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Svetimkalbė

spauda

Chicagoje

12 dienraščių svetimomis kal
bomis, Chicagoje

Chicago. —Šiame mieste išei
na, ne anglų kalba, 12 dienraš
čių ir 31 laikraštis-savaitraštis, 
du kartu per savaitę ar kartą per 
mėnesį. Kai kas teigia, kad Chi- 
caga laikytina pačiu didžiuoju 
svetima kalba leidžiamų laikraš
čių židiniu visoje Amerikoje. Šis 
miestas, bent dienraščių skaičiu
mi, neabejojama, gali lenkty
niauti su New Yorku, Los An
geles ir kitais didžiaisiais mies
tais.

Lietuviai pirmieji dienraščių 
srity

Pietinėje miesto daly lietuvių 
kalba išeina net trys dienraščiai, 
be “Draugo ’, dar “Naujienos” ir 
“Vilnis”. Tuo būdu, lietuviai 
dienraščių skaičiumi pranašesni 
už pvz. lenkus, kurie turi du 
dienraščius ir teigia, turį vienus 
seniausių laikraščių Chicagoje.

Lenkų “Dziennik Chicagoski” 
leidžiamas nuo 1890 m., esąs pats 
seniausias kitakalbių dienraštis 
šiame mieste. Kitas lenkų dien
raštis, “Zgoda” eina jau 61 me
tus. Šalia lenkų, savo laikraščių 
“senumu” giriasi dar švedai su 
žydais. Švedų “Tribūne”, savai
traštis, pasirodo jau 93 metai. 
Žydai turi dienraštį “Jewish 
Daily Forward”, prieš 72 metus 
pradėtą leisti Chicagoje, tačiau 
vėliau dienraščio centras nukel
tas į New Yorką.

Dienraščiai tik su Chicagos 
skyriais

Tokiais, nepilnais chicagiš- 
kiais dienraščiais tenka laikyti 
dar kitą žydų dienraštį, su re
dakcija New Yorke ir čia tik su 
atstovybe “Daily Morning Frei- 
heit”, italų “11 Progresso” ir ki
nų kalba leidžiamą “China 
Times”.

Dienraščiai vokiečių, čekų ir 
slovėnų kalbomis

Iš kitų dienraščių minėtini — 
vokiečių kalba “Abendpost”, če
kų “Denni Hlasatel” ir slovėnų 
“Prosveta”.

Visi dienraščiai ir kiti laikraš
čiai platinami tik JAV-se ir jie, 
be mažos išimties, griežtai kovo
ja prieš komunizmą.

Savaitraščių ir rečiau leidžia
mų (bet nerečiau, kaip kas mė
nuo) yra dar daugiau. “Chica
go Tribūne” žiniomis, tokių lai
kraščių Chicagoje leidžiama: če
kų - 2, kroatų - 2,danų — 1, 
prancūzų 1 (centras New Yor
ke, bet plačiai skaitomas Chica
goje), vokiečių - 1, graikų -2,
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Čia tik dalis įvairių tautybių laikraščių Chicagoje — jų yra daugiau 40

Viceprezidentas S. Agnew, dar 
prieš jį išrenkant, parodęs dėmesį 
svetimomis kalbomis spaudai 
JAV-se

Pekinas: ruoškimės 
karui

Prieš JAV “imperializmą”, prieš 
sovietų “revizionizmą”

TOKIO. — Pekino radijas pa
skelbė: Kinija privalo pasiruoš
ti karui, nes kraštui gresią “JA 
Valstybių imperializmo agresi
ja’’ ir sovietų “revizionizmas”, 
be to, reikią suteikti atkirtį ir 
kitokio pobūdžio “reakcijos reiš 
kiniams pasauly”.

vengrų - 2, ispanų - net 7, švedų 
1, turkų - 1, (biuletenio formoj), 
italų -1, japonų- 1, norvegų - 
1, lenkų - 2, serbų - 1, ir ukrai
niečių — 2.

Lietuviai ir vėl pirmauja...

Minėtais duomenimis, lietu
vių, ne dienraščių, šiame mies
te leidžiama vos du. Tai klai
dinga žinia. Priešingai, lietuviai 
turėtų pirmauti ir ne dienraščių 
srity. Lietuvių kalba, mūsų ži
niomis, šiuo metu Chicagoje iš
eina ( savaitraščių, 2 kart per 
sav. ir mėnesinių) aštuoni.
40 mil. skaitytojų visose JAV-se

Kiek visi tie kitakalbiai lai
kraščiai turi skaitytojų, nėra 
lengva nustatyti. Vis dėlto, ven
grų laikraščio redaktorius bei lei
dėjas L.Adam šiomis dienomis 
paskelbė, kad, jo spėjimu, apie 
40 mil. JAV gyventojų arba vi
sas ketvirtadalis skaito kurį nors 
ne anglų kalba leidžiamą laikraš 
tį. Dėl to JAV politikai turėtų į 
tą spaudą atkreipti didesnį dė
mesį — bent ligšiol jo daug ne
parodė.
Vis dėlto, to paties Adam nuo
mone, reikia sveikinti pernai 
spalio m., dar prieš pre
zidento rinkimus, S. Agnew, 
dabartinio viceprezidento, su

kviestą tos “svetimosios” spau
dos atstovų konferenciją San ( 
Francisco mieste. Tai reiškia po
sūkį krašto politikų tarpe. Gali
mas dalykas, tai turėjo įtakos ir
rinkimų metu.

Tos spaudos sunkumai, mažas 
jaunimo dėmesys ir kt. - tai jau 
kitas klausimas.

V. A.
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25.000 vyrų iš Vietnamo ir kas toliau?
j JAV ir P. Vietnamo prezidentų pasitarimai Midway saloje kreipia pasaulio dėmesį 
—Numatyta ligi rugpiūčio m. pabaigos iš P. Vietnamo atitraukti 25.000 JAV vyrų
— Atsargus mostas, kurį krašte vertina santūriai, gi komunistai jį laiko propaganda
— Pabrėžtas tautos laisvo apsisprendimo dėsnis — Amerika tebepalaiko vietnamie 
čių laisvą apsisprendimą ir nepažeis savo vyrų Vietname saugumo

Svarbiausias nutarimas —
25.000 karių atitraukimas
MIDWAY sala. — JAV pre

zidentas R. Nixonas ir P. Viet
namo prezidentas N. Van Thieu 
birželio 8 d. pirmą kartą buvo 
susitikę Midway saloje, pusiau- 
kely tarp Amerikos žemyno ir 
Vietnamo. Kaip pabrėžta bai
giamajame pranešime, abu pre
zidentai per kelias valandas ap
tarę visą eilę abi šalis liečian
čių klausimų. Jų svarbiausi: 
politinė, karinė ir ūkinė plėtra 
bei raida Pietų Vietname, tai
kos pasitarimai Paryžiuje ir pa
dėtis Pietryčių Azijoje.

Van Thieu po pasitarimų pa
brėžė, kad neteisingi spėlioji
mai, esą, tarp JAV ir P. Vietna
mo esama nuomonių skirtumų.

Pats pagrindinis ir daugiau
sia atgarsių sulaukęs nutari
mas, tai — ligi š. m. rugpiūčio 
mėn. pabaigos atitraukti iš P. 
Vietnamo 25.000 JAV karių. 
Washingtone teigiama, kad tai 
istorinės reikšmės sprendimas, 
nes jis — pats pirmasis toks, 
JAV dalyvaujant Vietnamo ka
ro veiksmuose.

Pabrėžtas tautos laisvas 
apsisprendimas

Abu prezidentai sutarė, kad 
reikia pasipriešinti bet kokioms

Po Midway nutarimų
JAV senatoriai 

vertina...
Pirmieji atgarsiai — santūrūs

WASHINGTON. — Politiniai 
sluoksniai Washlnigtone birže
lio 8 d. Midway salos susitari
mą 25.000 JAV karių atitraukti 
iš P. Vietnamo, vertina nevie
nodai ir daugiau santūriai. Po
litikai, ligšiol reikalavę greičiau 
baigti karą, naująjį sprendimą 
laiko nepakankamu ar, geriau
siu atveju, tik simboline apraiš
ka.

Šen. McGovern, pasižymėjęs 
savo reikalavimais visiškai (ka
riniu požiūriu) pasitraukti iš 
P. Vietnamo, teigia, kad birželio 
8 d. nutarimas “iš esmės nėra 
pakeitęs JAV įnašo ar įsijungi
mo į karą Vietname.

Ar vietnamiečiai sugebės 
pakeisti JAV vyrus?

Šen. Stennis, senato komisi
jos gynybos reikalams pirminin 
kas, pažymėjo: tai staigmena, 
ją reikia sveikinti, jis betgi pri
dūrė: iš tikrųjų, neturiu daug 
vilties, kad P. Vietnamo kariai 
sugebėtų greitu laiku pakeisti 
Vietname kovojančius amerikie
čius.

Šen. E. McCarthy, buvęs de
mokratų prezidentinis kandida
tas, atstovauja neigiamos pa
žiūros reiškėjus. Jis esąs ma
žiau kaip patenkintas, paskel
bus apie planą atitraukti 25.000 
karių. Jo nuomone, žygis dar 
nereiškia noro baigti karą Viet
name.

Kiti teigia, kad Midway spren 
dimas esąs pirmasis žingsnis ir 
vėliau turėtu sekti kiti.

• JAV senatas vakar patvir
tino neseniai prez. R. Nixono 
paskirtą naująjį Aukšč. Teismo 
pirmininką W. Burger.

pastangoms P. Vietname įvesti 
tokią valdžios formą ar suda
ryti tokią sutelktinę vyriausy
bę, kuri neatitiktų krašto gy
ventojų valios. Nurodyta: Pie
tų Vietnamas savo ateitį tegali 
lemti laisvų rinkimų keliu. Dėl 
to sutarta, kad rinkimų atveju 
pritariama tarptautinei jų prie
žiūrai.

Teigia: nebus grėsmės
JAV kariams, jų saugumui
Prez. Nixonas sutiko atitrauk 

ti pirmuosius 25.000 vyrų tik 
gavęs patikinimų, kad P. Viet
namo karių parengimas esąs 
pakankamas. Nixonas dar nu-

Prez. Nivonas

Pentagonas - tai
atsargus mostas...
JAV vyriausybė žengusi 

atsargi; žingsnį...
WASHINGTON. — Nutarus 

grąžinti iš Vietnamo mažiau 
kaip vieną karių diviziją, tai, 
kaip pabrėžia Pentagonas, reiš
kia, kad vyriausybė vykdanti j 
atsargų žingsnį. Jau žinoma, 
kad spauda ir visuomenė buvo 
įsitikinę, jog pradžioje būsią 
atitraukta nemažiau kaip 50. 
000 vyrų, ir dėl to jaučiama 
kiek nusivylimo.

Tačiau, teigiama, žygis svar
bus, nes atitraukimas — pats 
pirmasis, JAV-bėms 1965 m. 
aktyviai įsikišus į karinius veik 
smus Vietname.

B. prezidentas Johnsonas JA 
Valstybių karių skaičių Pietų 
Vietname buvo apribojęs iki 
540.000. 1968 m. jis buvo dali
nai susiaurinęs š. Vietnamo o- 
rinius puolimus, gi tų metų lap
kričio 1 d. visiškai juos sustab
dė.

• M. Laird, JAV gynybos va
dovas, vakar pažymėjo, kad 
sprendimas iš P. Vietnamo ati
traukti dar daugiau dalinių, bus 

'padarytas š. m. rugpiūčio mėn.

KALENDORIUS
Birželio 10 d.: šv. Rogatas, 

šv. Margarita, Vainius, Vingai- 
lė.

Birželio 11 d.: šv. Barnabas, 
šv. Rozelina, Dainius, Aluona. 

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, šilčiau, temp. sieks 70 

’ir daugiau 1. F., ryt — debe
suota, kiek vėsiau.

Saulė teka 5:16, leidžias 8:25.

rodė, kad ateity nebūsią vyk
domi tokie žygiai, kurie galėtų 
būti grėsmingi ne tik JAV ka
riams, jų saugumui, bet ir viet
namiečių laisvo apsisprendimo 
teisei.

Abu prezidentai dar tą patį 
vakarą, birželio 8 d. išvyko — 
Van Thieu į Saigoną, gi Nixo- 
nas į Havajų salas. Šiandien va
kare jis jau grįžta j Washingto- 
ną.

Tik simbolinis mostas?
Nixouas — “tai tik simbolinis 

mostas...“
WASHINGTON. — Spauda 

pažymi, kad Midway pasitari
mai nebus suteikę atsakymo į 
visą eilę politinių klausimų. Vie
nas jų — abu prezidentai nėra 
radę priemonių, kuriuo būdu 
komunistai sutiktų dalyvauti 
P. Vietnamo rinkimuose.

Net ir prezidentas Nixonas, 
taręs žodį JAV kariams Midway 
saloje, teigė, “kad tik ateity te- 
paaiškės šio pasitarimo reikš
mė bei jo pasėkos”. Vyrų ati
traukimą jis laikąs daugiau sim 
boline apraiška, neturinčia stra 
teginės reikšmės.

Ar komunistai nusileis?
Noras sušvelninti 

karo priešininkų nuotaikas
Washingtono spauda nurodo, 

kad prezidentas, giliau nepažei- 
dęs JAV karinės galios Viet
name, savo mostu siekęs kiek 
sušvelninti karo Vietname prie
šininkų kongrese (vad. “balan
džių”) ir kitur spaudimą, antra, 
jis tikisi įtikinti Hanojų Wa- 
shingtono nuoširdžiu noru siekr 
ti taikos. Viliamasi, kad, gali 
būti, Midway pasitarimai turė
sią teigiamos įtakos Paryžiaus 
pasitarimams. Tačiau... ka;p se
ka iš Paryžiaus nuotaikų, ko
munistai, priešingai, nebus lin
kę švelninti savo reikalavimų 
ir... atsisakyti savo atkaklios 
laikysenos.

Saigone teigiama, kad 25.000 
vyrų atitraukimas Hanojų gali 
įtikinti: “'būkime ir toliau ne
nuolaidūs, tikėdamiesi, kad JA 
Valstybės ateity atitrauks ir 
daugiau savo dalinių”.

Nuotaikos Paryžiuje
Komunistai Paryžiuje laukia 

{naujų nuolaidų....
PARYŽIUS. — Politiniai sluok 

sniai įsitikinę, kad Midway sa
loje padarytas sprendimas ne
turėsiąs jokios įtakos taikos pa
sitarimų eigai ir ypač jų sėk
mei. Nurodoma, kad buvę ti
kėtasi dvigubo skaičiaus, taigi, 
50.000, vyrų atitraukimo.

Vietkongas su Hanojum at
kakliai reikalavę visų JAV ka
rinių dalinių atitraukimo ir da
bar, teigiama, šio ketvirtadie
nio posėdyje, jie kartosią savo 
senus reikalavimus.

Būdinga komunistų Paryžiu
je laikysena: jie įsitikinę, kad 
JAV būsiančios priverstos vė
liau atitraukti daugiau dalinių. 
Jie nurodo į dvi jiems palan
kias aplinkybes: Amerikoje vyk 
stančias, prieš karą nukreiptas, 
demonstracijas ir į visos eilės 
JAV senatorių pareiškimus. Tai 
kelia ir Vak. Europos spauda.

