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KOMUNISTAI IR JAV JAUNIMAS
FBI direktorius Hoover vėl įspėja: komunistų grupės veržiasi į studentų, maištininkų, 
organizacijas — ir ypatingai į SDS — Siekiama aiškaus marksistinio atspalvio — Maiš 
tininkų veiksmai šiandien svarstomi Kongreso Atst. Rūmuose

Saigono gatvėje: žalia auto mašinų, matyti daug kitokių susisiekimo 
priemonių

Maskva prieš rusų intelektualus
Jiems draudžiama turėti savo 

pažiūras
Maskva. —“Sovietskaja Rosi- 

ja” laikraštis gegužės 29 d. ne
paprastai piktai puolė sovietų in
telektualus, svarbiausia dėl to, 
kad jie turį savus nusistatymus 
if nepaisą partinės disciplinos. 
Kritikuojami ypač tie, kurie vyks
tant “klasių kovai”, lieka neu
tralūs, kartoja “imperialistinius 
šūkius” apie kritikos laisvę ir, be 
to, slaptai išgabeną nespaus
dintus raštus į Vakarus.

Laikraštis yra Rusų Federaci
jos, pačios stambiausios respu
blikos, partijos centro komiteto 
organas. Jo puolimas verčia spė
ti, kad norima galutinai palauž
ti rašytojus ir kitus intelektua
lus, nes jie nesilaiką partijos 
centro komiteto, 1968 m. balan
džio m., paskelbtų ideologinių 
reikalavimų.

R. Nixonas rengiasi 
pasitarimams

Vakar tarėsi 
su Japonijos Aichi

VVASHINGTON. — Prez. Ni- 
xonas šiuo metu vykdo pasi
tarimus, rengdamasis kelionei į 
Midway salą Ramiajame van
denyne, pasitarimams su P. 
Vietnamo prezidentu Van Thieu.

Vakar B. Rūmuose jis priėmė 
Japonijos užsienio reika. minis- 
terj Aichi. Pagrindinis klausi
mas — Okinavos sala. Japonai 
tikisi, kad ji galutinai bus Japo
nijai grąžinta ligi 1972 m. 

Venecuela “nepriima”
JAV atstovo

Kaltina “gerai organizuotas 
kovingųjų grupes”

PORT OF SPAIN, Tr nidad. 
— Vakar numatyta prez. Nixo- 
no įgaliotinio R. Rockefellerio 
kelionė į Venecuelą neįvyko. 
Prieš jam išvykstant, preziden
tas Caldera prašė ją atidėti, 
nes... būtų grėsusios studentų 
riaušės.

Pats Rockefeller pažymėjo, 
kad P. Amerikos kraštuose vyk
domos studentų riaušės yra ge
rai organizuotos ir tie studen
tai gauna nurodymų ne tik iš 
vidaus, bet ir iš užsienio.

A. Avadallah, perversmui Sudane 
įvykus, naujasis .min. pirmininkas 
ir užsienio reik. vadovas.

Dar blogesnė padėtis rytų 
Europoje

Laikraštis priminęs laisvėjimo 
kryptį, buvusią Čekoslovavijoje, 
pažymėjo, kad padėtis rytų Euro
poje, partinės disciplinos atžvil
giu esanti dar labiau pašlijusi. 
Ten gyvai veikia “senoji buržuazi 
nė inteligentija” ir ją, esą, veikia 
“buržuazinio liberalizmo” nuo
dai. Laikraštis teigia, kad inte
lektualai gali būti arba “buržu
aziniai” ar “socialinės kryp
ties”. Jie negalį būti neutralūs, 
nes, priešingai, jie pažeidžia 
“bendriją.”

Raštai Vakaruose spausdinami 
milijonais egz.

“S. Rusija”, nurodžiusi į Vaka
rų įtakas sovietų intelektualams, 
toliau teigia, jog kai kurie rusų 
intelektualai sukūrė veikalus, ku
rie “prašmugeliuoti” į Vakarus, 
ten atkuriami per radiją ir at
spausdinami milijonais egzem
pliorių.

Pabrėžiama — partija turinti 
atskleisti tuos “antitarybinius” 
veikalus, betgi, taip pat, ir kant
riai veikti į tuos intelektualus, 
kuriuos vilioja užsienio įtakos. 

Maskva ir Pompidou
Sovietai Pompidou puola 

švelniau
MASKVA. — Būdinga sovie

tų laikysena. “Pravda” vakar 
apgailestavo, kad nebėra de 
Gaulle ir su rūpesčiu klausia, 
ar Prancūzija pasuks artimes
nių ryšių su Europa bei JAV 
kryptimi? Abu'kandidatai, Pom 
pidou ir Poher jau yra paskel
bę savo programas ir jose kaip 
tik keliamas reikalas ke'sti de 
Gaulle politinę kryptį.

Vis dėlto, ir Maskvos akyse 
Pompidou esąs de Gaulle įpė
diniu ir gal dėl to rusų puolimai 
prieš Pompidou šiuo metu žy
miai švelnesni.

Kitas reikalas, ar tai turės 
įtakos Prancūzijos komunistam. 
Jų nusistatymą lems grynai par
tiniai sumetimai ir visai neatsi
žvelgiant į vienokias ar kitokias 
Maskvos pažiūras.

Lenkijos rinkiniai 
- “rekordiniai”

Balsavo
“rekordinis” rinkikų skaičius
VARŠUVA. — Po birželio 1 d. 

Lenkijoje vykusių rinkimų vy
riausybė paskelbė, kad kraštas 
“visuotiniai pritaria’’ valdžios 
vykdomai programai. Oficialiai 
pranešta, kad rinkimuose daly
vavo 21,500,000 teisėtų rinkikų 
arba 98.1%.

Esą, rinkikų skaičius buvęs 
rekordinis, nes 1965 m., rinkus 
Seimo ir tarybų atstovus, rinki
kų buvo 96.62%.

Kaip Lenkijoje ir kituose ko
munistinio režimo kraštuose į- 
prasta, rinkikai tegalėjo pasi
sakyti tik už darbo (komunistų) 
partijos parinktus bei pasiūly
tus kandidatus.

Siekiai palaužti nusistovėjusią 
tvarką

VVASHINGTON. — FBI di
rektorius, E. J. Hoover gegužės 
31 d. pareiškė: komunistai pa
siryžę įsiskverbti ir savo žinion 
paimti pačią žymiausią organi
zaciją, riaušių krašto aukšto
siose mokyklose vykdytoją bei 
skatintoją — SDS (Students 
for a Democratic Society, Stu
dentai už demokratinę bendri
ją).

Hoover teigia, kad dar nie
kuomet jaunimo tarpe nėra bu
vę taip ryškaus “revoliucinio, 
marksistinio polinkio”, kurio tik 
slas — siekti palaužti krašte 
esamą tvarką bei valdžios auto
ritetą. Savo samprotavimus bei 
įspėjimus FBI direktorius pas
kelbė įstaigos leidžiamam, bir
želio m., leidiny “F.B.I. Law En- 
forcement Bulletin”.
Trys komunistų grupės varžosi 

dėl įtakos
Trys komunistų grupės bei 

partijos šiuo metu lenktyniau
ja, siekdamos savo įtaka tinka
mai paveikti Naujosios Kairės 
studentų organizacijas ir ypač 
minėtą SDS. Šalia JAV komu
nistų partijos, kitos dvi grupės, 
tai Pažangioji darbo partija ir 
Socialistinė darbininkų partija.

TITO 77 M. AMŽ. IR KAS TOLIAU?
Tito nors dar sveikas, bet 

nuvokia ateitį

Belgradas. — Jugoslavijos dik
tatorius Josip Broz Tito gegu
žės 25 d. sulaukęs 77 m. amžiaus, 
dar, iš paviršiaus, atrodo visiš
kai sveikas. Jis vis dar svarsto 
ateities planus. Jo žmona Jovan-
k.a, kurią Tito vedė 1952 m. 
(jam buvus 60 m. amž., ir jai 
38 m.) vis prižiūri jo svorį ir rei
kalą turėti poilsio.

Numatė 14 žmonių “kolektyvi
nį valdymą”

Vis dėlto, senyvas diktatorius 
numano, kad kraštui greitu lai
ku teks apsieiti be jo. Dėl to jis 
numatė sudaryti “vykdomąjį 
biurą” iš 14 asmenų, su patiki
maisiais jo šalininkais, kaip Kar
delį, Vlahovič ar Bakarič. Kar- 
delj yra nusipelnęs, Jugoslavi
joje vykdžius reformas, kraštui 
pasitraukus iš Stalino stovyklos. 
Kiti — įtakingi komunistų vadai 
provincijoje.

Tačiau Milovan Djilas, šiuo 
metu Vakaruose, yra pasakęs: 
“Nėra kito žmogaus, kuris pa
keistų Tito. Jis — vienintelis.”

Du įpėdiniai , kurių Tito 
atsikratė

Tas pats M. Djilas, buvęs Tito 
kovos draugas, prieš 15 metų bu
vo minimas būsiąs Tito įpėdi
niu. Tačiau jis kritikavo Tito ko
munizmą ir... atsidūrė kalėji
me. Kitas varžovas, A. Ranko- 
vič, slaptosios policijos šefas, 19- 
66 m. norėjęs paglemžti valdžią, 
pats neteko bet kokios galios.

Stalinas savo metu kalbėjo: 
“Man belieka panorėti ir Tito 
nebebus”. Jis apsiriko, vėliau 
pats mirė, gi Tito vis dar gyvas. 
Nacių Himmler buvo pavedęs 
SS vyrams sugauti Tito ir nužu
dyti. Nepavyko,

Vis dėlto, Hooveris pripažįs
ta, kad ir SDS narių — jaunuo
lių tarpe yra tokių, kurie tikisi 
galėsią vykdyti “revoliucinę jau 
nimo programą”, nebūdami pri
klausomi nuo svetimųjų ar nuo 
tarptautinės marksistinės parti
jos.

Tačiau visvien tenka kelti į- 
spėjimo balsus jau vien dėl to, 
kad, kaip patirta, SDS vadai pa
siryžę vykdyti dar radikales
nius, kraštutinius veiksmus ir 
ieškoti talkos “darbo klasės”

Karys ir “maištininkas” universite
tuose

Prez. Tito — medžiotojas

Atkirtis Maskvai įvykdžius 
invaziją

Maskvai užėmus Čekoslovakiją, 
Tito greit pertvarkė krašto gin
kluotas pajėgas. Jis permetė gau
sius karių būrius į tas sritis, ku
rios istorijoje buvo svarbios įsi
veržėliams užimant Jugoslaviją - 
sritį tarp Belgrado ir Vengrijos 
pasienio. Jis sudarė “milicijos” 
būrius - ji galinti būti sumobili
zuota per 24 valandas.

Vėliau Tito įspėjo Vakarus ir 
Rytus — jo kraštui nereikia jo
kios paramos ir ypač jei ji saisto
ma su atitinkamom sąlygom.

Visus įspėjęs jis pasitraukė į 
savo poilsio vietą Brioni saloje, 
Adrijos jūroje. Čia jis naudojasi 
mėgiamais laisvalaikio užsiėmi
mais: fotografavimu ir metalo 
darbais.

• A. Kosyginas, sovietų min. 
pirmininkas, šeštadienį grįžo į 
Maskvą. Vienos savaitės bėgy 
jis aplankė Afganistaną, Indiją 
ir Pakistaną.

| žmonių tarpe. (“Draugas” jau 
buvo paskelbęs apie SDS pla
nus šią vasarą veikti pramonės 
įmonėse bei kurstyti, burti bū
simus šalininkus darbininkus).

Nusikaltimai,
lygūs nusikaltimams gatvėje
Hoover vėl nurodė: jokiai

Nauj. kairės ar 'kitokiai jauni
mo organizacijai neturėtų būti 
leista vykdyti riaušes, naikinti 
turtą, terorizuoti auklėjimo įstai 
gas bei primesti savo valią tai 
studentų daugumai, kuri nesu
tinka su maištininkų pažiūro
mis. Nusikaltimai kolegijose bei 
universitetuose negali būti pa
teisinti ir jie lygintini su nusi
kaltėlių veiksmais šio krašto 
miestų gatvėse.

Veržiasi Maskvos ir Pekino 
komunistai

Su savo įtaka į kovingųjų stu
dentų gretas veržiasi ne tik 
Maskvai, bet ir Pekinui artimos 
organizacijos. Pvz. Pekino ko

munistams artima grupė, “Pa
žangioji darbo partija’’ jau žy
miai įsiskverbusi į SDS ir svars
tant vidaus klausimus, SDS su
važiavimuose, balsų šalininkų 
skaičiumi ji gali daug nulemti.

Kairiųjų organizacijos stebi
si, kad jaunimo judėjimas dau
geliu pažiūrų yra anarchistinio, 
individualistinio, su drausme, 
disciplina nesiskaitanč’o atspal
vio. Tad ir atsiranda reikalas, 
teigia marksistai, tą judėjimą 
daugiau centralizuoti, tv’rtinti, 
jį paversti “marksistiniai - leni-
nistiniai revoliucine pajėga”.

Būdinga tai, kad ir sovietų 
komunistai su Brežnevu prieša
ky neseniai apgailestavo, jog 
komunistai ligšiol neišnaudoję 
Vakaruose studentijos keliamų 
riaušių bei smurto reiškinių. Tai 
kaip tik patvirtina Hooverio į- 
spėjimus ir jiems teikia ypatin
gai aktualų atspalvį.

Reikia įspėti, nes gali būti 
per vėlu...

Hoover savo straipsnį baigia 
teigdamas, kad nuolaidos nega
lės patenkinti visų tų, kurie nau 
doja anarchijos bei paneigimo 
priemones. Todėl reikia kelti į- 
spėjimo balsą, kol dar nėra vė
lu...

Baigiant, pažymėtina, kad 
šiandien, Kongreso Atst. Rūmų 
vidaus saugumo komisija nu
mato svarstyti SDS veiklos bei 
pastarojo meto riaušių krašto 
mokyklose apraiškas.

Jugoslavai ir Maskvos
suvažiavimas

Komunistų suvažiavimai 
pažeidžia vieningumą...

BELGRADAS. — Jugoslavi
ja, atsisakydama dalyvauti bir
želio 5 d. prasidedančiame Mas
kvoje kom. partijų suvažiavime, 
pareiškė: tokie suvažiavimai ga
li pažeisti komunistų vieningu
mą ir juose aiškiai laikomasi 
Kremliaus nustatytos krypties.

Jugoslavijos komunistai dar 
nurodo, kad tokiais suvažiavi
mais siekiama įvesti “vyriausio 
teisėjo” (Kremliaus) vaidmenį 
ir juose nubrėžti visiem privalo
mas veiklos gaires.

• Sovietai požemy išsprogdi
no atominę bombą — tai paty
rė Uppsalos institutas Švedijo
je. Sprogimas įvyko Sibire, Se- 
mipalatinsko srity. Prieš tai ban 
dymas įvyko gegužės 16 d.

Kaina 10 e.

