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IŠ VISUR
Kovos P. Vietname 

aprimo
1,500 žuvusių komunistų

SAIGONAS. — Priešo puoli
mai, užvakar buvę smarkūs, va
kar žymiai sulėtėjo — net ligi 
90%. Pirmąją puolimų dieną 
priešas neteko ligi 1,500 vyrų, 
gi sąjungininkai — apie 200.

JAV-bės toliau vykdo savo 
karių atitraukimą iš P. Vietna
mo. šią savaitę išvyksta dar 
3,600 vyrų. Juos atitraukus, iš 
bendro, numatyto 25,000 skai
čiaus, P. Vietnamą bus aplei
dę 17,200 karių.

Priešas vakar raketomis ir 
minosvaidžiais apšaudė 24 są
jungininkų bazes ar vietoves.

• Prancūzijos vyriausybė pra 
dėjo pasitarimus su darbo uni
jų atstovais. Tikslas: gauti pri
tarimo franką nuvertinus ir siek 
ti, kad unijos nestatytų griežtų 
reikalavimų atlyginimų pakėli
mo klausimu.

Nusikaltimai krašte auga
17% daugiau per metus

VVASHINGTON. — FBI di
rektorius J. Edgar Hoover pa-

A skelbė naujus duomenis apie 
nusikaltimų skaičiaus didėjimą 
krašte. Jie pateikti 187 pusi. 
pranešime.

Pasirodo, kad 1968 m. krašte 
įvykdyta 4,500,000 sunkiųjų 
nusikaltimų ir, palyginus su 
1967 m., jų skaičius pakilo 17%.

Smurto nusikaltimų tais me
tais buvo 588,000 — tai nužu
dymai, moterų prievartavimai,

• plėšikavimai ir užpuolimai.

Bonna ir “nacių” partija
NPD, tai “nepatenkintųjų par

tija”
Bonna. — Ludvvigshafene lei

džiamas dienraštis “5 Uhr Blatt” 
paskelbė pasikalbėjimą su Fed. 
Vokietijos kancleriu K. G. Kie- 
singeriu apie jo pažiūras kraštu- 
tiniųjų, NPD, partijos klausimu.

Kanclerio nuomone, šioji par
tija, nors jos vadovų tarpe ir esa
ma buvusių nacių, nelaikytina 
“naujų nacių” partija. “Mes, 
svarbiausia dėl užsienio reakcijos, 
bijome, kad partija nepatektų į 
naują Bundestagą” (parlamentą).

Daugelis tos partijos narių, 
tai perbėgėliai iš kitų partijų, nes 
jie buvo pasigedę inciatyvos ir ne
buvo patenkinti partijų laikyse
na.

Vengia partijas uždrausti

Nors ir kr. dem. partijoje y- 
ra politikų, siekiančių partiją už-

Jie ir jų žmonos vakar buvo sveikinami milijonų gyventojų New Yorke ir Chicagoje. Čia du astronautai 
prieš išvykstant triumfo kelionei savo namuose su žmonomis Kairėje M. Collins su žmona Patricia, de
šinėje, mėnulio paviršiuje buvęs E. Aldrin su žmona Joan. _ _ J

E. Aldrin, Jr., sveikintas milijonų 
gyventojų trijuose didžiausiuose 
JAV miestuose.

Sovietai ir JAV
astronautų žygis

MASKVA. — “Pravdfa” pa
skelbė sovietų mokslininko dr. 
Nikolaj Kozirevo straipsnį. Jis 
skelbia, kad “šauniai įvykdytas

' polio 11’’ žygis “atveriąs ga
limybes mėnulio paviršiuje, po 
“žemo”, ateity įrengti mokslo 
laboratorijas”.

Didelis šaunamųjų ginklų 
vaidmuo

Krašte nusikaltėlių plačiai 
naudojami šaunamieji ginklai. 
Pvz. iš 12,000 žmogžudysčių, tie 
ginklai buvo panaudoti 8,900 
atvejų, be to — 65,000 užpuo
limų ir 99,000 — apiplėšimų.

Chicagoje ir jos apylinkėse 
1868 m. buvo įvykdyta 168,956 
nusikaltimai, jų tarpe — 647 
žmogžudystės, 1,237 prievar
tavimai, 18,997 apiplėšimai ir 
tt. Būdinga, kad išskyrus va
gystes, Chicagos sunkiųjų nu
sikaltimų vidurkis, palyginus su 
viso krašto vidurkiu, yra dides
nis.

drausti (tai tegali įvykdyti admi
nistracinis teismas Karlsruhės 
mieste), bet dėl įrodymų stokos 
bylą iškelti vis delsiama.

Šalia kanclerio ir . kitas politi
kas, parlamento primininkas K.
U. von Hassel viename rinkimi
niame susirinkime pareiškė, kad 
NPD nariai — garbingi piliečiai, 
žiūrį įstatymų raidės bei tvarkos. 
Šiuos pareiškimus puolė vokie
čių socialdemokratai.

Rinkiminis manevras?
Kiesingerio ir V. Hasselio 

paskelbtos pažiūros laikytinos 
rinkiminės strategijos apraiška. 
CDU — krikščionių demokratų 
partijos vadai, iš esmės, siekia 
patraukti NPD narius - jie, jei 
norėtų, galėtų... grįžti vėl į CDU 
partijos glėbį... Atseit, balsuoki
te už mus, nesate jau taip blogi 
piliečiai...

Milijonai sveikino erdves 
didvyrius

Trys astronautai vakar pergyveno krašto didmiesčių sveikinimus ir pagarbą —New 
Yorko ir Chicagos gyventojai džiūgavo, astronautus apmėtę tonomis konfetti po
pierėlių — Pasikeista dovanomis.

įvykiai, kuriems jie mažiausia 
pasiruošę

Vakar, rugpiūčio 13 dieną, 
trys astronautai, žygio į mėnu
lį dalyviai, Armstrong, Aldrin 
ir Collins, pradėjo naują, “sun
kų” jų gyvenimo tarpsnį. Apie 
tris savaites gyvenę ir skridę, 
atskirti nuo žmonių, dabar jie 
turi būti pasirengę beveik kas
dien stebėti tūkstančių, milijo
nu gyventojų reiškiamus svei
kinimus, pagarbą, žmonių džiū
gavimo nuotaikas.

Gali būti, kad krašto ir vė
liau — pasaulio, reiškiami svei
kinimai, pagarba tris herojus 
vargins dar labiau, negu jų įvyk 
dyta kelionė į mėnulį...

Dabar jie yra virtę, bent lai
kinai, krašto bei visos žmonijos 
herojais ir visų... nuosavybe.
Tai liudijo vakardienos trijų 
astronautų pagerbimo valandos, 
jų net 19-ka, New Yorke, vidu
dienio metu — Chicagoje ir va
kare — Los Angeles.

Didžiųjų pagerbimų 
tradiciniame mieste

NEW YORK. Trys astro
nautai, atvykę iš Houstono (45

Ir vėl rusų-kinų susidūrimai
Abi šalys baltina viena kitą Sužeistų buvę abiejose pusėse

TOKIO. — Komunistinė Ki
nija vakar paskelbė: keli šimtai 
šarvuotų sovietų dalinių, den
giami malūnsparnių, tankų bei 
šarvuočių, peržengė Sinkiango 
provincijos sieną.

Pekino radijo žiniomis, Kini
jos užsienio reikalų ministeri
ja pasmerkė “įsiveržimą” ir įtei 
kė griežtą protestą sovietų am
basadai Pekine. Pagal radijo 
žinias, paskelbtas kinų kalba, 
sovietų kariai buvo įsiveržę ne
toli Yumin, vakariniame Sin
kiango provincijos ruože. Kinai 
savo notoje reikalauja; rusai 
privalo nedelsdami pasitraukti 
arba jie turėsią susidurti su 
“padariniais”.

• Graikijoje laikinai, ligi iš- 
leisiant spaudos įstatymą, su
stabdomi spaudos cenzūros varž 
tai.

• Kalifornijoje, dykumoje, 
saulės smūgio ištikti žuvo trys 
keliavę mašina ir, jai sugedus, 
klaidžioję (du suaugę ir ber
niukas).

min. per anksti), iš aerodromo 
malūnsparniu buvo nuskraidinti 
į pietinę New Yorko Manhatta
no dalį. Čia prasidėjo jų trium
fo kelionė išilgai miesto, Broad
vvay ir Park gatvių. Juos pake
liui sveikino ligi dviejų milijonų 
džiugiai nusiteikusių gyventojų. 
Gatvėse plėvesavo trijų rūšių 
vėliavos; JAV, New Yorko mies 
to ir NASA (erdvės tyrinėji
mų įstaigos). Pakeliui, kelio
mis eilėmis sustoję gyventojai 
astronautus sveikino, mojuoda-

Neil Armstrong, pirmasis žmogus 
mėnulyje, vak t pergyvenęs jį svei
kinusių krašto gyventojų simpatijas 
bei pagarbą.

Sinkiango provincija, šiaurės 
tų Kinijos srity, jau yra anks 

čiau buvusi susirėmimų vieta. 
Rusai jau buvo kaltinę kinus — 
esą jie provokuoją incidentus 
šioje pasienio srityje. Panašiai 
kaltino ir kinai, dar pažymėję,' 
kad rusai grobią šios provinci
jos gyventojus.

Provincija ypatingai įdomi 
rusams, neš joje yra uranijaus 
šaltiniai, be to, ten vyksta kinų 
atominių bombų bei raketų ban
dymai.

Sovietų vyriausybė vakar 
taip pat įteikė protestą Kinijai. 
Jie skelbia “atrėmę kinų verži
mąsi”.

Rusai vakar taip pat kaltino 
kinus. Abiejose pusėse esama 
sužeistų, tačiau kiek — neskel
biama.

• Izraelio - Jordano pasieny
vakar buvo susidūrimų.

• Liūčių metu Burmoje žuvo 
40 gyventojų.

• 5,000 japonų — kalnų mė
gėjų, atsiradus liūtims ir nu
plovus kelius, įstrigo Japonijos 
“Alpių” kalnuose.

kalendorius

Rugpiūčio 14 d.: šv. Euze
bijus, šv. Atanazija, Grintautas, 
Pajauta.

Rugpiūčio 15 d.: Švč. M. Ma
rijos į Dangų Paėmimas (Mišių 
prievolė). Šv. Tarcinas, šv. Lim- 
banija, Utenis, Rugilė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, galima perkūnija 
su lietumi, temp. sieks 80 ir 
daugiau 1. F., ryt — giedra, šil
ta.

Saulė teka 5:57, leidžias 7:53. j

mi vėliavėlėmis, iš aukštųjų na
mų mėtydami ištisas tonas kon
fetti.
Iškilmės šalia miesto tarybos 

rūmų

Astronautai, susėdę drauge 
su miesto meru J. Lindsay auto 
mašinoje, nuolat mojavo, atsa
kydami į gyventojų sveikini
mus. Netrukus pasiekę miesto 
savivaldybės (City Hali) rūmus, 
jie, pusės valandos iškilmėse, 
buvo pagerbti ir apdovanoti.

Juos pristatė meras J. Lind
say, suteikęs žodį New Yorko 
arkivyskupui, kard. T. Cooke. 
Jis trumpame žodyje dėkojo 
Dievui už “saugų trijų astronau 
tų sugrįžimą’’ ir linkėjo, kad 
užgimęs “erdvės amžius įgalin
tų žmoniją pasiekti taikos bei 
pažangos”.

J. Lindsay, sveikindamas 
New Yorko vardu, astronautų 
žygį lygino su “žmogaus dva
sios laimėjimu”. Dėl to jiems 
tenka dėkoti, pabrėžė meras, 
pirmojo JAV miesto, kuris va
kar pagerbė erdvės didvyrius 
(New Yorko valstijos guberna
torius N. Rockefeller pagerbi
me nedalyvavo).

Medaliai ir iškilmes baigė 
rabinas

J. Lindsay miesto vardu ast
ronautams įteikė aukso meda
lius, gi miesto tarybos atstovas 
juos apdovanojo iškaltomis len
telėmis, pavadintomis “Proud 
city Award”. N. Armstrong dė
kojo “tūkstančių” NASA pa
reigūnų vardu, nurodęs, kad 
New Yorke pagaminta nema
ža erdvėlaivio dalių. Padėkos 
žodį tarė ir Aldrin su Collinsu.

Iškilmes ties miesto savival
dybe baigė trumpu žodžiu ra
binas Klaperman.

Ir Vėl “popierėlių lietus”, 
pagerbti ties J. Tautomis

Astronautai vėl sėdo į maši
nas (kitose vyko jų žmonos, 
vaikai, pareigūnai) ir eisena,; 
motociklais vykstančių polici
ninkų lydima, judėjo J. Tautų 
būstinės link.

Pakeliui astronautai vėl bu
vo sveikinami, juos iš langų vis 
“bombardavo” konfetti popie
rėliai.

Iškilmės ties J. Tautų pasta
tu buvo triumfalinės. Specialia
me paaukštinime sustoję astro
nautai, drauge su žmonomis bei 
vaikais, buvo pasveikinti J. Tau 
tų gen. sekretoriaus U Thant. 
Žygis, kuri sekė visas pasaulis

“Jūs įvykdėte istorinį žygį”, 
kalbėjo gen. sekretorius ir “jūs 
verti viso pasaulio padėkos”. U 
Thant priminė, kad astronau
tų žygį, televizijos ir radijo dė
ka, galėjo sekti visas pasaulis, 
galėjo pergyventi visas akimir
kas.

“Jūs įrodėte, ką gali pasiekti 
žmogaus rasė”, pažymėjo U 
Thant. Jis kalbėjo ne tik tarp
tautinės organizacijos, bet ir 
tarptautinės spaudos vardu.

Gen. sekretorius astronau
tams įteikė specialių pašto ženk 
lų, “Apollo 11” žygį iškėlusių, 
rinkinį. Astronautai, padėkoję, 
įteikė mėnulio paviršiuje palik
tos lentelės, su parašais, kopi-

M. Collins, nors ir nebuvęs mėnu
lyje, tačiau vakar nemažiau pa
gerbtas už kitus du ‘‘Apollo 11’’ 
erdvėlaivio įgulos narius.

ją — joje pabrėžta žygio reikš
mė taikai bei visai žmonijai.

Astronautai su šeimomis ir 
kitais palydovais, drauge ir NA 
S A direktorium Dr. Thomas O. 
Paine, netrukus prezidentiniu 
lėktuvu “Air Force One”, iš
skrido į Chicagą.

New Yorkas pergyveno vie
ną iškiliausių istorijoje herojų 
pagerbimų. Jų buvo šimtai, ta
čiau visu atmintyje dar įstri
gę pagerbimai ypatingai Atlan
to nugalėtojo Charles Lindber- 
gho (1927 m.), vėliau D. D. Ei- 
senhowerio, gen. D. MacArthu- 
ro ir dar vėliau dviejų astronau
tų: pirmojo, skridusio aplink 
žemę, John Glenn (1962 m.) ir 
paskutinio tos rūšies pagerbimo 
— “Apollo 8’’ įgulos.

Chicagoje
Chicaga skendo raudonose, bal

tose ir mėlynose spalvose
CHICAGO. — Trys astronau

tai 2 vai. po piet vakar atskri
do į Chicagos O’Hare aerodro
mą. Čia juos sutiko gubernato
rius R. Ogilvie ir miesto meras 
R. Daley. Kaip ir New Yorko 
Kennedy aerodrome, trys hero
jai persėdo į malūnsparnį (Chi
cagoje jų buvo šeši) ir nuskrai
dinti į Meigs oruostį ties Mi
chigano ežeru ir to paties var
do ištaigingąja miesto gatve.

Prezidentinis lėktuvas su ast
ronautais Chicagoje nutūpė 2: 
12 vai. popiet, taigi, 12 min. 
pavėlavęs. Todėl jei New Yor
ke iškilmės vyko pusvalandžiu 
anksčiau, Chicagoje, pagerbi
mui vykstant minutes apskai
čiavus, teko kiek skubėti.

Praslinkus dar 15 minučių, 
astronautai nugabenti ligi. Mi
chigan ir Cak gatvių sankry
žos. Čia prasidėjo didysis pa
gerbimo paradas antrojo di
džiausio miesto JAV-se gatvė
mis.

Jos jau iš anksto buvo pasi-

Ne karo, bet riaušių vaizdai Belfasto mieste, šiaurės Airijoje. Katalikai 
gyventojai kelias dienas buvo ssuidūrę su! protestantais ir visi — su 
policininkais. Išdavos: daug sužeistų, suimtų, sudeginti automobiliai... 

Šiomis dienomis Š. Airijoje ir vėl kilo riaušės.

ASTRONAUTAI
puošusios vėliavomis, visur bu
vo matyti tūkstančiai balionų 
(žymiai daugiau kaip New Yor
ke).

Astronautus gerbiant State, 
tradi inėje eisenų gatvėje, j? s 
grindinys buvo išdažyti s leng
vai pašalinamais mėlynai - rau
donai - baltais ruožais.

Astronautai Chicagoje vyko 
tokia tvarka: pirmoje mašino
je — visi trys herojai, antioie
— Ogilvie, Daley ir abu NASA 
pareigūnai: Paine ir St. Clair, 
trečioje — astronautų žmonos, 
ketvirtoje — miesto, valstijos 
ir NASA pareigūnų žmonos, to
liau vyko astronautų vaikai.
Iškilmės ties miesto savivaldy

be, 4,006 balionų

Astronautai buvo pagerbti 
ties miesto savivaldybės rū
mais.. Jie čia buvo apdovanoti. 
Iškilmėms pasibaigus, Chica
gos miestas pateikė specialią 
staigmeną: į orą iškilo 4,000 ba
lionų ir paleista 500 pašto ba
landžių — jie į visas puses nu
gabeno Chicagos “talkos lin
kėjimus”.

Pagerbimas baigtas Grant 
parke, kur astronautai susitiko 
su apie 12,000 mokyklinio jau
nimo. Vėliau, malūnsparniu jie 
pakilo į O’Hare aerodromą ir 

ten — Los Angeles krypti
mi.

Ten vakare juos pasitiko mi
nios tarptautiniame aerodrome, 
gi iš ten jie nugabenti į Centu
ry Plaza viešbutį, kur prez. Ni- 
xonas surengė specialų priėmi
mą. Dalyvavo daugiau kaip 1, 
500 kviestinių svečių.

Vėl riaušės Š. Airijoje
300 sužeista susidūrimuose 

/gatvėse
UONDONDERRY, Š. Airija.

— Antradienį ir vakar šiame 
Šiaurės Airijos mieste z įvykus 
katalikų ir protestantų gyven
tojų riaušėms, buvo sužeista 
daugiau kaip 300 žmonių. Va
kar Š. Airijoje visam mėnesiui 
uždraustos demonstracijos ar 
paradai.

Policija užvakar tramdydama 
riaušininkus, naudojo ašarines 
dujas. Sužeista apie 90 policinin 
kų — juos apmėtė akmenimis 
ar “Molotovo kokteiliais”. Riau
šės ir neramumai vyko dar ke
turiuose Š. Airijos miesteliuose

• Libanas skundžia Izraelį, 
įvykdžius agresiją pietinėje Li
bano srity. Skundą svarsto J. 
Tautų Saugumo Taryba.
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GARBINGAS SEIMO DALYVIS

Vyskupas Vincentas Brizgys 
priėmė pakvietimą dalyvauti 56- 
tajame Lietuvos vyčiu seime. Jis 
celebruos pagrindines seimo Mi
šias ir pasakys pamokslą. Mišios 
bus sekmadienį, rugpiūčio 24 die
ną, Šv. Petro ir Povilo bažnyčio
je, Elizabeth mieste. Prasidės 11 

vai. Tą patį vakarą, vyskupas 
Brizgys bus garbingųjų svečių 
tarpe baigiamajame seimo poky
lyje Robert Treat viešbutyje New 
arke.

Vysk. Brizgys yra Lietuvos vy
čių organizacijos garbės narys, 
daug dirbąs lietuvių kultūrai bei 
kalbai išsaugoti ir Lietuvos var
dui išgarsinti. Daugiausia jo ini
ciatyva ir pastangomis buvo į- 
rengta Šiluvos Dievo Motinos 
koplyčia Nekalto Prasidėjimo ka 
tedroje Washingtone. Šiuo metu 
jis daro pastangas, kad lietuvių 
kilmės amerikiečiai kiek galint 
daugiau savo lėšomis prisidėtų 
prie įruošimo Lietuvos Kankinių 
koplyčios Šv. Petro bazilikoje Ro 
moję. Ta koplyčia jau baigiama 
įrengti ir tikiamsi, kad ateinan
čiais metais bus baigta ir pa
šventinta.

Loreta Stukienė

LIETUVIŲ DRAUGAS

Kiekvienais metais per savo sei
mą vyčiai pagerbia garsų kita
tautį, kuris yra pasižymėjęs susi
domėjimu Lietuvos reikalais, dar
bu jos labui. Šiais metais per 56- 
tojo vyčių seimo užbaigiamąją

puotą, kuri bus rugpiūčio 24-tą 
Robert Treat viešbutyje Newar- 
ke, “Lietuvos draugu” bus pripa 
žintas tos garbės tikrai užsitarna
vęs kongreso narys Peter W. Rodi 
no Jr. iš New Jersey valstijos.

Kongreso narys Rodino yra la 
bai veiklus kovoje prieš komuniz 
mą ir už savo darbą toje srityje 
yra gavęs atžymėjimus iš įvairių 

' kitų organizacijų. Jis yra laiko
mas imigrantų ir pabėgėlių drau 
gu, jų padėties žinovu ir padėda
mas komunizmo tironijos au
koms, yra pagelbėjęs ir nevie
nam lietuviui surasti rojų Ame
rikoje.

Kiekvieneriais metais Vasario 
16-tos d- proga Rodino kalba 
atstovų i ūmuose apie tai, kaip 
svarbu ir toliau pripažinti Lietu
vos respublikos teisę į laisvę ir nė 
įteisinti pavergimo. Kad tos jo 
kalbos daugiau svorio įgautų, jis 
yra pateikęs kongresui eilę rezo
liucijų Lietuvos ir kitų kraštų 
laisvės klausimu.

