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Santuokos
ir
šeimos
įstatymas

Paskelbtas Lietuvoje
Birželio 29 d. Lietuvoje buvo 

paskelbtas jau galutinai priimtas 
Sovietų Sąjungos santuokos ir šei 
mos įstatymas — tokių įstatymų 
pagrindai. Pilnus tos srities įsta
tymus turės išsileisti paskiros res
publikos, bet joms spręsti yra pa
liktos tik nereikšmingos smulk
menos. Esminiai dalykai jau nu
statyti “pagrinduose”.

Mažai skiriasi nuo projekto
Galutinis įstatymas mažai tesi 

skiria nuo anksčiau (balandžio 
mėnesį) paskelbto projekto. Šiek 
tiek patikslintas nesantuokinių 
vaikų metrikavimo bei įteisinimo 
būdas: (Vaikui duodamas vyriš
kas “tėvavardis” ir tais atvejais, 
jei tėvas nežinomas, taigi iŠ gi
mimo metrikos neturės būti ma
toma, kad ne iš santuokos gi
męs). Metrikacijos aktai minimi 
tik civiliniai, tai yra tam tikro
se valstybės įstaigose atlikti. Ki
ti ignoruojami. Išbrauktas nuos
tatas ir apie ankstyvesnių bažny
tinių metrikų pripažinimą, ku
ris buvo projekte. Reikia manyti, 
kad praktikoje tie senieji metri
kacijos dokumentai bus pripažįs
tami tylomis, ne viešo įstatymo 
būdu.
Tik vienas ištuokos pagrindas

Ištuokos pagrindas tik vienas: 
vieno iš sutuoktinių pareiškimas, 
kad nori skirtis. Bet santuoka nu 
traukiama tik teismine tvarka, jei 
gu teismas nustato, kad “sutuok
tiniams toliau bendrai gyventi 
ir išsaugoti šeimą nebeįmano
ma”. Taigi lengvumas ar sunku
mas išsituokti priklausys nuo tei 
sėjų pažiūrų, nusiteikimų. Teisė
jai renkami, bet, kaip ir visuose 
tenykščiuose rinkimuose, rinkė
jai gali balsuoti tik už vieną par
tijos organų priteiktą kandidatą, 
kurio neįmanoma neišrinkti. Y- 
ra dvi išimtys iš to ištuokos nuo
stato. Viena, tai kad “vyras netu
ri teisės be žmonos sutikimo kel
ti ištuokos bylos žmonos nėštu
mo metu ir vienerius metus po 
vaiko gimimo”. Kita išimtis — 
jei abu sutuoktiniai nori skirtis ir 
neturi nepilnamečių vaikų, tai 
nėra reikalo kreiptis į teismą, iš- 
situokimą galima sutvarkyti met 
rikacijos įstaigoje, per tris mėne
sius nuo pareiškimo padavimo.
Alimentų klausimas aptariamas 

smulkiau
Smulkmeniškiau, negu iki

Vietnamo fronto vaizdas? Ne, tai spygiiuotų vielų užtvaros aplink 
Chicagos Amfiteatro pastatą, kur šio mėn. 26 d. prasideda Demokratų 
partijos rinkiminis suvažiavimas. Tikimasi negrų ir prieš karą nusi
stačiusių demonstracijų.

A. Harriman, JAV delegacijos Pa
ryžiaus pasitarimuose pirmininkas, 
pripažino:’ 17-sis posėdis, vakar 
įvykęs, neteikia pažangos žymių

Paryžiuje be sėkmės...
Jau keturi pasitarimų akligatvy 

mėnesiai
PARYŽIUS. — Vakar čia į- 

vyko jau 17-sis iš eilės JAV - 
g. Vietnamo derybininkų posė
dis ir jis žymėjo nesėkmę bei 
akligatvj. Vakar jau pradėtas 
ketvirtas nesėkmingų pasitari
mų mėnuo ir nebuvo jokių ženk 
lų, rodančių pasikalbėjimų pa
žangą.

Vietkongo teroras 
civilinių gyventojų atžvilgiu
JAV atstovas amb. A. Har

riman Hanojaus derybininkus 
kaltino per dideliu užsispyrimu. 
Jis nurodė, kad Vietname siau
čia Vietkongo teroristai — nuo 
š. m. sausio 1 d. jie nužudę 8.000 
civilinių gyventojų, sužeidė 20. 
000 ir pagrobė 6.000.

šiol, tvarkomas alimentų klausi
mas. Faktiškai siekiama kiek ge
riau apdrausti su vaikais paliktų 
ar nedarbingų žmonų teisės į a- 
limentus, bet formaliai nuosta
tuose saugomas visiškas vyrų ir 
moterų lygiateisiškumas. (Atitin 
karnomis sąlygomis ir moteriai 
gali tekti mokėti alimentus). For 
malus lygiateisiškumo saugoji
mas ypač ryškus pavardžių atve 
ju. Susituokę gali pasirinkti bet 
katro pavardę, kaip bendrą, ar
ba gali pasilaikyti atskiras iki 
santuokines pavardes. Bet vai
kams, visdėlto, tenka tėvo pavar
dė, jei motina vyro pavardės ir 
nėra priėmusi.

Tėvai turį savo vaikus auklėti 
komunizmo dvasioj...

Daugiausia susirūpinimo gali 
kelti “ideologiniai” nuostatai. 
Straipsnyje apie tėvų teises ir pa 
reigas yra ir tokia pareiga: “Tė
vai turi auklėti savo vaikus ko
munizmo kūrėjo moralinio kodek 
so dvasia, rūpintis jų fiziniu vys 
tymusi ir paruošimu visuomenei 
naudingai veiklai”.

JAV partijos prieš busimuosius rinkimus
R. Nixonas siekia apjungti respublikonų partiją, savo pusėn palenkė N. Rockefellerį, 
Lindsay ir kitus — Demokratai rengiasi savo suvažiavimui — fl. Goldbergas galįs 
būti siūlomas viceprezidentiniu kandidatu — Šen. E. Kennedy pateiksiąs pažiūras 
kraštui.

Šios savaitės politiniai įvy-t 
kiai JAV-se, palyginti, blan
kūs. Respublikonų vadai, Nixo- 
nas su Agnew, Mission Bay, 
netoli San Diego, deda pastan
gas įmanomai tvirčiau apjung
ti respublikonų partiją, jai pa
tikrinti laimėjimą lapkričio m.
5 d. rinkimuose. Demokratai 
rengiasi rugpiūčio 26 d. Chica
goje prasidedančiam rinkimi
niam suvažiavimui — visi trys 
prezidentiniai kandidatai (vos 
neseniai pasiskelbusį kandida
tą šen. McGovern įskaičius) aiš 
kinasi bevažinėdami, galimų, už 
juos bausuosiančių skaičių.
' Naujiffcia, tai buvusio JAV de
legacijos pirm. J. Tautose, A. 
Goldbergo galimas pasiūlymas 
į viceprezidentinius kandidatus, 
kita, ypač demokratus sudomi
nusi žinia, tai nužudytų Ken- 
nedžių paskutinio brolio, šen. 
Edvardo Kennedy, ateinantį 

1 trečiadienį, pasirodymas JAV 
viešumai, su kalba Worcester, 
Mass.

R. Nivonas veikia partijos 
apjungimo kryptimi

SAN DIEGO. — R. Nbconas, 
jau nuo anksčiau kreipęs dė
mesį savo organizaciniais suge
bėjimais bei kieta ištverme, šio
mis dienomis beveik visą nak
tj telefonu nuo Ramiojo van
denyno pakraščių susisiekė su 
respublikonų veikėjais ties At
lanto vandenimis. Jis pasiekė 
N. Rockefellerį, atostogaujantį 
Seal Harbor, Maine valst., ir 
patyrė: jo buvęs varžovas Mia
mi Beach “entuziastiškai ’ su
tikęs remti Nixono kampaniją 
bei visas pastangas respubliko
nams laimėti rinkimuose. Para
mą Nbconui patikino ir kiti par
tijos liberalų vadai, kaip New 
Yorko meras J. Lindsay, Penn
sylvanijos valst. gubernatorius 
R. Schafer ir Michigano valst. 
gub. G. Romney.

Kokia yra ta “komunizmo kū
rėjo moralinio kodekso dvasia” 
(ir kurio kūrėjo!), įstatyme kon
kretesnių nurodymų nėra, kaip 
ir konkretaus nurodymo, iš kur 
turi būti tos dvasios semiamasi. 
Bet šios pareigos neatlikimas ar 
netinkamas atlikimas gali būti 
priežastis vaikams iš tėvų atimti. 
Būtent: “Iš tėvų ar iš vieno jų 
gali būti atimtos tėvystės teisės, 
jeigu nustatyta, kad tėvai nevyk
do savo pareigų auklėti vaikus 
arba piktnaudžiauja savo tėvys
tės teisėmis, žiauriai elgiasi su 
vaikais, daro žalingą įtaką vai
kams savo amoraliniu, antivisuo 
menišku elgesiu, taip pat jeigu 
tėvai yra chroniški alkoholikai 
arba narkomanai”.
Ne tik teismai gali kelti bylas 

tėvams
Tėvų teisės gali būti atimtos 

tik teisminiu keliu, bet bylą kei 
ti gali “valstybinės arba visuomė 
ninės organizacijos” ar prokuro
ras (arba ir vienas iš vaiko tė
vų). Atseit, vietos komjaunimo 
būrelis ar jo vardu beveikiąs sek 
retorius, nutaręs, kad kurie ma
žamečio tėvai ‘nevykdo pareigos 
auklėti savo vaiką komunizmo 
kūrėjo moralinio kodekso dvasia” 
ir kelti bylą atimti tą vaiką iš 
tėvų globos. Irgi nuo teismų pa
žiūrų ir nusiteikimų (ypač nuo 
partijos instrukcijų teisėjams) pri 
klausys, kiek toli sieks ši gali
mybė vaikų iš tėvų atiminėti. 
“Pagrindai” atveria tam vartus 
labai plačiai. (ELTA)

Nbconas ateinantį trečiadie
nį su Rockefelleriu tarsis New 
Yorke, Nbcono būstinėje, taip 
pat kitą savaitę įvyks pasikal
bėjimai su Lindsay, Romney bei 
.kitais. Ryt Nbconas tariasi su 
Kalifornijos gubern., savo kitu 
buvusiu varžovu — R. Reaga- 
nu.

Pirmenybė — smurtui bei 
nusikaltimams krašte

Šen. Tower, iš Texas valst., 
paskelbė R. Nbcono būsimos 
rinkiminės kampanijos bruožus. 
Pirmenybė teikiama klausimui, 
kuris kelia neįprastą krašto gy
ventojų, ypač miestuose, rūpes
tį — tai smurtas ir nusikalti
mai. Antrasis kampanijoje kel-

R. Nixon siekia apjungti respubli
konų partiją, jau gavęs savo bu
vusio varžovo N. Rockef ei lerio, J. 
Lindsay .tariamą, “entuziastišką 
pritarimą” remti Nixoną kampani
jos metu.

simas klausimas, tai infliacija 
bei vis mažiau mažėjanti dolerio 
perkamoji galia. Vietnamo ka- 
’ro klausimas, galimas dalykas, 
galįs atsidurti trečioje eilėje. 
Vietnamui neteikiama pirmeny
bė iš dalies dėl to, kad Nbconas 
pažadėjęs nesvarstyti bei nekel
ti šio karo klausimų, kad ne
kliudyti Paryžiuje vykstantiems 
Washingtono - Hanojaus pasita 
rimams.

Mažumos Lenkijoje
Tik 442,000 mažumų gyventojų

Vroclavo (b. Breslau) laik
raštis “Slowo Polskie” pateikia 
duomenų apie mažumų skaičių 
dabartinėje Lenkijoje. Šiuo me
tu Lenkijoje esama 442,000 ma
žumų gyventojų. Pati gausiau- 

i šia grupė, tai ukrainiečiai — jų 
I yra 180,000 ir gudai — 170,000. 
Toliau seka šios tautybės: žy
dai — 30,000 (prieš karą jų bu
vo 1 mil.), slovakai — 20,000, 
rusai — 20,000, lietuviai — 10,- 
000, graikai ir makedoniečiai — 
10,000 ir čekai — 2,000.
Lietuviai gausiausi Suvalkijoje, 

jos trikampy
Suvalkų krašte, pagal “Žycie 

Warszawy” dienr. 1963 m. gyve 
na 10,000 lietuvių. Seinų apskr.

Moterys Lenkijos miesto turguje

Atvyko finansiniai patarėjai

SAN DIEGO. — R. Nbcono 
darbo bei poilsio būstinėje Mis
sion Bay viešbuty nuolatinis ju
dėjimas — vieni atvyksta, kiti 
išvyksta. Viceprezidentinis kan
didatas S. Agnew vakar išskri
do tvarkyti tarnybinių, guber
natoriaus, reikalų į Baltimorę, 
bet ryt vėl grįžta į San Diego 
^apylinkes.

Užvakar į San Diego atvyko 
keturi finansininkai, galimi pa
stovūs Nbcono patarėjai ūki
niais klausimais. Tai Chicagos 
universiteto prof. dr. Milton 
Friedman, 1964 m. buvęs B. 
Goldwaterio patarėju, dr. A. 
Būras, buvęs prezidento ūkio 
klausimu komisijos pirm., Pur
due universiteto prof. dr. Don 
Paarlberg ir dr. Pierre Rinfret.

A. Goldberg — galimas
H. Humphrey antrininkas 

Chicagoje?
WASHINGTON. — Rugpiū

čio 13 d. Washingtone pasklido 
žinia apie galimą Artūro Gold
bergo siūlymą viceprezidento 
pareigoms, būsimame demokra
tų suvažiavime Chicagoje. Da
bartinį viceprezidentą H. H. 
Humphrey, spaudoje žymimą 
“Hubert” ar “HHH”, jau visa 
eilė metų su Goldbergu sieja 
artimi, bičiuliški ryšiai.

Buvęs, J. Kennedy laikmečiu, 
bo žinybos vadovas, vėliau 

teisėjas Aukšč. Teisme, paga- 
| liau, JAV ambasadorius, dele- 
I gacij. pirm. J. Tautose, A. Gold
berg, tariama, galįs būti pasiū
lytas viceprezidentiniu kandida
tu, kitiems atkritus. Tie kiti 
— pietų valstijoms patraukti 
tinkami: Tescas valst. guber
natorius J. B. Connally, N. Ca- 
rolinos gub. T. Sanford ir dar 
vienas kitas.

Manoma, kad atveju, jei Hum 
phrey įkoptų į prezidentinius 
kandidatus, Goldbergo parinki-

jie sudaro 40% visų gyven
tojų ir ypač Punsko, Trakiškių 
apylinkėse. Mažesni lietuvių bū
riai dar yra Wroclave, Gorzo- 
we ir kitur.

Žydai Lenkijoje daugiausia 
susibūrę didesniuose miestuose: 
Varšuvoje, Lodzėje, Szczecine ir 
žemutinės Silezijos miestuose: 
Wroclaw, Legnicoje, Walbrzych 
ir kitur.

Ukrainiečiai gyvena pasi
skirstę net 11 vaivadijose, iš jų 
(gausesnės kolonijos yra Olsztyn 
vaivadijoje (51,000), Koszalin 
vaivadijoje (29,000) — kur jie 
sudaro 5—7% visų gyventojų, 
be to, ukrainiečių dar esama 
Liublino, Rzeszowo ir Wrocla- 
wo vaivadijose. Gudai gyvena 
labiau kompaktine mase ir jų 
daugiausia rasime Balstogės 
vaivadijoje, jau žymiai mažiau 
Olsztyn vaivadijoje.

Nigerija žlugdys Biafrę
LAGOS, Nigerija. — Vaka

rus pasiekė žinios, kad du Ni
gerijos daliniai žygiuoją į šiau
rę, Biafros kryptimi. Tai galin
ti būti ofenzyvos pradžia, ku
rios tikslas: sužlugdyti Biaf
ros genčių pasiryžimą atskirai 
valdytis bei išvengti Nigerijos 
priežiūros.

Šen. E. Kennedy rugp. 21 d. 
kalbėsiąs visam kraštui.

Kils E. Kennedy?

Šen. E. Kennedy pateiks savo 
pažiūras kraštui

WASHINGTON. — Paksuti- 
nis iš likusių gyvų Kennedy bro
lių, šen. Edward Kennedy, nuo 
brolio Roberto nužudymo die
nos (birželio 6) tylėjo ir tebu
vo trumpai pareiškęs, nebūsiąs 
kandidatu būsimame demokra
tų suvažiavime. Tačiau jis ne
atsisakė pateikti savo pažiūras 
pagrindiniais, kraštą liečian
čiais klausimais.

Tai bus rugpiūčio 21 d., kai 
šen. T. Kennedy kalbėsiąs Wor- 
cester, Mass., tiksliau — Au- 
burn priemiesty ir paliesiąs 
svarbiausius vidaus bei užsienio 
politikos klausimus. Televizijos 
bei radijo siųstuvų dėka sena
toriaus pažiūros bus perduotos 
milijonams klausytojų bei žiū
rovų. Gali būti, demokratai, 
jų vadai, dėsią pastangas sena
torių įtraukti į rinkiminių žai
dimų bei galimybių voratinklį.

mas viceprezidentiniu kandida
tu būtų naudingas balsų skai
čiaus “medžioklės” atžvilgiu 
— Goldbergas, žydų kilmės, ne
abejotinai, savo pusėn patrauk
tų įtakingos mažumos krašte 
balsuotojus. Jos įtaka ne be 
reikšmės ir Baltuosiuose Rū
muose.
Šen. McGovern — ginklas prieš 

McCarthy?

VVASHINGTON. — Sostinėje 
Į spėjama, kad šen. McGovern tik 
praėjusią savaitę paskelbtas į- 
kopimas į prezidentinius kandi
datus galįs būti laikomas prie
mone — atitraukti balsuotojų 
dėmesį nuo vis labiau krašte 
populiarėjančio šen. McCarthy. 
Kaip ir Goldbergo atveju, ir 
McGovern ir Humphrey — il
gamečiai draugai ir abu gimę 
Pietų Dakotoje. Manoma, kad 
šis pastarasis galėjo McGovern 
pažadėti viceprezidentinio kan
didato “vainiką”, jei šis parem
tų Humphrey pastangas nustelb 
ti McCarthy garsą bei galimy
bes. Visa tai — rinkiminių me
tų politinio žaidimo bruožai.

Tuo tarpu Addis Abeboje vy- 
fko pasitarimai taikai Nigerijo
je pasiekti.

Žemės drebėjimas ketvirta
dienį vakare palietė pietinius 
Meksikos pakraščius.

KALENDORIUS
Rugpiūčio 15 d.: Švč. M. Ma

rijos į Dangų Paėmimas (Mi
šių prievolė). Šv. Tarcinas, šv. 
Limbanija, Utenis, Rugilė.

Rugpiūčio 16 d.: šv. Jokimas, 
šv. Serena, Butvydas, Alvitą.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, popiet ar vakare ga
limas lietus, temp. sieks 70 ir 
daugiau 1. F., ryt — šilčiau, ga
limi krituliai.

Saulė teka 5:58, leidžias 7:51.

TRUMPAI

Mirė A. Peldžius
Dirbo “Draugo”, “Darbininko” 

administracijose
BROCKTON, Mass. — Antan. 

Peldžius, 74 m., ištiktas širdies 
smūgio, mirė rugpiūčio 13 d. 
Laidojamas penktadienį, rugpiū 
čio 16 d., iš Šv. Kazimiero baž
nyčios, Brockton, Mass. Paliko 
nuliūdusius žmoną Petronėlę, 

‘dvi dukteris, sūnų ir 7 anūkus.
Velionis dirbo “Draugo” ir 

“Darbininko” administracijose,
buvo uolus vyčių veikėjas. 

Lietuvoje mirė
kun. P. Durasevičius

OKUP. LIETUVA. — Kun. 
Povilas Durasevičius, 70 m. am
žiaus, mirė Tytuvėnuose liepos 
17 d. Jis buvo ilgametis Rasei
nių gimnazijos ir kariuomenės 
(pulko kapelionas, 4 metus iš- 
j laikytas Sibire.

--

Praha prieš laisvus 
svarstymus

Laisvo žodžio teisė siaurinama
PRAHA. — Miesto valdyba, 

partijai pritarus, vakar uždrau
dė miesto centre vakarais vyk- 

1 domus viešus piliečių pasisaky
mus.

Piliečiai svarstydavo įvairius 
klausimus, reikalavo panaikin
ti liaudies miliciją. Kalbų pasi
klausyti susirinkdavo tarp 100 
ir 1000 praeivių. Dabar kalbė
tojams leista diskutuoti viena
me užkampy, netoli slaptosios 
policijos būstinės. Partijos įstal- 

! gos nurodė, kad vieši pasisaky
mai ardą viešąją tvarką, gi liau 
dies milicija sudaranti vieną 
krašto gynybos grandžių. *

Suėmimai Graikijoje
, Pasikesintojas Peponis esąs 

“fašistas”
ATĖNAI. — Graikų policija 

vakar aiškino pasikėsinimo prieš 
min. pirmininką G. Papadopou- 
los kaltininkus. Papadopoulos 
užvakar vos išvengė mirties, 
ties jo automobiliu metus bom
bą. Vietoje suimtas buvęs Įeit. 
Anastassios Peponis, buvęs 
valst. Atėnų radijo vedėjas.

Suimti dar šeši asmenys, jų 
tarpe G. Panagoulis, buvęs ar
mijos leitenantas ir žurnalistas 
G. Drossos. Kai kurie suimtųjų
— centro partijos nariai. Vy
riausybė juos — kaip ir Peponį
— įtaria buvus “fašistinio ju
dėjimo” nariais.

Riaušės V. Berlyne •
V. BERLYNAS. — Čia mi

nėjus Berlyno “gėdos sienos” 
7 m. sukaktį, įvyko susidūrimas 
tarp dešiniųjų ir kairiųjų demon 
stracijos dalyvių. Kairieji puo
lė NPD — kraštutiniųjų par
tijos — šalininkus ir iš šių at
ėmė plakatus.

A. Goldberg, buvęs JAV atstovas 
J. Tautose, skelbiama, galįs būti 
viceprezidentiniu kandidatu — tuo 
atveju, jei prezidentiniu kandidatu 
Chicagoje būtų išrinktas jo geras 
bičiulis, viceprezidentas H. Humph
rey.



