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Trumpai iš visur 
— JAV-ių kariniai lėktuvai 

vaka r kelis ka r tu s bombardavo 
karinius įrengimus Šiaurės Viet
name, apie 70 mylių nuo Hanoi. 

— Kai kurie britų politikai 
vakar smarkiai kritikavo Bri | 
tanijos premjerą Wilsoną, kam 
jis pasiuntė savo ministerj Da-
vies į Hanoi, Šiaurės Vietna- j 
mo sostinę, bandydamas būdų : 

išspręsti Vietnamo krizei. 

— Tarptautinis jaunimo fes
tivalis, turėjęs įvykti Alžire šią 
vasarą, at idedamas metams, ka
dangi Alžirijoje dar vis tebėra 
politinė įtampa dėl nuvertimo 
prezidento Ben Bellos. 

— JAV-ių gynybos departa
mentas vakar pranešė, kad jis 
dabar nešauks atsarginių karių 
karinėn tarnybon ryšium ' su 
ka ru Vietname. 

George Reedy (kairėje). Baltųjų 
Rūmų spaudos sekretorius, pasi
traukė iš šių pareigų neribotam 
laikui dėl negalavimo. Jo vietoje 
paskirtas Bill Don Moyers (dešinėj) 

JAV-ių prezidento Johnsono proklamacija, 
skelbianti Pavergtųjų Tautų savaitę 

VVASHINGTON, D.C. — J u n g 
tinių Amerikos Valstybių prezi
dentas Lyndon B. Johnson pa
skelbė Pavergtųjų Tautų sa
vaitę. 

Dienraščio Draugo skaityto
jams pateikiame prezidento 
Johnsono proklamaciją, skel
biančią Pavergtųjų Tautų sa
vaitę 1965 metais: 

KADANGI bendroji 1959 m. 
liepos 17 d. priimtoji rezoliuci
j a (73 Sta t . 212) įpareigoja ir 
ragina Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidentą, kad j is 
kasmet išleistų proklamaciją, 

Amerikos karinės jėgos Vietname 
HANOI. — Šiaurės Vietna

mo komunistinio režimo spau
dos agentūra vaka r pranešė, 
kad Sovietų Rusija Maskvoje 
pasirašė su šiaurės vietnamie
čiais sutartį, žadančią suteikti 
j iems karinę pagalbą. Tik Ha
noi nepasakė, kokią sovietai 
duos Šiaurės Vietnamui karinę 
pagalbą. 

Raudonoji Kinija jau kuris 
laikas giriasi, j o g ji pasiruošu
si siųsti savo kar ius į Šiaurės 
Vietnamą pagelbėti kovoti prieš 
Pietų Vietnamo vyriausybę. Bet 
dar nežinia, kada Pekinas pa
siųs savo vyrus į Šiaurės Viet
namą. 

Jungtinės Amerikos Valsty
bes jau išlaipina Pietų Vietna
me 4,000 savo karių pėstininkų. 
Amerika liepos 8 d. Pietų Viet
name turėjo 67,000 karių, o da
bar turės 71,000, o rudenį ten 
bus apie 100,000 karių. 

— Valstybės sekretorius De- j 
an Rusk sekmadienį perspėjo, j 
kad komunistai negalės naudo-j 

I tis prieglobsčiu Šiaurės Vietna-
I me, kaip buvo Korėjos metu, 
pagelbėdami Vietkongo partiza-

: nams Pietų Viename kovoti 
; prieš vyriausybės kariuomenę. 
Rusk davė suprasti, jei raudo-

; noji Kinija įsikištų į Pietų Viet-
; namą, Jungtinės Amerikos Vals I 
i tybės turėtų laisvas rankas pul-; 
ti raudonosios Kinijos teritori- Į 

Iš Latvijos į Sibire 
RYGA, pavergta Latvija. —Į 

; Rygos radijas šių metų balan-1 
džio 26 d. pranešė: "Iš mūsų 

; respublikos statybos darbams 
Sibire ir Tolimuose Rytuose 

["išvyko" 200 asmenų" (E.) 
_ Prezidentas Johnsonas 

; šiandien turės spaudos konfe-
: renciją. 

skelbiančią trečiąją liepos sa
vaitę "Pavergtų Tautų savai- į 
te!', kol laisvė ir nepriklauso
mybė bus grąžinta visoms pa
saulyje pavergtoms tautoms; i r 

KADANGI visa žmonija 
trokšta laisvės ir teisybės; ir 

KADANGI daugelyje pasau
lio vietų pagrindinės teisės yra 
nepakenčiamai susiaurintos bei 
neįgyvendintos; ir 

KADANGI Jungtinės Ameri
kos Valstybių vyriausybėje ir 
žmonėse reiškiasi pagrindinis į 
siekis ir intencija pripažinti i r 
ugdyti konstruktyvius veiks- j 
nius. remiančius tautinės nepri-; 
klausomybės ir žmoniškos lais- į 
vės augimą ir plėtojimąsi: 

TODĖL, DABAR, AŠ, LYN
DON B. JOHNSON, Jungtinių 
Amerikos Valstybių preziden
tas, šiuo skiriu savaitę, prasi
dedančią 1965 m. liepos 18 d., 
Pavergtų Tautų savaite. 

Kviečiu Jungtinių Amerikos 
Valstybių gyventojus švęsti šią 
savaitę atitinkamomis apeigo
mis ir minėjimais ir raginu 
juos atnaujintu pasišventimu 
prisidėti' prie visų žmonių tei

singų tautinės nepriklausomy
bės ir žmoniškos laisvės troški
mų. 

TAI LIUDIJANT, aš čia pri
dedu savo ranką ir įsakau už
antspauduoti Jungtinių Ameri
kos Valstybių antspaudu. 

Paskelbta VVashingtono mies
te šiv antrą liepos dieną mūsų 
Viešpaties tūkstantis devyni 
šimtai šešiasdešimt penktais ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
nepriklausomybės šimtas aštuo-
nesdešimt devintais metais. 

LYNDON B. JOHNSON 
Chicagoje Pavergtųjų Tautų 

savaitė bus minima liepos 17 d. 
1 vai. po pietų paradu, kuris 
bus pradėtas Wacker Drive,J 

į Sovietų 
kova 

vyks Sta te gatve ir sustos prie 
Buchinghamo fontano. 

Visi kviečiami dalyvauti šio
je demontracijoje už tautų lais
vę ir nepriklausomybę, ypač 
siekiant Pabalti jo kraštų išlais
vinimo iš sovietinės okupacijos. 

Prez . L. Johnson 

— Vatikanas ir liuteronų fe
deracija sudarė ryšių grupę 
bendradarbiavimui aiškintis. 

— Jungtinėse Amerikos Vals 
tybėse didėjantis aliarmas dėl 
piliečių nesaugumo gatvėse bei 
namuose. 

— Jungtinių Amerikos Vals
tybių prekybos misijos siunčia
mos į Sovietų Rusiją ir ki tus 
komunistų valdomus kraštus. 

Harokl Davies, Britanijos darbo 
partijos kairiojo sparno narys, nu
vyko į Hanoi, Šiaurės Vietnamo 
sostinę. Jį ten nusiuntė britų prem
jeras Wilsonas taikos reikalams. 
Davies nori įtikinti šiaurės Viet
namo komunistinj režimą, kad j i s 
priimtų britų bendruomenės CCom-
menwa!tho) taikos komisiją, kur i 
nori komunistam pagelbėti iš
spręsti Vietnamo krizę. 

Paleista raketa 
PARYŽIUS. — Prancūzijos 

specialistai šiom dienor iš ban
dymų centro Saharo je* sėkmin
gai paleido pirmąją dviejų pa
kopų raketą "Safyrą". 

"Safyro" raketa yra dvi pir-
I mosios pakopos būsimajai Pran 
cūzijos "Diamano*' raketai, ku-

! ria Prancūzija ketina 1965 me-
j tų pabaigoje arba 1966 metų 
pradžioje paleisti savo pirmąjį 
dirbtinį žemės palydovą. 

Rusijoj vykstanti 
dė! ginklavimosi 

Svarbų žodį turi aukšti kariai 
MASKVA. — Diplomatiniai 

sluoksniai turi žinių, kad Sovie
tų Rusijos pirmininkas Kosy
ginas ir komunistų partijos va
dovas Brežnevas tarp savęs ne
sutinką, kaip turi būti toliau 
vykdomas sovietinės Rusijos 
ginklavimasis. 

Premjeras Kosyginas, remia-

Maskva bando į Afrikos ir Azijos tautų 
veidą įbrėžti komunistinius bruožus 

MASKVA. — J a u spėjęs vi
same pasaulyje pagarsėti spal
votųjų studentų protestais ir 
kitokiais nepasitenkinimo pa
reiškimais Lumumbos vardo va
dinamos tautų draugystės uni
versitetas Maskvoje šiemet iš
leido pirmąją 228 jaunuolių lai
dą. Ta proga birželio 29 d. 
Kremliaus suvažiavimų rūmuo
se buvo surengtos didelės iškil
mės. 

Kokią reikšmę sovietai teikia 
šiam universitetui, matyti iš 
fakto, kad į pirmosios laidos 
iškilmes atsilankė netgi Sovie
tų Rusijos ministeris pirminin
kas Kosyginas. J i s savo kalbo
je išryškino Maskvos pastangų 
įsibrauti į spalvotuosius žemy
nus apimtį. Nurodė, kad Lu
mumbos vardo universitete mo
kosi per 20 tūkstančių jaunuo
lių. Sovietų Rusijai padedant, 
pasta tyta a r s ta toma apie 90 

KALENDORIUS 

Liepos 13 d.: šv. Anakletas, 
šv. Austina. šv. Margari ta. Kin-
dis. 

Liepos 14 d.: šv. Bonaventū
ra, Vidutis. 

ORAS 

Oro biuras praneša : Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apsiniaukę, galima perkūnija 
su lietumi. 

Saulė teka 5:27^ leidžias 8:25. 

Lumumbos vardo universitetas Maskvoje išleido pirmąją laidą 
! mokymo įstaigų ir centrų Bur-
moje, Indijoje. Etiopijoje, Kam-
bodijoje. Indonezijoje, Malyje, 
Alžirijoje. Kenijoje, Jungtinėje 
Arabų Respublikoje, Afganista-

j ne, Tunisyje ir kituose kraš-
' tuose. Tai vis neseniai atbudu-
j šios ir savo tikrąjį veidą dar 
Į tebeformuojančios tautos. O 
i Maskva į tą veidą stengiasi jau 
; įbrėžti komunistinius bruožus. 
į Kosygino kalba parodė, kad ko-
j va tarp laisvės ir komunistinės 
\ • • • > • « » » » • • » » » • • « » « • • > • » > « 

T £ V l JĖZUITŲ 
VYRIAUSYBĖ 

Jau buvo rašyta, kad kun. 
Pedro Arrupe buvo išrinktas 
visam gyvenimui nauju tėvų 
jėzuitų ordino generolu. Jo pa-

I tarėjais išrinkti: Fordhamo v 
niversiteto prezidentas kun. Vin 

j cent O'Keefe iš Amerikos, kun. 
j John Svvain iš Kanados, ėjęs 
i generolo pareigas iki naujojo 
j vyriausio viršininko išrinkimo, 
kun. Paolo Dezza iš Italijos ir 

. kuri. Andrevv Vargą, Vengrijos 
! tremtinys, lig šiol gyvenęs New 
•• Yorke. 

— Senatorius Dirksen (R. 
111.). 69 metų, dabar gydomas 
VV'altor Reed ligoninėje Wa-
shingtone. Gydytojai įsakė jam 

; susilaikyti nuo įtempto darbo. 
i Dirksen šiemet jau ke .virtą 
kartą pateko ligoninėn. 

nelaisvės vyksta visose pasau
lio dalyse, visose gyvenimo sri
tyse ir visais ginklais. Vienas 
tų ginklų yra švietimas ir moks 
las. 

Sovietų ministeris pirminin
kas teigė, kad išleidžiami į ke
turis pasaulio žemynus jaunuo
liai bus ne tik geri inžinieriai, 
gydytojai, pedagogai, ekono
mistai, bet ir pažangūs kovoto
jai už savo šalių tautinį atgimi
mą, už savo tautų socialinę pa
žangą, žinoma, suprastus so
vietine prasme. Jis tikrai žino, 
ką kalba. 

Maskvinio tautų draugystės 

universiteto profesoriai stenge
isi studijų metu labiau pripildy
ti spalvotųjų jaunuolių širdis 

, neapykanta Vakarams ir vis
kam, kas vakarietiška, negu jų 
galvas mokslo žiniomis. (Elta) 

Mirė dr. Mykolas 
Vaitenas 

CLEVELAND, Ohio. — Lie
pos iš 9 į 10 d. naktį staiga mi
rė dr. Mykolas Vaitenas. Jis 
gyvendamas Clevelande akty
viai bendradarbiavo su jaunimo 
organizacijom, buvo aktyvus 
Filisterių Skautų sąjungos na
rys. Clevelando skautų ir skau
čių stovyklų metu, kaip med. 
daktaras, padėdavo stovyklau
tojams. Yra buvęs Lituanisti
nės Valančiaus mokyklos tėvų 
komiteto pirmininku. 

mas technokratų, reikalauja, į 
kad pirmoje eilėje būtų skat i- į 
narna raketinių ginklų gamyba, | 
tuo tarpu kai komunistų vado-1 
vas Brežnevas bijosi, kad ne- ' 
būtų apleisti įprastiniai ginklai. 
Pastarąjį remia ne tik sovietų. 
komunistų partijos prezidiumo 
nariai, bet ir iškiliausi marša - • 

— Domininkonų Respublikos 
sukilėliai, vadovaujami Caama-
no. vakar suruošė priešameriki-
nę demonstraciją. 

— Vienuolika iš 19 culos na
rių JAV aviacijos radaro patr. 
lėktuvo. nukritusio į šiaurinį 
Atlantą, vakar buvo išgelbėti 
iš jūrų. Aštuoni lakūnai žuvo. 

— Nauja krizė kilo Jemeno 
vyriausybėje. Prezidentas Sa-
iala atšaukė savo pirmykšti pa
siryžimą būti ir ministeriu pir
mininku. J i s sudaro naują vy
riausybę, daugiausia iš karių. 

— Prezidentas Johnsonas 
majorą negrą Hughą Robinsoną 
paskyrė prezidentiniu kariniu 
pagalbininku. 

Raketa Mariner IV 
padarys Marso 

nuotraukas 
PASADENA, Calif. — Jung

tinių Amerikos Valstybių auto-
' matinė kosminė stotis Mari
ner TV liepos 7 dieną įėjo į 

; Marso planetos traukos sferą, 
[ pranešė Amerikos mokslininkai. 

Liepos 7 dieną buvo užregist-
; ruotas nežymus Marso link 

skriejančios automatinės sto
ties (raketos) Mariner IV grei
čio padidėjimas. Aoskaičiavi-
mai parodė, kad tu momentu 
stotis Marinier IV buvo už 

11.721,770 mylių. 

Iki liepos 14 dienos stoties 
greitis padidėjo nuo 9,979 iki 

,11.514 mylių per valandą. Jei 
Marso planetą pavvks liepos 

j 14 d. (tada ji bus nuo jo 8.000 
mylių nuotolyje) sėkmingai nu-

. fotografuoti, tai pirmosios nuo
traukos, kaip tikisi mokslinin-

1 kai. bus gautos žemėje liepos 
15—16 d. 

Vokietijos lietuvių 
suvažiavimas 

HIUTTENFELD, Vokietija. 
— Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenės Krašto valdyba pra
nešė, kad š. m. rugpiūčio 7 ir 
8 dienomis Hiuttenfelde, Vasa
rio 16 gimnazijos sodyboje, 
įvyks visų Vokietijos lietuvių 
suvažiavimas. Be įprastų posė
džių, kuriuose bus aptariami 
organizaciniai reikalai, įvyks 
koncertas, paskaita, pamaldos 
ir visų dalyvių pasilinksmini
mas pilies sode su šokiais ir 
dainomis. 

Dr. Rnlf Friedemann, pirmasis 
Vakarų Vokietijos ambasadorius 
Izraelyje, sukėlė didohų nepasi
tenkinimu tarp arabu valstybių. 

Car! T. Rowan pasi traukia iš 
JAV-ių informacijos įstaigos di-

I rektoriaus pareigų ir grįžta į pri-
I vatų žurnalizmą. 

IR ESTIJOS STU
DENTAI SIUNČIA, 

MI DARBAMS Į 
KAZACHSTANĄ 
TALINAS, pavergta Est i ja . 

