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KIEK KAINUOJA BALTŲJŲ 

RŪMŲ IŠLAIKYMAS 
WASHINGTONAS. — Tik da 

bar kongresas patvirtino Baltų
jų Rūmų biudžetą sekančių me
tų birželio mėn., kuris siekia 31 
milijoną dolerių. Į šj. skaičių ne-! 
įeina sumos slaptai Baltųjų Rū- j 
mų apsaugai, kuri siekia 41 mil. 
dolerių. Visa Baltųjų Rūmų, jos | 
tarnautojų i r prezidento šeimos 
apsauga yra apmokama iš bend
ro departamento iždo. Tad klau
simas, kuriam reikalui išeina 
30.7 milijonai dolerių? 

Tarnai ir rašytojai 
Pirmiausia, tai prezidento al

ga, kurios jis gauna 200,000 per 
metus ir 50,000 dol. specialioms 
asmeninėms išlaidoms. 1,100,000 
dolerių išleidžia 75 žmonių per
sonalui, kurie prižiūri rūmų 
švarą, tvarko sodus, virtuves iš
laiko ir maistui, taip pat i r sve
čių vaišėms. 

Iš tos sumos tur i išlaikyti 
548 tarnautojus, kurie rašo laiš 
kas, duoda patar imus preziden-1 
tui. Jų tarpe yra gerų rašytojų. ' 
kurie parašo prezidentui jo pra
nešimų ir kalbų tekstus. Jie pa
gal tarnybos svarbą gauna dido
kas algas. Šiems tarnautojams 
apmokėti išleidžia 8,550,000 do
lerių sumą. 

Kiek lieka f/rezidentui 

Viceprezidento Agnew įstai
gos 39 tarnautojų išlaikymui iš
leidžia 700,000 dol. Kitus 500 
tūkst. dolerių išleidžia 30 tar
nautojų, kurie yra prezidento pa 
tarėjai, rūmų įstaigų administra 
ei jos ir paties biudžeto tvarky
mui, kad neišleistų pinigų ten, 
kur nereikia. Tai finansiniai 
ekspertai. 180,000 dol. kainuoja 
įstaigos išlaikymas, kuri tvarko 
valstijų santykius su Baltaisiais 

Šmeižtai 
Lietuvoje 

OKUP. LIETUVA. — Pasta
ruoju metu nešvankia anonimi
nių laiškų negerove susirūpino 
ir mokytojai. "Tar. Mokytojo" 
laikraštis (nr. 50) kelia tai , kad 
atsiradus anoniminiams šmeiž
to laiškams, tirti iškeltiems klau 
simams sugaištama daug laiko. 
Vienas mokytojas rašo: "Tyriau 
apie 10 lapų skundą. Reikėjo 
kruopščiai viską išanalizuoti, su 
daugeliu kalbėtis... Būna atvejų. 
kai mokytojai — anoniminių 
laiškų autoriai vėliau atsiprašo 
— suklydę. Pasirodo, kaip tei
giama "yra kategorija mokyto
jų, kurie turi išsiugdę poreikį 
nuolat rašyti skundus — šmeiž 
tus. Jiems tai maloniausias dar
bas." 

Vengiama šmeižtų autorius 
atiduoti į teismą, nes, esą, ne
patogu — "mokytojas ir šmei
žiko byla". Tie anoniminiai laiš 
kai okup. Lietuvoje dabar vadi
nami "juodais laiškais". 

(ELTA) 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 16 d. : šv. Korneli
jus, šv. Liucija, Rigimundas, 
Normante. 

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

Saulė teka 6:30, leidžias 7 v. 

ORAS 

Chicagoje ir apylinkėse šian
dien vėsiau, galimas lietus, tem
peratūra apie 70 L 

Ramais . 1,800,000 dol. y ra skil
ta specialiems pro jek tams. Spe
cialiems re ika lams sk i r t a 360 
tūkstančių dol. Tik 1 milijoną 
dolerių tur i prezidentas savo ži
nioje, kuriuos gal i išleisti esant 
skubiam reikalui . Tryl ika mil. 
dol. y r a pask i r t a ta rnautojams, 
kurie veda buhal ter i ją i r nuta
ria, ku r ir k a m gal ima išleisti 
pinigus. 

Washingtonas ir Kremlius 

Baltųjų Rūmų dispozicijoje 
yra 1,200,000 dol. apmokėti 57 
tarnautojams, kur ie y r a patarė
jai ir ruošia federalinį biudžetą. 
Kraš to saugumo tarybą aptar
nauja 75 t a rnau to ja i , kuriems 
išleidžia 2,18000 dol. 

Jei šias Baltųjų Rūmų išlai
das palygintume su Kremliaus 
išlaikymo išlaidomis, nesiekia 
nė pusės to, ką išleidžia Krem
lius. J ie naudojasi valstybės iž
du tiek, kiek i r k u r reikia, nes 
visas Kremliaus biudžetas yra 
Kremliaus va ldomas i r tvarko
mas (Kl.) 

| Didelis kukurūzų 
derlius 

VVASHTNGTONAS. _ Nepai-
ant sausrų, Amerikoj šįmet ku 
urūzų deilius bus labai dide-
s. Agrikultūros sekretorius 

CSfford Hardin teigia, kad der
lius būsiąs 4.40 bil. bušelių ir 
nebus jokios problemos 1971 m. 
su gyvulių šėrimu. Buvo mano
ma, kad dėl sausros ir dėl ligų 
kukurūzų derlius bus mažesnis, 
bet jis savo didumu yra trečias 
derlius istorijoj. 

Grįžo į Paryžių 
PARYŽIUS. — šiaurės Viet

namo delegatė ponia Nguen Thi 
Binh sugrįžo į Paryžiaus pasi
ta r imus ir skelbiama, kad ji no
rinti slaptų pasitarimų su JAV 
delegacija. Ar sugrįžusi delega
cijos viršininkė dalyvaus šio ket 
virtadienio pasitarime neskelbia 

; ma, tačiau jau ji pareiškė, kad 
j neįmanoma su Amerika susi

tar t i , kol ši Saigone tebelaiko 
dabar t inę Pietų Vietnamo vy
riausybę. 

Prasikalto marksistas 
filosofas 

Pradėti ir atidėti streikai 

PREZ. N K O N A S VYKS 
E U R O P O N 

VVASHTNGTONAS. — Pra
nešama kad šį mėnesį prez. Nix-
onas lankysis t r i jose Vidurže
mio jūros vals tybėse t a rp jų 
ir Jugoslavijoj . Užsienyje bus 
10 dienų. 

Jau ištisus 25 
vvklose. 

me-j-, arabų pabėgėliai Palestinoje gyvena skurdžiose sto-

Prez. Nixonas šiandien lankosi 
Chicagoje 

Praha. — Berlyno evangelikų 
savaitraščio "Die Kirche" prane
šimu Karolio universitete Praho
je dėstęs marksistų filosofas prof. 
dr. Milan Machovec yra valdžios 
suspenduotas ir nebegali toliau 
dėstyti. Taip pat kalbama, kad 
jis būsiąs pašalintas ir Čekoslova
kijos komunistų partijos. Prof. Ma 
chovec buvo vienas iš žinomų 
marksistų ir krikščionių dialogo 
šalininkų ir dažnai su paskaito
mis vykdavo į užsienį. Šių metų 
pavasarį prof. Machovec tačiau 
jau nebegavo leidimo vykti į Va
karų Berlyną, kur jis turėjo skai
tyti paskaitą. 

AMERIKA ĮSPĖJA 
ARABUS 

WASHINGTCNAS. — Bal
tieji rūmai paskelbė, kad Ame
rika netoleruosianti Amerikos 
piliečių grobimų ir arabai tu
rės paleisti dabar laikomus įkai
tais asmenis, kurių pas arabus 
bandi tus yra 23 asmenys. Kiti 
tu r i dvigubas, Izraelio ir Ame
rikos pilietybes. VVashingtono 
spaudos sekretorius Ziegler ta
čiau paskelbė, kad Izraelis su
ėmė 450 arabų be Amerikos 
įtaigojimo. 

Peršautas 
ektuvo grobikas 

SAN FRANCISCO, Calif. — 
Oro p i ra tas bandė pagrobti . 
TWA linijos lėktuvą ir jį nu- j 
kreipti į komunistinę š iaurės 
Korėją. Piratas buvo peršau
tas sargybinio, kurie šiomis die
nomis prezidento Xixono įsa
kymu įvesti. 

P i ra tas buvo kritiškai sužeis
tas ir nugabentas j ligoninę. 

U THANTAS SMERKIA 
LĖKTUVŲ GROBIKUS 

N E W YORK. — Jungtiniu 
Tautų sekr. U Thant skelbia, 
kad lėktuvų grobikams reikia 
taikyti aukščiausias bausmes ir 
iie reikia atiduot: tarptautiniam 
teismui. Lėktuvų ir diplomatų 
grobimai esą kelia tarptautinę 
anarchiją. Kovai su tuo tur i 
'sijungti visos valstybės. 

VENGRAI NUKREIPĖ 
LĖKTUVĄ Į LAISVE 

MIUNCHENAS. — Šešetas 
vengrų, įskaitant porą su maža
mečiu sūnumi, nukreipė Rumu
nijos lėktuvą su 80 asmenų į 
Miuncheną ir čia vengrai pasi
prašė politinių pobėgėlių teisių. 
Bomba, kuria grasė į laisvę bė
gą grobikai, pasirodė netikra. 
Lėktuvas skrido į Prahą iš Bu
karešto per Budapeštą, kur bėg 
liai ir įlipo. 

N 
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1 * mokslininkai 

OKUP. LIETUVA. — Kauno 
Politechnikos institute neseniai 
apginta viena daktarinė ir 12 
mokslo kandidato disertacijų. 

Į naujųjų mokslo kandidatų 

VVASHINGTCNAS. — Fede
ralinės teisėjas Howard F. Cor-
coran užiraudė streikuoti uni
joms prieš tris geležinkelio li
nijas ligi rugsėjo 23 d- Darbi
ninkų unijos AFL - CIO vadas 
C. L. Bennis pareiškė, kad strei
kas buvo planuojamas prieš 
Southern Pacific, Baltimore & 
Chio ir C. & C. geležinkelio li
nijas. Kadangi padarytas toks 
sprendimas vos darbininkams 
pradėjus streikuoti, mano
ma, kad laikinai nereikės pre
zidentui Nixonui imtis akto, ga
linčio sustabdyti streikus 60 die
nų. 

Kaip tai paliestų Chicagą 

Geležinkelio streiko metu Chi
cagoje būtų streiko paliesti 47, 
0C0 geležinkelio darbininkų. A-
pie 140,000 žmonių, kurie kas
dien važinėja traukiniais į Chi
cagą, turėtų ieškoti kitų susi
siekimo priemonių. Chicagos ra
jonui kiekvieną dieną streikas 

lies 344,000 darbininkų, d i rban
čių 143 įmonėse Amerikoje i r 
Kanadoje Fordo i r Chrysler j -
monėse. General bendrovės de 
rybų įgaliotinis Ear l Bramble r 
kaltina unijas, kad jos s t a to t ie 
siog neįmanomus reikalavimus. 
Chicagoje streikas palies ne vi
sas įmones, tik tas , kurios d i rba 
General Motors automobiliams 
dalis. 

Darbininkai reikalavo a u t o 
matiško kainų pabrangimo kėli
mo ir kad po trisdešimt išdirb
tų metų, nepaisant kokio a m 
žiaus bus darbininkas, g a u t ų 
500 dol. mėnesinės pensijos. 

gretas įsi jungėj chemikai A. že- j k a i n u o t ų 4 0 m i L d o l e r i ų . s t r e i . 
maitaitis ir I. Sudžienė, statybi
ninkai L Toleikis i r J. Burvis, 
mašinų gamybos fakulteto dės-

ko metu į miesto centrą važiuo
tų dvigubai daugiau automoši-
nų, viso apie 70,000 ir todėl pa-

tytojai C. Kisieliauskas ir J. Sa-s
 s u n k ė t s u s i s i e k i m a s . Miesto 

pragonas. Kandidatines diserta- ' 
cijas apgynė vibrotechnikos la
boratorijos darbuotojai A. Kur
tinaitis ir A. Jurkauskas. Šio ins 
tituto cheminės technologijos 

(va i r ios žinios 

— Italijos lėktuvas New Yor-
ke nuėjo nuo tako ir gerokai 
nukentėjo. 

— Kom. Kinija pakaltino So
vietų Rusiją kad ši padarė su 
V. Vokietija sutartį kuri iš es
mės nukreipta prieš kom. Ki
niją. 

fakulteto silikatų technologijos 
katedroje visi dėstytojai — 
mokslų kandidatai. 

1969-70 mckslo metais apgin 
tos 2 daktarinės ir 110 mokslų 
kandidato disertacijų. 

PIKETUOS JUNGTINES 
TAUTAS 

NEW YORK. — Kubos Revo
liucionierių partija (PRC) nuo 
rugsėjo 14 d. iki 24 d. ruošia 
kasdienines demonstracijas prie 
Jungtinių Tautų, protestuodami, 

I kad JT Kubą atstovauja kom-u-
; nistiniai atstovai, kurie yra ne 
! kas kita, kaip tarptautinio ko
munizmo atstovai, kurie Kubos 
salą pavertė į sovietinę karinę 
b^zę. Protestą ruošia kaip tik 

į tada, kai JT švęs 25 metų si: 
: kaktį, į kurią suvažiuos vist 
1 kraštų atstovai. Tame posėdyjf 
į dalyvaus prez. Nbconas ir sovie
tų ministeris pirmininkas su vi
sa gausia komunistu delegacija 

j I šią protesto demonstraciją yra 
; sukviesti visi kubiečiai pabėgė-
i liai iš visos Amerikos 

susisiekimo automobiliais kelei
vių skaičius padidėtų. Būtų pa
justas maisto trūkumas. Dau
gelis keleivių vykstą traukiniais, 
keliautų lėktuvais ir padidėtų 
susisiekimas į aerodromus. 

Auto įmonių darbininkų 
streikas 

Detroite vakar naktį pradėtas 
auto pramonės darbininkų strei
kas prieš General Motors bend
rovę. Streiką pradėti įsakė 
UWA darbininkų unijos prez. 
Leonard VVoodcock. Streikas pa-

Palestinos Išlaisvinimo fronto vadas 
marksistas dr. George Hahsh. 

RAUDONIEJI ATSILAIKĖ 

SAIGCNAS. — Komunis tų 
daliniai sulaikė Kambodijos k a 
riuomenę, siekiančią a t s i imt i 
svarbias vietoves. Nepaisant t o . 
iš Kambodijos a t i t raukiama a-
merikieeių 3.000 vyrų i r t a i p 
pat Pietų Vietnamo kariuome
nės 1,500 vyrų, kurių ten y r a 
15,000 Kambodijos daliniai t u 
rėjo pasitraukti prie P h n o m 
Penh, kur jie prieš keletą die
nų vykdė didelę ofenzyvą. 

GBOMYKO VYKS 
Į BRITANIJĄ 

LONDONAS. — Sovietų Są
jungos užsienio reikalų minis 
teris Andrei Gromyko a t v y k s 
į Britaniją. Tai vienas iš a u k š -

| čiausių pareigūnų a tvykstąs į 
\ Britaniją nuo 1967 m., k a d a j i s 
Britanijoje lankėsi kar tu su Ko
syginu. Gromyko, manoma, kal 
bėsis su Britanijos užsienio rei
kalų ministeriu Alec Douglas 
Home. Gromyko, manoma, su 
stos grįždamas iš Jungtinių T a a 
tų konferencijos New Yorke. 

DAUG NUSIKALTIMŲ 
NEW YORKE 

NEW YORK, N . Y. — Pol i 
cija praneša, kad mieste nus i 
kaltimų skaičius per pirmą p u s 
metį, o labiauisai birželio m., 
nepaprastai padidėjo, pa lyginus 
su tuo pačiu laiku pereitais m e 
tais. Ypač padaugėjo plėšimų, 
užpuolimų ir žudynių. Ta ip p a t 
ir automobilių vagystės padidė
jo. Nuo sausio iki liepos mėn. 
Xew Yorke buvo pavogti 8,888 
automobiliai. Policija nuogas t au 
ja, kas bus atėjus rudeniui i r 
žiemai, kai pailgės naktys . 

• Anglijoj dėl uostų darbi- Į 
ninku streiko rugpiūčio mene- •• 
sį turėjo prekyboj deficito 554 \ 
mil. dolerių. 

• Žuvo vaikai . Okup. Lietu
vos spauda skelbia: nuo elek
tros dažnai žūna vaikai . 1969 
m. vaikai iki 15 metų amžiaus 
sudarė net 26 proc. nuo elektros 
žuvusių žmonių skaičiaus. (E.) 

• Japonjoj buvo j u s t a s stp-
rus žemės drebėjmas. Nuostolių 
neužregistruota. 

• Meksikoj su slaugėmis va
žiuojąs autobusas susidūrė su 
sunkvežimiu ir žuvo 20 asmenų. 

• JAV kongresas paprašytas 
28 mil. dolerių sumos paruošti 
2,500 sargybinių lėktuvu ap
saugai. 

• Bogahsa, Ua., 600 baltųjų 
ir juodųjų aukštesniosios mo
kyklos mokinių susimušė. Mal
šinant riaušes sužeista 4 poli
cininkai ir 12 mokinių. 

• Viceprez. Agnevv, kalbėda
mas Las Vegas kr i t ikavo dai
nas, kuriose j auč iamas narko
tikų vartoj imo ska t in imas . Vi

ceprezidentas pacitavo tokių dai 
nų ištraukų. 

• Kanadoj, Beaujarnos. 
Q u c pamišęs jaunuolis perdū
rė mišias laikantį kun. Prie-
neau. 33 m-, stebint 1,000 mal
dininkų. Kunigas sužeistas sun
kiai. 

• Jungtinėse Tautose bus iš
s ta ty ta Apollo 11 astronautų 
iš mėnulio pargabenta uoliena. 

• Prlipinus nusiaubė taifūnas. 
Žuvo 300 asmenų. 

JORDANIJA NEBESANTI 
SAVARANKI VALSTYBfc 

TEL AVTV. — Neramumai 
Jordane gali nutraukti visus 
galimus arabų taikos siekimus 
su Izraeliu. Pasak Izraelio už
sienio reikalų min. Abba Eban. 
Jordanas nebėra laisva ir pilnai 
kontrolę savo rankose turinti 
valstybė. Lėktuvų grobimai ir 
Palestinos Išlaisvinimo fronto 
partizanų veikla rodo, kad ka
raliaus Husseino pasirašytos 
su ta r tys nieko nereikštų. 

Liturgija kovoje už moters laisvę 

Dr. H. Maray -vbi, kaip \rcu Vorko miesto ligoninėj AI Ross duoda 
pantį kraujo. Pumą kartą jis kraujo davė 1943 m. 
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Roma. — Šventųjų Apeigų kon 
gregacija Romoje įvedė naujas a-
peigas skaistybės įžadams jau
noms mergaitėms, kurios neis į 
vienuolynus, bet pasiliks pasau
lietiškoje visuomenėje. įžadai, ku
riuos-jos darys skaitomi vieši ir 
iškilmingi. Taip pasišventusios, 
pagal savo nuotaikas ir sugebėji
mus, įsijungs Bažnyčios misiji-
nvn veikiem. Jos nebus įpareigo
tos nei klusnumo nei bendros 
vienuolinės tvarkos nuostatams. 

įvesdama šias apeigas kongre
gacija nori pagerbti moteris, ku
rių garbė dažnai yra pažeidžiama 
mūsų visuomenėje, persunktoje 
vulgaraus hedonizmo". Šių apei
gų įvedimu Bažnyčia iš naujo pa
brėžia seną mokslą, kad "skaisty
bės luomas yra aukštesnis už mo
terystę." Ši naujai įvesta apeiga 
yra dalis tos liturginės revizijos, 
kuri yra daroma II Vatikano su
sirinkimo įtakoje. Liturginis ne
tekančios mergaites pašventimas 
senovėje Bažnyčios gyvenime ne 
kartą buvo formuluotas. Paskuti
nis toks formulavimas buvo 15 
96 m. 

Jaunimas ir ieškojimai 

Kai kurie teologai mano, kad 
šios apeigos įvedimas siekia to
liau negu vien liturgija. Jis gali 
padaryti įtakos gyvenimo sti
liams. Mūsų laikai pasižymi jau
nimo tarpe erotiškumo iškilimu. 
Tačiau čia yra žymus ir ki
tas bruožas: stiprus ilgesys ir ieš
kojimas asketizmo, skaistybės ir 
neturto. Nepaisant to, kad jis daž
nai reiškiasi keistomis formomis. 
Šalia to reikia paminėti ir mote
rų emancipacijos sąjūdį. Gal būt, 
kad ši liturgija prisidės prie tikro 
moters išsilaisvinimo. 

ši taip pasišventusios mergai tės 
bus vadinamos krikščioniškomis 
mergaitėmis. Atskirose vietose tu 
ri jos gauti vyskupo pritarimą. 
Skaistybės įžadas, kurį jos daro, 
skaitomas neatšaukiamu. Tačiau 
rimtais atvejais dispensavimas y-
ra galimas. Ta pačia proga Apei
gų kongregacija reformuoja ir vie
nuolinių moterų įžadus, praleis
dama ligi šiol vartotą naujokės 
pavadinimą "Kristaus sužadėti
ne". 
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IIPBMNl ISKfUIYBES 
GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVE 

Redaguoja ps. Irena Regienė, 2652 W. 65th St, Chicago, Illinois 6062S 
Telef. — 476-7089 

Skautiškų žaidimų švente 
Pasibaigus karštoms vasarėlės j j e praves j.v.s. Br. Juodelis, o 

dienoms, smagiems stovyklavi 
mams, linksmiems iškylavimams 
miškais, ežerais ir upėmis, visi no 
rime dar kartą pažaisti gamtoje, 
paminklinti rankas, kojas ir skau
tišką orientaciją. Netrukus šal
to rudens vėjo genama skautiška 
veikla persikels į buklus, i sales 
ir sportiniai bateliai padžiauti 
lauks kitos vasaros. 

Chicagos skautai ir skautės, vil
kiukai ir paukštytės paskutines 
keturias vasaras užbaigė linksmo 
mis, įdomiomis skautiškų žaidi
mų varžybų šventėmis Bučo dar
že, Willow Springs, 111. Čia la
biau susižaidę draugovės laimė
jo varžybų pirmas vietas ir ne vie 
nas vilkiukas nustebino savo tėve
lius mazgų ir lietuviškų ženklų 
sudėjimo sugebėjimais. 

Si žaidimų varžybų šventė 
Chicagoje rengiama ir šiais me
tais spalio 4 d., sekmadienį, 1 
vai. po pietų, Bučo darže, Wil-
low Springs, III. Vieta žaidimam 

vilkiukų-paukštyčių aikštėje žai
dimus praves j . b. ps. V. Rupins-
kas. Abiejose aikštėse žaidimų 
teisėjais bei vertintojais yra pa
kviesti gabiausi Chicagos skauti
ninkai ir skautininkės. Skautų 
mamos, vadovaujamos j . ps. A. 
Alčiausko, visus aprūpins ska
niais pietumis, kava ir tortais. Pa 
tyręs svečių priėmėjas j . b. L. 
Kupcikevičius, su tėvelių talka, 
visus gegužinės svečius ir varžy
bų dalyvius vaišins skaniais gėri
mais. Po varžybų ir po dovanų 
įteikimo, įgulos vadas v.v. R. Bur 
ba ir j . ps. R. Kunstmanas, pasi
kvietę garsųjį "Tauro Rago" or
kestrą praves jaunimo šokius. Il
gametės skautų talkininkės M. 
Kupcikevičienė ir S. Rupinskienė 
ir šiais metais organizuoja turtin
gą ir įvairų dovanu paskirstymą. 
Numatyti žaidimai ir skautams 
nepriklausančiam jaunimui, vil
kiukų ir paukštyčių amžiaus. 

