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TRUMPAI
Klusai kaltina JAV 

ir britus
Esą, vak. vokiečiai kurstomi 

prieš sovietus
MASKVA. — Sekmadienį, bir

želio 22 d., sukakus 28-jai nacių 
kariuomenės puolimo prieš So
vietų S-<gą sukakčiai, sovietų 
spauda, ypač kariuomenės or
ganas “Krasnaja Zviezda” kal
tino JAV ir britus. Esą, “val
dantieji JAV ir D. Britanijos 
sluoksniai vėl sapnuoja, norė
dami vadovauti Vak. Vokietijos 
agresijai prieš Sovietų Sąjun
gą”. Laikraštis kviečia budėti, 
nes vykstančios “socializmo ir 
taikos priešų intrigos”. Vak. 
Vokietija kaltinama, nes ji sie
kianti naujų teritorijų ir no
rinti savo priežiūroje turėti 
“agresinius, atominius ginklus”.

S. Shriver, JAV ambasadorius 
Paryžiuje, galmas dalykas, greit 
tus pakeistas kitu atstovu

R. Nixonas skiria 
diplomatus

Paskirti atstovai į svarbiausias 
užsienio ambasadas

NAUJI VADAI, VEJAI PARYŽIUJE
Keli naujosios Prancūzijos vyriausybės nariai laikomi "Europos politikos" rėmėjais 
— Didžioji staigmena - M. Schumann užsienio reikalų žinyboje — Valdžioje nebėra 
kelių ištikimųjų gaulistų

'• Aukšč. Teismo naujai pa
skirtas pirmininkas, E. W. Bur- 
ger, vakar prisaikdintas A. Rū
mų salėje. Trumpai kalbėjo pre
zidentas Nixonas, dalyvavo 500 
svečių. Nixonas iškėlė buv. pir
mininko E. Warren nuopelnus. 
Teismas po iškilmių išsiskirstė 
vasaros atostogų.

• Pekine paskelbta: paleisti 
devyni Taut. Kinijos jūrininkai, 
suimti 1965 m. lapkričio mėn., 
jūros kautynėse sulaikius vieną 
Taut. Kinijos laivą.

• New Yorko požeminiam 
traukiny sekmadienį kilus gais
rui, lengvai sužeisti 24 kelei
viai.

• Londone mirus filmų ak
torei ir lengvo žanro dainininkei 
Judy Garland, vakar buvo įvyk
dytas jos kūno skrodimas. Pa
aiškėjo, kad aktorė mirė, per 
daug suvartojusi įvairių vaistų.

Lietuvoje
Ilgaplaukiai jaunuoliai Lietuvoj

VELNIUS, okup. Lietuva. —
“Važiuojant Nemenčinės lin

kui”, — rašo “Tiesa”, birželio 
11, — “yra vietovė Šilas. Aplink 
du nedidelius ežerus oš.a miš
kas. Apeini šias vietas ir su
skausta širdį. Liūdnai atrodo 
apsvilinti kaikurių pušų kamie
nai. Gražuolėms eglėms peiliu 
iškirstos gilios žaizdos, styro 
sulig žmogaus ūgiu nukirsti me 
džių strampai. Dažni svečiai čia 

,— ilgaplaukiai, gitaromis nešini
jaunuoliai”. (E.)

— “Tiesoje” (birželio 11) 
pranešama, kad Stakliškių mi
daus gamyklos diretkorius A. 
Sinkevičius gavo iš Maskvos 
“autorinių teisių” pripažinimą 
“Lietuviško midaus” receptui. 
Šis midus (tik neaišku, ar Sin
kevičiaus, ar “didžiosios tėvy
nės’’ naudai) esąs užpatentuo
tas Jungtinėse Valstybėse, An
glijoje ir Japonijoje. (E.)

Washington. — Prez. Nixonas 
šiomis dienomis ambasadoriais į 
užsienio kraštus paskyrė keturis 
diplomatus ar kitų sričių, pvz. 
pramonės, atstovus. Paskirti nau
ji ambasadoriai Airijai, Tunisui 
ir Liberijai. Pats svarbiausias pas 
kyrimas - į Fed. Vokietijos, Bon- 

'noje ambasadą.

Pramonininkas vietoje Lodge
Bonnos ambasada, H. C. Lod

ge prieš penkis mėnesius pasi
traukus ir perėjus JAV-bes atsto
vauti į Paryžių, taikos pasitari
mus, dabar turės naują vadovą. 
Juo paskirtas senas Nixono mok
slo laikų draugas, Union Carbide 
bendrovės prezidentas, Kenneth 
Rush.

Šį paskyrus, šiuo metu, iš 127 
svarbiųjų tarnybų užsienio amba
sadose, belieka dar paskirti 117 
diplomatų.

Vis dėlto, trijuose ypatingai 
svarbiuose užsienio postuose dar 
tebėra trys b. prezidento Johnso
no paskirtieji: Saigone - Ells- 
worth Bunker, H. Gardner Ack- 
ley — Romoje ir R. Sargent Shri
ver, Jr. - Paryžiuje. Buvo žinių, 
kad Shriver buvo prašomas at
sisakyti savo pareigų. Tarnybai 
Paryžiuje minimos dviejų diplo
matų pavardės — H.C. Lodge, 
Jr., šiuo metu vadovaująs dele
gacijai Paryžiaus pasitarimuose ir 
buvęs protokolo šefas Eisenhow 
erio laikmečiu, W. T. Buchanan.

Ambasadorių parinkimas nėra 
lengvas. Dažnu atveju pakviestie
ji atsisako, tardami: man neįdo
mu, nes man siūloma vieta ne
pakankamai svarbi ar įtakinga...

• Helsinkio miesto taryba nu
tarė Suomijos sostinėje pasta- 

|tyti požeminio susisiekimo tink
lą. Jį tikimasi užbaigti 1977 m., 
išlaidos — 71 mil. dol.

• Mišios už A. Hitlerio vėlę 
įvyko Madride, tačiau ne baž
nyčioje, bet šalia jos. Nacių 
šalininkai sveikinosi rankos pa
kėlimu. Jie teigė, kad buvęs rei
kalas pagerbti Hitlerį ir visus 
tuos, kurie žuvę Vakarų civili
zaciją gindami.

Prancūzijos vyriausybė —
“europinė, su kompromiso 

atspalviu”
PARYŽIUS. — Birželio 22 d. 

Prancūzijai buvo savrbi diena 
— be naujojo prezidento, G. 
Pompidou įvesdinimo, tą dieną 
naujai paskirtasis min. pirmi
ninkas Jaoąues Chaban-Delmas 
pristatė naujos vyriausybės 18 
narių (ir 20 pasekretorių) su
dėtį.

Iš 18 narių 11 ministerių lai
kytini gaullistinės krypties griež 
tais šalininkais. Tačiau vyriau- 
sybėn pateko ir trys centro na
riai ir “nepriklausomųjų respub 
likonų” atstovas G. d’Estaing.

Prancūzų ir užsienio stebėto- ‘ 
jų nuomone, naujosios vyriau
sybės pobūdis — daugiau kom
promisinio pobūdžio. Nepasitvir 
tino spėjimai tų, kurių nuomo
ne giaullistų partija ir ateityje 
vadovautų svambiosioms minis- 
tęrijoms. Tai užsienio reikalai 
ir finansų žinyba — priešingai 
spėjimams, pareigas čia perėmė 
žmonės, pasisaką už daugiau li
beralinę kryptį ir su didesniu 
polinkiu britus ir kitus įtraukti 
į europinę Bendrąją Rinką.

M. Schumann ir V. Giscard 
d’Estaing vyriausybėje

Nebuvo paslaptis, kad gen.

de Gaulle buvo vykdęs spaudi
mą M. Debre palikti užsienio 
reik. ministerio pareigose. Tai 
nepavyko, nes naujuoju užsie
nio reikalų vadovu paskirtas 
Maurice Schumann, laikomas 
“europinės krypties’’ šalininku.

Savo metu jis yra buvęs vie
nu steigėjų buvusios katalikų 
respublikonų partijos (jos da
bar nebėra), kuriai rūpėjo ir 
apjungtos Europos siekimas. 
Schumann (jį reikia skirti nuo 
Robert Schumano, politiko - ve
terano, vieno didžiųjų kovoto
jų už apjungtą Europą) buvo 
ir priešingas de Gaullio veto 
sprendimui britų neįsileisti į 
Rinką.

Svarbią finansų sritį perėmė 
V. Giscard d’Estaing, žmogus, 
pasisakąs už europinio apjungi
mo mintį. Dar du “europiečiai”,

J. Chaban - Delmas, Prancūzijos 
naujasis min. pirmininkas.

Suskilę SDS maištininkai 
nevengs riaušių

tai J. Duhamel (žemės ūkis) ir 
R. Pleven (teisingumas).

M. Debre perėmė krašto 
gynybos reikalus

M. Debre teko krašto apsau
gos ministerija. Iš vyriausybės 
teko pasitraukti visai eilei išti
kimųjų de Gaulle krypties puo
selėtojų, kaip kultūros reikalų 
ministeriui, A. Malraux, E. Fau- 
re ir ypatingai buv. užsienio 
reik. ministeriui ir pastaruoju

1 metu buvusiam min. pirminin
ku, Couve de Murville.

Užsienio kraštai daugiausia 
domisi M. Schumanno paskyri
mu. JAV politiniai sluoksniai 
ir spauda pabrėžia, kad vyriau
sybėje Amerikos draugais ten
ka skaityti R. Pleven ir finan
sų, bene sunkiausių pareigų, 
atstovą, d’Estaing. Britai, bū
dami patenkinti visos eilės “eu
ropiečių” politikų įvedimu, vis 
dėlto nemano, kad britai ar skan 
dinavai jau greitu laiku galėtų 
patekti į Europos Rinką

JAV gyventojai 
skaičiuose

Šiame krašte — no 2 mil. 
daugiau kas metai

WASHINGTOiN. — Statisti
kos biuro žiniomis, JAV gyven
tojų skaičius nuo 1968 m. ge
gužės 1 d. ligi šių metų gegu
žės 1 d. padidėjo daugiau kaip
2 milijonais. Gyventojų skaičius 
gegužės 1 d. buvo pasiekęs 201, 
593,000.

Didėja žmonių per 65 m. 
amžiaus skaičius

Trys ‘‘Apollo 10” astronautai, gegužės m. buvę 9 m. atstu nuo mė
nulio, šiuo metu pagerbiamai įvairiuose JAV miestuose. Čia juos svei
kina San Francisco miesto gyventojai.

Įvairios žinios

Helikopteriai Vienamo karo veiksmuose

Jaunimas, be idėjų, pasaulėžiū
ros, kurio ateitis — neaiški
CHICAGO. — Čia 5 dienas 

vykęs SDS — kovingųjų stu
dentų, riaušių kurstytojų, suva
žiavimas liudijo studentijos tar
pe, ypač l'nkusios prie radika
liųjų veiksmų, įsivyravusią a- 
narchijos dvasią. Jie penkias die 
nas svarstė ideologinius, mark
sistinius, maoistinius, revoliuci
jos klausimus ir — nesugebėjo 
sutarti.

Išdavoje, 700 jaunuolių, esą 
Pekino komunizmo šalininkais, 
PLP (Pažangiosios darbo parti
jos) atstovai atskilo ir savo va
dovu (sekretorium) išrinko 
John Pennington. Tuo tarpu lig
šioliniai SDS vadai, save laiką 
“revoliucinio jaunimo judėjimo” 
atstovais (jų buvę 450), vietoje 
buvusio Klonskio, išsirinko 
Mark Rudd, pernai rengusį riau 
šes Columbijos universitete. 

Pasirengę demonstracijoms, 
riaušėms

Organizacijai suskilus, niekas 
neabejoja, kad SDS nariai uni
versitetuose ir toliau rengs riau 
šes. Viena grupių nutarė rug
sėjo 26-28 d. rengti Chicago
je “masinio pobūdžio” demons
traciją. Ji sutaptų su byla, ku
rioje bus teisiami aštuoni, įta
riami kurstę riaušes 1968 m. 
demokratų suvažiavimo Chica
goje metu. Kitas nutarimas — 
demonstruoti prieš N. Rockefel- 
lerį, nes... norima pare'kšti so
lidarumą P. Amerikos “revo
liucionieriams”.

Washington. — Statistiniais 
duomenimis, JAV-se mažėja vy
riškos lyties gyventojų, gi didėja 
moterų skaičius. 1968 metais 100 
moterų atiteko 96.6 vyrai, tuo 
tarpu 1960 metais tas santykis bu 
vo 97-8:100 ir 1950 metais 99.2: 
100.

Laikotarpy tar 1967 m. liepos 
1 d. ir 1968 m. liepos 1 d. 1.5 
milijono Amerikos gyventojų pa
siekė 65 m. amžiaus. Tuo pačiu 
metu 21 m. amžiaus sulaukė 3.8 
mil. šio krašto gyventojų-

• Žemės drebėjimas palietė 
Indijos šiaurines sritis.

Popiežiaus rūpestis
VATIKANAS. — Vakar pa

minėta popiežiaus Pauliaus VI 
šešerių metų valdymo sukaktis. 
Ta proga tartame žodyje po
piežius pareiškė rūpestį per daž 
nai pasireiškiančiomis priešin-

| gomis pažiūromis.

Skyrybų skaičius 
vis auga

Jų skaičius pasiekęs rekordini 
lygi

VVASHINGTON. — Skyrybų 
skaičius JAV-se 1968 m. savo 
lygiu buvo ypatingai aukštas. 
Krašte įvyko 582.000 skyrybų, 
59.000 daugiau, kaip 1967 m. 
Šiais metais laukiama dar di
desnio skyrybų skaičiaus. Pa
gal paskelbtus statistinius duo
menis, šiais metais skyrybų 
skaičius lygus 3.0 vienam 1000 
krašto gyventojų.
• 11.063 krautuvių vagių Vak. 
Vokietijoje. Žiniomis iš Vokie
tijos, 1968 m. prekybos namų 
klijentai buvo įvykdę 10.900 va
gysčių, be to, bevagiant susek
ta ir 300 krautuvių tarnauto
jų. Buvo vagiamos smulkios pre 
kės, nes pavogtų prekių bendra 
suma — 280.000 markių arba 
70.000 dolerių.

Narkotikų naudojimas
JAV-se auga

Narkotikij naudojimas — jau 
epideminio pobūdžio

Washington. — Sveikatos, švie
timo ir socialinių reikalų depar
tamento žiniomis, narkotikų, y- 
pač gi marihuanos, naudojimas, 
šiuo metu JAV-se yra pasiekęs 
jau epideminį pobūdį.

Minėta įstaiga nurodė, kad 
tarp 5 ir 7 mil. JAV gyventojų 
yra bent kartą “išbandę” mari
huanos cigaretes. Tačiau, per pas 
taruosius dvejus metus gyvento
jai mažiau naudoja LSD.