Kaina 10 o. Nr. 185

Skilimo komunistų tarpe vyksmas vis labiau ryškėja Maskvos suva
žiavime. Čia Mao kalba kinų kariams, “pasirengusiems” įsiveržti į 
Sovietų S-gą: “...jei rusai bus nepatenkinti, atsakykite — jūs buvote 
pakviesti” (iš vak. vokiečių spaudos)

RUMUNAI MASKVOJE: 

TEBEVYKSTA SKILIMAS
Rumunijos delegacija 

nepasitrauks iš suvažiavimo
MASKVA. — Kom. partijų 

suvažiavimas, vakar, ketvirtą
ją posėdžių dieną, išklausė Ru
munijos prezidento ir partijos 
vado, N. Ceausescu, kalbą. Ji, 
iš esmės, buvo atkirtis birželio 
7 d. L. Brežnevo pareiškimui 
Kinijos adresu ir drauge nau
jas įspėjimas sovietams ir pa
čiam kongresui.

Rumunas ir vėl priminė, kad 
suvažiavimas slenkąs nesėkmės 
kryptimi, nes nesilaikoma susi
tarimo nekelti nesutarimų tarp 
paskirų partijų, šiuo atveju — 
Kinijos klausimo. Esą, Rumuni 
jos delegacija tai apgailestauja, 
tačiau ji pridūrė, nemananti iš 
posėdžių pasitraukti. Dalyvavi
mas kaip tik įgalina kelti su
važiavimo nesklandumus.

P. Vietnamas neapsieis
be JAV karių

JAV kariai negali visiškai 
pasitraukti••••

WASHINGTON. — Karinių 
klausimų žinovai teigia: nepai
sant, koks bebūtų P. Vietnamo 
vyrų paruošimas ar apginklavi
mas, P. Vietnamas ateity vis- 
vien negalėsiąs apseiti be JAV 
karių apsaugos, ypač, jei ko
munistai ir toliau siųstų savo 
vyrus į pietus. Geriausias čia 
P. Korėjos pavyzdys: joje ame
rikiečiai kariai laikomi jau 16 
metų, nes norima užkirsti kelią 
galimai komunistų invazijai.

Dėl to Washingtonas siekiąs 
sudaryti įspūdį, kad Amerikos 
karinė galia Vietname nėra su
mažėjusi ar slenkanti silpnėji
mo kryptimi.

Vienas, politinius bei karinius 
sluoksnius JAV sostinėje šiuo 
metu kvaršinąs klausimas: ko
kio lauktina komunistų atsa
kymo ar atkirčio? (Taut. Kini
jos sluoksniai Formozos saloje

Karui Vietname tebevykstant prezidentai tariasi, gi Saigono kavinėse 
kariai leidžia laisvalaikio valandas.

Reikalavo laisvės 
paskirų kraštų komunistams
Ceausescu vakar pabrėžė rei

kalą paskirų kraštų kom. parti
joms turėti savarankiškas pa
žiūras. Maskvos spaudai pla
čiai iškėlus Brežnevo kaltinimus 
Kinijai ir visai nutylėjus rumu
no padarytą pareiškimą, politi
nių stebėtojų nuomone, tai vers 
Rumuniją dar labiau atsiriboti 
bei griežčiau kelti autonomijos, 
nepriklausomų pažiūrų reikala
vimus. Rumunijos spauda Ce
ausescu pareiškimą ir vakardie
nos kalbą paskelbė ištisai laik
raščių pirmuosiuose puslapiuo
se.

Komunistų atkirtis
Jų nuomonė: propaganda, 

farsas, manevrai, priedanga,..

HANOJUS. — Prez. Nixono 
paskelbtas sprendimas atitrauk
ti 25.000 vyrų, komunistinio re
žimo kraštuose vertinamas nei
giamai. Š. Vietnamo spauda, ra
dijas jį laiko “farsu”. Esą, pa
sitarimas buvęs “nesėkmingas”. 
Maskvos šaltiniais, nutarimas 
esąs “propaganda bei priedan
ga” toliau plėsti karinius veiks
mus Vietname.

Tuo tarpu Azijos kraštų ir 
Australijos spauda Midway nu
tarimą sveikina ir jį laiko svar
biu žingsniu taikos kryptimi.

• “Tai mano sumanymas, iš 
P. Vietnamo atitraukti 25.000 
vyrų” — vakar Saigone pareiš
kė iš Midway grįžęs P. Vietna
mo prezidentas Van Thieu. Jis 
dar pabrėžė, kad P. Vietnamas 
nesutiksiąs komunistus įsileisti 
į sutelktinę vyriausybę. Būsią 
baudžiami tie, kurie statysią to
kį reikalavimą — jis pridūrė.

teigia: karius atitraukus, tai 
tik komunistus skatins pradėti 
naujus puolimus).

tH.org
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KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Sveikatos reikalu raštus - klausimus siųsti adresu:
KELIAS I SVEIKATĄ, 2310 VVest Garfield Blvd., Chicago, DI. 60636

SVARBIAUSIAS MŪSŲ MAISTAS
bės sužmoginimu. Toks gėris at
siekiamas tinkamu vaiko auklė
jimu. Kito kelio žmonijai sužmo- 
niškėti nėra. Jokios konferenci
jos, jokios maldos, jokie karai 
bei kiti tokie veiksmai nieko ne
padės žmogaus dvasios pagydy
mui tol, kol mes savyje ir savo 
vaike nepradėsime reikiamai puo
selėti dvasinių daigų.

Šiandieninis jaunimas sukilo 
prieš mūsų veidmainišką gėrio 
vertinimą. Tad atgimkime žmo
niškam gėrio vertinimui.

as>
Ką vaikystėje įsigysi, to suau
gęs nė su kirviu neištašysi. 

Lietuvių liaudies išmintis. 
Visas mūsų gyvenimas yra 

Tvėrėjo nustatytų dėsnių pildy
mas. Astronautai laikėsi tokių 
dėsnių sekundės tikslumu skris
dami prie mėnulio. Taip, o ne ki
taip ir mes visi turime gyven
ti, jei norime vertais žmonėmis 
tapti ir tokiais išlikti bei savo 
vaikuose tikro gyvenimo dėsnius 
įskiepyti. Visas mūsų darbas turi 
būti atliekamas pagal žmogui 
gamtos nustatytas taisykles, o ne 
taip, kaip kiekvienas išsigalvo
ja. Vaiko psichologijos mokslas 
tvirtina, kad sveiko gyvenimo 
dėsnių prisilaikymui pajėgumas 
esti tik iš mažens. Mūsų žmonės 
jau seniai tą tiesą žinojo, už tai 
jie, dar rašto nepažindami, tikrą 
išmintį savo vaikuose skiepino, 
tvirtindami: ką vaikystėje įsigysi, 
to suaugęs nė su kirviu neišta
šysi. Tad ir pradėkime sveiko gy
venimo pagrindus tiesti nuo pat 
mažumės savo vaikams.

Svarbiausias kiekvieno mūsiškio 
darbas

Minėtų kūrėjo nustatytų dės
nių pildymą privalome prakti
kuoti savo kūno, proto ir jaus
mų reikalus tvarkydami. Jokio 
kito kelio sveikaton nėra. Tik 
per astronautišką- sekundės tik
slumu gamtos dėsnių prisilaiky
mą mes ir mūsų vaikai kopiam 
geresnės sveikatos link.

Pagal vaikų psichologijos mok
slą, perduodamą mok. Domės 
Petrulytės, svarbiausioji šių 
dienų visų mūsų užduotis yra 
tinkamas vaikų auklėjimas. Šian
dien vaiko psichologijos mokslui 
pernelyg aišku, jog žmogaus pa
gerėjimas, jo kūrybiškumas ir tau 
rūmas, o mums tremtiniams, 
svarbus gilesnis tautinis sąmonin
gumas teįmanomas pasiekti tik 
per vaiką. Jo silpnutėse rankose 
yra žmonijos pažanga ar jos at
vanga. Nors tas mums dar neat
rodo įtikėtina, bet tai tikra tiesa, 
jog žmonijos pažangėjimą ar jos 
tobulėjimą tegali užtikrinti tik 
išmingingai auklėjami vaikai.
Kai šiandieninė motina negirdi 
savo vaikų neleistinų šūkavimų, 
kai ji nemato blogų jų elgesių, 
kenkiančių artimui, tai iš tokio 
auklėjimo tegali kilti tik šian
dieninė jau prasidėjusi socialinio 
gyvenimo suirutė.

Papeikti siauri Mortos darbai

Nuoširdžiai ir ramiai pagal
voję, pasakykime sau: ar mes 
maitinamės svarbiausiu maistu 
įr 'ar mes juo maitiname savo 
vaikus - tiek kūnišku, tiek dvasi
niu? Juk mes vaikų išvykose kem 
šame jiems cholesterolio pilnas 
dešreles ir vitaminų stokojan
čius skysčius.Juk mes patys apsi- 
kalbėdami, persivalgydami, per
sirūkydami bei persigerdami ir 
vietoj dailininkų darbų kreiza- 
vones ant sienų pasikabindami 
mokome savus vaikus viso to 
blogio. Ir pykstame, kai savo 
vaike pamatome savą paveikslą. 
Juk, dvasia nusilpę, mes šian
dien vienas kitam pavydėdami 
ko nors geresnio net pažaliuoja
me iš pykčio, jei kitam sekasi, tai 
ko raukytis mums, jei mūsų vai
kai labai gerai seka mūsų elgesį? 
ętia nepadės įsikarščiavusio 
tėvo sūnui plaukų trumpai nu- 
kirpimas. Reikia laiku savais dar
bais ugdyti vaiko asmenybę, ta
da nereikės tėvams graibstytis a- 
pie vaiko ilgas kasas.

Tik pasižiūrėkime patys į save: 
savo dvasios veidrodyje mes pa
matysim, kad mūsų visuome
nininkai, kultūrininkai ir net pa
tys tėvai, kaip anoji Evangelijos 
Morta, daug kuo užsiima, tik ne
daro paties svarbiausio darbo 
reikiamai.

Mums reikia sielotis vienu vie
ninteliu dalyku: savo asmeny-

Švieskimės tik išsiauklėję

Apsišvietęs piktadarys yra dvi
gubas žmonėms vargas - toks su
geba daugiau žmonėms pakenk
ti Todėl pirmoj vietoj yra staty- 
tinas auklėjimas, o tik po to švie
timas. Tai vienas parindinių 
mūsų darbų. Mūsų pilna sveika
ta: kūno, proto ir asmenybės dar
na įsigyjama laikantis jau seniai 
gamtos mums pateiktų taisyklių. 
Vaiką skiepydami nuo polijo, ap
saugosime jį nuo sunkios ligos ir 
jos pasėkų. Vaikui geografijos 
pamokas duodami jį mokome - 
jo protą plečiame. O vaiką žmo 
giname - tik patys žmoniškai elg
damiesi. Tad ir pradėkime duo
ti visi tinkamiausias "pamokas” 
savo ir kitų vaikų asmenybių 
sužmoginimui savu žmonišku 
gyvenimu. Nėra kito kelio page
rinti savęs, savo vaikus ir žmoni
ją. Tik save sutvarkę galime pa
veikti į kitų tvarkymąsi.

Šitą nesugriaunamą tiesą mes 
dažnai pamirštame. Už tai dėl 
stokos sąmoningo auklėjimo vis 
dar po senovei teduodame pa
sauliui menkas asmenybes. To
dėl visokiausi karai dar vis nesi
baigia šioje žemėj. Stokodami 
tinkamo auklėjimo, mūsų vai
kai nepasinaudos reikiamai mū
sų Jaunimo centrais, meno galeri 
jomis, milijoniniais fondais. 
Būkime išmintingi daržininkai- 
rūpinkimės stiprių daigų išaugi- 
nimu. Tik pilnai sveiki daigai 
mums užtikrina gerą derlių.

Mūsų tėvai tėvynėj Lietuvoj 
gyvendami savu pavyzdžiu iš
ugdė žmoniškumą savo vaikuo
se, net dažnai bemoksliai būda
mi. Taip jie galėjo padaryti, nes 
patys buvo žmoniškiausi žmo
nės. Dabar mes pradėjome dar
bą iš kito galo: be žmoniškos ap
linkos mes mėginame apšviesti 
savo prieauglį ir tikimės jį bū
siant žmonišku. Tai tik nelai
mingas įsivaizdavimas. Kiekvie
no mūsų laukia baisios dienos, 
jjei mes apsišviesime be sužmo- 
niškėjimo ir jei nežmoniškus, 
nors diplomuotus, vaikus gyveni- 
man išleisime. Tada ir mums, ir 
mūsų vaikams bus tikras praga
ras čia žemėje. Už tai pradėki
me geriausiu maistu maitintis: 
auklėkimės ir švieskimės - auklė
kime ir švieskime savu pavyz
džiu.

IŠVADA. Besirūpindami kūno; 
sveikata, proto švietimu, nepa
mirškime lygiagrečiai lavintis 
žmoniškume — savo jausmuo
se. Tokia sveikata aprūpinkime 
savo vaikus, jiems jų amžiui ir 
polinkiams atsakančią kūrybinę 
aplinką savo darbu sudarę. Tai 
ir yra tas visas mūsų darbas, 
trokštant bet kokio gėrio — jis 
turi būti tuojau pradėtas ir gali
mai greičiau atliktas Visi kiti- 
Mortos darbai — nesunkiai duo-

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL 
ARTS

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

REMBLAKE- ROCHKES 
APOTHECARY 

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

DIABETINIS MAISTAS IB GAMINIAI 
Uea patelefonuosime jflag gydytojai

,, . - . PIRMAD. tr KETVIRTAD. . .
VALANDOS: ANTRAD. Ir PENKTAD............

ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d.

J. La Capse šeimos visiems septyniems vaikučiams buvo išimti tonsi- 
lai Providence, R. I. Vyriausias vaikas 12 m. jauniausias 3 m.

sis atliekami padirbus minėtą 
svarbiausią darbą. 
PASISKAITYTI. Arnold Gesell,
M.D.: Infant and Child in the

Culture Today, Harper and 
Brothers, Publishers, New York.

TEISINGĄ PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI.

i

Vienas gydytojas sako taip, 
kitas - kitaip, ką man daryti? 
KLAUSIMAS. Didžiai Gerbia

mas Daktare, maloniai prašau 
atsakyti į šiuos klausimus. Iš 
anksto dėkoju. Šių metų pradžio
je turėjau mažą širdies ataką - 
krūtinės skausmai ir oro trūku
mas. Iškviestas daktaras davė 
dvi adatas, po kurių skausmai 
praėjo. Po kelių dienų, vėl pradė
jus krūtinėj skaudėti, kreipiausi 
į širdies ligų specialistą, kuris 
po tyrimų pasakė, kad tai rim
tas širdies susirgimas. Prirašė 
šiuos vaistus: Atromid-S, Isordil 
ir Valium, kuriuos ir vartoju 
nustatytu laiku. Pirminiu gydy
tojo rūpesčiu buvau gavęs ir jūsų 
rekomenduojamus vaistus -Cinko 
sulfato Zinc Sulfate) kapsules. 
Deja, nežinau, ar jas dabar irgi 
vartoti. Be to, nežinau, ar cinko 
sulfato kapsulės yra priskretu- 
siom gysloms praplėsti, ar cho
lesteroliui sumažinti. Gydytojas 
specialistas rado pas mane 320 
mg. proc. cholesterolio. Esu 62 
metų, kraujo spaudimas 120, sve
riu 155 svarus.