‘‘Apollo 10” skrydžio astronautai parvežė žemėn labai daug gerų mė
nulio paviršiaus nuotraukų, čia viena labiau vykusių. Foto nuo
traukos turės daug reikšmės rengiantis šių .metų liepos m. nukelti du 
JAV astronautus mėnulyje.

POMPIDOU IR POHER 
-KANDIDATAI

Kelios rinkimų staigmenos
PARYŽIUS. — Kaip ir buvo 

laukta, birželio 1 d. prezidenti
niai rinkimai Prancūzijoje ne
buvo galutiniai, nes nei vienas 
iš 7 kandidatų negavo 50% bal
sų. Tačiau jie išryškino du svar- 

! biuosius varžovus, George Pom
pidou ir Alain Poher, nes jie 
abu, gavę daugiausia balsų, var
žysis po dviejų savaičių birže
lio 15 d. “antrojo rato” rinki
muose. Dabar jau aišku, kad vie 
nas jų bus gen. de Gaulle įpė
diniu — naujuoju krašto prezi
dentu.

Rinkiminės staigmenos buvo 
kelios: palyginti, didelis už gaul- 
listą Pompidou pasisakiusių rin
kikų skaičius (44.14% visų bal
sų), maž’au, kaip tikėtasi, bal
savo už Poher (23.38%), žymiai 
daugiau, negu laukta, balsų ati
teko komunistų kandidatui J. 
Duclos — net 21.43%.

Komunistai virsta 
svarbiu rinkiminiu veiksniu
Dabar, prasidėjus pačiam rin

kiminiam įkarščiui, aiškėja, kad 
prancūzų komunistai bus įsigi
ję rinkimų lemiamąjį “raktą”. 
Jie vakar vakare aptarė padėtį. 
Jei komunistai pasisakytų už 
Poher, galimas dalykas, jie rei
kalautų kai kurių sąlygų, pvz. 
sutikti su komunistų dalyvavi
mu vyriausybėje.

Tačiau, jei komunistai ir at
sisakytų remti Pompidou ir Po
her, “reakcionierius”, tai Poher 
išrinkimas tebūtų galimas su
rinkus kai kurių kairiųjų ir ypač 
užvakar rinkimuose nedalyva
vusių balsus.

Komunistai atsiriboja...
PARYŽIUS. — Paskutinėmis 

žiniomis, Prancūzijos komunis
tai vakar nutarė nedalyvauti, 
boikotuoti birželio 15 d. lemia
muosius prezidentinius rinki
mus — jų antrąjį ratą. Tai žy
miai pakelia G. Pompidou gali
mą sėkmę ir teikia blankias vil
tis laimėti “centro’’ atstovu’ A. 
Poher.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse š’andien 
iš dalies saulėta, temp. sieks 60 
ir daugiau 1. F., ryt — kiek 
šilčiau.

Saulė teka 5:18, leidžias 8:20.

6 milijonai nebalsavo
Prancūzijos rinkikų skaičius 

siekė apie 29 milijonus. Iš jų 
nebalsavo 6 milijonai. Balsavę 
pasisakė daugiausia už tris kan
didatus. Dar 'keturi užvakar jau 
išjungti, nes tesurinko visai ne
daug balsų. Štai, socialistų kan
didatas G. Deferre tegavo vos 
5.06% visų balsų, kairiųjų Ap
jungtos socialistų partijos kan
didatas M. Rocard — 3.65%, 
dešiniųjų atstovas, milijonierius
L. Ducatel — 1.28%, pagaliau, 
trockininkų atstovas, A. Kri
vūle — vos 1.06%.
Pompidou sėkmė dar gali pakilti

Jei Pompidou, palyginti, tu
rėjo sėkmės, tai iš dalies aiškin
tina jo kampanija bei skelbtais 
įspėjimais, kad Poher laimėjus, 
kraštas atsidurtų netvarkoje, 
ypač, parlamente tebesant gaul- 
listų daugumai ir Poher ateity 
susidursiant su opozicija. Kiek
vienu atveju, už Pompidou pa
sisakė daugiau rinkikų, kaip už 
patį de Gaulle, paskutinį kartą 
jį rinkus prezidentu 1965 m. 
gruodžio mėn. (anuomet už jį 
balsavo 43.71%).

Kita, Pompidou ryškinama 
baimė, tai, jei Poher laimėtų, 
jis būsiąs verčiamas būti komu
nistų įtakoje ar net jų įrankiu...

KALENDORIUS

Birželio 3 d.: šv. Lipardas, 
šv. Klotilda, Tautkantas, Devel- 
ta.

Birželio 4 d.; šv. Kornelijus, 
šv. Vincenta, Biržis, Vendrė.

Pulk. Gaar al-Moneiri, pasiskelbęs 
“revoliucinės tarybos” vadu Suda
ne. Karinis režimas paskelbė vesiąs 
kairiosios krypties politiką, siek
siąs ryšių su Sovietų S-ga.



DRAUGAS, antradienis, 1969 m. birželio mėn. 3 d.

KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Sveikatos reikalu raštus - klausimus siųsti adresu:
KELIAS Į SVEIKATĄ, 2319 VVest Garfield Blvd., Chicago, UI. 60«3fl

MAISTU, NE PILIULE MAITINKIMES
Geriausia mityba yra pagrin

das gerai sveikatai. Pastaroji pri
klauso nuo dviejų dalykų: 1. pa
kankamas valgymas visų reika
lingų kūnui maisto medžiagų, 2. 
nepersivalgymas. .Šiandien pri- 
skaitoma iki pusės šimto reika
lingų mums maisto medžiagų. 
Tai vitaminai, mineralai, ami
no rūgštys, riebalinės medžia
gos ir cukrus. Mums kasdieni
niame gyvenime nebūtinai rei
kia apie kiekvieną tų medžiagų 
žinoti. Mišri gydytojų pataria
ma dieta mus aprūpina viso
mis mums reikalingomis maisto 
medžiagomis. Tokia dieta ne
sunku ir patogu maitintis.

Bloga dabartinė mityba šiame

krašte yra dėl tėvų 
nesubrendimo

Dabar visi šio krašto laikraš
čiai išgarsino badą South Caro- 
lįnoj, Beaufort apylinkėj^ Ten 
beturčius gydė 38 metų gydyto
jas Donald Gatch, dirbo po 22 
vai. paroje, kartais visai nemie
godamas, ir nieko apie badau
jančius nepranešė to apskrities 
sveikatos reikalų tvarkytojui gyd. 
Parker Jonės.

Pasirodo, kad badas tos srities 
daliai žmonių atsirado dėl dvie
jų svarbiausių priežasčių: L. mo
tinos savo vaikus maitina sal
džioms bulkutėms su gazuotu 
vandeniu. 2. tėvas dar trisde
šimt dolerių per mėnesį neuždir
bąs, jau spėjo susilaukti dešim
ties vaikų. Tai kur tau nebus 
badas prie tokio tamsumo, prie 
tokio neišsiauklėjimo... Juk var
na ir ta tik keturis vaikus augi
na, o ji galėtų dešimtį kiaušinių 
aptūpti. Tos valstybės 417 gy
dytojų, ištyrę padėtį, rado, kad 
didžiausias nedasimaitinimo šal
tinis yra tamsumas ir neišsiau- 
klėjimas. Tamsūs ir neišauklėti 
žmonės badaus ir prie aruodo: 
jie mes nenuluptą kiaušinį per 
tvorą, jie alks prie duonos kepa
lo...

Kasdien su kiekvienu valgymu 
naudokime keturių rūšių maisto

Dėkime visas pastangas, kad 
pajėgtume išpildyti sekančius du 
dalykus. 1. atsisakyti jau įsigy
tų valgio srityje prietarų, 2. įgy
vendinti medicinišką reikalavi
mą: suvalgyti su kiekvienu val
gymu kasdien keturi; rūšių mais
to.

Baisus dabar yra mūsų tūlų 
pagyvenusių žmonių prietaruos- 
na įklimpimas. Štai, vienas ne
valgo vaisių ir daržovių, nes jam 
atsiranda “gazų”. Kitas - neima 
pieno, jei jau gėrė vaisių sunkos 
-girdi jo skrandyje susimaišys - 
surugs... O dėl maisto įvairumo- 
nė kalbėti netenka, nes čia kai 
kurie mūsiškiai aiškinasi net vi
sai neturį laiko valgiui... O jau 
apie jo įvairumą - nė neužsi
mink: darbovietėse tik kavos ga
lima gauti su kokiuo ten men
ku priedu. Taip ir deginam savo 
sveikatos žvakę iš abiejų galų. 
Gydytojai daugumoje visai ne

vienas iškiliausių Alvudo Vaikų 
teatro aktorių — dešimtametis Ri
mas Viktorą repetuojant “Du bro
liukus”. Nuotr. inž. K. Kauno

užsiima žmonių sveikatos ap
sauga. Jie tik gydo sutrikimus. 
Keturios pagrindinės mums bū
tinos maisto medžiagų rūšys y- 
ra: 1. baltymai, 2. mineralai ir 
vitaminai, 3. riebalai, 4, milti
niai— krakmoliniai angliavan- 
džiai.

Kur kokio maisto yra
Augimui užtikrinti ir nusine

šiojusią kūno dalį atstatyti mums 
reikalingi baltymai (proteinai). 
Kūno mašinos geram veikimui 
užtikrinti reikia turėti vitaminų 
ir mineralų. Energijai pasigamin 
ti kūnas turi turėti riebalų ir 
angliavandžių. Baltymai gauna
mi iš mėsos, skaitant paukštie
ną, žuvį ir kiaušinio baltymą. 
Ir pienas yra geras baltymų šal
tinis. Mineralų ir vitaminų yra 
daržovėse ir vaisiuose. Anglia- 
vandžiai — javų miltuose ir bul
vėse. Riebalai — įvairiuose gy
vulių taukuose bei augalų alie
juose.

Tuos ketveriopai būtinų mais
to dalykus galima sugrupuoti į 
keturias grupes. Kiekvienos gru
pės kokio nors maisto reikia pa
imti kiekvieną kartą valgant. Įsi
dėmėkime visi: kiekvieną kartą 
valgant (valgyti mažiausia tris 
kartus paroje) sunaudokim ko
kio nors maisto iš sekančių ke
turių grupių: 1. Mėsos grupė 
(įvairios mėsos, žuvis, paukštiena, 
kiaušiniai. 2. Pieniškų valgių 
grupė. 3. Vaisių — daržovių gru
pė. 4. Miltinių medžiagų grupė.

Kasdieną mažiausia du kart 
paimkime gaminių iš mėsos gru
pės. Tris kart per dieną naudoki
me pieniškų dalykų. Keturis ar 
daugiau (tik nemažiau) kartus 
per dieną valgykime vaisius — 
daržoves. Keturis kartus valgyki
me ko nors iš miltinio maisto. 
Tai ir visa mitybos išmintis. Tik 
reikia sau tinkamu maisto kie
kiu maitintis. Maistą, kai rūbą, 
reikia pagal save naudoti. Daug 
yra neskoningai besirengiančių 
žmonių —vieni madas varinėja, 
kiti visai apsileidžia: vieni ir ki
ti neturi tvarkos. Taip tokie el
giasi ir mityboje: vieni badauja, 
kiti — tunka. Išsiauklėkime sa
ve ir savo vaikus tikrais žmonė
mis — tada net ir nedaug apsi
švietę mes pajėgsime pagal tikrą 
reikalą maitintis. Mažiau valgy
sime minėto ketveriopai įvai
raus maisto tada, kai mažiau 
dirbsime ar kai mes patys ne to
kie stambūs būsime. Didesnius 
davinius minėto maisto vartosi
me būdami jaunuoliais ir sun
kiai dirbančiais vyrais.

Jei maistas neįvairus, mažiau 
kūnas gauna naudos

Mitybos mokslas primygti
nai įsako žmogui maitintis įvai
riu - minėtai ketveriopu maistu. 
Pastebėta darant tyrimus, kad 
stokojant vienos medžiagos, kitos 
medžiagos negali laukti kol ji at
sidurs žarnose: dalis medžiagų, 
taip organizmui būtinų, tada 
nesusigeria į kūną. Jos būna pra
šalinamos lauk nesunaudotos. 
Duokim, vienos baltymus suda
rančios aminų rūgštys reikalauja 
kitų rūšių rūgščių, kad jas kūnas 
galėtų pasisavinti. Nesant tų rei
kalingų rūgščių, pirmosios šali
namos lauk nepanaudotos. Pana
šiai atsitinka trūkstant vitami
nų su mineralais. Dar viena tiesa 
prisimintina. Jei negerai maitin
simės — mažai maisto vartosi
me vienos rūšies, o daug imsi
me kitos rūšies — tada sukelsi- 
me maisto suirutę kūne, sutriks 
mitybos pusiausvyra.

— Ištarti žodžiai niekad nemirs; 
teismo dienoje jie palaimins ar pa
smerks. Edward Everett

Jonė Bružienė platina mediciniškai 
pedagogiškus Alvudo leidinius ir 
Onos Algminienės parašytą tikro
vės romaną “Raudonasis amaras”.

Nuotr. inž. Ks Kauno

TEISINGA PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BŪSI.

GERIAUSIAS IR TIKRIAU
SIAS PSORIASIS GYDYMAS.
Geriausias ir tikriausias Psoriasis 

gydymas
.KLAUSIMAS. Gerb. Dakta

re, esu 60 metų, pakol kas esu 
sveikas ir jokios ligos mane ne
vargina, tik nuo mažens turiu 
Psoriasis, su kuria turiu kovoti 
visą gyvenimą. Buvau daug kar
tų pas gerus gydytojus, tai prira
šė Cortisono mostis, kurios laiki
nai padeda. O kai netepi — ir 
vėl tas pats. Vienas gydytojas pa
sakė, kad pagalbos nėra ir tik 
saulė gali padėti. Tiesa, vasarą, 
kai pasikaitinu saulėje, tai pasi
daro geriau.

Daktare, norėčiau Jus paklaus
ti, ar galėčiau žiemos metu įsigy
ti saulės lempų ir išbertąsias 
vietas švitinti tais ultravioleti
niais spinduliais. Tik nežinau, 
kaip pradėti.; kiek minučių pir
mą kartą ir paskui po kiek minu
čių vis prailginti, ir pagaliau iš 
viso, kiek ilgai galima būti tos 
lempos spinduliuose. Paskiau, 
ar man nevertėtų žiemos metu 
išvažiuoti į Floridą, kur galėčiau 
gauti visą laiką natūralius saulės 
spindulius, nes čia žiemos metu 
tai man ir prasideda vargas su 
ta odos liga: labai niežti ir oda 
pasidaro labai sausa. Iš anksto 
dėkoju Jums už atsakymą ir ti
kiu, kad Jūsų patarimai man su
teiks naujų idėjų ir pagalbą. Su 
pagarba.

Atsakymas. Nuo mažens ken 
tėjęs dėl odos ligos psoriasis ir ka
pos metų sulaukęs dar pakentėk 
pusę metų — ir atsikratysi jos 
visam laikui. Pradėk vartoti vais
tus, kuriais sunkiausi tos ligos li
goniai pagijo ir turi dabar kaip 
vaiko švelnią odą. Tik čia vieno 
dalyko reikia: ištvermės — rei

Chicago Savings
___and Loan Association

Certifikatų sąskaitos
į/Į Certifikatai išduodami tūks-
■“ tantinėmis. Mažiausiai turi

būti $8000. Pelnas mokamas
kas šeši mėnesiai.