Visame krašte įstaigoms yra 
žinoma 100.000 narkotikus nau
dojančių, nepataisomų ligonių — 
jų skaičius, žinoma, yra žymiai 
didesnis. Pačiai valstybei narko
tikų ligoniams gydyti, nuo nar
kotikų juos apsaugoti — per vie
nerius metus tenka išleisti 541 
mil. dol. sumą.

• Prieš Che filmą įvairiuose 
JAV miestuose vyksta kai ku
rių sluoksnių pasikėsinimai. Šią 
savaitę du asmenys bandė su
sprogdinti ar sudeginti vieną 
didžiųjų kino teatrų Los Ange
les mieste. Filme vaizduojama 
Castro bendradarbio Che Gue- 
varos veikla.

• Žemės drebėjimas palietė 
Australijos pietryčių sritis.

• Pekinas paskelbė: du Taut. 
Kinijos lakūnai, skrisdami JAV 
gamybos mokomuoju sprausmi 
niu lėktuvu, praėj. mėnesį pasi
šalino į Kom. Kiniją.

Kovingieji studentai įspėja: jie ren- 
gią naujas, prieš karą nukreiptas 
demonstracijas. Jos rugsėjo mėn. 
vėl gali įvykti Chicagoje

Chaosas ir vėliau — fašizmas
Spauda, pvz. “Chicago To

day” vakar pažymėjo, kad SDS 
suvažiavimas liudijęs organiza
cijos nuosmukį. J. Mabley štai 
ką pabrėžė; “Jie įrodė, kaip iš
eitį, galį kraštui pasiūlyti cha
osą ir anarchiją, o kas vėliau? 
Tegali atsirasti fašizmas. Ką gi 
jie veiks ateity? Greičiausia, 
degins pastatus, nes, kaip filo
sofai yra teigę, “Smurtas, tai 
išsigelbėjimas tiems, kurie nie- 
'ko nesugeba”.

Saugumo įstaigos budi 
2 mil. dolerių išlaidų

Chicagoje vykęs suvažiavi
mas buvo būdingas dar vienu 
požiūriu: vietos spauda sugebė
jo įsiskverbti ir plačiai infor
muoti skaitytojus, nors SDS 
vyrai įvairiais būdais varžė įsi
leisti “nepatikimuosius”. Polici
jos, saugumo įstaigos suvažia
vimo narius uoliai sekė, kelis 
šimtus jų nufotografavę ir taip 
pat patyrę kiekvieną jų pasa
kytą žodį.

Tos įstaigos aiškina: mes

KALENDORIUS
Birželio 24 d.: šv. Jonas Kr., 

šv. Elena Kank., Algimantas, 
Budytė.

Birželio 25 d.: šv. Vilimas, 
šv. Febronija, Mantminas, Bai- 
nutė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, galimi krituliai su 
perkūnija, temp. sieks apie 70 1. 
F., ryt — kiek šilčiau, galim: 
krituliai.

Saulė teka 5:17, leidžias 8:29.

privalome rūpintis veikla tų, 
kurie siekia perversmo ar re
voliucinių veiksmų. Dėl to ir Illi
nois valst. veikia 2.000 parei
gūnų, sekančių panašių orga
nizacijų veiklą. Tam sekimo dar 
bui šioje valstijoje per metus 
skiriama 2mil. dolerių lėšų.

Jaunimas, ne tik JAV-se, bet ir kitur pasauly norėtų sugriauti tvarkos, 
valstybės pagrindus (iš JAV spaudos),



JAS, ai.

KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Sveikatos reikalu raštus 
KELIAS Į SVEIKATĄ, 2319 West

TEISINGA PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI.

SVEIKATA BRANGI DOVANA 
SENELIUI

Klausimas. Didžiai Gerbiamas 
Daktare, prisiųsdamas kuklų at
lyginimą už sugaištą laiką kurio 
nesuskaitomas valandas ir be to 
pašvenčiate su pasiaukojimu lie
tuviams, labai prašyčiau išrašy
ti man receptą kokioms 200 ta
blečių zinc sulfate 220 mg., kad 
galėčiau jas įsigyti vaistinėje. 
Norėčiau dar prierašo, kad tuos 
vaistus visuomet galima pakar
toti.

Esu 72 metų, sveriu 130 sva
rų, ūgis 5‘6, nuo kūdikystės ne
geriu. nerūkau,. Kenčiu nuo pra
sidėjusių prieš mėnesį blauzdos 
skausmų, ypač rytais, ir turiu 
kiek pakeltą kraujo spaudimą. 
Gydytojas prirašė “Indocon 25 
mg.” tabletes, bet jos nieko nepa
dėjo.

Mudu su žmona vis skaitovą 
jūsų patarimus “Drauge” ir išsi- 
kerpava. Tos iškarpos tikrai 
brangi dovana. Tikiuosi, kad 
zinc sulfate pagerins ma
no sveikatą, nes patariate vi
siems seniems žmonėms jas var
toti, ar tiesa, Daktare? Lieku iš 
anksto didžiai dėkingas už pas
laugą- Su gilia pagarba.

Atsakymas. Tiesa. Iki šiol ne
turėjome veiklaus vaisto kojų gys
lų arteriosklerozei tvarkyti. Da
bar zinc sulfate iš bandytų pa
čioje pradžioje tuzino pacientų 
padėjo vienuolikai. Tamsta tur 
būt pateksi į tą vienuolikos skai
čių. Gydykis savo gydytojo prie
žiūroje. Gerbdamas Tamstą, pa
siunčiau ko prašėte. Indocin ši
tokiais atvejais geriausia būtų pa 
miršti. Gerai, kad tvarkingai gy
veni. Paveldėjimas Tamstai skle
rozę į kojas pagreitino, o jei bū
tum rūkęs nuo mažens, jau se
niai kitokie dalykai būtų su 
Tamsta nutikę. Dar nepamiršk 
valgyti kremzlių. O taip pat ir 
Alertonic po vieną valgomą šauk
štą prieš valgį tris kart dienoje 
vartok. Sėkmės. Vėl parašyk.

Smarkiai išsigėręs guli po 1-2 
vai. ant grindų

Klausimas. Gerbiamas Dakta
re, nebežinodama visai ką beda
ryti su savo vyru, kreipiuosi į 
Jus. Esame vedę 20 metų, augi
name 3 vaikučius, todėl skirtis 
ir nenoriu, bet šiuo momentu 
nieko kito negaliu sugalvoti, 
kaip jam padėti, nes prašymai, 
ašaros, maldos viskas niekais 
ligi šiolei nuėjo. Jis jau visą lai
ką mėgdavo gerti, bet paskuti
niu laiku apleidžia 3-4 darbo 
dienas savaitėje, o po trijų blai
vių savaičių, vėl vyksta smarkus 
gėrimas, guli po 1-2 vai- ant 
grindų kur nors sukritęs. Atsike
lia ir vėl išeina...

Du kart jis lankėsi pas dr... 
Davė jam tablečių, kurių jis blai
vus neima, o kada “serga” po 
tokio gėrimo - tada po 2-3 tab-

Įpratę Alvudo išvykose prie sveikos ir nuotaikingos mankštos vaikai
tolima savo širdies negerumus. Nuotr. inž. J. Slaboko

. klausimus siųsti adresu:
Garfleld Blvd., Chicago, III. 60638
Minimi.. .
letes iš karto paima. Dabar vėl 
norėjau jam tų tablečių pirkti, 
bet receptas pasenęs, o daktaro 
kuriuo jis pasitikėjo, nebeturi
me...

Mėginau apie ligoninę alkoho
likams kalbėti, apie kitus dakta
rus ir t.t. To žmogaus sutvarkyti 
neįstengiu. Kartais jau man at
rodo, kad aš besinervuodama ir 
verkdama iš proto išeisiu. Esu 
beveik nutarusi jį palikti, bet 
jeigu būtų man kaip nors gali
ma jam toje baisioje ligoje pa
dėti, laukčiau jo pagijimo.

Atleiskite p. Daktare už Jūsų 
brangų laiką šitą laišką beskai
tant. Jeigu turėtumėte bet kokį 
patarimą ir laiko man atsakyti, 
būčiau labai dėkinga- Jus ger
bianti.

ATSAKYMAS. Yra galima
Tamstos vyrui padėti. Darbas 
sunkus, bet galimas. Pirma,
liaukitės savo vyrą periodiškai 
geriantį alkoholiką gydyti pra
šymais, ašarom, maldom ir dar 
kuo kitu, tik ne tuo kas reikia. 
Alkoholizmas yra liga. Ji turi 
būti atsakančiai ir gydoma. Nie
kas vien maldomis negydo sme
genų uždegimo. Čia yra užsidegu
si vyro asmenybė. Ją reikia tvar
kyti.

Visi lietuviai sutartinai turime 
gydyti savą aplinką -turime ap
seki be svaigalų visuose savo pa
rengimuose. Kas dvyliktas išsige- 
riantysis virsta alkoholiku. Nie
kada nepagerinsime savo stovio, 
jei tuzinas geriančiųjų vieną sa
viškį įstums alkoholizmo glėbin.

Jokios tabletės čia nepadės, jei 
jos bus duodamos visapusiškai 
alkoholiko netvarkant. Reikia jį 
apsaugoti nuo naujos porcijos 
svaigalų per visą jo gyvenimą. 
Čia toms visoms mūsų gerosioms 
moterėlėms priminimas: nerenki
te jokių subuvimų su gėralais - 
atgimkime sveikam gyvenimui. 
Reikia mums eiti gelbėti saviškį 
alkoholizme skęstantį. Taip elg
tis įsakė Kristus- Pildykime savu 
elgesiu Jo teisingą receptą.

Praktiškiausiai Tamsta pasiel
gsi savo vyrą gydymui nugaben
dama į psichiatrinę ligoninę. 
Ten jį nugabenk, kai jis girtas, 
su policijos pagalba. Tik Tam
sta jį iš ten galėsi išimti, kai jis, 
gydytojo nuomone, bus pasveikęs. 
Kai jis pasigers, pasišauk gydyto
ją, pirm pranešdama kame rei
kalas. Gydytojas atsineš tris eg
zempliorius “Certificate of Need 
for Hospitalization”. Jis, pama
tęs vyrą, surašys, kas reikia į tuos 
tris lapus. Turėdama juos, Tam
sta šauk policiją. Įteik jai tuos 
lapus ir su jais pati važiuodama 
vešk vyrą psichiatrinėn ligoni
nėn. Už savaitės bus teismas. Jis 
bus perkeltas į vieną kurią State 
Hospital. Daryk taip rytą ir ne 
šeštadienį nei sekmadienį, ar Įei
toje šventėje. Tomis dienomis li
goninės priimamajame mažiau 
personalo.

Tas gydytojo raštas neilgam 
galioja- tą pat dieną tvarkykis.’ 
Chicagoje gyvendama gabensi 
su policija vyrą į Cook County 
ligoninės psiciatrinį skyrių, 
Wood ir Polk gatvių šiaurės va
kariniam kampe. Toji ligoninė

Alvudo išvykoje, pažaidus, vadovaujant buv. Panevėžio sporto vadovui 
Povilui Sobieskiui, dovanų gavus, gera atsigaivinti arbūzo sultimis.

Nuotr. inž. Juozo Slaboko

MOŠŲ KOLONIJOSE
Kenosha-Racine, Wisc.
PAMINĖJO LIETUVIŲ TAU

TOS TRAGEDIJĄ
Lietuvių tautos naikinimo ir 

lietuvių kankinimo, žudymo bei 
trėmimo prisiminimas suruoš
tas birželio 15 d. 3 vai. p. p. 
šv. Petro parapijos salėje, Ke- 
noshoj, Wis. Rengė Kenoshos - 
Racino Alto skyriai.

Visą minėjimo programą pra 
vedė Vladas Skirmuntas. Šv. 
Petro parapijos klebonas kun. 
J. Kupris sukalbėjo gražią in- 
vokaciją. Kalbėjo J. Kazitėnas, 
J. Milišauskas ir pagrindinis kai 
bėtojas dr. V. Balčiūnas. J. Ka
zitėnas savo trumpam žody kvie 
tė išnešioti savo širdyse lietu
vių tautos džiaugsmus ir trage
dijas iki mirties ir jas perduoti 
savo atžalynui.

J. Milišauskas kvietė visus

jokia gėda. Gėda yra savo arti
mą alkoholizmo ligon stumti sa
vu nevisuomenišku elgesiu. Vi
sapusiškai visi su alkoholizmu 
kovokime, tada tokios kaip Tam
stos kančios retės mūsų tarpe. Ar 
matė kas izraelitą šitaip besiel
giantį? Kada mes pradėsime ne 
tik kūnu, bet ir asmenybe svei- 
kėt?- Sudarykime grupes saviš
kių, padedančių gerais darbais 
užsiimti kiekvienam į stikliuko 
draugystę linkstančiam mūsiš
kiui. Taip žydai elgiasi ir jie ne
turi tokių ligonių savo tarpe. Lai
kas - jau pats laikas ir mums to
kias ligas iš savo tarpo visam lai
kui išguiti.

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 IR GAMINIAI 
Mes patelefonuosime jūsų gydytojai

IV e Offer To Suvers

SAVINGS CERTIFICATE

f] 551
6 or 12
MONTH
$10,000
or MORE

Savings cerlificatei issued 
for six months or one 
yaar —in minimum 
amounts of $10,000,00, 
and thereafter in 
multipies of $1.000.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

per annum

Passbook Savings 
Aecounts

Paid Quarterly
Coinputed and Paid 

as of:
Mar. 31 — June 30 
Sept. 30 — Dec. 31

ederal

PETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

stovėti gėrio pusėje.
Dr. V. Balčiūnas savo kal

boje priminė nešvarią didžiųjų 
valstybių politiką, kuri privedė 
lietuvių valstybę prie okupaci
jos, didžiosios tragedijos ir lie
tuvių tautos naikinimo. Palie
tė trėmimus, žuvusius miško 
brolius. Pacitavo išvežamo į Si
birą tremtinio laišką. Kodėl lie
tuviai, žuvę už savo laisvę, taip 
žiauriai rusų okupantų buvo iš
niekinti, turgavietėse palikti ? 
Argi lietuvių tautos didvyriai 
užsitarnavo iš rusų tautos to
kio paniekinimo? Ką pasakytų 
rusai, jeigu su jų kovotojais 
būtų taip pasielgusi lietuvių tau 
ta?

Po kalbėtojų sekė meninė pro 
grama, kurią gražiai išpildė ak
torius Bronius Jaras ir N. Lir- 
gamerienė. Buvo gražu ir džiu
gu matyti gražų būrelį savų 
tautiečių. Stebėtojas

DIDŽIAUSIOS IŠKILMES
Didžiosios iškilmės Wisconsi- 

ne, Lietuvių diena ir pavergtų 
tautų minėjimas įvyks liepos 
13 d. Šv. Teresės parapijos ą- 
žuolyne, Kenosha, Wis.

