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Katalikai ir Pasaulio Bažnyčių Taryba

Iš liepos 5 d, iškilmių Jaunimo Centro sodelyje: kalba Kanados LB pirmi
ninkas A. Rinkūnas (dešinėje), vidury — III Taut. Šokių Šventės rengimo
komisijos pirm. dr. L. Kriaučeliūnas, pirmas iš kairės prof. St. Dirmantas.
Nuotr. V. Noreikos

Lietuvoje trūksta gintaro
Gintaro pramonę lemia Maskva

Lietuvai teikiamas blogas
gintaras
Vilnius, okup. Lietuva. — Gin
tarinių puošmenų dirbtuvei Pa
langoj, jos vedėjo žodžiais (Tie
sa, birž. 20), kasmet reikia maž
daug septynių tonų gintaro. Iš
gyventojų, renkančių gintarą jū
ros pakrantėse, tiek nesuperka
ma. Vienintelis žaliavos tiekėjas
esąs “Kaliningrado srities Jantarnyj gintaro kombinatas” (Pal
vininkų kasykla, Mažojoj Lietu
voj). Bet iš ten teikiamas ginta
ras esąs labai blogas. Prisimena
ma, kad kadaise (prieš I karą)
buvę užtikta žymių, kad gintaro
gali būti Kuršių mariose. Bet tuo
tarpu dar nėra nei plano, nei pi
nigų tiems ieškojimams atgaivin
ti.
Be to, sako, gintaro specialis
tams esąs sumažintas atlygini
mas daugiau kaip viena katego
rija. Dailininkai, keletą metų dir
bdami toj pačioj srity, išsemia kū
rybines gelmes, o atlyginimo su
mažinimas dar labiau sutramdo
norą pasistengti. Anksčiau, esą,
gintaru domėjosi daugiau daili
ninkų, o dabar tokių mėgėjų jau
nebėra. Tad ne tik dėl žaliavos
blogumo menkėja puošmenų me
ninis lygis.

Rinkimai Japonijoje
TOKIO. — Japonijoje vyks
tančiuose aukštųjų parlamento
rūmų rinkimuose, paskutinėmis
žiinomis, rinkikai žymia balsų
dauguma pasisakė už valdančią
konservatorių partiją — ji už
tolimesnius artimus ryšius su
JAV. Vakar paaiškėjo, kad 49.
58% visų balsų atiteko Japoni
jos min. pirmininko Sato libera
lų - demokratų partijai.
Socialistai
gali turėti nuostolių

Aukštųjų rūmų narių skaičiuis siekia 250. Japonijos so
cialistų partija, greičiausia, ne
turės ligšiol buvusių 73 atstovų.
Si partija pasisako prieš ryšius
su JAV, reikalauja panaikinti
japonų sutartį su JAV bei amerikiečių karines bazes Japo
nijoje.

Kaip visų iškasenų, taip ir gin
taro pramonės reikalai dabar le
miami Maskvoj. Palangiškis gin
taro dirbtuvių, vedėjas melancho
liškai pasakoja, kad “daug gin
taro eina lakams, dažams ir ki
tiems pramonės dirbiniams. O
dailės kūriniam šios žaliavos ten
ka labai mažai (ELTA).

JAV komunistai
siūlosi į B. Rūmus
NEW YORK. — JAV komu
nistai, turėję suvažiavimą New
Yorke, liepos 7 d. slaptame po
sėdyje išrinko pirmą, po 1940
metų, savo prezidentinį kandi
datą — moterį, negrę, Charlene
Mitchell, 38 m. amžiaus. Viceprezidentiniu kandidatu išrink
tas 23 m. amžiaus Michael Zagarell. Mitchell kandidatūrą pa
siūlė partijos gen. sekr. Gus
Hali, pažymėjęs, kad pasiūly
toji esanti “juodųjų vergų pro
anūkė ir atstovė moterų, vedan
čių kovą prieš JAV agresiją
Vietname”. Patys komunistai
prisipažino prasilenkią su JAV
konstitucija, nes joje nurodyta,
kad JAV prezidentas ir vicepre
zidentas turį būti nejaunesni
35 metų amžiaus, tuo tarpu Zagarell — vos 23 metų amžiaus.

Keturi ir vis prakišę kandidatai
Amerikos komunistai yra jau
keturius kartus siūlę savo kan
didatus prezidento pareigoms.
Jau miręs William D. Foster
1928 m. gavo 48.770 ir 1932 m.
— 102.991 balsą. Antrasis kan
didatas, Earl Browder 1936 m.
gavo 80.096 ir 1940 metais
— 49.028 balsus. Vėliau komu
nistai, kaltinti sąmokslais prieš
JAV vyriausybę, kandidatų ne
besiūlė.

Colorpdo vabalas
Lietuvoje
Vilnius, okupuota ..Lietuva.
“Valstiečių laikraštis” Nr. 74, VI
20 praneša, kad Lietuvoje, atši
lus orui, susidariusios palankios
sąlygos plisti pavojingam bulvių
pasėlių kenkėjui — Colorado va
balui. Pažymima, kad pastaruo
ju metu daug tokių vabalų su
randama Varėnos, Lazdijų, Aly
taus, Marijampolės, Kauno ir ki
tuose rajonuose. Specialiame at
sišaukime įpareigojama sudaryti
tam tikras brigadas bulvių pasė
liams tirti, įtraukiant ne tik kolhozininkus, bet ir atostogaujan
čius moksleivius. Nurodomi bū
dai kaip reikia naikinti šiuos va
balus; ypač reikią naudoti che
mines priemones, jų tarpe DDT
preparatus, polichlorpineną,
chlorofosatą, seviną.

JAV ambąsadorius Vietname
Bunker

Kaip žinia, iki II pasaulinio ka
ro Colorado raudono vabalo —
kenkėjo Lietuvoje niekas nežino
jo. Pokario metais, dar Stalino
1 laikais, šis mažas bet labai kenks-
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Katalikų atstovas
Jau 1965 Bažnyčių taryba Romos katalikų Bažnyčios da-!
Lietuvių šventę paminėjo
protestantų - ortodoksų tarybos sudarė jungtinę komisiją ištirti i lyvavimo Taryboje klausimą.
visi dienraščiai
galimybes bendradarbiavimo su Į Vis dėlto, Taryba pasirengusi
posėdžiuose
Vatikanu. Ta komisija prieš j kiekvienu metu svarstyti bet
« CHICAGO. — Trečioji lietuUPPSALA, Švedija. — Čia mėnesį laiko darė savo darbų kurios Bažnyčios dalyvavimo
I vių tautinių šokių šventė, liepos
vykstančiame Pasaulio Bažny i pranešimą, pažymėjusi, kad ka klausimą.
7 d. įvykusi Chicagoje, atžy
čių tarybos suvažiavime buvo talikų priėmimo į narius klausi
mėta ir didžiojoje Chicagos
pakviestas kalbėti katalikų at mo svarstymas dar būtų per- i
spaudoje. Plačiausiai apie ją ra
TRUMPAI
stovas, “Civilta Cattolica” re ankstyvas.
šė, prieš jai įvykstant ir po jos,
daktorius, jėzuitas kun. Rober
didysis Chicagos
dienraštis
Rengiasi
ofenzyvai
Kaip suprasti
to Tucci. Savo kalboje jis pa
“Chicago Tribūne”. Vakar dien
krikščionių vienybę?
žymėjo, jog taryba turėtų į sa
Vietname?
raštis, per keturias skiltis, pa
vo narius pakviesti ir katalikų
Kun. Tucci pažymėjo, jog
skelbė straipsnį, pavadintą “50
SAIGONAS. — JAV B-52
Bažnyčią, nes taryba yra in krikščionių vienybę nereikia su
Lietuvos nepriklausomybės me
stitucija, kuri apsprendžia Pa prasti, ne kaip vienos konfesi bombonešiai per pastarąsias 8
tų sukaktį 12.000 paminėjo am
saulio Bažnyčių junginio politi jos pergalę prieš kitą, bet kaip dienas įvykdė 36 puolimus prieš
fiteatre”. Laikraštis pažymėjo,
ką ir tame junginyje nebuvimas Kristaus pergalę prieš susiskal taikinius pietinėse Š. Vietna
kad “Lietuvos gyvenimas, kul
katalikų sudaro pavojingą įtam dymą, išplečiant ekumeninį dia mo srityse. Manoma, kad JAV
tūra buvo vakar atgiję”. Nu
pą tarp nekatalikt? ir tarp ka logą, sukuriant vienybę, nors aviacijai tose srityse numetus
rodyta ir į Lietuvos okupaciją.
talikiškojo ekumenizmo.
neatsisakius pagrindinės savo 5.000 tonų svorio bombų, tai ga
Dienraštis paminėjo paskirus
lėtų reikšti JAV rengimąsi o- Couve de Murville, numatomas nau
Bažnyčios
struktūros.
Bažnyčių
šokius
ir baigdamas teigė, kad
Šiltai pritarė
tarybos posėdžiai vyks iki lie- fenzyvai išilgai neutraliosios zo jasis Prancūzijos min. pirmininkas “lietuviai vienai dienai pamir
nos.
kun. Tucci kalbai
šo vokiečių ir sovietų invazijas.
fpos 19 d. (J. Daugi.)
Jie
prisiminė jų saitus su tau
Didieji
B-52
bombonešiai
taip
i Kun. Tucci kalbėjo pusę va
UPPSALA, Švedijia. — Pa
Urugvajaus
jaunimas
ta
”
.
Pažymėta, kad šventės gar
landos. Tarybos vadai, kurie iki saulio Bažnyčių Tarybos gen. pat puolė ir taikinius Saigono
bės svečiais buvo prezidentinio
šiol nėra diskutavę klausimo sekr. dr. E. Blake užvakar kun. srityje. JAV karinės vadovybės
pas R. Daley
kandidato Nixono dukterys ir
katalikų Bažnyčią pakviesti į na Tucci kalbą vertino buvus “svar žiniomis, vis tebelaukiama prie
rius, į tą kalbą atsiliepė šiltai, biu įvykiu”, tačiau pažymėjo, šui pulsiant Saigono miestą.
CHICAGO. — Chicagos me buv. prezidento Eisenhowerio
pažymėdami, kad taryba yra kad dar esą peranksti svarstyti
ras R. Daley liepos 8 d. 10 vai. anūkas.
Sušaudė JAV armijos majorą
pasiryžusi tą klausimą svars
^priėmė Urugvajaus lietuvių šo
Nė vienas vietos dienraščių
tyti. Pasaulio Bažnyčių tarybai
šeštadienį, apie 130 m. atstu kėjų grupę, lydimą dr. L. Kriau- nepaminėjo Illinois valst. gu
priklauso 237 Bažnyčios (tiky
nuo Saigono, komunistai, paė Įičeliūno. Meras svečiams iš U- bernatoriaus S. Shapiro daly
Prez. Johnson grįžo
binės bendruomenės), esančios
mę nelaisvėn JAV karinį pata Į rugvajaus įteikė dovaną ir laiš- vavimo bei jo pasakytų min
80-je kraštų. Dauguma jų —
rėją, majorą, pataikę kulka į | ką parvežti Montevideo mies čių...
JAV
protestantų ir ortodoksų Bažny- i
galvą, jį nušovė. Majoro paly to burmistrui, kuris per lietu
SAN SALVADOR, Vid. Ame dovas, vietnamietis vertėjas, vius šokėjus atsiuntė jam laiš
Atkreipė dėmes)
čios.
rika. — Prez. Johnsonas, vie buvo sužeistas ir jam pavyko ką ir savo miesto herbą. R. Da
dalyvavus Nixonaltėms
šėjęs EI Salvador respublikoje, ' pasprukti.
ley pasveikino lietuvius su pa
Kiti du dienraščiai, “Ameri
Vid.
Amerikoje,
vakar,
grįžda

sisekusia
tautinių šokių šven
Maskva tebegrasina
can
” ir “Daily News’’ daugiau
mas į JAV, į savo ūkį Texas Vietnamo prez. Thieu te.
sia
domėjosi abiejų NixonaiPrahai
valst., trumpai stabtelėjo ke
čių
ir
jaunojo Eisenhowerio da
turiuose kraštuose: Costa Ri
415 pasirinko laisvę
siekia pasitarimų
lyvavimu bei jų pažiūromis. Ta
PRAHA. — Sovietai užvakar boje, Hondūras, vSuatemaloje ir
oficialiai pareiškė remią Čeko Nicaraguoje. Kiekviename tų
BONNA. . — Čia paskelbta, čiau ta proga nurodyta ir į lie
su Johnsonu
slovakijos konservatyviuosius, kraštų Johnsonas išlaipino ke
kad per pirmuosius šešius šių tuvių šventę.
SAIGONAS. — P. Vietnamo metų mėnesius iš Rytų Vokie
Buvo aišku, kad minėtų jau
prieš reformas nusistačiusius turių respublikų prezidentus,
prezidentas
Thieu
paskelbė
at

nuolių
pakv etimaą buvo sukė
sluoksnius. “Pravda” sekmadie dalyvavusius Amerikos kraštų
tijos į Vak. Vokietiją, laisvę pa
šaukiąs
jo
numatytą
dviejų
sa

lęs
didžiosios
spaudos dėmes)
nį teigė, kad kom. partija tu organizacijos suvažiavime San
sirinkdami, pabėgo 415 gyven
vaičių
viešnagę
JAV-se.
Priežas
ir
ta
proga
skaitytojams
primin
rinti valdyti be “organizuotos Salvador mieste. Johnsono vieš
tojų. Jie visi bėgdami rizikavo
tis
—
įtampa,
laukiant
Saigono
tas
ir
Lietuvos
vardas
ir
kraš
opozicijos”. Ta proga komunis nagė šiuose kraštuose buvo pir
savo gyvybe.
puolimo.
Prezidentas
vakar
pra

to
tragedija
.
tų partijos organas nurodė esąs moji, JAV prezidento įvykdy
Kitais keliais Vak. Vokietiją
“Tribūne” ir "Daily News”
susirūpinęs čekoslovakų refor ta. Pats svarbiausias Johnsono nešė, kad jis norėtų susitikti pasiekė 6.183 ulbrichtinės Vo
įsidėjo jaunųjų svečių, žinomų
matorių laimėjimu renkant kan lankymosi laimėjimas — Wash- , su JAV prezidentu Johnsonu kietijos gyventojai.
politikų vardų savininkų, nuo
didatus į partijos suvažiavimą ingtono pasiūlyta 65 mil. dole ateinančių kelių savaičių tarpe,
traukas, kuriose jie kalbasi su
rugsėjo m. Pažymėta, kad jei rių paskola remti tų kraštų ū- “kur nors Ramiojo vandenyno
srity”.
KALENDORIUS
būtų leista partijoms kovoti dėl ikį bei švietimą.
jaunomis šokėjomis. “Daily
galios krašte, tai galėtų skau
News’’ plačiau paminėjo ir spau
Liepos 9 d.: šv. Tomas M.,
PARYŽIUS. — Prancūzijos Eismo nelaimių aukos
dos konferenciją bei atpasako
džiai pažeisti “mūsų kraštų ašv.
Veronika G., Gertantas, Vi
vyriausybė liepos 7 d. paskelbė:
jo
Nixonaičių ir jaunojo Eisenbipusę draugystę”.
JAV-se
da.
!
Ramiojo Vandenyno pietinėje
howe~iu mumouep, (Beje, j sve
Liepos 10 d.: šv. Leontas, j
srity išsprogdinta vidutinio dy 601 žuvo JAV eismo nelaimėse
čių bei spaudos priėmimą, dėl
Lėktuvai
šv. Rufina,. Gilvainas, Eirimė.
džio branduolinė bomba. Tai tik
nesuprantamų priežasčių, nebu
IVASHINGTON. — Amerikie
ORAS
Netv Yorkas - Maskva venas iš kelių bandymų. Vėliau čiams minėjus Nepriklausomy
vo pakviesti kai kurių didžiųjų
numatoma išbandyti pirmąją bės šventę, JAV keliuose per
lietuvių
dienraščių politiniai ir
Oro biuras praneša: ChicagoNEW YORK. — JAV susita prancūzų vandenilio bombą.
kt.
redaktoriai).
keturias dienas, liepos 4-7 d., ir jos apylinkėje šiandien ga
rus su Sovietų Sąjunga, jau pra
Bedarbių
skaičius
V.
Vokie

eismo nelaimėse iš viso žuvo limi krituliai, dalinai saulėta,
dedamas vykdyti orinis susisie
601
asmuo. Illinois valstijoje, kiek vėsiau, temp. sieks 80 1.
tijoje
šiuo
mėtų
siekia
226.500
Olandija pasirašė su Indonezi
kimas tarp New Yorko ir Mask
be
Chicagos,
žuvo 17 asmenų, F., ryt — vėl šilta.
asmenų.
Jie
sudaro
1.1%
visos
ja kultūrinio ir ūkinio bendra
vos. Ateinantį pirmadienį New
gi Chicagoje — šeši
Saulė teka 5:23, leidžias 8:26. darbiavimo sutartį.
Yorke nutūps sovietų keleivinis darbo jėgos krašte.
lėktuvas ir tą pačią dieną JAV
lėktuvas pakils kelionei į Mask
vą. Numatyta vykdyti, laikinai,
įtik vieną skridimą savaitėje.
Kelionė į Maskvą ir atgal į
New Yorką kaštuosianti 1.100
dolerių pirmoje klasėje ir 730
dol. — turistinėje.

i

J. TAUTOS. — Kambodijos
vyriausybė kreipėsi su skundu
į J. Tautų Saugumo Tarybą.
Kambodija kaltina JAV-bes,
nes jų helikopteriai birželio 29
d. atsiradę virš Kambodijos te
ritorijos, apšaudę Kambodijos
kaimą ir nužudę 14 gyventoių.
Tai laikoma “genocido, tautžudystės, nusikaltimu”.
CAPE TOWN, P. Afrika. —
Blaibergo, gyvenančio su sve
tima širdimi daugiau kaip še
štus mėnesius, sveikata sekma
dienį tiek pagerėjo, kad gydy
tojai jau nebekalba apie reika
lą jam perkelti naują, jau tre
čią širdį.
mingas vabalėlis atkeliavo i Lie
tuvą iš Vokietijos, nepaisydamas
labai stropiai saugomos geleži
nės uždangos, (bk).