Rodino yra pažįstamas New 
Jersey lietuviams, nes dalyvauja 
beveik kiekviename lietuvių mi
nėjime, iškilmingame ar ir pa
prastame, ir jau eilę metų nėra 
apleidęs nė vieno Vasario 16 mi
nėjimo Newarke. Visuomet pa
siekiamas ir sutinkąs padėti, kur 
tik reikalinga yra jo pagalba Lie
tuvos reikalui, Peter W. Rodino 
Jr. yra tikrai Lietuvos ir kitų pa
vergtų tautų draugas.

Loreta Stukienė

Senoviška ispanų misijų stotis Santa Barbara, prie Los Angeles. Šią 
Vietą šią vasarą aplankė daugelis lietuvių.

MOŠŲ KO
Grand Rapids, Mich.
ARTĖJA MOTERŲ SEIMAS
Vasaros dienos greit bėga. 

Vis artėja A.L.R.K. Moterų są
jungos seimas, kuris įvyks rug
piūčio 18—20 d. d. Pantlind 
Hotel.

(Stl pakilia nuotaika seimą 
luolšda 42 kuopos narės. Komi
sijos pirmininkė Mary Medlin, 
vicepirmininkė Stephanie Kry- 
ger.

ISieimo tvarka tokia: VHI. 17 
d. priėmimas 5—7 vai. vak. Ry
tojaus dieną 9 vai. r. bus šv. Mi 
šios šv. Petro ir Povilo bažny
čioje, Dienos bėgyje bus posė
dis... Antradienį vakare supla
nuotas išvažiavimas prie Vaina- 
vičių vasarvietės, Camp Lake. 
Seimas baigsis iškilmingu ba
lium Pantlind viešbutyje.

Laukiame Jūsų atvykstant.

Kenosha-Radne, Wisc.
RUOŠIAMA GEGUŽINE

LB Kenoshos - Račiuos apy
linkės valdyba rugpiūčio mėn.

LON I JOSE
17 d. M. Sadėlskienės sodyboje, 
RT. 2, Box 162 Union Grove, 
Wisc. rengia gegužinę. Pradžia 
12 vai. Ant karštų žarijų Ibius 
kepami kotlietai ir dešrelės, 
veiks bufetas. Jaunimui ir su
augusiems bus pravesti žaidi
mai. Žaidimų laimėtojams ir 
kitiems rengėjai skiria dovanas. 
Gros plokštelių muzika. Vietos 
ir kitų kolonijų lietuviai kvie
čiami gausiai dalyvauti ir atsi- 

! vesti savo jaunimą. Gegužinės 
vieta — ūkis randasi nuo Union 
Grove, pietų — rytų kampe.

Rengėjai

KĄ REIŠKIA RAIDĖS 
I. Q.

Vienas berniukas atranda 
knygoje dvi raides I. Q. ir ne
žino, ką jos reiškia. Klausia 
savo draugo, kuris nori būti už 
jį gudresnis, ir atsako I. Q. 
reiškia I quit smoking. Tas ber 
niulkias paklausė, atprato nuo 
rūkymo. Vėliau sužinojo, kad 
I. Q. reiškia Intelligence Quo- 
tieiit. Atatiko!

NEAIŠKIOS TRAGEDIJOS 

KRONIKA

Liepos 17 d. 6 vai. p o pietų 
į Martha’s Vineyard salą atvyko 
Mary Jo Kopechne ir 5-kios jos 
draugės: Kopechne, 28 metų, 
Nancy Lyons, 26 m., Maryellen 
Lyons, 27 m. Esther Newberg, 
26 m., Rosemary Keough, 23 m., 
ir Susan Tonenbaum, 24 m. Jos 
apsistojo Katama Shores viešbu
ty.

Liepos 18 d. ryte Martha’s 
Vineyard saloje nusileido dvimo
toris lėktuvas. Iš jo išlipo senato
rius Edward M. Kennedy. Jis už
siregistravo Shiretown viešbuty, 
Edgartown. Čia jis pakeitė tam
sų kostiumą į vasarotojo rūbus ir 
pradėjo vasarotojo gyvenimą.

1 vai. p. p. Kennedy sėdo į sa
vo 1968 metų modelio Oldsmobi 
le automobilį ir su juo keltuvu 
persikėlė į kitą Chappaųuiddick 
salą. Persikėlimas truko apie 3 
minutes. Jo automobilis buvo pri 
krautas maisto ir kitokių gėrybių, 
kurias jis nuvežė į jo pusbrolio 
advokato Joseph Gargan išnuo- 
muotą keliom dienom namelį 
(cottage), kuris priklauso advor 
katui Sidney K. Lawrence iš New 
Yorko, ir yra labai nuošalioj vie
toj.

2:40 Kennedy grįžta į Edgar- 
town Yacht klubą. Čia jis turi 
laivelį “Victura”, kuriame rado 
du savo draugus: Ray La Rosa ir 
Charles Tretter.

2:55 prasideda 46-ji kasmetinė 
(annual) Edgartown regatta, ku 
rioįe dalyvauja ir senatorius Ken
nedy. Šešios mergaitės iš Wash- 
ingtono stebi laivelių lenktynes, 
kur favoritu laikomas Kennedy.

4:49 rungtynes laimi Ross Ri- 
chards. Kennedy, nors ir laiko
mas geru buriuotoju, atplaukia 
9-ju iŠ 31.

5:45 Kennedy maudymosi kos 
tiume pasirodo Shiretown viešbu 
ty-

6:30 Kennedy keliasi į Chap- 
paųuiddick salą.

8:30 išnuomuotam namely pra
sideda pasilinksminimas. Be še
šių mergaičių čia dalyvauja ir še 
ši vyrai: Kennedy, Gargan, Mark
ham, Hackett, LaRosa ir Tretter. 
Vedę vyrai, bet be žmonų ir še
šios netekėjusios mergaitės. Kaip 
Esther Netvberg sako,, pats links
mumas prasidėjęs 10 vai. Buvo 
valgoma ir geriama.

10:30 kaimynai Mr. ir Mrs. 
Foster D. Silva eina nuraminti 
savo lojančių šunų ir girdi links
mą juoką bei dainas anam na
mely.

11:15 (pagal paties Kennedy 
pasakymą) Mary Jo Kopechne ir 
senatorius Kennedy palieka drau 
gus ir išvažiuoja Kennedy auto
mobiliu. Po pusės mylios kelio, 
vietoje pasukus važiuojamu ke
liu į kairę, Kennedy pasuka į 
lauko keliuką į dešinę. Nuo til
tuko, kuris yra be apsaugos tūrėk 
lų daugiau naudojamas vasaroto 
jų pasivaikščiojimui, automobilis 
nusirita į vandenį ir apsiverčia. 
Senatorius Kennedy kažin ko- 
kiuo būdu iš jo pabėga. Apie 30 
pėdų nuo įvykio vietos namely 
dega šviesa. Kitam namely irgi 
šviesa, o jauna studentė skaito 
knygą. Apie šį nelaimingą įvykį 
niekas nežino nieko ir Kennedy 
neina į tuos namelius ieškoti pa
galbos. Pagal paties Kenedy 
pasakojimą, jis matęs šviesas, bet 
vietoj šaukęs pagalbos, jis grįžęs 
pas draugus. Neėjęs į vidų, neno
rėdamas sudrumsti pasilinksmi

nimo, o įlipęs į šalia namelio sto 
vintį automobilį ir atsisėdęs užpa 
kalinėj sėdynėj. SaVo parodyme 
policijai, Kennedy sakė, kad jis 
grįžęs įvykio vieton, bet nieko ne 
galėjęs daryti. O savo televizijbs 
pareiškime jis sako, kad vykęs su 
Gargan ir Markham. Tuo tarpu 
mergaitės, dalyvavusios pasi
linksminime sako, kad jos nieko 
nežinojusios apie nelaimę iki se
kančio ryto, kada jau visa apy
linkė žinojo.

12:30 šerifo padėjėjas Christo- 
pher Look laiveliu persikėlė iš 
Edgartown į Chappaųuiddiek sa
lą, kur prie kelto buvo palikęs sa
vo automobilį. Čia Look pama
tęs automobilį su trim vyrais. Jis 
išlipęs iš savo automobilio, pri
ėjęs prie ano ir paklausęs “Can 
I help You”, nes jam atrodę, kad 
vyrai yra pasimetę. Vyrai nieko 
neatsakę ir nuvažiavę. Jis neat- 
pažinęs Kennedy.

1 vąl. namely viskas nutyla, 
taip sako kaimynė ponia Silva. 
Tuo laiku paskutinis keltas bai
gia savo darbą tarp Edgartown 
ir Chappaųuidick salą.

Kennedy sako, kad 1:45 jis su 
Gargan ir Markham atvykę prie 
kelto. Keltas buvęs uždarytas. Šė 
rifo padėjėjas sako, kad jis juos 
matė 12:30. O keltas, kuris dir
bęs viršvalandžius, sustojęs tik 1 
vai. Taigi Kennedy šokęs į van
denį ir nuplaukęs į Edgartown 
salą. Vietos gyventojai sako, kad 
ir geram plaukikui dienos metu 
sunku perplaukti. Apie 2 vai. jis 
grįžęs į viešbutį ir sukritęs ant 
grindų savo kambary. Taip pat 
atsimenąs, kad kažin ką kalbėjęs 
su viešbučio tarnautoju. Tarnau 
tojas Russell F. Peachy sako, jis 
pąmatęs žmogų prie Kennedžio 
kambario durų. Jo neatpažinęs. 
Bet paklausęs, ar jam nereikia 
pagalbos. Asmuo (Kennedy) pa
siskundęs, kad gretimam name 
esąs triukšmas if- jam neduoda 
miegoti. Dar pasakęs, kad pa- 
pametęs laikrodį ir paklausęs, 
kiek laiko. Peachy pasižiūrėjęs ir 
pasakęs 2:25. Čia irgi laikas ne
sutampa. Gargan ir Markham 
grįžę į namely nuų kelto, kur pra
leidę naktį su mergaitėms. Ponia 
Silva sako, kad 1 vai. namely 
buvę jau tamsu. O Ester
Newberg sako, kad Gargan 
ir Markham buvo kai kurį
atsiradę. Čia irgi neaiškumas.

8 vai. ryto du berniukai iš 
New Yorko ėjo žuvauti. Jie pa
matė užpakalinį automobilio ra
tą kyšantį virš vandens. Jie pra
nešė gretimam namely (kur nak
tį degė šviesa) Mrs. Malm apie 
automobilį vandeny.

8:15 Malm pranešė policijos 
viršininkui, kuris tuojaus atvyko. 
Pasiskolino iš Malm maudymo
si kostiumą ir leidosi į vandenį. 
Čia jis negalėjęs atidaryti auto
mobilio.

8:25 buvo iššauktas gaisrinin
kų naras John Farrar. 8:45 jis 
nusileido į vandenį. Automobily 
rado mergaitės lavoną kurį iš
traukė.

9 vai. dr. Mills girdi telefono 
skambutį. Jis kviečiamas įvykio 
vieton. Tuo pačiu laiku iškvie
čiamas ir garažo savininkas iš
traukti automobilį.

9:10 Kennedy su dviem vy
rais keliasi keltuvu iš Edgartown 
į Chappaųuididdick salą- Tuo lai
ku įvykio vietoj atpažystamas 
Kennedy ištrauktas automobilis.

Ant kelto kažin kas pasako Ken
nedžiui apie įvykį. Kennedy 
draugas pasako, kad senatorius 
įvykį žino.

9:30 (po dvidešimt minučių) 
Kennedy su draugias advokatais 
Gargan ir Markham atvyksta į 
policiją.

10:20 grįžta iš įvykio vietos 
policijos viršininkas Arena. Pri
eina Kennedy ir sako: “Viršinin 
ke, aš esu automobilio vairuoto
jas (Chief, I am the driver of the 
car”).

Dr. Mills nedaro lavono skro
dimo, o paprastai pasirašo, kad 
mergaitė nuskendusi ir prigėrusi.

Kitą penktadienį Kennedy da
ro pareiškimą per televiziją. Šis 
jo pareiškimas daug kur nesutam
pa su duotu policijai. Daugelis 
visos Amerikos laikraščių net 
savo vedamuose sako, kad Ken
nedy kalba įnešė dar daugiau ne 
aiškumų. Po jo kalbos, visas Ken
nedy štabas ir campaign workers 
pradeda rinkti parašus ir organi
zuoti telegramas, kad Kennedy 
pasiliktų senate. Iš Kennedžio na 
mų pranešama, kad gaunama la 
bai daug laiškų, kad tik pasilik
tų. Laikraštis “The Boston Glo
bė” skelbia, kad tik per dvi die
nas jis gavo 391 lai'šiką: 21 palie 
kąs Kennedžiui pačiam apsispręs 
ti dėl ateities, 101 kad jis pasi
liktų senate, o 179 kad kaip ne
tinkamas būti Mass. žmonių at
stovu būtinai turįs pasitraukti. 
Kennedy padaro sprendimą — 
pasilikti.

Televizijos reporteriui naras 
Farrar sako, kad taip apsivertu
siam automobily vandeny žmo
nės išbūna gyvi iki 5 valandų. 
Tačiau daktaras nedarė skrodi
mo. Policija neklausinėjo jokių 
liudininkų. Už nepranešimą apie 
įvykį Kennedy teisme prisipažino 
kaltu ir buvo nubaustas 2 mėn. 
kalėjimo lygtinai. Sekančią die
ną po įvykio Kennedy žmona 
Joan skambino Kopechnes moti
nai ir klausė, kuo jie gali jiems 
padėti.

Visas įvykis po poros savaičių 
nuo tos tragedijos yra dar neaiš
kesnis, o žmonės kalba, kad jis 
Kennedžiui kainuosiąs apie mili
joną dolerių. P. Ž.

KONGRESININKAS MIRĖ

Barrat O’Hara, atstovavęs 
Illinois antrą kongresinį distrik- 
tą 29 metų, mirė Washingtono 
ligoninėje, sulaukęs 87 m. am
žiaus. Jis bus šį šeštadienį lai
dojamas Chicagoje.

DR. ANNA BALIŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 VVest flSrd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
ak. Šeštadieniais 10—1 vai Trečia 
Uenl uždaryta. Ligoniai priimami su 
šita,m s.

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

Rezid. Telef. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AK r SURIJA IR MOTERV LIGOS 
GINEKOLOGINIS CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6441

Priima ligonius pagal suaitarlma.
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

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

TeL 695-6533 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois
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year outside Cook County, $18.00 foreign countries.

Prenumerata:
Cook County. Illinois
Kitur JAV
Kanadoj ir kitur užsieny

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

Metams
$17.00
$15.00
$18.00

y2 metų 
9.00 
8,00 
9.50

3 mėn. 1 mėn. E
5.00
4.50
5.50

2.00
1.75
2.25

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas 
dien 8:30 — 5:00, Seštadie 
niais — 8:30 — 12:00.
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Dr Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960

DR, L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPECIAL YBR _ NERVŲ IR
EMOCINES LIGOS

Crawford Medical Building 
6419 So. Pulaski Road

Valandos pagal susitartma

Rez. Tel. GI 8-0878
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija ir motoru ligos 
Ginekologine Chirurgija

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

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, Opt.
3424 W. G3rd SL, GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ii 
“contact lenses’*.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. . VIDAUS LIGOS

Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697 
5159 So. Damen Avenue

Valandos tik pagal susitarimą 
Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660
Ofiso tol. PR 8-2220 

Namų rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVI&IUS
J O K š A 

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvirt. Ir penkt. 
n'uo 12 iki 3 vai. ir nuo B Iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 iltį 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄS , 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 7 Iki 9 v. V., 
šešt. nuo 9 iki 12 vąl.; arba nųalta-

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 63rd Street •

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. lr 6 
iki 8 vai. Trečiad lr šeštad. uždaryta.

Ottso ir buto tol. OLympic 2-1381

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

Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. tik susitarus.

Tel. — REllanee 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p.. 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta.

Tel. oriso lr buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 ilki 4 popiet.
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Kiekvienam yra pravartu susipažinti su Bažnyčios žodžiu 

— nurodymais ir pamokymais — įvairiais gyvenimo klausimais.
Šių dienų besikeičiančiame pasaulyje kylančiuose neaišku

muose ypatingai svarbus autoritetingas žodis.

Šv. Tėvo pasisakymai yra ta tiesa, kuria turime vadovau
tis savo gyvenime. Todėl kiekvienam yra privalu pasiskaityti:

POPIEŽIŲ ENCIKLIKOS — svarbiausiais žmonijos...
viešojo gyvenimo klausimais — m.v. 3.50

k.v. 4.00
ENCIKLIKA — HUMANUM GENUS, Pop. Leono 13

apie masonus 0.50

ENCIKLIKA — MOTINA IR MOKYTOJA 
Sv. Tėvo Jono 23-čiojo
Socialiniai klausimai krikščionybės šviesoje 1.50
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DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 6 3-čios lr Callfornia 

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

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

Rezid. tol. VVAlbrook 5-3048 
ATOSTOGOSE nuo rugpiūčio 3 d. iki
17 dienos.
Prašome kreiptis pas Dr. Taura. 
Telef. PR 8-1223.

Tel. ofiso HE 4-5849, rez 888-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VFest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9. 
antr., penktad. 1-6, treč. lr šešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5768.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle- 

nąls 2—t v., šeštadleplals 10—1 p p 
Ligoniai brlim&mi pagal susitarimą

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuc 
J — 8 vai vakare. Trečiad. nut 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad 
11 vai. ryto Iki S vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168 
__________Rez. tel. 239-2019__________

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545

r Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso te*. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
3858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv., B—8 vai., 
antra lr penkt. 1—4 vai. 

Prltmlnšja tik au.ttarus

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

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. lr 
šeštad. 8 v. r. iki 3 v popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidene )

Atostogose nuo liepos 28 iki 
___________rugpiūčio 18 d.

DR, LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 7lst Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS JR CHIRURGU A 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, III

Kabineto tol. 687-2020 
Namų tol. 839-1071 

Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tol. REllanee 5-4410 
Rez. GRovelhill 6-0017 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 VV. 71st Street 

Telefoną* — 925-8296
Valandos:. 2—8 y. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-S v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečiad. uždaryta 

Rezid. tel. VVA 5-3009

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas lr rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospeet 8-1223

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

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

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

Trečiad. lr šeštad. uždaryta 

Tel PROospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. ĄH>auy Avenue 
Vai.: pirm., antrd.. ketv. 6—8 vai 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6r6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. lr 7 Iki 8 v. V. 

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141 Namų 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulasld Road

V" - 6-8 v. 6-
Šeštadieniais 11-J vai. popink



Amerikos lietuvių spaudos

90 METŲ SUKAKTIS
PRARASTOS VILTYS SOVIETAMS

Pabėgęs rašytojas puola sovietinę santvarką

Netenka daug aiškinti, kas 
yra Amerikos ir viso pasaulio 
lietuviams jų spauda. Tai gy
vojo lietuviško organizmo krau 
jas, kuris išnešioja po visą 
pasaulį išsiblaškiusiems tautie
čiams visa, ką mes turime ge
riausio, ir drauge juos apjun
gia, informuoja, kas vyksta 
tėvynėje, pasaulyje, lietuvių ko 
lonijose, palaiko ryšius, teikia 

■ galimybę pasikeisti nuomonė
mis, riša lietuvių bendruomenę 
su jos vadovais, skatina kul
tūrinę veiklą, duoda progos 
iškilti mūsų rašytojams, poe- 
taus, visuomenės veikėjams, 
padeda organizacijoms, atski
riems asmenims, jungia tautie
čius kovai dėl Lietuvos laisvės 
ir lietuvybės išlaikymo ir at- 

1 lieka kitus nemažus darbus.
Mums malonu priminti lie

tuvių visuomenei, kad šį mė
nesį Amerikos lietuvių spauda 
švenčia savo gyvavimo 90 me
tų sukaktį.

*
Pirmasis JAV lietuvių laik

raštis buvo išleistas 1879 m. 
rugpiūčio 16 d. New Yorke.* 
Tai buvo “Lietuwiszka Gazie- 
ta ■— rasztas paszwestas dėl 
Lietuwniku Amerikoj”. Jo re
daktorius ir leidėjas buvo My
kolas Tvarauskas (lenk. ra
šėsi Twarowski), gimęs 1844 
m. Kaupiškio valsčiuje (mirė 
apie 1908 m.). Tai buvo moky
tojas, 1863 m. prisidėjęs prie 
sukilėlių ir todėl turėjęs bėgti 
į Prūsus, iš kur išvyko į A- 
meriką ir vėliau čia įsitaisė 
mažą spaustuvėlę, kurioje ir 
išleido savaitinį nedidelio for
mato, tik 4 puslapių apimties, 
lietuvišką laikraštėlį. M. Tva- 
rauskui padėjo Šv. Kazimiero 
draugija New Yorke, kun. Pet
ras Končius, pranciškonų vie
nuolis, žinomas mokslininkas 
Augustinas Zeytz ir gal dar 
vienas kitas. Tačiau, išleidus 
16 numerių, laikraštėlis susto
jo,, nes tebuvo 132 prenume
ratoriai. 1891 m. M. Tvaraus
kas atgaivino laikraštį nauiu 
vardu — “New Yorko Gazie- 
ta Lietuwiszka”, bet ir šis lei
dinėlis 1892.IV9 nustojo ėjęs.

