčių apsijnngimo 
reikalai

ROMA. — Krikščionių Vieny
bės sekretoriatas ir pasaulio pro 
testantų reformuotų Bažnyčių 
sąjunga bei pasaulio kongregra 
cijonalistų taryba nutarė sukur
ti bendrą komisiją šių Bažny
čių susijungimui « su katalikų 
Bažnyčia studijuoti. Panašios 
komisijos jau yra sudarytos 
tarp katalikų Bažnyčios ir an
glikonų bei pasaulio liuteronų 
Bažnyčių.

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

— Pietų Korėjoj audrų metu 
žuvo 108 asmenys, 36 dingo. 
Apsemta 13,000 namų, 40,000 
žmonių liko benamiais.

— Amerikos keturių lakūnų 
žmonos nuvyko į Paryžių pas 
Šiaurės Vietnamo delegaciją ieš 
koti, kas ištiko jų vyrus. Jie 
dingo virš Š. Vietnamo ir jos 
nori žinoti, ar jos yra žmonos 
ar našlės.

— Šv. Tėvas Paulius VI sis
savo žodyje smerkė perdidelį 
apsinuoginimą gyvenime ir pa
veiksluose, nes tai esą skatina 
į nusikaltimus.

— Jungtini)/ Tautų sekr. U 
Thant skelbia, kad atominio nu 
siginklavimo svarstymuose to
liau turės dalyvauti ir dar viena 
atominė jėga — komunistinė 
Kinija.

— Izraelio lėktuvai per šešetą 
dienų jau penkius kartus bom
bardavo arabus Sueso kanalo 
pakraščiuose.

• Brazilijoj Anchieta valsti
jos kelyje susidūrė 40 mašinų. 
Sužeista 26 asmenys. Tai pir
mas toks atvejis Brazilijos is
torijoj.

• Jordane įvyko riaušės po 
amerikietiško filmo “Tbe Green 
Berets” stebėjimo, kur paro
doma, kaip amerikiečiai muša 
komunistus Vietname.
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KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Sveikatos reikalu raštus - klausimus siusti adresu?
KELIAS I SVEIKATĄ, 2319 VVest Garfield BlviL, Chicago. Iii. 60636
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AKYS TEMSTA - KĄ DARYTI?

Klausimas. Didžiai Gerbiamas 
•p. Daktare, labai atsiprašau už 
Trukdymą Jums taip brangaus 
•laiko. Bet seniai sekdamas “Drau 
ge”.Jūsų vedamą sveikatos sky
rių ir matydamas kiek naudingų 
patarimų ligoniams duodate, 
drįstu kreiptis į Jus ir prašyti 
patarimo mano ligoje. Esu 58 
metų, 5,4 ūgio, 120-125 sv. svo
rio, kraujo spaudimas 110-120. 
Nerūkau ir alkoholinių gėrimų 
•nevartoju. Maitinuosi kaip Jūsų 
straipsniuose nurodyta. Vartoju 
daug vaisių, pats sunkiu daržo
vių ir vaisių sunkas, geriu po 9 
gramus mielių kasdieną.

Prieš trejus metus pasijutau 
negerai su akimis. Kadangi dir
bau vitaminų, fabrike prie dulki
nų tablečių, maniau kad tai nuo 
dulkių (dabar dirbu kitokiame 
fabrike, kur dulkių nėra). Krei-

čiau, prieš vienerius, metus, ne
buvo. Būdavo toks graužimas re
tai ir trumpą laiką.

Gydytojui nesileidžiant į 
kalbas, kaip bus prieš operaciją, 
ir po operacijos, tas nežinojimas 
labai mane jaudina, dėl to la
bai blogai miegu. Paskutiniu lai
ku dažnai vartoju dėl nervų li- 
brium, 10 mg. ir kartais dėl 
miego nembutal, pusantro grai- 
no. Todėl klausiu: 1) kiek laiko 
prieš operaciją būsiu nedarbin
gas, 2) kiek laiko trunka po ope
racijos, kol matomumas atgau
namas, 3) kaip reikia laikytis, 
kad kataraktos ėjimą kiek gali
ma ilgiau sulaikyčiau, 4) ar iš 
viso matomumas po operacijos 
bus blogas ir būsiu nedarbingas?

Būkit malonus, Daktare, atsa
kykite man į šiuos klausimus ir 
dar paaiškinkite daugiau apie šią

Marcelinas čepulionis dainuoja Alvudo kultūrinėj vakaronėj. Techniškai 
jaim talkina Jonas Nanrkynas ir šio skyriaus redaktorius. ?'

........ • , . . . Nuotr. inž. J. Slaboko

piausi pas akių gydytoją, kuris 
pasakė, kad turiu kataraktą. La
bai susinervinau ir pergyvenau. 
Kreipiausi pas kitą gerą akių gy
dytoją, kuris pasakė, kad katarak- 
to neturiu, kad yra akių uždegi
mas ir reikalingas gydymas. Pri
rašė ISOPTO CETAPRED (al- 
con) lašų ir liepė pradžioje la
šinti po tris kartus dienoje, pas
kiau po du kartu ir dabar po vie
ną kartą dienoje. (Tai antibioti
kai su kortisonu - jie nevartotini 
ilgą laiką -J. Ad.).

Pas šį gydytoją pirmais metais 
lankiausi kas 4-6 mėnesiai, sekan
čiais - kas 3-4 mėnesiai, ir šiais 
paskutiniais dažniau. Šiais me
tais gydytojas pasaifeė, kad tu
riu kataraktą abiejose akyse. Ko
dėl, jis to man nesakė anksčiau 
- nežinau — ar nenorėdamas 
mainęs gązdinti, ar katarakto ne
pastebėjo. Paklaustas, ar prieš 
operaciją neapaksiu, ir už kiek 
laiko bus galima operuoti, liepė 
nfesirūpinti. Sako: “Aš tuo reika
lu rūpinuosi”, ir į kalbas nesilei
džia. Kadangi matymas pasku
tiniu laiku žymiai pablogėjo, daž 
nai jaučiu akyse lyg būtų ko pri
pilta, lyg kokį veržimą, daiktus 
ir žmones matau migloje, ko anks

Įsijungęs aktyvion Alvudo kultū- 
Mnėn veiklon mok. Kazimieras To- 
liūna&i savo sodelyje.

Nuotr. inž. J. Slaboko

ligą. Būsiu labai dėkingas. Sykiu 
prašau neskelbti šio mano laiš
ko spaudoje, ries esu labai jau
trus ir nenoriu, kad kaimynai, 
supratę iš turinio, kad tas laiš
kas yra mano, pradėtų teirautis 
apie mano ligą.

Atsakymas. Antras gydytojas, 
kaip ir pirmasis, pastebėjo kata
raktą - tai medicinos studentui 
pastebimas dalykas. Nėra jokio 
pagrindo tikėti, kad gydytojas a- 
pie negązdinimą galvojo, tik 
Tamsta be reikalo perdaug bai- 
miniesi dėl kataraktos. Čia Tams
ta visą košę verdi ir pats ją srėb
damas dejuoji. Būdamas labai 
baikštus, nieko tikro apie tą a- 
kių ligą - operaciją nežinoda
mas, vargini savo daktarą nesi
baigiančiais klausimais, už tai 
jis ir nesileidžia į kalbas, žinoda
mas kokį pacientą prieš save tu- 
ji. Ne visi gydytojai turi kantry
bės klausytis naivių klausimų ir 
tuo labiau į juos atsakinėti. Toks 
yra tamstos gydytojas savu būdu, 
bet jis yra teisingas ir pajėgus 
gydytojas - jo laikykis.

Tamstai atsilankius pas pir
mą gydytoją, katarakta, matyt, 
buvo dar nevisai pribrendusi o- 
peracijai. Pas antrą apsilankius, 
šalia kataraktos dar ir uždegi
mas prisidėjo. Negalima akių o- 
peruoti esant uždegimui. Gydy
damas uždegimą gerai elgiesi. 
Už tai abu gydytojai teisingi- tik 
reikia supratimo teisingai įver
tinti jų teisingą elgesį.

Labai gerai antras gydytojas 
patarė: “Nesirūpinti”. Atėjai pas 
gydytoją, savo vargus pasakei ir 
Tamstos darbas atliktas. Sudėk 
visus ligos sukeltus rūpesčius ant 
gydytojo pečių -jis turi būti pa
jėgus tuos rūpesčius sutvarkyti. 
Jo žmoniškumas, patyrimas ir iš
simokslinimas turi būti tokiam 
darbui atsakingas. Ne kiekvienas 
su diplomu gydytojas tai atlikti 
vienodu pajėgumu įstengia. Tam
sta turi, matyt, pajėgų gydytoją- 
pamesk visokiuos įtarinėjimus. 
Tamstai palieka išpildyti gero gy 
dytojo patarimus ir ant jo nepyk
ti. Tokie klausimai: “Ar aš prieš 
operaciją neapaksiu...” ir pan.

Alvudo kultūrinių šeštadienių metu atgaivą randa vaikai ir suaugu
sieji (iš k.): Dr. Ona Vaškevičiūtė, Aleksandra Korsakienė, Jadvyga 
Kolienė. Nuotr. J. Slaboko

•nepasilpęs, arteriosklerozės dide
lės neturįs. Tada uždegimas re
čiau prisimes, tada kraujosruva 
rečiau gausis, tada akies dugne 
kraujagyslės geriau maitins regos 
nervą- matomumas bus geresnis, 
jėi sklerozė bus didelė, tai ir išė
mus sudrumzlėjusį lęšiuką ma
žai ką pagerės bloga rega. Tad 
ramybės ir sėkmės.
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yra ne vietoje ir į juos neme
luodamas niekas negali atsakyti. 
Katarakta mažina regėjimą iki 
nematymo, bet už tai, prašalinus 
drumzliną lęšiuką, atsistato į 
tvarką rega, jei neatsitinka kom
plikacijų ir jei už lęšiuko esąs a- 
kies dugnas sveikas.

Žinoma, kad kataraktai bręs
tant Tamsta mažiau matai: ma
žėja permatomumas vis labiau 
drumzlėjančių lęšiukų akyse. Tai 
natūralus vyksmas. Graužimas 
akyse esti dėl akių suerzinimo 
mechaniniai, cheminiai bei dėl 
uždegimo. Dar ir perstipri šviesa 
bei netikę akinių rėmai gali aky
se nemalonumus sukelti.

Vieną klaidą akių gydytojas 
Tamstos atžvilgiu padarė, kad 
jis nepramatė reikalo prisitaikyti 
prie labai didelio Tamstos jau
trumo. Tokiems pacientams rei
kia nuodugniai išsiaiškinti - juos

gydytoju savo nežmonišką jau
trumą. Juk kataraktos susilau
kia dažnas žmogus. Dažnoj šei
moj yra tokią operaciją turėjęs 
abiejose akyse asmuo. Jis Tams
tai gali pasakyti, kad tai nebai
sus dalykas, jei tik neapturima 
komplikacijų. Tik ramiai ant nu
garos prisieina 24 vai. pagulė 
ti, tai ir tos operacijos bijoti nė
ra pagrindo: išgulėsi ramiai pir
mą parą. Ilgiau pagyvenant, daž
nam iš mūsų priseis tokią opera
ciją turėti - nė negalvokim apie 
jaudinimąsi. Tamstos jautrumas 
mažės, kai imsi į visus daiktus 
žiūrėti iš gerosios pusės.

Dabar atsakymai į tiesioginius 
Tamstos klausimus. 1. Prieš ope
raciją per miglas matysi (ir ne
darbingas ta prasme būsi) tol, 
kol bus operacijos būdu praša
lintas sudrumzlėjęs lęšiukas - 
kol bus padarytos abiems akims

74 GYDYTOJAI APNUODYTI
Šiomis dienomis paaiškėjo, 

k(ad 74 West Suburban ligoninės 
gydytojai ir internai buvo šal
tų ledų apnuodyti vakarienės 
metu Bntterfiėld Country klu
be. Jie reagavo ieduoee buvu
siom SalinonelJa bacilom. Kelias 
dienas negalavę, visi jau grįžo 
prie pareigų.

Valgysite su
DIRBTINIAIS DANTIMIS

lengviau ir greičiau.
Klinikiniai bandymai parodo, kad 

jūs dabar galit geriau kramtyti — pa
daryti dirbtinius dantis efektyvesniais 
— jei pabarstysit FASTEETH ant 
jūsų plokštelių. FASTEETH yra 
lengvai naudojami milteliai, kurie 
laiko dirbtinius dantis tvtrčial il
giau — jausite da.ug patogiau. FAS
TEETH ne rakštis — ne rūgsta. Jo
kio lipnaus pastos skonio. Gerai pri
taikinti dirbtiniai dantys būtini svei
katos gerovei. Reguliariai lankykitgs 
pas dantistą,. FASTEETH galima 
gauti kiekvienoj vaistu parduotuvSj.

SIUTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

2008 W. 00 St. Tel. WA 5-2787
2501 VV. 00 St. Tel. AVA 5-2737
3333 W. Halsted Tel.. 254-3320
Didelis įvairiu prekių pasirinkimas 
Priimam užsakymus automobiliams

E. ir V. Žukauskai. .

reikia pakartotinai faktais nura- (už kelių mėnesių viena po Įdo
minti. Ir taip jie už kelių minu- tos) kataraktos operacijos. 2) Už
čių vėl apie tą patį teiraujas. Ne
nuraminus žmogaus, net geriau
siai atlikta operacija gali neduo
ti geriausių vaisių. Jei pacientas 
visą laiką jausis kaip ant adatų 
sėdįs, jei jis nemiegos, jei apie ne 
taip jau sudėtingą operaciją gal
vos kaip apie baisų dalyką, jei 
jis trankvilaizerius bei miego tab
letės ims be reikalo, tai vargu 
kas tokiam pacientui galės sėk
mingai padėti.