Rengėjų komiteto pirm. J. 
Milišauskas, rengėjų ir savo var 
du yra paruošas plačią infor
maciją anglų kalba ir užverba
vęs žymių amerikiečių sėkmin
gam iškilmių pravedimui. Z. Lu- 
kauskas suredagavo LD ir pa
vergtų tautų minėjimo progra
mą, kuri atiduota spausdinti ir 
nuo liepos pradžios ji bus jau 
platinama.

6 or 12
MONTH
$5,000
or MORE

Savings cartfficates issued 
for six months or one 
yaar — in minimum 
amounts oi $5,000.00. 
and theraaftar in 
multipies of $500.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

avings
AND LOAN ASSOCIATION 

2212 W. CERMAK RD. 
Chicago, III, 60608 

Virginia 1-TI47

Kenoshos - Racino moterų dr- 
tą publikai. Plačiai mūsų apy
linkei žinomas Johnson Wax 
Co. dūdų orkestras duos kon
certą nuo 2:30 p. p. iki 4 vai. 
p. p., kuris susideda iš 64 mu
zikantų. Meninę programą at
liks dvi lietuvių tautinių šokių 
grupės ir garsiausia eilę kartų 
premijuota Ukrainiečių tautinių 
šokių grupė.

Su vėliavomis dalyvaus Pa
baltijo ir kitų (pavergtų tautų 
atstovai.

Anglų ir lietuvių kalba pagrin 
dūliai kalbėtojai bus Wis. Lt. 
governor Jack B. Olson ir dr. 
Petras Daužvardis.

Pagal man suteiktas informa
cijas meninės programos daly
viai su garbės svečiais ir iškil
mių patarnautojais, be šeimų 
sudarys porą šimtų asmenų.

Rengėjų komitetas prašo visų 
apylinkės lietuvių nuoširdžios 
talkos, sėkmingam LD ir paverg 
tų tautų paminėjimo pravedi
mui. Yra daug gražių ir gausių 
dovanų laimėjimo šuliniui, ku
ris duoda didižausias pajamas, 
išlaidoms apmokėti.

Pranešam, kad pilna informa
cija bus paskelbta vėliau, tai 
bus paskelbta per lietuvių ir vie
tos įvairią spaudą, Bažnyčią ir 
per 6 televizijos tinklą.

Br. Juška
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VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų 

rūšių grindis
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
IIIMIIIIIIIIIIII|||||||||||||||||||||||||||||||||||i

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

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybes, 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios 
mokėjime sa 
lygos.

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS

2858 VVest «3rd Street 
/ai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
ak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
llenj uždaryta Ligoniai priimami «u~ 
Įtarus.

Ofiso telefonas: PR 8-822#
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

Rezid. Telef. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINIS CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti 874-8012

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

TeL 695-0538 — Elgin
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois
Ofisas 8148 Weet 63rd Street

TeL: PRospect 8-1717 
Rezid.: 3241 West 66th Plaoe

Tel.: REpublic 7-7868
DR. S. BIEŽIS

CHIRURGAS 
Valandos: Kasdien nuo 1 ik! 8; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street
Kampas 63-člos ir California 

Vai.: kasdien niuo 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 2—4 vai.

Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarti
Ofiso telef. 476-4042 

Rezkl. tel. WAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-584#, rez 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71at Street
VaL: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-#, 
antr., penktad. 1-5, treč. ir šešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5768.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest olst Street
Valandos: antradieniais. penKtadle

nais 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal susltarlma.
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• Administracija dirba kas 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie-

S prašymus. r niais — 8:30 — 12.00.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 VV. 51st Street
TeL — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimų: Plrmad. Ir 
ketv. 1—4 Ir 7—9: antrad. Ir penk
tad. 10—4: šeštad. 10—2 vai.

Ofa 735-4477. Rez. PR 8-6860

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

specialybė — nervu ir 
EMOCINĖS LIGOS

Crawford Medical Building 
644# So. Pulaski Road

Valandos pasai susltarlma

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

Akušerija Ir moterų Uitom 
Glnekologinč Chirurgija

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

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų — rez. PRospect 8-B081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKIA 

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvirt. Ir penkt 
nuo 12 Iki S vai. ir nuo 6 iki 8 v.v. 
Seštfrd. nuo 1 Iki 4 vai,

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 7 Iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 Iki 12 vai.: arba susita
rus.

Ofa. 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 
liti 8 vai. Trečlad. Ir šeštad. uždaryta

Ofiso ir bato tel. Oliymplo 2-138.

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Coart, Cicero
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečlad 
Ir šeštad tik susitarus.

Tel. — UEllance 5-1811

DR. WALTER J, KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. ir 
penktad. nuo i 2 - 4 vai. p. p., 6-8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečlad. uždaryta.
TeL ofiso ir buto OLympic 2-415#

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—S vaL ir 6—8 vaL vak. 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

FLORIAN KRASS
(Krasauskas) 

REGISTERED MTVSICAL
T1IERAPIST

4738 S. Damen Avė., Chicago, III. 
Dlathermy — Ultrosound — 

Massage 'lik susitarus
VaL: pirm. — antrad. — ketv. — 
penkt. 2—8 v. popiet, šeštad. 2—4 
vai. popiet.

Tel. FR 6-3085 arba GR 6-5500

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURG8 

KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGŲAUSTE
MEDICAL BUILDING

7156 South VVestern Avenue
Pirmad.. antrad.. ketvirt. ir penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuo 
8 — 8 vai vakare Trečlad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p šeštad 
tl vai. ryto iki 8 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168
__________ Rez. tel. 238-281#

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

f Ofiso Ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimų

I Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: plrmad., ketv., 6—8 vai 
antra ir penkt. 1—4 vai. 

PrllmlnCja tik suzitarua.

$17.00
$15.00
$18.00

9.00
8.00
9.50

2.00 = 
1.75 “
2.25

• Redakcija dirba kasdien
8:30 _  4:30, Šeštadieniais
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 b 
"contact lenses”.

Valandos pagal susltarlma 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 

Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų #25-7681
5159 So. Damen Avenue

Valandos tik pagal susitarimų 
Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So, Kedzie Avenue 
Vai., plrmad., antrad., ketvlrtad. u 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. Ir 
šeštad. 8 v. r. iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidenc i
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 

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

Kabineto tel. 687-2020 
Namų tel. 83B-1071 

Vizitai pagal susita,-ima

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

Ofiso tel. REllance 6-4410 
Rez. GRovehlU 6-0017 

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai 
lkl 2 vai. p.p. ir nuo 7 Iki 8 v. vak. 
antr Ir penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p b
Ir vakarais pagal susitarimų.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 

Bendra praktika ir chirurgija
Ofisas 2750 W. 71st Streor 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. vu penktad. 10__
v -L- «'8, v- vak šeštad. 1-4 v. v 
karo. Sekmad. tr trečlad. uždam

Rezid. tel. WA 5-308#

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA m MOTUM
ligos

Ofisas Ir rez. 2652 VV. 69th St 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai : Pirm., antr.. Treč. 
penikt. nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo 6 lkl

2—< vai. popiet ir kti laiku pagal susitarimų.

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-61

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71 st Street

Priiminėja ligonius tik susitariu
VaI- p: P- ir 6—8 vai. vak

Trpviad, jr šeštad. uždarytoj

Tel. PRospect 6-0400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE

v«i 66.48 So* Avenue
Vai.-, pirm., antrd., ketv 6—s v, 
vak pęnkt. ir šeštad. 2—4 LJ

ir kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 8-6446, rez.

ŪR. F. c. WINSKUNAS
GYI2S?J^S m CHIRURGAS

Vai ? 71st Street
Treč ir fili p- lr 7 lkl 8 

_ l eč. ir šeštad. pagal susitarimų

Ofiso tel. 767-2141 Namų 636-1850

DR. PETRAS ZLIOBA
CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
haJ6:-8Plvrmvd,utnt,ra-d- Penktad. 1-4 

Šeštadieniam U-l^vaL- popui; vakar°-



Vasaros džiaugsmai ir

VASAROS PAVOJAI

Amerikos Raudonasis kry
žius ne kartą kreipėsi į mūsų 
dienraštį, prašydamas įspėti 
savo skaitytojus, kad šie ne- 
užmirštų, jog su vasaros džiau 
gsmais ateina ir vasaros pa
vojai. Ypač iškeliamas nusken
dimo pavojus, nes jau įspėja
ma, kad šįmet per vasaros se
zoną nuskęs apie penketą tūks 
tančių žmonių. Raudonojo kry
žiaus pareigūnai pastebi, kad 
juo šiltesnė vasara, juo dau
giau nuskęsta žmonių. Gyven
tojai turi imtis atsargumo prie 
monių ir prašoma per laikraš
tį priminti apie pavojus, nes 
tai padeda ir tai rodo faktai 
Esą 1914 m. šimtui tūkstan
čių žmonių nuskendimu būda
vo 10.2, dabar šimtui tūkstan
čių nuskendimų tėra tik 3.6 as
menys.

¥
Skelbia nkad net ir šių 

metų liepos ketvirtosios sa
vaitgaly vienas nuskęs be
plaukdama laivelia’s ar be- 
simaudyda na s. nes vien Chi
cagos kaimynystėj esančiose 
penkiose apskrityse pernai nuo 
balandžio 1 d. ligi Darbo die
nos savaitgalio nuskendo 92 
asmenys. Praėjusį Kapų puo
šimo dienos savaitgalį Ameri
koje 32 asmenys nuskendo be
važinėdami laiveliais ir 170 as
menų nuskendo besimaudyda- 
mi ir panašiuose nelaiminguo
se atsitikimuose. Kadangi ne
laimių didėja su karščiu, tai 
tokių nelaimių liepos ketvirto
sios savaitgalį bus daugiau, ir 
todėl patariama imtis visų at
sargumo priemonių. Statisti
ka rodo, kad nuskendimų bū
na daugiausia, kada tempera
tūra pasiekia daugiau 90 laips
nių. Juo šaltesnis oras, juo ma 
žiau nelaimių. Be abejo, šil
tesniam orui esant, dauigiau 
išeina į paplūdymius, tačiau 
ir tiems, kurie saugo, yra sun
kiau pastebėti patekusius į ne
laimę ir sunkiau sukontroliuo
ti, kad plaukiotojai laiveliais 
turėtų visas atsargumo prie
mones. Daugiausia nuskendi
mų būna savaitgaliais. Tš visų 
savaitės dienų mažiausia nu
skendimų yra ketvirtadieniais, 
daugiausia penktadieniais ir 
šeštadieniais. Iš prašiusiais me 
tais Chicagos apylinkėse nu
skendusių 92 asmenų tik 10 te
buvo mergaitės ir keturios iš 
jų turėjo mažiau negu po pen
kerius metus amžiaus. Berniu

Ssaudoj ir gyvenime

LEIDINYS APIE PAVERGTAS TAUTAS
Žurnalas “The Immaculate” savo 

birželio-liepos mėn. numerį išleido 
kaip atskirą knygą apie pavergtą
sias tautas, pavadintą “Captive Na- 
tions Issue”. Leidinys gausiai ilius
truotas. Čia vienas pirmųjų straip 
snių yra prel. Jono Balkūno apie 
tyliąją bažnyčią už geležinės uždan
gos. Apžvelgiama tikinčiųjų padė
tis įvairiuose raudonųjų pavergtuo
se kraštuose, skiriant net kiek dau
giau vietos informacijai apie Lietu
vą. Straipsnis iliusruotas šiurpiais 
tremiamų žmonių kančią vaizduo
jančiais piešiniais.

Sekančiuose straipsniuose išryški
namos komunistų pastangos skleis
ti ateistinę propagandą tarp jauni
mo. įdomus yra W. Straateno strai
psnis — surinkti daviniai aplankius 
eilę vyskupų už geležinės uždangos, 
gitu iliustruotu straipsniu pavaiz
duojamas komunistų barbariškas

kai tarp 13 ir 18 metų dau
giausia ištinkami nelaimės, po 
to seka nuo 6 ligi 12 metų am
žiaus.

Daugeliui kyla klausimas, 
kokios pagrindinės nuskendi
mų priežastys. Čia Raudonojo 
kryžiaus pareigūnai iškelia vi
są eilę priežasčių. Viena iš jų 
yra, kad vaikai žaidžia perarti 
vandens. Įkritus dažnai nėra 
kam išgelbėti. Toliau apvirsta 
su laiveliu ežere, maudosi vie
nas, brenda pergiliai į van
denį, perkrauna laivelį, nukrin- 

* ta nuo plausto, užsigauna ner- 
dami, plaukdami rūke. Ame
rikos Raudonojo kryžiaus pa
reigūnai įspėja, kad vaikus dar 
mažus išmokytume plaukti, 
kad, nelaimei ištikus, jie galė
tų išsilaikyti vandenyje. Skel
biama, kad vaikams atsargu
mo priemones reikia skiepyti 
ne tik vasarą, bet ir visais me
tų laikais. O norint kad ma
žiau ištiktų nelaimių, pataria
ma nesimaudyti vienam, ne
plaukioti pertoli, kai esi pa
vargęs, peršilęs ar tuoj po val
gymo, nardyti ten, kur gerai 
žinomas dugnas, maudytis ten, 
kur leidžiama, vandens slidė
mis važinėtis tik gerai pasiruo
šus ir turint visas apsaugos
priemones.

*
Be abejo, įvairių patarimų 

gali būti daugiau, tačiau pats 
pagrindinis dalykas — reikia 
būti atsargiems. Lietuvių daug 
yra nukentėję automobilių ne
laimėse, turėtume saugotis ir 
vandens, kad pramogaudami 
ir besilsėdami neprarastume 
gyvybių ar sveikatos. Vasara 
atneša daug džiaugsmo, bet 
padidina ir pavojus. Kaip skel
bia statistika, daugelis tų ne
laimių būtų buvę galima Iš
vengti tik prie šiek tiek dau
giau atsargumo. Daug įvairių 
bendrų krašto nelaimių yra 
čia palietę ir lietuvius, kaip 
ir kitus to krašto gyventojus, 
todėl atkreipkime ir j ameri
kiečių įstaigų perspėjimus, y- 
pač, kad jie rodo tikrai noro 
padėti ir prašo mūsų laikraš
čius jų perspėjimus išspaus
dinti, manydami, kad taip ge
riau pasieks ir tautinių grupių 
žmones. Tebūnie tad vasara 
graži, ir būkime atsargūs, kad 
mūsų džiaugsmas nepavirstu 
skausmu. L. Gal.

žiaurumas vykdant žudymus nuo 
Katyno iki Vietnamo. Iš Bulgarijos 
komunistų kalėjimų ištrūkęs kun. 
L. Popov rašo, kaip už geležinės 
uždangos slapta platinamas šv. Raš
tas. Plačiau aprašomi pergyveni
mai heroiškos mergaitės Onos Skrip- 
kovos, 24 m., kurią pernai Sovietų 
policija jau ketvirtą kartą areštavo 
už krikščionybės skleidimą. Atskira
me straipsnyje aprašomos kančios 
komunistų Rumunijoje žiauriai ka
nkinto kun. R. Wurmbrand.