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1968 ra. rugpjūčio 15 d.
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Vaizdelis iš 54-jo vyčių seimo praeitais metais. Kalba Kazys Sipaila 
Šalia sėdi Antanas Mažeika ir Laurynas Janonis.

Nuotr. G. Janulos

VYČIŲ STIPRYBE — LIETUVOS VILTIS

LIETUVOS VYČIAMS RUGP. 
22-25 D. PHILADELPH1JON, 

PA. SUVAŽIUOJANT

stokos sąmoningų vyčių vadovų, 
daug kur vyčiai nebeteko vytiš- 
kų principų, idealizmas nublan
ko, pasidarė paprasčiausia sočia 
linės asmeniškos gerovės ieškan
čių grupė. Todėl daug kur vyčiai

Prasmingas šūkis. Lietuvos Vy 
čiai, antros, trečios ir net 4-tos
generacijos lietuviai amerikiečiai, , ,,. .r- ' . . . . i .. skelbia t<k kegliavimo rungty-savo 55-tam seimui pasirinko tik .. ’ . .... . .. ... . . y_ nes, išvažiavimus, pasilinksmini
rat vytiską ir giliai prasmingą su,- • ... .,. . 7. . , . , ./ i mus. Gilesnes organizacines veikkl — Vyčių stiprybe — Lietuvos . -i • • xi ,• i • j-i,- »• i i • v-, . . los reikia ieškoti, kurios dar yra,viltis. Sis dvilypis sukis sąmonm- x., , . v •.. . . tik neužtenkamai tai pažymima,gai, apsvarstytai ir tiksliai pann n ,. . . • * i •A ,. } ,• i j v. Pagaliau prigyventa prie tokiosktas. Galime suprasti, kad šių die . x. , . T • , w x-, . , , minties, kad Lietuvos Vyčiams,nų naujenybėms nepermaldau- ... ... ..... . , 1. y. reikia ne lietuvių, nes kitaip vy-jamai besiveržiant i kiekvieną as- x. . .v , . , ..1 . , , .y . . ; ciai išnyksią, I aigi, kur nueita,meni, nebuvo lengva išeiti su to-, , . , ■ j, . . „ ... ° kai nebuvo stipriai vadovaujan-kiu rimtu, giliu, prasmingu su- j
kiu, bet nepadažytu naujovišku- C,ų va ų‘
mo spalvomis. Į 3. Vyčiai su visais lietuviais.

Vyčių stiprybė. Lietuvos Vy- Vyčių perdidelis atsiskyrimas 
čiai suvažiuoja savo vyrišką gy- nuo visų kitų lietuviškų organi- 
venimą sunešti į vieną vietą, sa-izacijų nuo visų lietuviškų judė- 
vo veiklą apžvelgti, ateities dar- jimų yra vy tiška silpnybė. Jų stip 
bains pasiryžti. Visa tai būtų tik rybė būtų savo iniciatyva pašiau 
garsesni ar mažiau žvangą atgar kojant, noriai įeiti ir dirbti su vi- 
šiai, jei Vyčiai nebus savo svar
biais uždaviniais iki sielos gilu
mos persiėmę. Todėl, manau, ne
klystu jei čia ir randu vyčių di
džiausią rūpestį — vidinę stipry
bę — kas ją vyčiuose sudaro, kas 
ją turi išryškinti, kas ir kaip į- 
diegti iki sielos ir smegenų cent 
ro. Ar suvažiavę vyčiai tai nagri
nės. Kokių būdų imsis to siekti ir 
pasiekti, kiek žmogiškai galima, 
priklausys nuo vyčių vadovų-dva 
sinjnkų, valdybų ir kiekvieno’ge- 
ro vyčįo-vytės, Neliesiu to. Tai 
turėtų būti ryškinama vyčių sei
muose, sueigose, specialiuose po
kalbiuose ir t. t. Tačiau daugu
ma vyčių nesunkiai pramato kai 
kuriuos vyčių stiprybės požy
mius.

L Idealistinė ir lietuviška kryp 
tis yra pati svarbiausia vyčių stip 
rybės jėga. Vyčiai praeityje pasi
žymėjo ne materialinių gėrybių 
rinkimu, ne bankelių steigimu, 
ne kitais dalykais, kurie gyveni
miškai ir reikalingi, bet idealisti
ne veikla. Todėl vyčius žinome, 
kaip pirmuosius lietuvių teatrų 
kūrėjus, chorų ir lietuviškų dai
nų ir papročių palaikytojus.. Jie 
pasižymėjo gerais patriotais, uo
liais lietuvių parapijų nariais, lie 
tuviškumo ir Lietuvos laisvės gy
nėjais. Tai buvo, yra ir turėtų bū
ti Vyčių stiprybė.

2. Jaunų vadų ugdymas. Rūpės 
tis vyčių vadais nebuvo užtenka
mai stiprus. Planingas jų auklė
jimas, parinkimas, palaikymas 
daugumos labai silpnai žinomas 
vyčių istorijoje. Todėl neturima 
jaunų vadovų, maža jaunų kuni 
gų dvasininkų, kurie būtų vyčiais 
ir vyčiams dvasiniai ir tautiniai 
vadovautų. Vadovų kursų stovy
klų, pokalbių ir vadovams spe
cialios vyriškos knygelės nėra ir 
negirdėti, kad būtų tai rengiama.
Todėl nepateisinama, kad dau
gumoje lietuvių vietovių nėra vy 
čių, o tragiškiausia, kad dėl va
dovų stokos maža yra organizuo
tų jaunučių ir kai kur jie ramiai

sais lietuviais, kurie tik veikia 
Dievui, tautai, valstybei, lietu
viškumui. Nepateisinamas vyčių 
bėgimas nuo bendros lietuviškos 
veiklos, kaip yra nepateisinamas 
ir kitų lietuviškų grupių nepaisy 
mas vyčių, ar kaip jie teisinasi, 
kad vyčiai nepritampą. Jau se
niai pavėluota susitarti, suprasti 
vieniems kitus, priimti tokius, ko 
kie yra, o savo keliu nuteikti vie
niems kitus, kaip kas mano, 
kad būtų naudingiausia ir patrio 
tiškiausia. Gana būtų tik smerk
ti, kritikuoti, laikas bendrauti ir 
bendradarbiauti. Tarp mūsų y- 
ra dar daug lietuviškai mąstan
čių, tik reikia susiklausimo ir or
ganizuoto, planingo bendro vei
kimo.

Vytis kun. Stasys Raila

SUSIRINKIMAS NEWARKE

Birželio 18 d, 29-ta Netvarko 
kuopa turėjo savo mėnesinį susi
rinkimą Šv. Jurgio salėje 180 
New York Ave. Jį atidarydamas 
pirm, Karolis Strolis sukalbėjo 
maldą. Pagrindinis darbotvarkės, 
punktas buvo parinkimas atsto
vų į 55-jį metinį seimą, įvykstan
tį šio men. 22-25 d. Philadelpbi- 
joje. Atstovais buvo išrinkti Mari 
ja Stonytė ir p. Schmidtienė. Ke
letas ir kitų narių žada- vykti į 
seimą.

Pirm, Strolis pasiūlė nebedary 
ti susirinkimų liepos ir rugpiūčio 
mėn. Sekantis kuopos susirinki
mas bebus rugsėjo 17-tą, toje pa
čioje Šv. Jurgio salėje.

Susirinkimą baigiant maldą su 
kalbėjo kuopos dvasios vadas ku
nigas Petras Totoraitis ir buvo 
sugiedotas vyčių himnas.

Šia pačia proga 29-ji kuopa 
nuoširdžiausiai sveikina naująjį 
Švč. Trejybės parapijos kleboną 
kun. Joną Scharnų, kuris birže
lio 29-tą perėmė parapijos valdy
mą. Teisybę sakant, būtų galima 
sveikinti tėvą Scharnų kaipo 
grįžtantį namo, nes jis yra užau-

bc sąžinės graužimo “mirė”. Dėl1 gę$ Newarke, berniuku būdamas

DAINAVOS METINE ŠVENTE

VL. SELENIS

Šių metų Dainavoje metinė 
šventė turėjo retą progą — pra
ėjo be lašo lietaus, todėl ir sve
čių atvyko gana daug.

Šventė pradėta pamaldomis 
lauke prie administracinio pa
stato; šv. Mi&as atnašavo ir 
pamokslą pasakė tėvas Alfon
sas Bernatonis, svečias iš Vo
kietijos. Melstasi už mirusius 
ir gyvus Dainavos mecenatus.

Stovyklaujančių mergaičių pa 
sirodymas metinės metinės 
šventės proga sutampa su jų 
stovyklos uždarymu ir visuomet 
Susilaukia didesnio dėmesio. Čia 
itiergaitės pasirodo, ką jos per 
porą savaičių nuveikė, išmoko. 
Nors vieta nelygi ir pasirody
mui nedėkinga, mergaitės savo 
programą gražiai atliko. Įžygia
vusios su maršu, visos dainavo 
“Prašom, prašom” ir šoko.

Nepriklausomybės šventės mi 
nėjimo metu Laima Underytė 
skaitė, o mergaitės dainavo 
“Partizano mirtį”. Atskiromis 
amžiaus grupėmis susiskirsčiu- 
sios pašoko tautinius šokius: 
mažiausios “Pas močiutę au
gau”; vidutinės — “Gyvatvarą”, 
o vyresniosios — “Šustą” ir 
“Subatėlę”.

Vėl įžygiuoja visa mergaičių 
stovykla su būreliu gairėmis ir 
liauja stovyklos vėliava (pasiu
vo M. Lenkauskienė ir Balčiū
nienė). Sustojo sudarydamos 
raidę “S”’, vėliau skaitlinę “12” 
(šiandien baigė dvyliktąją mer
gaičių stovyklą Dainavoje). Se
niūnės Danguolės Stončiūtės 
trumpu žodžiu baigta mergaičių 
stovyklos uždarymo programa. 
Stovyklautojos programą atliko 
gana darniai.

Mergaičių darbų parodėlė ste
bino suaugusius, kad tiek daug 
galima atlikti tik dviejų savai
čių # stovykloje.

Tos pačios mergaitės, vado
vių padedamos, spėjo sureda

savo gimtinėje parapijoje mišiom 
tarnavo, kai klebonu tebebuvo 
prel. Ignas Kelmelis. Sveikina 
kuopa savo naująjį kleboną ir to
dėl, kad jis šiais metais švenčia 
30-tieš metų kunigystės sukaktį. 
Buvusiam klebonui prel. Kelme
liui kuopa siunčia geriausius lin
kėjimus ir padėką už jo daugelio 
metų darbą parapijoje.

F. V.

CHICAGOS ŽINIOS
36-tos kuopos narys Petras 

Butkus paskirtas vyčių namo ve
dėjo pavaduotoju. Pranas Švel- 
nys ir dr. J. Jerome atstovauja 
Illinois-Indiana apygardą Lietu
vių Romos katalikų susivienijimo 
kapinių komitete. Vincas Samoš
ka yra vyčių atstovas Chicagos 
Lietuvių taryboje. Hlinois-India- 
ha apygarda paaukavo 100 dol. 
vyčių stipendijų fondui. Bilietus 
j futbolo rungtynes tarp Chica
gos Mustangų ir San Diego ko-1 
mandos, įvykstančias rugpiūčio1 
30-tą Whjte Sox parke, galima 
gauti pas apygardos pirmininką 
joną Evans (RE 7-8600). Pelnas 
bus skiriamas paremti V. Adam
kaus kandidatūrai į Chicagos 
sanitarinės apygardos globėjus.

T.

POBŪVIS CLEVELANDE

Cievelando vyčių senjorų kor- 
tavimo pobūvis įvyko vyčio An
tano Bųjoko namuose. Jų šeimos 
kambarys buvo pripildytas vyčių 
if svečių. Didelė padėka priklau
so kortayimo rengimo komisijai, 
kuri sugebėjo parengti tokį po
būvį, davusį arti šimtinės pelno.

Šiuo kortų vakaro rengimu rū 
pinosi ir prie jo darbavosi M. Ta- 
rutienė, X. Sadauskienė ir R. Sa
dauskienė. Jų sumanumu ir rū
pestingumu buvo gauta daugy
bė vertingų dovanų-dovanėlių. 
Jas laimėtojai išsinešė namo. Te
būnie didelis ačiū visai parengi
mų komisijai ir visiems, kurie ne
sigailėjo praleisti dolerio šiame 
parengimėlyje.

Senelis

guoti ir išleisti net stovyklos 
laikraščio “Liepsnelės” 5 nu
merius. ,

Iš “Liepsnelių” sužinome ir 
šios stovyklos vadovybės są
statą: kapelionas — tėvas Al
fonsas Bernatonis, vedėjas — 
sesuo M. Igne ir sesuo M. Jur
gita, rankdarbiai ir pašnekesiai 
— sesuo M. Loreta, pagelba vi
sur — Milda Lenkauskienė, me
nas — Audronė Alkaitytė, mo
kytojos Laima Underytė, Ire
na Skiriūtė, Aldona Rygelytė, 
Birutė Venclovaitė, muzika - Ri
mas Juzaitisį. seniūnė — Dan
guolė Stončiūtė, jos pagelbinin- 
kės — Marytė Idzelytė, Onytė 
Kliorytė, Rima Kažemeckaitė, 
Morta Kurliandskaitė, laikraštė- 

i lio redaktorė — O. Kliorytė.
Metinė šventė toliau vyko ki

toje “Spyglio” ežero pusėje prie 
valgyklos su pastoge, kur sve
čiai galėjo vaišintis šeimininkių 
pagamintais valgiais ir paban
dyti laimę dovanų skirstyme. 
Šventėje dalyvavo apie 1,500 
svečių, gi globos komitetas 
džiaugėsi, kad Dainava gavo 
pajamų netoli 2,000 dol. Globos 
komitetą sudaro: Edv. Skiotys, 
J. Duba, Ant. Mičiūnas, L. Mi
kalonis ir Ant. šiurkus.

Specialus pasiruošimas 
Eucharistiniam 

kongresui

Kolumbijos radijo ir teJezivi- 
jos direktorius spaudai prane
šė, kad yra daromi specialūs pa
siruošimai, kad per radiją ir te

Senatorius Eugene McCarthy Los 
Angeles mieste kritikuoja prezi
dentinio kandidato Nixono politi
ką, laikydamas ją nerealia.

SEWER TROUBLES?
LIcoiimmI, Itoiulcd & Insured, "Catcb 
basins” išvalomi Ir "deodorized — 
$5.00. Electric power rodding. At 
liekame visus KANALIZACIJOS 
TAKSY 510 DAItUL'S. Joks darbus nei 
pėr didelis nei per mažas. Kaina ži
nosite prieš pradedant darbi). Jei 
nesutvarkysime jūsų problemos, nie
ko nemokčslt. 24 vai. patarnavimas. 

M1DVVEST SBVVERAGB 
& DRAINAGE 

Skambinkit 342-6028

D E KO RAvTmiŠ
re V1UAUS IK re LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi 
J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050

Didžiojo poeto Dantės intymiuo
sius pergyvenimus su Beatriče at
skleidžia jo vienintelis prozinis kū
rinys, paįvairintas nuostabaus gro
žio eilėmis,

Naujasis Gyvenimas

Į lietuvių kalbą išvertė A. Ty- 
ru«bs, Goethės, Šilerio, Šekspyro 
ir kitų klasikų vertėjas. Išleido T 
Saleziečiai Italijoj. Knyga papuoš
ta meniškom iliustracijom, įrišta į 
kietus įvairiaspalvius viršelius. Kai
na $2.00 Gaunama DRAUGE li
pas knygų platintojus.

leviziją Eucharistinis kongresas 
būtų transliuojamas viso pasau
lio tautoms. Jau šią savaitę bus 
daromi bandymai perduoti tele
vizijos programas kitų kraštų 

j televizijos stotims. Kongreso 
metu, tarp rugpiūčio 18—25 die-į 

1 nų, programos bus duodamos Į 
i nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. nak- S 
į ties Kolumbijos laiku.

Minėtos programos bus trans | 
liuojamos per Italijos ir Ispani- Į 
jos televizijos stotis. Taip pat 
į Europą ir kitus pasaulio kraš
tus radijo ir televizijos progra- 
mos bus perduodamos specialiu 
satelitu. Programos iš Eucharis
tinio kongreso bus transliuoja
mos į Europą ir Ameriką išti- I 

‘sas 24 valandas. k. k? i
— Trys Australijos gydyto

jai atvyksta rugsėjo mėnesį į 
Ameriką studijuoti širdies per
sodinimo technikos.

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plaunama ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

4. BUBNYS — Tel. RB 7-5168

a. abau roofing co.
įsteigta prieš <9 metu*. 

Dengiame visų rūšių stogus Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl 
nas. nutekamuosius vamzdžiu. Dažo 
me Iš lauko Taisome mūrą- "turk 
potnttng”. Pilnai apsidraudė vl«a* 
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba R0 2-877P

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

\Smclarl
RIGHMOND SERVICE

Kampas Richmond ir 63rd St.
Užsieninių lr vietinių automobilių 
taisymas. Priklauso Chicago Motor 
tlub. Nelaimia atveju, skambinkite 

OR 8-313d arba OR 6-3363 
Sav. — Juozas (Joel Juraitis

SIUNTINIAI | LIETUVACOSMOS EXPRESS
MAKQl!ETTE GIFT PARCEL SERV 
2603 OOth St. Tel. WA 6-2781
2601 69th SI. Tel. WA 6-2731
1333 So. Halsted St. Tel. 264-3320

Lietuvių bendrove turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu iš Chi
cagos tiesiai I Lietuva.

Didelis pasirinkimas įvairių me 
džtagų, ltal. lietpalčiu lr kitų prekių

Priimami doleriniai dovanų užsa
kymai.

E. ir V. Žukauskai

Resid. Tel. 239-4688

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERI J 4 IR MOTERŲ LIGOS, 

GINEKOIAMilNE CHIRURGIJA 
6449 S. Pulasld Boad (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimų,
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2863 VVest flSrd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienj uždaryta Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Hct, telef. VVAlbrook 6-6076.

Ofisas 3148 VVest 63rd Street 
TeL: PRosoect 8-1717 

Res. 8241 Wes» fifltb Plaoe 
Tel.: RPpubllo 7-7868

0R. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 lkl 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais tr 
penktadieniais vak. nuo 7 lkl 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest flSrd Street 
Kampas 68-čios Ir California

Atostogose nuo rugp. 11 iki 25 d. 
Reikalui esant kreiptis į Dr. Vyt. 
Taurą — tel. PR 8-1223.

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street 
Route 25, Elgin, Illinois 

Tel. ofiso HE 4-684P. rei 388-2232

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-6 
antr.. penktad. t—5 treč tr šešt. tik
susitariu.

Ofiso — HE 4-6768.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51»t Street
Valandos: antradieniais, penktadle- 

niajs 2-9 v., šeštadieniais 10-1 p. p. 
Ligoniai prUmaml pagal susitarimų.
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Dr Ant Rudoko kabinetą perėmė 
optometriBtaa

OR. EDMUND E. CIARA
2709 W Kist Street 
Tel GR 6-2400

Vai. pagal susitarimų: Pirm . antr.. 
Ketv 3—6. 7—9 vai P«nkt 3—6 Ir 
Šeštad. 10—1 vai.

Ola. 736-4477, Res PB 8-8P60

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 
SPECIALYBP — NERVU IR 

EMOCINES I IGOS 
(IRAUEOIU) MEDICAL BLOG 

644* So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimu

Rez, Tel. GI 8-087S
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija ir molerų ligos 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti: MI 3-0001 
Ofiso HE 4-1414. Res. RE 7-ft867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpecialybS akušerija br moterų Ilgos 
2454 VVest 7lst Street

(71-os lr Campbell Ave. kumpas) 
Vai. kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. 

šeštad. 12—8 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVI&IUS
JOKSA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS

2656 VVest tiSrd Street
Pirmad., antrad. ketvlrt lr penkt. 
nuo 12 lkl 8 v. Ir nuo 5 lkl 8 v. v. 
šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 8 lkl 9 v. v.; 
šešt nuo 9 iki 12 vai.: arba susi
tarus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 8 
Iki 8 vai Trečlad. tr šeštad. uždaryta.

Ofiso Ir buto teL OLymplc 2-1381

OR. F. V. KAUNAS
gydytojas ir chirurgas

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečlad. 
lr šeštad. tik susitarus.

Tel. — REliance 6-1811
DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 50th Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 18-4 vai. p. p„ 8*8 
vai vak. Šeštad 12-8 vai. p.p., trečlad.
uždaryta, 

TeL ofiso lr buto OLympie 2-4169

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4988 W. 15th Street, Cicero
Atostogose nuo rugp. 6 iki 18 d. 

Reikalui esant krei p tie j dr. F. Kauną

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

KODIKIŲ IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALIHTC

MEDICAL BUILDING
7 168 Koutb Wesl«m Avenue

Pirmad., antrad., ketvlrt lr penkt 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. ir nuo 
8 — 8 vai. vakare. TreOad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeštad 
11 vai. ryto lkl S vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1163 
Rev. tel. 289-2919

DR. MARIJA UNAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 Weet 71»t Street 
Telefonas HEmlock 6-3545

(Oflao lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel PR 8-7773; Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 VVest 63rd Street
Valandos: pirm., ketv., B—8 vai., 

antrad. Ir penkt 1—4 vai.
_______ Prtiminčja ttk susitarus

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos
2454 Wret 71* Street

(71-os lr Campboll Ave. kampas) 
Vai. jcasdlen 9-—11 ryto lr 4—8 v v 
aeStad. 9 v, r. — 2 v, popiet

ASSOCIATE OPTOMETRI8TS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT
8424 W. 63rd St, GK 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius b 
“eonljMit lenses”.

