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ESTIJOJE
Baltijos kraštų gyventojai — j 

Sibirą
Kaip skelbia JAV leidžiamas 

biuletenis “Estonian Events”, so
vietų atsaku — į incidentus Usu- 
rio upės saloje, galįs būti šūkis: 
plačiau apgyvendinkime Sibiro 
tuštumas. Gyventojai jau kvie
čiami keltis į Sibirą — apie tai 
dar balandžio 26 d. skelbė Esti
jos radijas.

Ypatingai skatinami vykti ū- 
kininkai — kolchozininkai. Jie, 
rusų žiniomis, galį į Sibirą vyk
ti veltui, pasiimti daiktų net iki 
2 tonų (apie 4.000 sv.) svorio, 
jie galį gauti 4.000 rublių pasko
los, kurią bus galima grąžinti 
po 10 metų, be to, jiems žada
mas ir atlyginimas už Estijoj 
paliktą žemės ūkį.

Pranešama apie estus, taria
mai savanoriškai vykstančius į 
Sibirą. Estai mokytojai raginami 
išvykti į seniau Sibire buvusias 
estų kolonijas.

Pačių estų apskaičiavimais, 
nuo š.m. kovo mėn. pradžios iš 
Estijos į Sibirą persikėlė iki 1000 
gyventojų. Tai sudaro 0,1 proc. 
visos Estijos gyventojų.

Kinija skatins rusų koloniza
cijos mažėjimą?

Estai Vakaruose iškelia svar
bų veiksnį: Estijoje gyveną rusai- 
kolonistai mieliau ir gausiau per
sikelia į Sibirą, negu vietiniai es
tai. Kai prieš kelerius metus Sibi
re buvo statoma Bratsko jėgai
nė, Estijos rusų išvyko kelerio
pai daugiau kaip estų. Manoma, 
kad čia svarbų vaidmenį vaidi
na ir rusų kalba Sibire-

Suomiai lankosi Estijoje
13000 Suomijos gyventojų lan

kėsi Estijoje, 1968 m. nuo gegu
žės ligi rugsėjo mėn., taigi, per 
penkis mėnesius.

Suomiai stato viešbutį — 
“dangoraižį Taline

Suomių darbininkai stato Tali
ne 23 aukštų viešbutį, kuris bus 
pavadintas “Viru” - suomiai 
nuo senų laikų “Viru” vadina 
pačią Estiją. Suomijos darbinin
kai kasdien eilinėms išlaidoms 
gauna po 10,50 suomių markių - 
rubliais. Likusieji darbininkų už
darbio dalis išmokama Suomijo
je. Specialus lėktuvas suomius 
darbininkus gabena atostogų.

Estijos žemės ūkio našumas — 
pranašesnis ųž sovietų

Estijos respublikos min. pirmi
ninko pavaduotojas E. Tonurist 
pranešė, kad žemės ūkio našu
mas Estijoje yra 86 proc. aukš
tesnis už Sovietų Sąjungos vidur
kį. SSE, Estija savo ūkio našumu 
pranašesnė už kitas sovietų res
publikas ir net už Skandinavijos 
kraštus.

• 60 mil. Vak. Vokietijos gy
ventojų yra dalbar ir kaip skel
bia vyriausybė, ligi 2000 metų, 
taigi, per 30 metų, gyventojų 
skaičius pasieks 70 mil.

Ben Het apsuptos stovyklos gynėjai, šiomis dienomis paskelbta: 
daugiau kaip 50 dienų vykdyti priešo puolimai sumažėję.

Dr. Walter A. Gropius, liepos 5 d. 
miręs Bostone, sulaukęs 86 tn. 
amž. Jis buvo vienas pirmaujan
čių šio šimtmečio architektų

J. Rajeckas į Floridą
VVASHINGTON. — 1969 m. 

liepos 16 d. Lietuvos attsovas, 
J. Rajeckas, Valstybės sekre
toriaus perduotu JAV Preziden
to kvietimu — nuvyks j John
F. Kennedy Erdvės Centrą, Flo
ridoje, kur, kartu su Dipl. Misi
jų Šefais išlydės “Apolio 11” 
astronautus į mėnulį. Tą pat 
dieną jis grįš iš Floridos. 

Astronautai pasiruošę
Paskutinė ruošos savaitė

HOUSTON. — Trys “Apolio 
11” žygio astronautai, savaitga
lį su šeimomis praleidę, šiuo me
tu Cape Kennedy pradėjo pas
kutinę ruošos savaitę. Norima 
pagrindinai pasiruošti visoms 
istorinio žygio aplinkybėms bei 
pavojams.

Skrydis į mėnulį numatytas 
liepos 16 d., trečiadienį, 9,32 
vai. rytų (8,32 vidurio Ame
rikos) laiku. Žygio pradžia bei 
skrydžio nuotrupos bus perduo
tos per radiją ir televiziją.

• Beždžionė erdvėlaivy, skri
dusi aplink žemę, atsiradus ne
galavimams (ji atsisakė gerti 
vandenį), vakar nuleista į že
mę.

589 žuvo keliuose
Rekordinis žuvusių skaičius
VVASHINGTON. — Liepos 4 - 

6 d., krašte minėjus Liepos 4- 
sios šventę, greitkeliuose ir ki
tur žuvo 589 žmonės. Tai rekor
dinis skaičius, nes 1966 m., taip 
pat buvus trims šventės die
noms, tos pačios šventės metu 
žuvo 576.

Chicagos mieste per tris die
nas auto nelaimėse žuvo 9 as
menys.

Buvusio savaitgalio žuvusių 
skaičius krašto keliuose nėra 
normalus, nes AP duomenimis, 
palyginus liepos 4 - 6 d. savait
galį su šių metų birželio 19-22 
d. savaitgaliu, šiame žuvo 435 
gyventojai — automobilių vai
ruotojai ar jų keleiviai. Būdin
ga, kad P. Vietname per ištisą 
savaitę žuvusių JAV karių skai
čius tesiekia, vidutiniškai, 200.

• U Thant, J. Tautų gen. sek
retorius dėl nesveikatos atšau
kė kelionę į Paryžių.

KO SIEKIA KOMUNISTAI VIETNAME?
Aiškinami komunistų taktikos veiksmai P. Vietname — Įžiūrima ir priešo klasta — 
Po veiksmų siaurinimo vėl smarkūs puolimai? — Galimi priešo tikslai: versti JAV- 
bes atitraukti daugiau dalinių ir Washingtoną kiršinti su Saigono režimu

Neaiškūs priešo tikslai 
Vietnanie

VIETNAMAS. — Žiniomis iš 
P. Vietnamo, Hanojus, pastaruo 
ju metu susiaurinęs karinius 
veiksmus, verčia Washingtoną 
svarstyti komunistų ėjimus. E- 
są, amerikieč ai, nors ir nema
nydami, kad priešas būtų pasi
ryžęs sustabdyti karą, vis dėlto, 
negali komunistų elgesio visiš
kai paneigti.

Vienų nuomone, priešas ga
lįs, siaurindamas karinius veiks 
mus siekti politinio sprendimo. 
Tuo atveju, Nixono vyriausybei 
atitinkamai pesusiaurinus JAV 
karinių veiksmų, Washingtonas 
būtų kaltinamas sąmoningai sie
kiąs karą prailginti. Bet... nėra 
negalima ir komunistų klasta. 
Jie savo neaiškiais žygiais gali 
siekti JAV prezidentą suklaidin
ti, jį priversdami atitraukti dar 
daugiau karinių dalinių, kai... 
priešas ramiai lauktų ir pasi
ruoštų naujiems, dar smarkes
niems puolimams.
Tai taktinis komunistų posūkis, 

mano kariai
JAV kariniai sluoksniai Sai- 

ko<ne greičiau linkę manyti, kad 
šio meto komunistų karinė poli
tika P. Vietname tai, greičiau, 
taktinis ėjimas. Po veiksmų su

įprastas vaizdas P. Vietname: amerikiečiai veda sugautą Vietkongo 
partizaną.

Naujausios žinios
Sovietų laivai j Kubą

Atplauks Kubos pakviesti
MASKVA. — “Tass” žinių a- 

gentūra vakar paskelbė: Kubos 
vyriausybei pakvietus, sovietų 
laivų junginys liepos 20 - 27 die
nomis lankysis Kuboje. Nuro
dyta, kad laivų tarpe bus vie
nas kreiseris, apginkluotas ra
ketomis, du povandeniniai lai
vai ir dar du laivai. Agentūra 
pridūrė, kad “šioji viešnagė dar 
labiau sustiprins sovietų ir Ku
bos tautų santykius”.

Pirmą kartą taip arti 
JAV pakraščių

Vakaruose teigiama, kad so- 
1 vietų karo laivai, lankydami Ku
bą, po vad. raketų įvykio b. pre
zidento Kennedžio laikais, pir
mą kartą lankysis netoli JAV 
pakraščių.

Vakar, taip pat Vakarų šal
tiniais, buvo spėjama, kad lai
vų viešangė turinti ryšio su 
prez. Nixono numatyta kelione 
į Rumuniją (esą, Maskva ta ke
lione nesanti patenkinta).

siaurėjimo, vėliau sektų puoli
mai. Panaši laikysena jau yra 
buvusi anksčiau.

Dėl to amerikiečiai vertina a- 
'bejingai karinius priešo ėjimus 
— pvz. buvo pranešta apie trijų 
Š. Vietnamo junginių atitrau
kimą, išilgai neutraliosios zo
nos, į Š. Vietnamą ar keturių 
komunistų pulkų, supusių JAV 
stovyklą Ben Het vietovėje, 
“dingimą”. Netolima praeitis 
liudija, kad priešo daliniai daž
nai “dingsta”, pasišalina į kai
myninius Laoso ar Kambodijos 
kraštus ir... netrukus vėl atsi
randa fronto ruožuose.
Tačiau... sulėtėję veiksmai kiek

kitokio pobūdžio
Vis dėlto, pastarojo meto ka

rinių veiksmų sulėtėjimas ski
riasi nuo anksčiau buvusių to
kio pobūdžio siaurinimų. Š’ kar
tą naujoji komunistų taktika 
palietusi daugiau sričių ir ji la
bai ryški.

Manoma kad Š. Vietnamas, 
dabar pradėjęs savo s'aur’nimo 
žygius siekiąs paveikti prezi
dentą Nixo 'ą — kad š's iš Pie
tų Vietnamo atitrauktų dar dau 
giau JAV karių.

Gali būti dar kita priežastis, 
tai priešo pastangos sukiršinti 
Washingtoną su dabartiniu Sai
gono režimu. Nors Midway

P. Amerika ir JAV
Rockefelleris už naują JAV 

politiką su P. Amerika
NEW YORK. — Prez. Nixo- 

no įgaliotinis, gub. N. Rockefel
leris, užvakar grįžęs iš paskuti
nės kelionės po Vidurio irPie- 
tų Amerikos kraštus (jų ap
lankė 20, trys atsisakė svečią 
priimti), spaudai pareiškė nei 
kiek neabejojąs buvusios kelio
nės nauda.

Vis dėlto, New Yorko guber
natoriaus nuomone, šio krašto 
politiką, su Pietų ir Vid. Ame
rikos kraštais, tenka keisti. Nu
matytas platus pranešimas pre
zidentui Nixonui — tikimasi jį 
baigti Ugi rugpiūčio mėn.

Rockefelieriui ties lėktuvu kai 
bantis su spauda, aerodromo pa 
talpose demonstravo apie 200 
jaunų kraštutiniųjų gaivalų. Pri 
siminęs smurto veiksmus kai 
kuriuose aplankytuose kraštuo
se, Rockefelleris nurodė, nesiti
kėjęs, jiems buvus tokio dide
lio masto.

♦ W. Ulbricht susirgo gripu 
ir atšaukė kelionę į Maskvą.

pasitarimuose JAV-bės patiki
no Saigoną, jo neapleisiančios, 
tačiau P. Vietnamo prezidentas 
su visa eile politikų vis dar lin
kęs Washingtoną įtarti. Kai 
kurie P. Vietnamo politikai įta
ria; veiksmų siaurinimas galįs 
reikšti Washingtono ir Hano
jaus “slaptą susitarimą” ati
traukti daugiau JAV vyrų iš 
Vietnamo. Artima ateitis, spė
jama Saigone ir Washingtone, 
turėtų išryškinti tikruosius ko- 
munist ųtikslus. Gal būt, jų lai
kysena turės įtakos ir prez. Ni- 
xono bei valst. sekretoriaus W. 
Rogerso netolimi pasitarimai 
Azijos kraštuose...

Genčių karo grėsme 
Kenijoje

NAIROBI, Kenija. — Sosti
nėje Nairobi nužudžius žymų po 
•litiką Mboya, šiomis dienomis 
krašte kilo susidūrimų tarp 
dviejų pagrindinių krašto gen
čių: Kikuiyu ir Luo. Pirmajai 
genčiai vadovauja prezidentas 
J. Kenijatta, gi Luo vadu buvo 
nužudytasis Mboya.

Krašto vyriausybė su polici
ja deda pastangų sulaikyti ki
lusius susidūrimus ir ypač gen
čių karo grėsmę.

Humphrey Europoje
Humphrey atvyko J Ženevą, 

vyks į Suomiją
AALBORG, Danija. — Siame 

mieste kasmet vyksta liepos 4, 
JAV nepriklausomybės dienos, 
minėjimas. Liepos 4 d. čia kal
bėjus buv. JAV viceprezidentui
H. Humphrey, minėjimą siekė 
sutrukdyti apie 50 demonstran
tų. Tai nepavyko, aštuoni buvo 
suimti.

