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JAV
ŽVILGIS

I
AZIJA

\Vashingtonas nusivylęs 
Azijos kraiti} neveiklumu

Washington. -r— JAV politiniai 
sluoksniai reiškia pasitenkinimo 
įvykių raida Azijoje: jos kraštų 
jaunimas ir politikai pastaruoju 
metu mažiau domisi komuniz
mu. Čia turėjo įtakos Maskvos— 
Pekino ginčas ir kinų kultūrinė 
revoliucija.

Tačiau, iš kitos pusės, Washin- 
gtonas nusivylęs, nes Azijos kraš
tai nedaro didesnės pažangos ko
lektyvinio saugumo Azijoje kryp
timi. Nesitikėta, kad tie kraštai 
būtų sudarę specialias sutartis, ta 
čiau manyta, kad įvairūs Azijos 

■ kraštai galėjo pradėti bendradar
biauti, siekdami atsispirti Kom. 
Kinijos, šiaurės Vietnamo ar Š.
Korėjos vykdomam spaudimui.

Abejojama Maskvos kariniais 
tikslais Azijoje

Jau yra žinoma, kad Maskva 
domisi pokarine politine raida A- 
zijoje ir jau kelia mintį susido
mėti saugumo sistema Azijoje.
Tai reikštų, kad Maskva virstų... 
JAV varžovu. Vis dėlto, Washing- 
tonas abejoja, kad rusai siektų su 
Azijos kraštais sudaryti karinio 
pobūdžio sutartis.

Greičiau, gali būti, kad Wa- 
shingtonas su Maskva gali vyk
dyti “tylų bendradarbiavimą”, 
kurio tikslas — išlaikyti Azijos 
kraštų, Kinijos kaimynų, nepri
klausomybę.

Kiekvienu atveju, kaip dabar 
nurodoma Washingtone, prez. 
Nixono numatyta kelionė į Azi
jos kraštus buvo suplanuota žy
miai anksčiau, negu rusų paskel
bti planai Azijos saugumo klau
simu (Brežnevas apie tai kalbėjo 
birželio 7 d-).
JAV daliniai liks Azijoje—Siame

Prez. Nixonas, šį mėnesį, nu
vykęs į kelius Azijos kraštus, ga
li būti, pasiūlys JAV karinę ir ū- 
kinę paramą ir ateity (jei ji bus 
reikalinga...), tačiau kariniai da 
liniai, atrodo, būtų atitraukti ar 
nebent ateity laikomi kiek nuo
šalesnėse vietose.

Washingtone šiuo metu nuro
doma, kad JAV karinių dalinių 
paskiri junginiai , karui Vietna
me pasibaigus, liktų Thai krašte 
(Siame). Tuo pačiu ypu ameri
kiečiai reiškia nuomonę, kad kai 
kurių Azijos kraštų, kaip Thai, 
Indonezijos ar Filipinų bei kitų 
vadai turėtų patys susitvarkyti 
su savo kraštų negalavimais ar 
sukilimais.

Azijoje ir toliau liks nepastovi 
padėtis

Washingtono nuomone, kol

Azijos gyventojai šiuo metu stebi didžiųjų varžybas: kinai, ameri
kiečiai ir rusai pasiryžę turėti įtaką ar ją plėsti daugelyje Azijos 
kraity

Jordano karalius Hussein pertvar
kė vyriausybę. Vienas naujųjų vei
dų vyriausybėje — Amar Khaimas, 
gynybos miništeris.

Ar Kremliaus vadai
keliaus į Rumuniją?

Manoma, kad Kremliaus vadai 
nepatenkinti Nixono viešnage

BUKAREŠTAS. —- JAV spau 
da patyrė iš rumunų šalitinių: 
numatytoji Brežnevo, Kosygino 
ir Podgorno kelionė į Bukareštą 
pasirašyti (ir pratęsti) draugiš 
kūmo sutartį, buvusi numatyta 
liepos mėn. vidury, neįvyksianti. 
Tai siejama su tariamu Krem
liaus vadų nelpasitenkinimu JAV 
prezidentui vykstant į Bukareš
tą. Tačiau oficialiai apie to
kio nepasitenkinimo apraiškas 
nieko nežinoma.

Vis dėlto Bukarešte vyrauja 
įsitikinimas, kad L. Brežnevas 
turėtų vadovauti sovietų delega 
cijai — ji atvyktų rugpiūčio 4 
d., vos išvykus prez. Nixonui. da 
lyvauti 10-me Rumunijos kom. 
partijos suvažiavime.

Kitais šaltiniais, Maskvos — 
Bukarešto sutarties pratęsimo 
laukiama šiais metais Maskvo
je ar Bukarešte.

9 Astronautas F. Borman su 
šeima atvyko į Krymą. Prieš tai 
jis lankėsi astronautų miestely 
— žvaigždžių mieste ties Mask
va, padėjo vainikus Lenino mau 
zoliejuje ir ties žuvusio kosmo
nauto J. Gagarino kapu, netoli 
Kremliaus.

Korėja, Vietnamas, Laosas ir Ki
nija tebėra, fiziniu atžvilgiu, pa
dalinti kraštąi, manoma, kad A- 
zijoje ir toliau bus ryškus nepas 
tovumas, net ir tuo atveju, jei 
Kom. Kinija pagerintų savo san
tykius su Indija bei kitais kaimy 
nais.
Prez. Nixono patikinimai Azijai

Taigi, kai prez. Nixonas po 
liepos 24 d. pradės kelionę Azijos 
kraštuose, galima tikėtis jam ten 
skelbiant Washingtono pažiūrą: 
jei pasibaigtų JAV įsikišimas Pie
tryčių Azijoje (karas Vietname), 
tai nereikštų, kad jau baigta su 
JAV rūpesčiu, kurį jos skiria Azi
jos kraštams aplamai. Juk kaip 
tik įsikišimas į Vietnamo klausi
mą ir buvo tokio rūpesčio išraiš
ka.

ŠAUKSMAS IS POTMOS STOVYKLOS
Rašytojo J. Danielio laiškas liudija apie sunkias sąlygas sovietų priverčiamo dar
bo stovyklose — Kaliniai priversti skelbti bado streikus

Darbo stovyklos virsta darbo stovyklose, bet... apie 
“pataisos namais”... auklėjimo priemones, apie per

auklėjimą ir pan. Jis teigia: 
LONDONAS. — Neseniai Va “Jūs klystate, manydami, kad 

karus pasiekė rusų rašytojo Ju- , esu kalėjime. Ne, aš esu per-
lij Danielio laiškas, skirtas vie
nam draugui. Danielis drauge 
su Siniavskiu 1965 m. buvo nu
teistas 5 metus dirbti stovyk
loje, abu buvo kaltinami “šmei- 
žę” valstybę, nes buvo į užsienį 
išsiuntę savo raštus. Danielio 
žmona išsiųsta į Sibirą, nes pro 
testavo prieš sovietų įvykdytą 
Čekoslovakijos okupaciją.

Dabar rašytame laiške iš Pot- 
mos priv. darbo stovyklos, Da
nielis atkreipė dėmesį į tai, kad 
sovietai priverčiamojo darbo 
stovyklas vadina “pataisos, auk 
Įėjimo” namais ar įstaigomis, o 
prižiūrėtojus — “kontrolie
riais”.

Apie naujas, keistas sovietų 
sąvokas

Laiške rašytojas dėkoja drau
gui už jo gautą laišką: “Dėko
ju už linkėjimus, duok, Dieve, 
kad tavo linkėjimai išsipildy
tų, nors turiu atvirai pripažin
ti: neturiu daug vilties.”

Danielis teigia, nesuprantąs 
naujų sąvokų teisėje, paskaitose 
ar spaudoje. Jau nebekalbama 
apie bausmes priverčiamojo

Italijos vyriausybes krize
Viena stambiausių pokarinių 

krizių
ROMA. — Liepos 5 d., šešta 

dienį, atsistatydino Mariano 
Rumor centro-kairiųjų vyriau
sybė. Nauja krizė laikoma stam 
biausia pokario laikais. Ji gali 
sukelti naujus neramumus, ir 
jos išdava galėtų būti nauji par 
lamento rinkimai.

Rumoro vadovaujama sutelk 
tinė krikščionių demokratų, so
cialistų ir respublikonų vyriau
sybė iširo, atsistatydinus ketu
riems ministeriams socialistams. 
Prezidentas Saragat vakar ir 
šiandien tarėsi su politiniais va
dais. Jo uždavinys nelengvas.
P. Nenni pasitraukė iš partijos

vado pareigų
Socialistas Pietro Nenni penk

tadienį pasitraukė iš partijos pir 
mininko, gi užvakar ir iš užsie
nio reik. ministerio pareigų. Su
skilusių socialistų dešinysis 
sparnas užvakar įsteigė naują, 
jungtinę socialistų partiją.

Krikščionys demokratai norė
tų toliau išlaikyti koaliciją su 
centru ir socialistais, tačiau 
šiuo metu tai neatrodo galima.

Demonstracijos
Australijoje

Demonstravo 5 didžiuosiuose 
miestuose

SYDNEY, Australija. — Lie
pos 4 d., JAV nepriklausomybės 
paskelbimo dieną, tūkstančiai 
australų demonstravo prieš nau 
jokų šaukimą ir prieš karą Viet 
name. Demonstracijos ar nera
mumai įvyko Sydney, Canber- 
roje, Melboume, Adelaidėje ir 
Brisbane. Policija paskelbė šiuo 
se miestuose suėmusi 99 de
monstrantus, daugiausia stu
dentus.

Demonstrantų, šūkaujančių

JAV konsulatai bei viešbučiai, 
kur vyko Liepos 4-sios minėji
mai.

Keli tūkstančiai demonstran
tų Sydney ir Melboume miestuo

minių, taikiniais pirmoje eilėje 1 se ties JAV konsulatais sudegi- 
buvo JAV ir P. Vietnamo amba- j no Amerikos vėliavas. Įvyko su- 
sados sostinėje Canberroje ir sidūrimų su policija.

auklėjimo įstaigoje. Aš nesu nu
baustas būti baudžiamoje vienu
tėje, bet — esu “baudžiamai at
skirtas nuo kitų.”

Ar galima pateisinti badavimo 
priemones? Taip.

Kalinys Danielis primena apie 
jo su draugais organizuotą bado 
streiką. Tai, esą, žiauru ir šei
mai ir jiems patiems, tačiau jis

J. Daniel, kalinamas Potmos pri
verčiamojo darbo stovykloje.

Rinkimai... jie reikštų 
nesėkmę socialistams

Jei prezidentas pasiryžtų nau 
jiems rinkimams, jie reikštų 
pralaimėjimą socialistams — 
daugiausia laimėtų komunistai, 
krikščionys demokratai ir deši
niojo sparno partijos.

Įvairios žinios
“Aras” ir ‘Columbia” - 

į mėnulį
HOUSTON.'— Trys astronau- 

ta, liepos 16 d. pradėsią skrydį 
į mėnulį, spaudai pareiškė, pa
rinkę vardus prietaisui kuriam 
teks nutūpti mėnulio paviršiuje, 
ir erdvėlaiviui, nuo kurio prie
taisas atsiskirs. Prietaisas pa
vadintas “Eagle” (Aras), gi erd 
vėlaivis — “Columbia”.

“Columbia” vardas parinktas 
todėl, kad jis gali būti laikomas 
JAV simboliu, be to, prancūzų 
rašytojas Julės Verne savo apy 
sakoje apie žygį į mėnulį, išleis
toje prieš 100 metų, savo išgal
votą erdvėlaivį buvo pavadinęs 
“Columbia” vardu.

Rumunų svečiai JAV šventės 
priėmime

BUKAREŠTAS. — JAV am
basados priėmime liepos 4 d 
šventę minint, dalyvavo min. pir kutinės dienas sulėtėjusių veiks-
mininko pavaduotojas ir partijos 
19 narių vykd. komiteto narys
G. Radulescu, keli ministeriai, 
parlamento pirmininko pavaduo 
tojas ir kiti aukšti svečiai. Jų 
buvo 250.

klausia: “Kas mums beliko, šie 
kiant teisingumo ir jau panau
dojus visas įmanomas priemo
nes kai pasirodė, kad tai buvo 
veltui?”

Jis prašo atleisti už nelinks
mą laiško turinį. Gal būt, kitą 
kartą laiškas bus linksmesnis. 
Jis baigia jo pamėgto rašytojo 
Pasternako žodžiais: “Gero 
dvasia nugali blogio ir pikto jė
gą”.

Audra siautė ties 
Erie ežeru

Žuvo iki 20 asmenų
CLEVELAND, Ohio. — Kilę 

vėjai ir audra liepos 4-sios va
karą, minint tautos šventę, pa
lietė skaudžiai šiaurinės Ohio 
valstijos sritis, Erie ežero pa
kraščius. Nuostoliai siekia mi
lijonus dol. Ežere, plaukiodami 
jachtomis bei laiveliais, ir ki
tur žuvo ligi 20-25 gyventojų.

Nužudė Kenijos politikę
Vienas Kenijos 

nepriklausomybės kūrėjų
NAIROBI, Kenija. — Liepos 

5 d. Nairobi mieste keliais šū
viais nužudytas Tom Mboya, Ke 
nijos ūkio planavimo ministe- 
ris. Žudikas — jaunas afrikie
tis. Jis ieškomas policijos.

Nužudytasis miništeris yra 
vienas iš svarbiųjų Kenijos ne
priklausomybės skatintojų. Jis 
apie 1953 m. buvo atsiribojęs 
nuo Mau-Mau sąjūdžio, teroro 
veiksmais veikusio prieš baltuo
sius..

• Izraelio ir arabų kautynės 
vyko išilgai Suezo kanalo. Egip
to žiniomis, vakar numuštas vie 
nas “Mirage” Izraelio lėktuvas- 
naikintuvas.

Mirė arch. W. Gropius
Vienas žymiausių pasaulio 

architektų
BOSTON. — Liepos 5 d. ligo

ninėje mirė dr. Walter Gropius, 
vienas žymiausių architektų pa 
sauiy. Gimęs ir dirbęs Vokietijo 
je, Gropius įsikūręs JAV-se, nuo 
1938 ligi 1952 m. vadovavo Har
vardo universiteto, Cambridge, 
architektūros skyriui.

k

Vietname
Apšaudytos bazės, vietovės
SAIGONAS. — JAV karinės 

vadovybės žiniomis, priešas ap
šaudė 43 sąjungininkų bazes ir 
vietoves P. Vietname. Tačiau 
sausumoje nebuvo žymesnių ka
rinių veiksmų. Kariniai sluoks
niai dar negali teigti, ar tie ba
zių apšaudymai reikštų per pas-

mų pabaigą ir aštresnių veiks
mų pradžią.