Valandos pagal susitarimu 
Uždaryta trečiadieniais,

0R, A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tol. Ofiso PR 6-7800; Namu 926-7697 

5159 So. Damen Avenue
Valandos: 2—9 vai. p p. 

Išskyrus trečlail.luni

Tel. 423-2660
DR. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS 
9760 So. Kedzie Avenne

Vai., pirmad.. antrad.. ketvirtad, 11 
Vai,, pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v. r. liti 9 v. v. Treč. lr

DU. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDLIOS LIGOS 

2745 VVest 6«th Street 
Prieš Sv. Kryžiaus ligonine 

VAL.: pirm. nuo 6 lkl 8 v. p. p.; ant
rad. Ir ketv. nuo 9 lkl 11 v. ryto Ir 
nuo 6-8 v. v : penkt, nuo 9 Iki 11 v.
ryto. Kitu laiku susitarus telefonu1: 

Telef. REpublic 7-2290

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATŲ 

CHIRURGIJA 
Ofisaa 2454 W. 71st Street 
Vai. antrad. nuo 2—5 popiei 

ketvirtad. nuo 6—8 vak. 
Ofiso telef. 776-2880 

Rezid. telef, PR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
akių ligos IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO akinius 
•5542 So. Cicero, Oak Porest, IR 

Kabineto tel. 687 2020 
Namu tel. 839-1071

______ Vizitai pagal susitarimą

drTTjTsimonaitis
GYDYTOJAS IR CHIRURG AL
Adresas; 4255 W. 63rd Street 

Ofiso tel. REllance 6-4410
Roz.. GRovehlll 6-0617 

lkl 2nv«?: P,rm- lr k,,t- 12 vai
antr D nuTlAtf1 / V‘, V<U{ =
Ir vakarais pagal susitarimų/1 P-t>

M. P. STRIMAITIS
GlLnTWJAu IR CHIRURGAS

Telefonas 925-8296
i-jį >«-u

_______ tel. WA 6-3099

DR. VYT. TAURAS
RiSrwiAT2JAS IR CinRURGAS
Z ft®,B

ir rez. 2652 W. 59th Sfc
Ofiso Tval »;laa*

Penkt. nuo 3 HU* 4 vki Treč- «»
y. v. .Šeštad 2—4 Ta ~ n?° • “a • 
laiku pagal ,ua|tĮ^ ir kitų

Of. teL HE 4-2128. Namu 8-639C

“"■V; TUMASONIS
C H I R u.,R G A M 2454 Weat 7lat 8^

Priiminėja Ilgumus tik susjiorus 
Ptr

Telefoims — GRovehlll

DR« A. VALIS-LAB

T1
Valandos: 1 lkl 4 ų. 8 ik, 

Šeštad tentais 1 iki 4
_____ Trečiadlenuždar

Tel- PRospect 6-94
DR. ONA VAŠKEV
... IVASBLAS) 

GYDYTOJAS IR chir

Vai p^f8 S°' Alban-V d
vb-I - pirm., antrad., ketv 

i’r a? šeštad 2-
-—- ltu latku Pagal susi

Tel ofiso PR 6-6446. rez. ]
BR- f. C. WINSKI

m CHIR 
3167 VVest 7lst St

Ofiso tel. 767-2141. Namų

DR. PETRAS ZLI
GYDYTOJAS IR CHLb

6449 So. Pu lim Įįi į
„„„



Dievas yra miręs" filosofija ir

ŠAUDYMAI BEI PADEGIMAI 

JAV MIESTUOSE
Vėl eilėje Amerikos miestų 

užsiliepsnoja padegėjų gaisrai, 
plėšiamos krautuvės, šaudoma 
1 policijos tarnautojus. Suda
rytos specialios komisijos ieš
ko to viso priežasčių. Visų pir
ma nurodoma, kad tuose maiš
tininkuose susitelkia neapykan 
ta dėl jų nelygios socialinės pa
dėties. Suprantama, .kad tą 
negerovės šaknį reikia šalinti. 
Vyriausybė ta kryptimi veikia, 
pati skirdama lėšų paruošti 
specialybei tuos asmenis, ku
rie dabar negali gauti darbo. 
Ir privačios firmos aukojasi, 
pasiimdamos po tam tikra 
skaičių tokių vadinamų “hard 
core” asmenų įpratinti juos 
į naudingą tarnybą. Vyriausy
bė tiek šiuo reikalu susirūpi
nusi, kad eksperimentų keliu 
paskyrė net arti miliono do
lerių Chicagos jaunuolių “gen- 
gių” narius paruošti naudin
gam darbui. Deja, čia nebuvo 
susilaukta norimų rezultatų. 
Bet vis dėlto pastangos deda
mos, ir tą darbą — paruošti 
bedarbius tarnybai — reikia 
dar plėsti. Reikia apskritai plės 
ti auklėjimą ir švietimą kul
tūringam sugyvenimui nepri
brendusių piliečių ir jų šeimų. 

*
Tačiau iš kitos pusės yra 

ir daugiau tų riaušių priežas
čių. Nepaslaptis, kad kai kurie 
iš tų kovingųjų negrų vadovų, 
kaip Carmichael, buvo nuvykę 
įkvėpimo gauti pas raudonąjį 
Kubos diktatorių Castro ir į 
kitus komunistinius kraštus. 
Dabar jis ir kiti važinėja po 
JAV su paskaitomis, su in
strukcijomis. Keista, kad pa
liekama tokia laisvė prievartos 
veiksmų organizatoriams, ku
rių tikslai labai aiškūs ir ku
rių priemonės taip kruvinai 
žiaurios.

Tai iš vieno, tai iš kito mies
to ateina žinios, kad nušauta 
po vieną, du, tris policininkus, 
sužeisti keli. Policija dabar — 
didelio pasišventimo žmonės. 
Tiesiog nesuprantama, kaip 
JAV visuomenė ir vyriausybė 
yra tiek abejingi tokiems 
žmogžudiškiems veiksmams. 
Susišaudymų metu žūva ir ci
viliai, būna ir jų nemažai su
žeistų.

Tam visam reikia griežčiau 
užkirsti kelią, visų pirma pra- 
plečiant kietą ginklų kontrolę. 
Reikia pagaliau tas plėšikiš
kas, žmogžudiškas gaujas nu
ginkluoti, išleidžiant visame 
krašte galiojantį atitinkamą 
griežtą įstatymą. Kai kurios 
valstijos jau tai padarė, bet 
reikia veikti plačiau. Policijai 
turi būti visur duota teisė į- 
tariamų asmenų automobilius 
ar net namus patikrinti. Ne
galima gi palikti jų gaudymą 
tik tada, kada jau nušauna po
licininką, ir kada jau nušauna
mas koks civilis. Jei tokios kon 
trolės neleidžia konstitucinės 
laisvės, tai pagaliau galima ir 
konstituciją pakeisti. Išlieto 
nekalto kraujo įrašas svar
besnis, kaip susenusios konsti
tucijos raidė. JAV konstitucija 
buvo sudaryta gintis nuo val
stybinės prievartos. Bet dabar 
atėjo laikai, kada reikia gintis 
nuo banditiškų veiksmų, ir 
konstitucija turi daugiau pai
syti nekaltų piliečių teisių, 
kaip žudikų ar padegėjų sau
gumo.

*
Mums darosi keistas dar vie

nas dalykas. Negrų civilinių 
teisių sąjūdžiams daugelyje 
vietų vadovauja jų dvasinin

kai. Reikia pasidžiaugti, kad 
jų tarpe yra tikrai nuoširdžių 
šalininkų to, kad būtų veikia
ma nevartojant prievartos. To
kie yra priešingi kruviniems 
ekscesams, padegimams ir t. t. 
Bet iš kitos pusės nepaslaptis, 
kad atsiranda padegėjų ir žu
dikų net ir iš tų sąjūdžių, ku
rių susirinkimai daromi neg
rų bažnyčiose, vadovaujant 
jų dvasininkams. Kaip tai su
prasti ?

Čia iš dalies atsakymą duo
da protestantų Moody leidyk
los Chicagoje išleistoje kny- 
proje “Christianity and the 
World Thought” tilpęs St. 
Louis protestantų seminariios 
profesoriaus R. Alla Killen 
straipsnis apie šių dienų teo
logiją. Jis atkreipia dėmesį į 
tai, kad liberalizmas, Sartro, 
Markso ir kitų idėjos dauge
lyje pakirto tikėiimą į Dievą, 
kaip savo laiku Nietzschės fi
losofija paruošė dirva nacių 
brutališko sąjūdžio iškilimui. 
Atsirado srovė, kuriems “Die
vas miręs”. Jie dar pasilaiko 
krikščioniškos dorovės princi
pus, bent tuos, kurie prie šir
dies ,be tikėjimo į paties Kris
taus Dievybę. Jie skelbia nebe 
Kristaus, bet vadinamą socia
linę evangeliją, kurios pagrin
dinius punktus prof. Killen 
taip išdėsto: 1) visiška laisvė 
žmogui, pagal jo paties nuo
žiūrą; 2) ta naujoji teoloeriia 
galės nuvesti žmones i minė
tą laisvę; 3) sekuliarizuotoji 
krikščionybė turi padėti žmo
nėms jų problemose — etinė
se, socialinėse, ekonominėje, 
politinėse, ir tai pragmatišku 
keliu, surandant, kaip naudin
giau pasistatyto tikslo pasiek
ti; 4) skelbiamas revoliucinis 
aktyvizmas vadinamose lais
vės demonstracijose ir nuomų 
streikuose; 5) sąjūdis įsitiki
nęs, kad Bažnyčia nepasiekė 
žmogaus, iš to išplaukia 6) 
naujoji teologija siekia seku
liarizuoti žmogų; žmogus gali 
pasiekti savo užsimojimus be 
Dievo, dėl to krikščionybė tu
ri sutikti žmogų sekuliarizuo
tame — pasaulietiškame pla
ne; 7) dorovės sprendimai tu
ri būti daromi pagal situaciją; 
tai vadinamoji situacijos eti
ka. Todėl įsakymas “nesveti
moteriauk” nesaisto, jei meilė 
jį nušluoja; panašiai ir su k'- 
tais dekalogo įsakymais; 8) 
Senojo Testamento Dievas, ab
soliutus ir nesikeičiantis, nu
stojo egzistavęs, mirė; jo vie
toje mes turime Kristų, kuris 
pasidarė universalus humaniš
kumas...

*

Taigi, dauge’is kruvinų eks
cesų JAV miestuose, kaip prof. 
Killen, duoda suprasti, yra pa
darinys tos “Pievas miiė” fi
losofijos ir teologijos kur va
dinamoji situacinė moralė pa
lieka laisvę pačiam žmogui ap
sispręsti, kas leistina, kas ne.

Tai dar vienas kruvinas ir 
šiurpus įrodymas prie ko ve
da, kai žmonės ima sau įsi
kalbėti, kad Dievas yra miręs 
ir pagal tai elgtis. Iš dalies tai 
atgarsiai to. kas darėsi ir da
rosi ateistluėie Sovietijoje.

Grįžtant vėi prie civilinių tei
sių, mes pabrėžiame, kad esa
me tvirti jų šalininkai, tačiau 
reikia pabrėžti, kad pagrindi
nė visų civilinė teisė yra būti 
laisvam nuo padegėjų, nuo plė- 
šikautojų (tuo labiau nuo ma
sinio plėšikavimo), nuo slapu
kų šūvių). J. pr.

EI Greco (ispanas, 1541 - 1614) Marijos Dangun paėmimas

Pasmerkiama komunistų priespauda
Akademikas A. D. Sacharovas aštriai puola Stalino terorą ir kompartijos santvarką

Stalinas nuvainikuotas, ta
čiau kompartija tęsia jo sant
varką. Sovietuose tebevyrauja 
totalinė kompartijos ideologija, 
išpažįstama proletariato diktatu 
ra, nepakenčianti jokios kitos 
politinės organizacijos, kuri bū
tų šalia jos. Ūkis, viešosios nuo
monės sudarymas yra kompar
tijos rankose. Nūdienė kompar
tija bando kai kurias kolekty
vaus ūkininkavimo negeroves 
šalinti, “reformas” daryti, ta
čiau nenutolstant nuo stalini
nio tarpsnio pradų. Staliną puo
lant pataikoma ir į dabartinę 
kompartiją, jos organizaciją lr 
klaidas.

Į. N. S. Chruščiovas, talkinin- 
^kavęs Stalinui nusikaltimus da
ryti, giriamas už jo drąsą Sta- 

, • . . 1 linui pasmerkti.
i .' aptoj> Tačiau stalinizmas nėra mi-

kaųkino stumtus pasiturinčius ręg R Medvedevas parašė 1000

GEDIMINAS GALVA

■ar mažiau pasiturinčius ūkinin-, ir. -...ui; . uili , psl. monografiją apie Stalino
kus ir išsiuntė juos tremties ne- < iškylimą ir jo veiklą. Veikalas
lemčiai. Žmonės žuvo Norilske, esąs komunisto ir komunisti-

Dapbo iškankinti nju požiūriu rašytas. Jis neiš- 
badmmiai buvo šąlčio pabaigti. ieistas d€1 Medvedevo tariamų 
Toji pat nedalia lydėjo trem- vakarietiškų pažiūrų, 
tinius įvairiose statybose, ka- •
syklose, miškuose, kanalus ka- .1 Kova prieš stalinizmą 
sant; kalinius bevežant trauld-1 A D Sacharovas skelbia: 
niais ar mirties laivais” 0-‘ “Prieš' naująjį stalinizmą rei- 
chotsko jūroje, kai buvo gabe- kia visomis išgalėmig kovott 
narni Krymo totoriai, Pavolgio pienas ryškiausių naujojo stali. 
vokiečia’ ir kitų tautų nariai. njzmo atstovų yra Sergej Tra- 

, Protarpiais teroro vykdytojai peznikovas', direktorius mokslo 
Sovietinis akademikas komu- j buvo nušalinami, bet prieš gy-. reįkaiams kompartijos centro 

/histinius ir fašistinius valdymo ventojus nukreipta santvarka komitete. Krašto vadovybė ir 
liko. Liko ir dogmatiškai akla, žmonės turi žinoti, kad šis nea- 
žiauri santvarka . bejotinas šviesuolis yra suk-

Stalino žvėriškumą rodo per tag aj§kus stalininkas. Jo nuo- 
sekiojimas pabėgusiųjų iš prie- monė j§ e8mėg gkiriagi nuo dau. 
šo nelaisvės, jų siuntimas į nu- gumos šviesuomenės, kuri at- 
sikaltėlių stovyklas, kuriose lau stovauja ne tik savo tautai, bet 
kė lėta mirtis . h pažangiai žmonijai. Iki tokie

į vyrai vadovaus, kompartijai sun

Stalinas ir Hitleris

būdus ne tik sugretina, bet ir 
sutapatina. Abi santvarkas va
dina kanibalistinėmis. Rašinio 
autorius taria: “Kanibalistinį 
fašizmą ir stalinizmą sieja ben
dri bruožai, nors tarp jų esa
ma ir skirtumų. Stalininis pa
mišimas ne toks atviras, kaip 
Hitlerio. Jis dangstėsi pažanga, 
mokslu ir socialistine ideologi-

l ja tikslu suvedžioti darbinin
kus, nusilpninti šviesuomenės 
budrumą. Varžovams įbaiminti 
Stalinas panaudojo klastą ir 

Į kankinimus”.
Pasak autoriaus, milijonai gy 

ventojų buvo kvailinami, nors 
jie nebuvo kvailiai nei bailiai. 
Didžiausią smūgį turėjo pakelti 
veiklieji ir gabesnieji.

REMIA BIAFRIECIUS
Šveicarijos katalikų šalpos 

organizacija Caritas paskyrė 
400-000 šveicarų frankų parū
pinti Biafros kenčiantiems gy
ventojams maisto ir vaistų. 
Taip pat Šveicarijos katalikai

už 560.000 frankų jau pasiuntė 
šimtą tonų pieno miltelių taip 
reikalingų Biafros išbadėju- 
siems vaikams. Panašiai ir Va
karų Vokietijos katalikai uo
liai prisideda prie Biafros gy
ventoji] gelbėjimo.

VISIŠKAI PASIRUOŠTA 
EUCHARISTINIAM KONGRESUI

H. KLASTAVSKAS,
mūsų specialus korės pondentas Kolumbijoj

Beveik metus trukęs Eucha- į kurie rūpinsis maldininkų sau-

Dogmatiškumo aukos
Pasak autorių Stalino dogma

tiškumas buvo visai atsietas 
nuo gyvenimo tikrovės. Deja, 
Stalino padarytas žaizdas sun
ku pagydyti į jas trinant drus
ką. Jis nurodo, kad žemdirbiai 
buvo paversti vergais. Kolcho
zuose pirmininkais buvę skiria
mi ištikimi, bet neišmanėliai ko
munistai.

Dabar žemės ūkio gamyba pa
kilo, tačiau be sklypelių dau
geliui žemdirbių būtų nepapras- 

A. D. Sacharovas atvirai nu- tai sunku verstis.

Stalino teroras

rodo: “Tarp 10 ir 15 mil. gyven
tojų, Stalino tarpsnyje, sūnai-

Stąlinas žymiai pakenkęs ir 
pramonės raidai.

rištiniam kongresui pasiruošimo 
darbas yra baigtas. Kaip Ko
lumbijos, taip ir užsienio lėktu
vų bendrovės, yra pasiruošusios 
maldininkus atgabenti į Bogotą. 
Tikimasi, kad maldininkų gali 
būti labai daug, todėl kongreso 
ruošėjams kelia rūpesčio jų ap
gyvendinimas. Dabar jau yra 
registruojamos privačios šei
mos, kurios galės maldininkus 
priimti. Kongresas šiomis die
nomis yra paleidžiamas, kad 
patuštėtų viešbučiai.

Kolumbijos vyriausybė iš ank 
sto pasirūpino Bogotos mieste 
padaryti dideles maisto atsar
gas. Kiek sunkumų sudaro spe
kuliacija, kad laike kongreso 
gali pabrangti maistas ir kitos 
prekės. Tačiau vyriausybė yra 
pasiruošusi energingai speku
liantus bausti.

Taip pat yra paruoštos ir po
licinės saugumo priemonės. Iš 
kitų miestų į Bogotą bus atga
benta nemaži policijos daliniai,

gurnu. Taip pat ir slaptoji poli
cija bus sustumta, nes, kaip 
paprastai, į tokiuos žmonių su
sibūrimus, suvažiuoja daug va
gių, ne tik iš kitų Kolumbijos 
vietų, bet ir iš užsienio. Ir prieš 
šiuos “specialistus” policija yra 
pasiruošusi, bet ir maldininkai 
patys turi pasisaugoti.

Kaip mano lietuviai pasirodyti 
kongrese

Iki šiol turimomis žiniomis, į 
kongresą daugiausiai lietuvių 
atvyks iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių. Lietuvių ekskursijos 
taip pat laukiama atvykstant 
iš Kanados, Argentinos ir Eu
ropos. Lietuviams priimti Ko
lumbijos lietuvių bendruomenė

Kolumbijos gyventojai pasiruo
šė Eucharistiniam kongresui
Jau prieš kelis mėnesius vi

soje Kolumbijoje parapijoše gy 
ventojai buvo ruošiami Eucha
ristiniam kongresui. Visos Ko
lumbijos gyventojai popiežiaus 
Pauliaus VI atvykimą į šį kraš
tą laiko malonės ženklu. To
dėl ne tik parapijose, bet ir 
atskiruose namuose, šeimose y- 
ra daromi susirinkimai, kur gy
ventojams aiškinama šio kon
greso reikšmė ir Eucharistijos 
svarba žmogaus gyvenime. Aiš
ku, kad dauguma gyventojų po
piežių Paulių VI pamatyti ne
galės, bet per televiziją ruo
šiasi grupėmis sekti visą kon
greso eigą. Net komercinės fir-

su kun. Tamošiūnu, kun. Man- mos, kaip “Philips” prieš kon
keliūnu ir konsulu dr. Siručiu 
yra pasiruosusi savo tautiečius 
priimti, apgyvendinti ir pavai
šinti. Lietuvių grupė ir laike 
Kongreso iškilmių numato tik
rai lietuviškai pasirodyti.

gresą perkantiems televizijos 
aparatą duoda bent trečdalį nuo 
laidos ,ir geras išsimokėjimo są
lygas. Ir parapijos yra pasiruo
šusios gyventojus parapiniuose 
susirinkimuose informuoti apie

viso kongreso eigą. Kai kurios 
parapijos viešai išstatys tele
vizorius, kad neturtingieji ga
lėtų matyti popiežių ir Eucha
ristines apeigas.

Yra daug asmenų norinčių 
gauti iš popiežiaus Pauliaus VI 
moterystės sakramentą, tačiau 
praktiškai nebus galima visų 
patenkinti; parinkta tik kelios 
dešimtys porų.

Taip pat dideliu dėmesiu lau
kiami pirmieji diakonai, kuriu.os 
popiežius laike kongreso įšven
tins. Tų būsimų diakonų tarpe 
yra paruošta įvairių profesijų 
vedę vyrai, jų tarpe daugumo
je iš advokatų profesijos. Nu
matoma, kad popiežius pakrikš 
tys keletą naujagimių ir kelias
dešimt parinktų berniukų ir mer 
gai čių sutėiks sutvirtinimo sak- 
ramehtą.

Eucharistinis kongresas Bo
gotoje, Kolumbijoje, vyks nuo 
rugpiūčio 18 iki rugp. 25 d.

ku bus rasti atramą šviesuome
nėje, atstovaujančioje mokslui 
ir menui. Ryškiausias pavyzdys, 
kad Mokšlo akademijos narių 
dauguma pasisakė prieš Tra- 
pėznikovo priėmimą jos tikruo
ju nariu, nors jis geras savo 
srities žinovas. Šio įvykio kom
partijos vadovybė “nepastebė
jo”.

Laisvė užgniaužta
“Karas, skurdas ir teroras, 

pasak autorių, yra didžiausi 
laisvės priešai. Esama ir kitų 
laisvės užgniaužėjų. Vienas jų 
yra kvailiojimas apie “masių” 
kultūrą, sąmoningai siekiant 
cenzūra žeminti jos išsimoksli
nimą. Švietimas yra valstybės 
žinioje. Jis atskirtas nuo Baž
nyčios ir laisvo visuotinio mo
kymo, nors šie veiksniai yra 
pažangos talkininkais. Pagalys 
turi ir antrą galą. Mat mokyme 
jau pertemptas standartizavi
mas ypač literatūroje, istorijo
je, politinių žinių perteikime ir 
geografijoje. Nemažas pavojus 
glūdi ir nuomonių pasikeitime 
šiame amžiuje, kuriame daug 
lemia asmens išradingumas. Su 
žmogumi neturi būti daromi ban 
dymai, lyg su pedėmis ar viš
čiukais, elektrodus sujungus su 
smegenimis”.

