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TRUMPAI PO TRIJŲ KELIONIŲ
Liepos men. antroji pusė buvo reikšminga trimis kelionėmis: žygiu į mėnulį, JAV 
prezidento viešnage Azijoje, Bukarešte ir popiežiaus kelione į Afrikos kontinentą 
— Pasaulis vertina kelionių išdavas, poveikį ateičiai — R. ,Nixono nuomone, gali
ma tikėtis “Apollo" sukeltos dvasios pasauly — Ryškinama taika pasauly — JAV 
tikisi dialogo ir su kom. Kinija.
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Astronauto E. Aldrin žmona, be
laukianti rugpiūčio 11 d., kai astro
nautai atsisveikins su karantinu

R Nixonas 
Washingtone

| VVASHINGTON. — Preziden
tas Nixonas su žmona, palydo
vais ir dideliu žurnalistų būriu, 
sugrįžo į sostinę sekmadienį vė
lai vakare. Prezidentą sutiko 
tūkstantinė minia, kantriai lau
kusi smarkaus lietaus metu. Bu
vo susirinkę vyriausybės, Kon
greso nariai, diplomatinis kor
pusas.

► Nixoną pasveikino ir jo ke
lionę trumpai įvertino vicepre
zidentas S. Agnew. Šalia kitų, 
buvo atvykęs ir šen. E. Kenne
dy- i
“Apollo dvasia nugali geogra

fines sienas...”
Nixonas savo kalboje iškėlė 

"Apollo 11” žygio poveikį pa
sauly. Ypatingai didelė įtaka 
jaučiama jaunimo tarpe. Esą, 
"galima tarti, kad Apollo dva
sia nugali geografines sienas ir 
politinius skirtumus. Ji gali gy
ventojus apjungti taikos labui”.

< Nixonas vis ryškino taikos 
reikalą, nurodęs, kad pasaulis 
galįs taikoje įgyventi ir skirtin
gų politinių sistemų ar filoso
fijų, nepaisant. Po iškilmių An- 
drews aviacijos bazėje, prezi
dentas su artimaisiais malūn
sparniu nuskraidintas į Balt. 
Rūmus.

* Informavo Kongreso narius — 
vėl atitrauks Vietnamo karius?

Prezidentas vakar rytą Balt. 
Rūmuose buvo sukvietęs Kon
greso abiejų partijų vadus ir 
jiems plačiai nušvietė kelionės 
Azijos kraštuose ir Rumunijoje 
eigą bei pasikalbėjimus su eile 
politinių vadų.

Šen. Dirksen vėliau spaudai 
prasitarė, kad, galimas dalykas, 
dar šiais metais iš Vietnamo 
būsią atitraukta dar daugiau 
JAV karių (neskaitant 25,000, 
kurie turėtų išvykti iš Vietna
mo ligi šio mėn. pabaigos!. Prez. 
Nixonas įsDėjo, kad dar ne
padaryti jokie snrendimai karių 
atitraukimo reikalu.

226,970,9 mylių nuo 
žemės

SAN JOSE, Kalif. — Lic ob
servatorijos mokslininkai paty
rė tikslų mėnulio nuotolį nuo

# žemės. Tai atliko mėnulio pa
viršiuje, liepos 20 d., astronau
tų palikti instrumentai.

Tas nuotolis — 226,970.9 my
lių. Tačiau jis įvairuoja, mėnu
liui sukantis aplink žemę — vi
dutinis nuotolis, bent ligšiol, 
buvo nustatytas 238,855 m.

JAV siekia ryšių su 
Kinija

JAV nekeis laikysenos 
Formozos atžvilgiu

HONG KONG. — Valst. sek
retorius W. Rogers, vykdyda
mas kelionę Azijos kraštuose, 
dvi dienas viešėjo Hong Konge. 
Jis spaudai pareiškė, kad JAV 
turi vilties pagerėsiant JAV - 
Kom. Kinijos santykiams ir pra- 
sidėsiant ryšiams. Komunistai 
žiną ,kad amerikiečiai linkę tar
tis — jis pridūrė. Rogers nu
rodė, kad Amerika nemano keis 
ti jos laikysenos Formozos, Tau
tinės Kinijos atžvilgiu. Tas pats 
liečia ir Kinijos dalyvavimo J. 
Tautose klausimą.

Rogers nuomone, kitas žings
nis priklauso nuo Kinijos. 

Rumunai: ar tik mes
nacionalistai?

BUKAREŠTAS. — Prez. Ni- 
xonas sekmadeinį surengė, prieš 
išvykdamas, pietus rumunų vy
riausybės moderniame svečių 
pastate.

Prezidentas Ceausescu savo 
žodyje prasitarė, kad, esą, ne-' 
teisinga, kai pasaulis laiko ru
munus nacionalistais..., nes a- 
merikiečiai, pasirodo, juos gali 
šiuo atžvilgiu .nugalėti.

Pasirodo, kaip ir JAV prezi
dentas pripažino, “mes norėjo
me kuo daugiau Amerikos at
gabenti į Bukareštą”, nes pri
ėmimui skirti indai buvo at
siųsti iš JAV, mėsa, jautiena 
buvo iš Kansas. žirniai iš Kali
fornijos, pamidorai iš Floridos, 
JAV kilmės buvo ir cigaretės, 
degtukai, vynas bei šampa
nas...” Svečius, kurių buvo 120, 
linksmino iš Vokietijos, Wies- 
badeno, atvykęs JAV aviacijos 
orkestras.

• R. Nixonas Bukarešto mais 
to krautuvėje įsigijo kopūstų 
galvą. Ji kaštavo 10 JAV cen
tų, taigi, atrodė buvęs pigus pro 
dūktas. Prezidentui ūkininka.1 
kopūstus padovanojo.

Čia vėl kita mėnulio paviršiaus nuotrauka: matyti vaikščiojąs E. Aldrin, 
daug pėdų ir vidury viena iš “Aro' prietaiso “kojų”.

Jų bruožas: apjungti pasaulį, 
stiprinti taiką

Pasaulis nuo š. m. liepos 16 d. 
stebėjo tris svarbias keliones: 
istorinį trijų JAV astronautų 
skrydį į mėnulį, jam pasibai
gus — JAV prezidento kelionę 
aplink žemės rutulį, prasidėju
sią liepos 22 d. ir pasibaigusią 
rugpiūčio 3 d., pagaliau, istori-' 
nę popiežiaus Pauliaus VI-jo 
viešnagę Afrikos kontinente, 
Ugandoje.

Visas tris keliones siejo vie
nas bendras bruožas: apjungti 
pasaulį, stiprinti taiką, siekti 
baigti konfliktus, atrasti nežino
mus pasaulius. Prie trijų kelio
nių žemėje, aplink žemę ar j erd 
vę tolyn nuo jos dar priskirti
na ir amerikiečių erdvėlaivio 
“Mariner - 6” kelionė į Marsą. 
Jo persiųstos žemėn Marso nuo
traukos daugiau bylojo, kaip 
ligšiol viso pasaulio mokslinin
kų turėtos žinios.