Rumunijos televizija perdavė 
50 min. programą, skirtą JAV 
nepriklausomybės šventei. JAV 
ambasad. charge d’affaires Har- 
ry G. Barnes Jr. savo kalboj nu 
rodė, kad busimoji prez. Nixono 
kelionė į Rumuniją liudysianti 
“gerą valią ir draugiškus san
tykius tarp abiejų kraštų”.

• Indijos I. Gandhi paeiškė: 
kraštas neleis kitų kraštų lai
vams turėti bazes Indijoje.

Medalls su b. prezidento D. D. Eisenhowerio atvaizdu, Pavergtųjų 
Tautų Komiteto nukaltas šių metų liepos m., minint 10-ją Pavergtųjų 
Tautų Savaitės skelbimo JAV-se sukaktį.

MEDAUS PA VERGTŲJŲ

TAUTŲ SA VAITEI
Medalis minint 10-sias 

Pavergtųjų Tautų Savaitės 
paskelbimo metines

Chicago. Šį mėnesį sukanka 
lygiai 10 metų, kai JAV-se pra
dėta skelbti Pavergtųjų Tautų Sa 
vaite — Chicagoje veikiąs Pav. 
Tautų Komitetas Medaliui sukur
ti ta proga išleido specialų su 
kakčiai paminėti medalį. JAV 
Kongresas 1959 m. liepos 17 d. 
priėmė įstatymą 86-90, įpareigo
damas JAV Prezidentą trečiąją 
liepos mėn. savaitę kasmet skelb
ti Pavargtųjų Tautų Savaite. Pir
masis, pasirašęs Savaitės skelbi
mą buvo jau miręs prezidentas 
D. D. Eisenhower.

Dabar išleidžiamame medaly, 
pavaizduotas b. prezidentas Ei- 
senhoweris — jį supa 28 žvaigž 
dės, atstovaujančios 28 pavergtas 
tautas. Kitoje medalio pusėje 
matyti Laisvės statulos New Yor
ke žibintas — laisvės simbolis, su 
įrašu Viešasis įstatymas 86-90.

Nukalti sidabro ir bronzos 
medaliai

Medaliai nukalti New Yorke, 
juos suprojektavo žinomas skulp
torius Trugve A. Rovelstad, El
gin, III. Medaliai yra sidabro ir 
bronzos. Sidabro medalių skai
čius ribotas — 10.000, gi bron
zos medalių — neribotas. Sidab
ro medalių kaina — po 10 dol., 
bronzos —po 2.50 do. 2.000 me
dalių bus platinami dėžutėse, po 
vieną sidabro ir vieną bronzos 
medalį — jų kaina 15 dol.

28 :>ovietų ar kinų pavergti 
kraštai

Medalyje pažymėtos 28 žvai
gždės atstovauja šiuos pavergtuo
sius kraštus: Albaniją, Armėniją, 
Azerbaidžianą, Bulgariją, Čekos
lovakiją, Estiją, Idel-Uralą, Gu
diją, Gruziją, Kazakiją, Kroatiją, 
Kubą, Latviją, Lietuvą, Šiaurės 
Korėją, Šiaurės Vietnamą, Išori 
nę Mongoliją, Kiniją, Lenkiją, 
Rumuniją, Serbiją, Slovakiją. Sla 
vėniją, Tibetą, Turkestaną, Uk
rainą, Vengriją ir Rytų Vokieti
ją-

• Biafros delegacija, Londo
no žiniomis, lankosi Maskvoje 
ir prašo toliau teikti ginklus 
Biafros sukilėliams.

KALENDORIUS

Liepos 7 d.: šv. Kirilas, šv. 
Etelburga. Sungailis, Sk’nutė.

Liepos 8 d.: šv. Arnoldas, šv. 
Akvilė, Tauragis, Danga.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėse šiandien de
besuota, galimas lietus su per
kūnija, temp. sieks 70 ir dau
giau 1. F., ryt šilčiau, daugiau 
drėgmės.

Saulė teka 5:23, leidžias 8:27

Medaliai paskirti įteikti žymiems 
asmenims

Pavergtųjų Tautų Draugų Ko
mitetas New Yorke parinko visą 
eilę asmenų, kuriems įteikiami ar 
jau įteikti D. D. Eisenhowerio me 
daliai. Tai 36 asmenys, gyveną 
JAV-se ar kitur: D.D. Eisenho- 
werio našlė, JAV prezidentas R.
M. Nixon, viceprezidentas S. T. 
Agnew, buv. prezidentas L.B. Jo 
Johnson, bv. prez. H.S. Truman. 
Taut. Kinijos prezidentas Tsiang- 
kai šek, P. Vietnamo prezidentas 
Nguyen Van Thieu, P. Korėjos 
prezidentas Chung Hee Park, P. 
Vietnarųo viceprezidentas Nguy
en Cao Ky, K. Adenauerio naš
lė (čia sdklysta, nes ji senokai 
mirusi dar prieš kanclerio mir
tį — Red.), gen. D. MacArthu- 
ro našlė, John G. Diefenbaker, 
gen. W. Westmoreland, gen. O- 
mar N. Bradley, gen. G. Mar- 
shall našlė, Chicagos meras R.J. 
Daley, AFL-CIO unijų preziden
tas G. Meany, buv. šen. Paul H. 
Dauglas, šen. E.M. Dirksen, II 
linois gubern. R. B. Ogilvie, šen. 
Barry Goldwater, Atst. Rūmų na
rys, mažumos vadas G. R. Ford, 
Tautinio Pavergtųjų Tautų ko
miteto pirm. prof. Lev E. Dob- 
rianski, “Pueblo” laivo kapitonas 
L. Bucher, Pav. Tautų Draugų 
Komiteto prezid. James Howard, 
Pav. Tautų Medalio Komitetą 
pirm. Mai Hoffman, Pav. Tau
tų Draugų Komiteto vykd. pir
mininkas Viktors Viksnins, dr. 
Ku Cheng-Kang, Kongreso na 
riai: Roman C. Pucinski, E. J. 
Dervvinski, D. Rostenkowski ir 
Frank Annunzio, Chicagos mies
to spec. parengimų direktorius 
pulk. Jack Reilly, Illinois seime
lio atstovas John Wolf, Ralpa G. 
Newman ir Joe Martin.

Medalio užsakymo ir kt. reika
lais kreipiamasi į: Captive Na
tions Medai Committee, 4146 N. 
Elston Avė., Chicago, III. 60618.

• N. Rockefeller, prez. Nixo- 
no įgaliotas tartis su 23 Pietų 
ir Vid. Amerikos kraštais, vakar 
grįžo iš ketvirtosios, paskutinės 
kelionės.

r^eit gen. Sherif Naser, naujai pa
skirtas Jordano ginkluotų jėgų vir
šininkas. Jis — karaliaus Huseino 
dėdė.
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DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. liepos mėn. 7 d.

Cleevlando Šv. Kazimiero Lituan. mokyklos tautinių šokių grupės “Šoktinis” šokėjai mokyklos užbaigimo 
metu. Nuotr. J. Garlos

REKORDINIAI METAI STANDARD 
FEDERAL BENDROVĖJE

Ponas Justinas Mackewich | dydžiu. Rezervai ir kiti fondai su 
Standard Federal taupymo ir sko-: daro papildomą apsaugą taupyto- 
linimo bendrovės prezidentas, su
kviestiems laikraščių atstovams 
padarė išsamų pranešimą apie 
bendrovės finasinę būklę ir nau
jus pakeitimus, kurie liečia taų- 
py tojus.

Per paskutinius 6 mėnesius ši 
bendrovė rekordinei paaugo ir 
pasiekė $143.000.000 išteklių. Jis 
pabrėžė, kad Standar Federal tu
ri virš 80.000 klientų ir yra pati 
didžiausia ir stipriausia Lietuvių 
bendrovė JAV. i

Toliau prez. Mackiewich pa
sisakė, kad dėl konservatyvios ir 
atsargios finan. politikos, Sta
ndard Bendrovė yra pajėgi pasiū
lyti taupytojams daug patraukles1 
nius naujus taupymo planus, mo 
kant didesnį dividendą. Nuo da
bar taupytojas galės jau su 1.000. 
dol. įsigyti 6 mėnesių taupymo 
lakstą, už kurį bus mokama 5l/4 
proc. metinių dividendų. Stan
dard Federal taip pat įveda nau
jąGold Eagle Passbook planą, 
pagal kurį taupytojams padėju- 
sieras nemažiau 50 dol. devynias 
dešimčiai dienų, bus mokama 5 
proc. metinių dividendų.
Toks taupytojas sutaupęs 1.000 
dol. galės perkelti savo sutaupąs 
į taupymo lakštus ir tada jau 
gaus S’/i proc. metinių dividen
dų. Tuo būdu pas mus taupyd- 
ma taupytojai gaus aukštesnį ne
gu vidutinišką dividendą ir daug 
greičiau sutaupys užsibrėžtų pini
gų sumą.

Čia ponas Mackiewich pabrė
žė, kad toks taupymo planas yra 
pats geriausias ir pelningiausias 
sudaryti vaikams mokslo fondą, 
sutaupyti įmokėjimą perkant na
mus ar panaudoti kitokiems atei
ties, planams.

Standard Federal bendrovėje vi 
soms taupymo sąskaitoms divide
ndas yra skaičiuojnms kiekvieną 
dieną ir išmokamas kas trys mė
nesiai. Mūsų bendrovė moka pa
čius aukščiausius įstatymais lei
džiamus dividendus. Nuo 1968 
m. birželio 30 d. iki šių metų bir 
želio 30 d. mes taupytojams iš
mokėjome virš 5.100.000 dol. Tai 
pati didžiausia suma išmokėta 
<32 mėnesių laikotarpyje bendro
vės istorijoje.

Pereitais metais mūsų taupyto
jai padidino indėlius savo sąskai
tose virš 30.000.000 dol. Tuo bū
du bendra suma taupymo sąskai
tose 1969 m. birželio 30 d. vir
šijo 115.300.000 dol.

Ponas Mackiewieh dar pabrėžė, 
kad toks didelis taupymo sąskai
tų padidėjimas įgalino Standard 
Federal bendrovę padaryti rekor
dinį skaičių paskolų, daugiausiai 
pavieniams skolintojams, jiems 
perkant namus. Per paskutinius 
12 mėnesių“tnes paskolinome virš 
25.200.000 dol., taigi bendra iš
duotų paskolų suma 1969 m. bir
želio! 30 d. viršija 123.000.000 dol.

Kaip minėjau anksčiau, Stand
ard Federal išmokėjo savo taupy
tojams rekordihię sumą dividen
dais ir tuo pačiu metu padidino 
savo rezervą ir perteklių, kuris 
1969 tn. birželio 30 d. viršijo su
mą 12.000.000 dol. Čia noriu pa
brėžti, kad mūsų rezervai yra 
bent du kart didesni, kaip yra įs
tatymų reikalaujama. Tai yra iš
skirtinai aukšta suma palyginus 
su Standard Federal, Bendrovės

jų indėliams.
Šiais metais Standard Federal

taupymo ir skolinimo bendrovė 
švenčia 60 metų įkūrimo sukak
tį. Ją įkūrė Justino tėvas Justinas 
Mackiewich, kuris dabar yra di
rektorių tarybos pirmininkas, p 
sūnui tenka prezidento ir eksze- 
kutyvinio vadovo pareigos.

K.

AUGA SOVIETŲ LAIVYNAS
NATO karinis IšitaJbas Briuse

lyje baigė savo tyrinėjimus apiė 
Sov. iS'ąj. laivyno dydį karo me
tu. Pagal štabo įvertinimus S.

STANDARD 
FEDERAL

Standard Federal pays 51/4% interest per annum on 
savings certificates of $1,000.00 or more. Issued for 
6 months.
A 90 day gold eagle passbook account which pays 
5% per annum ($50.00 minimum) is also available. 
Regular passbook savings earn 4%% per annum. 
Interest is paid guarteriy on ail accounts.

Interest Cotnpounded Daily, 

Paid Quarterly

Savings and Loan Association of Chicago
Assets over $143,000,000.00 ■ Reserves and Surplus over $11,500,000.00 (more than twlce the legal reąuirements)
Federal Charter ■ Federal Supervision
4192 Archer Avenue at Sacramento ■ Chicago, Illinois 60632 ■ VI7-1140

HOURS: Mon., Thurs. 9 A.M. - 8 P.M. Tuos., Fri. 9 A.M. - 4 P.M. Sat. 9 A.M. - 12 Noon VVed.^No Business Transacted

Sąjungos prekybos laivyno to
nažas per 20 metų padidėjęs 
septyneriopai ir siekia dabar 12 
milijonų tonų. išis prekybos lai
vynas įjungtas į (Sov. Sąj. 'kari
nės vadovybės planavimus ir pa 
vestas Karo laivyno vadovybės 
žinion. Kieikvienas Sov. Sąj. pre 
kybos laivas paruoštas kariš
kiems reikalams.

SU-RAŠYlS GYVENTOJUS

Jau paskelbtas Sovietų Sąjun 
gos gyventojų surašinėjimas, 
“Padmoju Jaunatne” (Sovietų 
jaunimas) nurodo, kad 1970 
metais sausio mėn. ISov. Sąj. bus 
surašinėjama '“tauta”. Tai būsią 
penktas žmonių surašinėjimas 
Sov. Sąj. I įvyko 1920; II — 
1926; UI — 1939; IV — 1959.

PRANEŠIMAS DEL 
ŠV. ANTANO GIMNAZIJOS

Dalyvaudamas Kunigų Vie
nybės Seime Chicagoje, Šv. An 
tano gimnazijos klausimu tu
rėjau pasikalbėjimų bei posė
džių su dvasininkais , Lietuvių i 
bendruomenės vadais, visuome
nės veikėjais, organizacijų at
stovais ir paskirais tėvais. Visi 
išreiškė gilų skausmą, kad ši 
vienintelė lietuvių gimnazija 
dėl mokinių trūkumo iš finansi
nių sunkumų buvo priversta už
sidaryti ir prašė, Ikad ji vėl veik
tų.

Lietuviai pranciškonai palan
kiai žiūri į šv. Antano gimna
zijos atidarymą, jeigu visuome
nė tokios mokyklos tikrai no
rėtų ir atsirastų bent 100 lie
tuvių mokinių, už kurių išlaiky
mą tėvai pakankamai atlygin
tų.