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MŪSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:
* Vacation Club
* Collegp Bonus Savings
* Home Mortgage Loans
* Home Improvement Loans
* Christmas Club
* Insured Family Savings

* Notary Public Service * Sėli & redeem U.S. Bonds
* Free community roorns for * Two large free park’g lota

your organiz’n meetings * Save-by-Mail Kits
* Cash checks and pay all * Travelers Checks

family bills vvith our spec’l * Safe Deposit Boxes
money order checks.

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

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6-7575
H O U K S . Mon. 12 P.M. to 8 P.M , Tues 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat: 9to 12:30

kės du kart dienoje tepti visas 
psoriaso apimtas vietas. Tas vais
tas gaunamas vaistinėse. Jo recep
tas yra sekantis: Liquor Carbonis 
Detergens trys uncijos. Alkoho
lio 95 proc. (būtinai tokio.) — 
dapilti iki keturių unicijų.

Vis kiti tamstos minėti ir ne
minėti būdai šiai ligai gydyti y- 
ra tik dalinai veikią, ir tik laiki
nai. Su Florida dalykai tokie, 
kaip ir su Michiganu, kur Tam
sta gyveni. Ir ten pilna psoriati- 
kų kaip ir Tamstos vietovėje. Iš
važiuok, jei kitos visos sąlygos 
daugiau gero negu blogo žada. 
Visi ieškome kur geriau. Bet 
yra tiek ir tiek žmonių, net 
kepusių Floridos saulėj, — ir tik 
pagijusių minėtu receptu besigy
dant.

Tas pats su kvarco lempa. 
Kiekvienas žmogus yra savitai 
jautrus ultravioletiniams spin
duliams. Pačiam vienam laikraš
tyj radus žinias kaitintis jai ne
patartina. Pradžioj gydytojo prie 
žiūroje turi išbandyti savąjį 
tiems spinduliams jautrumą. Po 
to galėsi pats vienas sau Floridą 
savame kambaryje turėti. Nepa
tikėk nė instruktoriaus aiškini
mams kai pirksi tą lempą. Jani 
rūpi pardavimas, ne Tamstos 
sveikata. Ką nebandysi — kiek 
paklaidžiojęs grįši prie mano 
Tamstai siūlomo geriausio šian
dien psoriasis pagydymo: teptis 
du kartus dienoje minėtu sma
liniu alkoholiu. Pradžioje atro
dys, kad degina, bet praeis.

Jei kartais pasitaikytų odos pa
tinimai, tada gydytojas duos 
antibiotikų. Geriausia, kad tar
tumėtės su savu gydytoju, pa
duodamas mano patirtį su minė
tu vaistu pagydant sunkiausius 
psoriaso atsitikimus. Aš jau sau 
namus pasistačiau — todėl pas
laptį ramia širdžia išduodu. Sėk
mės. Laimi tik ištvermingieji. Jei 
oda gautųsi persausa nežinia

HIGH RATES

4.75%
PER ANNUM 

ON REGULAR 
SAVINGS 

CURRENT RATE

INSURED

4070 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632 LA 3-8248

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL 
ARTS

3213 W. 63rd Street
Tel. WA 5-4787

P REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY 

2421 W. 63rd Street 
Tel. HE 4-1500

DIABETINIS MAISTAS IR GAMINIAI 

Mee patelefonuosime jflsų gydytojui

koks asmuo esf-per laikrašti gy- 
dais — gali prisieiti kokiuo odos 
kremu pasitepti po minėto tepa
lo vartojimo. Žinok, kad reikės 
kasdieną maudytis vonioje ir kas
dien du kart teptis - ir taip mė
nesiais vargti, kol tikrą vargą iš 
savo odos išvarysi. Dabar Tam
stos odos likimas yra Tamstos 
rankose.

— Nepeik oro, nes dauguma žmo 
nių nemokėtų pradėti pokalbi, jei 
gu oras kartkartėmis nepasikeistų.

—K. Hubbard

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West 6Srd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAIbrook 6-5070

Rezid. Telef. 239-4083
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS.
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius nagai susitarimą., 
jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C. K. BOBELIS
Inkšti) ir šlapumo taku chirurgija 

TeL 695-0583 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25. Elgin, Illinois

Ofisas 3118 West OSrd Street 
Tel.: PRospect 8-1717

Rezid.: 3241 VVest ««th Plaoe 
Tel.: REpublle 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 lkl 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais b 
penktadieniais vak nuo 7 Iki 8 vai

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 83rd Street 
Kampas 63-čtos ir California 

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal susltar. 
Ofiso telef. 478-4042 

Resid tel VVAIbrook 5-3048

5.25%
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS

$1,000 MIN.

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

INSURED

Ant visų knygelių 
sąskaitų
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Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vnl.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt. tik
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest blst Street
Valandos: antradieniais, penKt&dle- 

naia 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street
TeL _ GR 6-2400

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-8980
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — SERVŲ IK 

EMOCINES LIGOS

Crawford Medical Building 
8449 So. Pulaski Road 

Valandoa pagal ausi tar Ima 

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

Akušerija lr moterų ligos 
Ginekologinč Chirurgija 

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

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKIA

2656 VVest 63rd Street
Pirmad.. antrad., ketvlrt. lr penkt 
nuo 12 iki 8 vai. lr nuo B 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. kasdien nuo 7 lkl 9 v. v., 
šešt. nuo 9 tkl 12 vai.: arba susita
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 VV. 63 r d Street

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

Ofiso lr bato tel. OLymplc 2-1381
OR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

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

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

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p. trečiad.
uždaryta.
Tel. ofiso lr buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—8 vai. Ir 6—8 vaL vak. 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDIKTŲ IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7158 South VVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketvlrt ir penkt 
nuo 11 vai. iki l vai. p. p. u nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., Aeštad
11 vai. ryto iki 8 vai. p. p

Ofiso telef. RE 7-1188
Rez. tel. 230-2919

DR. MARIJA LINAS
akušerija moterų ligos 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

t Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 8-4732

DR. A. MACIŪNAS
chirurgas
2858 VVest 6.3 r d Street

Valandos: pirmad., ketv., 5__ g val
antra ir penkt. 1—4 vaL ’ 

PrllminSja tik susitarus

2.00 a
1.75 S 
2.25 =

• Redakcija dirba kasdien 3 
g;30 _ 4:30, šeštadieniais 5
8:30 — 12:00.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 W. 68rd St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ii 
"contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 8*7800; Namų 925-7897

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą. 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvlrtad. h 
penktad. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč. ir 
šeštad. 8 v. r. Iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
(Tel. 787-2290 ofiso ir rezideuc)
Priima Ilifonlus tiktai husltarua —* 
______________ <By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
CNKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. PRospect 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, III.

Kabineto tel. 887-2020 
Namų tel. 839-1071 

Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel, REUance 5-4410 
Rez. GltovehlU 0-0617

XSHndo?: flmiu lr ket. nuo 12 va 
**L? iVa1- P1P; nuo 7 lkl 8 v. vok

D,enkt- nuo 12 lkl 2 vai. p.i ir vakarais pagal susitarimą. 9

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURG 

Praktika lr chlrurgiji£“V?750 7l8t StreSr 
Telefonas — 925-8296

Valandos: 2—8 v. v penktad. 10 
. r” v- vak. Šeštad. 1-4 v karo. Sokmad. Ir trečiad. uždą

Kertd. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRUR 

bendra praktika m mo 
Ofisas ir rez. 2652 W. 59t

rtva i“: »»
pag.l HuMtorlma.

Of. Tel. HE 4-3123, Namų Oi

DR. v. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Prllmlnčja ligonius tik simltar
Vai.: 2—4 p. pt ,----- TreCtod' »r šeštad? uždari

Tel. PRospect 0-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIŲ!

(VAŠKAS)
G™TTOJA m CHIRURG] 

Vai • rų8 S®* A,bau3' Avenue 
St: “ »iuS'lvį._s-L

jr kitu laiku “
Tel. ofiso pR

0R. F. C. WINSKUI
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Ką yra davęs tautai

LIETUVIŲ KATALIKŲ 

SUSIVIENIJIMAS
Pirmam straipsny apie š. m. 

birželio 29 - 30 ir liepos 1 - 2 
dienomis būsimą Lietuvių Kat. 
susivienijimo 64-jį seimą ban
džiau supažindinti dienraščio 
skaitytojus su šios organizaci
jos uždaviniais ir įsipareigoji
mais nariams ir apie jos pada
rytą pažangą bei labai ryškų 
sustiprėjimą finansiniu atžvil
giu ir apie jos išugdymą į mo
demišką lietuvių katalikų fra- 
ternalinės apdraudos sąiūdį. 
Šiame rašiny bent trumpai no
riu pavaizduoti,’ kokį vaidme
nį LRKSA vaidino prieš 50 me
tų ir pirmiau Lietuvos išlaisvi
nimo darbo baruose. Manau, 
kad, belaukiant seimo, bus įdo
mu ir naudinga, ypač jauni
mui, susipažinti su susivieniji
mo talka mūsų tautos pastan
goms nusikratyti svetimųjų
jungu.

*
Lietuvių R. K. susivieniji

mas, kaip pati didžiausia tais 
laikais lietuvių organizacija A- 
merikoje, tikrai dideliu ir gar
bingu įnašu atėjo į talką ko
vojančiai dėl laisvės ir nepri
klausomybės Lietuvai. 1918 ir 
1919 metais ši organizacija vi
su savo svoriu metėsi į darbą 
remti visus sąjūdžius, vedusius 
tautą į laimėūmą.

Prieš penkiasdešimt metų 
LRKSA turėjo apie dvidešimt 
tūkstančių narių ir apie 350 
kuopų bei skyrių. Narių dau
guma buvo įsijungusi į Lietu
vos laisvinimo ir šalpos dar- 
uus. Jų dauguma savanoriškai 
buvo apsidėjusi mėnesiniais 
mokesčiais Tautos fondui, fi
nansavusiam laisvinimo ir šal
pos darbus. Daugelis kuopų in 
corpore buvo prisidėjusios prie 
Tautos fondo veiklos. Kuopų 
veikėjai padėjo telkti aukas ir 
rinkti parašus po peticija, ku
rią reikalauta Lietuvai laisvės. 
Surinkta, daugiau milijono pa
rašų. LRKSA organas savait
raštis “Garsas” buvo pasida
ręs svarbiu ir efektingu nepri
klausomybės idėjos ugdvtoiu 
ir kurstytoju dirbti ir aukotis.

*
Lemtingais Lietuvai 1918 ir 

1919 metais Amerikos lietu
viai, pažymėtinai katalikai, per 
savo Tautos fondą, Amerikos 
Lietuvių tarybą ir jos įkurtą 
ir išlaikomą Informacijos biu
rą Washingtone atliko vsą ei 
lę darbų ir žygių, kuriuose ir 
LRKSA veiksmingai dalyvavo.

1918 m. kovo mėnesį lietuvių 
katalikų ir tautiiri ku tarybos 
sušaukė Amerikos Lietuvių vi
suotinį seimą N?w Yorke. Sei
mo iniciatoriai buvo LRKSA 
vadovai ir veikėjai kun. F. 
Kemėšis, Julius Kiupas. Ka
zys Pakštas, Paulius Molis, 
kun. N. Petkus ir kiti Julius 
Kaupas, tuometinis “Garso” 
redaktorius, buvo seimo rengi
mo komiteto pirmininkas, Pau
lius Molis - Mulevičius, LRKSA 
generalinis sekretorių?, komi
teto iždininko;. Mūsų susivie
nijimo nariai buvo labai akty
vūs ir pačiame seime Buvęs 
LRKSA pirmininkas Jonas Mi
lius seimui pirmininkavo. Vie
nas vicepirmininkų, Antanas 
Staknys, taip pat buvo šios or
ganizacijos narys, šiuos žo
džius rašantis buvo išrinktas 
pirmuoju seimo sekretorium. 
Svarbioje rezoliucijų komisijo
je darbavosi šie susivienijimo

Spaudoj ir gyvenime

platesnių akiračių religiniame 
GYVENIME

Rūpestingai dr. J. Girniaus reda
guojamas “Aidų” žurnalas savo 
naujausiame (4) numeryje veda
muoju įdėjo Augustino Rubiko 
straipsnį “Pasauliečiai Bažn.včio- 
ia” Autorius gerai įžvelgia dabar
ties laikų dvasią ir išryškina rei
kalą nuoširdaus bendradarbiavimo 
tarp hierarchijos ir pasauiečių. 
Tad būtinybė, kurios nepaisant ga

nariai: kun. Kemėšis, Julius 
Kaupas, kun. K Vasys (Vasi
liauskas).

*
Tais pačiais metais gegužės 

3 d. tuometinis JAV preziden
tas Woodrow Wilsona3 priėmė 
audiencijon abiejų tarybų i ka
talikų ir tautininkų) delegaci
ją, kuriai vadovavo LRKSA na 
riai — adv. B. Mastauskas 
(Frank Mast), kun. Jonas Ja
kaitis, kun. F. Kemėšis. Dele
gacijom įėjo ir kiti šios orga
nizacijos nariai: Antanina Nau 
sėdienė, Julius Pakštas, kun. 
J. Kasakaitis, L. šimutis ir 
kun. M. Cibulskis. Prezidentas, 
atsakydamas į mūsų delegaci
jos apeliaciją, pasisakė rem
siąs lietuvių pastangas atkurti 
Lietuvos valstybės nepriklau
somybę.

1918 metų pabaigoje ir 1919 
m. buvo pravestas didelis Tau
tos fondo vajus. Fondo centri
nėj valdyboj buvo LRKSA na
riai: pirm. kun. K. Urbonavi
čius (Jonas Kmitas). sekreto
rius L. Šimutis. “Garso’’ redak 
torius, ižd. Baltrus Vaišnoras. 
Sekretoriui buvo pavesta šiam 
vajui vadovauti. Tuo būdu su
sivienijimo organas “Garsas” 
pasidarė lyg ir vajaus organu, 
nors vajaus eiga buvo stipriai 
remiama dienraščio “Draugo”, 
išeinančio tris kartus i savai
tę “Darbininko”, “Vyčio” ir 
kitų katalikų leidinių. Gausus 
nariais susivienijimas, tais lai
kais didelės ir veiklios kuopos 
labai daug prisidėjo per vie
nerius metus sutelkti Tautos 
fondui daugiau kaip 350,000 
dolerių.

*
Lietuvių katalikų susivieni

jimas ne tik 1918 ir 1919 m., 
bet prieš tai ir po to daug ir 
veiksmingai dėjosi prie visų tų 
sąjūdžių, kurie buvo susiję su 
tautos pastangomis išlaisvinti 
Lietuvą ir atkurti jos laisvą ir 
nepriklausomą gyvenimą. Pri- 
mintina, kad prieš 50 metu mū 
sų susivienijimo veikla ynatin- 
gai buvo gyva, plati ir efektin
ga. Jei šiandien ši organizaci
ja gali didžiuotis savo turtu, 
moderniškumu ir apdraudos 
skyriais, tai prieš penkiasde
šimt metų ji didžiavosi savo 
narių gausumu, kuopų ir narių 
veiksmingumu.