Katarakta yra rimta , bet ne
baisi liga - tik baisus yra Tams
tos susijaudinimas dėl jos. Kad 
visos ligos būtų tokios kaip ka
tarakta, tai pasaulis būtų pana
šus į rojų ir jame žmonės būtų lai 
mingi. Tvarkykis su patyrusiu

dešimties dienų išeisi iš ligoni
nės, turėdamas blogą matomumą 
2-3 paras. Už mėnesio pradėsi 
nešioti storus akinius tolumui ir 
artumui. Po operacijos būsi ne
darbingas du mėnesius - negalė
si sunkiai kelti, lenktis, kosėti. 3). 
Kataraktos sulaikyti negalima. 
Jau katarakta pas Tamstą išsi
vystė - operuokis, klausyk gydy
tojo. Neturį kataraktos turi gin
tis nuo jos kaip ir nuo arterios- 
klerozės: vartoti visas čia anks
čiau praneštas priemones. Čia pa
duota normali- be komplikacijų 
eiga po kataraktos operacijos. 
Svarbu, kad žmogus būtų pasiren
gęs tokiai operacijai: rūkymu 
bronchito negavęs, nedavalgymu

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ AUSŲ. NOSIES TF 

GERKI.CS LJGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West 68rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia 
dieni uldarvta Ligoniai orllmaml «n
■Įtarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5070

Rezid. Telef. 250-4083
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINIS CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susltarlma 
Jei neatsiliepta, skambinti 874-8017

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

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

Route 25, Elgin, Ulinois

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL 
ARTS

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

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY 

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

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 68-čloa tr Callfornla 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vai. 
Šeštadieniais 2—4 vai.

Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 6-3048

DIABETINIS MAISTAS EB GAMINIAI 
Mei pateleionnoehne jūsų gydytojai

Tel. ofiso HE 4-6849. rea. 588-2255

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
VaL: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9 
antr., penktad. 1-6, treč. ir šešt. tik 
susitarus.

Prenumeratų.
Cook County. IUinois
Kitur JAV
Kanadoj ir kitur užsieny

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

$17.00
$15.00
$18.00

9.00
8.00
9.50

5.00
4.50
5.50

2.00
1.75
2.25

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, Šeštadieniais
8:30 — 1200

Ai-UiK‘. . < '
• Administracija dirba kas

dien 8:30 — 5:00, šeštadie 
niais — 8:30 — 12:00.
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Oflao — HE 4-5768.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle-

□als 2—9 v.. šeštadieniais 10—1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

Vai. pagal susitarimą: Plrmad. lr 
ketv. 1—4 lr 7—9: antrad. lr penk
tad. 10—4: šeštad. 10—2 vai.

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801
DR. 1. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-os lr Campbell Ave. kampas, 
Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. v 

Šeštad. 9 V: r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, Opt.
8424 W. OSrd SL. GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses'’.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

Ofs. 755-4477. Rez. PR 8-6260

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPECIALYBE — NERVU IR 
EMOCINES LIGOS

Crawford Medical Building 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susltarlma

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

AkušerUa lr moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija

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

Ofiso tet PR 8-2220 
Namų rez. PBospect 8-908x

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A 

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. 
nuo 12 lkl 8 vai. lr nuo 6 lkl 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 lkl 4 vaJ.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 lkl 9 v. v„ 
šešt. nuo 9 lkl 12 vai.: arba susita
rus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 W. OSrd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. Ir 8 
lkl 8 vai. Trečlad. lr šeštad. uždaryta

Ofiso lr buto tel. OLympio 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečlad. 
Ir šeštad. tik susitarus.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 925-7697 

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvirtad. lt 
lenktad. 8 v. r. lki 9 v. v. Treč. lr 

8 v. r. lkl S v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 West 69th Street
_ _  ar.'
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus — 
 (By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 71st Street 

Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6—8 vaka*o 

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. 448-554J.

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, 01

Kabineto tel. 687-2020 
Namu tel. 839-1071 

Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REIlanee 6-4410 
Rez. GRovelhlU 6-0617 

Valandos: pirm. lr ket. nuo 12 vai 
lkl 2 vai. p.p.'tr nuo 7 lkl 8 v. vak.: 
antr. lr penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p.p
ir vakarais pagal susitarimą.

Chicago Savings
and Lota Asioolatloa

Ant visų knygelių 
sąskaitų I

NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI . 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI.

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MŪSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:
* Vacation Club
* College Bonus Savings
* Home Mortgage Loans
* Home Improvement Loans
* Christmas Club
* Insured Family Savings

* Notary Public Service
* Free community rooms for 

your organiz’n meetings
* Cash checks and pay all 

family bills vvith our spec’l
money order checks.

INSURED

* Sėli & redeem U.S. Bonds
* Tvvo large free park’g lota
* Save-by-Mail Kits
* Travelers Checks
* Safe Deposit Boxes

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

6245 SO. WESTERN AVE. TEL. GR 6 - 7575
H O U B S t Mon. 12 P.M. to 8 P.M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat: 9 to 12:30

Tel. — REIlanee 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 West 59th Street

Vai.: plrmad., antrad.. ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečlad. uždaryta.

Tel. ofiso lr buto OLympio 2-4169

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street. 

Telefonaa — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. lr trečlad. uždaryta 
_______ Rezid. tel. VVA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas lr rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospeot 8-1228

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. Ir 
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo 6 lkl 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6196

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Prilminčja ligonius tik
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue
Plrmad., antrad.. ketvlrt. tr penkt. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. tr nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad. 
11 vai. ryto tkl 8 vai. p.p.

Oflao telef. RE 7-1168 
__________ Rez. tel. 239-2919__________

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmiock 6-8545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4782

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 6Srd Street

Valandos: plrmad., ketv.. 6—8 vai., 
antrad. lr penkt. 1—4 vai.

Prilmlnšia tik wu nitams________

Remkite “Draugą”.

Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 vai. vak. 
Trečlad. fr šeštad. uždaryta

Tel PROospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albauy Avenne
Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai 
vak., penkt. lr šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8160

DR. F. C. NINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 West 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. lr 7 iki 8 v. V. 

Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141 Namu 656-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road
Vai.: 
lr 6

plrmad., antrad., penktad. 1-4 
v. v., ketvlrt. 6-8 v. v

U-l vai ooplet.



Rudeniui ir žiemai artėjant

KULTŪRINIAI VAKAROJIMAI
LIETUVYBE PARAPIJOSE IR MOKYKLOSE

Pasikalbėjimas su prelatu Končiumi

AMERIKOS LIET. KONGRESO 
ŽODIS

Rudenėjanti gamta, mokslo 
metų pradžia, ilgėją vakarai 
ima keisti mūsų programą: u- 
žuot ilgesnių ar trumpesnių iš
vykų į gamtą, tenka daugiau 
būti namuose. Atsiranda dau
giau laisvalaikio skaitymui, te
levizijai, radijui.

Šios moderniojo gyvenimo 
priemonės gali labai daug pra
turtinti mūsų vidaus pasaulį, 
jeigu tik pasistengsime tuo rei 
kiamai pasinaudoti. Esant iš- 
sisklaidžiusiems po plačius pa
saulio kampus, lietuviams la 
bai svarbu kreipti reikiamą 
dėmesį į savo periodinę spau
dą. Drauge praleidžiami vaka
rai šeimoje didina galimybes 
mūsų jaunąją kartą įvesti į 
lietuviškų laikraščių skaitymą. 
Visų pirma čia \eiks pačių tė
vų pavyzdys. Kai vaikai ma
tys, kad tėvai domisi, skaito, 
ką įdomesnio radę papasako
ja, ir val iams tas laik rast’3 
nebus toks svet’rnas. Antra, 
motinai ar tėvui kartais dir
bant kokį rankų darbą, labai 
naudinga paprašyti, kad sūnūs 
ir dukros garsir5 paskat’.vi.u 
o tėvai klausytų. Tai kelerio
pai naudingas uždavinys. Yra 
progos pataisyti netikslu ta
rimą, paaiškinti neaiškų sutik
tą žodį, pagaliau įpratinti imti 
lietuvišką laikraštį į rankas.

y
Lietuviškos katalikiškos 

spaudos apašta'avimas nepuri 
ribotis tik sava šeima. Laikraš 
čio dar nęimantį kaimyną ver
ta suintriguoti papasakojimu 
įdomesnių spaudoj rastų nau
jienų. Ir paskaitytas lietuviš
kas laikraštis neturi būti me
tamas į šiukšlyną. Geriau jį 
nukreipti tam, kas dar nega.ii

* na, kad juo susidomėtų ir gal 
kada pats pradėtų prenume
ruoti. Pagaliau įvairūs pensi
ninkai, daugiair'hrtdntieji lai
ko, gali, susisiekę su laikraš
čių administracijomis ar ir be 
to, lankyti arčiau gyvenančias 
lietuvių šeimas ir paskatinti 
prenumeruoti lietuvišką perio
diką. Ypač gi artimesni gimi
nės turi budėti, kad naujai su-

{į sidarančios šeimos pradėtų sa
vo naują gyvenimą su lietu
višku laikraščiu. Naujakuriam 
yra daug visokių išlaidų, to
dėl pradžiai kuriam laikui už
prenumeruoti lietuvišką laik
raštį yra labai gera dovana.

*
Antra, turime daugiau dė 

mesio kreipti ir į lietuvišką 
televizijos programą. Pastoviai 
teturime tik vienintelę lietuviš
kos televizijos programą Chi
cagoj ir apskritai laisvajame 
pasaulyje. Juk tai daugelio 
metų svajonės išsipildiymas.

W Suprantama, kad televizijos 
programą išlaikyti yra labai 
nelengvas uždavinys. Keliems 
mūsų mieliems lietuviams su 
dideliu pasišventimu prie liet. 
televizijos dirbant ir patiems 
negaunant minimalinio atlygi
nimo, vis dėlto susidaro apie 
24,000 dol. išlaidų metams. 
Skelbimai tiek neduoda. Rei
kia gausesnių aukų. Lietuviš

Spaudoj ir gyvenime

“Į LAISVI-” ŽURNALO NAUJAS NR.
”Į Laisvę” žurnalo numeryje 

yra sukoncentruota daug, įdo
mios ir aktualios medžiagos lie
tuvių ir Lietuvos gyvybiniais 
klausimais.

I Laisvę” žurnalo kiekvienas 
naujas numeris iššaukia didelį 
susidomėjimą lietuvių visuome
nėje. Naujų prenumeratorių 
skaičius nuolat auga. Žinoma, at
siranda ir tokių, kurie dėl vie
nos ar kitos priežasties neatsitei
sia už žurnalą ilgesnį laiką. Jų 
nėra didelis skaičius, bet visi jie 
to numerio jau nebegaus. Viena 
išeitis —skubus atsiteisimas už 
žurnalą. Tuoj rašyti administra
toriui ir pasiųsti prenumeratos 
mokestį.

Naujame “l Laisvę” numeryje 
duodami dar niekur- neskelbti a.

koji televizija turi dabar 4,000 
dol. skolos ir nežino, kaip ją 
išlyginti. Keli žmonės plakasi 
prie jos, net gaila žiūrėti. Vi
sų pirma reikia, kad mūsų ta
lentai — solistai, rašytojai, de- 
klamuotojai, aktoriai — laiky
tų sau garbe dalyvauti lietu
viškos televizijos programoje, 
kuria mes reprezentuojamės ir 
prieš kitataučius. Jokia scena 
neteikia tokios auditorijos, 
kaip televizija. Dalyvavimas 
joje yra duoklės atidavimas 
lietuviškam reikalui. Mūsų ver 
slininkai taip pat turi noriau 
lietuviškoje televizijoje skelb
tis. Tėvai ir kiti turi pasirū
pinti, kad jų televizijos priim
tuvuose būtų 26-tas kanalas,

- kuriuo lietuviškoji programa 
duodama, ir kas sekmadienį 
8 vai. 30 min. vakare visa šei
ma turėtų lietuvišką televizi
jos programą stebėti.

*
Gal kiek lengviau verčiasi 

lietuviškosios radijo valandė
lės, bet ir joms nelengva, o 
jos atlieka didelį lietuvybės 
darbą. Reikėtų įvesti paprotį i 
visai šeimai vieną kitą lietu
višką radijo valandėlę savaitė
je išklausyti. Negalima leisti, 
kad svetima televizijos ar ra
dijo programas visiškai išstum 
tų iš mūsų namų lietuviškas 
televizijos ir radijo valandė
les. Jos yra mums savos ir 
joms mūsų namuose turimi a- 
paratai turi būti reikiamu lai
ku atviri, radijo lietuviškoms 
valandėlėms teikiant panašią 
paramą, kaip ir lietuvių tele
vizijai.

*
Lietuviškame laikraštyje už

tikus, televizijos ar radijo pro
gramoje išgirdus skelbiantis 
kokiam verslininkui, parody 
kime juo susidomėjimą. Nuė
ję į jo krautuvę, į jo įstaigą 
pasakykime, kad apie jį dau
giau susižinojome iš lietuviš
kos spaudos, iš lietuviškų va
landėlių ir mums maloniau pas 
jį ateiti pirkti, nes jis palai
ko lietuvišką veiklą ir t. t.

