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VIELŲ
Demokratų partija, šiandien 

Chicagoje pradedanti suvažiavi
mą išrinkti prezidentinį ir vice- 
prezidentfrijĮ kąndidatus, pergy
vena ne til? Savybės nesutari
mus, bet ir sukrėtimą. Jie ne
sutaria daugeliu klausimų, ir 
partijos programos neišski
riant. Taikingieji kovoja su ka
ringaisiais dėl užsienio politikos 
programos ir JAV laikysenos 
Vietnamo kare. Demokratų po
linkį glaudžiau bendrauti su So
vietais kiek atšaldė įvykiai Če
koslovakijoje.

Partija siekia paskelbti pa
trauklią rinkiminę programą 
balsuotojams palenkti, tačiau 
propagandą sunku suderinti su 
buvusia ir šiandienine partijos 
politika.

Prieštaravimai ryškūs ne tik 
užsienio, bet ir v daus politikoje: 
infliacija, rasiniai nesutarimai 
'r net eilinio piliečio saugumo 
miestuose reikalas.

Khe Sanas Chicagoje
Per 32 metus demokratai 

renkasi pirmą kartą už spyg
liuotų vielų nuo išorės priešų

Eugene McCarthy — prezidentinis’ 
kandidatas. Jo laimėjimas ar praki- 
šimas paaiškės trečiadienį, rugpiū
čio 28 d.

apsisaugoti. Vieno įtakingiausio 
demokratų partijos režisieriaus, 
Chicagos miesto burmistro Ri- 
chard Daley žodžiais: “Me3 ti
kimės geriausio, bet esame pa
siruošę blogiausiam atvejui”.

Blogiausiu atveju laikyčiu a: 
ICO,000 Vietnamo karo prieši- 
n:nkų, nepatenkini ų demokratų 
partijos politika, hipiai, susitel
kę Lincolno parke, atsivežę 
kiaulę paskelbti “kandidate į 
prezidentus” ir rasinė kova, na 
kartą šiame mieste įsiliepsno
jusi.

Blogiausiam įtvejui misste 
sutelkta 18,000 policininkų «r 
karių. Amfiteatro rūmai aptver
ti spygliuota viela. Saugum - 
č'ai iš kiekvieno kampo seks ne
patikimuosius. Tūkstantis prb-
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Ryšium su Čekoslovakijos užgrobimu, Chicagoje rugpj. 24 d. įvyko protesto susirinkimas — kairėje daly
vių dalis, dešinėje — “Draugo” bendradarbiai pasiruošę vykti protestuoti.

H. Humphrey — rimčiausias prezi
dentinis kandidatas demokratų su
važiavime.

Prancūzai išsprogdino
vandenilio bombą

Išsprogdino Ramiojo 
vandenyno pietuose

PARYŽIUS. — Prancūzija, 
šeštadienį, rugpiūčio 24 d., pie
tinėje Ramiojo vandenyno sri
ty išsprogdino vandenilio bom
bą. Tuo būdu, vandenilio bom
bą turi jau penktasis kraštas.
Pirmieji išsprogdino: JAV-bės 
— 1952 m. lapkričio 1 d., So
vietų Sąjunga — 1953, D. Bri
tanija — 1957 m. ir Raud. Ki
nija — 1967 m. Pirmąją atomi
nę bombą prancūzai buvo iš
sprogdinę 1960 m. vasario 13 d.
Prez’dentas de Gaulle pareiškė:
“Tai šaunus mokslinis, techni- smerkusi kaip “išdaviką” ir “de- 
kinis ir pramoninis pasiekimas, j šiniųjų oportunistų vadą”, tai 
įvykdytas Prancūzijos nepri- | verstų spėti, kad sovietai nesu- 
klausomybės bei saugumo la- 1 tiktų Dubčeką palikti partijos
bui.

• Įninku bus pasiruošę ginti par
tijos atstovus, i urte šiandieną 
valdo kraštą.

Asilų 'nkfynės
Prieš pat suvažiavimą vyxo 

aštri tarpusavio kova. Vieni nė
jo pastangų su Kviesti demokra
tų partijos suvažiavimą kitame 
mieste, kiti kaltino Daley, tere- 
miantį H. H. Humphrey, tretie
ji grasina. Telefono laidai nu
plaustom!. Juodieji paskelbė 
autobusų streiką. Skleidžiami 
gandai, kad gali būti pasikėsi
nimų prieš besivaržančius į kan
didatus. Šie grasinimai nesu
keltų nuogąsčio, jei du Kennedy 
šeimos nariai — prezidentas ir 
varžovas į prezidentūrą nebūtų 
buvę nužudyti.

Asilo partijos varžovai veda 
žymiai aštresnę, už dramblio 
partijos iškiliuosius, kovą.

Šiuo metu tarpusavyje kovo
ja Eugene McCarthy, Hubert
H. Humphrey ir pastaruoju me
tu kovon įsijungė South Dako- 
tos šen. George S. McGovern. 
Jau garsiai kalbama, kad dėl 
sosto gali varžytis ir dabartinis 
prezidentas L. B. Johnsonas, 
kuriam nelemtis jau yra iškir
tusi ne vieną išdaigą.

Varžovai
L. B. Johnsonas senatorių 

McCarthy yra pavadinęęs “ma
no patarėju ir bičiuliu”. Šis bi
čiulis virto aštriausiu preziden
to priešu, kuris jo politiką kie
čiau puolė už respublikonus.

Pasitarimai Maskvoj - nuolaidų išraiška?
Maskvoje sprendžiamas Čekoslovakijos ateities likimas — Šalia prezidento Svobodos 
pasitarimuose dalyvavęs ir A. Dubčekas — Vakar j pasitarimus įsijungė ir keturių ry 

tų bloko kraštų partiniai vadai — Kraštas toliau tebesipriešina okupantui.

MASKVA. — Čekoslovakijos 
prezidento L. Svobodos pasita
rimai su Kremliaus vadais 
Maskvoje nebuvo sklandus. Dar 
penktadienį, pirmąją pasitari
mų dieną, paskelbtame praneši
me nurodyta, kad jie buvę vyk
domi “atviroje ir draugiškoje 
dvasioje”. Jau yra žinoma, kad 
jei sovietų skelbiama apie “at
virus” pasitarimus, tai reiškia, 
kad jie — nelengvi, sunkūs.

A. Dubčekas dalyvavęs 
pasitarimuose

Vakarų spaudos atstovai 
Maskvoje patyrė iš gerai infor
muotų čekoslovakų sluoksnių, 
kad Svobodos bei jo delegaci
jos pasitarimuose su Kremliaus 
vadais dalyvavo ir Prahoje bu
vę suimti A. Dubček, lig
šiolinis min. pirmininkas Old- 
rich Černik ir J. Smrkovskis. 
Manoma, kad Dubček su Černi- 
ku buvę atgabenti į Maskvą 
dar ketvirtadienį, vakare, die
ną prieš prez. Svobodai su de
legacija atvykus. Kadangi 
“Pravda” Dubčeką buvo pa-

vadovo pareigose.

Protesto susirinkimas Chicagoje
Dalyvavo daugelio pavergtų 

tautų atstovai
CHICAGA. — Čekoslovakijos 

Tautinės tarybos JAV iniciaty
va šeštadienį, Chicagos miesto 
centre, ties savivaldybės rūmais 
(Civic Plaza) įvyko protesto 
susirinkimas. Dalyvavo keli 
šimtai, ne tik čekų ir slovakų, 
bet ir daugelio pavergtų tautų 
atstovų. Visi atvyko protestuo
ti prieš Sovietų Sąjungos ir ke-

McCarthy, vokiečių - airių kil
mės, katalikas, tačiau parapi
nes mokyklas laikąs atgyveno
mis, sociologijos profesorius, 
prieš du dešimtmečius įsijungęs 
į politiką. Jis aštrus demokratų 
politikos kritikas, logiškas, ge
ras kalbėtojas, varžybose laiky
tinas “juodu arkliu”.

Humphrey, farmacininkas, li
beralas, kovotojas prieš komu
nizmą, tačiau prieštaravimų 
meistras. Jo pareiškimai dažnai 
prieštarauja dabartinei politi
kai.

McGovern, nužudyto šen. R.
B. Kennedy rėmėjas, Vietnamo 
karo smerkėjas, neseniai pradė
jęs dalyvauti politikoje, meto
distas, pasiskelbęs varžovu bal
sams skaidyti.

Demokratai ginklų pavėsyje 
svarstys rytojaus taikos galimy
bes. G. Galva

Gomulka, Ulbricht Maskvoje
MASKVA. — Ryšium su Svo

bodos ir kitų pasitarimais, į 
Maskvą atvyko Gomulka, Ulb
richt ir vengrų bei bulgarų par
tiniai vadai.

Pasitarimai vyko tris dienas
MASKVA. — Sovietų žinio

mis, jų vadų susitarta su Svo
boda dar šeštadienį ir buvo lauk
ta pranešimo. Šio paskelbimas 
atidėtas. Tačiau žinių agentūrai 
paskelbus, kad pasitarimai bu-

Tai vyko Čiornoje ties Tisą, kai 
sovietų L. Brežnevas (kairėje) ta
riamai draugiškai kalbėjosi &>u šei
mininku, A. Dubčeku.

tūrių jos satelitų įvykdytą Če
koslovakijos užgrobimą bei so
vietų agresiją.

Dalyviai atvyko su plakatais, 
žyminčiais: “Rusai, keliaukite 
namo”, “Mes smerkiame sovie
tų imperializmą” ir t. t. Plakatų 
jūroje buvo matyti ir keli lietu
vių atgabenti. Buvo ir “Drau
go” dienraščio šūkis, skelbiąs, 
kad “Čekoslovakų kova už lais
vę yra drauge ir mūsų kova,”

Dalyvavo gub. Shapiro,
O. Kerner, b. šen. Douglas

Mitingas, įvykęs tvarkingai ir 
be incidentų, buvo pradėtas 
Taut. tarybos atstovo kalba ir 

j invokacija. Pirmasis kalbėjo 
I gubern. S. Shapiro, sovietinį 
I imperializmą palyginęs su vo
ru, pažymėjęs, kad visi Illinois 
gyventojai smerkia Maskvos 
agresiją. Buvęs gubern. O. Ker- 
ner nurodė, kad sovietai nepa
prastai bijo laisvo žodžio. At
minkite rugpiūčio 21 d. — jis 
pabrėžė. Ilgesnę kalbą pasakė 
pavergtų tautų bičiulis, buvęs
šen. P. Douglas.

Dar kalbėjo du Atst. Rūmų 
nariai — R. Pucinski ir R. Der- 
,winski. Abu reikalavo: JAV 
turinčios su Soivetų Sąjunga 
nutraukti diplomatinius santy
kius ir panaudoti ūkines sank
cijas. Agresorius negali likti ne
nubaustas. Kaip ilgai pasaulis 
pakęs Maskvos agresijos žy
gius? — klausė Pucinski. Susi
rinkime perskaityta R. Nixono 
telegrama, kurioje jis pasisakė 
prisijungiąs prie kovotojų už 
laisvę.

Protesto susirinkimą baigiant 
priimta rezoliucija. Joje pabrėž
ta, kad nebegalima pasitenkin
ti žodžiais ir reikalingi veiks
mai. Reikalaujama, kad sovietų 
ir kitų daliniai būtų atitraukti, 
būtų paleisti suimtieji, kad bū
tų rastos garantijos, jog dau
giau nepasikartotų sovietų ag
resija, iškeltas ir laisvų rinki
mų reikalas.

[VO atidėti ir sekmadieniui, tai 
reiškė — galutinas susitarimas 
buvo susidūręs su kliūtimis.

Dubčekas su Černiku pasita
rimuose dalyvavę šeštadienį. 
UPI agentūros žiniomis, Mask
va buvo linkusi nuolaidomis. 
Tai liudijo ir prezidento Svobo
dos priėmimas. Sovietai viešai 
jį pripažinę valstybės vadu — 
jis buvęs pasitiktas ne tik su 
21 patrankos šūviu, bet at
skrendant) lėktuvą atlydėjo so
vietiniai lėktuvai - naikintuvai.

Kokios tariamos Maskvos 
nuolaidos?

MASKVA. — UPI žiniomis, 
diplomatiniai sluoksniai šešta- 
denį Maskvoje patyrę, jog so
vietų ir čekoslovakų prieita su
sitarimo, kuriuo: būtų paleisti 
vyriausybės bei partijos, teisė
tai išrinkti, pareigūnai, būtų 
pripažinta teisėta krašto vy
riausybė, invazijos kariuomenės 
dalys būtų palaipsniui atitrauk
tos, pagaliau, būtų atitinkamai 
suvaržytos ryšių, informacijcs 
priemonės.

Vakar pranešta, kad su 
Maskvos politikais tariantis, 
Prahos vadai atkakliausiai prie
šinosi dviem Kremliaus reika
lavimams: krašte laikyti sovie
tų dalinius, bent 20 divizijų ir, 
antra, griežtai suvaržyti spau
dą bei kitas ryšių priemones. 
Laisvųjų čekoslovakų radijo 
siųstuvai iš Maskvos buvo ga
vę žinią, kad sovietai net buvo 
sutikę palikti Dubčeką jo seno
se pareigose.

Buvo žinių, kad Dubčekas su 
Černiku galėsiąs dalyvauti šian
dien, pirmadienį, Bratislavoje 
prasidedančiame Slovakijos ko
munistų partijos suvažiavime. 
Tačiau, šalia optimistinių žinių, 
sovietų spaudoje kaip tik dvel
kė atšiaurus vėjas bei buvo ryš
kūs nepasitenkinimo Čekoslova
kijos gyventojų laikysena, 
ženklai.

Tass skelbia: toliau veikia 
“reakcinės jėgos”

MASKVA. — Tass žinių agen 
tūra penktadienį, Svobodai at
vykus į Maskvą, pažymėjo, kad 
Čekoslovakijos gyventojų pasi
priešinimas okupacinėms jė
goms reiškiąs “reakcinių gaiva
lų veiklos tęsimą”. Sovietai pa
smerkė ir tą dieną įvykusį slap
tą, nepaprastą partijos narių 
suvažiavimą. Tass teigia, kad 
jį sukvietę “dešinieji revizionis
tiniai gaivalai.”

Sovietų pyktį sukėlė ir slap
tieji radijo siųstuvai. Jie liudi
ją, kad “kuntrrevoliucijos jėgos 
susimokusios su imperialistų 
žvalgybomis.”

“Pravdos” dienraštis pirmą 
kartą pažymėjo, kad “provoka
cijos” krašte susidursiančios su 
atkirčiu. “Tai turi būti aišku 
kiekvienam”. — nurodė parti
jos garsiakalbis.

Sovietų radijas skelbia nuo
latinius pranešimus, nukreiptus 
į Čekoslovakijos gyventojus. 
Jiems sovietai aiškina, kad kari
niai daliniai atvykę “nesikišti į 
vidaus reikalus, bet kovoti su 
kontrrevobucija. Daliniai bus 
atitraukti, kai nebebus grėsmės 
Čekoslovakijos laisvei ir nepri
klausomybei.”