Visų tuntų skautai, skautės, vii 
labai tinkama ir belieka tikėtis I kiukai ir paukštytės, jūrų skautės 
gero, saulėto oro. Šių metų žai- ir jūrų skautai su visais vadovais 

kviečiami šioje šventėje dalyvau-dimų varžybų programa turi nau 
jus žaidimus draugovėms ir skil
tims. Programą skautų-čių aikštė-

ti su tėvais ir draugais 
Šventės rengėjai 

Los Angeles skautės žygiuoja į užsiėmimus "Eglės" stovykloje. 

KVIEČIAME I jŪRAPILĖS 
PUOTĄ 

Kai šią vasarą Rako miške N e 
rijos jūrų skaučių stovykloje bu
vo šventinama "Jūrapilė" kr ikš
tynų puota buvo atidėta vėles
niam laikui, kadangi kūmas pa-

renkasi pirmai sueigai 11 vai. j liko visas dovanas Chicagoje. 
Jaunimo Centre. Dr. V. Kudir- Dabar, po visų stovyklų ir iš-
kos d-vė, vadovaujama v. si. A. k y I ų ? š i s jo r a p i Iės krikštynų ba

lius yra ruošiamos rugsėjo 26 d. 
7:30 v. v. B. Pakšto salėje ir sta-

PRANEŠIMAS 
JAUNESNIESIEMS 

SKAUTAMS 

Rugsėjo 20 d. prasideda vilkiu
kų draugovių sueigos. DLK Vy
tauto dr-vė, vadovaujama ps. R. 
Fabijono, ir DLK Gedimino d-vė 

Plioplio, renkasi 12 vai. 7212 S. 
Talman Ave. Daumanto d-vė, va
dovaujama ps. L. Ramanausko, j \ų rezervacijomis visus aprūpina 
renkasi 12 vai., 7146 S. Maple-|M_ Kupcikevičienė. telef. GR 6 -
wood Ave. Kitos dvi draugovės: 3 8 7 5_ § i ą p u o t a ? k a i p i r jūrapilės 
pradeda sueigas rugsėjo 27 d. Dr. j pastatymą, ruošia Nerijos jūrų 
Vydūno d-vė, vadovaujama ps. | skaučių tėvų komitetas, kuriam 

SKT. A. SAULAITIS JAU 
PIETŲ AMERIKOJE 

Skautininkas kun. Antanas Vy 
tautas Saulaitis, SJ, apie 6 metus 
skautavęs Bostone ir.prieš tai a-

K. Mačiulaičio, renkasi 11:30 
vai. Tėviškės parapijos salėje, 66-
41 S. Troy Ave. Dr. J. Basanavi
čiaus d-vė, vadovaujama ps. J. 
Liubinsko, renkasi 11 vai. Jaini čiai: skiltininkų vadovėlio, skau

tų vieneto vadovo, skiltininkų m o Centre. Kitų draugovių" suei-
kursų programų, skautų stovyk- g o s bus oaskelbtos vėliau, 
lų vadovėlio ir k. Lietuviai vaikai, 7-10 metų 

Būdamas Brazilijoje tikisi dar amžiaus, kurie nori įstoti į jaunes-
pie 12 metų YVaterburyje, šią va- studijuoti, labiausiai domisi jau- iriųjų skautų draugoves, prisista-
sarą išvyko į Pietų Ameriką; Bra- nimo ugdymo bei pastoracijos t o P a s budintį skautininką rug-

'EGLES" STOVYKLOS DAINA 

Aukštai kalnuose 
EGLE žaliuoja, 
Savo šakelėm 
Skautes vilioja: 

Kviečiu jus, sesės, 
Visas į būrį 
Saugoti ugnį, 
Kurią užkūrė 

Pirmoji skautė 
Prie pirmo laužo 
Laisvoj tėvynėj, 
Savam krašte. 

J Ū R Ų SKAUČIŲ SUEIGOS 

Nerijos vietininkijos jūrų skau
čių Nidos ir Juodkrantės laivų 
pirmoji poatostoginė sueiga įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 20 d., 10 vai. 
ryto, Jaunimo Centro 104 ir 200 
kmb. Pri imamos naujos narės. 
Jūrų skautėms priklausyti norin
čios mergaitės atvyksta į sueigas. 
Dėl informacijų kreipkitės į vie
tininkę ps. A. Jovarauskienę tel. 
739 - 0510. 

ANGLUOS LIET. SKAUTŲ 
STOVYKLA 

N u o liepos 25 d. iki rugpiū-
čio 2 d., Londone, Lietuvių so
dyboje, vyko Anglijos skautų sto
vykla. Joje dalyvavo gausiai jau
nimo netik iš Derbio, Nottingha-
mo, Manchesterio, Bradfordo, 
Londono, bet ir iš Paryžiaus, Va
karų Vokietijos ir JAV. Anglijos 
lietuvių skautų veikloje yra daug 
nusipelnę vadovai J. Alkis ir J. 
Maslauskas. 

SKAUTININKAI - KĖS 

Visi skautininkai-kės yra kvie
čiami dalyvauti Vidurio rajono 
skautų-čių tuntų vadijų suvažia
vime rugsėjo 26-27 d. Union 
Pier, Mich., "Gintaro" vasarvie
tėje. Vadijoms nepriklausantys 
skautininkai-kės registruojasi be
tarpiškai pas Vidurio rajono va-

vairumai. Nerijos vietininkijos jū | dą v. s. Pr. Nedą, tel. YA 7-5980 

vadovauja p. K. Miecevičius. 
Puota įvyks jūriniais motyvais 

dekoruotoje salėje prie puikios B. 
Pakšto muzikos. Bus ir trumpa, 
nuotaikinga programa, įvairus 
baras, geras bufetas ir kitokie į-
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
gražina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimu, 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus. 

W, • Redakcija dirba kasdien 
wį 8:30 — 4:30, šeštadieniais 
I 8:30 — 12:30. 

i 
• Administracija dirba kas-

I dien 8:50 — 4:30, šeštadie-
* niais — 8:30 — 12:00. 
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Tel. ofiso H E 4-5849. rez. 388-2233 

DR. PETER T BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm. 
antr., penkt. 
susitarus. 

ketv. 1-4 vakare 7-9 
1-5, treč. ir šešt tik 

zilijoje Sao Paulo mieste jis jau 
dirba vikaru lietuvių jėzuitų va
dovaujamoje parapijoje, ten pat 
moko lituanistinėje mokykloje, 
kiek sąlygos leidžia, dirba su lie
tuvių jaunimu. 

Šį pavasarį jis baigė chemijos 
studijas, kurias, po savo šventi
mų į kunigus, pr. mokslo metais 

klausimais. K. 

CAUFORMETĖS "EGLĖS" 
STOVYKLOJE 

Los Angeles skaučių ir vyres
niųjų skaučių "Eglės" stovykla į-
vyko šių metų rugpiūčio 1 5 - 3 0 
d., gražiuose San Bernardino kal
nuose. Stovyklavo 45 sesės, ku-

buvo atnaujinęs; Bostono kolegi- rioms vadovavo viršininkė s. Xi 
joje jis gavo schemijos magistro [ J o l ė Grinienė , talkinama darbš-
laipsnį; chemijos bakalauro laips! čių skaučių štabo. 
nį jis buvo gavęs 1961 m., dar c . . . .. . . . 

• v. , b . . . s. Stovykla praėjo abai nuošir-prieš Įstooamas {jėzuitus. «*s^_ • J I . - • , . i 
D a i i i - • •- j uzioje ir darbingoje nuotaikoje. Be-sių mokslo laipsnių, JIS dar r> • „+. . „& J , , . t . ; 

_ _ ... ,.. ",. *' J. Be įprastinių stovykliniu užsie-yra gavęs rilosoiijos licenciato ir< • 7 • i i «_ i , ha °r.. T~* . . .. ,. mimų buvo ir keletas iškvlų ark-filosonjos magistro, teologijos l i - i - . ,. , . f , . . 
_ • 1 • I i •- / i • -\ l l a i s P° apylinkes ir plaukioii-

cenciato ir teologijos (profesini) ^nr. •,,.•• , - .. / ° ' T T i , , . . y ' mas irkliniais laiveliais Didžio-bakalauro laipsnius. 

sėjo 20 d. 11 vai. Jaunimo cent 
re, arba tėvai-globėjai atveda ber
niukus tiesiai į veikiančios drau
govės sueigos vietovę. Kilus ko
kiems neaiškumams, skambinti 
Lituanicos tuntininkui sk. Zig
mui Jauniui tel. GR6-4895. 

Tėvai ir vilkiukai turėtų pa
raginti savo, savo pažįstamų vai
kus ir draugus įsijungti į skautiš
ką veiklą. 

rų skautės ir tėveliai kviečia visus 
vadovus-ves, tėvelius, bičiulius ir 
rėmėjus atsilankyti šioje Jūrapi
lės krikštynų puotoje. 

Komitetas 

VINCO KRĖVĖS DRAUGOVĖ 

Vinco Krėvės draugovės suei
ga prasidės sekmadienį, rugsėjo 
20 d. 10 vai. ryto Jaunimo cent
re. Dalyvaujame patyc ir r. :kau 
taujančius draugus raginame sto 
ti į skautų eiles. 

Registracija vykdoma iki rugsėjc 
20 d. 

DR. C. K. BOBELIS 
Inkstų ir šlapumo Takų 

Chirurgija 
TeL 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street 

Route 25. Elgin. IHmois 

Moka lotynų (jėzuitų novicija-
sios meškos ežere. Vandens užsi
ėmimus pravedė ilgametis ir pri-

te lotynų buvo kalbamoji kalba) j t y r e s j ū r ų s k a u t a s Vytautas Zele-
"; ; ' " ' ^^'^-\m5. Skautės stovykline programa 

buvo labai patenkintos ir apgai niame darbe mišias atnašauja pa 
gal reikalą lietuvių, anglų, loty
nų, vokiečių ir prancūzų kalbo-

lestavo, kai stovykla baigėsi ir te
ko atsisveikinti su gražia gamtos 

Prašoma išsikirpti 

PIRMA KARTA LONDONE 

mis. Naujoje vietoje dabar studi- a p l i n k a _ k a l n a i s ? š i m t a m e t ė m i s 

juoja portugalų kalbą. j skarotomis pušimis ir eglėmis ir 
įšventintas į kunigus (jo šven- lyg veidrodis saulėje spindinčiu 

timai buvo iš viso pirmieji kuni- žaviuoju Didžiosios meškos eže-
go šventinimai lietuvių kalba), Ii- ru. 
gi išvykdamas į Pietų Ameriką' 
buvo Naujosios Anglijos jėzuitų' 
provincijos klierikų kapelionas (r 
Bostone; pr. mokslo metais, įvai
rių amerikiečių pastoracinių įstai 
gų kviečiamas, pravedė apie 20 
rekolekcijų įvairiose vietose, dau 
giausia moksleivių, studentų ir 
šiaip jaunimo g-upėms. 

Lietuvių skautų organizacijoje 
ėjo įvairias pareigas, daugiausia 
atsidėdamas vadovams ir skau
tams lavinti kursais, instruktavi
mu, spauda, stovyklomis ir p. 

Pr. metais jis buvo vėl išrink
tas į LSS Tarybą ir pakviestas į 
Skautų Brolijos vadiją; taip pat 
išrinktas į akademikų skautų fi
listerių centro valdybą. 

Pastoviai bendradarbiauja 
Drauge, Skautų Aide ir rašinėja 
į kitus laikraščius bei žurnalus. 

Pr. mokslo metais prisidėjo pa
ruošti skautiškų žaidimų knygą. 
Šiuo metu baigiama spausdinti 
jo knyga skautiški užsiėmimai; 
prieš 2 metu iškišta knyga sto
vyklų vakarai. Paruošti rankrai--

Estų tautinėje stovykloje Vokietijoje liet. skautų reprezentacinis vienetas: 
(prieky iš k. i d.): s. B. Zinkus (Anglija), ps. V. Gedmintas (JAV ir Belgija); 
(stovi i, k. j d.): kun. Šileika (Vokietija), p. I. Valionienė (Vokietija), ps. 
A. Veršelis (Vokietija), ps. M. Sauiaitytė (JAV). Vokietijos Krašto Valdy
bos pirmininkas maj. J .Valiūnas, skautė K. Butvydaitė (JAV), estų TS vir
šininkas; užpakaly, estų skautininkai. Trūksta skauto R. Valiūno. Vienetas 
dalyvavo pasveikinimais, dovanų įteikimu, šūkiais, Lietuvos vėliavos pakė
limu ir su etsais skautais bendravimu. 

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

G E R K U S S LIGOS 
PRTTATKO AKINTUS 

2S5S West 63rd St ree t 
Vai.: kasdien 10—12 vai. jr 7—9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad 
uždaryta. . I>ig-oniai priimami susitarus 

Ofjso telefonas: PR 8-3229. 
Rez. telef. \VAIbrook 5-507B 

Rezid. Telef. 239-4683 

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERC LIGOS 

Gr>'EKOIX>GI>TE CHTRVRG1JA 
6449 S. Pnlaski Road (Crawford 
Medical Building) TeL LU 5-6446 
Priima. ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia skambinti 374-8012 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

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

Trečiad. ir kitu laiku pag-al sutartį 
Ofiso telef. 476-4042 

nf-Tiii. tel. YVAlbrook 5-3048 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą peremS 

DR. EDMUND L CIARA 
O P T O M E T R I S T A S 

2709 West olst Street 
TEIi. GR 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. ir 
ir ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. ir penk-
tad. 10-4: Seštad. 10-2 vai. 

Ofs. 735-4477. Rez. PR S-69G0 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CfflRURGfi 
SPECIALYBĖ — >TRRVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDIMG 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Rez. TeL GI 8-0873 

DR. W. M. EfSIN EISIMAS 
Akušerija ir moterų ligos 

Ginekologine Chrurgija 
6132 S. Kedzie Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą, Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001. 

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų - rezid. — PTtospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K I A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 63rd Street 

'irmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
uo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki S 
ai. yrii. šeStad. nuo 1 Iki 4 vai. 

>fs. PO 7-6000 Eea. GA 3-7278 
DR A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 West 63rd Street 

ai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
<i 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta 

>fiso ir boto tel. OLympic 2-1381 

DR. F. Y. KAUNAS 
JYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 ir 4"-7. Trečiad 
r šeštad. tik susitarus. 

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
5540 S. Pulaski Rd. 

VTDACS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBĖ 

Valandos pagal susitarimą 
Skambint 585-2525 
Telef. veikia 24 vai. 

Ofiso HE 4-1818. Rez. P R 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ VIDAIS IJGOS 

2454 West 71st Street 
(71-os ir Campbell Ave. kampas) 

Pirm. ir penkt. 2 — 8 jp. p. 
Antr. ir ketv. 9 — 11 v. r. 

ir 4—8 p. p. šeštad. 9 v. r. iki 12 d. 

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"contact lenses". 

Vai. pag-al susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ VIDAI S LIGOS 

5159 South Daffien Avenue 
TeL Ofiso PR 6-7800: Namų 925-7697 

Valandos tik pagal susitarimą.. 
Trečiadieniais uždaryta. 

Telef. — 423-2660 

D R. L R I N G U S 
RENTGENOLOGAS 

9760 South Kedzie Avenue 
Vai. pirmad., 
penktad. S v. 
šeštad. 8 v. r. 

antrad., ketvirtad. ir 
r. iki 9 v. v. Treč. ir 
iki 3 vai. popiet 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 West 69th Street 
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos 
Priima ligonias tiktai susitarus — 

(By appointment) 

M. LEONAS SEIBUTB 
Inkstu, Pūsles ir Prostato 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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

Ofiso tel. 776-2880; Rez. 448-5545 

^ 

Kanados Lietuvių Diena 
1970 M. SPALIO 9, 10, 11 D.D. 

Programą išpildys p u s k e t v i r t o š i m t o gražaus jaunimo! 
Geriausi Kanados Lietuviu Jaunimo Ansambliai! 

Stipriausios K.L. Krepšinio Komandos ir J.A.V. Meisteris! 

A 

PENKTADIENĮ 
8 vai. vak. linksmi jaunimo šokiai ir vaišfs 

MfTT. FARAP. SALĖJE. 1414 Dunda* St. K. 
ŠEŠTADIENT 

2 vai. p.p. (ne 12 vai. kaip >j4«'ll>t;( ) krppiinio 
rungtynės CKNTKAI. HK.H SCHOOf.. 
r.iifffrin & \Vaterloo. 
I>al>>:m.į:i stipriausia L. komanda Detroito 
"Kovas". Hana<b>s kr. rinktinė. K. 1970 m. 
meisteris "Aušra" ir kt. 

8 vai. vak. Grandiozinis Susipažinimo Balius 
I .O \ I>0 \ A R i : \ \ . Rido^it & Kathhurst. 
Puikus orkestras. Turtinsras bufetas ir kt. 

SEKMADIENĮ 
nuo 10 vai. rvto Pr. Battnonio me<lži<> šaknų 

skulptūnj paroda ( K M I A M A I . HAI.l,, 
U'ellinirton & f>uffprin. 

2 vai. p.p. (MiiiaiiJo. katalikams ST. PKTER'S 
RASILICA, Dtifferin & Rirhmoml. 
Pirnaidii metu srie*la Toronto šv. .lonf) Rr. 
pnrap. choras, vadov. mm. S*. (jUOm^V-immt. 

SEKMADIENĮ 
2 vai. p.p. pamaldos evanjjeHkams REDEEMER 

U T H K R A \ CHLRTrT. 1 \\>IIin«ton cr. 
(WelHnjrtor» R<i. keli blokai i pietus nm) tilto) 

4 vai. p.p. iški lmines akta-, ir koncertas 
r r , \ T K . \ \ I A l ; HA1,1„ Weliington * DuMerln. 
>fenin<' dali išpil«lo: Hamiltono '"Gyvataras". 

Toronto "Birbynė", Mootreaiio "Gintaras". 
Toronto "Gintaras". Londono "'Baltija*'. Rod-
nev ir I>elhi jaunimo chorai. 

Vykstant j jaiinimo Sokir.s ;- | parapiją ig 401 
iSsukti i l2S-ta kelia Siaurės link Hl^bbury Ave. 
ir vykti tiesiai Ugi Dondas St.. o į visus kitus p;i-
re.nsfimiis i.š 401 naudoti We|iinfrton Rd. N. 

Visi nuoširdžiai 
lietuviu šventę! 

kvM-ėiamį į šia betulra visu 

l«-a.;ai K.WfATWX I,lf:TfTII' 
RK.\(*TI ii.OMlTfc.TAS 

PIEVAI 

TeL — REUaace 5-1811 

DR. WALT£R J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 W. 3d 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. 

DR. J, J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W. 63rd Street 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rez. GRovelhill 6-0817 
Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. vak. 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p. 
ir vakarais pagal susitarimą. 

DR. P STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Rezid. tel. WA 5-3099. 

LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS 
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE 

Ignas Skrapskelis 
Disertacija, už kurią Vienos Uni

versitetas 1932 m. jes autoriui su
teikė filosofijos daktaro laipsnį 

Cia iškeliama, kas 18 amž. vo
kiečių buvo rašoma apie lietuvius 
arba lietuvių rašyta lietuviškai. Ap
siribojant vieno šimtmečio nagri
nėjimu, išryškinami trys nauji da
lykai: 

1. Senųjų prūsų kultas, perkel
tas jų palikuonims — lietuviams, 
Maž. Lietuvos gyventojams. 

2. Pietistinis judėjimas, kurio 
šviesoje išryškėja tame laikotarpy
je kūręs Kristijonas Donalaitis. 

3. Idėjos, kurios Europos dėmesį 
pasuko nuo vakarų į rytus, j bal
tus, į liaudies primityvumą, j tau
tų humanistinius siekius. 

Knyga išleista Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos, kaina $4.00 
gaunama DRAUGE. 

Illinois gyventojai prašomi prie 
knygos kainos pridėti 5 proc. mo 
kesčuuna. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
KCDIBJT; IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BITILDING 

7156 South Western Avenue 
Pirmad., antrad., kevirt. ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nn.i 
U vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad. 
U vai. ryto iki 3 vai. p.p. 

Ofiso telef. R E 7-1168 
Rez. tel. 239-2919 

TeL ofiso Ir buto OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th Street, Cicero 

Kasdien 1—3 vai. Ir 6—8 vai. vak. 
išskyrus trečiadienius 

Šeštadieniais 12 *ki 4 popiet. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas fa* rez. 2652 W. 59t& St 

Tel. PRospect 8-1223 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 

penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo S iki S 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet ir ktto 
laiku pagal susitarimą. 

Of. TeL HE 4-2123, Namu Gfl 8-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

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

Trečiad. ir šeštad. uždaryta 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 
(Ofiso ir rezidencijos) 

Valandos pagal susitarimą 

>>fiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 

2858 West 63rd Street 
Priima tik susitarus 

Valandos ptrtnad.. ketv i—8 
t a 

Tel. PRospect 6-94O0 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHTRURGfi 
6648 South Albany Avenue 

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai. 
penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

kitu laiku pagal susitarimą 
vak. 

ir 

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. H E 4-3150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street 
Vai.: 2 iki 4 v. p. ir 7 
Treč. ir šeštad. pagal 

iki 8 v. v. 
susttACrima 

vai 

DR. PETRAS ZU0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 South Pulaski Road 
Ofiso tel. 767-2141 Namą 636-4850 
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1-4 
'.r 6-8 v. v. krtvirt 6-8 ; lv? vakaro 
i«gt«dienlaia l l - i vai. popiet. 
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PUSIAUSVYRA GYVKNEttK IK 

LIETUVIŠKOJE ŠEIMOJE 
Pati prigimtis jau taip sutvar

kė, kad vyras ir moteris turi 
nevienodą sąrangą, skirtingas 
fizines jėgas, kitokius jausmus. 
Iš čia išplaukia ir nevienodos 
vyro ir moters pareigos šeimo
je, visuomenėje, tautoje ir val
stybiniame gyvenime. 

Amžių bėgyje ilgą laiką mo
teris buvo iš viešojo gyvenimo 
išstumta. Dažnai ir daug kur 
buvo neigiamos jos žmogiško
sios teisės, paties Kūrėjo su
teiktos. Net tokiame kultūrin
game krašte kaip Vokietija vi
sas moters gyvenimo pasireiš
kimas buvo aprėžiamas trimis 
"K" raidėmis — Kinder, Kue-
che, Kirehe, vadinasi — vaikai, 
virtuvė, bažnyčia. 

Moterys iš joms primestos 
nelygybės pradėjo išsivaduoti 
tik praeito amžiaus viduryje. 
Beveik visas šimtmetis truko, 
kol moters teisės buvo sulygin
tos su vyrų teisėmis. Be t ir da
bar daugelyje atsilikusių pasau
lio kraštų, ypač Azijoje ir Af
rikoje moteris tebėra užguita, 
nedalyvauja visiMmeniniame gy 
venime, moterys ne visur gali 
būti į politinius postus renka
mos. 