*
Pagaliau ilgesni rudens ir 

žiemos vakarai duos daugiau 
galimybių ir savo menišką lie
tuvišką programą susidaryti 
šeimoje. Patefonas mūsų lai
kais šeimoje darosi būtinybė, 
ypač, kad gaunama tiek lie
tuviškų plokštelių. Atkreipti
nas dėmesys į J. Karvelio-lei
džiamas literatūros vakarų 
plokšteles, kurių jau bus pasi-, 
rodę visas ketvertas, su to 
kiais mūsų kūrėjais kaip Ais
tis, Pūkelevičiūtė, Bradūnas, 
Baronas, Nagys, Gustaitis, 
Santvaras, Sutema, Vaičiūnie
nė, Kairys, Tulauskaitė, šeš
plaukis, Karvelytė. Plokštelės 
pagalba mes galime šiuos kū
rybingus žmones pasikviesti 
“svečiais” į savo šeimą, ir tai 
didelės vertės lietuviškas kul
tūrinis vakarojimas. Panašiai 
ir su lietuviškų dainų, muzi
kos plokštelėmis. J. Pr.

a. dr. Pijaus Grigaičio spėlioji
mai apie visą rezoliucijų žygį — 
tai jo laiškai Rezoliucijoms rem
ti komitetui ir to vieneto vado
vybės atsakymai jam. Visa ta 
skelbiamoji medžiaga — tai lyg 
įdomus romanas. Naujai išei
nančiame “J Laisvę” numeryje 
rašoma detaliai apie Lietuvos 
okupanto planus skaldyti išei
vius.

Dr. Jonas Balys duoda savo 
straipsnyje (“Sovietų ir nacių 
byla dėl Užnemunės ruožo”) 
naujų faktų apie komunistų ir 
nacių Lietuvos pasidalinimo de
rybas ir patį pasidalinimą įtakos 
sferomis. Duodamas įdomus paš
nekesys su dr. Eliziejumi Drau
geliu, buvusiu Lietuvos vidaus 
reikaly ministerių 1920 metais

•Prel. J. Končius, nors jau ei
na 79 metus, vis dar yra pilnos 
jaunatviškos energijos, planų, 
užsimojimų ir išpuolių į įvairias 
veikimo sritis. Jis įstengia dar 
atlikti išvykas iš savo nuolati
nės gyvenvietės Floridoje.

Sutiktą prelatą Chicagoje ė- 
mėme teirautis:

— Jūs pernai metais ir šiemet 
automobiliu apsukote plačius 
JAV plotus, aplankydamas įvai
rias lietuvių kolonijas, net ir 
taikindamas pastoracijoje. Pa
sakykite, kaip patyrėte, ar lie
tuvių religinės bendruomenės 
.jau yra pilnai įsijungusios į li
turginius naujumus. Kaip su 
lietuviškomis pamaldomis, Mi
šiomis?

— Praeitais metais man te
ko plačiai keliauti rytų Ameri
kos valstijose. Su džiaugsmu tu 
riu pasakyti, kad New Jersey, 
New Yorko, Connecticut ir Mas
sachusetts valstijose bemaž vi
sose lietuviškose bažnyčiose y- 
ra jau įvestos lietuviškos Mi
šios. Turėjau laimės pirmas lie
tuviškas Mišias atnašauti Mas- 
pethe pas prel. J. Balkūną. Man 
padarė labai gilų įspūdį ir bu
vau taip sužavėtas, kad jaučiau
si tarsi laikąs primicijų Mišias. 
Tą jautė dalyvavusieji žmonės, 
apie ką jie paskiau papasakojo. 
Taip įspūdinga, kai gimtąja kai 
ba atnašaujama mūsų svarbiau
sioji auka, malda. Turiu su 
džiaugsmu pastebėti, kad mi
nėtose valstijose daugelis kle
bonų, kurie jau JAV-se gimę ir 
augę, buvo vieni pirmųjų, ku
rie įvedė lietuviškas Mišias.

Chicaga yra didžiausias lie
tuvybės centras, tačiau čia li
turginėje srityje dar ne visai 
taip, kaip turėtų būti. Chica
goje atvykusių po šio karo lie
tuvių naujakurių yra apie 18, 
000. Drįstu manyti, kad lietuviš
kų pamaldų šiame didmiesty 
turėtų būti daugiau, negu da
bar yra. Esu tikras, kad jeigu 
daugiau lietuvių kalba būtų pa
maldų, dar didesnis skaičius ne 
tik naujai atvykusių, bet ir anks 
čiau atvykusieji noriau jas lan 
kytų.

— Prelatas dar nepaminėjo
te vidurio Amerikos — Pennsyl-

ir visų trijų laisvųjų seimų na
riu.

Spauda labai šviesiomis spal
vomis aprašo ALT-bos kongre
są Detroite. “Į Laisvę” žurnalas 
pažvelgta gana kritiškai į šį įvy
kį ir duoda patarimų ALT-bai 
jos dienų prailginimui. “Į Lais
vę” žurnalą redaguoja Leonar
das Valiukas, o leidžia Lietuvių 
Fronto bičiulių vyr. taryba. Žit.

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENE BASA
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— Čia taip smagu ir malonu, — prabilo Rimas iš 
gilaus fotelio, — kad aš nieko nenoriu, tik sėdėti ir 
džiaugtis, kad nereikia su niekuo dalintis mūsų žaviomis 
panelėmis.

— Kas liečia žavingas paneles, aš pilnai pritariu, — 
linktelėjo Johnas, — bet manau, kad reikėtų kur pa
valgyti. Silpname kūne nė dvasia neišsilaiko, — lėtai dės 
tydamas žodžius, lyg svarstydamas, kur jie tinka, kal
bėjo jis.

— Teisybę pasakius, manęs tas orą ir sniegas irgi 
nevilioja, brrrr, — nusipurtė Rutha. — Kaip tu galvoji 
Aukse? O jei mes taip užsisakytumėm pizzą? Turiu dar 
namuose kepto obuolinio pyrago, išsivirtumėm kavos? 
Prisimintumėm jaunystės auksines dienas, — svajingai 
akimi mirksėdama, vos juoką sulaikydama pasiūlė Ru
tha.

— Sutinku, — pritarė Auksė. — O Rimui bus nau
jiena, jis dar nežino, kaip čia jaunimas leidžia laiką.

— Prie pizzos? — nustebęs patraukė pečiais Rimas.
— Tai tradicinis Amerikos jaunimo maistas. Priedo 

dar coca eolą, — paaiškino Johnas. — Nežinau... aš ne
sijaučiu toks jaunas, bet jei visi, tai visi, ką darysi,—abe
jingai pridėjo.

— Tvarkoj, pizza, — pareiškė Rima . — Būkim jau
ni! Iš šalies, tur būt, atrodom lyg senių kompanija, tik 
trūksta kortų, — nusijuokė.

— Yra ir kortos, — sušuko Rutha.
— Ne, ačiū, tik ne kortos, — griežtai pratarė Joh

Prel. J. Končius

vainljos, kur yra toks gausus 
lietuvių skaičius...

— Man labai liūdna ir skau
du kalbėti apie Pennsylvaniją, 
kur man ten teko Mt. Carmely 
klebonauti 18 metų. Tos valsti
jos lietuvių gyvenimą gerai pa
žįstu ir apgailiu atsitraukimą 
nuo lietuviško veikimo, ir liūdžiu 
dėl neįvedimo lietuviškų pamal
dų. Kiek man žinoma, lietuviš
kos Mišios yra Šv. Andriejaus 
bažnyčioje Philadelphijoje, Šv. 
Kazimiero bažnyčioje Pittsbur
ghe, mažytėje parapijėlėje Maiz- 
villėje, netoli Shenandoah, kur 
retkarčiais turimos lietuviškos 
Mišios. Kitose lietuvių bažny
čiose — ar tai Shenandoah — 
Mahanoy apylinkėse, ar Scrant- 
on — Wilkes - Barre, kiek ži
nau, dar iki šiol nėra įvesta lie 
tuviškų Mišių, Apgailėtina, kad 
net dar Lietuvoje gimę kai ku
rių parapijų klebonai nepasisku
bino įvesti lietuvių kalba Mišių. 
Kiek patyriau, porą mėnesių at
našaudamas šv. Mišias Cleve- \
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Aliaskoje rasti didžiuliai geros naftos kiekiai. Jos eksploatacija varžytynių keliu atiteko kelioms kompa
nijoms už daugiau kaip 900 milijonų dolerių.

nas. — Kortos tinka vyrų kompanijoj, kai iš nuobodu
mo gali sienom lipti, bet čia?.. Čia akims yra malones
nių vaizdų, — atsisuko jis į Auksę, lyg ji tik viena kam
baryje būtų.

Auksė staiga paraudo ir sumišo. Jai buvo pikta ant 
savęs ir gėda, nes jautėsi nesubrendus.

—Bet aš tokia nesu, — jaudinosi ji, o raudonumas 
nudažė ne tik veidus, bet ir kaklą, kol pagaliau pajuto, 
kad visa dega.

— Dieve, kas man? — nemokėjo nusiraminti ir ne
galėjo pažiūrėti Johnui į akis. Bet jis buvo ramus ir šal
tas, žiūrėjo tiesiai į ją ir atrodė, lyg nė nepastebėjo jos 
sumišimo. Tas jo ramumas pamažu persidavė ir Auksei, 
ji jautė kaip šilta banga atslūgo, kaip veidai atgavo savo 
normalią spalvą ir vėl išdrįso į jį pažiūrėti. Ji ir vėl pa
sijuto jam dėkinga, tik šį kartą nesistebėjo už ką.

Johnas, suradęs knygoje numerį, pakilo skambinti 
į užkandinę, o Rutha išėjo į virtuvę kavos užkaisti.

— Man patinka tavo draugai, — pasakė Rimas. — 
Ypač draugė labai maloni.

• — Ir graži — pridėjo atsipeikėjusi Auksė. Bet ji jau
tėsi nerami, lyg sugauta, lyg būtų kieno nors galioje. — 
Johno? — perbėgo neaiški minti . Balsiai paklausė: — 
Ar širdis jau tvaksi? — ir nesijuokė. Bet juokas skambėjo 
kažkur toli, lyg gretimam kambary. — Kas man yra? Jau
čiuos lyg užhipnotizuota, — ir vėl nusijuokė.

— Netoli to, — keistai į ją pažiūrėjęs atsakė Rimas. 
Jam ji atrodė kitokia nei visuomet

— Lyg išgėrus, — nenorėjo tikėti. — Bet negali 
būti, savo kokteilį tik palaižė...

Pro langą buvo matyti, kaip lempos šviesoje dar ris 
krito snaigės, o viduje buvo šilta ir jauku. Rimas su Ru
tha rinko plokšteles, juokėsi ir šnibždėjo, o Auksė ir Joh
nas siurbčiojo kavą ir kalbėjo.

— Rutha sakė, kad dirbat su Ja lėktų vy, bendrovėje,

landė lietuvių ir anglų kalbo
mis, Mišios lietuvių kalba gra
žiau skamba ne tik patiems lie
tuviams, bet net ir šiame kraš
te g'imusiems amerikiečiams ku
nigams ir pasauliečiams.

Ats’menu, kai apie 1932 m. 
paruošiau sodalietėms lietuviš
kas bendras maldas kalbėti baž 
nyčiose ir kai tą leidinį nune
šiau Harrisburgo vyskupui Mc 
Devitt, jis pratarė; "Jūs, lietu
viai, esate laimingi, turėdami 
tokią skambią kalbą, tokias pu
sės tūkstančio metų tradicijas 
ir kultūrinį palikimą. Mane tas 
labai žavi. Tą patyriau lanky 
damas lietuvių parapijas ir mo
kyklas, kai buvo Philod. mokyk
lų inspektorium”.

— Kain su pamaldų lietuviš
kumu mokyklose, vienuolynuo
se? Gyvendamas anie 50 metų 
Amerikoje, jūs domėjotės lietu
vių vienuolijomis ir mokyklo
mis. Kas dabar girdėti šioje sri
tyje?

■— Džiugu paminėti, kad nau
dieji po šio karo įsikūrę vienuo- 
Tynai — tėvai jėzuitai, pranciš
konai, Putnamo seselės ypatin
gai atsižymi lietuviškumu. Ne 
tik tuose vienuolynuose kasdien 
yra lietuviškos pamaldos, bet 
jie ruošia^ spausdina lietuviš
kas maldaknyges, giesmynus, 
kitus religinius lietuviškus leidi
nius. Tėvai mariionai, dane- pa- 
pasitamaudami dienr. “Drau
go” ir kitų lietuviškų spaudinių 
leidimu, savo. vienuolyne pana
šiai, kaip ir naujai įsikūrusios 
lietuviškos vienuolijos, brangi- : 
na lietuvių kalbą.

— O kaip su seselių kongre
gacijomis, kurios vadovauja mū 
sų parapinėms mokykloms?