Trečioji Lietuvių Tautinių Šokių Šventė, liepos 7 d. įvykusi Chicagoje, tebėra pasikalbėjimų teina. Čia šokėjai, išpildą “Blezdingėlę”: matyti ir tūkstančiai suolaukusios oublikos
WT—*—
WT
11—

*
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KELIAS Į SVEIKATĄ
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.
Sveikatos reikalu raštus - klausimus siųsti adresu:
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GERAS MAITINIMAS - NE VIEN
DUONOS PARŪPINIMAS

Dešros negana — reikia
nuteikti žmogų sveikai mitybai
Kai kas klaidingai mano, kad
pasaulio badaujančius pasotinsi
me jiems kasdien po svarą jautie
nos parūpindami ir niekuo dau
giau savo galvos nesukdami. Tai
būtų neteisingas mūsų elgesys.
Žinoma, reikia badaujantiems
dar šiandien suteikti reikiamo
maisto atsakantį kiekį. Moksli
ninkai spėja, kad dabar pasauly
je yra vienas bilijonas žmonių,
norinčių tikrai moksliškai pritai
kyti dabar mokslo turimas ži
nias apie tinkamą mitybą. Vie
nas bilijonas yra tik mokslininkų
spėjimas. Gal būt pasaulyje yra
daugiau žmonių nedavalgančių,
nes nėra atlikta gero, detalizuo
to moksliško darbo apie žmonių
mitybą įvairiose pasaulio šalyse.
Žmogaus paveldėjimo (genetie) ir aplinkumos įtaka mity
bai yra dar daugiau neištirtas
dalykas. Tik dabar pvz. sužino
ta, kad sunkųjį viduriavimą
(sprue) gauna tie žmonės, kurie
nepakelia kai kurių kviečiuose esančių baltymų (proteins); taip
pat tik dabar sužinota, kad iš vi
so pasaulio žmonių tik baltiejikaukazinės (Caucasians) rasės
žmonės gali suvirškinti piene esamą cukrų.

Už tai tėvai saugokime savo
vaikų protinį pajėgumą tinkamu
maistu. Baisi nelaimė vaikui būt
protiniai atsilikusiu. Nė vienas
nenorime tokių kančių savo sū
nui ar dukrai, ypač, kada šiais
laikais visiems reikia stipriai lau
žyt smegenis einant sunkius mok
sius. Pradėkime savo vaikams tin
karnai padėti jau nuo pradžios:
maitinkimės reikiamai. Tada ir
vaikai įpras į tinkamą maistą.
Į ką jaunas įpras, tą senas
teberas

Labai sunku staiga pakeisti
žmogaus mitybos papročius. Dau
gelis nėščių motinų atsisakys mo
ksliškai teisingo joms pasiūlyto
maitinimosi būdo, nors maistas
ir bus joms pateiktas. Tokios ne
priima joms teikiamos maistu pa
galbos, jei tokia pagalba neatsa
ko jų iš mažens įsigytiems valgio
įpročiams. Kaip įpratęs rūkyt ne
meta rūkęs, nors dabar visa me
dicina sujudo šaukte šaukt apie
rūkymo žalą, taip ir įpratęs į ne
sveiką mitybą žmogus laikosi jos
iki paskutiniųjų. Čia auklėjimas
žmogaus turi didelės svarbos. Kol
taip gerai išsiauklės žmonės, rei
kia skanius — sveikus valgius pa
rūpinti visų pirma nėščioms mo
Ilgam laikui planuojant vi
tinoms, kad jos negausintų ir
siem žmonėms gerą mitybą, rei
taip jau gausų protu paliegėlių
kia nepasitenkinti maisto išdali
skaičių mūsų tarpe.
nimu. Toks elgesys užgesintų de
gantį badą. Reikia nuteikti žmo
gų tinkamai mitybai. Žmogaus
maisto pasirinkimas yra labai įvąirus. Tai priklauso nuo jo pri
gimties, nuo pirmųjų dienų mi
tybos, nuo jo dvasinio stovio. Vi
sa tai reikia turėti galvoj, norint
pagerinti žmonių mitybą. Žmo
nės atkakliai priešinasi jų mity
bos pakeitimui. Už tai reikia vi
sas jėgas dėti tėvams, kad savu
pavyzdžiu įpratintume vaikus į
tinkamą maistą. Neįpratę žmo
nės į sveika maistą atmeta net
geriausią patiekalą.

Nėščioms, maitinančioms ir
mažiesiems reikia skubiausiai
sutvarkyt mityba

Visiems reikia gerai maitintis,
bet ypatingai reikia susitvarkyti
su maistu nėščioms, krūtimi mai
tinanČioms ir visiems vaikams, ypač mažiesiems. Su gyvuliais at
likti tyrimai tvirtina tiesą, kad
dar negimusio ir tuoj po gimimo
mityba lemia žmogaus fizinį ir
protinį pajėgumą. Motinos mity
ba įtakoja vaiko smegenų darbą.
Vaikų neurologijos skyriaus vedė
jas gyd. John A. Churchill dirba
The National Institute of Neurological Diseases and Blindness.
Jis tvirtina, kad sumažinant mais
te baltymus iiurkingoms žiur
kėms, susilaukiama tokių žiurkių
kų, kurie per maži ir nepajėgūs
pramokti žiurkės gyvenime būti
nų dalykų. Mitybos įtaka žmo
nėms iki šiol yra pastebėta se
kanti. Vidutinės klasės žmonių
tarpe susekta, kad gimusių vai-'
kų 'inteligencija (I. Q) turi ryšio
su jų gimimo svoriu. Susektas
taip pat ryšys tarp motinos krau

5
E
=
=
5
=
E

Po iškilmingos eisenos, kaukėmis ir kitais papuošalais pasidabinę vaikučiai, akt. Alfo Brinkos tvarkomi, Alvudo
užimami rengiasi pradėsimiems žaidimams. Nuotr. inž. Juozo Slaboko.

vo darbą atlikus. Reikia visiems
lietuviams pradėti pilnai mokslo
pagrįsta mityba savo sveikatą ra
mstyti. Vien maisto turėjimas
dar neužtikrina geros mitybos.
Juk šiandien Amerikoj žmonės
turi maisto kalnus, o daugelis jų
nepilnai maitinasi dėl neprisiren
gimo gerai mitybai. Ir mes, lie
tuviai, savo vaikus jų šventėse
maitinam dešrelėm ir vaisvande
niais. Tai jokia mityba, o vaikų
mitybos žalojimas. Tokia žala to
li ima siekti — vaikai įpranta į
nevertingą maistą ir taip minta
per savo amžių.

niais 7 vai. vakaro.

PRISTATYMAS

7159 South Maplevvood Avenue
Chicago. Illinois 006299

NEMOKAMAI

VISOS PROGRAMOS IS W0PA

ROCHKES MEDICAL
REMBLAKE * ROCHKES
ARTS
JSįJyL
APOTHECARY
3213 W. 63rd Street
2421 W. 63rd Street
Tel. WA 5-4787

Tel. HE 4-1500

1490 kil. AM ir 1027 mg FM
Telef. HEmlock 4-2413

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIII
Rezid.

Tel.

239-4683

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS,
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6449 S. Pulaski Road (Cravvford

patelefonuosime jūsų gydytojui

Dr

* Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių nesaugo, juos
grąžina tik iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimų
turinį
neatsako.
Skelbimų
kainos prisiunčiamos
gavus
prašymus

Aut. Ruduko kabinetą perėmė
optometristaa

DR. EDMUND E. CIARA
2709 VV. 51st Street
Tel. — GR 6-2400
Vai. pagal ausitarlrog: Pirm., antr.,
ketv. 2—B. 7-—9 vai. Penkt. 2 -6* tr
’
šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477,

Medical BuUding) Tel. LU 5-6446

Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGC
SPECIALYBF —■ NERVU IR
EMOCINfiS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BLDG.
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

g
5
g
dirba kasdien 5
šeštadieniais 5

~ DR. ANNA BALIŪNAS

3240 SO. IIAI.STED STREET
Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS. RADIO,
STEREO APARATŲ PADAVIMAS IR TAISMAS. TAIPGI ORO
VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.

HIGH
k

RATES

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS
2858 We&t 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v.
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta Ligoniai priimami su
sitarus.
Ofiso telefonas: PR 8-3229
Rez. telef. WAlbrook 5-5076.
Ofisas 3148 West 63rd Street
Tel.: PRosoect 8-1717
Rez. 3241 West 66th Place
Tel.: REpubUe 7-7868

4.75

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

per annum
on investment bonus
to $15,000.00

on regular savings

Savings

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

DR. VL BLAŽYS

BRIGHTON SAVINGS ANO LOAN ASSOCIATION

PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

2801 West 63rd Street
Kampas 68-člos lr California
Vai.: kasdien nuo 6-8 vai. vak.
šetšad. 2—4 vai.
Trečiad. Ir kitu laiku pagal susltar.

f

Ofiso telef. 476-4042
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

Kas tik turi gėrę skonį,

DR. C. K. BOBELIS

viskę perka pas Lieponį!

Inkstų ir šlapumo takų chirurgija

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

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI

Tel. ofiso HE 4-5849. res. 388-2283

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 VVest 71st Street

FURNITURE CENTER, INC.
Vedėjas — J. LIEPONIS

OR. M. BUDRYS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 ik: 9:30 vai.

dienom nuo 9 vai

ALERGIJA

Kitom

2751 VVest 51st Street

iki 6 vai. vakaro

Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai. popiet

....

--

-

*

Valandos: antradieniais, penktadie
niais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 p. p.
Ligoniai priimami pagal susitarimą.

* Administracija dirba kas- E
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- 5

E

niais — 8:30 — 12:00.

ASSOCIATE OPTOMETRIST8

Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS,

OPT.
3424 W. 63rd St, GR 6-7044

Tikrina akla
Pritaiko
“contact lenses”.

akinius

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800: Namu 926-7**7

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

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS
9760 So. Kedzie Avenue

6132 So. Kedzie Ave., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti: MI 3-0001
Ofiso HE 4-1414.

l>

Valandos pagal susitarimo.
Uždaryta trečiadieniais.

Akušerija lr moterų ligos

Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS

Vai., pirmad., antrad.. ketvirtad.
penktad. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč.
šešt. 8 v r. iki 8 v, popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

Specialybė akušerija lr moterų Ugoe

2745 VVest 69th Street

2454 West 71st Street

Prieš šv. Kryžiaus ligonine
(71-os Ir Campbell Ave. kampas)
VAL.: pirmad., antrd., ketv., penk
Vai. kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. nuo 9 Iki 11 v. ryto lr nuo 6-8 v. i
šeštad. 12—S vai. popiet.
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais lr klt
Trečiadieniais uždaryta
laiku susitarus telefonu:
_______ Telef. REpublic 7-2290
Ofiso tel. PR 8-2220
PRospect 8-9081
Namu — rez.

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

DR. LEONAS SEIBUTIS

INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTAT
CHIRURGIJA
GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKU LIGOS
Ofisas 2454 VV. 71st Street
2656 VVest 63rd Street
Vai. antrad. nuo 2—5 popiet
Pirmad.., antrad. ketvirt. tr penkti
ketvirtad. nuo 6—8 vak.
nuo 12 lkl 8 v. Ir nuo 6 lkt 8 v. v.
šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.
Ofiso telef. 776-2880
Rezid. telef. PR 9-6730
Ofs. PR 6-6022
Rez. PR 8-6960
J

O

K

š

A

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika
2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 6 lkl 9 v.
šešti nuo 9 iki 12 vai.: arba susi
tarus,

Ofs. PO 7-6000

Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGU,
PRITAIKO AKINIUS

15542 So. Cicero, Oak Forest, I
Kabineto tel. *87 2020
Namq tel. 830-1071
Vizitai pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITI
GYDYTOJAS IR CHIRUR
Adresas: 4255 VV. GSrd S

Ofiso tel. REliance 6-441
Rez. tol. GRovehiU 6-061
lkl 8 vai. Trečiad. lr šeštad. uždaryta. Valandos: pirm. lr ketv. nuo :
Iki 2 vai. p.p. lr nuo 7 lkl 8 v
Ofiso ir buto tel. OLymplc 2-1381 antr. Ir penkti nuo 12 lkl 2 vi
Ir vakarais pagal susitarimu.

nuo 1>—4 p. p.

lr 6

DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero
Trečiad.

Tel. — REliance 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59tb Street

DR. P. STRIMAITI
GYDYTOJAS IR CHIRU1
Bendra praktika Ir chlrui
Ofisas 2750 VV. 7 Ist St

Telefonas 925-8296

Valandos: 2-8 v.
v. r., 2-8 v. vak.
karo. Sekmad. lr
Rezid. tel.

▼., penktad
šeštad. 1-4
trečiad.

už

WA 6-3094

DR. VYT. TAURA

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir
GYDYTOJAS IR CHIRU1
penktad.
nuo 12-4 vai. p. p., 6*8
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p., trečiad. BENDRA PRAKTIKA IR M
uždaryta.
UGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59

Tel. ofiso lr bato

OLymplo 2-415*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 VV. 15tb Street, Cicero
Kasdien 1—8 vai. lr C—8 vaL vak..
Išskyrus trečiadienius.
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ
SPEClALINTft
MEDICAL BUILDING

7156 South VVestern Avenue
Pirmad., antrad.. ketvirt. Ir penkt.
nuo 11 vai. lkl 1 vol. p. p. lr nuo
6 — 8 vai. vakare.
Trečiad. nuo
11 vai. ryto Iki 1 vai. p. p., šeštad.
11 vaL ryto lkl 8 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-11*8
Res. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545
(Ofiso lr rezidencijos)
Valandos pagal ausltarlma

Tel.

PRoapeot 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr.,
penkt, nuo 2 iki 4 vai. lr nuo
v. v.šeštad 2—4 vai. popiet
laiku pagal susitarimą..
Of. tol. HE 4-2123, Namu <

DR. V. TUMASOI
CHIRURGĄ
2454 VVest 71st Strt
Priiminėja ligonius tik st

Vai.: 2—4 p. n. ir 8—8
Trečiad. lr šeštad. užde

Telefonas — GRovehUI 6-5

DR. A. VALIS-LABOK
GYDYTOJAS IR CH3RUR(
SPECIALYBE AKUŠERIJA
MOTERŲ LIGOS

2624 VVest 69th Street

Valandos: 1 tkl 4 lr 6 lkl 8 *
šeštadieniais 1 lkl 4 vai.
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVI6I
(VAŠKAS)
GYDYTOJAS IR CHJRURl
6648 So. Albany Ave.

Vai., pirm., antrad., ketv. 8Ofiso tel PR 8-7773; Rez. PR 6-4732 vak.: penkt. Ir šeštad. 2—4 i

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr., penktad. 1—5 treč lr šešt. tik Valandos: pirm., ketv., 5—8 vai.,
antrad. ir penkt. 1—4 vai.
susitarus.
Pritmlnčja tik susitarus
Atostogose nuo blrž. 28 iki liepos 28 d.
Ofiso — HE 4-5758.
Ofiso HE 4-1818
Rez. PR 6-9801

MARQUETTE PK., 6211 S. VVestern. PR 8-5875

S

DR. W. M. EISIN-EISINAS

Priima ligonius pagal susitarimą., Vai. kasdien 10-12 lr 4-7.
Jei neatBitlepia, skambinti HU 8-3222 Ir šeštad. tik susitarus.