Prel. Fittkau plačiau aprašo, kaip 
raudonarmiečiai buvo žiaurūs užė
mę rytinę Vokietiją, vykdydami bai
sius prievartavimus ir kitus nusikal
timus. Keturias dienas rusai siautė 
kaip gyvuliai, niekieno nekontroliuo 
jami. Savo parapijoje tas kunigas tu- 
tėjo po to palaidoti 75 bolševikų 
nužudytus žmones.

Specialus straipsnis apie bolševi-

Senuose graikų metraščiuose 
yra užrašyta žinia, 'kad 400 me
tų pr. Kr. kurdų lankininkai pa
darė daug žalos graikų 10,000 
vyrų kariuomenei ir privertė ją 
bėgti. Negeresnės žinios susilau
kė ir Irakas, prieš keturis mė
nesius pradėjęs ofenzyvą prieš 
tuos pačius kurdus. Tai penkto
ji didelė Irako ofenzyva pasku
tiniame dešimtmetyje. Prieš pa
sitraukdami į kalnus, kurdų su
kilėliai paleido 117 sviedinių iš 
120 mm; pabūklų į Irako naftos 
kompanijos (1PC) įrengimus. 
Sunaikinti kai kurie įrengimai, 
mažiausia šešioms savaitėms 
sumažinta produkcija. Bendri 
nuostoliai siekia 5 mil. dolerių. 
Minėtos Irako naftos kompani
jos akcijų 61 proc. priklauso 
amerikiečių, prancūzų, olandų 
'bendrovėms, kiti — Irakui. 
“Mes nieko neturime prieš va
karų kraštų bendroves’’ — pa
sakė slaptas kurdų radijas, — 
tačiau vis dėlto norime joms 
'kartkartėmis priminti, kad jų 
eksploatuojami naftos laukai v- 
ra kurdų žemėje”.

Kurdų gyvenamoji žemė va
dinama Kurdistanu. Tai plati 
sritis, tačiau ne visur ištisai kur 
dų gyvenama. Šiame krašte yra 
nemaža persų, armėnų, turkų 
ir kt. Pačių kurdų priskaitoma 
ligi 3 mil. J ų žemė — beveik 
ištisas kalnynas, kurio didžioji 
dalis priklauso Turkijai su apie 
1,5 mil. kurdų. Irake gyvena 
ligi 700.000 kurdų, Sirijoje 200, 
000, kiek mažiau Sov. Sąjungo
je.

Siekia nepriklausomybes
Kurdai — pusiau nomadiška 

persų grupės tauta. Jos žmonės 
vidutinio ar žemo ūgio, tamsūs, 
rusvos odos, islamo tikybos, ta
čiau moterys vaikšto neuždeng
tais i veidais. Iš senovės laikų 
kurdai garsėjo karingumu, žo
džio laikymu, svetingumu, bet 
ir karštumu, plėšimais. Savo 
papročių ir gyvenimo būdo lai
kosi jau tūkstančius metų. Se
naisiais laikais apsigynė nuo 
'graikų, babiloniečių, asirų, hi- 
titų, bet vėlesniais laikais ati
teko turkams. 1920 m. Sevro 
sutartimi turkai buvo pažadėję 
suteikti kurdams nepriklauso
mybę, bet žodžio neišlaikė. Pra
dedant 1925 m. kurdai ruošė su-

kų prievartą Lietuvoje, iliustruotas 
arkiv. Matulionio nuotrauka kalinio 
drabužiuose. Pagaliau duodamas ir 
straipsnis apie Rusijos žmonių rei
škiamą ilgesį Dievo. Leidinys vertas 
platesnio dėmesio. Kainuoja 50 cen
tų. Gaunamas adresu; The Imma- 
culate Conventional Franciscan Fri- 

, ars of Marytown, 8000-39th Avė., 
Kenosha, Wis. 53141. Leidinys tik- 
rai giliai įspūdingas. J. Daugį.

Rytinėj Afrikoj ir Sabos 
žemėj

R. RASLAVICIENft
5

Važiuojam pro masajų kaimą. Matom net kelias 
krautuves. Čia gyvena pažangieji masajai, jie neklajo- 
ja, leidžia vaikus į mokyklą ir verčiasi žemės ūkiu.

Sustojam. Harrison perka coca eolą mūsų užkan
džiui. J stulpą atsirėmusi stovi jauna moteris. Jos vei
das ir nuskusta galva ištepta raudonais dažnais, kurie 
gaminami sumaišius raudoną žemę su alyva. Ant kak
lo karoliai, ausų didesnėse ir mažesnėse skylėse priver
ta visokių skarda blizgančių ir spalvingai nudažytų pa
puošalų, o kūnas įsuptas į raudoną maršką. Noriu ją 
nufotografuoti, bet ji moja ranka, prisidengia veidą ir 
nesileidžia. Pasiūliau pinigų, bet nesutinka. Mr. Taylor 
tuo tarpu spusteli savo aparato mygtuką. Masajietė 
mato. Lėtai pakraipo galvą, paniekinamai gūžteli pečiais 
ir, išdidžiai nusisukusi, pasislepia už stulpo. Man gėda 
ir nesmagu prieš ją, prieš žmogų, į kurį žiūrim, kaip į 
nematytą, keistą žvėrelį ir nepaisom jo visų žmogiškų 
jausmų, lyg jis neturėtų jiems teisės. Savotiškai graži ta 
laukinė mergaitė, ir noiu ją užklabinti, pasakyti, kad 
mes draugai, bet žinau, kad ji tuo nepatikės.

Harrison jau apsipirko ir važiuojam toliau. Aukštoje 
žolėje ganosi zebrai. Ruožuoti, riebūs jų kūnai, išsipenė- 
ję, ir, kai nusisukę nuo mūsų bėga, užpakalinė dalis at
rodo kaip margi didžiuliai sviediniai. Čia pat greitai

KURDU LAISVE S KOVOS
Sovietai jas naudoja savo tikslams

BRONIUS KVIKLYS

kilimus Irake, Turkijoje, bet 
laisvės iškovoti nepasisekė. Tur
kai suruošė masines kurdų žu
dynes, kurių metu žuvę ligi 200, 
000 kurdų. Verčiasi avių augi
nimu, kai 'kur augina vaisme
džius, daržoves, javus

Dabartinis kurdų rezistenci
jos centras yra jų gyvenamo
sios sritys Irake. Jų karas su 
irakiečiais tęsiasi jau daugelį 
metų. Dabartinis kurdų vadas 

' yra mula (mahometonų dvasi
ninkas) Mustafa eil-Barsani, 66 
metų amžiaus. Jis pašaukė sa
vo tautiečius, kurie sudaro maž 
daug ketvirtadalį Irako gyven
tojų, kovoti už nepriklausomy
bę prieš Irako diktatorių Ahmed
Hassan el-Bakrą.

Šį Bakrą kurdai iš seno pa
žįsta. “Jo, kaip ir krašto apsau
gos ministerio Takriti rankos y- 
ra daug kurdų kraujo pralie- 
jusios”. Mat, šiedu generolai, 
'Prieš paimdami krašto valdžią, 
buvo divizijų, kurios kovojo 
prieš kurdus, vadai. Abudu jie 
vienoje Barsanio notoje Jungt. 
Tautų gen. sekretoriui U Than- 
tui vadinami “tautos žudikais” 
ar “kurdų ėdikais”.

Kovoja prieš Iraką
Kurdų ofenzyva Bagdado re

žimui sudarė daug rūpesčių, nes 
Irako kariuomenė ir šiaip jau 
užimta — 17,000 laikoma Siri
joje ir Jordanijoje (prieš Izra
elį), 10,000 stovi krizės židiny
je EI-Arabe, 15,000 Irako karių 
turi saugoti Bakros režimą nuo 
galimo sukilimo ir tik 12,000 
Irako kareivių ir 8,000 persi- 
metėlių kurdų kalniečių buvo 
galima pasiųsti į šiaurinę kraš- 
'to dalį prieš kurdus. Kurdai y- 
ra pirmaklasiai partizanai ir to- 

<dėl Irakas nepajėgė jų sutriuš
kinti.

Barsanio partizanai kovoja 
rusiškais ginklais, kuriuos jie 
pagrobia iš savo priešų irakie
čių. Neseniai iš Barsanio būsti
nės buvo paskelbtas tokio turi
nio karinis pranešimas: “Po 
naujos ofenzyvos į mūsų rankas 
atiteko karo grobis — 120 mo- 
torvežimių, 33 kulkosvaidžiai, 
480 šautuvų ir 5 tonos amunici
jos. I-ji Irako divizija neteko 
680 užmuštais, 900 belaisviais, 
125 išdavikai buvo nubausti mir 
timi”.

Nėra paslapties, kad kurdams 
padeda Sovietų Sąjunga, kurios 
ribose gyvena 100,000 kurdų. 
Kurdai ginklų gauna ir iš Per- 

i sijos. Taip pat žinoma, kad di
delė dalis 1967 m. arabų - Izra
elio karo metu paimto grobio
per Izraelį pateko kurdams.

Ginklai kurdams pristatomi 
įvairiais būdais. Dažnai per Bei

rutą, Turkijos valdomą rytinę 
Anatoliją. Per čia Europos gink
lų pirkliai pasiunčia Barsaniui 
ne tik šautuvų, bet ir patrankų. 
Ginklų užpirkimas vykstąs 
Muenchene. Kurdai už juos su
moka haš su (tam tikra narko
tikų rūšis).

Neišlaikyti pažadai
Kurdų kovos tikslas — atsta

tyti kurdišką Kurdistaną, kuris 
tik vienerius metus po II pas. 
karo egzistavo. Lozanos sutar
timi ši karalystė buvo likviduo
ta. Praktiškai šią šalį pasidali
jo Turkija su Iraku. Kurdai ga
vo daug pažadų laisvės ar auto
nomijos reikalu, bet jų niekada 
niekas nesilaikė. Vieną kurdų 
sukilimą sekdavo kitas. Sukili
mo vadų tarpe reiškėsi ir Bar- 
sani. Po vieno 52 dienų žygio 
jis atvyko į Sovietų Sąjungą. 
Maskva nutarė kurdus panau
doti savo reikalams. Baku mies
te buvo sušauktas kurdų tauti
nis seimas, sudaryta vyriausy
bė iš 11 ministerijų, įkurtas ge
neralinis štabas, o taip pat “kur 
dų išlaisvinimo armija”. Barsa- 
ni buvo pakeltas rusų generolu. 
Erivanio ir Baku radijo stotys 
kasdien kurdams skir’a po tre
jetą valandų laiko, perduodama 
žinias “pavergtojo didžiojo Kur 
distano broliams”.

Irako kurdams, rodos, buvo 
nušvitusios laisvesnės dienos 
1958 m., kai gen. Kalsimas, nu
vertęs karalių, pažadėjo kur
dams autonomiją. “Tačiau šis 
arabiškas despotas niekada ne
galvojo savo žodį išlaikyti”, sa
ko apie jį dabar Barsani.

Kurdų karas su irakiečiais 
tebevyksta. Irako lėktuvai na
palmo bombom sudegino šimtus 
kurdų kaimų, šimtai tūkstančių 
kurdų turėjo į kalnus išbėgti. 
Už Barsanio galvą paskirta 600, 
000 dolerių. 1966 m. Irako mi- 
nisteris pirm. Bassas pažadėjo 
kurdams amnestija, atlyginti 
nuostolius, duoti tefsę dalyvau
ti valdžioje, suteikti autonomi
ją. Tačiau Irako kariškiai su tuo

Kurdų sukilėlių vadai. Kairėje — Barsani

straksi Grant’s ir Thomson’s gazelės. Tolumoje matau | 
strausus. Jie labai bailūs ir arti neprisileidžia. Kai bėga, J 
atrodo kaip didžiulės su kaupu prikrautos pintinės ant 
ilgų kojų. Jų kiaušiniai tokie dideli, kad abiem plašta
kom neįmanoma jų apglėbti. Patelės peri po 30-40 
kiaušinių tiesiai ant pievos lėkštoje duobėje. Tai di
džiausias pasaulyje paukštis, kuris kojos spyriu gali 
lengvai užmušti žmogų. Kiek žinoma, strausas galvos 
į smėlį niekada neslepia, kaip pasakojama.

Mus sustabdo policija ir tikrina mašinos leidimus. 
Vyrai trumpom kelnėm, su trumpa lazdele po pažastim. 
Su Harrison pasisveikina rankos paspaudimu. Visi trys 
pradeda taip greitai ir balsiai kalbėti, kad, atrodo, ba
rasi.

— Kas yra? — klausiu.
— Nieko, — atsako Harrison, — pasakoja, kad 

mūsų pirma mašina šiandien.
Man gi atrodė, kad mus tuojau areštuos.

Važiuojam toliau. Tušti laukai pasiliko toli užpa
kaly, o mes lipam į medžiais ir krūmais apaugusį kal
ną. Tarp geltonų kamienų pūpso iš žemės pastatytos 
pilys su daugybe smailių bokštelių, kaminų, angų ir tu
nelių. Tai skruzdėlynai. Sunku patikėti, kad tie maži 
gyvūnėliai gali būti tokie architektai. Nuo medžių šakų, 
lyg kokios pintinės, kabo paukščių lizdai. Be siūlo ar 
virvės pririšti siūbuoja vėjuje ir nekrenta. Aplinkui 
cirpsi ir purpsi maži geltoni paukšteliai, kaip kanarėlės.

Aplenkiam masajų porelę. Ji nešasi pieno bonkas,' 
kurios atrodo kaip iš rusvos odos. Bet tai kažkokio me
džio vaisius, iš kurio, iškračius sėklas ir jį tinkamai iš
džiovinus, pasidaro pailgas indas, nepraleidžiąs drėgmės. 
Pieną jie neša parduoti į artimiausią nuo įy ganyklos

TIE PATYS METODAI
Komunistai nori nupirkti amerikiečius

Maskvos komunistų viršūnė 
laikosi Lenino žodžių, kad komu
nistai turi užvaldyti visą pasaulį. 
Tada nebebūtų id'ealoginių skir
tumų, nebebūtų karų, pagerėtų 
žmonijos gyvenimo sąlygos. Jau 
per 50 metų komunistai žmonėms 
žada žemiškąjį rojų, o duoda tik 
fizinį ir dvasinį pragarą. Ideolo
gijų išnykimas neapsaugotų žmo
nijos nuo karų. Dar tik dalis pa
saulio yra komunistų rankose, o 
tarp tų komunistų -rusų ir kinų 
- jau vyksta mažas karas, kurs 
gali virsti dideliu karu.

Nepaisant komunistų mela
gingų teigimų, jie nuo savo pro-

nesutiko ir Basso pažadai grei
tai buvo užmiršti.
Neturėdami talkininkų, remiasi 

sovietais
Mūsų anksčiau minėtas naf

tos refmerijos užpuolimas turė
jo Bagdadui ir vakarams pri
minti senąsias sutartis.