Pavergtų tautų jaunimas vie
šai sudegino sovietų vėliavą.

Šen. E. Muskie, iš Maine valst., 
demokratų gali būti pasiūlytas vi- 
ceprezidentiniu kandidatu.

Čekoslovakai tebe-v
kovoja

PRAHA. — Maskvos įtūžis 
suprantamas: vakar, sekmadie
nis, jau penktoji okupacijos die
na ir kraštas vis atkakliai tebe- 
sipriešino. Nepaisydami ginklo 
persvaros, gyventojai įvairiais 
būdais trukdė okupantams — 
gatvėse ir geležinkeliuose buvo 
pakeičiami krypties ženklai, per 
dažomi namų numeriai ir pan.

Siekdami paveikti gyvento
jus, sovietiniai okupantai iš he
likopterių Prahoje paskleidė la
pelius, kuriuose skatino išlaiky
ti rimtį ir draugiškai pasitikti 
priešą... Gyventojų atsakas bu
vo aiškus: jie lapelius tuojau 
viešai sudegino. Tai vyko ir be
sišypsant, nes okupantas, užuot 
paskleidęs lapelius čekų kalba, 
juose panaudojo slovakų kalbą. 
Taigiį, sostinę Prahą pa aikė 
esant slovakų miestu — Brati
slava...

Toliau Prahoje ir kitur va
kar ir užvakar buvo girdė J šū
viai, šeštadienį vėl nušauti trys 
gyventojai. Sužeistųjų skaičius 
buvo pasiekęs 300.

J. Hajek kalbėjo Saug. Taryboje
Sovietų Malik reikalavo leisti 
kalbėti R. Vokietijos atstovui
J. TAUTOS.— Rugpiūčio 24 

d. į New Yorką atvyko Čeko
slovakijos užsienio reikalų mi- 
risteris Jiri Hajek. Jis invazi
jos metu atostogavo Jugoslavi
joje ir dėl to išvengė suėmimo. 
Dar tą patį vakarą Hajek nu
vyko į J. Tautų Saugumo Ta- 
’j bos posėdį ir pasmerkė prieš 
jo kraštą įvykdytą invaziją. Jo 
žodžiais, “atsakomybė tenka 
‘'iems, kurie, nepaisydami su 
mumis pasirašytų sutarčių, nak
tį į rugpiūčio 21 d. į mūsų kraš
tą pasiuntė ginkluotus dalinius. 
Tai įvyko Čekoslovakijos vy
riausybei nepaprašius ir nepa
reikalavus, tai brutalus jėgos 
žygis” — pabrėžė Hajek.

Hajek tegalėjo kalbėti, jį su- 
trukdžius net tris valandas. So
vietų atstovas J. Malik, jau 
prieš tai pasižymėjęs ilgomis, 
trukdančiomis kalbomis, reika-

RALENDORIUS
Rugpiūčio 26 d.: šv. 25efirinas, 

šv. Pandvina, Algimantas, Ug
nė.

Rugpiūčio 27 d.: šv. Juozapas 
Cal., šv. Eutalija, Tolvydas, Di- 
dirė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, vėsiau, temp. sieks 70 
ir daugiau 1. F., ryt — be paki
timų.

TRUMPAI

Protestai pasauly
“Begėdiškas Maskvos žygis”
HONG KONG. — Komunisti

nė Kinija, pasmerkusi sovietų 
agresiją Čekoslovakijoje, ją pa
vadino “begėdišku veiksmu,” 
Per Pekino radiją paskelbta: jei 
sovietai mano, kad su kariniais 
daliniais į Čekoslovakiją įsiver
žę jie sustiprinę taiką Europo
je, tai tokius teiginius tegalima 
pavadinti “piratiška imperializ
mo logika”.

TIRANA, Albanija. — Alba
nija, Pekino sąjungininkas, taip 
pat pasmerkė Maskvos žygį. 
Esą, “Varšuvos sutarties orga
nizacija virtusi imperialistinės 
agresijos sąjunga prieš socialis
tinius kraštus.”

Rumunija pasirengusi
Vis dar sovietų invazijos 

grėsmė
BUKAREŠTAS, — Europos 

kraštuose savaitgalyje buvo ži
nių, kad sovietai gali pasikėsin
ti vykdyti invaziją ir Rumuni
jon. Jos diplomatiniai atstovai 
Bonnoje ir kitur pažymėjo: mes 
esame apsiginklavę ir pasiren
gę. Manoma, kad jei padėtis Če
koslovakijoj ir kitur blogėtų, 
artimoje ateity pavojus grėstų 
ir Rumunijai.

Čekoslovakų vyriausybės na
riai, Ota šik ir F. Vlasak, iš Ju
goslavijos nuvyko į Bukareštą 
ir tarėsi su Rumunijos prezi
dentu Ceausescu.

Popiežius Paulius VI vakar
iš Bogotos, kur dalyvavo Eu
charistiniame kongrese, jau 

'grįžo į Romą.
Prez. Eisenhovverio sveikatos 

padėtis vakar vėl pablogėjo.
Prez. Johnsonas pareiškė ne- 

1 būsiąs kandidatu į prezidentus.

I lavo leisti dalyvauti posėdyje
R. Vokietijos atstovui, tuo tar-

Ipa, kai šis kraštas net nėra J.
I Tautų narys. Klausimą bada
vus, už R. Vokietijos delegato 
nakvietimą tebalsavo vos du* 
sovietai ir Vengrijos atstovas.

5 vyriausybės nariai, 
išvengę suėmimų

BELGRADAS. — Keturi Pra
hos vyriausybės nariai, invazi
jos metu atostogavę Jugoslavi
joje, kreipėsi į pasaulį, prašyda
mi nepripažinti jokio režimo, 
kurį Čekoslovakijai primestų 
karinis okupantas. Kreipimąsi 
paskelbė Jugoslavijos žinių agen 
tūra Tanjug. Pažymėta, kad 
kraštas turįs vienintelę, O. Čer- 
niko vadovaujamą, vyriausybę.

Atsišaukimą pasirašė min. 
pirmininko pavaduotojas prof. 
Ota Šik ir ministeriai: F. Vla
sak, J. Trokan ir S. Gasparik. 
Penktasis vyriausybės narys — 
užsienio reik. vadovas Jiri Ha
jek šiuo metu vieši New Yorke.

Vienas išdavikų — Drah 
der. Jis su Svoboda ir k 
džiavo Maskvoje.



S DRAUGAS, pirmadienis, 1968 m. rugpiūčio 26 d.

Hippies —viena iš daugelio 
Amerikos problemų

P. ŽIČKUS

Anglų kalbos Webster žody
nas neturi žodžio “hippy”. Ką 
jis tikrumoje reiškia, nežinoma, 
o taip pat nežinoma, kodėl jau
ni valkatos pasirinko tokį pa
vadinimą. Tačiau mes visi ma
tėm ar matom, jeigu ne gat
vėj, tai nors televizijoj, jau
nus valkatas, kurie tuo vardu 
vadinasi.

Ar yra kitose šalyse hippies, 
negalėčiau pasakyti, bet Ame
rikoje jų yra gana nemažas skai 
čius ir tai yra viena iš daugelio 
didžiųjų Amerikos nelaimių. A- 
pie 30% hippies, o gal net ir 
daugiau, yra iš labai turtingų 
šeimų. Kiti yra iš įvairių sluoks
nių. Dauguma jų vadinami 
“drop - out”, reiškia išmesti ar 
išstoję iš gimnazijų high school. 
Lietuviškai juos pavadintume 
jaunais valkatomis. Jie nenori 
mokytis, nenori dirbti, nenori 
praustis ar švariai rengtis, ne
pripažįsta jokios moralės ir jos 
dėsnių. Gyvena būriais kamba
riuose, po laiptais ar net krū
muose. Mylisi ir turi santykius 
kas ir su kuo nori. Atrodo, kad 
jų gyvenimo pagrindą sudaro 
narkotikų vartojimas. Jų yra 
visuose didesniuose miestuose. 
Jų skaičius auga. Kai tėvai no
ri palaikyti drausmę ir mora
lę savo vaikuose, atsiranda (to
kių, kurie ir bėga pas hippies. 
Kai jie, o ypatingai mergaitės 
ten atsiranda, tada ir tėvų mal
davimai su didžiausiomis nuo
laidomis nepadeda jų sugrąžini
mui. Todėl yra tėvų, kurie daž
nai užmerkia akis prieš vaikų 
neklusnumą, bijodami tų pasė
kų. Jie sako, geriau ir bloges
nis vaikas namuose, negu jis 
atsirastų anų gretose.

Kiek teko matyti spaudoje 
ir iš kitų žinių, jų daugiausia 
yra Californijoj. Bet šiais me
tais ir Bostonas, Mass., susirū
pino hippies problema, nes yra 
gandas, jog šią vasarą jie ke
liasi iš Californijos į Bostoną. 
Pats Bostonas, kaip William 
Davis rašo The Boston Globė 
laikraštyje, turi apie 1000 “hard 
core” hippies. Tai yra nemažas 
branduolys.

Bostono centre yra parkas, 
vadinamas “Boston Common”. 
Praeity tas parkas buvo gra
žus. Jo vidury yra baseinas, 
kur vasaros karštomis dienomis 
dienomis maudosi vaikai. O me
džių pavėsy rasdavo poilsį ir 
suaugę. Paskutiniu laiku tas par 
kas yra apleidžiamas. Ne tik 
dienos metu, bet ir naktį jame 
galima rasti miegančių valkatų

New Yorke demonstruoja tokius drabužius aukštesniųjų mokyklų mo
kinėms.

'— bums. Gi dabar į jį pradėjo 
rinktis ir hippies. Negana, kad 
jie miega parke, bet pradėjo 
ir braidyti po tą vaikų basei
ną. Baseinas gali tapti užkre
čiamų venerinių ligų inkubato
rium. Šis reikalas ir privertė 
Bostono miesto galvas susirū
pinti hippies problema.

David Bell, Bostono univer
siteto medicinos fakulteto stu
dentas, bandė surinkti žinias a- 
pie hippies. Ir štai ką jis rado: 
Apie pusė jų serga venerinė
mis užkrečiamomis ligomis. Tai 
esą jų laikinos — casual meilės 
padarinys. Liga plečiasi pagal 
geometrinę proporciją. Apie 20 
proc. esą “speed freaks”, grei
tai keičianti savo mintis, nenor 
malus. Veik visi hippies vartto- 
ją narkotikus, kurie suleidžiami 
bendra, nesterilizuota adata. 
Ypatingai tie “speed freaks” 
gyvena savaitėmis be maisto, 
tik narkotikų apsvaiginti. Daž
nai jie nualpsta, turi sužalotus 
smegenis ir nervus. Tokių hip
pies gyvenimo ilgis esąs apie 5 
metus. Bet jie apie tai negal- 
voią ir nesirūpiną.

Kai Bostono galvos ir polici
ja susirūpino ir pradėjo juos 
varyti iš to parko ir baseino, 
suimtųjų tarpe buvo ir Old West 
Methodist Church pastorius 
William Alberts, 41 metų ir dar 
kitas pastorius, kurio pavardė 
nepaminėta. To pastoriaus as
menybė paaiškėjo jį suėmus, kai 
nusiėmė dirbtiną barzdą. Jis iš
buvo sulaikytas 5 valandas. Bos 
tone buvo sudaryta speciali ko
misija tartis su hippies, kaip Ar 
kuo jiems būtų galima padėti. 
Atrodo, kad tos pastangos eina 
niekais. Kai jiems buvo pasiū
lyta darbai, jie visi atsisakė dirb 
ti. Valkatavimas jiems yra mie- 
’iansias ir sudaro gyvenimo es
mę.

Bostonas susirūpino šia pro
blema. Bet to maža. Reikia, kad 
visur būtų susirūpinta tuo reika 

’ lu. Ši problema yra moralinio 
visuomenės nuosmukio padari
nys. Jeigu nebu3 susirūpinta 
moralės pakėlimu, ne tik šie 
hippies, bet atsiras ir dar dau
giau kitų problemų. O juk šių 

’ dienų gyvenime tų problemų jau 
ir taip yra pakankamai.

— Amerikoje į gausiausiai 
perkamų 'knygų tarpą beveik 
visada prasimuša knygos, ku
riose rašoma apie pranašystes 
ar kitokius neišaiškinamus reiš
kinius.

Respublikonų prezidentinis kandidatas Richard M. Nixon ir kand. į viceprezidentus gubernatorius Spiro 
T. Agnew pradėjo rinkiminę kompaniją Mišriem Bay, Californijoje.

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
L.B. VISUOTINIS 
SUSIRINKIMAS

Los Angelės LB apylinkės val
dyba sušaukė visuotinį susirinki
mą P.L.B. seimo atstovų B. Braz
džionio ir I. Medžiuko pageida
vimu. Susirinkimas įvyko tuoj po 
mišių Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje. Dalyvių skaičius buvo ne
gausus, bet susirinkimas buvo la 
bai gyvas. Jį atidarė L.A. LB val
dybos pirm. Audronis. Sekreto
riauti buvo pakviesta M. Grušai
tė. Poetas B. Brazdžionis supa
žindino susirinkimo dalyvius su 
PLB seimo programa. Po to jis 
paprašė visus pasiūlymus bei pa
geidavimus pateikti raštu. Buvo 
paliesti šie klausimai:

1. Kad L.B. rūpintųsi visais lie
tuvybės išlaikymo ir Lietuvos lai 
svinimo klausimais.

2. Paliesti lietuviškų parapinių 
bei lituanistinių — šeštadieninių 
m-lų klausimai. Tikimasi, kad L
B. vienodai skatins ir padės abie
jų rūšių m-las paremti, bei išlai
kyti.

3. Rinkimų įstatai turėtų būti 
leidžiami keisti pagal vietos są
lygas: ar renkama visa valdyba 
ar tik pirmininkas ir tada jis pa
sirinks savo valdybą.

4. Kontrolės komisija turėtų 
gauti platesnes teises kontroliuo
ti ne tik iždininko ir sekretoriaus 
knygas, bet ir sekti, kad valdy
ba veiktų pagal savo nustatytą 
planą.

Po to aptarta Vydūno minėji
mas, jau įvykęs rugpiūčio 20 d., 
Lietuvių diena, kuri įvyks rugsė
jo 8 d., ir Radijo valandėlės klu
bo organizavimas. Nutarta susi
rinkimą padaryti po Lietuvių die 
nos. Susirinkimas užsitęsė 1 vai. 
ir 45 min.

SANTA MONIKOS 
ŠEŠTADIENINĖ M-LA

5. M. lituanistinė šeštadieninė 
m-la naujus mokslo metus pra
deda šių metų rugsėjo 21 d., 9 
vai. ryto Lincoln Junior High 
School patalpose, Washington

i Avė. ir 14 St. kampo. (Ten pat 
'kur buvo ir praeitais metais). Po 
mokslo metų atidarymo, tėvų ko
mitetas kviečia tėvų susirinkimą.