— Birželio mėnesį grupė oku
puotos Est i jos studentų išsiųs
ta į plėšinines Kazachstano že
mes. Skelbiama, kad jie išvyko 
su džiaugsmu ir savanoriškai . 

Studentai ten dirbs visą va
sarą iki rugsėjo vidurio. Ir pra
ėjusiais meta is jaunuolių bū
rys, susidedąs iš maždaug 400 
asmenų, buvo pas iųs tas į s t a ty 
bos darbus. Tai s tudentai iš 
Tartu universi teto, iš Žemės 
ūkio akademijos. Pedagoginio 
instituto. Aukštosios meno mo
kyklos bei Muzikos ir t ea t ro 
instituto, š iemet t o s pačios 
mokslo įstaigos vėl parinko iš-
siųstinus jaunuolius. 

P r i s t a tymas darbo jėgos į 
Sovietų Rusiją aukštosioms ir 
kitoms Esti jos mokykloms yra 
privalomas. Kad reikalaujama 
grupe studentų būtų laiku pa
siųsta, turi pasirūpinti komso-
molo organizacija. J i už tai y ra 
atsakinga. Visi s tudentai vasa-
ron atostogų metu tur i at l ikt i 

lai. Jie sako, kad Kubos krize 
įrodžiusi, kaip menkai gali vin
guriuoti politika, kuri remiama 
vien tik atominiais a r raketi
niais ginklais. Tas pats sam
protavimas galiojąs ir galimo 
susikirtimo su raudonąja Kini
ja atveju. Su pastarąja kol k a s 
vyksta t ik ideologinis ginčas, 

' bet karinė vadovybe negali ne
galvoti ir apie kitokią įvykių 
plėtrą. Visada reikią turėti gal
voje faktą, jog prie Sovietų Ru
sijos rytų sienų stovi milžiniš
ka armija. 

Politiniai stebėtojai galvoja, 
kad nuomonių skirtumai ginkla
vimosi klausimu gali turėti di
delę įtaką į vadovaujančių as
menų skyrimą. Kadangi Sovie
tų Rusijos armijos atstovai da
bartiniame vadovų kolektyve 
vaidina svarbų vaidmenį, tai į 
jų reikalavimus negali būti ne
kreipiama dėmesio. 

Sovietų Rusijos komunistų 
partijos vadovas (pirmasis sek
retorius) Brežnevas liepos 3 
diena pažadėjo sustiprinti pro
fesionalų karių reikšmę kariuo
menėje. Buvęs diktatorius 
Chruščiovas stiprino politrukų 
reikšmę. 

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS 

— Izraelio Mapai partijos 
centro komitetas 213 balsų 
prieš 9 (29 susilaikius) vakar 
nubalsavo pašalinti buvusį 
premjerą David Ben - Gurion 

iš šios partijos. Mapai parti
jai vadovauja dabartinis prem
jeras Levi Eškol. 

-— Chicagoje nepilnai penkių 
dienų bėgyje prie pastatų pa
dėtos sprogo keturios bombos. 
Galinga bomba sprogusi sek
madienio naktį sudraskė auto
mobilį, pastatytą E. North Wa-
ter str., prie VVrigley pastato, 
400 N. Michigan. 

Nepraslinkus nei keturiom 
ivalandom. mažiau galingesnė 
bomba sužalojo 3 ice cream 
sunkvežimius Mister Softee ga
mybos garaže, 2235 W. Harri-
son. 
» - » • • » • • • » • • • » - • • • • * * « • • « • » • » » » « . 

privalomą darbo tarnybą, gi 
darbas Kazachstane laikomas 
ypatingu nuopelnu. (Zr. "Nach-
richten aus dem Baltikum" bir-
•h IK. mėn. 28 Nr.) 
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KELIAS 1 SVEIKATĄ 
PELNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

J02VAS AZ?03/AF/Č/£7S, Jf.Z). 
Sveikatos reikalu raštus - klausimus siusti adresu: 

KELIAS I SVEIKATA, 2319 VVest Garfield Bhd., Chicago, I1L 60636 

SAULĖS SMOGIS 
kitais galimais būdais: nuvil-
kus jo rūbus, vynioti į drėgnas 
paklodes, orą vėdinti su elekt
riniu ar rankiniu vėsintuvu. 

5. Suleisk ledinio vandens 
klizmas. Tai sumažins ligonio 
karštj. 

Negoldyk visai atloštai 
saulės smūgį gavusįjį 

Daugelis žmonių gauna sau
lės smūgį, jau turėdami šiokį 
tokį širdies negerumą. Tokiais 
atvejais saulės smūgis gali pa
bloginti širdies stovį. Todėl ne
patartina saulės smūgį gavusį
jį guldyti visai atsilošusį lovon. 
Kol atvyks gydytojas, reikia 
ligonį laikyti pusiau sėdimoj 
padėty ir minėtai šaldyti. Svar
bu kuo greičiausiai tokį ligonį 
nugabenti ligoninėn. 

Po saulės smūgio žmonės ta i 
sosi labai pamažu. Labai svar
bi yra tinkama gydytojo i r 
šiaip mediciniška pagalba. To
kia liga sunegalavusiojo pasi
taisymas priklauso nuo greitu
mo gydymo pačioj pradžioj — 
nuo greito numušimo sergan
čiojo karščio. 

Pasiskaityti: John Hender-
son, M.D.: Emergency Medical 
Guide. McGrew - Hill Book Co., 
Ine. 

Saulės smūgis yra labai 
r imtas susirgimas ir jis 
reikia greitai tvarkyti, jei 
norima pacientą išgelbėti 
nuo mirties. 

Mediciniška tiesa 

Šaulės smūgis, kitaip dar va 
diaamas karščio smūgiu, pasi
reiškia labai aukšta kūno tem
peratūra. Dažniau jį gauna vy
rai, seneliai ir alkoholikai. Fi 
ziais nuovorgis ir didelė drėg 
mė pagreitina saulės smūgio 
atsiradimą 

Susirgęs saulės smūgiu ne 
prakaituoja — užtat tokiam 
labai pakyla karštis. Pastara 
sis, ilgiau užsitęsęs, gali neati 
taisomai pakenkti įvairiems kū 
no organams: kepenims, inks
tams, smegenims ir kt. — to
dėl saulės smūgis yra labai pa 
vojingas susirigimas, jeigu 
greit neteikiama tinkama pa 
galba. 

Saules smūgio ženklai 

Paprastai saulės smūgiu su
sirgusį pastebima tada, kai jis 
apalpsta. Tokio oda esti parau
dusi, labai sausa ir labai karš
ta. Jei netrukus po apalpimo 
pastebėsi ligonį, tai pamatysi, 
kad jo veidas yra paraudęs — 
jei tai bus karšta diena ir oras 
drėgnas — tai galėsi įtarti, kad 
tas žmogus yra gavęs saulės 
smūgį. Nepamirštamas čia vie
ša s dalykas: jei labai stiprus 
kraujotakos suglebimas gausis 
apturėjusiam saulės smūgį, tai 
tokio veidas bus neparaudęs. o 
mirtinai pilkas — išblyškęs. Tai 
labai rimto stovio ženklas. 

Daugumoje tokios ligos atve
ja kūno karštis pakyla iki 106 
laipsnių pagal F . Užrašyta me
diciniškoj literatūroj net iki 
112 F laipsnių karščio pakili
mas tokios ligos atveju. Ši liga 

nustatoma žmogui turint aukš
tą, temperatūrą ir nesant aiš
kios tokiai temperatūrai prie
žasties. Visada reikia įtarti 
esant saulės smūgį tais atve-! 
jais, kai karštam ore žmogui I 
pakyla temperatūra virš 105 
laipsnių F , kai jis apalpsta ar į 
sąmonės nustoja ir kai tokio ( 
žmogaus oda esti raudona, sau- j 
sa ir karšta. Tokiais atvejais 
kitos priežasties retai kada pa- j 
našius negalavimus sukelia, j 
Toks, pvz., smegenų kilmės pa- i 
ralyžius gali atsitikti ir saulės ' 
smūgį nuduoti, bet tokiu atveju 
nesti taip aukšta kūno tempe-! 
ratūra. I 

Saulės smūgio tvarkymas 

Svarbiausias nuo saulės smū
gio gydyme dalykas yra kuo 
greičiausias sumažinimas žmo
gaus karščio visomis galimo
mis priemonėmis — kitaip žmo
gaus audiniai "išvirs" nuo už
sitęsusio karščio. Sekančius 
penkis darbus turime atlikti be-
gelbėdami saulės smūgį gavu
sįjį. 

1. Patalpinti susirgusįji į la
bai šaltą vandenį — jei ten bus 
ledų gabalų, bus geriau. Su la
bai nusilpusiais — atsargiai su 
tokia vonia: tokius reikia šal
dyti drėgnomis paklodėmis lo
voj. 

2. Numušus vonioj žmogaus 
temperatūrą iki 100 laipsnių F , 
pag'ukiyt: susirgusįjį lovon ir 
••įvynioti į drėgnas paklodes: 
paleisti vėsintuvus — fenus, 
kad žmogus greičiau atšaltų 
vandeniui .greičiau garuojant. 

3. Kas koletas minučių tik
rink žmogaus temperatūrą: jei 
karštis ims vėl kilti, dėk ligonį 
vonion su lediais atgal. 

4. Jei negalima ligonio greit 
patalpinti į šalto vandens vo
nia, mažinkime jo karštį visais 

iti tinkamon pagelbon. Tik jo-
1 kiu būdu nentrsiminfc. O kai ne
kraujuosi ir apsiraminsi, — jei 

j nesijaudinsi lėktuvu skrisdama, 
, — tai drąsiai galėsi ir paakrai-
Idvti. 

£9 P. ŠILHKIS, 0. P. 
i f y Ortopedas, H — 
^ t Aparatai -Protezai, Med. ban-

1 dažai, Spec. pagalba kojoms 
(Areli Supports) tr t. t. 
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TEISINGA PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK — 
SVEIKESNIS BOSI 

STCRCJI ŽARNA — JAUSMŲ 
VEIDRODIS 

Klausimas: Prašau per Drau
gą atsakyti į šį klausimą. Ser
gu jau daug metų. Išeinamoj 
žarnoj yra daug gazo. Ameri
konai tai vadina kolaitis (Co-
iitis). Ar tai tiesa, kad ši liga 
yra nepagydoma? Ar negalė
tų operacijos keliu pagydyti? 
Esu be galo nervinga — negaliu 
niekaip apsakyti. Mano dakta
ras sako. jog ši liga nepagydo
ma. Ar tai t iesa? Girdėjau, kad 
ta liga sirgdamas žmogus ne
gali skristi lėktuvu — sako, 
net gali mirti — a r tai t iesa? 

Atsakymas. Pagydoma, jei 
priežastis tos ligos prašalina
ma. Taip esti su visomis kito
mis ligomis. Storosios žarnos 
uždegimas gali būti dėl 
daugelio priežasčių: tuberkulio
zės bacilų sukeltas, amebinės 
dizinterijos gyvūnų iššauktas ar 
nervinės kilmes — tik kelias jų 
paminint. Tamstos liga greičiau
siai bus paskutiniosios priežas
ties sukelta. Nervinimasis irgi 
turi savas priežastis. Sutvar
kius pastarąjį — lengvai, paly
ginti, susitvarko minėtos žar
nos uždegimas. 

Pvz. dar universiteto klini
kose. Lietuvoje dirbant, prisėjo 
t va rky t i vieną malūnininką su 
krauju storosios žarnos uždegi
mą turėjusį. Jo girtuokliavimą 
sutvarkius , jo liga išnyko. Ki
t a s atsitikimas, pvz. ; gali būti 
iš Chicagos: net t r i skar t ligo
ninėje gulėjusi, visokius ištyri
m u s turėjusi ir negyjanti ligo
nė nesitaisė, nuolat menkėjo. 
Ji pagijo namuose būdama, kai 
jos vyras, truputį stačiokas, 
pradėjo švelniau su ligone ap
sieiti. J is , mat, buvo iš Lietu
vos kaimo, o ji iš Vokietijos 
miesto — pripratusi prie namų 
židinio švelnius šeimos pokal- '< 
bius girdėti. Dabar ji graži , ; 
kaip kokia artistė, ir visai svei
ka. Vyrui nurodžius jo ydą — 
jis pasistengė, ir jo žmona ligą 
nugalėjo. 

Tokių ir panašių ligonių ga
lėtume nurodyti nesibaigiančią 
eilę. Tamsta i reikia kreiptis pas 
pajėgų gydytoją — tokį, kuris 
skir tų tamstai bent porą va
landų pirmam vizitui. Nuo ta
da, gal ima tikėtis, bus pradėtas 
t inkamas tamstos ligos gydy
mas . Žinoma, tamstos nervuo-
tumui gali būti irgi daug prie
žasčių; gūžio liaukos netvarka, 
gyvenimo permaina — klimax 
ar depresija, persirūkymas bei 
kavos persigėrimas a r koks ki
toks nesuveržtas sraigtas. Tai 
tamsta i padės pajėgus ir nuo
dugniai tamstą gydyti pajėgiąs 
gydytojas . 

Žarnos, ypač storosios, me- į 
dicinoje skaitomos žmogaus; 
nuotaikų veidrodžiu. Kiekviena i 
kūno dalis yra iš smegenų ei- ' 
nančių nervų tvarkoma. Taip 
yra ir su žarnomis. Susijaudi-1 

nimai ypač jautriai atsiliepia į 
žarnas, į apetitą, į virškinimą. 
Didelis, pvz., džiaugsmas ar liū
desys atima apetitą; stiprus su
sijaudinimas jautresniam žmo
gui paleidžia vidurius. Žinomi 
medikams dažni viduriavimai 
žmonių, besislepiančių rūsiuose 
nuo bombardavimų paskutinia
me kare. Taip pat pagausėjo 
vokiečių tarpe skrandžio - žar
nų kraujavimai bombardavimo 
metu. č;a suprantama, kodėl 
nepatartina jaudintis skren
dant lėktuvu tokiems ligoniams. 
Jų viduriavimai gali paaštrėti , 
esamos žaizdelės gali imti gau
siau kraujuoti. Dar aukštumoje 
esant atsirandąs vidurių pūti
mas neigiamai veikia tiek sto
rosios žarnos įdegimą, tiek ten 
esamas žaizdas. Lietuviams ži
nomi "meškos viduriavimai" ir
gi yra to paties pagrindo — nu
sigandus nuo meškos atsiradę. 

Gydykis visapusiškai pir
miausia savo nuotaikas tvarky
dama, taip pa t kūną stiprinda
ma ir vietiniai žarnas gydyda
ma — geriausi tokie yra Azul-
fidino tabletės. Kartais storo
sios žarnos uždegimo gydymas 
esti sunkus, nes būna sunku 
prašalinti pagrindines ligos prie 
žastis, pvz. gyvenimas su gir
taujančiu vyru, nenorint nuo 
jo skirtis. Kartais priseina Cor-
tisoną pavartoti, o sunkiais at
vejais — net žarnos dalį išope
ruoti, žinok, kad gali būti tos 
ligos gydymas ilgas ir neleng
vas, bet jis gali būti sėkmin
gas, jei tiek pacientas, tiek gy
dytojas ir paciento artimieji da
ro viską, kas yra geriausio i r 
tinkamiausio. Viena pati tams
ta sunkiai pasigydysi — visi 
tamstos aplinkoje esą turi atei-

0R. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West 68rd Street 
Vai.: kasdien 19—12 vai Ir 7—9 r. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus. 

Ofiso telefonas: PB 8-S22» 
Ras, tekat. WAHwoofc %įįį* 

Be*. 290-4888 
DR. K. G. BALUKAS 

AKTJ6ERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GIVEKOI/OGrJrft CHIRURGIJA 

8449 So. PoJaskf Bd (Crawford 
Medical BaMdlag) TeL VC 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti BO J-0OO1 

Ofisas S148 West «Srd Street 
TeL: PRospect 8-1717 

ReskL: 8241 West Mth Place 
TeL: REpntatic *-7**8 

DR. S. BIEŽIS 
C H I R U R G A S 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki S; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais fr 
penfctadtenlala vak. nao 7 Iki g vat 

0R. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

8801 VVest «Scd Street 
Kampas «i-elos tr CaVferala 

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

:>ečiad ir kitu laiku paga: su tart 
Ofiso tetef. 470-4*42 

Bestą, teL VTAlbtook bįjMg 

DR. C K. BOBELIS 
Inkstų i r šlapumo takų cnintrgi ja 

TeL 695-6588 — Eigis 
425 Ne Liberty Street, 

Rotrte 25, Eigis, Dttaois 
Valandai pagal susitarimą 

Tef ofiso H E 4-M49, tea 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 We»t 71at Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9, 
antr., penkt. 1-6. trec. ir ieSt tik 
susitarus. 