Vis dėlto Amerikos lietuvių 
spaudos pionierių pastangos 
nebuvo tuščios. Su ‘Lietuwisz- 
kos Gazietos” sustojimu pas
tangos leisti laikraščius nesi
baigė. Juos ėmė leisti įvairios 
srovės, grupės, organizacijos, 
susivienijimai ir paskiri asme
nys. Iš svarbesniųjų tik kele
tą paminėsime: 1892 m. išėjo 
“Apszvvieta”, 1886 m. "Wieny- 
bė Lietuvvniku”, 1888 m. pa
sirodė “Saulė”, 1892 m. “Gar
sas”, tais pačiais metais Chi
cagoje pradėta leisti “Lietu
va”, ' 1896 m. “Tėvynė”, 1898 
m. “Dirva”, 1899 m. “Katali
kas”, 1905 m. “Keleivis”. 1909. 
VU.27 pradėjo eiti “Draugo” 
savaitraštis (nuo 1916 m. dien 
raštis), neseniai atšventęs sa
vo 60 metų amžiaus sukaktį. 
Deja, niekas ligi šiol nėra su
registravęs ar bent suskaitęs, 
kiek iš viso lietuviškų laikraš
čių er 90 metų buvo išleista.
O laiko tarpas juk ilgas — A- 
merikos lietuvių spaudos am
žius ilgesnis, kaip tautiškai są
moningos Lietuvos spaudos 
savajame krašte amžius, nes 
“Auszra” pasirodė tik 1883 m.

*

SENIAUSIŲ ŠV. PETRO
LAIŠKŲ RANKRAŠČIAI

Popiežius Paulius VI perdavė 
Vatikano bibliotekai seniausią 
dviejų šv. Petro laiškų rankraš
tį. Rankraštis yia išlikęs papi
ruso lakšte, kuris pavadintas jį 
atradusio šveicarų mokslininko 
Bodmerio vardu. Mokslo pasau
lyje šis papirusas yra žinomas 
Bodmer VIII pavadinimu. Iki 
šiol Vatikano biblioteka turėjo 
šio svarbaus dokumento repro
dukciją. Pauliui VI lankantis 
Šveicarijoje birželio mėnesio pra 
džioje, Martinas Bodmeris pa

Minėdami 90 metų sukaktį 
mes turime progos bent pra
bėgomis dirstelėti į pirmojo 
Amerikos lietuvių laikraščio 
skelbtas idėjas ir galime pa
sakyti, kad jos nedaug kuo 
skiriasi nuo dabartinių Ameri
kos lietuvių siekimų: kovos 
dėl Lietuvos laisvės idėja, ko
va prieš rusų viešpatavimą 
Lietuvoje ir rusinimą buvo vie
nas ir tas pats tikslas tiek 
“Lietuwiszkos Gazietos”, tiek, 
sakysime, dabartinio “Draugo” 
ir kitų lietuviškų laikraščių re
daktorių, leidėjų, skaitytojų. 
“Gazietos” Nr. 5 skaitome to
kius sakinius: “Maskolius silp 
nas prieš kitas viešpatiias. tik 
tvirtas prieš savo pavaldinius, 
kurie neturi ginklo. Bet iau 
žmonės nerimsta, keršyja vy
riausybei ir reikalauia laisvės”. 
O toliau randame tokius pra
našingus žodžius: “Maskoliai 
stovi kaip šmėkla ant molinių 
kojų, o pareis laikas ir tos ko
jos sutrupės ir šmėkla subi
ręs į mažus trupinėlius”. Nr. 
12 rašoma: “Turi pareiti lai
kas, kol visa Maskolija papluks 
krauiais ne tik Vainomis sveti
momis, bet ir naminėmis; mes, 
lietuviai, turėkimės už rankų 
ir parodykime ‘liepsną’ (mei
lę) prie nuvargintos tėviškės”. 

*
Labai skurdžios ir vargin

gos išvaizdos buvo pirmieji A- 
merikos lietuvių laikraštėliai, 
tačiau jie savo tikslą pasiekė, 
nes įstengė pasiekti tokių pa
čių skurdžių pirmųjų lietuvių 
emigrantų lietuviškos meilės 
kupinas širdis. Pirmieji leidė
jai ir redaktoriai, labai sun
kiai materiališkai versdamiesi, 
buvo dideli idealistai: visas 
savo santaupas skirdavo spaus 
dintam lietuviškajam žodžiui 
leisti. Apie bet kokią algą jie 
ir svajoti negalėjo, o dažnai 
neturėdavo ir ko pavalgyti.

Kiek vėlesniem lietuvių laik
raščiam pavyko remtis lietu
viškomis organizacijomis bei 
susivienijimais. Redaktorių, 
leidėjų, bendradarbių tarpe at
sirado mokytesnių žmonių. A- 
merikos lietuvių spaudos lygis 
pamažu kilo, tiražas augo. 
Laikraščiai augo savo didumu, 
dažnumu, puslapių skaičiumi, 
straipsnių kokybe, aukštesne 
spaudos technika.

Nuo M. Tvarausko “Gazie
tos” ligi dabartinio modernaus 
Amerikos lietuvių žurnalo, sa
vaitraščio. dienraščio, kuriuos 
dabar redaguoja dažniausia 
aukštuosius mokslus baigę re
daktoriai — seni spaudos dar
buotojai ir prirašo įvairių sri
čių specialistai, nuo skurdaus 
rankinio rinkinio ir paprasčiau 
šio preso ligi moderniausiomis 
automatinėmis mašinomis ren
kamo ir spausdinamo laikraš
čio per 90 metų nueitas didžiu
lis kelias, pasiekta didelė pa
žanga.

Minėdami garbingą mūsų 
spaudos 90 metų sukaktį, pa
garbiai minime visus Ameri
kos lietuvių spaudos žmones, 
kurie per eilę metų visas savo 
jėgas ir išteklius skyrė šiai 
spaudai tobulinti ir augti. Gi
liai tikime, kad lietuviškoji vi
suomenė jų aukas bei pastan
gas įvertins ir neleis mūsų 
spaudai sunykti. b. kv.

dovanojo Šv. (Tėvui “Bodmer 
VIII” originalą, šis brangus pa
pirusas buvo atrastas Tuniso 
dykumoje. Jis yra įkilęs iš tre
čiojo šimtmečio po Kristaus. Ja 
me yra graikų kalba ranka iš
rašyti du apaštališkieji šv. Pet
ro laiškai. Jų tekstas pilnai ati
tinka iki šiol Naujojo Testamen 
to knygose oficialiai naudoja
miems šv. Petro laiškų teks
tams. Tad liudija, Ikad šv. Petro 
apaštališkieji laiškai nėra vė
lesnių laikų gaminys, o tikrai 
paties apaštalo Petro parašyti 
laiškai krikščionims.

Anatolyj Kuznecovas, pasi
traukęs į Angliją, parašė ilgą 
paaiškinimą ir oficialius laiškus, 
kurie paskelbti “Time” VIII. 8 
laidoje. Paaiškinimą pasirašo ne 
sena Kuznecovo, bet nauja Ana 
tolio pavarde.

Pačioje paaiškinimo pradžioje 
Anatolis klausia: “Kodėl rašyto
jas, kurio veikalai milijonais 
spausdinami, autorius, buvęs gar 
sus savo krašte, nutarė negrįžti į 
tėvynę, kurią jis myli?”

Nusivylimas
Jis atsako: “Dėl prarastos vil

ties. Aš nebegalėjau ilgiau savo 
krašte pasilikti. Šis jausmas buvo 
stipresnis už mane. Nebegalėjau 
ištverti. Jei būčiau priverstas So
vietuose gyventi — išprotėčiau. 
Gal galėčiau sovietinio gyveni
mo naštą pakelti, jei nebūčiau 
rašytojas. Kai aš esu rašytojas, e- 
su genamas tariamybės, kad ma
no gyvenimas turi prasmę... Aš

laidota. Rusija jau iš seno pasi
žymi geresnių rašytoji! persekioji 
mu, tampymu teismuose, žudy
mu ar pastūmėjimu į nusižudy
mą”.

Trečioji galimybė sąžiningai 
rašyti yra ribota: “Pasirenkama 
nepavojinga veikalo apimtis, Ra 
soma alegorijomis. Kartais pasi
tenkinama davimu rankraščio 
artimiesiems pasiskaityti. Aš 
naudojausi šia galimybe, bet į- 
strigau. Cenzoriai visuomet ma
nę paklupdė. Aš bandžiau bent 

jau rašau 25 metus (nors tik 39 dalį paskelbti, kas parašyta. Bet 
m. amžiaus). Per minėtą tarpsnį tai nebuvo literatūra
nė vienas mano veikalas nebuvo
atspaustas, kaip yra buvęs para
šytas. Cenzūra ir redaktoriai po
litiniais sumetimais trumpino, iš 
kreipė veikalus, kad jų ir atpažin 
ti negalėjau. Kai kuriais atvejais 
jie visai pasaulio neišvydo. Jau
nas būdamas aš vis vyliausi. Kiek 
vieno veikalo pasirodymas bu
vo sutiktas ne su džiaugsmu, o 
su liūdesiu. Mano veikalai pasi
rodė tokia pasibaisėtina suklas- turėjau savo paslaptį slėpti, ypač
totą apimtim, kad aš vengiau 
pažvelgti į akis skaitytojui... Aš 
gyvenau prieštaravimais ir galop 
į viską numojau ranka”.

Rašytojų pasirinkimas
I

Anatolis, kuris išsižadėjo Kuz: 
neeovo, jo raštų, patenka į prieš
taravimą. Kodėl jo raštai, nors ir 
sužaloti, buvo skaitytojų mėgia
mi, jei milijonais buvo spausdi
nami? Kuznecovas savo garsu 
pralenkė bendraamžius Vasilij 
Aksionovą ar Jurij Kazakovą. Jis 
kilo partijos pakopomis. Rašė ir 
už veikalus gavo šaunų honora
rą. Bet jis turėjo įsiteikti partijai 
ir ginti jos santvarką. Jis žinojo 
Lenino reikalavimus rašytojams, 
kad turi įsirikiuoti j propagandi
ninkų eiles.

Koks rašytojų pasirinkimas ko 
munistų partijos sukaltoje Pro- 
krusto lovoje?

A. Anatolis nurodo tris gali
mybes: “Pirmoji neatskiriama 
nuo beprotybės, kai protas ir są
žinė neturi progos pasireikšti. Jei 
Stalinas valdo, garbinti jį. Jei į- 
sakoma kukurūzus auginti, rašy
ti apie kukurūzus. Jei nuspren
džiama iškelti Stalino nusikalti
mus, išryškinti juos. Kai nustoja
ma jį pulti, rašytojai taip pat tu
ri liautis. Tokių rašytojų yra i Prezidentas R. Nixonas, atostogaudamas prie Pacifiko San elemente, 
daug Sovietuose.” | Kalifornijoje, kalbasi su vasarotojais.

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENĖ RASA

— Taip, gyvenimas kartais būna labai komplikuo
tas, bet dažnai žmogus pats sau tas komplikacijas susi
kuria, — susimąstęs pratarė Vytautas. —Nei toliai, nei 
laisvė neišsprendžia problemų, kurios gimsta pačiame 
žmoguje. Savyje reikia ieškoti nerimo sėklos ir ją iš
rauti arba patenkinti tą nerimą, jei tai įmanoma. Daž
nai neįmanoma, — keistai jis nusišypsojo. — Visa bė
da, kad žmogus pilnas priešingybių: bodisi tuo, ką turi, 
veržiasi į laisvę, o būdamas laisvėje nežino ko siekti. 
Jis ieško pažinimo, naujų pasaulių, naujų minčių, idė
jų ir, užuot praturtėjęs savo patyrimu, pasijunta dar di
desniu elgeta. Jis pamato, kad pažinimui nėra ribos, 
bet jis pats yra ribotas. Bet, žinoma, viskas pareina nuo 
paties žmogaus, jo disciplinos: kaip gerai jis pats save 
pažįsta, kaip realiai žiūri į gyvenimą ir kiek iš gyveni
mo reikalauja. Tinkamai suderinęs tuos esminius daly
kus, jis gali surasti ir savo vietą gyvenime ir pasitenki
nimą juo. Bet, žinoma, kaip jūs sakėt, tai nėra taip leng
va, — atsisuko jis į Auksę šypsodamasis.

Abu tylėjo ir žiūrėjo vienas į kitą.
— Man keista, kad jūs manęs visai neprisimenat,— 

netikėtai pasakė Auksė, lyg susidrovėjusi savo išsiverži
mų, lyg tyčia norėdama pakeisti kalbą, o ausyse jai nu
skambėjo Irenos žodžiai “jis vengia merginų”.

8

GEDIMINAS GALVA

Anatolio manymu sąžinės iš
prievartavimas keršija. Tokie ra
šytojai tampa cinikais, dvasiniais 
iškrypėliais. Jie gailėsis bergž
džiai švaistę talentą.

Antroji galimybė rašyti atsa-

Jis prašo neliesti jo motinos, sū 
naus ir žmonos, nes jie neatsa
kingi dėl jo pasitraukimo. Jis 
nenorįs matyti Sovietų pareigū- 
nų> Pasimatymą jis apspręsiąs, .

kingai klausyti sąžinės ba so- bet *is ne*alės ko1 Sovie' dabartine! paSalpU daVim° 81S'
“99 pjoc. j“, karinių Heka nepai “> kari"i»i dall"i“‘ netrauks 

skelbti. Esmėje jų kūryba yra pa

Laiškas vyriausybei

Kuznecovas nurodo laiške vy
riausybei, kad jis jau seniai gal
vojo pasitraukti iš Sovietų Są
jungos. Jis vienas esąs atsakingas 
už savo žygį. Jo žodžiai: “Sovie
tuose, kai vienas kitą šnipinėja 
iki pamišimo, neleidžia kitais pa 
sitikėti ir paslaptimis dalintis. Aš

kai du kartu mano prašymai iš-

1

vykti buvo nepatenkinti. Aš jau 
buvau besiruošiąs vandens keliu 
plaukdamas pabėgti.”

ATEINA SEIMOS FINANSINE 
APSAUGA

‘Revoliucinė" vargšams pašalpą davimo reforma 
Amerikoje

KAZYS SRUOGA, Ph. D.

iš Čekoslovakijos. Jis atsiprašo 
dėl klastos išvykti į užsienį, nes 
buvo priverstas jos griebtis. “Jūs 
sudarėte sąlygas, kad net išvyki
mas į užsienį neįmanomas be dar tebėra labai karštai ginčija-
apgavysčių.” Kuznecovas nepa
darė logiško sprendimo,—neatsi
sakė Sovietų pilietybės.

Išsižadėjimas savo pavardės

Rašytojas kartais pasirenka 
rašytojišką vardą, kuris nustelbia 
buvusią pavardę. Kuznecovo ki
tas atvejis, nes išsižada ne tik bu
vusios pavardės, bet savo praei
tyje parašytų veikalų: “Aš viešai 
skelbiu, kad nieko bendro netu
riu su “Kuznecovo” raštais So
vietuose ar jo raštų vertimais. 
Aš iškilmingai skelbiu, kad Kuz- 
neeovas buvo negarbingas, prisi
taikėlis ir bailus autorius. Aš at
sisakau šios pavardės. Mano vei
kalai bus skelbiami A. Anatoli- 
aus vardu. Tik tokia pavarde 
paskelbtuosius raštus prašau lai
kyti manaisiais. Galop aš noriu 
būti garbingas žmogus ir garbin 
gas rašytojas?’

■ — Gal jus pastabesnė ar geresnę atmintį turitel
Aš iš viso esu labai savo srityje užsidaręs ir dažnai ne- 

I pastebiu kitų gyvenimo pusių, kas, žinoma, kartais su
daro daug nepatogumų ar net nesmagumų, kaip kad ir 

i šiuo atveju. Nesuprantu, kaip galėjau jūsų neįsidėmėti!
— aiškinosi jis, o akyse blykstelėjo nuostaba.

— Jis negali nemėgti moterų! — pagalvojo Auksė.
— O gal nemėgsta jų todėl, kad jos per daug jį per
sekioja? — nusišypsojo ji, nes buvo tikra, kad Vytau
tas moterų tarpe turėjo didelį pasisekimą. Balsiai gi pri
dėjo: — Nesijauskit kaltas. Aš tik taip sau pasakiau. Vi
sada atrodo, kad ką pats pamatai, ir kitas turi pama
tyti, bet dažnai kaip tik būna priešingai.

— Esu tikras, kad tai, ką aš matau, kiekvienas tu
ri matyti, nebent jis aklas būtų, — žiūrėdamas jai tie
siai į akis atsakė Vytautas, o Auksė paraudo iš pasi
tenkinimo. Ji staiga pasijuto labai laiminga ir... visai 
nauja, nauja... drąsi, pilna pasitikėjimo ir graži.

Laivas tuo tarpu vis tolo nuo kranto, sukinėjosi 
tarp vandenyse išmėtytų salelių ir slinko paviršiumi vis 
pirmyn, lyg ieškodamas išeities. Auksei buvo gera. Ji 
nenorėjo, kad ši kelionė baigtųsi. Denis buvo tuščias, ke
leiviai gėrė ir valgė kajutėje ar apatinėje salėje ir visai 
nesidomėjo vaizdais. Iik tolumoje ant' vienos ar kitos 
salelės judėjo mažytės žmonių figūros. Visas pasaulis, 
praeitis ir dabartis kažkur nutolo ir liko tik Auksė ir 
Vytautas. Juos rišo pats gyvenimas, atvedęs iš tolimų 
žemės kampų į šį nuostabų miestą ir nukreipęs jų žings
nius į tą patį taką.

Ar tai be tikslo? Ar tai tik paprastas sutapimas? 
—prabėgo mintis Auksės galvoje.

Niekada nepatirti jausmai būrėsi jos krūtinėje, o 
lengvos bangos švelniai supo milžinišką laivą, ant ku
rio tuščio denio sėdėjo tik jiedu du.

Prezidentas Nixonas rugpiū
čio 8 d. per televiziją paskelbė

temos reformos pagrindinius 
metmenis, kuriuos suprojektavo 
Finch, Amerikos, švietimo, svei
katos ir labdaros sekretorius. 
Tos reformos pagrindai buvo ir

mi abiejų partijų atsakinguose 
sluoksniuose. Ta reforma žymiai 
padidintų pašalpoms išmokamas 
sumas ir pašalpų gavėjų skai
čių. Labai nugastaujama, kad 
ta reforma labai apsunkins mo
kesčių mokėtojus ir paskatins 
nenorą dirbti, kad gaus vargų 
pašalpą Prie ginčų prisideda 
ir tas faktas, kad pašalpas gau
nančiųjų didesnę dalį sudaro 
juodieji, nors palyginti nema
žai yra ir baltųjų.

Kažkas mėgina tą naują ir 
griežtą reformą vadinti “garan
tuotų pajamų sistema”, pagal 
kurią pašalpą gauna visi varg
šai visvien, ar jie dirba ar atsi
sako dirbti. Taip apibūdinti siū
lomą reformą būtų labai klai
dinga,. N(xono - iFincho refor
mos pagrindas visai aiškus: pa
šalpą gaus tik tie, kurie nori ir 
gali dirbti, bet negauna darbo. 
O visi tie, kurie išsisukinėja nuo 
darbo ir dėlto yra vargšai, pa- 

' šalpos negaus. Tai gana kietas
principas. Jis skatins dirbti.

Yra šimtai jau paruoštų ir te
beruošiamų taisyklių tam pro
jektui vykdyti. Čia ne vieta net 
ir mėginti jas visas išvardinti. 
Pasitenkinkime tuo tarpu tik 
vienu pavyzdžiu, kaip ta refor
ma praktiškai paliestų vieno 
vargšo šeimą, kuri susideda iš 
4 asmenų: tėvas, motina ir du 
vaikai. Tokiai šeimai federalinė 
valdžia 'be jokių tyrinėjimų (tik 
vėliau būtų bausmės, jei pačios 
šeimos pateiktos žinios pasiro
dytų netikros) duotų per metus 
16 šimtų dolerių. Tiek ta šeima 
gautų be jokių abejojimų. Bet 
dabar svarbus klausimas, — 
ar tatai nebus paskatinimas ne
dirbti ir visvien tą pinigų sumą 
gauti? Ne. Jeigu šeima ir turės 
naiaimu iš darbo, ji visvien tą 
pagrindinę pašalpą gaus. Iki šiol 
taip nebuvo. Jei šeimos galva 
dirbdavo, ta šeima pašalpos ne
gaudavo. Todėl šeimos galvos 
labai dažnai apleisdavo šeimas 
ir bėgdavo kitur. Tik tada šei
ma galėdavo gauti pašalpą. Tai 
buvo tartum paskatas šeimoms 
suirti. Reforma siūlo kitaip. Šei
ma gaus pagrindinę pašalpą (16

Žmones suartina ne tik bendrumas arba panašu
mas, kurį vienas kitame mato, bet ir aplinka bei nuo
taika, kurioje jie susitinka. Vytautas ir Auksė, kiekvie
nas jų ieškodamas vienumos ir ramybės, netikėtai pasi
juto vieniši svetimame, nepažįstamame mieste. Vienat
vė kartais maloni, bet būti vienišu žmogus nenori. Ne
lauktai susidūrę, pasijuto vienas kito reikalingi, lyg ieš
kodami atsparos tam netikrumui, kuris kyla iš visko, 
kas nauja ir nepatirta. Atradę bendrą siūlą, kuris, nors 
iš tolimos ir beveik užmirštos praeities, juos rišo, pasijuto 
artimi draugai, kuriems gera kalbėti, išsisakyti gal net 
tai, ko niekam iki šiol nesakė. Čia staiga jie pasijuto 
artimesni, nei kitur, kur juos rištų ilgų metų draugystė, 
kuri dažnai atvėsta ir kurion įsiterpia nemalonus paty
rimas, nuomonė ar kasdienybės nuobodulys. Jų santy
kiuose viskas buvo nauja, tikra ir gražu.

Kai apiplaukė Seattle supančius vandenis ir grįžo 
prie tos pačios prieplaukos, atrodė visai suprantama, 
kad apžiūrėti, ko nematė, ėjo drauge.

Rudens žiedais pasipuošęs miestas, žalioj augmeni
joj pasislėpę namai ir nauji didžiuliai pastatai, kuriems 
trūko erdvės senos miesto statybos tarpe, kartu viskas 
atrodė įdomiau ir gražiau, lyg įgijo naują prasmę.