Širdies ligų specialistas sako, 
kad pas mane yra angina peck- 
toris, o pirminis gydytojas sako, 
kad infarktas - (reiškia toliau 
pažengusi liga negu vien spaz
mai širdies kraujagyslių - vadi
nami angina pectoris; infarktas 
reiškia dėl širdies kraujagyslės 
užsikimšimo atsiradęs vietinis 
širdies raumenų numirimas - 
Širdies ataką. J. Ad.). Jei būtų in
farktas (širdies ataka), tai, jei 
pradėtų vėl krūtinės skausmai, 
ar man vartoti vaistus Valium, 
tai yra ar dėti piliulę po liežu
viu, ir ar tai atleistų krūtinės 
skausmas?

Prieš Jus, gerb. daktare, buvo 
sveikatos skyriaus redaktorius a. 
a. dr. Račkus 1962 sausio 16 d. 
“Drauge” taip rašė: “Vai
saugokitės tų naujos mados cho
lesterolį mažinančių vaistų, nes 
nuo jų daugelis jau gavo katarak
tą, daugeliui plaukai nuslinko, 
kiti gavo odos ligas, ir 1.1.”

Būkite toks geras, gerb. dakta
re, ir man malonėkite atsakyti 
Jūsų vedamame sveikatos skyriu
je “Drauge. Su pagarba ir dėkin
gumu.

ATSAKYMAS. Gydytis turi 
kiekvieną ligą pas mažiausiai 
dvi savybes turintį gydytoją 
(nebūtinai jis turi būti širdies 
ligų specialistas). 1. Jis turi bū
ti žmoniškas, 2. jis turi būti šių 
dienų mediciniškomis žiniomis 
apsiginklavęs. Kitaip - geriau 
namie sėdėk - geriau Tamsta 
pati gamta sugydys.

Nė vienas Tamstos pasirinktų 
gydytojų neatsako minėtiems rei
kalavimams. Taip galima spręs

ti iš pateiktų duomenų - jų gy
dymo. Visų pirma žinok, kad 
krūtinėje skausmų gali ir nebū
ti, o žmogus gali turėti sunkią 
širdies ligą - net ataką (infark
tą). Todėl pirmo gydytojo, ne
ištyrus nuodugniai ligonio 
(Tamstos), tvirtinimas, kad turi 
lengvą širdies ataką yra nenusi
manančio kalba. Dar blogu
mui ne galas: jei įtari širdies 
ataką, tai negali paleisti ligonio 
davęs dvi adatas. Tos adatos tai 
tik palengvinimas ligoniui iki 
kol jis ims gauti tikrą gydymą. 
Negalima duoti po liežuviu vais
tų, jei įtari ar randi širdies ata
ką. Tais atvejais negalima imti 
nė Isordil, nė Nitroglycerin. A- 
datų davimas nuo skausmo ir li
gonio paleidimas yra tikras medi
ciniškas apsileidimas ir į labai di
delį pavojų žmogaus statymas, 
reikia širdininką (ar angina šir
dies, ar infarktą širdies turintįjį) 
gydyti visomis išgalėmis labai in
tensyviai. čia turi dirbti tiek 
gydytojas, tiek ligonis.

Kiek geresni dalykai su širdies 
ligų specialistu: tas ištyręs ligonį 
pasakė diagnozę. Taip ir turi bū
ti. Aišku, kad Tamsta neturi in
farkto, jei taip tas specialistas 
Tamstą ėmėsi gydyti. Turi an
giną ir ją turi gydytis visoms ke
turioms, nes šiandien angina, o 
rytoj infarktas. Bėda tik, kad to 
specialisto gydymas Tamstai pas
kirtas yra mediciniškos kritikos 
neišlaikąs. Tai 'mokyto, bet ne
žmoniško asmens elgesys. Pir
miausia, Tamsta neturi vartoti 
Atromid-S (teisingai dr. A Rač
kus rašė.). Nelabai pakilusį cho

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 TEIEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

CRANE SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEVVICZ, Prez.
2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

mokamas už vieni; 
meti; sąskaitas.

Alinlmum 89,000.00

Naujas aukštas divi
dendas mokamas už 

investavimo sąskaitas.

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

Perskaitę llraugfc duokite kitiems pasiskaityti

lesterolį Tamsta turi tvarkytis 
dieta: be riebalų, be saldumynų 
maistu. Nepasakei, koks Tams
tos ūgis. Jei būtum persunkus, 
reiktų suliesėti. Vis vien suliesė
jimas tik į naudą išeis - numesk 
kokį 10 svarų susilaikydamas 
nuo riebalų i tiesioginių saldu
mynų ir sumažindamas per pu
sę dabar vartojamo kiekio milti
nių ir krakmolinių valgių. Padi
dink baltymus, žalėsius, citrini
nius vaisius . Susirask gydytoją, 
kuris duos cholesterolio numeti
mui pirmiausia gerai veikiančius 
vaistus: Cerebro - Nicin kapsu
les (paraus oda - neišsigąsk, 
trumpam), po tris per parą.

Antras dalykas su Tamstos spe
cialistu - tai Valium paskyri
mas. Pilk “Sveika Marija” nervų 
nuraminimui būdamas 62 metų, 
o ne už Valium griebkis. Valium

(Nukelta į 5 psl.).

Vai.

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINUS 

2858 West OSrd Street 
kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v.

vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta Ligoniai priimami su 
elta rus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229
Rez. telef. VVAlbrook 5-5070

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGO8 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarimą.. 
Jei neatsiliepia, skambinti 874-801!!

0R. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0533 -- Elgin 
425 No Liberty Street

Koute 25. Elgin. Illinois

Ofisas 3148 ffesi OSrd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: S241 VVest OOth Place 
Tel.: REpubUo 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki S; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-člos lr California 

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal susitar 
Ofiso telef. 476-4042

Resld tel VVAlbrook 5-30411

9 v. r. iki 9 v. v. 
9 v. r. Iki 5 v. v. 
Trečiad. uždaryta

I
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DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 VVest 71st Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-6758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 5lst Street
Valandos: antradieniais, penKtadle- 

nais 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal sualtarlma.
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 lr 7—9; antrad. lr penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPEGJALYBft — NERVU IR 

EMOCINIS LIGOS

Crawford Medical Building
6449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą

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

Akušerija lr motėm Ilgos
Ginekologinė Chirurgija 

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKIA

2656 VVest OSrd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. lr penkt 
nuo 12 lkl S vai. lr nuo B iki 8 v.v 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 VV. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 7 lkl 9 v. v., 
5ešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susita 
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. Ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. Ir šeštad. uždaryta.

Ofiso lr buto tel. OLymplo 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

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

Tel. — ltEliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

GYDYTOJAIS IR CHIRURGAS 
(Lietuvis gydytojas)

3925 VVest 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-S 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta.
Tel. ofiso lr buto OLymplo 2-4139

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IK VAIKU LIGŲ 
S^ECIALISTfi 

MEDICAL BUILDING 
7156 South Western Avenue 

Pirmad.. antrad., ketvlrt. tr penkt 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p; ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p.. šeštad
11 vai. ryto lkl S vai. p. p

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 239-2919

DR. MARMA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

f Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso td. PR 8-7773. Rez. PR 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv., 6—8 vai 
antra Ir penkt. 1—4 vai. ’’

Priiminėja tik susitarus.

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 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 ir 4—8 v. v. 

Šeštad. 9 v. r. — 2 v, popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 VV. 63rd St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
‘‘contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 

Tel. Ofiso PR 0-7800; Namų 925-7097
5159 So. Damen Avenue

Valandos tik pagal susitarimą 
Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. ti 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. lr 
šeštad. 8 v. r. Iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidenc)
Priima ligonius tiktai susitarus — 
______________(By appt.),

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 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

15542 So. Cicero, Oak Forest, III.
Kabineto tel. 687-2020 
„Namų tel. 839-1071 
vizitai pagal ausltartma

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURG! 
Adresas: 4255 W. 63rd Stre.

Ofiso tel. REUanoe 6-4410 
volo „ R*a- ,(iltx)vehlll 6-0617
Ik* 2 vai: n”AriV' lr k6t nuo 12 
iki i vai. p.p, ir nuo 7 iki o _ _ 
antr lr penkt. nuo 12 lkl 2 vai 
lr vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
gydytojas IR CHIRUR 

™ra l'.rakuk» h- Chirurg
Telefonas — 925-8296

v. v~vak:VžXSktU4 ’
kar°’ lr trp>eia|3- Užd
________tel. 1VĄ 5-3099

DR. VYT. TAURAS
be^?r™^IR chtrURC 
bendra ^raktuką m mot

Ofl8as rez- 2652 VV. 59th 
Tel’, PRospect 8-1223

PeSkt nu^'ikT'^vai °tntr- ™ 
v. v. šeštad 2—4 vai' ftalku pagaj susltartoą.0 Pl * lr

Of. Tel. HE 4-2123, Namų Gi g.,

DR. V. TUMASONIS
CHIRųrGas 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitar

n n VRospeet 6-9400DR. ONA VAŠKEVIČIŲ!
(VAŠKAS)

GSI’soJAaJR cHIRURG] 
Vai S A,ba«y Avenue
vak ‘ JįSt h V8

iL^tu iaikp pagai^ sualtarlma

Tet ofiso PR 6-6446. rez.

ŪR. F. C. WINSK
GYD™J^S TR

v.,,
Treč. lr šežtąį. J

Ofiso tel. 767-jji4i.

ŪR. PETRAS
gydytojas IR .

6449 So. Pula 
V*!-: Dlrmad., antrai 
«*»tadleolaiii* ljČjVi^,



lietuvių jaunimo

MEMORANDUMAS 

JUNGTINĖMS TAUTOMS

Kada daugelis Amerikos 
jaunimo įtraukti į siautėjimo 
sūkurius, mes nuoširdžiai ga
lūne pasidžiaugti savo organi
zuotu lietuviškuoju jaunimu, 
branginančiu religinius, pat
riotinius, kultūrinius idealus ir 
mokančiu sutartinu bendradar 
biavimu siekti jų įgyvenidini- 
mo.

Naujo gyvumo dabar paro
do sąjūdis, pasivadinęs Jauni
mo žygis už tikėjimo laisve, 

t Sąžinės laisvę pripažįsta vi
sas kultūringasis pasaulis ir 
čia gera platforma pradėti ir 
išvystyti bendrą, koordinuotą 
mūsų jaunimo veiklą. Džiugu, 
kad į šį sąjūdį jau yra įsiiun- 
ge Akademinis skautų sąjūdis. 
Lietuvių jūrų skautija, Lietu
vių skaučių seserija, Lietuvių 
skautų brolija, Lietuvių stu- 
dentų tautinė korporacija Neo- 
Lithuania, Moksleivių ateitinin 
ku sąjunga, Pasaulio lietuvių 
bendruomenės jaunimo sekci
ja, Studentų ateitininkų są
jungą. Jiems talkina jaunimą 
apjungiu vyresniųjų vienetai: 
Ateitininkų federacija. Lietu
vių skautų sąjunga, Pasaulio
lietuvių bendruomenė.

*
* Tai jau labai gražus jungi

nys, apimąs visus stipresniuo
sius mūsų jaunimo sąjūdžius. 
Gražu, kad šis jaunimo sąjū
dis jau yra pradėjęs konkre
čius žygius. Vienas iš jų — 
birželio 1 d. nusiųstas memo
randumas Jungtinių Tautu ge
neraliniam sekretor. U Thant. 
Prie memorandumo pridėta

► multiplikuota fotostatinė ko
pija, sudaryta iš informacijų, 
tilpusių “Drauge”, “Naujieno
se”, “Tėviškės Žiburiuose”, 
“Plain Dealer” apie nubaudi
mą trijų jaunų Lietuvos ku
nigų, kurie buvo nuvežę me
morandumą į Maskvą, prašy
dami laisvės kunigų seminari
jai Kaune.

Memorandume U Thantui 
mūsų jaunimas atkreipia dė
mesį į šį naują žmogaus teisių 
laužymą okupuotoje Lietuvo
je. Pažymima, kad buvo nu
bausti Lietuvos kunigai Pet
ras Dumbliauskas, Praras Ta
mulevičius ir Juozas Zdebskis 
už tai, kad nuvežė Maskvon 
memorandumą, prašydami dau 
giau laisvės. Jaunimo žygio 
memorandume pabrėžiama, 
kad ta tris jaunus Lietuvos 
žmones ištikusi tragedija — 
tai tik viena grandis nesibai
giančiuose nuolatiniuose per
sekiojimų pačiuose, vykdoma
me terore ir žmonių degra-

' davime okupuotoje Lietuvoje. 
*

Toliau memorandume mūsų 
jaunimas U Thantui primena, 
kad politiškai Lietuva tebėra 
kiečiausioje Sovietų Sąjungos 
kontrolėje. Tęsiamas nekont

Spaudoj ir gyvenime

ANEKDOTAI IŠ UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

Naujai iš spaudos išėjusi G. Wa- 
rren Nutter knyga “The Strange 
World of Ivan Ivanov” yra gražiai 
paįvairinta anekdotais, vaizduojan
čiais gyvenimą už geležinės uždan
gos. Keletą čia pakartosime.

Kartą vienas aukštas kompartijos 
pareigūnas atsilankė j mokyklą. Pa
klausė mokytoją, kuris gabiausias 
vaikas. Mokytoja pasakė, kad Saša. 
Jis penkeriais metais pralenkiąs visą 
klasę. Pareigūnas tuoj ėmė klausi
nėti:
_ Na, Saša, pasakyk, kokie yra 

didžiausi trys Sovietų liaudies prie
šai?

__ Pirmas — Stalinas. Antras —
Chruščiovas.

__ Puikiai, puikiai. O trečias?
Saša valandėlę pagalvojo ir tarė: 

“Draugas Brežnevas”.
Svečias prataręs: “Esi teisus. Ma

tau, kad įžvelgi penkerius metus

roliuojamas išnaudojimas, pra 
monės ir žemės ūkio darbi
ninkai laikomi kietoje prievar
toje. Kultūrinė tironiia tam 
labai reiškiasi mene ir moksle. 
Religinis persekiojimas pasku
tiniu metu padidėjęs ir suin
tensyvintas. Nepaisant taip 
labai sovietų reklamuoiamos 
religinės laisvės jų konstituci
joje, okupuotoje Lietuvoje re
liginis gyvenimas yra priesnau 
dos griaunamas. Istorinė Vil
niaus katedra ir šimtai kitų 
šventovių uždaryta ir išniekin
ta. Vyskupai J. Steponavičius 
ir V. Sladkevičius jau daug 
metų yra namų arešte. Trys 
iš buvusių keturių seminarijų 
uždarytos, o ir pasilikusioii 
veikianti yra griežtoje ateisti
niu komunistu pareigūnų kont 
rolėje, — įstojimas ir baigimas 
labai suvaržytas. Ateizmo pa
mokos yra privalomos visose 
mokyklose, kai tuo tarpu reli
gijos mokymas net privačiai 
yra draudžiamas ir baudžia
mas sunkiausiomis bausmė
mis.

*
Toliau memorandume pabrė 

žiama: “Šie keli paragrafai
negali apibūdinti tos neteisy
bės, to degradavimo ir išnau
dojimo, ką turi Lietuva pakel
ti. šitoks Sovietu Saiunvos el
gesys yra prieš Jungtiniu Tau 
tu principus ir prieš Žmogaus 
teisių deklaraciją. Tai prieš 
Dievo įstatymus ir žmonijos 
sąžinę”. —

Memorandumas baigiamas 
prašymu: “Mes pagarbiai pra
šome Jūsų Ekscelenciją panau 
doti savo įtaką ne tik ginant 
minėtus tris nubaustus dva
sininkus, bet ir ginant ken
čiančią ir persekiojamą Lietu
vių tautą. Mes kreipiamės į 
jūsų įtakingą žmonių ir tautų 
reikaluose autoritetą, prašy
dami padėti Lietuvai atgauti 
laisvę ir nepriklausomybę. Mes 
keliame balsą vardu tų milijo
nų pavergtų žmonių ,kurie ne
gali pasiekti Jungtinių Tau
tų, esančių rytojaus viltimi”. 
Seka lietuviškųjų jaunimo or
ganizacijų atstovų parašai.