H. Humphrey atvyko į Žene
vą, Šveicariją. Iš jos, keliauda
mas su žmona, jis vyks į Suomi
ją — Helsinkį, Sovietų Sąjungą, 
Jugoslaviją ir Prancūziją.

Dešinieji ir B. Rūmai
Esą krizė krašte gilėja...

BOSTON, — Dr. J. Knovvles, 
dėl spaudimo iš išorės, B. Rūmų 
nepasiūlytas sveikatos tvarky
tojo pareigoms, užvakar tele
vizijos programoje pareiškė: 
Baltieji Rūmai su prez. Nixo- 
nu esą patekę į politikų — kon
servatorių įtaką. Toji įtaka e- 
santi katastrofos pobūdžio ir, 
esą, bet kokia pažanga negali
ma. Tai liečia sveikatos tvarky
mo, negrų teises ir kitas sritis.

RUMUNIJA

Šiomis dienomis į Bukareštą 
atvyksta JAV pareigūnai iš 
anksto paruošti JAV prezidento 
viešnagės visas smulkmenas, gi 
saugumo reikalas — pats svar
biausias. Šiuo metu jau aišku, 
kad Nixonas atvyks rugpiūčio 
2 d. dienos metu ir išvyks kitos 
dienos vidudienį. Jis bus apgy
vendintas vienoje iš daugelio bu
vusių karalių vasarnamių — vi
lų Bukarešto apylinkėse.

R. Niutonas, kaip privatus pi
lietis, lankėsi Rumunijoje 1967 
m. ir anuomet buvo nuoširdžiai 
priimtas. Tais metais nuvykęs į 
Maskvą, jis susidūrė su šalto
mis nuotaikomis, gi panorėjęs 
pakliūti į Lenkiją, buvo visai 
neįsileistas.

• Londone dieną streikavo 
požemio tarnautojai.

Belaukiant skrydžio j įmėnulj. Pirmasis mėnulio, paviršių pasieks astro
nautas N. Armstrong ir vienas jo pirmųjų veiksmų bus įtvirtinti JAV 
vėliavą mėnulyje. Ji - iš nylono. Tai stebės, televizijos keliu, ir žemės 
gyventojai

Italijos komunistai reikalauja
Komunistai kalba apie reikalą 

apjungti visus kairiuosius
ROMA. — Liepos 5 d. atsi

statydinus Italijos vyriausybei,
M. Rumor, ligšiolinis min. pir
mininkas, vos šešis mėnesius 
valdęs, prezidento prašytas to
liau laikinai eiti pareigas.

Vyriausybė pasitraukė, iš jos 
išėjus keturiems ministeriams 
— socialistams, suskilus šių pa
starųjų partijai. Prezidentas pa
sitarimus su partijomis prade
da šią savaitę. Dar neaišku, ka
da bus sudaryta, naujoji, jau 
30-ji pokario vyriausybė Romo
je.

Komunistai, Vak. Europoje 
.turį stambiausią kom. partiją, 
jau kitą krizės dieną, liepos 6, 
pasiūlė sudaryti “plačią, sutelk
tinę vyriausybę”, į kurią įeitų 
ne tik krikščionys demokratai, 
bet ir komunistai.

L. Longo, komunistų partijos 
vado, nuomone, “atsirado nau
ja padėtis ir ji verčia sudaryti 
visų kairiųjų sąjungą Italijoje”. 
Pasikalbėjime su komunistų 
dienraščiu “L’Unita”, Longo nu
rodė, kad krikščionys demokra
tai, socialistai ir komunistai tu
rėtų apsijungti ir jie galėtų 
turėti daugumą parlamente.

Tas siekimas bendradarbiauti 
su komunistais, pasiūlytas ne 
tik socialistų, bet ir katalikų 
kairiųjų sparnų, buvo pagrindi
nė socialistų partijos sk’ibno 
priežastis.

• W. Brandt, Vokietiios už- 
sienio reik. ministeris, Paryžių 
je tarėsi su prezidentu G. Pom
pidou ir kitais politiniais vadais. 
Visi sutarė, kad Europos Bend
roji Rinka turėtų būti praplės
ta ir sustiprinta.

KALENDORIUS
Liepos 8 d.: šv. Arnoldas, šv. 

Akvilė, Tauragis, Danga.
Liepos 9 d.: šv. Tomas M., 

šv. Veronika G., Gertantas, Vi
da.

ORAS

SHOVVERS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėse šiandien de
besuota, galimas lietus su per
kūnija, vis vėsu, temp. sieks 70 
ir daugiau 1. F., ryt — galimi 
krituliai, šilčiau.

Saulė teka 5:23, leidžias 8:27.

Naujų streikų, neramumų 
grėsmė

Prasidėjus politinei krizei, 
kraštui gresia ir naujų streikų 
banga. Juos kelti linkusios ko- 
munistiį vadovaujamos profe
sinės darbo sąjungos. Jos rei
kalauja kelti atlyginimus, vyk
dyti visą eilę biurokratinių re
formų.

Gali būti, teks vykdyti parla
mento rinkimus. Už juos ypa
tingai pasisako kairieji katali
kų ir socialistų sparnai, būdami 
įsitikinę gausią komunistų para
mą... Komunistų rinkikų Itali
joje skaičius siekia iki 30%.

TRUMPAI
• Prez. Nixonas, astronautų 

gydytojams patarus, nevyks, 
liepos 15 d., praleisti kelių va
landų su žygiui į mėnulį besi
rengiančiais astronautais. Esą, 
jiems reikia vengti susitikti su 
pašaliečiais, nes bakterijos pa
vojingos...

• Maskvoje lankėsi Sirijos 
prezidentas al-Attassi. Sovietų
N. Podgomas jam pareiškė, 
kad Maskva arabų kraštams to
liau teiksianti karinę paramą.

• Hipiai Italijoje susirėmę su 
kariais. Buvo sužeistų, 14 jau
nuolių pateko į kalėjimą. 
Europos socialistai posėdžiauja

HARPSUND, Švedija. — Eu
ropos socialistų vadai nuo lie
pos 6 d. posėdžiauja šioje Šve
dijos vietovėje ir aptaria padė
tį, gen. de Gaulle pasitraukus.

Į pasitarimus atvyko britų 
min. pirmininkas H. Wilson, V. 
Vokietijos W. Brandt, buv. Da
nijos min. pirm. J. O. Krag, Šuo 
mijos, Norvegijos ir kt. kraštų 
politikai.

Helmut Scnmidt, vienas žymiųjų so 
eialdekratų politikų Fed. Vokietijo
je, lankosi VVashingtone ir, greičiau 
šia, bus priimtas Balt. Rūmuose
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KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Sveikatos reikalu raštus - klausimus siųsti adresu:
KELIAS I SVEIKATĄ, 2319 VVest Garfleld Blvd., Chicago, IU. 60836
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šių dienų medicinos, taip sakant, 
karštų žinių” suprantama kalba 
perdavimą.

Gyvenime į mėnulį keliavi
mo laikus, o ne gumbažolių ga
dynę. Reikia visiems - taip pat ir 
Tamstai, mokytis - šviestis, nau
jų terminų išmokti. Kitaip mes 
negalėsime susikalbėti su savu 
gydytoju jo kabinete. Cholestero
lio, pvz. vardo prieš kelioliką me
tų nė vienas Draugo skaityto
jas net negirdėjo. O dabar visi 
jau apie jį žino. Taip yra ir su 
visais kitais pažengusiai medici
noje dalykais.

Čia _ perduodama mediciniška- 
praktiška tiesa, liečianti kiekvie
no sveikatą. Nė vienas žodis ne
paliekamas neišaiškintas lietu
viškai. Atgimkime visi savo svei
katos reikiarriai priežiūrai. Jei kas 
meta vieną tik akį į svarbiausius 
reikalus, tada toks turi saugotis, 
kad giltinė nemestų savo abiejų 
akių ant tokio apsileidėlio.

GALVA SUKASI, MUZIKA 
ERZINA, O DAKTARAS 

NIEKO NERANDA
Klausimas. Esu 40 metų. Jau 

du metai kaip turiu nuolatinį 
galvos svaigimą. Jaučiu tartum 
netenku lygsvaros. Negaliu il
giau eiti, stovėti ar atsisėdus skai
tyti ar siūti. Greit ima svaiginti.

VAISTAI REIKALINGI 75 
METŲ LIETUVIUI

Prašymas Alvudo vaistų 
fondui

Gerbiamieji, esu peųsininkas,
75 metų, gyvenu miestelyje, kur 
labai suniku gauti naujų vaistų, 
kuriuos Dr.Adomavičius rekomen 
duoja ir labai man reikalingi.

Viena vaistinė mėgino užsaky
ti šiuos vaistus nurodytoje “Drau 
ge” vietoje: vaistinėje ‘Teorijo
je”, III., bet toji net į pakartoti
nus laiškus neatsako. Todėl la
bai prašau atsiųsti man vaistus, 
kuriuos suminėjo Dr. Adorųavi- 
vičius “Drauge”, kaip tinkamus Ii 
goniui su “Angina Pectoris” ir 
turinčiam didelį cholesterolio 
kiekį. Dr. Adomavičiaus suminė
tų vaistų sąrašas:

1. Cardilate, 10 mg. tabletes.
2- Zinc sulfate, kapsulės, tris per 
dieną. 3. Hep-Nine B (antico- 
agulatas). 4. Hondroitin sulfurio 
acid. 5. DMSO Dimetihyl sulfo- 
xyde). 6. Potassiun Iodide Theo 
Calcium. 7. Alertonic, Tbls. B. 
Cartilage. Lauksiu jų ir iš anks
to dėkoju. Jūsų sąskaitą tuojau 
apmokėsiu. Dar kartą dėkoju, su 
tikra pagarba.
MALONUS PENSININKE LIE-
VI- Ačiū domėjimąsi sava svei
kata. Tiek amžiaus sulaukęs ir 
dar taip gražų braižą turi -tikrai 
smegenis nelaikei už pečiaus. Jie 
ir dabar Tamstą veda sveikatos 
keliu. Prašytus vaistus pasiun
tėme Tamstai -tarkis su gydyto
ju savu. Tik reikia kai kurių pa
taisų Tamstos sąraše: DMSO vai
stas sulaiko pelės apmirusį šir- j 
dies raumenį nuo mirties - tai 
dar tik tyrimams naudojamas - 
nėra jo vaistinėse. Taip ir buvo 
apie jį rašyta. Atydžiau skaitykit 
kitą kartą. Cartilage (kremzlė) 
Tamsta pats nusipirk mėsos krau
tuvėje. Joje yra vaistas Chon- 
droitin sulfuricacid. Vaistinėse 
to vaisto dar nėra. Tik žaliavos 
pavidalo iš kremzlių jį kūnas pa
sisavins. Jis bandymuose apsau
go žmones nuo širdies atakų. 
Alertonic yra skystis, ne tabletės. 
Jis imamas po valgomą šaukštą 
tris kartus paroje, prieš valgį.

Tamstos gydytojas atsako už 
Tamstos gydymą. Alvudo Vais
tų Fondas padeda neišsigalin- 
tiems įsigyti būtinus vaistus. Ki
tiems ir veltui juos teikia. Pensi
ninkai padeda Alvudui visuome
niškuose darbuose, ypač senelių 
namų statybai rengiantis. Visa
da pensininkai gydosi savų gydy
tojų priežiūroje- Sėkmės. Žino
ma, Tamsta naudoji visas devy
nias nuo širdies kraujagyslių li
gos apsisaugojimo virš minėtas 
priemones. Tada tik čia minėti 
vaistai turės savo vietą Tamstos 
negerovės gydyme. Tik tada, pri
simink: Užsakytojai neatliko dar
bo reikiamai - todėl minėtoji vais
tų kompanija( ne vaistinė neat
sakė. Belskite vėl - bus atidary
ta.

TEISINGA PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI.

JINAI META VIENA AKį, O 
GILTINĖ DVI

KLAUSIMAS. Skaitant Drau
ge dr. Adomavičiaus straipsnius 
“Kelias į Sveikatą” ne kartą atė
jo mintis kam jis tuos patarimus 
taiko, ar eiliniam skaitytojui ar 
medikams. Mano nuomone dau
gelį terminų supranta tik tie, ku
rie turi šiokį tokį sąryšį su me
dicina. Aš į jo straipsnius teuž- 
metu vieną akį.

Kažin, ar viena taip darau?
ATSAKYMAS. Atsakys patys 

skaitytojai, kaip jie daro. Jau da
lis atsakė ir jų klausimai spausdi
nami. Dar glėbiai klausimų lau
kia savo eilės- Visi dėkoja už

Aštuoniasdešimtosios mėnesinės Alvudo vaikų teatro radio valandėlės 
užrašymas Alvudo būstinėje: akt. Alfas Brinką (iš k.), Eleonora Ki- 
vėnaitė (daina, deklamacija, akordeonas, gitara, kūryba — eilėraščiai) 
ir jos dvylikametis brolis Antanukas. Nuotr. inž. J. Slaboko

Kai atsigulu, svaigimas praeina. 
Jokiuo būdu negaliu viena perei
ti per gatvę. Ypač smarkiai svai
gina, kai mėginu greitai paėjėt 
ar ilgesnį laiką pasilenkus galvą 
ką nors veikti. Jei nepasiduodu ir 
mėginu ilgiau pasėdėti, tai jau
čiu kaip sprandas ir kaklas ima 
kietėt ir negaliu tada net žodžio 
ištarti.