Pagaliau atsidūrė milžiniškame parke, kuris užsi
liko miesto pasididžiavimui nuo kažkada čia vykusios 
pasaulinės parodos. Platūs takai, fontanai, gėlynai, vis
kas buvo palikta žmogaus poilsiui ir malonumui. Vi
dury parko stovėjo debesis siekiąs bokštas, į kurio viršūnę 
pasikėlę atsirado restorane. Kažkokiu mechaniškai ste
buklingu būdu visas kupolas sukosi apie savo ašį, ir Auk
sė su Vytautu, susėdę prie lango, galėjo grožėtis lėtai 
pro akis slenkančiu miesto vakaro vaizdu. Tūkstančiai 
žiburių žemėje, milijonai jų danguje, o tarpe viso to 
mirgėjimo — jiedu du.

(Bus daugiau)

šimtų dolerių) tol, kol jos galva 
pradės uždirbti per metus 720 
dolerių. Ir tik po to, t y. po to, 
kai šeima per metus turės iš 
viso 2,320 dolerių, prasidės duo
damos pašalpos mažinimas, bet 
ne nutraukimas. Mažinama taip, 
kad. vis dar būtų paskatinimas 
dirbti ir daugiau pinigų uždirb
ti. Kada gi tai bus daroma?

Pašalpa bus mažinama po 50 
centų už kiekvieną papildomai 
uždirbtą dolerį. Taigi neatims 
viso dolerio, bet tik pusę. Apsi
moka dirbti, jeigu netingi. Ta
čiau, kai šeimos pajamos iš viso 
(atseit, drauge paėmus valdžios 
pašalpą ir savo uždirbtas pa
jamas) pasieks 3,920 dolerių 
per metus, bus nutraukiama vai 
džios pašalpa. Panašiai skaičiuo 
jant, šeima iš penkių asmenų 
galės per metus turėti iki 5,720 
dolerių ir tik po to praras teisę 
į federalinę pašalpą.

Nixonas pažadėjo labai grei
tu laiku nusiųsti kongresui smul 
kesnius tos reformos paaiškini
mus ir kiek vėliau nusiųsti visus 
tam reikalingus įstatymų pro
jektus. Laukiama, kad kongre
se bus labai karšti ir ilgi gin
čai, svarstant tuos įstatymų pro 
jektus. Mat, reforma padidintų 
išlaidas pašalpoms net keturiais 
bilijonais dolerių kasmet, o pa
šalpas gaunančiųjų skaičius pa
šoktų net iki 24 mil. žmonių. 
Vieni sako, kad tai per daug, ki
ti, kad permažai. Šiaip ar taip, 
jeigu kongresas priims tuos į- 
statymus su mažais ar dideliais 
pakeitimais, tai bus labai moder 
niškas Amerikos bandymas so
cialinėje srityje.

VYSKUPAI AFRIKOJ

Popiežius paskyiė Afrikai 8 
naujus vyskupus afrikiečius. Jų 
du skirti Gabonui, du Kenijai, 
du Ugandai .vienas Augštajai 
Voltai ir vienas Kamerunui. Da
bar Afrikos žemynas turi 119 
vietinių vyskupų, kas sudaro 
keturiasdešimtą nuošimtį visų 
Afrikos Bažnyčios ganytojų. Di
džiausias vietinių vyskupų skai 
čius — demokratinėj Kongo res 
publikoj: ilš 45 vyskupų — 25 
yra afrikiečiai. Pastebėtina, Ikad 
yra ir penki afrikiečių kilmės 
kardinolai.
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DIRBO, KUR BUVO REIKALINGA
Kun. S. Saplio, MIC, kunigystės sidabrinės sukakties 

proga

P. STAKYS

Kunigiškas gyvenimas ir dar
bas dvidešimt penkerių metų 
laikotarpyje duoda progų išmė
ginti sugebėjimus įvairiose sri
tyse. Kartais jų būna net labai 
daug. Ir reikia didelės aukos iš 
vieno darbo mestis į kitą, vienur 
apsipratus, keltis i nauią vietą. 
Ypač tenka dažnai keliauti ku
nigui vienuoliui, nes jo darbo 
dirvonai yra platesni — tai mo
kyklos, tai misijos, tai admi
nistracinės pareigos ar sielova
da. ""'’l

Kun. Stasys Saplis kain tik 
yra išmėginęs savo sugebėjimus 
ne tik daugely darbų, bet ir ke
lionėmis iš vieno krašto Ameri
kos į kitą, pasiekdamas net to
limąją Argentiną, Pietų Ameri
koje. Bet siunčiamas jis ėjo ten, 
kur galėjo padaryti ką gero, 
dirbo tuos darbus, kuriuos jau
tė esant reikalingus. 1

Mokslo keliais
Sukaktuvininkas kun. Saplis 

yra gimęs 1917 m. lapkričio 
5 d. Detroite, Mich. Jo tėveliai 
Jurgis ir Stefanija (Duckytė) 
Sapliai dar prieš pirmąii pasau
lini karą pasiekė Ameriką ir po 
didesnių vargų įsikūrė Detroi
te. Tėvelis iau yra miręs 1958 
m. kovo 2 2d., o motina senat
vės dienas leidžia Šv. šeimos 
senelių namuose netoli Lemen
to. Jo brolis Julius gyvena Li
vorną, Mich.

Mokytis dabartinis sukaktu- 
vhrirtkas pradėjo valdiškoj mo
kykloj 1925 m. Po trejų metų 
persikėlė i Šv. Antano parapi
jos mokyklą, kuria baigė 1932 
metais. Tėvų marijonų pakal
bintas aukštesnioion mokyklon 
išvvko į Marianapoli. Ten pat 
1936 — 1940 m. išėio ir kole
gijos mokslą. Susigyvenęs su 
mariionais, tais pat metais isto 
.jo į Marijonu vienuoliją ir lie
pos 16 d. pradėjo noviciatą Ma- 
dian Hills seminariios name. Po 
metų tano vienuoliu marijonu, 
padarydamas įžadus, o rudeni 
pradėjo studijuoti filosofiją ir 
teologiją. Baigęs teologijos stu
dijas 1944 m. rugpiūčio 13 d. 
Chicagos kard. S. Stritch buvo 
įšventintas kunigu. Dar viene
rius metąs gilino teologines stu
dijas jau būdamas kunigu.

Kuri laiką padirbėjęs ir įsigi
jęs praktikos, studijavo Mil- 
waukee jėzuitų vedamam Mar- 
puette universitete, kur gavo 
pedagogijos magistro laipsnį. 
Taip pilnai pasiruošęs jau ga
lėjo stoti į darbus, kurių reika
lavo jo kunigiškas pašaukimas. 
Pirmasis žingsnis — misijos

Tėvai marijonai Argentinoje 
buvo pradėję dirbti nuo 1939 m. 
Lietuvių ten buvo nemažai, bet 
jie stokojo dvasinių vadovų, ku
rie rūpintųsi to krašto lietuvių 
imigrantų religiniu gyvenimu. 
Pradžioje įsikūrimas buvo labai 
sunkus ir nedėkingas. Tik dide
le energija ir pasiaukojimu tų 
kunigų, kurie pirmieji ten nu
vyko, 1942 m. buvo sukurtas 
lietuviškos parapijos centras. Ta 
čiau ten reikėjo vis daugiau ir 
stipresnių jėgų. 1945 m. sun
kiomis pokarinėmis sąlygomis 
teko į Argentiną keliauti dviems 
jauniems kunigams — kun. Sta
siui Sapliui ir kun. Vincui Rai
teliui (jau miręs). Kun. Saplis 
antruosius savo kunigystės me
tus pradėjo svetimame krašte, 
taikydamasis prie naujų papro
čių ir neįprasto klimato. Bet jo 
trejų metų darbo vaisiais Ar
gentinos lietuviai galėjo pasi
džiaugti, nes jis savo ramiu ir 
taktišku būdu, savo sugebėjimu 
rasti bendrą kalbą su visokiais 
žmonėmis tuojau Užkariavo dau 
gelio širdis.

Argentinoje jis įsijungė ne tik 
-į parapinį ir vienuolinį darbą,

bet taip pat ir į lietuvių visuo
meninę veiklą. Ypač jis daug 
rūpinosi ten gimusių lietuvių 
jaunimu, padėdamas jiems su
kurti iki šiol dar stipriai tebe
veikiančią Vyčių draugiją. Vy
čių draugija apjungė lietuvių 
kilmės jaunimą, padėjo jam pa
grindą stiprėti tautiniu sąmonių 
gurnu ir labiau jungtis prie lie
tuviško kamieno. Be to jis ten 
buvo daugelio organizacijų dva
sios vadovas, duodamas lietuviš 
kai krikščionišką kryptį ir pa
dėdamas nusikratyti komunisti
nės įtakos, turėjusios nemažai 
poveikio net ir lietuviams mi
grantams. Tuo pačiu metu jis 
buvo vienuolyno vyresniojo ant
rasis patarėjas, vėliau ekono
mas ir vyresniojo pavaduoto
jas.

Esant nepalankiam klimatui, 
kun. Saplis susirgo ir opera-

Kun. Stasys Saplis, MIC

cijai grįžo 1948 m. į JAV. Pa
sveikęs ketverius metus studija
vo, ėjo kitas pareigas o 1960 
m. buvo paskirtas Argentinos 
marijonų Avellanedos namo vy
resniuoju. Jis vėl su ta pačia 
energija vadovavo sielovadai, da 
lyvavo lietuvių kultūriniuos su
buvimuose, stiprino religinį jų 
gyvenimą.

dalinimo auklėtojas

Šiame krašte taip pat jam 
reikėjo dmbH įvairius darbus.

’ tik baigė universitetą, 1951 
m. buvo paskirtas Marianapolio 
tėvų marijonų vyresniuoju, 1954 
m. iš ten perkeltas vyresniuoju 
į Marian Hills seminarijos na
mą. Tai yra administracinės pa
reigos, kurios atima laiką rū
pinantis vienuolynu ir ten gyve
nančių vienuolių reikalais. 1957 
m. vėl skiriamas į Marianapolio 
mokyklą. Tuo metu jis paskir
tas mokyklos direktoriaus pa- 
gelbininku, moksleivių prefek
tu ir mokytoju.

Jo sugebėjimai auklėti jauni
mą pasireiškė didelėje jo gy
venimo dalyje, kada jam teko 
su jaunimu dirbti ir jam vado
vauti. Užtat įkūrus Marian Hills 
seminarijoje mažąją seminari
ją, nuo 1963 m. rudens kun. 
Saplis skiriamas namo viršinin
ko pavaduotoju ir seminarijos 
auklėtinių vadovu. Tas pareigas 
ėjo iki pereitų metų, kartu bū
damas ne tik auklėtojas, vado
vas, bet ir studijų prefektas, 
kurio rūpestis pagelbėti savo 
auklėtiniams tinkamai pasirink
ti sritis ir gerai mokytis. Aukš
tesniųjų studijų siekti marijonų 
kandidatus perkėlus į Washins?- 
toną, D. C., kun. S. Saplis 1968 
m. buvo paskirtas Šv. Jurgio 
parapijos. Niagara Falls. N. Y., 
klebonu ir apylinkės lietuvių 
dvasiniu vadovu. Šiuo metu jam 
reikia rūpintis ne tik Niagaros 
lietuvių ir kitų tautybių dva
siniais reikalais, bet taip pat ir 
Buffalo lietuvių kolonija, kuri 
savos parapijos neturi. Ir čia 
jis visu uolumu, nuoširdžiu pa
siaukojimu ir įgimtu taktu su
geba paalikyti ryšius su visais 
lietuviais ir ne lietuviais, čia

Smarki audra nusiaubė Cincinnatą su apylinkėmis, užmušdama 4 asmenis ir sužeista daugiau kaip 200 
žmonių. Atvaizde matome audros sudaužytą ir aukštyn kojom apverstą naujausio modelio automobilį.

Priemiesčiai, greitkeliai, įmo
nės — Paryžiaus vainikas, ku
rio viduryje vienas žinomiausių 
pasaulio miestų. Sekti Paryžiaus 
žemėlapį yra kaip važinėti Bos
tono senamiestyje. Ieškome kun. 
J. Petrošiaus, Prancūzijos LB 
pirmininko, pernai buvusio Pa
saulio Lietuvių bendruomenės 
seime, kad galėtume būti ryši
ninkais tarp PLB valdybos pir
mininko S. Barzduko įgalioti, 
ir šio krašto bendruomenės. Vie 
nu metu pasimetėme, naujai į- 
sitaisytame žemėlapyje paženk
linome kun. Petrošiaus gyvena
mąją vietą, sustojome prie kam , 
po pasitarti. Prancūzė moteris ' 
prieina, klausdama “ar pasime
tėte?” Kaip neprisipažinsi? Pa
rodėme vietą, kurią norime žūt 
būt surasti. Ji mums paaiškino, 
kad lygiai ties ta vieta prie kam 
po sustojome. Atrodo, stovyklo
se ir sueigose išmokta topogra
fija, kelrodystė išgelbėjo mus 
net ir toli nuo stovyklos.

jis sugeba iš mažos parapijos 
padaryti to kampo lietuvišku 
centru.

Parapiečiai džiaugiasi savo 
klebono vaisingo kunigiško dar
bo sukaktimi, jo atliktais ir da- 
dar dirbamais darbais. Ir dabar 
jis gali pasakyti, kad jis dirba 
ten, kur yra reikalinga, kur jo 
darbas vertinamas.

Sidabrinę sukaktį švenčian- 
I čiam kun. S. Sapliui reikia pa
linkėti dar daug našių darbų 
ir energingos veiklos Dievo Baž 
nyčiai ir savo artimui. Jo nu
eitas kelias yra laidas, kad Die
vas jame rado puikų kunigiš
kos veiklos dvasinį įrankį žmo
nėms rodyti kelius amžinybėn.

INSURED

Certifikatų sąskai
Certifikatai išduo

tantinėmis. Maž 
būti $8000. Pelną 
kas šeši mėnesiai,

} Ant visų knygelių 
sąskaitų

NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI.

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MŪSŲ PILNAS
Vacation Club * Notary Public Service
College Bonus Savings * Free community rooms for 
Home Mortgage Loans your organiz’n meetings
Home Improvement Loans * Cash checks and pay all 
Christmas Club famiiy bills witb our spec’i
Insured Family Savings money order checks.

PATARNAVIMAS:
* Sėli & redeem U.S. Bonds
* Two large free park’g lots
* Save-by-MaU Kits
* Travelers Checks
* Safe Deposit Boxes

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

WESTERN AVĖ. TEL
Mon 12 P.M. to 8 P M., Tues 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat: 9 to 12:30

PARYŽIUS PER 30 VALANDŲ
A. SAULAITIS ir 
A. ZAPARACKAS

Neradę kun. Petrošiaus, po 
studijų savaitės Vasario 16 gim 
nazijoje išvykusiė lankyti lietu
vių kitose Prancūzijos srityse, 
paskambiname Antanui Liutkui, 
Lietuvos pasiuntinybės sekre
toriui. Mielai sutiko nelauktus 
svečius priimti, ir apie pirmą 
popiet jau buvome pas jį kita
me miesto gale, netoli Luxem- 
bourgo parko, žinomo ir iš ten 
vykusių riaušių pernai metais.

Su A. Liutkumi pasikalbėjo
me plačiai net septynias valan
das be pertraukos. Visa eilė nuo 
tykių iš karo, laikų ir po jo, y- 
patingai su lietuviais vyrais, į- 
stojusiais į prancūzų užsienio 
legijoną, kovojusiais įvairiuose 
kraštuose, įskaitant ir Vietna
mą. Vienu metu net keli šimtai 
lietuvių tarnavo legijone.

Pasikalbėjome ir apie skautų 
gyvenimą, nes A. Liutkus, dar 
būdamas Mažeikiuose, organiza
vo vienetą. Atminimui padova
nojome 1968 sukaktuvinių me
tų ženklelį ir Tautinės stovyk
los išsiuvinėtą ženklą, o A. Liut 
kus parodė Vadovių ir vadovų 
pasirašytą sveikinimą, tiesiai iš 
stovyklos pereitais metais at
siųstą. Daug sužinojome ir apie 
pasiuntinybės ryšius su prancū
zų, amerikiečių ir kitais parei
gūnais.

Vakare kartu su Maryte Gai- 
liušyte, iš Clevelando vasarai 
atvykusia, išėjome vakarieniau
ti ir apžiūrėti Paryžiaus naktį. 
Nepaprastai gražu ir įdomu pa
matyti visas tas vietas, tik iš 
knygų mokykloje pažįstamas: 
Eifelio bokštą, Concorde aikštę,

buvusią prieškarinės pasaulinės 
parodos vietą (kur ir Lietuva 
dalyvavo su savo parodėle), gar 
sųjį Nežinomojo kareivio kapą.

Daug kur gatvėse turistų — 
labai įvairiai apsirengusių jau
nuolių. Jau trečią rytą sugulė- 
'me pas A. Liutkų, o apie 8 rei
kia keltis ir pilnai tas 30 valan
dų Paryžiuje išnaudoti.

Būdamas jau daug metų Pa
ryžiuje ir domėdamasis menu 
(pats ir piešia) bei istorija (ra
šydamas straipsnius lietuviu 
spaudoje), A. Liutkus aprodė 
istorines vietas, susijusias su 
Lietuva. Kokios jos būtų? Lie
tuvos didikų vaikams bendrabu
tis, statutas XVI a., kur lietuviu 
kai gyveno, mokydamiesi pran
cūzu kalbos. Virš dubu ir T -ietu- 
vos herlbas — Vytis. Ir 400 me
tų vėliau ten vvksta mokykla. 
Kita vieta— Henrikui Valois 
dovanotas laikrodis, prie mūrų 
pritaisytas netoli Senos upės. 
Būdamas Lietuvos Didžiuoju 
kunigaikščiu ir Lenkijos kara
liumi, tapo Prancūzijos valdo
vu, todėl ir lotynų kalba užra
šyta: “Jam duota trečia karū
na”. Vėl abiejų valstybių her
bai.

Įėję į Louvro muziejų, pama
tėme Jono Kazimiero, po kara
liavimo dienų tapusio vienuoliu, 
įvairius turtus ir religinius daiik 
tus, pažymėtus Vyčiu ir Lenki
jos ereliu. Daug dar būtų gali
ma papasakoti, bet tai yra ir 
bus A. Liutkaus straipsniuose 
ir gal kada knygoje.

Louvro muziejuje pamatėme 
svarbiausius eksponatus — Ve- 
nus de Milo, Mona Lisa, Perga
lės statulą, daugybę nepapras
tų paveikslų, sku’ptūros ir ki
tų dalykų. Apžiūrėti Notre Da- 
me katedrą irgi nepaprasta —

I
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jix kaip beveik kiekviena kita 
mūsų kelionėje, pertaisoma, va
loma, atnaujinama. Netoli baž
nyčios sustojo požeminio trau
kinio darbai — atrasti svarbūs 
istoriniai paminklai dar iš rome 
nu laikų. Maža ir daili bažny
tėlė — karaliaus Liudviko kop
lyčia. Sustojome ir skautų krau 
tuvėje. knygų ieškoti, bet — už
daryta.

Pas Jurgį Baltrušaitį, Lietu
vos pasiuntinybės atstovą, pa
matėme du retus meno darbus 
— medinį šv. Jurgį ir kryžiaus 
dalį. Bekalbėdami apie lietuviš
kus rūpesčius peržvelgėme visą 
lentyną J. Baltrušaičio parašy
tų meno knygų, iš kurių viena 
neseniai gavo Prancūzijos aka
demijos premiją. Įteikėme vėl 
skautu sukaktuvinį ženkliuką 
ir įrašėme juoston trumpą pa
sikalbėjimą. Tikrai garbė su ži
nomu žmogumi susitikti.

Tą pačią dieną išgirdome, kad 
Paryžiuje lankosi dvi iš Chica
gos, viena iš New Yorko,— be
veik galėtum čia kokį jaunimo 
kongresą ar bent susitikimą

Lietuviška knyga yra būtinybė kiekvienam lietuviui, 
nežiūrint kur jis gimęs, augęs ar subrendęs, nežiūrint koks 
jis yra — senas ar jaunas —, nežiūrint kokia jo profesija, 
darbas ir užsiėmimas.

Kad knyga būtų prieinama didesniam lietuvių skai
čiui, kad jos įsigijimo sąlygos būtų lengvesnės, kad jos 
pristatymas būtų patogesnis ir greitesnis, yra Įsteigtas 
LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS kurio nariu gali pasi 
daryti kiekvienas, įmokėjęs 5.00 dol. įnašo.

Nariai klubo leidžiamas knygas gali pirkti trečdaliu 
pigiau, knygų pasirinkimas yra neterminuotas ir nėra jo
kių suvaržymų ar reikalavimų nustatant, kiek knygų na 
•ys privalo nupirkti.

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS yra patogiau- 
<as būdas įsigyti naujausius leidinius pigiausia kaina. 
Fapti jo nariu taip lengva, kad kiekvienas turėtų jaus
tis skrieudžiąs pats save neįstodamas į LIETUVIŠKOS 
KNYGOS KLUBĄ.

Nedelsdami siųskite 5.00 dol. ir tapkite klubo nariu, 
įsitikinkite patys, kaip malonu turėti savo knygyne nau
jausius leidinius, būti susipažinusiam su lietuvių literatūra 
ir žinoti, kad atlieki savo pareigą lietuviški! spaudai.

RINKTINES KNYGOS JAUNIMUI
KON-TIKI EKSPEDICIJA

SENASIS KAREIVIS MATATUTIS
Jurgio Jankaus pasaka — apysaka mūsų liaudies pasakų mo

tyvais apie įdomų žemaitį Matatutį ir jo daugybę nuotykių, 
kariaujant už svetimą karalių ir paskui tą patį karalių moki
nant karaliauti. Apie 240 psl., kietuose apdaruose, kaina $3.00.

Puiki ir nepaprastai įdomi norvego Thor Heyerdahl nuoty
kių knyga iš ekspedicijos plaustu per Ramųjį vandenyną, sie
kiant išaiškinti Ramiojo vandenyno salų paslaptis. Iliustruota. 
414 psl. kaina $3.75.

NAKTYS KARALIŠKIUOSE
Liudo Dovydėno apysaka apie du berniukus, su šienpiūviais 

išvykusius į tolimų miškų lankas, ir jų įdomius nuotykius va
saros naktimis. Iliustruota. 168 psl., kaina $2.00.