Šv. Antano gimnazija galėtų 
būti atidaryta tik po vienerių 
metų, kai išryjškėtų pastovus 
visuomenės ryžtas į ją siųsti 
vaikus ir suprasti jos išlaikymo 
mastą. Pranciškonai yra priėję 
prie išvados, kad iš jų pusės 
per 13-ka metų išlaikyti šią gim 
naziją jau visos galimybės yra 
išsemtos.

Mes esame giliai dėkingi ią 
kylantį visuomenėje judėjimą 
atgaivinti šv. Antano gimnazi
ją ir pasiryžę nuoširdžiai ko
operuoti.

Kun. Leonardas Andriekus,
OFM, provinciolas

_  Elias Howe, amerikietis
siuvamosios mašinos išradėjas, 
gimė 1819 m. liepos 7 d. Mirė 
1869 m. Brooklyne.

dr" ANNA BALIŪNAS
\KIŲ AUSŲ NOSIES m 

GERKLES UOOS 
PRITAIKO AKINIU*Ww<1 ’Utrd '••treei
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Oftso telefonai PR M-322R 
teb < U Vlbr< hmV

fiezlrt l’elet
0R K G. BALUKAS

tl*l«F.RMA IH «(»TEBl I.IGOš 
iwni miu»

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

Priima ligonius pagal susitarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-801’

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

TeL 695-6533 — Elgin 
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin. Ulbioia

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 03rd Street 
Kampas 63-čios Ir Callfornia 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vok. 
šeštadieniais 2—4 vai.

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

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71at Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penktad. 1-5, treč. ir šešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest olst Street 
Valandos: antradieniais, penatadle

nais 2—S v., šeštadieniais 10—1 p. p. 
I.lgorilal ortlmam nagai susitarimą

l'Hi I.ITIK A'« l*A ' »OHI.I>»ll»l' UAll £
4545 VVKSI fi3rd ST.. CHICAGO, ILL. 60029 Tel. 1.0dlow 5-9500 S

= Second i'las.s Postage paid ai Chicago, Illinois. Published daily s 
S except Sundays, days after Christmas and Easter hv the Lithuanian S 
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g Subscription: $17.00 per yr. in Cook County, Illinois, $15.00 per T
— vea; ouiside t ook County. $18.00 foreign countries č■« ’ajfc
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_ Kanadoj ir kitur užsieny
ss • Redakcija st. lipšnius tai 
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5 dotų straipsnių uesdugo, įuos 
— grąžina tik iš anksto -usna 
S rus. Redakcija už skelbimų 
“ turinį neatsako Skelbimų 

kainos prisiunčiamos gavus 
oraSymus
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

optometristas
DR. EDMUND E. CIARA

2709 W. 51st Street
TeL — GR 6-2400

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

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

GYDYTOJA IR CHIRURGE
8PECIALYB® — NERVU IR 

EMOCINffiS LIGOS

Crawford Medical Building 
6449 So. Pulaski Road 

Valandoe pagal suaitarlma

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

Akušerija ir moterų Ilgos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Oriso tel. PR 8-2220 
Namų — rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS
JOKIA

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvirt. lr penkt. 
nuo 12 Iki S vai. Ir nuo 6 Iki 8 v.v. 
Šeštad, nuo 1 tkl 4 vai.

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

GYDYTOJAS [R CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. v., i 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susita 
rua

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 
tkl 8 vai. Trečiad. tr šeštad. uždaryta 

Ofiso ir buto tel. OLymplc 2-188.

0R. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS m CHIRURGAS

1407 So. 49th Conrt, Cicero
Vai. kasdien 10-12 tr 4-7 Trečiad 
ir šeštad tik susitarus

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Lietuvis gydytojas)

3925 VVest 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo J 2 - 4 vai. p. p., 6-8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta.
Tel. ofiso lr buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketvirt. tr penkt. 
nuo 11 vaL iki 1 vai. p. p. lr nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p.. šeštad
11 vai. ryto iki I vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal enal tarimą 

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 6Srd Street

Valandos: pirmad., ketv., 6—8 vaL, 
antra lr penkt. 1—4 vai. 

PrllmlnSJa tik susitarus.

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

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

Melams fa metų .♦ men
5.00
l.5r
5.50

1 men 
2.00 
* 7f
2125

$17.00
$15.00
$18.00

9.00
«.00
9.50

Redakcija dirba kasdien
8:30 - 4:JU šeštadieniais

t 8:30 i2(H»

Adinnusliavija duba ka- .* 
dien 8:30 — 5:00, SeStadit £ 
niais — 8:30 —- 12:00. £

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
8424 W. «3rd St., GR 6*7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ii 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC VIPAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 925-7697

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
VaL, pirmad., antrad., ketvirtad. h 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. Ir 
Šeštad. 8 v. r. iki S v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidene )
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appt.)

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 71 st Street 

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

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. 448-5545 

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, DI

Kabineto tel. 687-2020 
Namq tel. 839-1071 

Vizitai pagal auaita.ime

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

Ofiso tel. REllanee 5-4410 
Rez. GRovehill 6-0617 

Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 va) 
Iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 Iki 8 v. vak.: 
antr, lr penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p.p
lr vakarais pagal susitarimą.

DR. P, STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija
Ofisas 2750 W. 7 lst Strvc 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—II 
v. r., 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. lr trečiad. uždaryta 
_______ Rezid. tel. WA 5-3099_______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA KR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas lr rez. 2652 W. 59th SL 
TeL PRospeet 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. b 
penjkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v. Šeštad. 2—4 vaL popiet ir kitu 
laiku pagal Musltarlmą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namu 61 8-8198

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus
VaL 2—4 p. p. ir 6—-8 vai. vak. 

Trečiad. Ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albany Avenne 
VaL: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. ir 7 Iki 8 v. v. 

Treč. lr šeštad. pagal susitarimą1 f 1 ’ 1 - 11 11
Ofiso tel. 707-2141 Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road 
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1-4



Sovietų pavergtos tautos

STIPRYBĖ VIENYBĖJE
RYKLIOJI INFLIACIJA KOMUNISTINIO GYVENIMO VEIDAS

Pavėluotos priemonės infliacijai sustabdyti kelia pavojų PAULIUS ŽIČKUS

JAV prezidento kas metai 
skelbiama Pavergtųjų tautų 
savaitė šiais metais įvyksta 
liepos 13 - 19 dienomis. Jos me 
tu mes ypatingai prisimename 
savo didžiąją nelaimę, paverg
tas Europos tautas ir bandome 
Ieškoti kelių savo krašto lais
vei atgauti. Taigi pravartu ar
čiau susipažinti su didžiausiu 
tautų pavergėju — Sovietų 
Sąjunga ir atidžiau pasvarsty
ti jos galimą likimą.

Neseniai išleistas Britaniš
kos enciklopedijos naujas met
raštis (Britanica Book of the 
Year 1969), skelbdamas žy
miausius pereitų metų įvykius 
ir duomenis apie visų pasaulio 
kraštų gyventojus, paskelbė, 
kad 1968 m. gale Sovietų Są
jungoje buvo 235,543,000 gy
ventojų. Taigi žmonių skaičiu
mi Sovietų S-ga yra trečioji 
valstybė pasaulyje (I vieta ten 
ka kom. Kinijai — 850 mil., H
— Indijai — 524 mil., IV — 
JAV-bėms — 202 mil.).

Tie patys ir kiti statistikos 
šaltiniai suteikia patikimų ži
nių, kad rusų tautybės žmonės 
Sovietų Sąjungoje sudaro 55% 
visų gyventojų. Likusieji 45 
proc. tenka ne rusų tautybių 
žmonėms. O tautybių skaičius 
erausus — jų priskaitoma ligi 
149.

Net patys rusai neslepia fak 
to, kad pastaruoju metu ne
visiškų Sovietų S-gos tautų 
gyventojų prieauglis yra di
desnis kaip rusų ir kad grei
tu laiku nevisiškos tautos 
(kartu sudėjus) viršys gau
siausios tautybės — rusų skai
čių sovietinėje imperijoje.

Šiuo metu Sovietų S-je gy
vena šios gausios skaičiumi 
tautas: ukrainiečiai — 38 mil., 
gudai — 8 mil., uzbekai — 6 
mil., totoriai — 5 mil., kazakai
— 4 mil., azerbeidžanai — 3 
mil., armėnai — 3 mil., gruzi
nai — 3 mil., lietuviai — 2,5 
mil., žydai — 2,3 mil. ir dau
gelis kitų.

Šia proga prisimintinos bu
vusios, dabar jau žuvusios, pa
saulinės imperijos: Napoleono, 
Austrijos - Vengrijos Hitleri
nės Vokietijos. Jų visų amžius 
nebuvo ilgas ir ios žuvo (pas
tarosios dvi mūsų atminime) 
daugiausia todėl, kad perdaug 
svetimų žemių buvo užgrobu
sios

Taigi ir komunistinių visų 
imperijos valdomos minėtos 
149 tautos nėra ios stiprybė, 
o silpnybė ir, gal būt, netoli
moje ateityje bus viena iš svar 
blausių imperijos sunykimo ir 
skaldymo priežasčių.

*
Kas stebi Sovietų S-gos da

bartini žemėlapį, tik metęs į jiį 
žvilgsnį gali tuojau pastebėti, 
kiek daug svetimų žemių yra 
apžioję rusai. Vakaruose — 
rusai yra užgrobę ir užvaldę 
komių, karelų, suomiu, estų, 
latvių, lietuvių, gudų, ukrainie 
čių moldavų žemes ir tautas; 
pietuose laiko prie Rusijos pri
jungę kalvotą, gausiai ne ru
siškomis tautomis apgyventą 
Kaukazą, kuriame pirmauja 
gruzinų, armėnų, azerbeidžanų 
tautos. Toliau, pietvakarių da 
lyje yra milžiniško didumo (2, 
715,000 kv. km. ploto) Kaza
chijos respublika, Turkmėnija, 
Tadžikija, Kiraiziia: dar toliau 
rytuose ir tolimuosiuose rytuo 
se tęsiasi plačios mongolu ir 
kinų, geltonosios rasės tautu 
retokai apgyvendmtos Azijos 
žemės, niekada rusiškas nebu
vo Sibiras.

Daug nerimo rusams kelia

Spaudoj ir oyvenime

MELSKIS IR DIRBK PRIEŠ 
KOMUNIZMĄ

Tokia antrašte Chicago “SW 
News Herald” išspausdino vertą 
dėmesio L. H. Sowa, 5030 So. Wes- 
tem Avė., laišką. Jame autorius 
fašo:

gyventojų prieauglio klausi
mas, kurio procentas nerusiš- 
kose tautose yra žymiai dides
nis kaip Sovietinėje Rusijoje. 
Mes turime po ranka 1965 m. 
duomenis. Kadangi jie ir kitais 
metais iš esmės nesikeitė, mė
ginsime pagal jį išrikiuoti so
vietines respublikas: 1) Turk
mėnija — 30,2 proc., 2) Azer- 
beidžanas — 30,1, 3) Tadžiki
ja — 30,0, 4) Uzbekija — 28,9, 
5) Kirgizija — 24,6, 6)Kaza- 
kija — 20,4, 7) Armėnija — 
23,3, 8) Moldavija — 14,2, 9) 
Gruzija — 14,1, 10) Lietuva
— 11,1, 11) Gudija — 11,1,
2 Rusija — 8,2, 13) Ukraina
— 7,7, 14 Estija — 4,2, 15) 
Latvija — 3,8 proc.

Kaip matome, rusų gyvento
jų prieauglis yra 12-oje vie
toje ir siekia tik 8,2 procen
tus, kai bendras visos Sovietų 
Sąjungos vidurkis yra 11,1 
proc. Okup. Lietuvos gyven
tojų prieauglis prašoka rusus 
(bet jis gali “prašokti” nebū
tinai natūraliu būdu — rusų 
imigracija), ir tenka liūdėti, 
kad mūsų kaimynai latviai su 
estais stovi paskutinėse vieto
se.

*
Daugelio tautų prievartos 

junginys, kokia yra dabar So
vietų imperija, nėra jos stipry
bė, o aiški silpnybė. Jau po I 
pasaulinio karo buvo keliamas 
klausimas sudaryti galimybę 
rusų pavergtoms tautoms atsi
skirti nuo “motinos Rusijos” 
ir sudaryti savo valstybes. De
ja, Wilsono ir kitų politikų 
skelbtomis tautų laisvės teisė
mis pasinaudojo tik kai kurios 
rusų valdomos tautos, jų tar
pe Suomija, Estija, Latvija, 
Lietuva, Lenkija. Mūsų kai
mynų gudų, ukrainiečių, Kau
kazo ir kitų kraštų laisvės kryp 
timi vykdytos pastangos buvo 
užgniaužtos stipresnio rusų 
gniklo jėga, bet ne teise.

Rusijos imperijos suskaldy
mo klausimas iškyla ir šiuo 
metu, kai jau beveik visos pa
saulio kolonijos ar mandatinės 
žemės gavo nepriklausomybę. 
Atsisakius kolonialinės siste
mos Afrikoje ir Azijoje, išky
la klausimas, kodėl turi alikti 
rusų kolonijomis aukštos kul
tūros tautos, turinčios net ke
liu šimtų metų valstybines tra-j 
diciias.

Mums skaudu prisiminti, 
kad “Vieningos ir nedalomo
sios Rusijos” politikos laikosi 
ne tik cariniai rusu emierran- 
tai, bet ir iu aiškiai paveikti 
JAV politikai. Pavergtųjų Eu
ropos tautu. Lietuvos laisvės 
komiteto, VLIKo ir kitų veiks
nių artimiausias uždavinys bū- I 
tų įrodyti JAV politikams, ko
kia žala daroma išskiriant iš 
pavergtųjų tautų bendruome
nės gudus, ukrainiečius ir kitas 
laisvės bei nepriklausomybės 
norinčias rusų pavergtas tau
tas. Jeigu mes norime lais
vės sau, pripažinkime ją ir ki
toms rusų pavergtoms tau
toms, drauge su jomis kovoki
me už visų pavergtųjų tautų 
laisvę.

Sovietinių rusų pavergtų tau 
tų stiprybė yra jų vienybė. Ei
kime ranka rankon su kitais 
nelaimingaisiais; silpnieji pa
dėkime silpniesiems, paverg
tieji pavergtiesiems. Kai pa- 
vergtsios tautos susijungs, jų 
galybė padidės. Sovietinę im
periją tada ištiks Napoleono, 
Austro - Vengrijos, Hitlerinės 
Vokietijos imperijos likimas.

b. kv.