* 
I r Lietuvoje carinės Rusijos 
laikais moterys nedaug teisių 
teturėjo, č ia joms ilgą laiką 
buvo uždarytos mokyklų durys, 
metant vulgarišką šūkį "bobai 
mokslas nereikalingas". Užtat 
galima buvo labai džiaugtis, kai, 
kuriant nepriklausomą Lietuvos 
gyvenimą, mūsų moterys buvo 
pakankamai aktyvios. J o s ne t ik 
padėjo kovojantiems kariams, 
dalyvaudavo susirinkimuose, 
bet gausiai dalyvavo ir Steigia
mojo Seimo rinkimuose. Nerei
kia pamiršti, kad, at idarant par-
mąjj Steigiamojo Seimo posėdį, 
jo pirmąja pirmininke buvo pa
kviesta moteris (vyriausio am
žiaus ats tovė) . Pirmąja to sei
mo sekretore ta ip pat buvo mo-
teris. 

Per visą nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimą mūsų moterys, 
atlikdamos savo pareigas na
muose, aktyviai reiškėsi, ar tai 
visų bendrose a r specialiai su
kurtose savo organizacijose. 

Mums džiugu, kad išeivijoje 
lietuvės moterys taip pa t yra 
labai aktyvios, visuomeninėje 
veikloje daug kur pralenkdamos 
vyrus. Jeigu jos mažiau reiš
kiasi politinėje veikloje — "VTi-
ko, PLB, ALTos ir kitų centri
nių organizacijų vadovybėje, 
laikraščių bei žurnalų redakci
jose, tai jos y r a nepalyginamai 
daugiau aktyvios ne t ik šeimo
je, bet ir švietimo srityje, litu
anistinėse mokyklose, tėvų ko
mitetuose, parengimų komisijo
se, šalpos darbe. Kiek daug 
jos padeda Balfui, teikdamos 
pinigines ir daiktines aukas. Pr i 
siminkime, kiek daug šalpos da r 
be padaro ir kiek vargšų ašarų 
nušluosto Lietuvos dukterys, 
skaučių seserijos vadovės ir na
rės, ateitininkės, binitininkės, 
lietuvės katalikės moterys, įvai
rių moterų klubų darbuotojos. 

Ypatingos šio krašto gyveni
mo sąlygos ir ekonominės ge

rovės troškimas verčia dauge
lį Amerikos moterų dirbti įmo
nėse trumpesnes a r ilgesnes da r 
bo valandas. Dirba ir daugybė 
lietuvių. Jeigu jų gaunamas at
lyginimas neabejotinai pagerina 
šeimų ekonominį gyvenimą, tai 
taip pat nereikia abejoti, kad 
ilgesnis pasitraukimas iš šeimos 
tarpo gerokai kenkia vaikų auk
lėjimui Iš čia kyla visa eilė 
jaunosios kartos negerovių. 

* 
Kasdienis darbas, kurio vi

sada namuose daug būna, tik 
retoje šeimoje yra t a r p žmonos 
ir vyro reikiamu būdu išbalan
suotas. Dažniausiai čia nebūna 
pusiausvyros ir namų darbo 
lėkštė nukrypsta motinos — 
žmonos nenaudai. Čia turi būti 
padaryta pataisa moters labui, 
ir tai nedelsiant nė vienos die
nos. 

Lietuvė moteris šeimoje turi 
gauti daugiau laisvo laiko, kad 
jį galėtų skirti ne tik savo as
meniškiems reikalams, bet ir be 
tuviškam visuomeniniam darbui, 
švietimui, knygų ir spaudos skai 
tymui, kūrybai. 

Tačiau būna ir priešingų at
vejų, kai vyras šeimoje yra už
guitas, apverstas ne tik vyriš
kais, bet i r moteriškais darbais, 
kad neturi bet kurios fizinės 
galimybės reikštis. 

Vis tai taisytini dalykai ir, 
abiem pusėm rodant gerą va
lią, gali būti sėkmingai šeimo
se sprendžiami, nes šiais lai
kais iš esmės nėra nei "vyriš
kų", nei "moteriškų", nei baltų 
ar juodų darbų. 

•F 
Taupumas iš esmės dorybė, 

tačiau pirmoje eilėje tur tas turi 
tarnauti žmogui, ir labai blo
gai, kai žmogus pradeda gar
binti turtą. Taigi negerai da
ro tie vyrad a r tos moterys, 
kurie taupumo sumetimais ven
gia eiti į lietuviškus parengi
mus, skirti aukas, remti šalpos 
darbus. Yra šeimų, kuriose vy
ras ar moteris paslapčia nuo 
savo "antrosios pusės" aukoja 
šalpai, perkasi lietuvišką kny
gą, rėmai kitus lietuviškus rei
kalus. Yra aukotojų, kurie kar
tais didesnes sumas aukoja į-
prašydami jų pavardes neskelb
ti ir niekam nesakyti, "kad žmo 
na nesužinotų". Kitais atvejais 
taip daro moterys, turėdamos 
galvoje savo vyrus. 

Pasitaiko lietuviškų šeimų, 
kuriose vyras ar žmona nebesi
stengia savo vaikų auklėti lie
tuviškoje dvasioje, nededa pas
tangų jų į lituanistines mokyk
las ar lietuviškų organizacijų 
susirinkimus nuvežti Tai savo 
rūšies lietuvybės išlaikymo 
duobkasiai ir apie juos daug 
kalbėti netenka, nors tokių mū
sų lietuviškoje visuomenėje vis 
daugiau pasitaiko. 
Nūdien lietuvybės išlaikymas 
nėra lengvas darbas. Tvirčiausi 
tautiniai pagrindai kaip tiktai 
pirmoje eilėje padedami šeimo
je. Ugdant jauną sietą vyras ir 
moteris turi sutartinai veikti 
gyvosios lietuvybės naudai. Tik 
tokiu būdu yra galima kūdikį 
išauklėti geru žmogumi ir švie
siu lietuviu. b. kv. 

SEKDAMI PABALTIJO TRAGEDIJA 
Komunistai jokio žodžio nėra išlaikę 

Kad devyngalvis Kremliaus 
smakas prarijo Estiją, Latviją 
ir Lietuvą, pasako aiškiai fak
tas, jog su tomis valstybėmis 
rusų buvo sulaužytos visos su
ta r tys , susi tarimai ir Įsiparei
gojimai, šit ie t rys įvykiai buvo 
tiek viens į kitą panašūs, kad 
reikia juos minėti kartu. 

Imkime Lietuvą, kuri pirmo 
pasaulinio karo metu pasiskelbė 
nepriklausoma. Maskva su at-
sistačiusia valstybe taikos su-

į ta r t imi 1920 m. "atsisakė visų 
suverenumo teisių į Lietuvos te
ritoriją". Lietuvos sudaryta su 
Maskva nepuolimo sutar t i s 1926 
m., a tnauj inta 1931 m. ir 1934 
metais, o 1933 m., be to, su
tv i r t in ta konvencija apie nepuo
limo sampratą . 1939 m. kovo 

Spaudoj ir gyvenime 

KASDIENINIAI SUNKUMAI 
OKUPUOTOJ LIETUVOJ 

Nereikia stebėtis, kad okupantai 
neleidžia turistams laisvai važinėti 
po Lietuvą. Perdaug netvarkos. 

Pati Vilniuje leidžiama 'Tiesa" 
nr. 196 rugp. 25 d. skelbia šiuos 
faktus: 

"Vilniečiai Žilėnai, gyvenantieji 
Gorkio g t name Nr. 46, jau treti 
metai negali prisiprašyti, kad na
mų valdyba sutvarkytų stoge pa
liktus po perdengimo atvirus lange
lius. Pro tuos langelius teka vanduo, 
nuo drėgmės pradėjo kristi lubų 
tinkas. Ir nors namas — istorinis 
paminklas, namų valdybos Nr. 25 
darbuotojus ši netvarka nejaudina 

Jau keleri metai negali sulaukti 
buto remonto kaunietė invalidė Vai-
čaitienė, gyvenanti S. Nėries gt. 32. 
Lenino rajono butų ūkio valdyba ne 
vieną kartą įpareigojo namų val
dybą Nr. 9 suremontuoti butą, bet... 
viskas po senovei. 

Šešerius metus su įvairiomis Rad
viliškio rajono įstaigomis susirašinė
ja J. Baltrūnas. Jo vargai prasidėjo 
1963 metais, persikėlus į naują bu
tą Kapsuko gatvėje Nr. 2. Namą 
stačiusi Radviliškio statybos remon 
to valdyba padarė broką —lietui 
lyjant ar tirpstant sniegui, visas van 
duo nuo stogo pro lubas ir sienas 

DR. P. MAČIULIS 

diškumo dramos aktas įvyko 
1940 m. birželio m. Sov. Sąjun
gos ultimatumas pareikalavo 
Lietuvos vyriausybę atsistaty
dinti. Raudonoji armija užėmė 

j kraštą ir bolševikinė slaptoji 
; policija vykdė savo kruviną dar 
' bą. kurį buvęs sovietinis dip-
• lomatas pavadino "'vienu šlykš
čiausiu genocidu istorijoje". 

Latvijos ir Estijos likimas 
i buvo toks pa t kaip ir Lietuvos. 
| Bolševikai ne tik sulaužė visas 
; savo sutar t is su šitais kraštais , 
i bet paneigė ir paskutinę vadi-
I namą savitarpinės pagalbos su-
I ta r t i . Prisijungdamas Pabalti-

nr , . , , j-jo Kraštus. Krermius salia Kel-28 d. Maskva viešai rsiparergo- r „ • _, • <. _. * 1 logo - Bnando pakto ir Tautų jo. kad Kremlius ne tik gerbs 
Lietuvos ir kitu Pabalti jo kraš
tų nepriklausomybę, bet i r tų 
k raš tų politinę, ekonominę ir 
socialinę santvarką. Niekada 
maža valstybė nebuvo tiek gi
nama popieriniais skydais. 

Grubus sutarčių laužymas 

Šitie '"popieriniai skydai" su
pleškėjo 1939 metų spalio mė
nesi, kai hitleriniu stačiokišku
mu buvo pakviesti Lietuvos vy
riausybės atstovai į Maskvą ir 
grasinimais priversti pasirašyti 
sutikimą įsileisti bolševikų rau
donosios armijos dalinius į jų 
pas i r inktas s t ra tegines vietas. 
Tos su ta r t ies 7 punktas sako, 
kad "jokiu atveju t a s susitari
mas nepalies Lietuvos suvereni
nių teisių į t a s vietas", ir pa
kar to t ina i pareiškė "nesikišimą 
į v idaus santvarkos dalykus". 

Tuo metu, kai Molotovas su
darinėjo šią sutar t į su Lietuva, 
jau j is buvo slaptai susi taręs j lų ir vadovybės padedama, at-
su vokiečių von Ribentroppu , silaikė. 1921 m. Maskva pasira-
vadinamu Hitlerio - Stalino pak- į šė su Lenkija taikos sutarti , 
tu panaikint Lietuvos nepriklau 

Sąjungos konvenato pažeidė 22 
sutar t is . 

Suomijos pavyzdys 

Suomija atmetė Sovietų rei
kalavimus, kuriuos buvo pasiū
lius Pabaltijo kraštams, pasirin
ko pasipriešinimo kelią prieš 
argesiją. Po kelių savaičių Le
ninas anuo kar tu pripažino suo
miams nepriklausomybę, kai jis 
atėjo į Rusijos valdžią. Dar te
beveikė 1922 metais pasirašyta 
nepuolimo sutartis, kada raudo
noji armija užpuolė Suomiją 
1939 m. Po trijų mėnesių did
vyriško suomiu pasipriešinimo 
suomiai padėjo ginklus, netek
dami rytinės Karelijos ir vienos 
laivyno bazės bolševikų sąskai-
ton. 

1920 m. Sov. Sąjunga norėjo 
užimti Lenkiją, jau buvo net 
pasiekusi Varšuvos priemiestį 
Prahą. Tačiau ji, prancūzų gink 

1932 m. priėjo prie standartinio 

nepuolimo pakto ir konvencijos 
užpuolimo sąvokai aptarti. 1934 
metais Maskva ir Varšuva pa-
skelcė viena kitos neliečiamy
bę, pagrįstą išvardytomis sutar
timis. 

Visos šitos sutar tys ir kiti 
Sovietų Sąjungos įsipareigoji-

j mai Lenkijos atžvilgiu buvo aki-
; plėšiškai sulaužyti Stalino įsi
veržimu 1939 m. rugsėjo 17 d. 
į rytines Lenkijos valdomas sri
tis — slaptu Stalino - Hitlerio 
susitarimu pasidalyti Lenkijos 
teritorijai, panaikinant jos ne
priklausomybę. 

Atlanto sandėrio sulaužymas 

1942 m., pasirašydama vadi
namą Atlanto sandėrį. Sovie
tų Rusija įsipareigojo nesiekti 
savo teritorijos padidinimo ka
ro pasėkoje, nesiekti teritorinių 
pakeitimų, kurių atviru pasisa
kymu gyventojai nenori, gerbti 
kiekvienos tautos pasirinktą bū
dą valdytis. Beveik po dvejų 
metų Rusija Teherane šituos 
savo įsipareigojimus patvirtino. 

Bet tuos įsipareigojimus Krem 
liūs pilna žodžio prasme panei
gė, savo teritoriją praplėsdamas 
kitų kraštų teritorijomis. Ne
paisydamas aiškaus laisvų žmo
nių nepritarimo, jis privertė 
užimtose šalyse sudaryti tokias 
vyriausybes ir įvesti tokią so
cialinę tvarką, kaip Sov. Sąjun
goje, daugiau kaip šimtui mi
lijonų žmonių Europoje ir Azi
jos kraštuose. Visoj žmonijos 
istorijoj sunku ką nors pana
šaus surasti, k a d taip begėdiš
kai būtų sulaužytos sutartys 
ir įsipareigojama su tokiomis 
klaikiai pasibaisėtinomis pasek
mėmis. 

Kai Vokietija 1941 m. birže
lio 22 d. užatakavo Rusiją, Mas 
kva formaliai pripažino genero
lo Sikorskio lenkų sudarytą vy

riausybę, pasirašydama drau
giškumo ir savitarpinės pagal
bos pareiškimą. Bet 1943 m. 
balandžio 23 d. Kremlius nu
traukė santykius su Sikorskio 
vyriausybe ir vėliau iš lenkų 
komunistų agentų, pabėgusių 
Rusijon Hitlerio invazijos metu. 
sudarė vadinamą Liublino "liau 
dies" vyriausybę. 

Didžiųjų konferencijoje Jal
toje 1945 m. Rooseveltas. Chur-
chillis u Stalinas pasižadėjo ne
trukdyti laisvų rinkimų užim
tuose kraštuose (čia turė ta gal
voje Lenkija). Rinkimai paga
liau įvyko 1947 m. didžiausiu 
spaudimu ir grasinimais prieš 
nekomunistines partijas, o 1952 

į metais jau pravesti vienos ko-
j munistų partijos rinkimai, ku
riuose žmonės "vienbalsiai" pa
sisakė už komunistus. 

Nemokėjo skolų Amerikai 

Amerika vadinama Lend - l e a -
, se sutartimi antrojo pas. karo 
metu suteikė Rusijai įvairiomis 
reikmenimis pagalbą ne tik ka
rinio pobūdžio, bet ir maistu, 
apavu, vaistais bei susisiekimo 
priemonėmis už 1 bilijoną, dol. 
Maskva buvo pasižadėjusi su
mokėti už t a s gėrybes. Karui 
pasibaigus jos siekė du su puse 
bilijono vertės. Kiti kraš ta i su
tvarkė savo lend - lease įsiparei
gojimus, bet Rusija, nepaisant 
duotų jai palankiausių mokėji
mo sąlygų, atsisakė mokėti. Pa
skutiniu pasiūlymu 1951 m. A-
merika sumažino skolą iki 800 
milijonų, kai bolševikai, lyg pa
sityčiodami, pasiūlė t ik 300 mi
lijonų. Iš Suomijos bolševikai 
išlupo kruvinais dantimis ta
riamų karo nuostolių 300 mil. 
dolerių, nors pa tys užpuolė suo
mius. Savo skolas vogtinai pa
sisavino. 

somybę. Paskutinis šito dvivei-

subėgdavo i kambarius. Ėjo komisi
ja po komisijos. Visos pripažino sta-
tybinininkų broką. Žmogus gavo 
net kelis raštiškus pranešimus, ku
riuose buvo žadama greitai pataisy
ti. Bet kodėl toliau pažadų ne
vykdė". 

Žagarės pirty kasmet vyksta re- į 
montai, o duryse po kiekvieno re- j 
monto trūksta rankenų, krosny — ' 
plyšiai, vis kas nors neužbaigta. 

Pilviškiečiai. norėdami pirkti ži
balo, turi važiuot net i Vilkaviški. 
Iš Prienų pirktis binto tenka va
žiuot į Kauną. Vilniaus Kosciuškos 
gatvės duonos parduotuvėje spiečiai 
musių, nes neįmanoma gauti mus
gaudžių. 

J. Žvilb. 

-'t 

Palestinos pabėgėli' arabų problema per 25 metus nebuvo išspręsta. Dabar 
jie susitelkė į partizanų būrius. Cia matome El-Patah organizacijos kovoto
jus Jordanijoje. 

Persijos atvejis 

1942 m. angių, persų ir bolše-
j vikų buvo pasirašytas įsiparei-
I gojimas, kad sąjungininkų ka-
j riuomenė iš Persijos bus išves
ta ne vėliau, ka ip už šešių mė
nesių karo veiksmams pasibai
gus su Vokietija. Teherano kon
ferencijoje Stalinas prisidėjo 
prie Roosevelto su Churchilliu, 
garantuodami Persijos terito
rijos neliečiamybę. 

Po sutarto šešių mėnesių lai
ko dar ilgai raudonoji armija 
tebebuvo Persijos teritorijoje. 
Po raudonarmiečių priedanga 
Azerbeidžano provincijoje ko
munistai buvo besukuria komu
nistinį režimą, kurį sudrausti 
raudonarmiečiai neleido. Jung
tinių Tautų įsikišimas, prezi
dentui Trumanui pareiškus pa
naudoti Amerikos karinę pajė
gą išlaikyti Persijos suverenu
mui, pagaliau įtikino Kremlių 
atitraukti savo karinius dalinius 
iš Persijos. 

1943 m. gruodžio mėn. Mask

va pasirašė draugiškumo ir po
kario bendradarbiavimo sutar
tį su egziline Čekoslovakijos vy
riausybe. Aštuoniolikai mėnesių 
praėjus, sovietinių durtuvų ver
čiama čekų vyriausybė turėjo 
perleisti Pakarpatės ukrainišką 
teritorija Sovietų Sąjungai. 

1943 m- Maskvos konferenci
joje buvo sutarta, kad Austri
ja, kaip pirmoji Hitlerio agresi
jos auka. turi būti tuojau po ka 
ro a ts ta tyta , kaip laisva demo
kratinė valstybė. Bet Austri ja 
laukė dešimtį metų. kol jai ta 
nepriklausomybė buvo Sovietų 
užleista. Sovietinė Vienos zona 
buvo tiesiog apiplėšta, jos žmo
nės patyrė areštų ir grobimo 
siaubą. Po 300 pasitarimų su 
sąjungininkais Sov. Rusija tiK 
1950 m. baigė pasitarimus, bet 
jos kariniai daliniai nebuvo iš
vesti iš Austrijos iki 1955 m. 

Ja l tos sutarčių sulaužymas 

Jal tos konferencijoje buvo 
pri imtas formalus pareiškimas 
dėl " tvarkos atstatymo Euro
poje", laikantis dėsnio — duoti 
tautoms galimumą sudaryti de
mokratines vyriausybes, nusta
tan t laisvų rinkimų tvarką ati
tinkančią tautų valiai. Sov. Są
junga sulaužė visus Jaltos nu
tar imus šitais klausimais, pra-
vesdama rinkimus raudonosios 
armijos priedangoje ir slaptos 
policijos grėsmėje, rytų Europos 
kraš tus įtraukiant į Sovietų ar
mijos zoną Vokietijoje. Tas pa t 
pasakyt ina ir apie neteisėtą ne
komunistinių partijų panaikini
mą. 

Tik mėnesiui laiko praslinkus 
po garsaus pareiškimo Jaltoje, 
atviru grasinimu Maskva pri
vertė Rumunijos karalių Myko
lą perduoti krašto kontrolę ko-
rmunrjstams, pasivadinusiems 
"Fron to" vardu, iš kurio libe
ralų ir ūkininkų partijos buvo 

išmestos. 
1945 m. sąjungininkų konfe

rencija Potsdame liepos - rugpiū 
čio mėn. buvo tik Jaltos kon
ferencijos nutarimų pakartoji
mas. J i pakartojo laisvo žodžio, 
spaudos ir teisių lygybę visiem. 
Bet ku r tik stovėjo raud. armi
jos daliniai, Kremlius primetė 
vienos partijos diktatūrą, su
naikino nekomunistines orga
nizacijas, panaikino elementari-
es žmonių teises ir įvedė besai
kį policinį siaubą. 

Rusiški bolševikai buvo suti
kę, kad karo nuostolių ėmimas 
iš vokiečių nesugriautų jų pra
gyvenimo pagrindo ir kad jie 

1 galėtų patys apseiti be užsienio 
pagalbos. Tačiau Sovietų Rusi
ja išmontavo jų fabrikų maši-

I nas ir įrengimus, nualindami 
: kraš to pramonę ligi visiško jos 
! sunaikinimo, iščiulpdami visus 
I gyvybinius syvus iš krašto eko
nomijos. 

• ™ 
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— Pažiūrėkite į Kaino veidą, — tęsė Joakinas. iš lė 

to laš indamas degančius žodžius, — to t ragiško Kai
no, klajojančio žemdirbio, pirmojo, kur is įsteigė mies
tus , pramonės, pavydo ir miestietiško gyvenimo tėvą, 
pažiūrėkite į jį: Žiūrėkite, su kokia užuojauta, su ko
kiu švelnumu, su kokia meile nelaimingajam jis yra 
nu tapy tas . Vargšas Kainas! Mūsų Abelis Sanchez ža
vėjosi Kainu, kaip Miltonas žavėjosi šėtonu, jis įsimy
lėjo į Kainą, kaip Miltonas buvo įsimylėjęs šėtoną, nes 
žavėtis reiškia mylėti, o mylėti reiškia užjausti. Mū
sų Abelis jautė visą vargą, visą neužtarnautą nelai
mę to, kuris nužudė pirmąjį Abelį, kuris, anot Bibli
jos, mir t į atvedė į žemę. Mūsų Abelis mus įgalina su
prast i Kaino kaltę, nes čia buvo kaltė, jį užjausti ir 
mylėti... Šis paveikslas yra meilės a k t a s ! 

Joakinui baigus kalbėti, sunki tyla vyravo salėje, 
bet paskui pasipylė smarkūs plojimai. Tada atsistojo 
Abelis ir, išbalęs, susijaudinęs, mykčiodamas, su aša
rom akyse savo draugui pasakė: 

— Joakinai, tai , ką pasakei, daug vertingiau už 
mano paveikslą, daug daugiau už visus mano paveiks
lus, d aug daugiau už visus, kuriuos nutapysiu. Tai y-
ra meno ir draugiškumo veikalas. A š nesusivokiau, 
ką esu atlikęs, kol neišgirdau tavo kalbos. Tu, o ne 
aš, esi nutapęs mano paveikslą, tu! 

Ir visiems susirinkusiems sustojus, šaukiant bei 
plojant, abudu draugai ašarodami apsikabino. Ir tuo 
metu Joakino demonas jam šnabždėjo: "Kad taip ga
lėtum savo glėbyje jį užsmaugti '". . . 