MĖLYNI KARVELIAI
Įdomios ir nuotaikingos Aloyzo Barono apysakaitės mažie

siems, vaizduojančios mūsų vaikų gyvenimą naujosiose emigra
cinėse sąlygose. Iliustruota. 70 psl., kaina $1.50.

KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽEMAITIS NEPRAŽUS
Balio Sruogos istorinė apysaka apie žemaitį berniuką, kuris 

1812 metais iš Viekšnių į Kauną atsikraustė ir čia Napoleoną, 
besikeliantį per Nemuną, regėjo ir kas iš visų tų nuotykių iš
ėjo. Iliustruota. Virš 200 psl., kaina $2.50.

GROVg PASAKOS
Brolių Grimų pasakų rinkinys, kuriame tr Pelenė, ir Sniego 

Senė. Snieguolė ir kitos gražiausios ir populiariausios pasakos 
mūsų mažiesiems. Nauji pasakų vertimai, daug iliustracijų. Di
delis formatas, 160 psl., kaina 3.00.

RYTŲ PASAKOS
Įdomių ir nuotykingų Vinco Krėvės pasakų knyga mokyki! 

niam jaunimui iš Rytų kraštų tautosakos ir mitologijos. 220 psl., 
kaina $2.50.

JURININKO SINDBADO NUOTYKIAI
Puikios ir įdomios arabų pasakos, parinktos iš garsiosios 

“Tūkstantis ir viena naktis” ir vaizduojančios pasakų jūrininko 
Sindbado nuotykius paslaptingose ir nepaprastuose kraštuose. 
Didelis formatas, 112 psl., kaina $2.00.

Visos šios knygos yra vertingos ir reikalingos jūsų vaikų 
bibliotekoje, ir jas visas galima gauti DRAUGE.

Illinois gyventojai prie knygos kainos turi pridėti 5 proc.
mokesčiams.

ruošti. Sutikome ir lietuvį skulp 
torių Antaną Mončį, gyvenantį 
Paryžiuje. Norėtume ilgiau pa
silikti ir daugiau pasikalbėti ir 
susipažinti.

LATVIŠKAI Iš MADRIDO
“Latvija” praneša, kad nuo 

rugsėjo 15 d. numatomi latvių 
radijo pranešimai iš Madrido. 
Pagal gautas žinias iš estų at
stovo Madride Roula, Madrido 
radiofonas žada atnaujinti radi
jo pranešimus pabaltiečių ir ki
tų įkalbomis nuo rugsėjo 15 d. 
Kaip žinoma, Madrido radijofo- 
nas pabaltiečių pranešimus nu
traukė 1965 m. gegužės 31 d. 
būk tai dėl remonto darbų — 
radijofono pertvarkymo. Dabar 
tas radiofonas vėl galėsiąs pra
dėti savo pranešimus. Praneši
mams paskirtas laikas nuo 19 
iki 19,45 vai. skiriant kiekvie
nai pabaltiečių kalbai po 15 mi
nučių. Iki šiol pranešimus į Lat 
viją darė “Laisvas latvių bal
sas” ir Vatikano radijofonas.
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DAINAVOS METINĖ ŠVENTĖ

važiavimas, turėjęs įvykti rugpiū
čio 24 d., nukeliamas į vėlesnę 
datą ir kitą vietą; apie tai klu
bas savo narius painformuos.

— Vytas Kaunelis laimėjo De 
troito News stipendiją 500 dol. 
Iš 631 kandidato atrinkta 50, ku 
rie pasižymėjo moksle, geru elge
siu ir tvarkingu laikraščio prista-

MŪSŲ KOLONIJOSE
Portland, Oregon

LIETUVIŠKAS PIKNIKAS 
Oregonas yra garsus savo gra

žiomis vietovėmis, snieguotais
tymu. Vytas yra mok. Stefani- kalnais ir mėlynais ežerais, ža-

— Inž. Polikaitis su žmona Da apsigyvenimui iš Chicagos J

Gražus, saulėtas, šiltas ir ne 
perkarštas oras į Dainavos meti
nę šventę rugpiūčio 3 d. sutrau
kė gerą tūkstantį jaunimo ir su
augusių. Prie vartų pasitiko Det
roito jūrų šaulių “švyturio” kuo 
pos uniformuoti vyrai, kurie tą 
dieną rinko įvažiavimo mokestį

* ir tvarkingai rikiavo automobi
lius. Tik jų dėka automobiliams 
pastatyti nepritrūko vietos.

Šventė, kaip paprastai, prasi
dėjo pamaldomis lauke prie ad
ministracinio pastato. Sv. Mišias 
už mirusius ir gyvus Dainavos 
mecenatus atnašavo ir pamokslą 
pasakė kun. Viktoras Dabušis.

Čia pat tuoj po pamaldų įvy- 
£ ko stovyklaujančių mergaičių pa

radas ir užbaigiamasis pasirody
mas. Mergaites paruošė ir šį pa
sirodymą pravedė seselė Ignė. Ap 
žiūrime tų pačių mergaičių paro
dėlę, kurioje išstatyti mergaičių 
piešti paveikslai, rankdarbiai, į- 
vairūs išdirbiniai. Tai tik rodo, 
kad mergaitės ne tik daug ko čia
išmoksta, bet ir padaro.

Sklaidome stovyklos berods 
dvidieninį laikraštuką “Liepsne
lės”, kuriame be stovyklos vado
vų rašo savo “kūryba” ir stovyk
laujančios mergaitės. Tiek daug 
galima padaryti gerai organizuo
toje jaunimo stovykloje.

Iš liepsnelių sužinome ir šios 
stovyklos vadovybę: tėv. Rafaelis 
Šakalys, OFM (dvasios vadas), 
seselės Ignė, Marytė, Juozapa,p. 
Balčiūnienė, p. Butkuvienė, p. 
Lenkauskienė, Joana Kuraitė, E- 
lenutė Razgaitytė, Rimas Juzai- 
tis, Linas Mikulionis, Alberta Ast 
raitė, Vida Čyvaitė, Marytė Idze- 
lytė, Dalia Kavaliūnaitė, Onytė 

u Kliorytė, Vida Skiotytė ir Dan
guolė Stončiūtė.

Kitoje “Spyglio” ežero pusėje 
rinkosi suaugusieji: vieni maudė
si arba kaitinosi saulėje, kiti slė
pėsi medžių pavėsyje ir užkan
džiavo. Valgykloje “naikino” šei 
mininkių pagamintus valgius ar
ba prie laimėjimo stalo bandė sa
vo laimę. Jaunimas galinėjosi 
sporto aikštėse. Reikia pasidžiaug 
ti, kad šiais metais valgyklos pa
tarnavimas taip buvo sutvarky
tas, nebebuvo ilgų eilių ir visi 
buvo greit aptarnaujami. Rengė
jai džiaugiasi, kad šventė gerai 
pasisekė finansiniu atžvilgiu ir 
tai prisidės prie stovyklavietės ge 
rinimo bei tobulinimo.

(sln)

KONGRESUI ARTĖJANT

Amerikos lietuvių tarybos sep
tintasis kongresas greitais žings
niais artėja. Detroitiečiai taip pat 
ruošiasi, skuba ir jau suorganiza
vo visą eilę komitetų. Šia proga

* paduodu tik tų komitetų pirmi
ninkus: mandatų — Feliksas Mo
tuzas, banketo — Elzbieta Paura 
zienė, jaunimo — Rimas Sukaus
iąs, registracijos — Stef. Kau
nelienė, finansų — Petras Pago
jus, nakvynių — Antanas Sukau 
skas (jo adresas: 2002 Ferdinand 
Str., Detroit, Mich. 48209, tel. 
293-TA-6-5678).

Detroito organizacijos gyvai
'p domisi besiartinančiu kongresu; 

visa eilė jų jau parinko atstovus 
į kongresą ir noriai įsijungia į 
įvairius komitetus.

Spauda palankiai vertina, kad

Detroito skelbimai
fTtrTFTuTrTus

Dažo — Dekoravimas — Taiso 
Kambarius — Verandas — Garažus.

■j Įdeda ‘‘Plaster Board”. Visų rūšių 
grindų Ir sienų plyteles.

12737 Grandmont Rd., Detroit 27, 
Michigan — Tel. VE 3-4064
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LIETUVIŠKOS MELIODIJOS
WMZK-FM RADIO BANGA 98

Antradieniais - ketvirtadieniais 
nuo 8—9 v. v. ĖST.

Patricla Bandža 
Algis Zaparackas

tel. 278.3265 
tel. 549-1982

VedSjas—RALPH J. VALATKA 
17 <196 Warwlck, Detroit, Mich. 48210 

TEL. 537-5550

illlllllllllllllllllliuillliuilllllllllllllllllllll

kongreso vieta buvo parinkta 
Detroite. Rugpiūčio 2 d. “Drau
go” vedamajame (Pr. Gr.) rašė:

Kolonijos pajėgumas yra palan 
kus tokiam suvažiavimui, nors 
nebūtų galima tikėtis didelio da
lyvių pertekliaus. Tačiau orga
nizaciniu požiūriu Detroito lietu
viai savo vieningumu yra pajė
gesni už kai kurias didesnes lie
tuvių gyvenamas vietoves. To
dėl ir vietos šiam kongresui pa
rinkimas laikytinas vykusiu”.

Todėl ar neverta būtų mums 
daugiau pasitempti ir įrodyti, 
kad ištikrųjų esame pajėgūs dides
niems sambūriams Detroite; pa
tys skaitlingai dalyvaukime ir 
svečius mokėkime gražiai priimti.

(sln)

RAMU IR GERA 
ROMUVOJE

Du autobusai dainuojančio 
jaunimo iš Detroito “Gabijos” ir 
“Baltijos” tuntų skautai, prieš sa 
vaitę atbildėjo Romuvon, Kana
dos šiaurėn. Ten, kur prieš kele
tą dešimtmečių indėnai savo la
pines grupavo, kur giružė kirvio 
nepalytėta paslaptingai ošė, da
bar čia Romuva ir grupuojasi 
skautų palapinės.

Arti 270 skautų įsikurdami už 
pildė 49 akrų plotą. Tai Toron
to, Detroito, Windsoro, Hamilto
no, Niagaros, Londono ir kitų 
vietovių skautai. Pagrindinis pa
statas kaip pilaitė padalino bro
lių ir sesių rajonus. Sesės įsikūrė 
pietiniam slėny, broliai šiaurėje 
kalnyne, ant akmeninių olų. Se
sės pasivadino “Mėnesėlio” sto
vykla, rišdamos mintį su didžiau 
siu šių metų įvykiu, mėnulio pa
siekimu. Mėnesėlyje įsikūrė 
“Žvaigždutės”, “Aušrinės”, “Pa
švaistės” ir žemiški padarai “Lau 
mės” — štabas.
Detroito ir Windsoro skautėms 

vadovauja ps. A. Atkočaitienė, 
adj. V. Baukytė, dr-kė V. Hotrai- 
tė, plaukimo vad. I. Sventickai- 
tė. Skiltininkės: Arlauskaitė, 
Kvietytė ir Tautkevičiūtė. Stovyk 
los laikraštėlį pavyzdingai tvarko 
A. Pečiūraitė ir A. Banionytė.

Sveikintinas tuntininkų ryžtas 
ir tėvų pritarimas išvežti skautus 
Romuvon stovyklauti. Čia yra 
proga pamatyti natūralų gamtos 
grožį, kitus pamatyti ir save paro
dyti, palyginti kitų žinojimą su 
savuoju, pajusti kaip stiprus 
skautiškas pulsas mumyse.

Reikia didžiuotis “Gabijos” ir 
“Baltijos” tuntų skautais, kurie 
pirmauja Romuvoje ir yra pavyz 
dys kitiems. Sesės originaliai ir į- 
domiai įsirengusios savo rajoną, 
broliai pasipuošę tautinėmis 
juostelėmis išdidžiai žygiuoja.

Kai paskutinis saulės spindulys 
palieka žemę, ūkas kyla ežero pa 
viršium, užgęsta laužo ugnis, nu
tyla sesių ir brolių daina. Tik Šv. J 
Jono vabalėliai trinyčius audžia 
pievų žieduose iki vėlumos.

Ramu ir gera Romuvoje.
Vasarotoja

MENO VAKARAS 
DAINAVOJE

Šį šeštadienį Dainavos stovyk
loje įvyksta meno vakaras, kurio 
programą atliks sol. Dalia Ku
čėnienė, komp. Darius Lapinskas 
ir rašyt. Aloyzas Baronas. Solistė 
Kučėnienė, akomp. D. Lapins
kui, padainuos visą eilę dainų, gi 
Al. Baronas paskaitys pluoštą 
girdėtų ir negirdėtų humoristinių 
eilėraščių.

K.
TRUMAPIA

— Balfo skyrius šiais metais 
mini 25 metų sukaktį. Šiai sukak 
čiai atžymėti lapkričio 22 d. L. 
namuose ruošiamas vakaras. 
Šiuo metu Balfo skyriaus valdy
bos nariai platina laimėjimų kny 
gutes, laimėtojai paaiškės sukak 
tuvinio vakaro metu.

— L. bendruomenės apylin
kės valdybos posėdis įvyks rug
piūčio 20 d- 8 vai. Dievo ap
vaizdos parapijos patalpose.

— Dariaus *- Girėno klubo iš

jos ir Igno Kaunelių sūnus, veik 
lūs skautas ir aktyvus lietuviško
je veikloje. Minėtas laikraštis pa 
talpino jo nuotrauką.

— Žurn. Alfonsas Nakas su 
šeima automobiliu išvyko trijų sa 
vaičių atostogų j Amerikos vaka 
rus, žada pasiekti saulėtąją Ka
liforniją ir pasisvečiuoti pas savo 
seserį rašyt. Alę Rūtą.

— Šauliai padeda Punsko lie
tuviams. St Butkaus šaulių kuo
pa birželio-liepos mėn. Punsko 
lietuviams pasiuntė 20 siuntinių 
bendro svorio 600 svarų. Už jų 
persiuntimą kuopa sumokėjo 165 
dol. Pirmieji punskiečiai gavę 
siuntinius jau prisiuntė nuošir
džius laiškus. Šių dėvėtų rūbų 
siuntinius paruošė Lidija Mingėlie 
nė patalkinant Stasei Pranė- 
nienei ir Jonui Butkui. Rūbai ir 
toliau renkami, juos galima įteik 
ti kiekvienam šauliui arba palik
ti VI. Paužos Neringoje.

— Pagerbs Povilą Valantiną. 
Lietuvos laisvės kovų dalyvį, vie

liais ežerais, žaliais miškais ir 
šniokščiančiais kriokliais. Savo 
gamtos grožiu Oregonas prime
na Šveicariją. LB Portlando apy
linkės vicepirmininko Hario Her 
mano iniciatyva, tautiečiai susi
rinko papiknikauti į Silver Falls, 
prie gražių krioklių apie 50 my
lių nuo Portlando. Gegužinė-pik 
nikas praėjo jaukioj nuotaikoj. 
Šeimininkės parūpino skanių vai 
gių. Ona Šateikienė net suspau
dė lietuviško sūrio. Hariui Her
manui pasiūlius, buvo surinkta 
50 dol. Vasario 16 gimnazijai pa 
remti. Aukojo Haris ir Kornelija 
Hermanai 10 dol., o J. ir M. Pau 
liai, V. ir O. Šateikiai, V. Juo
deika, kun. P. Baltrumas, Olga 
Tonning, J. Kanius, A. ir K. Ga- 
roliai ir J. ir V. Mendeikos po 5 
dol,

J gegužinę atsilankė kun. P- 
Baltrumas, buvęs Portlando 
Downtown Chapel vikaras. Jis 
čia buvo sustojęs pakely į Euge
ne, Ore. pavaduoti kup. P. Bra
zauską, k,uris_ 3 savaitėms vyko 
atostogų i Europą.

NAUJA VALDYBA

Apylinkės pirmininkei Mari
jai Tubelytei-Kuhlmanienei iš
vykus į Formozą, buvo išrinkta 
nauja Portlando apylinkės valdy 
ba šioje sudėtyje: Juozas Paulus
— pirmininkas, Haris Hermanas
— vicepirm., Jonas Mendeika— 
iždininkas, Koste Garolienė — 
sekretorė, Jonas Kanius — valdy
bos narys ir Vladas Juodeika — 
garbės narys ir patarėjas.

INŽ. A. ČAPLIKAS 
EUROPOJE

Šiemet su turistų grupe, per 
chartered flight išskrido į Euro-Soliste Dalia Kučėnienė

ną iš pirmųjų šaulių veikėjų Ra- dvi savaites stovyklavę su kana- 
seiniuose ir visą gyvenimą akty- diečiais Romuvos stovyklavietėje 
viam šauliui švenčiant 50 metų rugpiūčio 9 d. grįžo autobusais, 
vedybų sukaktį Povilui Valanti- jos Windsore sutiko būrelis detroi 
nui St. Butkaus šauliai ruošia pa- tiečių ir windsoriečių. Skautams 
gerbimą rugsėjo 28 d. Bus pamal ’ vadovavo Albina Atkočaitienė ir 
dos bažnyčioje ir banketas L. na Česlovas Anužis.
muose su senovinėmis vestuvių 
apeigomis.

— Seselė Michelė (Aušra Gar 
liauskaitė) parvyko iš lietuvaičių 
•Šv. Pranciškaus (Mount Provi- 
dence, Pittsburghe) vienuolyno 
dviejų savaičių atostogų pas savo 
tėvelius Erną ir Stasį Garliauskus.
Seselė Michelė mokytojauja Pit- 
tsburgho St. Valentine parapijos 
mokykloje.

— Amerikos ir Kanados šau-

pą St. Čaplikas. Jis aplankys Ang 
liją, Vokietiją, Austriją, Šveicari
ją, Portugaliją, Ispaniją ir Italiją. 
Atsiuntė sveikinimus iš Fatimos ir 
Romos. Romoj, jis buvo patenkin 
tas apsistojęs Šv. Kazimiero kole
gijos viloj. Čia žmogus jautiesi 
tarp savųjų, kurie suteikia tau
tiečiams globą ir patarnavimus. 

LIETUVIŠKAS KRYŽIUS
Jau 7 metai kaip stovi gražus, 

meniškas paminklinis kryžius - 
koplytstulpis. Jis pastatytas Ame
rikos ir Kanados liet. aukomis, 
pagerbti žuvusiems už Lietuvos 
laisvę ir Sibiro kankiniams. Pa
minklas stovi Sopulingosios Die
vo Motinos šventovėj, kurią nuo
latos lanko turistai. Ši šventovė 
įtraukta i turistinių vietovių są
rašą. Daili, lietuviškais ornamen 
tais papuošta paaiškinamoji len
ta nuolat byloja visiems praei
viams apie Lietuvą, jos tragediją 
ir jos tautinį meną. Paminklo ini 
ciatoriai buvo Ida ir Jonas Valaus- 
kai, jo statytojas Valerijonas Šim 
kuš, o jo projekto autorius arch. 
Jonas Mulokas.

Bet paminklas jau reikalingas 
remonto. Vąrnišas nuo ornamen 
tų yra nusilupęs, spalvos nublu
kusios, ir kaikur ornamentai pa
juodavę. Žinia, paminklas tokioj 
būklėj gali stovėti ilgus metus. 
Bet jo gražumas sumažės. Atro
do, kad teks visus ornamentus 
perdažyti gerais aliejiniais dažais. 
Dažai ilgiau išsilaiko, negu var- 
nišas. Portlando lietuviai yra 
kaip ir moraliniai įsipareigoję pri 
žiūrėti paminklą. Jie ieško prie
monių jam atnaujinti.

TRUMPAI

— Kun. J. Vaišnys viešėjo 3 
dienas Portlande ir aplankė dau 
gelį šeimų. Jis važiuoja pavaduo
ti kun. Malakauską, Crescent Ci
ty, Calif., kuris išvyksta 2 mėn. 
atostogų.

—*•' Zina Stepanavičiūtė, medi
cinos technologė persikėlė iš Port 
lando į Denver, Colorado; ten gy 
vena jos sesuo Irena Koenin.

—Milda Šušelytė, skautų vei
kėja, lankėsi Portlande. Jos nuo
latinė gyvenimo vieta yra Heidel
berge, Vokietijoj. Ji nesenai ište
kėjo už pulk. Purdy.

lile Valančiūte ir vaikais lankė
si Portlande, apžiūrėjo Liet. Kry
žių ir Multnomak Falls. Buvo 
Mt. Hood ir Crater Lake.

— Kun. P. Baltrumas iš Port
lando išskrido į Phoenix, Arizo
ną pavaduoti kun. A. Valiušką, 
kuris išvyksta 2 mėn. atostogų į 
Tahiti salas.

— Adolfas Aleknas, dėl klima 
tinių sąlygų, persikėlė pastoviam

Portlandą-
— Kun. P. Brazauskas gra

žiai užsirekomendavo kaip daili
ninkas ir jo paveikslai -išperkami 
vietos parodose.

— Kun. N. Norušis, OSM, lai
kė mišias 25 metų jo kunigystės 
sukaktuvių proga. Po mišių buvę 
jo draugai ir pažįstami buvo su
sirinkę į priėmimą Flamingo vieš 
buty.

V. J.

We Offer To Sovers

SAVINGS CERTIFICATE

5F i5
6 or 12
MONTH
$10,000
or MORE

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

4
per annum

Passbook Savings 
Accounts

Paid Quarierly
Computed and Paid 

as oft
Mar. 31 — Juae 30 
Sept. 30 _ Dec. 3x

6 or 12
MONTH
$5,000
or MORE

Savings cartificatas issuad 
for six months or ona 
yaar—in minimum 
amounts of $5,000.00, 
and tharaaftar In 
multiplas of $500.00. 
Earnings am paid at 
maturity.

PETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

ederal
avings
AND LOAN ASSOCIATION 

2212 W. CERMAK RD. 
Chicago, III. 60608 

Virginia 1-T1V1

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas JI užsisako 

paštu ar telefonu LU 5-9500.
Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje iSspaus- 

dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
angių kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių ir 
sugrupuotos alfabeto eile.