Ir po anų laikų didelio ir 
garbingo įnašo didžia jam tau
tos laimėjimui pasiekti, atsta
tant Lietuvos valstybę, la;svę, 
nepriklausomybės ir demokra
tijos pagrindais, LRKSA ne
užmiršo ir neužmirš tautos rei
kalų. Gerą ir gražu, kad ir šiuo 
metu, kai Lietuva ir vėl yra 
pavergta, LRKSA vėl yra įki
bęs į darbą pagelbėti tautos 
pastangoms ją ir vėl prikelti 
laisvam ir nepriklausomam gy
venimui.

“Iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia”, giedame savo 
tautos himne. Tesisemia stip
rybės iš savo organizacijos pra 
eities darbų tiek savo organi
zacijos ugdymui, tiek Lietuvos 
išlaisvinimui ir lietuvybės iš
laikymui susirinkę į LRKSA 
64-ji seimą kuopų atstovai ir 
tenusmaigsto organizacijos a- 
teičiai planus, kuriais pasire
miant ji vėl augtų ir stiprėtų 
ne vien tik savo finansais, bet 
ir savo narių skaičiumi bei sa
vo veikla. L. šimutis

li iškilti naujų pavojų. A. Rubikas 
sako.

“Tokioje bendruomenėje, kurio
je nuolat akcentuojamas vien tik 
‘apačioje’ esančių paklusnumas 
‘viršuj’ esantiems, savaime .turi 
nykti iniciatyva ir atsakomybės 
jausmas. O tai yra pati didžiausia 
bažnytinė nelaimė. Yra neginčija
mas psichologinis dėsnis, kad at-

SOVIETINES KASDIENYBES
Viršūnės lėbauja — liaudis skursta

Iš dabartinės Rusijos grįžusie
ji ten kurį laiką gyvenusieji va
kariečiai žurnalistai, diplomatai 
ir kiti stebėtojai pateikia nema
ža žinių apie dabartinio sovieti
nio elito (intelektualų) gyveni
mą. Tai žmonės, kurie yra vienu 
ar kitu būdu “pagavę soviet nio 
gyvenimo pulsą” tada, kai de
šimtys milijonų kolchozininkų 
ir darbininkų vis dar nepakanka 
mai valgo, nepakankamai ren
giasi ir dažnai tik tuščios kon
servu skardinės ar paprasčiausi 
moliniai indai yra jų kasdienis 
'r šventinis servizas.

Niekur Vakaruose nėra tok;o 
didelio klasių skirtumo, kaip So
vietų Sąjungoje. Sakysime to
kioje Amerikoje paprasčiausias 
darbininkas neretai valgo tą pa
tį, kaip milijonierius, vienas ir 
kitas pakankamai skaniai, so
čiai. Būdami visko pertekę ka
pitalistai negaili gerų gyvenimo 
s4lygV ir savo darbininkams.

Visai kitaip yra Sovietuose. 
Čia tik sovietinė “darbo inteli
gentija” gerai gyvena. Sakoma, 
kad rusų damos būtinai laiko 
po tarnaitę (vadina ją “namų 
šeimininkės padėjėja”), o kar
tais net dvi ar tris. Savo pirš
tus jos puošia carinių laikų auk
siniais žiedais su didelėmis ar 
mažesnėmis brangakmenių aku
tėmis, storomis apyrankėmis, 
laikrodžiais ir kitais papuoša
lais. Nešioja įmantrias dažniau
sia blizgančias suknias, dang
stosi brangiais kailiais. Kviesti
nius svečius vaišina tauriais gė
rimais, pilstomais iš kristalinių 
grafinų. Moka sutaisyti koktei
lius, servuoti kaukazišką kon
jaką ir vyną. Užkandžiaujama 
aukštos kokybės žuvimi su jman 
triais padažais, ruda ir juoda 
ikrą, ruledomis ir kitais skanu
mynais. Prie gerų užkandžių, 
kiek išgėrus gaivinančių gėri
mų,, atsiriša ir partinių darbuo
tojų burnos. Sovietinis elitas, 
kaip ir kapitalistinis, kalba, po-

skiras žmogus yra tiek suinteresuo
tas bendruomeniniais reikalais, 
kiek jaučiasi už tą bendruomenę 
atsakingas. Kardinolas Newma.nas 
yra pastebėjęs, kad bažnytiniai 
vadai, atimdami iš pasauliečių at
sakomybės jausmą už bažnytinį 
gyvenimą, juos nuvarydavo į ate
izmą. Šiandieniniai keliai į ateizmą 
irgi nėra kitokį. Nesiskaityti su 
pasauliečių patarimais, norais, 
pageidavimais ir reikalais reiškia 
juos netiesiog stumti iš bažnyti
nio gyvenimo. O tai jau kelio į 
praktiškąjį ateizmą pradžia.”

Suprantama, protaująs žmogus 
net ir tokiose aplinkybėse supras, 
kad dvasininko klaida visai nereiš
kia religijos klaidingumo, kaip bet 
kurio gydytojo klaida nustatant 
diagnozę ar parenkant vaistus ne
reiškia, kad pati medicina yra be
vertė. Bet vis dėlto A. Rubiko žo
dis gyvenimiškas ir vertas plates
nio dėmesio. J. Daugi.

KELIONE Į ROMĄ
VINCAS ŽEMAITIS

Kun- dr. P. Jatulis laisvai kalba ir supranta dauge
lį kalbų: lotynų, vokiečių, anglų, italų, rusų, lenkų, seną
sias graikų, hebrajų ir arabų (įvairius jų dialektus), 
kas jam labai pagelbsti suprasti ir išsiaiškinti senovės 
raštų, hieroglifų kalbas. Vatikano archyve jis yra su
katalogavęs nemažai Lietuvą liečiančios istorinės me
džiagos. Iš tiesų lietuvių tarpe vargu kuris kitas asmuo 
taip gerai yra susipažinęs su Romos, Vatikano archy
vais ir bibliotekom. Dėlto su tokiu istorijos eruditu bu
vo didelis malonumas pabendrauti ir daug ką naujo 
sužinoti.

Kun. dr. J. Vaišnora ir kun. R. Krasauskas buvo 
išvykę j JAV. Kun- prof. A. Liuima, SJ, dėsto Gregorianu- 
mo universitete, iš jo esu gavęs jo redaguotą, naujai 
atspausdintą “Lietuvių Katalikų Mokslo akademijos 
metraštį” IV t. 624 psl. Čia yra daug naujos istorinės 
medžiagos ir straipsnių apie Lietuvą. Kun. P. Gavėną 
tekdavo sutikti saleziečių spaustuvėje- Saleziečiai su 
spaustuve iš šiaurinės Italijos kraustėsi į Romą. Čia lai
kinai apsistoję pas italus saleziečius, kol atsiras gali
mybės atskirai įsikurti. Pas saleziečius radau spaudos 
grafiko V. Aleksandravičiaus priežiūroje meniškai išleis
tų įvairaus turinio lietuvių kalba knygelių.

Bendrai, tenka pastebėti, kad lietuviai kunigai, gy
venantieji Romoje, atlieka Lietuvai didelį mokslinį — 
istorinį ir kultūrinį — propagandinį darbą, nekalbant 
apie religinius aspektus.

— Žinoma, Tamsta turėjai progos aplankyti Šv. 
Kazimiero lietuviįį kolegiją, pažinti tos kolegijos rekto

BRONIUS KVIKLYS

litikuoja.
“Barbarai kinai”

Sakoma, kad šiuo metu labiau 
šiai mėgstama kalbėti apie ki
niečius. “Barbarai, ir niekas dau 
giau kaip barbarai”, pabrėžia
ma pokalbiuose. Niekas neužty
li fakto, kad rusams reikės su 
kinais kariauti. Nuomonės išsi
skiria tik dėl laiko. Vieni spėja 
karą būsiant už penkerių, kiti 
už dešimties metų. o tret: išreiš
kia nuomonę, kad kinus rusai 
turį pulti tuojau, kaip galima 
greičiau, kol Sovietai turi ka
rinę ir technikos persvarą. “Vė
liau galime nebesuspėti”, pride- 

i da kai 'kurie pokalbio dalyviai. 
Ussurio incidentą daug kas in
cidentu nevadina: “Trisdešimts 
vienas užmuštas tik mūsų pusė
je — tai jau daugiau kaip pa
sienio incidentas”.

Gausiuose pasienio inciden
tuose rusai įžiūri agresyvią ki
niečių politiką. Daiktai ir asme
nys imami savais vardais va
dinti. Nebe “broliška kinų tau
ta”, o “kiniečių ordomis”, “gau
jomis”. Net aukščiausi pare'gū- 
nai nebeslepia kinų pavojaus. 
Lygiagrečiai Rusijoje vis ma
žiau kalbama apie Vietnamo ka
rą. Tiesa, nedaug kalbama, apie 
Rusijos ir Amerikos prieš kinus 
nukreiptą sąjungą, bet visur ki
niečiai koliojami kur kas dau
giau kaip amerikiečiai.

Rusiškasis šovinizmas
Komunistinis elitas supranta, 

kad tik komunistinės sistemos 
išlaikymas gali užtikrinti jiems 
tolimesnę gerovę. Taigi visur gi
riama Čekoslovakijos okupacija, 
smarkiai puolama Vakarų Vo
kietija, skelbiamos žinios apie 
Bonnos - Prahos ir Bonnos - Pe
kino ašį, apie “begalinį vokiečių

menulio dalis. Priekyje matytiIš Apollo 10 padaryta mėnulio nuotrauka. Tai matyti šiaurės rytų 
Triesnecker krateris 17 mylių; diametro.

rių prel. L. Tulabą, girdėti apie jo veiklą? Jei buvai Ti- i 
voli, tai, gal būt, teko apsilankyti ir kolegijos ūkyje? 
Atrodo, kad interesavaisi ir turėjai girdėti Romoje ir 
Vokietijoje apie priežastis, dėl ko, vieton mirusio vys
kupo Brazio, taip ilgai lietuviams neskiriamas naujas 
vyskupas?

— Nuo komentavimo Šv. Kazimiero kolegijos veik
los ir taip ilgą laiką nepaskyrimo naujo vyskupo, kai 
jis dabar jau paskirtas, tenka susilaikyti.

— Gal teko Tamstai dalyvauti naujai įšventinto 
vyskupo P. Marcinkaus iš Cicero ar kitų dvasininkų 
iškilminguose pagerbimuose, kaip vietos lietuviai nau
ją vyskupą lietuviškumo žvilgsniu vertina? Ar teko su
tikti Italijos lietuvių bendruomenės pirm- prel. V. Min
cevičių?

— Sausio 6 d. naujai įšvęstam vyskupui Marcin
kui Šv. Kazimiero kolegijoje suruoštuose Chicagos lietu
vių kunigų (Cicero Šv. Antano parap. klebono) iškil
minguose pietuose, kuriuose, be kardinolų Samore ir 
Cody, kitų Vatikano dignitorių ir atvykusių iš JAV sve
čių, iš vietinių dalyvavo dėl vietų stokos tik kolegijos 
rektorius prel. L. Tulaba, vicerekt. prel. Z. Ignatavi
čius ir prel. V. Mincevičius- Teko girdėti, kad vysk. 
Marcinkus anksčiau laikęsis nuošaliai, bet paskutiniu 
laiku pradėjęs dažniau lankytis ir kovo 4 d. kolegijos 
koplyčioje atlaikęs iškilmingas Mišias, pasakęs pamoks
lą ir po Mišių pabuvojęs ir pasikalbėjęs su vietos lietu
viais.

Kalėdų pirmą dieną iškilmingas mišias kolegijos 
koplyčioje koncelebravo visi keturi naujai įšventinti 
(gruodžio 21) kunigai: Hermanas Jonas Šulcas (sale
zietis), Kajetonas Sakalauskas, Matas Jarašūnas ir jau
niausias visų — Jonas Longas. Kolegijos rektorius prel. 
Tulaba jiems pagerbti suruošė iškilmingus pietus čia

kilimą.
Neslepiama, kad Čekoslovaki

jos okupacija sovietų politbiurą 
suskaldė į dvi dalis ir įvarė kylį 
tarp civilinės ir karinės valdžios 
vadovų. Raud. armijos genero
lai yra labai išdidūs, kad jiems 
pavyko puikiai atlikti karinę o- 
kupaciją, dargi nesukėlus va
kariečių protestų. Tačiau tuo 
pačiu metu niekinami partiniai 
ir civilinės valdžios vadovai, ne
sugebėję greitu laiku palenkti 
čekoslovakų tautos valios. Mar
šalas Grečko yra pareiškęs, kad 
“Raudonoji armija neturi būti 
aklu politikų įrankiu”. Iš kai ku
rių Maskvos žurnaluose paskelb 
tų straipsnių matyti, kad kariuo 
menė linkusi veikti po nuosava 
vėliava. Humanistiniai sluoks
niai iškelia, kad nebuvo moralu 
užimti socialistinį kraštą, tačiau 
“kietieji” nurodo, kad už sov'e- 
tinės imperijos vienybės išlaiky
mą buvo galima tokią kainą su
mokėti.
Nuomonių skirtumai viršūnėse

Apie nuomonių skirtumus ko
munizmo viršūnėse buvo daug 
kalbėta ir įvairiai rašyta. Ta
čiau, kaip ten bebūtų, tokie skir 
tumai yra ir jie neslepiami. Vi
siems aišku, kad Brežnevas ne
sutaria su Kosyginu — partijos 
ir valdžios vadovai daug kur 
turi skirtingas nuomones. Mi- 
nisterio pirm. pavad. Dimitrijus 
S. Poljanskis yra kalbėjęs ir 
rašęs apie vadovų “pirmumą” 
ir pastebėjęs, kad Kosyginas 
norįs duoti rusams kiek daugiau 
sviesto ant duonos užsitepti, tuo 
tarpu Brežnevas linkęs ir toliau 
sunkiąją pramonę stiprinti. Vis 
daugiau abejojama, ar galės il
gai išsilaikyti kolektyviniu prin
cipu sudaryta vyriausybė. Jei
gu anksčiau buvo keliamas Ko
syginas, tai dabar daugiau kal
bama apie Brežnevo galią. Lau

St. Louis Launbert Municipal aerodrome tikrinamas prietaisas, kuris 
galės patirti ar į lėktuvą einą žmonės nesinešu ginklų, kad taip ga
lėtų apsisaugoti nuo lėktuvų grobimų ir jų nukreipimų į Kubą. Pro 
aparatą eina dvi patarnautojos.

kiama greito “Kosygino išėji
mo į pensiją sveikatos sumeti
mais”. Tačiau nesitikima, kad, 
Kosyginui išėjus, Brežnevas pa
imsiąs visą Sovietų S-gos val
džią. Tikima, kad abiejų vieto
je iškilsią nauji asmenys iš “jau 
nosios generacijos”.