Komunizmo ekspansija nesiribo
ja vien Sovietų Rusijos pastango
mis. Daugiausia pagalbos jų revoliu 
cijoms atėjo ir ateina iš New Yor
ko miesto. Mūsų valdžia apie tai

Infliacijos įsisiūbavimas iki 
šiol dar nesulaikytas. Vyriausy
bei praėjusiais metais įvedus pa
pildomus mokesčius ir Federali- 
nių bankų vadovybei pakartoti
nai pakėlus diskonto palūkanas, 
kainų vidutinis rodiklis š. m. 
kovo mėnesį pasiekė 9,6%. Dar
bo departamento skelbiamieji 
kainų rodikliai balandžio mėn. 

"Siekė 7.6%, o gegužės mėn. 
— 3,8%.

Iš nurodyto kainų rodiklių 
mažėjimo negalima daryti išva
dos, kad infliacija jau apvaldy
ta. Ir praėjusiais metais buvo 
kai kurių mėnesinių kainų ro
diklių panaši raida, tačiau ne
užtinkame atitikmens tokio di
delio kainų rodiklių svyravimo, 
kaip šiais metais.

Infliacija gresia JAV ūk;ui. 
Kai kurios priemonės infliacijai 
stabdyti buvo pavėlintos. Dėtos 
viltys į diskonto palūkanų sraig
to panaudojimą infliacijai stab
dyti nepasiteisino. Mokesčių 
pakėlimas turėjo poveikio į įpir 
kimo galią, bet kainų kilimo 
nesustabdė.
Ūkio politikos prieštaravimai

Demokratai linko remtis ang
lų ekonomisto John Maynard 
Keyns teoretiškais samprotavi
mais kapitalo įdėjimu rikiuoti 
ūkinę raidą. Respublikonai re
miasi laisvu ūknnikavimu, - va
dinama “Chicago mokykla”, 
kurios vadovu yra prof. Milton 
Friedmanas, dabartinis prezi
dento R. Nixono patarėjas ūkio 
klausimais.

Chicago mokykla” yra tik se
kėja vokiečių “Freiburger Schu- 
le”, kurios vardas susietas su 
prof. Walter Euckeno vardu. 
Ši pakraipa turėjo didelės įta
kos į šio pokario Vokietijos ū- 
kio politiką. Vokiečių minėtoji

žino.
Dabartinė komunistų strategija 

yra: kelti rasinę ir socialinę neapy
kantą, nustatyti tikinčiuosius prieš 
tikėjimą ir dvasininkus; kontroliuoti 
žinių ir opinijos formavimo cent
rus; demoralizuoti jaunimą narkoti
kais, paleistuvyste bei maištavimu; 
sugriauti pasitikėjimą, idealus ir 
patriotizmą. Visa tai daugumoje 
jau yra įvykdyta.

Norint paklupdyti besiplėtojantį 
komunizmą ant kelių, mes turime 
atstatyti gilų tikėjimą ir įvykdyti 
organizuotai ar pavieniui 10 punk
tų:

1. Panaikink prenumeratas ir ne
pirk laikraščių bei žurnalų, kurie 
deda priešamerikinius straipsnius. 
Kaipo katalikas, aš patariu užsisa
kyti prieškomunistinį savaitraštį 
“The Wanderer”, 128 E. 10 Str., 
St. Paul, Minn., 55101. Prenume
rata 7 dol. metams.

2. Pirk knygas ir leidinius, ku
rie gina Ameriką nuo komunizmo, 
atskleidžia jų kėslus ir nurodo bū
dus pasipriešinti. Prašyk informaci
jos ir katalogų iš American Opi- 
nion, Belmont, Mass., (02178, taip

Rytinėj Afrikoj ir Sabos 
žemėj
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Pradeda lynoti. Šilti lietaus lašai tyška pro langą 
ir spinksi saulėje. Nesinori iš čia išvažiuoti, atrodo, čia 
visai kitas vertybių supratimas, atrodo, kad čia kiekvie
nas gali būti patenkintas ir laimingas, nieko neturėda
mas, tik gyvenimą.

Vėl užtinkam liūtų būrį- Suskaičiuojam, kad iš vi
so matėm 53 liūtus.

Kelionė atgal

Nuo Serengeti, kad ir kitais keliais, grįžtam į Nairo
bį. Viso būsim padarę apie 1000 mylių. Dabar jau grei
tai lekiam, nes nieko nebefotografuojam. Bet netrukus 
kelią užkerta didžiulės bandos wildebeests, zebrų ir an
tilopių. Jie keliauja į kitas vietas, kur yra vandens, nes 
čia sausra. Tūkstančiai jų traukia ta pačia kryptimi, kaip 
ir mes. Nebegalime greičiau važiuoti, nes žvėrys beveik 
lenda po mašinos ratais. Apie 50 žirafų kaimenė lėtais 
judesiais iriasi į priekį ir dailiais snukučiais brauko krū
mų viršūnes. Paliai upokšnį trina nugaras į kamienus 
didžiuliai buivolai ir, atrodo, tokie surambėję ir nenu
galimi. Laukinės kiaulės, iškėlusios uodegas kaip ante
nas, smulkiais žingsniukais tripena pro šalį ir pasisle
pia tarp žolių. Dramblių kaimenė drasko medžių ka

GEDIMINAS GALVA

mokyla atstovauja pažiūrai, kad 
ūkis savaime tvarkosi. Pasiū
los ir paklausos apsprendžia jo 
raidą. Valstybės įsikišimas tu
rįs būti kuo mažiausias.

Ši teorija, deja, vis sunkiau 
gali būti įgyvendinta, kai su
telktas stambusis kapitalas sie
kia didžiausio pelno, o organi
zuoti darbininkai reikalauja kuo 
didžiausio atlyginimo. Abiejų jė
gų kovos priemonės dalimi at
gyventos ir primena buvusias 
praėjusiame amžiuje.

Valstybė iki šio meto nesu
mojo pasirinkti tinkamų prie
monių kovoti prieš infliaciją. 
Federalinių bankų vadovybė, 
viena ranka keldama palūka
nas, stabdė infliaciją, o kita di
dindama pinigų apyvartą, neva 
valstybės biudžetui subalansuo
ti, infliaciją spartino.

Infliacijos aukos

Apie infliaciją daug rašyba 
ir kalbėta. Praėjusį mėnesį Da
nijos sostinėje Kopenhagoje į- 
vykusiame bankininkų pasitari
me verkšleno ir grūmojo Fede
ralinių bankų tarybos pirminin
kas William M. Martinas; “Kai 
leidžiame vėjui žaisti pasiūlų ir 
paklausų pradui, mes negalime 
laukti stebuklų, sukinėdami pi
niginio mechanizmo straigtus. 
Jokios dirbtinos priemonės mus 
negali apsaugoti nuo nuodė
mės”.

Kai jis šnekėjo apie ūkinį a- 
toslūgį ir • prezidentinis patarė
jas Friedmanas jam pritarė.

Kas yra iftfliacijos auka? 
Varguomenė, vyresnioji karta 
— pensininkai ir veteranai, gau 
nantieji pastovias pajamas, ne- i 
organizuoti darbininkai, negalin

pat iš The Cardinal Mindszenty 
Foimdatlon, 6256 S. W«»tern Avė., 
Chicago, III., 60636.

3. Nepirk penkių iš komunisti
nių kraštų, nelankydamas tokių 
krautuvių.

4. Boikotuok krautuves ir vietas, 
kurios laiko parnografinę medžiagą.

5. Rašyk laiškus redaktoriams ir 
kolumnistams, išreikšdamas savo 
nuomonę.

6. Būk nuolatiniame kontakte su 
savo konfesijos dvasininkais.

7. Domėkis valdžios atstovų lai
kysena. Dirbk sąžiningų pareigū
nų išrinkimui, nepasiduodamas rin 
kiminei propagandai.

8. Dalyvauk ir veik bent vienoje 
prieškomunistinėje organizacijoje.

9. Rašyk valdžios pareigūnams ir 
išreiŠk savo pažiūras dėl reikalo 
stiprinti Amerikos gynybą ir veng
ti silpninančių sutarčių.

10. Prašyk Visagalį Dievą, kad 
pranyktų komunizmas ir jo agen
tai.

Atrodo, kad visi ar bent daugu
ma šių punktų yra kiekvienam į- 
vykdomi. Taigi nustokime dejavę 
ir bent porą įvykdysime šiandien.

(pfl)

tieji priversti darbdavius atly
ginimą pakelti. Jie turi pakelti 
per 8 metus padvigubėjusias li
goninės išlaidas, žymiai bran
giau mokėti už gydymą, apran
gą, įvairius patarnavimus, pvz. 
plaukų kirpimą ir maistą.

Iš infliacijos pelnosi ne tik 
stambusis kapitalas, bet ir tie, 
kurie gali perkelti jos naštą 
vartotojams.

Nesėkminga kova

Viena svarbiausia infliacijos 
priežasčių yra karas Vietna
me. JAV stipriau įsijungus į 
karą, prasidėjo infliacijos spau
dimas. Prieš ketvertą metų Fe
deralinių bankų vadovybė pra
dėjo žaidimą palūkanų kėlimu. 
1966 m. aukštos palūkanos su
kėlė nerimą pinigų rinkoje. 
Sraigtas buvo atleistas.

1967 m. viduryje prezidentas
L. B. Johnsonas ėmė reikalauti 
mokesčių pakėlimo. Jis tesulau
kė kongreso pritarimo praėjusių 
metų birželio mėn. Mokesčius pa 
kėlus, Federalinis bankas pa
darė klaidą sumažinęs diskon
to palūkanas, teikęs paskolas 
ligi 25 mil. dolerių. Praėjusiais 
metais infliacija vėl sustiprėjo, 
nors kai kuriais mėnesiais kai
nų kilimas siekė 3%.

Prezidento R. Nixono optimiz 
mas buvo per skubus. Tiesa, 
nedarbas ėmė didėti, biednuo- 
menės įpirkimo galia mažėti, ta
čiau šie veiksniai neturėjo le
miančios įtakos įprastinei ūkio 

-raidai.
i Louis Harris viešosios nuo
monės tyrimų duomenimis, 46% 
apklaustųjų daro priekaištus 
prezidento ūkio politikai. 79% 
apklaustųjų reikalauja apkra- 
pyti biudžetą, o 50% užgyrė 
kainų ir atlyginimų priežiūrą, 
kurios vengia ne tik prezidento 
ūkinis patarėjas Friedmanas.

Jei vyriausybė tenkinsis pu
siau priemonėmis rykliajai in
fliacijai pažaboti krašte ir už
sienio rinkose, gali įvykti nauji 
žymesni lūžiai.

Senato mažumos vadas šen. Dirksen sveikinasi su prez. Nixono žmona, 
kai jai (buvo įteiktas pirmasis egzempliorių knygos “The Inaugural 
Story”.

mienų žieves ir jos kabo atsilopojusios lyg skarmalai. 
Visi žvėrys traukia į šiaurę, pakeliui naikindami krūmus, 
medžius ir žoles.

Nesutinkam nė vieno žmogaus. Čia ir masajai ne
atkeliauja. Atrodo, tik mes vieni belikom žmogiškam 
pasauly.

— Žmogus! — staiga nudžiungu, bet tai tik nu
džiūvusio medžio stuobris. Visi juokiasi, kad man mi
ražai rodosi.

Pagaliau privažiuojam Serengeti parko ribą. Čia sto
vi būdelė ir joje vienišas sargybinis:

— Neda salama, — pamoja jis praleisdamas.
Tai reiškia “laimingos kelionės”.
— Habari? — klausiu Harrison prisiminusi išmok

tus kelis žodžius. Jis juokiasi baltais dantimis ir į mano 
“Kaip sekasi?” atsako “o. k.”

Gamta keičiasi. Pervažiuojam išdžiūvusios upės 
lieptą. Šalia jo stovi būrelis masajų. Jie visai nuogi, tik 
pasipuošę karoliais. Galvos išteptos raudonomis žemėmis 
ir iš plaukų suraityti visokie ornamentai. Rankose lai
ko ietis.

— Jumbo! — šaukiu pasveikinimą.
— Jumbo! — atsako choru.
Norėčiau juos nufotografuoti, bet kažkaip nepato

gu.
Netrukus pavejam du karingai atrodančius jaunuo

lius. ,
— Sustokim, — prašau Harrison.

Pradedam derybas dėl fotografavimo. Jie krato gal
vas. Harrison, atrodo, graso, bado į juos pirštais, bet jie 
tik purtosi. Parodau jiems pinigų. Jau nebekrato galvų. 
Pasirodo, jie to ir norėjo. Sumokėjau kiekvienam po 3 ši

Laikraščio “Washington Post” 
korespondentas Antole Shub, re
zidavęs Maskvoje, bet neseniai 
išvarytas iš Rusijos duodant tik 
48 valandas laiko išvykti, grįžęs 
į Ameriką parašė 10 straipsnių 
“Washington Post” ir kitiems 
laikraščiams. Dėl tų tų jo straip
snių sovietų ambasados Washing- 
tone spaudos atache Aleksan
der Yevtufyev ėjo į Valstybės De 
partamentą protestuoti. Departa
mento atstovas Adolf Dubs Yev- 
tufjevui paaiškinus, kad Shub y- 
ra laisvas žurnalistas ir kad Ame
rikoje nėra spaudos cenzūros, to
dėl vyriausybė negalinti kištis į 
privačių asmenų gyvenimą ir 
darbus. Pasiūlė kreiptis tiesiai į 
Washington Post ar net į patį 
žurnalistą.