Paškutiniu laiku dažnai pa
bundu. Jaučiu lyg galva būtų su
tinus ir pulsas labai smarkiai pla
ka. Kai atsisėdu, girdžiu galvos 
atskirose vietose tartum atsilei- 
dimą tada ima eiti geryn. Ry
tais nieko negaliu veikti, nes ir 
lovos paklojimas iššaukia ataką: 
širdis ima plakti, trūksta oro ir 
t.t. Buvau pas nervų, galvos spe
cialistus, pas gineokologą ir net 
pas universiteto klinikos gydyto
jus ištyrimams. Bet jie nieko ne
randa. Jdomu, ar tai turi ką nors

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 guarterly on all accounts.

Interest Compounded Daily, 

Paid Quarterly

Savings and Loan Association of Chicago ' *
Assets over $143,000,000.00 ■ Reserves and Surplus over $11,500,0002)0 (more than twice the legal requirements)
Federal Charter ■ Federal Supervision
4192 Archer Avenue at Sacramento ■ Chicago, Illinois 60632 ■ VI7-1140

HOURS: Mon., Thurs. 9 A.M. - 8 P.M. Tues., Fri. 9 A.M.-4 P.M. Sat. 9 A.M. -12 Noon Wed.—No Business Transacted

bendro su “Life change”. Krau
jo spaudimas 110. Šiaip viskas 
rasta normalu.
Mane gerokai erzina didesnis 

triukšmas ar stipresnė muzika. 
Galvos skausmų neturiu. Ar ga
lėtų man padėti kokie elektriniai 
masažai. Kokia Jūsų nuomonė 
dėl “Cairo Practicals”? Iš anksto 
dėkoju už atsakymą.

Atsakymas. Laikykis savo gydy
tojo globos, kai jau net universi
teto gydytojai ir kiti specialistai 
nieko blogo nerado. Sergi gyveni
mo permaina -visokių negerovių 
kartais priseina pergyventi tame 
laike. Jokie elektriniai masažai 
čia nepadės. Gydytojas, o ne či
gonas, ne šeptūnas, ne ateities 
spėjimas bei chiropractorius 
(chiropractor) turi žmogų gydyt. 
Pastarasis nėra gydytojas. Jis lai
kosi teorijos, kad ligos esti suke
liamos nervams sutrikus. Už tai

i chiropraktika (chiropractic)
; užsiimantieji mėgina žmogų gy
dyti mankštindami kūną, ypač

(Nukelta į 5 psl.)

OR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ. NOSIES rp 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINTUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 .-ai ir 7 —9 » 
vak Šeštadieniais 10—i vąl Trečia 
dien) uidarv»> ’ Ignnln* orllmanil m 
■atarus.

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

Rezld. relei 239-4683
0R K G, BALUKAS

fiK EŠERĮ,IA IR MOTERŲ LIGOK
GINEKOliOGINfi CHIRURGIJA

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

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

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

Tel. 695-0583 - Elgin 
425 No Liberty Street

Route 25, Elgin. (llinols

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West OSrd Street 
Kampas 63-čios lr Callfornia 

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

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

Rezld. tel. VVAIbrook 5-3048

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGLIA

2751 VVest blst Street 
Valandos: antradieniais, penatadle

nais 2—9 v., fieštadlenlala 10—1 p. p. 
l.lKonta? priimam' pa«cal tarimo.
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. Slst Street
TeL — GR 6-2400

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

8PEOIALVB® — NERVU IR 
EMOCINES LIGOS

Crawford Medical Building 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susltarlma 

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

Akušerija ir moterų likos 
GinekologlnS Chirurgija 

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKIA 

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 12 lkl 8 vai. lr nuo 5 lkl 8 v.v. 
šeštad. nuo i lkl 4 vai.---    ■   ll l II ____ L-L-J—-_-l_ 
Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960

DR. E. JATULIS
gydytojas ih chirurgas

Bendra praktika
2815 W. 71st Street

Ofiso vai. kasdien nuo 7 lkl 9 v. v., 
fiefit. nuo 9 Iki 12 vai.: arba susita
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. lr 6 
Lkl 8 vai. Trečiad. lr šeštad. uždaryta

Ofiso Jr buto tet OLympic 2-188.

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 lr 4-7 Trečiad 
lr fiefitad. tik susitarus

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Lietuvis gydytojas)

8925 VVest 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p.. 6-8 
vai. vak., šeštad, 12-2 vai. p. p„ 
trečiad. uždaryta.
TeL ofiso lr bato OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4988 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—8 vaL lr 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

FLORIAN KRASS
(Krasauskas) 

REGISTERED PHVSICAL 
THERAPIST

4738 S. Damen Avė., Chicago, 111. 
Dlathermy — Ultrasound — 

Massage 
Tik susitarus

VaL: pirm. — antrad. — ketv. — 
penkt. 2—8 v. popiet, šeštad. 2—4 
vai. popiet.
Tel. PR 6-3085 arba FR 6-6885

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad.. antrad.. ketvlrt. tr penkt. 
nuo 11 vaL lkl 1 vai. p. p. fa* nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p.. šeštad.
11 vai. ryto Iki 8 vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

f Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

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

PriimlnSJa tik susitarus.

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 ir 4—8 v. v. 

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

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

Tikrina akis. , y Pritaiko akinius b 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždarytą trečiadieniais

Hm. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 

Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697
5159 Su. Damen Avenue

Valandos tik pagal susitarimą 
Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. to

S enk tad. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč. to 
eštad. 8 v. r. lkl S v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street

(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidenc 1
Priima ligonius tiktai nusitartu — 

(By appt.)

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHTORGIJA 
Ofisas 2454 W. 71st 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 AKUČIUS 
15542 So. Cicero, Oak Foreet, RI.

Kabineto tol. 687-2020 
Namu tel. 839-1071 

Vizitai pagal suslta.iT.ma

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

Ofiso tel. REllance 5-4410 
Rez. GRoveblU 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 lkl 2 vai. p.p
tr vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Stata* 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v.v.. penktad. 10—18 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va- 
karo. Sekmą d. ir trečiad. uždaryta 
_______ Rezld. tel. VVA 5-3090_______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA Ht MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas lr rez. 2652 VV. 59th St 
Tel. PRoapect 8-1238

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. ta 
penkt. nno 2 lkl 4 vai. lr nuo 6 lkl 8 
v. v. šeštad. 2—4 vaL popiet lr kitu 
talku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6193

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus 
Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 vai. vak. 

Trečiad. ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

6648 So. Albany Avenue 
Vai.: 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 
VaL: 2 lkl 4 v. p. lr 7 lkl 8 V. v.

Treč. lr šeštad. pagal susitarimą 

Ofiso tel. 767-2141 Namų 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

0-8 v, v., ketvlrt 6-8 v. vakaro.
11-1 vai. popiet



Uetuvių gftnnaiija

MIRTIES KRYŽKELĖJE

Eilę metų ypatingai gražiai 
dirbusi lietuvių pranciškonų 
gimnazija Kennebunkforte, 
kaip anksčiau pranešė jos rek
torius tėv. Leonardas Andrie- 
kus, OPM, užsidaro. Praneši
me buvo pažymėta, kad tai į- 
vyksta dėl finansinių sunkumų 
— eilę metų jos išlaikymu rū
pinęsi lietuviai pranc'škonai 
vis apmokėdavo jos nuostolius, 
kurių susidarė dešimtimis tūks 
tančių, bet pagaliau ir jų jė
gos išsisėmė. Tuo sunkiau, kad 
dabar pranciškonams prieš a- 
kis yra kultūrinio centro — 
Jaunimo namų statyba New 
Yorko apylinkėse.

Paskutiniu laikotarpiu moky 
tojų atlyginimas yra gerokai 
pakilęs, visos išlaidos padidė
jusios ir jų neįstengdamos pa
kelti daugelis mokyklų užsida
ro. Užsidarytų daugybė valdi
nių mokyklų, jeigu jos nebūtų 
remiamos ir išlaikomos iš val
stybinio iždo, iš gyventojų įne
šamų mokesčių. Ta aplinkybė 
tai dar vienas priminimas, kad 
teisingiau turi būti paskirsto
mos švietimo lėšos, kad tiky
boms priklausantiems tėvams 
ir savo pasaulėžiūroje norin
tiems išauklėti vaikus nerei
kėtų mokėti dvigubų švietimo 
mokesčių, bet kad ir privačios 
mokyklos gautų valstybės iž
do paramą, aip tai yra Quebe- 
ko provincijoje, kaip tai ryš
ku britų auklėjimo sistemoje 
ir kaip tai praktikuojama ei
lėje kitų rkaštų.

*
Grįžtant vėl prie pranciško

nų gimnazijos ir žinant, kad jų 
provincijolas ir tos gimnazijos 
direktorius yra poetas Leonar
das Andriekus, žmogus taurios 
lietuviškos širdies, galime su
prasti, kad jau tik didžiausių 
sunkumų verčiamas šią mokyk 
lą su dideliu skausmu buvo pri
verstas uždaryti. Tačiau net ir 
po to vis zondavo visas ga
limybes, ar nebus įmanoma 
vėl jos darbą pratęsti, Ir štai- 
Kunįgų Vienybės seimo pro
ga gavęs šiltą pritarimą iš 
kunigų pusės, susitikdamas su 
mokinių tėvais ir dar kartą 
pajutęs jų didelį pasitenkinimą 
sėkminku auklėjimu jų mokyk
loje, ryžosi paskelbti, kad jei
gu susidarytų bent 100 moks
leivių, mokyklą būtų galima 
vėl atgaivinti, žodžiu, yra v’l- 
ties, gimnazi ja dar gali veikti.

Žinoma, lietuviškųjų aukš
tesniųjų mokyklų kūrėjai JAV 
gal vieno dalyko gerai nebuvo 
pramatę, būtent, kad bus švie
sesnė ateitis tų gimnazijų, ku
rios bus arčiausiai didžiųjų lie
tuviškųjų kolonijų. Pvz. Mari
jos Aukšt. mokykla Chicago
je turi gal apie 1.200 mokslei
vių ir net negali visų norinčių 
sutalpinti. Tėvams nėra leng
va, kai prie gana stambių pri
vačios mokyklos išlaidų dar 
prisideda gausios išlaidos mok 
sleivių atostoginėm kelionėm, 
o ir vaikai ne visi ryžtasi toli 
atsitraukti nuo savo mielos šei 
mos.

*

PIRMASIS LAKRASTIS PASAULYJE

Daugiau kaip prieš 300 metų i kad naujas laikraštis gali turė
ti didelės reikšmės politiniamežmonija nežinojo periodinių 

laikraščių. 1631 m. gegužės 30 
d. Paryžiuje buvo išleistas pir
masis periodinis laikraštis. “La 
Gaceta”. Jį išleido buvęs kuni
gas Teotrasto Renaudot. Laik
raštis buvo, palyginti, gerai re
daguojamas. Jame tilpo svar
biausios žinios iš Prancūzijos 
gyvenimo ir nemaža žinių tš ki
tų Europos kraštų. Medžiagos 
užteko, nes kaip tik tuomet vy
to Trisdešimties metų karas. 
Pirmame numeryje leidėjas at
spausdino įstatymą draudžian
tį rūkyti, nes už rūkymą tuo 
laiku buvo net mirtimi įbaudžia- joje per spaudą pradėjo rinkti 
ma. i skelbimus i juos spausdindavo

Karaliaus Liudviko XIII mi- laikraštyje. Renaudot pirmas 
nisteris Richelieu pastebėjęs, pradėjo spausdinti propagandi-

Tačiau mūsų lietuviai jau 
darosi kaskart labiau pasitu
rintieji, o vaikui negalima duo
ti geresnės dovanos, kaip jo 
išauklėjimas ir išmokslinimas 
geroje dvasioje. Paskutiniu me 
tu įvairiose mokyklose “nau
josios kairės’’ hipių, raudonų
jų agitacinis veikimas yra toks 
stiprus, kad ima įtraukti net 
kai kuriuos vaikus tų šeimų, 
kurių tėvai bėgo nuo raudo
nosios tironijos 'kaip nuo maro. 
Privačiose, katalikų mokyklo
se ir pats dėstymas yra vykdo
mas daugiau mums mielų pat
riotinių, religinių idealų dva
sioje, ir vaikai susirenka dau
giausia iš tokių pat šeimų, tai
gi ir visa atmosfera yra skaid
resnė. Beleidžiant vaikus į sve
timesnės dvasios mokyklas, ku 
rios gali būti ir pigesnės, ga
lima kiek sutaupyti pinigų, bet 
drauge ir prarasti vaiką. Ir 
nėra didesnės tragedijos tė
vams, kaip ta, kada mato, iog 
jų sūnus, duktė ima savo as
menybe sužlugti, nertis i mo
ralinius dumblus, jungtis į vi
sokiu hipių būrius, atsiveria 
raudonosios tironijos propagan 
dai.

*
Lietuvių gimnazija yra rei

kalinga ne tik Vokieti joje, bet 
ir JAV-se, todėl tėvų pranciš
konu dar vienas bandymas ją 
atgaivinti ir išlaikyti privalo 
susilaukti visų paramos. Tėvai 
kuo gausiau privalo savo ber
niukus i šią gimnaziją regist
ruoti. Čia jau darosi lietuviš
kas gyvybinis reikalas, todėl 
ir lietuvių bendruomenės vei
kėjai, valdybų nariai turi pa
rodyti iniciatyvą ir savo apy
linkėje esančių berniukų tė
vus paskatinti leisti savo at
žalyną į lietuvišką gimnaziją 
Nors ii yra ir toliau lietuviš
kų kolonijų, bet jos nuošalu
mas taip pat turi gerų pusių
— lengviau yra augantį jau
nimą izoliuoti nuo demorali
zuojančios didmiesčio aplin
kos, kol jie labiau subręs ir 
pradės giliau galvoti, darysis 
kritiškesni išskirti, kas gera 
ir bloga.