TeL ofiso HE 4-&78S; ra. HI 5*a42fi 

DR. S. ir M, BUDRYS 
GYDYTOJAI IR CHOtURGAi 

Bendra praktika tr AlercUa 
2751 West 51at Street 

Valandos: pirm., antr„ ketvtrt. J-» 
vaL, penktad. 19 v. r. iki 9 v. v. 
Sestad. 10 v. r. tfcl 1 v. popiet. U 
sronfos priima oaaal «wsitRF*ms 

Ofiso 735-4477; Re*. PR 8-0900 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIAAYBfi — ftKRVTJ IR 

EMOOTNfiS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BLDQ. 

8449 So. PulalskJ Road 
Valando* oaaal susitarims 

Safety... 
ASSURED and INSURED! 

S 
Turtas 

#95,000,000.00 
Rezervai 

#9,200,000.00 

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau-

_ dotų straipsnių nesaugo, juos 
S grąžina tik iš anksto susita-
s rus. Redakcija už skelbimų 
s turin| neatsako. Skelbimų 
2 kainos prisiunčiamos gavus 
2 prašymus. 

• Redakcija dirba kasdien s 
8:30 — 5:30, šeštadieniais | 
8:30 — 12:00. | 

B 
• Administracija dirba kas- s 

dien 8:30 — 5:00, šeštadie- f 
niais — 8:30 — 12:00. § 
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Bes. OI 8-087S 

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
8182 Se. Kedzie Ave^ WA 5-2670. 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti BU 3-0001 
Ofiso H E 4-1414, Bes. R E 7-*8«? 

DR. B. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija Ir moterq ligos 
2454 Weet 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
VaL: kasdien 1—t ir 6—8 vaL vak. 

Sešt. 12—$ v. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta 
Ofiso tei. PR 8-2220 

TVamo — ras. PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS 
J O K i A 

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
VAIKU LIGOS 

*«££ West Urd Street 
Pirm.. antn?4.. ketvfrt. ir penkt-

nao 11 iki ' vai. ir nao 4 iki 7 v. v. 
SeStad. nuo t iki 4 vai 

TeL CE 6-8720 arba 288-4600 
DR. C. K. PAULIS 

Diagnostika ir Vidaus Ligos 
Monroe Bulldlng, Sulte 7«9 
104 South MicMgan Avenoe 
Valandos susitarus telefonu. 

TeL trfiso PR S-7800; Narna >26-7«t7 

DR. A. PUSTRNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. VIDAUS UOOg 
5159 Sooth Damen Avenoe 

Valandos: i—9 p, B. 
Išskyrus tredladlenl 

TeL ofiso PO 7.S000, ree. OA 8-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 West 68rd Street 
VaL: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 
iki 8 vai- Trečiad Ir Sešt. uždaryta 

TeL GRoveMB 6-1595 
DR. ALDONA JUŠKA 

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 West Marųuefte Road 
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. paga: 
susitarimą. Išskyrus trečiadienius, už 
daryta. 

Ofiso ir boto teL OLympic 2-1S81 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1407 So. 49tb Court, Cicero 
VAU: kasdien 10-12 ir 4-7 Tre«i*č 
T SeStad. tik sositaros. 

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281 
DR. ALG. KAVALIŪNAS 

VIDAUS LR KRAUJO LIGOS 
5540 Se. Pulaski Road 

;na„ antr., ketvlrt ir penKt. no' 
2—* tr 6—9 ir pagal susitarimą 

TeL REllanoe 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas; 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8925 vVest 59tb Street 
fltfLj Pirmad-. antrad. ketvlrtad. i: 
penktad. nuo 12—4 p. .p., 6:80—8:80 
vai. vak. SeStad. 12—4 vai., trečiad 
iždaryta 

TeL ofiso ir bato Olymplc S-41SS 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
4988 W. 15th Street, Cicero 

Kasdien 1—S vai. Ir 8—8 vai. vak.. 
Išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU ir VAIKU LJGU 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7154 Soutb Western Avenoe 

Pirmad., aatrad., ketv. ir penktad. 
nao 11 vai. iki 1 vai. p. 9. ir nuo 
S v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p., SeStad. U 
vaL ryto Iki 8 vai. p.p. 

Ofiso teL RE 7-1 ĮSA. 
Res. t e t 2S»-2tl». 

41 X % Cune-.i rate 
• ^ T per annum 

4 Times a Year 
AU Savings m by the ISth 
Earr. frem the lst 

TrMU 

Motina su sūnum ties nokstančia 
duona Lietuvoje 

Mon. Than. — 9 !o 8 
7 B « . Rt — 9 (o 4 
S.» — 9 ta 12 

Standard Federal Savings visų su-
taupų saugotnas yra užtikrintas mū
sų pajėgaus ir pastovaus įmones ve
dimo ir apgalvoto veikimo... ir kiek
viena sąskaita yra apdrausta Federal 
Savings and Loan Insurance Corpora
tion, J.A.Valstybių valdžios agentū
ros. Norėdami saugaus taupymo ir 
aukštų pajamų, išmokamų ketoria 
kartus j metas, pradekit taupyti pas 
Standard Federal. 
Chicagos apylinkėj pajegiaasias 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

4192 Archer Avenut • Cttfcago, Hfmds 60632 • \ffrsinfa 7-1140 

Ofiso P R 8-777S, Rez. PR 6-47S2 

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 

2858 West 63 str. 
Valandos: pirmad. ketvirt. 5—8 

antrad., penkt. 1—4. 
Priiminėja tik susttarus. 

Atos togose iki rugpiūčio 1 d. 

m MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA LR MOTERŲ LIGOF 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlocb 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pa^al rosltarim* 

Ofiso telefonas — Cfc 4-2421 
DR. AL RAčKUS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
4307 Sonth Kedzte Avenoe 

Tik pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
VAL.. nuo 2 iki 7 vai. vak 

Aptarna'-.ja tik senuosius pacientua 
Nauju nebepriima. 

TEL. 423-2660 

DR. L RINGUS 
RENTGENOLOGAS 
9760 S. Kedzie Ave. 

J*nktadPiynfd-' a1Ir>Xnd- ketvirta<3. ir 

j g g v ^ ^ pUtTreč-; 
DR. ZIGMAS RUDAITIS 

SPEC. ORTBOPEDLVfiS LIGOS 

^J**5*™*** 89th Sfa«et 
Priešais 8v. Kryžiaus l ignine 

VAj-^: Pirmad., antr., ketv n a n v* 
^ 0 9 iki 11 v. ryto ir l ^ ' e T ^ 
^ d { ™ 0 *± Trečiadieniais b Kitu laiku susitarus telefonu: 

T e ^ . REPūblic 7-2290. 

Ofiso BTJE 4-1818, Rez. PR «-»801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spedalybg — rtfans Hgos 
2454 West 71st Street 

<71os ir Campbell Ave. kampas) 
VaL: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. r 
SeSt 9 T. r. — 2 p. p. 

OR. JULIJA MONSTAVIČIUS 
GYDYTOJA IR CHIRLUGfi 

VTPAU3 LJOOS 
19748 S. MicMffao, Chicago ^ , m 

TeLef. ofL«o: PTllmsn S-«7«« 
.VSing: BEveriy 8-S940 

PrsKa. vai.: sasdisn 6.8 y. *. 
1-t p. p. Ir t r s i atdaryta 

DR. ANT. Rudokas. Otrt. 
Tikrina akte tr pritaiką aktatm 

kel«ia stiklas ir r e n n w " ™ 
4455 S. CafifonaJa Ave., YA 7-7881 

R®*- teL PR 9-6750. 

DR. L SEIBUTIS 
Inksto, pūsles tr Slapmao taką 

Tu^'kt Wf??!L ?d* f̂8: a484 ^«» ?***• s t - (71-os Ir Campbell A venų* kampas), teL 7 7 e - 2 8 8 « r ^ ^ avemtt 
Valandos pa^iguaitaruna 

DR. I . J. S!W0NAITIS~" 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W. 63rd Street 
Ofiso teL RElianoe 5-4410 

Rea- «»L GRovehiU 6-0617 
Valandos pirm. ir ketv. nuo 12 ik) 

2 v. p p. , r n a 0 7 iki 8 v. v.; antr. 
ir penkt. nuo 12 iki 2 y. p D u 
vakarais pagąį ausltarlmą. 

Offfeo telef. CLJffsMe 4.28M 
ResML telef. WAIbrook S-SOM 
DR. P. STRIMAITIS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
Bendra praktika tr specaallsa 

cblrurgUs 
4644 So. Ashland Avenoe 

Valandos kiekvieną diena 1 4 &• 
o—8 vai. vak. Trečiadieniais tr sek
madieniais uždaryta, priimama pagal 
susitarimą. Sekmad.: 2 v. — 5 V / Y 

DR. m . TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ 
^ ^ LIGOS 
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St 

TeL PRospect 8-122S ar PR C-S671 
Ofiso vai.. Pirm., aatr., t re t Ir 
penkt. nao 2 iki 4 ir nuo 9 iki 8 
v. y. SeSt. 2—t v. popiet ir kitu lai 
ten — pagal susitarimą. 

Of. teL HE «-212$. vanra GI 8-«lt* 
DR. V. P. TUMAS0N.S 

C H I R U R G A S 
2454 West 7l*t Street 

Priiminėja ligonius tik susitarus 
V a I- 2 — • P. P. fr 6—8 p. p. 

Treč. ir Sešt. uždaryta 
A t o s t o e o n e 

Telefonas — GRoveblD «-28tt 

DR. A. VALIS-UBOKAS 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 
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Maskva atsiduria 

TARP KŪJO IR PRIEKALO 
Iš komunistinės Kinijos sos

tinės Pekino šiandien sklinda 
gerai organizuota piopaganda 
ne tik prieš Jungtines Ameri
kos Valstybes ir jų glaudes-
niuosius sąjungininkus, bet ir 
prieš Sovietų Rusiją. Prieš 
pastarąją ga l būt dar didesnė 
ir piktesnė propaganda yra 
skleidžiama. Ji Maskvos dik
tatoriams y ra skaudi. Juo la
biau skaudi, kad ji pasiekia 
Sovietų Rusijos satelitus ir į 
juos daro neabejotinos įtakos. 
J i pakenkia naujųjų diktatorių 
— Brežnevo ir Kosygino auto
ritetui ir jų tolimesniems pla
nams. 

Pekino despotai apkaltina 
Maskvos despotus nukrypimu 
nuo Markso, Lenino ir Stali
no politines ir ekonominės li
nijos. Jau Chruščiovo laikais 
Pekinas pradėjo nebelaikyti 
Maskvos pasaulio komunizmo 
sostine. Kinijos komunistų va
dai "maskvinio komunizmo" 
iš viso jau nebenori pripažinti 
komunizmu. Girdi, jis eąs pa
sukęs eiti kapitalizmo keliu. 
Maskviniai komunistų vadovai 
norėtų tuos priekaištus atrem
ti, bet jiems tai nelabai se
kasi. Ypač daug y r a įtarinė
jimų, būk Sovietų Rusija vis 
labiau pradedanti imituoti 
Jungtinių Valstybių "kapita
listinę sistemą". 

* * * 
Paskiausiuoju laiku raudo

nosios Kinijos vadovybė norė
tų, kad Sovietų Rusija atvirai 
i r stipriai įs i t rauktų į karą 
Vietname, kad visiems laikams 
išsižadėtų koegzistencijos su 
Jungtinėmis Valstybėmis idė
jos. Jei taip Maskva pasielg
tų, Pekinas būtų linkęs savo 
propagandą prieš Sovietus, jei 
jau nevisai sustabdyti, t a i 
bent sumažinti. 

Bet Maskvos padėtis šiuo 
ir kitais atžvilgiais šiandien 
yra labai sunki. J i gal ir la
bai norėtų mesti visas savo 
karines jėgas į Vietnamo ka
rą, bet ji turi daug bėdų k raš 
to viduje. Platesnio masto ka
ras galėtų d a r labiau pakurs
tyti jau ir ta ip neberimstantį 
sovietinį jaunimą, kuris vis 
atviriau ir drąsiau pradeda 
reikalauti daugiau laisvės ir 
vis mažiau besiinteresuoja re 
voliucijomis kituose pasaulio 
kraštuose, nes jau supranta, 
kad komunistinės revoiiucijos 
atima žmonių laisvę ir pasto
ja kelią krašto gerovei. Sovie
tų jaunimas y r a linkęs reika
lauti pastovios taikos pasau
lyje ir panaikinimo dabart inės 
tarptautinės įtampos, ko prie
žastimi kaip t ik yra komuniz
mas. Jaunimas tai j au prade
da suprasti. 

* * * 

Tie vakariečių diplomatai, 
kuriems yra susidariusios są
lygos geriau pažinti dabart inę 
Soivetų Rusijos vidaus gyve
nimo buitį, teigia, kad jos va
dų — Brežnevo ir Kosygino 
padėtis tikrai nėra pavydėti
na. Spvietijoj auga vidaus ir 
užsienia kalnai problemų, ku
rių daugelis pasidarė jau tik
rai sunkiai beišsprendžiamos. 

Mat. jau ne be tie laikai. 

Spaudoj ir gyvenime 

kai Maskvos despotai galėda
vo dalykus pasukti iš vieno į 
kitą kraštutinumą, apgaudinė
jant, apviliant Vakarų demo
kratijas ir joms užduodant 
galvosūkius. Dabar, bent taip 
atrodo, j au yra kitaip. 

Maskviniai komunistų vadai 
labai norėtų atgaut i savo pir
mykštį prestyžą, grąžinti sau 
pasaulio komunistų vadovybę, 
bet jau nebepajėgia, nes reik
tų kariauti su raudonąja Ki
nija. O toks karas, kaip jie 
nusimano, visai sužlugdytų 
komunistinę ideologiją, kuri 
pas juos, ypač jaunimo tarpe, 
vis mažiau yra įvertinama. 

Brežnevas ir Kosyginas gal 
norėtų priartėt i prie Jungtinių 
Amerikos Valstybių, bet jau
čia, kd j au ir taip per toli 
yra nueita, nes raudonieji ki
nų komunistai j a u ir taip juos 
"plaka" už "parsidavimą" 
JAV kapitalizmui. Tokio par
sidavėlių vardo j ie nenori. Aiš
ku, kad Sovietai nenori rizi
kuoti karo su Jungtinėmis 
Valstybėmis, nes tada susi
lauktų Sovietų Rusijos sunai
kinimo, tuo pačiu ir komuniz
mo, ko, suprantama, Maskva 
nenori. Sunku būtų Brežne
vui ir jo adjutantui Kosygi
nui priversti dary t i bet kokią 
taiką su Pekinu, nes ta i rei
kėtų padaryti Pekino naudai, 
nes tuo atveju Kinijos raudo
nieji paimtų į savo rankas pa
saulio komunistų vadovavimą. 
Taigi, susidaro tokia padėti, 
kad. nepaisant kokiu keliu pa
suksi eiti užsienio politiką vai
ruojant, visvien gausi mušti. 

Būtų lengviau reikštis ir 
užsienio politikoje ir būti drą
siems įvairiuose veiksmuose, 
jei vidaus reikalai, pirmoj ei
lėj ekonominiai, būtų geresnė
je tvarkoje. Jie niekuomet Ru
sijoj prie bolševikų nebuvo ge
ri, bet dabar jau ir visai yra 
susmukę. Komunistų metodai 
nei pramonėj, nei žemės ūky
je, nei prekyboje neveikė kaip 
reikiant ir neveikia. Prieina
ma aiškios išvados, kad ir ne
veiks. Todėl visą eilę komunis
tinių metodų numesta į sąš
lavyną, jų išsižadama. Už ta t 
Pekinas ir prikiša, kad Mask
va jau nuslysta nuo "tikrojo" 
komunizmo pagrindų. Todėl 
atsiduriama ta rp kūjo ir prie
kalo: norint išeiti iš ekonomi
nių sunkumų ir apraminti lais
vės ir geresnio gyvenimo rei
kalaujantį jaunimą, reiktų 
duoti daugiau iniciatyvos ir 
laisvės žemės ūkyje ir pra
monėje, bet padidina pavojų 
pačiam komunizmui, kurio va
dai būtų priversti pasitraukti 
nuo valstybės vairo, arba iš 
pagrindų keisti politinę, eko
nominę ir socialinę santvarką. 
Bet prie to ir pačiame blo-
giausiame atvejyje neprileis 
nei Brežnevas su Kosyginu, 
nei kiti. nepaisant, kas jų vie
tas iš komunistinio lagerio 
užimtų. Rusija galės atsitiesti 
ir sulaukti laisvės ir gerovės 
tik tada. kai ji visai nusikra
tys komunistinio režimo ir sa
vo politinį, ekonominį ir so
cialinį gyvenimą a ts ta tys de
mokratiniais pagrindais. 