Spėjamieji vadovai 
Vis daugiau kalbama, kad

Brežnevą su Kosyginu greitu lai 
ku pakeisią jų įpėdiniai: Dim't- 
rijus Poljanskis, I-sis min, pirm. 
pavaduotojas nuo 1965 m. Jis 
galįs tapti Kosygino įpėdiniu. 
O profesinių s-gų pirmininkas 
Aleksandras Nikolajevičius vis 
dažniau minimas Brežnevo pa
kaitalu. Tačiau daug kalbama 
ir apie Šelepino į valdžią atėji
mą. Nurodoma, kad jis išspren
dęs maištaujančių rusų intelek
tualų problemą, kai savo laiku 
Chruščiovas davęs jam laisvas 
rankas sutvarkyti 2000 sovietų 
intelektualų, kurie galėję sukel
ti pavojingą sąjūdį. Lygiagre
čiai niekas nemano, kad atsiras
tų vyras, kuris galėtų vienas

pat kolegijos viešbučio valgomajam, kur dalyvavo veik 
visa Romos lietuvių bendruomenė su svečiais apie 50 
asmenų. Teko susipažinti ir su dviem iš Lietuvos stu
dijuoti atvykusiais kunigais.

Aplankiau čia pat kolegijos viešbuty turintį nuo
savą butą prel. V. Mincevičių. Be lietuvių bendruome
nės pirm- ir kardinolo Samore asmeninio sekretoriaus 
pareigų, jis yra uolus žinių teikėjas italų spaudai apie 
lietuvius ir Lietuvą. Vien tų žinių įvairių iškarpų iš 
laikraščių ir žurnalų mačiau pas jį porą tomų. Be to, 
jis turi surinkęs daug originalų ir fotokopijų senovės 
Lietuvos miestų, pilių planų ir Lietuvos valstybės žemė
lapių. Visa tai numato išleisti atskiru specialiu albumu.

— Tamstai teko skaityti mūsų spaudoje plačiai 
gvildenamus jaunimo žygio pas Šv. Tėvą pagrindinius 
uždavinius ir siekius. Tenka girdėti iš to jaunimo, kad 
šiam žygiui priešingi ar rodo maža pritarimo mūsų ka
talikų vadovybė. Kaip ten Romoje ir bendrai Euro
poje j tai žiūrima?

Taip, šį klausimą atidžiai sekiau spaudoje ir esu 
neblogai informuotas. Europoje radau visur didelį pri
tarimą ir pageidavimą, kad šis “žygis” greičiau būtų rea
lizuotas, ypatingai domėjosi kun. Senkus (Stuttgarte) 
prel. dr. Aviža (Muenehene), kun- J. Riaubūnas (Vas. 
16 gimn. kapelionas). Užsiminus man apie tai prel. 
Tulabai (Romoje), jis pasakė, kad proga iškilmingo pa
šventinimo lietuvių koplyčios šv. Petro bazilikoje, kas i- 
vyks ateinančią vasarą, bus padaryta visa, kad ta jau
nimo žygio delegacija gautų asmeninę Šv. Tėvo audien
ciją. Jis iš savo pusės prašo šiam lietuvių jaunimo kil
niam žygiui Dievo palaimos: “teruošia memorandumus 
ar pageidavimus, kurie ta proga galės būti įteikti tie
siog Šv. Tėvui.”

(Bus daugiau).

| pakeisti Staliną, paimdamas į 
savo rankas absoliučią Sovietų 
Rusijos valdžią.

Nori butų ir automobilių
Per daugiau kaip 50 savo gy

venimo metų Sovietai neįstengė 
išspręsti butų problemos. Tiks
liau ją dar pablogino. Spaudo
je skelbiama, kad kasmet pa
statoma daugybė naujų butų, 
tačiau faktai rodo, kad rusai 
vis labiau susikimšę gyvena. 
Pusė Maskvos miesto gyvento
jų neturi atskirų virtuvių ir tu
ri jomis su kitomis šeimomis 
dalytis. Didelė dalis butų neturi 
vonių ir tualetinių įrengimų. Pas 
taruoju metu, statant naujus 
apartamentinius namus, kai kur 
nebeįruošiamos atskiros virtu
vės ir atskiros vonios: jas pa
keičia bendromis virtuvėmis ir 
kolektyviniais dušais, įruošia- 
mos ir bendros valgyklos. Ta
čiau praktika parodė, kad tokie 
bandymai nepasiekė tikslo: to
kių namų aptarnavimas esąs la
bai brangus.

Nepaprastai rusai yra išalkę 
automobilių (tai žinome mes ir 
iš Lietuvos gaunamų laiškų). 
Tik viename Maskvos mieste už 
sirašiusių automobilius pirkti ei
lė siekia 100 000, kai kasmet 
parduodama tik 8000 automobi
lių. Provincijoje eilės dar ilges
nės ir todėl daug kas važiuoja 
specialiai į Maskvą, kad galėtų 
i eilę užsirašyti. Daug vilčių de
dama į italų statomą Togliatti- 
gradą, kuriame įruošiamas di
džiulis automobilių fabrikas, ku
rio įrengimas atseis netoli vieno 
bilijono dolerių. Pirmasis Tog- 
liattigrado automobilis, pagal 
nustatytą planą, turįs išriedėti 
ant konvejerio ateinančiais me
tais, Lenino šimtinio gimtadie
nio sukakčiai. Tačiau, kol to nė
ra, reikia tenkintis labai lėtai 
riedančiais ir dažnai gendančiais 
“Moakvičiais” ar “Volgomis”.

(Nukelta į 5 psl.).



DRAUGAS, antradienis, 1969 m. birželio mėn, 3 d.

Mylimam vyrui ir tėvui
A. -f- A

DAIL. KAZIUI ŽILINSKUI 
mirus, žmoną, mielą MARIJĄ ŽIILINSKIENĘ. dukrą 
IRENJĮ ir žentą ANDRIŲ KUPREVIČIUS nuoširdžiai 
užjaučia jų skausme

Bronė Prapuolenienė, J ir T. Karveliai,
Levas Prapuolenis su šeima, V. ir E. Garbeniai

tragiškai žuvus Kanadoje,
A. + A. VLADUI SKRIPKUI,

jo mielai mamytei SOFIJAI SKRIPKUVIE.NEI ir visai 
jų šeimai reiškiame širdingiausią užuojautą ir kar
tu liūdime.

Stasė ir Juozas Varnaičiai 
Olė Vaifekaitienė

A. -j- A.
PROF. ANTANUI BENDORIUI, 

mokslo ir darbo kolegai, mirus, žmonai p. ANTA
NINAI, dukroms, sūnui ir artimiesiems gilią užuo
jautą reiškia

Antanas ir Marija Ramūnai

Astronauto Young žmona ir vaikučiai laimingi astronautams sėkmingai 
sugrįžus iš kelionės j mėnulį.

NAUJAS VATIKANO VALS- ] 
TYB&S SEKRETORIUS

Popiežius Paulius VI-sis bai
giamose naujų 33 Ikardinolų 
pakėlimo iškilmėse, iškėlęs kar 
dinolų Kolegijos reikšmę Baž
nyčios gyvenime, paskelbė, kad 
ilgus metus ištikimai vadova
vęs Vatikano valstyfhės Sekre
toriatui kardinolas Amletas 
Cicognani, dėl pasiektos am
žiaus ribos, pasitraukė iš eitųjų 
pareigų ir jo vietoje nauju Va
tikano valstybės sekretorium 
Šventasis Tėvas paskyrė kardi
nolą Jean Willot, buvusį Lijono 
arkivyskupą Prancūzijoje ir 
paskutiniu metu ėjusį Kunigų 
Kongregacijos prefekto parei
gas. Naujasis Vatikano valsty
bės sėkretorius kard. Villot yra 
gimęs 1905 m. Saint Amant- 
Tallende Prancūzijoje, Clermont 
vyskupijoje. Kunigu pašventin
tas 1930 m., ketrveris metus 
studijavo bažnytinę teisę ir teo
logiją Romoje ir baigęs studi
jas profesoriavo Clermont Fer 
rand kunigų seminarijoje bei 
ėjo studentų kapeliono pareigas 
Liono universitete. 1954 m. 
Šventojo Tėvo paskirtas vysku
pu pagalbininku Paryžiuje, kur 
gyvena nemaža lietuvių, ir tu
rėjo progos per Paryžiaus lie
tuvių sielovados centrą gerai 
susipažinti su Lietuvos klausi
mais. 1959 m. vyskupas Villot 
buvo paskirtas Liono arkivys
kupu ir 1965 m. pakeltas kar
dinolu pradėjo vadovauti Kuni
gų kongregacijai Vatikane. Po
piežius Paulius VI, pavesdamas 
kardinolui Villot vadovauti svar 
blausiai katalikų Bažnyčios ins
titucijai — Vatikano valstybės 
sekretoriatui, pareiškė, kad jis 
yra tinkamiausias šioms aukš
toms ir atsakingoms parei
goms, kaip artimiausias Popie
žiaus patarėjas, turįs pilniau
sią Šventojo Tėvo ir visos Baž
nyčios pasitikėjimą, bei šiam 
aukštam pašaukimui reikiamas

dorybes.

NORĖJO VAŽIUOTI 
Į RUSIJA

Gegužės pinuos dienos pro
ga Čekoslovakijos transporto 
darbininkų unija pakvietė Ko
lumbijos jūrininkų sąjungą 
ASOMAR suruošti ekskursiją į 
Rusiją ir Rytų Vokietiją ir kad 
ta proga dalyvautų gegužės 1 
d. parade Maskvoje. Džiaugda
mosi TASS agentūra davė žinią, 
kad Maskvoje lankysis Kolum
bijos jūrininkų delegacija. Bet 
iš tos didelės propagandos išė
jo tuščiais burbulas.

Tiesa, Kolumbijos jūrininkai 
buvo pasiruošę tai ekskursijai, 
bet kada patikrino važiuojančių 
sąrašą rado, kad tame saraše 
yra nemažai Castro komunistų. 
Ekskursija į Rusiją neįvyks. 
Tuo reikalu Asomar paskelbė 
nutarimą, kad Kolumbijos jūri
ninkai, priklausantieji Asomar, 
atmeta kvietimą lankytis So
vietų Sąjungoje, nes jie gali 
būti apgauti Sovietų darbinin
kų sindikatų, kaip kad buvo 
apgauta Čekoslovakija, kuri 
norėjo išsilaisvinti iš sovietinių 
pinklių. Todėl Kolumbijos jū
rininkai nenorį būti priversti
nais įkaitais, pritariančiais žu
dymams ir gyventojų pavergi
mui tų kraštų, kurie nori išsi
laisvinti”. k. k.

ŠEIMININKAUJA RUSAI
Naujoji Čekoslovakijos val

džia paklusniai vykdo Maskvos 
įsakymus. Vienu potvarkiu su
stabdytas visai Čekoslovakijai 
rašytojų sąjungos organo “Lis
ty” ir žurnalistų savaitraščio 
“Reporter” leidimais, kurie drą
siai gynė spaudos laisvę ir nau
jojo pilnos demokratinės lais
vės kurso idėjas. Taip pat ir 
buvęs Čekoslovakijos darbinin
kų profesinių sąjungų organo 
“Prace” vyr. redaktorius Ve- 
lensky pakeistas sovietams iš
tikimu Jiri Vancura.

CLASSIFIED GUIDE
IŠNUOMOJAMA — FOR RENT M 1 S C ,E L L A N E O U S

IŠNUOM. 4 kamblį rių butas su ši
luma 72nd ir Richmond apyinkėje.

Skambinti PR 6-7341

IŠNUOM. 5 kamb. butas 1-me 
aukšte, suaugusiems. 6938 S. 
Campbell Avė. Kreiptis 2-me aukš
te iš priekio.

ĮSIGYKITE DABAR

“Draugo” knygų lentynose 
jau išstatytas naujas ALĖS 
ROTOS romanas

VIENIŠI PASAULIAI

Išleido Lietuviškos knygos klu
bas, 265 psl., kaina $3.50.

Tematika šiai knygai paimta 
iš dabarties lietuvių Amerikoje 
gyvenimo, kuriame kyla visiem 
gerai pažįstamos, artimos ir sū
kiais vaizdais atskleidžiami tė
vų ir vaikų santykiai, senųjų 
prisirišimas prie prarasto gimto 
krašto bei praeities prisimini
mai ir jaunimo polinkis pasiduo
ti svetimai įtakai.

Romanas įdomus visiems, nes 
io puslapiuose kiekvienas ras 
save ar savo aplinką, kurios 
nuotaikos ir gyvenimo sąlygos 
yra bendros visiems ateiviams 
svetimame krašte.

Užsakydami knygą Illinois 
gyventojai turi prie jos kainos 
pridėti 5 proc. mokesčiams.

.▼..▼..▼..T..““—

MARIAN SHRINES 
OF THE AMERICAS

TITAS NARBUTAS

Nauja knyga anglų kalba, 
versta iš lietuviško leidinio, ku
rią reikėtų kiekvienam perskai
tyti.

Atsekant Marijos kultą nuo 
pirmų misionierių, čia aprašo
mos svarbiausios Pietų, Centro ir 
Šiaurės Amerikos Marijos šven
tovės.

Knygoje gausu iliustracijų, ku
rių tarpe yra net du Šiluvos Ma
rijos statulos Washingtone pa
veikslai ir platus naujiausios JA 
V šventovės bei joje esančios lie
tuvių koplyčios aprašymas.
Knyga patraukliai ir rūpestingai 
išleista, gaunama DRAUGE, 
kaina $3.50.

Ta pati knyga čia gaunama ir 
lietuvių kalba. Jos kaina $2.50.
lUinois Stato gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% taksų.
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Did your Mother 

take you for 
your lašt 
checkup?

What is it about grown- 
ups? Don’t they know 
annual checkups are th® 
first line of defena® 
againat cancer? It’a nica 
to find out you’re a* 
healthy aa you feel. Se® 
your doctor. You’ll find 
that peace of mind beata 
lollipopa any day!

Help yourBelf with s 
checkup. And others with 
a check.

American 
Cancer 
Society

TH1« SPACt COMTRIBUTO BY THI PUBUBHI

REMKITE “DRAUGĄ”

M O V I N G
SERENAS perkrausto baldus k 
kitus daiktus. Ir Iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — WA 5-8063

TELEVIZI JOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

2346 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

REAL ESTATE

Salininkas parduoda 5 kamb. mūr. 
buRgalow. Puikiam stovy. 63 ir 
Western apyl. Centr. apšild. gazu. 
Modsrn. virtuvė ir vonia. 2 maš. 
garažas. Tuoj galima užimti. 
Skambinti PR 6-0009

Navininkas parduoda — 4105 S. 
Artesian, mūr. ir med. namą. Di
delis sklypas, garažas, centr, gazu 
šild. 5 kamb. ir 3 kamb. rūsy, 2 
pilnos vonios. Pilna pastogė, šva
rus Apžiūrėti galima visą laiką.

PARKHOLME S P E C I A L - 
CICERO. 6 butu apartmentinis mū
ras. Pilnas rūsys. Gazo pečiais ap
šildomas. Pajamų $390 per mėn. 
Apyl. 19th ir 50th gat. $34,500. 
SVOBODA, 3739 W. 26th Street, 
Tel. LA 1-7038.