FRANK’S TV and RADIO INC.

* Redakcija
8:30 — 4:30,
8:30 — 12:00.

Tel. 423-2660

Rez. Tel. GI 8-0873

Vai.: kasdien

DR. K. G. BALUKAS

DIABETINIS MAISTAS IR GAMINIAI

Lietuvišką ir skanų maistą vaikučiam
suvežąs Stasys Terminas, nuolatinis
ir ištikimas Alvudo kultūrinių paren
gimų talkininkas. Nutrauka inž. Juo
zo Slahoko.

Liaukimės tikėję čigonais sune
galavę, kreipkimės pas gydyto
jus. Liaukimės pirkę už kvoterį
kvortą dažyto vandens, vadina
mo “Orange Drink”, kai čia pat
už pusę dolerio yra tikra vaisių
sunka. Prekybininkai daugiau už
dirba minėtą vandenį pardavi
nėdami, todėl jie tokį vandenį
ir laiko. Mes sava galva planuo
kime savo ir savų vaikų mitybą:
gerkime tik tikrą vaisių sunką.
Taip elkimės mes visuomet ir su
kitais maisto gaminiais. Neklau
sykime jokių “Health Food” par
davėjų. Vien tik mokslo žodis tu
ri būt mums brangus ir vykdyti
nas.
Badavimą negalima vien neda
simaitinimu pakeisti ir tartis sa- I

Natūraliu vertingu maistu
vo begalvių draugų gatvėje. Sumaitinkimės — nereikės
kontroliuokim savo vaikų elgesį
beverčių priedų prie maisto
nuo pat mažumos. Savu pavyz
Maitinkimės senu lietuvišku džiu visi tėvai įpratinkime vaikus
papročiu šviežiomis daržovėmis. tinkamai maitintis nuo pat pir
Jų bent keturis kart per dieną mųjų vaiko dienų. Visi tėvai ap
vartokime. Vaisių ir uogų gau ylinkėje taip elkimės — nebus
siai kiškime. Amerikoje gyven blogo pavyzdžio vaikams. Už tai
dami naudokimės geriausiu daly švarinkime savo aplinką. Ne ap
ku: vaisių sultimis. Ypač citrini kalbomis užsiimkime, bet junkinėmis tokiomis gardžiuokimės. mės visi geresniam maitinimuisi
Nesaldinta graifruktų sunka čia ir žmoniškesnei elgsenai. Nuo
turi būti pirmas smuikas vaisių čia prasidės mūsų žmoniškumas
sulčių orkestre. Toliau — balty ir lietuviškumas!
mai. Jų daugiausia vartokime pa
Pasiskaityti. Medical Tribūne,
vidale liesos mėsos, varškės, to
Volume 9, No. 53, July 1, 1968.
kio pat sūrio, rūgusio pieno, pu
(Nukelta } 4 psl.)
pelių, žirnių, paukštienos (be rie
balų), žuvies ir kiaušinio balty i
mų pavidale. Čia tinka pasukos ir iiiiiiiiiidiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiihiiiiiiiii
liesas pienas labiau nutukusiem.
Daugelis stokoja šių medžia LEO’S SINCLAIR SERVICE
gų: geležies, kalcijaus, vitaminų,
LEONAS FRANGKUS
ypač B-12 (folic acid) ir balty Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos,
Tune-up ir Motorų Remontas
mų. Lietuviškas maistas tų me
džiagų turi pakankamai — tik
5759 So. VVestern Ave.
prisipratinkime eiti savu — lietu
Kampas 58th Street
višku keliu mitybon, o ne pa Telefonas — PRospect 8-9533
mėgdžiokime dalinai badaujan iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimii
čius, nors maistu apsikrovusius,
iitiimmiiiiiįiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiii
menkagalvius!
Išvada. Dabar jaunuoliai me
SOPHIE BARČUS RADIO
ta šalin tėvų paruoštą puikiau
ŠEIMOS PROGRAMOS
sią maistą, o grobias už baranKasdien nuo pirmadienio iki penk
kų “hamburgerių”, “sodžių” ir tadienio
10 iki 11 vai. ryto. Šešta
dieniais
sekmadieniais nuo 8:30 iki
kitų niekų, į kuriuos įprato iš sa- 9:30 vai.ir ryto.
Vakarais pirmadie

(Tik pažiūrėkit, kai dėžučių ska
rda maitina savo šeimą motina,
kai ji eina pirktis maisto. Baisu
žiūrėti į tokios motinos daromas
išlaidas niekams. Vietoj šviežios
mėsos, daržovių, juodos duonos
ir pieno su vaisių sunka — tokia
neišmanėlė perkas cigaretes, da
žus, dirbtinumus, pasaldinimus
ir kitokius niekus —• ir jais savo
šeimos sveikatą žlugdo. Už tai vi
su svoriu iškyla Alvudo maisto
vertė vaikams ir suaugusiems: na
muose gamintas, be gyvulinių
riebalų, šviežias, skanus ir lietu
viškas, netukinantis maistas yra
visų be išimties pamėgtas. Visi
turėtume atgimti tokiai mitybai
ir remti tokios mitybos platinto
jus.

per annum

Mokslu, o ne pelnagaudžiu
reikia pasitikėti mitybą
tvarkant

a

S Subscription rates: $16.00 per yr. in Chicago, Cicero & foreign
—
$14.00 per year outside of Chicago and in Canada. ~
3 mėn.
1 mėn. S
= Prenumerata:
Metams
metų
$4.50
$1.75
Chicagoj, Ciceroj ir užsienyje
$16.00
$8.50
$14.00
$7.50
$4.00
$1.50
S JAV ir Kanadoj

KELIAS Į SVEIKATĄ, 2319 VVest Garfield Blvd., Chicago, III. 60636

juje esančių baltyminių rūgščių
(amino acids) kiekio ir naujagi
mio svoriu ir jo kaukolės tūriu.
Vaiko svoris ir jo kaukolės tūris
didėja, gerėjant motinos mitybai.
Motinos nedasimaitinimas (nu
tukimas irgi yra viena nedamaiti
nimo rūšis) veda prie vaiko in
teligencijos nedidelio sumenkėji
mo. Visai bepročiai vaikai nepa
sidaro dėl menko motinos mais
to. Jie tik protu kiek atsilieka. To
kių protu atsilikusių žmonių pa
saulyje yra daug daugiau, negu
stiprių bepročių. Intelektualinis
sumenkimas
yra
pastebimas
daug dažniau tarp menkai besi
maitinančiųjų, negu tarp geriau
maitintis pajėgiančiųjų.

__________ ■______ _ ______

.......... ...
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E except Sundays, days after Christmas and Easter by the Lithuanian S
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PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS

Sunkiausias dalykas žmogui yra paties savęs supratimas. Už tai
dar iki šiol žmogus savęs gerai
nesupranta. Juk tėvai imtų savu
pavyzdžiu savus vaikus mokyti
tinkamos mitybos, jei jie supras
tų, jog viską žmogui lemia pir
maisiais amžiaus metais įsigyti
papročiai, nusiteikimai bei pergy
venimai. Kartą įpratęs vaikas į
nesveikatos pilnas dešreles ar žu
dantį sveikatą dažytą skystį, jų
neatsisakys iki karsto lentos, ne
žiūrint kad ir kažin kokie gydy
tojai ims jiems piršti sveikus val
gio įpročius.

=

= 4545 VVEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629. Tel. LUdIow 5-9500 =

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street
(71-os lr Campbell Ave. kampas)
Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v v
Bešud. V I c — 1 V. u. ■*.

Kitu laiku pagal susltarlm

Tel. ofiso PR 6-A446, rea. HE <

DR. F. C. WINSKUNJ
GYDYTOJA IR CHIRUKf
3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 lkl 4 v. p. p. tr 7 lkl 1
Treč. Ir šeštad. pagal susitari

Ofiso tel. 767-2141.

Namu *«’

DR. PETRAS ZLIOBJ
GYDYTOJAS IR CHIRUR*

6449 So. Pulaski Road
Vai. pirmad., antrad.. penktad.
tr 6—8 v. v., ketvirt. 6—8 V. Vi
šeštadieniais 18—a vai. m- h.

rY^tas ir entuziamas

PO ŠOKIŲ ŠVENTĖS
Tautinių šokių šventė buvo
lyg stiprių gyvybinių vitami
nų injekcija j mūsų išeivijos
organizmą. Ji išjudino mūsų
jaunimą ir atgaivino vyresniuo
sius. Nors pati šventė įvyko
Chicagoje, tačiau ji jaudino
visas kolonijas ir dar ilgai po
jas aidės. Juk pvz. vien tik iš
Toronto, ir tai vien tik moks
leivių, į šventę buvo atvažia
vę net trys traukinio vago
nai, o vyresnieji šokėjai vyko
specialiais autobusais.
Amfiteatre šokių atlikimas
spindėjo dideliu naujumu. Šo
ko ne vien atskiros grupės, bet
buvo sudaromos bendros fi
gūros, į kurias buvo įtraukia
ma keliolikos šimtų šokėjų ma
sė. Ir tai buvo atlikta labai
smulkmeniškai viską išplana
vus, gerai pasiruošus, kad iš
visų pasviečių suvažiavę šo
kėjai įstengė susilieti į vieną
damų vienetą, kas liudija apie didelį sugebėjimą šokių
Šventės planuotojų ir apie di
delį darbštumą tautinių šokių
grupių vadovų, kurie įstengė
savo šokėjus taip paruošti,
kad užteko jiems tik vienos
bendros repeticijos susilieti į
įspūdingai damų vienetą. Ne
veltui šokių šventei pasibai
gus įvairios šokėjų grupiu va
dovės apipuolė bučiuoti šokiu
šventės programos vadovę Jad
vygą Matulaitienę, kuri įdėjo
daug kūrybingo darbo, suda
rant šios šventės programą,
sukuriant įvairius šiam reika
lui tinkamus šokių niuansus.
Tikrai ši šokių šventė parodė
didelį lietuvių kūrybinį ir or
ganizacinį, norėtųsi sakyti,
genijų.
*
Ši šokių šventė buvo puiki
propaganda Lietuvos reikalui.
Palankią Lietuvos laisvei Illi
nois gubernatoriaus Shatpįro
kalbą citavo ir didžioji spau
da ir televizija. Vyskupo V.
Brizgio į šokių šventę atsi
vestasis Barodos diecezijos
(Indijoje) vyskupas Ignacijus
S. D. Souza paklaustas, kokį
jam įspūdį daro šie lietuvių
šokiai, kalbėjo: “Tai nuosta
bu. Gerai, kad lietuviai taip
stengiasi išsaugoti savo kul
tūrą. Puiku, kad vyresnieū
taip padeda jaunimui įsijausti
į savo krašto dvasią. Matau,
kad lietuvių tautai kentėjimai
atneša gilios vienybės nuo
taikas. Man įdomu, kad šiuose
šokiuose, kaip kostiumuose,
taip ir judesiuose galiu paste
bėti eilę indams artimų bruo
žų”.
*

Lietuviams gerą reklamą su
darė pakvietimas Nixono duk
terų Julijos ir Patricijos bei
Julijos sužieduotinio prez. Eisenhowerio vaikaičio Dovydo
Eisenhowerio. Visi trys jie
jauni studentai ar jau baigę
kolegiją, 20 - 22 metų amžiaus.
Jais buvo susidomėjusi didžio
ji Amerikos spauda ir televizi
ja bei radijas. Kai jie sekma
dienį atskrido iš Miami, buvo
Sheraton viešbuty sudaryta
spaudos konferencija, į kurią
atvyko didžiųjų dienraščių, te
levizijos ir radijo korespon
dentai, redaktoriai, fotogra
fai. Išdalintame komunikate
buvo pažymėta, kad tai yra
garbės svečiai, atvykę į Lietu
vių tautinių šokių festivalį.
Prie visų tų redaktorių ir ko
respondentų teko Nixonaites
ir Eisenhowerį paklausti, kaip
jie pasiryžo pas lietuvius vyk
ti. Pasakė, kad buvo pakviesti
POPIEŽIUS KALBA
PORTUGALIŠKAI
Popiežius Paulius VI-sis, bai
giant Švenčiausios Mergelės Mari
jos apsireiškimų Fatimoje 50-ties
metų jubiliejaus minėjimus, per
Vatikano radiją portugališkai pa
sakė
specialią kalbą Fatimos
šventovėje susirinkusiems maldi-

Remti esamas institucijas, ar kurti naujas
VINCENTAS IJULEVICIIJS

ir nesvyravo atskristi. Ai' jiem
anksčiau buvo tekę sutikti lie
tuvių? — Ne. Tik Eisenhoweris sakėsi bendravęs su D. Va
liūnu, Vliko pirmininko sūnu
mi, kuris jam daug papasako
jo apie Lietuvą, apie savo tėvo
pastangas Lietuvos laisvinimo
darbe.
Kai paklausiau, ar Nixonas
yra palankus Lietuvos lais
vės atstatymui, Nixono duktė
Julija atsakė, kad revol’uciios
organizuoti neleistų sąlygos,
tačiau Nixonas yra už visų
pavergtų tautų išlaisvinimą,
taigi ir už Lietuvos. Vėliau,
asmeniškai kalbėdamasis su
Nixonaite, paprašiau, kad sa
vo tėvą įprašytų, jei jis taps
prezidentu, kad dėtų visas pas
tangas Lietuvai išlaisvinti, ir
ji pažadėjo to paprašyti. Nixonaitės išvyko papuoštos gin
taro karoliais.
Sekmadienio vakare televi
zija rodė Nixonaites, Eisenhowerį kaip lietuvių svečius ir
gana ilgai rodė lietuvius šokė
jus ir šventės dalyvius. Tuo
laimėjimu reikia džiaugtis.
*
Bet ši šventė ypač didelis
laimėjimas mums patiems. Pa
kėlė visų dalyvių entuziazmą
ir ryžtą. Daugelis dalyvių pri
sipažino, kad žiūrėdami verkė
iš džiaugsmo ir susijaudinimo
Buvo jaučiamas jaunime toks
pasididžiavimas, kad jie yra
lietuviai. Kai kurie iš to entu
ziazmo net buvo prisisegė tri
spalvius (Lietuvos vėliava)
apvalius metalinius stambius
ženklus, kurių viduje buvo įrašyta: “Lithuanian p.»wer!”
Nors tai ir savotiškas entu
ziazmo pareiškimas, bet visgi
akivaizdus ir nenuginčijamas.
Pasaulio lietuvių bendruo
menės pirmininkas J. Bachunas džiaugėsi, kad šiurpas per
eina per kūną, stebint šitokį
įspūdingą mūsų jaunimo pasi
rodymą. Jis priminė, kad Pa
saulio lietuvių jaunimo kon
gresas suvedė daugelį jaunų
žmonių ir net padėjo kelioli
kai lietuvišku šeimų susikurti,
kurių pažintis užsimezgė kon
grese. tęsėsi laiškais ir užsibai
gė ryšiu prie altoriaus. Pirmi
ninkas neabejoja, kad ir šokių
šventė turės panašių rezulta
tų. O lietuviškomis jaunimo
šeimomis mes visi didžiai dž'au
giamės. Jaunimui darė gilaus
įspūdžio ir toks aiškus lietu
viškas tarimas programos ve
dėjos Aldonos Eretaitės, kur'
taip puikiai apvaldžiusi lietu
vių kalbą, nor3 ir augusi ne
visai palankioje svetimo kraš
to aplinkoje.
*
Ši trečioji šokių šventė suor
ganizuota JAV Lietuvių bend
ruomenės iniciatyva, ir visi
turime reikšti padėką bend
ruomenei ir jos vadovui inž.
Br. Nainiui. Veikta išvien su
Kanados liet. bendr., vad. A.
Rinkūnu. Šventę organizuojant
labai daug ir sklandžiai pa
sidarbavo specialus rengimo
komitetas, vadovaujamas ener
gingo dr. L. Kriaučeliūno. Čia
irgi dideli nuopelnai. Sklandus
jaunimo atlikti bendri šokiai,
jų sutartinas darbas tebūnie
dabar ir vyresniesiems paska
tas ir pavyzdys išlyginti iš
kylančius kampuotumus, už
miršti asmeniškas ambicijas
ir gyventi tik Lietuvos meiles
dvasia bei bendru kūrybingu
kultūriniu ryžtu, neeikvojant
jėgų kokiai nors trinčiai o
jungiant jas bendram tėvynės
Lietuvos labui.
J. Pr.

ninkams. Savo kalbą Šv. Tėvas
baigė specialia malda į Fatimos
Madoną kartu su visais melsda
mas suteikti pasauliui taiką ir vie
nybę Bažnyčiai, apjungti atsisky
rusius brolius, globoti katalikų
misijas ir laiminti visus tikinčiuo
sius, kunigus, vienuolius ir sese
ris bei Bažnyčios ir tautų vado
vus.