Dėl to būsimos kartos tas 
1969 m. liepos mėn. savaites 
laikys reikšmingiausiomis visa
me dešimtmetyje. Jos liks ir re
voliucinio pobūdžio žmonijos 
tarpsniu.

R neseniai buvusios popiežiaus viešnagės Ugandoje, Afrikoje: Paulius VI 
vyksta laikyti pamaldų ir pašventinti 12 Afrikos vyskupų.

Invazijos metinės artėja- 
auga pasipriešinimas

Čekų darbininkai 
akmenimis apmetė

rusų delegatus
Rusai lankė aviacijos dalių 

įmonę
PRAHA. — Iš Čekoslovaki

jos gautomis žiniomis, Maskvos 
kom. partijos delegacijai lan
gius įmonę Prahos priemiesty, 
įniršę darbininkai delegacijos 
narius apmėtę akmenimis.

Delegacijoje dalyvavo Mask
vos miesto partijos nariai, va
dovaujami Sovietų S-gos polit- 
biuro nario V. Grišino. Esą, de
legacija išvyko, neaplankiusi 
Avia” įmonės, kurioje gamina

mi lengvi lėktuvai bei jų dalys.
Delegatai, pastebėję kelis šim 

tus darbininkų ties įmone, pra
džioje manė, kad jie juos sutin
ka, bet... pasirodė, kad darbi
ninkai, iš tikrųjų, juos “sutiko” 
su akmenimis. Sužeistų nebuvę.

Delegacija nuvyko į kitą įmo
nę, CKD, kurioje darbininkai, 
protestuodami prieš okupaciją,

Pasaulis stebėjo JAV prezidento 
kelionę

JAV prezidentas R. Nixonas 
savo kelionę į Azijos kraštus, 
vėliau į Rumuniją ir vienai - ki
tai valandai į Angliją, įvykdė 
vos pasibaigus astronautų žy
giui. Dėl to. jam apsilankius 
septyniuose kraštuose (neskai
tant stabtelėjimo Anglijos a- 
viaciios bazėje), jo kelionę ly
dėjo žymiai pakilęs JAV presti
žas.

Britų min. pirmininkas H. 
Wi1son. su kuriuo Nixonas va
landa kalbėjosi užvakar, ypa
tingai kėlė kelionės reikšmę, pa- 
žvmėdamas. kad ii p-almti pasi- 
rodvti esanti “istorinio masto”. 
Tai liečia ir Arijos kraštus ir 
27 valandų viešnagę Rumunijos 
sostinėje

N’xnna° iam atsakė, kad y- 
netirifai inriėmimas Bukarešte 
ji itikin°s kad pasauly
esama dideliu skirtingumu ta- i 
čiau “daugelis dalvku v1- j
sus labiau jungia negu skiria...”

Nixoms buvęs apgaubtas 
“menulio dulkių...”

R. Nixonas, 12 dienų pralei-

ČEKŲ VADAI KRYME

SIMFEROPOL, Krymas. — 
Čia vieši Čekoslovakijos kom. 
p-jos vada dr. G. Husak ir pre
zidentas L. Svoboda. Juos ap
lankė L. Brežnevas su N. Pod- 
gornu. Manoma, kad čekų vadų 
viešėjimas turįs ryšio su artė
jančia invazijos sukaktimi ir ga- 

! limais neramumais ar demon
stracijomis krašte.

• Italijoje tebėra vyriausybės 
krizė. Atsisakius Fanfani, Ru- 
mor vėl pakviestas sudaryti vy
riausybę.

• Jaunuoliui bėgant iš Kini
jos į Hong Kongą, jį apšaudė 
milicininkai. Jam pavyko pa
siekti kitą sienos pusę.

• Michigane valst. suimtas 
23 m. amž. studentas įtariamas 
nužudęs studentę Beinemann.

buvo sustabdę mokesčių prof. 
sąjungai mokėjimą. Toje įmo
nėje, gaminančioje garvežius, 
rusams atvykus, jie... rado tuš
čias patalpas, nes darbininkai, 

1 įspėti, laiku pasišalino...

dęs Azijoje, Rumunijoje keliavo, 
kaip pareiškė kai kurie žurnalis
tai, “mėnulio dulkių” ar erdvės 
triumfo gaubiamas. Jis visur 
kėlė astronautų sėkmę ir tai 
lengvino io uždavinius. Jis A- 
zijos kraštus patikino, kad A- 
merika neapleidžianti nei Azi
jos, nei Vietnamo ir kad Azijos 
reikalus turėtu spręsti jos pa
čios gyventojai.

Nixono “Azijos samprata” 
nėra nauja

“Azija — azijatams” politinė 
samprata nėra nauja. Ja jau 
naudojosi Indonezija, be išorės 
paramos sugebėdama apsiginti 
nuo vidaus subversiios. Jai pri
taria Thai ir Filipinų kraštai, 
net P. Vietnamas.

Tokios sampratos kėlimas a- 
titinka dabartinei JAV gyven
toju pažiūrai “Nereikia daugiau 
Vietnamu”. Patikinimas, kad 
JAV visvien domėsis Azijos kraš 
tais bei juos ateity rems, jų 
vertinamas teigiamai. Pagaliau, 
tai ženklas Maskvai ir Pekinui, 
kad Amerika domisi visos Azi
ios strategine padėtimi bei reikš 
me.

Rumunija padarė ypatingą 
įspūdį...

Prez. R. Nixonas, smarkiai 
lyiant, Andrews bazėje, netoli 
Washingtono, taręs žodį jį pasi
tikti atvykusiai miniai, ypatin
gai gėrėjosi rumunų jam paro
dytu nuoširdumu. Esą, niekas 
nepadaręs tokio įspūdžio, jam 
ligšiol aplankius 60 pasaulio 
kraštų.

Nors Rumunijos prezidento 
Ceausescu įsakymu, žmonės, jo 
paties labui ,buvę skatinami iš
eiti į gatves, tačiau, kaip paste
bi JAV spaudos atstovai, minių 
entuziazmas bei proamerikinės 
nuotaikos reiškėsi ir gaivališkai, 
be jokio valdžios įsakymo.

Gali būti, kad rumunai, Nixo- 
nui viešėjus, pasijuto esą lyg 
saugesni Maskvos spaudimo še
šėlyje. Betgi, kaip pabrėžia spau 
dos atstovai Washingtone, tie 
patys rumunai turėtų žinoti, 
kad Rumunija negalėtų iš JAV 
tikėtis, invazijos atveju, dau
giau, negu “sulaukė” Čekoslo
vakija, pernai ją okupavus. Gi 
slaptoji policija Bukarešte, jos 
gausa, neteikianti vilčių, kad 
Bukareštas sulauktų tokio lais
vėjimo, kokio buvo siekusi Če
koslovakija.