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av„ CL 4-7450
CICERO. Dailus 4 kamb. namas, 
apyl. Cermak ir,56th Ąve Modern. 
plytelių virtuvė, 2 maš. naujas ga
ražas, 33 p. sklypas. Mokesčiai 
tik $135. $15,500. SVOBODA, 2134 
S. 61st Ct. BI 2-2162. Jei neatsako, 
skambinkite LA 1-7038. 
Nebrangiai parduodamas Marąuet
te pke. — 2519 W. 71 St. 2-jų 
aukštų modernizuotas namas su 
pilnu rūsiu. Viršuj 5 kamb. butas, 
nauja spalv. vonia, keramikos ply
telės, virtuvėj kabin., apačioje di
delė biznio patalpa ir 2 kamb. 2-jų 
auto garažas. Skambinti po 6 v.v. 
778-8378.

BRIGHTON PARKE
2 po 4 kamb. med. Visas atnau

jintas. 2 prlegonkiai. Garažas. 
$16.000.

Svaras 2 po 4 kamb. mūr. Rūsys. 
Garažas. Atskira gazo šilima, 
$22,000

5 ir 0 kamb. med. su rūsiu, ve
randomis ir garažu. Erdvus namas 
ir sklypas. $17,500.

6, 4 lr 2-jų kamb nied. 3 kamb. 
rūsy. Žemi mokesčiai $18,500.

Du mūro namai — 16 vienetų po 
4 kamb. Lengva apžiūra ir valdy
mas. $15,000 pajamų. Prašo $55,000

Maisto krautuves su namais ar 
nuomoti.

» metų, 2 po 5% kamb. ir 4 
kamb. butai. Atskiras šildymas gazu. 
I.iet. Cicero apyl. $47,500.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tar 

Notary Public

273* W. 43rd St. — CL 4-2390

REA L ESTATE

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321
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SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

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

Maln Office 5727 W. Cermafk Rd., Cicero, HI. Tel. OL 6-2233 
Turimo šimtas namų Ciceroje, Benvyne, Rlverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užšokti f mūsų įstaiga
Ir išsirinkti Iš katalogo.

u E A L E S T A T E

Parduodamas gerame stovy € 
kamb. mūr. bungalow. Nuo sienos 
iki sienos kilimai, plytelių vonia, 
spintelės virtuvėje, poilsio kamb. 
Marąuette pko. rajone. Susitarimui 
apžiūrėti skambinkit 737-7526.

Apylinkėje 44th ir Mapleivood — 
5 kamb. mūr. bungalow. 3 kamb. 
butas rūsy. Skambinkite po 6 vai. 
vak. arba visą dieną sekmadienį:
FR 6-7298.

PAJAMŲ NUOSAVYBE — apsta
tytas duplex namas prie ežero, abu 
po 4 kamb. Priekinis butas tinka 
ištisiems) metams gyventi.

Box 281, Union Pier, Mich. 
Telef. 616-469-2323

Arti Marųuette pko.
Parduodami du 2-jų aukštų 10 me

tų senumo mūr. namai su garažais. 
VietovSs Marąuette ir Gage parkai.

Geras investavimas. Gražioj vietoj 
pietvakariuose parduodami 1% me
ti, senumo 2-jų aukštų 2 po 4 bu
tus mūr. namai.

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tax 

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233
I’rie 72 ir l-awn<jale — 6 kamb., 

9 metų de luxe bungalovv. Kilimai, 
garažaa. Nebrangus. $28,500.

Prie 08 ir AVestora 2 butai po 5 
kamb. Platus sklypas $20,500.

Prie 71 ir Talman —- Mūras. 3 
butai ir patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus $43,500.

70 ir Washtenavv. Mūras — 2 po 
5 kamb. ir butas rūsy 3-Jų kamb 
$28,900.

VAINA REALTY
2517 W. 71st St. — RE 7-9515

12-os butų naujas mūr. namas 
gražioje pietvakarių apyl. $26,000 
metinių pajamų. Kaina prieinama.

6 kamb. 10 metu de luxe mūr. 
bungalovv. prie Marąuette pko. 1 % 
vonių, įrengtas rūsys, 2 auto mūr. 
garažas.

1 aukšto, 2 bu tai—5 ir « k am t 
18 metų mūr. prie 71 ir Sacramento 
įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $35,000.

2 po 5 kamb. (8 mieg.), 8 kamb. 
rūsy. Mūr. Prie 67 tr Callfornla. 
$28,500.

5 kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 ir Callfornia. $19,000.

5 H kmb. 3 metų mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk. $18.600

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

PAVASARY!
Liuksus 7 kamb. 2-jų metų, raus

vų plytų rezidencija, 1 % akro žemSs. 
3 auto garažas. Prie Stevenson 
Highway, Lemonte $50,000.00.

Lotas 30 p. Marąuette Parke.
Gražus 2 butų namas Marąuette 

pke. Naujas centr. šildymas. Gara
žas. Tik $19,500.

8 kamb. niūras. 2 vonios, 2 auto 
mūro garažas. Tuoj galit užimti. Prie 
mūsų. $24,800.

« kamb. 15 metų mūras. 2 vonios, 
2 auto mūro garažas. Apie 71 — 
Mozart. $24,900.

3 butų mūras. PrižiūrStas, švarus, 
platus lotas, garažas. Arti ofiso. 
$28,500.

4 butų liuksus mūras. Modernios 
vonios, kabinetų virtuves, gazu šildy
mas. Įrengtas bsmt. 50 p. lotas. 2 
auto garažas. $55,900.

12 butų, 2-jų aukštų mūras, pri 
žiūrėtas. Apie $14,000 pajamų, gara
žas, Marąuette pke. $80,000.

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

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.
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MISCELLANEOUS

SIUNTINIAI I LIETUVA
ir kitus kraštus

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

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-eonditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St. — Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnas K. šimulis

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio (MIS
FRANK ZAPOLIS

3208*4 'Vest ®r»th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8654 h- GR 0-4330

L
PARDUODAMI 

Iš MODELINU NAMU BALDAI
30% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

flimiiiiiiiimiiiiimi’siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J RUDIS — Tel. CL 4-1050
(lllllllllllllllllllllllllllllllllimillllllllillli

tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

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

v- a -

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiamo visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus. Ti
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žomo iš lauko. Taisome mūrų “tuck- 
pointing”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se. 
nūs visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr air condltloning ) 
naujus lr senus namus. Stogų 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo 
karnai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING * SHEL’r MITAI. 
1444 S. VVeotorn, Chicago B, III.

Telefonas VI 7.3447.

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gaL Free delivery 
5622 So. Racine, 434-1113

iiiiiiiiiiisiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
iiimiiiiiimiiiiimiiimiiimiiiimiiiiiiim

“DRAUGO” PREMIJUOTOS KNYGOS, 
kurių dar galima gauti:

ORĄ PRO NOBIS — J. Gliaudą 4.00
TITNAGO UGNIS — J. Kralikauskas 2.50
MINDAUGO NUŽUDYMAS — J. Kralikauskas 3.00
LIEPTAI IR BEDUGNES — A. Baronas 3.00
KALNŲ GIESME — V. Kavaliūnas 2.50
KARKLUPENUOSE — A. Baranauskas 2.50
SĄMOKSLAS — V. Volertas 3’so

Šias rinktines, tremtyje iSleistas knygas, kiekvienam reikėt 
įsigyti atsiunčiant užsakymą ar asmeniškai atsilankant į “Drac 
g4”.

Illinois valstijos gyventojai prašomi prie knygos kainos pr 
dėti 5% mokesčiams.

irau VVANTED — VYRAI

MAINTENANCE MAN
Experienced sober man tor exclu- 
sive įmotei In Dės Plaines exceil. 
aondlttnns and benefits.

Apply in person.
HOLIDAY INN

MANNHEI.M & TOUHY
DEŠ PIAINES, ULINOIS

EXPERIENCED 
W00D FINISHER

DAYS

Phone 388-3115

MILLWRIGHTS 
AND WELDERS 

Full Titae and 

Part Time.

Phone; 754-7899

"TyraTTr^motekys

MAN 8C WIFE —
who could live in.

CUSTODIAN — sober and reli
able. Mušt have experience in all 
areas in maintaining a small re- 
tirement home.

Job opportunity for the wife na 
2nd cook or in houaekeeping de
partment.

VVrite toj

DRAUGAS — AG - 233

4545 W. 63rd Street

Chicago, Illinois 60629

1EI.I VVANTED MOTERYS

WAITRESSES
Ali Shifts

The Mansion Restaurant 
6250 W. 63rd Street

VVAITRESSES
.... Have inunediate openings, .. 

full or part tiime.
Prefer experience, būt will train. 
Pleasant surroundings and excel- 
lent tips.

Apply in person:

RED WHEEL RESTAURANT
201 South Halsted Street 
Chicago Heights, Illinois

D fe M E S I O I

I REZIDENCINIAI, 
IKOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!B

J 2457 VVest 69th Šįmet J TcL HE 4-7482 1
RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš 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. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Balfic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. TeL 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas Ir 
dienraštis “Draugas”,



Astronautas Eugene Cernan su žmona Barbara ir dukrele Tracey, 6 cn., laimingai sugrįžęs iš erdvių.

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS
Septintasis Amerikos Lietu

vių kongresas jyyflts 1969 m. 
rugpiūčio 30, 31 ir rugsėjo 1 
dienomis, Detroite, !Statler Hil- 
ton viešbutyje.

Kongreso atstovus sudaro: 
a. visi Amerikos Lietuvių Ta

rybos centro nariai,
b. centrinės, bendrinės orga

nizacijos siunčia po 6 atstovus,
Kongresą šaukia Amerikos I . T .t izvt-,,,,,;. t. t, T- « e. ALT skyriai bei orgamza-Lietuvių taryba. Kongreso Šei- .. , , . .. , ., . . , , .

„2• • , . ., T • erių bendrieji komitetai atski-numnkai Detroito Lietuvių or- J ‘ , ... a .__ .. . irose vietovėse siuncaa po 6 at-ganazacijų centras. 1stovus,
Amerikos Lietuvių tarybos

d. vietinės draugijos, klubai, 
kuopos bei centrinių organizaci
jų skyriai siunčia po 1 atstovą 
nuo kiekvienų 10 narių.

e. laikraščių redakcijos ir lie

statute pasakyta, kad kongre
sai šaukiami... “pademonstruo
ti. Amerikos lietuvių vieningu
mą kovoje už Lietuvos išlaisvi
nimą, pareikšti padėką už pa
ramą, pasisakyti dėl JAV ve
damos politikos Lietuvos išlais
vinimo reikalu, aptarti pasiruo
šimą specialiai akcijai reika
laujančiai plačiosios visuomenės 
įsijungimo bei paramos. Kon
gresas išklauso Alto valdybos 
pranešimus ir teikia sugestijų 
ALT ateities darbams’’. Nuo 
Lietuvos okupacijos pradžios 
šis kongresas yra septintasis. 
Jame bus įžvelgta į lietuvių tau 
tos padėtį, išnagrinėta Lietuvos 
laisvinimo darbo sąlygos, keliai 
ir būdai ir aptarti Amerikos Lie 
tuvių tarybos veiklas uždavi
niai.

Visų lietuvių organizacijų (su 
sivienijimų, draugijų, klubų, 
sambūrių ir radio) atstovai 
kviečiami kongrese dalyvauti.

tuvių radijo programos siunčia 
po 3 atstovus.

Visos organizacijos prašomos 
jau dabar atstovus išrinkti ar 
paskirti.

Kongrese dalyvauti kviečiami 
ir svečiai — visa patriotinė lie
tuvių visuomenė.

Kongreso informacijos, vieš
bučio kambarių užsakymas ir 
visos žinios gaunamos Alto 
centre adresu: Lithuanian Į
American Conncil, Ine., 6818 
South Westem Avė., Chieago,

Mielam

A. -J- A.
KĘSTUČIUI KUDŽMAI 

taip netikėtai mirus, ŽMONAI ir SŪNUMS ir visiems 
artimiesiems reiškiame bičiulišką užuojautą.

Nijolė ir Vytautas Vardžiai

SOVIETINES KASDIENYBES
(Atkelta iš 3 psl.)

Labai trūksta atsarginių dalių. 
Bet čia gelbsti mūsų tolimesni 
šiaurės kaimynai suomiai.

“Maskva. — automobilių 
miestas’’

Nors automobilių Sovietuose 
ir labai trūksta, mėgstama Mas
kvą vadinti autoniobilių miestu 
ir kalbėti apie “trafiko sunku
mus’’. Kad užsieniečiai susidary
tų “tikrą trafiko sunkumų vaiz
dą”, Sovietai dažnai tam tikro
se vietose uždaro į miestą ei
nančius kelius kokiai valandai. 
Kai prisirenka automobilių ei
lutės, staiga visiems leidžia va
žiuoti ir rodo užsieniečiams, lei
džia net fotografuoti, filmuoti. 
Tada jie vis garsiau kalba ir a- 
pie “susisiekimo chaosą”. Iš tie
sų nemažas chaosas tebeviešpa
tauja visose Sovietų S-gos gy
venimo srityse.

A. + A.
dail. Kaziui Žilinskui

staiga mirus, didžio skausmo prislėgtus brangius 
MARYTĘ ŽILINSKIENĘ, IRUTĘ IR ANDRIŲ KUPRE
VIČIUS širdingai užjaučia

JADVYGA PRAPUOLENIENft, ALDONA PRAPUOLENYTE, 
AURELIJUS, JURGIS, MARIJUS IR BERNARDAS 
PRAPUOLENIAI.

A. -|- A.
ELENA VVAREFIELD

DAUJOTYTE
Gyveno Park Ridge, Illinois. Mirė birželio 1 d., 1969 m., 

3:10 vai. popiet, sulaukus 48 .metų amžiaus. Gimė Chieago, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Lyman, sūnus Jonas 

Piachek, marti Sheridan, duktė Sharon Warefield, motina Lu- 
cija Daujotis, brolis Edvardas Daujotis, brolienė Susan ir šei
ma, uošviai p.p. Warefield, 3 pusbroliai: Kazimieras, Jonas ir 
Jurgis Čekiai su šeimomis, teta Emilija Maezes su šeima, dė
dienė Julia Daujotis, jos sūnus Edmundas su šeima, ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Ryan-Parke koplyčioje, 120 So. North- 
west Highway, Park Ridge, Illinois. Laidotuvės įvyks trečiad., 
birželio 4 d. iš koplyčios 9:30 vai. ryto bus atlydėta į St. Paul 
of the Cross parap. bažnyčią, Park Ridge, kurioje 10 vai. ryto 
įvyks ged. pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnus, duktė, motina, marti, brolis ir ki
ti giminės.

Laidotuvių direkt. Ryan-Parke, Tel. Park Ridge 823-1171.