REIKTU APSISPRĘSTI
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Trečiosios tautinių šokių šventės bendras vaizdas, j sal, įžengia šokėjų gretos.

Nuotr. V. Noreikos

KLIŪTYS ŽEMES ŪKIUI MECHANIZUOTI
Lietuvoje sunkiai įgyvendinama kompartijos svajonė
vienodai išaugusios runkelių
šaknys ir panašiai. Pakeisti tlaukų, nesukuria, o gamyklos gimtas augalų savybes, žinoma,
nepagamina tvirtesnių mašinų. gana sunku, tačiau tai nėra ne
Be abejo, tai padaryti galima. galima”.
Tačiau į ką būtų panaši bulvia
Organizacinės kliūtys
kasė, jeigu ją paruoštume to'kiam darbui, kad nebijotų jo
Sovietinės santvarkos biuro
kių akmenų? Ji būtų griozdiš kratija trukdo žemės ūkio me
ka, labai sunki, gadintų bulves. chanizaciją :
Pagaliau tokia mašina brangiai
“Taigi dažnai mašinos “atsi
Šiuo metu naudojama techni kainuotų, jai traukti reikėtų ga trenkia į organizacines kliūtis
ka žemės ūkyje ne stebuklus lingo vikšrinio traktoriaus.”
stipriau, negu į didžiuosius lau
daro, bet atnešė nusivylimą ir
Ne visur panaudotinos mašinos kų akmenis. Ir nors nuo to jos
naujus galvosūkius. Pavyzdžiui,
nesulūžta, tačiau irgi nemažai
linų ūkis nyksta, nes kompar I P. Rečiūno nuomone kartais nukenčia. Nukenčia ekonominiai
tija nepajėgė pagaminti tinka mašinos sunkiai panaudojamos jų rodikliai, kompromituojama
mos technikos ir nesugebėjo ir ne visuomet jų darbas pi- pati mechanizavimo idėja, nes
organizuoti linų pluošto apdir /gesnis už rankomis atliekamą: imama galvoti, jog mašinas vie
“Lietingesniais metais kai
bimo.
kurių ūkių laukuose mašinoms nu ar kitu atveju naudoti išvis
Akmenys nugali bulviakasę dirbti labai trukdo drėgmės per neparanku.
teklius. Šiuo atveju siūloma su
Dabar daugelyje ūkių briga
Inžinierius Petras Rečiūuas
konstruoti, pavyzdžiui, siloso dos ar skyriai turi nuo senes
str. “Žemdirbys ir technika’ pir
kombainą bei kitas mašinas su nių laikų pasilikusias ribas. Kur
miausia paliečia bulviakases, ku
vikšrinėmis važiuoklėmis, numa šių gamybinių vienetų dydžiai
rios turėjo įtakos į bulvių ga
tyti įvairius papildomus įtapsi ūkiui kuo nors nepatogūs, jie
mybos sumažėjimą Lietuvoje
mus mašinoms, kad jų neuž stambinami ar smulkinami. Tie
(Tiesa, V.22, Ns 117).
kimštų piktžolės. Betgi ir šiuos sa, rekomenduojami ir optima
“Nusipirko ūkis bulviakasę, pasiūlymus taip pat pagimdo lūs jų dydžiai. Ruošiant šias
tačiau neilgai ja teko džiaug laukų kultūros stoka.
rekomendacijas, buvo atsižvelg
tis. Jau darant antrąjį ratą,
ta
į valdymo, apskaitos pato
Kaikurių kultūrų auginimo ar
bulviakasė atsitrenkė į akmenį.
gumą, agrotechninius motyvus
derliaus dorojimo mechanizavi
Teko vežti į kalvę sulenktą no
mui dar neturime mašinų, nes ir kitką, tačiau neteko girdėti,
ragą. Jį pataisius, mašina vėl ;
tie darbai gana sudėtingi. Ant kad būtų prisimintas darbų me
greitai užspringo akmeniu, o dar
chanizavimo patogumas, op
ra vertus, dabar įmanoma su
po vieno — nutrūko pakabinimo
timaliausi
mašinų naudojimo ro
konstruoti mašinas, kurios ga
taisas. Baigus bulviakasį, nau-.
dikliai.
Nustatome
žemės plo
li atlikti ir labai sudėtingus dar
ja mašina atrodė apgailėtinai:
tą, jame augintinas kultūras, o
'bus, tačiau tokios mašinos var
pervirintos beveik v:sos siūlės,
giai pasiteisintų ekonominiu bei tik po to inžinieriams siūlome
daug kur padaryti papildomi su
kitais požiūriais. Todėl, matyt, parinkti reikalingą mašinų kom
tvirtinimai.
reikėtų labiau išnaudoti dar vie plektą. O juk tai dažnai neįma
noma.
Kai kas, pamatęs tokį darbą, ną kelią — stengtis išvesti to
Sunkokai mūsuose prigyja
išsyk nusprendė, jog bulviaka kius augalus, kurie, jeigu taip
sė niekam tikusi. Išties ji ne galima pasakyti, lengviau pasi melžimo agregatai. Daug kur
tinka darbui laukuose, kui’ pilna duotų mechanizavimui. Nebūtų jie naudojami tik žiemą, o iš
akmenų. Konstruktoriai apskai jokia problema sudoroti žirnių varius galvijus į ganyklas, vėl
čiavo ją darbui sukultūrintose derlių kombainais, jeigu visos imamasi rankų darbo. Ne ką
žemėse. Daugeliui, matyt, kils ankštys subręstų vienu metu. gelbsti ir pačių pasigaminti kil
klausimas: kodtėl konstrukto Kombainų darbą labai apsun nojamieji melžimo agregatai.
riai, kol dar yra akmenuotų kina per ilgi rugių šiaudai, ne Ypač didelė gaišatis, kai karvės

Ilgą tarpsnį kompartija dau
giau rūpinosi gyvuliu, pvz. kar
ve už žemdirbį. Jos manymu,
karvė turi būti soti ir gerame
tvarte. Žemdirbys turėjo vers
tis, būdamas pusbadis ar gy
vendamas po kiauru stogu. Anuo metu žemdirbiui žadėjo že
mės ūkio techniką, kuri dary
sianti stebuklus.

JURGIS VĖTRA
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Lietuvių veiklos pėdsakams
saugoti išeivijoje yra sukurtos
ir veikia Chicagoje kelios bend
ruomeninės institucijos: Pasau
lio Lietuv’ų archyvas, Muziko
logijos archyvas, Kovų už Lie
tuvos laisvę muziejus, meno ku
rmiams saugoti Čiurlionio ga
lerija ir, berods, Tautodailės
muziejus. Šios įstaigos renka
ir saugo lietuvių tautai bran
gius istorinius daiktus.
K'ekv'ena šių įstaigų turi šio
kias tokias patalpas. Kai ku
rioms yra pramatytos patalpos
praplėstame Jaunimo centre.
Jos visos turi vadovybes. Joms
visoms trūksta žmonių pagal
bos didesnei veiklai išvystyti,
nekalbant jau visai apie tai veik
lai lėšų trūkumą.
Visai neatsižvelgiant į esa
mas institucijas ir jų turimą
patyrimą, tai viena, tai kita
forma vis iškeliamas reikalas
kurti naujų įstaigų. Anksčiau
kažin kam šovė mintis suor
ganizuoti muziejų, kuris mirė
dar organizavimosi stadijoje.
Vėliau vėl pradėtas svarstyti
muziejaus kūrimo reikalas, bet
ir vėl aprimęs. Girdėti, kad šiuo
metu bus atgaivintos pastan
gos. Keliamas ir bibliotekos
steigimo reikalas, nepaisant,
kad jėzuitų ir Pasaulio Lietuvių
archyve turimosios knygos jau
siekia arti 50 tūkstančių egzem
pliorių.

Iniciatyva gera,
bet trūksta jėgų
Labai puiki iniciatyva viso
kiems sumanymams, bet kartais
pasigendama ir vadovaujančių
organų sprendimo. Reiktų, kad
mūsų veiksniai tuo reikalu su
sitartų ir vieną kartą pasaky
tų: užtenka naujų įstaigų, rei
kia esamas remti. Juk kai vie
na po kitos lygiagrečios Insti
tucijos vis kuriasi ir vis prašo
paramos, darosi liūdna padėtis.
Bendruomenė dezorganizuoja
ma. Ji pr'verčiama numoti ran
ka ir į labai svarbų reikalą dėl
esamos netvarkos. Nuo to nu
kenčia ir jau seniai veikiančios
institucijos.

JUOZAS TOLIUŠIS
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— Tokį vakarą, kaip šį, norėčiau viską mesti ir
išvažiuoti kitan pasaulio kraštan, — perplėšiau ty
lą.
— Tai kalbos jau atėjo ligi Vytuko senelių?
— Kaip matai iš mano nuotaikos, — atsakiau.
— Žmonėms burnų neužriši, — Kazys priėjo prie
manęs ir uždėjo ranką ant peties. — Bet aš tavo vie
toje neimčiau j makaulę. Aš nežinau, ar daug kas tiki
tariamu tavo išeikvojimu, tik man būtų labai įdomu
sužinoti, kas tuos gandus skleidžia.
— Išeikvojimu? — nustebęs pertraukfau Kazį.
To dar nebuvau girdėjęs. Tiesą sakant, Vytukas
man išdavė, kad su manimi kažkas esą netvarkoj, bet
išeikvojimas man buvo naujiena.
— Klausyk, Jonai, jeigu dalykai taip toli nuėjo,
geriau išgirsk juos iš manęs. Aš jau girdėjau prieš ko
kią savaitę ir bandžiau išnarplioti, kur jie prasidėjo, bet
be pasekmių Jonienei sakiusi Petrienė, Petrienei — Kazienė, ir pradžios nesugaudysi. O pats reikalas sukasi
apie tai, kad tavo atvykimas Pajūrin rišamas ne su ūkio
paveldėjimu, o su pinigų išeikvojimu. Dėl to buvai iš
mestas iš įstaigos ir turėjai iš Kauno dumti.
Aš pradėjau juoktis, bet tuoj susilaikiau. Žinia apie išeikvojimą kelioms akimirkoms nuramino mano
vidinę baimę. Kazio žodžiai reiškė, kad džiova liko

PRIĖMĖ AUKŠTUS SVEČIUS
Vatikanas: Popiežius Paulius
VI-sis specialioj audiencijoj pri
ėmė naująjį Antijochijos sirų —
katalikų Patriarką Ignacą II-jį
Hayek, atvykusį pareikšti pagar
bą Šv. Tėvui. Prieš tai patriarkas Hayek aplankė Vatikano vai
stybės sekretorių kard. Cicognani ir Rytų Bažnyčių kongregaci
jos prefektą kard. Fuerstenbergą.
Šv. Tėvas priėmė naująjį Zam
bijos respublikos ambasadorių
prie Šv. Sosto Elias Chipimo,
kuris ta proga įteikė savo skiria
muosius raštus. .Šv, Tėvas savo
kalboje ta proga pabrėžė, kad
kiekviename krašte katalikai yra
geriausi piliečiai, ištikimai einą
savo pareigas iš įsitikinimo ir sa
vo aukšto pašaukimo vedami.
Krikščionybė ne veltui skelbia ly
gybę ir visų žmonių brolybę. Vi
sos aukštosios dvasinės vertybės,
kurių moko krikščionybė, yra
būtinos žmonijos pažangai, sie-

Reiktų apjungti įstaigas
Reiktų baigti kūrimą naujų
įstaigų, kurių mums tikrai už
tenka. Juk kiekviena nauja įstaiga pareikalaus daugiau pa
talpų, daugiau darbininkų ir
daugiau lėšų, kurių jau dabar
trūksta esamoms. Keliantiems
naujų įstaigų kūrimo mintis
reiktų gerokai pastudijuoti esa
mų įstaigų veiklos sąlygas. O
geros studijos prives prie esarišamos. Manau, kad šios prie
žastys verčia ieškoti pažanges
nio galvijų laikymo”.
Deja, kompartija mažai rūpi
nasi pažanga.

BD

UŽTVANKA
Romanas

i mų rėmimo, o ne naujų kūrimo,
’ kurios būtų tik dirbamo darbo
dublikavimas.
Tačiau, kad sėkmingiau vyk
tų šios rūšies darbas, reikia esamus archyvus ir muziejus su
jungti į vieną įstaigą, pavadi
nant kukliu, bet viską apiman
čiu pavadinimu Lietuvių muzie
jus. Kai suvesime aukščiau mi
nėtas įsta’gas j vieną vietą, ta
da turėsime didelę įstaigą,, ku
rioje bus muziejus su visękiais
skyriais, biblioteka ir archyvas.
Tada visi buvę archyvai ir mu
ziejai virstų Lietuvių muziejaus
skyriais, o buvusių įstaigų ve
dėjai — skyrių vedėjais. Iš buvus;ų įstaigų vadovybių suda1 ryti Lietuvių muziejaus tarybą,
j kuri išsirinks valdybą. Toks per
siorganizavimas daug padėtų
veiklos sėkmingumui, nes būtų
bendra informacija — propa
ganda, bendrai tvarkomas eks
ponatų rinkimas ir daugelis ki
tų reikalų. Įstaiga būtų jau tik
rai reprezentatyvi.

paslaptimi, bet mano padėtis šioje mažoje bendruome
nėje nepasikeitė.
— Išeitų, kad mano buvimas Pajūryje kažkam yra baisiai nemalonus ir tas asmuo nori mane iš čia bū
tinai išprašyti, — tariau Kaziui po kelių minučių ty
los.
— Ir aš turėjau tą pačią mintį, ieškodamas siūlo
galo. Kitaip nė būti negali. Asmuo, kuris tas paskalas
paskleidė, net paliko tau atvirus vartus: grįžimą į Kau
ną. Jeigu tu tikrai būtum tą žulikystę padaręs, kas be
bandytų tave išsiųsti atgal.
Mano pirmas įtarimas buvo Taunys, tavo nuomi
ninkas. Jis čia neblogai įsitaisęs, o tavo staigus atsira
dimas reiškia, kad nuoma gali būti ir nepratęsta. Tu
jam visai nepageidaujamas asmuo.
Taunys? Aš susimąsčiau. Bet jis per prastas žmo
gus tokiai gudriai apkalbai sugalvoti. Nors, antra vertus,
niekad negali žinoti, kaip toli žmogaus gudrybė sie
kia.
— Galėjo būti ir Ignas, — sprendė toliau Kazys.
— Mes labai pakenkėm jo autoritetui su tuo pievų
sausinimu. Net ir Epšteiną galime įrašyti į tą sąrašą.
Pagalvok, kiek rūpesčio mes jam pridarėme ir išlaidų,
kurios visai nebuvo pramatytos statybos pradžioje.
— Kazy, mudviem kaip tame liaudies posakyje, bė
gliui dešimt kelių, vijikams — vienas. Ir nežinai kuris?
Tau beišvedžiojant, aš ir apie Peliksą pagalvojau. Ir
jo prekybai aš nepakeliui, jeigu jis tikrai ja verčiasi.
Apie Peliksą Kazys nieko nežinojo, ir aš papasa
kojau visą anodijos eigą, kiek jos žinojau.
— O pagaliau yra žmonių, kurie net sausų pie
vų nenori, — pridėjau, baigęs pasakojimą atradimu prū

r

Islandijos saloje išrinktas prezi
dentu dr. Eljarn, 52 m. Kadangi jis
yra priešingas JAV bazėms Islan
dijos saloje, gali iškilti vėl Ameri
kai nauja bėda.

de. — Tegu juos bala, nesivargink, Kazy, to slapuko
ieškojimu. Tokiais pigiais triukais manęs iš čia jis ne
išgyvendins.
Kitą rytą, rasai nenukritus, mudu dar su didesniu
užsidegimu išėjome į laukus. Pievų žymėjimas ėjo prie
pabaigos, ir mes norėjome kuo greičiau pradėti drenažo
griovių kasimą.
Paskalos apie išeikvojimą mane jaudino. Troškau
kuo greičiau baigti pievų sausinimą ir įrodyti, kad mano
darbas nebuvo Pajūriui be naudos. O ypač norėjau pa
rodyti tam nežinomam slapūnui savo ryžtą, kad aš
pasiruošęs čia suleisti šaknis ir kad manęs lengvai neiš
raus.
Užtvankos vyrai irgi rinkosi anksti ir dirbo išsijuo
sę. Skersai upę lentų lentelių ir skersinių rezgynėje stin
go betonas, o kitoj pusėj stiepėsi malūno sienos. Rug
piūčio vidury Ignas žadėjo jau tvenkti Jūrą ir paleisti
malūną darban. Apie tą laiką ir mudu tikėjomės baigti
savo projektą.
Tad krėtėme negailestingai ryto rasas, tampėme
nivelyrą ir puošėme pievą naujomis kuolelių eilėmis.
Bet ne vien mes buvome ankstyvi. Nespėjome dar
nė įšilti, kai lauku atriedėjo j mus Julija.
— Kas tave išviliojo taip anksti į pievas? — aš
nustebau.
— Gal vėl kokios nelemtos naujienos? Mudviejų
su Jonu tokia jau dalia: kai tik koks netikėtas svečias —
būtinai su blogomis žiniomis
— Nenusiminkit, naujienos geros! Atvažiavau pa
sigirti: aš jau pusė vaistininkės. Mano prašymas farmacijon patenkintas.
£Biu daugiau^

4

DRAUGAS, antradienis, 1968 m. liepos mėn. 9 d.
D fi M E S I O !