*
Chicagoje atsiekta laimėji

mų išsijudinus į energingą są
jūdį kapinių reikalu. Tačiau 
mūsų vaikai negali būti mums 
mažiau brangūs kaip mūsų mi
rusieji ir priaugančios kartos 
auklėjimui, lietuviškoms mo
kykloms turi būti skirtas ne
mažesnis dėmesys kaip kad bu
vo skirtas kapinėms. Šalia ki
tų, didesnę iniciatyvą galėtų 
parodyti tėvai, kurių vaikai 
lankė ar lanko lietuvių gimna
ziją Kennebunkporte. Jie ga
lėtų paskatinti savo pažįsta
mus leisti savo vaikus į šią 
mokyklą, o taip pat priminti 
L. bendruomenės vadams ir 
kitiems patriotams lietuviams 
savo kolonijoje, kad gyvas lie
tuvių sąjūdis dar gali išgelbė
ti nuo mirties taip svarbią mū
sų jaunimo auklėjimo įstaigą
— lietuviškiausią gimnazjią
JAV-se. J. Pr.

Francūzijos gyvenime, pradėjo 
ne tik jį remti, bet ir jame ben
dradarbiauti. Jis pirmasis .pra
dėjo rašyti politinius straips
nius, kurie daug patarnavo tuo 
metinei Prancūzijos vyriausy
bės politikai.

Renaudot įsteigė ir pirmąją 
pasaulyje taupymo ir skodin'- 
mo kasą, tikslu užkirsti kelią 
visokiems biznieriams, kurie, 
skolindami pinigus, imdavo di
delius nuošimčius. Taip pat jis 
įsteigė pirmąjį propagandos 
biurą, kuris pirmą kartą istori

PIETŲ VIETNAMO KARIUOMENE
Abejojama ar ilgai ji galės prieš komunistus kariauti

25,000 amerikiečių karių jau 
pradeda apleisti Vietnamą. A- 
merikiečių priešai atsitraukimą 
vadina komedija, tačiau iš tie
sų atrodo, kad kariai negrįž
tamai išvyksta. Prezidento Nix- 
ono vyriausybė tikisi ligi spalio 
mėn. pabaigos atitraukti 75,000 
amerikiečių karių. Eilė JAV se
natorių ir kitokių valstybininkų 
aiškina, kad ligi šių metų pa
baigos lengvai galį sugrįžti 100, 
000 kareivių. Visi amerikiečiai 
trokšta Vietnamo karo operaci
jas kaip galima greičiau užbaig
ti; ypač tuo suinteresuotas Ni- 
xonas, kuriam ilgiau delsiant 
gali vėl priartėti nauji preziden 
to rinkimai.
P. Vietnamo karinės pajėgos

1956 m. baigėsi Indokinijos 
karas. Prancūzija jį pralaimėjo 
ir turėjo savo kolonijas apleisti. 
Gera dalis Indokinijos turėjo pa 
tekti komunistų įtakon. JAV 
stengėsi išgelbėti, kas buvo dar 
galima, todėl pasišovė saugoti 
Azijos pietryčių dalį. Taigi Ame 
rika daug kur perėmė prancūzų 
sargybas. Perėmė ir P. Vietna
mo karinę globą. P. Vietnamo 
karinės pajėgos buvo pertvar
kytos JAV kariuomenės pavyz
džiu. Amerikiečiai patarėjai pa
keitė ir vietnamiečių karines u- 
niformas. Netgi vietoje plačia
kraščių karinių šalmų uždėjo 
amerikoniškus šalmus. Saulė 
kaitino vietnamiečių galvas ir 
jie tokių šalmų nenorėjo imti. 
Praėjo desėtkas metų ir kai kur 
amerikiečiai patys pradėjo var
toti vietnamiečių plačiakraščius 
šalmus... Prancūzų karinis paty
rimas buvo griaunamas. Lengvi 
ir greiti kariniai daliniai panai
kinti. Vietoje jų buvo kuriami 
gerai motorizuoti sunkūs, ir to
dėl prie kėlių pririšti kariniai 
daliniai. 1962 rų. gen. O’Daniel 
galėjo didžiuotis pastatęs gerai 
organizuotas aštuonias vietna-

nius plakatus, kuriuos lipinda
vo gatvėje ant sienų.

Renaudotą reikia laikyti ir 
tėvu laikraščių literatūrinio 
priedo. Kaip dabar daroma, 
taip ir tuomet jis prie savo 
“Gaceta“ kiekvieną savaitę iš
leisdavo literatūrinį priedą. Jis 
įsteigė pirmąjį lombardą, ku
riame žmonės galėjo palikti sa
vo daiktus, kur jie būdavo var
žytinių kepu parduodami.

Jau tais laikais Renaudotui 
kilo mintis sukonstruktuoti pir
mąją rotacinę mašiną, šios sva 
jonės negalėjo jis realizuoti, 
bet jo idėją greitai perėmė ki
ti spaudos kūrėjai ir netrukus 
laikraščiai buvo spausdinami 
rotacinėmis mašinomis.

Tokiu būdu Renaudot tikrai 
užsitarnavo periodinės spaudos 
tėvo vardo K. Kl.

Rytinėj Afrikoj ir Sabos 
žemėj

R. RASLAVIČIENt:
16

Prasideda miškai, kuriuose nematyti nei žvėries, 
nei paukščio. Tai medžioklės rajonas. Visi, kas gyvas, 
išsislapstę, nes mašina reiškia mirtį. Nėra čia net žmo
nių, tik tyla ir nelygus, vingiuotas kelias.

Dar pusvalandis ir pasiekiam Narok miestelį. Ma
žas jis, bet daug žmonių ir didelė krautuvė, kur visko 
yra: gėrimų, šokolado, puodų, muilo, plaukams tepalų 
ir cigarų. Pasipildau saldainių atsargas vaikams. Ge 
riam coca eolą, o keli vaikai stovi ir žiūri. Užkalbinu. 
Vienas supranta angliškai, nes eina į mokyklą. Padalinu 
saldainių, bet jie, atrodo, norėtų geriau pinigų, mat, 
didesni. Su tais vietiniais pinigais tikra bėda. Jie taip 
greit išeina, o pakelėj nėra kur išsikeisti. Amerikietiškų 
centų niekas nenori, o dolerius gi negali taip dalinti. 
Dažnai mane gelbsti Harrison. Jis užmoka šilingais, o 
aš jam doleriais gale dienos atsilyginu. Pavadinau jį 
savo bankininku ir jis labai patenkintas.

Visi norim greičiau pasiekti Nairobį. Vėl sukam 
apie Rift slėnį, tik jau iš kitos pusės. Kur akis mato — 
žalia ir mėlyna, pasibaigė išdžiūvusi gamta.

Per kelią masajai varo asiliukus, apkrautus man
ta. Jie kraustosi į kitą vietą. Moterys nešasi ant nuga
rų vaikus, o vyrai varo galvijus. Norim fotografuoti, 

I bet jie pakelia tokį triukšmą, ka’d užsidarom langus ir

BRONIUS KVIKLYS

miečių divizijas. Jos buvo gerai 
paruoštos ir galėjo reguliaria
me lauke kovoti. Jo įpėdinis ge
nerolas Williams panaikino 
“lengvas”, po 8000 vyrų turin
čias, divizjias ir vietoje jų su
kūrė naujas “sunkias” divizijas, 
kurių kiekviena susidėdavo iš 
trijų kariuomenės pulku. Pietų 
Vietnamo karių skaičius kilo: 
1964 m. — 23,000, 1965 m. — 
185,000, 1966 m. — 385,000, 
1969 m. — 540,000.

Re leguliarios kariuomenės 
suorganizuoti pagalbiniai dali
niai: 420,000 milicininkų ir 430, 
000 policinių dalinių vyrų ir ap
ginkluotų piliečių (šaulių). Pa
gal naujausius amer. ir P. Viet
namo vyriausybių planus, re
guliarios kariuomenės skaičius 
turi pakilti ligi 900,000: nere
guliarios kariuomenės skaičius 
pakeliamas ligi 630,000. Jeigu 
tai būtų j vykdyta, prieš vieną 
Vietkongo karį stovėtų net 16 
P. Vietnamo kareivių. Bet yra 
priežasčių, kurios P. Vietnamo 
karinį pasiruošimą nuvertina.

Masinis dezertyravimas
Kiekvienais metais iš P. Viet

namo kariuomenės dezertyruoja 
ligi 120,000 karių, t. y. apie 20 
proc. viso kareivių sąstato. Kai 
kuriose divizijose (ypač XVIII 
ir XXI-je) metinis dezertyrų 
skaičius pasiekia 50 procentų. 
Vieni šių dezertyrų visiškai pa
prastai pareina namo. Kiti pri
siglaudžia prie jų gimtosiose 
apylinkėse stovinčių dalinių; 
dar kiti dirba darbininkais prie 
ryžių auginimo darbų. Maža da
lis perbėga pas priešą.

Kaip amerikiečiai nedraus
mino pietų vietnamiečių, jie li
kosi azijatais. Kareiviams mais
to davinys į rankas neišduoda
mas. Jiems mokama po 30 do
lerių mėnesiui, už kuriuos jie 
perkasi ryžių ir kito maisto. Ka
rininkai nepasižymi sąžiningu
mu. Sakysime, kuopos vado ži
nioje yra 100 kareivių. Dezerty
ravo ar žuvo 30. Jis praneša vy
resnybei, kad nustojo tik 10 ir 
visą laiką gauna aprūpinimą “mi 
rusioms sieloms”. Yra kuopų, 
kur sąrašuose figūruoja 120 vy
rų, o praktikai tėra 50.

Nenoras kariauti
Į fronto linijas daliniai siun

čiami 17 ar 18-kai mėnesių. 
Toks ilgas laikas niekais pa
verčia karių ryžtingumą. Pagal 
oficialius duomenis, 540,000 a- 
merik. karių likviduoja du kar
tu daugiau karių, kaip 1,5 mil. 
Pietų Vietnamo karinės pajė
gos. Sakoma, kad vieno pietų 
vietnamiečių dalinio karinis pa
jėgumas yra keturiais kartais 
mažesnis kaip amerikiečių to
kio paties dalinio. Žinoma, prie
žastis glūdi ir tame, kad P. Viet 
namo kariai yra žymiai blogiau 
ginkluoti, bet svarbiausia — jų 
nenoras kariauti, blogai supras
tos drausmės taisyklės.

Aleksandro Caselle, žinomas 
Šveicarų žurnalistas, turėjo pro 
gos ilgesnį laiką stebėti P. Viet
namo karinę armiją. Vienų kau
tynių metu jis pateko į Vietkon
go belaisvę; taigi matė abiejų 
pusių karius, galėjo juos suly
ginti. Jis tvirtina (Die Weitwo- 
che, 1969.VH.4), kad Vietkon
go ir Š. Vietnamo karių karinė 
moralė esanti žymiai aukštesnė.

Pietų Vietnamo kariai po kautynių prie Ben Het, kur stipriai puola 
raudonieji.

lekiam tolyn, jog negautumėm mušti.
Šalia kelio palikta visai naujutėlė mašina, tik be pa

dangų. Tur būt, kas nors atsitiko. Masajai, kai ran
da savo žemėj mašiną, jai nieko nedaro, tik nuima pa
dangas, iš kurių pasigamina padus. Jie nelaiko tai vagys
te, nes čia jų žemė.

Sustojam paskutiniam piknikui. Gaila užbaigti ke
lionę. Valgom sumuštinius ir tylim, lyg visus slėgtų ta 
pati atsiskyrimo nuotaika.

Iki Nairobi vos 40 mylių. Kelias naujai apibarsty
tas žvyru ir taip dulka, kad čiaudom nesustodami. Ar
čiau miesto vis daugiau žmonių, kaimų, pirklių, kurie 
pardavinėja baltus ožkų kailius.

— Kiek jie kainuoja? — klausiu Harrison.
— Aš jums gausiu už 5 dolerius, — pažada jis. 

Sustojam. Jis derasi, nesutinka, pavažiuoja porą žings
nių, vaikinas šaukia, vejasi, pagaliau — 35 šilingai. Aš 
teturiu dolerius. Harrison pats užmoka.

Pasiėmiau didelį baltą ožkos kailį ir galvoju — ką 
aš su juo darysiu? Į lagaminą netilps. Kaip parsivešiu?

— Aš jį jums supakuosiu ir rytoj atnešiu, — iš
sprendžia problemą Harrison.

Ką aš be jo daryčiau!
Jau mieste. Akį veria raudoni krūmai, geltonais 

žiedais medžiai ir orchidėjos, kuriomis aplipusios me
džio šakos. Chicagoje po 7 dol. už vieną žiedą mokam, o 
čia... Žydinti, ryškių spalvų Afrika!..

Tingus sekmadienis

Sugrįžę iš laukinės Afrikos pasijuntam esą vėl ci
vilizuoti žmonės. Sekmadienis. Susitariu su Betty ir 
Chester važiuoti į bažnyčią. Pasiimam taksį, nors, pa

Vietkongo karys silpnai ginkluc 
tas; jis turįs Ok šautuvą, koltą 
(pistoletą), kiek šovinių ir per 
petį permestą amerikonišką kre 
pšį su granatomis. Jo galvos ne
dengia šalmas; nešioja blogos 
rūšies marškinius, pasenusias ke 
lines, prie kojų virvutėmis pri
rištus gumos gabalus. Bef jis 
yra labai disciplinuotas ir žino 
už ką kariauja.

Nepažįsta komunizmo

Tuo tarpu P. Vietnamo karys 
nežinąs už ką jis kariaująs. Jam 
komunizmas yra nieko nesakan 
tis žodis, nes jis nežino, kas 
jis yra ir ką neša. Niekas nepa- 
sistengia tą karį su komunizmu 
supažindinti, išaiškinti jo žalin
gumą, komunizmo kuriamą di
delę socialinę neteisybę. Norint, 
kad š;s karys kariautų, reikia 
jį ne tik sudrausminti, bet ir 
įtkinti.