Visi vaikai gyvenantieji Santa 
Monikoje ir jos apylinkėse kvie
čiami lankyti šią m-lą. Dėl pla
tesnių informacijų prašome kreip 
tis pas tėvų komiteto pirm. Ma
žiulį, arba pas m-los vedėją Tu- 
mienę. M. Grušaitė

HIGH R A T E S

* k 535%4.75
per annum 

on regular savings
per annum 

on investment bonus
Savings Insured to $15,000.00

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

FRANK’S TV and RADIO INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS. RADIO, 
STEREO APARATŲ PADAVIMAS IR TAISMAS. TAIPGI ORO 
VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.

IŠKILMINGAI ATIDARYTA
SKAUTU STOVYKLA IR 

STOVYKLAVIETĖ

Rugp. 18 d. iškilmingai atida
ryta Liet. Skautų s-gos Ramiojo 
vandenyno rajono V-ji Tautinė 
stovykla. Atidarė rajono vadas 
s. R. Dapšys. Stovyklautojus (jų 
yra apie 70) žodžiu sveikino v.s. 
fil. E. Vilkas (LSS Tarybos pirmi 
jos ir ASS vadijos vardu), raštu
— v.s. VI. Vijeikis (LSS vyr. 
skautininkas). Pašventinta stovy 
klos koplyčia. Šv. Mišias atnaša
vo Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas ir nuoširdus skautų rėmėjas 
prel. J. A. Kučingis. Pranešimą 
stovyklavietės {ruošimo komisijos 
vardo padarė s. fil. dr. A. Avižie
nis. Šios naujosios stovyklavietės 
vyriausias darbų vedėjas yra ps.
J. Matulaitis — jo rūpesčiu su
rasta ši 12 akrų apimties miškas
— stovyklavietė ir jau pastaty
tas namas — seklyčia, kurioje į- 
ruošta virtuvė ir kiti patogu
mai. Rengimo komisijos pirm. s. 
fil. Jonas Navickas. Stovyklos vir 
šininkai — sesė vyr. skltn. Tu
mėnaitė ir s. V. Sviderskas. Sto
vyklautojus sveikino prel. J. Ku
čingis, s. fil. V. Varnas, ASS 
Los Angeles skyriaus pirm., LB 
vadovai, ateitininkų ir jūrų skau 
tijos atstovai.

Stovykla “Atžala” (pripažin
tas vardas) vyksta 7,000 pėdų 
aukštyje, tai “arčiausia dan
gaus” (prel. J. Kučingio žo
džiais). Svečių atvažiavo daugy 
bė ir visi buvo sužavėti ne tik vie 
tovės — miško (pušyno) grožiu, 
bet ir šeimininkių pagamintu 
maistu.

Laukiama, kad savaitgalį sto
vyklos uždarymui vėl suvažiuos 
lietuviai nuo 100 mylių apylin
kės drauge pabuvoti su mūsų 
skautais ant savo žemės sklypo— 
visų rūpesčiu — aukomis įgytos 
stovyklavietės.

(ev)
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JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIU VIZITINIU KORTELIU.
kreipkitės j ‘Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei 
tai ir prieinama kaina.

Užsakymus su pinigais siųskite
DRAUGAS 

4545 West 63rd Street 
CHICAGO. II LINOIS 60629
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BANGA
TV, Radio, Stereo, Air-Conditioners 

Pardavimas ir taisymas 
2649 W. 63 r d St., Tel. — 434-0421 

P. Rudėnas K. šimulis

10% — 20% — 30% piginu mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pas
frank zapolis

3208% West 95tb Street 
Chicago. Illinois 

Tel. GA 4-8054 ir GB 0-4339

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 Iki 11 vai. ryto. šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vakaro.

7150 South Maplewood Avenue 
Chicago. Illinois 600200 

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

Telef. HEmlock 4-2418

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų

A. VILIMAS

M O V I N G

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

Rezld. Tel. 230-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTCRŲ LIGO8, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 S. Pulaski Road (Crawford 
Medical BuUding) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal suaitarlma.
jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai, ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta Ligoniai priimami su
sitarus. f

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. WAlbrook 5-5070.

Ofisas 3148 West 03rd Street 
Tel.: PRosoect 8-1717 

Rez. «lill West OOth Plaoe 
Tel.: REpubUe 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3: tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais Ir 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 03rd Street 
Kampas GS-čios Ir Callfornla

Vai.: kasdien nuo 6-8 vai. vak. 
šetšad. 2—4 va.l.

Trečiad. ir kitu laiku pagal susi ta r 
Ofiso telef. 476-4012 

Rezid. tel. tVAlbrook 5-3048

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

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

Tel. ofiso HE 4-5840. rea. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-0 
antr.. penktad. 1-—5 tceč ir šešt. tik
susitarus.

Ofiso — HE 4-6758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 Uest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie

niais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 p. p.
Ligoniai priimami pagal susitarimu.
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, x AK8OCIATE OPTOMETRIST8Dr Ant Rudoko kabinetą perėme A8SO\ )4rflllrtakal kftlha 
i’!. Am opt ome t ristas

DR. EDMUND E. CIARA
2700 W. 5lst Street 
Tel. — GR 6-2400 

Vai. pagal susitarimu: Pirm., antr. 
ketv. 2—5, 7—9 vai. Penkt. 2 
šeštad. 10—2 vai.

-5 Ir

Ofa 736-4477, Rea PR 8-0900
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 

0449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal suaitarlma

Rez, Tel. GI 8-0873
OR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija Ir moterų ligos 
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.
Ofiso HE 4-1414. R«z. RE 7-6807

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Speclalybč akušerija Ir moterų ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os Ir CampbeU Avė. kampas) 
Vai. kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak. 

šeštad. 12-—8 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namq — rez. PRospect 8-9081
DR. JANINA JAKŠEVI&IUS

.1 O K š A
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63 nl Street

Pirmad., antrad. ketvlrt. tr penkt. 
nuo 12 Iki 8 v. ir nuo 6 Iki 8 v. v. 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71st Street 
Ofiso vai. kaadlen nuo 6 iki 9 v. v.: 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susi
tarus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 West 63 r d Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 0 
iki 8 vai. Trečiad. tr šeštad. uždaryta.
Ofiso tr buto tel. OLympic 2-1881

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

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

Trečiad.

Tel. — REllance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 5flth Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 18-4 vai. p. p„ 6*8 
vai vak. Šeštad. 12-8 vai. p.p., trečiad.
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

I. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15tb Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

KODUSIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7150 South We.steni Avenue 

Pirmad., aKrad.. ketvlrt. ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p p., šeštad.
11 vaL ryto iki 8 v&l. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1108
_________Rea. tel. 239-2919__________

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 West 71»t Street 
Telefonas HEmlock 6-3545

(Oftao ir- rezidencijos) 
Valandos pagal suaitarlma 

Ofiso tel PR 8-7773; Rez. PR 0-4732
DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 West 63rd Street
Valandos: pirm., ketv., S—8 vai., 

antrad. ir penkt. 1—4 vai. 
Priiminėja tik susitarus

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801
0R. I. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos

2454 We«t 7lst Street 
(71-os ir Camnboll Avė. kampas)

Vai. kasdien 9—11 ryto ir 4—g y y 
Šaitad. a y, r. — 4 v. uopiet

* Redakcija dirba kasdien 5
g.30 — 4:30. šeštadieniais g 
8:30 — 12:00. 5■H

* Administracija dirba kas- S 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- a 
niais — 8:30 — 12:00.

AS8OCIATE OPTOMETRI8T8 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
8424 W. 6Srd St, GB 6-7044

Tikrina akla. Pritaiko akinius b
“oontaot lenses”.

Valandos pagal susitarimą. 
Uždaryta trečiadieniais.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 0-7800; Namu 925-7097 

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

Išskyrus trečtad.leoj

TeL 423-2660
DR. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS 
9760 So. Kedzie Avenne

Vai., pirmad., antrad.. kotvirtad. U 
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. Ir

DK. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 West 69th Street 
Prieš šv. Kryžiaus ligonine 

VAL.: pirm. nuo 6 iki 8 v. p. p.; ant 
rad. ir ketv. nuo 9 iki 11 v. ryto ir 
nuo 6-8 v. v.; penkt. nuo 9 iki 11 v.
ryto. Kitu laiku susitarus telefonu: 

Telef. REpubUo 7-2290

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATC 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 71st Street 
Vai. antrad. nuo 2—5 popiel 

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

Rezid. telef. PR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
aktų ligos ir chirurgu 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, I 

Kabineto tel. 087 2020
Namu tel. 839-1071 

_______ Vriltai pagal suaitarlma

OR. J. 1. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ)
Adresas; 4255 W. 63rd Stree) 

Ofiso tel. REllance 5-4410
GHovehil] 6-0017

Valandos; pirm. ir ket. nuo 12 
iki .u va.1. p.p. ir nuo 7 iki » v v™ 
antr. ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai 
ir vakarąją pagal susitarimą. ' J

9R. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

Bendra praktika Ir chirunrlla Ofisas 2750 W. 7im sS“
Telefonas 925-8296

Valandos: 2—8 v. y penktad. 10—
kar°- lr‘ trečU^’. ‘užda^

lUz.id. tel, WA 5-309B

DR. VYT. TAURAS

84
penkt. nuo 2 iki 4 vni Treč.V. v. AešUd 2—4 Va! * nu° « 
laiku pagal aualtartoą. P P1Ot k1

OL tel. HE 4-2123. Namu GI 8-«i

chirurgas 
2454 Weat 7 lot

p K°Dnh“ «u«l.arus 
-------g***- * »e*tad TžVr^^

Telefonas — GRovetaffl 0-2823
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Naujas dėmesio centras

demokratų konvencija
PIETŲ AMERIKOS KATALIKYBE

šalia Čekoslovakijos įvykiu 
šalia popiežiaus kelionės į tarp 
tautinį Eucharistinį kongresą, 
su šiuo pirmadieniu iškyla nau
jas susidomėjimo židinys _
demokratų partijos konvenci
ja Chicagoje. Į šią konvenci
jų bus atkreiptos akys ne tik 
paties Chicagos miesto, ne tik 
JAV, bet ir viso pasaulio. Tam 
yra daug motyvų. Juk suva
žiuoja didžiausio ir galingiau
sio krašto pasaulyje partija, 
kuri dabar yra valdžioje ir ku
ri turi vilties išsilaikyti toje 
pozicijoje. Nuo parinkimo de
mokratų partijos kandidato į 
prezidentus gali daug priklau
syti karo eiga Vietname, Ame
rikos miestų gyvenimas, rasi
nė problema ir iš to kylantieji 
maištai, kova su milžiniškai iš
augusiais nusikaltimais, o net 
ir pavergtųjų išlaisvinimo vil
tys.

*
. Šalia tų politinių aplinkybių, 
daugelis domisi ir baiminasi — 
ar suvažiavimas praeis ramiai, 
be riaušių, kai visokie hipiai 
bei tariami pacifistai ir kitoke 
planuoja demonstracjas. Ar 
jos praeis be riaušių, be gais
rų, be kraujo? Gal iš viso dar 
pirmą kartą demokratų istori
joje šaukiama konvencija to
kios įtampos atmosferoje.

Demokratų partija yra sena. 
Jos pradžia siekia 1792 metus 
ir siejasi su Jeffersono vardu. 
Jos vadai yra buvę tokios ži
nomos figūros, kaip James 
Madison, James Monroe, Woo- 
drow Wilson, Franklin D. Roo
sevelt. Dabar demokratų par
tija plačiai išvysčiusi savo or
ganizaciją. Jau vien į šią kon
venciją demokratų vadovybė 
savo delegatams rezervavo 16, 
000 kambarių Chicagos vieš
bučiuose. Suvažiuoja 5,611 de
legatų. Suvažiavimo vadovy
bės centrinė būstinė bus di
džiausiame pasaulyje Conrad 
Hilton viešbuty, kur užims nuo 
15-to iki 25-to aukšto. Čia 
taip rūpestingai stengiamasi 
garantuoti saugumas, kad 
šiuos aukštus saugos 70 fede- 
ralinių agentų ir 250 policijos 
tarnautojų.

♦
Pats suvažiavimas vyks In

ternational Amphitheatre pa
talpose. Tarp netoli trijų tūks
tančių delegatų svarbią vieta 
užims darbo unijų nariai, ku
rie tarp delegatų turi net apie 
300 unijoms priklausančių as
menų.

Darbo unijos daugumoje 
simpatizuoja Humphrey išrin
kimui į kandidatus, ir Hum
phrey šalininkai vyksta į kon
venciją džiaugdamiesi, kad jie 
jau turi keliolika šimtų balsų; 
net svajoja apie galimybę iš
rinkti Humphrey į kandida
tus pačiu pirmuoju balsavimu. 
Tačiau tokios, nors ir pama

IS KATALIKŲ PASAULIO
PARAMA PARAPIJOMS
Pabrėžiant religijos didelę 

svarbą piliečių auklėjimui, Olan
dijos finansų ministeris šiom 
dienom pateiks projektą parla
mentui, siūlydamas kasmet skir 
ti 50 milijonų florinų kaip para
mą parapijų pastoracijos reika
lams, proporcingai ją padalinant 
tarp katalikų, protestantų ir žy
dų. Iki šiol Olandijoje remiama 
tik bažnyčių statyba: ketvirta
dalį statybos lėšų padengia 
valstybė.

rektorių konferencija

Šveicarijoj prieš keletą die
nų Chure buvo susirinkę 60 
kunigų seminarijų rektorių iš 
vokiškai kalbančių šalių tikslu 
pasitarti dėl naujų kunigų pa
ruošimo pagal laiko reikalavi
mus. Pagrindinės pasitarimų te
mos buvo: kunigų celibatas
(apie tai kalbėjo įžymus teolo
gas kun. Raihner ir vienas gy

tuotos, viltys, gah ir neišsipil
dyti.

»
Galima džiaugtis, kad Chi

cagos miestas su dideliu uolu
mu stengiasi užtikrinti sau
gumą. Jau šeštadienį buyo su
traukta 5,649 vietinės gvardi
jos narių. Policija konvencijos 
metu dirbs dvylikos valandų 
pamainomis, talkon atkviesta 
ir šimtai federa’iniu agentų 
Chicagos meras, po žiaurų 
riaušių šį pavasari, nebelinko 
rizikuoti ir ėmėsi visų priemo
nių saugumui patikrinti. O pa
čia konvencija miessas džiau
giasi, nes čia ne tik prestyžo 
reikalas, bet ir finansinis lai
mėjimas. Kaip 1964 metu kon 
vencijos laiku nustatė Citizens 
Research Foundation, kiekvie
nas demokratų delegatas, at
vykęs į konvencija vidutiniš
kai praleido po $450.