Valgysite su
Dirbtiniais dantimis

iki 35% lengviau
ISbandyrnal irodo, kad jūs dabar 

salite valdyti Ir kramtyti goriau — 
dirbtini dantys vidutiniai
efektyvesni — Jei užbarstysite 
S-UDUti KASTEETH ant savo 
JklkAtellu. FA8TRETH tvirčiau pri
laiko viršutine ir apatine
Jausite daug patogiau. * ARTEI.TH 
mSou r* vi o'Žst 1 S — • — ITO-T UJĮTSt-žt. J'OKiO llp- -S. pastinio skonio Sulaiko 

kvapo”. Gerai prltatkin- 
tiPl dirttini dantys būtini sveikatos 
dantistu. FASTEKTH galima gauti
visose vaistu parduotuvėse
gerovei. Reguliariai lankykitės pas

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

e l e s
5nw, banketams, laidotuvėms

U t A U S K Ų 
rERTY HIWS GfiUTNYCIa 
IV. 63 r d St-, Chieago, nimois 
PR 8-0888 — PB 8-0834

PETRONĖLE JAGMINIENĖ
Jau suėjo dveji metai, kai negailestinga .mirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo mylimą motiną ir senelę, kurios netekome 1967 
m birželio 5 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos birželio mėn. 5 d., 
6:30 v. ryto Švč. P. Marijos Nek. Prasidėjimo parap. bažnyčioj.

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Petronėlės Jagminienės sielą.

Nuliūdę: Duktė Ona Stasiulienė, auūkčs Regina Kopulas, 
Birutė Stasiulytė ir Lietuvoje trys sūnūs su Šeimomis

GAROTAS KONGRESAS
Romoje įvyko tarptautinės 

katalikų artimo globos organi
zacijos Caritas Internationalis 
generalinė asamblėja, kurioje 
svarstyta pagrindinė tema: 
“Artimo globos akcija kaip 
bažnytinės bendruomenės žen
klas”. Kongreso darbuose da
lyvavo daugiau kaip du 'šimtai 
įvairių pasaulio tautų artimo

Illinois 60636. Čia prašoma siųs 
ti sumanymus, pasiūlymus, at
stovų pavardes bei adresus, au
kas ir kt.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Valdyba

glohos organizacijų atstovų, 
kurių tarpe Caritas Internatio- 
nalis prezidentas prel. Jean 
Rodhain ir generalinis sekreto
rius prel. Carlo Bayer, JAV-ių 
katalikų pagalbos teikimo orga 
uizacijos “Catholic iRelief Ser
vices” direktorius vysk. Swan- 
strom, Biafros katalikų šalpos 
organizacijų atstovai reprezen
tantai Čekoslovakijos katalikų 
artimo globos Caritas organi
zacijos, kuri vienintelė be per
traukos nuo 1934 metų tęsia 
katalikų artimo meilės darbą 
Čekoslovakijoje. Iš įviso Caritas 
Internationalis organizacijai 
priklauso 90 pasaulio kraštų ir 
ji artimai bendradarbiauja su

Už

A. A.

Elenos Jonikienės-Laurinavičiūfės
(mirusios Lietuvoje) sielą pamaldos bus atlaiky
tos š. m. birželio 8 dieną, 8:30 vai. ryto. Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje, 2345 West 56th Street.

Kas gali, prašau pamaldose dalyvauti.

Nuliūdęs — brolis Jonas
Ottawa, Canada

A. -f- A.
FRANCES WAICIKAUSKAS

(WAKAS) po tėvais Pociūtė
Mirė gegužės mėn. 31 d., 1969 m , 3:30 vai. popiet.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 75 metus.
Giliai nuliūdę liko: duktė Prances Kuchans, žentas Jo

nas, pusseserė Ona Kiušas su šeima ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. 
VVestern Avenue.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, birželio mėn. 4 dieną iš ko- 
koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į Gimimo Panelės šven
čiausios parap. bažnyčią ir po gedulingų pamaldų bus nuly
dėta į šiv. Kazimiero kapines.

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

Praneša nuliūdusi ŠEIMA
Informacijoms telefonuokite YArds 7-3401.

PADĖKA
A. -+• A.

MARIJA TAMOŠIŪNIENĖ
Mūsų mylima žmona ir motina mirė 1969 m. balandžio 29 d. ir 

buvo palaidota gegužės mėn. 2 d. šv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje.
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį patar

navimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.
Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kieto. prel. V. Cernauskui, 

kuris lankė velionę ligoninėje, su mokyklos mokiniais atkalbėjo kop
lyčioje rožančių, dalyvavo bažnyčioje gedulingų pamaldų metu bei 
parodė asmenišką nuoširdumą.
Dėkojame kan. V. Zakarauskui, kuris atkalbėjo koplyčioje 
rožančių, atlaikė gedulingas pamaldas ir palydėjo velionę į kapines.

Nuoširdus ačiū kun. J. Kuzinskui ir kun. Yerkes už maldas 
koplyčioje bei bažnyčioje. Dėkojame Marąuette parko mokyklos &&■ 
selėms už velionės lankymą ligoninėje, maldas koplyčioje ir dalyva
vimą gedulingose pamaldose.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie užprašė šv. Mišias už ve
lionės sielą. Dėkojam visiems, kurie prisiuntė gėlių bei pareiškė mums 
toje liūdesio valandoje užuojautą. Ypatingai esam dėkingi už užuo
jautą Čikagos Aukšt. Lituanistikos mokyklai, 6 kl. auklėtojams ir 
mokiniams, Marąuette parko iituan. mokyklos mokytojams ir 
mokiniams, Kernavės skaučių tuntui bei Akademikių skaučių d-vei.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems neturė
jome galimybės atskirai padėkoti.

Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui A. Petkui ir 
sūnui už malonų patarnavimą.

Visiems, visiems nuoširdus dėkui.

VYRAS, DUKTĖ IR SONUS

A.+A.
MARTHA PILKIS

GREIČIŪTE
Gyveno 5004 West George Street, Chieago, Illinois.
Mirė gegužės 31 d., 1969 tn., 9:30 vai. vakaro, sulaukusi 

|74 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Jurbarko parapijos, Greičių kai- 

|mo. Amerikoje išgyveno 54 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime — vyras John, brolis Peter 

{Greičius, brolienė Eleonor ir šeima, Lietuvoje brolis Juozas su 
šeima ir 2 seserys Ona Juknevičienė ir Monika Klemienė, ir 

[kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas A. Petkaus ir Sūnaus koplyčioje, 1410 

|So. 50th Avė., Cicero, Illinois. Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
[birželio 4 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į šv. Antano 
Iparap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio- 
Įnės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs- 
[tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, broliai ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. A. Petkus ir Sūnus, Telef. 863-2108.

DRAUGAS, antradienis, 1969 m. birželio mėn. 3 d. S

Jungtinių Tautų bei kitomis 
tarptautinėmis ūkinėmis, socia
linėmis, kultūrinėmis bei artimo 
globos institucijomis.

— Amerikoje statoma 78 ato
minės jėgainės. 13 jėgainių jau 
veikia.

DEŠIMTS METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. -Į- A.
JOSEPHINE BALUNAS

Jau suėjo dešimts metų, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš .mūsų tarpo mylimą motiną, kurios netekome 1959 m. birže
lio 5 dieną.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos birželio mėn. 5 
d. 6:30 vai. ryto švč. M. Marijos' Gimimo parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Josephine Balunas sielą.

Nuliūdę: Sūnus, marti, anūkai, motina, broliai ir seserys.

MMEffiMANS
FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:
2533 VVest 71 st Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3*2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVVICZ IR SONOS
Tel. REpublic 7-1218 
Tek VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 8-8572

8807 8. LITUANICA AVĖ. Tek YArds 7-8401

POVILAS J. RIDIKAS
8854 8. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

8819 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188-1189
VASAITIS — BUTKUS

1446 S. 50th AVĖ. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1008
LAWN FUNERAL HOME 

Sigmund J. Sutkus
7909 STATE RD., OAKLAVVN, ILL. Tek 680-2820



DRAUGAS, antradienis, 1969 m. birželio mėn. 3 d.

X Sesuo M. Rozana, Marijos 
aukšt. mok. mokytoja birž. 24 
d. — rugp. 2 d. vadovauja kelio 
nei į Europą šaai grupei studen 
čių: ‘Mary Ann Forys, Adele 
Maciaszek, Deborah Kačionis, 
Auna Marie Krause, Anne West 
love, Christine ISimon, Diane 
Baron, Eva Swiontkowski, Ro
mualda Serenas, Deborah Bar
baro, Rita Tadeusiak. Jos daly
vauja Worid Academy 40 dienų 
meno kurso programoj Romoje. 
Taip pat lankysis Šveicarijoj, 
Paryžiuj ir Londone. Baigu
sioms kursą bus užskaitomi 
mokslo kreditai.

X Lietuvių motinų klubas 
be savo tiesioginių darbų, neuž 
miršta ir mūsų spaudos reikalų. 
Neseniai per klubo koresponden 
tę G. Valiulienę prisiuntė 10 
dol. auką. Dėkojame.

X Detroito Lietuvių organi
zacijų centras ne tik sutiko glo
boti Amerikos Lietuvių kongre
są, bet taip pat aktyviai daly
vauja ir rengimo darbams. DL 
OC’o valdyba susitarusi su Al
to valdyba sudarinėja įvairias 
komisijas darbams vykdyti.

X Inž. E. Bartkus Alto pir
mininkas ilgesniame pasikalbė
jime su į Chicagą atvykusia 
Vliko pirm. dr. K. J. Valiūnu 
aptarė Lietuvos laisvinimo dar
bų suaktyvinimo problemas. 
Vliko pirmininkas buvo atvykęs 
į dr. P. Grigaičio laidotuves. 
Altas ir Vlikas dirbdami Lietu
vos išlaisvinimo darbus, tarpu
savyje gražiai bendradarbiauja. 
JAV

X Jonas llėiukas, buvęs Tau
tinio ansamblio dalyvis, daly
vaus J. Puodžiūno ir V. Karo- 
saitės baleto studijos parengi 
me šį sekmadienį, atlikdamas 
•baleto pastatyme Lempininko 
vaidmenį.

X Kun. Viktoras Rimšelis.
tėvų marijonų provinciolas, bir
želio 1 d. išvyko į New Yorką, 
iš kur kartu su viceprovincijo- 
lu kun. J. Dambrausku lėktuvu 
išskrido į visuotinį Marijonų 
vienuolijos susirinkimą, įvyks
tantį Romoje. Susirinkimas tę
sis iki liepos pradžios. Kun. V. 
Rimšelio atsisveikinti buvo su
sirinkęs būrelis Chicagos mari
jonų ir jo draugų.

X Lietuvių organizacijos, ku
rios dar nėra įsijungusios j 
vysk. A. Deksniui pagerbti ko
mitetą, kviečiamos ikaęk galima 
greičiau pranešti savo atstovus 
ir adresus, kad jiems galėtų 
pasiųsti kvietimus į vyskupo 
konsekraciją, įvykstančią bir
želio 15 d. Galima registruotis 
dienos metu, paskambinant į 
“Draugo” redakciją tel. LU 5- 
9500, ext. 3.

X Am. Liet. Montessori II- 
jos Valkų Nameliai, 2743 W. 
69th St., dabar priima regist
racijas 1969—70 mokslo me
tams. Inf. prašomi skambinti 
tel. 471-0250 ar 767-2866.

(pr.)
X Tauragės klubas kviečia 

visus asitlankyti į linksmą ge
gužinę, rengiamą birželio 8 die
ną O. Bruzguilienės sode, 8274 
IS. Keane Avė. Gros K. Ramo- 
nio orkestras. Pradžia 12 vai. 
dieną. (pr.)

Atsisveikinant su marijonų provincijolu kun. V. R raišeliu, jam iš
vykstant į Romą. Iš k. į deš.: kun. J. Prunskis. kun. A. Nockūna3 
dr. P. Kisielius, kun. P. Garšva, provincijolas kun. V. Rimšei s, kun. 
K. Barauskas, Z. Umbražiūnas, kun. J. Budzeika ir kun. J. Kar- 
dauskas.

TEGU DAINA MUS STIPRINA 
IR JUNGIA

LB Chicagos apygardos lituanistinių mokyklų šventė

Pavasario šventėj Chicagoje , damas, kad tegu mus visus lie-
kapų puošimo dieną, įvykusioj 
Bučo sodyboj, dalyvavo eilė mo 
kyklų, kuriose molkosi apie 
1,000 moksleivių. Šventėje daly
vavo : Ateities Atžalynas, ved. 
Pr. Gramontienė, Bridgeporto 
lit. mokykla, ved. M. šulaitienė, 
Brighton Parko lit. mokylkla, 
ved. S. Jonynienė, Cicero lit. 
mokykla, ved. J. Kreivėnas, Ci
cero Aukšt. lit. mokykla, dir. 
kun. dr. A. Juška, Chicagos 
Aukšt. lit. mokykla, dir. J. Ma
sionis, Dariaus Girėno lit. mo
kykla, ved. J. Plačas, Gary lit. 
mokykla, ved. V. Lapenas, 
Grand Rapids lit. moikykla, ved. 
P. Turūta, Lemonto Maironio 
pradžios ir aukšt. lit. mokyk-

tuviškoji daina stiprina ir jun
gia. Po to jungtinis moksleivių 
choras sugiedojo JAV ir Lietu
vos himnus, diriguojant komp. 
J. Bertuliui. Pranešdinėjo Rasa 
šoliūnaitė.

SOL. MOTEKAITIENĖS STUDIJOS 
KONCERTAS

Savo darbo dešimtmetį šven- kad melodiją perteiktų kuo 
cianti Izabelės Motekaitienės tiksliau, kiek galima švaresniu, 
dainavimo studija geg. 30 d. skambesniu balsu.
Jaunimo centro didžiojoje salė
je surengė koncertą. Programą 
atliko gražus būrys mažųjų so-

Talentinga mokytoja
Iz. Motekaitienė, pati buvusi

listų. Lietuviškai skambančios operos solistė, turi didelį paty-

los, ved. O. Abromaitienė. 
x Praeiti penki šių metų Moksleivius paruošė tų mokyk- 

AN)TRO KAJMO (tai telkia Chi- Jų dainavimo ir tautinių šokių
cagos satyrinė - teatralinė gru
pė) pasirodymai buvo išparduo-

mokytojai. Šventėje dalyvavo 
apie 330 mokinių, ją organizavo

ti ir daugelis lietuvių visuome- LB Chicagos Apygardos valdy
X Prof. dr. Vytautas Vardys,

Oklahomos universiteto polit. 
moks. dep. vedėjas, su šeima, 
keletą dienų pabuvojęs Chica
goje, birželio 2 d. išvyko į Muen 
cheną, Vokietijoje, kur vado
vaus to paties un-to politinių 
mokslų skyriaus vasaros se
mestrui. Vokietijoje išbus iki 
rugsėjo mėnesio.