*
Šitoks lietuvių organizuoto

jo jaunimo vieningas žygis y- 
ra labai sveikintinas. Žygio ko
miteto pirmininkas Rimas La- 
niauskas skatina, kad ir at
skiri asmenys kreiptųsi į U 
Thantą, į Jungtinių Tautų at
stovybes, į vyskupus ir svar
besniuosius pareigūnus bei į 
vietos spaudą, keldami balsą 
prieš Sovietų Sąjungos kolo- 
nialinę priespaudą, prieš žmo
gaus laisvių mindžiojimą ir są
žinės laisvės varžymą. Šito
kios mūsų jaunimo pastangos 
vertos visokeriopos paramos.

J. Pr.

priekin”...

Išdalinus technikos instituto dip
lomus, komisaras pasišaukė pirmą 
mokinį ir jam tarė:

— Atsižvelgiant į jūsų puikius 
akademinius laimėjimus, esate pas
kirtas į puikiausią tyrimo institutą 
Maskvoje. Sveikinu.

Tas tuoj atsliepė:
— Ačiū Jums, garbė mylimam va

dui Brežnevui.
Taip panašiai buvo ir su kitais 

pirmaujančiais. Pagaliau iššaukė tą, 
kuriam buvo pastatyti žemiausi pa
žymiai ir jam tarė:

— Mano pareiga Jums pranešti, 
kad, atsižvelgiant į Jūsų pažymius, 
jūs skiriamas į aukso kasyklas Rytų 
Sibire.

Šis gi inžinierius atsakė:
— Ačiū Jums, garbė Brežnevui, 

šlovė Sovietų Sąjungai ir garbė A-

Apollo 10 astronautai aiškina Apollo 11 astronautams apie savo kelionę į mėnulį. Nuotraukoj matyti Mi
chael Collins, Edwin E. Aldrin, Eugene A. Cernan Tliomas P. Stafford, Neil Ar.mstrong ir John W. 
Young.

MOKESČIŲ REFORMA
Mokesčiai ne tik pajamų šaltinis

Mokesčiai šiandien labai svar
bus įrankis. Vyriausybė jais 
siekia ne tik pajamų, bet ir nau 
doja priemone socialiniams bei 
ūkiniams klausimams spręsti. 
Tai reiškia, kad mokesčiai turi 
būti taip paskirstyti, kad dau
giau įsigalintieji jų atitinkamai 
daugiau mokėtų, o mažiau — 
mažiau, atseit, jie turi būti pro
gresyviniai. Jais tvarkomas ir 
viso krašto ūkis, juos per dide
lės gerovės metu didinant, o per 
mažo — mažinant.

Socialine mokesčių politika 
pasiekiama ūkio dinamiškesnio 
augimo, nes, kiek turčiai nebū
tų turtingi, jie negali už visus 
nei atvalgyti, nei iš viso suvar
toti.

Mokesčius naudojant ūkio 
tvarkymo priemone, pasiekiama 
lygesnio viso krašto mastu jo 
augimo ir tuo pačiu geresnio jo 
apvaldymo. Tai aukštyn, tai že
myn šuoliuojantis ūkis tik spe-

merikai.
— Kodėl Amerikai? — paklausė 

nustebęs pareigūnas.
— Už tai, kad ji atpirko Alias

ką. Man būtų reikėję dar toliau 
bruktis.

*
Vieną Sovietų technologijos jnu- 

ziejų aplankė vienas amerikietis. 
Prie kiekvieno eksponato rado užra
šą: “Išradimas Plotnikovo”. Ameri
kietis kreipėsi į gidą, tardamas:

— Tai gal Plotnikovas buvo di
džiausias rusų mokslininkas, kad jis 
tiek daug išrado?

— Ne, — atsakė tas. — Didžiau- 
sias yra Petrovas, nes jis išrado ir 
Plotnikovą...

*
Sovietų partijos pareigūnas kar

tų paklausė lenko darbininko, kaip 
viskas einasi. Šis atsakė:

— O, taip per vidurį, drauge.
— Ką tas reiškia: “Per vidurį.”
— Matote, reikalai šiemet yra 

blogesni, negu pernai buvo, bet ge
resni negu bus ateinančiais metais...

J. Žvilb.

ĮSTRIŽAI AMERIKOS
Kazys Alminas

Kadangi buvo jau pavakarė, tai nuiarėrne nakvo
ti Laredo, Texas. “Motor” motely už nakvynę teko mo
kėti 10 dol. Tai buvo brangiausia nakvynė iš visos ke
lionės. Laredo gana ispaniškas miestelis savo visa iš
vaizda, kaip namais, taip ir žmonėmis, net ir policinin
kai mieliau kalba ispaniškai, kaip angliškai, o jau 
“cafeterijoje” su patarnautojomis nebuvo visai įmano
ma susikalbėti įprastine kalba. Pasirodo, kad JAV-ėse 
kartais reikalinga ir kita kalba.

Ankstų rytą vasario 24 dienos persiritome per Rio 
Grande upės tiltą ir tiesiai atsidūrėme Nuevo Laredo 
Meksikos muitinėje.

Muitininkai ne ką žiūrėjo, ką {veži į kraštą, jie 
daugiausia buvo užimti rašymu turistinio leidimo — 
vizos ir automobilio leidimo. Viskas oficialiai “gratis”, 
bet faktinai ištiesia ranką ir sako, “kiek negaila”. Ir 
taip kiekvienas turistas palieka po kelis dolerius muiti
ninkų kišenėse. O per dieną, atrodo, susirenka ir ne
blogą sumelę. Ar gauna kiek iš to valstybė, tenka abe
joti. Tuoj apsupa tave ir pinigų keitėjai ir kitokie turistų 
informatoriai bei apdraudos agentai.

Taip apsirūpinę visais reikalingais dokumentais pa
sileidome siaurom, kreivom gatvėm Monterrey link 85 
keliu. Iš miesto išvažiavus kelias pasirodė esąs neblogas, 
asfaltuotas ir gana tiesus. Nuotolis 230 mylių iki Mon
terrey. Kokia dvidešimt mylių pavažiavus, pasirodė po

i LEONARDAS DARGIS

kuliantams tenaudingas. Tokio 
nenori nei mažieji, nei didieji 
vaizbūnai, nes tokiu atveju net 
ir gerovės metais jų pelnai gali 
mažėti. Dėlto šiandien jie JAV 
vis dažniau pasisako net už pri
verstiną kainų bei uždarbių tvar 
kymą.
Žinojimas ir praktika kartais 

ima ir išsiskiria
Šioks teorinis galvojimas ne

buvo paslaptis nei demokratų 
vyriausybei, nei kongreso žmo
nėms, juo labiau, kad jie dau
giausia yra keynininkai. Praktiš 
kai betgi “razinkėlės pritrūko”, 
nors gerų ekonomistų jiems ne
trūko. Mokesčių reformos ir jie 
norėjo, bet per 8 m. nieko nepa
siekė. Kodėl? Girdi, nemokėta 
prieiti prie tų senatorių bei t kon 
gresmanų neekonomistų, kurie 
save skaito dar didesniais ūkio 
žinovais už ekonomistus. Jie tie
siog negalėję pakęsti, kai ekono 
mistai pradėję juos mokyti, tie
sa, kartais gan šiurkštokai. Taip 
išsiskyrė demokratų su demo
kratais keliai.

Nbtonui bent šiuo metu ge
riau sekasi. Jo ramus reikalais 
rūpinimasis patinką abiejų par
tijų veikėjams. Jo populiarumas 
krašte kyla. Be to, iždo pasek- 
retoriaus E. S. Coheno asmeny
je mokesčių srityje turįs gerą, 
ramaus balso, politikų nemo
kantį ir dar, užuot kitus, save 
patį nuolat pašiepiantį pagalbi
ninką.

Ir, va, dabar turime juoką. 
Tariamasis darbininkų ir netur
tingųjų priešas prez. Nbtonas 
pasiūlė mokesčių reformą, ne
abejotinai nukreiptą prieš tur
tinguosius neturtingųjų naudai. 
Kokia ta mokesčių reforma ?
Pasiūlytoji mokesčių reforma 

svarbi ne savo apimtimi, o pa
čiu faktu, kad išdrįsta reikalus 
pajudinti teisingumo keliu. Pa

gal dabartinius nuostatus, nors 
mokesčiai paviršutiniai ir atro
do progresyviais, visokiomis ty
čia padarytomis skylėmis bei 

1 atskaitomis toli gražu tokie nė
ra. Juos bene jau galima aptar
ti regresyviniais, nes didžioji 
našta sukrauta ant mažųjų ir 
vidutiniųjų pajamų dirbančiųjų 
asmenų pečių.

Mokesčių reforma dabartinė
je padėtyje tėra tik reformėlė, 
teapimanti apie 10% užskleis- 
tinų mokestinių skylių. Tų sky
lių esą už visus 40 - 44 bil. dol. 
Tai reiškia, kad iždas turėtų 
tiek naujų įplaukų, jei. palygi
nus, nežymiai, bet reikiamose 
vietose pakutentų didžiųjų įplau 
kų profesionalus (gydytojus, 
teisininkus ir kt.) bei vaizbū
nus. Svarbiausia niekas dėl to 
nenukentėtų, tik būtų kiek dau
giau apvalytas asmeninės jėgos 
siekimo troškulys. Iš to turėtu
me dar ir šalutinės naudos, nes 
šiuo keliu nebūtų sunku ir in
fliaciją pažaboti.

Dabartinės įstatyminės sky
lės ne tik be reikalo komplikuo
ja patį įstatymą, bet yra ir ne
priimtinos, nes leidžia su įvairių 
sluoksnių žmonėmis elgtis ne 
vienodai. Šiuo keliu vaizbūnai 
ar profesionalai gali pasinaudo
ti tokiais atskaitymais, kurie 
neprieinami darbininkams ir tar 
nautojams.

Reforma taip pat reikštų ir 
keynininkų laimėjimą. Fiskas 
iš nauio atgautų monetarinin- 
kams be reikalo beprarandamą 
iniciatyvą.

Neturtingiesiems daugiau 
vilties

Neturtingieji iš reformos kas 
met laimėtų apie 665 mil. dol. 
Padidinamos jų mokesčiais ne
apdedamos sumos. Tų sumų dy
dis pareitų nuo šeimų dydžio. 
Taip vienam asmeniui nebūtų 
apmokestinami 1700 dol., o 8 
žmonių šeimai — 5900 dol. Šiuo 
keliu 2 mil. šeimų mokesčių vi-

licijos postas patikrinimui, ar kas nevažiuoja be atitin- 
kiamų dokumentų. Procedūra trumpa ir vėl leidžiamės 
toliau. Kiek pavažiavus ir vėl stabdančios šviesos. Čia 
kitokia policija — jaunos pasipuošusios skautės daro 
rinkliavą kokiems tai saviems reikalams. Po šito jau 
tiesiai be sustojimų nuvažiavom į Monterrey. Iki šio 
miesto gamta mažai skyrėsi nuo pietinio Texas gamtos. 
Sukšdrynai, šiurkštūs krūmokšniai, sumišę su žemom, 
šiurkščiom neva palmikėm ir su kaktusais, protarpiais 
parudusia, šiurkščia ganyklos žole. Daugiausia pakelės 
ganyklos užtvertos, o už jų matyti skurdūs ilgaragiai ir 
kai kurie kuproti pilkai rusvi galvijai. Tai Indijos gal 
vijų mišinys su ispaniškais pieninio tipo gavijas. Vie
nur ir kitur matyti ir arklių — gana kūdi ir prakaulūs 
su ilgais kaklais ir gana plonom kojom. Dažniau yra 
sutinkami asiliukai ir mulai pilki, rudi ir net kai kurie 
iš jų su tamsiu kryžium per pečius. Tie vargšeliai at
rodo vargingiausiai, mažiausiai susirūpinę aplinka ir ga
na apatiški.

Monterrey yra provincijos sostinė. Gana didokas 
miestas. Mes, įvažiavę į miestą, radome miesto centrą 
užimtą kokio tai parado ir mus pasuko į šalutines gat
ves. I jas įvažiavus iš karto praėjo noras net toliau 
važiuoti, — jokio grindinio, duobės didžiausios ir tik 
dabokis, kad dantys ntištirtėtų ir ašys nenutrūkinėtų. 
Vargšas “ševiukas” ritosi iš vienos duobės į kitą, kol 
atsidūrėme akligatvyje. Tuomet prišoko “pamplys” ko
kių 5-6 metų ir rodė ranka į dar skurdesnę gatvelę ir 
po to kišo savo rankutę, sakydamas “money” už jo 
patarnavimą.

Privažiavome labai skurdžias gyvenvietes, kur net

BIRŽELIS - RYŽTO MĖNUO
Prieš trisdešimt metų Sovie

tų Sąjunga susitarė su nacių 
Vokietija pasidalyti Rytų Eu- 

f ropos valstybių teritorijomis ir 
raudonoji armija netrukus o- 
kupavo Lieuvą, o Kremlius čia 
tuojau pat pastatė savo okupa
cinę valdžią. Tai ryški agresija, 

’ kurios sovietai negali paneigti 
I ir nuslėpti nuo laisvojo pasaulio 
akių: ji įrašyta juodžiausiai į
pasaulio istoriją.

Sovietų Sąjunga nusavindama 
ūkius, įmones, santaupas, reli
ginių bendruomenių maldos na
mus ir jų turtus, paneigdama 
pagrindines laisves ir teises, tuo 
jau griebėsi persekioti ir nai- 
Tdnti Lietuvos gyventojus. Ne
kalti žmonės buvo suiminėjami, 
kalinami, žiauriai tardomi, tre
miami ir žudomi.

Lietuvių tautos naikinimas tę 
sėsi ištisus metus, kol tarp a- 
biejų santarvininkų prasidėjo 

‘karas. Vien tik 1941 m. birželio 
*14 -15 dienomis buvo suimta 
daugiau kaip 34,000 gyventojų 
ir ištremta į Sibirą. Rusiškojo 
bolševizmo siautėjimas, jo žiau
rybės, įvykdytos Lietuvoje, bu
vo vienos žiauriausių žmonijos 
istorijoje. Sovietų Sąjunga, 
1944 m. vėl okupavusi Lietuvą, 
dar su didesniu įnirtimu sunaiki
no apie 400 tūkstančių nekaltų 
tautos aukų.

Mielieji lietuviai! Su
didele širdgėla ir giliu liūdesiu 
prisimindami okupanto žiauru
mus, labai pagarbiai minime

sai nemokėtų.
Iš siūlomojo 7% investavimo 

kredito panaikinimo iždas gau
tų iš bendrovių apie 3 bil. dol., 
iš padidintų mokesčių — apie 
500 mil. dol. ir iš atskirų asme
nų pakeltų mokesčių — dar a- 
pie 800 mil. dolerių.

Kartu, atseit, 1970.1.1 pasiū
lyta panaikinti 5% (pusė) prie- 
dinių mokesčių. Taip pat tur
tingieji nuo 50% savųjų paja
mų turėtų mokėti mokesčius 
kiekvienu atveju, nepaisant bet 
kurių įstatyminių skylių.