SVEIKATA

teisingą patarimą
ĮGYVENDINK —

SVEIKESNIS BOSI.
(Atkelta iš 2 psl.)
Veidas rože žydi, daktarai
nepadeda, ką daryti?

dagros ir cukraligės jis neturi. Jis
DEKORAVIMAS
nepilnapadis ir nesisvaigina, bet
IŠ VIDAUS IK IŠ LAUKO
rūkyti tai rūko. Prašau pranešti,
P. Daktare — tai tiek aprašiau. Kilimai ir apmušti baldai valomi
Dar kartą ačiū!
J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050

Atsakymas. Jautri esi ir gyveni **į***’)‘******’r'’’!***^**'»i*«.'»Amo permainos sulaukus dar dau
giau įsijautrinai: todėl veidas rau
sta taip, kaip kadaise Lietuvoje
iš gėdos rausdavo veidai ne tik SERfiNAS perkrausto baldus ir
moterims, bet ir padoriems vy kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
rams. Jokių alergijai gydyti vais dimai ir pilna apdmuda.
tų nevartok. Jokių “Šatų” ir tab 2047 W. 67th Place. YVĄ 5-8063
Iečių dėl nusiraminimo neimk, j . ............................................
Rėdykis ir puoškis su skoniu ir
saiku. Valgyk lietuviškai: be perdėtų visokių aštrumų. Gyvenk
irgi lietuviškai — nesijaudink
dėl menkniekio, vis gerais dar
bais užsiimdama, o kad jautru
Kampas Riehmond ir 63rd St.
mas mažėtų ir veidų kaitinimas Užsieninių lr vietinių automobilių
taisymas. Priklauso Chicago Motor
liautųsi, imk moteriškų ir vyriš tlub. Nelaimes atveju, skambinkite
GR 6-3134 arba GR 6-3353
kų hormonų mišinį tablečių pa
Sav. — Juozas (Joe) Juraltls
vidale po vieną į dieną per 23
dienas. Po to 7 dienas pertrau
ka. Su daktaru tarkis — prašyk
jo tokios malonės: išrašyti Primarin (5-0,625) stiprumo table
3. NAUJOKAITIS
čių. Su jo kontrole šitais vaistais
Apdraustas perkraustymas.
tvarkykis savo didžiausią bėdą,
Ilgų meti; patyrimas
kuri yra, tikrumoje, menkniekis. WA 5-9209
Chicago, Illinois
Ne vilkligė — taip iš aprašymo
atrodo. O savo prisiegai patark
pildyti gydytojo nurodymus pil
SIUNTINIAI { LIETUVA
nai: nustoti rūkius. Tada ir be
ir kitus kraštus.
jokių vaistų nustos kojos degti!
P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Av.
Sėkmės. Vėl parašykit.

MOVING

Klausimas. Mielas Gerb. Dakta
rei Maloniai prašau atsakyti svei
katos skyriuje į šį mano laišką.
Perskaičiau šiandien Jūsų sk.
Kelias į Sveikatą” atsakymą apie vilkligę. Kaip ta moteris Lie
tuvoje serga, tokia liga ir mano.
Tik pas mane ne plėmais veidas
beriamas, bet darosi raudonas
kaip rožė. Taip pat ir kaklas nuo
ausies žemyn. Pradžioj ėjau pas
mūsų šeimos gydytoją. Jis tuoj
pasakė, kad esu alergiška kam
nors. Nustojau vartoti kosmetiką
(kremas veidui, lūpų paišelius,
pudros), bet nepagerėjo. Tada at
siguliau ligoninėn. Visi tyrimai
parodė gerus dalykus. Mano gy
dytojas po to nusiuntė pas odos
ligų specialistą. Tas irgi pripaži
no alergiją. Prirašė tuos pačius
vaistus — geriausią kremą su vai
stais — tepti veidą 3-4 kart per
dieną. Bet mano veidas ir kak
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980
las negerėja. Pastebėjau tik iš ry
to atsikėlus, kad mano veidas ir
kaklas lyg normalūs. Tik kai pra
PAVOGS SKALBIMO
CONTRACTORS
dedu tvarkytis apie namus, tuoj
MAŠINŲ
parausta, ypač kai oras šiltesnis
la Allard Express kompani
kaip 75 laipnsn. Bandžiau drabu
žius keisti, nieko nepadeda. Nuo jos kiemo, 2300 W. 32 st., pa
vaistų “Dronaetin” apsvaigstu ir vogtas sunkvežimis su $18,500
CONSTRUCTION C0.
labai noriu miego — daugiau jų vertės drabužių skalbimo ir
=
nevartoju. Man truputį patinsta džiovinimo mašinų kroviniu.
■Z REZIDENCINIAI. MM
kairė veido pusė ir pradėjau jaus
KOMERCINIAI,
ti, kad akyse turiu karštį.
S
MEDICINOS IR
Esu susirūpinus dėl to mano Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
KITOKĮ pastatai
veido. Odos daktaras man pasa
TELEVIZIJAS
kė, kad tai nėra odos vėžys, o tik
2457 YVest 69th Street
esu alergiška.
paprastas ir spalvotas nebrangiai
TeL HE 4-7482
Už patarnavimą vietoj $3,
Ar njąn gali būti vilkligė? Aš taisau.
už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys.
esu 53 m. Vis dar sergu kas mė
Pasiteiraukite apie naujas.
nuo, bet šeimos daktaras kas mė
J. MIGLINAS
nuo man sako ateiti į jo ofisą.
STATOME NAUJUS NAMUS
Jis leidžia adatą — hormonus. 2549 W. 69 St., n auk.. PR 6-1063
ir
Atliekame įvairius pataiiymus
Dar imu mažas tabletes (hormo lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
nūs) kas dieną. Ar reikia?
Petrauskas Builders, Ine.

RICHMOND

Sinclair]

SERVICE

MOVING

Visada buvau nervinga būda
ma dar jauna. O dabar dar dau
giau. Pastebėjau, kaip susinervi
nu, veidas dar daugiau raudonas
ir dega lyg nuo saulės būtų nu
degęs. Labai prašau Jūsų patari
mo. Ar yra pagydoma ši mano
liga? Nuoširdžiai dėkoju Jums.
Su pagarba.
P. S. Neseniai parašiau Jums
laišką per “Draugą” dėl mano
vyro kojų (padai dega). Širdin
gai ačiū už patarimą, bet yra kliu
čių, nes mūsų Springfieldo mies
te vaistinės vaistų Cerebro-Nicin
be recepto neduoda. Mielių table
tęs jis ima kiek Jūs patarėt. Po-

Tel. 585-5285

MOVING

PARDAVIMUI

Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų

A.

VILIMAS

823 YVEST 34th PLACE
Telef. — FRontier 6-1882

GARBAGE DRUMS

ESTATE

Member of M.L.S.

ALEI ŠATAS — REALTOR
Main offic® 5727 W. Cermak, Cicero, IIL, Tel. OL 6-2288
Turime šimtus namų Ciceroje, Bervvyne, Riverside, La Grange Parke
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. PraAom užsukti i mūsų įstaigą
Ir išsirinkti iš katalogo.

-xxxx>o<x>ooooooooo(w>oooooooooooooooooooooooooooooo<xx>_ 20% — 30% pigiau mokėsit I
6
‘'Built-itns'’, kokliapdraudą nuo ugnies ir automo- nes plytelės, karšto vandens ----šildymas
lo pas
gazu. Marą. pke. $21,500.
2 po 454 kamb. apynaujis namas.
RANK ZAPOLIS
Atskiri šildymai gazu, altumin. lan
gai,
2 autom, garažas. Netoli parko.
320814 West #5th Street
$42,800.
Chicago. Illinois
6 kanib.
medinukas.
2
vonios.
Tel. GA 4-8654 ir GR 8-4S3U
Gražiai remodeliuotas. Nauja šiluma
gazu. 2 autom, garažas. Netoli mū
ši; įstaigos. $12,400.
APDRAUDŲ AGENTŪRA
4 miegamųjų apynaujis mūr. šilu
Namų, gyvybės,
ma
gazu
Centralinis
vėsinimas.
automobilių,
Alium, langai, jrengtas rūsys, 2 au
sveikatos, biz
tom. garažas Netoli parko, $27.600.
nio.
5 butų, 10 metų mūras. Atskiri
Patogios išslšildymai gazu. Gražus namas, geros
mokėjimo sąlypajamos. 111-ta ir California Avė.
___
gos.
$69,000.

6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

A. ABALL ROOFING C0.

NERIS

I) butų, I metų liuksusinis niūras.
Pajamų virš $18,000 per metus. Piet
vakarių priemiestyje. $129,000.
14 butų mūr.
Visi išnuomuoti.
Neaukštos
nuomos.
Pajamų
virš
$12,000 per metus. Marąuette pke.
$83,000.
100 x 220 p. sklypas prie ežero.
25 minutės nuo Chicagos. Geras susisiekJtinas
gTeltkoliu.
Labai graži
vieta Teiraukitės.
2 po 554 kamb ir 3 kamb. angliu
kam rūsy. Bevok niaująs. 2 auto ga
ražas. 2 atskiri šildymai gazu. Gra
žiame Marąuette pike. $52,000.
7 kamb. mūr bungalovv. Gražiai Iš.
taisytas, šiluma gazu. 2 auto
mūr.
garažas. Gage pke. $21,000.
5 kamb. mūr. rezidencija. 154 vo
nios. šiluma gazu. Garažas.
Platus
sklypas. Marąuette pke. $16,600.

REAL

6924 South Western Avenue

Tel. 471-0321

Mūr. 2x6. Butas rūsy. Naujai
Med. 154 a. 8 kamb. Rūsys. 71 —
Įsteigta prieš 49 metus.
šild. Naujas garažas. M p. $31.800. Campbell. $14,000.
Mūr. 2x6 ir patalpa. Gera vieta.
Mūr. 2x5. Gage p. Garažas. Gaož
Dengiame visų rūšių stogus. Talso$23,800 arba pasiūlymas.
arba dedame naujus kaminus, rl- šildymas. Gera vieta. $25.800.
Mūr.
4
mieg.,
12
m.
T
vak.
nuo
i nutekamuosius vamzdžius Dažo
Med. 154 a- 2 butai. M. p. Rūsys.
te lauko. Taisome mūrą—"turit- Kedzie. Puikus pirkinys už $23 500.
G-uso šild. Garažas. $16,600.
nttng” Pilnai apsidraudė.
Visas
Mūr 12 butų. Naujas. Virš 24,000
Med. 2 butai. M. p
Platus lotas.
-bas garantuotas.
Rūsys. Garažas. $22,000.
pajamų. Kaina prieinama.
•

I 1-6047 arba R0 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai
Skambinkite bet kuriuo laiku.

(rengiu naujus tr perstatau se
nūs visų rūšių namo apšildymo
pečius ir air conditioning 1
naujus ir senus namus Stogų
rinas (gutters). vandens šildy
mui boilerius.
Turiu leidimus
dirbti mieste tr užmiesčiuose
Darbas atliekamas greitai tr są
žiningai
Apskaičiavimai nemo
karnai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING & SHEET METAI,
4444 S. YFestern, Chicago #,
Telefonas VI 7-3447.

REAL

ESTATE

FOR SALE

KAIRYS REAL ESTATE
2948 YVest 59 Str., Tek HE 6-5151 arba HE 6-5161

• ***
R K 4 L

ESTATE

71 ir Talman. Mūr. 4 kamb. ir 2
patalpos ofisams arba bizniams. Tik
i $16,500.
pri® 6# ir Campbell. Med. 1 54 a. 2
butai, 5 ir 4 karhb. $16,900.
i
Prie 71 ir Maplevvood. Med. 2 bu
tai — 5 ir 4 kamb. Platus sklypas.
$21,600.

NEEDED AT

Skelbkites “Drauge”.

MAN
(STEAM)

* ASSISTANT

FOREMAN .... $8,060

MUŠT BE EXPERIENCED
Paid Insurance, Vacation &

ASSISTANT .... $8,060

Profit Sharing — Phonė

Paid Vacations, Holidays, etc.
Write or cali COLLECT
Mr, Turner or Mr. Doty
(219) 744-4296

REAL ESTATE — INCOME TAX
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS

Hfi 5-7900

TURRET LATHE
OPERATOR

R. & L. INSURANCE AGENCY
AND REALTY
WAYNE PLASTICS CORP.
A. LAURAITIS
4645 So. Ashland Avė., LA 3-87", 5
(Currency Exchange patalpose)
Sąžiningas patarnavimas

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69th St., RE 7-7200
7 kamb. bungalovv, centrai, gazu
šildymas, 30 p. sklypas. 57 ir Maple
vvood.
3 butai ir krautuvės ,uitai,u». $350
pajamų per mėn. 51 ir Kedzie.
3 miegamųjų mūr. bungalovv,
4
metų. Brighton p-ke.

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43 St.

IŠNUOMOJAM

CL 4-2390

FOR RENT

IŠNUOM. 4 kambarių butas, 4420
South Artesian Avenue, Telef. —
LAfayette 3-7153.

HELP YVANTED — VYRAI IR MOTERYS

* MEDICAL RECORDS LIBRARIAN — CHIEF
* SPEECH THERAPIST
* OCCUPATIONAL THERAPIST
* ADA DIETICIAN
Excellent salary, employee benefits and retirement plan. Enjoy working in an expanding 500 bed medical center. Oshkoah is lo
cated on Lake Winnebago and convenient to Wiscnosin’s varied outdbor activities. Cali or write Personnel Director (414)231-3300.

MERCY MEDICAL CENTER
631 HAZEL STREET

UTILITY HAMMER

* KAPERI EN C EI)

•»«

•♦

LEONAS REAL ESTATE

—o—

ONCE

Injection Molding

REALTY

7 kanib. 12 m. mūr.
bangalovv, langai, centr. šild. .platus lotas, ge
prio Liet. mokyklos, Marąuette Pke,. lež. tvora, garažas. $21,000.
Turtuolio liuksus, mūr. rezidenci
1 54 vonios, alum. langai, 2 auto ga
ja Našlė atiduoda su visais priedais
ražas. $24,900.
12 butų mūr. prie 67-tog ir Rock- už $37,000.
7 kamb. mūr. namas, gražiai ištai
well, $13,500 metinių pajamų. Kaina
$78,500. {mokėjas $15,000 savininkas sytas kaip naujas. $23,000.
10 kanib. mūr. marmuro conia, 2
duos paskolą.
F
2 butai po 6 kamb. mūr. prie Liet. virtuvės, 3 toiletai, garažas. $18.700.
Nei>apr. apartm. namas, mūro ga
mokyklos Marąnette Pke. Nauja ga
Labai gražus ir rami vieta.
zo atskira šiluma, moderniškos vo ražas.
$62,500.
nios ir virtuvės. Dvigubas mūr. ga
Už
$14,500
nupirkit“ tvarkingą, šva
ražas. $32,500.
Naujas de luxe 2 aukštų mūr. rų 7 kamb. namą su garažu.
8 kamb vos kelių metų liuks, mū
Marąuette pko 7 kamb, butas savi
ras ant kampo. 2 auto — mūro ga
ninkui ir 4 nuomos skolai mokėti.
ražas,
2
vonios,
daug
priedų,
$74,500.
11 butų, 2-jų aukštų, švarus mūr. $25,700.
Našle
parduoda
beveik
naują,
namas. Marąuette pke. $84.900.
mūrą.
Dideli 3 but.,
radiant šild.
A_pio
$6 500
pajamų.
Garažas.
$52,500
3 butai Marąuette pke. Gazo šil
INCOME TAX — NOTARIATAS —
dymas, ceramic vonios, daug prie
IMIGRACIJA
dų. Garažas. $28,500.
2785 W. 71st St. Tel. 925-6015
Modernūs du butai po 6 kamba
rius Marą. Parke,
gazo šildymaa
Tvarkingas, teiBlngas ir greitas karpetai, garažas, $32.000.