“Mes nušluosime nuo žemės nistai. len^į PaPerka’ Anot
no hipio: Kodėl man pepaejetipaviršiaus plėšikus kurdus!” — 

vienoje kalboje pasakė Irako 
karinis vadas gen. Saadun Ghei- 
dan. “Tik ateikite jūs, prakeikti 
kupranugariu varovai!” Pasakė 
“Laisvojo Kurdistano” radijas: 
“Žinoma, jie neateis, juokavo 
toliau Barsani savo būstinėje 
kažkur prie Persijos sienos, dar
gi pridėdamas kurdų laisvės ko
votojams patikusį banalų po
sakį: “Kai tik arabų kareiviai 
pamatys kurdų kalnus, jų kel
nės bus pilnos”...

Savo laisvės kovoje kurdai tai 
kininkų kaip ir neturi. Šią jų 
būklę žino ir stengiasi išnau
doti Sovietai. Jie įvairiais bū
dais padeda kurdams ir galvoja 
visais atvejais gerai darą: jei
gu kurdai laimės kovą, turės bū
ti dėkingi jiems už pagalbą, o
ir dabar, remdami kurdus, jie atsįsakyti savo postų ir jungtis 
gerai žino, kad tam tikrais atve Įprie jų kaip broliai priešintis mir-
-ioia o*oIii labai loncrvai naanansfi _ __ _________jais gali labai lengvai paspausti 
ne tik Bagdado, bet Turkijos, 
Persijos ir Sirijos vyriausybes. 
Tolimesnis sovietų tikslas — 
Kurdistanas turėtų tapti nauja 
sovietine respublika.

kaimą, kuris būna už 10 ar 20 mylių. Per dieną su- 
vaikšto.

Sustojam po dideliu medžiu užkandžiui. Aš prašau 
Harrison gerai apžiūrėti, ar nėra gyvačių. Jis juokiasi, 
bet dėl šventos ramybės apžiūri. Norisi ištiesti nutirpusia 
kojas ir kiek pasimankštinti. Čia pat skruzdėlių pilis. 
Jos įnamiai skuba, pluša, neša trupinius, tempia šapus ir 
patvirtina nuomonę, kad tai darbščiausias Dievo tvari- 
nėlis.

Coca eolą suvilgytas sumuštinis, atrodo, ypatingai 
skanus ir sotus. Dėžutėje randam dar bananą, apelsiną, 
olandiško sūrio ir šveicariško šokolado. Kas per interna
cionalas.

Po pusvalandžio vėl bildam grumzlinu keliu. Ne
suvalgyto maisto likučius sudėję į vieną dėžę atiduodam 
pakelės masajų vaikams, kurie pliki šokinėja apie maši
ną ir rodo baltus dantis.

Privažiuojame medį, kurio šakos juoduoja nuo 
maitvanagių.

— Kur nors liūtas tyko grobio, — susijaudina 
Harrison.

Ir tikrai tarp krūmų matom gauruotą galvą. Jau
čiu, kaip širdis pradeda smarkiau plakti. Pirmas liūtas. 
Nežinau, nė ko laukti? Paukščiai tupi lyg vaiduokliai, to
kie tylūs ir grasūs, pasipūtę, plikom galvom, kurios at
rodo nenormaliai mažos visam kūnui. Biaurūs sutvėri
mai.

Liūtas pasislėpė aukštoje žolėje. Dar kiek paą,toyyp 
ir važiuojam toliau, nes nėra prasmės laukti nežinant Lo. 
Man baisu pagalvojus apie pavienius ar poromis ke
liaujančius beginklius masajus, nes jų tik jaunesni vy
rai nešiojasi ietis.

£Bug daugiau/ __

pagandos ir atitinkamų veiksmų 
neatsisako. Vienas didžiausių 
Maskvos taikinių yra JAV. Mas
kva su JAV veda šaltą
jį karą ir stengiasi UUV sprog
dinti iš vidaus. Visokios JAV vyk
stančios riaušės, protestai ir kiti 
anarchiniai veiksmai vadovauja
mi komunistų, diriguojamų iš 
Maskvos. Jie tuos anarchinius 
veiksmus vykdo prisidengę var
dais įvairių organizacijų, kuriose 
skamba žodis “demokratija”. Tas 
žodis dar kai ką apgauna, nors 
komunistai demokratiją supran
ta kitaip negu vakarų žmonės.

JAV komunistams veikti yra 
labai palankios sąlygos. To kraš
to demokratinė vyriausybė pro 
pirštus žiūri į komunistų vyk
domus anarchinius veiksmus.
Tie veiksmai pridengiami rasiz
mu, protestais prieš karą Vietna
me ir t.t. J tokius veiksmus komu
nistai įtraukia negrus, hipius ir 
hipius studentus. Pastarieji dau
giausia yra krašto skurdžiai fizi
ne ir dvasine prasme. Juos komu-

gatvės viduriu už porą dol.”? Tie 
dol. ateina iš Maskvos. O Mas
kva juos gauna kaip muito mo
kestį už siuntinėlius, vizas, iš tu
ristų ir net už parduodamus 
žmones.

Komunistų organizuojami a- 
narchiniai veiksmai JAV vyksta 
nuolatos. Šiais metais tik gegužės 
mėnesį JAV miestuose įvyko 40 
tokių veiksmų. įžūli demonstra
cija norėta įvykdyti Didįjį penk
tadienį Havajuose, Honolulu ra
jone, Fort de Russy. Ten demon
strantai prieš karą Vietname iš 
anksto laiškais kreiptis į vietos 
kariuomenės įgulos vadovybę, 
prašydami leisti jų trijų valandų 
demonstracijas (“pamaldas”) 
karius tose “pamaldose” daly
vauti, bet taip pat kvietė karius 
vykdyti kariuomenės rajone. Sa
vo kvietimuose jie ne tik kvietė

Buivolų kaimenė ganosi Manyaros pievose ir kantriai laukia, kol paukš
čiukai nules nuo jų įkyrias muses.

ties procesijai. Vietos įgulos vir
šininkas atsisakė įsileisti “maldi
ninkus” į karinį rajoną. Taip 
pat jis priminė, kad, jei bus rei
kalas, karinis rajonas bus apsau
gotas jėga.

Toks komunistų įžūlumas ro
do, kad jie nori ir JAV panaudo
ti tuos pačius metodus, kokius 
jie naudojo 1917 metais Rusijo
je. Tada kariai jungėsi prie de
monstruojančių komunistų Pe
trapilyje, Maskvoje ir kituose 
miestuose, nes jie nežinojo ko
munistų kėslų. Dabar daugelis 
žmonių žino komunistų siekimus 
ir nuo jų šalinasi. Dėlto komu
nistai patys įžūliai veržiasi vi
sur ir net į karinius rajonus. O 
ių įžūlumas palieka pėdsakus. Iš 
netolimos praeities žinome, kad 
komunistai kai kuriuose kraš
tuose įsigalėjo tik savo įžūlumo,

! veržlumo dėka. Jei JAV vyriau
sybė nesiims griežtesnių priemo- 

(Nukelta į 5 psl.).
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Rengiama Lietuviu 

Diena
“'LtETtTVIAI TELEVIZIJO

JE” š. m. liepos mėn. 13 d. 
(sekmadienį), gražios gamtos 
prieglobstyje, Bučo darže, 
Willow Springs, IU., Chicagos 
lietuviškajai visuomenei ir jau
nimui rengia didingą LIETU
VIŲ DIENĄ.
, LIETUVIŲ DIENOS proga 
bus pagerbti Chicagos lietuviš- 
kų radijo programų pirmūnai, 
net trijų kartų lietuviai turės 
galimybės gausiai susirinkti ir 
medžių pavėsyje maloniai pa
bendrauti. Bučo darže visus 
lydės įvairios televizinės praš
matnybės.

Greta įdomios meninės pro
gramos, veiks lietuviškų patie
kalų valgykla, turtingas, baras, 
laimės šulinys ir, norintiems 
gamtoje smagiai pasišokti, gros 
George JONIKO orkestras.

^LIETUVIAI TELEVIZIJO
JE” Valdyba ir “Lietuvių Die
nos” organizacinė komisija, jau 
dabar iš anksto, kviečia visus 
Chicagiečius, lietuviškąjį jauni
mą ir organizacijas šioje didin
goje išvykoje gausiai dalyvau
ti,'

“Lietuviai Televizijoje” 
Valdyba

Mūsų kolonijose
Miami, Fla.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE
Miami Lietuvių Amerikos Pi

liečių klubas, 3655 No. West 
34 St., suruošė du gražius pa
rengimus. Motinos diena buvo 
pagerbta seniausia motina Ga- 
tuUenė. Klubas įteikė jai gra
žią gėlę, o seniausias tėvas bu
vo Povilas IJsonis, 90 metų. Jis 
yra pirmasis klubo narys, kai 
buvo jaunesnis, yra daug klubui 
dirbęs, bet dabar jau sveikata 
silpnesnė, tai negali, bet vistiek 
dalyvauja klubo parengimuose.

Tėvų pagerbimo metu vargo
nininkas iš Gesu bažnyčios Pet
ras Stevens atsivežė keletą sa
vo choristų. Jie ne lietuviai, bet 
labai gražiai lietuviškai ištarda
mi padainavo dvi dainas — Kur 
bakūžė samanota ir Aukščiau
sias. Labai visiems patiko ir 
laukiama daugiau panašių pa
rengimų ir dainų. Birželio 22 d. 
įvyko birželio įvykių minėjimas 
ir Gesu bažnyčioj šv. Mišios už 
mūsų žuvusius brolius Sibire. 
Mišias užprašė Petras Stevens. 
Garbi- miamiečiams.

Čia gyvena mažai Lietuvių, 
bet visi labai gražiai, vieningai 
veikia, tai ir pasekmės būna ge
ros. Elena Verbela

Chicago Savings
. and Loan Asiooiatioa ^AFCTYOF

YOLlfSAv“hGV\^

INSURED

HENRIKAS MALINAUSKAS 
įsijungė į Praniklin Savings 
Association, kampas Clark ir 
Madison gatvių, Chicago, Illi
nois 60602, Vice-Prezidento ir 
raštinės vedėjo pareigoms. Jis 
daugelį metų buvo aktyvus tau
pymo ir skolinimo srityje, pa
skutiniu metu darbavęsis Union 
Federal Savings and Loan 
Association, Chicago, III.

H. Malinauskas yra prisidėjęs 
prie paruošimo naujo Franklin 
Savings Association taupymo 
plano pagal kurį 4%% dividen
das mokamas ant reguliarių 
taupymo sąskaitų nuo pinigų 
padėjimo iki jų išėmimo datos, 
nežiūrant ar toks laikotarpis 
būtų vienos, dviejų ar daugelio 
dienų. Franklin Savings Asso
ciation yra pirma ir vienintėlė 
taupymo bendrovė Chicagoje 
mokanti tokį dividendą nuo pi
nigų padėjimo ilki pinigų išėmi
mo dienos.

Henrikas Malinauskas kviečia 
visus prie pirmos progos susi
pažinti su šiuo ypatingai pato
giu taupymo planu. S.

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

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILLINOIS

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

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

Skelbkites “Drauge”.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUK

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS
Krautuvė Marųuette Pke.

2346 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1663

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 
J. RUDIS — Tel. CL 4-1050

3 REZIDENCINIAI,
Mhkomerciniai,
U 1 MEDICINOS IR y ^KITOKĮ PASTATAlĮJ 3457 VVest OOth Street J Tel HE 4-7482

Heating Contractor
įrengiu naujus ir peratatau se
nus visų rūžių namo apšildymo 
pečius ir air-comditioning — į 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas Igutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
KEATING & SHEET METAL 
4444 S. VVestern, Ollicųgo 9, IU. 

Telefonas VI 7-3447

SIUNTINIAI Į LIETUVA
OOSMOS EXPBESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SEBV. 
2608 OOth St. TeL WA 5-2787
2501 69tli St. Tel. VVA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis Įvairių prekių pasirinkimas

E. lr V. ŽUKAUSKAI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

M I S C E L L A N E O I) S
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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 — PRospect 8-9533

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIMII

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

KOSTAS BUTKUS 
Tek PR 8 2781

METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Tu rėkliai
'miiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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- 
pointlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

REAL ESTATE

CICERO. 2 blokai nuo Cermak ir 
56th Avė. Geras mūrinis, 2 po 6 
kamb. Atramtntuota virtuvė, spin
telės. Garažas. Uždari porčiai. 
$34,500. SVOBODA, 2184 S. 6lst 
Ct. Bl 2-2162. Jei neatsako skam
binkit LA 1-7038.

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapletvood Av.. CL 4-7450

BRIGHTON PARKE
. . t

2 po 4 kamb. nvetl. Visas atnau
jintas. 2 priegonkial. Garažas. 
$16,000.

švarus 2 po 4 kanib. mūr. Rūsys 
Garažas. Atskira gazo šilima, 
$22,0.00

5 lr B kamb. med. su rūsiu, ve
randomis tr garažu. Erdvus 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 $56,000

Maisto krautuvės su namais ar 
nuomoti.

» metų, 2 po 5% kamb. Ir 4 
kamb. butai. Atskiras šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. $47,500.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tas 

Notary Publlc

278’ VV. 43rd St. — CL 4-2390

E Al. ESTĄ T E

Marąuette Parke — 6 kamb. bun- 
galow, 3 miegami, 1V2 vonios. Ba
ras ir dušas rūsy, 2 maš. garažas. 
Daug priedų. Susitarimui apžiūrėt 
skambinkit po 6 v.v. 484-8441.

Arti Marquette pko.
3 metų modernus. 1% aukšto 

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

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

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Income Tax

Notariartas —' Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

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

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

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

Marųuette Pke. mūr. 2-jų aukštų 
namas. Didele patalpa bizniui ir 3 
kamb. Viršuj 6 kamb. butas. 
$18.900.

Prie 71 ir W»*stern — Med. C 
kamb. namas.Pirksite $1,000.00 įmo
kėję. Prašoma kaina $12,500.

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

2-jų aukštų atremontuotas mūro 
namas: biznio patalpa ir 2 kamb.: 
viršuj 5 kamb. butas. 2 auto ga
ražas. 2519 W. 71 St. Kaina 
$28,000. 778-8378.
iiiimuimiiimiiiiimimiimimimmiiiiii
STATOME NAUJUS NAMUS

Atliekame įvairius pataisymus
Petrauskas Construction Co.

TEL. 585-5285
iiiiimimiiiitiiiiiimiaiiimiiiiimiiiiiiiim

31 p. tinkamas statybai sklypas
prie 72 ir Mapletvood $.10,500.

5% kamb. mūr. bungalnw prie 71 
ir Richmond. 1% vonios, 2 auto ga
ražas. $22,900.