*
Mums visiems svarbu ne tik, 

koks bus parinktas kandida
tas, bet ir kokios jam bus duo
tos veikimo gairės priimant 
partijos platformą. Respubli
konai į savo p’atformą įtrau
kė pavergtų kraštų išlaisvini
mo reikalą ir pasmerkė ko
munistinį agresyvumą. Dabar
tiniai gruobuoniški Sovietų 
Sąjungos veiksmai Čekoslova
kijoje ir visuotinas pasipiktini
mas tuo raudonuoju imperia
lizmu sudaro dar palankesnes 
nuotaikas į platforma įtrauk
ti pavergtųjų tautų išlaisvini
mą ir komunistinio agresyvu
mo pasmerkimą. Lietuviai pa
sistengė tą reikalą priminti 
platformos rengimo komitetui. 
Į Washingtoną nuskridusi Al
to vadovybės delegacija davė 
savus paaiškinimus: pirm. inž. 
E. Bartkus palygino Čekoslova 
kijos likimą su Lietuvos, dr.
P. Grigaitis perteikė konkre
čius pasiūlymus, kaip platfor
moje turi atsispindėti paverg
tųjų reikalas, o inž. A. Rudis 
priminė lietuvių įnašą į JAV 
gyvenimą. Veikta tinkama 
kryptimi ir reikia laukti, kad 
platformos redaktoriai at
kreips dėmesį į pageidavimus, 
pareikštus lietuvių kilmės pi
liečių vardu. A

Reikia tikėtis, kad demokra
tų partijos platformon bus i- 
traukta ir priešinimasis pr’eš 
agresiją Vietname, platesnis 
socialinis aprūpinimas vargin
gesniųjų piliečių JAV-se, pa
naikinimas riaišųt, padegimų, 
šaudymosi miestuose, kova su 
augančiais nusikaitimais.

Šiandieną Amerika yra visų 
laisvę ir demokratiją bran
ginančių tautų viltis, ir jos 
stiprėjimui, jos jėgų konsoli
davimui bei jos uždavinių vyk
dymui nereikia gailėtis nei pa
stangų, nei jėgų, nei lėšų.

J. Pr.

dytojas), modernaus žmogaus 
laikysena tikėjimo atžvilgiu; 
Bažnyčios pozityvūs įstatymai 
ir kunigo padėtis bendruomenė
je. Seminarijų rektoriai nutarė 
ateity palaikyti tamprų tarpu
savio bendravimą, sprendžiant 
įvairias problemas. Kai kurie jų 
pasiūlymai bus perduoti atitin
kamų kraštų vyskupų konferen
cijoms.

BENDRA KATALIKŲ _

ANGLIKONŲ BAŽNYČIA

Ugandos valstybėje Rushere 
vietovėje atidaryta parapijos 
bažnyčia, kuri tarnaus tiek ka
talikams, tiek anglikonams. — 
Apgailestaujame mūsų atsisky
rimą praeityje; _  bažnyčios ati
darymo metu tarp kitko pasakė 
anglikonų klebonas. — Dabar 
turime stengtis kartu klausytis 
Šventosios Dvasios, kuri mums 
vadovaus.

Tėvas P. U. Camenisch, Pe
ru Šv. Jeronimo kunigų semi
narijos profesorius, prieš kurį 
laiką vokiečių laikrašty “Rhei- 
nischer Merkur” paskelbė šitą 
pranešimą:

‘Jei šitas pranešimas Jums 
atrodys perkietas, aš galiu Jus 
užtikrinti, kad realybė yra dar 
kietesnė’. Šių metų rugpiūčio 
mėnesį Pietų Amerikos vysku
pų konferencijoje žada daly
vauti popiežius Paulius VI. Tas 
gal būt prisidės prie Pietų A- 
merikos Katalikų Bažnyčios at 
naujinimo.

Hierarchija ir masės

Katalikų Bažnyčia Pietų A- 
merikoje, nežiūrint Vatikano 
suvažiavimo ir enciklikos “Po- 
pulorum progressio”, neskait
ant mažų išimčių, štai kaip 
atrodo: iš požiūrio į aukštąją 
hierarchiją — ji yra “miegan
čių Bažnyčia”, atsižvelgiant į 
žemesniuosius dvasininkus, ji 
yra “formalistų Bažnyčia” ir 
žmonių masių atžvilgiu ji yra 

‘ateistų Bažnyčia’’. Bažnytinę 
praktiką atlieka nedaugiau 
kaip 10 proc. vyrų ir jaunimo.
Vaikai daugiausia pasilieka be 
tikybos apmokymo: pradžios 
mokyklose ne mada dėstyti ti
kybos pamokas.

Vyskupai savo “ministeriš
kas algas” daugiausia gauna iš 
valstybės iždo. Valstybinė ko
rupcija ir socialiniai nelygu- tikano suvažiavimas nesukėlė 

sveiko apaštališko susirūpini
mo, bet enciklika “Populorum 
progessio” išjudino Pietų Ame
rikos Katalikų Bažnyčią, nors 
ir mažomis grupėmis, šiais lai
kais įvairiose Pietų Amerikos 
valstybėse kyla nepasitenkinimo 
bangos prieš socialinį neteisin
gumą.

Šito judėjimo priešakyje yra 
daug dvasininkų ir pasauliečių. 
Tėvai jėzuitai Chilėje savo laik

mai varžo vyskupų laisvę. Že
mesnieji dvasininkai, negauda
mi pastovesnio atlyginimo, tu
ri pasitenkinti stipendijomis, 
krikšto, jungtuvių ir laidotu
vių mokesčiais arba gyventi iš 
bažnytinių kolektų. Bet tas ga
lima tik prie didesnio žmonių 
susibūrimo. Dėl šitos priežas
ties dvasininkai vengia mažų 
vietovių. Kalnuotose srityse ar 
ba neturtingųjų kvartaluose

Venezueloje daugiausia kata
likai pasauliečiai bando budinti 
socialinę bažnyčios sąžinę. Cara- 
cas dienraštis paskelbė vieno 
bažnytinio autoriaus griežtą 
puolimą prieš naują katalikų ju
dėjimą. Žymus prelatas yra net 
pasakęs, kad Jonas XXIII turįs 
būti penktame pragaro pogrin
dy.Prieš šitą primityvų puolimą 
iš konservatyvių Bažnyčios sluo
ksnių pusės katalikai pasaulie
čiai sukėlė didelę nepasitenkini
mo audrą. Daug katalikų vyrų 
energingai reikalauja paskelbti 
“žymaus prelato” pavardę. Bet 
hierarchija paskendo dar dides
niame tylėjime.

Pažangus katalikų sąjūdis 
Bolivijoj

Bolivijos katalikų Bažnyčia 
atbunda. Tarp katalikų Bažny
čios ir Bolivijos finansų ministe- 
rio Jose Romero Loza išsivystė 
smarkūs ginčai. Finansų minis
teris katalikų Bažnyčiai prikiša, 
kad ji reikalauja valstybinės ū- 
kio kontrolės, kas yra “visai arti 
marksizmo”. Bolivijos vyskupų, 
dvasininkų ir pasauliečių konfe-

Prie Čekoslovakijos Austrijos sienos austrai pasienio policininkai dėlioja vėliavėles, kad bėgliai iš Čekos- rencija įvykusi Chochabamba 
lovakijos, bėgdami nuo kruvinosios Maskvos diktatūros1, galėtų geriau orientuotis.

— --------------- --

KAUNIEČIO CHORISTO 
ATSIMINIMAI

PR. NENORTA
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— Bis, bravol Bis, bravo!
Ir pakartojus šį antrąjį Lietuvos himną, dar ilgai, 

ilgai nesiliovė plojimai. Tokia gera buvo nuotaika.
Po koncerto Šimkus įspėjo choristus ateinantį ket

virtadienį susirinkti į “Dainos” dr-jos patalpas repetici
jai, per kurią numatyta pasiruošti išvykai į Vilnių, kur 
šeštadienio vakarą rengiamas toks pat koncertas.

O čionai, Kauno miesto sode, praėjęs koncertas be 
jokių priekaištų puikiai pasisekė. Ir publika, ir dirigen
tas, ir choristai grįžo namo patenkinti ir džiaugsmo ku
pini. Prisiminę pakopų lūžimą, juokėmės iš to nelemto 
ir nepramatyto įvykio. St. Šimkus, atsilygindamas Kau
no miesto administracijai už koncerto vietą, iškėlė klau 
simą, kodėl padarytos tokios netvirtos chorui sustatyti 
pakopos. Meistras, kuris tą darbą atliko, gal daugiau 
viską juoku versdamas, aiškinosi, jog tatai padirbta a- 
pytikriai atsižvelgiant į bendrą svorį visų choristų, ku
rių skaičių pateikęs pats chorvedys. Bet meistras sakėsi 
nebuvo įspėtas prie šito svorio dar priskaityti kelių dė
žių alaus ir poros pintinių kiaušinių.

Kaip ten buvo, kaip ne, — ketvirtadienį nustatytu 
laiku rinkomės į repeticiją. Suėjus salėn, Šimkus paskelbė 
mums nelauktą naujieną: girdi, viso choro dabar jis vež 
tis į Vilnių negali, kadangi susidarančios per didelės 
kelionės išlaidos. I vieną vagoną neįmanoma esą visų 
sutalpinti, o du vagonai būtų apytušti ir dvigubai kai
nuotų. Atsirado kelios moterys, kurios pačios atsisakė 
vykti. Norėdamas bešališkai ir teisingai atrinkti galin-

rašty “Mensaje” drąsiai pasi
sako už krikščionį socialą Chi- 
lės prezidentą E. Frei. Prezi
dentas E. Frei nori kapitalis
tinę Pietų Amerikos valstybę 
paversti socialine valstybe be 
jokios komunistų pagalbos. Ke 
turi iš keturiasdešimt penkių 
Peru vyskupų pasisako drąsiai 
ir atvirai už beteisio proleta
riato masių teises. Euciklika

.. . ».. . .“Populorum progessio’’ Brazi-nyca prie šito. sąjungos pra-sukėlė žaItą

DR. V. LITAS

daugiausia
kunigai.

dirba užsieniečiai

Krašto valdžia ir Bažnyčia

Katalikų Bažnyčios pastatai 
didmiesčiuose nuo kolonializ
mo laikų dažniausiai stovi gre
ta valdžios rūmų. Katalikų Baž

rado savo savarankiškumą. Iš 
vados dabar pasirodo visu ryš
kumu: iš valdžios pusės korup
cija, infliacija, nedarbas, ba
das ir skurdas, iš kitos pusės 
— mieganti Bažnyčia, Bažny
čia formalizmo, kuriame vis
kas skęsta. Bažnyčia pasimetė 
ir nesuranda savęs.

Visuomenė tikro Bažnyčios 
supratimo neturi: katalikybė 
žmonėms atrodo vyskupo ir 
klebono Bažnyčia, žmonių jau
smai šitokios bažnyčios atžvil
giu susideda iš neapykantos ir 
baimės, netikėjimo ir atstūmi
mo mišinio. Visuomenė Bažny
čios vengia iš tolo. Laidotu
vės dažniausiai vyksta be dva
sininko. Šeimos draugas prie 
kapo sako kalbą. Daug pigiau. 

Pragiedruliai

Šitaip atrodo Pietų Ameri
kos Katalikų Bažnyčios šešė
liai. Bet, pro tamsą matosi 
bent kiek ir pragiedrulių. Va

karą tarp katalikų 
ir vyriausybės.

Bažnyčios

Socialinė kunigų rezoliucija
Praeitą rudenį Santjago de 

Chile susirinko kunigai iš pen
kiolikos Pietų Amerikos kraš
tų studijuoti popiežiaus encik
liką. Susirinkimas šitaip pasi
sakė: “Geros valios žmonės,
pirmiausia prispaustieji, iš ka 
talikų Bažnyčios laukia aiš
kaus ir tvirto pasisakymo. Silp 
nas enciklikos “Populorum pro 
gressio” atgarsis krikščionių 
ir Bažnyčios sluoksniuose mus 
pripildė rūpesčiais. Mes pripa
žįstam reikalingumą garbingų 
pastangų iš katalikų Bažnyčios 
pusės įvertinti esamą priešin
gumą tarp socialinės doktri-

žius palaimintų revoliuciją, ka 
dangi vyriausybė tautą apga- 

nos, kuri "yra dėstoma, ir gy- vo, kadangi tauta prispausta ir 
venimo būdo, kuris nėra sude darbininkams mokamas ne kas 

kita, kaip bado atlyginimas”. 
Brazilijos pinigas “eruzeiro” 
du kartu buvo nuvertintas, bet 
darbininkų atlyginimas nebu- 

Olinda ir Recife vo pakeltas.
Helder Camara

Pasauliečių balsas Venezueloje

rinamas su evangelija”. 

Arkivyskupai už masių gerovę

Brazilijos 
arkivyskupas 
ir nuncijus Sebastiao Baggi 
griežtais pasisakymais išėjo 
už prispaustųjų teises. Ark. 
Helder yra traukiamas į teis
mą: viešame susirinkime jis 
pasakė, kad Recife advokatai 
negarbingomis priemonėmis gi 
na kapitalistus darbininkų iš
naudojime. San Andrės vysku
pas Jorge Marcos de Oliveira 
per televiziją pasakė: “Popie-

čiųjų keliauti skaičių. Šimkus ėmėsi pavienių kvoti
mų, po kurių pateikė atrinktųjų sąrašą. Atkrito keletas 
vyrų, kurie su chorvedžio bešališku sprendimu be pykčio 
sutiko.

Gražų, saulėtą birželio mėn. šeštadienio rytą, 
šventadieniškai pasidabinę, pakilia nuotaika rinkomės 
į Kauno geležinkelio stotį ir sėdome į vagoną. Pagal 
tvarkaraštį 9 vai. ryte traukinys pajudėjo ir, pralindęs 
pro tunelį, šnioštuodamas vežė mus ten, kur širdis nuo 
amžių traukia kiekvieną susipratusį lietuvį. Pamatysi
me mūsų gražiąją sostinę — Vilnių, prie Aušros Vartų 
Šv. Mergelės Marijos kojų bent trumpai pasimelsime 
prašydami pavergtajai Lietuvai laisvės, o ypačiai — 
stengsimės kaip reikiant, ten, Vilniuje padainuoti mū
sų brangiosios Tėvynės garbei. Tokių minčių kupini mes 
laimingai pasiekėme mūsų gražųjį Vilnių.