— Nuostabus!... — šaukė dalyviai. — Koks kal
bėtojas! Kokia puiki kalba! Kas galėjo tikėtis? Kaip 
gaila, kad nebuvo užstenografuota! 

— Tai stebuklas: — sakė vienas. —Aš nesiti
kiu niekad daugiau išgirsti ką panašaus! 

— Jo besiklausydamas, aš virpėjau, — pridūrė 
kitas. 

— Bet žiūrėk, žiūrėk, koks jis išbalęs! 
I r iš tikrųjų, pats save nugalėjęs, Joakinas jau

tėsi nugalėtas, nugrimzdęs į liūdesio bedugnę. Ne, jo 
demonas nebuvo miręs. Ši kalba turėjo tokį pasiseki
mą, kokio jis niekada nebuvo išgyvenęs, kokio jis nie
kada nebeturės. Ir staiga j a m pakišo mintį pasišvęsti 
iškalbos menui, kad per jį įsigytų garbę, kuri galė
tų užtemdyti jo draugo garsą tapyboje. 

— Ar matei, kaip verkė Abelis? — išeidamas 
klausė vienas dalyvis. 

— Nagi, ši Jaokino kalba vertesnė už visus Abe
lio paveikslus. Ta kalba sukūrė paveikslą. Nuo šiol jis 
bus vadinamas prakalbos paveikslu. Atimk prakalbą, 
ir kas beliks iš to paveikslo? Nieko, nepaisant pir
mos premijos. 

Kai Jaokinas sugrįžo namo, Antonija atėjo ati
daryti durų ir jį apkabinti. 

— Aš jau žinau. Jau man pasakė. Taip, taip! Tu 
esi vertesnis už jį, daug vertesnis. Tegul jis žino, kad, 
jeigu jo paveikslas ko vertas, tai tik tavo prakalbos 
dėka. 

— Teisybė, Antonija, teisybė, tačiau... 
— Kas tačiau? Dar... 
— Taip, dar. Aš nenoriu tau sakyti, ką demonas, 

mano demonas man šnabždėjo mums apsikabinus... 

— Ne, nesakyk. Tylėk! 
— Tad užkimšk mano burną. 
I r ji užčiaupė jo burną ilgu, karštu, drėgnu bu

činiu, ašaroms užtemdžius jos akis. 
— Antonija, išrauk iš manęs demoną, iščiulpk jį 

iš manęs. 
— Tam, kad jis pasiliktų su manim? Ar ne ta ip? 

vargšė mėgino juokauti. 
— Taip, iščiulpk jį iš manęs. Tau jis negalės pa

kenkti, tavyje jis numirs, tavo kraujuje jis paskęs 
kaip švęstam vandenyje... 

I r kai Abelis atsidūrė namie, palikęs vienas su 
Elena, ši jam sakė: 

— Jau man papasakojo apie Joakino kalbą... Jis 
turėjo nuryti tavo laimėjimą. J is buvo priverstas jį 
nuryti... 

— Moteriške, taip nesakyk, nes tu negirdėjai. 
— Lygu. kaip būčiau girdėjusi. 
— Jis kalbėjo iš širdies. J i s mane sujaudino. Aš 

tau sakau, kad nežinojau, ką buvau nutapęs, kol iš
girdau jo išaiškinimo. 

— Juo nepasitikėk... Jeigu ta ip tave gyrė, tai ne 
veltui taip darė... 

— Argi jis negalėjo išlieti savo jausmų? 
— Juk tu žinai, kad jis džiūsta iš pavydo tau... 
— Moteriške, nutilk, nuti lk! 
— Taip. taip, j is miršta, j i s miršta iš pavydo... 
— Nutilk, brangioji, nuti lk! 
— Ne. tai ne pavyduliavimas, nes jis jau manęs 

nebemyli... jeigu kada mylėjo... Tai pavydas... pavy
das... 

— Nutilk, nutilk! — suriko Abelis 
— Gerai, aš nutilsiu, bet tu pamatysi.. 
— Gerai, aš nutilsiu, bet tu pamatysi... 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, trečiadienis, 1970 m. rugsėjo mėn. 16 d. 

PEDAGOGĄ VAITKEVIČIŲ 
PRISIMINUS 

Pluoštelis atsiminimų apie gimnazijos direktor ų 
V. ČIŽAUSKAS 

girdęs apie buvusius gimnazijos 
mokinius, patikrindavo, kaip tas 
asmuo mokėsi gimnazijoje ir ko 
atsiekė gyvenime. Turėjo labai 
gerą atmintį ir atsiminė visus 
mokinius gimnazijos ir mokyto
jus. 

Tūkstantis devyni šimtai dvi
dešimt septintais metais, ruo
šiantis suvalstybinti "Žiburio" 
gimnaziją, gavo pasiūlymą vado
vauti Mažeikių ar Alytaus valsty-

prasm igus karininko Juozapa- į binėms gimnazijoms. 1921-
vičiaus ar mokytojo Bloznelio 1934 m. buvo gimnazijos direk-
paminklus. 

Praeitą rudenį Chicagoje bu
vo gražiai atšvęsta Alytaus gim
nazijos auksinė sukaktis. I šią 
prasmingą šventę susirinko aly
tiškiai, kurių mokyklos suolai 
buvo apsupti linguojančių pušų, 
poilsio valandos praleistos vaikš
tinėjant geležinkelio pylimu, ve
dančiu prie sraunaus Nemuno, 
gi susikaupimo ir įsipareigojimo 
minutės praslinkdavo švento
riaus tylioj rimty, žvelgiant į 

Dideliu pasišventimu įkurtas 
šis židinys dzūkų vaikams švies
t i , auklėti ir kultūrinti. Tik per
ilgai jis skriaustas, nepastatant 
šiai gimnazijai net deramų pa
talpų. O gal manyta — nuo ku
rių tada tai priklausė — , jog gra
ži gamta, sveikas pušynų oras ir 

dzūkiškas idealizmas vis tiek 
duos gerus rezultatus net ir pas
tate, labai jau panašiame į karei
vinių baraką, nors ir garbingų 
Gedimino stulpų pavidalu pas
tatytą. Tačiau Švietimo ministe
rija tikrai nenuskriaudė besimo
kančio dzūkų jaunimo, 1927 me
tais paskirdama jos direktoriu
mi Steponą Vaitkevičių, kuris 
septynerius metus šiai gimnazi
jai vadovavo. 

Nors teko keletą metų būti jo 
mokiniu, vistiek labai sunku duo
ti jo asmens pilnesnį vaizdą. 

Chicagoje gyvenanti jo duktė 
Gražina Staniulienė suteikė įdo
mių biografinių žinių. 

Steponas-Jonas Vaitkevičius gi
m ė 1886 m. gruodžio mėn. 26 

- d. Lašinių kaime, Šunskų vals
čiuje. Buvo jauniausias šeimoje. 
Motina mirė jam esant septyne
rių metų. Tėvas vedė antrą kartą. 
Ligi 14 metų dirbo namuose a-
liejininku, ganė bandą, bet la
bai norėjo mokytis. Brolis Juozas 
(tuomet jau klierikas) per vasa
ros atostogas jį paruošė į gimna
ziją. Peterburge išlaikė egzami 
n u s 1900 m. ir ten baigė tris kla-1 
ses. Po to mokėsi Marijampolė
je. Tėvai, ypač pamotė, no-

tonumi. 
O kokia gi buvo Vaitkevičių 

šeima? Pašaliečio akimis ste
bint, ji buvo ideali. Tačiau ir vėl 
leiskime apie tai pasisakyti šei-

nijoje. Kur Vaitkevičius buvo 
nuvežtas, tikrų žinių nėra ligi 
šiai dienai. Sako, kad mirė 1942 
m. sausio mėnesį Sverdlovske, U-
rale. 

Vokietijoje, 1946 metais, trau
kinyje iš Meuncheno į Augsbur
gą, sutikau vokietį grįžtantį iš 
Sverdlovsko belaisvių stovyklos. 
Jis man pasakojo, kad Sverdlovs
ke, 1941-42 metais, būdavo kartu 
viename lageryje su tremtiniais 
iš Pabaltijo ir ten buvęs vienas, 
ypatingai malonus, senas lietu
vis, buvęs mokytojas, Vaitkevi
čius Steponas, kuris jam daug pa
guodos ir stiprybės teikęs, bet mi
rė, peršalęs nepakenčiamuose 
šalčiuose, be jokios pagalbos. 
1942 metų sausio mėnesį mamy
tė taip pat rašė, kad tikrų žinių 
I neturi, bet kad tėvelis palaidotas 
I Sverdlovske, Uralo srityje. 

Kokia gi mokytojų nuomonė 
Upie Steponą Vaitkevičių, kaip 
'savo viršininką ir bendradarbį? 
Štai kaip atsiliepia jį gerai paži
nusi mokytoja Ona Rozniekienė, 

i dėsčiusi tuo laiku Alytaus gim
nazijoje lietuvių kalbą: 

Direktorius Steponas Vaitkevi
čius tai griežtų principų, sąži
ningai vykdęs aukštesnių švieti
mo instancijų nuostatus, kartu 

Dalis čikagiškių ir svečių klausosi programos ateitininkų suruošto l i teratūros 
vakaro metu Jaunimo centre Chicagoje. Nuot r . Ant. Gu lb insko 

"DRAUGO" LITERATŪRINIO 
RAŠINIO LAIMĖTOJAI 

"Draugas", norėdamas pa
skatinti lituanistinių aukštesnių 
jų ir pradžios mokyklų moks
leivius domėtis lietuviškomis te
momis, paskelbė lituanistinio 
rašinio konkursą, į kurį atsilie
pė gana gausus skaičius mokyk-

S- Vaitkevičius 

ko pavyzdys. Pasitaikius mokinių! 

I lų ir moksleivių. Komisija, su-
ramaus ir labai taktingo virsmm j s i d e d a n t i fi . < D r a u g 0 ' ' redakto-

I riaus rašytojo Aloyzo Barono, 
mokytojų Janinos Juknevičie
nės ir Juozo Tamulio, perskai
čiusi rašinius, balsavimo keliu 
atrinko laimėtojus, kuriems pa-

ar mokytojų tarpe mažesnėms 
ar didesnėms negerovėms, jis rei
kalus spręsdavo šaltai, ramiai, 
kad niekam, ypač gimnazijos ge
ram vardui, nepakenktų. O kur 
reikėjo — ir savo griežtą žodį pa
sakydavo. Jo žodis, lyg gero tėvo, 
buvo svarus, nesvyruojantis. To
dėl mokytojų ir mokinių buvo 
gerbiamas ir mylimas. 

Dir. S. Vaitkevičius gerai supra
to jaunus, tik ką pradėjusius pe
dagoginį darbą, mokytojus ir jų 
padėtį. Klasės didelės, mokiniai 
dzūkai temperamentingi. Ne
lengvos dienos buvo jauniems, 
nepatyrusiems mokytojams su 
šiais auklėtiniais "susidoroti". 

Gerai prisimenu vieną neeili
nį įvykį, kuris gerokai palietė ir 
mane, kaip VI klasės auklėtoją, 
ir kuri teko išspręsti mūsų di
rektoriui S. V. tarpininkaujant. 
Besibaigiant mokslo metams, din 
go VI klasės žurnalas su visais 

mos nariui. Duktė Gražina Sta
nulienė apie savo tėvus pažymi, 
kad jiedu susituokė 1913 m. Ma
mytė -Petronėlė Cesnaitė yra bai
gusi Sorbonos universitete pran
cūzų kalbą. Paryžiuje gyveno 
pas dėdę, buvusį knygnešį Juozą 
Pautienių. Dėstė prancūzų kalbą tos klasės pažymiais ir kitais įra 
Vilkaviškio gimnazijoje ligi 1927 šais. Man, kaip tos klasės auklė-
metų. Vien tik šeimos ir narni-1 tojai, buvo didžiausias nemalo
niai reikalai neužpildė jos laiko, j numas. Niekas klasėje neprisi-
Įsijungė į šalpos organizacijas,[pažino ir neišdavė kaltininko. Po 
ruošdavo vertimus iš prancūzų!ilgesnio laiko (neatsimenu, kiek 
kalbos (liko rankraščiuose). j laiko užtruko, kad klasė neturė

jo savo žurnalo), besiteiraujant Apie savo tėvelį, kaip žmogų,] 
duktė Gražina šitaip atsiliepia,1 

kad jis buvo ne tik matematikas, 
fizikas, pedagogas, bet ir labai 
nagingas stalius, elektrotechni
kas ir mechanikas. Kiekvienoje 
gimnazijoje paliko daug jo paties 
lėšomis ir rankomis padarytų vi-
kiausių aparatų-mokymosi prie
monių. Nebuvo aparato, kurio 

ir atsidėjus ieškant kaltininkų, 
vis dėlto teko patirti, kad žurna
las esąs pakastas pušyne už mies
to, bet vietos tiksliai nežinojom. 
Kiek vėliau paaiškėjo ir vienas 
asmuo, t.y., prie šių "laidotuvių" 

j prisidėjęs dalyvis. Prie sienos pri-

rėjo, kad baigęs penkias klases 
eitų į kunigų seminariją; sakė, 
kad nors šeimoje jau yra du ku
nigai, bet kaip jai būtų gražu, 
kad bus trys. Bet jis griežtai atsi
sakė ir išėjo iš namų pas jau iš
tekėjusią seserį Kulvinskienę. Ten 
praleido atostogas užsiminėda
mas pamokomis ir fotografuoda
mas bei darydamas fotografijas 
ūkininkams. Mokslo metams pra- jis nebūtų galėjęs pataisyti. Tai 
sidėjus grįžo į Marijampolės gim- Į sė radijas, dviračius, motociklus, 
naziją buvo priimtas į Peterbur-į siuvamąsias mašinas laikro-

' . . \_ T. ., I ,v . r ~, , -, direktorius, vienas mokvtoias ir 
go universiteto rizikos-matema- Į džius, roto aparatus. Daug laiko, v . , , . _ \ — 
tikos fakultetam Dalyvavo lietu- ; skirdavo kosmografijai ir dažnai 
vių studentų organizacijoje ir bu-į vakarais, išsivedęs mus laukan, 
vo išrinktas studentų atstovu pasiaiškindavo apie dangaus kūnus, 
carą. 1912-jų metų pradžioje i rodydavo žvaigždynus. Domėjosi 
baigė universitetą. Atliko kari- sportu ir buvo stiprus. 

Puikiai pažinojo visą miško 
augmeniją, visus paukščius ir 
žvėrelius! Namuose paskambin
davo pianu, pagrodavo fleita ar 
okarina; ir smuiku pačirpindavo 
mūsų - vaikų malonumui. Pats 
ilsėdavosi nedaug — eidavo mie-

skirtos mecenatų kun. dr. Juo
zo Prunskio (150 dol.) ir Juozo 
Vasiukevičiaus (150 dol.) pre
mijos pagal šiuos aktus: 

Aktas I 

1970 m. liepos 24 d. Jauni
mo lituanistinio rašinio konkur
so komisija iš A. Barono, J . 
Juknevičienės ir J. Tamulio, 
perskaičiusi gautus moksleivių 
rašinius, atrinko aukštesniųjų 
mokyklų grupės premijuotinus 
rašinius; 

I premija — Jūra tė Urbona
vičiūtė iš Putnamo bendrabu
čio. Tema: Lietuvis rašytojas, 
kurį labiausiai mėgstu. Premi
ja — 75 dol. 

n premija — Jūratė Nami-
kaitė, Kr. Donelaičio aukšt. lit. 
mokykla. Tema : Lietuviška kny 
ga, kurią skaičiau antrą kartą. 
Premija — 35 dol. 

III premija — Aloyzas Pa
kalniškis, Chicagos aukšt. lit. 
mokykla. Tema: Lietuviška kny 
ga, kurią skaičiau antrą kartą. 
Premija — 30 dol. 

Danutė Narutytė, Chicagos 
aukšt. lit. mokykla. Tema: Lie
tuvė rašytoja, kurią labiausiai 
mėgstu. Premija — knygomis. 

Živilė KHorytė, Clevelando 
Vvsk. Valančiaus lit. mok. Te-

spirtas, jis buvo toks geras, k a d ' m a : Lietuviška knyga,_ kurią 
pranešė vietą ir apsiėmė parody
ti. Tai esą toliau nuo gimnazijos. 
Išėjome. Siame "žygyje" dalyva
vo, be manęs -klasės auklėtojos, 

ne prievolę, buvo paleistas į at
sargą. 

1912-1914 m. mokytojavo Vil
kaviškio gimnazijoje kaip mate
matikos mokytojas. Karui prasi
dėjus buvo mobilizuotas ir pa
skirtas karininku į Austrijos fron 
tą. 1916 m. viduryje grįžo į Vii-! goti apie pirmą valandą ir kelda-
kaviškį ir su kun. Vaičiuliu irįvosi septyniomis. Rašė straips-
kitais pradėjo rūpintis, kad Vil-įnius į "Kosmos" ir sekė mokslinę 
kaviškio gimnazija būtų atida- Įspaudą: "Wissen und Fort-
ryta. Iniciatoriai, surinkę kiek j schrift". "Science" ir kt. Vi-
mokytojų. 1918 metais atidarei sada sakydavo, kad darbas - - gy-

to žygio vadovas-mokinys. Ir iš-
tikrųjų, kai miške prisiartinome 
prie kalnelio, mūsų vadovas 
tuoj atkasė negiliai užkastą, tik 
truputį, nukentėjusi žurna
lą. Labai nejaukiai jaučiau
si toj "ekskursijoj". Gerai žino
jau, kad auklėtojas už savo klasę 
ir jos darbus atsako. Todėl dėkin
ga buvau direktoriui S. Vaitkevi
čiui, kad nebuvau apkaltinta už 
mano klasės elgesį; dėkinga bu
vau, kad jis man dar negelbėjo 

skaičiau antrą kartą. Premija 
— knygomis. 

Agnė Katiliškytė, Lemonto 
Maironio lit. mokykla. Tema: 
Lietuviška knyga, kurią skai
čiau antrą kartą. Premija — 
knygomis. 

Aldona Kavaliūnaitė, Cleve
lando lit. pedag. kursai. Tema: 
Lietuviška knyga, kurią skaity
čiau antrą kartą. Premija — 
knygomis. 

Aktas n 

1970 m. liepos 24 d. Jaunimo 
lituanistinio rašinio konkurso 
komisija iš A .Barono, J. Juk
nevičienės ir J. Tamulio, per

is tos labai ir labai keblios pa- skaičiusi gautus moksleivių r a 
dėties išsiristi.. 

lų grupės premijuot inus raša-
nius: 

I premija — Viktutė Jogai tė , 
Clevelando Vysk. Valančiaus lit. 
mokykla. Tema: Ką a š ž inau a-
pie Lietuvą. Premija — 50 dol. 

II premija — Elena Bandažu-
lytė, Los Angeles Šv. Kazdmdero 
lit. mokykla. Tema: Ką a š ži
nau apie Lietuvą. P r emi j a — 
25 dol. 

Aleksandras Danta, Philadei-
phijos V. Krėvės lit. mokykla. 
Tema: Ką aš žinau apie Lietu
vą. Premija — 25 dol. 

R ima Janulevičiūtė. Marąuet-
te P a r k o par. lit. mokykla. Te
ma; Ką aš žinau apie Lietuvą. 
Premija — 25 dol. 

ITJ premija — V y t a u t a s Ban-
kaitis, Clevelando Vysk. Valan
čiaus lit. mokykla. T e m a : Ką 
aš žinau apie Lietuvą. Premija 
— knygomis. 

Ramoną Alseikaitė, L o s An
geles Šv. Kazimiero par . lit. 
mokykla. Tema: Ką aš - ž inau a-
pie Lietuvą. Premija — knygo
mis. 

Ramutė Žukaitė, New Yorko 
Maironio lit. mokykla. T e m a : 
Kuo aš galiu padėti Lietuvai. 
Premija — knygomis. 

Pasi rašo: 
Aloyzas B a r o n a s 
Jan ina Juknevičienė 
J . Tamulis 

Premiios rašinių la imėtojams 
bus įteiktos per jų mokyklas . 

NEGCSTANTI 
ŠVIESA 

PRANAS GARŠVA 

Marijonų vienuolijos 50-ties 
metų sukakčiai atžymėti išleista 
marijonų veiklos istoriia Ameri
koje. Tampriai susijusi su Ame
rikos lietuvių gyvenimu, ji įdo
mi kiekvienam, kuris nori atsekti 
pirmuosius mūsų tautiečių žings
nius šiame krašte. 

Tik paskaičius šią knygą susi
daro pilnas vaizdas, kokį darbą 
atliko marijonai įsteigdami čia 
savo vienuolijos padalinį. 

Knygos lengva, sklandi kalba. 
gyvas stilius ir intriguojančiai 
pasakojami įvykiai skaitytoją pa-

| gauna ir visa istorija atsistoja 
j prieš jo akis ne kaip sausa moks-
' line praeities registracija, bet 
! kaip g y a s gyvenimo fragmen-
I tas. 

Patartina kiekvienam perskai-
įtvti. Gaunama "Drauge" , kaina 
1 $3.50. 

Illinois gyventojai turi pridėti 
prie knygos kainos 5 proc. mo-

Kun. Vienybes 
suvažiavimas 

Kunigų Vienybės suvažiavi
mo Kennebunkporte, Maine, 
posėdžiai prasidės rugsėjo 22 d. 
l v a i p . p . ir baigsis 23 d. 12 
vai., vidudieni. Visi kunigai 
kviečiami dalyvauti, nes suva
žiavime bus svarstomi visiems 
aktualūs ir svarbūs dalykai. 

Prel. V. Balčiūnas kalbės apie 
naujosios liturgijos pritaikymą 
lietuvių parapijose. 

Kun. V. Zakaras, KV sekre
torius, referuos apie pilno naujo 
Mišiolo ir Lekcijonaro paruoši
mo ir išleidimo galimybes. 

Kun. Placidas Barius, OFM, 
Prisikėlimo parapijos klebonas 
Toronte, pateiks savo mintis 
apie Religinio centro organiza
vimą ir parapijų ta rybas . 

Kunigų Vienybės suvažiavime 
dalyvaus vysk. A. Deksnys ir 
padarys pranešimą apie lietuvių 
sielovados problemas vakarų 
Europoje. 

Bus svečias iš Europos — 
prof. Antanas Liuima, SJ, iš 
Romos. Taip pa t suvažiavime 
dalyvaus pranciškonų ir jėzui
tų provincijolai ir Kanados KV 
pirmininkas prel. J. Tadaraus-
kas ir kiti žymūs asmenys. 

— Buv. Bačkonių dvarelyje, 
netoli Žežmarių, nesamai buvo 
įrengtas restoranas ir alaus iš
gėrimo vieta. 

Kiekvienam būtų pravartu, o 
gyvenusiems Seinų ar Vilkaviš
kio apylinkėse net labai įdomu, 
paskaityti ką tik išleistą knyge
lę u ? 

PRIE VIEŠPATIES 
DAIGYNO 

Prel. dr. F. BARTKUS 

Tai nedidelis, 93 psl leidinėlis, 
kuriame autorius išsamiai nupa
sakoja lietuviškosios Seinų ku
nigų seminarijos likimą, o vė
liau ir Vilkaviškio seminarijos 
įsteigimą ir gyvavimą. 

Lengvu pasakotojo, žodžiu jis 
prisimena profesorius, kunigus, 
klierikus ir kitus asmenis, kurių 
gyvenimas vienu ar. kitu būdu 
buvo susipynęs su tų nepriklau
somos Lietuvos atsistatyme taip 
svarbių mokslo įstaigų likimu. 