Amerikos Lietuvių septinta
sis kongresas, įvykęs Detroite 
1969 m. rugpiūčio 30 ir 31 die
nomis, konstatavęs, 1

Kad jau 29 metai, kai Sovie
tų Sąjunga, sulaužiusi savo su 
Lietuva pasirašytą taikos su
tartį ,nepuolimo sutartį ir kitus 
savo tarptautinius įsipareigoji
mus, užpuolė ir okupavo Lietu 
vą;

Kad po to, brutaliai insceni
zavusi vadinamą “Liaudies sei 
mą”, prieš lietuvių tautos va
lią Lietuvą neteisėtai bando lai
kyti Sovietų Sąjungos dalimi;

— Jų atitolimas nuo lietuviš
kumo yra pergreitas ir daro nei 
giamą įspūdį ne tik mūsų kuni
gams, bet ir plačiai lietuvių vi
suomenei. Prąnciškietės, kazi- 
mierietės, Nukryžiuotojo Jėzaus 
seserys beveik visos vienodai 
laikosi lietuvybės atžvilgiu. Jų 
vedamose mokyklose daug kur 
yra lietuvių pamokos, bet daug 
kur ir nėra ne tik lietuvių kaL 
bos pamokų, bet ir nemokama 
vaikučių lietuviškų giesmių, mal 
dų ir dainų. Žinau vieną klebo
ną, čia gimusį ir augusį, užau
gusį mano parapijoje ir norė
jusį įvesti lietuvių pamokas ir 
lietuviškas giesmes, bet moky
tojos tam pasipriešino.

Katalikų Bažnyčia ir JAV vy 
riausybė nevaržo ir nespaudžia, 
kad būtų naikinama lietuvių kai 
ba 'bažnyčiose ir vienuolynuose. 
Iš vyresnių liętųvių ir iš kai ku 
rių pačių seselių teko išgirsti 
susirūpinimas, kas bus su lietu
vių tauta, kuri šiandieną bedie
vių komunistų taip skriaudžia-

(Nukelta į 5 pusi.)

nors buvot pradėjusi studijuoti ir norėjote būti mokyto
ja. Ar negaila neužbaigto mokslo? — klausinėjo Johnas.

Auksė jautėsi lyg prieš mokytoją, kuriam negalima 
meluoti, kuriam reikia viską pasakyti, nes jis melą iš a- 
kių išskaito. Ji nė nesiruošė meluoti, bet tas jausmas, 
net nenorint, buvo naujas ir lyg slegiantis.

— Ne slegiantis, bet varžantis, lyg įpareigojantis, *— 
galvojo ji pasakodama apie savo norą pamatyti pasau
lį, kad buvo žadėjusi vėliau grįžti prie studijų.

— Kada vėliau? — žiūrėdamas savo tiriančiu žvilgs 
niu norėjo žinoti Johnas.

Ji pasijuto kalta. Kalta, kad gyveno, klaidžiojo be 
plano, be tikslo, nežinodama nei ko norėjo, nei ko sie
kė. Jo žvilgsnis kėlė joje savim nepasitenkinimą ir norą 
atsiprašyti, pažadėti pasitaisyti. Bet, žinoma, jau buvo 
per vėlu, jau ji niekada negrįš prie mokslo ir buvo gė
da, kad neištesėjo.

— Kas man yra? — mėgino ji drausti save, bet tai 
nieko nepadėjo. Ji norėjo būti gera, pareiginga, tokia, 
kokios jis tikėjosi.

—Bet aš nė nežinau, ko jis tikisi, ir ar iš viso ko nors 
tikisi? — vieni jausmai prieštaravo kitiems ir ji kalbėjot, 
pasakojo pertraukdama pati save, o jis visą laiką inten
syviai jos klausėsi, lyg gaudydamas kiekvieną žodį, ir 
žiūrėjo tiesiai į akis, lyg norėdamas įsitikinti, kad jie vie
nas kitą supranta, kad ji žino esanti prieš jį atsakinga. 

— Bet tai nesąmonė, — norėjo ji užprotestuoti, bet
tylėjo.

Jo veidas buvo pailgas, išblyškęs ir liesas. Akys gilios, 
bedugnės, jose nieko negalėjai įžvelgti. Nors buvo vidu
tinio ūgio, bet atrodė aukštas, lyg ūgis pareitų nuo ridi
nės jėgos, kurią buvo galima justi vien į jį pažvelgus. 
Plaukai buvo tamsūs, lygiai sušukuoti, tik paausiuose 
driekėsi pražilimo žymės.

£Bui daugiau^ __

Kad jau 30 metų, kai ta pati 
Sovietų Sąjunga, sudariusi slap
tus sandėrius su Hitleriu, atvė
rė duris II-jam pas. karui, pa
reikalavusiam dešimčių milijonų 
aukų, atnešusi genocidą ištisom 
tautam ir sovietinę vergiją šim
tam milijonų Europos ir Azijos 
žmonių, tarp jų ir mūsų bro
liams ir sesėms Lietuvoje;

Kad jau 24 metai, kai karo 
veiksmai pasibaigė, tačiau karo 
oadariniai tebeslegia žmoniją 
ir graso prasiveržti naujo pašau 
inio kataklizmo gaisru, ir

Reikšdamas Amerikos betu
riu balsą ir už visą pavergtą 
ir nutildytą savo tautą;

Skelbia, kad Lietuvos išva-
' rimas ir jos nepriklausomy

bės atstatymas buvo, yra ir bus 
pagrindinis Amerikos lietuvių 
uždavinys ir veiklos kelrodis;

Reiškia nuoširdžią padėką ir 
pagarbą visiems Lietuvos va 
davimo veiksniams, visiems lais 
vės kovos darbininkams, talki
ninkams ir rėmėjams;

Džiaugiasi Amerikos beturiu 
ligšioliniu uolumu ir dosnumu 
Lietuvos laisvės reikalams;

Laiko šio meto svarbiausiu 
Amerikos lietuvių uždaviniu ir 
tautine pareiga, atsispirti tau
tinį vieningumą ardančioms ap
raiškoms ;

Kviečia visas Amerikos be
turiu organizacijas derinti savo 
veiklą ir visada remti Lietuvos 
vadavimo žygius;

Pritaria Amerikos Lietuvių 
tarybos igšiolinėms pastangoms 
budint Lietuvos laisvės bylos 
sargyboje ir skatina ALT vado
vybę dar stipriau ryškinti JAV 
atitinkamoms įstaigoms ir va
dovaujantiems politikams So
vietų Sąjungos daromas mūsų 
tautai pobtines, kultūrines ir 
ūkines skriaudas bei tautinį 
genocidą, įtaigojant JAV vy
riausybę kiekviena proga kelti 
viešojoj pasaulio opinijoj, Lie- 

voj sovietų vykdomą kolonia
lizmą, tikinčiųjų persekiojimą ir 
Lietuvos bei kitų pavergtų tau
tų suvereninių teisių vykdymo
atstatymą;

Įpareigoja Amerikos beturius 
atsiriboti nuo bet kurio bendra
darbiavimo su Lietuvos okupan 
tu ir jo patikėtiniais, nes yra 
grėsmė pakenkti Lietuvos val
stybės tarptautiniam pripažini
mui, o apsiriboti tik grynai pri
vačiu 'bendravimu su pavergtais 
lietuviais;

Kviečia ypatingai Amerikos 
aturių jaunimą dar labiau su

stiprinti Amerikos beturiu ryž
tą, pastangas ir paramą Lietu
vos vadavimo reikalams.

Vardan tos Lietuvos vienybė 
težydi!



DRAUGAS, antradienis, 1969 m. rugsėjo mėn. 16 d.

Dr. J. Rugio paminklas Švėkšnoje

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

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS MISCELLANEOUS PARDAVIMUI

SIUNTINIAI | LIETUVĘ
ir kitus kraštus

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

Parduodamas 1967 m. Pontiac — 
Catalina. 4 durų, su oro vėsintuvu.

Skambint 471-0628.

PROGOS — OPPORTUNITIES

D fi M E S I O I ĮSIGYKITE DABAR

Aušros Vartų parap. vargonininkui kompozitoriui 
A. -f- A.

JUOZUI BERTULIUI mirus, 
jo DUKTERIAI, SŪNUI ir jų šeimoms reiškia širdin
giausią užuojautą ir kartu liūdi

Kun. kleb, J. Savukynas, MIC
Kun. B. Vaišnoras, MIC
Velionies vadovautas Parapijos Choras

APDRAUDĘ AGENTCRA
Namų, gyvybės, 

automobilių,
sveikatos, biz
nio.
Patogios Išsi- 
mokejlmo są
lygos.

J. B A C.E V I Č I U S
6458 So. Kedzie Avė.. PB 8-223S

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 VV. 63rd St. — Tel. 484-0421 

Vakarais skambinti VVA 5-8607 
P. Rudėnas K. Šimulis

For sale Cleaning Business 
wit'h living ąuarters 

Reasonable. 434-0892

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiniifiiiiiiii

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tek RE 7-5108 
iiiiimnuinimuii..... .

RICHMOND AUTO SERVICE 
2984 VVest 63rd Street

Užsieninių lr vietinių auto taisymas. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GR 0-3134 arba GR 0-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraltls

A. f A. JUOZUI BERTULIUI 

mirus,

jo dukrai IRENAI BRAY ir sūnui ALEKSANDRUI BER
TULIUI bei jų šeimoms gilią užuojautą reiškiame ir
kartu liūdime.

Juozas Valentinas fr šeima

A. ABALL ROOFING CO.
Įsteigta prieš 40 metas 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome Iš lauko. Taisome mūrų “tuck- 
potntlng". Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-87T8

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Pke.

2846 VV. 69th Street 776-1486 
Namų tel. —• PR 6-1063

A. -j- A.

DR. ALEKSUI ROŽENUI mirus, 
mūsų mielą Idėjos sesę ELENA ROŽĖNIENĘ, dukras 
ALDONA ir DANUTĘ ir visus artimuosius giliai už
jaučiame ir kartu meldžiamės.

CHICAGOS AT-KAI SENDRAUGIAI

10% — 20% _ *0% pigiau mokėsit 
nft apdraudę nuo ugnies Ir šutomo* 
blllo pas
F B A N K ZAPOLIS

S206j

Tel. GA 4-8634 tr GR 6-438S

Weet U5th Street 
Dlinols

REAL ESTATE

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4250 S. Maplevvood Av.. CL 4-7450 
- __ _____  M--------------------------3-

REAL ESTATE

Parduodamas 4 butų 2-jų aukštų 
namas. 6 kamb., 5 kamb. ir 2 po 
4 kamb. Prie Šv. Jurgio bažnyčios. 
3227 S. Lituanica Avė.
Private Retired Couple Mušt sėli 
thoroughly complete Beautiful 2 
toedroom

RANCH HOME
In a pleasant. Island Lake, III. neigh
borhood. Beach, Fishing & Boating. 
Wall to vvall carpeting, large attlc, 
new largo freezer, nevv large Refrlgf- 
erator, new Gas Stove, Gas Heat, 
New Washer & Dryer, Sud Saver, 
Tilo Kitchen & Bath, Vanity Sink 
ln Bathi-oom, R.C.A. Color T.V. and 
many other items and Eoctras.

Mušt sacrifice because of iii health. 
Taxes only $200. Fili Pi-tce $19,800. 
A real bargaln and vvonderful buy. 
Mušt see to appreclate.

FOR FURTHBR INFORM’N
PLEASE CALL

JA 6-8640 Daily

MOUNTAIN STATES 
AGENOIES, INC.

Reprezentuojame Amerikos di
džiausias apdraudimo kompanijas, 
dėl namų, automobilių, biznio ir kt.

Mėnesiniai išsimokėjimai
Taip pat finansuojame automobi
lius, ir laivus.

B. JASINSKAS,
General Manager 

S. KLIMAS,
Manager Life Dept.

9950 So. Kedzie Avė. 
Evergreen Park, III.

GA 4-2800 — BE 8-6435

PARDUODAMI 
IŠ MODELINU NAMU BALDAI
10% iki 50% nuolaida Galima 
pirkti dalimis ir įmokėtinai.
-DU 1 ’HVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

IŠNUOMOJAMA —• FOR RENT

IŠNUOM. 4 kamb. butas pirmame 
aukšte. Yra apšild. pečius. Pagei
daujama vidutinio amžiaus lietu
vių pora. Užimti galima spalio 1 d. 
2511 VVest 46th Street

Mielam kolegai
A. + A.

DR. ALEKSANDRUI ROŽENUI 

mirus, žmonai ELENAI ir šeimai reiškiu nuoširdžią 
užuojautą.

KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turėkliai

Golconda, Illinois
Dr. S. Jankus MOVING

SERfiNAS perkrausto baldus h* 
kitus daiktus. Ir Iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Place — WA 5-8068

Naujas liuksusinis 
12 BUTŲ

apartmentinis namas su balkonais. 
Pilnai išnuomotas (leased). Paja
mų $2,250.00 per. mėnesį.

6251 So Mason Avenae 
Tel. 469-8282 arba LA 3-3267

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE

Įdedu naujus pečius lr vandens 
šildytuvus. Išvalau lr sutvarkau 
alyvos Ir dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu d61 du
jų. Dirbu Chloagoje lr prie 
mlesčlnose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027 K 8. Anna Avė., Lyons, 
Ultnols. Telef. 447-8800.

HELP VVANTED — MOTERYS

CLERK - TYPIST
VVilling worker. Accuracy a mušt. 
Age open. Full time.

Phone — 434-1000
An eąual opportunity employer

HELP VVANTED — VYRAI

OFFSET PRESSMAN
FOR 1250 MULTILITH 

Days Only
Niles Location

Call Mr. Mclntyre — 647-8521

Positions VVith A Future 
Immediate Openings

VVORKING FOREMAN
For Line Of New Britain Chuckers 

ALSO SET-UP MEN 
& MACHINE OPERATORS 

Excellent opportunity. Steady em
ployment. Call for appointment or
apply in person.