B kamb., 20 metų mūr. Cape Cotl 
namas, prie 67-os j vakarus nuo Ke
dzie, 1 % vonios, įruoštas rūsys. 50 
p. sklypas. Dvigubas garažas siu šo
niniu įvažiavimu. $2*5,900. i

12 butų naujas mūr. namas Gra
žiojo pietvakarių apylinkėje. $26,000 
metinių pajamų. $17,5,000.

2 x 5Uj kamb., 10 metų mūr. na
mas prie 63 ir Talman. Atskiri gazo 
šildymai. mū.r. garažas. $38,500.

5 kamb., 20 meti) mūr. rezidencija 
prie 72 ir Albany. 40 p. sklypas, 2 
auto garažas. $19,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

KUR GERIAUSIA
Apie 70-tų už Cicero, modernus 10 

metų bl-level, 3 mieg., žaidimo kab., 
centr. orto včsinlmas, tuoj pamaty
kite, pigus — $24,000.

5$į kamb. 6 metų mūras. Platus 
lotas. Modernus didelis namas. Arti 
mūsų. $17,900.

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

4 butų mūras. Gage parke. Geri, 
gražūs butaL Garažas. $41,000.

Apartmentlnls mūras. 2-jų aukš
tų. 2 blokai nuo Marųuette Parko. 
$20,000 įrnokSH

Liuksus 7 kamb. 2-jų metų, raus
vų plytų rezidencija, 1% akro žemSs, 
S auto garažas. Prie Stevenson 
Highway, Demonte $50,000.00.

IAitas SO p. Marųuette Parke.

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

Remkit tuoe biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

PROGOS — OPPORTUNITIES

šeimininkas parduoda mūrinį na
mą su taverna. Geriausias pasiū
lymas. Skambint — 523-7237.

IANUOMOJAmT^- FOR RENT

Išnuom. 6 kamb. butus 2-me ankš- 
te. $140.00. Brighton Parke. Skani - 
binti po 4 v.v. FR 6-2797.

D E M E ŠIO!

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdrnud.j, nuo ugnies lr aiitnmo. 
billo |Mlf,
FRANK ZAPOLIS

3208 $4 West ar.th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8354 lr GR 6-433V

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stotieB 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų, perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkąs. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas Ir 
dienraštis “Draugas”.

tiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ApSimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliilliillllli

HELP VVANTED — MOTERYS

HOUSEKEEPER
To take care of 8 year old giri and 
6^ year old boy five days a week. 
Room and board. 7819 S. Kostner 
Avė. Call LU 2-8593 after 5 p. m.

Reikalinga moteris lengvam namų 
ruošos darbui ir prižiūrėti invalidę 
moterį tris dienas savaitėj nuo 9 
iki 5 v. Apylinkėje 79 ir Maple- 
wood. Reikalinga kalbėti angliškai. 
Skambint prieš piet arba po 4 v. v. 
776-6884.

HELP VVANTED -- VYRAI

STOCK AND ĮNVENTORY 
CONTROL MAN

Egperienced man reųutred for elee
tronies eųulpnient stock room & in- 
vontory control operation. P r inge 
benefits & good w>oritilng cond. Call

MCr. McAloon — 880-0740
M U Z A K

6645 W. North Avė., Oak Park

VI RAI IR MOTERYS

JANITORS
JANITRESSES 

VVA N TE D
No experiene« neeessary

One of the largest, cleaning con- 
tractors has openings for evening 
wor.k. Good pay. paid vacations, 
hospitalization. Opportunity to be
come foramen. foreladles and super- 
vtsors. Apply betiveon 9 a. m. to 3 
p. m. Mon. through Fri.

Maintenance Services
325 VV. Van Buren Street

DESIGNERS — DRAFTSMEN
MECHANICAL: Plant Layout— Ma- 
chlnery —- Sheet Motai — Teoiing
— Plauties — Gears — Carus, ete. 
to $6.25 hr.
ELECTRICAL: Power Distrlbution
— Clrcultry — Wiring Diagrama — 
Sehemntles, ete. to $6.50 hr.
Free hospitalization, vacation, Insur
ance, profit Hhailng and plenty of 
overtline. 100% Free.

Call Antanas Mažeika 774-6700 
MULONS & ASSOCIATES

Vyrui (dirbančiam arba pensinin
kui) nemokamai kambarys už na
mo priežiūra — lengvas darbas.
____________ LA 3-9477_________

EXPER’D SHIPPING AND 
RECEIVING MAN

FOR PRINTING FIRM 
1725 S. Kostner Avė., Chicago, III. 

PHONE LA 1-1245

LETTER PRESSMAN
Good Hourly Rate.

Ėringo benefits.
Call or see George Piller

CARL GORR
COLOR CARD CO.

4242 W. Fil-lmore 638-1400
TRUCK MECHANICS

International Harvester Truck Deal- 
ershlp. Hospitalization and vacations. 
Overtline available .

Oakton Automotive Service
1684 Oakton St., Des Plainee

Tel. 296-3300

ROUTE SALESMAN
Experienced or wfll train

Married man for Northside route. 
Eam $150-$250 per wk. 52 wks. 
a year. Bonus plan, plūs many 
fringe benefits. Mušt speak fluent 
English.

Apply 7 a.m, to S p.m. dally.

CHIEF LAUNDRY 

5425 No. Hoyne Avenue
Kxcellent Immediate Opening

WATCHMAN
Local plant needs a man to act as 
night watchnwtn, and perforni mis 
ceUaneoiut duties ftaur nights a week 
Opportunity and worktng conditions 
are very good. Steady year round 
employment. Apply at:
GREAT LAKĘS TERMINAL AND 

TRANSPORT COMPANY 
71st Ji Archer Avė., Bwtr<»rd Park, 

or Phone 735-0586

Investigate These Challeiiging 
Opportunities!

ELECTRICAL
ENGINEERS

NEEDED AT ONCE
Graduate olečtricul engineer for staff 
position. Exper’ce in rubiber indus- 
try preferred. Excellent salary and 
fringe benefits. FĮoir fui-ther Informa
tion oontact our Timploymen.t Office, 
7:30 a.m. to 4:00 p.m. — Monday 
through Frlday.

GOODYEAR
TIRE & RUBBER COMPANY

Topeka Plant
Box 1009, Topeka, Kansas 

CE 4-9541, Ext. 282
An ICųual upportunlt.y employer

Tool and Die Maker- 
M a c h i n i s t

New Modern Tool And Die Shop 
In Skokie, III. Has An Opening For

Tool Maker, Machinist
Good Pay And All Benefits.

Air Conditioned Shop
MANAN TOOL & MFG. CO., INC. 
3656 VV. Oakton St., Skokie, III.

TEL. — 677-5300

.. .- HELP VVANTED — VYRAI IR MOTERYS

Certifikatų sąskaitos

Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausiai turi 
būti $8000. Pelnas mokomas 
kas šeši mėnesiai.

Ant visų knygelių 
sąskaitų

NERIS REAL
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. OSril STREET TEL 471-0321

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MŪSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:
* Vacation Club
* College Bonas Savings
* Home Mortgage Loans
* Home Improvement Loans
* Christmaa Club
* Insured Family Savings

* 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.

* Sėli & redeem U.S. Bonds
* Two large free park’g lots
* Save-by-Mail Kits
* Travelers Checks
* Safe Deposit Boxes

SALES ■ MORTGAGES > MANAGEMENT

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

”6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 7575

H O U B S •. Mon. 12 P.M. to 8 P.M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat: 9 to 12:30

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

Maln office 5727 VV. Cermak Rd., Cicero, UI. TeL OL 6-2238 
Turime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti Į mūsų įstaigą 
lr išsirinkti iš katalogo.

EXCBLLFJNT OPPORTUNITIES
P S.S.C. PHYSICS TEACHER

reųuired far the
KINDERSLEY COMPOSITE SCHOOL

KJNDER8I.EY, SASKATCHEWAN, CANADA 
wlth duties contmonclng on September 2nd, 19G9. A Dlv. 3 and 4 high 
school (student enrollment—860, 36 teachers on start) wlth Droe-ressive 
approoches to teaching metlvods, including:

— team teaching,
— employment of open spaoe teaching concepts
— Individual schedullng.

Salary Scale: Professional Certificates — $6,650 to $11,800
School situated in the Town of Kindersley, pop. 4,200, on the mnin ral- 
gary. Altą..—Saskatoon, Saak. highway. Adeųuate Services and reerea- 
tional facillties comparable to a small clty. Apply stating ou'ilifir'iHnns including teaoher certification or training, egpcrience and*’ references to-

VV. F. KAROLAT, SUPERINTENDENT references M 
Kindersley School Unit No. 34

P.O. Box 1209, P.Z. M—G. Kindersley, Sask., Canada

HELP VVANTED VYRAI

... .. Excellent Opportunity! Immediate Opening! 
Outstanding Salary Commensurate With Experience

PLASTIC MOLD MAKERS
With pay for relocation

Excellent Fringe Benefit Program. Steady Employment. 
Contact Mr. Kenneth Coates

(812 ) 273-4646 days (g^ '273.2324 eve8
Or ivrite in confidence

MADISON PLASTICS
lllghway 421 North Madison, Indiana 47250



Kelios dienos Michigano platybėje (3)

SI) KRISTAUS KARIAIS
Kelias dienas poilsiaujant erd

vioje lietuvių jėzuitų viloje Co- 
loma. Mich., ant Paw Paw eže
ro kranto, kilo klausimas, — 
kam jėzuitams reikalinga ta vi
la? Tiek daug čia erdvės, ža
lumos ir kambarių, o žmonių 
kaip ir nėra. Išsikalbėjus su 
kun. Br. Krištanavičium, kuris 
savo laiku apleistą vilą surado, 
nupirko, gražiai aptvarkė ir a- 
tidarė jaunimui, taip pat ir su 
kun. J. Kubilium, paaiškėjo, 
kad ’dla praeityje buvo labai 
reikalinga. Visi gerai prisime
name, kaip lietuviai jėzuitai ke? 
lerius metus organizavo lietu
viams berniukąms vasaros sto
vyklas prie Paw Paw ežero. Su
važiuodavo būriai berniukų, o 
savos pastogės nebuvo. Tada 
tekdavo nuomoti svetimas vi
las ir padaryti nemažas išlaidas. 
Bet gyvenime dažnai esti ir iro
nijos. Dabar, kai ant Paw Paw 
ežero šviečia sava lietuvių jė
zuitų vila, supama plačių sodų 
ir pievų, lietuvių berniukų sto
vyklos nebeorganizuojamos, nes 
lietuvių jėzuitų pastoracinio ir 
kultūrinio darbo užsimoti dir
vonai tokie platūs, kad jiems la
bai trūksta kunigų ir brolių. 
Tad tiesiog nebėra kam stovyk
loms vadovauti. Jėzuitų pradėtą 
darbą gražiai tęsia lietuviai ma
rijonai.

Išsikalbėjus apie lietuvių jė
zuitų kunigų bei brolių trūku
mą, man iškilo klausimas, — 
kodėl beveik visi jėzuitai ne
priklausomybės laikais buvo 
siunčiami studijuoti j užsienius? 
Į tai kun. J. Kubilius taikliai 
ir aiškiai atsakė: “Ar tu neži
nai, kokią Lietuvos meilę su
žadina pabuvimas užsienyje, 
kokiu tvirtu lietuviu tave pa
daro”.

Tikim, kad tuose kun. J. Ku
biliaus žodžiuose, atsispindi šim
taprocentinė tiesa*, nes juk ir 
dabar lietuviai jėzuitai stovi lie
tuvybės pirmūnų eilėse. Jie taip 
pat visiems lietuviams plačiai 
atidarę Jaunimo centrą ir taip 
pat kviečia nepamiršti ir jų vi
los prie Paw Paw, kur gali at
vykti jaunimo būreliai šviesiam 
vasaros džiaugsmui.

Kaip tik toje viloje tris die
nas teko praleisti su lietuvišku 
jaunimu — Kristaus kariais. 
Kas tie Kristaus kariai? Tai 
brolio Petro Kleinoto vadovau
jami lietuviai gimnazistai, ku
rie talkininkauja lietuviams jė
zuitams ir Jaunimo centrui. Jie 
tarnauja mišioms jėzuitų kop
lyčioje, eina komentatorių pa
reigas per mišias, padeda Jau
nimo centre tvarkyti rūbinę ir
t. t. Pasibaigus mokslo metams, 
kiekvieną pavasarį jie atvežami 
į jėzuitų vilą prie Paw Paw e- 

. žero tyram pavasario džiaugs
imai, kur plauko laiveliais, žu

vauja, sportuoja.
Birželio 4-7 d. jėzuitų vila 

prie Paw Paw ežero vėl priglau
dė būrelį. Kadangi daugelis jų 
šį pavasarį baigė gimnazijas ir 
rudenį bus jau studentai, šalia 
poilsio ir sporto jaunimas tu
rėjo ir susikaupimo valandėles, 
kurias pravedė kun. J. Kubilius 
ir brolis P. Kleinotas. Vieną ki
tą tų susikaupimo valandėlių te
ko rašančiam šiuos žodžius iš- 

< klausyti ir pamatyti, koks tai 
rimtas, krikščioniškas ir lietu
viškai susipratęs yra tas jauni
mas, susijungęs Kristaus karių 
eilėse. Buvo progos su jais pra
vesti pokalbį apie tragišką ma
no kartos kelią H pas. karo sū
kuriuose, ir tas pokalbis jų pa
čių provokuojančių klausimų bu 
vo nutęstas iki vidurnakčio. Jei
lit. mokykloje dainas mokinys 

žiovaudamas nekantriai laukia 
skambučio, tai Kristaus kariai 
pasirodė kitokie: besidomį dės
tomomis mintimis, kelią taik
lius klausimus ir R^tys iešką sa
vų atsakymų.

Kun. J. Kubilius per kelis po
kalbius sprendė jaunimui aktu

alią temą: išeinant iš gimnazi
jos pagalvoti, kaip būčiau nau
dingas sau, Dievui, artimui ir 
tautai? Kaip, padėdamas ki
tiems, padėsiu ir pats sau? Iš
kėlė mūsų dabartinės egzistenci
jos dvilypumą: tėvų jausmai y- 
ra Lietuvoje, o konkrečiai gy
vename Amerikoje. Tose dvie
jose situacijose reikia daryti 
sprendimą, kad būtume ir geri 
lietuviai ir kūrybingi šio krašto 
piliečiai. Kadangi ir Bažnyčia 
šiuo metu pergyvena krizę, kvie 
tė jaunimą gerai pagalvoti, ką 
jie gali duoti Bažnyčiai, kaip ge
riau prisidėti prie Kristaus mi
sijos.