Iš stoties siauromis ir kreivomis gatvėmis pėsti žy
giavome į “Rūtos” dr-jos salę tuomet vadinamajame 
“Jurgio” prospekte Gedimino g., kur turėjo įvykti koncer 
tas. Ten jau radome mūsų laukiantį rusų karišką dū
dų orkestrą, su kuriuo atlikome repeticiją. Buvo jau gal 
apie antrą vai. p.p., kada Šimkus pagarsino, jog mes 
esame iki 7 vai. vakaro laisvi ir galime kiek norį dairy
tis po Vilnių. Mūsų tarpe buvo ir tokių, kurie pirmą 
kartą išvydome Gedimino miestą, dunksantį tarp kal
nų plačiai.Troškome ir stengėmės kuo daugiau apžio
ti, bet laiko — maža, dėlto skubėjome, teisingiau sa
kant, suprakaitavę bėgte bėgome iš vienos vietos į ki
tą. Čionai ne tik Gedimino pilis, ne tik katedra, ne tik 
šv. Mikalojaus bažnyčia ir daugybė kitų istorinių pasta
tų bei paminklų, bet ir kiekvievas akmenėlis kuriais 
Vilniaus gatvės “brukavotos”, jeigu prakalbėtų, aiškiau 
šiai liudytų, jog šis miestas — tai Lietuvos širdis, be 
kurios ji pilnai negali gyventi ir prie kurios jokie arai 
neturi teisės kišti savo nešvarių nagų. Ilgiausiai už

šv. Tėvas Paulius VI Kolumbijoje

ką“Populorum progressio”, griež 
tai pasisakė prieš ūkinę Bolivi
jos struktūrą. Bolivijos vyriau
sybė visai neatsižvelgia į encik
likos “Populorum progressio” 
reikalavimus, nors Bolivijos pre
zidentas Barrientos yra iškilmin 
gai deklaravęs savo ištikimybę 
Katalikų Bažnyčiai.

Grįžimas į kūrybingumą

Popiežius Paulius VI vienam 
Pietų Amerikos valstybininkui 
yra pasakęs, kad “enciklika “Po
pulorum progressio” pirmiau
sia yra skirta Pietų Amerikos 
kraštams. Popiežius be abejo 
Pietų Amerikos vyskupams dėl 
socialinių reformų yra aiškiai ir 
tvirtai pasisakęs. Pietų Ameri
kos Katalikų Bažnyčia tik tada 
turės šviesesnę ateitį, kada ir 
konservatyvūs vyskupai atsi
žvelgs į popiežiaus žodžius. Baž
nyčios atsinaujinimas bus labai 
skausmingas: ji turi atsijungti 
nuo pataikavimo valstybei ir 
kapitalui, ji turi pasisakyti už 
socialinį teisingumą, ji turi būti 
moderniška ir paisyti laiko rei
kalavimų, ji turi palaidoti for
malizmą. Hierarchijos ir dvasi
ninkų sugrįžimas į kūrybingą 
Bažnyčią yra ta formulė, kuri 
ateizmo laimėjimui Pietų Ame
rikoje atneš galą. Bažnyčia turi 
pati save rasti.

Šveicarija paskelbė, suteik
sianti prieglobsčio teisę čekams 
ar slovakams, be to, jie gausią 

mieste, atsižvelgdama į encikli-1 ir finansinę paramą.

trukome katedroje, kur atsitiktinai sutikome čiabuvį ap
sišvietusį lietuvį, sutikusi mus pavedžioti po bažnyčios 
vidų ir teikti paaiškinimų. Paskiausiai susitelžėm kop
lyčioje, kur puošniame sidabro karste gulėjo šv. Kazi
miero palaikai. Pasimeldę ir padėkoję mūsų mielam 
broliui už paaiškinimus, išėjome iš katedros ir stab
telėjome prie didžiųjų durų. Dar kartą prisiminėme šv. 
Kazimierą, kaip jis, dar gyvas būdamas, naktimis prie 
šių durų atsiklaupęs melsdavosi. Atvykdavęs čionai pa
simelsti ne kaip kunigaikštis apsirengęs puošniais rū
bais, lydimas garbingos palydos, bet kaip paprasčiausias 
vienišas žmogus. Reikia manyti, jog jis melsdavosi ne 
vien tik už save, bet ir už visų mūsų gimtąją šalelę — 
Lietuvėlę. Dievo gailestingumu tapęs šventuoju, būda
mas danguje arti prie Aukščiausiojo sosto, tikime, jis 
ir dabar tebesimeldžia už ją — deja, ir vėl pavergtąją 
maskolių Lietuvą. Kaip lietuviams jis visados buvo glo
bėjas, taip rusai, caristiniai ar komunistiniai, jį laikė sa
vo pirmuoju priešu, pavyzdžiui kad ir dabar Vilniaus 
senąją žv. Kazimiero bažnyčią paversdami bene bedie
vybės muziejumi, paveikslų galerija, o gal ir kokiu sovie
tinio ekonominio elgietino sandėliu, kaip daugel kitų 
bažnyčių Lietuvoje.

Mes pasirinkome šv. Kazimierą Lietuvos globėju, 
tad būkime tikri, jog jam užtariant, anksčiau ar kiek 
vėliau mūsų gražioji šalelė — Lietuva bus vėl laisva. 
Tuomet taurusis Lietuvos jaunimas savo globėjo pa
laikus iš dabartinės tremties — šv. Petro ir Povilo baž
nyčios, pagarbiai ir iškilmingai ant savo pečių perneš 
į nuolatinę jiems gulėti skirtą vietą — Vilniaus kate
drą, o Lietuvos mergelės — lelijėlės papuoš jo karstą 
žaliomis rūtomis ir parinktomis iš Vilniaus kalnelių 
kvepiančiomis lauko gėlėmis.

{Bus daugiau/



DRAUGAS, pirmadienis, 1968 m. rugpiūčio 26 d.

RADIO PROGRAMA •M I S C ,E L L A N E O U S

» ♦ ♦ • - ♦ »- S

Seniausia Lietuvių Rrdio Pro
grama Naujoj Anglijoj, įį stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minima. Biznio reika
lais kreiptis j: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadway. So. Bostor Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienrašti,, “Drangas”

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymao
Ilgų metų patyrimas 

IV A 5-9209 Chicago, Illinois

.......IIIIIJ]JI|jĮI!ll|l)IIII|IUII|ll||lll|||lll||ll
J E I G U JUMS REIKIA 
GRA2IŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės j “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei 
tai ir pigiai.

"D R A U G A S"
4545 VV. 68rd Street. 

Chicago, Iii. 60629 l
Tel. LU 5-9500

imillllllllllltllllllllllllllllllllllfllllllllllir

REAL ESTATE

7 kamb. bungalow, centrai, gazu 
šildymas, 30 p, sklypas. 67 ir Maple- 
wood.

3 butai Ir krautuvės patalpa. 1360 
pajamų per mSn. 51 ir Kedzie.

3 miegamųjų mūr. bungalovv. 4 
metų. Brlghton p-ke.

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43 St. CL 4-2390

.T!

CLASSIFIED GUIDE
HELP VVANTED — VYRAI HELP VVANTED — VYRAI

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiliii,iii
Apsimoka skelbtis DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIl

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Namų, gyvybes, 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios Išsi
mokė j tnio sąlj- 
gos.

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

diiiiimiiiiimiiiiiiiimigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

MOVI NG
ftERENAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 671 h Place. WA 5-8063 
imiiHiiuniiuiiiuHiiiiiiniiiiiuuimnim

MISCELLANEOUS

SIUNTINIAI l LIETUVĄ
Ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Av 
Chicago, m. 60632. Tel. Y A 7-5980

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus. 

Dengiame vlaų rūftlų stogus Taiso 
me arba dedame naujus kaminus, rl 
nas, nutekamuosius vamzdžius Dažo 
me ti lauko. Taisome mūrų—"tuok

Solntlng”. Pilnai apsidraudė. '«rlsae 
arbas garantuotas.

LA 1-6047 arba R0 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku.

\Smcfairj
RICHMOND SERVICE

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

GR 0-3134 arba GR 6-3358 
Sav. — Juozas (JoeJ Juraltls

■BanKesaMNE
SIUNTINIAI | LIETUVA

COSMOS EXPRESS
MAKŲIETl’E GI IT PARCEL S KR V 
2608 6»th St. Tel. WA 6-2787
2501 80th St. Tel. WA 5-2737
$333 So. Halsted St. Tel. 254-3320

Lietuvių bendrove turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu Iš Ohl- 
cagos tiesiai i Lietuva.

Didelis pasirinkimas (vairių me. 
džlagų. ital lietpalčių Ir kitų prekių.

Priimami doleriniai dovanų užsa
kymai.

E. Ir V. Žukauskai

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
VVTTH COVERS AND HANDLES 

SU a..d 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113

Heating Contractor
įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius Ir air conditioning į 
naujus Ir senus namus Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste Ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai Ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING * SHEET METAL 
4444 S. VVestern, Chicago 0, Ui.

Telefonas VI 7-3447.

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3, 
už dirbtuvės darbą $10 00 ir dalys. 

Pasiteiraukite apie naujas

J. MIGLINAS
2549 VV. 69 St.. n auk.. PR 6-1063

_ REAL ESTATE

Parduodu 9 kambarių mūrą.
$110 pajamų per .mėn. ir 5 kamb 
butas savininkui. Marąuette pke 
$18,500. Tel. RE 7-7201.

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butą nuomavimas — Income Tax. 
Notariatas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

H I K E R S
For Car Rentai Agency 

Mušt have driver’s license, full & 
part time. O’Hare Area.

AIRVVAYS RENT-A-CAR 
Tel. — 827-7151

I

REZIDENCINIAI, zzz
KOMERCINIAI, =

E MEDICINOS IR E
KITOKĮ PASTATAI S

2457 VVest 69th Street 
TeL HE 4 - 7482

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. Western Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

DEKORAVIMAS
16 VIDAUS IR IS LAUKO 

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

STATOME NAUJUS NAMUS 
Ir

Atliekame įvairius patakymus
Petrauskas Bnilders, Ine. 

Tel. 585-5285

Arti 79-tos ir South 
Damen Avenue

Savininkas parduoda 4 mieg. kamb. 
namą, arti mokyklų, susisiekimo, 
krautuvių. Didelė virtuvė, 3 vo
nios. Pilnas “knotty pine” rūsys. 
Turi parduoti dėl ligos. Prašo 
$27,000 arba duokite pasiūlymą. 
(Prašoma atsiliepti angliškai).

Telef. 488-2851
PIRKITE KAI PIGU!

Didelis gražus 5 kanib., 10 metų 
mūras. 2 auto. garažas, alumin. 
langai, Įrengtas rūsys, arti Pulaski. 
325,950.

Našle parduoda švarų 4 % kamb. 
mūr. Naujas gazu šildymas, 2 auto 
garažas. Apie 69 ir Talman. $14,950.

8 kamb. med. apkaltas 2 aukštų 
namas. Marų. pke. $13,800.

K apai-tmentų mūras. Apie $13,500 
pajamų Brangi vieta, naujas namas, 
pigi kaina. $87,700.

Gražus aukšto, 2-jų butų, apie
20 metų mūras. 5 ir 4 kamb. Platus 
lotas. 2 auto garažas. Marąuette pk. 
$28,450.

5 $4 kamb., 12 m. mūr. arti Na
bisco, centr. oro všsinlm., jrengt rū
sys, garaž. $27.600.

Nauj. 6 butų mūr., arti Ford City, 
$11.000 pajamų, $82.500.Gitus med. apkaltas, 2 būt., 2 šild., 
garaž,, arti mūsų. $16.300.

Med., 3 būt., labai platus sklyp., 
garaž., atskiri šild., Marą. parke. 
$19.700.

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

Apartm. mūras, 20 būt. supila 
apie $27.000 pajamų. Vertingas ir 
gražus objektas Marą. pk. $195.000.

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

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

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

5J4 kanib. 11 m.’ mūr. bungalaw, 
prie 73 ir Rockwell. Kilimai, gazo 
šild. alum. langai $22.900.

S būt. 2 aukšt. didelis mūr. na
mas prie 63 Ir Kedzie 40 p. skly
pas, 2-auto mūr garaž. $35.900 ar
ba pasiūlymas.

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

12 butų mūr. prie 67-tos Ir Rock- 
well, $13,500 metinių pajamų. Kaina 
$78.500. Įmokejas $15,000 savininkas 
duos paskolų.

Naujas de luxe 2 aukštų mūr. 
Marąuette pke 7 kamb. butas savi
ninkui Ir 4 nuomos skolai mokėti. 
$74,600.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAS — NOTARIATAS — 

IMIGRACIJA
2735 VV. 71st St Tel. 925-6015

MODEL MAKER 
Temp Plate Maker

Exper. in Punch Press

Manufacturer of metai, wood and 
laminated display items. Excellent 
salary and fringe benefits.

Call Ron Blass 

766-5100

WAREHOUSE HELP
Experieneed Packers 

Cheekers, Order Fillers 
APPLY WAREHOTJSE ENTRANCE

Between 2 P.M. And 4:30 P.M.
TASH, INC.

3417 No. Halsted

IMMEDIATE OPENINGS

Leading producer of zinc cadmium 
employing 800 has immediate 
openings for:

PROJECT ENGINEERS
Graduate M. E with up to 7 yrs. 
experience. Work in engineering 
group on projects in design and 
modification at new and existing 
plant facilities and procesą eąuip
ment. Activities include engineer
ing assistance of construction and 
start-up.

Excellent benefit program with 
profit-sbaring and stock purchaBe. 
Send resume and salary reąuire- 
ments to:

Director of Industrial Relations
BLIICKWELL ZINC CO., INC.

A Subsidiary of
American Metai Climax, Ine.

P. O. Box 460,
BLACKVKELL, OKLA. 74631
An Eąual opportunity employer

l

3RD SHIFT 
OPERATOR

REAL ESTATF — INCOME TAX Computer Operator with 1-2 years 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS experience, is needed to fili opening 

in expanding Computer Installation.
A. & L. INSURANCE AGENCY 

AND REALTY
A. LAURAITIS

4645 So. Ashland Avė., LA 3-87", 5 
(Currency Exchange patalpose) 

Sąžiningas patarnavimas

Will be working with 360-30- 
D.O.S.

CHICAGO — NORTH SIDE

CALL 334-2106

HELP VVANTED — MOTERYS*

ORDER FILLERS AND 
STOCK VVORK

Steady Wonk And Good 
Starting Salary.

VVORK CLOSE TO HOME!

GENERAL LABOR 
Inspectors and Packers 

For Paint Line
ESS-KAY ENAMELING, INC.
3620 VV. 38th St., 9274)836

HELP VVANTED — VYRAI

SECURITY

G U A R D S
FREIGHT EXPERIENCE 

HELPFUL.
Chicago & VVestern suburbs.

Phone 626-5034

YACHT JOINERS, PA IN TERŠ
AND

MARINE MECHANICS
Experienced Only *

GOOD PAY 
and Company Benefits.

VVrite or call:
GLEN TOVVNSEND

SPENCER BOAT C0.
P. O. Box 8207 

VVEST PALM BEAI H, FLA.

MECHANICS
Heavy eąuųiraent inechantes with 

Diesel experienoe.
Excellent pay aini steady nork. 

Eicellenl fringe benefits. 
South Kast Area.

CALL

Tel. - RE 1-9213
FROM 9 TO 5 MONDAY 

THRU SATURDAY

REAL ESTATE
6 kamb. mūr. “Bullt-ins”. kokli

nes plyteles, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pke. $21,600.

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

0 kamb. medinukas. 2 vonios. 
CJražlal remodeliuotas. Nauja šiluma 
gazu. 2 autom, garažas. Netoli mū
sų Įstaigos. $12,400.

4 miegamųjų apynaujis mūr. šilu
ma gazu Centrallnls vėsinimas. 
Alium, langai. Įrengtas rūsys, 2 au
tom. garažas Netoli parko. $27.600.