Kelia antraeilius, vengia 
pagrindinių uždavinių...

Prez. Nixonas ir jo kelionė 
ne visų vertinama teigiamai. 
Pvz. “N. Y. Times” su J. Resto- 
nu keliais atvejais ją smerkė 
ir vis ieškojo neigiamų bruožų.

Reston nurodo, kad šiuo me
tu jaučiamas per didelis skirtu
mas tarp pasiekimų ir gyveni
mo tikrovės. Gyventojas pasi
meta, kai iš Nixono Vietname 
girdi žodžius apie “mūsų šau
niausias valandas Vietname”, gi 
pačiame krašte vyksta ginčai 
dėl mokesčių, infliacijos ar mais 
to kainų.

Reston buvusioje Nixono ke
lionėje įžiūrėjo gryną politiką 
ir pasigarsinimo (publicitv) no
rą. Jis teigia, kad prezidentas 
iškelia mėnulį ar savo kelionės 
pasiekimus, bet vengiąs pirma-

10 e.

Prez. Nixonas ilgai prisimins sutikimo, išlydėjimo vaizdus Rumunijoje. 
Čia jis su prezidentu N. Ceausescu.

Bukarešto viešnagės atgarsiai
Rumunai ir JAV

prezidentas

Daug entuziazmo Bukarešte, 
įvykis svarbus, bet...

BUKAREŠTAS. — Politiniai 
sluoksniai vakar pripažino, kad 
R. Nixono viešnagė Bukarešte 
buvo svarbiu įvykiu.

Kai kurie sutarti veiksmai 
būsią naudingi abiems kraš
tams, pvz. bibliotekų steigimas, 
kultūrinių ryšių plėtimas, noras 
gyvinti prekybos saitus. Betgi, 
visur kyšo Maskvos šešėlis ir... 
jos noras neleisti kitiems kiš
tis į jų “įtakos sferą”.

“Socializmo priešai 
nesnaudžia...”

“Pravda” sekmadienį rašė, 
kad “socialistinės sistemos prie
šai nenutraukia pastangų pa
žeisti socializmo šalių pagrin
dus”, ir čia pat priduria, kad 
“ginti socializmą, tai tarptau
tinė komunistų pareiga”.

Vis dėlto, Maskvai tai skel
biant, stebėtojai mano, kad ru
sai Rumunijos atžvilgiu nėra 
grasinę jokia grėsme. Juo la
biau, kad Nixono viešnagė ne
buvusi prieš nieką nukreipta.
Nuotaikos Rumunijoje — už 

Ameriką
WASHINGTON. _ A. Rūmų 

nario R. Pucinskio, iš Illinois, 
nuomone, Nixono viešnagė Ru
munijoje liudija tame krašte 
esant draugiškoms nuotaikoms 
JAV atžvilgiu. Pagal Pucinslcį, 
“nepaprastas prezidento priė
mimas sukėlė tokį Maskvos rū
pestį, kad ji paskelbė kvailus 
įspėjimus jos pavergtiems kraš- 

, tams neartėti su JAV-mis”.
“Arčiau ir arčiau Rusijos...”

LONDONAS. — Britų spau
da, paskelbusi antraštę “Arčiau 
ir arčiau Rusijos”, teigia, kad 
Nixono kelionės tikslas, tai nau
jos pastangos susėsti su rusais 
prie pasitarimų stalo. Kiti laik
raščiai kalba apie amerikiečių 
norą pasiekti, santykiuose su 
Rytais, “atlydžio”.

• Hanojus paleido tris JAV 
belaisvius. Jie atvyks į JAV šį 
ketvirtadienį.

• Ties Sueso kanalu, kur vy
ko 7 valandų Izraelio - arabų 
kautynės — dalyvavo artile
rija ir tankai. Apie aukas ne
pranešta.

eilių, pagrindinių klausimų, jie 
gi yra šie: biudžetas, mokesčiai, 
rasiniai klausimai, taika Viet
name, pasitarimai su sovietais...

Nr. 182

Platūs atgarsiai rumu
nų, jugoslavų spaudoje

Plačiau aprašė viešnagę, kaip 
kitais atvejais

BUKAREŠTAS. — Rumuni
jos ir Jugoslavijos dienraščiai 
JAV prezidento viešnagei Buka
rešte paskyrė neįprastai daug 
vietos. Du Bukarešto dienraš
čiai vengė komentarų, tačiau 
du pirmuosius puslapius pasky
rė aprašyti svečio ir Ceauses
cu kalboms, jų keliavimui mies
to gatvėmis ir kt.

Jugoslavijos “Borba” dien
raštis įsidėjo antraštę “Nepap
rastas priėmimas" ir plačiai 
skelbė apie Nixono šiltą sutiki
mą bei gyventojų nuotaikas.

Sovietai santūrūs, 
rytų vokiečiai — tylėjo

MASKVA. — Sovietų spauda 
tebuvo santūri ar kartojo įspė
jimus bei priminė Čekoslovaki
jos pavyzdį. Rytų vokiečių 
“Neues Deutschland" kaltino; 
Nixonas šypsosi, gi Vietname 
“krenta bombos”. Trumpai a- 
pie Bukarešto viešnagę paminė
jo lenkai, gi vengrai skelbė pla
tesnes žinias, pažymėdami, kad 
rumunai bei amerikiečiai vykdę 
“nepaprastai didelio masto pa
siruošimus” priimti Nixoną Bu
karešte.

W. Ulbricht pareiškė: V. 
Vokietija turinti pripažinti ry
tų Vokietiją. Jis kalbėjo kom. 
partijos centro komiteto suva
žiavime.

kalendorius
Rugpiūčio 5 d.: šv. Kasijus, 

šv. Mona, Mindaugas, Idita.
Rugpiūčio 6 d.: šv. Sikstas H, 

šv. Afra, Jaugedas, Daina.
ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, daugiau drėgmės, temp. 

j sieks 80 ir daugiau 1. F., ryt —
saulėta, drėgna, šilta.

Saulė teka 5:47, leidžias 8:04.