KOMUNISTAI ATAKUOJA JAV 
UNIVERSITETUS 

(DRAUGAS, antradienis, 1965 m. liepos mėn. 13 d. 3 

mm Bažnyčios Visuotinio susirinkimo 

klausimai ir netinkamos 

pastangos 

Colorado Gub. Love pasirašė Colorado Pavergtųjų tautų seimo paruoštą proklamaciją, smerkiančią 
Sovietų rytinės Europos okupaciją. Liepos 11-18 d. paskelbta Pavergtųjų tautu savaite Colorado valstybėj. 
Minėjimas Įvyko liepos 11 d. Denveryje. Juozas La taitis (Pavergtųjų Tautų Seimo Colorado pirmininkas) 
priima proklamaciją iš gub. Love. Toliau stovi Charles Kocsis (vengrų atstovas). Leon Poncet (lenkas). 
ir dr. August Dargevičs (latvis). • 

Vokiečių opozicijos partija 
Socialistai, atsisakę socializmo, žingsneliais žengia pirmyn 

GEDDONAS GALVA 

Saaro krašte įvykusiuose bir
želio 27 d. rinkimuose Sozialis-
tisehe Partei Deutschlands (S 
PD) — Vokietijos socialistų 
partija laimėjo 4 0 . 7 ' ' , kai val
dančioji partija 42,7 '<• balsų. 
SPD žymus pasistūmėjimas ke
lia rūpesčio valdančiai partijai, 
nes ir ateinančiuose rinkimuo
se, kurie įvyks rugsėjo 19 d.. 
gali būti pakartotas panašus 
spaudimas. 

SPD. vadinama mažųjų žings
nių partija, ne dėl mažais žings
niais siekimo laimėti buvusiuose 
rinkimuose. 1953 m. ji surinko 
2 8 , 6 ' , . 1957 m. — 31,8 r ; ir 
1961 m., jau atsisakiusi istori
nio marksizmo, 36.2 % balsų rin 
kimuose į Bundestagą (parla
mentą) . Praėjusiuose rinkimuo
se ji laimėjo valdančios ir ma
žųjų partijų sąskaiton. Saaro 
kraš te Įvykę pastarieji rinkimai 
parodė, kad didžiosios partijos 
j au ėmė dilinti mažąją Laisvųjų 
demokratų partiją. 

Svajonių ir žingsnelių politika 

SPD yra atžala didžiosios so
cialdemokratų patrijos. kuri pa 
kėlė didžiuosius bandymus ir 
buvo geležinio kanclerio Bis
marko gniuždinama. Keista. 
kad nūdienis partijos vadovas 
Wil]y Brandtaą. prisitaikymo 
mokovas, š. m. sausio 4 d. mi
nint 150 metų kunigaikščio Ot-
to von Bismarcko. vokiečių ge
ležinio kanclerio, gimimo su-

| kaktį. rado reikalo pastebėti: 
"Jo vyriausioji taisyklė: po-

i litika — galimybių menas, daž
nai buvo minima, bet retai te
buvo išmintingai pritaikyta". 

; Šis prisiminimas yra keistas, j 
; nes jis persekiojo socialdemo- j 
kratų partiją, turėjusią revo- ; 

! liucinius polėkius, kuriuos jau 
| Brandtas įspraudžia į "tikrovi- j 
nes politikos" — žingsnelių po-1 
litikos rėmus. 

Vokiečių socialistai kadaise; 
| turėjo plačių polėkių. Reichsta- \ 
\ go atstovas, socialdemokratas 
Breitscheidas 1932 m., prieš pat 
nacionalsocialistų įsigalėjimą, 
garsiai pranašavo: "Po Hitlerio 
mes viešpatausime" Didybės po
linkiu gyveno ir Kurt Schuma-
cheris. pirmasis SPD vadovas, 

j išbandytas nacių kacetuose, iš 
i jų išėjęs palaužtos sveikatos, 
bet likęs tvirtos valios, taurus 

; vyras iki mirties ir didelė as- j 
! menybė, jau 1945 m. prabilo: j 
i "Vokiečių demokratija bus so-
j cialistinė a r jos visai nebus", 
i Jis padarė klaidą žodžių žaidi- i 
me: vokiškoji demokratija y ra ; 
socialinė, bet ne socialistinė. Jo 

j įpėdiniai sugebėjo net SPD pa- j 
: daryti eiline buržuazine parti- j 
ja. kuri primena JAV kairiuo
sius demokratus. vadinamus 

; ružavuosius "liberalus" 

Tautinis posūkis 
Pokario pirmaisiais metais 

Schumacherio vadovaujama S-
PD užėmė ryškią vietą tauti

niame bare. J au 1945 m. ji laikė \ 
nepriimtina Oderio — Neisses • 
sieną. Ji griežtai kovojo prieš 
kompartijos kėslus SPD įtrauk; 
ti į savo tinklą. Rusų vadovau- Į 
jamai DDR kompartijai leng-, 
vai pavyko suvirškinti socialis- ; 
tus i r juos įrikiuoti į vadinamą 
SED — socialistinės vienybės 
partiją. Schumacherio tautinė 
politika nuvedė į griežtą kovą 
prieš kanclerį Adenauerį, ku-; 
riam priekaištavo nuolaidžiavi-1 
mą santarvininkams ir griežtai 
reikalavo visko arba nieko. Da--
limi j am pavyko apginti žymiai 
stipresnę vokiečių kraštų sąjun 
gą, kuri amerikiečiams bent jos 
pradžioje buvo nepriimtina., 
Antrasis jo puolimas dėl nuo-; 
laidžiavimo vokiečiams apjung 
ti atsidaužė į sieną. Adenaueris;' 
atydžiais žingsneliais padėjo 
pagrindus sąjunginei Vokieti-: 
jai. ją vidiniai sutvirtino, tačiau 
ne jo galioje pakeisti didžiosios 
politikos srovę. Tą žinojo iri 
Sehumacheris, kuris dėjosi už- : 
sienio politikos žinovu ir ja dau, 
giausia domėjosi. 

Ūkio politika 

SPD ūkio linkmę aptarė Vik-
tor Agartzas. vėliau darbinin
kų profesinių organizacijų va
dovas. Jis bandė įrodyti, kad 
laisvas ūkis Vokietijoje būsiąs 
žalingas. Kai CPU ūkio minis-
teris Erhardas įvedė laisvą ūki 
ninkavimą. socialistai tamsio-

Paskelbdamas visuotinį Baž
nyčios susirinkimą pop. Jonas 
XXIII paragino visus tikinčiuo
sius atsiliepti ne tik susirinkimo 
programon įrašytais, bet ir vi
sokiais žmonijos reikalus lie
čiančiais klausimais. Su malonu 
mu reikia konstatuoti, kad į-
vairiuose kraštuose atsirado to-
<ių pasauliečių, kurie labai gau
dai, nuoširdžiai ir kompetentin
gai atsiliepė ir dar vis atsilie
pia. Jų pateiktos medžiagos pa
sėkoje ir visuotinio susirinkimo 
programoje atsirado klausimų, 
kurių pradžioje nebuvo, ir daug 
medžiagos pateikta kanonų tei
sės, liturgijos ir kt. komisijoms. 
Atsiliepimai yra tiek vietoje, 
kiek jie pateikiami tiesiai susi
rinkimo sekretoriatui arba ku
riam nors susirinkimo dalyviui. 

Atsiranda tačiau tokių, ku
rių nuomonės arba pralaimėjo 
susirinkimo sesijose, arba visai 
nebuvo ten pateiktos, kurie per 
spaudą ar kitokiais būdais tar
si apeliuoja į minią. Tokių yra 
gal net daugiau iš nepasaulie-
čių. Toks elgesys yra mažiau
siai bent neišmintingas. Jų ke
liamų klausimų minia gi ne
balsuos. Tuo būdu visuomenė 
nenaudingai erzinama, o gal 
net klaidinama. 

Kitas panašus reiškinys — 

1 atsiliepimai jau priimtų, nuta-
! rimų temomis. Pozityvūs i r kom 
' petentingi nutarimų komenta-
į vimai, svarstymai, kaip juos 
j geriau ir sėkmingiau įgyvendin-
į ti, yra ne tik geras , bet ir bū-
| tinas reiškinys. Kas k i ta vien 
negatyvūs pasisakymai, nuta
rimų mintis vadinant menka
vertėmis a r kitokiais žodžiais, 
nieko pozityvaus nepasiūlant jų 
vieton. Pozityvi krit ika nėra 
';!ogas dalykas, tačiau negatyvi 
kritik liudija, kad kri t ikas pats 
nesugeba nieko geresnio pozi
tyvaus pasakyti. Taip pat ma
ža naudos, kur nurodomos va
dinamos spragos, nes, k u r jų 
yra, kiekvienas gerai padarys 
jų vieton pasiūlydamas ką nors 
pozityvaus, tačiau nieko gero 
neduoda vien negatyviai pasi
sakąs. 

Apaštalų Sostas ir susirinki
mo prezidiumas y ra įspėjęs su
sirinkimo dalyvius tuos reiški
nius vertinti objektyviai kaip 
pašalinius. Tos rūšies atsiliepi
mų pasirodė ir lietuvių tarpe. 
Manau, lietuviai mokės supras
ti jų vertę ir iš savo pusės steng 
sis pozityviai bendradarbiauti 
susirinkimo svarstymuose i r jo 
nutarimų įgyvendinime. 

Vysk. V. Brizgys 

mis spalvomis piešė ateitį. Jie 
pranašavo nedarbą ir ūkinę su
irutę. Tačiau jų nepaprastai 
aš t rus laisvo ūkininkavimo puo 
limas nerado didesnio atgarsio. 
Netrukus paaiškėjo, kad prana 
šystės rėmėsi tik socializmo 
teoretiniais samprotavimais ir 
neatitiko tikrovės. SPD staiga 
pakeitė taktiką. Ji liovėsi pulti 
laisvo ūkio politiką, tačiau rei
kalavo, kad būtų varžomas di
dysis kapitalas visuomenės la
bui. Vokiečiai socialistai tik ne
tiesioginės įtakos teturėjo į so
cialinę santvarką, tačiau jiems 
priskirtini dideli nuopelnai dar
bininkus organizuojant ir gi
nant ju reikalus. 

SPD nusistatymas krašto ne-
apginkiuoti sukėlė abejones ir 
buvo krikščionių demokratų at
mestas. Ollenhaueris, Wehneris 
ir kiti socialistai ruošė įvairius 
nusiginklavimo ir vokiečių nesi
kišimo planus, kurie turėjo tar
nauti tautai apjungti. Socialistų 
planai buvo paremti kaimynų ge 
ros valios prielaida, kurią nu
stelbė Chruščiovo besąlyginis 
reikalavimas 1959 m. sausio 
mėn. vakarinio Berlyno klausi
mui spręsti. 

Reformos 
1952 m. rugpiūčio mėn. mirė 

Sehumacheris, kuris svajojo 

apie socializmą, nesusaistytą 
marksizmu. Jam svarbus t ikslas 
— socializmo įgyvendinimas, o 
ne jo atspalviai — marksizmas, 
krikščioniškumas a r humaniz
mas. Jo įpėdiniu išr inktas Erich 
Ollenhaueris, sumanus politikas, 
tačiau likęs pirmtakūno šešėly
je. Jo pavaduotojas Mellies bu
vo geras organizatorius, tačiau 
1953 m. rinkimuose sustingusi 
SPD sulaukė smūgio. Mellies mi 
rė. Prof. Carlo Schmid laikėsi 
nuošaliai. Iškilo eilė atskirų sri 
čių žinovų — Fri tz Erleris , už
sienio politikos, Heinrich Deis-
tas — ūkio, Heimut Schidtas, 
Georg Leberis ir prof. Schiileris. 
Prieš 1961 m. rinkimus jau buvo 
aišku, kad Ollenhaueris galės 
likti partijos pirmininku, tačiau 
ne kandidatu į kanclerius. Šio
se sąlygose iškilo Willy Brandt , 
keitęs ne tik pilietybę, bet ir pa
vardę, tačiau sutramdęs komu
nistų grėsmę vakariniame Ber
lyne, prieštaringas, bet skandi
naviško socializmo šalininkas 
ginčytis ne dėl dogmų, o prisi
taikymo tikrovei. SPD reformos 
padarytos dar prieš Brandto iš
kilimą, būtent 1959 m. įvykusia
me Godesbergo suvažiavime. At
sisakymas marksizmo pradų — 
klasių kovos, tikėjimo nepakan
tos, materialistinės pasauiėžiū-

(Nukelta į 4 psl.) 

JAV saugumo ir gerovės reika 
lus ginantis FBI (Federalinis in-
vestigacijų biuras) savo biuleteny
je neseniai paskelbė: "Šie akade
miniai metai, be abejo, parodys 
intensyvias komunistų partijos pa
stangas įsteigti savo naujausią 
atmainą JAV universitetuose, kad 
pritrauktų jauną kraują vampirui. 
kuriuo yra tarptautinis komuniz
mas". 

Kaip pažymi "The Cardinal 
Mindszenty Foundation" biuletenis, 
išleistas liepos 15 d. komunistai 
šių tikslų siekia dviems keliais: 

1) Stengdamiesi į universitetų 
auditorijas pasiųsti kiek galima 
daugiau komunistų kalbėtojų, 

2) Organizuoti t a r p studentų 
VV.E.B. DuBois klubus. 

FBI direktorius J. Edgar Hoo-
ver yra pažymėjęs, kad tie DuBois 
klubii tai marksistine jaunimo or 
ganizacija. plečiama pagal kom
partijos 1963 m. spalio men. direk
tyvas. DuBois klubai buvo pava
dinti pagal VV.E.B. DuBois — pa
vardę vyro. kuris įsijungė j rekor
dini skaičių raudonųjų kontrclon 
imamų organizacijų, net 104. pa
galiau viešai js todamas į komunis
tų partiią ir tuo parodydamas. 

; kur jo simpatijos yra nukrypusios. 
Apklausinejant DuBois klubų cent-

! ro pirmininką, ar j i s nėra ko-
[ (Nukelta į 5"psl.) 

KUN. VYTAUTAS BAGDANAVICIUS. MIC nu a 
lletuuidkoįe pasakoje 

2. Pietinės pasakos kelias 

Žiūrint į Gotlando pasakos kompozicinį išbaigi
mą galima joje pastebėti nemažų panašumų su lie
tuviškais variantais. Ypač panašus yra mergaitės per
davimo būdas auklėtojui. Ir čia ir ten ji pažadama miš
ke sutiktam žmogui, norint išsivaduoti iš bėdos. 

Karaliui paklydus miške, rudo apsiausto žmogus 
pažadą gauti mergaitę išgauna pusiau apgaulės keliu. 
Karalius, darydamas pažadą, turėjo galvoje šunį, bet 
pagal sutarties sąlygas turėjo atiduoti savo jauniau
siąją ir mylimiausiąją dukterį. Taip pat Gotlando pa
sakoje sutinkame uždrausto kambario motyvą, kuris 
toki didelį vaidmenį vaidina vidurio Europos varian
tuose. Suprantama, kodėl čia įėjimas į kambarį veda 
per grindis. Mat senojoje Skandinavijos statyboje že-

I mutiniame aukšte nebuvo daroma įėjimo. Lengvi laip-
| tai vedė iš lauko tiesiog į antrąjį aukštą. Priešams 
užpuolus, laiptus buvo galima prašalinti, ir statinys 
galėjo eiti pilies pareigas. Tačiau iš antrojo auk.-; o 
namo viduje buvo įėjimas į žemutinį aukštą. Šitokiu 
planu buvo statomos ir pirminės .Švedijos bažnyčios. 

Šalia šių panašumų su lietuviška pasaka galima dar 
paminėti, kad Gotlando pasaka panašiai vaizduoja, 
kaip mergaitė rado savo vyrą. Ji išvaroma iš rūmų ir 
atsiranda miške. Tai sakytų, kad Gotlando pasaka tu
ri betarpišką ryšį su vidurio Europos pasakomis. 