Nenukrypdamas nuo temos 
autorius supažindina' skaitytojus 
ir su to laikotarpio dvasia bei is
torine raida, patiekdamas gal 
daugelio jau užmirštų^ tautinė
je sąmonėje atbundančios tautos 
gyvenimo faktų. 3 ' 

Italijos paštas išleido naują pašto ženk
lą imperatoriui Augustui Octavianui 
paminėti . 

^--.^•essi-

LIETUVIAI TELEVIZIJOJE 
2615 West 43 St. 
Chicago, IK. 60632 

Tel. 254-2233 ar PR 8-5374 

ROTA, INC 
INVESTAVIMO BEXI>ROVfi 

Saugos ir pelningas investavimas. 
Garantija: nuosavybes lakštas 

(Deed of Trus t ) regis truotas inves
tuotojo v a r d u Calif. Valstybes nuo
savybes depar tamente . 

Kreipkitės į R t T £ 
3002 Santa Monica Blvd.. 

Santa Monica, California 90404 
TEL.: (213) 393-0615 

i . ; , **** . : 
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Premijuotoji 
BRONIAUS ZUMERIO knyga 

Dabarties sutemose 
yra intelektualiai ir kartu papras
tai parašytas veikalas.. Knygos 
įvade Aloyzas Baronairalb: "Kny 
ga bus miela skaityti P-fekvienam, 
vuriam pabosta nuolatinis skubėji

mas, sąmatiniai pokalbiai apie me
džiagą ir įtempimas siekiant via 
liaesnio užsit;krinimc žemėje. 

Aplankas P. Jurkau?. 188 psl., 
aiiia 2 50 dol. Išleido Lietuviškos 

Knygos klubas. Galima įsigyti 
'» au;;e" asmeniškai ar paštu. 

llinois State gyventojai prie kainos 
tor i pridėti 5 % mokesčiu. 

FRANK'S TV and RADIO, INC 
S240 SO. HAXSTED STREET Telef. — OA 5-7252 

RIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

- " » • • 

Kas tik turi gerą skoni. 
Viską perką pas 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
J. LUTOMS 

F U R N I T U R E C E N T E R, I N C 
Martjuette Pk., 6211 So, VVestern PR 8-5875 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dieaom nuo 
9 iki 6 vai vakaro. Sekmadieniais uždaryta. 

šinius, atrinko pradinių mokyk- ' kesčiams. 

"Žiburio" gimnaziją. Steponas 
Vaitkevičius, buvo išrinktas -pa
skirtas jos direktoriumi. 

Dirbo labai daug. Dėstydamas 
ne tik matematiką, fiziką, kosmo
grafiją, bet ir daug kitų dalykų; 
net ir gimnastikos pamokas pra-
vesdavęs. Daug reikalingų fizikos 

vonimo upe, o pramogos irgi 
reikalingos, bet jos — tai tik pu
telės virš srovės. 

1934 m. Steponas Vatkevičius 
buvo perkeltas į Linkuvos gim
nazija. Gi 1941.VI. 13 buvo NK
VD paimtas tiesiai iš baigiamų
jų egzaminų ir per dvi valandas. 

kabinetui mokymo priemonių j su žmona ir sūnum, įsodintas j 
pats savo rankomis pagaminda- į traukinį kelionėn į Sibirą. Apie 

šį tragišką savo tėvų likimą Gra
žina Stanulienė rašo: juos ma
čiau Naujojoje Vilnione VI.20 
viename vagone.Bet tą patį 
karą šeimą išskyrė. Mamytę ir 
brolį nuvežė j Osinovką (miško 
kirtimo kaimas), Tomsko guber-

vo. Labai mėgo savo darbą, do
mėjosi kviekvieno mokinio mo
kymosi pažangumu visuose daly
kuose. Turėjo visas klasių, kny
geles kiekvieniems metams su pa
žymiais visų mokinių. Ir kur nors 
vėliau gyvenime sutikęs, ar ką iš-

\ lfisiskis prieauglis sflv'a amžiumi ir polinkiam 
rlail, Juozas Kibvras ir Jonas Aukščiūnas. 

pritaikytuos užsiėmimuos Alvudo išvvkoįe. Chicagoje. Vadovauja 
Nuotrauka M. Nagio 
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Campers don't mean to staft 
forest fires. Sut they do. 
Ifyou take pn'de in being a '.į 
good campfire builder, save 
some for being a good pūtter 
outer. Leaving a fire to smdftfer 
alone is just inviting an . •» "• 
inferno. And there are fe# į \ 
enough good spots to go around 
now. Douse before you 
drive away. Onty you 
can prevent forest fires. 

# # « j 
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Aktorius Humoristas Vitalis 
ZUKftUSKftS atliks specialią 
programą. Dalyviai bus pavai
sinti gera vakarienę ir galės 
pašokt grojant Ąžuolo Stelmo
ko orkestrui. 

DZŪKŲ DRAUGIJA RUGSĖJO 19 D., JAUNIMO CENTRO DIDZ. SALĖJE 

r u o s i a -

BALIŲ - JAUNIMO CENTRO STATYBAI PAREMTI. 

BUS L A I M Ė J I M A I . 
Už visus malonumus auka 

$7.50 
Vakaro pradžia 7:30 v. vak. 
Staliukus galuna užsisakyti tel.: 

visą dieną — HE 4 -2375 ir 
nuo 6 vaL vakaro — 847-5931 

ė) I 

BOSTONO ŽINIOS 
PASITRAUKIANTIS IR 

NAUJAS BOSTONO 
ARKIVYSKUPAI 

Bostono arkivyskupu kardino
las Cushing išbuvo 26 metus. Jo 
iš pareigų pasitraukimo proga 
Bostono laikraščiai apie kardino
lą rašo, kaip apie "very color-
ful". Kardinolas ir lietuviams ge
rai pažįstamas, nes buvo gimęs 
So. Bostone, kur daug lietuvių 

Bostono laikraščiai, ypatingai 
liberališki, džiaugiasi naujuoju 
vyskupu, kuris esąs labai aktyvus 
ir net cituoja jo kai kuriuos pasi
sakymus šių dienų neramumų 
klausimais: "Jeigu Kristus gyven
tų šiandien, jūs manote, kad jis 
izoliuotųsi nuo MAYOS (Mexi-
can American Youth Organiza-
tion) ar nuo juodųjų panterų? 
Gal jis su viskuo ir nesutiktų, ką 
jie daro, bet jis būtų kartu su 

gyveno. Kardinolo jaunystė bu-j jais. Aš nesustosiu palaikęs ry-
vo nepastovi. Iš So Bostono aukš- j sius su jais, jeigu ir komunistu 
tesniosios mokyklos, nebaigęs jos,! būsiu vadinamas". 
pasitraukė. Kurį laiką dirbo kaip 
laivų krovėjas. Vėliau jo dėdė už
mokėjo mokslapinigius Bostono 
kolegijos aukštesniajai mokyklai, 
kurią jis ir baigė. Tada stojo į 
Bostono kolegiją. Kolegija ir aukš 
tesnioji mokykla yra tėvų jėzuitų 
išlaikomos. Po nepilnų dviejų 
metų studijų, paliko kolegiją ir į-
stojo į Sv. Jono kunigų seminari
ją. Jos nebaigęs pasitraukė ir įsto
jo i Amerikos kariuomenę. Tai 
buvo I-jo pasaulinio karo metu. 
Po kiek laiko iš kariuomenės bu
vo paleistas dėl ligos, sirgo ast
ma. Ši liga vargina kardinolą vi
są jo gyvenimą. Grįžęs iš kariuo
menės vėl stojo į kunigų semina
riją, kurią šį kartą baigė. Kuni
gu buvo įšventintas 1921 m., kur 
surado save ir savo talentą. Bu
vo geras organizatorius ir mokė
jo rinkti pinigus. Prisimenu Lie
tuvos VyČių 50 metų jubiliejinį 
seimą, kuriame kardinolas buvo 
baliaus metu pagrindinis kalbėto
jas. Jis kalbėjo apie savo kilmę 
ir save. Mokykloj buvęs blogas 
mokinys. Toks buvęs ir kunigų 
seminarijoj. Kada pirmą kartą ė-
jes mokytis laikyti mišias, manęs. 
kad čia jis parodysiąs savo suge
bėjimus, nes vaikystėje buvęs mi
šių patarnautoju. Kai grįžęs nuc 
altoriaus, seminarijos rektoriur 
pasakęs, kad jis ne tik nemokąs 
laikyti mišių, bet, tur būt, iš visc 
nėra matęs, kaip jos yra laiko
mos. Ir, esą, kaip matot, pasie
kiau net kardinolo kepurę. Dau
gelis, esą, žinote, kad neturiu jo
kių mokslų laipsnio, bet universi
tetai dabar man duoda vienas pc 
kito garbės daktaro laipsnius. 
Tai yra todėl, kad aš turiu pini
gų. Esą, mano motina nemokėjo 
nei skaityti, nei rašyti, bet mokė
jo pinigus skaityti. Taip ir aš, vie
na ranka surenku milijonus, kita 
juos atiduodu. (Kardinolas nie
kur, nesako, pakviestas kalbų, jei 
gu jam nebus mokama už jas.) 

Kardinolas Cushing buvo toks 
visą gyvenimą. Jis rinko milijonus 
ir leido milijonus. Pristatė mo
kyklų, ligoninių; airiams Airijoj 
pastatęs už 40 milijonų dolerių 
katedrą. Prieš du metus paskelbė 
vajų vyskupijos skolų padengi
mui, kurių esą daugiau kaip 50 

venime būtų keistina?" . mų, atostogų ar susirgimų gero j už pastabą dėkoja ir už netobu-
Įdomiose ir labai atvirose dis- į pranešėjo negalima gauti, tada lumą atsiprašo. Čia taip pat ten-

kusijose buvo pasisakyta apskri- j programą įkalbėti kartais tenka ka pareikšti, kad visas valandėlės 
tai lietuviškojo gyvenimo ir kon- į asmeniui kuris, kaip Svečias pas- j paruošimo darbas yra savanoriš-
krečiai pačių frontininkų veiklos, tebėjo, idealaus balso neturi. Ka 
klausimais. Liesta tradicinės te-'įdangi tokių "bėdos" atvejų per 
mos: kultūrinės ir politinės veik-; visą radijo valandėlės egzistavi 

Tokį naują arkivyskupą pasi
tinkame, o tik laikas parodys ir 
įvertins jo darbus. 

TAUTOS ŠVENTĖS IR SEIMO 
MINĖJIMO PROGRAMA 

Tautos šventės ir Steigiamojo 
Seimo minėjimas įvyks rugsėjo 
20 dieną. Pamaldos Švento Petro 
parapijos bažnyčioje, So. Bosto
ne, 10 vai. ryto. Organizacijos 
dalyvauja su vėliavomis. 11 vai. 
per Lietuvių radijo valandą "Lais 
vės Varpą" bus kalbama ta pro
ga. Minėjimas vyksta Lietuvių pi
liečių dr-jcs didžiojoj auditorijoj 
So. Bostone. Minėjime kalbės 
prel. Balkūnas. Meninę progra
mą atliks .Šv. Petro parapijos cho
ras, vedamas muz. Jeronimo Ka
činsko ir sol. Benediktas Povilavi 
čius. 

BALFO VAJUS 

Balfo Bostono skyrius vykdo 
piniginį vajų per visą rugsėjo mė
nesį. Balfo siemas šiais metais 
vyksta irgi Bostone Padėkos die-

MAUDYNĖSE MOKYKLA 

Buvusiose So. Bostono L gat
vės moterų maudynėse jau įreng
ia So Bostono aukštesniosios mo
kyklos dalis. Šioje mokykloje mo 

• cysis apie 500 mokinių. 

SLOGAI AUTOMOBILISTAMS 

Kai kurios automobilių drau-
limo kompanijos jau nebepriima 
įaujų draudimo narių. Skundžia 
;i, kad tas naujas draudimo įsta
tymas draudimo kompanijoms 
duos nuostolį. Automobilių par
davėjai irgi skundžiasi, nes jauni 
žmonės jau nebeperka automobi
lių, o viena, kad jų nebedraudžia, 
o kita, jiems gali būti daug aukš
tesnis apdraudos mokestis — 
tiems, kurie jau turėjo automobi
lio nelaimes. 

SUSIPAŽINIMO VAKARAS SU 
RESPUBLIKONAIS 

Rugsėjo 25 d., penktadienį, 
7:30 vai. vakare, Lietuvių pilie
čių dr-jos 3-čio aukšto auditori
joj rengiamas susipažinimo va
karas su respublikonų partijos va 
dovaujančiais asmenimis Mass. 

Ąžuolo stovyklą aplankęs Brolijos Vyriausias skautininkas v.s. 
su Montrealio vilkiukais, .ten stovyklavusiais Montreaiio 
vykioje. Nuotr. 

P. Molis kalbasi 
skautų-eių sto-
C. Kiliulio 

LIETUVIAI CAUFOKNIJOJi: 
ATVYKSTA SOL. 
STASYS BARAS 

i 

Jungtinėmis Lietuvių Bendruo- I 
menės Vakarų apygardos ir Los 
Angeles bei Santa Monica apy- j 
linkės pastangomis rugsėjo 27 ! 
(sekmadienį) įvyksta tradicinė 
Califomijos Lietuvių diena. Kon 
certinės programos atlikti iš Chi- \ 
cagos atvyksta šiuo metu žymiau- i 
šias lietuvis tenoras Stasys Baras. 
Prie jo jungiasi talentingoji pia
nistė Raimonda Apeikytė, kuri 
skambins solo ir akompanuos so
listui, ir tai užtikrina išskirtinai 

jai kviečia visus lietuvius atsilan
kyti. Bus vaišės, kurias paruošė 
lietuvaitės. 

STEIGIAMAS LIET. 
JAUNIMO INFORMACIJOS 

CENTRAS 

aukštą koncerto lygį. 
Koncertas įvyksta Marshal 

aukštesniosios mokyklos auditori
joje, visai arti Sv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčios: pradžia 1:30 
vai. po pietų. Programoje taip 
pat trumpai pasirodys tautinių 
šokių grupė, vad. O. Razutienės 
ir stilizuotų šokiu grupė, vad. R. 
Skiriutės. 

Koncerto išvakarėse, šeštadie
nį, rugsėjo 26 d. 7 vai. vakare 

milijonų. Žmonės davė pinigus ar''valstybėje. Pažadėjo dalyvauti gu 
davė pasižadėjimus mokėjimui, bernatorius, jo pavaduotojas ir 
Gal tos skolos nedaug ir beliko kiti kandidatai į senatą ir kitur, 
naujam vyskupui. Labai gerai Ta pačia proga lietuvių respubli-
sugyveno su žydais, nes jo sesuo konų skyrius gaus chapterį 
yra ištekėjusi už žydo. Ir žydai 
jam duodavo pinigų. Buvo dide
lis Kennedžių draugas. Dažnai 
bandė pasisakyti ir politiniais j klausimais, 
klausimais, nors gana dažnai ne
vykusiai. Kardinolui suėjo 75 me
tai ir jis pasitraukė iš pareigų. 

Šiame susipažinimo vakare 
bus galima išsikalbėti su svečiais 
respublikonais visais rūpimais 

Bostone organizuojamas Lie 
tuvių jaunimo informacinis cent 
ras. Pagrindiniai tikslai: ^sur ink
ti žinias apie lietuviško jaunimo 
organizacinę ir asmeninę veiklą 
ir atsiekimus, 2) sudaryti centri
nį šaltinį, į kurį galėtų kreiptis 
susidomėję, 3) išleisti biuletenį, 
kuris informuotų jaunimą apie 
lietuvių organizacinius ir bend
rai jį liečiančius reikalus. 

Šiuo būdu mes tikimės ne tik 
sustiprinti ir suartinti dabartines 
jaunimo organizacijas, bet taip 
pat ir įtraukti dar daugiau neor
ganizuoto jaunimo i lietuvišką 
veiklą. Centras yra nepriklauso
mas jokiai organizacijai ir nesire
mia kuriuo nors ideologiniu po
žiūriu. 

Organizacijos prašomos atsiųs
ti joms priklausančių asmenų są
rašą su adresais, kad galėtume 
juos prijungti prie mūsų centri
nio sąrašo. Be to, jei jūs turite 
žinių, kurias norėtumėte paskelb
ti bendrai lietuviškam jaunimui 
Šiaurės Amerikoje, prašome 
mums atsiųsti. 
Lietuvių jaunimo centro valdyba 

los santykis, jaunimo problemos, 
lietuviškos informacijos svetimie
siems keliai, kritikos samprata ir 
kt. Dr. J. Žmuidzinui pasiūlius, 
sekančiame susirinkime numaty
ta panagrinėti galimybes (bent 

| (teoretines) tobulesnei laisvini-
I mo organizcinei struktūrai sukur-
iti. 

Diskusijoms vadovavo ir joms 
įvadą padarė LFB Los Angeles 
sambūrio pirm. L. Valiukas. 

Svečiai ta pačia proga apžiūrė
jo namų šeimininkės Alf. Pažiū-
rienės tapybos darbus, kurių tar
pe yra ir atžymėtų premijomis. 

Jkj 

DĖL RADIJO VALANDĖLĖS 

Gerb. p. Redaktoriau, jūsų re
daguojamo laikraščio Nr. 196-ta-
me iš š. m. rugpiūčio 21 d. skyre
lyje "Mūsų kolonijose" tilpo ko
respondencija iš Los Angeles pa
vadinta "Keistas pasikalbėji- i 
mas", kurioje autorius, deja ne- J 
pasirašęs, kritikuoja lietuvių radi- Į 
jo valandėlės programą. Būkite j 
malonūs leisti ir mums, tai yra j 
Califomijos lietuvių radijos klu
bo valdybai, dėl to pasisakyti. 

Savo korespondencijoje au-
Šv. Kazimiero parapijos salėje torius, panaudodamas slapyvar-
bus atidaryta dailininko Alfonso d* "Svečias" rašo. 1. Jam ne-
Dociaus (iš Toronto, Kanados) j patikęs programos pranešėjo bal-
meno paroda. Parodą bus galima I sas, 2. programoje skleidžiama 
apžiūrėti ir visą dieną sekmadie- j komunistų įtaka, 3. naudojami 
nį. [slapyvardžiai, 4. netinkamai pra-

Bendruomenes organizuojama I vestas pasikalbėjimas apie Liet. 
Lietuvių diena kartą metuose su- į Bendruomenę, 
daro progą visos Vakarų Ameri-! I tuos užmetimų punktus atša
kos lietuviams parodyti bendruo- k jame ta pačia tvarka, kaip jie 

aukščiau surašyti: 
1. Lietuvių radijo pusvalan

džio (45 minučių ilgumo) paruo
šimas, medžiagos parinkimas, 
teksto surašymas, muzikos ir re
portažų įmontavimas paprastai 
per savaitę užima daug valandų 
darbo. Vienam asmeniui tiek lai
ko kas savaitę skirti yra neįma
noma, todėl visa darbo našta y-
ra atliekama kelių pasišventusių 
žmonių kolektyvo, kurio nariai 
dirba pakaitomis. Normaliai pro
gramų pranešėjai yra asmenys 

mo' laiką buvo vos keli, nevertė
tų taip jau labai užsigauti, kad 
dėl to reikėtų net dangaus kerš
to šauktis ar į spaudą rašyti. Ne 

(Nukelta j 6 psl.) 

HUGE RUMMAGE SALE 
2 Floors Full Of Bargains 
McCORMICK BOYS CLUB 

4835 N. Sheridan Rd., Chicago 
žiūrint to, programos redaktorius į Sept. 17-18-19, 10 a.m. - 8 p.m. 

MARQUETTE PARKO LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ 

ORGANIZACIJOS SUSIRINKIMAS 

įvyks rugsėjo 18 dieną, 7:30 
v. v., parapijos salėje, 6820 So. 
Washtenaw. Salė bus atdara 7-

kad politikai praneštų savo pro
gramą ir kuo jie mums bus nau
dingi, o mes išreikšime savus 

tą v. Visi, kurie norėtų sumokė- pageidavimus. Mes pareikšime, 
ti nario mokestį a r įstoti nau- | kad politikai ne tik pažadėtų, 
jais nariais, prašome atvykti 30 
minučių prieš susirinkimo pra
džią. Tarnyba lauks Jūsų. 

Bus naudingų ir svarbių pra
nešimų. Pirm. Juozas Bacevi
čius praneš, kas nuveikta atos
togų metu. Parengimų komisi
jos pirm. Jonas Jonikas praneš 
apie įvykusius parengimus lie- j gai dideli ir vis didinami? Be to, 
pos 4-tą ir rugsėjo 7-tą Bruzgu-
lienės sodyboje, vicepirm. Juo
zas Bagdžius suteiks žinių, kaip 
vyksta Blokų sargų organizavi
mo darbai, ir kiti svarbus pra
nešimai. 

Yra pakviesti mūsų politikai: 
Frank Savickas, Con. Con sei
mo atstovas Michael Madigan, 
13-to Wardo committeeman Ro-
bert Tarzich, 27 distr. kandida
t a s į seimą Morgan Murphy, 
kandidatas į seimą. Prašysime, 

bet ir tesėtų savo pažadus. Yra 
pakviestas ir Cook County ase
sorius Parke Culerton. Mes jo 
prašysime, kad jis, kaip atsako-
mingas už mokesčius, paaiškin
tų, kodėl Marąuette Pa rko apy
linkės namų savininkų nuosavy
bės mokesčiai y ra neproporcin-

kad jis darytų žygių juos suma
žinti. 

Todėl visus narius ir svečius 
prašome gausiai dalyvauti, ra
šytis į naujus narius, tuo būdu 
stiprindami mūsų organizacijos 
pajėgumą. Labai svarbu, kad 
šis susirinkimas būtų gausus. 
Todėl patys atvykite i r ki tus 
paprašykite. Po susirinkimo bus 
vaišės. 

Stasys Pa t laba 
(Pr.) 

meniškumą, solidarumą ir pa
demonstruoti aktyvų apsisprendi
mą už gyvybiškuosius lietuvių 
tautos interessus. 

Šventės organizaciniam komi
tetui vadovauja LB Vakarų apy
gardos pirmininkas Ignas Med
žiukas. Bilietai į koncertą parduo
dami prie įėjimo: 2:50 dol. suau
gusiems, I dol. studentams. 

KAS MOŠŲ GYVENIME 
KEISTINA? 

T R E J O S D E V Y N E R I O S 
Esame išimtini šių nuostabių gydomųjų žolių platintojai 

$3.00 ir persiuntimas 75 et. Siunčiame ir C.O.D. Mūsų vaisti
nėje gaunama: sėmenys. Apyniai, Kadugių uogos, Ramunė-
liai, Kačvuogės, valerijono šaknys ir daugybė kitų gyd. žolių. 

J. & J. P H A R M A C Y 
2557 West 69th Street, Chicago, Illinois 60629 

TELEF. — PRospect 6 - 4363 

Tradicinis Los Angeles fronti- s u § e r u b a l s u i r a i š k i u tarimu, de-
ninkų rudeniop organizuojamas i a ' tokili asmenų yra vos tik kele-
"jaučio kepimas" įvykn gražioje t a s i r kartais dėl įvairių sunku-
bič. Vlado ir Alfonsos Pažiūrų 
sodyboje,. An^heime, garsiojo 
Disneyland pašonėje 1970 m. rug 
sėjo 5 d. Be gausaus bičiulių ir jų 
šeimų būrio čia atsilankė nema-j 
ža ir svečių: dr. J. Jurkūnas su 
žmona, dr. J. Zmuidzinas su žmo
na, R. Aukštkalnytė, inž. V. Ta
mošaitis, J. Kiaunė su žmona ir 
kt. 