Patricia Collins, trečiojo astronauto
žmona

*.
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KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Sveikatos reikalu raitus - klausimus siųsti adresu:
KELIAS I SVEIKATĄ, 2319 West Garfield Blvd-, Chicago, BĮ. 60636

PAGALBA BESISAULINANTIEMS
Stipriai saulės nudenginliejps 

steroidų skiedinys bismuto piene 
yją vienas geriausių vaistų 

MEDICINIŠKA TIESA
"'•V'' ' ■
Daugelis žmonių šią vasarą 

pukentės perdaug nusidenginę 
Saulėje. Paprastai tokie žmonės 
kreipiasi' pas gydytoją po žvejoji- 
pio, darbų sode, laivu pasivaži
nėję, golfą lošę, vyšnias skynę ar 
|ik paplūdimyje gulėję. Jų oda 
esti skaudi, paraudus, paburkus 
ąr . pūslėmis išvirtus. Dažniausiai 
tos negerovės išnyksta už vienos 
jtitog parps, nejaudinančiai odą 
tvarkant krakmolo voniomis, il- 
{aųtis,.- mažai judant ir dėvint 
Įjuos,us — vėsius rūbus. Neretam 
pasitaikys ir staiga stipriau nusi
deginti odą. Tai galės atsitikti 
žmogui naudojant odą įjautri
nančius saulės spinduliams vais
tus (photosensitizing drugs), ar 
panašias kitas priemones. Rasis 
ir didins galimybę prisišaukti sa-

gelį skiedinių yra pridėję antihis
tamininių vaistų. Tokių skiedi
nių reikia vengti dėl dviejų prie
žasčių) antihistaminai, užtepti 
ant odos, gali sukelti minėtą ą- 
lerginį dermatitą, 2), jie gali su
kelti vadinamą foto-dermatitą 
(photocontact dermatitis). Ne
vartotini antihistaminai ir per 
burną tabletėmis, nes dėl saulės 
odai paraudus ir patinus jie ne
veikia.

Kai saulės nudegintas pacien
tas neiškenčia skausmų, galima 
jam duoti skausmą raminančių 
vaistų. Nepamirškim visi, kąd 
staigaus saulės nudegimo nema
lonumai ima liautis po vienos ar 
ar trijų parų.

Išvada. Visur ir visada eilkimęs 
normos ribose. Tų normų neper- 
žengime besisaulindami. Išmokj- 
me pirmosios pagalbos pagrindus 
nuo saulės nudegimo. Tarkimės 
su savu gydytoju. Nesitepkime 
antihistaminų turinčiomis mos-

Po šitokios mankštos, vadovaujant Povilui Sobieskiui, Alvudo higie
niškas valgis labai laiku miško aplinkoje.

Nuotrauka inž. Juozo Slaboko

operacijos (išpiovimo) susirgs 
“dumping” sindromu. Už tai: 
operuoti skrandį reikia tik tikra
me reikale, o ne be atodairos 
skrandžius pjaustyti.

Kai kurie po skrandžio išpiovi- 
mo gauna pykinimą, silpnumą, 

i prakaitavimą ir galvos svaigulį 
tuojau pavalgę. Dažnai tokie ve
mia, viduriuoja, dėl to daug 
svorio nustoja. Viską tokiems da
ro pergreitas į žarnas maisto nu- 
keliavimas ir iš žarnų miltinių- 
krakmolinių (angliavandžių) 
maisto medžiagų .susisiurbimas į 
kraują. Daug angliavandžių žar
nose sutraukia vandenį iš krau
jo į plonas žarnas. Sumažėja cir
kuliuojančio kraujo kiekis. Greit 
sugeriamas cukrus iš žarnų į 
krają. Tas iššaukia pergausų in
sulino gaminimą. Dėl to trum
pu laiku kraujo cukraus kiekis 
peržemai nukrenta. Pacientas 
jaučia turįs insulino šoką. Jis dar 
jaučia negerumus dėl sumažėju
sio kraujagyslėse cirkuliuojamo 
kraujo kiekio (vanduo iš jo į žar
nas pateko).

Dieta šioj ligoj esti sekanti. 
Daug baltymų ir riebalų: mėsa,

• Nukelta J 4 psl.»
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

BR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street
TeL — GR 6-2400

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-0200

vo odon vėžį. Netrukus ir tokių, timis bei skiediniais. Taip pat ne- 
kurie akis sužalos saulės spindu-1 vartokime skausmą mažinančių 
liais, Po tokių negerovių galės I vaistų, išskyrus Ėyloicaine. 
pakilti karštis, krėsti šaltis, žmo- į PASISKAITYTI. Patient Care,
gus nusilps,

Čia supažindinsime skaitytojus 
su minėtų negerovių tvarkymu 
ir apsauga nuo jų.

Pirmoji pagalba saulės nudegin
tam

Daugumas smarkiai nusidegi
nusiųjų saulėj susilaukia simpto- 
matinio palengvinimo naudoda
mi šaltus kompresus iš Burovo 
skiedinio (Burow’s solution). To
kiems kompresams taip pat tinka 
vandenyje praskiestas emulsijos, 
pva., įCetaphil Lotion (Texas 
Pharmacal). Taip pat gerai to
kiais atvejais vartoti sekantį skys
tį: Colloidal Oatmeal. Tai gami
nys iš avižų. Visos minėtos prie
monės gausins odos atšalimą, pa- 
didindamos prakaitavimą — ga
ravimą. Nusideginus saulėj odą, 
sutrinka jos šaldymas — prakai
tavimas. Tik jau nė vienas nusi
deginęs saulėj odą nesugalvokit 
dušą: toks mėginimas atšaldyti 
odą ją dar daugiau suerzins. Ta- 
4a susilauksim blogio vietoj lau
kiamo gero.

Jei didesnis odos plotas nudega 
saulėj, sąkysim kūno odos trečda
lis ar daugiau, tada tenka nude
gintas vietas maudyti Colloidal 
skiedinyje. Kai oda pūslelėmis iš
virstą, naudojama jų patepimui 
kortizono tepalai: Aristocort,
Cordrann ar Fluonid. Jie visi ge
rai veikia - vartoti tokį, kokį 
vaistinė turi. Jie sudžiovina pūs
les. Tie steroidai nevartojami 
vieni, bet įmaišomi į bismuto pie
ną (milk of bismuth). Pagal nu
degimo plotą, naudojamas to pie
no atsakantis kiekis ir atitinka
mas kortizono — kortikosteroidų 
kiekis. Pvz. labai išpūslijus visai 
rankai pakanka vieno minėto kor
tikosteroido skiedinio (pvz. Aris
tocort solution) pusės uncijos į- 
maišyti į bismuto pieno keturias. 
Bakterijų įsiveisimui apsaugoti 
prie minėto skiedinio pridedama 
1—-2 proc. Vioformo.

Kai pakankamai padžiūsta nu
degta oda ir kai jos pūslėtumas 
pranyksta tada nuo vaistų skiedi
nio pavidale prieinama prie kre
mų. Labai dideles odos pūsles ga
lima prakirpti, kad skystis iš jų 
ištekėtų.

Nepirkite ir nenaudokite įvai
rių vaistinėse gaunamų vaistus 
nuo saulės nudegimo, kuriuose 
yi;a įmaišyta skausmą raminan
čių vaistų (anesthetics). Tokie 
skausmus raminą vaistai dažnai 
sukelia naują vargą: alerginį o- 
dos suerzinimą (allergic contact 
dęrmaitis). Tik vieną skaus
mus raminantį vaistą galima 
vartoti- jis nesukelia minėto der
matito — tai Xylocaine. ,

Dabar vaistų fabrikantai į dau-

July J969.