X Putnamo mergaičių Imma- 
culata stovykloje dar yra kele
tą laisvų vietų. Lankiame no
rinčių. Stovykla prasidės birže
lio 29 d. ir baigiasi liepos 27 d. 
Priimamos mergaitės nuo 7 me 
tų iki 16 metų. Rašykite šiuo 
adresu: Immaculata Camp. Put
nam, Conn. 06260. Telefonaa: 
(2C3) 928-5828.

nės nebegalėjo gauti vietų, šį 
reikalą atitaisyti pakartosime 
mūsų originalią programą dar 
du kartus. Idant netektų vėl 
nusivilti, ANTRO KAIMO mė 
gėjams yra patariama kuo 
ankščiau užsirezervuoti vietas 
skambinant N. Stakauskienei 
PR 8-6804. Iki pasimatymo 
Play House salėje, 2515 W. 
69th. St., Marąuette Parkas, 
birželio mėn. 6 ir 7-to dienomis,

ba ir LB Chicagos apygardos 
Švietimo Ikomisija.

Grįžkite pailsėję
Šventės dalyvius sveikino

Chicagos LB pirm. A. Juškevi 
čius, iškeldamas lituanistinio 
mokslo ir dainų reikšmę, LB 
c. v. pirm. inž. Br. Nainys, 
kviesdamas vėl po vasaros a-

Dainos ir šokiai
Dainų programos vadovas bu

vo J. Kreivėnas. Jo diriguoja
mas vyresniųjų moksleivių cho
ras sudainavo F. Strolios “Mer 
gaitę”, J. Bertulio “Tėvų šale
lę” ir J. Žilevičiaus harmonizuo
tą liaudies dainą “Aš atsikė
liau”. Mokyt. V. Lapėno diriguo 
jamas jaunųjų moksleivių cho
ras sudainavo V. Bagdono “Pu
pą”, J. Gaižausko “Dūdelę”, 
liaudies dainas “Lopšinę” ir 
“Eglelę aukštuolę”, J. Bielionio 
“Kregždę.” Mokyt. J. Briedžio 
vadovaujamas vyresniųjų moks 
ieivių choras padainavo V. Kup 
revičiiaus “šviečia kelias”, J. Ži
levičiaus harmonizuotą liaudies 
dainą “Jojau dieną” ir V. Vin- 
kaičio harmonizuotą liaudies 
dainą “Kanapė.”
Tautinių šokių programos va

dovė buvo Pr. Gramontienė. 
Jaunieji moksleiviai išpildė- 
“Išdykėlis”, žodž. L. Žitkevi
čiaus, muz. J. Bertulio, judesiai 
R

apie 8 vai. vak.

X J. Puodžiūno Baleto Stu
dijos Vakaras įvyks šį šeštad., 
birželio 7 d., 7:30 v. v., Jauni
mo centre. Visi ikviečiami atsi
lankyti. (pr.)

x Dingo šuo — Pilkas, 
Schnauzer veislės, vyr. ginu, 
vardu Sargis, 62 ir VVestern 
apyl. Ką nors žinančius prašo
me paskambinti, būsime dėkin
gi ir atsilyginsime. RE 7-7864.

(sk.)
X 14,000 BTU’s duoda 110 

V. Emerson vėsinutvai. Pasku
bėkit įsigyti pas Gradinską, 
2512 W. 47 St., FR 6-1998. Atd. 
kasdien lig 6 v. v., pirm. ir 
ketv. lig 9 v. v., sekm. uždary
ta. (sk.)

X Rašomosios mašinėlės — 
normalios ar 13 colių voleliu — 
Olympiia ir kitų firmų, nuo ma
žiausios iki Standard 92 ženklų, 
lietuvių ir 'kitomis kalbomis 
tuojau pat galima gauti: J. L. 
Giedraitis, 10 Barry Br., E. 
Northport, N. Y. 11731. Chica
goje teirautis vakarais: tel. 
476-7399. (sk.)

X Bilietai į religinį koncertą
su “Reąuiem”, biržėlao 14 d., 
partizanams pagerbti Marąuette 
Parko bažnyčioje, jau gaunami 
Marginiuose, 2511 W. 69 St. 
Auka 2 dol.

L. B. Apygardos Valdyba 
tpr.)

pasiruošę koncertų klausytojai, 
turėdami geriau išlavintą ausį 
bei jie taus malonūs dainos nešė 
jai privačiuose pobūviuose. Pa
galiau balso lavinimas, dainavi 
mas padės vystyti balso stygas, 
alsavimą, plaučius, kas bus la
bai naudinga busimiesiems mo
kytojams, kalbėtojams. Daina
vimo pamolkos taip pat vaikus 
daugiau išima iš gatvės ir įsta
to į kultūrines pastangas. 

Matoma pažanga 
Pažymėtina, kad sol. Mote-

rimą ir mėgsta taip pat į savo 
mokinių duetus įvesti žaisminio 
vaidybinio paįvairinimo.

Geras talkininkas muz. Mote-
kytė. Rūta, Jučą. AtokitaitoMi yra Railienės dataavfaio studiją U-
nmm Rakis pagirti, kad ia-įtss Manigirdas. Jis šiame kon luddu9ieji parodo graįią
lia jauniausių .halsą lavina ir certe dainininkes irdauumnkus S gilinto, sodresniu.

gabiai pianu palydėjo, jK ir dai- P S

jų pavardės buvo: Vida Stra- 
vinskaiitė, Aušra Baronaitytė, 
Dalia Petreikytė, Vilija Kerely- 
tė, Dana Bajalytė, Zita Bumei

koncerte dalyvavo ir vyresnių,
kaip pvz. Teodora Serapinienė. į navimo pamokose nepamaino

mas talkininkas.Atliko žymių kompozitorių 
kūrinius

Jie atliko iapie 50 kūrinių so
lo, duetų bei porą muzikos nu
merių pianu. Buvo parinkta ei
lė® lietuvių kompozitorių kūri
niai, kaip M. Petrausko, K. Ži- 
žiūno, B. Jonušo, V. Kairiūkš
čio, S. Cerienės, A. Mikulskio,

Naudinga leisti vaikus 
| dainavimo studijas

Klausantis šio koncerto, teko 
būti liudininku, kaip gerai tėvai 
daro, Ikad leidžia savo dukras, 
sūnus į tokią dainavimo mokyk 
lą. Tegu iš jų ir nebus daug tilt 
rųjų solistų, bet jau jie bus ge-

švaresniu balsu atlikdami dai 
nas, arija® ne tik lietuvių ir 
anglų, bet ir vokiečių kalba. 
Apskritai iš šio koncerto buvo 
matyti, kad sol. Motekaitienė 
su šarvo mokiniais dirba turėda 
ma dainos meilę, platų sugebė 
jimą ir pasišventimą.

V. Kuprevičiaus, K. V. Banai- cĮhorų dalyviai ir daugiau
čio, A. Bražinsko, Klovos, P

Po jaukaus koncerto sekė 
malonios vaišės visiems progra
mos pildytojams ir klausyto
jams. J. Daug.

Šopagos.
Šalia to buvo atlikta gausiai 

pasaulinio garso kompozitorių 
kūrinių, pvz. Bacho, Handelio, 
Schuberto, Brahmso, Beethove- 
no, Mozarto, Detaussy, Verdi, 
Gounod ir daug kitų.

Visi programą pildžiusieji 
nuoširdžiai stengėsi ir jiems pa
gal jų pajėgas sekėsi. Buvo 
matyti, kad jie dirba patyrusios 
mokytojos sol. I .Motekaitienės 
globoj. Ji nesiekia iš jų išspaus
ti jėgos, kiek gali, o daboja,

gražios, nuotaika visų gera ir 
jaunieji programos išpildytojai 
buvo svečių palydėti nuošir
džiais plojimais.

Baigiamąjį žodį tarė LB Chi
cagos švietimo komisijos pirm. 
J. Masilionis, dėkodamas prog
ramos dalyviams ir svečiams, 
pasidžiaugdamas gražia švente, 
pabrėždamas, kad tokias šven
tės turi auklėjamosios reikš
mės.

Šventė tikrai gražiai praėjo, 
nebuvo nieko perdaug, nieko iš
tęsto, kalbos trumpos ir tai ge~
roji viso išvažiavimo pusė, nes 

Jonynaitės, ir “iKaminkrė- vaikams kai visko perdaug, ta
Lostogų pailsėjusius grįžti į Ii-1 tis”, žodž. V. Nemunėlio, muz. J. lietuvybė būna kažkas sunkaus
tuanistines klases, LB Šv. Tary- Bertulio, judesiai P. Gramon- ir nepatrauklaus. Be abejo, jei

(pr) bos pirm. J. Kavaliūnas, pabrėž

CHICAGOS ŽINIOS

tienės.
Po to Chicagos aukšt. lit. mo 

kyklos moksfleiviai vad. N. Pu 
pienės ir I. Smieliauskienės pa-

gu būtų dalyvavę daugiau tėvų 
ir vaikų, būtų visiems smagiau 
buvę, tačiau šiaip ar taip šven
tė pavyko ir reikia manyti ne

TURIZMAIS CHICAGOJE CIGARETES BRANGSTA
Max Bloom, seniausias Chi-

šoko eilę tautinių šokių. Diena tik moraline, bet ir finansine 
buvo graži, šokiai ir dainos prasme. L. Galinis

IS AR n IR
OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Apie a. a. kan. Jono Krikš 

čiūno mirtį jau buvo “Drauge” 
trumpai rašyta, tačiau pasta
ruoju metu Ibuvo gauta ir dau-

TOL!
anūkus ir vieną proproanūkį. 
Panevėžiečiai, ypač buvę gimna
zistai, jį nuoširdžiai sveikino.

DID. BRITANIJOJ
Teofilė Gustaitytė Mic-

giau žinių, Velionis (buvo gimęs į kevičienė Angeles, Calif.
1896 m. kunigu įšventintas 19- sayo kelionės Europą 
19 m. Ilgesnį laiką buvo Kama, ( R. Anglijoje gyvenusius 
jų parap. klebonas ir Utenos

Chicagos turizmo taryba .pra
neša, kad pernai 5,236,000 as- tabako pristatytojas,
menų aplankė Chicagą ir čia iš- Pr&neša, kad cigarečių gamin- 
leido 324 mil. dolerių. Į turis- tojai davė urmu pardavėjams 
tų skaičių neįeina delegatai, da- įspėjimą, jog birželio pradžioje 

cigarečių pakelio kaina pabrang 
sianti vienu centu.

lyvavę įvairiuose seimuose. 

ALDERMANO BĖDOS
Naujai išrinktas 44-to wardo

aldermanas William Singer rin-
išleido

NAUJAS REDAKTORIUS
Kardinolas John Cody pasky-

rė pasaulietį Floyd Anderson.
kūninėje kampanijoje 63 metų nauju arfcivyskupijo3
$40,000. Jas dar tun $14,000 savaitraščio «New World” re- 
skolų už neapmokėtas sąskai- daktorium Naujas redaktorius
tas. Aldermano metinė alga yra 
$8,000 su $4,000 įvairioms iš 
laidoms priedu.

RUSIŠKI ALYVMEDŽIAI

nuo 1932 metų dirba prie kata
likiškos spaudos. Jis atsivertė 
į katalikybę. Pirmiau buvo liu
teronas.

KRAUJAS VETERANAMS
•Sanitarinio distrikto tamau-

George Dunne, Cook apskri
ties tarybos prezidentas, prane
ša, kad prie North Lake Shorc tojai šioanis dienomis paaukojo 
drive bulvaro, tarp Montrose ir 147 puslitrius kraujo Hines ve- 
Carrnen gatvių, bus pasodinta teranų ligoninei. Per 17-ka me- 
1,000 rusiškų alyvmedžių. Me- tų jie suaukojo daugiau 1,800
dūkai kainavo $18,000. puslitrių kraujo.

Kartu džiaugiamės, augam, lr valgom, mergaičių stovykloj Dainavoj,

Dr. L. ir Ir. Kriaučeliūnai &u kongresmanų Fordu. prez. R. Nixono 
laimėjimo 100 dienų vakarienėje Washingtone, D. C.

dekanato vicedekanas. Apie 
1951 m. buvo paskirtas Vyžuo
nų parapijos klebonu. Šią para
piją administravo ištisus 17 
metų. Kadangi buvo silpnos 
sveikatos ir dažnai sirgo, ne
buvęs suimtas ar ištremtas. Vi
sų parapiečių buvo labai mėgia
mas. Mirė Vyžuonose pereitų 
metų Kūčių dieną.. Laiške iš 
Lietuvos rašoma: “ Jo laidotu
vės buvo labai iškilmingos, ko
kių Vyžuonos dar nebuvo ma
čiusios. Niekada laidojant nu
mirėlį čia nebuvo susirinkę tiek 
daug žmonių: vyžuoniškiai ka
nauninką Krikščiūną labai my
lėjo ir gerbė. Vien tiktai kuni
gų iš plačios apylinkės bu)VO su
važiavę 96. Kunigai ir karstą 
nešė. Taip vyžuoniškiai atidavė 
paskutinę pagarbą savo klebo
nui, kuris , būdamas 'labai pap
rastas ir neišdidus, buvo savo 
parapiečiams tikras tėvas”.

— Dr. Vincas Kauza, žino
mas medicinos darbuotojas ir 
keletas knygų bei daugelio 
straipsnių mediciniškais klau
simais autorius, buvo po H 
Pasaulinio karo bolševikų išvež 
tas į Sibirą. Mus pasiekė žinios, 
kad jis ten mirė ar buvo nu
kankintas.

pažįstamus.
— Jaunimo židinys Notting 

hame organizuoja jaunučių ir 
jaunių vasaros stovyklą liepos 
19—26 dienomis.

Dvi gražuolės
Nuotr. I. Valančiaus

NAUJAIS TEISĖJAS
Prezidentas Nūconas paskyrė 

Chicagos advokatą Charles Ba- 
ne, 56 metų, JAV-ių apygardos 
apeliacinio teismo teisėju. Jo 
apygardon įeina Illinois, India
na ir VVisconsin valstijos. Jo 
metinė alga. bus $42,000.

lllllllllllllllllllllllllllhllllllllllllllllllllllll

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIII

PERKA DAUG TELEVIZIJŲ
Televizijų gamintojų sąjunga 

| Chicagoje paskelbė, jog per 
pirmutinius šių metų tris mė
nesius visoje Amerikoje par

aduota 3,363,678 televizijos apa
ratai.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
OOSMOS EXPRESS 

MARQVETTE gift paroeu serv
2B08 OOth St. Tek WA 5-2787
2501 OOth St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis įvairiu prekių pasirinkimas

E. ir V. ŽUKAUSKAI

me ...»

— Juozas Braždys, buv. Pa
nevėžio gimnazijos rūbininkas, 
neseniai atšventė savo šimtąjį 
gimtadienį. Jis turi du sūnus, 
dukrą ir šėšius anūkus, du pro-

IIIIIllllllllllllllllillllllllllllll  lllllllllillllll

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEO.VAS FRANCRUS 

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

Kampas 58th Street *
Telefonas —- PRospect 8-9533

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'1IIIIIIIIIIIIIII

APDRAUDŲ AGENTCRA
Mamų, gyvybės, 

automobilių.

MOVING
you^įndependeat

\JttsumnceįAgent ,MMVU ,OU,

sveikatos. bix 
nio
Patogios IA»I. 
mokėjimo s» 
lygos.

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

« utį raustas perkroustynias 
įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 WEST 34th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Pirmadieniais ir ketvirtadienias nuo 9 iki 9:30. Kitom denom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.