Kitas kun. J. Kubiliaus po
kalbis nukrypo į amerikietišką 
aplinką, kurioje mūsų jaunimui 
ateityje teks dirbti. Jis spalvin
gai palietė socialinio Amerikos 
gyvenimo vystymąsi, plačiau 
aptarė unijų atliktus darbus ir 
jų dėka pasiektą dirbančiojo 
žmogaus dabartinę apsaugą bei 
gerovę, žodžiu, visą tą socialinį 
teisingumą ir lygybę, kuriuos 
skelbė Kristus. Antroji pokalbio 
dalis buvo skirta tiems, kurie 
šiame gerovės, didelio kūrybin
gumo ir milžiniškų techninių 
laimėjimų amžiuje nuėjo šunke
liais, panūdę sukurti kažkokį 
fantastišką, savitą pasaulį. Tai 
hipiai. Čia kalbėtojas atvėrė tai, 
ko mes dar nežinojom. Praeitą 
žiemą Rochester, Minu., kliniko
se vėl pakartotinai kiek pagy- 
dęs savo širdį, užsiauginęs barz
dą kun. J. Kubilius nuvyko pas 
hipius San Fran'cisco mieste ir 
čia dvi savaites išgyveno hipių 
tarpe, norėdamas plačiau pastu
dijuoti jų gyvenimą ir tikslus. 
Susipažino su daktarais, kurie 
taip pat slapta hipių tarpe at
likinėjo savo misiją, išsikalbėjo 
su visa eile hipių, kurių nemažą 
procentą sudaro pasiturinčių tė
vų vaikai, namuose matę tik ge
rovę. Kun. J. Kubilius savo įspū 
džius, kurie, tikiu, jo paties bus 
paskelbti spaudoje, apibendrino 
tokiu sakiniu: hipių idealai yra 
gražūs, bet jie nebeturi valios 
jų realizuoti, nes narkotikai su
ardę nervinį potencialą.

Ir aš savo gyvenime dar nesu 
matęs, kad su tokiu atsidėjimu 
ir dėmesiu jaunimas klausytųsi 
paskaitos ar pokalbio, kaip klau
sėsi Kristaus kariai kun. J. Ku
biliaus autentiško pasakojimo 
apie hipius.

O kas tie Kristaus kariai? Tai
L. Alenskas, Š. Valiulis, L. Ras- 
lavičius, Jurgutis, Beleška, Va
laitis ir kt. VL Rmjs

— Dorybės nepaveldimos.
— T. Paine

TIE PATUS METODAI
(Atkelta IS 3 p”sT )

nių prieš komunistus, galima su
laukti liūdnų pasėkų.

Ne vienas senesnės kartos eu
ropietis pasako, kad, jei 1917 m. 
Rusijos vyriausybė būtų likvida
vusi komunistų vadus, šiandie
ną nebūtų komunizmo Rusijoje, 
Kinijoje ir kituose kraštuose, o 
taip pat negrėstų komunizmo 
pavojus ir visam pasauliui.

Šiandien JAV komunistai vie
nokiu ar kitokiu keliu stengiasi 
į savo pusę patraukti dalį mok
sleivių, studentų, bet taip pat 
profesorių, teisininkų ir net dva
siškių. Dabar jie visi komunis
tams yra reikalingi. O jei krašte 
įsigalėtų komunizmas, tie pa
tys profesoriai, teisininkai, o y- 
pač dvasininkai atsidurtų kalėji
muose ar būtų nužudyti. Taip 
rodo gyvenimo praktika.

JAV komunistai vartoja aštrų 
1 ginklą - pinigus ir papirkimus. 
Komunistai tą amerikiečių silp
nybę žino. Maskvos valdovai dar 
prieš 30 metų yra išsireiškę, kad 
jiems su JAV nereikės kariauti. 
Jie tą kraštą užims iš vidaus, 
nes amerikiečiai mėgsta pinigus. 
Dėlto amerikiečiai šioje srityje 

Į turėtų sustiprinti savo budrumą.
JJ.

Blogiausi*., kad juodukai nepasiekia moK&io, todėl j'ie daugiau ir 
skursta. Palyginamoj lentelėj matyti kiek kokius mokslus baigia 
baltieji ir kiek juodukai. Tačiau jau dabar matyti šioks toks progre
sas ir juodieji siekia daugiau .mokslo.

Dr. Pijui Grigaičiui mirus, užuojautos Amerikos Lietuvių 
tarybai

Mirus ilgamečiam veikėjui ir 
Pirmajam ALT centro valdy
bos vicepirmininkui dr. Pijui 
Grigaičiui, buvo gauta eilė už
uojautų — telefonu, asmeniškai 
ir laiškais Alto pirm. E. A. 
Bartkaus vardu ir visai Ameri
kos Lietuvių tarybai.

Ypatingai nuoširdžią užuojau 
tą pareiškė JAV senatorius, 
buvęs Lietuvos užgrobimo tyri
nėjimo komiteto narys Thomas 
J. Dodd. Nuoširdžią užuojautą 
prisiuntė Atstovų Rūmų narys 
ilgametis lietuvių draugas Da- 
niėl J. Flood, Pa. širdingą užuo
jautą prisiuntė lietuvių draugas 
buv. senatorius P. Douglas. li
goje telegramoje nuoširdžiausią 
Užuojautą pareiškė Latvių Pa
saulinės Federacijos pirminin
kas prof. P. P. Lejins. Nuošir
džias užuojautas prisiuntė dip

FREE
LEATHER BILLFOLO

UNION FEDERAL 
LOWERS MINIMUM ON 
SAVINGS CERTIFICATES

hlNSURtnj

Metinis nuošimtis už certifikatus
Savings certificates su 6 ar 12 manį “ma- 
turities” galima gauti su nuošimčiais iš
mokamais, kai sueina terminas. Išduoda
mi $5,000 minimum sumoje. Certifikjątai 
užvedami bet kokiam doleriniame skai
čiuje virš $5,000.00. Nuošimčiai kredituo
jami sąskaitai ir sudėtinia apskaičjuoja- 
mi “maturity” laiku, arba siunčiami če
kiu, jei reikalausite.

Metinis nuošimtis už “passbook” 
sutaupąs

Reguliarios "passbook” taupymo sąskai
tos pelno 4%% nuošimčių už metus. Kai 
nuošimčiai paliekami sąskaitoj, jie yra su
dėtina apskaičiuojami ir jūsų pelnas ak
tualiai tampa 4.81% aukščiausias valsty
bėje už šitokios rūšies apdraustą taupy
mo sąskaitą. Pinigai piadėti iki 10 d. bet 
kokio mėnesio pelno nuošimčius nuo to 
mėnesio pirmos dienos.

Gaukite nemokamai dovaną — pasirinkite 
— ar gražią “bone” spalvos veliūro odi
nę moterišką Constellation piniginę arba 
labai gražią vyrišką juodą “seal grain” 
odinę pinignę. Šios praktiškos odinės pini
ginės yra dovaninėj dėžutėj, ir galite pa
sirinkti.
Galit pasirinkti vyrišką ir moterišką 
piniginę, kai atidarote naują taupymo są
skaitą su $200 ar daugiau arba tokią su
mą padedat j jūsų turimą sąskaitą Union 
Federal bendrovėj. Pasiūlymas galioja 
nuo birželio 12 d. ir baigsis liepos 29 d. 
Viena dovana šeimai. Paštu nesuinėiame.

UAf/ON FEūEffAL SA V/NGS
3430 South Halsted Street • Chicago, Illinois 60608 • Phone 523-2800 
Albert J. Aukers, President

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Parniūkiama Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

H
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SUNOS
2424 W. fiflth STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

3319 S. LITUANICA AVĖ, Tel. YArds 7-1138-1139

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

Perskaitė Draugu, duokite kitiems pasiskaityti.

lomatijos šefas ISt. Lozoraitis iš 
Romos, Lietuvos atstovas J. 
Kajeckas iš Washinton, D. C., 
Lietuvos gener. (konsulas J. 
Žmuidzinas iŠ Kanados, BALF 
garbės pirm. prel. J. B. Kon
čius, prel. Kl. Razminas iš Ro 
mos, kuris per Vatikano radiją 
keletą kartų perdavė žinią į

i

MAZHKA&EVANS
FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea

f 6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

KANADOS ŽINIOS 

Sault Ste. Marie, Ont.

LIETUVIAI KANADOS SPAU
DOJE IR TELEVIZLIOJE

Balio ir Marijos Švilpų auk
sinio jubiliejaus proga vietos 
dienraštis įsidėjo gražią jubilia
tų nuotrauką ir įdomų jų gy
venimo aprašymą. Pažymėjo, 
kaip Marija Švilpienė turėjo 
sunkiai dirbti Sibire vergų sto
vyklose. Tik po 23 metų atsi
skyrimo pavyko vėl sueiti ir at
švęsti auksinį vedybinio gyveni
mo jubiliejų ir gauti Šv. Tėvo 
palaiminimą.

Vietos televizijos stotis net 
du kartus perdavė jubiliatų bu
te susuktą filmą, atvaizduojan
tį jubiliatus bičiulių tarpe, kai 
buvo įteiktas Šv. Tėvo jiems su
teikto palaiminimo diplomas.

— Dana Poškūtė, pasižymė
jusi mūsų parengimuose savo 
patriotine veikla, išvyko į To
rontą. Ten ji lankys modelisčių 
mokyklą.

okupuotą Lietuvą apie dr. P. 
Grigaičio mirtį. Asmeniškos ir 
organizacijų užuojautos plaukia 
Alto centrui ir toliau. Alto val
dyba visiems nuoširdžiai dėko 
ja.

Amerikos Lietuvių Taryha

DRAUGAS, antradienis, 1969 m. birželio mėn. 24 d. S

— Kun. B. Jurkšas pakeliui į 
Edinontoną apsistojo pas mus. 
Aplankė K.L.B. apyl. pirminin
ką I. Girdzevičių. Viktorija Gir- 
dzevičienė svečią pavaišino ir 
paėmė platinimui naujai įdai
nuotų lietuviškų plokštelių.

Kor.

' G E L £ S
Vestuvėms, l>:inki-tams, laidotuvėms 

lr kitokioms progoms
GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILUS OfclANYČlA 

2113 \V. <i3r,l Street, ('liicngo, Illinois 
Tel. PR K-08.3S — PTC S-0H34

PLATINKITE “DRAUGĄ”.

AMD LOAN ASSOCIATION
CRANE SAVINGS

B. K. PIETKIEYVICZ, Prez.
2555 West 47th Street Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas už Vienu Me- Naujas aukštas divi-
tų Certlflcatų sąskaitas domias mokamas už

Minimum $0,000,00 mvestavlmo suskaitau.
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sauBio ir liepos mėn. 31 d.
PIRMAD. ir KETVIRTAD............S f. r. *1 M. T.

VALANDOS: ANTRAD. Ir PENKTAD................ 9 v. r. iki 5 v. V.
ŠEŠTAD. 9 v. r. Iki 12 v. d. — Trečlad. uždaryta

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARŲUETTE FUNERAL HOME

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI
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X Lietuviškos organizaci
jos, turinčios savo vėliavas ir 
galinčios dalyvauti vysk. A. 
Deksnio iškilmingose pontifika- 
linėse šv. Mišiose birželio 29 d. 
3 vai. po pietų Švč. M. Marijos 
Gimimo par. bažnyčioje, šią sa
vaitę turi užsiregistruoti pas 
Julių Pakalką tel. VI 7-1890 
(po 6 vai. vaik.).

X Petras Kaufmanas studijuo 
ja Chicagos universitete fiziolo
ginę psichologiją, siekdams dak 
tarato. Birželio pradžioje išlai
kė daktaro preliminarinius eg
zaminus ir su žmona Aukse bei 
sūnum Viktoru išvyko į Cali- 
fomiją atostogų.

X Prof. dr. Feliksas Palu
binskas, dėstąs fLong Beach 
kolegijoje prekybinius mokslus, 
šiomis dienomis dalyvavo At
lanta, Georgia, konferencijoje.

X Detroite įvykstančio Ame
rikos lietuvių kongreso komite- 
tan iš Wisconsino įeina senato
rius William Proxmire, kongre 
so atstovai Henry C. Schade- 
berg ir Olement J. Zablooki ir 
iš Minnesotos Ancther Nelsen. 
Altos palkviestii garbės komite- 
tan JAV kongreso atstovai taip 
pat dalyvauja įvairiose kongre
sinėse komisijose ir komitetuo
se, kur taip pat gali padėti 
Lietuvos bylai.

X Bronė ir Antanas Sukaus 
kai, mūsų dienraJščio skaityto
jai Detroite, Mich., parėmė mū
sų dienraštį 10 dol. auka. Labai 
ačiū.

X Paul Simon, Illinois vice- 
gubematorius, yra pasižadėjęs 
dalyvauti vysk. A. Deksnio pa
gerbimo vakarienėje birželio 29 
d. 6 vai. vak. Martiniąue salė
je.

X “Pagyvenusio lietuvio ap
saugojimas nuo ligų”, 273 Al
vudo radijo paskaita šį ketvir
tadienį, birželio 26 d., 10 v. r. 
Sophie Barčus Radijo šeimos 
valandoj.

X Zitos Sodeikienės meno 
paroda Los Angeles įvyksta lie 
pos 12 ir 13 d.d. parapijos mo
kyklos patalpose.

X Patikslinimas. Prašome
paskaityti patikslinimą L. šimu
čio straipsnyje — “Kur eina 
Amerika”, išspausdintame bir
želio 20 d. vedamojo vietoje, 3- 
čiame pusi., priešpaskutinio pa
ragrafo šį sakinį: “Ir tai yra 
ne kieno kito, bet Maskvos ir 
Pekino noras, kad Amerika nu 
siginkluotų ir tuo sumenkintų 
savo saugumą, kuomet komunis 
tinis pasaulis tikrai pajudėtų 
apsiginklavimo kryptimi” Mat, 
buvo išspausdinta “nusiginkla
vimo”, o turėjo būti “apsigink
lavimo” kryptimi.”

X Vaidinimas apie Fatimą 
demonstruoja Mėlynosios armi 
jos Chicagos skyrius įvairiose 
Chicagos vietose. Jis statomas 
Ford City bir. 27 d. 7:30 v.v., 
gi Švč. P M. Gimimo pr. salėje 
sekmadienį, birželio 29 d. 7:30 
vai. v. Įėjimas suaugusiems 
$1.50, o vaikams $1. Veikalą pa 
rašė ponia ISyd Reynolds iš Mi
chigan lir jį laibai vertina Fati- 
mos vyskupas J. Venanico.

X Filtrų yra visokių vėsin
tuvuose. Emerson (filtrai yra 
plaunami — ėkonomiški. Gra
dinsko krautuvėj yra daug vė
sintuvų — lengva išsirinkti: 
2512 W. 47 St., FR 6-1998.

(Sk.)
X Skubiai reikalingas 3-jų 

asmenų šeimai 2-jų miegamųjų 
butas Marąuette ar Evergreen 
panke. Skambinti po 6 vai. vak. 
telef. 863-4583. (sk.)

X “Jūratė” vasarvietėje, 
Union Pier, išnuomojami butai. 
Skambinti (616) 469-2399 arba 
Y A 7*4309 vakarais. (sk.)