TEISINGA PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI.

Mirties nebijo, bet numirti negali
Klausimas. Didžiai Gerbia

mas Daktare, esu Jums labai dė
kinga už Jūsų gerą širdį ir dide
lį rūpestingumą žmonių sveika
tos reikaluose. Malonėkite pagel
bėti mano, sesers sveikatos reika
luose. Ji gyvena Lietuvoje, yra 
59-60 metų amžiaus, negeria, ne
rūko, vidutinio ūgio,, labai liesa. 
Prieš 5-6 metus turėjo skilvio 
operaciją -išpiovė du trečdaliu 
skilvio Kaune, nes skilvyje augo 
polipas.

Nuo to laiko vis serga ir serga: 
negali valgyti, ir visokie skaus
mai be galo ir be krašto. Vieni 
daktarai vienaip sako, kiti kitaip. 
Prirašo kokių vaistų- kartais dar 
daugiau suserga. Kiti prirašė ki- 
tokių-negali gauti tokių, duoda 
vaistinė ką turi. Ten su vaistais 
sunku. Vieni sako, kad yra tul
žyje akmenys ir negali daryti ope 
racijos, nes širdis persilpna yra. 
Prirašė vaistų akmenims tirpyti. 
Vaistinėje negavo tokių, davę 
panašių ir t.t. Taip be galo, be 
krašto ligos nesibaiiga. Ji nebijo 
mirties, bet negali numirti. Ne
gali ir pasveikti. Prašyte prašo 
gal iš čia galės daktaras kokių 
patarimų duoti.

Paskutiniu laiku ji smarkiai 
susirgo. Per keturias savaites jo
kio maisto nei į bumą negalėjo 
imti. Labai skaudėjo vidurius. 
Viskas kaip degte degė. Burna bu
vo kaip išplikyta. Po krūtine ir 
gerklėje buvo rodos viena ugnis. 
Skaudėjo visas mažas ir dideles 
gysleles ir kiekvieną nervą. 
Temperatūra vis buvo aukšta. Vi
sas kūnas buvo kaip smėlis -tam
siai rudas. Buvo pas kelis dakta
rus - nieko negalėjo pagelbėti. 
Buvo Kauno klinikoje. Darė ty
rimus. Daktarai sakė, kad virški
namosios rūgšties visai nėra (lai
svos), o bendros tai tik virš nu
lio. Ir buvo didelis skrandžio ir 
tulžies takų uždegimas. Tai taip 
ji išsirgo ištisas aštuonias savai
tes.

Dabar geriau, nes daktarai nus
tatė dietą. Ir laikosi tos dietos. 
Kartais nieko, o kartais po valgio 
baisūs skausmai ir nėra kas dary
ti. Kūno spalva jau truputį atsi
taisė. Ji labai norėtų, gal gerb. 
daktaras galėtų iš savo pusės ko
kių patarimų ir nurodymų duoti, 
kad ji bent kiek galėtų valgyti.

Ji žino, kad jaau sveika nebus, 
tik kad dar būtų galima nors ko
kio maisto valgyti. Lauksiu Jū
sų atsakymo Drauge. Jums dėkin
ga.

Atsakymas. Parašykite savo 
brangiai sesutei, kad jai yra viltis 
pagyti, jaustis sveikai — tik visą 
amžių ji turės sausą maistą varto
ti, o skysčius tik tarpe valgių ger
ti, mažai miltinių su krakmoli
niais naudodama, saldumų veng
dama, o daug baltymų ir rieba
lų valgydama. Tik vienu kartu 
mažai, už tai turi valgyti ma
žiausia aštuonis kartus paroje - 
kas dvi valandos ką nors užkąsti. 
Visą kąsnį - ir kiekvieną, ir per 
visą savo amžių, tik savomis seilė
mis suvilgyti kramtant, nevarto
ti jokio skysčio su kąsniu, kaip 
daugumas sveikų žmonių kad da
ro - nesveikai elgiasi. Tai pagrin
dinis dalykas jos ligoje. O dabar 
kiek plačiau apie jos ligą.

Visame mediciniškame pasau
lyje yra žinoma jos liga: po skran
džio operacijos jai liko tik treč
dalis skrandžio: maistas labai 
greitai iš mažo skrandžio eina į 
plonąsias žarnas. Ta liga angliš
kai vadinama DUMPING SYN- 
DROME. Manyta buvo, kad mais 
tas kriste krenta iš operuoto skran 
džio į karnas — iš čia žodis “dum- 
ping”. Bet taip nėra- maistas 
nekrinta, bet pergreitai apleidžia 
skrandį, nes jame mažai vietos. 
Bet ne kiekvienam operuotam 
skrandy taip atsitinka. Blogai 
daro chirurgai, tuoj dėl menknie
kio operuoti skrandį ir daugelį 
pacientų labai susirgdindami po 
tokios operacijos. Netikėkite nė 
vienas tokiam daugiakalbiui chi 
rurgui, kuris priės operaciją - su 
išpiovimu dviejų;trečdalių skran
džio - užtikrina pacientą, kad 
viskas bus tvarkoje. Niekas ne
žino, kuris pacientas po tokios 
.... ..... ....... ;'—,

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES ER 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKIMIS

2858 West OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. SeStadieniais 10—1 vai. Trečia- i 
dienj uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PB 8-3220 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5070

Rezid. Telef. 230-4088
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA

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

Priima ligonius pagal susitarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti 874-8012

OR. C. K. BOBELIS
Inkstų lr šlapumo takų chirurgija

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

Route 26, Elgin. Illinois

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPECIALYBfi — NERVU IR 
EMOCINES LIGOS

Crawford Medical Building 
0442 So. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimu

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

Akušerija lr moterų ligoa 
Ginekologine Chirurgija

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

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL 
ARTS

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

p REMBLAKE- ROCHKES 
APOTHECARY 

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

DIABETINIS MAISTAS IR GAMINIAI 
Mes patelefonuosime jūsų gydytojui

Chicago Savings
and Loan Assooiatioa

'1.0/ Certifikatų sąskaitos
"T /Q Certifikatai išduodami tūks-

r tautinėmis. Mažiausiai turi 
būti $8000. Pelnas mokamas 
kas šeši mėnesiai.

* Vacation Club
* College Bonus Savings
* Home Mortgage Loans

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 03rd Street 
Kampas 63-čios lr California 

Vai.; kasdien nuo 6—8 vai/ vau.
šeštadieniais 2—4 vai.

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048 
ATOSTOGOSE nuo rugpiūčio 3 d. lkl
17 dienos.
Prašome kreiptis pas Dr. Taurą. 
Telef. PR 8-1223.