Amerikiečių planai
JAV vyriausybė ir kariniai 

specialistai nori P. Vietnamo 
armiją modernizuoti. Šiam rei- 
Jkaui penkeriems metams pas
kirta 6,2 bil. dolerių. Dabartinis 
P. Vietnamo armijos apginkla
vimas žymiai menkesnis kaip 
JAV karių: sulyginus su ameri
kiečiais, vietnamiečiai turi tik 
nusę minosvaidžių, trečdalį ar
tilerijos, ketvirtadalį kulkosvai
džių ir dešimtadalį motorizuotų 
priemonių. Manoma, kad juos 
gerai apginklavus, jų karinė mo 
ralė sustiprės, kovinė jėga iš
augs.

Amerikiečiai žino, kad P. Viet 
namo karių dauguma kariauja 
tik verčiami ir todėl kariauja 
blogai. Negalima iš žmogaus 
reikalauti, kad jis mirtų dėl idė
jos, kuri jam neegzistuoja. Tai
gi rūpinamasi juos ideologiškai 
paruošti, nušviesti komunizmo 
kėslus, nurodyti jo blogumus.

Projektuojama pertvarkyti 
karinę organizaciją, sukuriant 
lengvus kovos dalinius.

sirodo, galėjom ir pėsti nueiti, — visai netoli.
Katedra nauja, didelė, vitražų langais, dalis sienų 

atorodo kaip koriai, o kita dalis iš cemento blokų. Alto
rius vidury, šone sakykla, o aplink suolai žmonėms.

Kunigai ir vienuolės apsirengę baltais rūbais.
Groja vargonai, gieda choras, o žmonės renkasi 

rimti, tvarkingai apsirengę, ramiai sėdasi ir nesidairo. 
Daugiausia juodukai, bet čia pat klūpo ir baltieji. Vis 
lygūs ir visi susirinkę vienu tikslu •— pagarbinti Die
vą.

Pamaldos ilgos, daug žmonių priima komuniją.
Rankas susikryžiavęs ant krūtinės eina juodas vai

kutis nulenkęs galvą ir padilbomis vis žiūri, kad patai
kytų grįžti į savo vietą. Mergaitė ryškia suknele atsar
giai, kad nesibelstų, dėsto kojytes, o stangriai supintos, 
pasistojusios juodos kasytės kinkuoja su kiekvienu žings
niu. Baltai apsirengęs senukas varsto rožančiaus karo
liukus, motina klūpo prieš altorių, o ant nugaros miega 
pririštas vaikas.

Visokio plauko, visokios kilmės žmonės.
Mieste pilna žmonių. Krautuvės atidaros iki 12 vai. 

ir kiekvienas skuba apsipirkti. Miesto centre turgus po 
stogu. Prie atskirų krautuvėlių stovi pardavėjas ir tem
pia pas save. Jei prašo 10 šilingų, gali už 5 nupirkti. 
Tik indai nieko nenuleidžia. Jie laikosi išdidžiai, ra
miai, į ilgas kalbas nesileidžia.

Perku ir aš. Visokius medžio drožinėlius, skareles, 
odos dalykėlius. Bet nėra kada gerai apsižvalgyti, nes jau 
rakina duris.

Sekmadienį popiet nėra kas veikti. Nairobi ne per 
didelis ir be krautuvių jame daugiau nieko nėra.

(Bus daugiau), _

JAV ir toliau padės
Visa tai padarius, visa JAV 

kariuomenė toli gražu iš Viet
namo nebus atitraukta. Jeigu 
P. Vietnamo pėstininkas šiaip 
taip pakeis amerikietį pėstinin
ką, tai sumažintos Amerikos 
karinės pajėgos ir toliau padė3 
vietnamiečiams savo sunkiąja ir 
lengvąja artilerija, aviacija, lai
vynu ir kitais moderniškais gink 
lais.

Nemaža vilčių teikia faktas, 
kad yra ir kariškai gerai paruoš 
tų P. Vietnamo dalinių. Ypatin
gai aukštai vertinama jų I-ji 
divizija, parašiutininkai, mari
nai, pasižymėję 1968 m. Viet
kongo ofenzyvos metu, sukliu- 
dę Vietkongui apsupti ir paim
ti Saigoną.

Prieš šešetą metų JAV pre
zidentas J. F. Kennedy viena 
proga yra Pietų Vietnamo at
stovams pasakęs: “Šis karas 
yra jūsų karas. Mes galime jums 
padėti, bet karą laimėti ar pra
laimėti turite jūs patys”. Ro
dosi, kad P. Vietnamo vadai tai 
gerai suprato; jie kai ką šioje 
srityje darė ir P. Vietnamo ka
rinės pajėgos niekada nebuvo 
taip stiprios kaip šiandien. Ta
čiau, kai jos pačios turės ve3ti 
karą, abejojama ar jį laimės. 
Čia ir glūdi pati didžiausia pro
blema.

RAŠYTOJAS ŽVEJOJA

Latvių rašytojas — krokodi
lų medžiotojas Arvids Blumen- 
tals, apie kurio medžiokliškus 
nuotykius daug rašyta spaudoje 
ir kuris pats savo nuotykius 
yra aprašęs dviejose knygose, 
dabar nuo krokodilų gaudymo 
perėjo į jūros vėžių žvejybą ir iš 
Šiaurės Australijos persikėlęs į 
Pertą. Žvejybos sezonui baigian 
tis, mano leistis į ilgesnę kelionę 
į Europą ir išmėginti laimę šiau 
rėš briedžių medžioklėje Suomi
joje. •. :



4 DRAUGAS, antradienis, 1969 m. liepos men. 8 d.

Smagu stovyklauti. Viena Chicagos jaun. skautų draugovė Rako stovyk 
lavietėje. _ ___

CLASSIFIED GUIDE
D R M E S I O !

MASU KOLONIJOSE
Nevv Haven, Conn.

LITUANISTINĖJ MOKYKLOJ
Su lietuviškos mokyklos mok

slo metų pabaigos gegužine Ry- 
gelių Bodytooje, Monroe, Conn., 
mūsų kolonijoj aktyvesnė veik
la, vasarai sulėtėjo iki rugsėjo 
mėnesio.

Šiais mokslo metais lietuviš
koj mokykloj pamokos vyko 34 
šeštadeinius. Metai pradėti su 
20 mokinių, baigti su 18. Mo
kyklą lankė vaikai ir jaunuoliai 
tarp 4-17 metų amžiaus. Dirbo 
keturios mokytojos. Mokyklos 
finansinius reikalus sėkmingai 
tvarko Z. Merkevičius. Tarp 
tėvų ir mokyklos ryšį palaikė 
ir parengimų vaišėmis rūpino
si Jadvyga Kronkaitienė. Be 
tėvų moik amo mokesčio už moks 
lą, mokykla yra gavus paramą 
iš Švietimo vadybos $100 vai
kų darželiui, Bridgeporto LB 
$100, New Haven LB $50, ALR 
KM s-gos 33 kp. $25 ir M. Ra
manauskienės keletą kartų. Mo
kykloje pamokas paivairino kai 
bomis _  paskaitomis, be atly
ginimo, A. Ramanauskas, J. Ry 
gelis, J. Karys, dr. Mantautas, 
dail. Židonytė, L. Garsienė ir 
Vyt. Valiukas.

Mokslo metų gegužinėn su
sirinko tėvai ir svečių. Šeiminin
kai A. ir J. Rygeliai susirinku
sius maloniai priėmė. Pabaigus 
J. Rygelui filmuoti "Zuikio pui- 
kio” bylą ir bebaigiant gardžiuo 
tis pyragais bei kava, užklupo 
ir nuo pat ryto žadėtas lietus. 
Susirinkta erdviam rūsy ir pra
dėta kita dienos programa. Vai
va Vėbraitė pasveikino visus 
tėvus mokyklos vardu; Diana 
Merkevičiūtė sveikino Antanus 
ir Viktutę Kronkaitytę su de
šimtuoju gimtadieniu. Mokyto
joms diplomus įteikė Bridgepor
to ir New Hayeno LB pirminin
kai J. Rygelis ir A. Gruzdys. 
Diplomus šiais metais gavo dr. 
E. Vaišnienė (nedalyvavo), 
Gintarė Ivaškienė, Stasė Leikie- 
nė (nedalyvavo) ir A. Lipčienė.

Rytinio pakraščio lituanisti
nių mokyklų inspektorius A. 
Masionis, negalėdamas pats da
lyvauti, prisiuntė sveikinimo 
laišką, kurį persk aite J. Janiū
nas. Paskutinis darbas mokyk-
-ar y ■-------- ----- ---------------

loję, mokiniams buvo duota raš 
tiškai atsakyti j keturius klausi
mus: 1. kas man šiais metais 
geriausiai mokykloje patiko, 2. 
kas nepatiko, 3. ko aš mokyto
je norėčiau ir 4. ką aš mokyk
loje padaryčiau, kad mokykla 
būtų įdomesnė? Trims geriaU- 
sieans rašiniams premijuoti su
daryta komisija iš V. Gruzdie- 
nės, A. Ramanausko ir J. Šau
lio. Premijos po $10 paskirtos 
Vaivai Vėbraitei, Dainai Žem- 
liauskaitei ir Vincui-Gugiui Ry- 
geliui. Mokyklos vedėja padėko 
jo visiems už bendradarbiavi
mą, paramą ir mokyklos palai
kymą. Laimėjusių premijas tė
vai, dr. Vėbra, B. Žemliauskas 
ir J. Rygelis, turėjo sugalvoti 
vaidinimą iš jiems paduotų daik 
tų ir suvaidinti.

Numatytas tėvų - mokytojų 
susirinkimas nebeįvyko dėl lai
ko stokos. Kaip mokykla or- 
ganizuosis sekantiems metams 
ir kas joje dirbs — dar neaiš
ku. Dvi jaunosios mokytojos 
dirbti nebagalės. Gitą Merkevi- 
čiutė baigė gimnaziją ir išva
žiuoja studijuoti į Nevv London, 
Conn., o Aldona Rygelytė nori 
daugiau laiko skirti studijoms.

Baigė aukšt. mokyklą
Birželio 1 d. Monikos ir Zeno

no Merkevičių vyresnioji duktė 
Gitą baigė šv. Marijos gim-ją 
National Honor Society ir Ho
nor diplomais. Septynios kole
gijos pasiūlė stipendijas. Gitą 
veikė stovyklose, suvažiavimuo
se ir kur tik kas lietuviško da
roma. Nepaprastai veikli lietu
vaitė. Lietuviškumas niekada 
jai nepakenkė, bet priešingai, 
pripažinta rinktine mergaite 
1968 metais, šiuo metu Gitą 
jau dirba mergaičių vasaros sto 
vykioje Putnam, Conn.

Albina Lipčienė

— Amer'kietis rašotojas Nat- 
haniel Havvthome gimė 1804 m. 
liepos 4 d. Viena iš žinomiausių 
jo knygų yra “The Scarlet Le- 
tter.”

— Amerikoje baigęs 1969 m. ba
kalauru universitetą gali tikėtis 
8,000-9,000 dol. metinio atlygini
mo.

GRANE SAVINGSI
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
Naujas aukštas divi
dendas mokamas už 

mvestavimo sąskaitas.

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

_   PIRMAD. Ir KKT’VIRTAD................. 9 v. r. Al 0 v. v.
VALANDOS: ANTRAD. lr PENKTAD. ...... 9 v. r. lkl 6 v. v.

ŠESTAD. 9 v. r. Iki 12 v. d. — Trečlad. uždaryta

2467 West 69th Street 
TeL HE 4-7482

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 

=1 KITOKĮ PASTATAII

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildyme 
pečius ir 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 .METAI. 
4444 S. AVestern, Chicago 9, III.

Telefonas VI 7-3447

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
III■IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIII*

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE

Įdedu naujus pečius ir vandens 
šildytuvus. Išvalau lr sutvarkau 
alyvos ir d.ujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dėl du
jų. Dirbu Chloagoje ir prie
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027 L4 S. Anna Avė., Lyons, 
Illinois. Telef. 447-8800.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
OOSMOS EXPRESS 

MARQTJETTE GIFT PARCEL SERV. 
2008 OOth St. Tel. WA 5-2787
2501 OOth St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 234-3320 
Didelis Įvairių prekių pasirinkimas

E. lr V. ŽUKAUSKAI

lllllllllllllllllllllllllllllll I EISI IIIIIIIIIIIIIBII
KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8 2781

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

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St. — Tel. 484-0421 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

ĮSIGYKITE D AB AK

i, . >-7 . Mtis

Juzės Daužvardienės 
POPULAR LITHUANIAN

RECIPES
4-ji pagerinta tiiiistiuola iaiu; į 
Virš 200 mėgiamiausiu lietu viši 
receptų anglų kalboje

Puiki dovana lietuvėms ir neiie 1 
tuvėms.

Kaina — $2.50
Illinola State gyventojai prie kalnoa

turi pridėti 5 <34 taksu.

Užsakymus siųsti-

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 
Chicago. Illinois 60629
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Papildomai gautas ribotas skai
čius

LIETUVOS ŽEMĖLAPIŲ
Šalia pagrindinio žemėlapio 

vaizduojančio Didž. ir Maž. Lie
tuvos etnologini 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

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

IIHIIItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHI

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

Petrauskas Construction Co.
TEL. 585-5285

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1UIIIIMI

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450

BRIGHTON PARKE
2 po 4 kamb. med. Visas atnau

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

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

5 ir 0 kamb. med. su rūsiu, ve
randomis ir garažu. Erdvus namas 
lr sklypas. $17,600.