Mokslo ir kūrybos 
dienos

1969 (metų lapkričio 26—30 
dienomis Chicagoje įvyks išeivi 
jos lietuvių Mokslo ir Kūrybos 
simpoziumas, kuriame dalyvaus 
lietuviai mokslininkai ir aukš
tąjį mokslą baigę profesionalai.

Pagrindiniai šio simpoziumo 
tikslai yra keturi. Pirma, sudar- 
ryti sąlygas mokslinį darbą 
dirbantiems 'lietuviams moksli
ninkams ir profesionalams tar
pusavio žinių ir nuomonių pasi
keitimui molcslinėje, profesinėje 
(bei kultūrinėje srityse. Antra, 
supažindinti lietuvių visuomenę, 
ypač jaunąją kartą, su išeivijos 
lietuvių moksliniu bei profesi
niu pajėgumu ir mokslininkų 
(bei pottifesionalų atsiekimais. 
■Trečia, visuomenei duoti vertin
gų ir įdomių paskaitų iš moks
lo bei kultūros pasaulio. Ketvir 
ta, apsvarstyti Pasaulio Lietu
vių mokslo draugijos steigimo 
galimybes.

Simpoziumo programą organi 
zuoja lietuvių mokšlininikų ini
ciatorių grupė. Simpoziumą glo 
boja ir finansinę atsakomybę 
nėša JAV Lietuvių Bendruome
nės Centro Valdyba. Įvairius 
techniškus rengimo darbus at
lieka JAV LB CV sudaryta tech 
ninė rengimo komisija.

Simpoziumo iniciatorių ir 
programos komisijos adresas: 
Prof. dr. Algirdas A. Avižienis, 
ISdhool of Engineering and App 
lied Slcience, University of Cali 
forma, Los Angeles, California 
90024. JAV LB CV ir techninės 
rengimo komisijos adresas: 
Mr. Bronius Nainys, 6804 So. 
Maplewood Avenue, Chicago, 
EI. 60629. K.

Sol. St. Baras
dainuoja vysk. A. Deksnio pagerb 
imo bankete 'birželio 15 d. Beleville, 
Illinois.

Nuotr. J. Kažemėko

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
ATSTOVAI CALIFORNIJOJE

Š. m. birželio 15—16 d. d. 
Alto pirm. inž. E. Bartkus ir 
sekretorius dr. Vladas Simaitis 
buvo nuvykę į Los Angeles su
sitikti su Padriko pakrančių lie 
tuvių organizacijų veikėjais ir 
pasitarti Alto kongreso reika
lais bei padiskutuoti Alto veik
los ir organizacines problemas.

Los Angeles Alto skyriaus 
valdybos sukviestame lietuvių 
atstovų gausiame susirinkime 
abu Alto centro valdybos parei
gūnai padarė pranešimus ir at-

KAD TURĖTŲ LAISVŲ

“Chicago Tribūne” išspaus 
dino nuotrauką iš Vietnamo ka
ro fronto grįžusio kario, kuris 
Chicagoje susitiko su SDS (Stu 
dents for Democratic Society) 
vykstančios (konvencijos atsto
vais, kurie jo paklausė, už ką 
jis kariavo Vietname? Karys 
nė kiek nesvyruodamas atikir-

“Kad jū« turėtumėte laisvę, 
e ? stovėoarai ant kampo, šūka < 
ti iš visos savo gerklės." SDS 
yra studentų revoliucinis sąjū
dis, yra priešvalstybinių gaiva- 
lų __ komunistų ir pąnaš’.ų di
riguojamas.

X Marija Daugalienė, gyv. 
Adelaidės mieste, Australijoje, 
atvyko porai mėnesiu į svečius 
pas savo seserį Oną Juodkienę, 
5623 So. Paulina gatvė, telef. 
778-6305.

Cicero Šv. Antano parapijos mokiniai la'mėjo mokslo paradoje varžybas 
Serra Cluba, kurios surengtos Vakarų Chicagos moksleiviams. Nuotraukoje 
matyti mokyklos seselė Marionete su mokiniais Alvyda Baukyte, David Zie 
linski Kerry Daujotas Petras Kisielius ir Vytenis Žygas. Šią nuotrauką bū
vi išspausdinę ir “Cicero Life laikraštis.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
DIRBAMA IŠ LĖTO,

BET SĖKMINGAI
Bet kokiam didesniam užmojui 

įgyvendinti reikia kantrybės ir a- 
tydaus, neatlaidaus darbo. Min
tis įamžinti mūsų lietuviškojo gy
venimo didžiuosius įvykius ir žmo 
nes vis daugiau ir daugiau ima 
ryškėti ir šio darbo reikšmę lie
tuviškoji visuomenė su dideliu dė
mesiu pasitiko ir jį remia.

Lietuvių Foto lėšų telkimo ko
mitetas dirba tylokai, lėtai, bet si- 
stematingai ir neatlaidžiai. Dar
bas nėra lengvas, tuo labiau, kad 
susiduriama su finansiniais klau
simais ir reikia prašyti visų lie
tuvių paramos.

Paskutiniame komiteto posėdy
je, įvykusiame pas Birutę Brie
dienę, komiteto vicepirmininkę, 
buvo aptarta tolimesnio darbo 
planai.

Komiteto pirm. John Evans de
talizavo ateities darbų eigą. Nu
matyta šią vasarą, liepos 26 d. 
šeštadienį, Šv. Onos dieną, lietu
viškoje gražioje vasarvietėje, U- 
nion Pier, suruošti linksmų nuo
taikų vakarą ir šio vakaro visą 
gautą pelną paskirti Lietuvių Fo
to reikalams, faktinai — skolų už 
įgytus filmavimo aparatus mokė
jimui.

Antras didelis ir įdomus paren
gimas ruošiamas spalio 26 d. Jau
nimo centro didžioje salėje. Šia
me parengime bus paskirstytos ir 
vertingos dovanos: komiteto pir- 
min. dovana 300 vertės fonogra
fas, Valdo Adamkaus dovana — 
2 žmonėms vienos savaitės vasa
ros atostogos Tabor farmoje, Jus-1 
to Lieponio, Furniture Center — 
vasaros sodo baldai, Normano 
Buršteino kailinis paltas. Bus ir 
daugiau dovanų, kurias pažadėjo

sakinėjo į gausius veikėjų pa
klausimus. Po paklausimų ir ,dis 
kusijų, pasibaigus susirinkimui, 
Alto pareigūnai dar ilgai kalbė
josi asmeniškai su visa eile vei 
kėjų, Ikurie reiškė pasitenkini
mą, kad Alto valdyba daro pa
stangų labiau suartėti su atski
rų vietovių lietuviais ir infor
muoti juos bendrais Alto veik
los klausimais.

Be to, Aito pareigūnai lankė
si “Lietuvių Dienų” redakcijo
je, susitiko su parapijos vadovu 
prel. J. Kučingiu, kalbėjosi su 
Lietuvos gen. konsulu dr. J. 
BielSkiu, aplankė Alto Tarybos 
narę p. A. Devėnienę, dalyvavo 
Californijos Lietuvių dienos pa-

Trys Alkevičiai: Matas 9 m., Rita 7 m. ir Tadas 10 m. laimėję gamtos 
mokslo premijas (Science Fair), stovi prie savo projektų Šv. Petro ir 
Povilo mokykloje Grand Rapids, Mich Jie taip pat vieni iš pirmųjų 
mokinių moksle savo skyriuose.

mūsų nuoširdūs prekybininkai.
Šio parengimo pajamos, tikima

si, taip pat žymiai prisidės prie 
skolos sumažinimo.

Kun. Algimantas Kezys, S. J. 
LF archyvo vedėjas ir vykdąs fil
mavimo darbus, plačiau nušvie
tė kasos finansinį stovį ir šiuo 
metu vykdomus filmavimo dar
bus. Komitetas iki šiol jau surin
ko per 4,000 dol. ir vieno jauno 
visuomenininko suteikta nepap
rastai geromis sąlygomis pasko
la įgalino įsigyti ir pačius reika
lingiausius filmavimo darbui a- 
paratus. Visiems iki šiol aukoju
siems ir bet kuo prie šio darbo 
prisidėjusiems Komitetas reiškia 
nuoširdžią padėką ir tikisi iš vi
suomenės ir tolimesniuose dar
buose paramos.

Posėdžiui baigiantis, komiteto 
nariai pasveikino pirmininką — 
Johns Evans jo vardadienio -Joni
nių proga, prisiminta šio Ameri
kos lietuvio gražus i kilnus darbas 
bei auka lietuviškiems reikalams. 
Birutė Briedienė posėdžio daly
vius pavaišino.

Jurgis Janušaitis

LIETUVIŲ SUVALKIEČIŲ 
DRAUGIJOJ

Gegužės 28 d. Hollyvvood sa
lėj įvykusiam Susirinkime (vado
vavo pirmininkė Adela Burba. 
■Susirinkime buvo pagerbtas 
“Naujienų ’ redalktor. a. a. Pi
jus Grigaitis. Velionės šeimai iš
reikšta užuojauta, buvo pasiųsta 
gyvų gėlių.

Nutarimų raštininkė E. Strun 
gys jau grįžo iš ilgos kelionės. 
Pavasarinio vakaro komisija B. 
Žemgulis, E. Vengeliauskas, P 
Belins pranešė, kad vakaras 
gražiai praėjo.

Pirmas piknikas įvyko (birže
lio 1 d. J. Liepos darže. Nors 
buvo šalta ir lietus lijo, bet pik
nikas pavyko, buvo daug svečių 

■ Gražiai! vaišino komisija B. Žem 
gulis, A. Burba, P. Belins ir val
dyba. Kitas plaukąs įvyks lie-

rengime ir koncerte, kur Alto 
pirm. E. A. Bartkus pasveikino 
koncerto dalyvius ir pakvietė į 
Alto kongresą, įvykstantį Dar
bo dienos savaitgalyje Detroi
te. Taįp pat aplankė Califomi- 
jos lietuvių radio studiją, kur 
su jos vedėjai St. Pautieniene 
pasidalino savo įspūdžiais ir Al
to dienos problemomis.

Amerikos Lietuvių tarybos 
C. V. pareigūnus glolbojo ir ly
dėjo Los Angeles Alto sk. pirm. 
inž. V. Čekanauskas.

Alto biuras

J. A. VALSTYBĖSE
— Dr. Vytautas Bieliauskas

birželio 16 d. Cincinnati miesto 
valdžios kviestas kalbėjo naujai 
tapiusiems Amerikos piliečiams 
natūralizacijos iškilmėse. Cinci
nnati miesto televizijos 9 tink
las ir rytinis dienraštis davė 
gan plačią kalbos publikaciją ir 
nemažai žinių perdavė taip pat 
ta proga apie Lietuvą.

— Nauja lietuviška pora. Bir

rystės sakramentą priėmė Ri-

Lietuvių Prekybos namų savinin
kas Justas Lieponis (dešinėje) do
vanojo LF archyvo lėšų telkimo 
komiteto ruošiamam parengimui 
gražius vasarosi sodo baldus. Kai
rėje LF Lėšų telkimo komiteto 
pirm. John Evans.

Nuotr. Lietuvių Foto Archyvo

pos 20 d. Liepos darže.
Pranešta kad P. K. Andrijaus

kas dar serga, guli ligoninėj. 
Po susirinkimo, gimtadienio

proga, Julijai Sacausikas ir An
taninai Aukštaitis ir kitoms su
dainuota ilgiausių metų. šios 
visus gražiai pavaišino.

Ona švimiickas

Tradicine Lietuvių Diena
Marianapolyje, Thompson, Connecticut
1969 M. LIEPOS MEN. 4 DIENĄ

DIENOS PROGRAMA
11:00 Iškilmingas Šv. Mišias aukoja ir pamokslą sako D. G Kun. PETRAS 

SHAKALIS, Šv Pranciškaus parap. klebonas, Lawrence, Mass.

12:00 Pietūs ir įvairios pramogos.
3:30 Meninė programa, šokiai.

-1ETUVIŲ DIENOS RENGĖJAI ir Maria apolio Marijonai nuoširdžiai visus 
kviečia dalyvauti šioje TRADICINĖJE LIETUVIŲ ŠVENTĖJE. Puiki proga pa
sinaudoti Dievo palaima — dalyvauti Šv. Mišių aukoje po atviru dangum, 
išgirsti gražių lietuviškų giesmių ir skambių dainų, laimėti vertingų do
vanų, susitikti su draugais ir pažįstamais, apžiūrėti naujai atsikuriantį Ma- 
rianapolį, bendrai pasilinksminti ir pasigrožėti žavinga Marianapolio vasa
ros gamta. — LAUKSIME !

mantas Dūda su Dailia Kuprio- 
nyte. Šią lietuvišką porą palai
mino ir liet. šv. Mišias atlaikė 
kun. A. Olšauskas. Jungtuvėse 
dalyvavo ir jaunosios tėveliai 
prof. Jonas ir Marija Kuprio- 
niai iš Louisianos. Vestuvinės 
vaišės buvo Tautinių namų sa
lėje. Dalyvavo didelis būrys jau 
nimo ir abiejų šeimų bičiuliai. 
Visi džiaugėsi Išia nauja lietu
viška šeima ir linkėjo jai daug 
laimės, džiaugsmo.

_  Philadelphijos ateitininkų
metinė šventė įvyks šį sekma
dienį, birželio 29 dieną. Pamal
das laikys ir’ pamokslą sakys 
kum. dr. K. širvaitis. Po pamal
dų šv. Andriejaus parapijos sa
lėje įvyks iškilmingas posėdis, 
kuriame pagrindiniu kalbėtoju 
bus dr. V. Vygantas, buvęs il

HIGH RATES

4.75%
PER ANNUM

ON REGULAR 
SAVINGS 

CURRENT RATE

INSURED

4070 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632 LA 3-8243

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį I

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Pirmameniais ir ketvirtadienias nuo 9 iki 9:30. Kitom denom nuo 
-• iki K vai vak Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TEIK VIZIJOS APARATAI

gametis Lituanus žurnalo redak 
torius ir tarptautinio katalikų 
sąjūdžio Pax Romana pirmi
ninkas. Philadelphijoje jį išgir
sime pirmą kartą. Po posėdžio 
bus trumpa meninė programa 
ir bendri pusryčiai. Kviečiama 
visa lietuviškoji visuomenė, o 
ypač jaunimas. Šventės išvaka 
rėse bus vyresniųjų moksleivių 
posėdis ir joninių laužas.

— Kun. Andrius Senkus, gyv. 
Floridoj, dviem mėnesiams at
vyksta į Newark, N. J., pava
duoti negaluojantį kun. P. To
toraitį

— Teklė Pečiukaitienė, neil
gai sirgusi, po vėžio operacijos 
mirė birželio 8 d. ir palaidota 
Brooklyn, N. Y., Šv. Jono ka
puose. Velionė paliko seserį 
gyv. Kanadoje, brolį Lietuvoje 
ir kt. gimines.

5.25%
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS

$1.000 MIN.

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

d