Ofiso teL PR 8-2220 
Namą rez. PRospeot 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

2656 VVest 68rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. 
nuo 12 lkl 3 vai. lr nuo 6 lkl 8 v.v. 
šešta.d. nuo 1 iltį 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 7 lkl 9 v. v., 
šešt nuo 9 tkl 12 vai.: arba suslta-

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

šeštad. 9 v, r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, Opt.
3424 VV. OSrd St, GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius b 
‘‘oontact lenses”,

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS’ OVJR'-' A'
Tel. Ofiso PR 0-7800; Namu 225-7007 

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 428 - 2660

OR. E. RINGU S
rentgenologas

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
(Tel. 787-2290 ofiso ir rezidenc)

Atostogose nuo liepos 28 Iki 
rugpiūčio 18 d.

Tel. ofiso HE 4-5842, rez 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 Vest 71st Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-2, 
antr., penktad. ' 1-5, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
alergija

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie- 

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

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278 
DR* A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VV. 68 rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. lr g 
liti 8 vai. Trečiad. Ir šeštad. uždaryta 

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

(Lietuvis gydytojas)
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.

"SAFFTYOP

INSURED

Ant visų knygelių 
sąskaitų

NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI.

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:
* Notary Public Service * Sėli & redeem U.S. Bonds
* Free community rooms for ★ Two large free park’g lots 

* Save-by-Mail Kits_ „ ----- -- your organiz’n meetings - ^„a
* Home Improvement Loans ★ Cash checks and pay all ★ Travelers Checks
★ Christmas Club ‘ .............
* Insured Family Savings

family bills with our spec’l * Safe Deposit Boxea 
money order checks.

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

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

Tel. ofiso lr buto OLympic 2-4152

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. 15th Street Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 likl 4 popiet.

FLORIAN KRASS
(Krasauskas) 

REGISTERED PHYSICAL 
THERAPIST

4738 S. Damen Avė., Chicago, Iii. 
Dlathermy — Ultrasonnd — 

Massage 
Tik susitarus

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

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING
7150 South VVestern Avenue 

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

Ofiso telef. RE 7-1108 
Rez, tel. 239-2912

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

f Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 6Srd Street

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

PrilmlnSja tik su«itarua

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 24& W. 7Jst Street 

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

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

OR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, I1L

. 'X ''tt.
Kabineto tel. 087-2020 

Namų tel. 832-1071 
Vizitai pagal aualta.ima

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 68rd Street

Ofiso tel. REUanoe 5-4410 
Rez. GRovelhill 0-0017

Valandios: pltin. ir ket. nuo 12 vs 
Iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 iki 8 v. vak 
antr ir penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p.i 
lr vakarais pagoti susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chtrurcUa 
Ofisas 2730. W. 7lst Street 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—J y. v., penktad. 10__ 12
v. r.. 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. lr trečiad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3022

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ 
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59th SL 
Tel. PRospeot 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. I 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 
y. v. šeštad. 2—4 vai. popiet ir kit 
laiku pagal susitarimą.

Of. TeL HE 4-2123, Namu QI 8-0125

DR. V. TUMASONIS
CHIR U R G A S 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiad. lr šeštad. uždaryta 

Tel PROospect 0-2400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albany Avenue
Vai.: pirm., antrd.. ketv. 8—8 vs 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popli

lr kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 0-0440, rez. HE 4-315

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 707-2141 Namu 030-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

JĖGŲ PUSIAUSVYRAI 
IŠLAIKYTI

ŠV. TĖVAS APIE KRIKŠČIONIŠKĄJĄ 
LAISVĘ

Įdomiausias politinis įvykis 
šiuo metu — prezidento Nixo- 
no kelionė po kai kuriuos Azi
jos kraštus ir vizitas Rumu
nijai. Į Azija krypsta tiek A- 
merilkos, tiek Sovietų Sąjun
gos akys. Azijos valstybės dau 
geliu atžvilgių dar žali kraš
tai, kurie tik siekia civilizaci
nių laimėjimų. Tiems laimėji
mams pasiekti jiems reikia pa
galbos iš senųjų ir stipriųjų 
valstybių. Tuo tarpu didžiosios 
valstybės ten pramato neblo
gas savo gaminiams rinkas ir 
sau patiems reikalingų žaliavų. 
Dėlto ir ši prezidento kelionė 
apima šias abi sritis, o taip 
pat ir mėgina atsverti Sovietų 
Rusijos įtaką, kad galėtų tame 
kontinente išlaikyti politinę 
pusausvyrą.

Amerikiečių komentatoriai 
prezidento Azijos valstybių sos 
tinėse pasakytas kalbas skir
tingai komentuoja. Aktualiau
sias Amerikai klausimas Aziio- 
je — Vietnamo karas. Jeigu 
jis Vietnamo savo kalbose tie
siog ir nelietė, tai vis tik pri
minė, kad Amerika ateityje 
vengs panašių Vietnamu. Vie
niems tai atrodė, kaip ilgo ka
ro išdavimas ar bent silpnini
mas. Kiti aiškina, kad preziden 
tas iš viso atsižadėjo įtakos 
Azijos valstybėse. Treti tose 
kalbose įžvelgia tik politiko 
kalbas, kuriomis porima, pasi
garsinti, nes kalbama tai, kas 
tinka tik rinkimų metu. Visi jie 
turi šiek tiek tiesos, bet nebū
tų galima pritarti, kad tai bu
vo tik politikieriaus kalbos, ku
rios neatremtos atsakingumu 
už Azijos kraštų tolimesnį li
kimą.,
•j. šią Nixono kelionę reikia 

žvelgti, kaip į valstybės vy
riausios galvos kelionę. Aišku, 
jo kalbos turėjo atsiremti kiek 
vieno krašto istorija ir dabarti
ne politika, bei siekimais. Ta
kiau įtakos Azijoje praplėti
mas, atsakomybės priminimas 
ir tolimesnių santykiu raida 
daugeliu atžvilgių priklausys 
nuo šių prezidento vizitų ir kal
bų. Nežinome prezidento slap
tų pasikalbėjimų su aplankytų 
valstybių vadais, bet žinome, 
kad laikas jų aplankymui ,po 
mėnulio pasiekimo buvo pa
lankus ir Amerikos prestižas 
Azijoje pakilo iki aukščiauiso 
laipsnio. O tai ir buvo svarbu 
šio krašto vyriausybei, kada 
siekiama Azijos kontinente at
gauti savo įtaką.