— Šaudymo pirmenybės. Rug 
piūčio 24 d. Kodačių vasarvietė
je, St. Rutkaus kuopos šaudymo 
sekcija rengia šaudymo pirmeny 
bes. Vadovaus Jonas Šostakas ir 
Antanas Šiurkus. Bus jaunių, vy
resniųjų ir moterų varžybos. Per 
einamąsias taures paskyrė VI. Se
lenis, Jonas Butkus ir šaulių kuo
pa. Bus atrinkti geriausi keturi 
šauliai ir du kandidatai pagrindi 
nėms rungtynėms, kurios įvyks

lių visuotinas suvažiavimas įvyks’ rugpiūčio 30, 31 ir rugsėjo 1 d. 
Detroite 1970 m. balandžio 25 Dainavoje. Visūomenė kvieČia- 
ir 26 d. Bus renkama nauja ma dalyvauti, bus parūpinti už- 
centro valdybą.^

— Detroito .skautai ir skautės
kandžiai. (sln)

SVAJONĖJE 
AR TIKROVĖJE
Visada skaniausias ir geriausias

LENKIŠKAS KUMPIS
Tobulybes simbolis, vaisius il

go patyrimo bekonų auginime ir 

paruošimo būdo. Puikus 

kioms progoms.

■ Good Housekep'
tlUUHtffS 
OI «RIWW

Reikalaukite tikro, importuo
to, įkuris mūsų rinkoj yra ži
nomas pagal šią markę:

KRAKUS — ATALANTA — TALA

viso-

“I used to stand up and say
the world was ą miserable place. 
Then I would šit down and gar 
do nothing about it’’ r

Now comes the big question.
What can you do? You’re 

only one little individual among 
over 200 million people. How 
can you help?

For one thing, you might iM| 
think about investing in your 
country. Showing your faith in 
its future.

That’s exactly what you do 
when you sign up to buy U. S. 
Savings Bonds. You’re simply 
buying a share in America.

You’re also socking away 
some money for yourself.

Money that grows at a guaran- 
teed rate, to pay you back $4 
at maturity for every $3 you’ve 
saved.

Of course, Savings Bonds are 
not going to eure all our head
aches. Būt they’ll help to pro
vide the economic strength we’ll 
need -for the job.

And at the šame time, they 
can eure a lot of your financial 
headaches in the years to come.

Any way you look at it, they 
make good sense.

And that’s just 
what we need in 
this country 
right now.

Let’s face it.
All is not perfect in this land 

of ours.
America has taken some 

lumps and quite frankly it hurts.
Būt maybe we should step 

back and take a long hard look 
. . . take inventory of how we 
are and how we got here.

Maybe we should inspect our 
brighter side as well as some 
of our ills.

And maybe, just maybe, we’ll 
come out tbinking this country’s 
good side far overshadows • 
its bad.

Then maybe we’ll start to do 
something to make it better. 
Rather than knocking it, which 
ends up making it worse.

I

i
Take stock in America

Buy U.S. Savings Bonds & Freedom Shares <



DRAUGAS, ketvirtadiuuis, 1969 m. rugpiūčio 14 d.

PRIE DIDŽIOJO NIAGAROS 
KRIOKLIO

PETRAS MATEKŪNAS Namų Apšildymas
HEATING SERVICE

Įdomu buvo pamatyti kai ku
rias Kanados apylinkes. Nuvažia 
vome apžiūrėti Niagaros kriok
lio. Tai tikrai įdomi vieta, kurią 
verta pamatyti. Vaizdas nepapras
tas, ypatingai nuo kalvos, kur su
stoja autobusas. Tuojau nusilei
dome kalno keltuvu j slėnį ir, pri 
artėję visai prie krioklio, stebėjo
me staigu Niagaros upės vandens 
kritimą- Vanduo krenta pasagos 
formfe, sukeldamas net smulkių 
lašelių debesėlius, kurie saulės 
šviesoje duoda vaivorykštės spal
vas. Visai prie vandens kritimo 
yra nedidelė, pailgos formos, sa
lelė, kurioje visą laiką tupi tūks
tančiai žuvėdrų, tarpusavy taip 
stipriai “besišnekučiuojančių”, 
kad net nustelbia krioklio ūžimą.

Vėliau nusileidome į tunelį, e- 
santį po Niagaros upe, kur van
duo krenta visai prie tunelio an
gų. Tunelyje oras vėsus ir labai 
drėgnas. Taip pat buvome išėję 
ir J aikštelę, kuri įrengta žemu
tiniame Niagaros upės pusėje, vi 
sai arti krentančio vandens. Be
būnant toje aikštelėje viduryje u- 
pės prieš stiprią vandens srovę at
plaukė nedidelis garlaiviukas. Jis 
visAi priartėjo prie krintančio 
vandens ir patenkino turistų 
smalsumfį. Žinoma, už tam tik
rą atlyginimą.

JAV pusėje krioklys neveikė. 
Toje vietoje, sulaikius vandenį, 
stovi tik uolos, nes daromi tų uo
lų sustiprinimai.

Nakties metu Niagaros kriok
lys yra apšviečiami prožektoriais, 
įrengtais Kanados pusėje.

Ląbai gražiai Niagoros kriok
lys atrodo iš bokšto The Herit- 
age Tower. Tame bokšte yra į- 
rengtos svetainės, kur galima pa
valgyti pietus ir nuo viršūnės pa
sigrožėti gražiais gamtos vaizdais.

Springhursto vasarvietėje

Liepos 19 d. anksti rytą nuvy
kome į Springhursto vasarvietę. 
Apsistojome Stepono Juozapavi
čiaus viloje. Tai yra pirmoji vi
la, pastatyta lietuvio. Vėliau lie
tuvių vilų skaičius kas metai di
dėjo. Daugiausia vilų yra pasi
statę Toronto ir Hamiltono lietu 
viai. Kelias vilas turi net iš JAV 
lietuviai. Springhurst Beach ir 
Wasaga Beach ribose lietuviai tu 
ri apie 200 vilų.

Springhursto vasarvietėje vilų 
statyba dar tebevyksta. Daug 
sklypų dar neapstatyta. Jų kainos 
kas metai kyla. Visi sklypai ap
augę medžiais, nes anksčiau šio
je vietoje buvęs miškas.

Prie Springhursto prieina 
Georgian Bay ežeras. Vanduo 
švarus ir šiltas, o dugnas kietas. 
Maudytis malonu, bet tokio smė 
lio kaip prie Atlanto nėra, ir, be 
to, leidžiama įvažiuoti mašinom, 
kurios pastatomos prie ežero 
kranto, užblokuodamos ir taip 
mažą paplūdimį. Kartais taip 
daug -privažiuoja, kad nėra vie
tos atsigulti pasimaudžius.

Springhursto vasarvietėje lie
tuviai turi koplyčią. Ji priklauso 
Šv. Jono parapijai, esančiai To
ronte. Vasaros metu pamaldos 
vyksta kiekvieną dieną 9 vai. ry 
to, o sekmadieniais 10 ir 11 vai. 
Jas Atlaikė klebonas kun. Petras 
Ažubalis ar vikaras kun. J. Staš
kevičius, kuris vasaros metu kol 
veikia jaunimo stovyklos, pasto
viai čia gyvena.

Prie koplyčios yra klebonija, 
du namai stovyklautojams, spor
to aikštelė ir dvi krautuvės, išlai
komos lietuvių. Tuo metu, kai 
buvome, veikė Gerojo Ganytojo 
stovykla. Ją suorganizavo šios sto 
vykios kapelionas kun. J. Staške
vičius. Stovyklavo apie 40 jauni
mo.

Stovyklos rajonas gražiai ap
tvarkytas. Prie stovyklos, kur gy
vena stovyklautojai, stovi pasta
tyti iš berželių trikampio išvaiz
dos vartai, Marijos statula ir ant 
vieno, namo užrašyta “Jūratė”, o 
ant kito — “Kastytis”.

Wasagos vasarvietė

Taip pat aplankėme Wasagą 
ir kitas vietas. Važiuojant pro ša
lį, užsukome į New Wasagą, kur 
pranciškonai turi jaunimo stovyk
lą, išlaikomą Prisikėlimo parapi
jos. Stovykla didelė, įrengta miš
kely netoli ežero įlankos, kur jau 
nimas gali pasimaudyti. Di
džiausias stovykloje pastatas — 
valgykla, kurioje atlaikomos ir 
pamaldos. Kiti pastatai, kuriuose 
gyvena stovyklautojai, išmėtyti 
po stovyklos rajoną. Visi pasta
tai, kaip ir Springhursto stovyklo
je, yra mediniai. Netoli didelio pa 
stato yra įrengta gražus klombas, 
kuriame atvaizduotas Lietuvos 
žemėlapis, o kairėje jo pusėje 
pastatytas iš akmenukų nedidelis 
paminklėlis, panašus į buvusį Vy 
tauto Didžiojo muziejaus sodely 
prie nežinomo kareivio kapo. 
Prie paminklėlio yra užrašyta— 
“Visą atnaujinkime Kristujel” 
Gatvelė, kuria įvažiuojama į sto
vyklą, pavadinta Nidos vardu.

Springhursto vasarvietėje buvo 
me tris dienas. Laiką praleidome 
įdomiai pažįstamųjų tarpe. Į To
ronto grįžome tais pačiais keliais, 
kuriais atvykome, būtent, 400 ir 
401 keliais. Tai platūs ir nepa
prastai geri keliai, nieko nesiski- 
rią nuo JAV. Torontą palikome 
8 vai. ryto.

POPIEŽIAUS AIKŠTE
Miesto valdybos nutarimu vie

na Romos aikštė ibuvo pavadin
ta popiežiaus Pijaus XII vardu, 
ta pačia proga atidengiant pa
minklinę lentą didžiojo popie
žiaus atminimui. Tik Pijaus XII 
nenuilstamos nuolatinės veiklos 
dėka Romos miestas paskuti
nio karo metu liko nesunaikin
tas.

Prieš pora metų tėvai Wendeliai 
gavo žinią, kad sūnus, aviacijos 
majoras Jack, atlikdamas uždavinį, 
dingo be žinios. Manyta, kad jo 
nė nėra gyvųjų tarpe. Tačiau da
bar gauta žinia, kad jis yra Š. 
Vietnamo karo belaisviu.

Your mother means well. 
Būt when your doctor 

says you’re healthy, 
you can be sure.

Help yourself 
with a checkup.

And others with a check.

American 
Cancer 
Society f
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•------------------- •

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS MISCELLANEOUS REAL ESTATE

Ždedu naujus pečius lr vandens 
lldytuvua. Išvalau tr sutvarkau 

alyvos lr dujų (Kas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dčl du
jų. Dirbu Chicagoje lr prie 
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027 S. Auna Avė., Lyons, 
Illinois. Telef. 447-8806.

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

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

i REZIDENCINIAI, 
1KOMERCINIAI,
] MEDICINOS IR 

KITOKĮ PASTATAI!

s

J 2467 West 68th Street J TeL HE 4-7432

A. ABALL ROOFING C0.
prieš 49 metus

nerudame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuoslua vamzdžius. Da- 
žome Iš lauko. Taisome mūrą “tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

televizijos
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas
I. MIGLINAS 

Krautuvė Marąuette Pke. 
3846 W. 69th Street 776-1486 

Namų tel. — PR 6-1063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

(vairių atstumų

A. VILIMAS
828 WEST 34th PLAOE 
Telef. FRontier 6-1882

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr alr-oonditlonlng — ’ 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu lr leidimu* 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. Westem, Chicago 9, III.

Telefonas VI 7-3447

iiiiiiiimiiiimiiiiiiimiii'iiiiiiiiiiimiimiii
VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų 

rūšių grindis
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
illliiiililillliililllliillillllllliiiliiiiiliiiiiiii

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
OOSMOS EXPRESS 

MABQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
9608 «9th St. Tel. VVA 5-2787
2501 69th St. Tel. VVA 5-2737
8333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis {vairių prekių pasirinkimas 

E. ta V. ŽUKAUSKAI

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES 

80 and S0 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113

Perskaitę “Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

RICHMOND AUTO SERVICE 
2984 VVest 68rd Street

Užsienlniij ir vietinių auto taisymas. 
11 Patyrė mechanikai. Elektroninis mo- 
|1 toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353 
Savininkas Juozas (.loe) Juraitis

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

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

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050

APDRAUDŲ AGENTCRA
Namu, gyvybės, 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios IŠSL 
uiokeibuu sa 
lygos.

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

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

10% — 20% — 80% pigiau mokėsit 
už apdraudą nno ugnies ta automo. 
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 H VVest 95th Street 
Chicago, Illinois

Tel. GA 4-8654 ta GR 6-4339
—

SIUNTINIAI į LIETUVA
ir kitus kraštus

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

REAL ESTATE

HOT SPRINGS, ARKANSAS
Skubiai parduodu 2 aukštų 15 

kamb. miesto centre, gerai įrengtą 
biznio namą su baldais. 3 vonios, 
platus lotas. $500. pajamų mėn. 
plūs 3 kamb. butas savininkui.

TEL. 476-6512 po 7 v. vak
Marąuette Parke — 6 kamb. bun
galovv, 3 miegami, l*/2 vonios. Ba
ras ir dušas rūsy, 2 maš. garažas. 
Daug priedų. Susitarimui apžiūrėt 
skambinkite savininkui 434-8441

Apyl. 61st ir Francisco Avenue 
savininkas parduoda gražų, gerai 
užlaikytą didelį 6 kamb. “octagon” 
bungalovv. Garažas, spintelės vir
tuvėj, plytelių vonia, nuo sienos iki 
sienos kilimai, poilsio kambarys ir 
“povvder room”, pilnas rūsys, karš
tu vand. gazu apšild. Skambinkite 
737-7526 po 6 vai, vakaro.
Mflr. 2-jų butų po 5*4 kamb. 2 
maš. garažas. Naujas gazo boileris. 
Apyl. 66 ir Maplevvood. Savininkas.
GA 5-3897.

Skelbkitės “Drauge j?

EA L ESTATE

SALES ■ MŪRTGAGES ■ MANAGEMENT

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

Main office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, III. Tel. OL 6-2288 
Turime šimtus namų Ciceroje, Dcrvvyne, Riverside, LaGrange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.
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NERIS REAL
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. OSrd STREET TEL. 471-0321

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Westem PR 8-5875
J. LIEPONIS

Pirmadieniais lr ketvirtadieniais nuo 9 Iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 lkl 6 vai. vak. Sekmadieniais uždaryta.

Perskaito llrąnga. duokite kitiems pasiskaityti.

Savininkas parduoda Marąuette 
parke 2 butus po 6 kamb. ir ma
žą butuką rūsyje. 2552 West 69th 
Street. Tel. PR 6-0764.

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av.. CL 4-7450

5% kamb. mūro bungalovv, 9 me
tų, be garažo. 62 ir Kedzie.

2 po 4 kamb. mūr. su rūsiu, pa
stoge ir garažu. 43 ir Rockvvell. 
$23,000.

18 vienetų mūr. atnaujintas room 
Ing house prie Lincoln Parko. 2 
bloką lkl ežero. $17.500 pajamų. 
Kaina $70,000.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Inoome Tax 

Notary PubUc
2737 W. 43rd St. — CL 4-2390

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VhLD'THUsS
Batų nuomavimas — Income Tas 

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra .

BELL REALTY
J. BACEVIOIUS

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

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

Prie Nabisco mūr. 5 kamb. bun
galovv. 13 metų senumo. $21,200.

Mūr. 2 butai po 4 kamb. lr raš
tine. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

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

VAINA REALTY
2517 W. 71at St — BE 7-0515

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

4 kamb. švarus modernizuotas me
dinis. Prie 69 tr Western. Taksai 
$150. Alumin. langai. $10,000.

6 kamb. modernizuotas mūr. bun- 
gulow prie 71 ir California. 23,600.

5% kamb. 9 metų. Geras mūr. 
bungalovv. prie 67. ( vakarus nuo 
Kedzie. Gazo karšto vandens šiluma 
Alumin. langai. Garažas. $29,500.

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

31 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 lr Maplevvood $.10,500.

6 kamb., 20 metų mūr. Cape God

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

(MIGRACIJA
2735 W. 71st St. TeL 925-6015

IŠ GERŲ RANKŲ
2-jų butų niūras. Naujas šildymas. 

Platus lotas. GeležinS tvora. Garažas. 
Marą. P. $21,600.

8 kamb. mūras. 2 maš. mūr. ga
ražas Plytelh) vonia. Kabinetų vir
tuve. Gazo šildymas. Apie 67 Rock- 
vvell. $22,500.

2-jų butų švarus tvirtas mūras. 
Naujas gazo šildymas. Blokas nuo 
Marą. P. $27,500.

Dvaras lietuviškam Lemonte. 2-jų 
metų, 7 kamb. mūras. Daug žemės 
paskirta sodui ir alėjoms. Pamaty
kite.

5 kamb., apie 10 metų, gelsvas 
mūras. Garažas. Karpetai. Alumin. 
langai. Marųuette pke. $23.900.

4 butų mūras. Gage parke. Geri 
gražūs butai Garažas. $41.000.

lotas 30 p. Marą. Panke $11,000

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

Remkit tuos biznierius, kurie
skelbiasi dienraštyje “Drauge“

PARDAVIMUI HELP W ANTED — VYRAI

Pardavimui: — 23 inčių spalvota 
TV (nevartota), Singer Zig-Zag 
siuvama mašina, Mediterranean 
AM-FM stereo console, Electrolux 

i dulkių siurblys. Labai nebrangiai. 
Skambinkit 478-2499 po 5:30 v.v.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Miegamas erdvus kambarys su vir
tuvės teise, dirbantiems. 6729 
Artesian, I-mas aukštas. Kreiptis 
iki 4 vai. \ ■

ĮSIGYKITE DABAR

SEPTYNIASDEŠIMT

SEPTYNI ANEKDOTAI
KRIZAS PLEPEBIS

Kai jumoru išsakomi vargai, 
skriaudos ir neteisybės, gyveni
mo niūri realybė prablaivėja ir 
yra lengviau ją pakelti.

I Iš tos gyvenimo taisyklės ki
lo ir šie 77 anekdotai, kuriuos
autorius surinko j vieną leidinė 
lį ir kurie apima rusų okupaci
jos laikų Lietuvoje įvykius ir 
nuotaikas.

— Ką galima nupirkti už se
ną rublį?

Nieko.
— O ką už naują?
— Dešimt kartų daugiau.
Tokiu ir panašiu jumoru yra 

perpintas visas leidinėlis, kurio 
kaina tik 1.00 dol.

Gaunamas DRAUGE. Prie 
kainos prašom pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

VYRAI IR MOTERYS

MEN & VVOMEN FOR CLEANING
LOOP OFFICE BUILDING

MONDAY THROUGH FRIDAY 
40 hrs. per vveek. Starting 5 p.m. 
and 7 p.m. T.EL. 927-6908 
Ad—A-145

CASHIERS
No Ekpertence Necessary.

Eafty w»rk In pleasant surnoundingR.
Good starting salary. Mušt be ma

tare, neat appearing and in good 
health.

Apply ln person only.
2427 E. 72nd Street

EXPERIENCED ALL AROUND 
HAIR STYLING 

AND BEAUTY OPERATORS 
Full or Part Time

749 W, lrving Park Road 
CALL DI 8-0356

Platinkite ‘‘Draugę”

Skelbkitės “Drauge”.

I Apsimoka skelbtis DRAUGE. 
■ nes jis plačiausiai skaitomas lie-
iuvių mėnraštis Ui skelbimų 'rai
tė visiem- prieinamos

HELP MANTUI) — VYRAI

ARE YOU A SELF STARTER?
We need a man eocperienced in Line Produetion Set-ups. Mušt 

have knovvledge of Riveters, Eyeleters, and tne ability to Super- 
vise Produetion Workers. Working knovvledge of ąuality control 
and time study helpful. Excellent opportunity, Salary plūs Bonus, 
profit sharing and other benefits.

Please contact MR. R. S. LINN

UNDERWRITER’S SAFETY DEVICE C0.
4332 No. Kedzie, Chicago, III. Tel. 583-4080

DĖMESIO !

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

DESIGN
DRAFTSMAN

Alrcraft Instruments 
Experlence<] lu precislon fine pitel) 
gearlng and servo ineelianisin.

• Modern air conditiorted plant
• Go. sponsored hospitalization
• Ample Parking
• Company Profit Sharing

CONTACT MR. C. KRUEGER 
437-9300

ALLEN AIRCRAFT RADIO, INC.
2050 TOTTHY AVENUE 
ELK GROVE VILLAGE

PART TIME W O R K 
NOW AVAILABLE

High School student $25-$50 per 
vvk. Apply in person bet’n 3 - 3:45. |

OPPORTUNITY WORK SHOP 
4204 So. Archer Avenue

AUTO-BODYMAN — Exp.
Union Benefits — Busy Shop 

No Painting
ASK FOR “BUTCH”

ROGERS PONTIAC 
2720 S. Michigan 225-4300

EXPERIENCED & OVER 25 
Small interesting office.

Diversified duties 
GOOD STARTING SALARY 
VVork in your neighborhood

3818 N. Clark St. Call 348-2950

TIMEKEEPER 
PAYROLL CLERK

TRIANGLE TANNING 
1823 W. Webster

DIE SET UP & 
STOCK MAN

Company in Addison needs man to
do various duties. »

Hours 7 A.M. to 3:30 P.M.
Goloid pay scale and benefits.
Easy access — North Avė.

and Lake st.

Avanti R. D., Ine. 
543-9350

PERMANENT 
LABORATORY HELPER

Duties include working wlth chem- 
ist and techniclans. Janltorial work 
and keeping raw material supplies 
in a paint laboratory. Mušt be draft 
exem.pt.