KEMPER VAL VE
& FITTINGS CORPORATION 
Route 12, VVauconda, Illinois 

Tel. — 526-2166

Iš Lietuvos gauta žinia, kad po trumpos ligos mirė 1969 
m. rugsėjo 8 d., sulaukusi 86 m. amžiaus

A. + A.
ONA MAFtTIŠIŪNIENĖ

Palaidota Kelmėje rugsėjo mėn. 11 dieną.

Velionė gimusi ir gyveno Lankeliškių parapijoje. Senatvę 
leido pas dukras. Paskutiniu metu gyveno pas dukrą Adą, 
Kelmėje.

Dideliame nuliūdime liko Amerikoje: sūnus kun. Albinas 
Martis, West Virginijoje, duktė Uršulė Eidietis ir sūnus Va- 
lentinas su šeimomis Chicagoje.

Lietuvoje pasiliko keturios dukros ir sūnus su šeimomis.
Nuliūdę: Sūnūs ir dukros.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

Mielą VERUTĘ PAOVIENĘ ir jos artimuosius, myli
mai Motinai

A. -f- A.
ANELEI PIVARIONIENEI mirus 

Lietuvoje, liūdesio valandoje, nuoširdžiausią užuo
jautą reiškiame.

l 9
TeL HE 4-7482

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečlua lr alr-ooindltlonlng — • 
naujus lr senus namus. Stogų 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu tr leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimas nemo- 
karnai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING A SHEET METAI 
4444 8. VVestern, Chicago •, Ilk 

Telefonas VI 7-3447

PAGARBA JUMS
Už Marųuette Pk. prieš Pulaski 

švarus 10 metų. kaip naujas 4 kamb. 
aukštas mūr. nams lr dvieju auto 
naujas garažas. Platus lotas., pasku
bėkite $21,000.

Med. 4 kamb, “oottage”. Gazo šild. 
Taksai apie’ 100 ‘tini. Platus lotas. 
Už Cicero Avė. arti 87-tos. $10,400.

7 kamb. bungalovv. Moderni virtu
ve ir vonia. Naujas gazu šildymas. 
Mūro garažas. tArti Maria High. 
$22,000. F

Pajamų mūras ant kampo. 2 bu
tai. 6 lr 3 kamb, 2 auto garažas. 
Naujas šildymas. Negilus beismentas. 
Arti ofiso $21,000.

Tiiuksus bevelk naujas 3 miegamų 
mūras. Gražus joąmžas. Karpetai ir 
kt. .Arti 71 ir nffinpbell. $23,500.

2 butų gražus mūrinis. Naujas ga
zu šildymas. Garažas. Arti mūsų 
$27,900.

Uotas 30 p. Marų. Parke, $11,000.

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

5% kamb. mūro bungalovv, 9 mo
tų, be garažo. 82 lr Kedzie.

2 po 4 kamb. mūr. su rūsiu, pa
stoge lr garažu. 48 ir Rockwell. 
$23,000.

18 vienetų mūr. atnaujintas room
ing house prie Llndoln Parko, 2 
bloką lkl ežero. $17,500 pajamų. 
Kaina $70,000.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Income Taz 
Notary Public

2787 VV. 43rd St — CL 4-2390

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame Įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors 

585-5285

Skelbkites “Drauge”.

M. Trumpauskienė ir Beata
I. Jonušienė ir Danguolė
J. Puodžiūnienė su šeima

Dr. Leonidą Giedraitienę
IR JOS ŠEIMĄ 

jos tėvui, Sibiro kankiniui a. a. JUOZUI SVILUI mi
rus, giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

. Aniceta ir Bronius Kriščiūnai
Anelė ir Antanas Kuprevičiai
Konstancija ir Vaclovas Nenortai
Elzbieta šerkšnienė
Genovaitė ir Kazys Tijūnėliai

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

(vairių atstumų

A. VILIMAS
828 VVEST 84th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

80 and 50 gak Free delivery
S622 So. Racine, 434-1113

Platiilkite “Draugę”.

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 
Butų nuomavimas — income Taz

Notariartas — Vertimai

Apdraudu Agentūra .

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedde Avė. — PR 8-2238
Mūr. 2 butai po 4 kamb. Ir raš-

SECRETARY
Work for several men. Good typ
ing. Shorthand abilities. Full time. 
Age open.

Phone — 434-1000
-ln eąual opportunity employer

YARD HELP
FULL or PART TIME

RIVERSIDE SALES, INC.
5117 Dansher Road 

Countryside Tel. 354-6770

PUNCH PRESS OPERATORS 
EXPERIENCED 

Full time. Days and Nights
BANDO CORPORATION 
4358 S. VVinchester Avė.

HELP VVANTED VYRAI

72 tr Talman. Mūr. rezidencija — 
8 kamb. pirmam aukšte lr 2 kamb. 
antrame. Geram stovy namų. $28,000.

Prie Nabisco mūr. 5 kamb. bun- 
galow. 13 metu senumo. $21,200.

Mūr. 2 butai po 4 kamb. Ir raš- 
tlnš. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.90.0

Brighton P-ke, mūr. namas — 4 
kamb. butas lr taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. $86,000.

VAINA REALTY
2517 VV. 71st St — RE 7-9515

2 po 5 kamb. didelis mūr. namas 
prie 66 ir California. Gazo karšto 
vand. nauja šiluma. 2 auto mūr. ga
ražas. $31.906.

ĮJa aukšto švarus med. prie 65 lr 
Western. 5 ir 4 ikiamb butai. 37 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, $16,900.

kamb. naujas mūr. bungalow 
prie 67 ir Kedzie. 1 ta vonios, virimo
pečiai. $23,000.

4 butų, 2-Jų aukštų mūr. prie 71 lr 
Campbell. Nauja gazo šiluma. $46,900

5 kamb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 lr Aibany. 2 maš. garažas. 
$19,500.

aukšto, 10 metų mūr.: 5 kamb. 
(3 mieg.) lr 4 kamb. Prie 69 lr Ca
lifornia. Gazo karšto vandens atski
ri šildymai. Alum. langai. 2 auto ga
ražas. $41,000.

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

31 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 lr Maplewood $.10,600.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 w. 71st St. Tel. 925-6015

PLATINKITE “DRAUGĄ”

REAL ESTATE
iimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiimiiiii

SALES ■ NORTGAGES ■ MANAGEMENT

Members of M.L.S.
ILEX ŠATAS — REALTOR

Main offiee 5727 VV, Cermak Rd., Cicero, IU, Tel OL 6-2288 
Turime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesėinose. Prašome ožsnkti i mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.
iiiiimiimiiiiiiimimiiiiiimmiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiimiiiiiiHiiiiin

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

WAREHOUSE MEN
Ist AND 2nd SHIFT

Immediate opening for fui) time work. Duties will include shipping 
and receiving, order filling and stock work. Good starting salary and 
excellent benefit program. Employment offiee open Monday thru 
Friday 8/30 to 4 p.m.

BAXTER LABORATORIES, INC,
6301 Lincoln Avenue, Morton Grove, Illinois Tel. 965-4700

 An Eąual Opportunity Employer

DfiMESIO !

HIGH RATES

4.75% 5.25%
PER ANNUM

ON REGULAR 
SAVINGS 

CURRENT RATE

INSURED, PER ANNUM 
ON INVESTMENT 

BONUS
$1,000 MIN.tO$Į^

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
4070 Archer Avenae, Chicago, Illinois 00632 LA 8-8248

FRANK’S TV and RADIO, INC
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TATRVMAS, 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk.. 6211 So. Weslem PR 8-5875
z. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:80. Kitom dienom niuo 
9 lkl 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 lkl 6 v. v.

IŠMOKITE
ANGLIŠKAI
KALBĖTI
*69 Seminaras — Išmokys jus anglų; kalbos. 
Pirmadienį iki šeštadienio (imtinai)
6:30 iki 7 vai. vak. CHRNNEL 2
Norėdami daugiau informacijų, žiūrėkite pirmąją
programą pirmad , rugsėjo 15 d.

I t



DAKTARAS JUOZAS RŪGYS
Penkiasdešimtųjų mirties metinių proia

ten vaisingiau dirbti tautinį dar mas lietuvybės išlaikymo dar
bą. Sutikęs Kaune to meto švėk 
šnos kleboną kan. Staškauską 
ir patyręs iš jo apie liūdną to 
Žemaitijos kampelio būklę, nu
sprendė ten apsigyventi.

Švėkšnoje be tiesioginių gero, 
pareigingo gydytojo darbų, dr.
J. Rugys pasireišSTcfar įvairio
se visuomeninės ir politinės vei
klos srityse.

bininke, o Tavo nuveikti dar
bai padės mums atgauti laisvą 
ir nepriklausomą Lietuvą, ko ir 
Tu troškai visą gyvenimą.

A. R.

1969 m. rugsėjo 16 d. suėjo 
50 metų, kai Švėkšnoj 1919 m. 
rugsėjo 16 d. mirė aušrininkas, 
varpininkas, knygnešys ir žy
mus anų laikų visuomenės veikė i 
jas dr. Juozapas Rugys.

Jis mirė, bet jį atsimena švėk 
šniškiai ir dabar. Kiekvienais 
metais lapkričio 2 d. Švėkšnos 
gimnazijos mokiniai padeda vai
niką ant jo kapo dėkingumo žen 
klan, nes jis buvo Švėkšnoje 
vidurinės mokyklos steigimo 
pradininkas ir pirmas iniciato
rius.

Tr dabar rašo Lietuvoje K. 
Umbražiūnas: “Seniausieji Švėk 
šnos apylinkių gyventojai dar 
pamena kilnų gydytoją ir su dė
kingumu lenkia žilas galvas, 
minėdami jo taurų vardą”.

Dr. Juozapas Rugys gimė 
1858 m. gegužės 23 d. Rugių 
kaime, Sintautų parapijoje, ša
kių apskrityje. Gimnaziją bai
gė Marijampolėje. Iki 6 klasės 
mokėsi drauge su dr. Kudirka, 
ir vėliau juodu buvo geri drau
gai. 1885 m. baigė Maskvos u- 
niversiteto medicinos fakultetą. 
Studijuodamas buvo veiklus 
Maskvos Lietuvių draugijos vai 
dybos narys.

Būdamas sąmoningas lietu
vis, baigęs universitetą, negal
vojo apie siūlomas pelningas 
vietas Rusijoje, bet pasiryžo įsi
kurti Lietuvoje kur nors prie 
Vokietijos sienos, kad galėtų

A. a. dr. J. Rugis

tarų žemės iš išparceliuotų dva 
rų: Šaukotu, Pašiaušio, Paprū- 
džių, Pakvičių, Arkslos, Šven
tupio, Pašvinčio, Aleksandra- 
vos. Šių dvarų žemė buvo par
duota lietuviams, ji juos maiti
no, ir tie dvarai išvengė rusų 
kolonizacijos.

Švėkšnoje progimnazijos 1919 
metais įsteigimas buvo dr. J. 
Rugio įgyvendintas projektas 
sumanytas dar 1912 metais. Jį 
anksčiau įgyvendinti sukliudė 
pirmasis pasaulinis karas.

Jau 50 metų, kai mirė a. a. 
dr. Juozapas Rugys, bet jo nu
veiktų darbų švėkšniškiai ne
užmiršo.

Ilsėkis ramybėje nenuilsta-

Dr. J. Rugio straipsnių (pa
sirašytų įvairiomis slapyvardė- 
mis) randame Aušroje, Varpe, 
Ūkininke, Lietuvių Laikraštyje 
ir Vilniaus Žiniose. Straipsniai 
įvairiomis temomis.

Ano meto spaudą dr. J. Ru
gys rėmė ne tik plunksna, bet 
ir stambiomis aukomis, anot 
prof. J. Jablonskio, gyvenda
mas pasienyje organizavo knyg
nešius, steigė knygynėlius kai
muose ir rūpinosi spaudos pla
tinimu, tuo būdu statydamas 
pavojun ir visą savo šeimą.

Po 1905 metų revoliucijos dr. 
J. Rugys, gyvendamas prie Vo
kietijos sienos ir gerai pažinda
mas pasienio geografinę padė
tį, padėdavo persekiojamiems 
lietuviams veikėjams slaptai 
pereiti sieną.

Spaudą atgavus, slaptasis 
spaudos platinimo darbas atkri
to. Bet sąmoningi Lietuvos vi
suomenės veikėjai matė dar vie 
ną didelę blogybę Lietuvoje, — 
lietuvių žemė maitintoja perei
na į rusų rankas, nusigyvenusių 
lenkų dvarininkų dvarai koloni
zuojami rusais, nes tik rusai 
gali Lietuvoje pirkti žemę.

Ir, štai, ateina Lietuvos vei
kėjams išganinga mintis įsteig
ti draugiją bankrutuojantiems 
dvarams supirkinėti ir žemę pi
gia kaina pardavinėti lietuviams 
(bežemiams ir mažažemiams. 
Tos draugijos, pavadintos “Ar
toju”, pirmininkas dr. J. Rūgys, 
kuris leidimą tokiai draugijai 
steigti gavo užtariant Švėkšnos 
dvaro savininkui grafui Ado
mui Plateriui, kuris turėjo prie 
caro dvaro aukštą tarnybą, ir 
Rusijos ministeriui pirmininkui 
Stolypinui, asmeniniam dr. J. 
Rugio draugui, kuris turėjo gre 
timoje Švėkšnai Pajūrio para
pijoje didelius dvarus. “Artojo” 
draugijos valdybos nariai buvo 
Viekšnių dekanas kun. V. Ja- 
rulaitis, Vabalninko klebonas 
kun. M. Miežinis, Gargždų kle
bonas kun. B. Baltrėnas, Kre
tingos klebonas K, Petreikis, 
kun. J. Bikinas, J. Sabaliauskas 
ir ūkininkas L. Laikūnas.