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

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

14 butų mūr. Visi išnuomuotl. 
Neaukštos nuomos. Pajamų virš 
$12.000 per metus. Marąuette pke. 
$83,000. !

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

2 po kamb Ir S kamb. angliš
kam rūsy. Bevek niaująs. 2 auto ga
ražas. 2 atskiri šildymai gazu. Gra
žiame Marąuette pke. $52.000.

7 kamb. mūr bungaloyv. Gražiai Iš. 
taisytas šiluma gazu. 2 auto mūr 
garažas Gage pke. $21.000.

5 kamb. mūr. rezidencija. 1H vo
nios šiluma gazu. Garažas Platus 
sklypas Marąuette pke. $16,600.

NERIS REAL
6924 South Western Avenue Tel. 471-0321

Mūr. 2x5. Gage p. Garažas. Gazo
šild. $24,800.

Med. 6 kamb. 2 vonios, rūsys, ga
ražas. 72—Western. $14,500.

Med. 2x4. Rūsys. Priedo tuščias 
sklypas. M. p. $22,900.

Med. 5 kanib. 37% p. sklypas. 71 
j ir Western. Tik. $8,000.

Med. 2x5. Br. p. 8 mieg. klekvle- 
najn. $16,500.

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

Med. 1% a. 8 kamb. Rūsys. 71 -— 
Campbell. $14,000.

Med. 1% a. 2 butai. M. ip. Rūsys. 
Gazo šild. Garažas. $16.500.

KAIRYS REAL ESTATE
2943 VVest 59 Str.. Tel. BE 6-5151 arba KE 6-5161

-&0000000<XK>00<XXKXXX><><>00<X>(>0<>0<>(>00<XXX)0<|000()OC

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of M L.S.
ALEX ŠATAS — REALTOR

Main offlce 5727 VV. Cermak, Cicero, I1L, Tel. OL 6-2238 
Tarime šimtus namą Clceroje, Bertvyne, Rlveraide, La Grange Parke 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašom niaukti i mūsą įstaigą 
tr išsirinkti iš katalogo.
■■a0000G00O0<M>0OAonz,0<>C><>00<>0<>0<XX><X>00<X>0000<><K><«>tW\O0<>

HELP VVANTED — VYRAI

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

METAL STAMPING DIVISION

MONARCH RUBBER COMPANY
HARTVILLE. OHIO 0632 AC 216-877-9311

“An Eąual Opportunity Employer”

r

Sav. parduoda 2-jų butų po 6 kb. 
mūr. arti 64 ir Artesian. Dideli 
kamb. Plytelių virtuvė ir vonia.
Gazu karštu vand. apšild., 2 maš.
garažas. Alumin. langai, galdyt., __ ___
pečiai ir kt. priedai. $32,000 ar pa- apply warehousė entkancf 

- ' ...... ..... ........................ P.M.siūlymas. PR 6-2723.
Tvarkingas, teisingas r greitas 

patarnavimas visais Reni Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas, 
daromi ir liudijami vertimai, tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tas ir atliekami kitokį 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av.. CL 4-7450

Between 2:00 P.M. And 4:30
TASH, INC.

3417 No, Halsted Street

SVVITCHBOARD OPERATOR
Aptitude for figures. 5 day week. 
Company benefits. Pleasant work- 
ing connditions.

AMERICAN ELEC. SUPPLY 
5010 W. Irving Park, Chicago 
Call Ed Schwartz — AU 6-1800

CUTLER - HAMMER, INC.
. 1

Manufacturer of electrical Controls has immediate openings for

— ELECTRICAL WIRE MEN 
— ASSEMBLERS

(Experience helpful, būt not necessary).
First shift only, good starting wages. Improved medical plan, 
pension plan, 40 bour work week, paid vacations and holidaya.

Apply or call Mr. John Indą:

439 - 1910
2875 TOHHY AVK. ELK HROVE VILLAtlE, IM..

An Eąual Opportunity Employer

7t Ir Talman. Mūr. 4 kamb. Ir 2 
patalpos ofisams arba bizniams. Tik 
$16,600.

Prie 60 ir Campbell. Med. 1 % a. 2 
butai. 6 Ir 4 Kamb. $16,900.

Prie 71 Ir Mapšmvood. Med. 2 bu
tai — 6 Ir 4 kamb. Platus sklypas. 
$21.600.

Medinis 2 butai, 6 ir 4 kamb., pl- 
?Ug. $12.900.

FOOD PACKERS
PERMANENT

Full or Part Time. Age no Barrier. 
Light packaging,, no experience 
necessary — will train. Uniforma 
furnished. Plant relocation to 
Rosemont area shortly, būt pres- 
ently located in Stickney, Iii.
Call for Information or interview

749-4495VAINA REALTY
2517 W. 71»1 Street — RE 7-9515 CELESTE ITALIAN FOODS, INC.

6603 Pershing Rd. Stickney, III.
VVOMEN

GENERAL ASSEMBLY
FOR LIGHT MANUFACTURING. 

ŠIT DOWN VVORK. 
APPLY IN PERSON. 

BETVVEEN
8:30 A.M. AND 4:00 P.M.

P0WER PAK, INC.
5707 NORTHVVEST HVVY.

HELP VVANTED — MOTERYS^

COOK — EXPERIENCED
Full charge of convent kitehen.
Days off are, flexible. Excell. 
working cond’s & pleasant sur- 
roundings. Apply to —
Sister Colette — St. Scholastica 
Convent, 7430 S. Kidge Blvu.

~VYRAI IR^MOTERYS

ACCOUNTS RECEIVABLE 
BOOKKEEPER

To operate Sundstrand machine 
5 day wk. Good salary.

Call
Phone — TA 9-6550

DEPARTMENT MANAGERS
Olerieal — Stock Work — Casliicrs i 6343 Gross Point
-—in Discount store. Exper. helpful 
būt not necess. Periu, position. Full 
co benefits with leading diseount 
chaln in country. Apply in person.

Z A Y R E
727 W. Golf Rd., Dės Plaines, 111.

PHONE! — 437-3710

M 0 T H E R S
FOR PART TIME VVORK

Desiring to earn extra money 
while their children attend school 
during the day, to do general Of
fice work. Typing helpful. Hours 
arranged to your convenience.

NORTHWEST 
FASTENER C0.

NILES
Mr. P. Ix)s — 647-0177

Remkite tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

I Platinkite “Draugę”.

HELP VVANTED — MOTERYS

W I C O
NEVV DIVISION

OF MAJESTIC DISTRIBUTORS NEEDS

— TYPISTS — STĖNOS
— FILE CLERKS

— CUSTOMER CORRESPONDENTS
FULL TIME PERMANENT POSITIONS 

ARE AVAILABLE NOVV. APPLY:

MAJESTIC DISTRIBUTORS
8250 Skokie Blvd. Skokie, Illinois

■j

WAREHOUSEMEN
No experience necessary. tVe will train. Join a Progressive 
company with opportunities for growth.

NORTHWEST FASTENER CO.
6343 Gross Point, Niles, Illinois Tel. 647-0177

CHALLENGING OPPORTUNITY!
MAINTENANCE FORKMAN PLAHTICf4

We are lookihg for a sood assistant foreman or the No. 2 man wbo lo 
ąualified to movė into the No. 1 spot in our mainlenanoe dept Thls man 
should have bac-kg-round in the maintenance of machinery and elcctro- 
mechanioal eąuipment. Prior experience in the maintenance of lnjeetlon 
molding-, dle casting, or moldiių? eąuipment would be very helpful.

This position offers an ejccellęnt opportunity for personai ąroivth 
vvlth a new Krovvirų; company.

Send resunie in confidence. — Gali or visit

J. E. INDUSTRIAL, MOLDING
815—465-2.1 yGRANT PARK, Illinois 60940

*
*

VVHY TRAVEL? VVORK CLOSE TO HOME!

Full time only. Permanent Day shift 8 A. M. to 4:30 P.M. 
Afternoon shift 4:30 P.M. to 1 A M.

PRESS BRAKE OPERATORS * PAINT SPRAYERS 
SPOTWELDERS * GRINDERS

APPLY PERSONNEL DEPARTMENT
READY METAL MFG. COMPANY

4320 S. KNOX AVENUE TEL. RE 5-5151
(3 Block Kast of Cicero Avc.)

Challenging Career in New Agency with Opportunity 
to Develop Program

SUPERVISORS AND DEPARTMENT HEAD
Reąuired by Children’s Aid Society of the 

Dlstrk-t of Thtmder Bay
The Canadian Lakehead is an interesting area with opportlirtlty 
for outdoor recreation summer and winter; a grovving University, 
excellent schools and churches.

BASIC SALARY — $9,000 for Supervisor 
and $9500 for Department llead 

Salary recognition given for experlence.
Applicant mušt have M.S.VV. and experience in 

CHILD and FAMILY VVELFARE field.
VVrite or Call: MR. J. H. DAVVSON, Local Director 

Phone: (807) 344-9124

P. O. Box 27 PORT ARTHUR, Onlario. Canada

Pasinaudokite Draugo „dassified“ skyriumi.



P. AMERIKOS GYDYTOJŲ 

SUVAŽIAVIMAS
K. KLASTAUSKAS, 

mūsų koresponde u tas P. Amerikoj

paprastos klasės gyventojus, a- 
pie šią ligą plačiau informuos, 
galima bus išvengti tos ligos 
plitimo. Patariama, kad Pietų 
Amerikos kraštai įsteigtų kiek 
galima daugiau specialių kance- 
rologinių punktų. Gydytojų ži
niomis, mirtingumas vėžio li
ga kas metai didėja.

Rugpiūčio 2 d. Kolumbijoje, 
Bogotos mieste, įvyko Pietų A- 
merikos 7 kraštų gydytojų su
važiavimas, kurio programoje 
svarbiausią vietą užėmė gimi
mų kontrolės klausimas. Čia 
šis klausimas buvo svarstomas 
iš mokslinės, socialinės pusės, 
atižvelgiant į kiekvieno krašto 
padėtį. Suvažiavimo atidaryme 
dalyvavo ir Kolumbijos prezi
dentas Lleras Restrepo, kuris 
prašė suvažiavimą, kad gydyto
jai pasisakytų dėl legalizavimo 
abortų ir studijuotų medicini
nius būdus ir jų vartojimą, kad 
sulaikytų gimimų skaičių.

Suvažiavime minėtu klausimu 
padarė pareiškimus Kolumbijos, 
Meksikos, Brazilijos, Argenti
nos, Venecuelos, Peru ir Čilės 
atstovai.

Tame posėdyje, be prezidento 
Lleras, dalyvavo Kolumbijos 
sveikatos ministeris, Higienos 
departamento sekretorius, Pie
tų Amerikos kraštų diplomati
niai atstovai, įvairių medicinos 
Šakų gydytojai ir tarptautiniai 
stebėtojai.

Pradžioje kalbą pasakė dr. 
Gonzalo Esguerra, gydytojų 
draugijos sekretorius. Po to 
buvo pateikta suvažiavimo pro
grama, kuri susidėjo iš dviejų 
punktų: 1) gyventojų prieaug
lio problema ir 2) Pietų Ameri
koje nepaprastas vėžio ligos iš
siplėtimas.

Greitas gyventojų augimas
Suvažiavimo pirmininkas pa

reiškė, kad pagal dabartinius 
stebėjimus gyventojų skaičius 
Pietų Amerikoje laike ateinan
čių 25 metų padvigubės, o prieš 
baigiantis šiam amžiui, gali net 
patrigubėti. Čia paaiškėjo, kad 
gimimų skaičius nepaprastai pa
didėjo tų moterų tarpe, kurios 
išteka turėdamos 15 metų am
žiaus. Tokios šeimos susilaukia 
10, 12 ir daugiau vaikų. Tuo 
tarpu mirimų skaičius yra žy
miai sumažėjęs, nes P. Ameri
koje sveikatos centrai ir gydy
mo įstaigos yra nepaprastai pa
didėjusios.

i moję keliasi į miestus ir sudaro 
, didelę problemą krašto ekono- 
| miniam pakilimui.
’ Pietų Amerikos kraštų vyriau 
fsybės skiria daug pinigų mo- 
i kykloms, tačiau pergreitas gy
ventojų prieauglis trukdo nor- 

' maliu būdu švietimą pakelti ir 
I šiandien yra daugiau beraščių, 
ka:p kad ankstyvesniais laikais.

Gydytojų suvažiavimas nuta
rė, kad jei laike ateinančių 23 
metų gyventojų skaičius padvi
gubės, tai kraštų ekonominė pa 
žanga nespės augti tiek, kad 
pajėgtų suteikti gyventojams 
pakenčiamą ekonominį gyveni
mą. Taip pat naujas prieauglis 
negalės tinkamai pasiruošti 
krašto ekonominei pažangai. 
Todėl suvažiavimas nutarė re
komenduoti Pietų Amerikos 
kraštų vyriausybėms, kad su 
tų kraštų medicinos įstaigomis 
būtų imamasi priemonių sulai
kyti gyventojų prieauglį.

Vėžio liga

Pietų Amerikos gydytojų su
važiavimo antru klausimu buvo 
iškelta padidėjusios vėžio ligos 
problema. Ypač susirgimai plau
čių vėžiu yra tiesiog aliarmuo
janti. Gydytojai nutarė, kad 
prieš šią ligą kovojant turi di
delį dėmesį kreipti Pietų Ame
rikos vyriausybės ir tai kovai 
skirti kiek galima didesnę pi
niginę paramą. Pirmiausia, svei 
katos centrai turėtų gyventojus 
kiek galima anksčiau patikrin
ti, kad būtų susekta vėžio pra
džia ir laiku būtų galima vėžio 
ligą sulaikyti. Gydytojai mano, 
kad jei valdžios įstaigos, ypač

Kiek žinoma, plaučių vėžys 
atsiranda, daugiausia, pas rū
korius. Kaip Kolumbijoje, taip 
ir visoje Pietų Amerikoje, yra 
išplitusi nepaprasta rūkymo ma
da ir tai ne tik pas vyrus ir 
moteris, bet ir vaikų tarpe. 
Čia net 6-7 metų vaikai pra
deda rūkyti, o jau 10 metų yra 

“tikri rūkoriai. Taip pat gal ir 
alkoholis gali prisidėti prie ve
ido ligos plitimo. Čia geria be
veik visi. Tėvai pradeda net 5 
metų vaiką mokyti išgerti stik- 

| liuką degtinės. Aišku, tokie ma- 
i žamečiai pradedami išgerti, pra 
deda ir rūkyti; gi, kaip žinome, 
prasčiokų maitinimasis yra ne
paprastai blogas, tuo būdu or- 

j ganizmas pasidaro neatsparus 
f ligoms.