8, 4 lr 2-jų kamb. med. 3 kamb. 
rūsy. Žemi mokesčiai $18,600.

Du mūro namai — 16 vienetų po 
4 kamb. Lengva apžiūra lr valdy
mas. $15,000 pajamų. Prašo $66,000

Maisto krautuves su namais ar 
nuomoti.

9 metų, 2 po 5% kamb. ir 4 
kamb. butai. Atskiras šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. $47,600.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai 

Notary Public

273’ W. 43rd St. — CL 4-2390

D fi M E S I O !

RADIO PROGRAMA

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

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

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

10% — 20% — 80% pigiau mokėsit 
už apdraudų nuo ugnies ir automo, 
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 % VVest 95th Street 
Chieago, Illinois 

Tel. GA 4-8654 lr GR 6-4339

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairiu atstumų

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

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES 

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

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
VVLYN. 1300 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 Ir 
dienraštis “Draugas”.

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050

REAL ESTATE

NAMŲ PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Botų nuomavimas — Income Taz

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

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

MOVI NG
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

M O V I N G
SERfiNAS perkrausto baldus b 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — VVA 5-8063

Mflr. 2 butai po 4 kamb. ir raš
tine. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

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

Marųuette Pke. mūr. 2-jų aukštų 
namas. Didele patalpą bizniui lr 3 
kamb. Viršuj 6 kamb. butas. 
$18,900.

Prie 71 lr VVestern — Med. 6 
kamb. namas.Pirksite $1,000.00 įmo
kėję. Prašoma kalną $12,600.

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

11 butų, 10 metų, 2-jų aukštų mū.r 
namas prie 71 ir Callfornia. $152,000-

6 kamb. med. bungalovv prie 69 
ir Pulaski. 2 auto garažas. Taksai 
$150. Galima tuoj užimti. $18,900.

2 po 0 kamb., švarus. moderni
zuotas mur. namas prie 67 ir Talman. 
$33,600.

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

O kamb., 20 metų mflr. 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 kamb., 20 metų mflr. rezidencija 
prie 72 ir Albany. 40 p. sklypas, 2 
auto garažas. $19,5(10.

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.

7 didelių kamb. mūras. Naujas 
gazu šildymas, air cond., uždari pir
čiai, garažas. Pora blokų nuo Mar
ųuette pko. $21,000.

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

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

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

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

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

Lotas 30 p. Marųuette Parke.

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

Remkite tuos biznierius, kūne 
ųkelbiasi dienraštyje “Drauge”.

REAL ESTATE

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL. 471-0321

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

Main office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, Dl. Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Bertvyne, Riverside, LaGrange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.
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TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Pke. 

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

APDRAUDŲ

J. B A C E

AGENTŪRA 
Namų, gyvybės, 

automobilių.
sveikatos.
nlo.

bū

Patogios Išsi-
mokėjimu 86
lygos.

VIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233

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

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

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

Perskaitę "Draugą", duo

kite ii kitiems pasiskaityti.

HELP VVANTED — MOTERYS 

Secretary - Typist
No Shorthand Reųuired.

Full Benefits.

INMONT CORPORATION
2211 N. ELSTON AVENUE' 

TEL. AR 6-2171
An Eųual opportunity employer

ŠILK SCREEN OPERATORS
EXPERIENCED

Šilk screen sųueege operators for 
printed circuits. Inųuire,

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

HFJJ> U 'ANTEB - VYRAI

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.G. POLYMERS

1450 VVest Pratt 
Eik Grove Village, IUinois

RUBBER TRAINEE
To learn rubber mbcing and molding. 

Many co. Benefits,
Exeil. Conditions.

MILTON MFG COMPANY
TEL. — SE 3-2141.

324 Interstate RD, Addison, III.

VVANTED AT ONCE:
MACHINISTS 

GENERAL FACTORY 
HELPERS

FOR
MATERIAL STORE-ROOM

Good starting vvages and all 
Benefits. Overtime.

VVAGNER INDUSTRIES 
1831 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 VVINDING 
TRANSFORMERS

Exporience desired — Būt will teaoh 
individuai with some electrical 
knowle<ige. Good starting ipay. all 
free benefits.

TEL. 666-6600
ACCURATE ELECTRONICS CO. 

2005 S. Blue Island Avenne

TRUCK DRIVERS 
STEEL BROKERS

Large Steel carrier. Long term 
lease. Cover 14 , statės. Chicago 
to east eoast and. retum. Late 
model eąuipment. Call 374-5262

SPRAY PAINTER
Experienced with wood produets. 

Steady work.

Call Kari Hetzel 927-4090
Call Monday after 10 clock.

DĖMESIO!

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 Iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iiki 6 vai. vaje. Sekmadieniais uždaryta.

FRANK’STV^antinRADIO^ INC?”
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIkIJOS APARATAI.

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 ir 
sugrupuotos alfabeto eile.

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su jų knygų 
pavadinimais.



LITO AKCININKŲ METINIS 
SUSIRINKIMAS

ZBirželio 21 d., O’Hare Con- sandravičius (iš New Yorko),
gress Inn patalpose, netoli Chi- Vytautas Galvydis ir Juozas
cagos O’Hare aerodromo, įvyko Baužys (iš Ohicagos).
Lito bendrovės (Litas Inves- ~ __ .. . T.., r x .. . , . . Padalinimas dabartinių Litotinę Co., Ine.) metinis akcinin- ................. . ... ,, 6 . akcijų ir išleidimas naujos ak-kų sutratamas. Asmeraskai ata> dar
arba per igąhojanus dalyvavo J alimumu3 bendrovės atei 
74% vsų Lito akcininkų. | £Wai V1SUG.

Lito bendrovė šiais metais menė naujų akcijų galės įsigy- 
įžengė į milioninių bendrovių ti žymiai geresnėmis sąlygomis 
tarpą. Vasario mėnesį buvo nu- dar iš anksto depozitais užeitik- 
pirktag didelis viešbutis — mo- rindama tą teisę. Susirinkime 
telis Franklin Parke, vos dešim- dalyvavusieji buvo patenkinti 
ties minučių atstume nuo Chi- bendrovės ir valdybos veikla, 
cagos O’Hare aerodromo. Mote- Visiems taip pat gerą įspūdį pa
lis turi 115 kambarių, didelę po- darė pats O’Hare Congress Inn 
kylių salę 'bei mažesnes sales viešbutis. Buvo išreikšta pagei- 
įvairioms konferencijoms., šil- davimas, kad Chicagos lietuviai 
domą maudymosi baseiną, barą juo daugiau naudotųsi: sąlygos 
bei restoraną, šiame Lito vieš- jame puikios ar tai vestuvėms, 
būtyje ir įvyko metinis akcinin- ar įvairiems pokyliams bei ba
kų (susirinkimas. liams, ar ir mažesniems susi-

Susirinikimas padarė koletą rinkimams. Gi maudymosi basei 
esminių nutarimų. Pirmiausia nas «aulimmosi kiemu turėtų 
buvo nutarta bendrovės vardą taiP Pat> ^ač savaitgaliais, 
pakeisti iš “Litas Investing Co., Paraukti nemažą skaičių Chi- 
Inc.” į “Intas, Ine.”. Dabarti- caS'os lietuvių.
nės Lito akcijos bus padalintos Šalia būrio Chicagoje gyve- 
į 10 dalių. Reiškia, kas ligi šiol nančių akcininkų, susirinkiman 
turėjo 100 akcijų, dabar turės buvo atvykę iš New Yorko vi- 
1000 akcijų. Susirinkimas taip si valdybos nariai ir inž. Anta- 
pat pritarė valdybos sumany- nas Sabalis su žmona. Pasibai- 
mui išleisti naują Lito akcijų gus susirinkimui, visi svečiai 
laidą iki 500,000 naujų akcijų buvo maloniai pavaišinti, 
ir jas pradėti platinti viešajai h«r.
visuomenei. Lito direktoiais
perinikti tie patys: Vytautas . ..
Vebeliūnas, Algis Vedeckas, An- MllCII IfAlAniinCP 
tanas Skėrys ir Kvirinas Alek- ’ IUjŲ IVUBUllFjUJU

PER ANNUM V • nitfUiUUfl * II
ON REGULAR J'” Aį?/

SAVINGS 
CURRENT RATE

BRIGHTON SAVINGS & LOAN
4070 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60682

PER ANNUM 
ON INVESTMENT 

BONUS 
$1,000 MIN.

ASSOCIATION
LA 8-8248

A. 4- A.
HELEN M. TARASEVIC

PAGAL TĖVUS PAULAUSKAS
Gyveno 3309 So. Union Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė liepos 6 d., 1969 m... 11 vai. ryto, sulaukus 51 m. amž.
Gimė Chicago, IlUnois.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Walter, sūnus Walter 

James, marti Lois, tėvai Jacob ir Mary Paulauskai, 2 seserys: 
Edna Burke, švogeris' Clarence ir šeima, Stella Ccmiskey, švo
geris Jim ir šeima, brolis Felix Paulauskas, brolienė Eva ir 
šeima, uošvė Kazimiera Monstvillo, švogerka Irene Urban su 
vyru Walter ir šeima, švogeris James Tarasevic su žmona Helen 
ir šeima, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Jurgio F. Rudmino koplyčioje, 3319 
So. Lituanica Avenue. Laidotuvės įvyks ketvirtad., liepos 10 
d. iš koplyčios 8.30 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnus, tėvai, seserys ir brolis.
Laidotuvių direkt. Jurgis F. Rudmin, Tel. YArds 7-1138.

Wisconsin Lietuvių diena įvyksta sekmadienį, liepos 13 d., kurios metu bus paminėta Pavergtųjų savaitė. 
Nuotraukoje matyti 1968 m. LD garbės svečiai ir rengėjai. Kenosha meras Wallace E. Burkel, Lt, 
Governor Jack B. Olson, R. Genovaitė Klevickaitė, kongr. Henry C. Schadeberg, Ruth Schadeberg, Jonas 
Milišauskas, Juozas Milašius, Bronytė Pliuraitė.

“iš geraširdžių lietuvių” rinkimą 
ir jų pasisavinimą.

Visus geros valios lietuvius, “Nau 
jienų” ir kitų laikraščių skaityto-1 
jus, norime supažindinti su tikrai
siais faktais:

1. Kaip visada praeityje, taip ir 
šiais metais, LFB Los Angeles sam
būris Vasario 16 aukas rinko atski
ru sąrašu. Nė vienas žmogus, ne
priklausąs šiam sambūriui, nebu
vo paprašytas aukoti frontininkų 
sąrašu. Savo iniciatyva keleri me
tai į šį sąrašą įsijungia vienas ne- 
frontininkas (paprastai su 10 dol. 
auka). Taigi, visi (su viena išimti
mi) “geraširdžiai lietuviai”, kurių 
“Naujienos” taip gailisi, yra ne kas 
kitas, o Los Angeles frontininkai.

2. Los Angeles frontininkai su
daro labai mažytį visų Los Ange
les lietuvių nuošimtį, bet kasmet 
sudeda apie trečdalį visų Vasario 
16 aukų. Taigi, daugiausiai auko
ję Los Angeles lietuviai “Lietuviai 
Amerikos Vakaruose” laikraštuko ir 
“Naujienų” dienraščio labiausiai 
buvo šmeižiami.

3. Los Angeles frontininkai šioje 
spaudoje pristatomi kaip Alto ir Vii

tautų paminėjimas nebus suor
ganizuotas bendras visų rau
donosios Rusijos pavergtų tau
tų komitetas, mes Wisc. lietu
viai turime gausiausiai jame da 
lyvauti.

Tai yra visų Wisc. lietuvių 
pareiga ir garbė. Jeigu tik treč
dalis lietuvių, kurie per pasku
tinį apklausinėjimą pasisakė e- 
są lietuvių kilmės, dalyvautų 
iškilmėse, sudarytų vien iš Wis. 
lietuvių apie 5,000 minia. Koks 
tai būtų laimėjimas.

Dar ir šiuo laiku Wis. yra ži
nomos keturios lietuvių koloni
jos ir keturioms parapijoms lie
tuviai kunigai vadovauja. Krei- 
p'uosi į tuos lietuvius kunigus, 
paskatinti parapiečius gausiau 
dalyvauti Lietuvių dienoje. Ko
vokime už šio krašto laisvę, už 
pavergtas tautas. Pildykime Lie 
tuvos miško brolių testamentą, 
nesvarbu kokio įsitikinimo luo
mo ir profesijos esame.

Amerikos lietuvis

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

Kenosha, Wisc. 
POKALBIS SU WISCONSINO 

LIETUVIAIS(Atkelta iš 2 psl.)
stuburą. Visi lietuviai turi dėl li
gos lankyti gydytoją, jei jie ant 
savų pečių salotų galvos dar ne
nešioja. Pakartotinai vėliau pa
sitikrink universiteto klinikoje- 
kad nepraleistum ką nors rim
tesnio. O dabar Su savu gydytoju 
susitarus vartok dvejus vaistus: 
moteriškų ir vyriškų hormonų 
mišinį vienoje tabletėje: Prima- 
rin, stiprumo 5-0,625. Po vieną 
per dieną per 23 dienas. Po savai
tės pertraukos vėl tas pats. Imki 
kol svaigimus jausi dar ir antrą 
vaistą - išplečiantį kraujagysles 
galvoje ir kartu lygsvaros orga
ne. Tai: Cerebro-Nicin capsulės. 
Tris per dieną, nebijok, kad pa
raus veidas ir kūnas jas paėmus- 
tai tik nekaltas to vaisto veiki
mas. Praeina po keliolikos minu
čių. Žinoma, turi sveikai maitin
tis, jokio kitokio skysčio negerti, 
kaip graifrukto sunkos, viščiuko 
buljono, pasukų, pieniškos -vai
sių -daržovių sriubos. Taip tvar
kantis - greičiausiai gali susi
tvarkyti savo taip nemalonų juti
mą ir kitus jautrumus. Sėkmės. 
Parašyk.