“Artojas" supirko ir parda
vė lietuviams tūkstančius hek'-

LIETUVYBE parapijose 
IR MOKYKLOSE

(Atkelta iš 3 psl.)

ma r naikinama.
, — Po savo sunkios ligos ir
, operacijos Jūs ilgesnį laiką gy
venate Floridoje. Kaip ten lie 
tuvių religinis gyvenimas reiš
kiasi?

—- Floridoje lietuvių skaičius, 
nepaisant, kad pagyvenusiems 
žmonėms yra ten patogiau ir 
sveikiau gyventi, nėra didelis, 
o ir esantieji yra išsiblaškę po 
visą ilgą valstiją. Didžiausias 
lietuvių skaičius gyvena Miami 
ir apylinkėje. Ten nuolatinių 
gyventojų lietuvių yra per 5,000 
asmenų. St. Petersburgo ir 
Tampos apylinkėje yra apie 
600. Jų religinis lietuviškas ap
rūpinimas liūdnesnis Miami ir 
apylinkėje, nes jie ten yra su
siskaldę į sroves. Tiesa, yra lie
tuvių klubas, didžiausias ten lie
tuvybės centras Miami mieste. 
Dauguma to klubo narių ne
praktikuoja religijos, bet lietu
vybės reikalų nėra užmiršę. Di 
džiausią lietuvių nelaimė, kad 
ten nėra lietuvių parapijos, ku
ri visus jungtų religiniu ir lie
tuvybės atžvilgiu. Nemažas skai 
čius religijos nustojusių tapo 
komunistais ir net yra įsteigę 
lietuvių komunistų klubą, į kurį 
yra įstojusi nemaža dalis pasi
traukusių iš lietuvių tautinio 
klubo.

Man teko su Miami vyskupu 
Carroll kelis kartus kalbėtis, 
kaip geriau aprūpinti Miami ir 
apylinkės lietuvių religinius rei
kalus. Tebeina dar tyrinėjimai, 
bet gaila, kad lietuviai perma
žai teparodo prielankumo bei 
entuziazmo lietuviškos parapi
jos steigimui. Los Angeles mies 
tas yra panašus kaip Miami, 
bet kai ten įsikūrė lietuvių pa
rapija, išsiplėtė lietuviškoji re
liginė, kultūrinė, visuomeninė 
veikla, daugiau lietuvių pradė
jo tame imeste apsigyventi. Jei 
įsisteigtų parapija Miami ar kur 
netoli, tai lietuvybės atžvilgiu 
galėtų pralenkti ir Los Ange
les, nes Florida yra arčiau prie 
didžiųjų Amerikos lietuvių ko
lonijų.

— Kiek žinoma, Kunigų vie
nybė buvo sudariusi komisiją, 
kuriai jūs pirmininkavote ir ku
rios uždavinys steigti paliegu 
siems lietiniams kunigams spe
cialią sodybą. Kaip su tuo rei
kalu?

— Jau treji metai, kai mes 
planuojame Ir dedame pastan
gas tuo reikalu. Parašėme kon
stituciją ir ji yra inkorporuota 
Floridos valstijoje pavadinimu 
Lithuanian Priests Vilią. Šiai 
mūsų organizacijai JAV fede
ralinė vyriausybė sutinka su
teikti atleidimą nuo mokesčių.

LIETUVOJE NYKSTA VĖŽIAI

Rugp. 9 d. Tiesa vėl rašė, kad 
pastaruoju metu dar plačiau 
esąs pastebimas vėžių nykimas 
Lietuvos kaip didžiuosiuose, 
taip ir mažuosiuose vandenyse. 
Vyraujantis spėjimas, ikad tai 
dėl cheminių trąšų. Esą, ežerų 
ir ežerėlių pakrantėse vešliai 
auga javai, dobilai, bet kur pa
gerėjo jalvų derlius, ten visai su
nyko vėžių derlius. Manoma, 
kad perarti prie kranto ir per
daug prilieja amoniako van
dens, ir jo perteklius nuteka į 
ežerus. Javams genai, vėžiams
_ ne. Bet tai tilk spėjimas. Che
minių trąšų kaltės įrodymų dar 
nėra, nes niekas jų neieško. Gal 
ir kita kokia yra vėžių nykimo 
priežastis, bet kai ji nežinoma, 
tai niekas nežino ką ir daryti. 
Aišku tik, kad ten, kur būda
vo aibės vėžių, dabar — “tik 
vaikams pažiūrėt, viena 'kita 
žnyplė”... E.

A. -Į- A.
ANELEI PIVORIŪNIENEI 

mirus Lietuvoje, jos dukras VERONIKĄ PAOVIENĘ 
su vyru JONU, JONĄ BELINĮ ir kitus gimines užjau
čiame ir drauge liūdime.

Jonas ir Liudas Raubai ir Pranas 
Turūta su dukrele.

A A
JULIA P A D E R

KARPAUSKAITE

Gyveno 7854 So. Washtenaw AVe., Chicago, III.
Mirė rugsėjo 14 d., 1061), sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje ISgyveno 54 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Alevander, marti Mary, 

2 anūkai: WilUam su žmona Carol tr ftosemarj AaJder su vyru 
EarL 3 proanūkal: Alice, Joseph ir Paul Aalder lr kiti gimines, 
draugai lr pažistaml.

Kūnas pašarvotas Mažeikos - Evans koplyčioje, 6845 S. VVest
ern Avenue.

Laidotuvės įvyks ketv., rugsėjo 18 d. 15 koplyčios 0 vai. ryto 
bus atlydėta j Svč. M. Marijos Gimimo JMirapijos bažnyčią, kurioje 
jvyiks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta i šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

gimines, draugus ir pažjstamus

Nuliūdę: SCNT'S, MARTI, ANŪKAI IR PROANPKAI. 
Laidotųjų direktorius Mažeika - Evatis. Tel. RE 7-8600.

Sustabdėm tolimesnį veikimą 
dėl dar neišspręstų tos sodybos 
administravimo klausimų. Da
rome kontaktus su lietuviško
mis vienuolijomis ir esame pa
siryžę jiems viską perduoti, o 
Kunigų vienybė per savo įga
liotą komisiją gelbėtų lėšas rink 
ti ir padėtų kitais atžvilgiais. 
Man teko tartis su JAV hierar
chija, su keletu kardinolų ir su 
vyskupų centru. Jų pritarimas 
nuoširdus ir visokeriopa pagal
ba yra pažadėta. Šios sodybos 
įsteigimo svarba ypač didelė be
sistengiant aprūpinti senatvę 
dabar atvykusių lietuvių kuni 
gų, kurių yra apie 160 ir kurių 
dauguma nėra priimti (inkardi- 
nuoti) į JAV vyskupijas, o dir
ba tik kaip laikini talkininkai. 
Jiems senatvėje ar ligoje būtų 
kilnus dalykas lietuviškoje dva 
šioje ir su lietuviška virtuve tu

rėti pastogę. Ir tarp čia gimu
sių, išaugusių lietuviškoje dva
sioje kunių atsirastų nemaža 
kandidatų į šią įstaigą. Kaip 
šio projekto pirmininkas esu 
kontaktavęs vieną kitą vienuo
lyną, su kuriais jau eina pasi
tarimai ir gal Dievas duos, kad 
jie tą reikalą perims ir vykdys. 
Vienuolynai, kaip ir parapijos, 
yra pastovesnis ir tikresnis da
lykas negu sudarytos, kad ir 
kunigų, privačios įstaigos bei 
organizacijos. J. Daugi.

MIRĖ MUSEI ĮKANDUS
įkandus musei, nuo užsikrė

timo mirė 99 metų amžiaus aus 
tralas Meiplzas.

Pasirodo, kad ligi to nelaimin
gojo karto jis buvo ypač atspa
rus. Jį du kantus buvo įkandu- 
sios nuodingosios gyvatės, tris 
kartus jis buvo patekęs po ma
šina, keturis — po motociklu ir 
septynis kartus po dviračiu.

A N E LA Z U KAS
ANTANAITIS

Gyveno Chicagoje, West Side apylinkėje.
Mirė rugsėjo 14 d., 1969, sulaukus 90 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Velionė,buvo našlė mirusio Petro ir motina mirusio sūnaus Jur

gio.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Peter, marti Victoria, dukte

rys: Antoinette Laskey, žentas John, Anna Httzke, žentas Bill ir 
Mildred Jacks, žentas Alexander, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas antrad., 3 vai. popiet Lack (Lackawicz) 
koplyčioje, 2314 W. 23rd Place.

Laidotuvės įvyks treč., rugsėjo 17 d. iš koplyčios 11 vai. ryto 
bus atlydėta į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, marti, dukterys, žentai lr kiti giminės.

Laidotuvių direktorius S. C. Lack ir Sūnūs. TeL VI 7-6672

MUZ. JUOZAS BERTULIS
Aušros Vartų parap. bažnyčios vargan Įninkąs

Gyveno 2302 South Leavitt Street, Chicago, Illinois.
Mirė rugsėjo 13 d., 1969 m., 9;50 vai. vak., sulaukęs 76 m. 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Joniškio apskrities. Amerikoj iš

gyveno 19 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime — duktė Irena Bray, žentas 

James, anūkės Ilona ir Paula, sūnus Aleksandras, marti Gizela, 
anūkės Eugenija ir Rūta. Lietuvoje liko tryš seserys — Ada, 
Pranė ir Frabronė ir jų šeimos Ir brolis Vladas, ir kiti giminės 
draugai ir pažįstami.

Priklausė Lietuvių Vargonininkų draugijai ir kitoms or
ganizacijoms.

Šeima prašo gėlių vieton, aukoti Lietuvių Fondui arba 
Muzikologijos archyvui.

Kūnas bus pašarvotas pirmadienį, 4 Vai. popiet Lack (La- 
ckawicz) koplyčioje, 2314 W. 23rd Place, antradienį rytą bus 
pašarvotas Aušros Vartų parap. bažnyčioje 10 vai. ryto, o 8 
vai. vak. bus kalbamos maldos ir atsisveikinimas. Laidotuvės į- 
vyks trečiadienį 10 vai. ryto su gedulingomis pamaldomis už ve
lionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę — Duktė, žentas, anūkės, sūnus ir kiti giminės.

Laid. direkt. Steponas L. Lack ir Sūnūs, Tel. VI 7-6672.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up lr Motorų Remontas
5750 So. Western Avo.

Kampas 58th Stieet 
Telefonas — PRospeet 8-9588 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

GĖLES
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

lr kitokioms progoms
GUŽAUSKŲ 

BEVERLY HILLS GĖLINYCIA 
2443 W. BSrd Street, Oliicago, Ulinols 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

SKELBBJrtS “DRAUG®”.

DRAUGAS, antradienis, 1969 m. rugsėjo mėn. 16 d. B

A. + A.
ELZBIETA STANEVICH

(VASILAITfi)
Gyveno 856 West 3Srd Street

Mirė rugsėjo mėn. 13 d., 1969 m., 5 vai. popiet.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Biržų apskrities, Vabalninko pa

rapijos. Amerikoje išgyveno 60 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime dvi dukterys — Blanche Ke- 

zes, žentas Alex ir Sylvia Wenckus, žentas Anthony, trys anū
kai — Anthony Wenckus, Sylvia Frigo ir Marilyn Kezes, dvi 
proanūkės Lisa Wenckus ir Lara Frigo, sesuo Emilija Mitkus 
su šeima ir brolis Petras Vasilis, gyv. Roekford, Illinois, ir kiti 
giminės, draugai ir pažjstami.

Priklausė Gyvojo Rožančiaus, Maldos Apaštalavimo ir Mo
terų Są-gos 49 kuopos dr-joms ir Liet. Namų Savininkų dr-jai 
Bridgeporte. Buvo taipgi amžina narė Šv. Kazimiero, T. Marijo
nų ir Šv. Pranciškaus vienuolynų rėmėjų.

Kūnas pašarvotas Jurgio F. Rudmino koplyčioje, 3319 
South Lituanica Avenue. Laidotuvės įvyks trečiadienį, rug
sėjo mėn. 17-tą dieną iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atly
dėta į šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioj įvyks ged. pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų laidojama šv. Kazimiero kapinėse.

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

Nuliūdę — Dukterys, žentas, anūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Jurgis F. Rudrnin, Tel. YA 7-1138.

PETKUS
tėvas ir sūnus

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 7 i st Street Tel. 476-2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest R - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

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.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
(LAOKAWIOZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpublic 7-1218
2814 W. 28rd Plaoe TeL Virginia 7-6672

POVILAS J. RIDIKAS
8854 S. Halsted Mreet Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. Lituanica Are. Tet YArds 7-1188-1189PETRAS BIELIŪNAS

4848 S. California Avė. Tel. LAfayette 8-8572

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 S. Lituanica Ava. Tei. YArds 7-8401

VASAITIS - BUTKUS
144(5 S. SOth An, Cicero, III. Tel. OL S-1OOS
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X Vysk. P. Marcinkus iš Ro
mos atvažiavo paviešėti pas sa
vo motiną, Cicero, UI. Rugsėjo 
25 d. vakare vysk. Marcinkus 
teiks sutvirtinimo sakramentą 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje, kur 
klebonu yra kun. E. Abromai
tis.