Penkiasdešimt metų kompar
tija siekė masių vardu pažabo
ti šviesuomenę. Ji tarėsi joms 
atstovaujanti ir tarnaujanti. Šis 
teigimas iš esmės klaidingas. 
Jį atmetė kai kurios liaudies 
respublikos ir atvirai smerkia 
komunistinės valstybės išugdy
ta šviesuomenė Sovietuose.

Kompartijos išugdyti apara- 
(Nukelta j 4 psl.)

UŽTVANKA
Romanas

JUOZAS TOLIUŠIS
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— Bet kai įvažiavau kieman, — Kazys tęsė toliau, 
— mano planai netrukus pasikeitė. Pameni, kad man 
nesant, užtvankininkai buvo atpirkę rėžį, kurio jiems 
visai nereikėjo. Oi, mane ta jų išdaiga įdūkino. Iki šiol 
mes buvome jiems atleidę visas kiaulystes, bet daugiau 
ir aš nebegalėjau pernešti. Apie patirtį Kunigiškiuose 
tau jau nebesakiau, bet pasiryžau viską nuvilkinti li
gi užtvankos atidarymo. O istorijos pabaigą tu ir pats 
žinai.

Mudu jau buvome netoli užtvankos, ir aš sustojau. 
Kažkur turėjo būti ir Ignas, o aš nenorėjau jo sutikti. 
Man buvo pasidarę staiga jo baisiai gaila, bet aš neži
nojau, kokią užuojautą galėčiau jam išreikšti. O gal 
mano užuojautos visai nereikėjo. Tokie žmonės, kaip 
jis, neprapuola. Jie vėl išneria į paviršių ir plaukia su 
srove, kol vėl audra...

— Eikim prie vyrų, — Kazys pertraukė mano min 
— tokia proga pasirinkti eiklių rankų. O rytoj ir pra

dedame griovių kasimą.
Bet aš toliau nėjau.
— Tu vienas, Kazy. Aš baisiai pavargęs. Šlubuo

siu į namus ir atsigulsiu: lova šiandien man baisiai pra
vers.

Pamojau Kariui ir patraukiau pievų taku į sodybą.

Prie pylimo vyrai būreliais šnekučiavosi ir pypkiavo, t 
lyg nieko nebuvo atsitikę. Alaus bačka stovėjo vieniša ir 
jos niekas nelietė.

Prisiminiau miesto svečius ir susijuokiau. Jų auto
mobilis stovėjo anoje upės pusėje, o vyrai lieptą buvo 
nutrenkę. Bet šiandien tokia graži diena: kodėl tik aš su 
Keručiu turėjome išsimaudyti. Tegu ir jie pasiraito kel
nes ir brenda. Su šypsena aš nušlubavau tolyn.

O užtvanka dabar nuo piemenų heatsigins. Nė 
Taunių piemens nešiojamoji būda, visų paupio vaikų 
svtjonė, negalės jai prilygti. Kokia nepaprasta piemenų 
subėgimo vieta — pačiame upės vidury. Ot dienos jiems 
ateina!

— Jonai, Jonai!
Kažkas šaukė užpakalyje, ir aš atsisukau. Nuo už

tvankos skubėjo Liuda ir mojo man skarelė. Jos ranka 
buvo iškilus virš malūno masės ir virš miško šviesių 
viršūnių ir jie man pasidarė tokie maži, maži.

Ji priėjo, padavė man ranką, ir mes susikibę pa
traukėme siauru pievų taku. Kalbėjome apie atėrndntį’ 
rudenį, mokyklą ir vaikus. Didžiausias būrys šią vasarą 
buvo išėjęs iš žąsiukų ganymo amžiaus ir Liuda turės 
jų pilnas klases. ,

Mudu užkliudėme ir kitas nereikšmingas smulk
menas, bet nė vienu žodžiu neužsiminėme apie užtvan
ką- Lyg jos niekad nebūtų Pajūryje statę.

O vis dėlto, kaip nelauktai baigėsi tas užtvankos 
projektas. Mes pralaužėm jos krūtinę ir ji mirė. Bet gal 
taip ir turėjo būti. Juk ji buvo užtvenkus mūsų širdis 
ir protus. Per daug prisirinko intrigų, šmeižtelių ir pa
vydo.

ar upeje ar
širdy. Paviršiumi srovė lėtai teka ir tu negali įspėti, 
ką šiepia gelmė. O dugne sugula pagaliai, šiukšlės ir 
purvaš. Ir' kai jo prisirenka per daug, jis verčia stip
riausią užtvanką. Šiandien užtvanka išsiliejo ir nuplovė 
mus gaivia srove. Mes atsikvėpėm, kaip tos žuvys žemu
py, kurios buvo bepradedančios trokšti tirštame dumb
le. Mums jos taip reikėjo, tos šviežios srovės.

Uūda staiga sustojo ir pasisuko į mane.
— Tame šiltadaržyje, kur kadaise stovėjo dvaro 

palmės, padarysim lysves ir auginsim agurkus ir pami- 
doruš. Aš manau, kad trečią skyrių galima pradėti 
mokyti daržininkystės.

Žiūrėjau su nuostaba į Liudą ir man trūko žodžių, 
kuriais galėčiau jai pritarti.

— Ko taip žiūri? Juk pats kartą sakei, kad žmo
gaus vertė kainuojama jo nenaudingomis ir fantastiš
komis žiniomis.

Ji juokėsi ir jos žvilgsnyje aš išskaičiau savo atei
tį. Nutvėriau ją glėbin ir bučiavau stipriai, stipriai... 
Kojos skausmas buvo kažkur dingęs, ir aš nežinojau, 
ar kada iš vis ji turėjau.

Mudu stovėjome siaurame laukų take, o abiejuose 
šalitakiuose plaukė geltonos ražienos, kurios ilgais dry
žiais nubėgo ligi pat pilkos miško juostos. Paupio pel
kėje Sakų gandriukai plakė savo sparnais ir ruošėsi to
limai kelionei.

Vasara jau buvo praėjusi.

PABAIGA
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A. A. ZIGMUI BAKAIČIUI 
AMŽINYBĖN IŠKELIAVUS

VLADAS

Rugpjūčio 2 d. beatostogauda
mas Union Piere, pirmojo ir kar 
tu mirtino širdies smūgio ištik
tas mirė a. a. Zigmas Bakaitis, su 
kuriuo viename kieme ar po vie
nu stogu teko išgyventi 15 metų 
ir jį stebėti per gyvenimą žen
giantį visuomet tvirtu ir žvaliu 
žingsniu, visuomet optimistą, gi
liai besirūpinantį savo šeima, vai 
kų lietuviška ateitimi, labai sočia 
lų, turintį daugybę draugų, ne
perskiriamą lietuviškos bendruo
menės narį, lankiusį visus paren
gimus bei šventes, talkon atėju
sį daugeliui organizacijų, bet nie
kad nėjusį į estradų prožektorių 
šviesas.

Liepos 30 d. jam su svainiu 
kun. F. Gurecku atvykus iš atos
togų kelioms valandoms į Chica
gą, visą priešpietį praleidom besi 
šnekučiuodami. Jis buvo energi
jos pilnas, guvus kaip ir visada. 
Už poros dienų Union Piero va
sarotojai vakare pamatė su švie
somis atžaibuojantį ambulansą. 
Daugeliui buvo aišku, kad kaž
ką ištiko nelaimė. Kai po minu
tės kitos ambulansas išjungė ži- 
buojančias šviesas, kiekvienas su 
prato, kad šį kartą mirties varnai 
nusileido Union Piere. Su dide
liu skausmu buvo sutikta žinia, 
kad tąja mirties auka buvo visų 
taip mėgstamas draugiškasis 
Zigmas Bakaitis.

Su žmona dr. Ona Gureckai- 
te-Bakaitiene sugrįžęs iš paplūdi 
mio atsigulė, porą valandų nu- 
miegojo, atsikėlęs paprašė arba
tos, atsivertė skaityti jo labai mėg 
to gen. D. Eisenhowerio atsimi
nimus, ir staiga krito ant žmo
nos rankų. Sukrito amžinai. Per 
10 minučių atvažiavo paslaugu
sis dr. Valantiejus, iš paskos ir 
ambulansas. Bet daktaras tegalė
jo konstatuoti, kad jis jau nieko 
nebebūtų pagelbėjęs, nors ir bū
tų buvęs vietoje širdies smūgio 
akimirkoje.

Skaudžioji žinia bematant at
skrido į Chicagą, pranešdama 
studentei Daliai, kad ji jau nebe
turi mylimo tėvelio. Raudonasis 
Kryžius tą patį vakarą perdavė 
telegramą į Vietnamą, ten JAV 
armijos daliniuose tarnaujan
čiam sūnui vaist. Rimui, pasiekė 
brolį Simą Kanadoje, būrius gi
minių, draugų ir mases pažįsta
mų. Tą skaudų vakarą sėdėjau 
po vyšnia, kurią velionis pasodi
no prieš 7 metus, po ta pačia vy
šnia, po kuria su Zigmu esam 
prasėdėję šimtus vakarų, po ta 
pačia vyšnia, po kuria kalbėjo
mės tik prieš porą dienų, pilni 
optimizmo ir pakilios nuotaikos. 
Tą skaudų vakarą bandžiau meg 
zti rėmus tokiam staigiam ir nie
kad nelauktam nekrologui. Tą 
skaudų vakarą skausmas buvo 
toks didelis, kad joks sakinys ne- 
siklijavo. Tik iš tuščių namų, 
kur gailiai skausmą pergyveno 
mylimoji dukra, laukdama grįž
tančios mamytės ir tėvelio palai
kų, krito šviesų žiburiai į mirgan 
tį gėlių lysvėmis sodą, kurį bet
varkydamas a. a. Zigmas rasdavo 
ir poilsį ir malonumą.

ŽMOGUS GERAI PAŽINES 
LIETUVĄ

Z. Bakaitis gimė 1913 m. Jur
barke susipratusių lietuvių ama
tininkų šeimoje. Keturių brolių 
ir sesers tarpe buvo pats jau
niausias. Baigęs Jurbarko gimna-

PASMERKIAME...

(Atkelta iš 3 psl.)

čikai, biurokratai, prisidengę 
liaudimi, masėms, kaip ir Sta
linas siekia ne visuomeninių, 
bet savanaudiškų tikslų: valdy
ti ir naudotis valdžios teikiamo
mis pirmenybėmis. Sovietinis 
švietimas neatskiriamas nuo 
propagandos ir partinių prieta
rų, kuriuos pastebi ne tik gal
vojanti šviesuomenė.

kur pradžioje buvo braižytoju, o 
vėliau tikrintoju. Darbovietės va 
dovybė jį gerbė ir vertino.

Toks bendrais bruožais atrodo 
a. a. Zigmo Bakaičio portretas, 
kuris savo neilgą gyvenimą pa
šventė šeimai, Lietuvai ir lietu
viškajai bendruomenei, kad ji bū 
tų ir gyva ir gaji. Kur tik buvo 
prašoma aukų Lietuvos laisvini
mui, bažnyčioms, vienuolijoms, 
jaunimo organizacijoms — visur 
davė, kiek išgalėjo. Ypač rėmė 
Jaunimo centrą, Brighton Parko 
naujosios bažnyčios statybą.

LAIDOTUVIŲ APEIGOS
Velionis buvo pašarvotas J. E- 

vans koplyčioje. Karstas skendo 
gėlėse, o per abu vakarus pro ve
lionio karstą praėjo ilgos eilės 
žmonių, kad net neužteko kny
gos šermenų dalyvių parašams. 
Antradienio vakare su a. a. Zig
mu atsisveikino LB, Balfo, Liet. 
Dukterų dr-jos ir skautijos atsto 
vai, o trečiadienio, rugp. 7 d. ry
tą velionio karstą į šv. Kryžiaus 
lietuvių bažnyčią ir į šv. Kazi
miero kapines palydėjo apie 80 
automobilių procesija. Matėsi 
daug kunigų, giminių ir pažįsta
mų, atvykusių iš Kanados, Wa- 
shingtono, Clevelando ir kt. Va
žiuojant į bažnyčią paslaugusis 
ir lietuviškai giliai susipratęs lai 
dotuvių direkt. Jonas Evans su
stabdė procesiją prie tėvų Jėzui
tų koplyčios, kurioje a. a. Z. Ba
kaitis beveik kiekvieną sekmadie 
nį dalyvaudavo šv. Mišiose ir šei 
mos vainikas velionio šviesiam 
atminimui buvo padėtas prie Žu
vusiems už Lietuvos laisvę pa
minklo, kuris jo gyvenimui tei
kė tiek stiprybės ir dvasinės at
ramos.

Šv. Kryžiaus lietuvių parapijos 
bažnyčioje atgiedojus egzekvijas, 

i gedulingas šv. Mišias atnašavo 
i kun. A. Stašys, pasakydamas ir 
gražų pamokslą, o prie šoninių 
altorių — svainis kun. F. Gu- 
reckas ir kun. M. Kirkilas, arti
mas velionio šeimos draugas. Mi 
šių metu įspūdingai solo giesmes 
giedojo jaunosios kartos barito
nas Algis Grigas, vargonais paly 
dint muz. P. Armonui.

Šv. Kazimiero kapinėse kun. 
A. Stašiui atlikus paskutines ap
eigas ir visiems sugiedojus Vieš
paties angelą, a. a. Zigmo Bakai 
čio karstas kranu buvo nutrauk
tas prie duobės, jį palydint vi
siems laidotuvių dalyviams. Čia 
specialiai į laidotuves iš Cleve
lando atvykęs kun. B. Sugintas 
(velionis per keliokiką metų rė- 

. mė 3 kun. Suginto būrelius) dar 
kartą pašventino duobę, ant kar 
sto buvo pabertos gėlės iš velio
nies sodo, uždėta žemės iš Lie
tuvos ir taip cementinė dėžė su 
karstu ir palaikais nusileido į am 
žinos ramybės vietą, paliekant

BUTĖNAS

A. a. inž. Z. Bakaitis

j ziją įstojo į Karo mokyklą. Taip 
pat pasiruošė topografo specialy- 

j bei. Aspirantu baigęs Karo mokyk 
lą ir Topografiją, jis gražiausius 
gyvenimo metus praleido važinė 
damas po Lietuvą, ypač po at
gautą Vilniaus kraštą, ir ruošda
mas Lietuvos kariuomenei nau
jausius Lietuvos žemėlapius. Tie 
važinėjimai, draugavimas su žmo 
nėmis, ypač su ūkininkais Zigmo 
širdyje įžiebė neužgesinamą Lie 
tuvos meilę ir jo įsijungimą, kaip 
jis sakydavo, į vieną partiją — 
lietuvių partiją. Tą pasididžiavi
mą, kad jis yra tik lietuvių parti
jos narys, nuolatos ir nuolatos pa
brėždavo.

Pasitraukęs į Vokietiją, gyveno 
Muenchene ir buvo lietuvių pa
bėgėlių k-to narys bei sekr. Tik
rai daug laiko ir jėgų skyrė lie
tuviškai veiklai. Ypač daug pade 
davo lietuviams kariams, vis at
bėgantiems iš amerikiečių nelais 
vės ir prašantiems parūpinti pa
stogę bei legalizavimąsi. Zigmas 
nė vieno tokio neatstūmė ar ne
paliko neaprūpinto.

1951 m. su šeima atvyko į A- 
meriką ir apsigyveno Chicagoje: 
pradžioje Bridgeporte, vėliau sa
vo namuose Gage Parke. Pirmo
je eilėje jis rūpinosi savo augan
čiu jaunimu. Kai vaikai įstojo į 
lit. mokyklas, jis ten padėjo; kai 
skautai įsigijo Rako mišką, kur 
nebuvo jokio pastato, tik krūmai 
ir medžiai, Z. Bakaitis buvo pir
mųjų tėvų tarpe, kurie važinėda
vo į stovyklą ir ten pagelbėdavo 
vadovams. Kažin ar daugelis tė
vų yra taip vedžioję savo vaikus 
į įvairius'lietuviškus minėjimus, 
kaip kad darydavo Zigmas. Už 
parankių sūnų ir dukrą paėmęs, 
jis juos veždavosi į Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo minėji
mus ir kitas lietuviškas iškilmes, 
kurie anais laikais užtrukdavo po 
4-5 ar net daugiau vai. Chicagos 
aukšt. lit. mokyklos metraštį iki 
paskutinių metų kasmet užsaky
davo, ir ne po vieną, bet po ke
lis egz. Todėl su mylima žmo
nele galėjo nuoširdžiai džiaugtis, 
kad abu vaikai baigė aukšt. lit. 
mokyklą, kad jie išaugo susipra
tę lietuviai ir veiklūs jaunimo or
ganizacijų nariai, taisyklingai 
bei gražiai kalbą lietuviškai ir 
tikrai lietuviškai nusiteikę. Duk
ra Dalia dabar yra veikli M. A- 
teitininkų cv narė, taip pat dar
buojasi Liet. Studentų sąjungoje, 
o sūnus Rimas, baigęs universite
tą ir pašauktas į Vietnamą, ne- 
siožiavo, bet vyriškai atsakė: 
“Mane šaukia pareiga ir aš nuo 
pareigos negaliu atsisakyti.”

Atidavęs tėvišką duoklę savo 
šeimai, ją stengėsi atiduoti ir 
lietuviškajai bendruomenei, ne- 
lįsdamas betgi į estradų ir prožek 
torių šviesą. Artimiausia prie šir 
dies jam buvo šalpa. Kažin, ar 
kas iš vyrų (šalia kapeliono) y- 
ra paaukojęs tiek laiko ir jėgų ma 
žai kieno matomai, bet daug 
kam į pagalbą ateinančiai Lietu
vos Dukterų dr-jai. Z. Bakaitis vi
są laiką buvo vienas iš pačių pa
grindinių LDD talkininkų. Per 
kelerius metus Balfo rudeniniuo
se vajuose rinko aukas lietuvių 
šalpai Gage Parke, eidamas nuo 
durų iki durų. Nesvetimas buvo 
darbas ir LB. Dar taip neseniai 
kurį laiką buvo LB Gage Parko 
apyl. pirmininku. Ir visa tai jis 
atlikdavo po tiesioginio darbo 
United Conveyor braižykloje,

Teisininkams pagerbiant teisėją J. Zurj ir teisininką Ant. Sugintą 
Garbės prezidiumas1. Iš kairės: teisėjas J Zuris, Lietuvių advokatų 
dr-jos pirm. Paul Smith, “Draugo” red. kun. dr. I. Prunskis, Lietuvių 
teisininkų draugijos pirm. dr. P. Jokubka, adv. Antanas Sugintas’.

Z

LIETUVIŲ ŠAULIŲ ŠAUDYMO 
SPORTO VARŽYBOS

Šiemet yra Lietuvos * kovos i metais kreiptasi į Illinojaus vai 
metai, tai visi taurūs lietuviai stijos gubernatorių prašant lei 
stengiasi juos kaip galima iš- sti atgaivinti L. Š. S. Tremty, 
kilmingiau paminėti. Tad L.Š.S. Buvo gautas sutikimas ir char- 
T c. v. nutarė tais metais pa- teris. 1955 m. sausio 26 d. at- 
gyvinti ir išplėsti savo vieklą. sikūrė L. Š. S. Amerikoje ir 
Kolkas mes savo tarpe dar tu- Kanadoje. Šiuo metu yra 14
rime daug garbingų šaulių se- Į kuopų, o Kanadoje sudaryta | sjelojasi dėI Lietuvos laisvės, 
šių ir brolių, kurie yra laisvės i rinktinė. Linkiu sesėms ir broliams

sėkmingai ruoštis varžyboms.
____________________Iki pasimatymo Dainavoje!

gyvybes^ ir šlaksty- būdavo neprikl. Lietuvoje, bet j JOrŲ š. St. Bernatavičius, 
krauju šventą, lais- dėti pastangas nepriklau Šaulių s-gos sporto vadov

somybei atgauti, veikti sporti
nėje bei kultūrinėje veikloje.
L.š.S.T. c. v. atgaivinti pamėg
tą sporto šaką — šaudymo var
žybas nutarė. Jos įvyks Daina
vos stovykloje, rugp. 31 d. ir

kovų liudininkai ir kurie patys , Gyvendami metimuose kraš- 
laisvės kovose dalyvavo, auko- tuose, negalime atsiekti to, kas
darni savo 
darni savo 
vę mylinčią Lietuvos žemelę. 
Lietuvai laisvę ir nepriklauso
mybę atgaunant 1919 m. rugsė
jo 8 d. ir išaugo garbinga ir 
stipri Lietuvos Šaulių sąjunga. 
Tie garbingi Lietuvos sūnūs ir 
dukros nepasitenkino vien su 
ginklu rankoje budėti dėl Lietu 
vos laisvės, bet pradėjo dirbti 
ir visuomeninį darbą: organi
zavo chorus, sportą, statė kul
tūros centrus bei namus; kvies
dami jaunimą į savo eiles, skie 
pijo jiems tėvynės meilę. Rau
donasis tironas Visą mūsų triū
są paverčia niekais. Iškiliuosius 
mūsų vadus ir eilinius šaulius 
sukiša į kalėjimus, kitur ištre
mia Sibiran lėtai mirčiai. L.Š. s- 
gos nariams, nors ir išblašky
tiems po platųjį pasaulį, kilo 
mintis atgaivinti L.Š. s-gą, 1954

liūdesį ir gilų siausmą žmonos, 
sūnaus, dukters, brolio, giminių 
ir visų jį pažinojusių veiduose bei 
širdyse. O lietuvių išeivija nete
ko vieno ištikimųjų savo narių,1 
kuris buvo lietuvis pilna to žo- • 
džio prasme, niekur nelindęs į 
estradų prožektorių šviesą. Bet 
kad susipratusioji išeivija žino ir 
įvertina tyliųjų darbus bei nuo
pelnus, parodė a. a. Zigmo Ba
kaičio šermenys ir laidotuvės.

O rašąs šiuos žodžius liūdi ne
tekęs vieno ištikimiausių priete- j 1 
lių, kuriuos teko sutikti išeivijos 
keliuose.

SKIP'S Self Service 
LIOUOR STORE

5515 S. DAMEN AVE. ALL PHONES WA 5-8202

AUGUST - RŲGPIŪČIO 8. 9 ir 10 D. D. 