*
Skirtingo pobūdžio yra pre

zidento apsilankymas komu
nistinėje Rumunijoje. Tai buvo 
vienintelis lankomas kraštas, 
kuriame nebuvo prieš garbin
gąjį svečią viešų demonstraci
jų. Tai kartu parodo diktatū
rinio krašto tvarką ir tikrosios 
laisvės dvelktelėjimą bei ilge
sį. Iš kitos pusės žvelgiant, 
reiktų pastebėti, kad preziden
to Nixono kalboje atsispindė
jo sambūvio nuotaikos. Aišku, 
jis kitaip kalbėti ir negalėjo, 
bet pavergtiesiems tai atrodė, 
tartum pokarinės padėtes įtei
sinimas, komunistinės siste
mos, primestos rytų Europos 
v-bėms, pripažinimas ir noras 
per tarpininką tarp Maskvos 
ir Pekino lengviau prieiti prie 
šių dviejų skirtingų komunis
tinių kraštų vyriausybių. Kar
tu tai buvo noras parodyti stip 
riai prieš Maskvą besilaikan
čiai Rumunijos vyriausybei A- 
mėrikos ir visų Vakarų para
mą.

Antra, tik Rumunijoje Nix- 
onas galėjo taip artimai susi

TARPTAUTINIS PARAPIJŲ 
KONGRESAS

Torino mieste šiaurės Italijoj 
pasibaigė penktasis Europos pa- 
iapijų kongresas. Torino kard. 
Pellegrino uždarydamas kongre- 
eą pareiškė: Bažnyčiai reikalin
gos socialinės struktūros. Ta

tikti su komunistinių valstybių 
diplomatiniais atstovais ir duo
ti sugestijų, kad jis gali grei
tu laiku aplankyti ir Sovietų 
Rusiją bei Jugoslaviją. Į Ju
goslaviją jis pasiųs neva ato
stogų savo dukteris, bet su jo
mis nuvyks ir atitinkamų ste
bėtojų bei diplomatų, kurie ga
lės užmegsti artimesnius ry
šius su komunistų partija ir 
Jugoslavijos vyriausybe. Paža
das keliauti į Sovietų Rusiją 
tuo tarpu yra tik mostas, bet 
jis gali tapti tikrove ir vyriau
sybių galvų vizitais viename 
ir kitame krašte, jeigu neįvyks 
kas nors netikėto. Tai vėl nau
jas politinis posūkis sugyven
ti su Rusija ir komunistiniais 
kraštais, o tuo pačiu ir mėgini
mas lengvesniu būdu spręsti 
Vietnamo karo klausimą.

Paruošiamuosius darbus at
liks diplomatiniai atstovai ir 
Valstybės departamentas, o 
prezidento vizitas tebus tik re
prezentacinis. Bet ir tai jau 
dabar rodo, kad santykių iš
lyginimas ir politinės krypties 
pritaikymas tiems santykiams 
pakeisti jau prasidėjo. Gal tai 
bus naudinga šiam kraštui ku
ri laiką, ir tai galima įžiūrėti 
iš pastangų dydžio, bet ar tai 
bus naudinga pavergtųjų lais
vės viltims, tai jau kitas klau
simas, į kurį dar nėra atsa
kymo.

Konsuliarinė Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos sutartis, pa
daryta buvusios vyriausybės, 
įsteigiant konsulatą San Fran
cisco mieste, darosi nemalonia 
tikrove. Vienų kitiems galimi 
vizitai yra mažiau pavojingi, 
bet taip pat rodo jėgų pusiaus
vyros ir įtakos sritimis aiš
kesnio pasidalinimo norą. Bet 
viso to užnugary didelį vaid
menį vaidina noras kaip nors 
baigti Vietnamo karą, ir tai 
tokiu būdu, kad nė viena pusė 
nebūtų nuksriausta. O Vietna
mas JAV politikoje jau yra 
tapęs neišspiaujamU ir nepra
ryjamu kąsniu, kurį nori pa
šalinti operacijos būdu. Tai 
atrodo aišku iš prezidento u- 
žuominų, iš kariuomenės dali
nių mažinimo ir iš pastangų 
kaip nors baigti derybas.

Jeigu astronautų žygis ir 
prezidento kelionės pakėlė A- 
merikos prestižą, tai karo Viet 
name užbaigimas dabar prama 
tomu ar bent spėjamu būdu 
prie to prestižo išlaikymo tik
rai neprisidėtų. Bet kokią iš
eitį galėtų rasti ši vyriausybė, 
kada karo išplėsti nenori, sun
ku atsakyti net ir kritiškai 
Nixono kelionių atžvilgiu nu- 
sistačiusiems komentatoriams. 
Juoba tai sunku padaryti re
gint tik išorinius veiksmus ir 
turint tik žinių nuotrupas. Ga
lima tik pasakyti, kad, kai ka
ras tiek metų buvo vedamas 
surištomis rankomis, kitos iš
eities nėra.

Kokia bus konkreti iš prezi
dento Nixono kelionės nauda, 
pamatysime artimesnėje ar to
limesnėje ateityje. Bet reikia 
būti pasiruošusiems įvairiems 
galimumams ir mūsų laisvės 
byloje. Mūsų galimybės ką 
nors padaryti pavergtos tau
tos laisvei priklauso daugeliu 
atžvilgių nuo Amerikos san
tykių su Sovietų Rusija — 
daugelio kraštų pavergėja. Ty
lėti negalime. Bet turime žiū
rėti, kad mūsų balsas būtų iš
girstas, prieš darant bet ku
riuos tarptautinius sandėrius.

Pr. Gr.

čiau kai socialinės struktūros 
pasidaro kliūtimi, jas reikia pa
keisti. Parapinė struktūra dar 
nėra piaradusi savo prasmės, 
bet ji turi būti pritaikyta šių 
laikų reikalavimams. Tarptau
tiniame parapijų kongrese daly
vavo daugiau negu 200 klebonų 
iš 15 Emepos kraštų,

SUOMIAI APGYNĖ LAISVĘ
Ištesėjimas kovoje ir nešališkumas per prievartą

Suomijos žemėlapis primena 
paklupdytą moterį, iškėlusią 
rankas. Suomių tauta buvo ne 
kartą paklupdyta, bet ji, kovo
dama už savo laisvę, kėlėsi sa
vaimingam gyvenimui. Ilgus 
amžius, 1150—1809 m., suomiai 
buvo valdomi švedų. Švedų val
dymas paliko neišdildomus pėd
sakus. Suomiai susigyveno su 
švedų politine santvarka. Šve
dija apsprendė suomių ūkio rai
dą, socialinę sąrangą ir kultūri
nius polėkius.