Trūksta maisto produktų
Straipsnyje “Nėra mėsos, drau

gai”, žurnalistas Anatole Shub 
duoda komunistinės Rusijos kas 
dieninį gyvenimą, kurį mes lietu 
viai spėjome pažinti per viene
rius jų okupacijos metus. Prieš 
sovietų gegužės pirmosios šven
tės parado dieną Maskvos krau
tuvės ruošusios keturių dienų 
šventei. Seimininkės su savo vy
rais rikiavusios eilėse prie “Super- 
merketo” Kalinino prospekte. 
Superkmarketo viduje išvargu
siu balsu per garsiakalbį prane 
šinėįųsi pardavėja: Draugai, ne
beturime daugiau vištienos, ne
beturime vištienos, kartoju, ne
beturime vištienos. Žmonės sto
vėję ten, nes nebeturėję kur eiti, 
o kiti galvoję, kad tai tik eilių su
mažinimui pranešimas, todėl ne- 
siskirstę. Tą pačią dieną užsienie 
čiams skirtoje krautuvėje “Valu- 
ta Gastronom”, kur užsieniečiai 
perka tik už dolerius ar kitą sti
prią valiutą, pasirodę, kad ir šio
je krautuvėje visai nesą kiauši
nių, mėsos ir kitų panašių mais
to produktų. Užsienietė moteris 
klausiusi pardavėją, ką jie turį 
daryti? Pardavėjas atsakęs, kad 
yra pakankamai vodkos. Tą pa
čią dieną jie pasukę Kutuzavo 
prospektu, kur gyvenąs kasdieni
nio vartojimo Rusijos specialistas 
Alexei Kosyginas. Sustoję prie 
daržovių ir vaisių krautuvės. Jo-

je buvę keletas mažų obuolių ir 
truputis šviežių morkų. Visa kita 
buvę konservuotas maistas iš 
Bulgarijos ir kitų satelitinių kraš
tų. Bet satelitai rusams parduo- 
dą tik žemos kokybės produktus, 
kitus parduoda vakarams. Kartą 
Bulgarijos pamidorų ūkio darbi
ninkas pasakęs, kad vokiečiai mo
ką, o rusai ne už jų produktus.

Maskvoje Vengrijos virtų kriau
šių pusė kvortos, kurias nupirkus 
dar reikią pervirti, kad būtų ga
lima valgyti, kainuoja 1.05 rub
lio. Vidurkis sovietinio atlygini
mo per savaitę esą 30 rublių, ku
rie pagal perkamąją galią verti 
7 dolerių. Tokia kaina esanti 
mokama spekuliantų. Švieži pa- 
midorai praeitą žiemą kainavę 5 
rubliai už svarą, jeigu iš viso 
kur jų buvo galima gauti. Bet mi- 
niiną gegužės dieną ne apie pini 
gus buvo kalbama, nors ir jų nė
ra, o apie produktus, kurių ne
galima gauti. Rusų valdžios at
stovai aiškiną, kad tai tik laiki
nas trūkumas, nes šiai šventei vi
si važiuoją į Maskvą ir viską iš- 
perką. Po trijų savaičių, KCB ir 
kariuomenės viršūnių krautuvėse 
ir kitose vis dar nebuvę mėsos. 
Politbiuro ūkio specialistas Di- 
mitri Polyanski ir kiti vadai va
žinėje po kolūkius ir raginą dirbti 
savaitės dieną, kuri yra laisva, 
vadinama “subotnik”. Tai buvę 
“iš didelės meilės komunizmui”.

Tuo pačiu laiku, kai pritrūko 
maisto, sovietų radijas televi
zija, spauda kalbėję ir rašę “apie 
didžiuosius rusų laimėjimus rake
tų srity” (“Venus -5 ir Venus- 
6”, kurių paleidimas įvykę prieš 
kelis metus. Maisto trūkumas ir 
alkis malšinamas pasenusia pro
paganda.

Nėra butų
Šalia jo virtuvės, kur reporteris 

gyvenęs, jau du metai dirbusios 
vyrų ir moterų statybos darbi
ninkų brigados, statydamos koo- 
peratyvius apartamnetinius na
mus, kurie per tuos porą metų 
buvę jau netoli sienų užbaigimo. 
Ir po penkių metų, kai Brežnevas 
ir Kosyginas pradėję tvarkyti, so
vietų ekonomija esanti skurde. 
Sovietų žmonės gyveną tik anų 
metų, pasenusiais raketų mira
žais.

Kai 1963 metais žemės drebė
jimas Skopje vietovėje Jugoslavi
joje sugriovęs miestą, du dideli 
kranai (crane - likę machines), 
saugomi sovietų karių, buvę siun
čiami Jugoslavams tų sugriuvu
sių miestų namų nugriovimui, 
kaip Chruščiovo asmeninė dova
na. O 1966 metais tokio pat 
žemės drebėjimo Taškente, Rusi
joje, reporteris nematęs nei vie
no tokio krano ar net buldozerio. 
Viskas buvę griaunama kariuo
menės tankais.

Kartą reporteris buvęs nuste
bintas naujais apartmentiniais 
namais, kur žurnalistai nebuvę

(Nukelta į 5 psl.)

lingus. Sustoja greta, atstato prieš krūtinę ietis ir lau
kia. Fotografuoju. Pamoju pirštu prieiti arčiau. Prieina. 
Vėl fotografuoju. Žodžiu, daryk, ką nori, bet pirma 
užmokėk

— Asant, asant, — sakau “ačiū” ir tuo išsemiu 
savo swahili kalbos žodyną. Juodukų rūškanos minos 
prasiskleidžia į draugišką šypseną.

Atrodo, kad jau turim būti netoli Nairobi, bet Har
rison sako — dar tik pusė kelio.

Privažiuojam vartus. Tvoros nėra, tik vartai, šalia 
apskrita pašiūrė, prie jos uniformuotas sargybinis, du 
raudonom bliūzėm vaikai ir jaunuolis, kuris atsitūpęs 
ant žemės kažką varto ir krapšto.

Harrison išlipa — reikia pasirašyti į knygą. Kokiems 
galams, tai niekas nežino. Išlipu ir aš. Vaikai nedrąsiai 
prieina ir kiša rankytes sveikintis. Gavę saldainių šypso
si. Vienam trūksta priešakinių dantų.

— Kur padėjai? — klausiu, o jis prunkščia į sau
ją, kikena ir glaudžiasi arčiau.

Žiūriu į jaunuolį: pasiėmęs peilį krapšto kaukolę. 
Tai nužudyto liūto, kurį masajai nugalabino. Bus pa
puošalas ant sienos. Jiems labai gražu. Įkiša šakalį tarp 
dantų ir taip ją pražiodina. Man ta kaukolė biauri, bet 
jaunuolis ir Harrison džiaugiasi, kad buvo didelis liū
tas.

Įkišu galvą į pašiūrę: prie vienos sienos žema, su
versta lova, vidury sulinkęs stalas su suolu, o prie ki
tos sienos priversta visokių skarmalų. Grindų nėra, o 
vietoj langų —skylė. Aplinkui nematau jokių triobe- 
sių ir nesuprantu, kas čia gyvena, kur vaikų motina, 
kas jū tėvas. Mėginu paklausti, bet niekas nesupranta. 
Harrison skuba važiuoti, ir mes susėdam į mašiną.

(Bus daugiau),

i



DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. liepos mėn. T d.

Švęsdama savo 102 m. sukaktį San Francisco mieste Harry Lewis 
bėga su draugėmis, 100 jardų distancijų. Jis šią šimto jardų distanciją 
prabėgo per 17.3 sek., 19iq8 m. jis šią distanciją perbėgo truputį per 
ilgesnį laiką.

ŠV. TĖVAS VYKSTA J 
UGANDĄ

Vatikane paskelbta oficiali 
Popiežiaus Pauliaus VI-jo kelio
nės į Ugandą Afrikoje progra
ma. Šventasis Tėvas į Afriką 
ižvyksta liepos 31 dieną. Popie
tinėmis valandomis Šv. Tėvas 
dalyvaus Afrikos vyskupų vi
suotinėje konferencijoje ir ap
lankys Ugandos respublikos 
prezidentą. Rugpiūčio 1 dieną 
Šv. Tėvas aukos iškilmingas 
šv. Mišias kartu su Afrikos,

vyskupų atstovais ir Ugandos 
parlamente susitiks su Af rikos 
tautų vadais, diplomatinio kor
puso nariais ir Ugandos vyriau
sybės atstovais. Rugpiūčio 2 
dieną Šventasis Tėvas aplan
kys Namugongo vietovę, kur 
buvo nukankinti Ugandos šven 
tieji kankiniai, ir pašventins jų 
garbei statomos šventovės di
dįjį altorių, prie kurio aukos 
pirmąsias šv. Mišias ir suteiks 
krikšto sakramentą grupei 
Ugandos tikinčiųjų.

HIGH RATES

4.75%
PER ANNUM 

ON REGULAR 
SAVINGS 

CURRENT RATE

5.25%
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS 

$1,000 MIN.

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
407© Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632 LA 3-8248

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas jį užsisako 

paštu ar telefonu LU 5-9500.
Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus

dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių lr 
sugrupuotos alfabeto eile.

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su jų knygų 
pavadinimais

inmauianiDiiitniiini,tuiiauiniiiiiiiiuiiiiiiii>«' ->
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Kun. dr. J. Prunskis randa kiekvienam ir kiekviena proga 
tinkamą paguodos, patarimų ar pamokymų žodį. Dalis jo rašytų 
knygų dar neišparduota ir galima gauti DRAUGE:
AUKŠTYN ŠIRDIS (pavyzdžių ir gražių minčių rinkinys)

$1.00

$1.00
METAI SU DIEVU,

(patrauklūs pasiskaitymai)

MOTINA GAILESTINGOJI, (pritaikyta gegužės mėn.)
$1.30

AUŠROS VARTAI, (Vilniaus šventovės istorija) ..............
$0.40
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CLASSIFIED GUIDE
D fi M E S I O ! HELP WANTED - VYRAI

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 

= KITOKĮ PASTATAI!s
J 2457 VVest 69th Street J TelHE 4-7482

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. W<strrn, Chicago 9, III.

Telefonas VI 7-3447

iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiitiimiimiimiiiiiiiiii
VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų 

rūšių grindis
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
lll■|||||lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'

PARDUODAMI 
IS MODELINU NAMU BALDAI 
30% iki 50.% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis Ir išmokėtinai. 
SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTB GIFT PARCEL SERV 
2«O8 B9th St. Tel. WA 5-2787
2501 09th St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3329 
Didelis Įvairių prekių pasirinkimas

E. Ir V. ŽUKAUSKAI

lllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllll*

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

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

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

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

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

8208$

Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4339

ĮSIGYKITE DABAR IŠNUOMOJAMA — FOR

Juzės Daužvardienės 
POPULAR LITHUANIAN 

RECIPES
— o -

4-ji pagerinta iliustruot ><
Virš 200 mėgiamiausiu bomviAt

■ eptų anglų kalboje
Pulki dovana ’ietuvėma Ir nelie- 

'nv5nw
Kaina — $2.50

IUinois State gyventojai prie kainos
turi pridėti 5% taksu.

Užsakymus siųsti:

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 
Chicago. IUinois 60629

Papildomai gautas ribotas skai
čius

LIETUVOS ŽEMĖLAPIŲ
Šalia pagrindinio žemėlapio 

vaizduojančio Didž. ir Maž. Lie
tuvos etnologinį stovį paskuti
niais laikais, čia yra dar septyni 
mažesni žemėlapiai, kur chro
nologiška tvarka paduodami visi 
teritoriniai pasikeitimai nuo prieš 
istorinių laikų.

Žemėlapio kaina tik 50 cen
tų. Užsakymus siųsti į Draugą.

REAL ESTATE

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
STATOME NAUJUS NAMUS

Atliekame įvairius pataisymus
Petrauskas Construction Co.

TEL. 585-5285
iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiMi

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapleivood Av.. CL 4-7450

BRIGHTON PARKE
2 po 4 kamb. med. Visas atnau

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

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

5 ir 6 kamb. med. su rūsiu, ve
randomis lr garažu. Erdvus namas 
lr sklypas. $17,600.

6. 4 ir 2-jų kamb med. 3 kamb. 
rūsy. Žemi mokesčiai $18.500.

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

Maisto krautuvės su namais ar 
nuomoti.

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai 

Notary Public

273’ W. 43rd St. — CL 4-2390

8tt West »5th Street 
Chicago, IUinois

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

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

Platinkite “Draugą”.

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengtame visu rūšių stogus. Taiso-
RENT me arba dedame naujus kaminus, ri- 

; nas, nutekamuosius vamzdžius. Da- 
Tč.NTTTnx< a i „„ 1 žx>me iš lauko. Taisome mūrų "tuck-IŠNUOM 4 itamharių butas l-.me pointing” Pilnai apsidraudė Visas 
aukšte, Bnighton parke.

Telef. LA 3-2731
DĖMESIO

RADIO PROGRAMA
eniausia Lietuvių Radio Pro- 

grania Naujoj Anglijoj. iŠ stoties 
VVLYN, 1360 bangos veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1.30 vai 
po pietų. perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai. muzika dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas lr 
dienraštis “Draugas”.

REAL ESTATE

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Batų nuomavimas — Income Taz

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

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

Mūr. 2 butai po 4 kamb. ir raš
tinė. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

Brighton P-ke, mūr. namas — 4 
kamb. butas ir taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. $85,000.

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

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

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

11 butų, 10 metų, 2-jų aukšti} mū.r 
namas prie 71 ir California. $152,000.

6 kamb. med. bungalovv prie 59 
ir Pulaski. 2 auto garažas. Taksai 
$150. Galinta tuoj užimti. $13,900.

2 po 6 kamb., švarus, moderni
zuotas raur. namas prie 67 ir Talman. 
$33,600.

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

6 kamb., 20 metų mūr. Cape Cod 
namas, prie 67-os Į vakarus nuo Ke
dzie. 1 % vonios, įruoštas rūsys. 50 
p. sklypas. Dvigubas garažas su šo
niniu Įvažiavimu. $25,900.

5 kam!}., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 ir Albany. 40 p. sklypas, 2 
auto garažas. $19,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

Mastančiam žmogui
Paveldėtas. Gražus 2-jų butų mū- 

ras. Naujas gazu šildymas, garažas 
Tuoj galite užimti. $27,900

pointing” Pilnai apsidraudė 
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

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

MOVI NG
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymaa 
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

MOVING
ŠERfiNAS perkrausto baldus lr 
kitus daiktus. Ir tš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 th Place — WA 5-8063

■ lllllllllllllllllllllllllllIlųillllllilIlIlIlMIlIilIMlililIllililIlIlI

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

L MIGLINAS
Krautuvė Manjuette Pke. 

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

«2į..JU.......... ........ ......uj.......

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybės, 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios išsl- 
įnokėjiiiu. se 
lygos.

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

HELP VVANTED — MOTERYS

Secretary - Typist
No Shorthand Reąuired. 

Full Benefits.

INMONT CORPORATION
2211 N. ELSTON AVENUE 

TEL. AR 6-2171 
An Eąual opportunity employer

ŠILK SCRKEN OPERATORS
EXPEBIENCED

7 didelių kamb. mūras. Naujas 1 Šilk screen sąueege operators for
gazu šildymas, air cond., uždari p*or 
čiai, garažas. Pora blokų nuio Mar
ąuette pko. $21,000.