J. W. STKRNS, 447-8790 
Valspar Corp., 7701 W. 47th St. 

LYONS, ILLINOIS

ENPER’D OR IN,EXPER’D

S E C U R I T Y 
G U A R D

Can earn $100 or more per vveek. 
Full or part time vvork. Excellent 
conditions. •

THE WM. J. BURNS 
INTER’L DETECTIVE AGENCY 

221 No. La Šalie Street 
CHICAGO, ILLINOIS

An Eąual opportunity employer

exem.pt


Gražioji Floridos gamta šiais metais ypatingai susilaukė daugybės vasarotojų.

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
AUGĘ STEHPEN1S DAINĮ 

NINKIŲ VASARINIS
KONCERTAS

Uolioji muzikos mokytoja 
4 Alice IStephens ir josios darbš

čios mokinės neatostogauja, bet 
tęsia pamokas ir vasaros mė
nesiais. Ir šio sezono užbaigimui 
ruošia vasarinį trijų dienų kon
certą rugpiūčio 20, 21 ir 22 die 
nomis, 8 vai vak. Nelson Me- 
morial Hali, Chieago Conserva- 
tory College, 64 E. Van Buren, 
7-tame aukšte. Įėjimas nemo
kamas.

Per visus tris vakarus dai
nuos vis kitos solistės, skirtin
gi muzikiniai veikalai ir kito
kios dainininkių kombinacijos. 
Reikia pasakyti, kad Alice IStepn 
ens lavina nemažą skaičių jau
nų talentingų merginų koncer
tams. Be to, ji moko jaunas mo- 
Iltines Marijos aukštesniojoje 

♦ mokykloje mokslo metu. Kas 
nežino apie “Aidutes”, kurias 
Alice Stephens lavina ir paruo
šia koncertams mūsų visuome
nės pasigerėjimui.

“Aldutės” paruošia ypatin
gai gražią programą mažoms 
kolonijoms ar mažesniems pa
rengimams. “Aldutės” ir beveik 
visos Alice Stephens daininin
kės yra jaunos, talentingos ir 
palieka gražų įspūdį lengvomis 
lietuviškomis dainomis atliktom, 
lietuviškuose drabužiuose gita
roms pritariant.

| Alice Stephens mokykla visa
da suranda naujų talentų ir lie 
tuvių parengimų įrengėjai galė
tų pasipelnyti josios koncertais 
ieškant naujų talentų parengi
mams, ir t. t.

Reikia stebėtis Alice Stephens 
dapbštumu, nes su ateinančiu 
koncertu baigs vieną sezoną ir 
už kelių savaičių pradės sekan
čius mokslo metus su naujais 
studentais. P.P.G.

SV. PRANCIŠKAUS SESERŲ 
RĖMĖJŲ VEIKLA

Chicagos Šv. Pranciškaus rė
mėjos gausiai atsilankė į pus
metinį apskrities susirinkimą, 
įvykusį apskrities pirmininkės 
rezidencijoje, Brighton Parke. 
Pirmininkavo pirm. Kabina 
Klatts, raštininkė Donna Karam.

Iš kuopų pirmininkių raportų 
Ir bendro raporto apie suruoš
tą banketą paaiškėjo, kad ban
ketas buvo skaitlingas svečiais 
ir nemažai pelno liko. Tai bus 
didelis įnašas statybos fondui, 
nes seselės baigia pastatą prie 
vienuolinio namo, Ikur bus ap
gyvendintos senesnio amžiaus, 
ir jau sunegalavusios seselės, 
ligonės.

Vienuolynas ir naujasis pries
tatas yra Viduryje kitų vienuo
lyno pastatų, ant aukšto kalne

lio, apgaubto gėlėmis, krūmais 
ir vaismedžiais, nuošaliai nuo 
Pittsburgho.

Pirmininkė dėkojo visoms 
banketo talkininkėms; Julijai 
Pukel, Uršulei Rastenis, Uršu
lei Garievičienei, Barborai 
Stromskienei, Onai Rimkus, Sa
binai Zabelevičienei, Annai Si
monas, Anelei Grybas, Onai 
Paukštai ir visoms narėms už 
didelį darbą.

Ypatingai dėkojo nuoširdžiam 
prel. D. Mozeriui už salę, Bru
no Macinskui ir jo žmonai — 
(savininkams Bruno kepyklos) 
ųž didelį darbą paruošiant mais 
tą.

Susirinkimą pasveikino vieš
nia, atvykusi iš motiniškojo na
mo Pittsburghe, sesuo M. Ange- 
lika. Ji išreiškė nusistebėjimą 
visų narių nuoširdumu ir entu
ziazmu labdarybės darbuose, ir 
puikiomis vaišėmis, kurias pa- 
ruolšė pirm. Sabina Klatts, su 
kitomis.

Anelė Grybienė 5-to skyriaus 
delegatė pakvietė atvykti į jų 
ruošiamą laimikių popietį, bun- 
co, ir vaišes, rugpiūčio 31 d., 
sekmadienį, 2 vai. popietų, Mar
ąuette Park parap. salėj.

Nutarta kad apskritys ruoš 
lauke aikštėje bazarėlį, seselių 
statybos fondui, rugpiūčio 24 
d. 2 vai. po pietų — pirminin
kės rezidencijos kieme, 2919 W. 
Peršhing Road, Brighton Par
ke. iSlusirinikimas baigtas gra
žioje nuotaikoje.

Donna Kamni

IANKYTI LIETUVIŠKAIS PA
MALDAS EB GARSIAI 

MELSTIS

Cicero Šv. Antano parapijos 
biuletenyje Vin. 10 rašoma: 
"Lietuviškų parapijų nutauti
nimas priklauso tiktai nuo žmo
nių. žmonės skysčiausiai daly
vauja lietuviškose pamaldose. 
Tas parodo, kad lietuviškų pa
maldų ne labai reikia, ir lietu* 
viai kunigai yra ne labai reika
lingi.

Visi garsiai melskimės_ vie
nas su kitu — šv. Mišių aukoje. 
Jei viens su kitu melsimės į sa
vo dangiškąjį Tėvą, mums bus 
lengviau mylėti viens kitą. O 
jei mylime viens kitą, tai todėl 
ir meldžiamės viens su kitu. Lie 
tuviai, mylėkime lietuvius. Mels 
kimės vienbalsiai.”

VASAROS VAIKŲ 
AIKŠTELĖ

Tyliai, be garso ir reklamos 
jau nuo liepos pirmos dienos 
Marąuette parko medžių pavė
syje veikia vaikų aikštelė. Čia 
10 vai. ryto sugūžėją apie ketu- 
riosdešimtys vaikučių (du treč

daliai berniukai) praleisti kelias 
brandžias valandas sveikoje, pe
dagogiško auklėjimo lietuviško
je atmosferoje.

Ir taip jau septintą vasarą 
veikia Onos vardo vasaros vai
kų aikštelė, įkurta dr. O. Vaške- 
vičiūtės iniciatyva ir rūpesčiu, 
ir jos globojama. Vos tik vie
ną kartą jai paskelbus apie veik
simą aikštelę, kartoti nereikėjo 
—mamytės suveda vaikus, žino
damos jog palieka rūpestingose 
rankose, pačios gaudamos dau
giau laiko šeimos reikalams ir 
darbams atlikti. Tik šią vasairą 
aikštelė pradėjo veikti vėliau 
dėl dažnai šaltų ir lietingo pa
vasario dienų.

Šiemet aikštelę veda moky
toja Grasilija Meiluvienė. Reikia 
pasakyti, kad pavardė tikrai ati
tinka ją nešiojančios mokyto
jos asmens savybes, nes būdin- 

I gasis jos elgesio bruožas yra 
meilumas. Ji moka ir sudraus
minti auklėtinius, bet nepakel
dama balso ir 'be pykčio iškreip
to veido, kaip kai kada tenka 
matyti pas tikrąsias motinas. 
Vedėja turi ir dvi prie rankų 
paslaugančias reikale mergy
tes, bet labai jaunas, dar tebe- 
lankaneias pradinę mokyklą. 
Tai_ Aušra Dapkutė ir Ramu
nė Miglinaitė.

Vaikai čia girda tik lietuvių 
'kalbą ir patys ja kalba. Yra 
trys mergaitės iš mišrių šeimų, 
visai nemokėjusios lietuviškai.

BARBORA 
ARBATAI TIENĖ

RlPKĖVIčICTfi
Gyveno 927 West 32rd Place.
MirS rugpiūčio 12 d., 1969,

11 vai. ryto, sulaukusi senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vil

kaviškio apskrities, Alvitu pa
rapijos, Cyčkių kaimo.

Amerikoje išgyveno 19 m.
Pasillkjo dideliame nuliūdime 

Lietuvoje vyras Kazys, Chica- 
goję sūnus Bronius, marti Ane- 
16 ir ju šeima. Kanadoje duktS 
Kazė TirkšlevičienS, žentas 
Juozas ir jų šeima ir kiti gimi
nės.

Priklausė Amžinojo rožan
čiaus, Tretininkų ir Maldos 
apaštalavimo draugijoms ir bu
vo garbės narė 8v. Kazimiero 
seserų vienuolyno rėmėjų drau
gijos.

Kūnas pašarvotas Antano M 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Ave.

Laidotuvės įvyiks šeštadienį, 
rugpiūčio 16 d. iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčių, 
kurioje (vyks gedulingos pamal
dos už veliones sielų. Po pa
maldų bus nulydėta i Lietuvių 
šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę; vyras, sūnus, duktė, 
htarti tr žentas.

Laldotuyiu. direktorius. Anta
nas M. Phillips. Tel. 927-3401.

Dabar jau pradėjo suprasti ir 
moka kai ką atsakyti. Bežais- 
dami ratelius su dainomis, bei 
mokytojos išmokyti eilėraščius 
deklamuoti, vaikučiai išmoksta 
dainų ir teisingai tarti žodžius. 
“Pavargę” nuo ratelių, dainų ir 
deklamacijų, jie randa ilsintį 
užsiėmimą plačiame smilčių lo
vyje, kur jie stato pilis, lėktu
vus ir ką tik išmano.

Priešpiečius valgo visi kartu. 
Pagal taisyklę visi kartu turi 
pradėti ir kartu užbaigti. Ne
mažą akylumą turi pavartoti 
mokytoja, kad visi prieš valgį 
tinkamai nusiplautų rankas. Ir 
šiaip akylumas yra reikalingas 
visame ir visą laiką.

Linkėtina mokytojai poniai 
Meiluvienei nepavargti, kad ir 
kitą vasarą su tuo pat meilumu 
sutiktų lietuviškoje dvasioje ir 
gražioje parko aplinkoje puose
lėti vaikuose tvarkos, gražaus 
elgesio ir dorovingumo daigus.

Reikia tikėtis, kad dr. O. Vaš- 
kevičiūtė ištvermingai tęs ir to
liau savo idėjos darbą su pačiu 
jauniausiu lietuviškuoju atža
lynu. O. Algminlenė.

CICERO, ILLINOIS
SVEČIAI IS CAMPORNIJOS

Vaikai visada yra mieli ir 
brangūs svečiai jų tėvams. To
kiu džiaugsmu dabar mūsų ikolo 
nujoję gyvena Bikuičių ir Krei
vėnų šeimos, susilaukusios iš 
Califomijos pas tėvus atvyku
sių jų vaikų Vyto ir Onukės su 
anūkais. “Visur gerai, bet pas tė 
vus namuose geriausia” — sa
ko jie.

Edvardas Deveikis, mūsų ko
lonijoje gimęs ir užaugęs, da
bar gyv. Califomijoje, pas savo

rz

10 NAUJU -10 DEMONSTRUOTU
1968 CHRYSLER

Paskutinė proga! 
SUTAUPYKITE IKI £3,000.00 

nuo fabriko kainos. 

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
PLYMOUTH, VALIANT, CHRYSLER, IMPERIAL

4030 ARCHER AVENUE — TEL. VI 7-1515

Vartotą automobilį galite pirkti 
pradedant $50.00.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiumiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Kelionės yra vienas iš gyvenimo malonumų, kuris visus 

traukia, bet kartais ne visiems prieinamas.
Pigiausias būdas keliauti, yra pasiskaityti kitų žmonių ke

lionių aprašymus, kurie atidaro skaitytojui plačius pasaulio var
tus. Todėl įsigykite šias knygas:

ANAPUS GELEŽ/NPS UŽDANGOS,
Dan Kuraitis, 2.00

DAUG KRAŠTŲ, DAUG ŽMONIŲ,
Dan Kuraitis 2.00

ČIA MŪSŲ ŽEMĖ

ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE

KELIONĖS [SPŪDŽIAI
Kun. J. A. Pauliukas 3.00

KELIONĖ PO EUROPĄ IR [SPŪDŽIAI
Kun. Pr. Vaitukaitis 1.00

KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON 3.00
'imimmiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiii
iiiiiiimiiiimiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittr
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. VVestern Ave.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9538 

tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėm* 

lr kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2413 W. 63rd Street, Obica«o, niinois 
Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

SKELBKITĖS “DRAUGE“.

tėvelį Kazį ir kitus gimines re
čiau tepasirodo. Yra sėkmingai 
įsikūręs Califomijoje, turi gerą 
darbą ir kompanijos reikalais 
dažnai po visą Ameriką važinė
ja, lietuvių retai kur sutinka. 
Taigi pereito sekmadienio lietu
viškos šv. Mišios jam buvo nau
jiena. Svečias Daytone buvo pa
kviestas dalyvauti golfo turny
re, kur laimėjo dovaną. Iš čia 
atvyko pas tėvą į Cicero.

SIAUČIA PADAUŽOS

Lietuvių Vienybės klubas yra 
4830 W. 15 iStir. Tai rami lietu
vių užeiga, niekam nekliudanti. 
Veda Dundai. Tačiau užkliuvo 
padaužos ir išmušė langus.

Liberty užeigoje dažniausia 
susirenka svetimieji, jaunuome
nė paūžti. Vieną vakarą šią už
eigą užpuolė trys vyriškiai, gin
kluoti šaunamais ginklais. Visus 
ten buvusius lankytojus apiplė
šė. Nelemtas įvykis, nemaži ma
terialiniai ir dvasiniai nuosto
liai.

Mūsų kolonijoje netrūksta ir 
sergančių. Baigia sveikti P. Du
dėnienė, dar serga P. Ruginią- 
nė. Zigmas Tamošiūnas, rimtai 
sunegalavęs, gydomas Lo
retos ligoninėje. Elena Šimkie
nė vėl pateko į ligoninę — gy
dosi dr. Kisieliaus priežiūroje.

KPD

PARDUODAMI 
IŠ MODELINU NAMU BALDAI 
30% iki 50% nuolaida. Galime 
pirkti dalimis ir išmokėtinai. 
SOUTHVVEST FURNITURE CO 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

A. Vilainis 0.50

A. Vilainis 1.50

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(IiACKAWIC!Z)

2424 W. 69th Street Tel. REpubllc 7-1213 
2814 W. 23rd Place_______ Tet Virginia 7-6672

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

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. Lituanica Ave. Tel. YArds 7-3401 1446 S. SOth Ave., Cicero, UL Tel. OL 2-1003

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Ave. Tel. YArds 7-1138-1189

VASAITIS - BUTKUS

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. rugpiūčio 14 d.

— Dešimtys tūkstančių Jugos 
lavijos darbininkų dirba vakarų 
Vokietijos, Belgijos, Prancūzi
jos ir kitų kraštų pramonėje. 
Jie pakartotinai kreipėsi į Jugos 
lavijos vyskupus, praišydami at

Yra posakis “kiekvienas medalis turi dvi puses”, kuris puikiai 
nusako, kaip skirtingai gali tas pats dalykas atrodyti.

Geriausiai pažinti mūsų tautos gyvenimą ar atgaivinti jos 
praeitį, galim perskaitę ne vieną, bet kelias įvairių asmenų pri
siminimų knygas, kurių kiekvienoje rasim ką nors naujo, kitaip 
suprasto, ar matyto.

GYVENIMO VINGIAI, dr. P. Karvelienė, I dal.
autobiografiniai ątsiminimai 3.50

KETURI GANYTOJAI, M. Vaitkus
atsiminimai apie ark. J. Matulevičių, ark. P. Ka
revičių, ark. J. Skvirecką ir vysk. P. Būčį 2.00

LIETUVOS ATGIJIMAS, dr. J. Totoraitis
1863 ir 1883 m. sukilimų laikotarpis 1.00

MANO ATSIMINIMAI, dr. V. Tumėnienė
gyvenimas ir darbai 2.50

MISTINIAME SODE, M. Vaitkus
atsiminimai 3.00

ŽVILGSNIS J PRAEITI, K. Žukas
žmogaus ir kario atsiminimai 5.00

1|IIMMllllllllllllllllll!llllllllllllllllllh!»lllll»IIIIIIIIIIUIIiiiU|»!ini!IM

■’3
■.it

PETKUS
tėvas ir sūnus

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 West 71 st Street Tel. 476-2345
1410 So. 50th Ave., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

T. 0 KflPTEMiS s
8 T 

M s

J

EUDEIK IS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.

siųsti kunigų jų bei jų Šeimų 
dvasiniam aptarnavimui. Jugos
lavijos vyskupai savo metinia
me suvažiavime Zagrebo mies
te tarp kita ko svarstė ir šią 
darbininkų problemą.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

u
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. rugpiūčio 14 d.

X Aleksandras Tenisonas, bu 
vęs mūsų miškininkas, dabar 
nuolat gyvena Antwerpeno mies 
te Belgijoje, iš kur seka lietu
viškus įvykius. Jis ir jo duktė 
Žentą Tenisonaitė (poetė) yra 
nuolatiniai “Draugo” bendradar 
biai. A. Tenisonas pastaraisiais 
metais intensyviai dirbo rink
damas lietuviškas pasakas. Iš 
daugybės atrinkęs geriausias, 
išvertė į flamų kalbą. Susidarė 
apie 300 pusi. apimties veikalas. 
Rūpinamasi jų išleidimu.

X Victor ir Bemice Kalvai
čiai su šeima išvyko atostogų. 
Žada Kanadą, Detroitą ir daug 
žymiųjų vietų aplankyti.

X Ona ir Justinas Radaus- 
das, marųuetteparkiečiai, ir Ona 
Rudienė, Bridgeportietė, buvo 
atostogoms išvažiavę į Kanadą. 
Lankėsi visose įdomesnėse vie
tose, viešėjo pas gimines ir ar
timuosius.

X Inž. David Kamm ir žmo
na Joan su vaikučiais Robert 
ir Erie, buvo atvykę į Chicagą 
pas tėvus Donną ir Antaną 
Kamm, Marųuette Parke. Da
vid, atlikęs tarnybos reikalus, 
viešėdamas aplankė ir miesto į- 
domesnes vietas, nes jo žmona 
augusi Michigane, todėl Chica
goje jai viskas įdomu ir nauja.

X šio sekmadienio rytą, 7:30 
vai. iš Greyihound autobusų sto 
ties išvažiuoja didelis būrys Mo 
terų sąjungos delegačių į Grand 
Rapids, Mich., dalyvauti prieš- 
seiminiame suvažiavime, Pant- 
land Hotel. Kartu važiuoja na
rės ne tik iš Chicagos, bet iš 
Cicero ir iš Westville, III. Sei
mas prasidės pirmadienio rytą 
ir tęsis keturias dienas.

X Sofija Mickūnienė, sena ir 
žinoma Town of Lake veikėja, 
staiga sunikiai susirgo ir ambu- 
lansu buvo nuvežta į Evangeli
cal Hospital of Chicago, 5421 
ISO. Morgan I9t. kamb. 112. Lin
kime veikėjai S. Mickūnienei 
sveikatos.

X Lietuvių Taupymo bendro
vių lygos valdyba ateinantiems 
metams sudaryta iš pirm. Eu
gene Pietkiewicz, vicepirm. 
Frank Bogdan ir Norbert Jan- 
kowicz, ižd. Adolfo Baliūno, 
sekr. Frances Sadauskas - Bu- 
czek ir teisinio patarėjo Frana 
Zogo. Ateinantį sekmadienį, 
rugpiūčio 17 d., 6:30 vai. vak. 
ši taupymo bendrovių lyga ren
gia kokteilį, o 7:30 vai. vak. 
Draike Oakrirook viešbutyje 
(Cermak ir York Rd.) — vaka
rienę. Po vakarienės bus šokiai. 
Čia yra proga susipažinti su lie
tuviais finansininkais ir banki
ninkais. Dėl informacijų galima 
kreiptis į N. Janlkowicz — tel. 
HA 1-3070.

X Norman Burstein, žinomas 
kailių prekybininkas, kurio 
skelbimai nuolat telpa “Drau
ge”, neseniai grįžo iš New Yor
ko su naujausių madų pavyz
džiais. Sofija ir Norman Burn- 
steinai nelieka neparėmę nei 
vieno svarbesnio (lietuviško įvy
kio.

X Kazimieras D. Rubinas 
LRKSA 33 kp. fin. sekret., Bal
fo 57 sk. rev. kom. narys ir ki
tų organizacijų žymus veikėjas 
Roselande, persikėlė į naują ra
mesnę vietovę gyventi netoli 
Visų Šventųjų parap. bažnyčios 
_  10753 So. Perry Avė.,

X Amerikos Lietuvių Kon
gresas įvyks Detroite, 'Statler 
Hilton viešbutyje, rugpiūčio 30- 
31 d. Pradžia šeštadienį 10 vai. 
Organizacijos prašomos siųsti 
delegatus. Visi atstovai ir sve
čiai, norintieji gyventi viešbuty
je, prašomi registruotis ALTo 
biure: 6818 So. Western avė. 
Chicago, III. 60636. Chicagiečiai 
važiuojantieji į Detroitą auto
mobiliais ir galintieji paimti vie
ną — du keleivius, prašomi pra
nešti tel: 778-6901. Pakvietimus 
į banketą galima gauti ALTo 
biure arba DLOCe, 2002 Ferdi- 
nand st. Detroit, Mich. 48209. 
Banketas įvyks sekmadienį, rug
piūčio 31 d. 8:00 vakare.