X Jūrate Jasaitytė ir šiais 
metais mokytojauja Kr. Done
laičio šeštadieninėje mokykloje. 
Ji dėsto šeštajam skyriui. J. 
Jasaitytė nors tik praėjusį pa
vasarį baigė aukštesniąją Mari
jos mokyklą, bet jau eu diplo
mu yra baigusi Pedagoginį ins
titutą, vienerius metus mokyto
javusi Kr. Donelaičio mokyklo
je ir tris vasaras lietuvių lite
ratūrą dėstė Nekalto Prasidė
jimo seselių vasaros stovykloje 
mergaitėms Putname. šį rudenį 
J. Jasaitytė pradės studijuoti 
Illinois universitete, Ghioagoje.

X Dr. A. šešplaukio Lietuvių 
Kalbos Gramatika ir Sintaksė 
pritaikyta tremties mokykloms 
— IV pataisyta laida LB Švieti
mo Tarybos pripažinta tinkanti 
visoms mokykloms. • Išleido J. 
Karvelio prekybos namai Chaca 
goję, gaunama Drauge.

x Vladas Radavičius, jau ke
lerius metus savo atostogas Eu
ropoje praleidęs, šiais metais 
atostogavo tolimuose rytuose, 
lankydamas dar nematytas į- 
domias vietoves: Havajų salias, 
Filipinus, Hong Kongą, valdomą 
Britų, Macao, valdomą Portu
galų, Formozos salą ir Japoni
ją. Iš Chicagos su ekskursija iš 
vyko rugpiūčio 2 dieną ir grįžo 
rugpiūčio 20 d. Džiaugiasi pama
tęs tiek kraštų, ibet taip pat 
džiaugiasi ir grįžęs, nes pamatė, 
kaip skurdžiai ir vargingai gy
vena žmonės Hong-Konge, For 
mozoje ir kt. Geriausi vaizdai 
ir maloniausi šios kelionės pri
siminimai liks iš Japonijos.

X Jei gyvenate Chicagoje ir 
turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gal mokate už $15,000 vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 96 dol., pas Frank Zapolį 
jūs mokėtumėt 77 dol., sutau
pydami 19 dol. Pašaukite tel.: 
GA 4-8654. (sk.)

X Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris reprezentuoja Glore 
Foigan, Wm. R. Staats, Ine. Tel. 
Fl 6-1284. Albinas turi daug 
metų asmeniško patyrimo su 
akcijomis ir jums sąžiningai pa
tars investavime vertybėse.

X Skubiai parduodamas dvie
jų aukštų mūrinis namas Mar
ąuette Parke. Tel. 476-8178

X Yra išnuom. kambarys su 
visais paveimimais. Vyras ar 
moteris, įkas esate suinteresuoti 
prašau paskambinti šiuo tel 
RE 7-6963 (šk).)

X Cicero lietuvių bendruo
menės vakaras įvyks spalio 11 
d. Šv. Antano parapijos salėje.

X Gražūs lietuviški žymenys 
puošia lietuvius ir jų namus. 
Puikų lietuviškos - krikščioniš
kos dvasios medalijoną, paga
mintą Juliaus Pakalkos rūpes
čiu, galima gauti “Drauge”. Si
dabrinio medalijono kaina tik 
1,50 doL, auksinio — 15 dol

x Marijos aukštesniojoje mo 
kykloje mokslas prasidėjo rug
sėjo 5 d. Naujų mergaičių įsto
jo 383: antrokių — 364, trečio
kių 324. ketvirtokių 316. Šią 
mokyklą lanko 1387 moksleivės. 
Seselių mokytojų yra — 45, pa
sauliečių mokytojų — 19, kuni
gų, kurie dėsto tikybą — 12 Vi 
so 76 mokytojai.

X Chemikės dr. Austės Pa- 
liokaitės ir med. dr. Mindaugo 
Vygando sutuoktuvės įvyks š. 
m rugsėjo 27 d. Marąuette Par 
ko lietuvių bažnyčioje. Sutuoktu 
ves palaimins kan. V. Zakaraus
kas. Vaišės 7 v. vakare.

X Amerikos Lietuvių taryba 
pritaria BATUNo ruošiamai de
monstracijai prie Jungtinių Tau 
tų. Ji rengiama atžymėti 30- 
ties metų sukakčiai nuo Moloto
vo - Ribbentropo pakto, šio pak
to išdava — Lietuva pateko į 
Sovietų Rusijos vergiją. BATU- 
No užsimojimą Amerikos Lie
tuvių taryba remia ne tik mo
raliai, bet paskyrė ir finansinę 
paramą.

X Kun. A. Kezys SJ, Lietuvių 
foto archyvo Chicagoje vedėjas, 
siųsdamas 25 dol. auką “Drau
gui” rašo: Prašau priimti šią 
kuklią auką lietuviškai spaudai 
paremti, kurią aukoja Lietuvių 
foto arcivyvas, dėkodamas už 
Jūsų laikraščio talką ir pasi
šventimą lietuviškam reikalui”. 
LFA adresas: 2345 W. 56th 
Str., Chicago, IU. 60636. Už nuo 
širdžią paramą dėkojame

X A. a. Vincas Poška mirė 
Norvegų iigoninėje Chicagoje, 
eidamas 81 metus amžiaus. Į 
JAV atvyko 1912 m. Ilgesnį lai
ką aktyviai reiškėsi lietuviškoje 
spaudoje, dirbo “Naujienose”, 
“Keleivyje”, redagavo siuvėjų 
unijos laikraštį.

X Lituanicos tunto jaunes
nieji skautai (vilkiukai) pradėjo 
savo veiklos sezoną Pereitą sėk 
madienį apie 50 jų su savo va
dovais organizuotai dalyvavo 
šv. Mišiose Tėvų jėzuitų koply
čioje, kurias atlaikė ir gražų pa
mokslą pasakė dvasios vado
vas ikun. Alg. Kezys SJ.

X Švėkšnos gimnazijos jubi
liejui rengti komitetas, per pirm. 
A. Rūgytę, dėkodamas “Drau
gui” už pagalbą, prisiuntė 12 
dol. auką mūsų spaudai parem
ti. Ačiū.

X Lietuvių gimnazija Kenne- 
buukporte, eilę metų veikusi tė
vų pranciškonų globoje, šiuo me 
tu yra visiškai uždaryta ir ne
veikia nei viena klasė. Tačiau 
dar yra vilties ją atgaivinti, jei 
atsiras 100 berniukų, kuriuos 
tėvai leistų joje mokytis. Jeigu 
iki Naujų Metų užsiregistruos 
bent 70, tai tuojau bus daroma 
žygių nuo naujų mokslo metų 
gimnaziją atidaryti.

X Su a. a. Juozu Bertuliu, 
mirusiu muziku, atsisveikinimas 
bus šiandien, antradienį, 8 vai. 
vak. St. Lakavičiaus koplyčio
je, 2314 W 23rd PI.

x Už a. a- Vinco Šmulkščio 
sielą (mirusio prieš 4 metus) 
bus laikomos šv. Maišios T. Jė
zuitų koplyčioje, Chicagoje, rug
sėjo 18 d., 8 v. ryto. ’ Giminės, 
draugai ir pažįstami prašomi 
nors trumpai maldoje ar min
tyse, jį prisiminti. (pr.)

x Viena iš ponių laimės do
vaną Chicagos Lietuvių Golfo 
Klubo pobūvyje. J. Pakel, Chica
go Skvings Prezidentas, yra pa
skyręs premiją u? geriausiai 
atliktą suktinį bankete, kuris 
įvyks š. m. rugsėjo 21 dieną, 
Palos Country Club. Banketo 
pradžia 5:30 v. v š (pr.)

X Reikalinga šeimininkė Visų 
Šventų parapijos klebonijoj 
Kreiptis į par. kleboną kun. P. 
Lukošių, tel. PU 5-0032. (sk.)

X Arūnas Vasys, dirbąs 
telf. 782-9600, patarnauja kaip 
stookbrokeris, akcijų pirkimo 
Howe, Barnes & Johnson, Ine., 
ir pardavimo reikalais. Suinte 
resuoti prašoma skambinti aukš
čiau duotu telefonu. (Sk.)

Neseniai Romoje lankęsis Cicero, III., gyventojas Povilas Putr.mas 
susitiko vysk. Povilą Marcinkų, šiuo metu Rcmoje einantį aukštas pa
reigas ir vaikystėje gyvenusį Cicero mieste. Pažymėtina, kad Povilas 
Putrimas yra ilgametis Šv. Antano parapijos komiteto narys. Šv. An
tano parapijos taupymo ir skolinimo b-vės prezidentas, sėkmingas vie
tos verslininkas. Vysk. P. Marcinkus dažnai atsilanko į Cicero miestą, 
kur tebegyvena jo motina ir kiti artimieji. Pov, Putrimas džiaugėsi ga
lėjęs vyskupą aplankyti Romoje.

CICERO KOLONIJOJ PAMINĖTA 
RUGSĖJO AŠTUNTOJI

Cicero LB valdybos iaiiciaty- 
va praėjusį sekmadienį para
pijos saleje buvo paminėta lietu 
vių tautinė šventė rugsėjo aš
tuntoji. Atidaromąjį žodį tarė 
LB apyl. pirm. Stepas Ingau- 
nis, pakviesdamas vadovauti 
valdybos narę Danutę Laurec- 
kienę. Jaunoji valdybos narė 
pakvietė sugiedoti Tautos him
ną, įnešti vėliavas ir pristatė 
dienos kalbėtoją, Lietuvių Fon
do c. v pirm. dr. Antaną Raz
mą. Savo įdomiame žodyje dak
taras pastebėjo, kad prisime
nant mūsų senesniųjų pradėtą 
veiklą prieš 50 m ir mūsų pa
čių prieš 25 m., reikia žvelgti į 
ateitį, kas ištiks mūsų lietuviš
kąją veiklą po 25 metų. Prele
gentas pastebėjo, kad reikia 
būti realiems, reikia suprasti, 
kad busimasis lietuvių kolonijų 
vaizdas bus kitoks, daugelis jų 
išsikels į priemiesčius, norim 
ar nenorim bus mišrių šeimų, 
bus nepajėgiančių kalbėti lietu
viukai, tačiau reikia tikėtis, 
kad lietuviškoji veikla, įgaudia,- 
ma kitas veikimo formas, ne
dings. Iškėlė lietuviškų parapijų 
svarbą, pažymėdamas, kad da
bar reikia stengtis jau pradėti 
steigti lietuvių parapijas prie
miesčiuose, kurios lietuviška
jam gyvenimui galėtų labai 
daug duoti. Ypač iškėlė lietu
viškų vienuolynų svarbą, kurie

X Jūratė ir chem. Algis Mau
rukai, Cicero gyventojai, rug
sėjo 2 d. susilaukė naujo prie
auglio —: sūnaus, kuriam duoti 
Dariaus Beno vardai. Jie jau au 
gina 'kitą sūnų Rimą. Nauju 
anūku džiaugiasi seneliai Stefa 
ir Benas Dundaį ir Stasė ir Ka
zimieras Maurukai.

X Vladas ir Stasė Tamašaus
kai su savo sūnumi Algimantu, 
gyv- Waukegan, III., uolūs Wau 
kegano lietuvių darbuotojai ir 
seni mūsų dienraščio skaityto
jai, aplanke “Draugo” redakci
ją. Waukegane jie gyvena nuo 
1950 metų, kur yra gražiai įsi
kūrę. Jų sūnus Algimantas — 
neseniai baigė architektūros 
mokslus ir rašo spaudoje ar
chitektūros klausimais. Waulke- 
gane jie gyvena nuo 1950 metų. 
Džiaugiasi turėję progą susipa
žinti su “Draugo” spaudos dar
bu. Ta proga šeima įsigijo didės 
nį lietuviškų knygų 'kiekį.

Tamašauskų ?ei«na “Draugo” redakcijoje. Iš k.; Vladas, Stasė ir Al
gimantas. Dešinėje red, Bi. Kviklys

tam tikslui gali daug padėti, bū 
darni laisvesni ir nepriklausy
dami vietos vyskupams. Prele
gentas iškėlė lituanistinių mo
kyklų svarbą ateičiai, kvietė ne
nusivilti, aukoti, nestatyti per 
didelių reikalavimų veikian
tiems, nes galį visur pasitaikyti 
klaidų, kvietė kreipti dėmesį į 
jaunimą, nepaisant, kad jis ir 
nebus kaip reikiant pasiruolšęs 
lietuvių kalboj, bet kad jis bū
tų įsisąmoninęs lietuvis. Mūsų 
jaunesnioji generacija, daugiau 
ar mažiau mokanti lietuviškai, 
baigusi čia aukštuosius moks
lus, turėdama geresnius postus, 
galės pasidaryti didelių patar
navimų mūsų tautai ir lietuvy
bei. Kvietė būti optimistais ir 
nepavargti. Prelegento žodis, 
gausiai susirinkusių Cicero lie
tuvių buvo sutiktas išskirtinai 
entuziastingai.