Arti 59-tos ir Pulaski. švarus 4 
kamb. namas. Platus 30 p. lotas. 
$11,900.

Apie 79-tų už Cicero, modernus 10 
metų bl-level. 3 mieg., žaidimo kab., 
centr. oro vėsinimas, tuoj pamaty
kite. pigus — $24,000.

5*4 kamb. 6 metų mūras. Platus 
lotas. Modernus didelis namas. Arti 
mūsų. $17,900

4 butų mūras. Gage parke. Geri, 
gražūs butai. Garažaa $41,000.

Apartmentinis mūras. 2-jų aukš
tų. 2 blokai nuo Marąuette Parko. 
$20,000 įmokėti, o pajamų $14,000

Lotas 30 p. Marąuette Parke.

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

printed cireuits. Inąųire,

NATIONAL PRECIŠION 
CIRCUITS & ELECTRONICS, Ine. 
5760 VV. Grand, Chicago, Illinois

Remkite tuos biznierius, kūne 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

REAL ESTATE

VYRAI IR MOTERYS

Immediate Opportunitiea For

TEACHERS
MUSIC TEACHER 

MATHEMATICS 
INDUSTRIAL ART 

$6000 Base; Paid Insurance 
Send Resume Or Call Collect:

(308) 497-2591. Supt
Box 220

Spalding, Nebr. 68665

NERIS REAL
Persikėle j naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

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

Main office 5727 VV. Cermak Rd., Cicero, III. Tel. OL 6-2238 
Turime šimtus namų Ciceroje, Bertvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.

IMMIIDIATE OPENING 
MEDICAL OPPORTUNITY

PHYSICAL
THERAPIST

Needed at Comprehensive Physical 
Medic.ino and RehabUitatton Center- 
Wonderful opportunity for practice 
and advancement. Livinir conditions 
great for the outdoorsman and 
famlly man. Salary competitlve. 
Steady year round employment. 
Contact Administrator.

Gotsche Rehabilitation Center
BOX 790

Thermopolis, Wyoming 82443
Immediate Openings for

EXTRUDER
OPERATORS

Excellent starting pay and good 
opportunity for advancement. 
Outstanding fringe benefits.

Call 956-1070 
Or Apply In Person
S.P.C. POLYMERS

1450 VVest Pratt 
Eik Grove Village, Illinois

RUBBER TRAINEE
To learn rubber mbctng itnd moldtng. 

Many co.. Benefits,
Exell. Conditiona

MILTON MFG COMPANY
TEL. — SE 3-2141.

324 Interstate RD, Addison, IU.

VVANTED AT ONCE:
MACHINISTS 

GENERAL FACTORY 
HELPERS

FOR
MATERIAL STORE-ROOM
Good starting wages and all

Benefits. Overtime.
VVAGNER INDUSTRIES

1331 So. 55th Ct., Cicero, Illinois 
Tel: 242-0820 (Peter Hahn)

GENERAL
MAINTENANCE

MAN
FOR FACTORY

Good Starting Salary 
Full Company Benefits

INMONT CORPORATION
2211 N. Elston Avenue 

TEL. ,AR 6-2171

MAN FOR WINI>ING 
TRANSFORMERS

Experience desired----Būt will teaob
indlvidual vvith some electrical 
knovvledge. Good stlarting pay, all 
free benefits.

TEL. 666-5600
AOCURATE ELECTRONICS CO. 

2005 S. Blue Island Avenue

T R U C K DRIVERS 
STEEL BROKERS

Large Steel carrier. Long term 
lease. Cover 14 statės. Ohicago 
to east coast and retom. Late 
model eąuiipment. Call 374-5262

SPRAY PAINTER
Experienced with wood produets. 

Steady work.

Call Kari Hetzel 927-4090
Ca.ll Monday after 10 dock.

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

Perskaitę "Draugą“, duo- 
Platinkite “Draugę”, kitę jį kitiems pasiskaityti.

HELP VVANTED — VYRAI

McLOUTH STEEL CORPORATION
NEEDS

GENERAL LABORERS
CONSIDER THE F0L10WING:

1. Company paid medical & hospitalization plan.
2. Company paid life insurance.

3. Company vacation and savings plan
4. Company retirement plan.
5. Seven paid holidays.
6. A growing Corporation.

WRITE, WIRE OR APPLY IN PERSON 
Monday through Friday, 8 a.m. to 4 p.m.

Located on VVest Jefferson near King Road, Trenton, Michigan 
Suburb of Detroit, Michigan 
An Equal Opportunity Employer

i



LIETUVYBĖS REIKALAI 
KUNIGŲ VIENYBĖS SEIME

Tėvų teisė

Kun. St. Yla kėlė mintį, kad 
reikia labiau išrySkinti tėvų tei
sė apspręsti, kuria kalba jų vai
kams turį būti teikiama religi
niai patarnaVimai. Reikia paruo-, 
šti gerai motyvuotą raštą ir A- 
merikos vyskupams.

Kun. J. Prunskis priminė, kad 
mes turime per 500 lietuvių kuni
gų išeivijoje, bet mūsų lituanisti
nės mokyklos neturi tikybos va
dovėlių, kai kur neįstengia gau
ti lietuvio tikybos dėstytojo, jau
nimo organizacijos anemiškos 
dėl dvasios vadų įtakos. Čia rei
kia naujo ryžto. Turime saugotis.

KOMUNISTINIO GYVENIMO 
(Atkelta iš 3 psl.)

įleidžiami tų namų žiūrėti. Jis 
nesupratęs kodėl. Tada viena to 
namo gyventoja pasakiusi: kodėl 
jie nesako, kad naktį mes netu
rime šviesos.

Stokoja arbatos ir kavos
Tiflise, 1968 m. balndžio mėn. 

arbatos fabriko direktorius paro
dęs pavyzdžius arbatos maišelių. 
Lankytojai paklausę, kur juos 
galima nusipirkti. Maskvoje. Di
rektoriui atsakęs, kad tie maiše
liai yra tik pavyzdžiai lankyto
jų dėmesiui. Toliau direktorius 
aiškinęs, kad Rusijoj arbatos 
vartojimas nuo revoliucijos pa
didėjęs iš 55000 iki 65000 tonų.

Taip pat paminėjęs, kad impe
rijos gyventojų skaičius padvigu- 
bėjęs. Tas reiškia, kad kiekvienas 
rusas geria arbatos mažiau, kaip 
priešrevoliuciniais laikais. Tačiau 
direktorius pasakęs, kad daugu
ma gyventojų dabar geria kavą. 
Bet kas skaitęs rusų literatūrą ir 
lankąs sovietų restoranus ar val
gyklas, tuo netikįs. Žinoma, už
sieniečiams, gyvenantiems Mas
kvoje, į jų specialias krautuves 
esą privežama. .prekių iš Suomi
jos, Danijos ir kitur. Užsieniečiui 
nesą kas nusipirkti Maskvoje, iš
skyrus vodką ir kaviarą (kavia- 
ras už rublius neparduodams, o 
kaina padvigubėjusi). Mandagūs 
užsieniečiai saką, kad gyveni
mas Maskvoje pagerėjęs, lyginant 
su 1946-47 metų žiema, kada 
maskviečiai valgę net cardono 
popierius, o visi Maskvos šunes 
bei katės išnykę^

Prieš didžiąją spalių revoliu
ciją Rusija maitinusi pusę Eu
ropos. Stalino duktė Svetlana Al- 
lilujeva pažymėjo, kad ir jos tė
vas susipažinęs su jos motina sep
tynių kambarių bute, kur jos mo
tina gyvenusi. Tokie butai dabar 
ir nesapnuojami. Sovietinio žmo
gaus buto gyvenamas plotas, pa
gal jų planus, 1990 metais bū
siąs maždaug toks kaip rusai dar
bininkai gyvenę 1909 metais. Dau 
gumoje namų nesą šilto - šalto 
vandens. Tik apie 1-3 namų turi 
vonias ar dušą. Todėl esą nerei
kia stebėtis, kad restorane, teatre, 
kine ar eilėse prie krautuvių ma
tai mergaites neplautais plau
kais.

Toks yra gyvenimas darbinin
kų socialistiniam rojuj, baigia re
porteris.
kad netaptume kokia tik golfi- 
ninkų ar good - tiimininkų kas
ta

Vysk. V. Brizgys paryškino, 
kaip svarbias mintis iškėlė vysk. 
Deksnys, kad reikia visomis pro
gomis iškelti motyvus, dėl ko rei
kia palaikyti tautinę sąmonę.

Bet reikia viską atlikti taktiškai. 
Vienas jaunas inteligentas pasi
sakė, kad jam lietuvybę tėvas su 
rykšte išplakė; kai jis ištardavo 
anglišką žodį, tėvas kirsdavo: 
“Kai užaugau, tėvo nebebijojau 
ir lietuvių kalbos nebepaisiau,” 
—pasisakė. Detroite lietuvių są

jūdis atsiekė gražių laimėjimų lie 
tuviškų pamaldų srity.

Vatikanas yra užtarėjas tauti
nių tradicijų liturgijoje.

Kun. A. Naudžiūnas, MIC dė- 
jojo už vysk. Brizgio, kun. St. Y- 
los parodytą supratimą amerikie
čių kunigų.

Seimas išrinko prel. J Balkū- 
ną, kun. St. Ylą ir kun. J. Pruns- 
kį, kad paruoštų raštą Amerikos 
vyskupams, ir kad jį Kunigų Vie
nybė išsiuntinėtų savo vardu.

Jaunimo organizacijose
Kun. G. Kijauskas skatino dau

giau dėmesio kreipti į kapeliona- 
vimą jaunimo organizacijose.

Kun. St. Raila pranešė, kad 
Lietuvių religinė šalpa daug dir
ba ir padeda siuntiniais ir kitkuo 
ten, kur būtiniausias reikalas.

Kun. St. Yla painformavo apie 
ateitininkų veiklą ir prašė lietu
vius kunigus uoliau įsijungti į dv 
sios vadų pareigas.

Vysk. V. Brizgys atkreipė dėme 
sį į naudingumą, kad kuopoms, 
skyriams būtų siuntinėjamos pro 
gramos veiklai, statybai.

Nauji mišiolai
Kun. J. Kubilius, S-J. pranešė 

apie naują ir galutinį mišių li
turgijos potvarkį, kuris įsigalios 
nuo lapkr. mėnesio. Ryšium su 
tuo reikia išleisti didįjį mišiolą 
bažnyčioms ir mažąjį mišiolėlį 
žmonėms.

Kun. V. Budreckas vargonin- 
kų s-gos vardu prašė juos dau
giau aprūpinti lietuviškomis gies
mėmis. Mišiolėlyje turėtų būti ir 
giesmių su gaidomis. Būtinai rei
kia turėti giesmyną. Skatino, kad 
atsirastų mecenatų, kurie skirtų 
premijas religinės muz. kūrinių 
konkursams.

Prel. V Balčiūnas priminė rei 
kalą išleisti mažą leidinėlį bend
rųjų mišių maldų tikintiesiems.

Vysk. V. Brizgys pranešė litur
ginės komisijos nusistatymą nau
ją mišiolą ruošti nedelsiant ir jį 
laiku, prieš adventą išleisti. Reiš
kė padėką tėvams jėzuitiams už di 
delius nuopelnus lietuviškus litur
ginius tekstus leidžiant.

Seimas prėmė mandatų komi
sijos pasiūlymą, kad nuja k. vien. 
valdyba būtų išrinkta rytų provin 
vincijos seime, kuris padaromas 
šio seimo tąsa ir kuris įvyks lie
pos 8 d. Marijanapoly.

Rezoliucijos

Kun. L. Andriekus perskaitė 
rezoliucijų komisijos paruoštus 
tekstus. Priimtose rezoliucijose 
reiškiama padėka už vysk. Deks- 
nįo paskyrimą, veikėjai skatina
mi laikytis vienybės dvasios, ragi 
narna ugdyti pašaukimus, religi
nius patarnavimus tekti 'gimtąja 
lietuvių kalba, daugiau remti še
štad. mokyklas, liet. draugijas, 
parūpinti tikybos vadovėlių, ska 
tinama sulaikyti šv. Antano gim 
nazijos uždarymą, remti Jaunimo 
žygį, išleisti Amer. Liet. istoriją, 
nufotografuoti JAV lietuvių baž
nyčias ir išleisti atskiru leidiniu, 
leisti relif. brošiūrų, plačiau įsi
jungti į organizacijų dvasios va
dus, dėkojama centro valdybai 
už uolų darbą.

Klausimų sumanymų eigoje 
kun. J. Vaišnys skatino uoliau į- 
sijungti į lietuvišką tikybos dės
tymą lit. mokyklose. “Krikšč. gy
venime” serijoje planuojama iš
leisti kun. dr. J. Gutausko kny
gą, duodant medžiagą tikybos 
dėstytojams. Kun. J. Vaišnys ruo 
šia vadovėlį krikščionybės istori
jos Lietuvoj. Kvietė kitus kuni
gus įsijungti į tikybos vadovėlių 
ruošimą. Tą skatinimą pabrėžė ir 
vysk. Brizgys, kun. Auglys-

Ypatingas dėkingumas pareikš
tas kun. E. Abromaičiui už gra
žią inciatyvą šį seimą organizuo
jant ir už vaišingumą seimo me
tu.

Seimas baigtas vysk. V. Briz
gio malda.
suvažiavusių iš įvairiausių liet. 
kolonijų nuo Los Angeles iki New 
Yorko.

Svečiuose pas marijonus

Seimo pabaigoje dalyvius vai
šėms pakvietė tėvai marijonai. 
Namo viršininkas kun. V. Bag
danavičius, MIC savo kalboje pa 
sidžiaugė, kad dalyvių tarpe matė 
si prel. Vasys, 1911 m. redagavęs 
“Draugą”, priminė nusipelniu
sius jaunesnius veikėjus, kaip kun 
St Railą, kun. Budrecką, kun. St. 
Ylą. Pasidžiaugė tokiais veikliais 
žmonėmis, kaip prel. J. Balkū
nas, prel. P. Juras, kun. E. Ab
romaitis, prel. V. Balčiūnas, kun. 
J. Gasiūnas, kun. Žvinklys, kun. 
Tautkus, kun. Musteikis, kun. 
Narbutas ir kt. Ypač sveikino vys 
kūpą Deksnį, linkėdamas sėkmin 
go vadovavimo. Mūsų visuome
nė buvo to pasiilgusi. Tragiškoj 
mūsų tautos valandoje, kai tiek 
daug lietuvių buvo išblokšta iš 
tėvynės, vysk. Deksnys parodė sa 
vo ypatingai taurų charakterį.