Kurie skaitote lietuvių perio
dinę spaudą, žinote, kad atgai
vinta Lietuvių diena Wis :: įga
vo naują atspalvį. Kad atgai
vinta Lietuvių diena įgautų stip 
resni politinį atspalvį kokios bu 
vo iki šiolei cituoju laišką lais
vojo pasaulio lietuviams:

“Rusiškieji raudonieji impe
rialistai įstatė nemažą skaičių 
enkavedistų ir raudonosios ar
mijos divizijų, kad palaužtų mū
sų pasipriešinimą už Lietuvos 
laisvę. Mes nesulaukdami iš Va
karų pagalbos kovos lauke mirš 
tame iki paskutinio. Laisvajam 
pasauly gyveną lietuviai liudy
kite, kad mūsų krauju suvilgy
ta Lietuvos žemė atgautų lais
vę”.

Pavergtų tautų paminėjimai 
pasitarnauja ne tik Lietuvos 
laisvės, bylos palaikymui, bet 
ir šio krašto laisvei.

Labai svarbu, kad tokiuose 
minėjimuose dalyvautų didelis 
skaičius žmonių, ypatingai lie
tuvių, kada lietuviai organizuo
ja. Kol Wisconsine pavergtų

ŽYDŲ EMIGRACIJA

PETKUS5264 žydai iš Lenkijos į Izra
elį išvyko laikotarpyje nuo 1967 
m. liepos 1 d. iki Iš. m. gegužės 
pabaigos, skelbia lenkų žinių a- 
gentūra POP. Iki rugsėjo 1 d. 
visi žydai, kurie panorėsią iš
vykti, gausią išvykimo vizas.

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI
A. -f- A.

Valerijai Vasaitienei — Laučytei 
mirus, vyrą ANTANĄ, dukterį ALDONĄ, sūnus KAZĮ 
ir VYTĄ su šeimomis ir sūnų TADĄ giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Aukos buvo įteiktos tiems 
kam buvo skirtos

“Naujienų redakcijai atsisakius, 
malonėkite jūsų redaguojamo laik
raščio artimiausiame numeryje pa- 
talpint informaciją:

Atsiremdamas į Los Angeles mies 
te leidžiamo laikraštuko “Lietuviai 
Amerikos Vakaruose” piktos valios 
informaciją, “Naujienų” dienraštis 
Chicagoje paskelbė kelis vedamuo
sius, apkaltindamas Los Angeles 
frontininkus už Vasario 16 minėji
mo metu tariamai neteisėtą pinigų

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Miesto.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nno kapinių.

Vanda ir Kazys Vaitkeviiiai

JOSEPHINE NORKUS
Gyveno 6445 So. California Avė.
Mirė liepos 5 d., 1969, sulaukus 56 m. amžiaus..
Gimė Chicago, Iii.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Thomas, duktė Jeannine, žen

tas Charles Melkent, 2 sūnūs: Thomas, marti Judy, ir Roger, marti 
Mary Therese, 5 anūkai, sesuo Marie Anderson, švogeris Andy, brolis 
Peter Rute, brolienė Gildą, brolienė Celia Raudonis, ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Velionė buvo sesuo mirusio George Raudonio.
Kūnas bus pašarvotas antrad., 6 vai. vak. Lftck-Lackawicz kop

lyčioje, 2424 W. 69th St.
Laidotuvės įvyks ketv., liepos 10 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus 

atlydėta į Svč. M. Mergelės Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose ladotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, duktė, sūnūs, marčios, žentas ir anūkai.
Laidotuvių direktorius Lack-Lackawicz ir Sūnūs. Tel. RE 7-1213

Chicago Savings
_ and Loan Asioolatioa

&/YOUR SAVINGS \g>

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

k Ant visų knygelių 
sąskaitų

NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI 
KAjS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI.

Certifikatų sąska:
Certifikatai ifiduc 
tantinėmis. Ma: 
būti $8000. Pelną 
kas šeši mėnesiai

llllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllll

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533

iiiiiiiiiiiiiiiiiimiinmiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii

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

TEIKIAMAS MUSŲ PILNAS
* Notary Public Service
* Free community roorns for 

your organiz’n meetings
* Cash checks and pay all 

family bills vvith our spec’l
money order checks.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS POVILAS J. RIDIKAS
8854 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911Chicago Savings and Loan Assn 2424 YV. 69th Street 

2314 YV. 28rd Place
Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Virginia 7-6672 JURGIS F. RUDMIN

8319 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-1138-1139PETRAS BIELIONAS
4348 S. California Avė. Tel. LAfayette 3-3572

John Pakel, Sr«, President and Chairman of the Board

WESTERN AVĖ. TET t
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

lr kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 
BEVERLY Gftl.INVČlA

2443 W. OSrd Street, Chicago, Illinois 
Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, DI. Tel. OL 2-1003

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-3401Mon. 12 P.M. to 8 P.M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat: 9 to 12:30

INSURED

b KflPftims

INSURED



DRAUGAS, antradienis, 1969 m. liepos mėn. 8 d.

Chicagoje

ir apylinkėse
PAMINĖTAS KARO

MOKYKLOS PUSŠIMTIS
Kuriantis nepriklausomai Lie 

•Lietuvių taryba kviečia visų or- i tnvai, 1919 m. sausio mėnesį 
ganizacijų pirmininkus bei jų į Kaune buvo įkurta Karo mo- 
atstovus, LB apylnkių pirmi- ^y^a- 1920 m. perkelta į Vii

CHICAGOS ŽINIOS

X LB Chicagos Apygardos
valdyba ir Chicagos Amerikos

ninkus, arba jų jgaliotisius at
vykti į (susirinkimą liepos 11
d., penktadienį, 8 vai. v., Lais Į i‘1 sostinę. 1919. VII. 6 buvo 
vosios Lietuvos redakcijos pa- išleista šios mokyklos I laida 
talpose, 2618 W. 71 gatvė. Rei — karininkai. 'Tą dieną Že- 
kalas liečia pavergtų tautų sa- 'malčių vyskupas Pranciškus 
vaitės paradą. Karevičius pašventino mokyk

X “Lituanus” žurnalas, pen 
kiohkos metų sukakties proga 
apdovanoja savo skaitytojus. 
Visi esanti iar būsimi Lituanus 
skaitytojai, atsiuntę 5 dol. če
kį, kviečiami dovanai atsiimti 
šampano įbonką. čekius rašyki
te “Lituanus” vardu, P. O. 
Box 9318, Chieago, III. 60690. 
Gavę pratęstą ar visai naują 
prenumeratą, tuoj pasiųs šam
pano kortelę, kurią nemokamai 
galės išsikeisti į šampaną, vie
noje iiš 9, kortelėje pažymėtų, 
didžiųjų Kane Beverage krau
tuyių Chiragoje. Dovaną atsi- dilius, šioms iškilmėms pritai- 
imti su kortele asmeniškai. kinto pamokslo metu jis iškėlė 

Smulkesni tuo reikalu skel-Į lietuvį karį, pabrėždamas, kad 
bimai būna skelbiami “Drau-'Karo mokykla paruošė daugy

bę karininkų, kurie aktyviai da 
lyvavo Lietuvos laisvės kovose, 
vėliau budėjo Lietuvos laisvės 
sargyboje; okupacijų metais 
daugybė buv. Karo mokyklos 
auklėtinių stojo į partizanų — 
laisvės kovotojų eiles; gera da
lis jų žuvo kautynėse, kiti susi
laukė sunkios tremties. Iškėlė 
atskirus didvyriškumo pasireiš-

ge -
X Amerikos Lietuvių kon

greso programoje bus įžvelgta 
į dabartinę lietuvių tautos pa
dėtį krašte ir išeivijoje, pana
grinėta. Lietuvos laisvinimo dar 
bo sėkmės ir nesėkmės ir išdis
kutuota programa ateities veik
lai. šie klausimai bus pristaty
ti kelių prelegentų. Organiza-
cijų atstovai, o taip pa.t ir visi kimus.
kas tik domisi Letuvos laisvin
imo darbu, bei kongreso progra 
ma, kviečiami kongrese daly
vauti. Organizacijos prašomos 
paskirtų atstovų pavardes, var 
dus ir adresus pranešti Alto 
biurui: Lithuanian American 
Council, Ine., 6818 (So. Western 
Avė., Chioago, Illinois 60636.

X Povilas Baltis, pastaruo
sius šešetą metų mokytojavęs
Champaign Central High (kykios auklėtinius, padėjo buv. 
Sehool, nuo rudens dirbs Lee- Karo mokyklos viršininkas gen.
ward Community College, Pearl 
City, Hawaii. Jis, vakarais stu 
dijuodamias, jau yra gavęs du 
magistro laipsnius Lojolos uni 
versiitete ir Illinois universite
te.

X JAV LB Švietimo tarybos 
paskelbtas moksleivių vajus LB 
apylinkių yra vykdomas. Švie
timo taryba jau yra gavusi į- 
domių statistinių davinių, ku
riais galės vadovautis plėsda
ma lituanistinio švietimo tink
lą.

X Kunigų Vienybės seimo
aprašyme pirmadienio numery 
je spaustuvėje sumaišytos kai 
kurios eilutės, Pirmoje skiltyje 
dvasios vadų istokos” (surinkta 
“įtakos”).

X (JAV LB Kultūros fondo
leidžiamos Gimtosios Kalbos to-

PERCY JAU SENELIS

Senatorius Charles H. Percy
(R., III.) jau tapo seneliu 

limesniu redagavimu rūpinsis (grandpa)i jo duknai sekmadie
Švietimo taryba. Šiuo metu yra 
ieškomas redaktorius.

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

LIETUVIAI TELEVIZIJOJE š. m. birželio m. 29 d. programoje diskutuojami LIETUVIŲ DIENOS or
ganizaciniai reikalai. Iš kairės į dešinę žiūrint: H. Zimmer, T. Siutas, adv. C. P. Kai, P. Vilkelis, B. Jurėnas, 
I. Protas, B. Bruknius ir P. Gramontienė pravedusi diskusijas. Nuotr. S. Molio

nių, bet lenkams mūsų sostinę 
užėmus, vėl grąžinta į laikiną-

los patalpas ir naujuosius ka
rininkus palaimino. Per visą ne
priklausomo gyvenimo metą bu 
vo išleista 21 mokyklos laida 
ir 15 aspirantų (atsargos kari
ninkų) laidų. Kelių pirmųjų 
mokyklos laidų karininkai daly 
vavo kavose dėl Lietuvos lais
vės.

Šios moikyklos įsteigimo su
kaktis, vietos Liet. karių vete
ranų “Ramovės” rūpesčiu, ir 
buvo paminėta liepos 6 d. Chi
cagoje. šv. Mišias tėvų jėzuitų 
koplyčioje atlaikė kun. J. Ku-

Pamaldų metu gražiai giedo
jo sol. A. Grigas.

Pamaldoms pasibaigus, minė 
jimas, P. Šeštakauskui vado
vaujant, buvo tęsiamas prie Pa 
minklo žuvusioms dėl Lietuvos 
laisvės. Aukuro ugnį uždegę 
buv. mokyklos auklėtiniai: Rap 
išys, Juras ir Gradinskas. Gra
žų gyvų gėlių vainiką, prisime
nant žuvusius ir kenčiančius mo

Kazys Musteikis ir karininkai 
Kulikauskas su Rumšą.

Prof. S. Dirmantas savo ka' 
boję iškėlė Lietuvos karo mo
kyklos ir ypač jos pirmųjų lai 
dų, dalyvavusių laisvės kovose, 
reikšmę. Kautynėse su Lietuvos 
priešais tada žuvę 19 Kairo mo 
kykios auklėtinių. Per visą sa
vo gyvavimo laikotarpį Karo 
mokykla paruošusi per 3000 
karininkų. Didelė jų dalis žuvo 
okupacijos metais, kovodami 
už Lietuvos laisvę. Minėjime 
dalyvavo apie 200 buv. karinin
kų, jų šeimos narių ir 'šiaip jau 
lietuvių. (blk)

nį pagimdžius sūnų. Senato
riaus Charles H. Percy duktė 
ISharon yra ištekėjusi už J. 
Rockefellerio. Abu gyvena 
Charleston, W. Va.

JAV LB pirm. inž. Br. Nainys savo namuose suruošė pagerteną vysk. A. Deksniui. Nuotraukoje matyti da
lie svečių. Iš k. į d.: Lietuvos gen. kons. dr. P. Dauž vardis, vysk. A. Deksnys, kun. G. Kijauskas, SJ, dr. 
K. Ambrozaitis, stovi B. Nainys, toliau dr. A. Razma ir rašyt. A. Kairys. Dalinai .matyti kun. J. Prunsk s. 
kurio platesnis aprašymas buvo išspausdintas ‘‘Drauge’’ liepos 2 d. .. Nuotr. A. Gulbinsko

I S AKT! IK TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

— Naujas “Į Laisvę numeris. 
“J Laisvę” žunralo naujas nu
meris jau išspausdintas ir šio
mis dienomis išsiuntinėjamas 
prenumeratoriams ir platinto
jams. Šio numerio tema: “Jėgų 
ir priemonių mobilizacija kovai 
už Lietuvos laisvę”. Straipsnių 
autoriai padaro laisvinimo veik
los apžvalgą ir įvertinimą ir me
ta žvilgsnį ateitin. Ta tema pa
sisako šie lietuvių darbuotojai: 
dr. A. Klimas (“Laisvojo lietu
vio paskirtis”), prof. St. Žyman 
tas (“Mąstykime ir veikime iš 
naujo”), dr. J. J. Bielskis (“Tin-

Lituanistinių mokyklų šventę Chi
cagoje prisimenant. Kalba Chica
gos aukšt. lit. įmok. dir. J. Masil.o- 
nis, greta mok. P. Gramonticnč.