Šen. W. D. Mills ir jo aplin
kos žmonės dabar turtinguosius 
norėtų dar daugiau paspausti 
ir pasigenda padidintų mokes
čių iš kapitalo prieauglio, sa- 
vivaldybinių lakštų palūkanų 
mokesčiais apdėjimo ir pertvar
kymo valstybei nuostolingų naf 
tos išsisėmimo atskaitų. Kartu 
betgi Mills reikalauja dar dau
giau mažinti išlaidas, ypač kraš 
to apsaugos, už mokesčių refor
mos jo komisijoje praleidimą, 
nora prezidentas ir pats siekia 
5,8 bil. dol. biudžetinio pertek
liaus.

Kurios įstatyminės mokesčių 
skylės bus užskleistos, o kurios 
toliau klestės bei kokia mokes
čių reforma bus iš viso priim
ta, nežinome, bet jos pasiūly
mas sutiktas su nemenku pasi
tenkinimu ir, atrodo, nebus už
delstas priimti.

negali įsivaizduoti, kad tai tose lūšnose ir sulūžusiuose 
vagonuose galėtų kas gyventi. Ogi pasirodo, kad net 
kimšte prikimšti tie lauželiai, kaip skruzdėlynas net 
knibždėte knibžda vaikais ir apdriskusiais riebiais mo
terų ištysusiais veidais ir blankios išraiškos akims. Iš 
viso atrodo, kad skurdas ten viešpatauja toks, kokio 
dar nebuvo tekę matyti, išskiriant rusų belaisvius karo 
metu Kaune VI forte. O ir badas, atrodo, gana arti jų 
seka iš paskos. Nebaigiant išsikrapštyti iš viso to, atsi
rado policininkas ant skuterio ir pasisiūlė išvesti į centri
nes gerai asfaltuotas gatves. Pristabdė paradą, išvedė per 
gatveles ir įstatė vėl į transportui tinkamą kelią Nr. 
40, kuris veda titsiai į Saltillo.

Šis kelio tarpsnis — 80 mylių tarp tų dviejų miestų 
gerokai industrializuotas, tai vienoj, tai kitoj pusėj matyt 
rūkstą fabrikėliai. Saltillo — provincijos sostinė. Mies
tas bendru įspūdžiu daug kuo nesiskyrė nuo Monter
rey. Centrinės gatvės asfaltuotos, su šaligatviais, o ša
lutinės lygiai tokios pat — nei grindinio, nei šaligat
vių, duobėtos, dulkinos, šiukšlinos ir net dumblinos, 
nes viską meta čia pat ir tik bando prie durų pasi 
šluoti, nustumiant šiukšles toliau į gatvę.

Abiejuose tuose miestuose daug laiko negaišdami, lei
domės toliau 57 keliu. Šitas kelias ar nebus pats geriau
sias, nes naujausiai patobulintas, paplatintas ir dau
giausia naujai permeksfaltuotas, o kitas jo privalumas 
— eina dviejų kalnų plokštumos slėniu ir todėl gana 
tiesus. I ą popietę dar nusiritome 260 mylių, iš viso 
sukardami tą dieną 575 mylias ir pasiekdami miestuką 
Matehuala.

(Bus daugiau)

1941 m. tautos sukilimą, nors 
ir trumpam atstačiusį Lietuvos 
nepriklausomybę, ir 1944 — 
1952 m. visuotinį ginkluotą pa
sipriešinimą, siekusį vėl atstaty
ti Lietuvos nepriklausomybę.

Todėl, lenkdami gaivas sovie
tinio genocido aukoms ir žuvu- 
siems kovoje už tautos laisvę 
pagerbti, visi kaip vienas ryžki
mės kovai su okupantu, kad vei
kiau lietuvių tauta atstatytų vai 
stybinę nepriklausomybę.

Siekimas tautos laisvės ir ko
va dėl jos tejungia mus visus 
bendran Lietuvos laisvinimo 
darban.

VYRIAUSIAS
LIETUVOS IŠLAISVINIMO
KOMITETAS

SMERKIA RASINĘ 
DISKRIMINACIJĄ

Vatikano nuolatinis stebėto
jas Jungtinėse Tautose arkiv. 
Giovannetti, šiomis dienomis 
įteikė Jungtinėms Tautoms Va
tikano ratifikuotą tarptautinės 
konvencijos dokumentą, smer
kiantį kiekvieną rasinės diskri
minacijos formą. Minėtoji kon
vencija, parengta Jungtinių 
Tautų Žmogaus teisių komisi
jos, buvo priimta 1965 metais 
visuotiniame Jungtinių Tautų 
organizacijos susirinkime. Kon
venciją pasirašiusios šalys įsi
pareigoja teoretiškai ir praktiš
kai vengti bet kokios rasinės 
diskriminacijos auklėjimo, įsta
tymų ir socialinėse srityse ir vi
siems savo piliečiams garantuo
ti lygias teises. Pirmųjų 70-ties 
tautų tarpe, pasirašiusių kon
venciją prieš rasinę diskrimina
ciją, buvo Vatikanas. Kad kon
vencija pilnai įsigaliotų, betgi 
yra reikalinga, kad kiekvieno 
konvenciją pasirašiusio krašto 
vyriausybė šį dokumentą ratifi
kuotų. Vatikanas, ratifikuoda
mas šią konvenciją, pagreitina 
jos įsigaliojimą. » ■

— Amerikoj yra armijoj 3.5 
mil. vyrų, gynybos departmentė 
dirba 1.3 mil. civilių, o taip pat 
3.8 mil. žmonių dirba gynybos 
reikalams.

Gen. Ernest Massad iš gynybos 
sekretoriaus padėj vietos išeina nuo 
birželio 30 d., kadangi nesutaria 
su savo viršininku, gynybos sekret. 
Melvin Laird.

1



* DRAUGAS, antradienis, 1969 m. birželio mėn. 10 d.

BALFo Chicagos apskrities vajaus apyskaita
(Dėl raštų^netikslumų rašyti ar skambinti: A. Gintneris, 3221 W. 

bist Street, Chicago, Illinois 60629, telef. HE 6-1691)
Angelės Cetkauskienės seniūnijoje: 
325. — Jeronimas Ignatonis,
$20. — dr. J. Meškauskas, V. Ko-

chanauskas, Kežienė ir dukra Irena, 
$15. —Justinas Mašiotas,
$10. — Alg. Urbutis, L. Juodelis, Jz.

Zičkus, Alf. Pargauskas, Alg. Aglins
kas, Al. Roženas, A. Buividas, Pr. Sa
baliauskas, Pr. Kaminskas, Edv Rup- 
kus, K. Kasakaitis,

$7- — Alfonsas ir Elena Liškevičius, 
$5- — St. Juozapavičius, Pr. Odinas,

A. Ivanauskas, C. Genutis, Ar. Drau
gelis, A. Simonaitis, G. Gricius, J. Pa
roms, P. Žumbakis, S. Krutulis, Kau
pas, G. Gaurilis, V. Simokaitis, K Šal
kauskas, Ch. Riškus, J. Miškinis, J. Ke
relis, R. Mingėla, G. Puodžiukaitis, 
VI. Bražinskas, Pr. Helmas, V. B Ri- 
mavičius, P. Bikinas, H. Songinas, Cl. 
Elmer, J. Jokubonis, G. Vaškas P. Bal
čiūnas, N. Sapkus, J. Mačėnas, Kl. Žu
kauskas, J. Juraitis, J. Vikšraitis K 
O. Mickevičius, P. Stakauskas, J. Stan
kūnas, J. Smoliūnas, Br. Bacevičius, J. 
Ramoška, P. Šileikis, J. Virpša. Ai. Bui- 
kaitis, V. Simonavičius, VI. Kenstavi- 
čius, R. Mikelevičius, Al. Bartkus, Pr. 
Čepėnas, J. Masaitis, V. Kuzma, Br. Ka- 
nauka, J. Kasakaitis, —

$4, — J. šaliūnas, A. Gelasas, A.
Kazragis, O. Dirvenskienė,

$3. — Z. Paleliūnas, A. Nakas, P.
Noreika, EI. Smideraitis, A. Tamuly- 
nas, L. Juodikis, P. Mockaitis, J Ani- 
sas, H. Aleksis, Z. Poškus, AI. Mačiu- 
lionis, St. Trinka, Br. šeškevičienė, Al. 
Abelkienė, Baturienė,

$2. — 12 asmenų, po 1. — 18 asm.
Iš viso surinkta — $574.50.

Antano Gintnerio seniūnijoje:
$50. — dr. P. Sūkurys,
$30. — G. P. Vaitys,
$25. — Kay-Zee Liquors,
$20. — A. Tumosa, adv. A. Valukas,

W. K. Miller, dr. A. Marčiukaitis,
$16. — Br. Draugelis,

luiiiiiiiiimiiiimimimiiiiiiimiiiiiiijiiiii 
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS

4545 VVest 68rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS

<iiiii*iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiic:iiiihiiiiiiii]iiii

Mielai
A. -j- A.

MARIJAI RAUBIENEI (Namikaitei) 
mirus, jos vyrą FELIKSĄ RAUBĄ nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime

Liuda ir Stasys Paplauskai 
Vlada Račkauskienė

Brangiai motinai Lietuvoje mirus,

MARYTEI DIKINIENEI ir
ONUTEI GALVYDIENEI 

ir jų šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia

Noreikos ir Gasperai

Mielai

A. 4- A. MARIJAI RAUBIENEI mirus, 
jos vyrą FELIKSĄ RAUBĄ, tėvelius SOFIJĄ ir JUOZĄ 
NAMIKUS. brolius VYTAUTĄ ir GEDIMINĄ ir jų šei
mas nuoširdžiai užjaučiame.

Viktorija Musteikienė 
Jolanta ir Vytautas Mikėnai

A. + A.
MARYTEI RAUBIENEI minis, 

jos vyrui, tėvams ir giminėms reiškiame nuo
širdžių užuojautų.

Totoraičių šeima

Mielą
VYTAUTĄ NAMIKĄ ir šeimų, 

jo sesutei
A. + A. MARYTEI RAUBIENEI 

mirus, užjaučia ir kartu liūdi
šarūniečiai

$15. — dr. Gedaugas, A. Šimkus,
$10. — A. Gintneris, Jz. Vasiuke- 

vičius, G. Kaufmanas, V. Bllažys, A. 
Rūkštelė, J. Ivašauskas, V. Momkus 
K. Linkus, J. Jurkūnas, J. Dambraus
kas, St. Terminas, Tamošiūnas, Bra
zauskas, Smolenskienė, V. Jakaitis, 
M. Sodonis, dr. Kurgonas, P. A. Juo
dikis, P. Skėrys, V. Kasniūnas, St. 
Baras, V. Bagdonas, K. Meškonis, dr. 
Br. Kasakaitienė, K. Butkus, VI. Kar- 
puška, VI. Narakas, VI. Polikauskas, 
St, Žilevičius,

$7.00 — Mrs. Šimkus,
$5. — dr. S. Paulauskas, B. Petro

šius, V. Lišauskas, A. Verbickas, A. 
M. Pranevičius, A. Plytnikas, V. Juš
ka, Al. Baukus, Eug. Daugirdienė, 
Tautvaišai, Krosniūnas, Zubinas, Ra- 
sutis, Macėnas, Kremeris, Alg. Ost
rauskas, Jz. Butėnas, P. Dimgaila, Bh- 
bušis, Rupinskas, L. Barauskas, D. Va- 
raneckas, K. Kreivėnas. A. Puniška, B. 
Žemaitis, J. Karuža, K. G. Miecevi- 
čius, L. Radvila, A. Petrikonis, Rudė— 
nas, J. Mulokas, J. Juška, V. Mažei
ka, A. Burokas, F. Kavaliūnas, VI. Da
rąs.

$4. — St. Jokubauskps, Sriubas.
$3. — VI. Rackus, A. Barakauskas, 

F. BiUzaitis, Vitkauskas, Paškevičius, 
J. Janickas,

$2. — G. Kazėnas, A. Stankus, Ur— 
nežis, čižauskas, K. Laučius, V. Uz- 
nys. Iš viso surinkta — $751.00.

Illinois Gydytojų Pagalbinis viene
tas surinko aukų sumoje $945.00, bet 
iki šiol nepristatė aukotojų sąrašo, 
todėl jų pavardžių čia nėra.

Balfo Waukegano 94 skyriuje yra 
praleistos dvi aukotojų pavardės: E. 
.E. Skališius, ir P. K. Šlyteris, auko
jusių po $22.00 Taipgi klaidingai buvo 
išspausdnta St. Daunio pavardė, ku
ris aukojo $5. — Aukotojus atsiprašo
me. Tokiu būdu, 1968 m. rudens vajaus 
metu iš viso buvo surinkta tiesioginių 
aukų sumoje $21,250.85. NuoSrdi padė
ka aukotojams ir rinkėjams

Balfo Chicagos apskrities valdyba 
(Pabaiga)

Rūpinatės, kad
DIRBTINI DANTYS

nuslys ar išerzins?
Nesijauskit suvaržyti, kadangi dirb
tini dantys gali pradėti slysti, kristi, 
ar judėti, kai jūs kalbat, valgot ar 
juokiatės. Tik užbarstykit truput} 
FASTEETH ant savo plokštelių, šitie 
malonūs milteliai sutelkia ypatingą, 
didesnio patogumo ir saugumo jaus
mą, stipriau laikydami Jūsų plokšte
les. Nėra jokio lipnaus, nemaloniai 
limpančio, pastinlo skonio. Gerai 
pritaikinti dirbtini dantys, būtini svei
katos gerovei. ReguliariaJ lankykitės 
pas dantistą. FASTEETH galima

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

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

3208 % West »5th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8054 ir GR fl-4330

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

VV’A 5-9209 Chicago, Illinois

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HRATTNG & SHEFT MITAI. 
4444 S. VVestern, Chicago », III.

Telefonas VI 7-3447.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

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

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūrą “tuck- 
pointing’’. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Plaoe — WA 5-8063

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus

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

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 
ir kt.

GUŽAUSKŲ 
I1EVI'.RIj¥ IinjLS GEIjINYČIa 

2443 W. 63rd SL, Chicago, Illinois
PR 8-0833 — PR 8-0834

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiniiiimiiiiiiiiiiiiiiiii
DAŽYMAS

PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiii

TELEVIZI JOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas lr taisymas.

I. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

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

MOVING
Apdraustas jwr kraustymas 

Įvairių atstumų

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

PARDAVIMUI

Parduodamas — 3 dalhj mieg. 1c. 
komplektas, $100; Motorola hifi re- 
cord plaster, $40: 2 dalių sofa, $35.
Tel. 1)27-34(10.

DĖMESIO

i REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAUS

J 2457 West OOth Street J TeL HE 4-7482

linini n m iiiiimi iki iiiiiiiiim mi mm 111 n
Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllligilllllllH

REAL ESTATE

2854 VV. 85th Place — Namas su 
4 miegamais kamb. Skambinkit po 
6 v.v. HE 4-1459
BROOKFIELD. Puikioj vietoj mūr. 
pajamų bungalow. 5 kamb. ir 5 
kamb. pastogėje. $120 į mėn. paja
mų. 50 p. sklypas. 2 maš. garažas. 
Spintelės virtuvėje. $29,600. SVO
BODA, 2134 S. 61st. BI 2-2162. Jei 
neatsako skambinkit LA 1-7038.