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC

♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦$♦-♦>♦
WANTED

2517 W 7 Įsi Street - RE 7-9515 * MAINTENANCE

7301 S. YVHIPPLE STREET
5(4 dideli kamb. 3 miegamieji.
McKEY AND POAGUE, INC. Ąžuolo spintelės ir papuošimai, ke
3145 W. 63rd St. Tel. H,E 4-4300 ramikos vonios, svajonių virtuvė.
Kilimai, Air conditioners.
Pilnas
NAMŲ PIRKIMAS —
rūsys. Iškelti vamzdžiai. Gazu ap
PARDAVIMAS — VALDYMAS
šild. “Breezevvay”.
Gražių plytų
Butų nuomavimas —- Income Tax. mūro garažas.
Notariatas — Vertimai
3 miegamų Georgian
Apdraudų Agentūra 7333 S. Whipple. Dideli kamb. Ge___
_
____ Irai užlaikytas namas. Gazu apBELL REAL I Y
Iškelti vamzdžiai. 1(4 maš.
j
jjACEVlCkUS
' garažas. Aptvertas kiemas. Žemi
Susitarimui apžiūrėti
6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233 mdkesčiai.
skambinkit
6 kamb. pilnai atremontuotas mūr.
H. F. LUETGERT
bungalow su 4 kamb. pajamų bu 233-4611
779-6338
tu. 25 p. tuščias sklypas šalia. 2
garažai. Brighton Pke. Susitarimui
Kur Jūsų Narnai?
apžiūrėti skambinkit FR 6-4760.
2 gražūs tortai tr krautuvė. Alum.

patarnavimas visais Real Estate
reikalais. Be to, veikia Notariatas.
daromi ir liūdijamf vertimai, tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tau ir atliekami kitokį
patarnavimai.

»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
HELP YVANfED — VYRAI

FOREMAN .... $8,840

Medinis 2 butai. 6 Ir 4 kamb., pi<us. $12.900.

VAINA

»»«»<

♦♦♦.

HELP YVANTED — VYRAI
♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

3033 YVayne Terracc
FT. WAYNE, INDIANA 46806
These openings start at:

2 flat two-6’s, brick. At 72nd and
Francisco. Good So<uthwest location.
Excellent
garage with
automatic
door. To see contact: Mr. Kumnier.

Perskaitę "Draugą", duo

COSMOS EXPKESS

BACEVIČIUS

Heating Contractor

5622 So. Racine, 434-1113

SIUNTINIAI | LIETUVA

J.

Plauname ir vaškuojame "isų
rūšių grindis
BUBNYS — Tel. RE 7-5168

4259 8. Mapletvood Av.. CL 4-7450

SALES ■ MORTGAGES ® MANAGEMENT

lARQ<TIf.TTE GOT PARCEL SERV
808 69th St.
Tel. WA 6-2787
:5O1 6»th St.
Tel. WA 5-2737
333 So. Halsted St.
Tel. 254-3320
Lietuvių bendrove
turinti teise
iuntinius siųsti savo vardu iš Chlagon tiesiai į Lietuva.
Didelis pasirinkimas
Įvairių me
žiagų. ital. lietpalčių lr kitų prekių
Priimami užsakymai automobilių,
aldytuvų, televizijų ir t. t.
E. Ir V. Žukauskai

VALOME
KILIMUS IR BALDUS

kite ii kitiems pasiskaityti

REAL

CLASSIFIED GUIDE

♦♦♦<

WITH COVERS AND HANDLES
30 and 50 gal. Free delivery

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

-HB'JJBi

D fi M E S I O !

OSHKOSH, WISCONSIN

Set-up and operate
Warner Swasey machine,
Mušt have own tools.

MAINTENANCE
AND SECURITY MAN

Top YVages & Paid Vacatibn

for 6 nights a week
11 p.m. to 7 a.m.

2651 W. HARRISON

R. G. HASKINS C0.
Tel. KE 8-2432 or 38

Mušt be sober, reliable and have
good referenees. Mušt be able to
take telephone calls and writė up
intake messages for a sočiai
agency.
FOR APPOINTMENT CALL

SET-UP MAN
PUNCH PRESS
DEPT.

MI 2-9317
♦♦

Experienced On Progressive
And Compound Diesi.

♦♦♦♦♦

Mandex Manufacturing
Company, Ino.

HELP VVANTED — MOTERYS
DRAPERY SEAMSTRESS
Best pay, profit sharing, air cond’d,
clean work room. Exper’d, but vvill
train.
INTERIORS BY BRUCE
811 YV. Devon (at Gumberland)
Park Ridge, Illinois
South - South west

Accounts Receivable

CLERK
Matūra giri—woman to aparate accoųnts
receivable posting machine
and general offiee ivork
Pull co.
benefits. Gobd pay.

2614 YVest 48th Street
CHICAGO, ILLINOIS

EXPERIENCED MACHINIST
AND GRINDERS,
ENGINE LATHE & VERTICAL
MILLING OPERATORS,
BLANCHARD & MATTISON
SURFACE GRINDERS

Day Shift, overtime available, excellent pay, employees insurance
program, pd. holidays & vacation.

5265 YV. Grand Avenue

GENERAL MOTORS CORP.

TEL. — 622-9666

(Truck & Coach Div.)

1015 YV. Pershing Rd.

IMMEDIATE OPENINGS

847-1700
An Eąual opportunity employer

TOOL AND DIE
MAKERS

VYRAI IR MOTERYS

Experienced on progressivę and
compound dies.
Mažai valgyklai reikalinga virėja
Day Shift: Steady Work
(arba virėjas) gaminti valgius ir
Apply:
bendrai tvarkyti visus virtuvės
Mandex Manufacturing
darbus. Pietvakaruose. Reikalinga
turėti automobilis. Skambinti —
Company, Ine.
458-6770.
2614 YV. 48th St., Chicago, I1L
Excellent Openings For:
NURSE ANESTH.ETISTS,
MEDICAL TECHNOLOGIST,
A.S.C.P.
Apsimoka skelbtis DRAUGE,
Salaries open — also
nes jis plačiausiai skaitomas lie
REGISTERED NURSES
330 bed hospital. Ali shifts. Good tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
salaries plūs differentials paid.
nos visiems prieinamos.

Write to Director of Nurses
or Administrator
THE McLĖOD INFIRMARY
Florenee, South Carolina

Platinkite “Draugę”.

HELP YVANTED

MEDICAL

VYRAI

DIRECTOR
AND

CLINICAL PATHOLOGIST
DR. W. W. CROSS CflNCER INSTITUTE
11560 University Avfe., Edmonton, Alberta, Canada
The Provincial Cancer Hospitals Board is responslblc for (Jie totai
Cancer Service Program in Alberta.
The new Dr. W. W. Crons
Cancer Institute w1U be the prime facllity for providing
tlils
diagnostic and therapeutlc Service in the Northern half of Allierta.
ThhJ is an 80-bed aetive treatment hospital serving approxiniately
20,000 out-patients per year.

The Medical Director’s duties vvill include:
HELP YVANTED — VYRAI

MAINTENANCE MECHANIC
Nationvvide firm has immediate openings for experienced maintenance mechanics. We offer excellent starting salary.
Benefits
include: pension plan, hospitalization, life insurance and a 2 wėek
paid vacation after 1 year.
For further Information cali

DUANE KEIKS — TEL. BU 1-6700 or apply:

Co-iordinating all medical Services for the Institute.
Suporvising the opęration of the out-patient department and doveloping clinical therapv confcrences.
Develioiping a medical stu. f f organization and standards in
keeping wlth acc-editation
reąuiroments.
Cllinical and adiurnlstratlve responsibilitles as may be teąuired
in the developmcnt of a new inatitutlon.
The opportunity to enguge in clinioal research will be avaliable.

A niature and knoivlcdgeable physician, tho Medical Director mušt
hold or be eligible for licensure ivith the Alberta College of
Pliysicians and Surgeons.
He mušt possess the ability to communicate and work in harmony with all speoiallties, and have
thė ability to assess clinical problema and co-ordinate the notrivitiea
of this large out-patient department.

He mušt be able to demonstrate sound administrative ability and
should provido a complete curriculum vitae covering aeademte
and professional aehievcfnonta.

Apply in Confidence to:

W O N D E R

BREAD

1301 W. Diversey Avenue
Chicago,

Illinois

Dr. J. R. 1BBERSON, Kxeeutive Medical Director

Provincial Cancer HospitaLs Board
11560 University Ave„ EDMONTON, Alberta, Canada

PAUUITS VI AP®
— Sovietinės Vokietijos zonos
DRAUGAS, antradienis, 1968 m. liepos mėn. 9 d.
vadovybė paskyrė 93
milijonus
BENDRADARBIAVIMO
markių Potsdamo miesto centrui
‘ ‘
bVASTA ’
naujai perstatyti. Ta proga nutar
i V \41 V
Popiežius Paulius VI šiom die ta visai nugriauti istorinį Potsda
mo Garnizono bažnyčios bokštą ir
jiom specialioje audiencijoje iki 1970 metų naujinti v. Mykolo
A. -f- A. VYTAUTUI ZIGMUNTUI
priėmė Bulgarijos katalikų ir bažriyčią, 1 kuri yra charakterin
DOM/CUI mirus,
i ortodoksų maldininkų nemažą giausias Potsdamo miesto pasta- i
I grupę, vadovaujamą Sofijos tas.
jo MAMYTEI ir broliui VALTERIUI gilią užuojau
ortodoksų patriarcho pagalbi
tą reiškia ir kartu liūdi
ninkui vyskupui Jtiozapui, at
VIENERIŲ METŲ MIRTIES
vykusiam aplankyti ŠV. Cirilo ka
SUKAKTIS
Nijolė ir Antanas Mackevičiai su šeima
po Romoje.
Jadvyga ir Feliksas Mackevičiai,
Šv. Tėvas Paulius VI ta pro
ga pasidžiaugė jų ištikimybe
šv. Petrui ir jo sekėjui šv. Cirilui. “Šis didysis švėntasis ir
"jo mokiniai — pareiškė popie
žius — atnešė Kristaus Evan
geliją jūsų kilniai tautai ir jū
sų kalba sukūrė puikiąją litur
giją, kuri ligi šiol vartojama
milijonų tikinčiųjų... Taip šven
tasis Cirilas padėjo pagrindus
rugvajaus tautinių šokių grupė, apsilankiusi Jaunimo centre, Chicagoje. Priekyje Chicagos Lietuvių
A.
A.
u uros muziejaus savininkas S. Balzekas, Jaunimo centro direktorius kun. J. Kubilius, SJ., tautinių šo jūsų tautos kultūrai ir litera
kių šventės pirm, dr. L. Kriaučeliūnas. Toliau, kairėje yra čikagiečiai J. Pakalka, Regina Kučienė, tūrai... Bulgarijos maldininkų
JOANA CUKUBIENĖ
antroje eilėje, antra iš kairės, Rūta Domarkaitė. Šokėjai yra Rosa Pretkus, Maria Mikalonis, Vilma Ge- grupėje matydamas kartu ka
Jau suėjo vieneri metai, kai
lezauskas, Maria įneš Petruškevičius', Alicia Stendelis, Stefutė Stendelis, Adela Jaskelevičius, Lida Petraus talikus ir ortodoksus, Šv. Tėvas
ntįgailcstinga mirtis atskyrė iš
kas, Pablo Debesis, Walter Pretkus, Adolfo Debesis, Roberto Kulys, Edmundo Dutka, Richardo Vidžius, iškėlė abiejų Bažnyčių bendra
mūsų tarpo mylimų motiną ir
Eduardo Hernandez ir Juan Suoba.
senelę, kurios netekome 1967
darbiavimo dvasią, kuri, Dievui
m., liepos 12 d.
Už jos sielų užprašytos šv. Mi
laiminant, gali vesti prie visų
šios liepos mėn. 13 d. 8 vai. ry
to T. Jėzuitų koplyčioje, 5620
pažadina griausmingas stovyk krikščionių vienybės įgyvendini
S. Claremont Avė.
mo.
los inžinieriaus balsas.
Maloniai prašome visus —
gimines, draugus ir pažįstamus
— Dešimt vyrų lieka prie
prisiminti velionę savo maldo
se ir dalyvauti su mumis kartu
manęs
prausyklų
įrengimus
neš

LSS jubiliejinę stovyklą beruošiant •
šv. Mišiose.
jaunatvišku džiaugsmu išgyvenk
ti, — skelbia brolis Liudas. Į
Nuliūdę: duktė Jadvyga, žen
dviejų savaičių didžiąją Lietu
tas Aleksandras, anūkas Pet
šias pareigas mobilizuojamas ir
ras, jo žmona Nijolė ir pro
— Liudai, gauk sunkvežimį. stovyklavietės direktorius. Man
vių Skautų sąjungos šventė.
TĖVAS IR SŪNUS
anūkius Paulius Gurinai.
pats LSB vyriausias skautinin
Aš gaunu 40 statinių veltui tam pasidarė aišku, kad Morzės sig
j. v.s. Br. Juodelis
kas.
MARŲUETTE FUNERAL HOME
prieplaukos tiltui, — šaukia į nalizacijos čia nereikės.
— Protestuoju! Jokio respek
— Ne čia reikalas, — įsiter
telefono triūtolę brolis KunstTRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
to mano titului, — šaukia brolis
manas.
pė kitas brolelis. — Žinau, kad Vijeikis.
2533 West 7lst Street
Tel. GR 6-2345-8
PADĖKA
— Žiūrėk, Liudai, kad šešta tautinis komendantas s. Paro
— Respektą gausi didžiajame
1410 So. 50th Avė., Cicero
Tel. TO 3-2108-09
dienį būtų lentos. Aš atvažiuo nis neįleis į stovyklą nė vieno parade. O dabar imk už kam
A.
+
A.
AIKŠTĖ
AUTOMOBILIAMS
STATYTI
ju penktadienio vakare su 4 vy automobilio. Direktorius nepra po!
tęs pėsčiomis. Telefonai turės
rais!
PIJUS ŽEMAITIS
Į savo vietas “keliauja” lau
pavaduoti
Volkswageną.
— Liudai, ar prausyklų reik
ko modernios išvietės. Rikiuo
Mūsų mylimas tėvas mirė 1968 m. birželio 14 d. ir palaido
menys jau nugabentos į sesių
jasi
į
eilę
moderniškos
lauko
tas
birželio
17 d. šv. Kazimiero kapinėse. Chicagoje.
Per rajoną, apsiginklavęs vie
stovyklą? — vėl skamba tele
Norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį patar
prausyklos,
tiesiasi
vandentie

lomis ir replėmis, skuba brolis
navimą ir palydėjo j jo poilsio vietą.
fonas.
kio vamzdžiai ir per veidus bė
Fabijonas.
Nuoširdžiai dėkojame kan. Zakarauskui, atlaikiusiam ge
— Kada įvesite dušus į mū
ga prakaitas. Šią savaitę tūks
dulingas pamaldas už jo sielą.
—
Kaip
su
elektra
jūrų
skau

sų prausyklą? — vėl Aušros
tantiniais skaičiais čia suvažiuo
Nuoširdus dėkui visiems, kurie užpirašė šv. Mišias už jo sielą.
vartų tunto valdžia “laužo” nuo tų pastovyklėje? — atsargiai ja mūsų skautiškasis jaunimas
Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių. Dėkojame kun.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
pirmadienio iki penktadienio, teiraujuosi. — Švyturiui būtinai ir 5-tos tautinės stovyklos dai
Kardauskui už maldas koplyčioje.
reikės.
Dėkojame grabnešiams ir visiems, kurie pareiškė mums to
nuo pat gegužės mėnesio.
Trys Modemiškos Koplyčios:
na sudrebina Rako miškus. Sto
je liūdesio valandoje užuojautą.
—
Iš
baterijų,
vyručiai.
Taip,
Rako stovyklavietės direktovykios ežero plačioje pakran
4605 - 07 South Hermitage Avenue
Dėkojame laidotuvių direktoriams A. Petkui ir Sūnui už ma
rius s. R. Račiūnas rūpinasi, kaip povandeniniame laive, — tėje rikiuojasi ir lenktyniauja
lonų
patarnavimą.
Telefonas — YArds 7-1741-2
kad važiuotų reikalingas virėjų šypsosi brolis elektrikas, sku jūrų skautų burlaiviai ir valtys,
Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at
bėdamas
į
sesių
pastovyklę.
Ge

skaičius, kad visi dirbantieji
4330 • 34 South California Avenue
skirai neturime galimybės padėkoti. Visiems, visiems nuoširdus
laksto jūrų skaučių baidarės ir
ačiū.
vadovai ir tėvai būtų aprūpinti ra gyventi tai moteriškai gimi skambės besimaudančių juokas.
Telefonai: LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852
nei. Atsiranda dar pora elek
Sūnus Benediktas, marti Vita ir anūkas Darius.
maistu, na, ir darbais.
Purvinus darbo drabužius pa
trikų. Jie kaip voverys lipa sto
keitė skautiškos uniformos ir su
Savaitgalyje Rako stovykla rais ąžuolais ir elektros laidai
GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
vietėje sunku begirdėti paukš išsitiesia per visą jūrų skautų
pastovyklę.
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių
čių čiulbėjimą ir žiogų smuika
ir kitų papuošimų
Laužavietėje vyksta pontonjvimą. Visą miško melodiją nu
A.
-jA.
2488
63rd Street, Ohicagc
stelbia motorinių piūklų stau nių tiltų statyba. Brolis Alčiauskas
susirietęs
veržia
statines
JADVYGA
KRAUCHUN
gimas, kirvių paškėjimas ir au
Telef. PB 8-0888
PB 84)884
oedbihaite
tomobilių ūžimas. Vadovus ir prie lieptų. Šie tiltai plačiai ap
A.
A.
tėvus stovyklavietė pavertė į in juos išvalytą tautinės stovyklos
Gyveno 5416 South Fairfield Avenue, Chicago, Illinois.
maudyklą.
Mirė liepos 6 d., 1968 m., 6:40 vai. ryto, sulaukusi se
žinierius, dailides, elektrikus,
Valentinas Krasauskas
natvės.
Keliais kirtėjų grupės valo
PIRKITE DABAR TIESIOG NUO<
mechanikus ir grioviakasius.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 64 metus,.
stovyklų
rajoną.
Ten,
kur
anks