Prel. J. Balkūnas padėkojo tė
vams marijonams už ypatingai 
vaišingą priėmimą. Pakvietė vi
sus užbaigti seimą Marianapoly.

Vysk. A. Deksnys išreiškė džiau 
gsmą, kad savu laiku galėjo pa
dėti tremtiniams, susilaukdamas 
čia geros talkos iš vikarų: kun. 
Urbono, kun. Gasiūno. Dėkojo, 
kad marijonai jį atkvietė į JAV.

J. Pr.

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

Juozas Taraška
Gyveno Bridgeporto raj. 

Chicagoje
Mirė liepos 4 d., 1969, 3.30 

vai. p. p., sulaukęs 62 m. am
žiaus.

Gimė Mahanoy City, Penn., 
augęs Lietuvoj, Lokijoj.

Amerikoje išgyveno 21 m.
Kūnas pašarvotas Antano 

M. Phillips koplyčioje. 3307 
So. Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks antr, lie
pos 8 d. iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Jur
gio parapijos bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus: gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Laidotuvių direktorius A. 
M. Phillips. Tel 927-3401.

A. A.

WILLIAM BAGDONAS
Gyveno 4508 S. Francisco Avė., Chicago, III.

Mirė liepos 4 d., 1969 m., 2 vai. popiet, sulaukęs 75 m. 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 60 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Sophie, po tėvais Sat- 

kauiskas, duktė Faustina Pasųuesi su vyru Raymond, trys anū
kai: Marlene, Donna ir Richard, pusbrolis Vįctor Bagdonas, 
viena sesuo Brazilijoje, viena sesuo ir trys broliai Lietuvoje, ir 
daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas .Eudeikis koplyčioje, 4330 S. California 
Avė. Laidotuvės įvyks antradienį, liepos 8 d. iš koplyčios 8:45 
vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo Švč. M. Marijos 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdusi lieka: ŠEIMA.
Laid. direkt. D- P. Gaidas ir G. F. Daimid, Tel. LA 3-0440.

Aukštesnės mokyklos mokytojas Davė Donaldson, gyv. Merced, Calif., 
vežioja šitaip savo vaikus, kai žmona išvyksta ko nors pirkti.

A. A.
LEONUI ŽEMLIAŲSKUI

Lietuvoje mirus, didžiame skausme pasilikusius, 
motiną P. ŽEMLIAUSKIENĘ, seserį STASĘ, brolį 
BRONIŲ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kar
tu liūdime.

Jonas ir Angelė Jonynai

A. "f- A.
PETRONĖLĖ VAIČAITYTĖ

(Vaičaitytė)
Gyveno 7012 So. Rockwell St.

Mirė liepos 4 d., 1969, 2:45 vai. p. p.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskrities, Eržvilku para

pijos, Kavolių kaimo.
Amerikoje išgyveno 58 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime pusseserės: Frances Prokol ir 

Ona Girdžius ir kiti pusbroliai ir pusseserės. Lietuvoj — brolis 
Jonas ir jo šeima. Angentinoje — brolis Izidorius ir jo šeima.

Priklausė Šv. Kazimiero Seser. rėmėj. ir Altoriaus puošimo 
d-joms.

Laidotuvėmis rūpinasi giminaitės: Frances Prokol ir Jose- 
phine Laban.

Kūnas pašarvotas Lack - Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 
|69th st.

Laidotuvės įvyks antrad. liepos 8 d. iš koplyčios 9 vai. ry
to bus atlydėta į Š(vč. Panel. Gimimo parapijos bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimieno kapines.

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

Nuliūdę pusseserės ir pusbroliai.

Laidotuvių ‘dinektorius Lack - Lackawicz ir Sūnūs. Tel. RE 
7-1213.

Liūdnos Metinės
Š. m. liepos mėn. 9 dieną 

sueina lygiai metai, kaip mir
tis netikėtai išskyrė iš mūsų 
tarpo mylimą brolį, dėdę, vie
ną Dainavos stovyklos steigė
jų ir jos pirmąjį administra
torių

A. + A.
Kun. Bronių Dagilį

Metinių proga liepos 9 d., trečiadienį už jo sielą bus at
našaujamos šv. Mišios: 9 vai. ryto Dievo Apvaizdos bažnyčioje, 
Detroit, Michigan; 8 vai. ryto Sv. Barboros bažnyčioje, Dear- 
born, Michigan ir pradedant tą dieną Gregorinės Šv. Mišios pas 
T.T. Pranciškonus, Greene, Maine.

Nuoširdžiai prašome visus buvusius jo draugus bei pa
žįstamus, kas gali, dalyvauti pamaldose arba prisiminti a. a. 
kun. Bronių Dagilį savo maldose, nes jis taip karštai mylėjo ir 
tarnavo bažnyčiai, tėvynei ir žmonėms. Užmiršdamas save, ne
siekiant jokios garbės su kuklumu ir turėdamas gilią kunigišką 
meilę gyveno ir dirbo tik dėl kitų — mielai patarnaudamas vi
siems, visados ir visuokiuose reikaluose. O Dainavos stovyk
lai, kuri buvo jo pradėta, dirbo iki paskutinės savo gyvenimo 
dienos.

Mylimas kunige Broniau, Tu palikai mus su skaudančio
mis širdimis per anksti ir staiga — neįvykdęs visų savo pla
nų ir neturėdamas progos pasakyti net sudiev.

Mūsų širdys neužmiršdamos Tave gyvena liūdesyje.
Viešpatie, būk jam gailestingas!

SESUO BROLIAI IR GIMINES

iiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

G ė l" e" s
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms 
GUŽAUSKĮJ 
BEVERTA HIELS GELINYČIA 

2448 TV. 63rd Street, Chicago, Ulinois 
Tel. PR 8-0S33 — PR 8-0834

SKBLBOTĖ1S “DRAUGE”.

We Offer To Suvers

SAVINGS CERTIFICATE

54
F

6 or 12
MONTH
$10,000
or MORE

Savings certificates issued 
for six months or one 
year—in minimum 
amounts of $10,000,00, 
and thereafter in 
multiples of $1,000.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

per annum

Passbook Savings 
Accounts

Paid Quarierly
Computed and Paid 

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

erai

PETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

5 V/o

r

6 or 12
MONTH
$5,000
or MORE

Savings certificates issued 
for six months or one 
year —i n minimum 
amounts of $5,000.00, 
and thereafter in 
multiples of $500.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

avings
AND LOAN ASSOCIATION 

2212 W. CERMAK RD. 
Chicago. III. 60608 

Vlrginia 7-7747

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitlea

‘ 6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

ZEIKA&EYANS
FUNERAL HOME

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 West 7lst Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

t fsf t
b KAPTEimS ' 
S $ 
a

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nno kapinių.

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACK IR SONUS
(RACKAWICZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpublic 7-1213 
2314 W. 23rd Place______ Tel. Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. 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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS ■— BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, Rl. Tel. OL 2-1008



DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. liepos mėn. 7 d.
X Anna Garber birželio 25 d. 

atšventė savo gimimo dieną. Bu
vo pasveikinta savo draugių. 
Anna Garber yra veikėjos ir 
stambios gerų darbų rėmėjos 
Anna Jeselskienės dukra. Abi 
kartu gyvena 5522 So. Justine 
St., yra “Draugo” ilgametės 
skaitytojos.

x Petras Kondrotas, 6916 So.. 
Maplewood Ave., birželio 29 d. 
šventė savo vardo dieną. Ta pro
ga buvo savo šeimos ir artimųjų 
pasveikintas. Mikalina ir Petras 
Kondrotai yra stambūs gerų 
darbų rėmėjai, visų vienuolynų 
amžini nariai, daug visur veikia. 
Visi palinkėjo Kondrotams il
giausių ir sveikiausių metų.

X Lietuvių Fronto bičiuliu 
savaitėj, rugpiūčio 10—17 d., 
numatoma visa eilė paskaitų, 
kurias skaitys dr. V. Skrupske- 
lytė, dr. R. Šilbajoris, dr. A. 
Musteikis, kun. G. Kijauskas, 
SJ, Vyt. Vaitiekūnas ir kt. 
Platesnis apie stovyklą aprašy
mas buvo “Drauge” šios savai
tės ketvirtadienio laidoj.

x Eugenijus Petrauskas jau 
aštuoneri metai ikiaip sėkmingai 
redaguoja 'Lietuvių filatelistų 
draugijos Lietuva biuletenį, ku
ris net pasiekia Angliją, Vokie
tiją, Australiją, Kanadą. Eug. 
Petrauskas yra panevėžietis. 
Kai 1924 m. Eug. (Petrauskas, 
tada vyr. skiltininkas, vyko į 
tarptautinę jamboree Danijoje, 
jo skiltyje buvo ir moksleivis 
Ant. Deksnys. Dabar Eug. Pet
rauskas Ohicagoje turėjo ma
lonią progą atnaujinti pažintį 
su tapusiu vyskupu Antanu 
Deksniu.

x Alfredas Mlkučauskas tu
rėjo lengvą rankos operaciją, 
kurią sėkmingai atliko dr. J. 
Meškauskas. , Alfredas dirba 
presmanu Waldof Hoerner įmo
nėje, operuoja ir parudšia 
Miehle ir vokiškus WUPA pre
sus. Gimęs ir mokęsis Argenti
noje, skaito dienraštį “Draugą”, 
lanko lietuvių kultūrinius paren 
gimus ir taisyklingai kalba lie
tuviškai. Laisvai kalba ispaniš
kai ir palyginamai gerai angliš
kai.

X Chicagos Lietuvių opera
rengiasi statytį Verdi 4 v. ope
rą “Likimo galia”. Spektakliai 
numatyti sekančio balandžio 
mėnesio dviejuose paskutiniuo
se savaitgaliuose. Operą diri
guos buvęs Lietuvos Valstybi
nės operos dirigentas muz. Vy
tautas Mari josiu* Šiuo metu 
vyksta paruošiamieji darbiai: 
sol. Iza Moteka’tix-ne verčia lib
retą į lietuvių k-mbą, gamina 
mos choro ga’dns, dailininkas 
nagrinėja metodą, kaip sukur
ti pigias, bet meniškas dekora
cijas ir solistai susipažįsta su 
savo rolėmis

X Dr. Petras Basutis su šei 
ma išvyko oviem savaitėm 
atostogų į Kanadą. Liepos 5 d. 
dalyvavo Giminaitės vestuvė
se Toronte.

X Amerikos Lietuvių tary
ba Vyriausiam Lietuvos Išlais
vinimo komitetui (Vlikui) šiais 
metais antrą kartą paskyrė 
5.000 doi. Tokiu būdu 1969 m. 
Altas Vlikui perdavė 10,000 dol. 
Iš Alto tokią pat sumą Vlikas 
gavo ir praėjusiais metais.

X Bronius Nainys, JAV LB 
centro valdybos pirm. ir Jonas 
Kavaliūnas, JAV LB Švietimo 
tarybos pirm., liepos 2 d. turėjo 
pasitarimą su Ohicagoje apsi
lankiusiu pranciškonų provin- 
ciclu kun. L. Andriekum lietu
vių gimnazijos Kennebunkporte 
atidarymo reikalu. Bus dedamos 
pastangos šiemet uždarytą gim 
naziją vėl atidaryti 1870—1971 
mokslo metams.

X Antanina Dambrauskaitė, 
Lietuvos operos solistė, apsigy
veno 4790 S. W. 7 str., Miami, 
Florida. Pranešdama apie adre
so pakeitimą, ji prisiuntė mūsų 
dienraščiui piniginę auką ir kar 
tu malonų laišką, skirtą “įdo
miausiam ir mėgiamiausiam 
dienraščiui”. Nuoširdžiai dėko
jame.

X Emilija Navickienė birže
lio 30 d. atšventė gimtadienį ir 
vardines. Ta proga šeima iškė
lė mamytei šaunias vaišes. Vi
si palinkėjo Emilijai Navickie
nei geros sveikatos, nes E. Na
vickienė sirguliuoja ir negali 
niekur dalyvauti. Yra savo dūk 
relės ir žento Josephie ir 
Rolpk Perey ir dukrelės Anna 
Jesulaitis priežiūroje.

X šv. Antano gimnaziją 
lankiusių mokinių tėvai ir tie, 
kurie yra susidomėję, prašome 
susirinkti svarbiam pasitarimui 
liepos 8 d. 7:30 v. v. (antradie
nį) Jaunimo centre.

X Antanina Dambrauskaitė,
Lietuvos operos solistė, apsigy
veno 4790 S. W. 7 str., Miami, 
Florida. Pranešdama apie adreso 
pakeitimą, ji prisiuntė mūsų 
dienraščiui piniginę auką ir kar
tu malonu laišką, skirtą “įdo
miausiam ir mėgiamiausiam 
dienraščiui.” Nuoširdžiai dėko
jame.

X JAV LB centro valdyba
baigia išlyginti Trečiojo kultū
ros kongreso skolas, kurių bu
vo palikta 6,500 dol. Suintere
suoti asmenys ar institucijos 
prašomos kreiptis į c. v. iždi
ninką K. Dočkų, 1901 iSo. 49 
Cot., Cicero, UI. 60650.

X Švėkšnos gimnazijos mono
grafijos ir minėjimo spaudos 
komitetas: A. Rūgytė, A. Jasas, 
St. Rudys, St. Petersonienė, J. 
Šlajus, V. Kasniūnas ir L. Mie- 
čienė. Švėkšnos Gimnazijos mo
nografijai medžiaga renkama ir 
po minėjimo rugpiūčio 31 d. Chi 
cagoje monografija, gausiai ilius 
truota, bus išleista. Savo atsi
minimus ir nuotraukas prašoma 
siųsti : A. Rūgytė 6547 So. 
Washtenaw Ave. Chicago UI. 
60629.

X Vladas Melkus, 3248 Sto., 
Green st., (birželio 27 d. šventė 
savo vardines ir ta proga buvo 
pasveikintas šeimos ir draugų. 
Vlado žmona Marija iškėlė šau
nias vaišes. Vladas ir Marija 
Melkai yra parapijos ir draugijų 
veikėjai ir rėmėjai. Painkėta 
Mekams igiausių ir sveikiausių 
metų.

X Uršulė Petraitienė, žinoma 
veikėja, su šeima išvyko atosto
gų į Wisconsin.

X EMERSON oro vėsintuvai 
(air conditioners) _  Žemiau
sios kainos. Apžiūrėjimas ir 
įdėjimas Vėl tui. Banga TV, 
2649 W. 6Srd St., tel. 434-0421, 
namų WA 5-3607. (sk.)