Tačiau Gotlando pasakos panašumas su vidurio 
Europos variantais yra greičiau paviršutinis, kai pa
lyginame jį su tuo panašumu, kurį ši pasaka turi su 
pietiniu pasakos keliu. Pa t s pagrindinis bruožas, ku
ris jungia Gotlando pasaką su Graikijos, Sicilijos, 
abiem prancūziškoms pasakoms ir net Alžyrijos pasa
ka, yra tas. kad mergaitės globėju ir čia ir ten yra 
vyras, o ne moteris. 

Gotlando pasakoje mes, tiesa, sutinkame ir mo
ters pėdsakų. Rudo apsiausto žmogus savo sužadėti
nei papasakojo apie laukinę moterį, "kurios meilę jis 
buvo paniekinęs" ir kuri jį buvo pakeitusi taip, kad 
jo kūnas būtų nematomas per rudą apsiausta. Yra ga
limas dalykas, kad jis čia kalba apie vieną iš tų mo
terų, kurių pėdsakų sutinkame Kanados pasakoje t r i 
jų senų panelių formoje. Tačiau ši "laukinė moteris" 
Gotlando pasakoje globoja tik rudo apsiausto žmogų. 
o ne mergaitę. 

Kitas momentas, kuris labai akivaizdžiai atski
ria Gotlando pasaką .nuo lietuviškos krypties, yra mo
kytojo klausimo pobūdis. Lietuviškoje pasakoje mer
gaitė yra klausiama, ar buvai uždraustame kambary
je. Tuo tarpu graikiškoje, alžiriškoje ir Gotlando pa
sakoje ji y ra klausiama: ką matei. Klausimo skirtin
gumas yra labai pažymėtinas. Ant klausimo: "ar bu
vai draustiniame kambaryje" galima vystyti neklus

numo ydą ir kaltės prisipažinimo dorybę. Šioje sąvei-
; koje galima išspręsti pasakos intrigos problemą. Tuo 
i tarpu klausimas: ką matei, reikalauja arba rasti t iks-
I lų atsakymą, arba visai jo nerasti ir tokiu būdu pa

saką palikti apsiaustą mistiškos paslapties rūku. 

Pažymėtinas taip pat yra Gotlando pasakos glo
bėjo panašumas Sicilijos šv. Pranciškui. Negana to. 
kad jie abu yra vienuoliai, jie abu, grobdami savo 
auklėtinės kūdikius, iškruvina jų motinai lūpas, tuo 
būdu sukeldami žmogėdrystės įtarimą. 

Turint prieš akis šiuos esminius Gotlando pasa
kos panašumus su pietine pasakos sėkme, galima pa
tikėti, kad Gotlandas turėjo labai ankstyvus ir pla
čius ryšius su pietinės Europos kultūra. Tai liudija 
visas kultūrinis Gotlando salos pobūdis: religinis gy
venimas, statyba ir prekyba. 

Pasakos pabaiga yra tuo ypatinga, kad visiškai 
sumaišo intrigos atomazgą. Rudo apsiausto žmogus. 
užuot grąžinęs žmoną vyrui, paima ją pats sau. Ji pa-
sirado jo išgelbėtoja iš užkeikimo. Ji turi susilaukti 
su juo kitų trijų vaikų, kurie yra ankstesnio motyvo 
pakartojimas. Visa tai liudytų, kad čia y ra naujas 
pasakos sujungimas, iškreipęs pasakos intrigą. Tačiau 
iš kitos pusės, šis epizodas duoda tam tikrą pateisini
mą šio personažo supratime. Pasakymas, kad rudo 
apsiausto žmogus turi būti karaliaus dukters mylimas 
ir nekenčiamas, iš tikrųjų yra trumpa formulė apibū
dinti ir Sicilijos šv. Pranciškui, ir Alžirijos raganiui 
ir net Graikijos mokytojui. Jų visų santykiai su mer
gaite yra tokie, kad ji juos turi mylėti ir nekęsti . 

i (Bus daugiau) 



- laimėti Kubą, tada raudonieji 45-se 
universitetuose buvo suorganizavę 
vadinamus "Fair Play for Cuba 
Committee". kurie ruošė viešųjų 
nucmone Castro naudai. Kaip liu
dija Mindszenty biuletenis, prezi

dento Kennedy užmušėjas Lee Har-
vey Oswald y r a buvęs to Fair 
Play for Cuba komiteto narys. 
Osvvaldą nuo jaunų dienų į mark
sizmą įvedė kotnunistų propagan
da. J. Žvilb. 

S T A T Y B I N I N K A I 

V A C Y S 
C L A S S I FIED G U ID E 

CONSTRŪCTĮON CO. 

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

PRADEK TAUPYTI ŠIANDIEN! 

Denise Clinton, 9 m., buvo pa
grob ta Kansas City. Mo.. savo 
senelio motelyje. Tikimasi mergai
tę suras t i gyvą. 

Spaudoj ir Gyvenime 
(Atkel ta iš 3 psl.) 

munistas . j is remdamasis konstitu
cijos penkta pataisa, atsisakė j tą 

persiunt imo išlaidas. 

Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite a ts iųs t i paštu, nes 

— v ^ męs apmokam visas pašto 

Paskolos, perkant namus, daromos ilgiems t e rminams 
ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokejknais-

Dėl visų informacijų, kreipkitės į 

MUTUAL Federal SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION O F CrilCAGO 

2212 WEST CERMAK RD. — CHJ.0AGO — VI 7-7747 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 

C O N T E A C T O R S 

R E Z I D E N C I N I A I , 
K O M E R C I N I A I , H 
MEDICINOS IR H 
KITOKĮ P A S T A T A I =f 

2501 West 69 th S t r e e t 
H E 4-7482 436-5151 

"— * — *•— —11 ^«.=.v. t ^ - . ^ ~ , w . .uuumy, iuesaay, t ruk 
klausimą atsakyti. Tačiau jis pri- Tliursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday closed. pažino, kad DuBois klubuose yra 
komunistų. 

Paduodamas tas informacijas, 
kard. Mindszenty fundacijos biule
tenis primena, kad kai kurie žmo
nės sako, jog reikia studentams 
išgirsti visokių kalbėtojų, kad jie 
susidarytų savo nuomonę. Betgi. 
rašo toliau minėtas biuletenis, 
universitetuose mokoma tiesos, o 
ae klaidos. Argi dėstydamas astro
nomiją profesorius t u r i kviestis 
a t s tovus tokios religines sektos, 
kuri tebetiki, jog saulė sukasi ap
rink žemę, kad studentai išklausy
tų i r susidarytų savo nuomonę? 
Ar medikai turi kviestis šundakta
rius, kad studentai išklausytų jų 
ir susidarytų savo numonę, koks 
gydymas geresnis? 

Laisvė y r a geras dalykas, bet 
negalima leisti studentų mulkinti 
prievartos, melo. apgaulės atsto
vams . Tokie raudonieji atėiūnai 
juk rems Vietnamo raudonuosius, 
kurie žudo amerikiečius. Ar reikia 
3tebetis. kad šitokia propagandos 
laisve pasinaudodami raudonieji 
yra pasiekę, jog pvz. Columbia 
universiteto, esančio New Yorke, 
300 studentų ir profesorių yra pa
siuntę šiltą laišką Vietnamo komu
nistų vadovui Ho Chi Minh. pažy
mėdami, jog jų "pagarba ir sim
patijos"' priklauso jam. 

Komunistų partija yra sąmoks
lininkai prieš krašto demokratinę 
sanlvarką, diriguojami iš Mask
vos, ir jų subversyvinei agitacijai 
negali būti laisvės. 

Ryšium su tuo, iškyla svarbus 
uždavinys lietuviams ir kitų pa
vergtų tautų s tudentams: daly
vauti tokiuose studentų susirinki
muose, kur kviečiamas raudonųjų 
propagandistas ir priminti, kaip 
apgaulinga jų linija praktikoje, 
kokią vergiją turi pakelti žmonės 
tų kraštų, kur įsiviešpatauja ko
munistų diktatūra, kaip k^d yra 
Lietuva. O jei neduoda laiko pa
klausimams, tai ieškoti būdų pa
reikšti, kad tai kaip tik nusikal
timas akademinei laisvei ir kad to
kie sambūriai ateityje neturi tei
sės mitingų su panašiais kalbėto
jais organizuoti. 

Kai Castro siekė komunistams 

lllllllltflIlIflIHIlIlIHIlIlIflIlIlflIlIMlIlinilf 

LEO'S SINCLAIR SERVICE 
LEONAS FRANCKUS. Sav. 

Stabdžiai, Sankabos. Transmisijos. 
Tune-ups ir Motorų remontas 

5759 So. Westem Avenue 
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospeot 8-9533 
HIHHHIHHiHljHliUHIIUHIiHHIIIHHIUUI 

JOHN J. KAZANAUSKAS, President 

FRANK'S T. V. 8C RAMO,I i . 
3240 S. HALSTED ST. Telef.: CA 5-7252 
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING 

STANKUS 
j C0NSTRUCTI0N C0. 
• Atl ieka planavimo ir statybos 
• darbus , gydytojų ofisų, gyvena-
: mųįų ir prekybos pastatų. Jū-
; sų pasirinkimui turime virš 300 j 
• įvairių standartinių projektų. 

: Ofiso ir namų telefonas 
j PBospect 8-201S į 

: 7105 S. Artesian Ave. ; 

Į Chicago, DJinois 60629 • 

g | HEATING C0NTRACT0R 
Statome šiltu oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus. 

Vieninteliai iš lietuviu turi
me miesto leidimą, dirbti nau
juose namuose. 

CICEBO^HEATTNG A N D 
SHEET METAL 

2431 So. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442 

Juozas Žemaitis OL 6-0412 
Vfctor Skade ST 8-9272 

R E A L E S T A T E 
NAMAI IR ŽEME PARDAVIMUI 

4. butų nu-d. — $3,(H)d nuomos. At
skiri gazu šildymai. Apie 40 p. lotas 
Gage p. $21.000. 

• 2 aukštu. 6 kamb. m<"d. Naujas 
garažas, uždari poruiai. Prie 65 ir 
Kedzie. $13,500. 

9 butu mūras. Labai geras. Mūsų 
kaiminystej. Kaina 7 kartus pajamos. 
Galit nupirkti paskambinę ir atėję 
ofiAi. 

brangių priedų. Mūro garažas. Tinka 
didelei št-imai. Kaina £$2,900. 

7 kamb. mt-rfinN. Tvirtas, moder
nus, naujas garažas. Brighton Parke. 
$11.500. 

2 butą, t% aukšto, 12 metų niū
ras. 5 ir 4 kamb. 2 atskiri guzu šil
dymai. Sausas beismantas. Garažas. 
Prie pat Marquette pko. 

Heating Contractor 
Įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo ar, šildymo 
pečius Ir air conditioning } 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greit ir saži 
ningai. Apskaičiavimai nerno-
kamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI. 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. Westem, Chicago 9, VI. 

„ „..„. $30.700. 
• Priims rimta pasiūlymą. 

6 kamb. mūras. Arti 66 ir Camp Naujas 2 metu, 6 kamb. mūras. Ki 
bell. Skubiai parduos už $14.900. j Iimai. alumin. langai, '•awnings", pla 

Liuksus ' kamb., 2 aukštų rezi- tus privatus kiemas1. Arti mūsų ofi 
dencija. 2 vonios, air-eond. Daug | so. $17.950. 

ATEIKITE — VISADA TIKIME GERC N'AMC 

K. VALDIS REAL ESTATE 
2458 West 69th St., Tel. RE 7-7200 arba RE 7- 8534 

STATOME NAUJUS NAMUS 
Atliekame pilna remonto darbą 

ir 
Dažome 

DECOK HOME BUILDERS, INC, 
R. Markauskas 
Tel. 863 - 4666 

Kas tik turi gėrę skonį, 

Viskę perka pas Lieponį ! 

J PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER, INC. 

MARQUETTE PK„ 6211 S. Wesfern PRosp. 8-5875 
Vedėjas J. LTEPONIS 

Pirmad., ketvirtad. ir penktad. nuo 9 iki 9:30. Ki tom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 vaL iki 5 vai. p.p. 

Illiliimilllillllillllllllllllliuillllllililllllll 

A. ABALL R00FING C0. 
{steigta prieš 49 metus. 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame najus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūrą - "tuck-
pointing". Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas1 garantuotas. ų 

LA 1-6047 arba R0 2-8778 
Skambinkite bet kuriuo laiko. 
Apskaičiavimai nemokamai. 

iiiiiimmiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiu 

PARDAVIMUI 

M I S C E L L A N E O U S 
lllllllllillllllllllllllllllillllllllilllllllllllllll 

XV — RADIJŲ TAISYMAS 
P. RUDĖNAS 

2740 W. 63rd St. 

Telef. 434-0421 i l l l l l l l l l l l l l l l i M I I I H H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i l I l I 

Čia pa t galite gauti Briedžio dažu. GARBAGE DRUMS 
lllllllllllllillllllllllllllllllllililllllllllllllll \VITH COVEBS AM) HAM>EES 

- - - 30 a n d 50 ga l . F r e e D e l i v e r y 
l l l l l f l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 5 7 5 7 s Halsted & 5622 S. Racine 
I 10%, 30%, 30% pigiau mokėsite « 

už apdrauda nuo ugnies ir auto
mobilio pas 

Liuksusine U-jų metu senumo re
zidencija. Plaukymo baseinas. Kaina 

I $50.000. 
X miegamų prie pat Marąuette pko. 

Xaujas šildymas. Garažas. Platus 
sklypas. Tik $18.900. 

Kvergreen Parke — 6 kamb. rezi
dencija, 4. vėsintuvai, kilimai. Priei
namai. 

5 kamb. namas prie 63-čios* g-ves. 
Tik $15.000. 

3 po 3 kamb. ant plataus sklypo. 
Tik $20,000. 

Marguette pke. i m. senumo 2-jų 
butų modernus namas, šviesūs dideli 
kamb. įmontuoti virtuves įrengimai 
(built-iniO, apsaugotas nuo potvynio 
rūsj's, alumin. antrieji langai, 2 auto. 
garažas. Kaina tik $35,000. 

Gage pke. 2 po 4 k. mūr. 30 p. 
sklypas. Labai gerame stovy. Del 
susidėjusių aplinkybių skubiai par
duodamas už $21,500. 

63 ir Kedzie apyl. labai gražus 8 
butų mūras. Naujas stogas, 220 V. 
elektra, potvynio kontrolS, naujas 
stokeris, alumin. antrieji langai, pe
čiai, šaldytuvai, kilimai, šviesus ąžuo
lo medis. Geros pajamos1. Kaina 

$75,000. 
I vakarus nuo Marouette p-ko. 1 % 

aukšto modernus 10 metų senumo, 
labai gerai prižiūrėtas namas. 1-me 
aukšte 5 kamb. butas savininkui ir 
$210 pajamų i men. Nuomininkai tu
ri 1 metų sutartis. Alumin. antrieji 
langai, dyigųba potvynio kontrole, 
38 p. siely pas. šoninis įvažiavimas, 
garažas. Kaina tik $33.000. 

«1 Ir Sawyer. apyl. 6 kamb. "oc-
tagon" bung. Modern. virtuve, nau
ja karšto vandens šilima. Teirauki
tės. 

Marqaette pke 8 kamb. med. Gazo 
šiluma, pilnas rūsys, garažas. 12,800. 
arba geriausias pasiūlymas. 

Marque*te pke. 2 aukštų mūr. Alu
min. antrieji langai, mūr. garažas, 4 
pajamoat Tik $27,500. 

6x5 kamb. mūr. Brighton pke. Alu
min langai. Garažas. Gyventojai pa
tys apsikurena. Tik $37,500. 

10 buto Marąuet* p-ke. Gerai pri
žiūrėtas mūras. Pajamų $12,500. 
$90,000 arba pasiūlymas. 

Labai geroj apyL 1 metų senumo 
apartamentinis. Pajamų $34,000. Kai
na 7 kart metinių pajamų. 

NERIS REAL ESTATE 
6924 So. Western Ave. Tel. 471-0321 

F R A N K Z A P O L I S 
3208% West »5U» Street, 
Chicago. Illinois. 60642. 