OOGNAC “NAPOLEON” V.R.Q.P. Fifth $0.98
BARBOSA’S 10 Year Imported 

PORTUGAL BRANDY Fifth $3.29

MONNET V.V.L. Imported 
COGNAC Fifth $4.29

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

RICCADONNA IMPORTED 
VERMOUTH, Dry or Svveet 30 oz. Bottle $“| .49

CANADIAN MIST Imported 
CANADIAN WHISKY Fifth $3.49

IMPORTED POLISH HONEY WINE Fifth $-J .89

GLENMORE ALENANDER, GRASSHOPPER 
or TEQUILA MARGARITA COCKTADL, Fifth $2-98

TUBORG IMPORTED DENMARK BEER
Case of 24—12 oz. T. A. Bottles Case $0.49

SOUTHERN COMFORT LIQUEUR
100 Proof Fifth $3.98

Chicago Savings and Loan Assn. 

6245 S0. VVESTE RN AVE. 

TEL GRovehilI 6-7575

rugsėjo 1 ir 2 dienomis. Tą. į- 
gyvendinti daug padeda Det
roito šauliai, kurie surado šau
dyklai vietą ir daug dirba jai 
paruošti; detroitiškės šaulės vi
siems atvykusiems paruoš mai-
stą. Tad kviečiame visus lietu- gyvenimą Knygos dydis 8’/2 x 11 
vius dalyvauti šventėje ir ste- ! conų. 153 pusi. Kaina $3.00 
bėti kaip šauliai vykdys savo Gaunama Drauge, 4545 W. 68rd 
varžybas. L.Š.S.T. c. v. yra nu . Chicago, Illinois 60629. 
pirkusi pereinamąją taurę, tai ‘ " lejdėją _
kuopai, kun sulinks daugiau- P» I
šia taškų; ir jeigu per tris me- J. L(^,n,^hJan’”49126
tus išlaikys, — liks kuopos nuo
savybė. Gauta dovanų dar de- mtnois *J^"1,idfąien5%U (Uksų.kBiD°" 
vynios trofėjos — asmeninės
dovanos, tiems, kurie surinks innmnmminnin......... imi................ ..
daugiausia taškų. Trofėjas do- .
vanojo ypatingai Chicagos apy
linkės lietuviams gerai žino
mas Cicero šv. Antano banko 
vedėjas Juozas F. Gribauskas.
Juozas yra Jūrų Šaulių “Klai
pėdos” kuopos Ciceroje garbės 
šaulys, savo kuopai vėliavą do
vanojo. Juozas F. Gribauskas 
gimęs šiame krašte lietuvis, tė
vų gimtojo krašto Lietuvos nė 
ra matęs, bet daug apie jį skai 
tęs; būdamas lietuvis patriotas

Šaulių s-gos sporto vadovas

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas.
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

TURTAS 90 MILIJONŲ

Chicago Savings
and Loan Association

John Pakel, fir., Presldent and 
Chairman of the Board

J

LAKŠTŲ TAUPYMO 
SĄSKAITOS

Chicago Savings Jums siūlo šešių mene
sių taupymo lakštus, už kuriuos pelny
site 5‘/<%. Lakštai išduodami tūkstan
tinėmis minimumas yra $8,000.00. Nuo
šimčiai mokami kas šeši mėnesiai nuo 
išdavimo datos. Lakštų sąskaitos yra 
apdraustos F.S.LI.C.

TAUPYMO KNYGUČIŲ 
SĄSKAITOS

Chicago Savings tebemoka už knygutėse 
žymimas santaupas aukščiausius nuo
šimčius, kokie kad yra leidžiami pagal 
Federalinės valdžios taisykles. Sudėti
niai nuošimčiai apskaičiuojami kiekvie
ną pusmetį.

DAUGIAU TAUPYSITE. 

DAUGIAU PELNYSITE.

IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIMIIHlllHlllinilllllll

Krepšinio Išvyka 
Australijon

Redegavo Jonas Šoliūnas. Daug 
nuotraukų. Knygoj yra daug me
džiagos apie Australijos 1 etuvhj

io<% _ •_»<»% — 80% Phctau mofcfisit 
ai. ono ugnies »r automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

S2O8% West »r»tii Street 
Chicago. lllinolH 

Tei. GA 4-8864 ir GB 8-4SS®

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
Ir kitus kraštus.

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

M O V I N G
ApdrauHtas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST 34th PLACE 
Telef. — FRontier 6-1882
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Venckų šeima.. • . ■ . Sėdi tėvai Jonas ir Bronė Stovi f iš kt ltn
Lamus. Romas, d, Danutė ,r inž. inz

ateitimi, gražiu auklėjimu ir 
kiek išgalės leido padėjo, mok
slino.

Atvykę į Bostoną, Venckai 
greitai įsijungė į lietuvišką vei
klą. Parėjęs iš darbo Jonas na
mo būdavo nuvargęs, bet dar

Los Angeles, Calif.
JAU VISA PAVYZDINGA
ŠEIMA CALIFORNIJOJE
Prieš 6 metus į Los Ange

les, Californiją, iš Bostono per 
sikėlė inž. Romas Venckus. Čia
atvykęs gavo gerą darbą savo ivakarais traukdavo į choro re- 
specialybėj. Po dvejų metų su Peticijas. Abu su žmona Brone 
losangeliete Giedre Karužaite 
sukūrė lietuvišką šeimą. Netru
kus po Romo į Los Angeles at 
vyko ir jo brolis ltn. inž. Lai
mis, drauge su bostoniške žmo 
na Aldona Bichnevičiūtė-Venc
kiene. šių metų pavasarį į Ca
liforniją atvyko jų sesuo Da
nutė Venskutė, prieš dvejus me 
tus baigusi Bostono universite
tą ir ten gavusi dantų gydyto
jos diplomą ir tuoj ištekėjusi 
už jauno tik ką baigusio dantų 
gydytojo mokslus Ronaldo Gie 
draičio..

Atvykusi atliko praktiką U- 
SC dantų klinikoje ir birželio 
mėn. pradžioje iš karto išlaikė

touvo Judrūs, talkinlnikaudavo
organizaci jom s.

Venckų vaikai Bostone baigė
lituanistines mokyklas. Nuo 
jaunystės dienų įsijungė į skau 
tų eiles; priklauso skautams a- 
kademizams ir kitoms lietuviš
koms organizacijoms. Be to, jie

MŪSŲ

Detroit, Mich.

KOL 0 N/J 0 S E
tinių šokių grupės pasirodymas 
UI taut. šokių šventėje Chica
goje. šokėjams, nuo pat grupėsTRUMPAI

- Mokytojų savaitė Dainavo- j teigimo, vadovauja J. Puo- 
yra labai nuoširdūs; yra baigę je įvyks rugpiūčio 18-25 dieno- ^ūnienė. Tenka betgi apgailes- 
Bostone aukštuosius mokslus: ! mis. Detroito LB apyl. valdyba tauti, kad ne visi kolonijos gy- 
trys sūnūs inžinieriai, o dukra kviečia mūsų kolonijos ir apylin vcnt°jai supranta tokio darnaus 
dantų daktarė. Visi geri katali-j kės mokytojus čia pat kaimynys-j v^ene^° reikšmę: pasitaiko tokių 
kai, ir lietuviai. Trys jau suku-; tėję — Dainavoje praplatinti sa žmonių, kurie užuot
rė lietuviškas šeimas.

Venckai, pardavę savo na
mus Bostone, drauge su sūnu
mi inž. Juozu, persikėlė gyven
ti į Los Angeles, Laikinai buvo 
sustoję pas gimines, Jadvygą 
ir Kazį Karužus. Vėliau įsikū
rė netoli nuo bet. šv. Kazimie
ro parapijos. Nesigaili palikę 
drėgną ir šaltą Bostoną, bet 
ilgisi savų ir nuoširdžių ten pa
liktų bičiukų, su kuriais drau
ge gyveno 19 metų.

Tėvai džiaugiasi savo vaikų 
pasiektu ankštuoju mokslu ir

būtų lietuviškos. Yra nemaža ir 
mišrių šeimų. Dauguma lietu
vių yra gražiai įsikūrę: turi sa
vo apartmentus .motelius, plo
vyklas ir kitas prekybas bei 
verslus. Daug lietuvių čia gy
vena kaip pensininkai, atvažia
vę iš kitų valstijų, ieškodami 

paraginę Į šiltesnio klimato, švelnios žie-
vo žinių lobyną. Mokytojų savai t jaunimą dėtis, juos ne tik ne-į mos ir sauso, tyro oro. 
tę ruošia JAV L.B švietimo tary
ba.

— Žurn. Vladas ir Lidija Min 
gėlai dviejų savaičių atostogas, 
praleido keliaudami po JAV ryti
nes valstijas ir buvo sustoję pas 
dukrą Liuciją ir žentą prof. dr.
Getter, Amherst (Mass.). VI. Mi 
ngėla būdamas Bostone su vietos

Viena__ Atsakydamas į Vie
nos arkivyskupo kardinolo Koe 
nig kvietimą, į Vieną, Austri
joje. pirmą kartą oficialiam vi
zitui atvyko Rumunijos orto
doksų patriarchas Justinijonas. 
Lankymosi tikslas yra užmeg
zti artimus santykius tarp ka
talikų Bažnyčios ir Rumunijos 
ortodoksu patriarchatų.

R60I0 PROGRAMA

nalistų S-gos skyriaus steigimo 
reikalus.

— Krikščionis gyvenime nau
jai leidžiamu veikalų seriją gali
ma užsiprenumeruoti spaudos 

sukurtomis lietuviškomis šei- kioske pas Vyt. Cižauską. Jau yra 
momis, trimis anūkais, paten- j išėję iš spaudos du pirmieji to- 
kinti pakeista vieta, gražia Los 1 ma>-
Angeles aplinkuma.

—Kazys Šešupė

Ar artėjame prie didžiojo žemes drebėjimo?

Toks k'ausimas buvo kelia-1 jimų. Be to yra daugebs kitų
mas vietos Santa Barbara, Ca
lif.. spaudoje ryšiumi su žemės 
dr<bėjimu, kuris prasidėjo bir 
želio 26 d. ir su pertraukomis 
tęsėsi iki liepos 4d. Buvo jau
giami keli sukritimai, birželio 
29 ir liepos 4 d. du iš stipres
niu, (kurie pagal dr. Charles 
Richter skalė siekė virš 5 punk 
tu. Instrumentai jų užregistra
vo net iki 200 kai kuriose vie
tose buvo jaučiamas net po ke 
liolika minučių tįsiantysis že-

dantų gydytojos egzaminus Ca mes drebėjimas, atžymėtina 
lifornijos valstijoje. Studijuoda vietovė Mesa — pats pajūrio 
ma Bostone pasižymėjo dide- pakraštys, kai ką labiausiai 
liais gabumais ir dėl to visą nervino. Nuostolių padaryta iki 
laiką turėjo stipendiją. Dabar 10-000 do». Tai tilk lengvai dūž- 
ji yra grįžusi į rytus, o nuo tančių daiktų kritimas iš len- 
1969 m. abu su vyru persikels tynų bei langų suskilimai. Pa
gyventi ir dirbti į Los Angeles. 
Danutė Bostone yra labai pa
sižymėjusi lietuvių skautų veik 
loję, buvo ilgametė lietuvių ra
dijo valandėlės pranešėja. Dr. 
R. Giedraitis kaip dantų gydy
tojas, dabar atlieka karinę prie 
volę. Jis turi kapitono laipsnį.

Džiugu girdėti, Ikad Los An
geles lietuvių kolonijoje atei
nančiais metais turėsime net 
du lietuvius dantų gydytojus. 
Sveikiname ir linkime sėkmės 
jų gyvenime.

Savo vaikų pėdomis nuėjo ir 
tėvai, Jonas ir Bronė Venckai, 
šį vidurvasarį persikeldami į 
Los Angeles. JoiJas Venckus 
yra baigęs Karo mokyklą, aspi 
rantu. Prieš II-jį pasaulinį ka
rą Venckus gyveno Varėnoje, 
Vabalninkuose, Seirijuose, kaip 
viešosios policijos valdininkas; 
žmona Bronė mokytojavo. Gi
mė jų trys vaikai: Romas, Lai 
mis Varėnoj, o dukra Danutė 
V abalninlkuose.

1949 metais atvyko į Ameri
ką ir apsigyveno Bostone. Abu 
du dirbo sunkų fizinį darbą, o 
vaikus leido į mokslą..

Abudu tėvai rūpinosi vaikų

DETROIT, MICH. 

SKELBIMAI

PETRAS PUTRIUS
Dažo — Dekoravimas — Taiso 

Kambarius — Verandas — Garažus. 
Įdeda -'‘Plaster Board". Visu rūSii;

grindų ir šienu plyteles.
12737 Grandmont Rd., Detroit 27,

Michigan — Tel. VE 8-4064

statai negriuvo, aukų nFėra. 
Birželio 29 d. smūgis buvo

lyg sukaktuvinis. 1925 m. to 
pat mėnesio tą pačią dieną įvy
ko žemės drebėjimas, kuris nu
sinešė keletą auk1? ir išgriovė 
nemaža pastatų, šie sudrėbėji- 
mai 1925 m. drebėjimui buvo 
tuo skirtingi, kad tada pats pir 
masis smūgis buvo stipriau
sias, po jo silpnesni iki galuti
no apsiraminimo. O šių dienų 
birželio 26 d. pajutome silp
nus sukrėtimus, o jau į trečią 
dieną (birželio 2 9d.) prasidė
jus mažesniems 12 ival. 5 min. 
pradėjo siūbuoti namu sien°s. 
lentynose čiužinėti indai. Po to 
maždaug kiekvieną dieną buvo 
jaučiami mažesni sukrėtimai, o 
•iepos 4 d. prasidėjo mažesniais 
ir lyg nuo įsismaginimo paju
tome dar didesnį smūgį, negu 
birželio 29 d. Iš tų reiškinių ki
lo klausimas, ar artėjame prie 
katastrofiško smūgio,

Geologai didžiausį dėmesį 
kreipia į San Andreas Fault 
tai vietovė, kuri tęsiasi nuo 
San Francisco iki Mėksikos pa 
sienio. Tai yra lyg pakraščio 
atplyšimas nuo žemyno, tas ply
šys yra įvairaus plorio ir gylio. 
Dr. Richter teigimu, jei visa ta 
sritis sujudėtų, gali būti vie-

suplyšimų, kurie atžymėti tame 
pačiame brėžinyje.

Santa Barbara, viena iš 
opiausių vietų pagal Richer pa
reiškimą, nes pasižymi tų ply
šių (randu) gausumu.

Pereitu metų rugsėjo mėn. 
apie 400 geologų buvo susirin
kę Palo Alto, Calif., konferen
cijai. Jie didžiausį dėmesį krei
pė į San Andreas Falt, Ant mi
nimo plyšio yra išstatyti instru 
mentai. kurie seka jo kitimą, 
suskilimo plotmėje jaučiamos 
magnetinės bangos. Tų bangų 
kitimas turįs kažką bendro su 
žemss drebėjimu ir einama prie 
to, kad pagal šias bangas bus 
galima nustatyti artėjantį že
mės drėbėjimą.

Ką matome žemės paviršiuje 
ir ką pateiks geologai, tas yra 
suprantama, bet dauge1 is, ku
rie viso to patys nepajaučia, 
įvairiai įsivaizduoja. Trumpai 
pasakius, mažai kas tuo baimi
nasi. Sukelia nerimą, bet jis 
trumpas ir greit pamirštamas.

Šie suvirpėjimai, lyg laiko 
paįvairinimas ir kasdieninės te 
mos pakeitimas. Daug didesnę 
baimę jausdavau vaikystėj, kai 
perkūno griausmas ir žaibų 
plykščiojimas nušviesdavo nak 
tris tamsą. Žemės drebėjimas 
yra trumpi momentai, pirmas 
sukrėtimas tave stebina, kad ji 
yra gyva ir galinga. Prie t° 
pripranti ir atrodo, kad taip tu
ri būti. Pati vietos spauda pa
reiškė, kad žemei motinėlei pa- 
niežėjo nugarą ir ji pasikasė, o 
man atrodė, kad ji pavargo 
vienoje padėtyje, tai pasijudi
no. Daugiausia pergyvena tie, 
kurie pirmą kartą su tuo susi
duria.

M°s žinome, kad kinta žemės 
paviršius- kaip nustatyta, kad 
šie smūgiai buvo tarpe (Santa 
Barbaros ir jos salų Paeifike. 
Kai savo bendradarbiui Broniui 
Rožinskui prasitariau, kad nuo 
žemės sukrėtimų padidės že-

nas iš didžiausių žemes drėbė- mės, jis, kaip jūrininkas, prieš

ni

LIETUVIŠKŲ MELIODIJŲ 
RADIJO VALANDA

iririliina kiekv. šeštadieni
p. p. Iš Detroito stoties IVJI-K — 
1400 kil. — AM.

PranešSjai: PATRICIA BANDŽA 
lr AI,GIS ZAPARACKAS.

VedSjss — RALPH VALATKA. 

15756 Lesure, Detroit, Mich. 48227
tel. 273-2224

Balys Čiurlionis, Piet. Californijos Liet. Tarybos pirmininkas 1965 m. 
Lietuvos nepr. šventes minėjime. Dešinėje žmona Birutė. Kalba buv. 
JAV pasiuntinys Lietuvai dr. Owen C. J. Norem, Timeless Lithuania 
knygos autorius. Nuotr. L. Kanto

ragina, bet dar atkalbinėja. Mat 
mūsuose yra ir tokių Uetuvių, 
kurie nemato žalos būti sumal
tiems nutautinimo malūne. Tuo 
tarpu dedasi ir priešingi reiški
niai: kai kurie svetimtaučiai lie 
tuvių bičiuliai, įvertindami gra
žias mūsų pastangas ir tautinių 
šokių grupės pastangas, mielai

spaudos žmonėmis aptarė L. Žur-; leidžia savo jaunimą į mūsų

—Žengs prie altoriaus ir su
kurs lietuvišką šeimą Viktorija 
Ratnikaitė ir Anatolijus Viskan
tas; rugpiūčio 31 d. Šv. Antano 
bažnyčioje jų moterystę palai
mins kun. D. Lengvinas.

—Kandidatės į Miss Lithua
nia rinkimai Detroite nebus vyk
domi. (sin)

DETROITO SAULIAI 
SPORTUOJA

Saulių šaudymo sporto mėgėjų 
rungtynės dėl pereinamos taurės, 
šaulio Vlado Selenio, įvyks šau
lių Kodačių vasarvietėje, 1968 m. 
rugpiūčio m. 18 d. 12 vai.

Geriausiai sušaudę 4 šauliai 
sudarys ekipą rungtis dėl LSST 
centro valdybos pereinamos tau
rės. Rungtynės bus Dainavos sto 
vykioje, 1968 m. rugpiūčio mėn. 
31 d. ir rugsėjo m. 1-2 d. 1967 
m. š. V. Selenio pereinamąją 
taurę iškovojo inž. K. Kodatis. 
Po šaudymo, lengvus užkandžius 
norintieji galės gauti vietoje.

šaulys
— Detroito Lituanistinė mo

kykla mokslo metus pradeda 
rugsėjo 7 d. Mokiniai registruo
jami Neringoje, 1910—25 Str., 
telef. 825-9754.

Grand Rapids, Mich.
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS 

RŪPESČIAI
Vienas iš ryškiausiųjų mūsų 

kolonijos įvykių buvo mūsų tau-

tarpą.
Tikrai gražus atvejis buvo, 

kada viena nelietuvaitė šokėja 
buvo paklausta, kaip jai patiko 
šioji šventė. Ji atsakė, esą gai
la buvę, kad nesupratusi lietu
viškai: sunkiau suprasti vado
vių paaiškinimų bei nurodymų, 
tačiau, jei aplinkybės leis su 
malonumu mokysis mūsų tau
tinių šokių ir vykstanti į pana
šią šventę ir kitą kartą. O kur 
mūsų jaunimas, kur mūsų tė
vų (nauj akūrių) pastangos ?!

IŠKYLA Į GAMTĄ
Didelė dalis mūsų kolonijos 

lietuvių suruošė iškylą į gamtą 
ponų Malakauskų vasarvietę 
dvejopu tikslu: pabuvoti tyra
me ore, pagerbti mielą Dominin 
ką Malakauską jo vardinių pro
ga. šeimininkėms sutvarkius 
vaišes ir papuošus gyvomis gė
lėmis stalus, rinkosi svečiai. V. 
Matulis paprašė susirinkusius 
sudainuoti mielam Domininkui 
ilgiausių metų. Pasibaigus vai
šėms, suaugusieji išėjo paežerėn 
besidabndami šios dienos įspū
džiais ir aptardami bėgamuo
sius įvykius. Tarpe svečių buvo 
mielas kun. J. Žvirblis, čikagiš- 
kiai p. p. Br. iMacianskas, Bū
ga, kurie atostogavo p. p. Sta
siūnų ūkyje — kaimynystėje.

Gr. V.

Hartford, Conn.
APYLINKĖS TALKA SEIMO 

RENGĖJAMS
L. B. Hartfordo apygarda 

ėmėsi konkrečių žygių PLB 
Seimo rengėjams padėti. Aštuo
nių apylinkių atstovai, ir šiaip 
visuomenė, buvo pakviesti į pa
sitarimą Hartforde, rugpiūčio 
10 dieną. Iš New Yorko atvykę 
Seimo rengimo komiteto na
riai, A. Vakselis, A. Reventas,

Phoenbcas žinomas ir šiltu 
klimatu. Vasaros metu šiluma 
truputį pavargina. Tačiau be
veik visi butai yra vasarą apšal- 
domi. Užtat daugelis žmonių 
važiuoja į Phoenixą, ieškodami 
sveikatos, ypač kas kenčia nuo 
astmos, artraičio ar reumatiz
mo. Ne vienas čia pasijunta kaip 
naujas žmogus. Skaudą sąna
riai palengva atsileidžia, kvė
pavimas sunormalėja. Žmonės 
pasijunta pajėgūs judėti, vaikš 
čioti. Tuoj atgimsta noras gy
venti ir gyvenimu džiaugtis.

(Av.)