Brighton Parke — 2-jų butų po 
4 kamb. medinis namas su rusiu. 
Centr. apšild. gazu. Nebrangiai. 
$15,000. Kreiptis į
B. R. Pietkiewicz t— LA 3-1083

Parduodamas gerame stovy 6 
kamb. mūr. bungalow. Nuo sienos 
iki sienos kilimai, plytelių vonia, 
spintelės virtuvėje, poilsio kamb. 
Marąuette pko. rajone. Susitarimui 
apžiūrėti skambinkit 787-7526.

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, įteikia 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

BRIGHTON PARKE
2 po 4 kamb. med. Visas atnau

jintas. 2 priegonkiai. Garažas. 
$16,000.

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

5 tr 6 kamb. med. su rūsiu, ve
randomis lr garažu. ErdvuB namas 
ir sklypas. $17,500.

6, 4 ir 2-jų kamb med. 3 kamb. 
rūsy. Žemi mokesčiai $18,500.

Du mūro namai — 16 vienetų po 
4 kamb. Lengva apžiūra ir valdy
mas. $15,000 pajamų. Prašo $65,000

Maisto krautuvės su namais ar 
nuomoti.

9 metų, 2 po kamb. tr 4 
kamb. butai. Atskiras šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. $47,500.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance —- Inoome Tas 

Notary Public

273" W. 48rd St. — CL 4-2390

Perskaitę "Draugą", duo
kite jj kitiems pasiskaityti

REAL ESTATE

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

Itllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuillllllllllllllllllllllllllllllllll

SALES ■ MŪRTGAGES ■ MANAGEMENT ORĄ PRO NOBIS — J. Gliaudą
Titnago UGNIS — J. Kralikauskas 
MINDAUGO NUŽUDYMAS — J. Kralikauskas 
LIEPTAI IR BEDUGNES — A. Baronas 
KALNŲ GIESME — V. Kavaliūnas 
KARKLUBENUOSE — A. Baranauskas 
SĄMOKSLAS — V. Volertas

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

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

Btain Office 5727 W. Cermafk R<L, Cicero, IU. Tel. OL 6-22S3 
Tarimo šimtas namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemieečlnoee. Prašome užšokti | mūsų įstaiga 
Ir išsirinkti Iš

Šias rinktines, tremtyje išleistas knygas, kiekvienam reikėtų 
įsigyti atsiunčiant užsakymą ar asmeniškai atsilankant į !<Drau-

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

IEŠKO NUOMUOTI

Reikalingas vienam asmeniui 3 
kamb. butas, vakarų priemiesčiuse. 
Telef. TOwnhall 3-8861 po 6 v. v.

REAL ESTATE

Mūr. 5 kamb. ‘"ranch” stiliaus 
bungalow. $18,000. Tuščias. Adr.: 
113S0 So. N atomą Avė. Savininkas 

VI 7-0350.___________________
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
STATOME NAUJUS NAMUS

Atliekame Įvairius pataisymus
Petrauskas Construcfion Go.

TEL. 585-5285
iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiini 

Arti Marąuette pko.
3 metii modernus. 1 % aukšto 

mūr. (Visi kambariai tikrai dideli). 
2 % vonios. Idealus gyventi su tė
vais. Arti transport. ir mokyk. Įver
tinti reikia pamatyti. Prie 83 ir Ca- 
lifornia. Kaina $44,900,

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

NAMU PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tas 

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. —- PR 8-2233
Mūr. 2 butai po 4 kamb. ir raš 

tinė. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

Brigbton P-ke, mūr; namas — 4 
kamb. butas ir taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. $35,000.

Morųuette Pke. mūr. 2-jų aukštų 
namas. Didelė patalpa bizniui ir 3 
kamb. Viršuj 6 kamb. butas. 
$18,900.

Prie 71 ir VVestern — Med. 6 
kamb. namas.Pirksite $1,000.00 įmo
kėję. Prašoma kaina $12,500.

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

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

0 kamb. 10 metų de lase mūr. 
bungalow. prie Marąuette pko. 1% 
vonių, įrengtas rūsys, 2 auto mūr. 
garažas.

1% aukšto, 2 butai—5 ir 4 kamb. 
18 metų mūr. prie 71 ir Sacramento 
Įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $35,000.

2 po 5 kamb. (3 mieg.), 8 kamb. 
rūsy. Mūr. Prie 67 lr California. 
$28,600.

5 kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 tr California. $19,000.

5 K kmb. 3 metų mūr. bungaiow 
prie Marąuette Pik. $18.500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2785 W. 71st SL Tel. 925-6015

KUR GERIAUSIA
5 (į, kamb. 6 metų mūras. Platus 

lotas. Modernus didelis namas. Arti 
mūsų. $17,900.

2-jų butų gražus mūras. 2 po 6 
kanfb. Gazo šildymas. Prie Maria 
High. $27,000.

4 butų mūras. Gage parke. Geri, 
gražūs butai. Garažas. $44,000.

Apartmentinis mūras. 2-jų aukš
tų. 2 blokai nuo Marąuette Parko. 
$20,000 įmokėti

Liuksus 7 kamb. 2-jų metų, raus
vų plytų rezidencija. 1% akro žemės. 
S 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. mūras. 2 vonios, 2 auto 
mūro garažas. Tuoj galit užimti. Prie 
mūsų. $24,800.

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. G9th St. RE 7-7200

REMKITE “DRAUGĄ’

HELP VVANTED — VYRAI

ENGINEERING
CONSULTING

Experienced
in

Producing Projectiles 
By Hot Cup 

Cold Draw Process

Send Resume or Contact
Mr. Galknvay or Mr. VVoodel

American 
Manufacturing Co. 

Fort Worth, Texas

OFFICE CLEANING
Full time permanent employees 

needed now to fili jobs in N. W. 
Chicago and suburban areag. Gar 
helpful.

GOOD STARTING SALARIES
Time and Va for holiday work, al
so credit union and paid vacation. 
No experience necessary.

APPLY PERSONNEL 
200 VV. Ohio St. Tel. 661-4038

BODY MAN
EXPIRIENCED 

Top wages. Call 8 a-m. - 6 p.ni.
638-3099 or 638-6635

VYRAI IR MOTERYS

COOKS AND PANTRY VVOMEN
For eotclusive motei in Dės Plaines, 
Rl, Ekcellent conditions and bene
fits.. Apply in person,

HOLIDAY INN 
Mannheim & Touby, Dės Plaines

HELP VVANTED — MOTERYS

BOOKKEEPER
Light Typing, Small Office, Pleas
ant Surroundings, Good Benefits. 

Call in Morning

MR. KERMAN EA 7 2828

Waitresses Wanted
EXPEREENCED

Lunch or dinner. Niles location. 
Call between 2 and 4 P.M.

Y0 7-8180

CLERK TYPIST
Mušt type detail minded. Figure 
aptitude. Company benefits, good

..rung salary. .

TEL. — 488-4000

Neringos Restoranui reikalinga 
INDŲ PLOVĖJA ir VIRĖJOS PA
DĖJĖJA. Dirbti pilną laiką ar dar 
liną laiką. 2632 VV. 71 St.

REMKITE “DRAUGĄ”.

HELP WANTED — VYRAI

PLAST I C S
Will pay top rate for exper’d injection molding machine operą. 

Steady work with automatic inereases. Many benefits including pro
fit sharing and hospitalization. Public transportation available to

MAKRAY MFG. CO.
4400 N. HARLEM AVĖ., TEL — 456-7100

ĮSIGYKITE DABAR

Amžinasis gyvenimiks, kun. J. Danielius 2.00
Gyvenimo šaltiniai, St. Žilys 3.00
Gyvoji dvasia, kun. ). Vaitkevičius,

4 dal. kiekviena po 5.00
Meilės ugnis, kun. K. Matulaitis, MIC 4.00
Žodis ir gyvenimas, tėv. T.V. Žiūraitis, OP 2.75
Visos šios knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai 

prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.

DRAUGO” PREMIJUOTOS KNYGOS, 
kurių dar galima gauti:

HELP VV ANTEI) — VYRAI

WAREHOUSEMAN
Receiving, Shipping and filling of 
Orders. Paid Hospitalization and 
Major Medical.

DEHNER COMPANY 
Call 848-2443

CABINET MAKERS4.
EXPERIENCED

Call 372-4036. Ask for BUI HU1 
or Pete Pederson.

FORGE
SHOP

WORKERS
Day Shift 

No piece work

* FLAT DIE HAMMERS

* HAMMER HELPERS

* HAMMER DRIVERS

* FLOOR MEN

Mušt be reliable steady 
workers. All benefits and 
Steady employment in a 
clean shop.

ANDERSON SHUMAKER 
COMPANY

824 S. Central Avenue
(In rear of 882 S. Central Avė.)

Industrial Metai 
Fabricator 
— needs — 

HELI - ARC 
WELDERS

Steady work. Paid holidays. Paid 
vacations. Profit sharing and 
free hospitalization.

ALL METAL MFG. COMPANY

2740 W. 50th Street 

Chicago, Illinois

SAW FILER
EXPERIENCED

Top wages and overtime. Paid holi
days & other benefits, Inąujre

2044 W. Lake St. — MO 6-8251
CLEAN EBS AND PAINTEBS 

OF MACHINERY 
Good salary, eaccellen-t working oon-
ditlons, Steady om'ploymant.

OttNTACT Mit. TlfO.\Į.\S 
MANDEL-CAMRAS MACH’Y CO.

1828 VVest Randolph Street'- 
('omo ready to work.

4.00
2.50
3.00
3.00
2.50
2.50
3.50



(Atkelta iš 5 psl.)
neplečia kraujo gyslų tai Tamst, 
ris. Jo visai nereikia Tamstai var- 
vartoti. Kol dar laikas, mesk jį. 
Bėdų gali susilaukti iš Antro- 
mid-S, dar iš Valium-tai nė ne
paneš vargo Tamstos 62 metų 
pečiai. Juo labiau, kad vaistai 
Tamstai visai nereikalingi.

Trečias dalykas -vietoj daug 
negerovių duodančio Isordil var
tok Cardilate po 10 miligra
mų tabletes kas šešios valandos. 
Šį vaistų tokiais atvejais naudoja 
Mayo klinikų gydytojai.

Ketvirtas dalykas - ar žinai, 
kiek pas Tamstą yra cukraus 
kraujuje, kiek Uric aeid. Šitą su
žinok, už tai atsakantį gydytoją 

A pasirink. Tik jokiu būdu nerū
kyk.

Cinko sulfatą inąk visais atve
jais: kai tik angina pectoris turėsi, 
ar kai širdies ataką, neduok Die
ve, gausi. Jis mažina sklerozę, vei 
kdamaa į celės ėnzymus (vy
riausius celės gyvavimo varik
lius). Imk tris kapsules dienoje.

Dar prieš kraujo krešėjimą mi- 
^pimales dozes antikoagulanto 
turi imti: tai Hep- Nine B, bute
liukas. To vaisto po vieną kūbi- 
nį centimetrą į raumenis kas sa
vaitė.

Matyk, kad siera kaip nors tei
giamai veikia prieš sklerozę, kad 
ir iš kremzlių gautoje Chondro- 
itin sulfuric acid - yra sieros. 
Tas pats ir su Zinc sulfato kapsu
lėmis. Dabar jau trečias sieros 
turintis vaistas naudojamas ban- 

V dymuose su pelėm - jis apsaugo 
širdies raumenį nuo apmirimo 
net gavus pelei širdies ataką 
(dirbtiniu būdu iššauktą). Tas 
naujai bandomas ir gerai vei
kiantis vaistas yra turintis sieros, 
Dimethyl sulfoxyde - trumpiau 
DMSO — jis dar bandymų stadi
joje, nėra jo rinkoje.

Susumuojant, Tamsta turi bū- 
Ąti gydomas žmoniško ir šviesaus 

gydytojo: suliesėk, dieta ir minė
tais vaistais (Cerebro -nicin kap
sulėmis po tris per parą) suma

žink riebalus kraujuje: - nenau
dok jokio riebalo, tik iš liesos 
mėsos gaunamo. Maitinkis salo
tais, grifruktais, liesa mėsa, 
tokia pat varške, sūriu, be 
riebalų rūgusiu pienu. Dirbk ge
rus darbus - nusiraminsi be jo
kių trankvilaizerių. Imk Cardila
te, kelias tabletes paroje. Zinc 
sulfate - tris kapsules paroje. Mi
nėtą adatą kartą savaitėje ir dar 
jodo turinčią vieną tabletę die
noje: Potassium Iodide Teo Cal- 
cium. Naudok kremzles. Vartok 
tris valgomus šaukštus prieš val
gį paroje Alertonic. Kodėl šio sky
riaus neskaitai, kad taip visai pa
simetęs esi - čia jau buvo rašyta 
apie tai. Sėkmės. Parašyk!

ŽENKLAI ŠV. TĖVO 
KELIONEI i

Ugandos respublikos prezi
dentas Milton Obote, priimda
mas Vatikano atstovus popie
žiaus Pauliaus VI-jo kelionei į 
Kampalą Afrikoje aptarti, pa
reiškė, kad jau keturių Afrikos 
kraštų prezidentai atvyks į 
Ugandos sostinę pasitikti Šv. 
Tėvą. Ugandos valstybinis paš- 

, tas popiežiaus apsilankymui Af
rikoje atminti išleidžia specialią 
■seriją pašto ženklų.

I VYSKUPAI APIE
MOTERYSTĘ

ji
j Cdkoslovaikijos katalikų vys
kupai paskelbė bendrą ganyto- 
jrnį laišką, skaitytą visose Oe- 
kosiovakų katalikų bažnyčiose, 
apie 'katalikiškąją moterystę ir 
gimimų kontrolę. Savo laiške 
vyskupai iškelia Popiežiaus Pau 
liaus VI-jo enciklikos “Huma- 
nae Vitae” principus ir kviečia 
tikinčiuosius ištikimai jų laiky 
tis moterystės gyvenime.

Mūsų kolonijose
New Britam, Conn.

TRAGIŠKOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS

Tragiškojo birželio paminėji
mas New Britaine įvyks birže
lio 15 d. Pamaldos už žuvusius 
už Lietuvos laisvę Šv. Andrie
jaus bažnyčioj 11 vai., o 3 vai. 
p. p. minėjimas parapijos salė
je. Kalbės V. Bražėnas, meninę 
dalį paruoš J. Beinoris. J. P.

— Išminties durys niekad neužsi
daro. — Ben Franklln

Anna Meškauskas
(PAUL TĖVUS KAHONS)

Gyveno 16921 S. VVabash 
Avė.

Mirė birželio 8 d., 1969, 7:13 
vai. vak., sulaukus 73 ni. am
žiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskrities. Pagirių pa
rapijos, Medinių kaimo. Ame
rikoje išgyveno 57 m.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me 2 dukterys: VIrginia Rau- 
ba. žentas Casimir, ir Irene 
Wind, žentas VVUliain, sūnus 
Richard, 5 anūkai: Mary Ann, 
Janet ir Thoioas Rauba, Mi 
chael ii- Barbara Wlnd. brolis 
John Kartoms (Kanadoje), bro- 
lienS Bernice Karona su šeima, 
ir draugai ir pažįstami. Lietu
voje liko sesuo Agnute. Velio
nė buvo našlė a. a. Povilo.

Kūnas Pašarvotas Leonard 
koplyčioje, 10821 S. Michigan 
Avė.

Laidotuvės įvyks trečiad., 
birželio 11 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto ibus atlydėta į Visų 
Šventi} parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velibmės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę Dukterys, sūnus, 
žentai ir anūkai.