ĮVAIRIŲ TIKYBŲ DIALOGAS

Laisvė Bažnyčioje gimsta ve
dant dialogą su visais tikinčiai
siais — toji mintis įvairiais at
žvilgiais ryškinama suvažiavi
me, kuris vyksta Camaiduli vie
tovėje, Italijoje. Suvažiavime 
dalyvauja įvairių tikybų asme
nys. Pagrindinė tema: “Religi
nė laisvė ir ekumenizmas”. Su
važiavime yra kalbėję, be kitų, 
Frosinone vyslk. Marafini, Bib- 
likumo instituto prof. Lyonnet, 
teologas Rosminietis elemente 
Riva, universitetų profesoriai 
pasauliečiai Pietro Gismondi ir 
Mario Cattaneo, valdiečių tiky
bos prof. Jurgis Peyrot, žydų 
bendruomenės atstovas Piperno, 
rabinas prof. Schaumann.

SEARS
HERITAGE MEMORIALS 
ANTKAPIAI IR 

PAMINKLAI 
yra pilnai garantuoti 

Sears, Roebuck and Co.

Be to, P. Amerikoje gimimų 
skaičius yra padidėjęs tarp ū- 
kio darbininkų, kurie daugu-

KAINOS nuo $74.95; Į tą Kainą Įeina pristatymas ir 

padėjimas ant kapo. Kapinių mokesčiai atskirai, 

SUTAUPOTE • APTARNAVIMAS • PATENKINTI

6153 South Western Avė. Tel. HEmlock 4 ■ 480C
THOMAS J. REARN8. vedėja*.

A. -j- A.
DR. VINCUI PALIOKUI mirus, 

jo žmonai MARIJAI, dukterims DR. ALDONAI ir 

DR. VITAI su šeimomis ir svainiui DR. ADOMUI 

LASKAUSKUI ir jo sūnui KĘSTUČIUI su šeima 

reiškiame mūsų nuoširdžią užuojautą.

Jadzė ir Romas Gineičiai 

su dukromis

KAZIMIERAS PRUNCHuNAS

Maria Ganaris, 5 m., Houston, Tex„ 
gavo naują širdį, ir po operacijos 
gerai jaučiasi. .Apačioje matyti 
Cari Van Bates, kuriam irgi tie 
patys' daktarai padarė širdies per
kėlimo operaciją ir jis su daktaru 
jau kalbasi pora' tĮįųnų po opera
cijos.

P K A N S K C N A S
Gyveno #30 W. 33rd Street.
Mirt^ rugp. 23 d., 1008, 9:45 vai. vak., sulaukęs senatvės.
Glnve Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskrities, Vabalninku pa

rapijos, Naujiko kaimo.
Amerikoje išgyveno 03 m.

Pasiliko dideliaine nuliūdime žmona Teofilija (Kasparavičiūtė), 
2 dukterys: Anna Incura., žentas Paid, ir Adelle Zvvinak. žentas 
Tom. 4 suims: Casimer. marti Aline, Al. marti Edvvina, Paul, marti 
Giiuiy. ir John, 12 anūku, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Jurgio F. Rudmino koplyčioje, 331# S. 14- 
tuaniea Avė.

Laidotuvės įvyks antrad., rugp. 27 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio parapijos bažnyčių, kurioje įvyks' ge
dulingos pamaldos už velionies siela. Po pamaldų Ims' nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines. Prašome gėlių nesiųsti.

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

Nuliūdę: žmona, dukterys, sūnūs, marčios, žentai ir anūkai, 
laidotuvių direktorius Jurgis F. Kudiuiuas. Tel. VA 7-1138.

Kanados rajono skautai jubiliejinėje stovykloje. J. Gierštiko nuotr.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Hartford, Conn.

S.L.A. GEGUŽINE
Rugpiūčio 11 d. Lietuvių dar

že (Lighthouse Grove Park), 
East Hartforde, SLA 124 kp. 
surengė gegužinę - pikniką, su
jungdama ir apskrities atsto
vų suvažiavimą. Šiame gausia
me lietuvių subuvime dalyvavo 
per 200 žmonių.

Šią įdomią gegužinę ir atsto
vų suvažiavimą surengė SLA 
124 kp. valdyba. Daugiausia 
pasidarbavo Lionginas Kapec- 
kas, valdybos sekretorius. Ži
noma, prie rengimo prisidėjo

ir kiti valdybos nariai: pirm. 
Stasys Bujanauskas, vicepirm. 
^Zenonas Merkevičius, iždininkas 
Jonas Pakalnis ir iždo globėjas 
Vladas Šaulys.

Skanius lietuviškus valgius 
gamino ir svečius vaišino darbš
čiosios ir linksmosios šeiminin
kės: Ona Pakalnienė, Ona Žem- 
gulienė, Stefa Radziulienė, Ma
rija Baltulionienė, Katarina De 
gutienė ir Račinskienė.

Į šį pikniką - suvažiavimą, bu
vo atvykęs ir “Sandaros” at
stovas inž. Aleksandras Čap
likas. J. Bernotas

A. -J- A.
MORTAI LAUČIENEI

Lietuvoj mirus, jos sūnų Dr. Augustiną Lau- 
cj ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučiame.

Dr. Antanas čerškus 
ir šeima

A. -Į- A.
CH. DR. VIKTORUI JASAIČIUI 

mirus, žmoną E. JASAITIENĘ, dukrą JURGITA su 
šeima, sūnų EDVARDĄ su šeima, gimines ir arti
muosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Bronė Dikinienė
Dalia ir Petras Pundzevičiai

A. -J- A.
JOHN N. BURDULIS

Gyveno 2231 West 23rd Place, Chicago, Illinois.
Mirė rugpiūčio 24 d., 1968 m., 7:30 vai. ryto, sulaukęs 

56 metų amžiaus.
Gimęs Chicago, Illinois.
Paliko giliam nuliūdime: du brolius — Anthony ir brolie

nę Helen, ir Felix, keturias pusseseres — Margaret Gužaitis, 
Florence Miške, Julia Springer ir Pearl Rimdžius, šešius pus
brolius — George Krukones, Joseph Skinkis, Anthony Skinkis, 
Lee Kelly, John ir Peter Burdulis'.

Kūnas bus pašarvotas pirmadienį, rugpiūčio 26 d., 6 vai. 
vakaro Lackawicz ir Sūnų koplyčioje, 2314 West 23rd Place.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugpiūčio 28 dieną, 9 vai. 
ryto į Aušros Vartų parap. bažnyčią ir iš jos — į Šv. Kazi
miero kapines.

Nuouširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Broliai, pusseserės, pusbroliai ir kiti giminės.

Laidotuvių direktoriai Lackawicz ir Sūnūs, tel. VI 7-6672.

STASYS ŠIAUČIŪNAS
Buv. Lietuvių Bendruomenės Chicagos Apygardos pirmininkas.

Gyveno 2511 W. 69th Street.
Mirė rugp. 24 d., 1968, 5 vai. ryto, sulaukęs 57 m. am

žiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Joniškio, Šiaulių apskr.
Amerikoje išgyveno 19 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Jonas, jo žmona Adelė 

ir jų duktė Adelė, ,2 pusbroliai: dr. A. Mačiūnas ir dr. V. 
Maciūnas, pusseserė Aldona Motuzienė ir kiti giminės.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marųuette koplyčioje, 2533 W. 
71st St. Laidotuvės įvyks antrad., rugp. 27 d. iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos? 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Brolis, brolienė ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. GR 6-2345
___ & ■ * ‘ . vafl _______ ’____ *____ ’ ____
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' KNYGOS JŪSŲ BIBLIOTEKAI
Jurgis Savickis: ŽEME DEGA, rašytojo ir diplomato atsiminimai iš 

1939 -1945 m. kruviniausio ir tragiškiausio mūsų tėvynės ir 
Europos istorijos. Apie 870 psl. dviejuose tomuose............$4.50

Jonas Aistis: APIE LAIKĄ IR ŽMONES, literatūriniai atsimini
mai apie laisvėj kylantį Kauną ir jo kultūrinį kilimą........$2.50
Illinois State gyventojai prie kainos turi pridėti 5% taksu. 
Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, Chicago, Illinois 60629

.......................-.......................... -.........—.............................

MAŽEIKA &EVANS
FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 'Sgjn|

MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
2533 West 7!st Street Tel. GR 6
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-1

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4605 - 07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2
4330 - 34 South California Avenue

Telefonai: LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų.
2443 West 63rd St., Chicago, III.

Telef. PRospect 8-0833 — PRospect 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO. 

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams .danų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nno kapinių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SŪNUS
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpublie 7-1213 
Tel. VIrginia 7-8672

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

3307 S. LITUANICA AVĖ, Tel. YArds 7-3401

3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S, MICHIGAN AVĖ,__________ Tel. OOimmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ Tel. YArds 7-1138 -1189

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th Ave„ CICERO, ILL._______Tel. OLympic 2-1003

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAWN, ILL.
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X A. a. Stasys Šiaučiūnas, 
buvęs LB Chicagos apy g. pirm., 
mirė rugpiūčio 24 d., sulaukęs 
57 m. amžiaus. Laidojamas šį 
antradienį, rugpiūčio ’7 d.

X Autobusas į “Draugo” ge
gužinę. Elzbieta Samienė tvar
kys keleivius vykstančius auto
busu į “Draugo” pikniką, kuris 
įvyks rugsėjo 1, Bučo sodyboje.

Autobusas paims keleivius 
nuo Šv. Jurgio bažnyčios, 33 St. 
ir Lituanica Avė. 11 vai.; nuo 
Nekalto Marijos Prasidėjimo 
bažnyčios, 44 St. ir Fairfield, 
11:15; nuo Marijos Gimimo baž 
nyčios, 68 St. ir Washtenaw 
apie 11:30.

Norintieji apsirūpinti kelio
nės bilietu iš anksto, ar gauti 
kokių nors informacijų prašome 
kreiptis į p. E. Samienę, 3442 
So. Union St., telef.: VI7-5073.

X Australijos LB krašto val
dybos pirm. Simas Narušis rug
piūčio 23 d. buvo pakviestas su
sipažinimui JAV LB c. v. pirm. 
inž. Br. Nainio. Pietuose dar 
dalyvavo gen. K. Musteikis ir
c. v. nariai St. Džiugas ir A. 
Šantaras.

X Antanas Krausas, Austra
lijos lietuvių bendruomenės vei
kėjas ir atstovas į PLB seimą, 
vyr. skautininkas, Vydūno raš
tų redaktorius ir spaudos dar
buotojas, drauge su Australi
jos lietuvių grupe atvyko į 
JAV-bes. Rugp. 21 d. pasiekė 
Chicagą, o pereitą penktadienį, 
lydimas čikagiškės sesers duk
ters ponios Reginos Garbenie- 
nės, aplankė “Draugo” redakci
ją, kuriai atvežė Australijos lie
tuvių spaudos sveikinimus bei 
linkėjimus. Iš Chicagos A. 
Krausas vyksta į Bostoną, kur 
drauge su LĖ leidėju aptars 
Vydūno raštų leidimo reikalus. 
Dalyvaus PLB seime, skaitys 
paskaitas apie Vydūną New 
Yorke, Detroite, Clevelande ir 
kitose vietose. Vėliau grįš į Chi
cagą ir IX. 13, kaip pagrindinis 
kalbėtojas, dalyvaus Vydūno 
minėjime. Rugsėjo 1 grįžta į 
Australiją.

X Lietuvių tautos genocido 
parodą, kurioje bus išstatyti 
dokumentai paryškinti nuotrau
komis, rengia Amerikos Lietu
vių taryba, vadovaujama Euge
nijaus Bartkaus, kuris, jau išei
vijoje subrendęs veikėjas, Alte 
atstovauja Lietuvių Tautinę są
jungą.

x Jonas Milišauskas, veiklus 
Kenoshos, Wisc., lietuvis, ne 
kartą yra vietos amerikiečių 
spaudoje parašęs laiškų, iške
liančių Lietuvos reikalą ir at
skleidžiančių komuinistų įklastas.

Neseniai “Kenosha News” 
dienoraštis vėl išspausdino J. 
Milišausko laišką, kuriame įrodo, 
kad naciai su komunistais yra 
lygūs. Ilgame laiške iškelia, 
kad komunistai siekia tautų ir 
asmens pavergimo. Milijonų nu- 
žudytojų kraujas kviečia kovo
ti prieš komunizmą.

X Kelionė į PLB seimą New 
Yorke ir atgal, Čikagos Apy
gardos valdybos nuomojamu 
autobusu, (oras vėsinamas) tik 
33 dol. Norintieji daugiau infor
macijų skubiai susisiekia su
K. Avižienių. Tel. 434-3190 nuo 
5 iki 11 vai. vakaro. (pr.)

X “Draugo” gegužinėj - pik
nike, kuris įvyks rugsėjo 1 d., 
Bučo sodyboje, visi dalyviai bus 
pilnai aprūpinti ne tik įvairiu ir 
skaniu valgiu, bet ir įvairiais 
gėrimais. Kad nebūtų susigrūdi
mo prie vieno baro, šiais metais 
salėje veiks įvairių gėrimų bu
fetas, kur prie stalų bus galima 
maloniai praleisti laiką su drau
gais ir pažįstamais.. Kostas 
Repšys, prityręs tvarkytojas, 
labai rūpestingai ruošiasi, kad 
dalyviai būtų greit ir maloniai 
aptarnauti.

X Cicero Šv. Antano parapi
jos mokykloj mokslo metai pra
sidės rugsėjo 4 d., trečiadienį.

X Simanas Žirnius, seniau 
gyvenęs Kaune, dabar New 
Castel vietovėje Australijoje, 
aktyviai besireiškiąs lietuvių 
veikloje, su grupe lietuvių atvy
ko pasisvečiuoti į Ameriką ir 
apsistojo pas savo gimines Leo
nus, 18331 So. John Str. Chica
go, IU. 60647., telef. SY 8-6841.

X Mokėdami “Draugo” pre
numeratą už kalendorių, kalėdi
nes korteles ir tšiaip aukų po 2 
dol. pridėjo J. Plečkaitis, C. 
Petraitis, M. Kuraitis, J. Stapu- 
lionis, J. Dukša, V. Arnastaus- 
kaitė. Dienraščio leidėjai dėko
ja už paramą.

X Didžiosios amerikiečių par
tijos stebi lietuvius. Parodyki
me, kad esame organizuoti ir 
skaitlingi. Gausiai dalyvaukime 
White Sox parke, Tarptautinėje 
dienoje V. Adamkui paremti. 
Šventė įvyks rugpiūčio 30 d. 
(penlktad.) 8 v. v. Bilietai gau
dami Margutyje, 2422 W. 67 St. 
(telef. GR 6-2242). Bilietai prie 
įėjimo — ne mūsų naudai.

(pr.)
x Tarptautinė diena V. Adam

kui. Rugpiūčio 30 d. 8 vai. vak. 
White Sox parke (35 St. prie 
Dan Ryan greitkelio) Europinį 
futbolą žais Chicagos profe- 
sion. komanda Mustangs su vie
na iš stipriausių komandų — 
San Diego. Į rungtynes pažadė
jo atvykti aukšti svečiai, etni
nės grupės išpildys savas pro
gramas, bus vėliavų paradas 
ir kt. Mustangs vadovybė suti
ko šią dieną skirti mūsų kandid. 
V. Adamkui. Lietuviai prašomi 
gausiai dalyvauti, pademons
truojant kitataučiams mūsų 
vieningumą ir stiprumą. Bilietai 

1 gaunami Lituanikos kl. patal
pose, 2622 W. 69 St. (sk.)