•enmtiHii i.i u. ų lt.‘Il.i JTo- 
<ram« Naujoj Anglinj iš stoties 
rijYV 1360 laingos veikia sek- 
'nanieniuie rnu 1 •(> < Iki 1:30 vai. 
Po pietų Perduodama vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai muzika dainos ir M«g- 
ilutėh pasaka Programą /ėda — 
Steponas J. Minkus Biznio reika
lai, kreiptis j: Baltic Florists — 

i ;ėl|ų bei dovani; krautuvė. 502 K.
■ ftroaduay, So. Boston Mass. Tel. 
I AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir

lienruAti* ‘Drangas"

5 metus savu, 43 pėdų ilgio lai
vu, perplaukęs Atlantą, prita
rė, kad nuo smūgių okeane ga
li iškilti nauja teritorija — nie J- Rūtenis ir A. Spėrauskas pa- 
keno žemė. —R. Galiūnas darė smulkius pranešimus apie 

komiteto vykdomus darbus ir
PAGERBTA A. KYBARTIENĖ

Aleksandra ir Anzelmas Ky
bartai ir jų sūnus Edmundas 
su šeima prieš trejetą metų iš 
Chicagos nusikėlė į Santa Moni- 
ca, Calif. Per tą laiką pas juos 
yra viešėję daugybė giminių, 
draugų ir pažįstamų iš Chicagos 
ir kitur.

Aleksandra Kybartienė, atva
žiavusi pasižiūrėti UI tautinių 
šokių šventės, šią vasarą nutarė 
paatostogauti “senojoje tėviš
kėje", apsistojusi pas seserį 
Eitmanienę. Viešnios iš Kali
fornijos pagerbti jos vardinių 
proga susirinko gausus būrys 
jos giminių ir gerbėjų. Be šei- 
mininlkų Eitmanų, dalyvavo 
Damauskai, Deksniai, Garmie
nė, Masilioniai, Okolevičius, 
Serapinai, dr. Starkai, Statke- 
vičienė ir k. I. įSerapinas pasakė 
ta proga gražų sveikinimo žodį, 
įvertindamas solenizantės asme
nį. Varduvininkei buvo įteikta 
gėlių ir dovanų. Pokalbiuose prie 
stalo prisiminti ir kiti Kybartai, 
kurie čiai vasarai neteko žmo
nos, motinos ir senelės.

Neapsėjo ir be ginčų. Kab- 
fomietė gyrė savo miestą, o či
kagiečiai — savo. Ji kvietė mus 
važiuoti atostogų (žiemą) į San
ta Monica, o mes — neužmirš
ti Chicagos (vasarą). P. R.

atsakinėjo į klausimus. Į susi
rinkimą atvykęs prof. Vytautas 
Marijošius padarė labai įdomų 
numatomo simfoninio koncerto 
meninį įvertinimą.

Susirinkimas praėjo draugiš
koje ir darbingoje nuotaikoje. 
Bendras įspūdis, kad Hartfor
do apygarda ir jos veikbos apy- 
bnkės apsisprendė entuziastin
gai talkininkauti Seimo rengė
jams. Susirinkusių buvo iškel
tas klausimas, kad spauda per 
santūriai informuoja visuomenę 
apie busimąjį seimą, nors tas 
įvykis yra pirmaeilės istorinės 
reikšmės. Kritikos taip pat su
laukė ir PLB valdybos ir JAV 
LB tarybos nutarimai, išelimi- 
nuojantieji iš seimo atstovavi
mo LB apygardų pirmininkus, 
kurie daug daugiau žino apie 
bendruomenės narių nuotaikas 
ir pageidavimus .nekaip nerink
tieji Centro valdybos nariai, 
arba toliau nuo apylinkių gyve
nimo stovį Tarybos nariai. 
Daug reališkiau susitvarkė Ka
nados LB, kuri į seimą atsto
vais siunčia visus savo apylin
kių pirmininkus. V. Blč.

Phoenix, Arizona
PHOENEKO LIETUVIAI
Pboenix mieste yra per 100 

bet. šeimų. Ne visas jas bega
lima atpažinti iš pavardžių, kad1

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau Už patarnavimą vietoj $3 
>iž dirbtuvės darbą $10 00 ir dalys 

Pas triraukite apie naujas

J. MIGLINAS
»549 W 69 St. n ank PR fil OBJ*

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI
30% Iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
dalimis ir Išmoketinal. 
SOUTHYVEST. FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern, Tel. OR 6-4421

Lituanistinių mokyklų dėmesiui 

DR. V. SRUOGIENĖS

“Lietuvos istorija”,
tai vienintėlis pilnas Lietuvos isto
rijos vadovėlis ir lituanistinių mo
kyklų visoms klasėms ir tėvams, 
norintiems vaikus supažindinti su 
Lietuvos praeitim namuose. Knygoj 
mūsų krašto praeitis parodoma 
nuo žiliausios senovės iki mūsų 
dienų. Pasakojimas lengvas, įdo
mus ir metodingas, iliustruotas ir 
istoriniais paveikslais, ir istorinių 
dokumentų ištraukomis. Daug že
mėlapių, uždavinių sąsiuvinis. Kny
ga atspausta gerame popieriuje, 
kietuose viršeliuose, virš 400 psl., 
kaina $6.00, gaunama

DRAUGAS 
4545 VVest 63rd Street,

Chicago, Illinois 60629

PAS H. SEIGAN JAU VASARA!
Apsirūpinkite geriausių firmų rūbais, kol yra didelis pasi

rinkimas, kaip Groshire, Botony “500”, Phoenix ir kitų. Lengvi 

tropikiniai kostiumai, kelnės ir Išeiginiai marškiniai ir kt.

Čia atvykę tėvas ir sūnus ras visa 
kas tik reikalinga jų apsirengimui. Visi 
tarnautojai kalba lietuviškai ir jums ma
loniai patarnaus. *

Tik ką gauta iš ITALIJOS kostiumų, 
marškinių ir kt aprangos.

Pirkę kostiumą, švarką ar kelnes, jūs 
būsite patenkinti, nes mūsų siuvėjai čia 
pat vietoje jums primieruos ir pritaikins 
ir nieko už pritaikymą nereikės mokėti.

Visos berniukų aprangos gaunamos, 

įskaitant stambius (husky).

ATVYKITE TUOJAU PAT. KAD GALĖ
TUMĖTE Iš KO DAUGIAU PASIRINKT.SEIGAN'S

VYRŲ IR BERNIUKŲ KRAUTUVĖ 
4640 South Ashland Avenue

TEL. — Y Arda 7-1272

Atidarą vakarais: pirmad., ketvirtad., o kitomis dienomis iki 6-tos 
vai. vakaro. Liepos ir rugp. mėn. sekmadieniais uždaryta.

ŪKIO PRODUKTAI
Įvairūs vaisiai ir daržovės tiesiai iš farmų

Extra dideli kiaušiniai................. 3 tuzinai $1.69
Dideli kiaušiniai ........................  3 tuzinai $1.53
Vid. dydžio kiaušiniai ................. 3 tuznai $1.35
NAMUOSE AUGINTI POMIDORIAI .... svaras 19 ct.
Vyšnios........................................... svaras 49 ct.
PIRMIEJI MICHIGAN PERSIKAI

ir vynuogės be sekly ............. svaras 12 ct.
Slyvos ir Nektarinės........................ svaras 29 ct.
Dideli grapefruit’ai ............................ 4 už 50 ct.
Sultingos citrinos............................  I štuka 4 ct.
Apelsinai be sekly ..................... 3 tuzinai 89 ct.
šviežus, saldūs kukurūzai.........  I tuzinas 49 ct.
Naujos raudonos ar baltos bulvės .10 svary 79 ct.

EGG STORE 1924 West 59th Str.
Tel. PRospeet 6*5347

\tdara, nno 8 v. r. iki 6 v. vak.



6 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1968 m. rugpiūčio 15 d.

Iš rasinių riaušių Miami, Floridoje. Matome sugriautą krautuvę. 300 
gvardiečių buvo pašaukti riaušininkams nuraminti.

IEŠKO NUOMOTI

Du suaugę ir dirbantys asmenys 
ieško 4 ar 5 kamb buto Brighton 
pko. apyl. Siūlyti tel. WA 5-2271

MISCELLANEOUS

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybės, 

automobiliu, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios iSsi- 
■nokčjimo sąly
gos.

J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233
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M O V I N G
ftERftNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W 671 h Plaoe VVA 5-8068 
iiHiiniiiiHHiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitint

VOMO.l t M FOR RENT

BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Nelaukit — užsiregistruokit dabar!
Aptarnauja pietvakarinę dali 7 me
tus. Savininkai kreipkitės dėl patar- 
navimo nemokamai.
Best Agency, 2025 W. 63, PR 8-0032

IŠNUOM. kambarys su visais pa
togumais. Atskiras įėjimas, air 
cond'tioning. RE 7-5l68.

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

REAL ESTATE

CLASSIFIED GUIDE
HELP WANTED — MOTERYS

Reikalinga moteris pardavinėti le
dus, hot dogs, hamburgers. Va
landos nuo 6 iki 11 vai. vakaro. 
Tastee Freeze, 2535 W. 69th Str., 
telef. HEmlock 4-8399.

HELP WANTED VYRAI

“TAUPOS DKŠIMTMETIlS”
“Taupa” teikia savo patarna- 

tė savo dešimtiem metų gyva
vimo jubiliejų. Tai — maisto 
produktų, delikatesų gaminių 
bei minkštų gėrimų krautuvė, 
įsikūrusi Marąuette parko apy 
linkės pavėsyje, 2819 W. 71 st 
Str. Chicagoje.

Kas tik praleidžia laiką tame 
parke, sportuodamas ar poil
siaudamas, jaunimas ar seni
mas — užsuka į “Taupą” atsi
gaivinti šaltais gėrimais ir pa
ragauti įvairių skanėstų: vieto
je pagamintų ar importuotų.

“Taupa teikia saivo patarna
vimą visai apylinkei nuo pat ry
to iki vėlaus vakaro per ištisą 
savaitę, sutaupydamas daug lai 
ko vartotojams ir užtikrina 
prekybai sėkmingą ateitį.

“Taupos” savininkai yra Bro
nė ir Pranas Pakštai. Jiems tal
kininkauja žentas ir duktė — 
Petras ir Ilona Dapkai.

Linkime “Taupai” sėkmingai 
sulaukti kito dešimtmečio.

M. K.

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadiento 10 iki 11 vai. ryto. šešta 
dieniais Ir sekmadieniais nuo 8:80 Ik' 
9:30 vai ryto Vakarais pirmadie 
niais 7 vai vakaro

715# South Maplevvood Avenue 
Chicago. Illinois 606200 

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

Telef. HEmlock 4-2413

Heating Contractor
Įrengiu naujus tr perstatau se 
nūs visų rOSIų namo apStldymo 
pečius lr air conditioning i 
naujus tr senus namus Stogų 
rinas (gutters), vandens Šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste tr užmiesčiuose. 
Darbas atitekamas greitai lr są
žiningai Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. IVestern. Chicago 0, III. 

Telefonas VT 7-3447.

CONTRACTORS

CONSTRUCTION CO.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlHlllllllllllllllllUIIIIIIII

Juzės Oaužvardienės

REAL ESTATE

PIRKITE KAI PIGU!
Didelis gražus 5 kamb., 10 metų 

indras. 2 auto. garažas. alumin. 
langai, įrengtas rūsys, arti Pulaski. 
125,950.

Našlė parduoda švarų 4)4 kamb. 
mūr. Naujas gazu šildymas, 2 auto 
garažas. Apie 69 h- Talman. $1 4,950.

K kanib. med. apkaltas 2 aukštų 
namas. Marų. pke. $13,800.

8 apartmentų mūras. Apie $13,500 
pajamų Brangi vieta, naujas namas, 
pigi kaina. $87,700.

Gražus 1 )4 aukšto, 2-jų butų, apie 
20 metų mūras. 5 ir 4 kamb. Platus 
botas. 2 auto garažas. Marųuette pk. 
$28,450.

5)4 kamb., 12 m. mūr. arti Na
bisco, centr. oro vėsinlm., įrengt rū
sys, garaž. $27.500.

Nauj. 0 butų mūr., arti Ford City, 
$11.000 pajamų, $82.500.

Geras med. apkaltas, 2 but., 2 šild., 
garaž., arti mūsų. $16.300.

Med., 3 but., labai platus sklvp.. 
garaž., atskiti šild,. Maru. parke 
$19.700.

Apart. mūr. apie $9.000 pajamų ir 
kiti priedai. Marų. pk. platus sklyp., 
garaž. $59.500.

Apartin. mūras, 20 but. supila 
apie $27.000 pajamų. Vertingas ir 
gražus objektas Marą. pk. $195.000. j

3 butai Marąuette pke. Gazo šil
dymas, ceramic vonios daug prie- I 
lų. Garažas. $28,500.

Modernūs du butai po 6 kamba
rius Marą. Parke. gazo šildymas, 
karpetai. garažas. $31,800.

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

HELP W .ANTED — VYRAI

EXPER’D SHIPPING CLERK
Exper. helpful but not necessary 
Good potential for Right man

Call Ray Shore CH 3-1090
An Equal opportunity employer

MOLD DESIGNER
A chance to ūse your head and 
ingenuity. All designing will be 
class “A” high produetion injectlon 
plast :c molds.

Write, Call Or Wlre 
(213) 767-4726

R & G SLOANE MFG DIV. 
The Susųuehanna Corp.

7606 No. Clybourn 
Sun Valley, California 91352
An Eąual opportunity employer

EXCELLENT OPPORTUNITY
.... Immediate Opening

PRESSMAN
SVork minutes from idėal fishing 
and hunting area. Poldlng carto-n 
manufacturer needs prlnting and 
eutting preasman. Permanant year 
a round empioyment. I.ess than 
Journeyman ąualifications oonsidered 
All company benefits. Call Personnel 
Mgr., Joe Diaz: A. C. 612-332-8411.

B. F. Nelson Mfg. Co.
401 Main Street N. E. 

Minneapolis, Minnesota 55418

HELP ITANTED — VYRAI

EXCELLENT OPPORTUNITY 
Immediate Opening

RATE CLERK
Mušt Know Eastern Central, Central 

States And Middle West Tariffs 
Permanent Posltlon

Phone Mr Wright For App’t 
6 6 6 - 5 266

V = O i= REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAlIB

J 2457 VVest 69th Street J Te l. HE 4 - 7482

STATOME NAUJUS NAMUS 
ir

Atliekame įvairina pataii ymus
Petrauskas Builders, Ine. 

Tel. 585-5285

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPES

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

Puiki dovana lietuvėms Ir nelie- 
tuvėma

Kaina — $2.50
Illinois Suite gyventojai prie katro* 

turi pridėti 5% taksu.
Užsakymus siųsti:

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, IU. 60B29
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NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Ineome Tax
Notariatas — Vertimai 

Apdraudę Agentūra 

BELL REALTY
J BACEVIC.US 

6455 S. Kedzie Avė. - PR 8-2233

7 kamb. bungaloiv, centrai, gazu 
šildymas, 30 p. sklypas. 57 ir Maple 
wood.

S butai ir krautuves patalpa. $350
pajamų per mėn. 51 ir Kedzie.

3 miegamųjų mūr. bungaloiv, 4
metų. Brighton p-ke.

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43 St CL 4-2390

Sav. parduoda 2-jų butų po 6 kb. 
mūr. arti 64 ir Artesian. Dideli 
kamb. Plytelių virtuvė ir vonia. 
Gazu karštu vand. apšild., 2 maš. 
garažas. Alumin. langai. Šaldyt., 
pečiai ir kt. priedai. $32,000 ar pa
siūlymas. PR 6-2723.
Apyl. 63 ir Central parduodamas 
6 kamb. mūr. namas. Plytelių 
virtuvė, 3 mieg., valgomasis arba 
ketvirtas mieg. k. 2 plytelių vo
nios. 10 rūbinių, pilnas rūsys. Ga
zu apšild. DidelS kiemas, patio ir 
atskiras sandėliukas. Savininkas. 
Susitarimui skambinti FO 7-4186.
Pard. 2 butų po 5 kamb. ir vieno 
buto — 4 kamb. pastogėje, med. 
namas Brighton pk. 2 auto garaž. 
Apšild, veranda. Apie $20,000. Tuoj 
galima užimti. Tel, LA 3-2346.

Arti Šv. Ritos bažn. 2-jų butų po 
5 k. mūr. namas. Uždari porčiai. 2 
maš. mūr. garažas.

Telef. — 499-0652

4 ......... ................................. >
Kam reikia sudaužytą auto ištiesinti ar nuda

žyti — kreipkitės į H A L L. Jis greit ir gerai pa
daro. Įsitikinkite.

Kam reikia pataisyti automatinę transmisiją, 
kalbėkite su ALGIMANTU STANEVIČIUM.

Mūsų garažas praturtėjo prityrusiais mechanikais, todėl ir 
drįstame pasiskelbti. Reikalui esant duodame kitą mašiną.

PAŽANGA, 2637 W. 47th St., Tel. LA 3-9663

REAL ESTATF - INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS
A. & L. INSURANCE AGENCY 

AND REALTY
A. LAURAITIS

4645 So. Ashland Avė., LA 3-8775 
(Currency Exchange patalpose) 

Sąžiningas patarnavimas

SKELBKITES “DRAUGE”.

DRAUGE“ GAUNAMI LEIDINIAI
MARLBOROUGH’S LITHUANIAN SELF-TAUGHT, by M. Va- 

riakr.jytė-Inkenienė, Išleido Lithuanian Catholic Press Society, 
Chicago 29. III. Antras leidimas. Knyga, padedanti pačiam iš
mokti lietuviškai. Chicago, 1958 m. 144 psl. .......... $1.25

JAUNAS AKORDEONISTAS, Povilas Cetkauskas. Pradinės 
akordeonistams žinios ir daugelis melodijų su gaidomis. Išleido 
J. Karvelis, Chicago, 1958 m. 112 psl................................... $3.00

VALANDOS IR AMŽIAI, religiniai pasakojimai ir legendos, 
Aloyzas Baronas. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 1958 m. 
Aplankas dail. Algirdo Kurausko. 99 psl........................... $1.00

SV. PIJUS X, redagavo kun. Jonas Petrėnas. Išleido Ateitis, 
1958 m. 255 psl......................................................................... $3.00

ame,r .RK ŽODĮ, pamoksliukai sekmadieniams ir privalomosioms 
šventėms, Prel. Dr. Feliksas Bartkus. Viršeliai dail. T. Va
liaus. Išleido Immaculata Press, Putnam, Conn., 1957 metais, 
150 psl.......................................................................................... $2.00

SAUJA DERLIAUS, skaitymai augantiemt ir suaugusiems, pa
ruošė K. Barėnas. Nidos Knygos Klubo leidinys Nr. 20-21, 
1957 m. 558 psl............................................................................ $3.00

MOTINA, Juozas Prunskis, dail. Vladas Vijeikis. Išleido Tėviš
kėlė, 1958 m. Didelio formato gausiai iliustruotas leidinys apie 
motinas. 48 psl............................................................................  $2.50

GINTARO KRANTAS, Petras Babickas, dail. Vlafdas Vijeikis. 
Išleido Tėviškėle, 1958 m. Trečias papildytas leidimas. Dide
lio formato iliustruotas leidinys apie Lietuvos pajūri. 96 
puslapiai .............................................................................. $4.00

Illinois State gyventojai prie kainos turi pridėti 5% taksų.
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W A N T E D
TOOL & DBE 

MAKERS
TOP WAGES — EKCELLENT 

COMPANY BENEFITS

BRUMMER SEAL DIVISION
BORG-WARNER CORP.
1320 McKinley Avenne 

Chicago Heights, Illinois 60411
An Eąual opportunity employer

CYLINDRICAL
GRINDER

VVANTED
Experienced man capable of mak- 
ing own set-ups on large O. D. 
and I.D. work.

BONELL MFG. OOMPANY 
13521 So. Halsted, Riverdale, III.

468-9133 — 849-1770

NEEDED AT ONCE

SCREW MACHINE 
OPERATOR

Mušt be experienced on Brown & 
Sharpe. Steady work.

CALL WAYNE

PRESTO CORPORATION
2601 N. PULASKI ROAD 

TEL. — EV 4-6505

ORDER P I C K E R š 
STOCKMEN 

PAINT FILLERS 
AND PACKERS

Steady empioyment. Paid hofidays 
Paid vacatlons Health and life in- 
surance. Excellent opportiinity. 
We will train.
1330 S. Kilbourn Avė., Chicago. UI.

Phone 762-7000 — Ext. 241 
Apply between 8:30 A M.-4 P.M.

A n Rąunl opnortunlty employer
Exeellent Opportunity 
Immediate Opening

Laboratory Technician
ASCP OR MT 

Good salary. fringe benefits 
Pleasant work'ng conditions. 
Permanent positions Apply:

Administrator
WABASH

MEMORIAI. HOSPITAL 
Decatur, Illinois 62525

An Eąual opportunity employer

SHIPPING CLERK
Experienced — Days

ELECTRO METAL PRODUCTS 
8047 No. Monticello

1 S K O K I E , ILLINOIS

WAREHOUSE ASSISTANT
Management Potential 

Experience Wholesale or Retail 
Carpets, Tile, Floor Covering 
desirable but not essential. Ex- 
cellent vvorking conditions with 
leading manufacturer d’stributors. 
Once in a lifetime opportunity for 
sincere, reliable, serious, accurate 
man with good record.

APPLY MR. PEETERS

TILEMASTER CORP.
4400 No. Harlem Tel. 456-7000

,EXPERIENCED SOBER AND 
RELIABLE JA NITO R

Mon., Sat. and Sunday nights, 
Tues. and Wed. day shift 

Mušt speak & ivrite English. See: 
Chuck Rush, 215 E. Chicago Avė.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil

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

k>ooooooo<>oc<>chxxk>oo<xx)<x><>ooooo<k>o<x>ocooo{>oooooooo<x><

EXCELLENT OPENINGS FOR 

ENGINEERS
PROGRAMMERS 

SYSTEM ANALYSTS O
PERMANENT POSITIONS 

TOP WAGES AND FRINGE BENEFITS

RUSH RESUME IN CONFIDENCE TO:
P. O. BOX 218

VARNER AND ASSOCIATES
LAS CRUCES, NEW MEXIOO 88001

DIE DESIGNER
Experienced in Progressive design for multi-plant automotive parts 
manufacturing company. Presses up to 400 ton, gage to 200. 
Permanent position, exncllent fringe benefits. Plant location subur- 
ban Akron Canton area.