Dvi dvynukės Carrie ir Sherrie Dodd guli Stanfordo universiteto ligo 
ninėje Stanford, Calif., nes abi turi tuos pačius širdies negalavimus.

Laidotuvių direktorius Leo- 
nard Bukauskas ir Sūnus. Tel. 
CO 4-2228.

Chicago Savings
__gnd Loan Aosociation

Certifikatų sąskaitos
Certifikatai išduodan 
tautinėmis. Mažiam 
būti $8000. Pelnas c 
kas šeši mėnesiai.

ŠTAI NARIAMS
Vacation Club 
College Bonus Savings 
Home Mortgage Loans 
Home Improvement Loans 
Christmas Club 
Insured Family Savings

TEIKIAMAS MUSŲ PILNAS P
* Notary Public Service
* Free community rooms for 

your organiz’n meetings
* Cash checks and pay all 

family bills with our spec’l
money order checks.

PIGIAI PARDAVĖ 
PAVOGTAS EILUTES

Langų plovėjas Feltin Bout- 
te pavogė $14,000 vertės 95 vy
riškas eilutes iš Rotscihild kom-

panijos 304 S. State. Jas par- 
davė tavernos savininkui Char-
les Ashley, 6513 Cottage Gro- 
ve, gaudamais $3,000. Policija 
abu areštavo.

Mielam

FELIKSUI RAUBAI,
jo žmonai a. a. MARIJAI RAUBIENEI (Namikaitei) 

mirus, gilią užuojautą reiškia

Wir.dsoro kunigaikštis, buvęs Ang
lijos karalius, lankosi pieno pro
duktų įmonėje Cuyahoga Falls, 
Ohio.

Stase ir Juozas Bacevičiai

Mielai birutininkei

A. -f- MARIJAI RAUBIENEI mirus, 
jos vyrą FELIKSĄ BAUBĄ, tėvelius, brolius ir jų 
šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.

L D. Kunigaikštienės Birutės
C. Chicagos Skyrius

Mielai Lietuvių Operos narei

A. -f- A. MARIJAI RAUBIENEI 
mirus, jos vyrui FELIKSUI RAUBAI, jos tėveliams 
JUOZUI ir MARIJAI N.AMIKAMS, broliams VYTAU
TUI ir GEDIMINUI bei jų šeimoms liūdesio valandoje 
reiškiame gilią užuojautą.

Chicagos Lietuvių Opera

A.-f-A.
PRANUI OLŠAUSKUI mirus,

Jo sūnui, mielam mūsų kolektyvo nariui, PRANUI 
OLŠAUSKUI - OLIUI ir JO ŠEIMAI reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime-

Marąuette Parko parapijos choras 
ir vadovas

A A

ALEKSANDRAS ŠIMKŪNAS
Gyveno 6348 South Artesian Avenue, Chicago, Illinois. 
Mirė birželio 8 d., 1969 m., 12:15 vai. ryto, sulaukęs 69 m 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Joniškiu parapijos, Pavirčiuvės

kaimo. Amerikoje išgyveno 40 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Elvira, po tėvais Stul-

pinaitė, 2 sūnūs -— Algimantas, marti Barbara ir Rimantas; 
anūkė Stacey; švogerkos — Teodora Martin ir Paulina Vil-

^IaStyoP^ 
į/YOUR SAVINGS\

INSURED

Ant visų knygelių 
sąskaitų

kaitis; pusbrolai —r dr. Vytautas Pliura ir Leopoldas Pliura; 
giminės — Zigmas Bazaras su šeima, Misiūnų šeima ir Rimas 
Vilkaitis su šeima; taipgi daug kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų. Lietuvoje liko 2 broliai — Juozas ir Kazimieras. 

Priklausė Susivienijimo Lietuvių Amerikoje kuopai 217. 
Prašome vieton gėlių, siųsti aukas Lietuvių Fondui. 
Kūnas pašarvotas Lackavvicz koplyčioje, 2424 West 

69th Street. Laidotuvės įvyks trečiadienį, birželio mėn. 
11 dieną iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. Panelės 
Gimimo parap. bažnyčią, kurioj įvyks ged. pamaldos už ve
lionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Žmona, sūnūs, marti ir visi kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. S. Lackavvicz ir Sūnūs, Tel. RE 7-1213.

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

A. A.

AUGUSTA SAKALIENE
POVILAITYTE

Gyveno 4600 S. Francisco Avė., Chicago, III.
Staigiai mirė birželio 7 d., 1969, 7 vai. ryto, sulaukus 66 m. 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 53 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Jonas, duktė Sophie Best, 

sūnus Donald, marti Rosemary, gyv. Dės Plaines, III., anūkai 
Donald, Jr., Patrice, Jeffrey ir John Sakalis ir Robert Best, 
6 seserys: Stella, Nąlivaika, Wanda Rokaitis, Agnės Kupetis, 
Emily Bartus (Califomijoje), brolis Joseph Povilaitis su žmo
na ir jų šeimos, sūnėnas Edvvard Stanis su žmona Eileen ir 
kiti giminės.

Velionė buvo sesuo mirusios Mary Stanis.

Kūnas pašarvotas Czachor koplyčioje, 3661 S. Wood St., 
Chicagoje. Laidotuvės įvyks treč. birželio 11 d. iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidė
jimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, duktė, sūnus, marti, anūkai, seserys, brolis 
ir kiti giminės

Laidotuvių direkt. Edvvard Czahor. Tel. VĮ 7-8689

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVVICZ IR SONOS
Tel. REpublic 7-1213 
Tek VIrginia 7-6672

2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

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

8307 S. LITUANICA AVĖ. Tek YArds 7-3401

3354 S. HALSTED STREET

8819 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1189

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ, CICERO. ILL.______ Tel. OLymplc 2-1003

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAVVN, II.L. Tel. 686-2320

DRAUGAS, antradienis, 1969 m. birželio mėn. 10 d. B

A. -f- A. JOSEPH C. STOCKUS
Gyveno 927 W. 33rd Street.
Mirė birželio 8 d., 1969. 9:45 vai. vak.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 47 m.
Pasiliok dideliame nuliūdime žmona Elizabeth (Uzaitytė), 

sūnus Robert, marti Eilėn, 3 seserys: Anna Banis, švogeris 
Adam, Frances Balanda, ir Mary Janavičius, švogeris Mathevs 
ir jų šeimos, brolis Charles, brolienė Bernice ir šeima, brol
vaikiai: Edvvard Stockųs ir Theresa Pocius ir jų šeimos ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 S. 
Lituanica Avė. Laidotuvės įvyks treč., birželio 11 d. iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgi® parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti 
šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, sūnus, marti, seserys, brolis ir kiti 
giminės

Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips. Tel. YA 7-3401fftZHH&EVANS
FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking FacilitJeg

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE 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.

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

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 7
R S •• Mon. 12 P.M. to 8 P.M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat; 9 to 12:30



DRAUGAS, antradienis, 1909 m. birželio mėn. 10 d.R

X Vysk. Antano Deksnio her
bą į pirmą puslapį įsidėjo Belle-Į 
villės diecezijos laikraštis "The 
Messenger", pažymėdamas, kad 
jį yra sukūręs prof. V. K. Jony
nas. Laikraštis pažymi, kad her
be yra Aušros Vartų Marija, į 
Gedimino stulpai, šv. Liudviko j 
lelija (kaip skautų ženklas), pri' 
menanti kad pagal jo vardą pa
vadintas ir East. St. Louis mies
tas, kuriame vysk. Deksnys dar 
bavosi 26 metus. Laikraštis pla 
čiau išryškina lietuviškuosius 
motyvus herbe. Pažymima, kad 
vysk .A. Deksnio konsekracija 
įvyks birž. 15 d. Belleville kated
roje.

x Kazys Tallat Kelpša, mūsų 
dienraščio skaitytojas Chicago
je, prisiminęs jam anksčiau pri
siųstas kalėdines korteles, mums 
prisiuntė 5 dol. auką dienraščiui 
stiprinti. Nuoširdus ačiū.

X Apie tris Lietuvoje nubaus
tus kunigus už nuvežtą memo
randumą į Maskvą žinią pirma
me puslapyje įsidėjo laikraštis 
"The Messenger”, pažymėda
mas, kad apie tai informuoja 
vysk. V. Brizgys. šią žinią kiek 
anksčiau esame plačiau išspaus
dinę “Draugo” pirmame pusla
py^-

X Pavergtųjų tautų komiteto
laisvės varpas skamlba. Trijų 
Baltijos valstybių liūdnųjų bir
želio dienų minėjimą anglų kal
ba girdėsite per WEAW radijo 
stotį banga 105.1 birž. 10 d., 
antradienį, 8 v. v. Lietuvių visuo 
menė kviečiama pasiklausyti.

X šv. Kazimiero seselių pas
kutinė .atsinaujinimo kapitulos 
sesija prasidėjo pirmadienį, birž. 
9 d., kurioje 36 delegatės susi
rinko posėdžiauti.

x “Draugui” aukų prisiuntė: 
2,50 dol. — Rom. Nemickas, 1 
dol. — P. Ličkus. Dėkojame.

X Lietuvių Fronto bičiulių
tradicinė pavasarinė išvyka — 
jaučio kepimas — šiemet bus 
biržeio 21, šeštadienį, Beverly 
iShores, ant Michigano ežero 
kranto, dr. J. Kižio ir kitų bi
čiulių vasarvietėj. Maloniai kvie 
čiami ir laukiami visi bičiuliai, 
jų šeimos ir draugai. Pradžia 5 
vai. p. p.

X žvilgsnis į ateitį Lietuvos 
laisvinimo darbe bus (giliai iš
nagrinėtas Detroite įvykstančia- 
me Amerikos lietuvių kongrese. 
Šiam klausimui pristatyti kvie
čiama eilė prelegentų.

X Vysk. Thomas J. Grady 
laišku yra pranešęs komitetui, 
kad birželio 29 d. dalyvaus vysk. 
A. Deksnio laikomose šv. Mišio
se švč. M. Marijos Gimimo baž
nyčioje ir vakare iškilmingame 
pagerbime, Martiniąue salėje.

X Muziko Antano Nako for- 
tepiono studijos mokinių koncer 
tas sekmadienį, birž. 8 d., Jauni 
mo centre praėjo su gražiu pasi
sekimu. Koncerte pasirodė 24 
mokiniai, kurie sklandžiai atliko 
J. S. Bacho, Mozarto, Haydeno, 
Chopino, Čiurlionio, Dvariono ir 
kitų bet. komp. kūrinius. Publi
kos buvo susirinkęs gražus skai 
čius, net ir aimerikiečių. Visi 
reiškė pasitenkinimą koncertu.

x lr patogiau ir pigiau: be
veik visi Emerson vėsintuvai 
taip padaryti, kad juos pate 
pirkėjas gali langan įsidėti. Jų 
didėlis pasirinkimas pas Gra- 
dinską, 2512 W. 47 St., FR 6- 
1998. (sk)

X Bilietai į religinį koncer
tą su “Reąuiem”, birželio 14 
d., partizanams pagerbti Mar
ąuette Parko bažnyčioje, jau 
gaunami Marginiuose, 2511 W. 
69 St. Auka 2 dol.

L. B. Apygardos Valdyba 
(pr.)

x “Draugas” kasdien lanko 
skaitytojus, skaitytojai pasto
viai jį remia. Atnaujindami pre
numeratą,, atsilygindami už kor
teles ar kalendorius, aukų pri
siuntė: (po 3 dol. — John Alio- 
šius, Wa'lter Ringe, J- Juodgu- 
ais; po 2 dol. — P. Gustas, P. 
Vitas, J. Rimkus, J. Kazickas, P. 
Kairaitienė; po 1 dol. -----  Eli
zabeth Vilimaitis, J. Juška. Mū
sų nuoširdiems rėmėjams, -oms 
dėkojame.

X Bronė Rusteikienė, Chica
gos Lietuvių operos choristė, ir 
vėl paguldyta į Šv. Kryžiaus li
goninę sunkiai operacijai, (kamb. 
832.

X Į Pedagoginio Lituanisti
kos instituto neakivaizdinį sky
rių paskutiniuoju laiku įstojo: 
Linas Surdokas (Baltimore, 
Md.), Lidija Keraitė (London, 
Canada), Aida Palytė (Rich- 
rnond Hill, N. Y.), Veronika Mo
tekaitienė <Texas), baigusi Chi
cago Teaohers College magistro 
laipsniu, Ramūnas Motekaitis 
(Testas), baigęs Illinois Techno
logijos institutą daktaro laips
niu. Į P. L. Instituto neakivaiz
dinį skyr. galima įstoti bet kada 
ir bet kame gyvenančiam. Kreip 
tis šiuo adresu: P. L. Institutas, 
5620 S. Claremont Avė., Chica
go, IU. 60636.

x Viktorija Leone, marijonų 
bendradarbių Chicagos apskr. 
valdybos sekretorė, po sunkios 
tulžies operacijos, kuri jai buvo 
padaryta šv. Kryžiaus ligoninė
je birž. 4 d. dr. J. Meškausko 
ir dr. V. Tumasonio priežiūroje 
sveiksta. Paguldyta 603 kamba
ryje. Marijonų bendradarbiai 
linki greitai pasveikti.

x Berniukų stovykloj, kuli! 
prasideda jau ateinantį sekma
dienį tėvų marijonų sodyboj, pa
gelbėti sutiko mokyt. V. Gutaus 
kas. iSltovyklos reikalais kreiptis 
tel. PO 7-1687.

X Lietuvių moksleivių sporto 
šventės metu birželio 14 d. 2 v. 
įvyks sportininkų, dalyvaujan
čių varžybose, paradas ir iškil
mingas tragiškų 14-15 birž. iš
vežimo dienų paminėjimas. Į iš
kilmingą aktą yra kviečiami ne 
tiktai garbės komiteto nariai, 
bet ir visi be išimties lietuviai 
moksleiviai, -ės, taip pat ir tė
veliai su mažamečiais vaikais, o 
ir visi kiti, kurie sportu mažiau 
besidomi. Parado eisenoje galės 
dalyvauti ne tik aktyvūs rung
tynių dalyviai, bet ir nedalyvavę 
varžybose moksleiviai.

x Dr. Vaškevlčiutė, Alvudo 
vicepirmininkė gegužės 26 d. iš
vyko ilgesniam laikui į Europą.

x Jonas Motiejūnas iš Lietu
vos atvyko pas savo sūnų elek
tronikos inžinierių Joną į Los 
Angeles ii’ svečiuosis Amerikoje 
pusę metų. Automobiliu su savo 
sūnumi ir jo žmona Ona keliau
ja, lankydami savo gimines. Pen 
ketą dienų išbuvę Chicagoje, 
inž. Jonas Motiejūnas su žmona 
išvyko atgal į Los Angeles. Sve
čias iš Lietuvos dar pasiliks mė
nesiui Chicagoje pas savo bro
lio sūnų Joną Motiejūną, 3859
W. Montrose Avė. tel. 588-4930
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— Arūnas P. Paliulis gegužės 
29 d. baigė Sacred Heart gimna
ziją Waterbury, Conn., vienu iš 
pirmųjų. Visus keturis metus iš
silaikęs gimnazijos garbės sąra
šuos, lengvai laimėjo Conn. 
valstijos stipendiją. Užtat yra 
priimtas visos eilės geriausių u- 
niversitetų, iš kurių pasirinko 
Harvardą, kad ir su mažesne sti 
pendija, studijuos aeronautiką. 
Būdamas vienu iš pirmųjų mo
kinių, nesunkiai varžėsi ir dėl 
pirmųjų vietų futbole, krepšiny 
ir lengvojoj atletikoj. Priklausė 
visai eilei mokyklos klubų, o 
National Footibol Foundation 
and Hali of Faim jį pripažino 
“Scholar athlete.” Pati mokykla 
jį išskyra į labiausiai atsižymė
jusius ir įtraukė į mokyklos gar

K T/ IK TOL!
bės lentą. Porą dienų vėliau, A- 
rūno sesuo Regina Paliulytė -Si- 
monaitienė, Bridgeport univer
sitete, įgijo psichologijos magis 
tro laipsnį. Jos vyras Martynas, 
ten pat baigia dizertaciją - “Se
noji vokiečių literatūra.” Arūno 
ir Reginos tėveliai Jadvyga ir 
Juozas Paliuliai gyvena Oakville, 
Conn., yra stiprūs Balfo rėmė
jai, o taip pat LF nariai. (bj 

— Dr. Domas Krivickas, dir
bąs Kongreso bibliotekoje ir 
“Draugo” korespondentė Graži
na Krivickienė, ilgą laiką gyve
nę, Washingtone, D. C., persike 
lė gyventi į Washingtono prie
miestį. Dabartinis jų adresas: 
5808 King Arthur Way, Glenn 
Dale, Md. 20769. Tel. (301) 262 
-7164.