Kaip ir visada, šis pramoginis 
susirinkimas buvo pratęstas į dis
kusijas lietuviuko gyvenimo klau
simu. Šiuo kartu buvo diskutuo
tas klausimas "Kas mūsajame gy-

GYVENIMO 
VINGIAIS 

autobiografiniai atsiminimai 
Dr. P. Kalvaitvtė —Karvelienė 

Karts nuo karto nusiskundžia
mo, kad esame negirdimi, kad 

j mūsų tautybės žmonių nesimato 
Nauju Bostono arkivyskupu (Mass. valstybės valdžioje ir pan. 

paskirtas 54 metų vyskupas HumįTa i yra mūsų pačių kaltė, nes i 
berto S. Medei ros, portugalas iš 
Azorų salų. I Ameriką jis atvyko 
su tėvais 1930 metais, būdamas 
14 metų. Mokykloj buvo vienas 

ki dabar nebandėm, ar mažai 
bandėm veikti per amerikiečius 
ir jų partijas. Šio susipažinimo 
vakaru ir yra daromi žingsniai. 

iš gabiausių mokinių. Dirbo ūky-į kad būtume gi"dimi. 
je, vėliau fabrike. Gyveno FaII 
River, Mass. Užsidirbęs pinigų iš
vyko į Baltimore ir įstojo į kuni
gų seminarija, ją baigė ir buvo 
įšventintas kunigu. Prieš keturis 
metus buvo paskirtas vyskupu 
Bmwnsville, Texas, 

Šie yra rinkimų metai. Tur būt 
visiems lietuviams yra nepake
liui su tais, kurie griauna ir nai
kina, kurio suka j kairę. Todėl šia 
proga mes atsistokime su tais, ku
rie yra už tvarka. 

Šio susipažinimo vakaro rengė 
Potvynis Maniloje. Filipinuose. Arklių traukiama karieta važiuoja iš 
prezidentūros kirano. 

Savo pačios parinktais žo
džiais autorė pasakoja apie gyve
nimo vingius, kuriais ji keliavo 
per vaikystės dienas Lietuvoje, 
mokslo metus svetur ir, pagaliau, 
kaip gydytoja rentgenologė, at
sidėjusi savo specialybės darbui 
bei visuomeninei veiklai. Okupa 
cijų laikotarpis buvo lyg slenks
tis į naują, neramų tremtinio gy
venimą, užsibaigusį šiapus At
lanto. 

Asmeninių išgyvenimų šviesc 
je matome Lietuvos atsikūrimą, 
jaunuomenės veržimąsi į moks
lus, šviesuomenės pastangas iš
laikyti tautišką dvasią, naujo:-
valstybės kultūrinius bei moks 
linius laimėjimus ir neigiamy 
bes, kurios eina drauge su pa 
žanga. 

Knyga yra ne tik asmenim 
bet visos mūsų tautos iVorija. 

Kaina S3.00. Gaunama Drau 
ge. Illinois gyventojai prie kny 
gos kainos turi pridėti 5 proc 
mokesčiams. 

Nuo abejingumo nėra kelio į meilę, 
bet nuo neapykantos yra 

rašo 
PETRAS MALDHK1S 
savo naujoje knygoje 

Meile Dvidešimtajame Amžiuje 
Kai tėvai ir kiti vyresnieji šiandien jaunimo neiSven- \ 

giamai yra įtraukiami į sekso diskusijas, ši knyga jiems f 
labai gera pagalba. Ji peržvelgia visas modernias pažiūras j 
apie lytinę meilę ir padeda susiorientuoti įvairiausiuose pa- i 

siūlymuose. i 
Knygą išleido Lietuviškos Knygos Klubas i 

Jos 273 psl. kainuoja 5 doL Ji gaunama Drauge ir 
pas platintojus. * 

r? 
P A P I G I N T A K A I N A 
UŽSAKYKITE DRAUGĄ 

JAUNIMUI 
Reikia visomis išgalėmis stengtis pratinti mūsų jaunimą 

skaityti lietuvišką spaudą. Mūsų dienraščio administracija 
nori Jums šiame svarbiame reikale nuoširdžia padėti. 

Jeigu Jūs prenumeruojate "Draugą", o Jūsų vaikai gy
vena skyrium ir lanko mokyklą svetimoje aplinkumoje. Jūs 
galite jiems užsakyti šio lietuviško dienraščio antrąją prenu
meratą atskirai, papiginta kaina, gaudami visą treedalj nuo
laidos nuo pilnos prenumeratos kainos. 

I r jaunavedžiams galite užsakyti "Draugą" tomis pačio
mis sąlygomis — papiginta kaina. Jūsų sūnūs ir dukros, gy
vendami Jūsų namuose, gal skaitė lietuvišką dienraštį. Pra-
teskite šią gražią tradiciją ir jiems atskirą šeimą sukūrus. 

Visais atvejais pasinaudokite teikiama trečdalio nuo 
įaida. 

Veikime drauge, kad mūsų jaunimas skaitytu lietuvišką 
dienrašti "Draugą"! 

"T>raugo" administracija 

^ 
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
RUOŠIAMA ŽAIDLML 

P O P I E T * 

M a r ą u e t t e P a r k o mote rų są
jungos 46 kuopa rengia Bunco 
žaidimų popietę rugsė jo 20 d., 

C L A S S I F i E D G U I D E 
pi rm. J z. Bagdžius , k a s i n i n k a s 
Jz . Vikšra i t i s , prot . s e k r . An t . į 
S takėnas , fin. sekr . J a d v . Sas-1 
nauskienė, k a s o s g lobė jas K. j 
Braza i t i s , ko r e sp . St. P a t l a b a , • 

i angį. koresp. F r . Zenkus , m a r - ' 
2:30 po pietų pa rap i jo s salėje, j ̂  R m a r š a l k a J z . 

N a r e s sunese gražių dovanų, Z e n k u s t i k ė t i n į a i B r mem_ 
l a i m e u m a m s . bus d a u g puikių , T . , . _ 0 ». . . . ., . . . . . ka. Ldskus, J . Sac iauskas , tei-
laimikių — taip p r a n e š ė mūsų , _ , _, „ , , . * ' s ims pa t . Ch. P . Kai. r ev . k-jos 

K E A L E S I A T E £ M E S I O 

Prie Maria H. s. Mūr. 2 butai po j •• UUtltl illt 1 ill U11111 Ii!! 1 ii i HIIII1K! i 11111111 

REIKIA VIZiTlNIV 
KORTELIU? 

kuopos p i rm. Mar i j a S rupša . 
Laidotuvių d i r ek to r ius Stepo

n a s č . L a c k - Lackav icz pasky
r ė savo dovanas , ruoš i amos vai
šes . 

Komis i ja — C h y r a l Rudis J r . 
i r Ona Ivinskai tė , 

nar ia i A. S t a n k u s ir Ad . Ūselis . 
Sute lkime t ū k s t a n t į n a r i ų ! 

Ant . G i n t n e r i s 

Marąuette pke. med. l % aukšto. 
2 butai — 5 i r 4 kamb. $14.200. 

Prie 66 ir Western. Mūr. 1 % aukš
to. 5 ir 3 kamb. $19.500. 

Marąuette pke. pig-iai parduoda
mas sklypas $6.500. 

VAINA REALTY 
Tel. RE 7 - 9 5 1 5 

Ten s tebukla i , o č ia namai 

Ast ronautas Alan Shepard, ApollG 14 įgulos narys , Cape Kennedy 
prakt ikuojasi keliauti menulyje, j kurį jie išskrenda sausio 31 d. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
f A t k e l t a iš 5 ?sJ.) Į kusi ją LB reikalu, tai tų straips-

kas ir už jį, pr ieš ingai Svečio tvir-
p in iga is" 

<nių šviesoje mūsų radijo kores-
: pondento klausimai buvo pateisi-

— Panevėžio mies tas ap rūp i -
už t ik r ina I nimo e lek t ra atžvilgiu nesen ia i į 5 v ; 

gražų l a iko praleidimą i r kvie- jbuvo p r i j u n g t a s prie Sovietų j P**- * ^ £ ? ° - u 

čia k i t a s kuopas da lyvau t i m ū - ' Sąjungos - -;- ,. 

Puikus ditielis 2 po 6 kamb. mūr 
Gazo šild. Platus lotas. mūr. garą 
žas. $30.000. 

4 būtu an t kam[>o mūr. Sausas, 
įvarus. Iš geru rankų. Marąuette 

Šiaurės - V a k a r ų 
sų pa reng ime O. Iv. 

L I E T . NAMŲ S A V I N I N K Ų 
D R - J O S N A R I Ų V A J U S 

energe t inės s i s temos . 

ar juo 'š iuo atveju y ra naivus 
labiau "pasiklydęs"? 

Baigiant tas išvadas tenka tik 
apgailestauti, kad savo korespon
dencijoje Svečias ne tik nesilaikė 
žurnalist inės etikos, be t ir papras-

programose, č i a u s i o s l o g i k o s _ 

Su pagarba, 
Californijos Lietuvių radijo 

k lubo valdyba 

APDRAUDŲ AGENTtSA 
^ " ^ p ^ N'amu. Gyvybes. 

jr Tpr * sveikatos, biznio, 
iA. automobiliu. 

t i n i m u i , v i s u o m e n e s 
nė ra a p m o k a m a . 

2. U ž u o m i n a dėl komunis t inės 
į takos ("... k o m u n i s t i n i o tvai
k o " ) y r a p e r d a u g n e r i m t a ir juo
k inga , k a d dė l to ver tė tų atsaky
t i . 

3 . V a l a n d ė l ė s 
pr iešingai Svečio te ig imui , slapy
vardžių n e n a u d o j a m a ir progra- ! Kalbant apie mūsų radijo pro-
m ų redak tor ia i bei ta lk in inkai į gramą, tenka pastebėti, kad toli 
skelbiami p i l n o m i s pavardėmis . gražu į tobulumą nepretenduoja-

4. Laba i k l a i d i n a n t y s ir nesu-1 m e > k a d bendradarbių kolektyvas 
p r a n t a m i y ra Svečio komenta ra i daugiausia y ra mėgėjai ir klaidų 
apie pas ikalbėj imą su L. Bendruo kartais padarome, tad nuoširdūs 
menės t a rybos na r iu . Pvz. S v e - ! i r a t v i r i patar imai netik butų 
čias pyksta, k a m klaus iama apie j laukiami, bet ir didžiai vertina-
ta rybos sesiją, jeigu ž inoma , kad \ • * • D e J a , subjektyvūs, anonimi-
jos da r nebuvo? Jeigu tai b u v o j n i a i puolimai to tikslo nepasie-
ž i n o m a Svečiui , tai nereiškia, į *••> n e s ne t ik nieko nepataiso ir 
kad ta ip pa t turėjo būti ž inoma I n i ekam nepadeda, bet, atvirkš-
radi jo ko responden tu i ar kiaušy- j &ai, gadina nuota iką bei sunki-
to jams , tad k o čia pykti? To l i au j n a i r t a i P i a u nelengvą visuome-
Svečias visai n e p a m a t u o t a i tvirti-1 n i n i o darbo naštą, 
n a , jog radi jo korespondentas 
" . . . paka r to t ina i į t ikinėja, kad Vil
kas privisęs Bendruomenės at
s tovų" , kas yra aiški nesąmonė, 
nes tokių išsireiškimų pasikalbėji
m e nebuvo . Be to, t a rp k lausymo 
ir ' Į t ik inė j imo" yra didelis skir
t u m a s , tad k l ausdamas radijo ko
re sponden t a s negalėjo nieko "į t i
k inė t i " , o j u o labiau, kaip Sve
čio pažymė ta ".. . stumti B s n d r u o - ; , , , . . n n „ „ , , 

: , , _ . . , „ , .„ _ . 64oo ho. hedzie Ave., PK 8-223S 
m e n ę į Kui tunrų darzeų . Jeigu „ , 
jau Svečias, pasikalbėjimo nesu-
pra tęs , savo klaidinoje in terpreta
cijoje i r Įsivaizdavo, kad radijo 
koresponden tas "Kankinosi . . . 
s t u m d a m a s Bendruomenę i ku l tū 
rinį daržel į" , tai kur Svečias no 
rėtų , kad ji bū tų s tumiama , a r į 
" n e k u l t ū r i n į daržel į"? Jeigu Sve
čias t a i p jau gerai žino, ku r LB 
turė tų būt i " s t u m i a m a " , galėjo tą 
a tv i ra i pasakyt i , o ne keičiant fak 
t u s i r i š k r e i p i a n t pas ika lbė j imo 
m i n t į tyčiotis iš radijo korespon
d e n t o , neva tas " n ė r a skaitęs! 
B e n d r u o m e n ė s Įstatų, Lietuvių 
C h a r t o s . . . " i r t. t., lyg tik doku
m e n t a i bū tų ką nors bendro tu
rėję su d u o t o pasikalbėjimo turi
n i u . Savo komen ta rų pradžioje 
Svečias ka lba , kad "Spaudos ar 
r ad i jo koresponden tas nėra tarsi 
pas ik lydęs keleivis, klausias kelio, 
bet labai gerai informuotas as
m u o . . . " Reik ia tikėtis, kad Sve
čias toks y ra , tad, būdamas in
f o r m u o t a s , jis turėjo užtikti spau
doje ir n e vieną straipsnį ar dis-

wmmmmmmmmmmmmmmmmmm%r: ir 

M O V I N G 
M a r ą u e t t e P a r k e gvvenant ie - ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
„• ."" . . . . ? , t kitus daiktus. Ir iš toli miesto iei-

j i l ietuviai , kur ių cia y r a ga l , d i m a | i r p i l n a a p d r a u d a . 
keliolika tūks tanč ių , t u r i viso- ^ w fi7th ^ ^ _ W A ^ ^ 
kių pavojų, kur ie gali bū t i la
ba i s k a u d ū s , je i mūsų tau t ie 
čiai n e b u s t inkamai organizuo
t i i r n e g i n s savo teisių. 

Tačiau laimė, k a d mūsų žmo
n ė s s u p r a n t a o r g a n i z u o t u m o , ,. 

I r e i k š m ę . B e į v a i r i ų Or- jų , Čia | Įer- certifikatai. maistas, akordeoną 
_ r si! ge ra i ve ik ia v a d i n a m a Marąue-

t t e P a r k o namų sav in inkų orga 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

ir kitos kraštus 
r>T-croni-7iintnTvir> i Geru prekių didelis pasirinkimas. Au-OrgamZUOLUmoi h j ) . . šaidv+nvai televiziios. do-

2608 W. <>9th St.. Chicago. III. 60«29 
TKI.EF. WA 3-2787 

metų modern. mūr. 
S-ju auto. mūr. garažas. Marąuette 
pke. $36,000. 

9 kamb mūr. gražus kaip naujas 
Geros pajamos. Arti mūsų. $19.6000 

Vertingas apart menturis prie Jau
nimo centro, šviesūs butai, pastovūs 
gyventojai. Apie $11.000 nuomos, 
įmokėti $15.000. Rimtas pasiūlymas. 
$44.000. 

Beveriy VVoods — 14 metų. Gels
vų plytų apartmentinis. Patogūs bu
tai , yra rūsys. Apie $14.000 pajamų. 
Sustokit pažiūrėti. 

Vizitinių korteliu naudojimas yra 
gražus paprotys . Biznieriai jas pla
čiai naudoja, be t inka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizitines 
korteles. 

"Drauge galima gauti visokių vi
zitinių kortelių atspausdintų įvairiom 
raidėm. Kainos visiems prieinamos 
Greitai atliekamas užsakymas. 

Kreipkitės į ' i^raugo spaustuvę 
visais panašiais reikalais. Busite pa 
-emunu kiekvieną kartą. 

""imiiMtii-iiarimimuiiuii: 

nizacija. J i buvo į k u r t a j a u 
pr i e š 30 metų. be t pasku t in į de
š imtme t į ypač pad idė jo savo 
na r ių skaičiumi i r veikla. I lges
nį laiką vadovavo ene rg ingas 
i r p a t v a r u s žemai t is Juozas 
Skeivys. D a b a r o rgan izac i j a tu 
r i kitą vadovybę, bet visi na
r ia i mielai padeda d a r b u o t i s i r 
ap jung t i visus M a r ą u e t t e Pa r 
k o gyvento jus l ie tuvius . 

Kyla k laus imas , kodėl nė ra 
Aieko d a r o m a , k a d M a r ą u e t t e 
P k . gyvenantiej i k i t a t auč ia i bū 
t ų suorganizuot i į s ą j u n g ą ? J ie 
žymiai padėtų kovot i už visų 
b e n d r a s teises. Re ik ia s t eng t i s 
į jungti į darbą v i s u s vietos gy
ven to jus . Visų m ū s ų pare iga į-
t r a u k t i daugiau naujų narių. 
Daba r j ų tur ima j a u a r t i 500. 
o reikia, kad iki naujų metų 
bū tų iki 1000 a smenų! Tuomet 
mes būs ime s t i p rū s ir galingi. 

Šia p r o g a pa te iks ime pavar 
des a t s ak ingų dr - jos da rbuo to 
jų : p i r m . Juozas Bacevičius, I 
vice p i r m . Alb. Kerel is , I I vice-

A. ABALL R00FING C0. 
Įsteigta priež 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Tai
some arba dedame naujus kaminus, 
rinas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūrą "tuck 
pointing-". Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas. 

Tel. — LA I - 6047 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kūrino laiku 

viena is uaugiausiai pcrkairig 
tolygų yra Juzės Daužvardienė* 

P0PULAR LITHUAN1AN 
KOMES 

joje kiekvienas a t ras savo mėgia-
9 kamb., 12 metę fabrikanto r e - i m o lietuviško pat iekalo receptą, 
lencija, 5 mieg., 2 vonios, mūro - — — 

arba suras naują, iki sioi nera
gautą, kur ių čia yra virš 200. 
Knyga parašyta ang lų kaiba, la
bai t inkama aovana vyresnėms, 
o ypač nauja i p radedanč ioms šei
min inkau t i moter ims. 
Kaina tik 2.51 doi . , ga l ima g a u 
ti D R A U G E . 
Illinois gyventojai prie knygom 
kainos prašomi pridėti 5 proc 
^ l ū k e s č i a m s 

TYPEWRITfcKS 
Sales, Service, Kentals, Repairs 

AJLL BRANDS — including 
OLYMPIA and HERMES 
Typevvriters — Adders 

A & H BUSINESS MACHINE 
S530 VV. 63rd St. TeL 925-8875 

P A R O L O D A M I 
1S MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

3 0 % iki 50% nuolaida 
i iai ima pirkti dalimis ir išmokėtinai 

SOLTHVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern feL GR 6-4421 

Patogios iAsimo-
kejimo sąlygos. 

B A C E V I Č I U S 

"HOW 
10 GET 
YOUR 
ZIP 

CODIi 
1. 
2. 
3. 

Ask your 
postman. ^ 
Look at the Zip 
CodeMap inthe 
YeI!ow Pages. 
Call your W 
Post Office. 

' • 5 \ advertising contributad 
\hįi&* *or the public good . 

AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ 

ROMANAS 

O N E M D R Ė 

Tremt in iu , tik atvykusių į A 
meriką, gy /en imo aprašymas , ku 
ris ati t iks daugumos prisimini 
mus. 

Pirmieji įspūdžiai svetimam* 
krašte, sutiktos čia problemos, į-
sikūrimo sunkumai , nupasakoja
mi lietuvės našlė-1' lūpomis , k u r 
atvykusi su trimis vaikais sten 
giasi čia sukurti j iems ir sau atei 
tį. 

Realūs vaizdai, kasdieniška 
kalba, lengvas stilius ne tur i jokiu 
varg inančių puošmenų, knyga 
paverčia lyg paties skaitytojo au 
tobiografija. 

G a u n a m a " D r a u g e " . Kain 
$5.00. 

iiiinoia S ta te gyventojai prie kalno* 
turi pridėti 5% mokesčio. 

SIUNTINIAI j LIETUVA 
ir k ' tus kraštus i 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, I1L 60632. TeL YA 7-5980 

iiimiiiiiMHiiimiiiiiimiiiimimimiimii 
T E L E V I Z I J O S 

Spalvotos ir paprastos, radijai. 
stereo, oro vėsintuvai. 

Krautuve Marąuette Pa rke 
Pardavimas ir taisymas 

M I G L I N A S 
2346 W. 69th St. — tel. 776-1486 

Namu tel. — PB 6-1063 
iiiimiimmmiimiiiimmimmmiiiiiimi 

iiiiimtiiimiiiiunnmiiiiiitiiMiiimiiiiiii 
V A L O M E 

KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame visu 

rūšių grindis. 
4. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 

iHiMlIHi! i: i . ,M:f: ' :s)MHJ!HI."?i»HMJinil '-

A. VILIMAS 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
— Įvairhj atstūmę — 

823 WEST S4th PLACE 
Telef. — F-Rontier 6-1882 

zidencija, 5 mieg., 
gaxažas. Graži vif-ta. Apie $37,5uO 

VALDIS REAL ESTATE 
7051 S. Washtenaw Av., RE 7-7200 

5 batai, gazo pečiais šildymas, ap
sauga nuo potvynio, 44 & California. 
$27.500. 

4 botai po 4 ir S kamb. skiepe, 
modernus $44,000. 

6 ir 5 mūrinis su įrengtu skiepu. 
SC p. sklypas, arti Maria Hs. 

2 po 6 medinis Brighton Parke. 
5 botai medinis 38 ir Fairfield. 

Insurance — Incorne Tas 
N'otary PubUc 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
2737 W. 43rd St.f CL 4-2390' 'M""»"""»"""iHiiiiiHiHsiiiiiiiiuiiinii 

: u T , m h 17 t , . ~ Draugas gavo nauju 
*>yz kamb. 17 metų mur . bungalow c? O J " 

prie 79 ir California. Central, oro f , " « « - , , T T J O I ^ I , . O M t . J ^ „ « ;. , 
SaJdymas, įruoštas rūsys. <iauK prie- U c l U V l a K Ų r d J l . K C i a r L m i 
dŲ. $31.500, arba pasiūlymą.--. 

iy2 aukšto 17 metų mūr . Prie 67 
ir Washtenaw. 2 butai — 5 ir 3 
kambariai. $29.900. 

6 kamb. mūr. bunsalotv prie 67 
tos ir California. Gazo šiluma. 2-jti 
vuto garažas. S2G.&00. 

L E O N A S R E A L E S T A T E 
iNCOME T A X — NOTARiA 

TAS, B O G R A C I J A 
2735 W. 71st St . — 925-6015 

H E L P WANTED — MOTERYS 

D R A P E R Y S E W E R S 
Kxptti<-ncvd. St tady work. Good pa.y 
Hjost>italiz:ition. Air-oon<lition«'d. Pa id 

vacation and holidays. 
C E N T U R Y D R A P E R Y CO. 

124 X H m ą Oak Pk. , 10. 
VI 8-OX:$3 (Oak Pk, ) 
2S7-8812 (Chicago). 

S E ^ T N G M A C H I N E O P E R S . 
A N D F L O O R G I R L S 

Clean. pleasant workins i'on<Htions. 
40 hour wook. \ViIj Train. 
Hlut- Cnoss plan availabie. company 
benefits. 

CHICAGO FLAG & DEC. CO 
S2:^ s<>. Waba~Jt. H A į S p J 

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Inccme Tax 
Notariatas Vertimai 

APDRAUDC AGENTŪRA 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave., PR 8-^233 

COOKIE PACKERS 
Day & Night Shifs 

apply 
Į l l l i Į E E N E L L COOKIE CO. 