Chicagoj ir apylinkėse

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA
Rugpiūčio 10 d. Chicagoje, 

Šv. Kryžiaus bažnyčioje, kun. 
A. Stašys sujungė moterystės 
ryšiais dar vieną lietuvišką šei
mą: Eugenijų Čelkį ir Rūtą
Bužinskaitę. Abu Chicagiečiai. 
Jaunoji Rūta ir jos mamytė, 
abi dainuoja “Dainavos” ansam 
bly. Tad ir bažnyčioje ir vakare 
vestuvinėse vaišėse, skambėjo 
dainaviečių balsai.

Gražus būrys giminių, bei 
prietelių dalyvavo mišiose, bei 
vestuvinėse apeigose.

Mišių metu, vargonais prita
riant muz. P. Armonui, giedojo 
solistė Janina Armonienė ir Dai
navos ansamblis. Solistė giedo
jo Gaubo — “Sveika Marija”, 
Cesar Franok — “Panis Ange- 
licus”.

Solistei J. Armonienei giedant
Battmann’o _  “Avė Maria”,
tartum, sustiprinti savo priesai
ką ir prašyti Aukščiausiojo iš
tvermės ir laimės naujame gy
venimo kelyje, jaunoji padėjo 
gėlių puokštę prie Marijos alto
riaus.

Vestuvinės vaišės įvyko Vy
čių salėje. Jaunieji, pagal visus 
lietuviškus papročius ,tėvų bu
vo sutikti su duona ir druska.
J. Petkūno pakviestas kun. A. 
Stašys malda pradėjo vestuvi
nes vaišes. Už stalų matėsi jau
nųjų giminės.

Jaunosios teta su šeima, po-

nai Juškevičiai iš Bostono, jau
nojo tėvelis iš Floridos, sesuo 
su šeima iš St. Louis. Jaunasis 
pasigedo savo močiutės, kuri 
neatvyko iš Floridos. O kiek 
draugų , pažįstamų. Didžiausias 
būrys Eugenijaus buvusių ir esą 
mų bendradarbių, didžiulis, kaip 
vienos šeimos, dainaviečių sta
las.

Dainos, gera nuotaika, linkė
jimai jauniesiems. Iškilmingai 
jaunąjai buvo nuimtas gražu
sis ' nuometas, užsegta priejuos

Lietuvių bendrinėje stovykloje Dainavoje, kuri vyko rugpiūčio pra
džioje ir kurią ruošė Lietuvių Fronto bičiulių centro valdyba, klauso
masi paskaitos. Nuotraukoje matyti (iš k. į d.): LFB c.v. pirm. J. 
Mikonis', J. Vasaris, dr. V. Majauskas, inž. Vyt. Galvydis, dr. J. Radzi- 
vanas, prof. J. Brazaitis, JAV LB c.v. pirm. inž. Br. Nainys, stovyk
los. kapelionas tėvų jėzuitų provinciolas kun. G. Kijauskas, SJ, p. Nai
nienė, PLB pirm. J. Bachunas. Nuotr. K. A.

CHICAGOS ŽINIOS
TAUTINĖ GVARDIJA BUDI UŽĖMĖ 16,000 KAMBARIŲ

Illinois tautinės gvardijos 
5,649 kariai šeštadienį jau at
vyko Chicagon ir čia budės pa- 
ruoštyje ištisą savaitę demokra
tų konvencijos metu.

KARDINOLO PENSUOS 
PLANAS

Kardinolas Cody paskelbė, 
kad 7,000 arkivyskupijos pa
saulinių darbininkų sudarytas 
pensijos planas, kuris retroak- 
tyviai galioja nuo 1967 m. sau
sio 1 d. Prie šio plano darbinin
kams nereikės pridėti iš savo 
kišenės. Išlaidas padengs para
pijos, arkivyskupijos įstaigos 
ir institucijos kuriose darbinin
kai dirba. Apie 5,000 dirba ka- 
tailik. mokyklose.

KODĖL RUSAI UŽĖMĖ 
ČEKOSLOVAKIJĄ

t

Šiomis dienomis grįžęs iš 
[Maskvos ir če.toslovakijos Roo- 
sevelto universiteto patikėtinis 
Frank iMcAllister pareiškė, kad, 
jo manymu, i-usai užėmė Če
koslovakiją, norėdami užstoti 
kelią čekų laisvėjimo progra
mai, kad ši nesklistų į kitus už 
geležinės uždangos kraštus, kad 
pagaliau nepasiektų pačią So
vietų sąjungą. McAllister įsiti
kinęs, kad patys Rusijos gyven
tojai reaguos ir protestuos 
prieš padarytą kompartijos 
žygį.
UGNIAGESIAI AERODROME

Ugniagesiai, paskirti prie Mid 
way aerodromo, ten pat rugp. 
28 d. 7 v. v. demonstruos naujus 
aparatus. Publika kviečiama. Į- 
ėjimas nemokamas.

Chicagos konvencijų biuro pa
reigūnas pranešė, kad demokra
tų konvencijos lankytojams į- 
vairiuose viešbučiuose užsakyta 
16,000 kambarių.

PIRMOJI KAPITULA 
AMERIKOJE

Grupė Chicagos provincijos 
tėvų augustinijonų rugp. 28 d. 
dalyvaus to ordino prasidedan
čioje generalinėje kapituloje 
Villanova, Pa. Tai pirmas kar
tas augustinijonų ilgoje istori
joje, kad generalinė kapitula 
laikoma už Europos ribų. 

NAUJAS DANGORAIŽIS
Standard Oil kompanija ža

da pastatyti naują dangoraižį 
miesto centre į rytus nuo Pru
dential pastato prie Randolph 
st. Dangoraižis, kainuosiąs 100 
mil. dolerių, bus baigtas 1972 m. 
PADEGĖ VALČIŲ SANDĖLĮ

Vandalai padegė valčių san
dėlį Marųuette Parke. Nuostolių 
padaryta apie $25,000.

STATYBOS DRAUGŲ 
SĄJŪDIS

“Statybos Draugų sąjūdžio”, 
prieš 16 metų įkurto Belgijoje, 
narių skaičius jau pašoko iki 
75 tūkstančių, iš paskutinės to 
sąjūdžio darbų apyskaitos su
žinome, jog tie pasišventę sta
tybininkai priklauso 44 tau
toms ir šiuo metu darbuojasi 
keturių žemynų 33-ose valsty
bėse. Pagalbos reikalingiems 
žmonėms, ypač atsilikusiuose 
kraštuose, jie stato gyvenamus 
namus, prieglaudas ir kita vi
sai be jokio atlyginimo.

Rūta (Bužinskaitė) ir Eugenijus Čelkiai.
J. Kažemėko nuotr.

tėlė, ir, tartum, pasakyta:
“Dabar esi žmona, mo 

šeimininkė. Esi šeimos šin 
suprasti, užjausti, paguosti 

Jaunajam pajaunys V. ( 
vainis uždegdamas “vyrišk 
simbolį”" — pyplkę, palir 
traukti visus gyvenimo su
mus vienodai ir kantriai. 

Rūta busimoji pedagogė,
genijus dirbo inžinerijos s 
Povestuvinėn kelionėn iš 
Wisconsin. Daug džiaugsmo 
jai šeimai. V-i

IŠ ARTI IR TOLI
DIDŽ. BRITANIJOJ

— LONDONAS. Rugpiūčio 
17 d. ankstyvą rytą lietuviai 
skautai grįždami iš V-sios tau
tinės stovyklos pasiekė Londo
ną Pirmasis sustojimas buvo 
Lietuvių namuose. Čia juos pa
sitiko tautiečių būrelis ir Lon
done gyvenančių skautų tėvai. 
O Lietuvių namų šeimininkai 
pavaišino karšta arbatėle ir su
muštiniais. Paaiškėjo, kad1 
skautams stovyklauti labai tru 
kdė dažnas ir smarkus lietus. 
Keletą dienų pastovyklavę kal
nų papėdėje, turėjo persikelti į 
Vasario 16 gimnazijos rajoną. 
Bet ir tenai stovyklą užsėmė 
vanduo ,tai teko persikelti į 
gimnazijos rūmus. Skautams 
talkininkavo lietuviškų kuopų 
kariai. Aplankė žymesnes Vo
kietijos vietoves, Prancūziją ir 
Luksemburgą. Po trumpo poil
sio Lietuvių Namuose, skautai 
išvyko į savo namučius.

_  Lietuvių parapijos komi
tetas, rugpiūčio 18 d. suruošė 
ekskursiją į pajūrį. Po ilgai už
sitęsusio ir bauginančio lietaus, 
diena pasitaikė graži. Tai ir iš- 
vykusieji galėjo smagiai atsi
gaivinti Clecton-on-Sea kuror
te.

— Kun. J. Vilutis, keletą 
mėnesių pagyvenęs Londone 

[grįžo į Ameriką, kur gaus nau
ją paskyrimą.

— Prel. J. V. Bulaitis jau bai 
!gė atostogas, kurias praleido 
pas savo tėvelius ir kitus gimi
nes. Atostogaujantį prelatą ap
lankė P. Korėjos vyskupas ir 
keletas seselių vienuolių. Dabar 
prel. Bulaitis toms pačioms pa
reigoms yra perkeltas į Čilę ir 
darbuosis Apaštalų Sosto pa
siuntinybėje, Santiago mieste. 
P. Korėjos vyriausybė prel. Bu
laitį apdovanojo žymiu auksiniu 
ordinu ir kitokiomis dovanomis.

— “Šaltinio” Nr. 4 jau pra
dėjo lankyti savo skaitytojus. 
Jame rašo: B. Zumeris - Vytis 
ir Rūpintojėlis; N. Mazalaitė- 
Sielvartas; kun. K. A. Matulai
tis — Gedimino laiškai; S. Rū- 
kienė— Sibiras; kun. K. Pata-
lavičius _  Veikimas Ispanijoje;
S. Tijūnaitis — Gyvenimo keliu; 
V. Kaziūnas — Marksas ir re
ligija; V. Ignaičio tęsinys — 
Lietuva karo istorijos pusla
piuose ir kiti įdomūs straips
niai, eilėraščiai ir smulki kro
nika.

— Škotijoje mirė šie lietu
viai: Juozas Papiliauskas 75 
m., Marija Vaičiulienė 78 m., 
Juozas Dabulevičius 64 m., Ma
rija Klokytė 55 m., Izidorius 
Stasiūnas 84 m., Rozalija Kli- 
mienė 80 m. ir Veronika Kriš- 
čiūnienė 76 m. (V. Vyt.)

ARGENTINOJ
— “Lietuviai Argentinoje”. 

Prieš penketą metų Rosario, S. 
Fe .pasirodė pirmoji laida “Lie
tuviai Argentinoje”. Leidinį pa
ruošė ir išleido J. Brizgys ir J. 
Papečkys. Iš anksto turinį ne
buvo galima tiksliai numatyti. 
Kreiptasi per spaudą prašant 
medžiagos leidiniui. Vieni grei
tai atsiliepė, kiti vėliau. Pradė
jus spausdinti pirmuosius lan
kus,ateidavo dar nauji straips
niai ir fotografijos. Tekdavo 
keisti ir perplanuoti puslapius. 
Tas sunkino ir vilkino darbą. 
Pagaliau knyga išvyko šviesą ir 
“Lietuviai Argentinoje” pasiėkė 
lietuvių kolonijas šioje valsty
bėje ir kituose pasaulio kraš
tuose.

Šiais sukaktuviniais metais lei 
dėjai ryžosi tęsti ir tobulinti 
pradėtąjį darbą — išleisti an
trąją laidą “Lietuviai Argenti
noje”. Paskelbus spaudoje atsi
šaukimus, pradėjo plaukti me
džiaga. Net iš kitų kraštų atė
jo straipsniai patalpinimui į šį 
leidinį.

Ši antroji laida, spausdina
ma Lietuvos Laisvės Kovos me
tais, bus ypatingai vertinga ir 
pilnai atvaizduojanti lietuvių 
gyvenimą ir veiklą šioje šalyje 
ankstybesniais metais, įvykę ke
turi PAL kongresai ir sukaktu

vinių metų minėjimas. Ko pla
čiau norime atvaizduoti jauni
mo įnašą į mūsų visuomenės 
gyvenimą ir vaikų ansamblių 
veikimą. Kiekvienas Argentinos 
lietuvis turi patekti į šį leidinį! 
(Jonas Papečkys, Maipu 3673, 
Rosario - Argentina).

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Solistai Eduardas Kania

va ir Halina Znaidzilauskaitė 
(pianistė) koncertavo Odesos 
operoje, iš kur nuvyko į Jaltą, 
kur linksmins poilsiaujančius 
rusų aristokratus. Į jų repertu
arą esą įterpta ir viena kita lie
tuviška melodija.

— Leipcigo mugėje, R. Vokie
tijoje, greta sovietinių dirbi
nių, yra nemaža išstatyta ir lie
tuviškų gaminių. Platus esąs 
liet. tekstilės skyrius. Visoms 
sovietijos madoms atstovauja 
Vilniaus Modelių namų ansamb
liai.

— Grūdai Rusijai jau baigia
mi išplėšti iš Lietuvos Ikolohozi- 
ninkų. Grūdų išplėšimo darbams 
vadovauja rusas I. Gavriuški- 
nas. Grūdų išlupimo planas esąs 
jau su kaupu įvykdytas..

(

V-oje tautinėje stovykloje “Suvalkijos” rajone skautės specialiai pa
ruoštame montaže šitaip pavaizdavo Lietuvos senovę.

Nuotr. J. Gierštiko

J
Kam reikia sudaužytą auto ištiesinti ar nuda

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

Kam reikia pataisyti automatinę transmisiją, 
kalbėkite su ALGIMANTU STANEVIČIUM.

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

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

Mes mokame
ant visu taupymo 

■■■» certifikatu

per annum

MINIMUM SUMA $5.000 00

MIDLAND
SAVINOS

MlDLANDlAViNnę 4040 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632

Telephone CL 4-4470
FRANK ZOOAS 

President

oiiiiiiiimilliiiiiiimiliii.............. .

Kas tik turi gerą skonį,

viską perka pas Lieponį !

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai popiet
v , J

_  Kauno Iddrolektrinės bei
taip vadinamosios Kauno jūros 
įrengimo darbai, kaip skelbia 
sovietinė spauda, per penketą 
metų išsimokėję.

_  Amerikos iždas įsteigtas
1789 m. rugsėjo 2 d.

Kuriam galui

mokėti daugiau?
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO- 
TUS AUTOMOBILIUS SUTAUPY
SITE NUO $500 IKI $1,000

PLYMOUTH * VALIANT

BALZEKAS MOTOR
SALES, INC. 

4030 Archer. VI 7-1515
"U WILL LIKĘ US” 

CHRYSLER * IMPERLAL