Daugolį meti, gyvenęs RoseM R. NELSON,
“Kernavės” tunto rajone vyks
lando.
Paliko giliai nuliūdę: duktė Helen Macas, žentas John,
čiau buvo plotai užžėlę krūmais,
Mirė iiepos 6 d., 1908, 3:15
SAVININKO
ta nauja statyba.
anūkė Gertrude Whitney, jos'Vyras Albert, proanūkas Lawvai. popiet, sulaukęs 79 m. atnž.
Gimė Lietuvoje.-Kik, lš šven.
— Sesės, pirkit vainiką. Sto dabar šviečia ąžuolais apstoję
rence; ir anūkai Paul, Donna, Jacųueline, Charles ir Karen
SAINT CASIMIR
čionių apskr., Tverečiaus parap.
Krauehun, du proanūkai, sesers duktė Marta Misevičius su
gas tuoj bus baigtas, — skel lygumos ir kalneliai. Prie se3ių
Amerikoje išgyveno 58 m
pastovyklės
išsitiesė naujos
Pasiliko dideliame nuliūdime
šeima, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
MONUMENT CO.
bia arch. ps. A. Kerelis. Prie
broliene Fruzina Krasauskas su
sporto aikštės ir nauji keliai.
Priklausė SLA 260 kuopai.
šeima, 2 pusseseres: Josephine
esamos valgyklos išaugo naujas
3911 West lllth Street
Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 South
Klonis, jos vyras Adolph, ir
pastatas su moderniais plasti Ten, kur buvo “Kernavės” neį
Bmma Waliker, jos vyras John
Western
Avenue.
Didžiausias Paminklams Ž4anų
žengiami tankumynai, dabar mė
tr šeima, Lietuvoje 2 seserys:
kos ar spalvoto stiklo langais.
Laidotuvės jvyks antradienį, liepos 9 dieną iš koplyčios
Jule ir Juzė su šeimomis, ir ki
Pasirinkimas Visame Mieste
lynuoja
dangus
ir akį džiugina
ti giminės, draugai tr pažįsta
9:15 vai. ryto bus atlydėta į St. Clare of Montefalco parapi
— Tai ką čia dabar statote?
mi.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335
spindintis ežerėlis.
jos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės
Kūnas pašarvotas
Leonard
— Teatrą su moderniška sce
Vienas blokas nuo kapinių
— Pietūs! — per garsiakalbį
kopi., 10821 S. Michigan Avė.
sielą. Po pamaldų bus nulydėta. į šv. Kazimiero kapines.
na.
Laidotuvės įvyks treč., liepos
skelbia virėjos. Prie skaniai jau
10 d. iš koplyčios 8:30 vai. ry
Nuliūdę: Duktė, žentas, anūkai ir proanūkai.
— Ar lietuvių operą kviečia
to bus atlydėtas į šv. Petro ir
ItoktA.
nųjų sesių paruoštų valgių su
Povilo parap. bažnyčią, kurioje
te gastrolėms? — teiravosi su
Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans, Telef. RE 7-8600.
įvyks godui, pamaldos už velio
sėda virš 40 darbininkų.
prakaitavęs tėvelis.
nies siela. Po pamaldi, bus nu
— Galėjo būti daugiau. Pra
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
— Brolyti, nors ir patį “Ma eitą savaitgalį buvo virš 50, —
nes.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nuoširdžiai kviečiame visus:
rą”.
gimines, draugus ir pažįstamus
nevisai patenkintas aiškina sto
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asodacljoe Nariai
Čia pat raudonavo naujai pa
vyklos inžinierius ps. L. Rarr.aNuliūdę:
Seserys,
broliene,
statytos prausyklos vyriškai gi- •
pusseserės ir kiti giminės.
Laid. direkt. Leonard Bukaus
minei.
STEPONAS C. LACKAWIC2
kas ir Sūnus. Tele. CO 4-2228.
— Juk nepatogu kernaviečių
2424
W.
69tb
STREET
Tel. REpublic 7-1218
Sekmadienio rytą 6 vai. visus
vyrams visą laiką lakstyti į “Li
2814 W. 2Srd PLACE
TeL Virginia 7-6672
tuanicos” tunto pastovyklę, —
PETRAS BIELIŪNAS
rimtai paaiškino sesė tuntinin
PETRONĖLĖ
YURGEL
4848 S. CALIFORNIA AVE.
Tel. LAlayette 8-8572
LIETUVIAI
TĖVAI,
PASINAUDOKIT
kė.

DIENOS RAKO MIŠKE

PETKUS

EUDEIKIS

A|

Prie pagrindinio kelio stovė
jo naujai sukalta erdvi būda.
Besvarstant, kam ji skirta, stai
ga su Volkswagenu atriedėjo
brolis Račiūnas.
— O kam šis architektūros
paminklas? — paklausiau.
— Čia, broleli, bus telefonų
centrinė tautinės stovyklos val
džiai.
—- Telefonai? Su centrine?
Kiek jų bus?
— Bus koks tuzinas. Pažiū
rėk, kokie atstumai. Kaip su
sisieks brolis viršininkas su pastovyklėmis, su sandėliais, vir
tuvėmis, klebonija, ligonine ir
visomis pilimis, kurias pastatė
brolis JVijeikis? O kur_dar visos
šakų paatavyklės-?--^- aiškino

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA
K e n n e b u n k e p o r t e,

Maine,

SU VISOM AMERIKOS GIMNAZIJŲ TEISEM.
Išeinamas pilnas į kolegijas paruošiamųjų gimnazijų kursas.
Oficialiai dėstoma lietuvių kalba po 5 pamokas savaitėje
4 grupėms.

Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama
lietuviška gyvenimo orientacija. Pati gimnazija padeda mokiniams
įstoti į kolegijas.
Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių.
Mokiniai gyvena bendrabuty.
Atlyginimas visiems prieinamas.
Atsižvelgiama j kiekvienos šeimos padėtį.
Registruokite mokinius 1968 - 1969 m.
Priimami berniukai baigę 8 skyrius.

Informacijų ir kitais reikalais rašykit:
Rev. Rector
St. Anthony High School
Kennebunkport, Maine 04046

(JURGIL)

A

Kaspe ravičiūtė

Gyveno 6940 South Campbell Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė liepos mėn. 7 d., 1968 m., 12:15 vai. ryto, sulaukus
82 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskrities, Raudėnų para
pijos. Amerikoje išgyveno 63 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Frank, marti Julia,
duktė Florence Chmel, žentas Leonard, 5 anūkai, 3 proanū
kai, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533
West 71st Street. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos mėn.
11 dieną iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Mari
jos parap. bažnyčią, kurioje įvyks geduilngos pamaldos už
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

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

ANTANAS M. PHILLIPS
Tel. TArds 7-8401

8807 S. LITUANICA AVE.

POVILAS J. RIDIKAS
Tel. YArda 7-1911

8854 S. HALSTED STREET

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE.

Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
8819 SO LITUANICA AVE.

Tel. YArda 7-1188 —1189

VASAITIS — BUTKUS
1446 SO. 50tb AVE., CICERO, ILL.

Tek OLympio 2-1008

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus
7909 STATE RD., OAKLAWNS ILL.. TeL — 686-2820

Nuliūdę: Sūnus, duktė, marti, žentas, anūkai ir proanūkai.

Laidotuvių direkt. A. Petkus ir Sūnus. Tel. GR 6-2345.

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.

IŠ ARTI IR TOLI

DRAUGAS, antradienis, 1968 m. liepos mėn. 9 d.

i. A. VALSTYBĖSE

SIOš SAVAITĖS KONCER
TAI

x Respublikonai kviečia lie
tuvių chorą. J. Burgess, respub
likonų partijos tautybių direk
torius, buvo atvykęs iš Washingtono pamatyti tautinių šo
kių šventės, ta proga susitiko su
JAV LB pirm. inž. Br. Nainiu
ir Valdu Adamkum ir aptarė
galimybes lietuvių chorui daly
vauti meninėje programoje per
respublikonų konvenciją, kuri
Jvyks rugpiūčio 5—6 d. Miami,
Fla. ši programa bus transliuo
jama per radiją ir televiziją vi
soje Amerikoje.
X Bostoniškiai James ii- Jo
nas Ambrazai, A. Valančiūnas,
A. Ivaška ir J. Baika, atvykę
Chicagon tautinių šokių šven
tės proga, aplankė “Draugo”
spaustuvę ir tėvų marijonų vie
nuolyną.
X Mega Barniškaitė, uoli
skaučių veikėja, pradėjo vado
vauti liet. skaučių seserijos sto
vyklai Rako ūkyje Custer,
Mich.
x Dr A. Klimas mokytojų
studijų savaitėje Dai navoje
rugp. 18—25 d., skaitys paskai
tą “Lietuvių ir anglų (kalbų fo
netiniai skirtumai.”

Liepos 10 ir 12 d. Grant Par
ke duodamas nemokamas kon
certas, kurio programoje Kodaly’o Hary Janos suita, Haydn’o koncertas trompetai (lie
pos 10 d ), Vivaldio koncertas
gitarai (liepos 12 d.) ir ,3chumanno simfonija nr 2. Solis
tai: trompetistas Charles Geyer ir gitaristas Jack Cecchini,
diriguoja Elyakum
Shapira.
Liepos 13 ir 14 d. bus pasau
linė premjera koncertinės ver
sijos Bemsteino operos Candide. Solistai: Martyn Green, Ju
lian Patrick, Carolyn Smith Meyer ir Irra Petina, diriguoja
Maurice Peress.
UŽDARO ASTUONIAS
MOKYKLAS

Chicago arkivyskupijos mo
kyklų vedėjo padėjėjas . kun.
Robert Clark praneša, kad šią
vasarą užsidarys aštuonios ka
talikų mokyklos: St. Mel, St.
Michael ir De Paul aukštesnės
mokyklos, Bishop Quarter Mihtary akademija ir keturios
pradinės mokyklos, šių tarpe
yra ir Šv. Kazimiero parapinė
mokykla, Chicago Heights, ku
rią miestas uždaro dėl pasenu
sių pastatų. Mokyklos 126 moskleiviai lankys netoli esančią
Šv. Juozapo parap. mokyklą.

CHICAGOS
SPROGO

PADANGA

Wayne Murphy žuvo, kai Chi
cago Southern kompanijos ga
raže, 4034 Packer avė., sprogo
jo taisoma sunkvežimio padan
ga.
VEDYBŲ LEIDIMAI

X Mokyt. V- Saladžius, at
vykęs iš Los Angeles, Cal., da
lyvavo tautinių šokių šventėje,
kur susitiko su senais savo bi
čiuliais, gyvenusiais stovykloje,
Vokietijoj.

Birželio mėnesį Cook apskri'ties raštinė išdavė 5,298 leidi
mus vedyboms. Tuo pačiu lai
ku prašymai skyryboms siekė
1,812.
LAIMĖJO JACHTŲ LENK
TYNES

X Ped. lituanistikos institu
to studentai ir studentės kvie
čiami dalyvauti Mokytojų stu
dijų savaitėje Dainavoje nuo
rugp. 18 ir 25 d. Dėl sąlygų
skambinti J. Tamuliui 9254076.
X Trys lietuviai skautai aka
demikai: stud. 'Gintaras Karo
sas, mokyt. Giedrė Karosaitė Budreckienė ir stud. Algirdas
Šimukonis pasirinko tikrai ori
ginalų būdą iš Bostono — Nevv
Yorko į III šokių šventę ir į Vtą jubiliejinę skautų stovyklą
Rako ūkyje nuvykti. Jau kuris
laikas jie važiuoja G. Karoso
autobusiuku, kuris iš lauko pu
sės dekoruotas mūsų valstybės
ženklais bei tautinėmis spalvo
mis, papuoštas informaciniais
šūkiais anglų ir lietuvių kal
bomis: “Freedom for Baltie
Nations”, “Comunist Russia get
out of Lithuania”, “Tas never
tas laisvės, kas negina jos” ir
pan. Keliauninkai buvo ir į
Draugo” redakciją užsilikę. Su
stoję įvairiuose miestuose ir
miesteliuose jie atlieka gerąjį
darbelį Lietuvai: informuoja
apie dabartinę būklę, kalba
apie rusišką kolonializmą, dali
ja specialiai jų paruoštą leidi
nėlį anglų kalba “Freedom for
Soviet Occupied L i t h uania
1918 — 50th Anniversary —
1968” ir kt. Pažymėtina, kad
skautas Gintaras Karosas šiuo
metu kandidatuoja į House of
Representative Mass. valstijoj;
jei jis būtų išrinktas, būtų pir
masis lietuvių atstovas.

1 auL.iuų bOK.ų šventę praaeaant, išKimiese jaunimo centro socieiyje Kama
Kanados LB pirm. A. Rinkimas. Stovi Urugvajaus tautinių šokių šokėju
grupė. Kairėje V. Šeštakauskas.
Nuotr. V. Noreikos

ŽINIOS

BAIGĖSI CTA STREIKAS

CTA susisiekimo autobusų
vairuotojai sekmadienį baigė
streiką ir vakar darbininkai
jau įprastu laiku galėjo pasiek
ti darbovietes. Telefonų įrengė
jų streikas tebesitęsia. Baimi
namasi, kad demokr. preziden
tinė konvencija liks be radijo
ir televizijos įrengimų, nes jau
beveik pritrūktų laiko
įrengi
mus padaryti International am
fiteatre.
DARBININKAI LOŠĖ
KORTOMIS

Burinė 25 pėdų jachta JackQ-Lion laimėjo lenktynes iš Chi
Parkų distriktas laikinai su
cagos į Macatavva tiltą, Mich., spendavo 8 darbininkus, kurie
atlikdama 93 mylių kelią per 9 darbo metu buvo pastebėti dy
vai. 40 min.
kinėti ir lošiant kortomis, šie
darbininkai per dieną uždirbda
PAGAVO DIDŽIAUSIĄ
vo $29.89.
ŽUVĮ

Stud. EI. Bradūnaitė pranešinėja
akt. Aldonos Eretaitės rečitalyje,
įvykusiame praėjusį penktadienį Jau
nimo centre, Chicagoje.
Nuotr. V. Noreikos

X Apie 500 Chicagos liet.
skautų-skaučių pirmadienio ry
tą išvyko į V-ją jubiliejinę sto
vyklą prie Custer, Mich.