TeL GA 4-8654 ir GR 6-4339 
imimiiiiiiifftiifiiiiimiiimiiHiimiiiiHiii 

Tel. 224-4362 434-1113 

SALES a MORTGAGES s MANAGEMENT 

Tel. 224-4362 434-1113 
' i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiiii imimiiii i i i imiiii 
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T E L E V I Z I J A S 
papras tas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje S3 
už dirbtuves darbą $10 ir dalys. 
Pasiterraukite apie naujas 

J. M I G L I N A S 
j i 2549 W. 69 St., H auk., PR 6-1063 

IIIIMIIIIllllllHlIflHllllllllllllllllllHIIIIIIII current dividend on investment bonus • 
4H% »niDEXDC MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS.;!"' ~ " 
Cž 1 metų investavimo bonus mokama 4% 9& dividendų kas posmetj ir • I ••-CO£rĉ *i:€iKifcjeiQirJaaCICJ<SieBBBBBBI 

dar išmokame po %% nž kiekvienus metus, 4 metams prapjus. * KJI ^ ^ m^ I | k | ^ % 
BKIGHTOX SAVEVGS A>T) LOAN ASSOCIATION g' 1*1 U V I I i U 
4071 AKCHER AVEXUE. CHICAGO 82, HXIXOIS 

Valandos: Pirmad., Antrad., P^-nkt. ir Seštad. 9 v r. — 4:30 p. p. • 
TreCiad. uždaryta: Ketvirtad. 9 v. r. — S v. v. \ 

H E L P W A N T E D 

Reikalingas karpenteris ir darbi
ninkas nusimanantis statvbos dar
be. PK 8-3792. 

EXP£R'D TOOL MAKER 
MACHINIST 

For mold making. Nurthwest 
side location 

CalI — >IU 5-1791 

4936 West 15th Street, Cicero 50, Illinois 
Phone: Office: OL 6-2233 Residence: 0L 2-8907 

Turime šimtus romą Ciceroje, Berwyne, Riversflfc ir kituose 
vakariniuose priemiesčiuose. Mūsų įstaigoj jūs galite išsirinkti jums 
patinkamą nuosavybę iš katalogo. 

Vieninteliai iš lietuvių priklausome prie M. L. S. 
Mūr. 1% a., 5 ir * btofc Central. Į Mūr. 1% a., 5% ir 4 kamb., 10 

šildymas. Skiepas ir pasto.rS. 59 ir | metų, gražus, erdvus. 46 ir Kilpat-
Sawyer apyl. - riek apyl. 

Likerin ir maisto krantuve su mtlr. 
namu ir tuščiu sklypu, Brighto* 
p-ke. 

Mūr. 3 butai, 5—4—3 k. Gazo pe
čiais šildymas, 45 ir Fairfield. 

Mea, 2 po 4 k. su sklypu ir pasto
ge. Gazo pečiais šildymas. 113,900. 

Mūr. 13 butu. 7 po 6 kamb. ir 6 
po 5 kamb. $13.000 pajamų. Kaina 
5 metų pajamos. 

18 vienetų mūr., 12 po 3 kamb. 
ir 6 po 1 kamb. $18,000 pajamų. 

5 metų pajamos. Kaina 

SIMAITIS REALTY & INSURANCE 
2737 West 43rd Street CL 4-2390 

V A L Y M A S 
KILLMAI. APMUŠTI BALDAI 
valomi. Kambariai platinami ir 
dažomi. J. RUDIS 

Tel. CLiffside 4-1050 

SIUNTINIAI j LIETUVA 
ir kitus kraštus 

P. >Fi;DZr>rSKAS, 4065 Archer 
Chicago Iii. 60632. Tel. Y A 7-5980 

COSMOS EXPRESS 
MARQIETTK a l F T PARCETj 

SERVICK 

2608 ir 2439 West 69th Street 
Chirago 29. ni. Tel. WA 5-2737. 

3212 South Halsted Street 
Chieago 8, III. T«I. CA 5-1868 

Lietuvių bendrove, kuri turi ?<M.«e 
siuntinius siųsti bc tarpininkų tiesftai 
iš Chioagos j Lietuvą. 

Didolis pa-sirinkimaf* geriausios rū-
ftK« medžiagų ir kitų prekių žemo
mis kainomis. 

K. fa- V. Žukauskai 

; R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir ki tus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda 
2047 W. 67 PL. WA 5-8063 

Sąžiningas ir Breitas patarnavimas 
visais Real Estate reikalais. Veikia 
notariatas. 

ŠIMKUS, REAL ESTATE — 
NOTARY PUBLIC 

4259 S. Maplewood Ave. 
CL 4-7450, arba YA 7-2046 

COLO-HEADER SET-UP MAN 
Top wages to good man . 
Many company benefits 

PIONEER SCREW & N U T CO. I INVESTMENT SPECIAL. Rooming 
2010 N. Kuby, Melrose Pa rk , 111. h o u S e Ciceroje. 18 kambarių. Pa* Į THAeUa ^ geras jvairų aamo, 

MU 1 - 1000 J a n i ų S 1 1 - 7 6 0 - 50 p. sklypas. 2 maš. | ^ t y p ę , biznią ir Ž M K S ŪIOŲ 
, garažas. Mažos iš! 

Mūr. 4 k. 10 metu. $1S,600. 
Mur. 6 k. M. p. S16.8 00. 
Mūr. 2x5. Garažas*. S25.900. 
Med. 7 k., 3 lotai. $18.800. 
Mūr. 3 mips;. 9 metų. $21.500. 

KAIRYS REAL ESTATE 
2501 W. 69tii S t HE 6-5151 

• - i 

Mr. J. Zandlo, 

TINKAMI KUBAI TEIIOA 
GERA SAVIJAUTA 

Tokiu* rūbus vyrams ir moterims 
parūpina sreriausiose 

"Simpson Clothes" siuvvklose 

JONAS H, AKšYS 
t o o l W. 71 St., Chicago, 111. 60629 
tei. 92,-,-.->iT9. Atdara vakarais nuo 7 
iki 10 v. v., šešt nuo 9 v. ryto iki 
6 v. vakaro. Trečiad. ir sekmad už
daryta. 

Reikalingi arch. braižytojai f°^ į ^ SVOBODA. 2134 
vasaros sezonui. 

Skambinti tel. - 471 - 1778 
LA 1-7038. 

« . .« « , E i 7 7 t h & SO. ALBANY AVE. 
rorelady and r o r e m a n pardUOd. mūr. 5% kamb.. VA VO-

O ^ M — -1 „.=.-. . . i n i c - • 

B I 22162 arte ^ I M A R T A S R E A L T Y 
1437 S. 9 Av.. a c e r o 652-4343 

ilUIIIIIIIIIIIIIIIIlUIIIIIIIUIIIIlIflIlHIIIIIIIII 

M O V I N G 
J. NAUJOKAITIS 

Ilgri metu patyrimas 
Apdraustas perkraustymas. 

WA 5-9209 Chicago, 111. 
IMilMIlIlIHIllIlIlHIUIIIIIHIIIIMIIIIIIIIIlilIi 

BLNOS EB NUTEKAMIEJI 
V A M Z D Ž I A I 

Kkspertiškal uždedam naujus ir tai
some senus. Pilnai apsidraudę. Dar
bas garantuotas 

A. ABALL ROOFTNG CO. 
LA 1-9047 arba RO 2-8778 

Proking person with garment in 
dustry background to train women 
for sevving carcers: pant^ expenience 
helpful but not neesssary. 

Pcrmanent position \vith progres-
eive women's spotstvear manufactur-
er. Only fully qualified n»ed apply. 

JACK WINTER, INC. 
233 E. Chicago 
Miiwaukee Wis. 

DEDŽIAUSLAS LB GERIAUSIAS 
NAMŲ m BIZNIŲ PASIRINKI

MAS * APDRAUDA 
ios naujas namas. 43 ped. skly

pas, ažuol. medž. išbaigimas, aukšt. 

B T « , « . . „ ! LEONAS REAL ESTATE 
Petrauskas ^nstruction Co. 2735 w 7 l9t s t WAibtook ^ l t Tel.: PR 8-3792 į 

WOMEN — Press Operatore. 
Immediate openinęs. Plastic Tnjection 
MoIiUng. Profit sharinie and hoMpital-
ization. Stcady work. Good tvages. 
Only those s'eeking permanant em-
ployment need apply. Will train. 

460 J West Addison Street 
CTiicaso. Illinote 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

Išnuomojamas 6 kamb. butas ant
rame aukšte, Roselande. 

Tel. 568-1814. 

UNFURNISHED 
FT\"E ROOM APTS. 

Hoat. Hot water. Januor service. Liv. 
decorated. Only $75.ft0 a able. 1001" 

Month 

TAIL0R • BUSHELMAN 
Experienced, to take full charge . 
Good pay. Will be your own boss. 
Steadv. Applv — 

LUCRS CL0THING 
322 So. Franklin Street 

Contact CARABALI.O 
:?7(»:$ \ . Halsted St. (Store) 

Call :?»S-2:5fil or TA 9-5I40. 

UNION PIER — Arti prie ežero iš-
nuom. butai vasarotojams. Kaina S45 
savaitei. Informacijai skambinti Chi-
cagoie VI 7-7457 po 6 v.v. 

H E L P J V A N T E D — REIKALLNGI DARBININKU* 

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

SAVININKO 

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 
3911 West l l l t h Street 

Didžiausias Paminklams Planu 
Pasirinkimą1* Visame Mieste 

Telef. — CEdarcrest 3-6335 
Vienas blokas nuo kapiniu 

The National Cash Regisfer Co.!! 
W0ULD LIKE Y0Ū To Take a few minutes 0F YOUR 
TIME, and permit us to introduce our program TO YOU!! 

We train you to SERVICE eleetronie and business machines. 
IF YOU are between 18 & 25 and a high school graduate 
apply for interview and details — DURING BUSINESS hrs ! 

and Saturday before noon. 

2821 Central Evans ton, 111. 
DA 8-8620 

I opportunity Employer. 

Išnuom. apšild. 4 kamb. butas su
augusiems. Pageidaujama vyresnio 
amž. žmonės. 6111 S. Fairfield. 
737-5269-

M I S C E L L A N E O U S 

S0PHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS 

Kasdien nuo pirmadienio Ik) p»nk 
tadienlo 10 iki 11 vai. ryto. šeStadie 

i niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
[9:30 vai. ryto. Vakarai* pinr.adle-
1 niais 7 vai. vak. 

VISOS PROGRAMOS IS WOPA 
1490 kil. AM «r 1027 mg FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
Tei. HKmkK* 4-2413 

715» So. Maplewood Am 
Chic»sro 2», 111. 

• • • • * • • • • « • • • « • • • • • • > • « • • » • # • • • • » » • • • » * 

Briehton pke, naujas 2 aukštų po 
! 5% k. Platus sklypas. Pigus. 

Marqu«tte pke, 7 kamb. rezidenci-
i ja. Mažas jmokėjimas. Tik $14,500. 

72 ir \Vastenaw. 1 % aukšto, 6 ir 
! 5 kamb. Moderniai jren&tas. $25,200. 

61 ir FaMteld. Mūr. 3 būtu, 6—' 
| —3 kamb. Geram stovy. Būtinai rei
kia pamatyti. 

V A I N A R E A L T Y 
2517 W. 71st S I BE 7-9515 

PLATUS PASIRINKIMAS 
NAMŲ PIRKIMUI 

BUTU NUOM. — CVCOME TAX 

Apdraudy Agentūra 
Pstarnauja visais draudimo reikalai* 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Ave. PR 8-2283 
PATARNAUJU NAMŲ PIRKIME 

IR PARDAVIME. 
BOOKKEEPING, NOTARIJATAS, 
CAR LICENSES, INCOME TAX 

A. KATILIUS R. E. 
2456 W. 69tli S t BE 7-8S99 

Platinkite "Draugą" ;*™B?į£ 

67th ir SO. HOMAN AVENUE 
6 kamb. modern. bunga!ow, "for-
ced air" apšild.. "air-conditioning", 
plytelių vonia ir virtuvė, 2 maš. 
garažas. Nuo sienos iki sienos ki
limai. K F; 7-0360 po 6 vai. vak., 
visą dieną sekmadienį. 

S6.950 už gerą namą. 4 ir 3 kamb. 
Apyl. 26 ir Kedzie. Mokesčiai tik 
$72. Sutinkame mainyti j ūkį. 
SVOBODA. 3739 W. 26th St. 

file:///VITH
file:///vith
file:///Vastenaw


Sue Heinrich. 22 m , Canadian Pa
cific lėktuvo stuardese, žuvo lėktu
vo katastrofoj prie Vancouver, B. 
C kartu su kitais 52 asmenimis. 

Vokiečiu opozicijos 
partija 

(Atkelta iš 3 psl.) 
ros — buvo atsisveikinimas su 
garsiąja vokiečių socialdemokra 
tų partija ir jos programa. Re
formų šalininkai šaukė : Wer 
rastet , der rostet — kas su
stingsta, rūdyja, o part i jos kri
t ikas Theo P i rker garsino refor
mas: "Pr ieš tarybė ta rp teorijos 
ir patirties, r evo l iuc i j a i šūkiai 

ne todėl, kad ji netari ryškaus 
vado, bet dėl neturėjimo išskir
tinų didžiųjų tikslų. 

PAVOGĖ ŽENKLUS 

Du banditai iš Weisz Stamps 
and Coin komparijos, 4019 Ir-
ving Park Rd., oavogė $11,000 
vertės pašto ženklų ir vertingų 
monetų. 

IŠPLAUKĖ KEUCITCN 

Du jaunuoliai, Greg Trount 
ir Blll Skarie iš Park Ridge 
priemiesčio, išplaukė namie su-
satytu 10x16 pėduų plaustu per 
Chicagos upę į New Orleans. 
Jų 1,200 mylių velionė Chica
gos, Illinois ir Mississippi upė
mis truks 30 dienų. 

VIEŠOJO GYNĖJO ŠTABAS 

Cook apskrities viešas nusi
kaltėlių gynėjas Gerald Getty, 
atsižvelgęs į naujai išleistus Il
linois legislatūros įstatymus, 
Springfielde, prašys apskrities 
tarybą, kad padvigubintų jo šta 
bą. Jis dabar tuH savo žinioje 
24 pagelbininkus, 4 investiga-
torius ir 7 sekretorius. 

ARTE5TO SCNUS ČIA 
GAVENA 

Pasaulinio garso tapytojo 
Paul Gauguin Sūnus Emile gy
vena Chicagoje. J is irgi seka tė
vo pėdomis savo tapyba, kuri 
pirmą kartą bus viešai rodoma 
penktadieni Astor Towers rū
muose, miesto centre. 

LITUOTOJAS ŽUVININKAS 

Roman Domas, Wheeling prie 
miesčio lituotojas ir kontrakto-
rius, pereitą savaitę pagavo 27 
svarų 3 uncijjų musky žuvį 
Eagle ežero Verroillion Įlankoj. 
Kanadoj. Jis laimėjo S100. ku
liuos paaukojo tos vietovės Fa-
timos bažnyčiai. 

SEIMAI IK JŲ DALYVIAI 

Šįmeet iki birželio pabaigos 
Chicagoje įvyko 541 seimai, su
traukę 684,410 dalyvių ir sve
čių. Jie į miesto ekonomiją įne
šė apie 155 mil. dolerių. Pati 
didžiausia, National Tool Machi-
ne Builders sąjungos, paroda 
rugsėjo mėnesį sutrauks apie 
100.000 asmenų. 

Religinės žinios 
MELDĖSI 

UŽ ŽUVUSIUS KUNIGUS 

Didžioje Pijaus XII-jo audi
torijoje, Romoje, įvyko įspū- j 
dingas minėjimas visų pirmame j 
ir antrame pasauliniame kare! 

ir reforminis įsibėgėjimas, ryš- j žuvusiųjų kunigų. Minėjime da-
kus griežtumas ir at laidus nuo
laidumas po Godesbergo suva
žiavimo nuslinko užuomarštin". 
Reformų priešas Herber t Weh-
aeris lengva širdimi atsisveikino 
su savo planu Vokietijai nugink
luoti ir- polėkiu part i jos naujam 
posūkiui smerkt i . 1961 m. rin
kimuose SPD pasis tūmėjimas vi 
sai nuramino reformų priešus. 

SPD — vokiečių socialistai, 
deja, nūnai netur i ne tik toli sie 
kiančių polėkių, idealistų ir pra 
sikišančių galvų, kurie turėtų 
drąsos šuoliui. Schumacheris 
kaltino Adenauerį dėl jo vadina
mos žingsnelių politikos, nors ji 
pasiekė tikslą. Nūnai SPD pasi
rinko mažų žingsnelių politiką 

draugijos vienetų, kurių nar iai , nigns jėzuitus už rcvoliuciemie- • *"" 
yra vien vyrai. Pernai turėta į rišką veiklą. Jie buvo kaltinami 
per 10,000 narių. už tikybinės propagandos sklei

dimą fabrikuose, kur jie uždirb
davo kasdieninę duoną. KUNIGAI 

REVOLIUCIONIERIAI 

Vokiečių žinių agentūra KNA 
praneša, kad Vengrijos komu Perskaitę "Draugą', duo-

lyvavo kardinolai Siri, Urbani, 
Beran ir kiti aukštieji Bažny
čios dignitoriai bei Italijos vy
riausybės delegacija su minis-
teriu Andreotti priešakyje. Mi
nėjimo metu turiningas kalbas 
pasakė kardinolas Siri, minis-
teris Andreotti ir Italijos Ka
talikų akcijos pirmininkas Ba-
chelet. 