— Lietuviškos vestuvės. Bir
želio 14 d. Los Angeles šv. Ka
zimiero bažnyčioje moterystės 
sakramentą priims Rimantas 
Dūda ir Dalia Kuprionytė. Jų 
jungtuvės bus 1 vai. p. p. J ves
tuves atvyksta ir jaunosios tė
veliai iš Lousinos valstijos.

— Dail. Petras Lukas, nese
niai grįžęs iš Indijos sparčiai 
ruošiasi savo darbų parodai, ku
ri netrukus bus Los Angeles 
mieste.

— Julija Rajauskaitė, iškili 
lietuvė pianistė, iš New York, a,t 
vyksta į Los Angeles rūgs. mė
nesio pabaigoje duoti koncertą, 
kurį rengia LB Los Angeles apy 
linfcė.

Su svečiu iš Lietuvos. Iš kairės: kun. J. Kardauskas1, MIC, Ona, Jonas 
ir inž. Jonas Motiejūnai.

“DEŠIMTOSIOS PASTANGOS 
SUTIKIMAS

Chicagos Aukštesnioji lit.
mokykla “Dešimtąją pastan 
gą”, savo dešimtąjį metraštį, 
sutiko gražiu pobūviu gegužės 
24 d. 6:30 v. v. Jaunimo centro 
erdviame 203 kamb. Polbūvį 
pradėjo ir įžanginį žodį pasakė 
mokyklos dir. ir metr. globėjas 
J. Masilionis. Jis papasakojo, 
kad metraščiui medžiaga prade
dama rinkti tuoj pat mokslo 
metų pradžioje, rugsėjo, spalio 
mėn. Gautieji rašiniai su redak
cija peržiūrimi, kai kurie grą
žinami papildyti, išplėsti. Iš 
vienų rašinius lengva gauti, ki
ti “užmiršta” atnešti. Nelengva 
išgauti ir fotografijas. Bet, 
energingai visai redakcijai be
dirbant, pasiekiami geri rezulta 
tai — metraštis išvysta šviesą.
Baigdamas jis supažindino po-

Erika ir Emilijus Holenderiai — nauja lietuviška šeima. Jų sutuok
tuvės įvyko balandžio 20 d. Lietuvių Evangelikų - reformatų bažny
čioje Chicagoje. Jas pravedė jaunosios tėvas evangelikų kun. Povilas 
Dilys. Erika mokytojauja Roselando valstybinėje pradžios mokykloje, 
o Emilijus yra skaičiavimo skyriaus viršininkas viename mašinų ga
mybos fabrike.

būvio dalyvius su visu redakci
niu kolektyvu. Metraštį redaga
vo red. Daina Danilevičiūtė, 
Algimantas Viktorą, Silvija 
AlenSkaitė, Vilija Bilaišytė, Vi
lija Eivaitė, Danutė Gaižiūnai 
tė, Aloyzas Pakalniškis ir Da
lia Šaulytė. Į redakciją pakvie
čiami geriau rašą mokiniai. Re
dakcijos kolektyve jie išdirba 
po kelerius metus.

Toliau pobūviui vadovauti pa 
kvietė D. Danilevičiūtę, kuri pa 
sakė gražią kalbą, papasakoda
ma ,ką ji yra patyrusi, redak
cijoje bedirbdama trečius me 
tus. Tokią pat nuoširdžią kalbą 
pasakė ir Algimantas Viktorą. 
Abu dėkojo metr. globėjui už 
supažindinimą su redagavimo 
darbu.

Metraštininkus sveikino Tė
vų komiteto vardu V. Binkis, 
pasidžiaugdamas gražiai atlik
tu darbu, buv. Tėvų komiteto 
pirm. J. Vasiukevičius savo 
sveikinimą parėmė pažadėta 
auka. Trumpą, bet nuoširdų žo
dį pasakė V. Beleška, “Laisvės 
vilties” red.

Pobūvio vadovavimą perė
mus A. Viktorai, D. Eidukaitė 
perskaitė savo premijuotą raši
nį “Įspūdžiai iš tautinės sto
vyklas”. J. Šlajus metr. premi
jų mecenatų vardu (be jo, pre
mijoms buvo aukojusios S. Gir- 
dauskienė ir M. Naujalienė) 
įteikė už rašinius ir piešinius 
premijas S. Alenskaitei, V. Bi- 
laišytei, D. Danilevičiūtei, D. 
Eidukaitei, V. Eivaitei, Gr. Ma-1 
leckaitei, D. šaulytei ir E. Va-i 
liulytei.

VOKIETIJOJ
— Mainz. Visuot. Mainzo apy 

linkės narių susirinkimas gegu 
žės 18 d išrinko naują apyl 
valdybą: pirm. J. Matulaitis, 
sekretorius J. Kriščiūnas (65 
Mainz, Frauenlobplatz 7), iždi
ninkas Ant. Staniulis, kandida
tas J. Lasys. Revizijos komisi 
ja: pirmininkas J. Černius, na
rys Bir. Paltarokaitė, kandida
tas A. Smith.

— Kaiserslautern — gegu
žės 20 d. mirė Leonas Markevi
čius. Buvo gimęs 1908 spalio 
26 d. Šiauliuose. Trumpą laiką 
tarnavo vietos L9 lietuvių kuo
poje. Palaidotas gegužės 23 d. 
Kaiserslauterne. Laidojimo apei 
gas atliko kun. Br. Liubinas.

_ Ieva Biliotaitienė mirė Miun
chene. Buvo gimus 1873 gegu
žės 23 Baraviškių kaime, Paeže- 
rėlių parap.

— Europos lietuvių Studijų
savaitė įvyks liepos 13 d. —20 
Bad Godesberge, Annabergo pi
ly j (prie Bonnos). Savaitės mo 
deratorius — Vasario 16 gim 
naz. direkt. V. Natkevičius. Pa
skaitas skaitys V. Banaitis, V. 
Bartusevičius, dr K. J. Čegins
kas, prof. J. Eretas, prof. A. 
Greimas, dr. J. Grinius, prof. Z. 
Ivinskis, kun. prof. J. Juraitis. 
V Natkevičius, dr. J. Norkaitis, 
kun. J. Urdze. Savaitės rengimo 
komisija: kun. V. Damijonaitis, 
B. Girdvainytė, Alina Grinienė 
ir M. Landas.

•— Vaikų vasaros stovkla ren
giama liepos 20 — rugpiūčio 10 
Romuvoje. Priimami visi lietu
vių vaikai nuo 10 iki 14 metų 
amžiaus. Tėvai, norintieji savo 
vaikučius siųsti į stovyklą, pra
šomi kuo greičiau įregistruoti 
juos apylinkių valdybose.

LENKIJOJE
— Varšuvos universiteto bib

liotekoje dirbanti lietuvaitė Bar 
(borą Vileišytė, parašiusi diserta
ciją apie Varšuvos teologinės 
akademijos bibliotekos istoriją, 
Varšuvos universitete gavo dak
taro laipsnį. Dr. Barbara Vilei
šytė paskutiniu metu yra para- 

i šiuši studiją apie lietuvių spaus
tuvės, istoriją Seinuose, guri bu 
vo atspausdinta laisvojo pasau
lio Lietuvių kat. mokslo aka
demijos metraštyje IV-me tome.

DIB. BRITANIJOJ

— Presto no apylinkėse gyve
na apie 30 lietuvių. Nors jie ge
rokai išsisklaidę, turi atskirą D. 
Britanijos lietuvių s-gos skyrių, 
kuriam pirm. St. Macūras.

! Vytautas Rupinskas ir Daina Da- 
nilevčiūtė, Chicagos Aukšt. lit. 
mokyklos 18 abit. laidos vardu 
padeda vainiką prie paminklo žu- 
vuaiems dėl Lietuvos laisvės.

Nuotr. J. Slaboko

Dar metraštininkus sveikino 
Z. Juškevičienė. V. Čepas, per
nykštis Tėvų komiteto narys | nė.

metr. reikalams, papasakojo, 
kaip jis per vasarą lietuvių ge
gužinėse ir kt. parengimuose iš 
platino visus metraščius. Jam 
susirinkusieji smalkiai paplojo.

Metr. globėjui buvo įteikta 
dovanėlė — užvalkalas knygai
_  “Knygos marškinėliai”.

Vaišes suruošė redakcijos 
narių mamytės. Joms priklauso 
nuoširdi padėka.

Naujojo metraščio premi
joms auką įteikė IS. Girdauskie- 

P. R.

“Dešimtosios pastangos” redakcija metraščio sutikimo pobūvyje geg. 
24 d. Iš k. į d.: D. Saulytė, S. Alenskaitė, A. Pakalniškis, D. Da
nilevičiūtė, metr. glob. J. Masilionis', A. Viktorą, V. Eivaitė ir D. 
Gaižiūnaitė. Nuotr. trūksta V. Bilai-ytės. Nuotr. V. Noreikos

ITALIJOJ
— Šv Petro bazilikoje iškil

mingai palaidotas gegužės 17 d. 
Romoje miręs Prahos arkivys
kupas kard. Juozas Beran. Lai
dotuvėse dalyvavo ir paskutinį 
palaiminimą ir paskutines mal-1 
das prie karsto suteikė popie
žius Paulius VI-sis, tuo parody
damas ypatingai didelę pagarbą 
mirusiam Čekoslovakijos kardi
nolui ir visai Čekoslovakijos tau 
tai, kuriai kardinolas Beran 
taip ištikimai tarnavo heroišku 
pasiaukojimu ir giliu tikėjimu 
pakeldamas visus sunkumus, 
kančias ir persekiojimus. Gedu
lingas šv. Mišias už mirusį Čeko- 
slovalkijos katalikų Bažnyčios 
Primą, kard. Beraną Vatikano 
bazilikoje aukojo specialiai iš 
Čekoslovakijos atvykęs Prahos 
arkivyskupijos apaštalinis ad
ministratorius vysk. Tomašek 
dalyvaujant keturiems Čekoslo
vakijos vyskupams ir daugeliui 
Čekoslovakijos kunigų, vienuolių 
ir tikinčiųjų ta proga atvykusių 
į Romą. Gedulo pamaldose taip 
pat dalyvavo Romoje gyvenan
tys kardinolai, Romos klero at
stovai, Italijos ir įvairių tautų 
diplomatinio korpuso nariai bei 
gausiausia minia tikinčiųjų. Lie
tuvių tautai laidotuvėse atstovą 
vo šv. Kazimiero lietuvių kole
gijos vadovybė ir Lietuvos at
stovybės prie Vatikano sekreto
rius (St. Lozoraitis, jr., bei kiti 
Romoje gyvenantys lietuviai. 
Gedulo pamaldoms pasibaigus 
mirusio Čekoslovakijos kard.

'Ullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll*

DĖMESIO!
Artėjant vasaros atostogoms, 

kiekvienam patartina apsirūpin
ti knygomis, kad netektų nuobo
džiauti.

DRAUGE jų yra didelis pasi
rinkimas: rimtų filosofinių veika
lų, istorinių prisiminimų, lengvų 
romanų, poezijos, vaikų literatū
ros ir kt.

Norintieji gauti knygų katalo
gą, prašomi kreiptis į DRAUGA. 
Katalogas bus tuojau nemokamai 
pasiųstas.
įhiiiiiilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIMIIi

MANO KELIAS PRIE 
ALTORIAUS

PREL DR. F. BARTKUS

Savais žodžiais, lyg pasakoda
mas įdomią istoriją, autorius pie
šia čia savo gyvenimą kaip dai
lininkas paveikslą.

Įvesti dialogai paįvairina pasa
kojimą ir daro knygutę gyvą ir 
įdomią.

Seimą, tėviškė, mokslas, pašau
kimas į dvasininkų luomą ir gy
venimo įvykiai — viskas dėsto
ma to laikotarpio fone, kuris nu
šviečia ne tik atskirų žmonių, 
bet ir visos Lietuvos gyvenimą.

Knygutė 95 psl., raudonais gy
vais viršeliais, kainuoja tik 1.00 
dol. ir gaunama DRAUGE.

Prie knygos kainos prašome 
pridėti 5 proc. mokesčiams.
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4.75%

Juozaipo Beran palaikai palaidoti 
Vatikano bazilikos įgrotose, kur 
ilsisi ir paskutiniųjų popiežių 
Pijaus XII-jo ir Jono XXIII-jo 
kūnai (palaikai). Kard. Beran 
laidotuvių proga visose 622-jose 
Prahos arkivyskupijos katalikų“ 
bažnyčiose buvo kartu aukoja
mos gedulingos šv. Mišios vi
siems Čekoslovaikijos tikintie
siems meldžiantis už tremtyje 
mirusio ganytojo vėlę.
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Jaunimui reikia literatūros, 

kad atostogos neatrodytų ilgoji 
nuobodžios ir neprasmingos.

Paaugusiam jaunimui reko
menduojamos knygos:
Kas bus, kas nebus, bet žemaitis

nepražus,
B. Sruoga

2.50

Kon-Tiki 3.75
Thor Heyerdahal

Naktys Karai iškiuose, 2.00
L. Dovydaitis

2.5MRytų pasakos,
Vincas Krėvė

Šen kareivis Matatutis 3.00
J. Jankus

Trys sakalai, 2.00
A. Vambutas

Ukee- Waguu, 2.00
A. Colbachini, SDR

Baltasis stumbras, 3.60
G. Ivaškienė

Knygos gaunamos DRAUGE^ 
prie kainos prašoma pridėti 5 
proc. mokesčiams.

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

Vakarais skambinti VVA 5-3607 
P. Rudėnas K. Šimulis
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LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533
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APDRAUDŲ AGENTŪRA
Nainį;, uyvjbės, 

automobilių, 
sveikatos, bistf 
nio. o
Patogios IfiaL. 
mokAtlm* sa 
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
UI.......

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
2(108 (lOth St. Tel. WA 5-8784
2501 OOth St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis Įvairių prekių pasirinkimas

E. lr V. ŽUKAUSKAI

PER ANNUM
ON REGULAR 

SAVINGS 
CURRENT RATE

TĘS
5.25%
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS 

$1,000 MIN.
BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

4070 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632 LA 8-8248