4474 N. HARLEM 

LTV E EV H O U S E K E E P E R 
Reliable woman wanted 5 da.y week, 
own roora, two adults. one 12 yeaj-
oid boy. general housekeeping-oook-
ink, o t h e r help kept. Top salary & 
home for r ight person. Mušt speak 
some P'nglish. 

P H O N E 446-6219 

WAiTRESSES 
No Ša tu day, Sunday or Holiday. 
Shift work. Fine clientele—steady 
work. 

O N E N O R T H L A S A.L L E 
R Ę S T A U R A N T 

a t o n e N o r t h L a s a 1 ! e o n e 

See Mr. MALAS after p.m. 

Rankšluosčiu, servetėlių, padus-
kėfio, takeliu, juostelių, lėlių ir! 

Tvarkingas, teisingas ir greitas ! t t . Tikrai gražus darbai, tinkami 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notarjatas, 
daromi ir liudijimų vertimai. Tvar
komi Incccae Tax ir atliekami kiti 
patarnavimai. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTftRY PUBLIC 

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450 

dovanoms. Kainos prieinamos. 

Pamatyti ii užsisakyti 
galima DRAUGI. 

iiffiitimtiiiiimimittiiHHfiimnifmiHiinl 

C O N T R A C T O R S 

REMENTLOJU: MŪRA, (tnck-
pointing), STOGUS ir RĖVAS. 

TELEF. — 268-8733 

DAUGYBA LIETUVOS MTESTE 
LIC aprašoma dr. J . Vaišnoros 
MIC, knygo je : 

''Marijos garbinimas 
Lietuvoje" 

Knyga nėra tik teologinė, ji dė! 
įdomių vietovių aprašymo ir dėl jos 
gausios istorinės medžiagos tinka 
pasiskai tyt i kiekvienam lietuviui 
besidominčiam Lietuvos istorija ar 
jos vietovėmis Knyga didelio for
mato 446 psl. — Kaina tik $3 00, 
Galima j«gy t i "DRAUGE" 

AR VILNIUS JAU TAIP TVIRTAI YRA MOŠŲ, 
KAD JUO NEREIKIA BAUBIAU RŪPINTIS? 

Taip galvoti, būtų neįvertinti realių pavojų. 

GRAŽINOS KRIVICKIENftS - GUSTATTYTftS 

liaudies dainų rinkinys, kuriose apdainuojamas Vilnius, yra gyvas 
dokumentas, kaip Vilnius yra suaugęs su visa tauta. 

Ši knyga, salia daugelio savybių, y ra vertinga tuo, kad turi 
visų dainų turinius angliškai Dėl to ji gali eiti dovanos pareigas 
įtakingam kitataučiui. 

VILNIUS LIAUDIES DAINOSE 
gaunamas Drauge ir pas platintojus. 

Su daugelio dainų gaidomis, nesuprantamų žodžių žodynėliu, pa
ruoštu Dr. P . Skardžiaus, 384 pĖ., kainuoja tik 5 dm. 

Heating Contractor 
Įrengiu na-.ij-.is ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning — i 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (guttors). vandens šildy
mui boilerius Tariu ir leidimus 
dirbti miešti bei užmiesčiuose. 
Darbas atlk-kamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HF.ATT.NG & S U H P META L 
4444 S. We>tem, Chicago 9, IU. 

Te'efor.a> VT 7-S44" 

64-TA & A R T E S I A N 

Parduodamas mūr. namas. 5 ir 6 
kamb. ir 4 Kamb. bu tas rūsy. $2 i 0 
pajamų per mėn. Lr sav. butas. 2 ma
šinų garažas. Naujas gazo šildymas. 

Skambinkit 434-4168 

B E R W Y N - Mūr . 2 p o 4 kamb. 
apy l . 16 ir Grove Ave. 33 p. skly
pas . Mokesčiai iį292 S25.900. S V O -
B O D Ą , 2134 S. o . i t Ct. , BI 2 2162. 
Jei neai^ako. skambinkit L A 1-703S. 

D ft M E S I O 

Iš Romos gavome keletą 
egzempliorių kunigams skir
to naujo mišiolo 

mišių EIGA, 
kurį išleido Vakarų Europos 
Lietuvių Sielovados Centras. 
Kaina $10.00 ^r $1.00 p e r . 
siuntimo išlaidų. Mišiolą 
pamatyti ir užsisakyti gal i 
ma DRAUGE. 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

Licensed by VNESHPOSYLTORG 
2501 W. 69th St.. Chicago, III. f.0629 
3333 S. Halsted. Chicago. 111. 60C0S 

Tel. WA 5-2737; 2.>4-:J320 
Jvairių prekių pasirinkimas, moto-
CF.RT1F1KATAT ir ACTOMOBIMAI 
ciklai, šaldytuvai, maistas, doleriniai 

• E. Bukauskas 
. ' ' T ' ; •;,:;;,.,;•: n •••••; 

RICHMON'D AUTO S X H V I Q E " 
29S4 Wes t 63rd S t r ee t 

aislenlniu lr vietinių auto taiayms* 
Patyrę mechanikai. Elektronini* mo voro patikrinimą*. Vilkiką* 

TeL GR «-3IS4 u-bs GR ft-3353 
Savln'^ki* irtam* rJo»» Juraifi. 

H E L P WANTE1» - ^^YRAI 

FHY C00K NEEDED 
8 a.an. to 4 p.m. Steady work. 
Inquire : Chef Gene Wooden 

Holiday inn of Glen Ellyn 
P H O N E — 629-6000 

LAOCUER MACHINE 0PER. 
F o r electric » i re coating. 

ELxpe ience preferred. 

l£M ELECTRIC Mfg. Co. 
1751 No. Westem Avenue 

Exce!Ient Opportimity! 
Immediat* Opering! 

MAINTENANCE 
M A N 

FOR NORTHWEST SIDE 
CHICAGO PARISH 

Congenial VVorking Conditions — 
Steady Year Round Work. 

CALL 775-3834 

PROGOS — OPPORTUMTTES VYRAI IR MOTERYS 

TAVERVA — Vyrams Roomins 
Housc ir butas. Į vakarus nuo Mid-
Way aerodromo. Puikios pajamos. 
Kaina mažiau nesru 2 Vx kartij pa ia- , 
mu. Sav. eina pensijon. Pajamų virs i C o n g e n i a l s u r r o u n d i n g s . 
$450 į savaitę. >'r. 592-H 

ARCHKK RKAI.TV". N M M k 
Klauskit F rank Adams. 

HOUSEMEN, MAIDS 
AXD WAITRESS'ES 

Full t ime, good star t ing salary. 

Holidav In of Glen Ellyn 
Call 629-6000 — Ext . 286 

HELP WANTED — VYRAI IR MOTERYS 

iiiiiiimiiiiiimiiimiiimiiiiiimiiiiiiiiiiii 
DA 2 Y M A S 

Pigiai dažau namus iš vidaus u 
lauko. Valau kilimus ir baldus 

Pilna apdrauda 
i. RUDIS — Tel. CL 4-1050 

illllllllliuillliuillllillllliuuillllllllllllllll 

Perskaitę "Draugą", duo
kite kitiems pasiskaityti . 

" I M M E D I A T E O P E N I N G S " 

FULL TSME AND PART T IME 
CAFETERIA HELP 
Cooks, Cashiers and General Utility Help. 

A L L 3 S H I F T S 
Very Congenial Working Conditions. Mušt have own transportati in. 

Group Hospitalization plūs complete Company Benefits. 
FOR INTERVIEVV CALL — 

3 5 2 - 3 4 1 2 — Ask for Chuck Hess 

Perskaitę Draugą, duokite kitiems naslskaityti 

file:///ViIj


Į LAIŠKAI" 

Lėktuvas milžinas, pastatytas Uni ted oro linijos, bandymo tikslais leidžiasi Clevelando aerodrome. 

MOSU KOLONIJOSE 
Worcester, Mass. 

ŠV. MIŠIOS TELEVIZIJOJE 

Spalio 11 d., sekmadienį, 
Nauj. Anglijos apygardos Mote
rų sąjunga Bostone perduos šv. 
Mišias per televiziją. 

Visos N. Anglijos kuopos kvie 
čiamos tai dienai ruoštis, kad 
gausiausiai galėtume dalyvauti 
ir tuo būdu atiduotume Dievui 
gražiausią pagarbą ir mūsų šir
džių meilę, o kenčiančiai Lietu
vai parodytume savo ištikimy
bę. Registruokimės savo kuopo
se ir važiuokime visos. Parody
kime kitiems, kad Moterų są
junga dar aktyviai veikia. 

GRĮŽO Į EUROPĄ 

Kun. H. Šulcas, salezietis, va
saros metu dirbęs Įvairiose jau
nimo stovyklose ir aplankęs sa
leziečių geradarius, draugus ir 
pažįstamus, rugsėjo mėn. 9 d. 
išskrido atgal į Italiją, o iš ten 
vyks į Vokietiją, kur dirbs kaip 
mokytojas Vasario 16 gimnazi
joje. Jo mamytė E . Šulcienė pa
siliko pas Marijos Nek. Prasidė
jimo seseles Putname, Conn. ir 
Villa Maria poilsio namuose eina 
šeimininkės pareigas. 

KVIEČIA J CHORĄ 

Šv. Kazimiero parapijos kuni
gai ir vargonininkas muz. A. 
Mateika nuoširdžiai kviečia vi
sus įsijungti į parapijos bažnyti 
nį chorą. Ypatingai kviečiamas 
ir laukiamas jaunimas. 

Mūsų kolonijoje veikia ir ant
ras Meno mėgėjų ratelio choras. 
Jam vadovauja t a s pats muzikas 
A. Mateika. Jis ka r tu su valdy
ba kviečia tapti ir šio choro na
riais. Čia vėl jų akys krypsta į 
jaunimą, kurio daug gražaus 
yra mūsų kolonijoje, bet, deja. 
jį mažai matome lietuviškose 
pamaldose ir visai nematome nė 
viename, nei ki tame chore. Tė
vai, kurių širdyse dar dega Die
vo ir tėvynės meilė, prašykime 

savo sūnus ir dukras, kad jie 
pabustų iš to dvasinio ir tauti
nio apsnūdimo ir jungtųsi į mi
nėtų chorų narių eiles, kad vėl 
didingai skambėtų giesmės mū
sų bažnyčioje ir dainos visoje 
Nauj . Anglijoje. 

Bažnytinio choro repeticijos 
vyksta kiekvieną penktadienį 
7:30 vai. vakaro šv. Kazimiero 
mokykloje. J. M. 

Hot Springs, Ark. 
AR TURIME LIETUVIŲ 

BŪSTINĘ HOT SPRINGSE? 

Per daugelį metų Elena Char-
nes ir mudu — B. H. Martinai 
planavome ir kvietėme lietuvius, 
gyvenančius Hct Springse, susi 
jungt i į vieną lietuvišką šeimą. 
Ieškojome vadų, pasižadėdami 
paaukoti pirmiesiem metam lie
tuvių būstinei patalpą. Idėja bu
vo nauja ir nepribrendusi: pa
žangos nepadarėme. 

Prieš keletą metų Hot 
Springs lietuvių kolonija dide-
Mais šuoliais pradėjo augti. At
sirado daug naujakurių ir gabių 
vadų . įsisteigė LB skyrius. 

Atėjo laikas ištesėti pasiža
dėjimą. Parinkome iš gatvės 
pusės kambarį su atskiru įėji 
mu ir paskyrėme atit inkamus 
baldus. Apie vidurį liepos perda
vėm LB Hot Springs skyriaus 
valdybai, kviesdami panaudoti 
valdybos posėdžiams ir įruošti 
lietuvių būstinę, kur vietiniai 
ir vizituojantieji lietuviai pajus
tų lietuvišką atmosferą, .ga'ėtų 
pasikeisti mintimis, susipažinti, 
lietuvišką spaudą pasiskaityti ir 
informacijų pasirinkti. 

Susidomėjimas didelis, ypač 
iš vizituojančių pusės, nes rug-
piūčio mėn. jų čia lankėsi rekor
dinis skaičius Hot Springs isto
rijoje. Didžioji dauguma pakar
totinai barškino į uždary-

į t a s iš vidaus būstinės duris ir 
! sugrįžtamai skundėsi viešbučio 
Į rašt inėj , nes tik retam — išim
tinam svečiui jos teatsidaryda-
vo. 

LB vald. narė Elena Char-
nes rugsėjo 3 d. posėdyje parei
kalavo at idaryti būstinės duris, 
nustatyt i lankymosi valandas ir 

i leisti lietuviams pilnai iš-
j naudoti jos paskirtį. Posėdyje 
! dalyvavo tik 3 valdybos nariai. 
'P i rmininkas ir sekretorius jos 
iškeltam reikalavimui pasiprie
šino, pabrėždami, jog tai esanti 
tik skyriaus valdybos raštinė, o 
ne vieša patalpa. 

Pareiškiame ir reikalaujame 
tą patalpą atidaryti jos paskir
čiai. Laikinai 4-6 vai. kreiptis 

į į Southern HoteI apt., 333 
Ooachita. 

Bronė ir Herbert Martin 

Grand Rapids, Mich. 

PADIDĖJO LIETUVIŠKOJI 
KOLONIJA 

Prieš mėnesį j mūsų miestą 
atsikėlė pastoviam gyvenimui 
Roma ir Rimas Cesoniai ir ak-

! tyviai pradėjo reikštis lietuviš-
j kame gyvenime: lanko lietuviš
kas pamaldas su visa šeima, 

' susipažino su aktyvesniais 
bendruomenės nariais, intere
suojasi lietuvišku veikimu. Į vei 
kiančią lietuvišką mokyklą Iei-

I džia savo atžalyną, kuris ne tik-
| tai supranta, bet ir kalba Ketu-
j viškai su tėveliais namuose ir 
svetimųjų užkalbinti. Augina 

: Arūną, Algimantą ir Jolandą. 
Roma ir Rimas baigė aukš

tuosius mokslus Marylando uni
versitete, pirmoji pasirinko kal
bas — pagrindine vokiečių k., o 
antrasis — biznio administraci
ją. Būdami universitete, abu pri 
klausė lietuvių studentų sąjun
gai ir aktyviai joje reiškėsi. Ro
ma čia Gr. Rp. šeimininkauja 
ir rūpinasi savo šeimos auklėji
mu, o vėliau gal, atsiradus pa
lankesnėms sąlygoms, pradės 
savo speiialybėj dirbti ir padės 
šios kolonijos visuomenininkam 
pasenti lietuviškus dirvonus.. 

Rimas, baigęs biznio admi
nistraciją, įsijungė į šio krašto 
administracinį darbą savo spe
cialybėj — General Electric Co. 
Būdamas darbštus ir turįs gerą 
patirtį, b-vė.s buvo įvertintas, 
kilo savo pareigose ir siunčia
mas tai vienan. tai kitan sky-
riun pagyvinti finansinių bei ad
ministracinių reikalų. Jį atkėlė 
vadovo pareigoms administraci-
i Grand Rapids G. E. skyriy 
jos skyriuje. Jei b-vė tikisi iš jo 
pozityvaus darbo, tai lietuviško
ji bendruomenė tikisi, kad akty
viai įsijungs į lietuvišką gyve
nimą. 

Šias eilutes rašančiam buvo 
maloni proga pažinti Rimo tėve
lius, kurie buvo malonaus būdo. 
pasirengę visuomet padėti kiek
vienam. 

Pasiekę Dėdės Šamo žemę, rū 
inosi išmokslinti savo vaikus, 
tikėdamiesi senatvėje turėti pa
ramą ir paguodą, bet, deja, ne
galėjo, nes Aukščiausias pasi
ėmė pas save tėvą — maitintoją 
a. a. Antaną 1963 metais. Li
kusiai motinai teko įvairūs savo 
ir šeimos rūpesčiai. 

Malonu man ir daugeliui a. a 
Antano kolegų pasidžiaugti, kad 
užauginta jaunoji ka r ta lietuviš
koje dvasioje, nepamiršo savo 
tėvų žemės ir sielojasi mums 
rūpimais lietuviškais reikalais. 

DRAUGUI" 

Moshe Dayan, Izraelio gynybos mi-
nisteris, turi daug rūpesčių, nors kari
nės paliaubos ir paskelbtos. 

A. 4- A. 
JUOZUI ZUBRICKUI 

L i e t u v o j e m i r u s , 
jo sūnums JI'OZI I ir PRANUI, dukterims Lietuvoje ir 
JŲ šeimoms reiškiame užuojautą. 

VINCAS STANISLOVAITIS, 
JONAS VIZGIRDA IR ŠEIMOS 

KOL NEVĖLU. GELB2KIM 
VIENS KITĄ 

Reikalas liečia anglų kalba 
laikraštį arba biuletenį palaiky
ti ryšį su čia gimusiais lietu
viais, kurie jau nebeskaito lietu 
vių kalba leidžiamos spaudos, 
ickių yra didžioji dalis lietuvių 
kilmės amerikiečių, kurie kalba 
lietuvių kalba, mėgsta pasisaky 
ti esą lietuviai. Kai pas juos 
kreipiasi, jie dosniai paiemia 
lietuviškus reikalus. 

Xad mano balsas neliktų ty
ruose, statau du pavyzdžius. Pu
mas. Mūsų apylinkėj, kur aš gy
venu, Lietuvių fondo narių tar
pe senosios kartos vaikai užima 
antrą vietą po naujųjų ateivių. 
Tai yra čia gimę lietuviai, kurių 
širdyse dar rusena lietuviškumo 
ugnelė. 

Yra čia gimusiu tautiečių 
grupė, kuri jau labai ae-
daug pagalvoja apie lietuvių tau 
tą ir visai jau nemoka kalbėti 
lietuviškai. Bet jie lietuvių tau
tai nėra visi mirę 

Štai antras pavyzdys. Ketvir
tos kartos lietuvaitė, pamačius 
karinos moterų puiku pasirody
mą su maistu tautybių festiva

lyje, su kickvivnu ka 'bodama su 
pasididžiavimu sakė, kad esanti 
la iminga jog y ra lietuvių kil
mės i r visiems dabar tai pasisa
kysianti. Koks mažas reikalas 
pajudina užmigusią taut inę am
biciją, iš menkavert iškumo, kurį 
gavo lietuvis dėl jų tėvų ir sene
lių imigrantų paniekinimo. 

Mes nekreipėme į savo vaikus 
įdiegti tautinio išlikimo kovos 
dvasios. Pasiruoškime ilgai emi
gracijai, daugiau klaidų nebe
darykime. Gelbėkime kiekvie
nas kitą, kad išliktume savam 
tai nėra visi mirę. 

Jau subrendo laikas infor
muoti anglų kalba lietuvių kil
mės amerikiečius, ką mes daro
me, ką mes esame atsiekę i r 
koks mūsų mokslinis, kul tūr i 
nis įnašas y r a į šį kraštą.. Ta i 
rebus veltui. Atėjus reikalui grą 
žins nuošimčius su kaupu tau
tiniam, reikalui. 

Šiuo klausimu daug k a s pasi
sako i r todėl L B taryba šį rei
kalą turė tų pastatyt i pirmoje 
vietoje. 

Kenoshirtis 
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; betas baiuu, girdi, jis prieš kiek — Nebijoti ir skristi, cfeair nė-
I vieną skr.dimą turįs baimės ra drąsumas; bijoti ir neskristi 
i jausmą. Maršalas nugirdęs tuos — bailumas; tačiau bijoti ir 
įžodžius, j iems t a rė : skristi — jau didvyriškumas. 

A. + A. 
Antanas Gerčas 

G y v e n o Cbicago. Illinois. 

M i r ė rugsėjo H d.. 1970. 7:30 vai . ryto. 
G imė Lietuvoje. Kilo iš T a u r a g ė s apskrities. Pagramančiu 

miesto. 
Amerikoje išgyveno 60 m 
Pasi l iko dideliame nuliūdime brolienė Helen Gerchas su šei

ma, gyv. "viason Ci ty . Iowa, brolienė Ona Gerčas su šeima, mi
rusio brol io Jono šeima, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas A n t a n o M. Phillips koplyčioje. 3307 S 
Lituarv.ca Ave . 

La ido tuvės Įvyks ketv.. rūgs. 17 d iš koplyčios 8:30 vai. ry
to b u ; a t lydėtas i Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje jvyks 
gedulingos pair.aldos už velionies sielą. P o pamaldų bus nuly
dėtas į Lietuvių Taut ines kapines. 

Nuoširdžia i kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
d;.Iyvauti šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę : G I M I N Ė S . 

Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips. Tel . 927 3401 

BAIME IK DRĄSA 

Pasaulinio karo metu prancū
zų marša las vienam lakūnui lei-
t inantui už t inkamai atliktą už
davinį įteikė pasižymėjimo žen
klą. Lei tenantas draugų apkal-

r ^ 
Ką tik išėjo iš spaudos 

:<3s 

\ 

BALIO SRUOGOS "RADVILA PERKŪNAS" 
(Antroji laida) 

Muzikalinė drama, vaizduojanti Radvilų ir Katkų 
(Chodkevičių) santykius ir tarpusavio kovas 17 a. pradžio

je. Dėl patriotinio ir aiškiai antirusiško turinio netilpęs 
Balio Sruogos raštuose, išleistuose Lietuvoje. Išleido Terra , 
tiražas — 500 egz.. 1970 m. Kaina — 4.00 dol. 

Užsakymus siųskite: 

, , D R A U G A S " 
4545 West 63rd Si., Chicago, Illinois 60629 

• 

A . A . 

MARTHA MARTSN 
Gyveno Mayvvood, Illinois. 
Mirė rūgs. l t d.. 1970. sulaukus &6 m. amžiaus. 
Gimf- Lietuvoje, Kražiuose. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Selma. žentas \Valter 

Kemting. sūnus Anthony C . mart i I rene. sūnus Jose{)h A.. J r . 
marti Ixwetta. dnkte Mary, Žentas Stanley Janis , 2 anūka i . 5 p ro-
anūkai, ir kiti aimines, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašai >o«as Senne kopi., 201 Lake St.. Maywood. 111. 
uMeft r res hvks ketv.. rugsėjo 17 <L iš koplyčios 9::iO vai. 

ryto bus atlydėta i Saer<-d Heart parapijos bažnyeia.' Melrose P a r k . 
III., kurioje įvyk- gedulingos pamaldos už veliones siela. Po pa
maldi; bus nuly,!,ta i Lietuviu šv. Kazimiero kapines . 

Nuoširdžiai kviečiame visos: gimines, d raugus ir pažįs tamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

-Nuliūdę: Dl KTERYS, SCNCS, MARČIOS, ŽENTAI, AVCKVI 
IR PROANCKAI. 

Laidotuvin direktorius Senne. TeL 343-8014. 

A. f A. 
JUOZAS Z U B R I C K A S 

po trumpos ligos mirė Lietuvoje, 1970 m. rugp. 26 dieną, 
sulaukęs 83 m. amžiaus. 

Buvo kilęs iš Šakių apskr., Pliorišių kaimo. 

Dideliame nuliūdime paliko seserys : Ona ir Antani
na su šeimomis, dukros Ona, Agota ir Petrė su šeimomis 
Lietuvoje; sūnūs: Pranas su šeima Australijoje ir Juo
zas su šeima Amerikoje. 

Nuliūdę: dukros, sūnūs ir jq šeimos. 