ŽYDAI ISPANyOJE 

Ispanijoje yra apie 5,000 žy
dų, kurių daugelis yra katali
kai. 

ŠV. VINCENTO LABDARIAI 
Amerikoje prie parapijų yra 

4,911 Šv. Vincento labdaringos 

nistinė valdžia nuteisė šešis ku- j kitę jj kitiems pasiskaityti. 

A. t A. 
MARIJONA JURKUS 

JURGILAITĖ 
Gyveno 4614 S. VVootf St. 

Mirė liepos 10 d.. 1965. 9:20 v. v., sulaukus senatvės. 
Gfmč Ivjetrrvoj". Krlo iš Tatiragvs apskr., ŽycaK-iu parapijos'. 

Dabrapinių kaimo. 
Amerikoje išpryveno 5G m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Anthony. mar t i Ann, 

2 dafcterys: Anna ir Mary. 2 anūkai: Lt. Anthony Jurkus , Jr., 
r.S.A.. ir Diana Sa.mo.ska. jos vyras Raymond, brolio vaikai: An
na Boro\vicz ir Lillian EjfKers. ir kiti giminei, draugai ir pažįs
tami. . . 

Lietuvoje liko brolis! Jonas Jurgilas su žmona Domicėle. 
Priklausė Brig-hton Pko Moterų klubui, S.L.A. 122-rai kuo

pai. Moterų S-gos 21-mai kuopai ir Labdarių dr-joms. Amžina 
nare šv. Kazimiero Ses. Kemejų. 

Kūnas pašarvotas John F. Kudeikio koplyčioje. 4605 South 
Hermitage Avenue. 

Laidotuves įvyks treė., liepos 14 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydyta į šv. Kryžiaus parapijos bažnyėą. kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų bus nuly<i£ta 
i šv. Kazimiero kapine;'. 

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

Nuliūdv: Sūnus, dukterys, marti ir anūkai. 
]>aidot. direkt. John K. Eudeikis. Tel. YA 7-174L 

r ^ 

ONA LUKAS 
į M o m i m 

Gyveno 6S36 S. Maple»ood Av. 
Mirė liepos :2 d.. 1965. S:35 

v. r. sulaukus 61 m. amžiaus. 
Gimė Lie'uveje. Kilo iš Vil

kaviškio apskr.. Kisiniškiu kai
mo. 

Amerikoje išgyveno 15 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vvrasl Antanas sūnus Vytautas, 
iiilktė Birutė Butkūnienė. žen-
as Romas. 2 anūkai: Audrone 
ir Linas. Anglijoje liko sesuo 
ir Lifltuvoje liko sesuo. 

Kūnas pašarvotas S. T^acka-
wiez koplyčioj?. 2424 Vv\ 69th 
Street. 

la idotuvės įvyks ktv.. Hepo,i* 
15 d iš koplv.jios :̂3<> vai. r. 
hus atlvdėta i *rC. P. Marijos 
Gimimo par. bažnyėia. kurioje 
Įvyta gedulingos pamaldos ut 
v'lionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nei. 

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

Vnltūtlo: Vyras. «ūntis. dnk-
tt: į — *r 

Kai ruošiate planus ateičiai, turėkite galvoje 
kaimynystėje esančię finansine įstaigą — 

CHICAG0 SAVINGS & L0AN ASS0CIATI0N 
Sėkmingai darančię biznį ir aptarnaujaneię 

lietuvius virš 40 metu 

x*2li!j< 
: ^ 

^^af-

Turtas virš 
_ $50,000,000.00 

KLRIOJE ŠCSŲ, KATP TATPYTOJO, pinigai yra geriau
siai apsaugoti ir neša J u m s papildomas' pajamas. 

• PRAKTIŠKA — galite taupyti bet kokią sumą bet ku
riuo laiku, pagal jūsų taupymo planų reikalavi
mus. 

• PRLXIXGA — didesnis negu vidutiniškai mokaroaa 
dividendas du kartu j metus pridedamas pr ie jūsų 
sąskaitos leidžia lengviau siekti tikslų. 

• PARANKI — vieta patogi ir deniai įvestas taupymo 
paštu skyrius leidžia dar daugiau sutaupyti. 

• SAI'GI — nes visos santaupos iki $10,OOf>.00 apdraustos 
valstybinės* JAV valdžios įsrtaigos. 

KAIP NAMŲ PIRKĖJAS Jūs galite gauti paskolą pagal 
savo reikalavimus ir paruoštą biudžetą. 

• NAMĄ GRKIČ'TAT" TSTGYSFTE, nes mūsų paskolos lai
džia greičiau išmokėti skolas ir tapt i sfevininku. 

• ĮSIGYSITE JT LENGVIAU, nes mūsų į nuomą panašūs 
mėnesiniai išmokėjimai ap ima paskolą, nuošimčius 
ir kitus mokesčius. 

• ĮSIGYSITE JJ BE RfPESCIV- nes* kaimynystėje esanti 
draugiška mūsų įstatga y ra pasiruošusi J u m s pa
tarnauti. 

Laid d i rek t Steponas Lacka-
wicz. Tel. RE 7-1213. 

Savo nariams turim? pilną patarnavimą: 

• Bonai mokslui baigti 
• Paskolos namams 
• Kalėdų Klubas 
• Atostogų Klubas 
• Šeimos apdrauda 
• Notaro patarnavimas 
• Visokių rūšių apdraudos 
• Nernoksmas kambarys 

susirinkimams 
• Mokame čekius ir duodame 

nariams specialius Money 
Orderius 

• JAV palto ženklai 
• Parduodame ir išperkame 

JAV bonus 
• Du dideli kiemai automo

biliams pastatyti 
• Vokai taupyti paštu 
• Saugios depozitų dėžes 

•IOHN PAR I X 
(Tiairman of tbc Roarcl 

CHICAGO SAVINGS 
A N D LOAN ASSOCIATION 

6245 So. Western Avenue 

VALANDOS: 

• Keleivių čekiai. 
PIRMADIENI 
ANTRADIENĮ 

12:00 P.M. 
9:00 A.M. 

8:00 P.M. 
4:00 P.M. 

TeL: GR 6-7575 
TREČIADIENĮ visą dieną uždara. 
KETVIRTADIENĮ . . 9:00 A.M. — 8:00 P.M 
PENKTADIENĮ . . . 9:00 A.M. — 8:00 P.M. 
ŠEŠTADIENĮ . . . 9:00 AM. — 12:30 P.M. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. f A. PETRAS CONRAD 

Buvęs fotojjrafas 
Ilgametis Čikagos gyventojas, paskutiniu metu gyveno 

Long Beach, Calif. 
Jau suėjo metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mūsų 

tarpo- mylimą vyrą, tėvą, dieduką. 
Netekome mylimo Petro liepos mėn. 15 d. 1964 m. Calif. 

Palaidotas Long Beach, Calif. "Ali Souls" kapinėse. 
Paliko nuliūdime: žmoną Mary. dukras: Cordeliją Dame-

ron, žentą Jack, 2 anūkus: — Narcizą Bradford, žentą 
Albert. anūką Paul. 

Mes. tavęs, mūsų brangiausias, niekuomet nepamiršime. 
Tu pas mns jau nebegrįši, bet mes, anksčiau ar vėliau pas 
tave nueisime. Tebūna Tau, Petrai, lengva ši žemelė. 

Nuliūdę: žmona Mary, dukros, žentai, anūkai, gimines, 
draugai. 

A. f A. ANELE AUSTIENĖ 
KUZMINSKAITĖ 

Mirė liepos 11 d., 1965, 9:30 vai. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskrities, Laukuvos 

parapijos, Bonkių kaimo. Amerikoje išgyveno 54 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime giminaičiai: Stanley Sabonis, 

Helen Perotti, jos vyras Roy, John Sabonis, jo žmona Mary, 
Leo Sabonis su žmona Agnės. Stella Luikis. jos vyras Walter, 
Bernice Kelly, jos vyras James. Stella Carr, jos vyras Stephen 
ir jų šeimos. 

Priklausė Tretininkų, Maldos Apaštalavimo, Šv. Kazimie
ro ses. Rėmėjų dr-joms. Buvo amžina nare Šv. Pranciškaus 
Ses., T. Marijonų, T. Jėzuitų ir T. Saleziečių draugijų. 

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 
S. Lituanica Ave. Laidotuvės įvyks treč.. liepos 14 d. iš koply
čios 9 vai. ryto bos atlydėta į Visų Šventų parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kvie
čiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose 
laidotuvėse. 

Nuliūdę: Gimines. 
Laidotuvių direkt. Antanas M. Phillips. Tel. YA 7-3401 

METINĖ MIRTIES SUKAKTIS 

uz 
A. f A. MILDĄ ALELIŪNAITC, 

kuri tragiškai žuvo liepos 13 d., 1964 m. Šv. mišios 
[bus atnašaujamos liepos 14 d., 6:30 vai. ryte Šv. 
[Jurgio parapijos bažnyčioje, Bridgeporte. 

Nuoširdžiai prašome draugus ir pažįstamus 
[pasimelsti kartu su mumis už a. a. Mildos vėlę. 

Ilsėkis brangioji dukrele ir dukraite ramyfee-
Ije, Viešpaties globoje, mumis palikusi didžiausia-
Ima širdies skausme. 

Aleiiūnu šeima 

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TBYS MODERNIOS KOPLYCfOS 

2533 West 71 si Sf. Telef, GRovehiil §-2345-6 
1410 S, 58th Ave., Cicero, T0wnha!! 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

GUŽAUSKŲ BEVERLYH1LLS GILINYČIA 
gfiea dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kiti} papuošimų 
2443 Wt«i SSrd STREET 

Telef .PR 8-6833 PB 8-0834 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Uetavię Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. LACKAWICZ 
2424 W. 69th STREET Tel. REpnblic 7-1*13 
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CALIFORNIA Tel. LAfayette 3-3572 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 UTUAVICA AVE. Tel. YArds 7-8401 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MTCHTCTAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228 

JURGIS F. RUDM1N 
3319 S. UTTJAMCA AVE. Tel. YArds 7-1188 — 1139 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 S. 50th AVE. CICERO, ILL. Tet OLympic 2-1668 

http://Sa.mo.ska


DRAUGAS, antradienis, 1965 m. liepos mėn. 13 d. 

X William Chepulis, sužeis
tas motociklo nelaimėje, sveiks
ta Šv. Kryžiaus ligoninėj. 

X Danutė Augiene išėjo po 
operacijos iš Šv. Kryžiaus ligo
ninės, k u r sveiko dr. A. Pruns
kienės priežiūroje. 

X Don Varnas Posto Pagelbi 
nio moterų vieneto Nr. 986 pa-

X Liepos 17 d., šeštadieni, 2 rengimas įvyks trečiadienį, lie-
vaL p. p. įvyksta pavergtųjų p o s 2 i d.. 6 v. v. Sportman's 
t au tų paradas Chicagoje. Jis 
prasidės VYacker Drive ir State 

Jackson bulvaro, toliau Jackson 
bulvaru iki Buckingham fonta-

parke 3301 So. Laramie g-vė. 
Po vakarienės visi turės pro-

gatvių sakryžoj (maždaug 400 g o s p a m a t y t i arkliukų lenkty-
N. State), tęsis State gatve iki n e s 

Bilietai gaunami pas šias na
res: p-ia Genę Krajcek, Mary 

no, kur įvyks trumpas, bet la- Dzįmjdas, Ann Daresh. Valeria 
bai reikšmingas mitingas. Visų Stanaitis, Jean Pargauskas, Ha-
lietuvių pareiga demonstracijoj- r i e t p e t r i l a , Marion Zemeske, 
parade dalyvauti. Organizacijos Albiną Mart inkus ir Anelę Po-
prašomos dalyvauti su vėliavo- c m s 

mis, moterys su tautiniais rū- x P r o f LejiRš. Pavergtųjų 
bais, studentija ir jaunimo or- v a r d u kalbės Pavergtųjų savai-
ganizacijos su savo uniformo- t ė s m įnėj ime šį šeštadieni, lie-
mis. Tai pirmasis pavergtų tau p o s yi d. Visi kviečiami daly
tų paradas Chicagoje ir todėl v a u t į 
mūsų gausingas pasirodymas x J A V L j e t u v i u Bendruorne-
yra poltiniai ir prestižo požiūriu n ė s c e n t r o v a l d v b a apylinkių 
nepaprastai svarbus. Lietuviai v a l d y b o m s išsiuntinėjo po vieną 
padarykime, kad šis paradas egzempliorių iš Vliko gautos, 
nebūtų paskutinis - todėl da- !

 k * e l ė s anglų kalba "Lithua- \^>s Angeles, Calif., s* rudenį su 
lyvaukite visi. I _:/-> I laukus 80 m. amsiaus. Yra di-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
AUKOS PAVERGTŲJŲ TAU- nas su žmona iš Arizonos ir 
TŲ SAVAITĖS PASIRUOŠI- daug kitų. 

Velionis išauklėjo du sūnus 
ir dvi dukras, visi vedė ir turi 
savas šeimas. 2entas J. Trytak 

MII 

Liepos 17 d. pavergtų tautų 

Drive ir State gatvės sankryžo
je išlaidoms aukojo: Po 10 dol. 
Liet. Prek. rūmai, Miškininkų 
sąjunga, šaulių s-ga ir Agrono-

parado, kuris prasidės 2 vai. p. I"~" "JTT " " ' ^ J 
r ^, . . 5 _ , daro didelę apvvarta su Hamms p. Chicagos vidurmiesty Vvacker , . . »•*_»-•= r * ' alum, gi žentas J. Katilius 

taipgi tur i biznį. 
Ilsėkis ramybėje, Jonai. 

—K. P. Deveikis 

Tautinių šokių kursų dalyvių dalis ir instruktoriai. Kursai vyko Dainavos stovyklavietėje. Manchester. j mų sąjunga. Valst. liaud., Ats. Į — Amerikoje yra 90 mil. au 
Mich. Kursus rengė JAV LB centro valdyba. Pravedė Lietuvių tautinių šokių institutas. 16 kursantų j karų Ramovė. Po 5 dol.—Žur- \ tomašinų. 
gavo tautinių šokių mokytojų diplomus ir 3 kursų lankymo pažymėjimus. Nuotraukos - - pirmoje eilėje i E alistų sąjunga. Teisininkų s-ga, i -
instruktoriai, antroje ir trečioje eilėje kursantai. Pirmo.ie eilėje trečias iš kaires Liet. taut. šokių insti- | „ . - . , - y*M-ii*a ^ „ h s c 
tuto pirm. B. Shotas. Penktas - JAV LB c.v. pirm. J. Jasaitis. Nuotr. P. Petručio i ±5irutininKes. ±-oi.cijos klubas 

jf& arti I P toli 
J. A. VALSTYBĖSE 
' 'Lietuvos atsiminimų" ra-

Krivulė, Ateitininkai - Sendrau
giai, TSLA 4 kuopa S4. Visos 
kitos organazacijos prašomos 
savo aukas pasiųsti Chicagos Lie 
tuvių tarybos iždininkui A. Va-

„ ' . A , r . .-, , , ! loniui, 2222 W. 107 Str., Chica-
s t a per 200 sv vvnškų rūbų. narys A. Venskus. iškeldamas ' . ' . 

F ^ *"• ^v- J -M. » i J g0> jįi pažymint, kad tai auka 
pavergtų tautų paradui pa
remti. 

p r i e kurių pridėta 100 porų da r Pabalt i jo kraštų 25-kių metų 
binių kelnių, kurias T. Urbait is okupacijos sukakti bei tragišką 

dijo Rūtos gegužinė įvyksta I p i r k o u - 5 Q d o l e r i ų Vaikai tų : dabar t inę padėtį Lietuvoje — 
rugpiūčio^l d. ^ Jamaica^ Polish į k e l n i ų g a n a d a u g pe r m o k s l o , kaip žmogaus pagrindinių teisių 

! m e t u s suzulina. Balfo centre lan j į r laisvių paniekinimą, genoei-
kėsi kun. P . Butkus iš Austrą- dą, prievartos darbus, religini 
lijos, dr. Sandargo šeima iš Cle- persekiojimą, krašto rusinimą 

ir daugelį kitų mūsų pavergto 
kraš to problemų. 