Chuck Žemaitis iš Champaign, SPRAUSMINIS LAIMINGAI
III., ištraukė šių metų didžiau
NUSILEIDO
sią, 40 svarų, ežerinį upėtakį
God’s ežere Manitoboje, Kana | Northwest 707 Boeing spraudoje.
sminis, išskridęs iš Miami, laii
mingai
nusileido Chicagos O’PERVEŠ NEGRUS MOKSLEI
'
Hare
aerodrome,
nors laikinai
VICS
jo ratai buvo užrakinti ir bijo
Arkivyskupijos katalikiškų ta avarijos. Lėktuve buvo 102
mokyklų taryba praneša, kad, keleiviai ir 8 įgulos nariai.
pradedant rugsėjo mėnesiu 350
negrų moksleivių bus pervežti
autobusais iš 19-ką išsiunčiančių į 19-tą priimančių mokyk
lų. Iš katalikiškų priimančių
mokyklų 15 yra priemiesčiuose
ir 4 pačiame mieste, kurių vie
na yra Visų Šventų mokykla,
10809 S. Wabash.

. . x Martynas Naglius, gyv.
Town of Lake, neseniai važia
vo dviračiu ir prie 35 ir Union
gatvių pateko po automobiliu.
Jis buivo sužeistas ir nugaben
tas į ligoninę. Pasveikęs, pra
NUDAVĖ ŽMOGŽUDYSTĘ
dėjo ieškoti dviračio, teirauda
masis vietos policijoj. Tačiau
Evanstono policija areštavo
pol. valdininkai nežiną, kur dvi keturis jaunuolius, nudavusius
ratis dingęs.
žmogžudystę. Miestelio centre,
X Leonas šulas, studijuojąs vienas jų rėkdamas išlipo iš au
Vienos universiteto medicinos tomdbilio. Du jaunuoliai iššoko
fakultete antruosius metus, šio ir paleido į jį kelis šuyius. Pir
mis dienomis parskrido pas sa mas krito lyg nušautas ir pris
vo tėvus Magdaleną ir Praną paudęs ranką prie krūtinės nu
Šulus, gyv. Brighton Parke, dažė ją raudonai. Du šovikai
Atostogaus pora mėnesių. Gi pagrobė lavoną ir įgrūdo į au
med. stud. Algis Šabanas, stu tomobilio užpakalį. Visi greitai
dijuojąs tame pat universitete nusiskubino. Matę įvykį prane
X Gandai pasitvirtino: Ang trečiuosius metus, dėl daugelio šė policijai, kuri greitai juos
lijos Lietuvių Klubas š. m. lie egzaminų pasilikę Vienoje
surado.
pos 13 d. Bučo darže, Willow
Springs, rengia dar nematytą
pikniką — Robin Hood naktį.
Pne atviro laužo bus kepami
jauni avinai ir kalnų ožiukai.
Spalvotos iliuminacijos, geras
Knolles - Ramanausko
šokių
orkestras ir turtingi bufetai vi
siems lankytojams žada malo
nų ir nuotaikingą šeštadienio
vakarą, į kurį svečiai laukiami
jau nuo 2 v. po pietų.
(pr.)

X Deimantai ir kt. brangieji
akmenys, šveicarų laikrodžiai,
aukso, kultūrinių perlų, koralų
ir kt. papuošalai, gintaras, tau
todailė, didelis visokių dovani
nių prekių pasirinkimas. Terra,
3237 VVest 63rd St., Chicago,
IU.
(sk.) Keliauninkas A. Šimukonis liet. reikalų informatorius kelionės metu

LB East Chicago apylinkės 1968
m. valdyba Iš k. j d.: Kazys Valeika
— pirm., Birutė Vilutienė — sekr. ir
Juozas Liubinas — kasin.
Nuotr. Iz. Valančiaus

Lietuvos kankinių
koplyčiai paaukojo:
Prel. F. Bartkus ............ $1,500.00
Prel. M. J. Urbonas . . . . $1.000.00
Prel J. A. Karalius . . . . $1.000.00
Me'bourno lietuviai —
Australija ......................... $1,328.16
Londono lietuviai —
Kanada .......................... $1.175 00
Kearney, N. J., Our Lady of
,Sorrows parap'ečiai. .$1,000 00
Pri''įkėlimo parapijos
S 6?7 fiO
parap'ečiai, Kanada .
Mary Petkus ..................... $1 000.00
Kun S. Markūnas ....... $ 600 00
$1 000 00

Pr-?1. Ig. A'bav č’ūs . . . . S K0^00
B Kronas Kanada........... $ 500.00
T5vai Marijonai ............ $ 500.00
Oaraeas lietuviai —
Venecuela ..................... $ 153.00
(pr.)

ŠOKAME TĖVYNEI LIETUVAI
Pusantro tūkstančio lietuvių tautinių šokių šokėjų

— Prezidentas paskyrė J.
džiugino tūkstančius žiūrovų
Stempužį garbės tarnybai.
Ohio valstybės gubernatoriui
Daugelis matėme mūsų jau-|dr. Kriaučeliūnui, šventės kom.
J ames Rhodes rekomendavus, nimą metų bėgyje vieną ar ki-[pirmininkui. Buvo perskaitytas
JAV prezidentas paskyrė Juo tą progą šokančius mūsų tauti sen. Percy, gub. Rockefeller ir
zą Stempužį į naujokų ėmimo nius šokius, tačiau net ir tie, kt. sveikinimo telegramos.
komisijos Cuyahogos apskri kurie nėra dideli šokių meno Tūkstančiai didžiųjų ir mažųjų
ties 32-ro distrikto tarybą, mėgėjai, turėjo būti Bujaudinšokėjų žavi žiūrovus
šiam distri.itui priklauso Cleve; ti daugiau negu tūkstančio mū
Pačią tautinių šokių šventę
land Hts., Snaker Hts., Univer sų jaunimo, kuris praėjusį sek pradėjo viešnia iš Europos Al
sity Hts., South Euclid, Rich madienį Chicagos amf.teatre dona Eretaitė A. Miškinio pos
mond Hts., Pepper Pike ir kiti
sušoko 18 šokių, palydimi sim mu : “Tave popuošt žadėjom,/
Cuyahogos apskrities rytinės
foninio orkestro, kuriam diriga kaip savo tikrą seserį, / esi pa
dalies priemiesčiai. Jo pareigos
vo J. Zdanius. Šokėjai į salę bu čioj jaunystėj / ir pačiame pa
__ svarstyti naujokų ėmimo ko
vo įvesti tautinių šventės pro vasarį”, angų ir lietuvių kalba
misijos bylas ir, kaip paskyri
gramos vadovės Jadvygos Ma pasveikindama svečius ir vė
mo rašte sakoma, dirbti krašto
tulaitienės, grojant komp. Br liau tnimpai apibūdindama šo
gynycos tarnyboje. J. Stempu
Budriūno maršą “Ei jaunieji”. kio reikšmę. šventė pradėta
žis šiam paskyrimui buvo pris
šustu, po to sušoktas jievaro
tatytas Cuyahogos apskrities
Gubernatoriaus ir kiti)
tiltas, kuriam pritarė Marijos
kontrolieriaus Ralph J. Perko,
sveikinimai
aukšt. mok. mergaičiij choras
kurio įstaigoje jis eina mokes
ir
sol Al. Brazis. Po to pašok
čių inspekcijos skyriaus vedė Šventę pradėjo anglų ir lietu
tas landyti nis ir linelis, kuriam
jo pareigas. Šalia šių garbės vių kabiomis šventės komiteto
pritarė tautinių šokių švenės
pareigų kraštui, J. Stempužis pirm. dr L. Kriaučeliūnas, pasi
moterų choras ir Marijos auktai pat yra vedėju “Tėvynės džiaugdamas tokiu gausiu lais
štesn.
mok. mergaičių choras.
Garsų” ir “Baltijos Aidų” ra vojo pasaulio lietuvių jaunimo
Po
to
buvo sušokta audėjėlė
suplaukimu, kas liudija kad
dijo programų.
mes esame gyvi. Tai rodo, kad ir pirmoji dalis baigta aštuony
VOKIETIJOJ
mes nesame nudžiūvusios ša čiu, minėtiems chorams prita
riant.
__ Į Pasaulio Lietuvių Ul-jį kos, kaip okupantas dažnai mė
Po pertraukos mažieji šokė
seimą yra paskirti jau trys at gsta kartoti, o gyvi lietuviai. jai pašoko suktinį, ožiukus,
stovai: Ign. Padvalskis, P. Gu- Ir pavergtoje Lietuvoje šoka pas močiutę augau, pritariant
delevičius ir J. Mikalčius, kurie jaunimas tautinius šokius, ta chorams, ir žvejų polką. Simfo
vyksta savo lėšomis. Kadangi čiau čia mūsų šaunusis jauni ninis orkestras sugrojo muz.
seime yra paskirtos 6 vietos Ar mas šoka laisvos, dabar ken sės. M. Bernadetos, SC, kompo
gentinos lietuviams, tai stengia čiančios Lietuvos garbei. Kalbė ziciją “Lietuvišką rapsodiją”.
masi, kad galėtų nuvykti ir jau tojas taip pat pristatė jaunuo Po to vėl didieji. Kanados, Uru
sius svečius amerikiečius, buvu
nesnės kartos atstovai.
šio viceprez. Nbcono dukreles gvajaus ir JAV (kolonijų šokė
ir buv prez. Eisehowerio anū- jai pašoko malūną, kepurinę,
DID. BRITANIJOJ
ku- ketvirtinį, pakeltkojį, blezdin—r» Nixonaitės
-------- -— sužadėtinį,
____ ~
__ Anglijos lietuvių sąskry <ką,
•
i
'
I gėlę, gyvatarą ir subatėlę. Prorie buvo sutikti nuoširdžiais
dis ruošiamas VIII. 31 Notting plojimais. Įnešus vėliavas di-i gramos pabaigoje A. Eretaitė
hame, Ukrainiečių salėje.
pacitavo K. Bradūno posmą:
__ Londonas. A. a- .Juozas dingai nuskambėjo JAV him “Būk ramus, amžinasis lietuvi,
Daugirdas mirė sulaukęs 65 m. nas, kurį giedojo sol. Al Bra /laiko audros tavęs nenutrenlks
amžiaus. Velionis buvo seno zis.
Lietuvos atstovas Washing- —/tautos širdį nuo mirtino šū
sios kartos lietuvis ir ilgą laiką
vio / mūs gyvybė, kaip skydas,
gyveno Londone.
Palaidotas tone J. Rajeckas savo kalboje pridengs.”
šv. Patriko kapinėse, šeimos ka pasidžiaugė mūsų šokėjais ir
Tautinių šokių moterų chorą
pastebėjo, kad su šokiu, daina
pe.
paruošė
sesuo Bernarda, SSC,
ir muzika yra lengviau laukti
Alf
Gečas
ir Alv. Vasaitis.
__ Marija Dalinaitė, vienia iš Lietuvos prisikėlimo. Illinois
Amerikos, (keletą dienų iviešėjo gub. Samuel Shapiro pasidžiau
t Tikrai verta padėkos
Londone. Tolimesniame savo gė proga kalbėti tokioje šven
Šventę uždarant žodį tarė
kelionės maršrute yra numa tėje, nes jo žmonos tėvai yra
JAV
LB pirm. Juozas Kapo
čiusi aplankyti Lietuvą ir kitas kilę iš Lietuvos, gi jis pats yra
čius,
pastebėdamas,
kad kai šir
Europos valstybes.
iš Lietuvos kaimynės Estijos.
dis perpildyta džiaugsmu sunku
__ Jaunimo suvažiavimas. Savo sveikinimą pradėjo lietu kalbėti. Jis dėkojo visiems šo
Liepos 28 — rugpiūčio 1 d. Va višku žodžiu “sveiki”. Akcenta kėjam ir rengėjam. Tikrai ver
sario gimnazijoje, Vokietijoje, vo, kad JAV nepripažino ir ne ti padėkos visi tie, kurie šoko,
įvyks Europos jaunimo suvažia pripažins Lietuvos okupacijos, kurie jaunimą paruošė, verti
vimas. Jame ruošiasi dalyvauti pastebėjo, kad lietuvių ikova už padėkos šventės komitetas ir
ir Anglijos jaunimas. Dalyviai laisvę nesibaigė, kad ji bus tę jos pirm. dr. L. Kriaučeliūnas,
gauna išlaikymą, bet visas ke siama toliau, ikad tarp abiejų bei šventės šeimininkai LB cen
lionės išlaidas reikės patiems Į pasaulinių karų atkūrusi savo tro valdyba ir pirm. inž. Br.
apsimokėti. Visus kelionės rei nepriklausomybę Lietuva pasie Nainys.
kalus tvarko LB Anglijos kra kė didelių kultūrinių ir ekono
Nuostabūs jaunimo drabužių
što valdybos pirm- S. Kaspa minių laimėjimų ir pabrėžė, spalvų deriniai, jaunatviškas
kad Lietuva atgaus laisvę. Gu
ras, gyv. Londone.
grakštumas ir džiaugsimas ma
bernatoriaus kalba buvo per
tant tiek daug jaunimo ne vie
__ Nottlnghame birželio 23 traukta nuoširdžiais plojimais.
nam spaudė džiaugsmo ašaras.
d. Jaunimo židinyje buvo pri
Tautinių šokių šventės komi
Šventė buvo puiki ir apie ją
simintos a. a. vysk. P. Brazio teto vieepirm. M. Rudienė pramirties metinės. Ta proga atlai nešė, kad Illinois (kongr- Pucin- dar bus g^inia ilgai kalbėti,
‘ligi kitos šventės- Šventė baigkytos gedulingos pamaldos ir sky parvežė vėliavą kuri tauti
tą didingai nuskambėjusiu Tau
vėliau buvo išgirstas gyvas ga nių šokių šventės dienos rytą
tos himnu, iš 7,500 žiūrovų ir
nytojo žodis, kuris yra įrašytas kabėjo Washingtone, ant Kapi1,500 šokėjų krūtinių. šventės
juostelėse.
toliaus rūmų ir ji buvo įteikta
proga išleistas leidinys, red. V.
Radžiaus, taip pat verias gero
LIETUVIŲ MENO PARODA CHICAGOS įvertinimo. Jis paliks ne tik
kaip malonus šokėjams ir sve
CENTRE
čiams atminimas, bet ir kaip
Apie šimtas lietuvių meno i tai, lietuvos vaizdai, pilių silu- istorinė medžiaga.
____ istošventę plačiai atžymėjo Chikūrinių ir istorinių eksponatų Į etai, suglaustos ijt
Lietuvos
rijos
žinios,
tekstas
prašymo
cagos
didieji amerikiečių dienšiuo metu yra išstatyta plačiai
I'•_ i.,
_____________
raščiai
ir
televizijos
stotys.
amerikiečių laikraštininkų, ra pripažinti Lietuvai nepriklauso
—
Myk.
Meilūnas
dijo ir televizijos darbuotojų mybę, po purios buvo surinkta
lankomame Chicagos spaudos milijonas parašų.
klube — Chicago Press Club,
Trečiadienį buvo sukviesta
St. Clair viešbuty, 162 E. Ohio
apie 100 amerikiečių ir lietuvių
St., netoli paties miesto centro.
spaudos, televizijos ir radijo at
Visu tuo pasirūpino šio klubo
stovų tos parodos apžiūrėti.
narys St. Balzekas, jr., atga
(Svečius priėmė ir vaišino pats
bendamas čia iš savo meno ga
St. Balzekas su žmona. Dalyva
lerijos rinktinius kūrinius dai
vo net jaunimo ir kultūrininkų
lininkų: V. Ramonio, sesers
atstovai, į šokių šventę atvykę
Mercedes, sesers Rozanos,
J.
iš Australijos. Visi gėrėjosi lie
Tričio, Alv. Bičiūno, Z. Sodeituvių kūryba ir Lietuvą prime
kienės, P. Aleksos, J. Kasakainančiais
eksponatais.
Šiame
čio, Alg. Kezio, U. Astrienės,
spaudos klube yra valgykla ir
L. Tijūnelienės, M. Stankūnie
vaišių vieta, mėgiama lankyti
nės, O. Baužienės, V. Rato, R.
spaudos
ir kitų susižinojimo sri
Laniausko. čia taipgi yra J.
čių darbuotojų. Taigi, šią paro
Vaidelio paruoštas ypatingai re
dą daugelis pamatys, St. Balze
tos lietuvių periodikos pluoš
tas, visa eilė lietuviškų pašto ko rūpesčiu lietuvių parodai
ženklų, ypač primenančių Da gauta speciali privilegija — il
rių ir Girėną, Lietuvos žemėla gesnis laikas. Dabar paroda už Robertą Lobel demonstruoja nau
pis, lietuvių pagrindžio spaudos sitęs iki liepos 22 d. Ją labai jus radijus, kurie nebijo vahdens
ir vandeny gali taip pat gerai
pavyzdžiai,
gintaro ornamen patartina aplankyti.
J. Pr. groti kaip ir ant kranto.