METAL STAMPING DIVISION

MONARCH RUBBER COMPANY
HARTVILLE, OHIO 44632 AC 216—877-9311

"An Eąual Opportunity Employer”

Tvarkingas, teiBinga* r greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas, 
daromi ir liudijami vertimai, tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax lr atliekami kitokį 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTART PUBLIC

4258 8. Mal>lewood Av.. CL 4-7450
7t lr Talman. Mūr. 4 kamb. Ir 2 

patalpos ofisams arba bizniams. Tik 
$16,500.

Prie 6# ir Campbell. Med. 1% a. 2 
butai, B lr 4 kamb. $16,900.

Prie 71 ir Mapieivood. Med. 2 bu
tai — 5 ir 4 kamb. Platus sklypas. 
$21,500.

Medinis 2 butai, 6 lr 4 kamb., pi
gus. , $12.900.

VAINA REALTY
2517 W. 7 lst Street — RE 7-9515

5)4 kamb. 11 m. mūr. bungala.iv, 
prie 73 lr RockivelI. Kilimai, gazo 
šild. alum. langai $22.900.

3 but. 2 aukšt. didelis mūr. na
mas prie 63 ir Kedzie 40 p. skly
pas, 2-auto mūr garaž. $85.900 ar
ba pasiūlymas.

1)4 aukšt. 20 m. švarus mūr. na
mas 5-—4 kamb. prie 71 lr Sacra
mento. 40 p. sklypas. Taksai $350.00. 
2-auto garaž. $29.500.

12 butų mūr. prie 67-tos lr Rock- 
įvell, $18,500 metinių pajamų. Kaina 
$78,600. įmokėjas $15,000 savininkas 
duos paskolą.

Naujas de luxe 2 aukštų mūr. 
Marąuette pke. 7 kamb. butas savi
ninkui lr 4 nuomos skolai mokėti. 
$74,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS — 

IMlORšCUA
2735 W. 71st St TeL 925-6015

Skelbkites “Drauge”.

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of M L.S.
ALEK ŠATAS — REALTOR

Main offlce 5727 W. Cermak, Cicero, Dl., Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park, 
lr kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašom užsukti i mūsų įstaigą 
Ir išsirinkti iš katalogo.

SMOKEY’S FRIENDS 
don’t play with 
mate]

8 kamb. mūr. ‘‘Bullt-ins”, kokli
nės plytelės, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pke. $21,500.

2 po 4)4 kamb. apynaujis namas. 
Atskiri šildymai gazu, aliumin. lan
gai, 2 autom, garažas. Netoli parko. 
$42.800.

6 kamb. medinukas. 2 vonios. 
Gražiai remodeliuotas. Nauja šiluma 
gazu. 2 autom, garažas. Netoli mū
sų įstaigos. $12,400.

4 miegamųjų apynaujis mūr. Šilu
ma gazu Centralinis vėsinimas. 
Alium, langai. įrengtas rūsys. 2 au
tom. garažas Netoli parko. $27.500.

5 butų, 10 metų mūras. Atskiri 
šildymai gazu. Gražus namas, geros 
pajamos. 111-ta tr California Avė. 
$69,000.

0 butų, 1 metų liuksusinis mūras
Pajamų virš $18,000 per metus. Piet 
vakarių priemiestyje. $129,000.

14 butų mūr. Visi išnuomuoti 
Neaukštos nuomos. Pajamų virš 
$12,000 per metus. Marąuette pke 
$83,000.

100 x 220 p. sklypas prie ežero. 
25 minutės nuo Chicagos. Geras su
sisiekimas greitkeliu. Labai graži 
vieta. Teiraukitės.

2 po 5)4 kamb ir S kamb. angilš 
kam rūsy. Bevek niaująs. 2 auto ga 
ražas. 2 atskiri šildymai gazu Gra 
žiame Marąuette pke. $52.000.

7 kamb. mūr bungaloiv. Gražiai lš 
taisytas, šiluma gazu. 2 auto mūr 
garažas. Gage pke $21.000.

5 kamb. mūr. rezidencija. 1H ro 
nios. šiluma gazu. Garažas Platu* 
sklypas Marąuette pke. $16,500.

NERIS REAL
6924 South IVestern Avenue Tnl. 471.0321

REAL ESTATE
Mūr. 2x5. Guge p. Garažas. Gazo 

šild. $24,800.
Med. 6 kamb. 2 vonios, rūsys, ga

ražas. 72—Western. $14,50(1.
Med. 2x4. Rūsys. Priedo tuščias 

sklypas. M. p. $22,900.
Med. 5 kamb. 37)4 p. sklypas. 71 

tr IVestern. Tik $8.000.

Med. 2x5. Br. p. 3 mieg. kiekvie
nam. $16,500.

Mūr. 2x6. Butas rūsy. Naujai 
šild. Naujas garažas. M p. $31,800

Med. 1 )4 a. 8 kamb. RŪBys. 71 — 
Campbell. $14,000.

Med. 1 )4 a. 2 butai. M. p. Rūsys. 
Gazo Slld. Garažas. $16.600.

KAIRYS REAL ESTATE
2943 Wesf 59 Str. Tel HE 6-5151 arba HE 6-5161

A /\

PLEASE...
prevent forest fires

Perskaitę Draugi), duokite kitiems pasiskaityti.



TRYLIKA SESELIŲ MINI 

JUBILIEJŲ

Rugpiūčio 16 dieną &v. Kaži- rapijose: Nekalto Prasidėjimo, 
miero seserų vienuolyne trylika šv. Mykolo, Gimimo P. Švenč., 
seselių mini jubiliejų, šventė šv. Pranciškaus, Minersville, 
^i.tMdeda iškilmingomis šv. Mi- Pa. Nuo 1953 metų darbuojasi 
siomis bei apeigomis, kurioms raštinėje Marijos Aukštesnioje 
vadovauja vyskupas Vincentas mokykloje
Brizgys Vienuolyno koplyiioje i Sesllo „ Eltoabetl, Wusj „
9-tą valandą ryte. L_ ._ , „ . . . . ...c. .. •"... , Mount Carmel, Pa., įstojo i Vie-Sesuo M. Fabijoną kilusį iš' , - * t/ -•„ .. , „ , . nuolyną 13 Šv. Kryžiaus para-Hartford, Conn., auksinį iubiJ -j u • • 1 •, *, . . , .. 1 J pijos. Ištisą sidabrinį laikotar-
liejų minėdama atnaujins Visa- pį mokė bei auklėjo žemesnių
f., . .. P j £ įos is skyrių vaikelius, besidarbuoda-Ajkimą meilę, ~ .■, , .... , , Ima siose parapijose: Chicago-Jos auklėjimo darbuote siekė, je _ Sv į„ f0 Aušros Va ‘ 
rytus be, vakarus: jubiliatė dar Sv. Pctro ir Povilo, Sv Juoza. 
bavosi kaip mokyklų vedėja ir So chi Sv. Norbert
mažesnių skyrių mokytoja. Ėjo ,NOTthbrook, Sv. Baltramiejaus. 
Vyresniosios pareigas Sv. Ka- ,Wauk šv. PrBncižkau3.
zinuero parap., Chicago Heights, [ East chi ,nd„ Sv. Juozą-
III., Dievo Apvaizdos ir Aušros
Vartų parap. Chicago, UI. Šv. i RosweU> N. Mex ’gv. Rįtos, n

Sl°UX Clty’ IOWa' Mex- Pan. švenč- Clovis, N. M., 
šv. Pranciškau parap., East jr gy John yianney, So. St 
Chacago, Ind. Šiais mokslo me
tais pasilieka motiniškame na

Širdies, Clovis, N. Mex., Dievo 
Apvaizdos, Chicago, šv. Nor
bert, Northbrook, III. ir Šv. Cle- 
ment, Floridoj.

Sesuo Minam kilus iš Mt. 
Carmel, Pa. ėjo auklėtojos atsa
kingas pareigas šiose parapijo
se: šv. Juozapo, Scranton, Pa., 
Šv. Kazimiero, Worcester, 
Mass., Chicagoje: Šv. Kryžiaus, 
Gimimo Pan. Švenč., Dievo Ap
vaizdos, Šv. Antano, Omaha, 
Nebr. Our Lady Guadalupe, N. 
Mex., Šv. Kazimiero, Philadel- 
pha, Pa. ir Saldž. Širdies, New 
Philadelphia, Pa., kur eina ir 
Vyresniosios pareigas.

Sesuo M. Matthevv įstojo į 
vienuolyną iš Šv. Kryžiaus pa
rap., Mt. Carmel, Pa., auklėjo 
žemesnių skyrių mokinius šio
se parapijose:—Chicagoje: Gim. 
švč. P. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parap., Šv. Jurgio, šv. 
Juozapo, Scranton, Pa., Šv. 
Pranciškaus, Minersville, Pa.,

me, Šv. Kazimiero seserų vie
nuolyno centre.

Per dvidešimt penkerius me
tus ištvermingai dirbo ir tebe
dirba šios šv. Kazimiero seserų
vienuolyno Jubiliatės: __

Sesuo M. Philip iš Scranton, 
Pa. Darbavosi šv. Kryžiaus ir 
Loretto ligoninėse, šv. Šeimos 
^iloje ir šv. Juozapo senelių na
muose, Newtown, Pa.

Sesuo M. Clement kilusi iš 
Brockton, Mass. Pradėdama 
mokytojauti, seselė auklėjo ma
žyčius švč. P. Marijos Gimimo 
parap. mokykloje. Vėliau įsilei
do į aukštesnių skyrių dirvą, 
darbuodamosi šiose parapijose:
— Gimimo Panelės švenč., Ne
balto Prasidėjimo, Šv. Antano, 
Cicero, Bl. Šv. Jurgio, Shenan- 
&)ah, Pa., šv. Alfonso, Baltimo
re, Md., Šv. Antano, Omaha, 
Nebraska, Juozapo Marijos Vi
loje, Newtown, Pa., nuo 1965 
metų darbuojasi Marijos aukš
tesnioje mokykloje.

įSesuo M. Concetta atvyko į 
vienuolyną iš Shenandoah, Pa. 
Seselė mokytojavo šiose para
pijose: — Chicagoje — Dievo 
Apvaizdos, Visų Šventųjų ir 
.Marijos aukštesnioje mokyklo
je, ir Šv. Juozapo, Scranton Pa., 
kur mokytojavo ir ėjo vyresnio
sios pareigas. Ateinančiais mo
kslo metais darbuosis Šv. Bede 
mokykloje, ,Newtown, Pa.

Sesuo M. Aųuina įstojo iš Švč. 
P. Marijos Gimimo parapijos. 
Seselė mokytojavo šių parap. 
pradžios mokyklose: Chicagoje
— Dievo Apvaizdos, Šv. Kry
žiaus, Šv. Baltramiejaus, Wau- 
kegan, Bl., Šv. Antano, Cicero, 
Bl., Šv. Petro ir Povilo, Rock- 
ford, Bl., kur ėjo ir vyresnio
sios pareigas. Nuo 1962 metų 
cjna mokyklų inspektorės pa
reigas.

Sesuo M. Francetta iš Chica
gos, įstojo į Vienuolyną iš Šv. 
Kryžiaus parapijos. Dešimt me
tų Seselė pasidarbavo šiose pa

po, Scranton, Pa.,^ šv. Petro, gv pranciškaus, East Chicago, 
Ind., Šv. Jurgio, Shenandoah, 
Pa. Šv. Clement, Florida, š'v. 
Joan of Are., Aberdeen, Md., Šv. 
Kazimiero, Worcester, Mass. 
Neperstojančios Pagelbos, Cle
veland, Ohio, ir Šv. Kazimiero, 
Providence, R. I.

Sesuo M. Stella kilusi iš Šv. 
Jurgio parap., Chicago, III., už
baigus slaugės studijas darba
vosi Šv. Kryžiaus ligoninėje, 
Loretto ligoninėje, Antelope 
Memorial ligoninėje, Neligh, 
Nebr., šv. šeimos Viloje, Le
mont, Bl., kur ir dabar darbuo-

A. A.
JONAS VERBIEJUS

Gyveno 4330 S. Fairfield ave.
Mirė rugp. 14 d,, 1968, 5:45 

vai. ryto, sulaukęs 65 nt. amž.
Pasitiko dideliame nuliūdi

me žmona Marija, Lietuvoje 
trys seserys ir brolis, lr kiti gi- 

. minės, draugai bei pažįstami.
’ Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 S. Call- 
fiotrnia Ave.

Laidotuvės Jvyks peniktad., 
rugp. 16 d. iš koplyčios 12:30 
vai. popiet bus nulydėtas i 
Liet. Tautines kapines.

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

N uliūdus žmona.
Ijaidotuvių direktorius Petras 

Bledūnaa. Tel. LA 3-3572.

Paul, Minn.

Sesuo M. Norbert čikagietė iš 
Šv. Kryžiaus parap. Seselė eina 
namų ruošos pareigas — gelbs
ti seselėms mokytojoms, atlik
dama Evangelijos minimą Mor
tos dalį šiose parap: Visų Šven
tųjų, Chicago, Saldž. širdies, 
Emerson, Nebr., Šv. Antano, 
Omaha, Nebr., šv. Baltramie
jaus, VVaukegan, Bl. šv. Jurgio, 
Shenandoah, Pa., Šv. Pranciš
kaus, Minersville, Pa. Saldž. jasi.

A. -j- A.
DR. VINCUI PALIOKUI 

mirus, velionio žmoną ponią MARIJĄ ir dukras DR. 
VITĄ ir DR. ALDONĄ su šeimomis nuoširdžiai už
jaučiame

Ona ir Albinas Garūnai

Mamytei Lietuvoje mirus,
Poniai LIUCIJAI MARČIUKAITIENEI, 
DR. ANTANUI MARČIUKAIČIUI ir jų šeimai, gimi

naičiams ir artimiesiems reiškia gilią užuojautą

Ramanauskų Šeima
Clevelande

A. -Į- A.
DR. VINCUI PALIOKUI mirus, 

žmonai, dukterims su šeimomis, broliui dr. BALIUI 
PALIOKUI brolienei EMILIJAI PALIOKIENEI ir jų 
šeimai reiškiame gilią užuojautą ir drauge liūdime.

Albina Dumbrienė, Alicija Rūgytė 
Bronė Pabedinskienė, Emilija Vilimaitė

DALIAI, RIMUI BAKAIČIAMS 

IR JŲ MAMYTEI

reiškiame užuojautą, netekus mielo tėvelio

Jonas ir Laima šalčiai

Aigmui BaKaiciui
staiga mirus, jo ŽMONAI ir ŠEIMAI 
ir KUN. DR. F. GURECKUI reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

KONSTANCU A MK’EVICIENft 
GRAŽINA MICEVICICTE 
RITA SARALIENfi su šeima 
NIJOLE BNGELTUALER su šeima

Sesuo M. Gailinta kilus iš 
Kvėdarnos, Liet. Įstojo į vie
nuolyną iš G. švč. P. Marijos pa 
rap., Chicago. Eidama šeiminin
kės pareigas, seselė uoliai pasi
darbavo šiose parapijų misijose: 
Šv. Kazimiero, Gary, Ind. šv. 
Kryžiaus, Chicago, Bl., Loretto 
ligoninėje ir Šv. Antano parap., 
Cicero.

Sesuo M. Modesta kilus iš 
Lietuvos. Įstojo į vienuolyną iš 
Švč. P. Marijos Gimimo parap., 
Ohicago. Nuo įstojimo darbuo
jasi vienuolyno Centre prie ko- 
munikantų — kepa ir išsiunti
nėja į misijas.

Džiaugiamės šiandien su ju-

I biliatėmis ir širdingai linkime 
I tarp gausių malonių sulaukti 
auksinio jubiliejaus.

REMIA NELAIMINGUOSIUS
Achenas. Praėjusių Kalėdų 

metu Vokietijoje surinkta vie
nas milijonas ir 230 tūkstančių 
markių šalpos reikalams. Ją or
ganizuoja Popiežiškoji šventos 
Kūdikystės Brolija, bendradar
biaudama su vokiečių katalikų 
jaunimo sąjunga. Surinktos au 
kos yra paskirtos atsilikusių 
tautų reikalams, būtent, raup
suotų vaikų ligoninėms Indijo
je, Nasso salos prieglaudai ir 
vaikų klinikai Ruandoje.

» A “p A
ANTANUI PELDŽIUI* netikėtai mirus, 
gilią užuojautą reiškiame jo žmonai PETRONĖLEI, 
sūnui RIČARDUI, dukroms MARYTEI ir LORETAI bei 
jų šeimoms.

Vanda Mačiulienė 
Kristupas, Halina, Tomas 
ir Jonas Daugirdai

A Į
ZIGMUI BAKAIČIUI staigiai mirus, 

p. ONAI BAKAITIENEI su šeima ir KUN. FELIKSUI 

GURECKUI siunčiame širdingą užuojautą.

Dr. Janina ir Antanas Staukai

A. -Į- A. »
IZABELEI ŠTEINBERGIENEI į

mirus, jos dukrai, mielai BRONEI ir žentui ANTA- | 
NUI MONKEVIČIAMS reiškiame gilią užuojautą ir į
kartu liūdime.

Elena ir Jonas Valiukoniai 
Ada ir Juozas šilimai

sll ife
A. A.

URŠULE VIKTORAVICIUS
TAMAŠAUSKAITE

Gyveno Ttnvn of Lake apyl.
Mirė nigp. l t d.. 1068, 4:05 vai. ryto, sulaukus 75 m. aniz.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Pagrautanėlaus par.
Amerikoje Išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame mdtūdime duktė Ann Jurkus, žentas 

Anthony, siutus Frank. marti Lillian, 3 anūkai: Diane Samoška, 
Anthony Jurkus, Jr., Jo žmona Am, Marle, ir Dennis Victor, Jo 

žmona Člnre, 2 proanūkai, brolis Jonas Tamašauskas su šeima
Velionės vyras buvo a. a. Frank.
Priklausė Tretininkų dr-jai lr Našlių klubui.
Kūnas bus pašarvotas ketv., 7 vai. vak. John F. Eudeikio 

koplyčioje, +665 So. Hermitage Ave.
Ijaldotuvės įvyks šeštad., rugp. 17 d. iš koplyčios 8:45 vai. 

ryto bus atlydėta į Sv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje jvyks 
gedulingos pumnldos už velionės sielą. Po ,Mimaldi.i bus nulydėta 
j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: DLKTft, SSN.US, MARTI, ŽENTAS, ANŪKAI IK 
PROANCKAI.

Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis. Tel. YA 7-1741.
Vietoje gėlių aukoti šv. Mišioms.

ONA PETKEVIČIENĖ
PAUKŠTYTE

Gyveųo 3932 So. RockvveU St.
Mirė rugp. 13 d., 1968, 4:45 vai. ryto, sulaukus 61 m. aini.

Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Marijampolės apskrities. Australijoj iš
gyveno 9 m., Amerikoje 8 nt.

Pasiuko dideliame nullūdbne vyras Povilas, 2 sūnūs: Juozus lr 
Arminas su žinona Andre tr anūke Ona Marytė, 2 seserys: Bronė 
Markienū su šeima ir Aga Kubilienė su šeima gyv. Bostone, 3 
Inollai: Pranas Paukštys (Chicagoje), brolienė Kazė Puukštienė su 
šeima (Bo-lone), Vhieas Paukštys su šeima (Toronte), ir dr. Jomis 
Paukštys (Vcneeueloj). giminaitė Jadvyga Paukštienė su šeima lr 
daug draugų ir pažjstamų.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marųuette koplyč., 2533 W. 71stSt.
Laidotuves Jvyks penktad., rugp. 16 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėta J. Sve. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią., kurioje 
Jvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta J šv. Kazimiero kapines.

Vietoje gėlių aukoti šv. Mišioms arba Lietuvių Fondui.
Nuoširdžiai kviečiame visas: gimines, draugus jr pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse.

NLLIŪDE: VYRAS, SŪNŪS, SESERYS IR KITI GIMINŪS.
Laidotuvių direktorius A Petkus lr Sūnus. Tel. GR 6-2345.

Ilgamečiu! gajininkui
A. -j- A.

DR. VINCUI PALIOKUI mirus,
liūdinčiai žmonai Marijai, dukroms Aldo

nai ir Vidai ir jų šeimoms giliĄ užuojautą 
reiškia

"GAJOS" KORP!

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea
/

6845 SOUTH WESTERN AVE. REpublic 7-8600

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KO

2533 West 7Ist Street 
1410 So. 50th Ave., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS

LAIDOTUVIŲ DJREKTORIUS
Trys Modemiškos Koplyčios:

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

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

MAŽEIKA sEVANS
FUNERAL HOME

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLIHY6IA
Geriausios gėlėB dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd St.. Chicago. III.
Telef. PRospeet 8-0883 — PRospeet 8-0834

Į

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO. 

3911 West lllth Street
"Mdžiausias Paminklams L-tanų 

Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3 - 6335
Vienas blokas nuo kapinių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
l<>e*wvtg Laidotuvių Direktorių taoeiseljo* Nariai

STEPONAS C. LACKAWIC2
Tel. KEpubilc 7-121S 
Tel. VIrginia 1-0678

4848 8. CALIFORNIA AVE.

8307 S. LITUANICA AVE.

LEONARDAS F.BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228

8818 SO LITUANICA AVE.

1446 SO. SOtb AVE., CICERO. ILL. Tel. <

~LAWN FUNERAL HOME 
Slgmund J. Sutkus

7900 STATE RD OARLAWNS ILL- Tel



8 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1968 m. rugpiūčio 15 d.

X A. a. dr. Vincas Paliokas
antradienį buvo palaidotas Šv. 
Kazimiero kapinėse, Svč. P. Ma
rijos Gimimo par. bažnyčioje. 
Laidotuvių šv. Mišias atnašavo 
kan. V. Zakarauskas, kun. dr. 
F. Gureckas ir kun. dr. J. Pruns 
kis. Kan. Zakarauskas pamoks-

X Illinois lietuvių demokra- ile išryškino mirties prasmę, pa
tų komitetas, kuriam vadovau- ' guosdamas velionio artimuosius, 
ja Al. Kumskis, praneša, kad i primindamas velionio didelj tau- 
šis komitetas indorsavo Chica'
gos merą Ričardą Daley, kad 
būtų nominuotas demokratų 
partijos konvencijos, praside
dančios šių metų rugpiūčio 26 
d., į JAV-ių prezidentus. Lietu-

Jare* >1

v W

Meras Richard Daley
vių demokratų komitetas infor
muoja visus demokratų delega
tus, kad paremtų šį žygį.