National Hali & Park, Jamaica, 
N. Y. Bus gražuolės rinkimai ir 
meninė progran:a. Visus kviečia 
prof. J. Stukas. 

- Agnietė GHreuė, gyvenanti/ 

ma 
X Dr. A. Božėnas su šeima I ' " C j , „ t r o v a ! d v b a p r a š o aoyfc- d e l € ' * t o ' a k o s sPaud,os "g**; 

išvyko porai sav.ica, t o*** L ^ ^ S ^ S ^ * » * j " ^ f ° " 
- - - - - - - " 4 - *• r laikraščius ir dabar. X "Socialinio draudimo ir knygelių skaičius bus reikaiin-

velando ir kiti ( K. L. J .) 

URUGVAJUJ 
— Lietuvių radijo valandėle 

"Li tuania en Urugvay" šįmet 
rugpiūčio 6 d. švenčia 5-rių me 

ARGENTINOJ 
— Dr . Rudolfas Rinkevičius, 

— Balfo centrą aplanke ir su 
darbo eiga susipažino visa eilė 

darbo" skyriuje vakar dienos gas apylinkių valdyboms. 
Drauge, rašant apie pensijas. Tain pa t c. v. bendraraščiu r a 
tur i būti 60, o ne 20 metų. gina "apylinkių valdybas pasiruo Į garbingų svečių. Išskirtinai pa-

• . " - . - . . . , . . — §ti Lietuvių bendruomenės mė-;žymėtini: vysk. P. Brazys, MIC, 

x lietuviai, kurie domisi c IO- ^ ^ fc ̂ ^ ^ pravedimui. LB kuris net Balfo centro valdybos I yra Aidų choras, tautinis an
gomis" r s s s i s S w £ ; = * ™ ° y™ * * # • •*"**& v*™**kun-p-ur-sambiis G i n t a r a s . - t s a e u § su_ 

S 2 * 2 K T £ T » | X "Chicago American" ^ J u * * * * * * ^ - — * = f * p M | lietuv:u. k ū n e savo 

!tų sukaktį. Prieš penkerius me- baigė Kordobos universitetą, 
' t u s labai sunkiomis sąlygomis I gaudamas medicinos daktaro 
pradėjo šios radijo valandėlės j laipsnį. 
darbą Juozas Vaštakas. Tame j _ Albertas Juozas Jankūnas , 
d a r b e jo didelis pagalbininkas į bežaisdamas vietiniuose klu

buose laimėjo 4 taures , vieną 
lenktynėse, ant rą premiją me
time, trečią krepšio ir ketvirtą 

r T T ^ > T " ^ - . T T ^ - ! p o s 9 d . išspausdino Adolfo Bla Jis atsigabeno keliolika dėžių aukomis remia pusvalandžio vei į lenktynėse "su dviračiu. A. J 
ąuette Parko parapijos sale. kio gana įdomų laišką a c i e s a l e z i e č i u T ^ ^ L ^ S ' " " " " '^ 
kur bus parodyti spalvoH. f Urnai Jungtines Tautas. Jos griūvan- knygų, uz kurias gautas pa a-
apie tą kraštą ir plačiau paaiš- čios, todėl, kad palaiko vergiją mas tuojau pa t _pasiunčia Sale-

klą. Tų rėmėjų tarpe matome 
jMontevideo lietuviams pažįsta-

i i v. .- xs— f^rfoi b-ari naianco verėną nma mujau yai. uamnuvia uc**v.- , m ų asmenų, kaip Alfonsą Bar-
apie tą kraštą ir plačiau paais- cios, todėl, kaa paidiKo vei^jcj. j t- r * T . A „ +-i „ T ;„̂  
/ _ u „ , -~ ~ - c—riohi ^P-OS kolo- ziecių gimnazijai, nes ten vai-1 tasmną, Jusi A. Svetiką, Lingj, 
t a apie Deltona. Filmą narolvs ir neiškelia bovietų agos KUIO- « 4 s J ' » , , - • . . v • -,„n™^\ 
r. ^ T -• -r-- L. ri.KnM nsoHVGskfi Pabaltiii kams labai t rūksta taip papras- : Aleksejunaitę, buvusį ilgameti 
Ona Daukšiene. Įėjimas nemoka malizmo, pavergLSit/b i-d-uaitiji r* « „ « - L , . ._ , .. . - -..•. -

i i r k i t a s t au tas , kurioms nėra to dalyko — duonos. Is Balfo į Kul tūros draugijos pirmininką 
Jungtinėse Tautose. buvo saleziečiams tuojau pasių- | Jul ių Jazauską bei kitus. 

žaidė Olimpijos klube. 

X šv. Jurgio parap. Moterų v i e t o s 

klubo mėnesinis susirinkimas į- Į 
vyksta trečiadienį, liepos 14 d., 
8 v. v. parapijos salėje. CHICAGOS ŽINIOS 

TĖVAI GAVO LAIŠKĄ PO 
SŪNAUS MIRTIES 

Leitenantas Ronald Zinn iš 

ANČIUKUS NEŠĖ PAS 
LIGONĮ 

Joseph Zuber, 2021 W. 17 St., 
Orland Parko žuvo Vietname. \ iš McKinley parko prūdo maiše 
Sekančią d^eną Washingtonas nusinešė 7 ančiukus. Policijos 
pranešė jo tėvams apie jo mirtį. \ pastebėtas, jis pasisakė, jog 
Antrą dieną po mirties tėvai su j juos nešąs parodyti savo sergan 
iaukė sūnaus prieš mirtį parašy- čiam sūnui ir vėliau žadėjęs 
tą laišką. Leitenantas baigė J- | juos sugrąžinti. 
AV karišką akademiją 1962 m. 
Vietname išbuvo vos du mėne

siu. 

MILŽINIŠKA APDRAUDOS 
KOMPANIJA 

Chicagos Continental Assu-

ITALIJOJ 
— Kun. J . Svirnelis, į Romą 

a tvykęs iš Indijos, birželio pa
baigoje turėjo eiti į ligoninę 
operacijai, po kurios gydymasis ; 

gali užtrukti ketvertą savaičių. 

BERLYNE 
— Lietuviai Pasauliniame jau 

nųjų krikščionių demokratų kon 
grese . Birželio 10^—18 d. Berlyne 
įvyko pasaulinis jaun. krikščio
nių demokratų kongresas, kuri 
organizavo Tarptaut inė jaunųjų 
krikščionių demokratų unija (U-
I J D C ) , Kongreso t ema: "Jau-

M O V I N G 
Apdraustas perkraustymas 

j vairių atstumu-

A.V IL IMAS 
3415 S. Lituanica Ave. 

Telį FKontier 6-1883 

A. A. J.ANGLICKIS 

A. a. Jonas Anglickis palai
dotas liepos 8 1. iš Petkaus 
koplyčios. Šv. Antano par. baž
nyčioj buvo atnašautos šv. mi
šios. Ilga eilė automobilių pa-! 
lydėjo į Šv. Kazimiero kapines. 
Paskutinį žodį tarė laidotuvių ; 
direktorius A. Petkus, Anglie-: 
kių šeimos vardu užprašė užkan 
dai Jeys valgyklon, kur susirin \ 
ko per du šimtai Anglickių pa- \ 
žjstamų ir artimųjų, sūnus Jo- i 

DELTONA, FLA. 
Ar kada svars-

tėt, koks tikrai < 

yra gyvenimas 

Floridoje? 

Ar galėtumėt išleisti 
$1.65 i Jienę 

namui Floridoje? Tai padengia 
pagrindinę skolą, nuošimčius, 
mokesčius ir namų savininko 
draudimą. Atvykit ir gyvenkit 
saulėtame Mackle naujai staty
tame Deltona, Floridoje na
me nuo S7.990. Sąlygos leng
vos, tik $240.00 įmokėti ne
žiūrint amžiaus, $49.27 j mėne
sį. Jokių išlaidų nuosavybės do
kumentų sudarymui. Rimtiems 
pirkėjams apmokama inspekci
nė kelione. Informacijų rašykit 

DRAUGAS, Adv. 9008 
4545 W. 63rd Street 

Chicago, illinois 60629 

. i ? ? P A Ž A N G A 
savo garaže ir SINCLAIR gazolino stotyje 
papigintai įdeda duslintuvus (muflerius) ir 
Stabdžius brakes. Teiraukitės kainą pas: 

ANTANĄ ir ALGIMANTĄ STANEVIČIŲ, 2637 W. 47th St. 
Telef. — LAfayette 3 - 9663 

r i D n I 1 T T \ i * RADIO (LIETUVIAI) 
* - ' i r » * " ' 1 ^ 1 1 • • V • S a v . DAN LIUTIKAS 
TAISYMAS yra mūsų SEPECIALTBĖ. VISU GAMYBOS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS. 

2412 WEST 71ST ST. CHICAGO, ELL, 60629. TEL.: 471-2446 

X Bronius Aušrotas iš Rio 
de Janeiro. Brazilijos, liepos 6 
d. lėktuvu atskrido j Chicagą. 
Sustojo pas Joną Talalą. Antra
dienį, liepos 13 d., vj'ksta j Cle i kas , bet jo korporacija pernai 
velandą aplankyti savo pusbroli l Chicagoje uždirbo 12.6 mil. do-
Liudą Sagj. Br. Aušrotas yra į lenų. 
laikraščių korespondentas, ruo-1 KONCERTAS M.VRQUETE 

DIONf; UŽAUGO SKOLIN
TAIS PINIGAIS 

Samuel Bernstein 1926 m. pa
siskolino S300 ir įsteigė Berns 
Air King korporaciją vėsintu
vų išdirbimui. Nors dabar oro 
vėsintuvai y ra kasdieninis daly- f per 10 bilijonų dolerių apdrau-

dos. 

rance apdraudos kompanija | nieji krikščionys demokratai už 
švenčia 55 metų sukaktį ir gi
riasi, jog yra padariusi 4,900,-
000 apdraudimų virš 10 bilijo
nų dolerių sumoje. Amerikoje 
dar yra 14 kitų apdraudos kom 
panijų. kurios yra išdavusios 

KALBĖJO ZAMBIJOS 
DIPLOMATAS 

šia knygą apie Brazilijos lietu
vius. Numato, kad tas darbas 
užtruks trejetą metų. šioje savo 

PARKE Pirmutinis Zambijos ambasa
dorius Jungtinėms Amerikos 

Robert Halter "Accordioneers" j Valstybėms, Hosea Josiąs Sako, | * 

laisvę, taiką ir teisingumą'". 
Kongrese dalyvavo 18-kos Eu 

| ropos ir visų Pietų Amerikos 
; k r a š t ų jaunųjų krikščionių de
mokra tų or-jų atstovai bei ste
bėtojai iš Skandinavijos valsty
bių ir Afrikos. Jaun. lietuvius 
krikščionis demokratus atsto
vavo dr. J . Norkaitis (iš S tu t t -
g a r t o ) , M. Gailiušytė (iš Cleve-
lando. šiuo metu studijuojanti 
Paryžiuje) , V. Bičiūnaitė (iš 
Chicagos, studijunjanti Pary-

j — z , . — j ( i __» ——. - "7"" ' ; ž iu ie ) ir A. Venckus (iš Pary-
atostoginėje kelionėje aplankė : orkestras ruošia koncertą liepos | Kalbėjo Chicagos užsienio re ika- ' . . J _\ savo brolį ir motmą, gyvenan-! 13 d., 7 v. v., Marąuette Parke, jlų tarybos nariams. Zambija, 
čius Toronte. Savaitę laiko buvo 6700 S. Kedzie ave. Įėjimas ne- į centralinėje Afrikoje, anksčiau, 
pas savo sūnų. aerodinamikos in mokamas. 
žinierių Bostone. Br. Aušrotas '• pj-R GRFIT V \ Ž I \ V O 
y ra kybartietis, gyvenęs Kau-
• e , Vilniuje. Klaipėdoj, šiau- ; Vairuotojas Harry Swanson 
liuose. Lietuvoje bendradarbia- žuvo ir du su juo važiavę kelei-
vo daugiausia karinėje spaudo- viai buvo sužeisti, kai jo auto-

ž iaus) . 

Kongreso iškilmingo atidary-
buvo žinoma Šiaurės Rodezijos ! mo metu jaun. lietuvių krikščio-
respublikos vardu ir pernai ga-1 nių demokratų vardu kalbą pa-
vo nepriklausomybę iš Britani- s a k ė lietuvių delegacijos pirmi-
jos. ninkas ir U I J I ^ 

f i 

ekzekutyvo 

je . Tremtyje buvo vienas iš re
daktorių Detmolde leisto '"Lie
tuvių Žodžio", kartu su ats. kpt. 
Urbonu atgaivino "Karį". Brook 
ly. N. Y. 

X Ieškoma palydovė ar paly
dovas važiuoti nauja mašina iš 
Chicagos Į Cape Cod. Mass.. lie
pos 17 d., dviem savaitėm. 
Skambinti vakarais tarp 6 — 8 
v. v. tel. 471-1883. (sk.) 

X Dimgailn vasarvietė.^ 
''Shorflanl Motei-'. Union Pier. 
puikios vasarojimo sąlygos. 
Kambaria: šeimoms ir pavie-į 

mobilis įvažiavo į stulpą prie 
7704 S. Cicero ave. Automobilio 
greičio rodyklė rodė, kad jis va
žiavo 105 mylias j valandą. 

SPROGO PADANGA 

Sunkvežimis, sprogus padan
gai, apsivertė Southwest greit
kelyje L a Grange Rd. Eismas 
buvo sustabdytas, kol buvo su
rankiotos pasipylusios kvortinės 
motorams alyvos skardinės. Jų 
būta 5,000. 

BfKINIU lACTITV LKNK-
TYNfcS 

Ateinantį šeštadienį 125 būri
niams asmenims. Skambinkite I nių jachtų išplauks iš Chicagos 
telefonu 616-469-0553 arba ra - .335 mylių kelionei į Mackinac 

Kun. J. Karčiauskas f kairėje i su savo mokines Janinos Dulskytės 
-Miliauskienės šeima. Vidury mamytė Uršulė Dulskiene, dešinėje Juozas 

rykite: Shoreland Motei. P. O. • salą. Šios lenktynės vyksta p e r | J ^ ^ ??**& ~ M i l i a u s kU dukrelės: Teresė ir Bernadeta. 
Box 1, Union Pier, Mich. (sk » tS5 me tu i . i5 Woreesterio atvažiavę Chieag'on lankė savo pažįstamus 

| ir buvo atvykę \ "Draugą" įsigyti hetuvišku. leidicuį. 

DOVANA TAUPYTOJAMS 
7 GABALŲ -PRESCLT" STIKLO KOMPLEKTAS 

Š A L T I E M S G Ė R I M A M S 
Tik atidarykit taupymo sąskaitą su S500.00 arba pridėkit šią sumą prie turimos jūsų 

sąskaitom ir šis srražus 7 gabalu "Presout" stiklo šaltų šėrimų komplektas — jrarsios 
Anchor - Hockirtg kompanijos, bus jums nemokama dovana. Ji gali tarnauti kaip elegan
tiškas komplektas vandenini, valgant prie stalo, arba yra idealus stiklų komplektas ga
tavai paruoštam gėrimui. Pasiūlymas baigiasi liepos mėn. 17-tą dieną. Tik viena dovana 
šeimai ir prašom nereikalauti jos paštu. Atsargos ribotos, todėl prašome ateikite šian
dien. 

JOSEPH F. GRIBAUSRAS 
Exec. Sekretorius 

4 '^1 |f S4M la i i i* 5f. 

n i v i i ) K M > v ČEKIAI i š s n \ -
CIAMI KAS MITV KITTVIHTI 

1"Ž IWF>iT\VIMO 
T.MrVMO SĄSKAITAS. 

Valandos: pirmad 9 iki N V. r. 
antra.i., k'tvirtad.. penkta d 
9 r. iki I v. v.. SeStad. 9 v. 

ryto iki 1 v. p.p. 
Toėia.iioniai^ uždaryta. 

ŠT: ANTHONY SAVINGS 
1 4 4 7 SOutti <49th Court, Cicero 5 0 , I l l ino is 

Joseph F. Gri&atskas— Eiecutrve Secretay 

^r^B.*»^ay,9-8*TKSiay1TI»ws4ay,3ndFnday.9 5: 
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