*•.-.• 

D E I K I S 
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 

T r y s M o d e r n i š k o s K o p l y č i o s 
433ū South Cafifornla Avenue 

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 
4305-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas—YArds 7-1741-2 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— T Ė V A S IR S Ū N U S — 
T R Y S M O D E R N I O S KOPLYČIOS: 

2S33 Wesf 7lst St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
i 4 ! 0 S, SOtts A ve,, Cicero TOwnhal! 3-2108-09 

A I K Š T E A U T O M O B I L I A M S STATYTI 

,'h-

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. N E L S 0 N 

S a v i n i n k o 

SAINT CASIMIR 
M O N U M E N T CO. 
3914 West l l l t h Street 

V i e n a s blokas nno kap ln in 
D I D Ž I A U S I A S P A M I N K L Ų PLANŲ 
P A S I R I N K I M A S VISAME M I E S T E 

Telef. — CEdarcrest 3-6335 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies1 ir automo
bilio paa 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3208% West 95th Stmet 

Chicago, i:: nois 
TeL GA 4-.sn.V1 Ir GR 6-4339 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

G e L 
Vestuvi-ras, bankotams. laidotuvėms 

Ir kitokioms Įirosroms 
G U 2 A l : S K Ų 

Beverly H i l b GėHnyčia 
2443 \V. «3rd Street, Chicago, Illinois 

TEL. PR 8-0833 — PR 8-OS34 

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWK3Z) 

2424 W. 69th Street Tel. REpnbtic 7-121S 
2814 W. 23rd Plac» TeL Vlrgtel* 7-6672 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CaUfonria Ave. Tel. LAfayette S-3572 

ANTANAS M. PHILLIPS 
SS07 SOL Litaaalca Ava. TeL YArde 7-S401 

, POVILAS J. RIDIKAS 
3334 S. Halsted Street TeL YArds 7-1911 

JUROS F. RUDMIN 
MIS S. Lttnanii* Ave. TeL YA 7-1138-1139 

VASATTIS - BUTKUS 
1446 S. 50th Ave^ Cicero, DL, TeL OL 2-1993 

file:///Valter
http://4-.sn.V1
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PAREIGŲ PASKYRIMAI 
TĖVAMS MARIJONAMS 

IŠARTI IR TOLI 
J A VALSTYBĖSE 

— BATUNo lietuvių sekcijos 
. | vadovybę šiuo metu sudaro: 

sekcijos pirmininkas — prel. 
Jonas Balkūnas, vicepirrninin-

X Prof. dr. Alf. Šešplaukis, 
Not re Dame universiteto siųs-

Kun. Stasys Saplis, MIC, iki 
šiol buvęs Šv. Jurgio par. kle
bonas ir vyresnysis Niagara , 
rv>n TVT v " - u įkas organizacimams reikalams 
Falls, N. Y„ sią savaitę perimai ^„„£.4. *,,-, Z. 1 •;„ J _ , .„„ 
klebono pareigas Šv. Petro pa
rapijoje, Kenoshoje, Wis. 

— Kęstutis Miklas (jis drauge 
yra ir viso UBA-BATUN vyk
domasis pirmininkas), vicepir
mininkas finansiniams reika-Kun. Jonas Savukynas, MIC, 

tas , šią vasarą rinko mokslinę buvęs Kenoshos Šv. Petro par. I lams — Aleksandras Vakselis, 
medžiagą Europoje. Porą mene- klebonas, jo paties prašymu sekretorius — Vytautas Jurgė-
sių praleidęs Jogailos univ. bib- ^ėl sveikatos iš tų pareigų a t - ' la, valdybos nariai specialiems 
liotekoje Krokuvoje, Upsalos leistas ir sveikatos taisymui pa- projektams — Nastutė Umbra-
univ. archyvuose Švedijoje, ; sk i r tas į Aušros Vartų par. zaitė (UBA-BATUN vicepirmi-

Wih> ZVAIG 2D UTĖ 
fclBHtf^jL'* <** a įsteigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos skyriaus 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos skyriaus 
Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siusti: 7045 So. Claremont Avenue, Chicago, Ūlinois 60688 

Marburgo, Vak. Berlyno bei Chieagoje. 
Muencheno valstybinėse bibiio-į K u n Benjaminas Uždavinys, 
tekose, šiomis dienomis grižo iš M I C p a s k i r t a s g v . J u r ^ Q a r 
keliones. Profesorius užtiko la- k l e b o n u N i a F a l l g į y 
bai vertingos lituanistinės me- ' 
džiagos ir parsivežė jos fotoko 

ninkė), Helen Kulber (UBA-

MOKYKLOJE 
Lietuviškos mokyklos penk- sada t ik a š ir a š ! 

tame skyriuje mokiniai nekan-1 Visi kurį laiką ginčijasi. Pa-
BATUN direktorė specialiems; triai laukia ilgosios pertraukos, galiau Algis nusprendžia ginčą 
projektams) ir Elena Miklienė, > Mokytoja: — Dabar mes iš- bai-»ti. 

x Chicagos Aukšt. lit. mo
kykloje, veikiančioje Jaunimo 
centre, mokslo metai pradeda
mi rugsėjo 19 d. 9 vai. ryto 
bus pamaldos, o paskui sutrum 
pintos pamokos. Mokiniai bus 
paleisti apie 12 vai. Tą dieną 9 
vai. ryto dar bus priimami nau
ji mokiniai. 

ir t a s pareigas jau yra perė
męs. 

Chicagos žinios 
MIŠIOS TEISININKAMS 

valdybos narys informacijai an- moksime ką nors naujo. 
glų kalba — Peter C. Vytenus, Mes išmoksime apie.. 
valdybos nariai organizaciniams 
reikalams ir BATUNui narių 
verbavimui — Dalia Bulgarytė 
ir Benediktas Budrevičius. Lie
tuvių sekcijos posėdžiai kiekvie 
ną savaitę, šiuo metu sekcija 
labai daug dirba pasiruošimui 
protesto demonstracijai prie 
Jungtinių Tautų spalio 18. 

— Dr. Marija ir Aleksandras 

rintieji, kad jų vaikai mokytų
si šioje mokykloje, gali juos už
registruoti tel. CL 4-6964. 

X Aleksas Budrys, Lietuvos 
vyčių salės reikalų vedėjas, sun 
kiai susižeidęs gydosi Šv. Ber
nardo ligoninėje, 6337 So. Har-
ward St. Ligonį galima lankyti 
2-7 vai. vak. 

X Akademinio skautu sąjū
džio Chicagos skyrius šį savait
galį, rugsėjo 19—30 dienomis 
organizuoja baidarėmis (canoe) 
išvyką į Wisconsin River. Da
lyvius registruoja (ligi LX. 17) 
Vitalija Ruibytė, telefonas 
778-7491. 

X Balfo Chicagos apskrities 
darbuotojai rūpinasi, kad jų 
skyriuose užsirašę aukų rinkė
jai rudens vajaus metu. būtų 
pakviesti svečiais į Balfo vajaus 
iškilmingą atidarymą, kuris į-
vyks rugsėjo 27 d., sekmadie
nį. 

X Lietuvių kalbos gramati
k a i r sintaksė, paruošta dr. Alf. 
Šešplaukio pagal Švietimo tary
bos nurodymus, pri taikyta šių 
dienų mokykloms, gaunama pas 
platintojus ir "Draugo" admi
nistracijoje. 

X L. Tamašauskienė. Chica 
go, D., uoli mūsų dienraščio 
skaitytoja, jau daugelį metų j 
prenumeruojanti, buvo atvytai 
ai į mūsų raštinę, šiltais žo
džiais įvertino "Draugo" pastar 
gas ir paliko 5 dol. auką spau
dai paremti. Esame labai dėkin
gi-

X Juozas Laurinaitis, 335Č 
So. Union A ve., grįžęs iš 
Commundty ligoninės po opera 
cijos. Gydėsi 3 savaites. Daba' 
pamažu sveiksta savo namuo-

X Marąuette Parko narni: 
savininkę gegužinė pavyko ge
rai . Dalyvavo daugybė svečiu 
bei valdžios pareigūnų. 

X Albinas Kurkulis. investa
vimo patarėjas, skaitys pa
skaitą rugsėjo 18 d., penktad.. 
7:30 v. v., Vyčių salėje. Tema: 
Investavimo galimumai dabar
tinėje akcijų rinkoje. Paskaitą 
ruošia Katalikų Susivienijimo 
Apskr. valdyba. Visuomenė 
kviečiama atsilankyti. (pr.) 

X Cicero apylinkė* 1.15 val
d y t e ruošia nuotaikingą rudens 
balių spalio 3 d., 7:30 v. v., šv. 
Antano parap. salėje. 15 St.. ir 
49 Court. Įdomi programa. 
Gros Neo-Lituanų orkestras. 
Stalus rezervuoti tel. 656-2896 
a rba 652-9297. 

Rugsėjo 20 d., 9:45 vai. ryto, 
šv. Vardo katedroje kardinolas 
John Cody atnašaus mišias Chi
cagos teisėjų, advokatų ir kitų į Žemaičiai drauge su Ona ir Jo-
teismo tarnautojų intencija. Tai i nu Zubavičiais rugsėjo 12 d. iš-

X šv. Jurgio par. lituanisti- bus 36-tcsios tradicinės mišios vyko aplankyti Azijos ir Aus-
nė mokykla Bridgeporte rugsė- ' šv. Tomo More, teismų globėjo \ tralazijos kraštų: Fiji salas, N . 
jo 15 d. pradėjo savo mokslo garbei. Tradicija Chieagoje p ra Zelandiją, Australiją, Tasmani-
metus. Mokyt. M. Šulaitienė ir dėta prieš 36 metus, šio šven-1 ją. Malajus, Thailandą, Hong 
šiais metais maloniai sutiko bū- tojo kanonizacijos dienoje ir tę- Kongą ir Havajus. Camberroje, 
ti mokyklos vedėja. Tėvai, no- s iama kasmet. Australijoje rugsėjo 19-24 d. d. 

įvyks Azijos ir Australazijos 
anesteologijos specialistų kon
gresas. Ta proga dr. Marija Že 
maitienė žada jame dalyvauti. 
Ekskursantai pramato sugrįžti 
į Leonia, N. J. spalio mėn. įpu
sėjus. 

0KUP. LIETUVOJE 
— Kun. Juozapas Čepėnas ši 

rudenį ruošiasi paminėti savo 
90 metų amžiaus ir 60 metų 
kunigystės sukaktį. Jis yra gi
męs 1880. X. 31 Daugailių vals
čiuje. Tai seniausias ąmžiuihi 
ir kunigystės stažu Lietuvos 
kunigas. Gyvena Pasvalyje. Ne
žiūrint senyvo amžiaus, jaučia
si neblogai. 

— K. Donelaičio "Metai" j au 
išversti į vengrų kalbą ir ne
trukus bus išleisti Vengrijoje. 

— Stepas Jukna, žinomas 
dramos aktorius, minėjo savo 
60 m. amžiaus sukaktį. Pirmuo
sius aktoriaus žingsnius pradė
jo 1928 m. Valstybės t ea t r e 
Kaune. 

Skambutis: — D r r r r r r r r r — 
Vaikai: — Per t rauka! . . Per

trauka!.. 
Mokytoja (nusiminus)—Per

t rauka? 
Mergaitės: — Mokytoja, jūs 

esate juokinga. 
Visi vaikai skubėdami galva-

trūkščiais išbėga iš klasės. Kie
me susirenka į būrelį. 

Sabina: — Aš tur iu sviedinį! 
Zaiskime kvadratą! 

Audrius: — Ne! Mes kvadra
tą visada žaidžiame! J au nusi
bodo! 

Algis: — Tegul Martynas pa
silieka berniukų pusėje. Aš ei
siu pas mergaites. 

Mar tynas (nušvitęs) : — La
bai, ačiū! 

Algis (nuolaidžiai): — Pra 
šau! 

Prasideda linksmas žaidimas, 
bet Algiui nelabai sekasi. 

Danutė (mušdama sviedinį): 
— Algis blogai žaidžia. Tegul 
j is eina pas berniukus. Arūnas 
geriau žaidžia, tegul jis ateina 
pas m u s ! ! ! 

I r vėl kyla ginčas. Staiga su
skamba skambutis. Žaidimas 
nebaigtas, todėl visi nepaten-

Audrius: — Zaiskime tinkli- įfcįnti labai lėtai eina į klasę. 
nį! Žiūrėkite, jie ištiesė naują 
tinklą! 

Raimundas: — Zaiskime tin
klinį! Berniukai bus kairėje, o 
mergaitės dešinėje pusėje! 

Gilė: — Palaukite! Mes esa
me tik keturios mergaitės, o 
jūsų net šeši! 

Rasa: — Mes savo komandon 
priimsime Martyną! 

Martynas: — Kodėl a š? ! Vi-

kai.to 
Ateitininiku suruošto ĮJ

OS vakaro metu Chieagoje. 

UŽDRAUDŽIA KLIJUS 

Iliinois sveikatos departamen
to direktorius Dr. Franklin D. 
YodeI praneša, kad Illinois vals
tybėje bus uždrausta pardavi- spėja būsimus naminio vyno 
nėti klijus be garstyčių aliejaus I gamintojus, kad vienai šeimai 
ar kitų priemaišų, darančių kli- ? leidžiama, pasigaminti tik iki 
ją uos tymą nemaloniu. Klijų 2 0 0 galionų vyno, už kurį nerei-
uostymo paprotys vis labiau k i a mokėti taksų. Net ir tokį 
olinta mokyklinio amžiaus v a i - į k ^ i vy110 gaminti tegalima 
rą ir jaunuolių tarpe. i pirma pranešus atitinkamoms 

\ P V O G Ė S E M W ! į s t a i ^ o m s - P l a t e s n ė s informaci-
A F \ O b E SENUTĘ ( j o g į^^įggį^ 

Nežinomi vagys išnešė visas į 353-3792. 
\ n n o s Todrick santaupas! 
— 20,000 dol. 78 metų senutė 
>uvo taip sujaudinta, kad bijo-

Ilgai t r u n k a kol visi susėda ir 
apsiramina. 

Mokytoja: — Dabar mes iš
moksime apie... 

Skambut is : — Drrrrr r r . . . — 
Vaikai : (nušvitusiais veidais 

pakyla iš vietų) . 
— Tautiniai šokiai!!! 

Gilė Liubinskaitė, V skyr., 
Dar iaus - Girėno lit. m-la 

ną mes ėjome aštuonias ir pusę 
mylių į tokį baseiną, visi pavar
gome. Truko 2 valandas. Sto
vykloje buvo gražūs miškai. 
Tuose miškuose augo beržai, 
ąžuolai, klevai ir kiti medžiai. 

Stovykla buvo kalnuose. Sto
vyklos pabaigoje pasiilgau na
mų, tėvų, ir draugų. 

Vytenis Bakanas 

MANO VASAROS 
ATOSTOGOS 

1970 m. birželio mėn. 6 die
na man buvo svarbi. Tą dieną 
pabaigiau aštuonis skyrius Vin
co Krėvės lituanistinėje mokyk
loje ir už savaitės laiko pra
dėjau vasaros atostogas. 

Pirmiausia važiavom į New 
Yorką. Ten praleidome gerą 
pusvalandį beieškodami vietos 
automobiliui pas ta ty t i . New 
Yorke nuėjom į Radio City, ten 
matėm scenos programą, ir fil
mą. Paskui nuėjome į katedrą, 
apžiūrėjom jos vidų. Dar kiek su savo tėveliais, 
pasivaikščioję, grįžome atgal į — Gerai, vaikuti, aš tau duo-
namus. i du 2 dolerius. O kur y ra tavo 

Už kelių savaičių važiavome tėveliai? 

KONKURSO LAIMĖTOJA 

Viktutė Jogaitė vieną savaitę 
praleido Mokytojų studijų sa
vaitėje. Dainavoje. Ji dirbo raš
tinėje ir dalyvavo programose. 
Grįžus namo rado pranešimą, 
kad laimėjo pirmą vietą muzi
kos konkurse. Ji pasirinko te
mą apie kankles ir nusiuntė 
kanklių piešinėlį. 1970. VJU. 3 
vietinis laikraštis "Akron 
Beacon Journal" įsidėjo jos 
straipsnelį tokiu pavadinimu 
"She'd likę to play kankles!" ir 
kanklių piešinį. Šiame rašinė
lyje Viktutė aprašo kankles, 
kaip lietuvių muzikos instru
mentą. Ji pabrėžė, kad mėgsta 
kankles, nes yra lietuvaitė. 

Tėvynės Žvaigždutė sveikina 
Viktutę — savo bendradarbę ir 
nuoširdžią lietuvaitę, kaip kon
kurso laimėtoją bei garsinančią 
lietuvių kultūrą kitataučių tar
pe. Redaktorius. 

LIETUVA 

Mano tėvynė yra Lietuva, 
Mano mamytė sakė, kad Lietu
voje yra labai gražu, jos sosti
nė y r a Vilnius, o didžiausia upė 
Nemunas. Vytautas Didysis bu
vo Lietuvos kunigaikštis ir jo 
Mikais Lietuva buvo didžiausia 
valstybė Europoje. Aš labai no
rėčiau pamatyti savo tėvynę. 

Paulius Jautokas 
Marąuette Parko Lit. mok. 

IV sk. mokinys 

Pereitą vasarą aš važiavau j 
Kanadą pas savo dėdę. Mes va
žiavome vienuolika valandv 
New Yorko greitkeliu ir dvi va
landas Kanadoje. Kai atvažia 
vome pas dėdę, buvo pusė de 
vynių. Kitas dienas mano dėdė 
vedžiojo mus po Torontą. Ter 

, .„. . , , , . visa mūsų šeima turėjo eiti pa' 
dolerius, kad galėčiau susitikti , . , . , M « 1 ~. ^- • 

' . &. akių daktarą. Sekmadienį nu-

PRAŠYMAS 

— Ponas , paaukokite man 2 

AUTOMATIŠKOS DURYS 

; važiavome pas žmones, 
turi automatiškas duris. 

kurie 

o pranešt i policijai ir tik po 
kelių dienų ryžosi tai padaryti. 

SVARBI VYNO 
GAMINTOJAMS 

Ar tė jan t vynuogių sezonui. 
In ternal Revenue Service per-

SUDEGĖ ŠIMTMETINIS 
PASTATAS 

Sekmadienį sudegė, ant Chi
cagos upės kranto esantis, gele
žinkelio bendrovių sandėlis. Tai 
buvo vienas iš nedaugelio pasta
tų išlikęs nepaliestas didžiojo 
Chicagos gaisro 1871 m. Sandė
lis jau buvo nevartojamas ir 
pradėtas griauti. 

> 

' Rugpjūčio 16 d. Philactelphia, Pa.. LB apyl. suruošė Lietuvių diena, kurios 
; nr tu buvo priimta rezoliucija ir pasiųsta prez. \*ixonui. Rezoliucijoj pasmer-
Į kia;na Sov. Sąjunga, užgrobusi Baltijos tautas. Šventės metu kalbėjo Pennsyl-

vanijos 2'ib. pavaduotojas Raymond Broderick. Nuotraukoje Anne Marie 
j VV'aliash. tautybių gražuole 1970 m.. Lietuvių dienos pirm. kun. S. J. Lukšys, 

< P r J j 2ub psv. K. I Broiierick ir JO žmona ponia Marjorie. 

į Neringos stovyklą Vermonte. 
Nežinau kodėl, bet kai važiuo
ju arba grįžtu iš stovyklos, tai 
lyja. Na, ir šį sykį pasitaikė, 
kad lijo. Neringos stovykla gi-

skambinant! mė šią vasarą. Dar buvo nema
žai neužbaigtų namelių. Sto
vykla buvo labai įspūdinga ir 
pilna linksmumo. Laikas sto
vykloje, kaip ir visos atostogos, 
prabėgo nepaprastai greitai. 
Atėjo laikas skirs tyt is į namus. 
Buvo gaila dvi savaites praleis
tas stovykloje, ta ip greit palik
ti. Bet buvo laikas grįžti namo. 

Grįžus iš stovyklos, kelis kar 
tus buvau nuvažiavusi į pajūrį 
su tėveliais. Dabar skaičiuoju 
mielas vasaros dienas, kurių 
nedaug liko iki rudens. 

Aušra Kananavičiūtė 

KAIP MAN PATIKO AT-KŲ 
STO\TKLA NERINGOJE 

Man patiko lietuvių ateitinin
kų stovykla. Ten sutikau savo 
senus draugus ir susipažinau 
su naujais. 

Dienos buvo gana karštos, o 
naktys šaltos. 

Kiekvieną dieną buvo beveik 
ta pati dienotvarkė: atsikėli
mas, mankšta, vėliavų pakėli
mas, pusryčiai, tvarkymasis, 
paskaita, sportas, pietūs, lais
valaikis, maudymasis, pavaka
riai, dainavimas, vėliavų nulei
dimas, naktinė programa, nak
tipiečiai ir ty la . Bet vieną die-

— Čia pat, kino teat re . 
Jonas Matulaitis, 

Maironio W sk. Brooklyne. 

Piešė Daiva Balza cmti* 

Cažin ar dar suspės išperėti vaikelius? 
'iešė Margarita Kulytė, Marą. Parko 
it. mok. mokinė. 

LIETUVA 

Toli, už jūrių, marių, 
Kur Nemunėlis teka , 
Ten gražioji šalis mylima, 
O jos vardas — Lietuva. 

Ten paukšteliai gražiai čiulba, 
Vaikai skraido po laukus, 
O močiutė prie staklelių 
Audžia margas juosteles. 

R. Neverauskaitė , 
ALB Detroito apylinkės lit. 

m-los VI sk. mok. 

MCSŲ ŠUO 

Mūsų šunies v a r d a s yra Vin
gis. Jis y ra labai ėd rus ir mei
lus. Mes visi jį mylime, ne3 j is 
rytą prižadina visus iš miego. 
Vingis y ra medžioklinis šuo. 
Kai mes jį išleidžiame į lauką, 
tai jis vaiko voverai tes ir pau
kščiukus. Vingis, pal iktas vie
nas namie, sudrasko užuolai-
las ir daug kitokių nuostolių 
padaro. Už tokius darbelius j is 
yra baramas ir g au n a į kailį. 
D būti ba ramas ir mušamas j is 
įemėgsta. Ypat ingai jis ne
mėgsta likti namie vienas. J i s 
Ta sveikas ir puikiai auga. 

K. Janku tė , 5 sk. 
ALB Detroito Apylinkės 

lit. m-la 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS 

Dvi dienas prieš Velykas mes 
gavome laišką iš Lietuvos. Tas 
laiškas buvo iš mano tetos. Te
ta dabar gyvena Tauragėje. J i 
rašo, kad šis mies tas labai pa
sikeitė nuo to laiko, kada ma
no mamytė išvažiavo iš Lietu
vos. Tauragėje y r a daug naujų 
pastatų, kinų, mokyklų ir k rau 
tuvių. Kaime, ku r mano tetos 
mamytė gyvena, j au y ra elektra 
įvesta. Teta dar rašo , kad žie
ma buvo labai šal ta , kad turė
jo daug sniego. J i norėtų atva
žiuoti mus aplankyt i . Aš taip 
pat noriu ją pamaty t i , nes tu
riu labai daug klausimų apie 
Lietuvą. 

Irena Kaspara i ty tė , V kl. 
K. Donelaičio lit. m-la 

LIETUVIU TAUTOSAKA 

— Obuoliai nuo alksnių (al-
der) nekrinta. 

— Alksniu gimęs, ąžuolu ne
būsi. 

— Zarasų k raš to gyventojai 
gaidžio giedojimą ta ip pamėg-
džiaja: "Tėtė Rygoj , mama 
Mintaujoj". Ryga ir Mintauja 
yra Latvijos miestai. 

— Pas Daratą suko ratą. 
— Kas ilgai prausias , žemai

čiai tiems sakydavo: "Perdaug 
būsi balta — gali va rna nuneš
t i" . 
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