X Reikalinga tarnautoja ben
dram įstaigos darbui. Pašauki
te telefonu VI 7-7747 (sk)

X Dėl Automobilių siuntimo 
į Lietuvą prašome kreiptis į E. 
ir V. Žukauskų siuntinių siun
timo įstaigas Chicagoje: 2608 
W. 69 St., 2501 W. 69 St., arba 
3338 S. Halsted., tel. VVA 5- 
2787, WA 5-2737 arba 254-3320.

(sk.)

Clevelando akad. skautės dainuoja 
j d.: D. Orentaitė, M. Jokuibaitytė, 
G. Matienė.

kun. A. Saulaič.o pagerbime. I. k. 
M. Puškorienė, S. Gedgaudienė ir 
Nuotr. VI. Bacevičiaus

IS AR n IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

— Dr. Juozas ir Elzė Petri- 
koniai, Omahos lietuvių ben
druomenės nariai, gyveną Wood 
bine, Iowa, birželio 26 d. auto
mobilių susisiekimo nelaimėje 
buvo sunkiai sužeisti ir dabar 
gydosi Community Memorial 
ligoninėje Missouri Valley, 
Iowa.

— Buffalo, N. Y., Pavergtųjų 
Tautų savaitė minima liepos 20- 
27 d. Garbės pirm. yra John Tu 
tu&ka. Atidarymo ceremonijos 
įvyks Buffalo ar Erie apskričių 
Public Library patalpose. Bus 
koncertas. 'Ten pat bus ir parodė 
lė. Liepos 23 d. bus pietūs Buffa 
lo Atletų klube. Lietuvius ko
mitete atstovauja Klemensas 
Sakas.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Žemiečių klubų steigimo 

klausimas keliamas okųp. Lietu
voje. Tokių klubų tikslas būsų 
suburti iš tos pačios apylinkės 
kilusius žmones. Vienas iš pir
mųjų tokių klubų įsteigtas Šila
lėje. Klubo tarybos pirmininke 
išrinkta S. Laurinaitytė, tary
bos nariais : komp. V. Jurgutis, 
tech. mokslų daktaras L. Kau-

— Alvudo Vaikų teatras (dir. 
akt. Alfas Brinką, pad. Aldona 
ISobieskienė) gerbia transatlan
tinius mūsų didvyrius savo 81 
radijo valandėlėj šį pirmadienį, 
liepos 7 d. 7 v.v. Barčus radijo 
valandoj. Akt. A. Brinkos mon
tažą išpildo penkiametė Ramo
ną Smilgaitė, dvylikmetis Anta
nas Kivėnas ir jo sesutė Eleo
nora.

x Edvardas Walaitis (buvo 
lėktuvu pasiųstas Cunard gar
laivių linijos specialiam projek
tui ilš New Yorko į Kanarų sa
las. Ten jis pasitiko naują liuk
susinį laivą •— jūrų milžiną, 
“Quee>n Elizabeth 2”, kurio ke
letą paveikslų jam buvo paves
ta nutapyti. Tuo pačiu jis turė
jo progą atlikti ir trijų dienų 
jūros kelionę šiuo laivu į Lisa
boną. Walaitis jau ilgus metus 
dirba Chicago Tribūne dienraš
tyje kaipo dailininkas ir “fea- 
ture” skyrių meno direktorius. 
Jo darbai dažnai matomi “Oh. 
Tribūne” sekmadieniniam prie
de ir kitur laikraštyje. Neseniai 
taip pat buvo iliustravęs didelio 
tiražo “Ford Times” žurnalo 
porą numerių.

Edvardas Walaitis, gerai žinomas Chicagcs dailininkas — akva
relių specialistas, be tiesioginio savo darbo dar daug gauna ir specialių 
užsakymų. Čia jis užfiksuoja būdingus neo-nomėnų stiliaus architektū
ros bruožus, pasireiškiančius Chesterfield Federal taupymo ir skoli
nimo bendrovės pastate, 10801 S. Western ave.

lakis, V. Lunia, A. Poška, J. 
PričinauSkas, ir kt.

— Spaudos rūmai, aštuonau- 
kštis pastatas, statomas Kaune. 
Čia bus įkurdinta .spaustuvė 
“Šviesos” leidykla, “Kauno tie
sos” redakcija ir kitos įstaigos.

— Katalikų dvasininkai yra 
komunistų be atvangos puolami. 
Birželio 26 d. “Tiesoje” vėl iš
spausdintas ilgas rašinys, kuria
me priekaištaujama ligonius lan 
kantiems ir paskutinius patar
navimus teikiantiems dvasinin
kams.

— Naujas gyventojų surašy
mas okup. Lietuvoje bus vykdo
mas ateinančių 1970 m. sausio 
mėnesį. Jau dabar tikrinami 
gatvių pavadinimai, namų ir bu
tų numeracija, namų knygų įra
šai ir (kt. Netrukus darbą pradė
sią ir surašinėtojų kursai.

— Švėkšnos gimnazijos 50 
metų sukaktis buvo neseniai pa
minėta Švėkšnoje.

— Rygoje (buvo suruoštaLie- 
tuvos architektūros paroda, ku
rioje buvo išstatyti Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos ir kitų miestų 
architektūriniąi projektai.

_  Matematikų konferencija
buvo sušaukta Vilniuje ir truko 
dvi dienas, ši konferencija buvo 
dešimtoji iš eilės.

— Rytų Vokietijos kultūros 
ministras Claus' Giz buvo atvy
kęs į Vilnių. Jį lydėjo keli pata
rėjai.

Algirdo Grigaičio foto parodoje Balzeko Lietuvi ųkultūros muziejuje. 
Iš k. į d.: kun. A. Kezys, SJ, dail. Zita Sodeikaitė, Irena Balzekienė 
ir Al. Grigaitis.

Marguette National Bank
63 r d and Western Avenue 

GRovehill 6 - 5100

Free parking Open Thursday night. Open Saturday ’til 2 pan.

CHICAGOS ŽINIOS
ILLINOIS VALSTIJA APŽIC- nuotoją, gali telefonuoti kelių 

RĖŠ NUOSAVYBES skyriui FI6-20000, Ext. 2300.
Šių metų liepos mėnesį bus 

apžiūra dėl išpirkimo nuosavy
bių tarp (Stevenson greitkelio 
ir 67tos gatvės. Tai pranešė 
Illinois ikelių skyriaus įstaiga.

Apžiūrėto jai (National Sur- 
vey 'Service Ine., Chicago) api
būdins bei įvertins nuosavybes, 
kaip reikalauja Ulinois įstaty
mai. Nuosavybių įkainuojimas 
bus pradėtas, ikai kelių įstaiga 
pasirašys sutartis su privačiais 
įkainuotojais. Įkainuotojų pa
vardės bus praneštos artimoje 
ateityje.

Visi įkainuotojai turės Illi
nois valstijos tapatybės pažy
mėjimus. Nuosavybės savinin
kas, norėdamas atpažinti įkai-

CHICAGOS TAUPYMO IR
SKOLINIMO BENDROVĖJ
Chicago Taupymo ir skolini

mo 'bendrovė, 6245 S. Westem 
Ave. vadovaujama visuomeninin 
ko John Pakel, Or., žengia vis 
pirmyn. V’suomenininku vadinu 
Pakelį dėl to, kad jis yra tikrai 
pasišventęs lietuvis visuomeni
ninkas. Nėra jokio lietuviško 
reikalo, kad Jonas atsisakytų 
prie jo prisidėti. Nėra jokio lie
tuviško parengimo bei banketo, 
kad J. Pakelis neturėtų užpirkęs 
stalo ar du savo artimiems Chi
cago Taupymo Ibendrovės tar
nautojams.

John Pakel turi labai gražią 
vasarvietę, puiku 'namą ir mau
dynes, kur jis su že’ma pralei
džia laisvą laiką. Iš jos grįžo j 
debiutančių balių iš savo vasar
vietės, Laike of Four Seasons, 
Ind. Taip pat su šeima ir drau
gais dalyvavo vysk. Deksnio pa
gerbime. John Pakel, būdamas 
statybos kontraktorius, yra pa
statęs daug namų Chicagoj, bet 
daugiausiai Marąuette Parke.

Pradėjęs Chicago Taupymo 
bendrovės vadovavimą 1938 m. 
jis pareiškė, kad Marąuette 
Parkas yra Chicagos lietuvių 
sostinė ir per eilę metų stengėsi 
duoti geriausią patarnavimą lie
tuviams. Pastatė gražų ir mo
demišką namą Chicagos Taupy
mo bendrovei. Įrengė net dvi au 
tomobiliam pastatyti vietas, į- 
rengė elevatorių, įrengė siste
mą, įkuria pinigai yra nusiun
čiami į kasą greitai ir saugiai.

John Pake! Sr. turi labai tvir
tą talkininkę, marčią Philomeną 
Pakel, kuri yra net išaugusi su 
Chicagos Taupymo 'bendrove. Ji 
yra bendrovės raštininkė ir 
pirmoji vicepirmininkė, kuri 
yra nustebinusi daug taupymo 
bendrovių aukštų pareigūnų, at
sakydama į įvarius klausimus. 
Likusi našlė auklėja pavyzdin
gai šeimą, ir atlieka visus tau
pymo bendrovės uždavinius.

Dabar bendrovės klien
tams patarnavimo laikas vietoj 
keleto minčių užima tiktai 'ke
letą sekundių, nes įrengta viena 
iš geriausių komputerių sistema 
“On line.”

Pradedant liepos mėnesiu nuo 
šimčiai už visas taupymo kny
gutes bus priska’tomi kas diena 
ir išmokami kas trys mėnesiai.

W. B. Sebastian

TRUMPAI
— Evanston piliečių komite

tas penktadienį patvirtino savo 
paramą mokyklų superintenden
tui G. C. Coffinui ir pažadėjo 
paremti jo pastangas pakeisti 
išrinkimo būdus švietimo tary
bos narių.

Piliečių (komitetas už Coffiną 
ir apylinkė 65 taip pat pranešė, 
kad jis atidarys savo būstinę, 
pirmadienį Evanstone Unitarų 
bažnyčioje, 1330 N. Ridge.

— Chicaga ir jos priemiesčiai 
penktadienį įspūdingai atšventė 
JAB-bių nepriklausomyjbėsi šven 
tę (Liepos 4 dieną).

I PLB VALDYBOS VEIKLA <
Sudaryta kultūros taryba. Priimtas PLB konstitucijos pa
keitimo projektas. Suvažiavimas Tabor farmos sodyboje.

1969 metų birželio 21 d. V. 
ir A. Butkų namuose, CleveLan 
de įvyko PLB Valdybos posėdis. 
Jame visuomeninių reikalų vi
cep. dr. H. Brazaitis pateikė vi
suomeninių reikalų gairių pro
jektą. Po gyvų (diskusijų šios 
gairės valdybos buvo vienbal
siai priimtos, šioje PLB valdy
bos dekleracijoje išryškinta LB 
funkcijos visuomeninės — po
litinės veiklos srityje. Taip pat 
patvirtinta dr. A. Nasvyčio 
pristatyta Kultūros taryba se
kančio sąstato: pirm, — dr. A. 
Nasvytis, vicep. prof. Juozas 
Jakštas, sekr. Pranas Karalius, 
nariai: pianistas Andrius Kup
revičius, rašytojas Viktoras Ma
limas ir komp. Alfonsas Mi
kulskis. Kultūros tarybai palik
ta teisė pagal reikalą kooptuo
ti naujus narius. Naujoji Kultū
ros taryba jau buvo susirinkusi 
posėdžio ir aptarė lietuvių kul
tūros tęstinumo problemas išei 
vijos sąlygose. Nutarė šalia pa
stovių narių dar kooptuoti ir 
narius korespondentus, kurie 
bus prašomi susirašinėjimo bū
du pasisakyti įvairiais kultūri
nės politikos klausimais. Tie 
nariai korespondentai bus pa
kviesti iš įvairių kraštų. Kultū
ros taryba nutarė surinkti duo
menis apie mokslo ir meno sri
tyse dirbančiuosius ir kas trys 
metai išleisti informacinį leidi

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marguette Pk., 6211 So. VVestern 
J. UEPONIS

PR 8-5875

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:S0. Kitom dienom nuo • 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais uždaryta.

5%
INTEREST 
ON SAVINGS 
CERTIFICATES
Member Federal Reserve System 
Member Federal Deposit Insurance Corp.

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 TELEVIkUOS APARATAI.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.
2555 West 47th Street Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas už Vienų Me
tų Certlflcatų sąskaitas 

Minimum $9,000.00

v

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

.... PIRMAD. lr KETVIRTAD.............. 8 V. r. Ai S V. V.
VALANDOS: ANTRAD. Ir PENKTAD.................... 1 T. r. Iki 5 v. T.

ŠEŠTAD. 9 v. r. Iki 12 v. d. — Trečlad. uždarytaJ?

nį. Ruošiamasi 'palaikyti glaudų 
ryšį su kraštų Kultūros tarybo
mis ar jos atstovais. Bus ima
masi iniciatyvos įsteigti Liet. 
Mokslo akademiją.

Pasiremiant Trečiojo PLB 
seimo nutarimu, buvo posėdyje 
apsvarstytas A. Rinkūno pateik 
tas PLB konstitucijos keitimo 
projekeas ir jis (priimtas.

Šis projektas bus išsiuntinė
tas Trečiojo PLB Seimo na
riams susipažinti ir pareikšti 
nuomones, kurios vėliau bus su
derintos ir vėl pateiktos seimo 
nariams patvirtinti. Dr. A. But
kus referavo apie suvažiavimo 
organizavimą Tabor Farmoje. 
Šio suvažiavimo reikalingumą 
iškėlė buv. PLB pirm, J. Ra
čiūnas. Susitarus su Tabor Far
mos vadovybe, nutarta šį suva
žiavimą šaukti. Jame bus pri
simintas ir pagerbtas velionis 
Juozas Račiūnas ir pravestas 
simpoziumas, kuriame bus svars 
tomą išeivijos lietuvių uždavi
niai LB organizacinės santvar
kos rėmuose bei diskutuojama 
lietuviško darbo talka jaunes
nėse kartose. Suvažiaviman nu
tarta įkviesti JAV ir Kanadoje 
tarta kviesti gyvenančius lietu
viškų laikraščių redaktorius, 
radijo valandėlių vedėjus, jau
nimo organizacijų atstovus bei 
bendrinių organizacijų pirmi
ninkus. V.

Naujas aukštas divi
dendas mokamas už 

mvestavlmo sųakaltaa