(sk.) ALT,

X Prel. M. Krupavičius, nors 
gyvena tik iš kuklios pensijos 
ir Ikitų normalių pajamų netu
ri, o nemažai lėšų turi skirti 
gydymuisi, vis dar pasiunčia 
siuntinėlių įvairiems rašytojams 
ir kitiems reikalingiems žmo
nėms į Lietuvą. Prelatas uoliai 
seka lietuviškąją spaudą. Nese
niai atkreipė mūsų dėmesį, kad 
kai a. a. prof. Česnys, apie ku
rio mirties sukaktį rašėme 
“Drauge”, dėstė dvasinėje aka
demijoje Petrapily, ji tada ofi
cialiai vadinosi Imperatoriškoji 
Romos Katalikų dvasinė akade 
mija. Prof. Česnio paskaitų toje 
akademijoje yra klausęs prel. 
M. Krupavičius.

X Z. Umbražiūnas, žurnalis
tas, nuosavybių pardavėjas, šiuo 
metu lankosi Europoje. I'š Nor
vegijos jis įrašo: “Norvegija 
nuostabus kraštas ir ypač pri- 
imnūs ir malonūs žmonės, čia 
yra daug ko pamatyti, daug ko 
mąstyti apie literatūrą, meną, 
skulptūrą, architektūrą.” Žada 
vykti aplankyti ir garsiuosius 
Norvegijos fiordus.

X “Draugo” tradicinė meti
nė gegužinė — piknikas įvyksta 
rugpiūčio 31 d. Bučo darže. Lai
ko dar nemažai, tačiau planingi 
mūsų dienraščio skaitytojai tą 
dieną rezervuoja “Draugui”, 
kad galėtų nesunkiai vienoje 
vietoje patogiai prie lietuviškų 
valgių ir gėrimų susitikti su sa
vo bičiuliais, kaimynais ir arti
maisiais iš Chicagos ir kitų vie
tų.

X Putnamo seselių rėmėjų 
piknikas įvyks sekmadienį, rug
sėjo 14 d., Argo laboratorijų 
sode, važiuojant iSltephens greit
keliu į vakarus.

X Balys Brazdžionis išvyko 
atostogų. Grįš irugsėjo 2 d.

x Rūta Ruzgaitė Iš New Yor
ko mokytojų savaitės metu 
rugp. 17-24 d. Dainavoj pra
ves vaikų užsiėmimus. R. Ruz
gaitė šį pavasarį baigė kolegi
ją. Pagrindinė studijų šaka bu
vo prancūzų kalba ir literatū
ra. Vasarą praleido gilindama 
lituanistines žinias Fordhame. 
Rudenį tęs studijas magistro 
laipsniui gauti iš pedagogikos. 
Mokyme ir auklėjime ji prakti
kos įsigijo dirbdama ir su ame
rikiečiais ir su lietuviukais. Me
tus yra mokytojavusi amerikie
tiškam kasdieniniam daržely, 
dvejus metus yra buvusi dešimt 
metės amerikietės auklė. New 
Y orko šeštadieninėj mokykloj 
dirbo trejus metus. Prieš kele
rius metus Ruzgaitė iliustravo 
“Lietuvių kalbos pratimus pir
mam skyriui”, paruoštus jos 
motinos Elenos Ruzgienės, New 
Yorko šeštadieninės mokyklos 
ilgametės mokytojos ir vedėjos.

X ‘Oasis drėgmės išimtuvai 
(dehumidlfiers) sugeria drėg
mę kaip kempinė. Penkių metų 
garantija. Gradinsko vėsintuvų, 
TV ir radijų krautuvė, 2512 W. 
47 St., FR 6-1998. (sk.)

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

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS dut-damos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747 (sk.)

X Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris reprezentuoja Glore 
Forgan, Wm. R. Staats, Ine. Tel. 
Fl 6-1234. Albinas turi daug 
metų asmeniško patyrimo su 
akcijomis ir jums sąžiningai pa
tars investavime vertybėse. 
_______ (ak.) |

Karilė (Cheryl Gedutytė) ir Antanas Rudžiai

Nauju gyvenimo keliu
Karilės Gedutytes ir Antano Rudžio sutuoktuvės

Saulėtą rugpiūčio 3 d., sekma
dienį, 4 v. p. p. Sv. Kryžiaus baž
nyčią pripildė per 500 svečių. 
Dviejų puikių lietuvių šeimų tre
čios kartos vaikai Karilė (Cher
yl) Gedutytė ir Antanas Rudis, 
Jr., pasirinko šią bažnyčią savo 
jungtuvėms; nes jaunosios mo
čiutės moterystė buvo čia palai
minta.

Muz. P. Armonui vargonais 
grojant maršą, baltu išklotu kili
mu žengė šešetas pamergių: Ro
žytė Rudytė (jaunojo sesuo), Joy 
ce Mondutė (jaunosios pussese
rė), Donna Brazytė-Abrignani, 
Margarita Krupienė (jaunojo se
suo), I-oji pamergė Sue Karlson 
ir vyr. pamergė Deanna Urba- 
naitė-Jacobs (jaunosios pussese
rė).

Ir tokiu iškilmingu momentu 
visą svečių dėmesį atkreipė du 
broliukai, baltais šilkiniais kos-

Jaunojo vyr. pabroliu buvo 
William' Stanton, o pabroliais: 
Morkus Antanas Rudis (jaunojo 
brolis), Jonas Krupa (jaunojo svai 
nis), Don Urbanskas, Fred Pauk 
šta (jaunojo pusbrolis) ir Wayne 
Gedutis (jaunosios brolis) — vi
si frakuoti.

Šv. Mišias atnašavo ir santuo
ką palaimino kun. Edv. Abromai
tis. Po mišių jaunuosius svei
kindamas vysk. V. Brizgys perda
vė popiežiaus Pauliaus VI palai
minimą.

Mišių metu įspūdingai giedojo 
sol. Alg. Brazis, akompanuojant 
dr. Leonardui $imučiui Gounod 
“Avė Maria” ir “Panis Angeli- 
cus” (Caesar Franck). Muz. P. 
Armonas vargonavo mišių metu 
ir praturtino solo čelo melodijo
mis, taipgi mišių metu giedojo pa
rapijos choras.

Tuoj po mišių įvyko vestuvinė
1,0II puota South Shore Country klu-tiumehais parėdyti, 4 m. Lomu- f .... , ,v. : ,

kas ir S m. Karoliukas Jacobs ^V.0'8 ,r el'g,ntlito‘e ba-
(jaunosios pusbroliukai iš Flori
dos) — žiedų nešėjai.

Geltonkasė mažytė Aušra 
Mondutė (jaunosios pusseserė iš 
Itasca, III.) rausva suknele, iš 
krepšelio traukdama po rožių la
pelį, barstė gėlėmis jaunajai ke
lią baltu taku.

Jaunoji, tėvo vedama, žengė 
iškilmingai balta angliškbs “ivo- 
ry net” suknele iš Alencon im- . ... .
portuotų mezginių, išsiuvinėta! JT
mažyčiais meniškais perliukais, 
o galvos dangalas su šydu paim
tas iš “Camelot”. Ji nešėsi savo 
motinos pirmos komunijos ro
žančių ir turėjo prisisegusį savo 
tėvo vedybinį žiedą — pagal tra
diciją ką nors pasiskolinta. Ma
žų rožyčių, pakalnučių (konvali
jų) ir “kūdikio kvapo” gėlytės, 
taikantis prie pamergių rausvo 
rūbų atspalvio, sudarė jos puokš
tę.

X Kazys Oželis, LAS vyr. 
vaidybos narys, susirgo ir pa
guldytas Sv. Kryžiaus ligoninė
je.

X Jonas Bagdanavičius, Le
mento gyventojas ir LAS seniu
nų tairyhos narys, atsinaujinus 
ligai vėd grąžintas į šv. Juozapo Lsu žmona, Maurice Fisher, Chi-
ligoninę ir yra gydomas dr. 
Razmos priežiūroje.

x A. a. Anelė Bėlinienė, 
Roselande ilgus metus turėjusi 
užeigą, pasižymėjusi lietuviškų
organizacijų rėmėja Balfo, LB ‘ na, Joseph Tiemey su žmona, ra-
ir kitų, mirė rugpiūčio 7 d., pa
laidota šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse rugp. 11 d.

X Mrs. Cecilia K. Barisas, 
Dorchester, Mass., pratęsdama 
prenumeratą ir dėkodama už 
seniau gautas kalėdines korte
les ir kalendorių, prisiuntė 5 
dol. auką mūsų dienraščiui pa
remti. Nuoširdžiai dėkojame.

liaus salėje.
Visuomet dvelkiantieji seno 

dvaro atmosfera, dabar rūmai 
pagrindiniai atremontuoti. Gra
žioje gamtos aplinkoje ant Michi 
gano ežero kranto, kilimais klo
tose patalpose svečiai šnekučiavo 
si ir laukė jaunųjų.

Jaunieji buvo sutikti tėvų lie
tuvišku papročiu su juoda duona 
ir druska. Iš sidabrinių taurių

no. Jaunieji priiminėjo linkėji
mus, kantriai stovėdami priėmi
mo eilėje, visiems virtine juos 
sveikinant.

Ant specialaus stalo išrikiuotos 
kortelės su svečių pavardėmis, 
papuoštos gėlytėms, turėjo paskir 
to stalo numerį ir dovanėlę — 
sidabrinį kryželį.

Salėje 4 aukštų vestuvinis py
ragas stovėjo iškilmingai papuoš
tas, apšviestas, o apačioje tryško 
miniatūrinis fontanas.

Svečių tarpe buvo matyti daug 
garbingų lietuvių ir amerikiečių. 
Čia buvo inž. Antano ir Marijos 
Rudžių artimi draugai: kongres- 
manai William Murphy ir John 
Kluczynski, John Egan, Sanitari 
nio distrikto Chicagoje preziden 
tas su žmona, Robert Kennedy, 
Chicago Sun-Times redaktorius,

cago Daily News buv. redakt, su 
žmona, Jack Madigan, televizijos 
direktorius “At Random” progra 
mos CBS ir WBBM politinis re- 
dakt., Joseph Meegan su žmo

dijo stočių WXRT-WSBC savi 
ninkė su vyru Louis Lee, iš Chi
cago Tribūne Alfred Madsen su 
žmona ir kit.

Iš lietuvių buvo vysk. V. Briz
gys, Lietuvos gen. konsulas Chi
cagoje dr. P. Daužvardis su žmo
na, kun. Edv. Abromaitis, L. Ši 
mutis, daug dvasiškių, daktarų, 
inžinierių, bankininkų, dailinin

kų, rašytojų, muzikų, laikrašti 
ninku, kultūrininkų, visuomeni
ninkų ir kiL

Nemaža atvykusių iš toliau, 
kaip inž. Jonas ir Katalina Čeka
nauskai ir jų duktė Blanka iš 
Buenos Aires, Argentinos, Myko
las Žilinskas iš Vak. Berlyno, Vo
kietijos, Kostas ir Elena Jurgėlai 
iš Washingtono, dešimtis jauno
sios giminių iš Cape Kennedy ir 
Cocoa, Floridos — Mondžių ir 
Jacobs šeimos, Jurgis ir Magdė Ve 

1 geliai bei Juozas ir Loretta Vegel 
lai iš Detroito, Justina Karpiūtė 
su broliu ir Danutė Karpienė iš 
Westville, III., iš ten pat Juozas ir 
Elena Rožaičiai ir kit.

Raštu jaunuosius sveikino pre 
latas M. Krupavičius, Juozas ir 
Izabelė Laučkai iš Vak. Berlyno,
M. Galickienė, Vladė ir Ben. Sur 
vilai iš Buenos Aires, Argentinos, 
ir daugelis kitų.

Brangią gražią gryno sidabro 
dovaną atsiuntė Chicagos meras 
R. Daley.

Tarp daugelio suvežtų vertin 
gų dovanų buvo grupės svečių pa 
dovanota dail. Jok. Dagio me
džio skulptūra “Eglė, žalčių ka
ralienė”, dr. Blažių ir Ringų šei
mų dovanota dail. J. Daugvilos 
vitražas, M. Žilinsko dovanotas
paveikslas ir daug lietuvių tauto Antano par. Forest City, Pa.,
dailės dirbinių

L. Bichnevičiaus orkestrui gro
jant maršą, įžengė į salę jaunieji 
su savo palyda. Maldą sukalbė
jo vysk. V. Brizgys.

Programą pravedė sol. Alg. 
Brazis.

Po iškilmingos vakarienės mū 
sų solistai Pr. Bičkienė ir A. Bra
zis sudainavo duetą “Mano kar- 
žygis” iš Štrauso “Cukrinio ka
reivio”. Puikiai nuskambėjo mo
mentui pritaikytas duetas iš Mo
zarto “Don Giovanni” — Duok 
man ranką brangioji. Gražiai 
nuskambėjo sol. P. Bičkienės so
lo “You are in love” iš operetės 
“Show Boat” (Jerome Kerns).

Prof. B. Vitkus perskaitė ame
rikiečio lietuvio Nado Rastenio 
specialiai sukurtą eiliuotą sveiki
nimą jauniesiems, prisiųstą jo pa
ties pieštame adrese, o vokas pa
puoštas tautiniais kaspinais.

Šokius jaunieji pradėjo po tra
dicinio valso lietuviškuoju sukti
niu. Svečiai smagiai įsijungė, 
šokdami klumpakojį, sukdami 
polką ar kitus lietuvių mėgia
mus šokius. Pagal visus lietuviš
kus papročius, įvyko jaunosios 
nuvainikavimas, dainuojant 
“Augino mutulė dukrelę ne sau” 
ir kitas lietuviškas dainas. Buvo 
girdėti nuomonių, kad vestuvės 
praėjo labai nuotaikinga lietuviš 
ka dvasia elegantišku stiliumi, 
nevarginant svečių ilgomis kal
bomis.

Besidžiaugiant dviejų idealistų 
jaunuolių, baigusių aukštąjį mok 
slą, naujai kuriamu gyvenimu,

| linkėtina A. Wibbelt žodžiais ta- 
i riant:
! — Meilė nušviečia visą gyve
nimą. Tai skaidriausia draugys
tė, tai lengviausia našta, tai švie 
šiaušia naktis; ant dyglių pražįs
ta rožės, kai meilė pasirodo, sun
kiausi kryžiai pasidaro saldūs,1 
kai meilė juos paliečia.

Jauniesiems linkėtina sekti sa
vo tėvų pramintais takais, nors 
nė vienas tėvų nėra Lietuvos ma
tę. Karilei, “Gintaro” baliaus de 
biutantei, kaip jautriai pedagogei 
-mokytojai, bus lengva sekti sa
vo motinos — Elenos Gedutie- 
nės pavyzdžiu, kuri yra Liet R.
K. Moterų sąj. narė, priklauso 
Chicagos Lietuvių Moterų klu
bui ir kiti )

Antanui, įsijungusiam į tech
ninį vadovavimą savo tėvų sėk
mingoje pramonės įmonėje Rock 
well Engineering Co. (specia
lybe jis yra mechanikos inžinie
rius), esant technikos inžinie
rium Lietuvių Radijo 
kalbančiam lietuviškai, 
sekti savo tėvų šviesiu pavyzdžiu. 
O Marija ir Antanas Rudžiai y- 
ra uolūs visuomenininkai, švie
sūs kultūrininkai ir lietuvių pa
triotinio sąjūdžio viršūnių šulai.

St. S.

forume,
lengva

FILMŲ ŽVAIGŽDĖ 
VIENUOLĖ

Buvusi filmų žvaigždė Dolo- 
res Hart, kilusi iš Chicagos, 
rengiasi sudėti amžinuosius į- 
žadua kaipo vienuolė.

ŠV. KAZIMIERO SESERŲ JUBILIEJAUS 
IŠKILMĖS

Šv. Kazimiero seserų vienuo- nės šios seselės, padariusios į-
lijos seselių jubiliejus bus rug
pjūčio 16 d. 9:00 vai. ryto. Ju
biliejaus varpai lydės prie alto
riaus 19 seselių, minint joms 
vienuolinio gyvenimo sukaktis. 
Dvylika seselių minės auksinį 
jubiliejų, o septynios seselės — 
sidabrinį jubiliejų. Jubiliatės 
iškilmingai atnaujins meilės pa
žadą, įžadų dienoje padarytą.

Iškilmės prasidės Šv. M. Ma
rijos Gimimo par. bažnyčioje

M. Olotildos broliams, kun. Juo
zui Mačiulioniui, MIC, ir kun. 
Pijui Machaloniui. Pamokslą pa
sakys ikun. Charles Brodersen, 
Šv. Pijaus X parapijos klebo
nas iš Omahos, Nebraskos.

Seselės jubiliatės, • mininčios 
savo jubiliejų, džiaugiasi pasi
aukojusios nuopelningam gyve
nimui — Dievo tarnyboje.

Auksinį jubiliejų minės: se
selė M. Anselma, įstojusi iš Šv.

seselė M. Clotilda, kilusi iš Lie
tuvos, įstojusi į vienuolyną iš 
Šv. Trejybės par. Wilkes-Baxre, 
Pa., seselė Stella Marie iš Šv. 
Antano par. Forest City, Pa., 
seselė M. Jeronimą iš Pūstapė- 
džių, Lietuvos, įstojusi į vienuo
lyną iš Šv. Kazimiero par. Wor- 
cester, Mass., seselė M- Sebasti
joną, kilusi iš Natišikių, Lietu
vos, įstojusi į vienuolyną iš Švč. 
Trejybės par. Hartford, Conn.,
ir seselė M. Perpetua, kilusi iš1 “ 
Mahanoy City, įstojusi į vienuo
lyną iš Šv. Jurgio par., Phiila- 
delphia, Pa.

Trys seselės, kurios liūtų mi
nėjusios jubiliejų, yra jau am
žinybėje. Seselė M. Rapola, bu
vo kilusi iš Lietuvos, įstojusi iš 
Švč. (Trejybės par. Hartford, 
Conn., seselė M. Edmundą iš 
Lietuvos, įstojusi iš Šv. Kazi
miero par. AHston, Mass., ir 
seselė M. Irena, kilusi iš DuBois, 
Pa.

Auksinį jubiliejų taip pat mi-

Jaunystė mėgsta žaidimus ir įvairumus

tą jungiantį Chicagą su India
nos greitkeliu. Už pervažiavimą 
sumokėta $435,740.

VYRAMS NAUJA BĖDA
JAMA, Chicagoje leidžiamas

Chicagos žinios
BERNIUKAS PERPLAUKĖ 

KANALĄ
Jon Erikson, 14-kos metų Chi American Medical sąjungos žur-

nalas, rugp. 11 d. mum. apra
išo naujas vyrų bėdas. Vyrams, 
po skutimosi naudojant kvaps
nius skysčius, odekoloną ir per- 
fumus, pasitaiko, kiad šie gami
niai išberia veido odą.

ATŠAUKIA 110,000 FORDŲ 
PATIKRINIMUI

Fordo automobilio kompanija 
šiomis dienomis atšaukia 69,- 
400 Fordų, 38,000 Maverick 
automobilių ir 3,800 lengvųjų 
sunkvežimių stabdžių skysčių 
patikrinimui. Visos šios automa 
šiuos yra 1969 m. modeliai, pa
statyti balandžio viduryje.

cagos jaunuolis, sėkmingai per
plaukė Lamanšo kanalą iš Pran
cūzijos į Angliją, atlikdamas 
daugiau 22 mylių kelią per 11 
vai. ir 23 minutes. Tuomi jis 
tapo jauniausias plaukikas at
likęs tokį žygį. Jo tėvas prieš 
keleris metus be sustojimo per
plaukė Lamanšą, abipus kelią 
nuplaukdamas per 30 vai. 3 mi
nutes. Jaunuolis dabar žada 
perplaukti Michigan ežerą.

SKYWAY TILTAS

Liepos mėnesį 1,014,004 auto
mašinos panaudojo iStkyway til-

žadus 1920 m. kovo mėnesį. Jos 
jubiliejų atkėlė, nes vasaros me
tu patogiau jubiliatėms ir sve
čiams. Tai _ seselė M. FeliCrta
iš Šv. Šeimos par., Cumbola, Pa,, 
seselė M. Lucine iš Šv. Juozapo 
par., IScranton, Pa., seselė M. 
Aloiza iš Šv. Myikolo par., Chi
cago, III., seselė M. Eleonora iš 
Aušros Vartų par. ,New York, 
N. Y., seselė M. Bernarda, kilu
si iš Lietuvos, įstojusi į Vienuo-

šv. Mišiomis, kurias atnašaus lyną iš Dievo Apvaizdos pr?., 
vyskupas Vincentas Brizgys,, Chicago, 111., seselė Mary Au- 
asistuojant jubiliatės seselės gustine, kilusi iš Lietuvos, įsto-

juši į vienuolyną iš Wilkes-Bar- 
re, Pa. Mirusi narė seselė M. 
Virgilija iš Visų Šventų par., 
Chicago, III.

Jubiliatės, mininčios sidabri
ni jubiliejų: seselė M. Daniel iš 
Šv. Kryžiaus parap., Mt. Cai - 
mel, Pa., seselė Ann Therese iš 
Šv. Kryžiaus parap., Mt. Car
mel, Pa., seselė Leoną Miernicki 
iš Šv. Jurgio par., Shenandoah, 
Pa., seselė Helen Marle Jakai
tis iš Šv. Baltramiejaus par., 
Waukegan, BĮ., seselė Regina 
(Sitkus iš Šv. Pranciškaus par., 
Minersville, Pa., seselė M. An
geline iš Šv. Roko par., Brock
ton, Mass., ir seselė Genovaitė 
Kripas iš Šv. Jurgio par., Chi
cago, BĮ.

Nuoširdžiai sveikiname jubi
liates ir su jomis karštai dėko
jame galingajam Viešpačiui Ui 
suteiktas malones, giedodamos 
Magnificat.” Girdime iš jų šir

džių balsą, kurį viena seselė 
poetė išreiškė šiais žodžiais:

Ne tau, ne tau žemele miela, 
Širdis manoji paskirta.
Ne. tau pavergti mano sielą, 
Ne tau, ne tau ji sutverta.

Vien Jo tik ieško mano siela, 
Be jo vien ilgisi širdis.
Ne tau, skirta aš, žeme miela, 
Ne čia, ne čia širdis atgis.

ŠKSV