Meninėje programos dalyje 
Šv. Antano parapijos choro vy
rų dalis padajnavo lietuvių kom 
pozitorių dairių. Vadovavo muz 
Antanas Skridulis, gi damuo- 

' jantį tuziną sudarė: Br. Bart
kus, Alf. Nemajuška, Ant. Rač 
kauskas, Kostas Matulaitis, V. 
Štopys, Vyt. Galvydis, Alg. Va- 

' leika, Kl. Žukauskas, Ign. Ru
ginis, Romas Remys, Alb. Kve
čas ir Juozas Arštikys. Choras 

j buvo labai nuoširdžiai susirin
kusiųjų sutiktas.

Po oficialios dalies visi galė
jo pasivaišinti kavute ir padis
kutuoti paskaitos mintimis. Į- 
domu pastebėti, kad Cicero LB 
valdyboj yra visai jaunų žmo
nių, Cicero mokyklos auklėti
nių, jų pažymėtina jau minėta 
Danutė (Elviikytė) Laureckie- 
riė ir Vaidilutė Rūbaitė.

L- Augšt.

CHIGAGOJ IR APYLINKĖSE
PRADĖJO NAUJUS MOKSLO 
METUS LIT. MOK. BRIDGE- 

I’ORTE /
Šv. Jurgio par. lituanistinė 

mokykla Bridgeporte mokslo 
metus pradėjo rugsėjo 8 d. Pa
mokos vyksta kas dieną nuo 1
— 3 vai. p,p. Mokyklos vedėjai
— Magd. šulaitienė, mokyt. 
Vyt. Bilitavičius ir kt.

Tėvų komitetui energingai 
vadovauja pirm. akt. St. Kele- 
čienė, sekr- P. ISmaižienė ir ižd. 
A. Bilitavičius, kurių pastango-

IŠ ARTI IR
J. A. VALSTYBĖSE

— LB Ohio apygardos jauni
mo sekcija ruošia nuotaikingą 
semestro pradžios (initium sė
mės tri) atzymėjimą, kuris įvyks 
rugsėjo 18 d., ketvirtadienį, 8 
vai. vak. Čiurlionio namuose, 
Magnolia Dr., Clevelande. Bus 
meninė programa, vaišės ir šo
kiai, grojant nuotaikingam or
kestrui. Visi kolegos studentai- 
tės ir vyresniųjų klasių moks- 
leiviai-ės maloniai kviečiami da 
lyvauti. Už vieną dolerį užtik
riname smagaus laiko praleidi
mą lietuviško jaunimo tarpe.

— Amerikos Lietuvių tarybos 
valdyba tarybą sudarančioms 
organizacijoms, tarybos nariams 
(direktoriams) ir tarybos sky
rių valdyboms išsiuntinėjo Ame
rikos Lietuvių tarybos statutą 
kartu su prašymu pasisakyti dėl 
reikiamų statute pakeitimų. Pa
sisakymus, pastabas ir pasiūly
mus prašoma prisiųsti Ameri
kos Lietuvių tarybos valdybai 
iki šį m. spalio 15 d. adresu: 
6818, ISto. Westem Avė., Chica

"•'.i'

Chicagoje, Šiluvos atlaidų procesijos metu žygiuoja su vėliavomis' Da
riaus Girėno postas. Toliau matomas Jonas Kavaliūnas su liet. vė
liavą, Kostas Čepaitis su am. vėliava, už jų nešama Marijos statula.

Nuotr. K. Brž.

KOVOTI DĖL KIEKVIENO 

LIETUVIO
t ■

Pradedame naujus mokslo 
metus. Į juos žiūrime su viltimi, 
nes šiais metais pasiryžome pa
grindinį dėmesį kreipti į 'lietu
viškąjį švietimą ir šeimą. Tuo 
vardu net visus metus pavadi
nome.

Džiaugiamės, 'kad pernai JAV 
veikė 44 lituanistinės mokyklos, 
kurias lankė 3217 mokinių. Ta
čiau jų turėtų būti kelis kartus 
daugiau, nes 1960 m. JAV gy
ventojų surašymo metu lietu
viais užsirašė 206,043 gyvento
jai. Taigi prieš mūsų akis dar 
plati darbo dirva. O jei mes tų 
nelankančiųjų neatvesime į li
tuanistines mokyklas, jie nuo 
mūsų dažniausiai tols ir paleng
va dings svetimųjų jūroje.

Pernai, švęsdami 50 metų ne
priklausomybės atgavimo su
kaktį, davėme metams laisvės 
vardą, žiūrėdami į dabartinę pa 
dėtį, vadinome juos ir kovos me 
tais, kovos ne tik už laisvę, bet 
ir už tautinę egizstenciją, nes

mis ši mokykla jau keletą me
tų veikia, kitiems tėvams pade
dant.

Tie apylinkės tėvai, kurie 
dar savo vaikučių neįtraukė į 
šią lit. mokyklą, prašomi savo 
vaikučius tuojau leisti į šią mo
kyklą, nes vėliau jiems bus 
sunkiau sekti pamokas. Koresp.

POSĖDŽIAVO CHICAGOS 
BALFO APYGARDOS 

VALDYBA

Chicagos Balfo apygardos val
dyba su direktoriais ir skyrių 
atstovais posėdžiavo rugsėjo 7 
d. L. L. redakcijos patalpose 
Marąuette Parke Buvo aptarti 
rudeninio vajaus rinkliavos rei- 

■ kalai. Pr. Šulas, vicepirm., spau
dos reikalams, dėl daugybės dar- 

Į bo kitose srityse, iš valdybos na- 
I rių pasitraukė.

go, Illinois 60636. Konkrečių 
pasiūlymų Amerikos Lietuvių 
tarybos statuto pertvarkymui 
valdyba nuoširdžiai laukia. Pa
siūlymai mielai bus priimami 
ne tik iš organizacijų, bet ir iš 
asmenų, kurde domisi Altos veik 
la, jai padeda ir siekia, kad Lie 
tuvos laisvinimo darbas būtų 
sėkmingas-

— Lietuvių skautų sąjungos 
korespondencinio suvažiavimo 
registracija vykdoma ligi rug
sėjo 25 dienos. Suvažiavimas iš 
rinks naują skautų-čių vadovy
bę ateinantiems trejiems me
tams ir aptars įvairius veiklos 
klausimus. Korespondencinio su 
važiavimo prezidiumas sudary
tas iš Bostone gyvenančių skau 
tininckų. Visais reikalais prašo
ma kreiptis adresu: Kostas Ne 
nortas, 44 Alban Str-, Dorches- 
ter, Mass. 02124.

— Kazė Didžiulienė, nuolat 
gyvenanti Kolumbijoje, atvyko 
į JAV ir lanko savo gimines 
bei pažįstamus. Jau buvo Bos
tone, New Hampshire.
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ji yra pavojuje. Todėl, jei mūsų 
kūrėjai savanoriai kovojo nepri 
klausomybės kovose dėl kiekvie 
nos žemės pėdos, tai šiuo metu 
mums reikia kovoti dėl kiek
vieno lietuvio. Tai sakėme pra
eitų metų vasario 16 d., moki
nių telkimo vajų skelbdami, tai 
kartojame ir dabar, vajų tęsda
mi.

Kovos dėl lietuvio laukas yra 
visos gyvenimo sritys, todėl kiek 
vienas yra įpareigotas savo sri
ties darbu lietuvybę skiepyti iri 
ugdyti, bet ypač šeima ir lietu
viškoji mokykla. Kaip rinki
muose svarbus kiekvienas hal
sas, taip lietuvybei išlaikyti 
svarbi kiekviena šeima. Reikia 
tik, kad mūsų šeimos tai su
prastų, kad suprastų, koks dide 
lis ir kilnus vaidmuo jai tenka
_  išugdyti vaikus ištikimus
tėvų tikėjimui ir tautai. Ir tai 
didžiausia dovana, kokią tėvai 
gali vaikui duoti, ne doleris, 
automobilis ar kokia kita mate 
ri alinė gėrybė. Tai supratus, 
bus aišku, kad reikia siųsti vai 
kus į lituanistines mokyklas, 
kur jie mokomi lietuviško žo
džio, rašto, dainos, tautos pra
eities, kur jaunimas bendru dar 
bu ir daina susigyvena, įauga į 
savąją bendruomenę ir tautą. 
Koks didelis daiktas jaunimui 
tai duoti ir kokia didelė skriau
da tai atimti, nes jaunatvės die 
nos nebepasikartos.

Todėl šį pavasarį buvo visi 
JAV LB padaliniai prašyti ap
lankyti kiekvieną savo apylin
kės lietuvių šeimą, kur tilk yra 
mokyklinio amžiaus vaikų, ir pa 
skatinti leisti juos į lituanistines 
mokyklas. Mokinių telkimo va
jus tęsiamas ir šį rudenį. Tai 
didelis švietimo ir šeimos metų 
užsimojimas. Tačiau jo pasise
kimas priklausys ne tik nuo LB 
apylinkių pastangų, bet ir nuo 
to, kiek mes visi tebesamų

TOLI
— Živilė Gimbutaitė, šiuo 

metu gyvenanti Los Angeles, 
Calif., buvo atskridusi j Bosto
ną.

KANADOJ
— Pabaltiečių dienos buvo 

suruoštos Toronte. Jų metu bu
vo pateikti sovietinių žiauru
mų vaizdai, išdalinta 2000 anti
komunistinių leidinių. Geriausia 
pasirodė latviai, po jų ėjo lietu
viai; 'kiek silpniau reiškėsi es
tai. Parodą aplankė aukšti Ka
nados pareigūnai.

— VVilliam L. Archer, lietu
viams palankus ladvokatas, kam 
didatuoja į Toronto miesto bur 
mistrus.

— Janis Niedra, latvių (ben
druomenės pirmininkas, mirė 
Toronto apylinkėse: išėjo po 
pirties pasimaudyti ir prigėrė. 
Buvo gimęs 1908 m. Ilgą laiką 
buvo latvių katalikų organiza
cijos pirmininkas. Lietuvius lai
dotuvėse atstovavo Kanados LB 
pirm- dr. S. Čepas, J. R. Sima
navičius.

— Į Tabor farmą pasitari
mams iš Kanados buvo nuvykę 
lietuvių bendruomenės ir spau
dos atstovai.

— A. a. Ona Januly nienė mi 
r ė rugsėjo 7 d.

— Solistė L. šukytė koncer
tuos Johnsoir's Building salėje 
1970 m. kovo mėnesį. Koncertą 
rengia Toronto universiteto mu 
zikos fakultetas.

_  Montrealio liet. šeštadie
ninė mokykla pradėjo naujus 
mokslo metus.

ARGENTINOJ
— Žuvininkų vakarienė su

ruošta Buenos Aires lietuvių, 
(Susivienijimo Liet. Argentino
je rūpesčiu. Tokiuose parengi- 
rfiuose yra daug šeimyniškos ir * 
draugiškos nuotaikos.

LENKIJOJE
MERĖ PLK. L. ŠILINGAS
Iš Stanislovo Šilingo gauta 

žinia, kad jo tėvas Leonas mi
rė 1969 m. Lodzėje, vasaros pa
baigoje. Pik. Leonas šilingas 
buvo ainis baronų Schilingų, at
sikėlusių Lietuvon iš Austrijos. 
Turėjo dvarą Kėdainių apyliin- . 
kėje. Tenai ir gimė Leonas 1884 
m. Baigęs mokslus Polocko ka
detų korpuse Leonas I Ps. k. m. 
tarnavo caro kariuomenėje; bai 
gęs Karo inžinierijos akademiją 
įgijo karo inžinieriaus titulą ir 
dalyvavo I-am Pasauliniam ka
re. Grįžęs Lietuvon 1920- H. 12 
ėjo pareigas mūsų kariuomenė
je kaip “armijos inžinierių vir
šininkas.” Buvo pirmas Inžine
rijos pulko vadas, inžinerijos 
dalies viršininkas. Aukštuose
Karo Technikos kursuose dėstė 
susisiekimo dalykus: kelius ir 
tiltus. 1926 m. atspausdinta jo • 
Keliai (XIII ir 227 psl. su 42 
psl. brėžinių). Išėjęs atsargon 
nuo 1928 m. buvo stambios Pa
lemono plytinės direktorius. Bu
vo pasitraukęs į Vakarus ir pa
staruoju laiku gyveno su žmo
na ir* dukra Lodzėje. Lenkijoje 
rašėsi “Leon Szyllinig”. Sūnus 
Stanislovas su žmona gyvena 
Chicagoje.

jautrūs lietuviškam reikalui, 
kiek yra mumyse noro ir ryž
to jam savo darbu aukotis. Jei 
paskutiniais metais mokinių 
skaičius turėjo tendenciją ma
žėti, tai šiais metais galime ir 
turime ne tik mažėjimą sustato 
dyti, bet ir žymiai mokinių 
skaičių padidinti. Jei Šv. Anta- 
no gimnazija gražioje Atlanto 
pakrantėje, kur 13 metų buvo 
oficialiai dėstoma lietuvių kal
ba, turėjo dėl mokinių stokos 
užsidaryti, tai šįmet, užsiregis
travę kad ir tik 'šimtą mokinių, 
galime sudaryti jai vėl sąlygas 
veikti ir augti. Kur yra noras, 
ten randamas ir kelias. Tegu
t.ik meilė Lietuvos dega mūsų 
širdyse, ir su Aukščiausiojo 
palaima visa tai atsieksime- 

J. Kavaliūnas
švietimo tarybos pirmininkas