Nuotr. A. Gulbinsko

CICERO KOLONIJOJ
— A. a. Eva Kubaitis (Blo- 

žienė), ilgus metus čia gyve
nusi, išauklėjo gražią šeimą. Pa 
laidojus savo vyrą, našhavo ke
letą metų, susipažino su Walter 
Subaitis vėl ištekėjo. Po ligos 
mirė birželio 29 d. Liepos 2 d. 
iškilmingai palaidota šalia sa
vo pirmo vyro Šv. Kazimiero ka
pinėse. Ilsėkis ramybėje.

— A. a. Razgalienė, po sun
kios ligos, mirė liepos 2 d. Pa
šarvota Petkaus koplyčioje su
silaukė gausiai lankytojų, nes 
velionė buvo ilgametė vietos gy 
ventoja. Palaidota Šv. Kazimie
ro kapinėse prie savųjų. Kazys 
Šimkus, trumpai sirgęs vėl pa
sveiko. Liepos 'J8 d. išeina 
atostogų.

karnų laisvinimo veiklai priemo
nių telkimas”), dr. P. Pamatai- 
'tis (“Organizacinė laisvinimo 
veiksnių struktūra”), dr. J.
Žmuidzinas (“Aktyvus į laisvės 
kovą jaunimo įjungimas”), L.
Valiukas (‘“Svetimųjų talka ko
joje dėl Lietuvos laisvės”). Be 
minėtų, šiame numery dar ra
šo: V. Volertas, J. Gliaudą, dr.
Z. Brinfkis ir kiti. Apžvalgoje 
plačiai ir detaliai rašoma apie 
Lietuvos okupanto okupacijos 
įteisinimo siekiančią kultūrinę 
ofensyvą išeivijos tarpe, apie 
Vliko ir LLK-to suruoštą sim
poziumą temomis — “Lietuvos 
laisvės ir laisvinimo koncepcija” 
ir “Bendravimas su kraštu”, 
apie audringą ir triukšmingą 
JAV-bių LB tarybos sesiją ba
landžio mėnesį Chicagoje. Vi 
si, kurie domisi ir sielojasi Lie
tuvos laisvinimo reikalais, ras 
šiame “Į Laisvę” numeryje tik
rai daug aktualios ir įdomios 
medžiagos. Žurnalą redaguoja 
Leonardas Valiukas. Prenume
ratos mokestis metams — $5.
,Šis žurnalas išeina tris kartus į 
metus ir jį Ieidiža Lietuvių 
fronto bičiuliai. Administrato- 
metus ir jį leidžia Lietuvių 
^vs, 1510 East Merced Avenue,
West Covina, Calif. 91790.

— Ekumeninės maldos Phila 
delphijoje dienos atgarsiai. Es
tijos generalinis konsulas JAV,
Emst Jaakson, dalyvavęs Eku
meninės Maldos Dienos pamal
dose, pareiškė. — Buvau suža
vėtas. Aš dar Amerikoje nema
čiau taip gražiai ir vykusiai 
suorganizuoto Baltijos valsty- 
bų okupacijos pristatymo.

Lietuvos atst. JAV Juozas 
Kajeckas rašo. “Susipažinęs su 
medžiaga susidariau įspūdį, kad 
Ekumeninė maldos diena pra
ėjo gražiai, turiningai ii- su di
deliu spaudos ir TV atgarsiu.
Nuošrdžiai džiaugiuosiu jūsų 
veikla.” Prel. Juozas Karalius 
iš IShenandoah, Pa. rašo. “Nuo 
širdžiai sveikinu už didingai, 
garbingai ir šventai pravestas 
ekumenines pamaldas, meldžiant 
Visagalį pagalbos išvaduoti Pa
baltijo tautas iš komunizmo 
vergijos.” Vyskupas dr. J. Gar 
don Howard Jungtinės Metodis 
tų Philadelphijos konferencijos 
vyskupas rašo: “Noriu jus pa
sveikint už pereito sekmadienio 
popietėje įvykusias pamaldas 
už tyliąsias bažnyčias. Jos bu
vo gausios dalyviais, gerai su
planuotos ir jums kviečiant, 
man buvo malonu jose dalyvau
ti”. Ekumeninės Maldos dienos 
pamaldos Amerikos Balso buvo
užrašytos magnetinėse juostė-, — Prel. A. Arminas, atvy-
lėse ir jau keturis kartus buvo 
minimos Amerikos Baiso pro
gramose. Jas taip pat komen
tavo Laisvės Žiburys New Yor
ke ir kai kurios kitos lietuviš
kos radijo programos. Jos bus 
minimos ir pavergtų tautų lei
dinyje “Acen News”.

— “Los Angeles Time” lie
pos, 2 d. paskelbė platų straips
nį apie Los Angeles lietuvius, 
kartu įdėdami ir jaunimo cho
relio, pasipuošusio tautiniais 
rūbais, nuotrauką. Plačiai apra
šoma lietuvių veikla ir primena
ma lietuvių- persekiojimai už 
geležinės uždangos.

— Sol. J. Armonienė vieš
nia iš Chicagos (birželio 22 d. 
sekmadienį, Šv. Kazimiero Los 
Angeles, Calif. bažnyčioje pa
giedojo “Ecce Panis”. Th. Du
bois, prie vargonų mūz. B. Bu
driūnas. Parapijos choras gie
dojo komp. B. Budriūno “Šv. 
Kazimiero garbei” mišias. Sol. 
R. Dabšys giedojo “Maldą” — 
B. Budriūno. Po pamaldų neti
kėtai susitiko Los Angelėje 
atostogaują čikagiečiai: Briz
giai, Aukštuolių šeima, Kašelio- 
nis, muz. P. ir J. Armonai. Iš 
Bostono komp. J. ir E. Kačins
kai, sol. D. Mongirdaite, iš Ve
necuelos J. ir V. Bieliūnai, o iš
Lietuvos _  baleto šokėja Jo-
vaišaitė - Olekienė.
_ Lietuvių katalikų mokslo 

akademijon priimta visa eilė 
naujų narių: 1968. V. 15 d. cen 
tro valdybos posėdyje priimti 
nariais: inž. E. Čuplinskas (On 
tario), dr. J. M. Čuplinsikienė 
(Ont.), dr. O. Gustainienė 
(Ont.), Gr. Matulienė (Ont.),L. 
Matukas (Ont.), dr. A. Šipelie- 
nė (P. Q.), dr. R. Vaštokas 
(Ont.), dr. J. Vaštokienė 1 
(Ont.), dr. B. Vileišytė (Varšu
va), A. Žemaitis (Roma), kun.! 
A. Miciūnas, MIC (Roma). |

Paskutiniame posėdyje1 
(1969. V. 2) narių tarpan pri
imti: P. Gaučys (Chieago), dr. 
V. Karoblis (Ohio), dr. A. Liau 
ba (Ohio), kun. dr. P. Ragažins 
įkas (N. Mex., kun. K. Žvirblis, 
OP (Washington D. C.), ir na
riais rėmėjais: kun. M. Vembrė 
ir A. Grigaliūnas. Visiems lin
kime sėkmingos veiklios Akade 
mijos gretose.

Šiame laikotarpyje mirė 4 
akademijos nariai: dr. V. Jasai
tis, dr. B. V. Paliokas, dr. J. C. 
Rugis ir ‘kun. dr. A. Norius.

PRANCŪZIJOJ
— Tautinių šokių grupės su

buvimą sezono užbaigimo pro
ga birželio 22 d. surengė šokė
jai. Grupė yra labai mišri įvai
riais atžvilgiais: šokėjų yra iš 
lietuviškų šeimų, yna iš mišrių 
šeimų, yra ir nelietuvių. Vie
ni jų moksleiviai, Įriti studen
tai, doktorantai, dar kiti tar
nautojai ar 'besiruošią savo 
amatui. Dalyvauti Repeticijose 
reikėdavo nemažos aukos: vie
ni atkeliaudavo tiesiai iš darbo 
ar iš paskaitų be vakarienės, 
kiti iš tolimų užmiesčių. Gied
rios nuotaikos daug atnešė gru 
pės vadovė J. Kavaliūnaitė. De
ja, šią vasarą ji mus apleidžia 
ir grįžta į Clevelandą.

kęs iš Brazilijos į Europą atos
togų, Sekminių šventėje atlaikė 
pamaldas Paryžiaus lietuviams.

— A. Sony, O. Bony - Stan
kūnaitės dukra, š. m. birželio 
mėn. baigė gimnaziją ir nuo šio 
rudens studijuos politinius moks 
lūs.

— M. Gailiušytė, prieš kelis 
metus studijavusi Paryžiuje, 
šokusi vietos tautinių šokių gru 
pėje 'bei gražiai talkininkavusi 
lietuviškoje veikloje, atvyko į 
Paryžių. Čia apie du mėnesius 
lankys kursus, ruošdama dak
taratą.

DEVYNI ASMENYS ŽUVO 
GAISRE

Pietinėje Chicagoje anksti 
pirmadienį kilo gaisras trijų 
aukštų name, 5001 S. Prince
ton. Devyni asmenys, jų tarpe 
trys vaikai, žuvo gaisre. Mirę 
ii- sužeisti žmonės buvo nuga
benti į Provident, Evangelical 
ir Šv. Bernardo ligonines. Gais
ras kilo pirmame aukšte ir iš- 
splėtė į kitus aukštus.

NELAIMĖS KELIUOSE
Liepos 4 dienos savaitgalyje 

Chicagoje susisiekimo nelaimė
se žuvo penki asmenys, o ikiti 
trys žuvo priemiestyje Cook 
apskrityje. Visoje Amerikoje 
susisiekiemo nelaimėse žuvo 
584 asmenys.

TRUMPAI
— Vandalai sekmadienį pa

šovė Chicagos naujoką policinin 
ką, važiuodami automobiliu. 
Naujokas policininkas Robert 
Barksdale, 5126 W. Fulton. Su 
žeistasis nuvežtas į Garfield 
Parko ligoninę.

— Policininkas Marion Nash,
tarnaująs Wabash apylinkės 
stotyje, sekmadienį pašovė 17 
metų jaunuolį Wayne Black ne 
toli 8500 So. Vernon, kai šis 
jaunuolis su peiliu jį puolęs. 
Jaunuolis mirė, atvežus jį į St. 
George ligoninę. Vienas asmuo

Chicagos skautai, -ės, šiuc, metu sovyklaują Rako stovyklavietėje, yra 
sočiai maitinami. Virtuvės ir ūkio darbuotojai “Lituanikos” tunto vir
tuvėj. Iš k.: Šliūpienė, Kiaulėnienė, tunt. skt. J. Paronis, Česnauskienė.

Nuotr. Alg. Kez.o

ROCHKES MEDICAL 
ARTS

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

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY 

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

DIABETINIS MAISTAS IR GAMINIAI 

Me* patelefonuosime Jūsų gydytojai

Offer To Sovers

SAVINGS CERTIFICATE

6 or 12
MONTH
$10,000
or MORE

Savings certtficatas 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.

4!
Per annurn

Passbook Savings 
Accounts

Paid Quarterly
Computed and Paid 

as oft
Mar. 31 — June 30 
Sept. 30 — Dec. 31

fflu
erai

f

PETER KĄZANAIISKAS. PRESIDENT

teigia, kad jaunuolis neprovo
kavęs policininko.

— Jauni respublikonai, susi
rinkę sekmadienį konvencijai 
Conrad Hilton viešbutyje, nori 
savanoriškos JAV-ių kariuome
nės.

— Aštuoniolikos metų mer
gaitė sekmadienį buvo pašauta 
pietinėje Chicagoje netoli jos 
namų, kai ji sakė sudiev savo 
draugui. Nežinia, iš kur kulka 
atzvimbė. Mergaitė mirė Šv. 
Bernardo ligoninėje.

_  Mrs. Marlene Dixon, ku
rios atleidimas iš Chicagos un?a 
versiteto praėjusią žiemą sukė
lė audrą tarp studentų (keli 
šimtai studentų tada streikavo, 
“sėdėdami” universitete), yra 
pasamdyta mokyti sociologi
joj: McGill universitete Montre
alyje.

_  Vienas nušautas, trys su
žeisti sekmadienį pietinėje Chi
cagoje, vykstant tarp gengių * 
muštynėms. Dvi gengės kovojo 
tarp savęs, kiekvienoje gengėje 
buvo maždaug apie 20 asmenų.

NEDUODA VIZŲ
(Sov. Sąjunga apribojo vizų 

išdavimą užsieniečiams važiuoti 
į Tolimuosius Rytus transsibiri- 
niu geležinkeliu, šis geležinkelis 
eina per sritis, kur sovietai yra 
sukoncentravę daug kariuome
nės Kinijos — Sovietų sienos 
apsaugai.

6 or 12
MONTH
$5,000
or MORE

Savings crtrflcatet issuad 
for tix month. or one 
year-ln minimum 
amounti of *6,000.00, 
and thereafter in 
muldplee of *600.00. 
E.rning, ir paid at 
maturity.

avings
ANO LOAN ASSOCIATION 

2212 W. CERMAK RD. 
Chieago. III. 60608 

Virginia 7-7747