X Ramūnas Girnius ir Mirga 
Pakalniškytė bus sutuokti rugp. 
17 d. (šeštadienį) 4 vai. po p. 
Švč. M. Marijos Nekalto Pr. 
bažnyčioje 2745 W. 44 str. 
Brighton Parke. Vaišės ruošia
mos 6 vai. vak. Jaunimo cen
tre. Abudu jaunieji aktyviai 
reiškiasi akademiniame gyveni
me, ypač ateitininkų veikloje 
bei spaudoje.

X Edvardo Želvio laišką iš
spausdino “Chicago Sun-Times1' 
savo rugp. 14 numeryje. Savo 
laiške E. Želvis reiškia pasipik-

runią. Kapinėse pamaldas atli
ko kan. Zakarauskas ir kun. 
Prunskis. Laidotuvėse dalyvavo 
daug velionio draugų — gydy
tojų.

X Leokadijos Rraždienės de
likatesų krautuvė, 2618 West 
71st St., tel. PR 8-2030, po atos
togų vėl atidaryta ir aptarnau
ja visus skaniais valgiais, (sk.)

X JAV LB centro valdybos 
nariai inž. Br. Nainys ir Dalia 
Tallat-Kelpšaitė tiria patalpų 
parūpinimo sąlygas ateinančiais 
metais įvyksiančiam Lietuvių 
mokslininkų suvažiavimui Chi
cagoje. Suvažiavimas numaty
tas šaukti Darbo dienos savait
galio metu.

x “Draugui” aukų prisiuntė 
šie chicagiškiai prenumerato
riai: Helen Chopys — 5 dol. (už 
knygas), V. Petrošius — 5 dol. 
už knygas. Theodore Cenas — 
2 dol. Nuoširdžiai dėkojame.

x Simui Kašelioniui yra laiš
kas iš Nevv Yorko. Atsiimti iš 
“Draugo” administracijos.

x Povilas Dirkis rugp. 17 
d. 7:30 vai. Alvudo vakarojimo 
metu kalbės Marųuette Parko 
ąžuolyne (prie 69 gatvės) tema 
“Mokslas ir legendos”.

X Teresės Pautieniutės ir Jo
no Bogutos sutuoktuvės įvyks 
rugsėjo 14 d. 1 vai. p. p. Šv. 
Antano par. bažnyčioje, Cicero, 
Bl. Vestuvių puota — Jonyno 
salėje Chestertone, Ind.

x šv. Kryžiaus parapijos 
šaunus bazaras įvyksta ateinan-

V-.įoje Tautinėje stovykloje 
svečias.

ir “rLaugas" buvo mielai laukiamas 
Nuotr. J. Gferštiko

CHICAGOS ŽINIOS
MIRĖ EPISKOPALŲ 

VYSKUPAS

Šiandien iš episkopalų Šv. Jo
kūbo katedros laidojamas bu
vęs Chicagos episkopalų vysk. 
Charles Street, kuris valdė vys
kupiją nuo 1949 iki išėjimo pen
sijon 1963 m.

NUMATOMAS AMBASADO
RIUMI AIRIJON

Chicagos realesteitininkas ir 
turtuolis Leo Sheridan, pasižy
mėjęs demokratas, numatomas 
JAV-ių nauju ambasadoriumi 
į Airiją.

NAUJAS DIENRAŠTIS

Fields Enteiprises korporaci-

tinimą, kad yra sabotažininkų tį sekmadienį 3 vai. p. p. para-
piaustomi telefonų laidai. Įtar
damas, kad tai streikuojančių 
unijos narių darbas, E. Želvis 
rašo, kad tokia taktika tai ak
mens amžiaus žmonių darbas, 
kada manoma, jog pateisinamas 
dalykas daryti kitam skriau
das, kad galėtumei padėti sau. 
Želvis rašo, kad tokius piktada
rius reikėtų suieškoti, nors 
streikas jau būtų pasibaigęs, ir 
tokias piktžoles išravėti. Uni
jos gali labai gerai verstis be 
tokio tipo asmenų.

X Antaną Valuką, 48 m. am
žiaus, gyvenantį 205 E. Palati
ne Rd., Palatine, Bl., respubliko
nai parinko kandidatu į apylin
kės teisėjus Cook apskrity. A. 
Valukas yra Palatine apskri
ties respublikonų organizacijos 
pirmininkas ir Lietuvių — ame
rikiečių advokatų sąjungos na
rys.

X Antanas Grina su šeima 
šį mėnesį išvyksta ilgesniam 
laikui į Europą. Continental B- 
linois National Bank and Trust 
Company atidaro savo skyrių 
Frankfurte, Vak. Vokietijoje ir 
šio skyriaus direktoriumi pa
skyrė ilgametį banko užsienio 
padalinio tarnautoją A. Griną. 
Būdamas Chicagos lietuvių ope 
ros choro nariu, Antanas dai
navo eilėje operų pastatymų ir 
kelis metus valdybose ėjo įvai
rias pareigas. Paskutiniu metu 
Grinai gyveno Chicagos prie
miestyje Oak Forest, ir jų sū
nūs lankė K. Donelaičio litua
nistinę mokyklą Chicagoje. Ope 
ros vienetas linki Antanui Gri
nai geriausio pasisekimo nau
jame paskyrime.

pijos salėje. Bus visokių praš
matnybių.

X Adelė ir Stanley Kundro
tai atšventė gimimo dieną. Ta 
proga tėveliai Petras ir Mikali
na Kondrotai ir A. Snarskienė 
iškėlė vaišes. Visi jų bičiuliai 
linkėjo laimingų metų.

X Sofija Bartkaitė, ilgametė 
Moterų s-gos 21 kuopos rašti
ninkė, atšventė savo gimimo die 
ną. Susirinkę ją draugai nuo
širdžiai pasveikino.

X Alina Kanapa-ck sunkiau 
susirgo ir jau antra savaitė gu
li Šv.. Kryžiaus ligoninėje. Jos 
duktė vienuolė seselė M. Rap
hael iš Pittsburgh, Pa. atvtžia- 
vo mamytės aplankyti.

X Jadvyga Kuzmiokienė, vi- 
visuomenės veikėja, jau antri 
metai serga; gydosi gydytojų 
ir savo vyro George prižiūrima. 
Jos bendradarbės linki sveika
tos.

X Jauna solistė Dalia Zaka- 
raitė, laimėjusi I-ją vietą Mar
gučio rengtame pramoginės dai
nos konkurse, dalyvaus rugpiū
čio 24 d. rengiamame Antano 
Olio 10 m. mirties sukakties mi
nėjime akademijoje Jaunimo 
Centre. (pr.)

X PASKOLOS NAMŲ PIR
KIMUI daromos lengvais mėne
siniais išsimokėjimais ir priei
namais nuošimčiais

/ f A R T/ / R TOLI

j. A. VALSTYBĖSE
— PLB IU seimo dalyviai

jau pradeda rinktis Nevv Yorke. 
VIII. 18, sekmadienį, 6 vai. vak. 
Maspetho Liet. parapijos salė
je LB Nevv Yorko apylinkės 
valdyba rengia diskusijų vaka
rą .tikslu susipažinti su seimo 
atstovais. Atvykusieji turi pro
gos susitikti su aukštais sve-
čiais, pasidalinti mintimis opiai-

NEPASISEKĖ PERPLAUKTI 
LAMANŠĄ

Trylikmečiui Ghicagos jau
nuoliui Jon Eriksonui, 1226 E. 
Madison Park, nepasisekė per
plaukti Lamanšą iš Anglijos į 
Prancūziją. Per penkias valan
das buvo nuplaukęs pusę kelio, 
kai pakilusios bangos privertė 
nutraukti žygį. Jo tėvas Ted 
Erikson, žinomas ilgų tolių plau 
kikas, prieš kelis metus be su
stojimo perplaukė Lamanšą iš 
Anglijos į Prancūziją ir atgal.

FEJERVERKO SPROGIMO 
PASEKMES

Iš kontrolės išėjęs fejerver
kas smogė žemėn, sprogo ir su-

ja rugp. 26 d. pradės leisti nau- ^idė Penkis asmenis karniva-
ją dienraštį Dės Plaines Day. 
Korporacija nuo anksčiau lei
džia kitus du dienraščius 
Arlington Day ir Prospect Day. 
Per pirmą mėnesį 20,090 Dės 
Plaines gyventojų gaus dienraš
tį susipažinimui nemokamai. 
Korporacijos spaustuvė, įreng
ta išleidus 2.5 mil. dolerių, lai
koma viena pasaulyje moder
niausių. Ofseto presai per va
landą gali išspausdinti 40,000 
egzempliorių 32 puslapių laik
raščio.

KARIŠKA AVIACIJA KELSIS 
IŠ O’HARE AERODROMO

Miesto taryba vienbalsiai nu
tarė ,kad kariška aviacija išsi
kels iš O’Hare aerodromo, bet 
nebūtinai į Glenview laivyno 
bazę. Siūloma kariškos aviaci
jos lėktuvus nukreipti į Bong 
oro bazę netoli Kenosha arba į 
Truax bazę arti Madison, Wis. 
(Taipgi numatyta išleisti 300 
mil. dolerių O’Hare aerodromo 
praplėtimui.

SMARKUS KĖGLININKAS

Jim Stefanich iš Jolieto, pro
fesionalas kėglininkas, tik šį
met savo laimėjimais yra už
dirbęs $60,815.

KARIŠKO LAIVO VIZITAS

Norvegijos kariškas treniruo
tės laivas Haakon VH šeštadie
nį atplaukia į Chicagos uostą. 
Čia pasiliks iki rugp. 21 d. Lai
vas turi 166 vyrų įgulą, kuri

Mutiial Federal Savings, 2212 > vizito metu bus vaišinama Nor-
West Cermak Road. Telefonas Į vegijos konsulato, norvegų or- 
VT 7-7747 (sk.) j ganizacijų ir miesto pareigūnų.

lo metu Šv. Donato parapijos 
sklype prie Division ir High gat 
vių Blue Islande.

VYSKUPIJA SIŪLO $2,000 

UŽ VANDALŲ IŠDAVIMĄ

Chicagos katalikų arkivysku
pija siūlo $2,000 už išdavimą 
vandalų išniekinusių Mt. Olivet, 
Kalvarijos ir Šv. Marijos kapi
nes. Iš viso išversta 579 ant
kapiai. Panašūs išniekinimai 
paskutinėmis dienomis rasti ir 
keliose žydų kapinėse. Arkivys
kupijos žinioje yra 37 kapinės, 
kurioms parūpinti naktiniai sar
gai.

siais lietuvių reikalais, panagri 
nėti keltinus klausimus, patiek
ti savo pageidavimus. New Yor- 
ką šiame seime atstovauja tik 
JAV LB tarybos nariai: dr. Al
girdas Budreckis, ekonom. Ro
mas Kezys, inž. Kęstutis Mik- 
las, dr. Bronius Nemickas ir dr. 
Bronius R&dzivanas. Viešų dis
kusijų moderatorium pakvies
tas N. Y. apygardos pirminin
kas Al. Vakselis.

— (Smuikas ir dainavimas 
skambėjo per dvi dienas 
Kennebunkporte. Vasaroją Izido 
rius ir Vytenis Vasyliūnai ir 
solistas Stasys Liepas, poros 
dienų bėgyje savo muzika ir 
daina padarė daug
per visą vasarą, 

šeštadienį buvo
mos ypatingos šv. Mišios, atna
šaujamos net aštuonių kunigų 
— daug kam neteko tokių ma
tyti—nepaprastas grožis akims; 
puikus ir giedojimas. Jos buvo 
laikomos už A. A. šušio vėlę. 
Vargonais grojo Vytenis Vasy
liūnas ; išpildyta Sasnausko 
“Skubink prie Kryžiaus”, atliko 
solistas Stasys Liepa, smuiku 
palydėjo Iz. Vasyliūnas. Šis 
veikalas paliko neiždildomo į- 
spūdžio (klausytojams.

Sekmadienį, pikniko dieną, 
Šv. Mišias atnašaujant tėvui 
Leonardui Andriekui, jam sa
kant labai gražų patriotinį pa
mokslą, St. Liepas vėl gražiai 
giedojo. Nors diena buvo karš
ta, bet žmonės klausėsi nuošir
džiai ir karštai meldėsi.

Po pamaldų buvo gegužinė; 
programoje pasirodė Onos Ivaš- 
kienės vadovaujamoji šokėjų 
grupė, minkštoje pievelėje nuo
taikingai pašokusi liaudies šo- 
kiuą. E. J.

— Rūta Lee — Kennebunk- 
porto viešnia. Kadangi Kenne-

GAVO $176,800 UŽ 
SUŽEIDIMĄ

Jack Booth 1964 m. puolė 
nuo 32-tro iki 28-to aukšto ta
da statomame Eąuitable dango
raižyje 401 N. Miehigan ave. 
Šiomis dienomis už sužeidimą 
teismas jam priteisė $176,000 
atpildą.

no Brauno. Bet jos didžioji vi
suomenė nepriėmė... Salė per
pildyta. Po vaidinimo aplankė
me Rūtą — ji buvo nuoširdi, 
paprasta, gerai kalbanti lietu
viškai. Sekmadienio rytą Rūta 
buvo pakviesta pietums į Kenne 
bunportą, kur ją priėmė tėvas

kiu nepaprastu kruopštumu per
duodamos jaunajai kartai. Mes 
mėgstame jas dainuoti, jos pa
sidaro mums labai artimos. To
dėl ketvirtadienio vakarą mes 
atidarėm dainų skrynelę... ir 
dainų sparnais grįžom į žilą se
novę. __ Mums visoms labai ge-

Leonardas Andriekus. Rūta lais (ra, kad Bernardas Prapuolenis 
vai kalba lietuviškai, ir niekad yra mūsų dainų mokytojas, 
savo kalbos neatsisako. Ji mie-, Labai smagus subatvakaris

• 1 lai kalbėjosi su visais, džiaugė- buvo didžiajame sode. Iš New
si skaniu iškeptu jos garbei 
toitu, dovana — Kennebunk- 
porto meno knyga, kurią pasi
rašė didelė dauguma vasaroto
jų. Po pietų apžiūrėjo gimnazi
jos rūmus, klases, gimnastikos 
salę, laboratorijas, knygyną, 
koplyčią ir viską, (kas yra įdo
mu Kennebunkporte. Visą laiką 
besišypsanti, maloni ir gaji, 
Rūta traukė prie savęs kaip 
magnetas. Apsirūpinusi Tėvo 
Andriekaus išverstą poeziją, 
(pasiėmė keturias knygas), ža
dėjo ją prie progos padekla
muoti. Rūta atsisveikino su ma
loniai ją priėmusiais tautiečiais

Britain, Conn., atvyko muz. Bei 
norius su savo penkių asmenų 
orchestrų. Orchestrantai maž
daug dešimties metelių — bet 
grojo taip gerai lyg būtų turėję 
bent dešimtį metų praktikos., 
Šokių mokytoja, Aid. Dabrilai- 
tė pravedė masinius ir grupi
nius šokius k. a. suktinį, kalve
lį, vėdarą, malūną, gyvatarą ir 
kitus.

Liepos 21-ją stovyklos šv. 
Mišių metu trys stovyklautojos: 
Laima ir Rūta Adomaitytės ir 
Gaja Valiuškytė priėmė pirmą
ją Komuniją. Prie šių iškilmių 

grožio daug prisi-’prasmingo
triukšmo,

atnašauja-

ir iškeliavo. O mums, likusiems, j dėjo stovyklos dvasios vadas, 
paliko malonus ir šiltas įspūdis i seselės ir visos stovyklautojos.
žvaigždės, kuri, deja, šviečia ne 
Lietuvoje ,bet Amerikoje. Jos 
spindulėliais, kurie mus pasie
kia, mes džiaugiamės. E. J.

— Putnamo, Conn., stovykla 
grįžo į žilą senovę. Antrasis ta
lentų vakaras pas mus buvo 
gausus jaunomis pianistėmis, 
šalia jų pasireiškė smuikas, 
akordeonas, drama.

Liepos 17 minėjom Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo ju
biliejų — visą dieną stengiamės 
elgtis kaip tikroms lietuvaitėms 
pridera. Stengiamasi kalbėti 
vien lietuviškai. Mūsų maldos 
ir mintys skirtos tėvų šaliai. 
Vyt. Adomaitis kalbėjo mums 
apie Mindaugo Lietuvą; mums 
paaiškėjo, kad prieš daugelį 
metų liepos 17-ją popiežius In- 
nocentas IV pasiuntė Lietuvos 
karaliui karūną.

Skaidrių pagelba keliaujame 
į Šiluvą “Vašingtone" ir į pa
vergtą Lietuvą, kur mūsų ben
draamžiai pusbroliai, pusseserės 
mokyklose bei stovyklose pri
valo mokytis pavergėjų primes
tų, jiems svetimų doktrinų.

bunkporto teatre vasarą ruoš
tuose vaidinimuose šiemet pa- 
grindinę rolę vaidino ir Rūta I 
Lee — vasarojantys lietuviai,

Karštą popietę vėl praleido
me Wapaquassete ežere, o va
kare laužas ne tik apšvietė pro
gramos dalyves, bet ir uodų 
kariuomenės nubaidė nuo mūsų.

(K. v.)
VOKIETIJOJ

— Frankfurto Universiteto
indogermanistikos profesoriai 
W. Thomas ir B. Schlerath ir 9 
studentai lankėsi Vasario 16 gim 
nazijoje. Jie domėjosi gimnazi
jos gyvenimu, lankėsi lietuvių 
kalbos pamokose. Vėliau įvy
kusiame vyr. klasių mokinių su
sirinkime prof’ B. Schlerath 
kalbėjo apie lietuvių kalbos , 
reikšmę lyginamajai kalbotyrai.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE <
— Falangoje, apylinkėse o 

taip pat beveik visame Lietuvos 
pajūryje šią vasarą atsirado la
bai daug parudavusių pušų. Iš
aiškinta, kad jų šaknis apniko 
tam tikros rūšies grybai ir pu
šys susirgusios spygliakrėčiu. 
Yra nuomonių, kad pušims ga
lėjo pakenkti ir pr. metais siau 
tusi baisi audra, nunešusi į jū
rą garsųjį Palangos tiltą, stip-^ 
rus vėjas pažeidęs ir medžių

atėjo pasižiūrėti. Ir aš ten nu
skubėjau. Vaidino komediją 
“Nuostabus ponas Braun”, kur 
Rūta vaidino paprastą mergai
tę, airę, nemokančią nei skai
tyti, nei rašyti, kuri pasidarė 
didele ponia, kai ištekėjo už po-

STASYS RASTONIS BAIGĖ KOLEGIJĄ

Skamba mūsų senelių nuosta šaknis. Daugelį pušų su paru- 
visoje sto- davusiais spygliais tekę ar teks 

vykioje ir mūsų širdyse. i nuplauti. Nuogąstaujama, kad
Nedaug yra stovyklų, kurio-j galį išnykti ir gražieji Palangos

se senosios mūsų dainos su to- pušynai.

per annum 
on regular savings

per annum 
on investment bonus

Savings Insured to $15,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

T E S

5.25*

x G. Plaušinaitienė, vyr. j. 
skautininke ir vyr. j. sktn. 
dr. G. Batukas buvo kūmai bur
laivio Nida II, kurį įsigijo Ghi- 
cagos j. skautija. Laivas buvo 
iškilmingai pakrikštytas Pe- 
waukee ežero, prie kurio sto
vyklauja Chicagos jūros skauti
jos tuntai.

X Terros parduotuvė šį šeš
tadienį bus uždaryta. Klientų 
patogumui ketvirtadienį ir penk
tadienį Terra atdara iki 9 v.v.

(sk.)
Izraelio piliečiai ir kareiviai apsupę Libanono rusų gamybos MIG-17 
lėktuvą, kuris ramiai nusileido jų teritorijoje.

Vytautas ir Elena Rastoniai 
turėjo nemaža džiaugsmo, kai 
jų sūnus Stasys, baigė Provi- 
dence kolegiją eum Įaudė laips
niu. Stasio tėvas yra profesio
nalas muzikas ir jo mamytė 
studijuoja dailę. Stasys gimė 
Hannau, Vokietijoje, pradžios 
mokyklą baigė Amerikoje ir čia 
baigė gimnaziją. Dar- mažą Sta
sį tėvas pradėjo mokyti forte
pijonu skambinti ,o vėliau Sta
sys ėmė privačias fortepijono 
pamokas, jis jau pažengęs ir 
yra geras pianistas. Yra kon
certavęs lietuvių visuomenei 
daugelį kartų; paminėtinas jo 
pasirodymas Bostono Kultūros 
klube.

Stasys Rastenis studijavo ir 
baigė bakalauro laipsniu Fizikos 
Astronomiją. Reikia matemati
nių gabumų .kuriais Stasys, ne
abejotinai, ir pasižymi. Stasys 
yra gavęs asistento vietą ir pa
siūlymą ruoštis magistro laips
niui Massachusetts Universitete.

Stasys yra malonus, gražiai 
lietuviškai kalbantis jaunikaitis, 
dalyvauja lietuviškose organi
zacijose. skautuose,
kuose ir Studentų 
Sveikiname Stasį Rastonį ir jo 
tėvelius, kad užaugino dar vieną 
lietuvį, kuris laikys Amerikos

8240 SO. HALSTED STREET Telef — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO, 
STEREO APARATŲ PADAVIMAS IR TAISMAS. TAIPGI ORO 
VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.

Stasys Rastoms

moralę ir mokslą, kaip daugelių 
lietuvių tremtinių vaikų, kurie 
savo tėvynės nepažinę lietuviais 
liko. E. J.

Kas tik turi gėrę skonį,

viskę perka pas Lieponį !

FRANK’S TV and RADIO INC.

— Urugvajaus policija nu
malšino naujas studentų riau
šes Montevideo mieste, panau
dodama ašarines dujas ir pisto- 

ateitinin- i lėtus. Apie 500 studentų pro- 
sąjungoje. f testavo, kad policija pažeidusi 

universiteto autonomiją. Vienas 
'studentas sužeistas. Demonstra
cijos pradėtos šiomis dienomis.

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. VVestern. PR 8-5875
Vedėjas - J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai Kitom 
dienom nuo 9 vai iki 6 vai vakaro

Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai. popiet
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