1809 m. suomiai atiteko Rusi
jai. Aleksandras I leido Suomi
jos plačią autonomiją, kurią ne
trukus kiti carai ėmė apkarpyti, 
siaurinti. XIX a. pabaigoje Ru
sija kėsinosi panaikinti Suomi
jos autonomiją. 1905 m. nera
mumai Rusijoje suomiams pa
tarnavo reikalauti politinės sa
vivaldos. Anuo metu suomiai iš
sikovojo politinius rinkimus.

tPusės šimtmečio sukaktis
Suomiai pirmutinieji Pabalti

jy pasiskelbė nepriklausomais.
1917 m. gruodžio 7 d. paskelbus 
nepriklausomybę, pusantrų me
tų tebevirė kova jai apeinti. 
Kraštutiniai socialistai, sulaukę 
rusų bolševikų paramos, darė 
streikus, kėlė neramumus ir
1918 m. sausio mėn. jų kariniai 
daliniai užėmė Helsinkį. Tauti
nė P. E. Svinhufvudo vyriausy
bė buvo priversta pasitraukti į 
Vaasą. Ji’ dar neturėjo savo ka
riuomenės kraštui ginti. Ryžtin
gas karys Gari Gustaf Manner- 
heimas tebuvo pradėjęs organi
zuoti tautinę kariuomenę, kuri 
netrukus stojo kovon prieš kai
riuosius socialistus, kuriems Suo- 
mijon atsilankęs Stalinas paža- 
dėio rusų paramą kovai vesti.

Kova užsitęsė iki 1919 m. ge
gužės mėn. Bolševikai buvo iš 
krašto išstumti. Aname tarps
nyje žuvo 14,000 suomių.

Svinbufvudas, monarehistas, 
vokiečių šalininkas, kvietęs Vo
kietijos imperatoriaus Wilhelmo 
H svainį Friedrichą Karlą von 
Hessen užimti Suomijos sostą, 
turėjo pasitraukti iš vyriausy
bės. C. G. Mannerheimo vyriau
sybė skubiai padėjo pagrindus 
demokratinei respublikai. 1919 
liepos 17 d. buvo paskelbta 
Suomijos respublikos konstitu
cija, kuri, nežiūrint įvairių smū
gių, per penkias dešimtis metų 
liko nepažeista. Suomiai gynė ir 
tebegina laisvę demokratinėje 
santvarkoje.
Pabaltijo sąjungos užuomazga

Pirmojo visuotinio karo siau
tėjimas mokė mažąsias tautas 
ieškoti sutarimo apsiginti nuo 
didžiųjų kaimynų užpuolimo. 
Pokario pirmaisiais metais iški
liai buvo šnekėta apie Pabaltijo 
valstybių didžiąją sąjungą, pra
dedant Suomija ir baigiant 
Lenkija.

Šiai svajonei nebuvo lemta 
net priartėti prie tikrovės. Pir
mieji pasitarimai Helsinkyje, 
Bulduri prie Rygos, įvykę 1920 
metais sausio ir rugpiūčio mė
nesiais, sulaukė netikėto smū-

IR TOKIŲ REIKIA
Novelė

AURELIJA BALASAITIENĖ

— Užteks, — staiga sustoju. Mano balsas skam
ba kimiai, bet tvirtai. — Toliau nėra reikalo eiti.

— Skubėk, nesiginčyk, Stepai. Laiko nedaug. — 
Jo balsas skamba neramiai. — Žinau, kad tau sunku 
eiti. Bet jau nehetoli. Turime pereiti per patį tanku
myną.

Nenoromis seku jo įsakymą ir stebiuosi, kam taip 
komplikuoti reikalą. Jei neskaudėtų veidas, norėčiau 
juoktis. Koks nuostabus pareigos supratimas, koks sku
bėjimas pasiųsti mane į amžinybę pagal man nepažįs
tamas, bet matomai griežtas taisykles! O gal, palie
kant mane miško tankumyne, bus sutaupytos laidoji
mo išlaidos? O gal tuo galima bus nusikaltimą su
versti ant ko nors kito, mano mirtį panaudojant nau
jų kaltinimų pradžiai? Taip, tur būt, dirba tik garsie
ji stachanoviečiai. Tačiau niekada nemaniau, kad ir 
mirties sprendimų vykdymas pritaikytas tai sistemai. O 
gal Jonas skuba, norėdamas išpildyti šio ryto nusta

GEDIMINAS GALVA

gio: Želigovskio klastingo žygio 
Vilniui užimti. Lietuva buvo 
priversta iš sąjungos pasitrauk
ti. Suomija dar bandė su kito
mis valstybėmis bendradarbiau
ti. Varšuvos nutarimams, pada
rytiems 1923 m., Suomijos par
lamentas nepritarė. Suomijos 
užsienio reikalų ministeris Hols- 
ti buvo priverstas pasitraukti.

Suomija vėl pradėjo ieškoti 
glaudesnių ryšių su Skandinavi
jos valstybėmis. Ji palaikė glau
desnius ryšius su kraujo gimi
ne estais ūkio ir kultūros bare.

Sovietų smūgiai
Suomija dėjo pastangas iš

spręsti ginčus su kaimynais. 
Ginčas su Švedija dėl Alandų 
salų ir nesutarimai su Soivetais 
dėl rytinės Karelijos buvo iš
spręsti. Suomijos glaudesnis 
bendravimas su Skandinaviios 
kraštais ėmė erzinti Sovietus 
Santykiai pablogėjo. Derybos 
nutrūko dėl naujų Sovietų teri
torinių reikalavimų. 1939 m. 
lapkričio 30 d. Sovietai smogė 
Suomijai. Šis karas, kurio me 
suomiai parodė nepaprastą ryž
tą tęsėsi iki 1940 m. kovo 13 d. 
Po pusantrų metų karas vėl bu
vo tęsiamas ir tebaigtas 1944 
m. rue'sėio mėn.

Paryžiaus sutartyje Sovietai 
pareikalavo Karelijos ir ūkinio 
atsiteisimo karo nuostoliams 
padengti. Suomiai brangiai pir
ko dalinę laisvę. Suomija nepri
klausoma, bet ji turi taikstytis 
Sovietams ne tik užsienio politi
koje.

Liepos 7 d. Tamperėje Suomi
jos - Sovietų draugystės šventė
je Kremliui atstovavęs Justas

Viena įdomiausių nuotraukų, kurią iš mėnulio parsivežė astronautai. Nuotraukoje matyti astronautas Edwin 
Aldrin paliekąs mėnulyje specialius aparatus. Prieky-je matyti Aras, kuriuo iš erdvėlaivio į mėnulį nusileido 
astronautai. Kairėje matyti jau iškelta Amerikos vėliava. Nuotrauką darė astronautas Neil Armstrong.

Paleckis, priminęs Lenino buvo
jimą Tamperėje, džiaugėsi ge
rais abiejų kaimynų santykiais.

Suomijos parlamento pirmi
ninkas V. I. Sukselainenas nu
rodė, kad abi tautos trokšta tai
kos ir saugumo.

Suomiai žvalgosi į Vakarus
George H. Favre, The Chris- 

tian Science Monitor atstovas, 
liepos 10 d. laidoje pateikia po
kalbius su suomiais; “Jūs turite 
žinoti, kad mes nesame laisvi. 
Suomiai jau pamiršo laisvai 
šnekėti. Aš norėčiau apleisti 
kraštą, kalba jaunuolis, bet čia 
yra mano šeima ir mano myli
ma šalis”.

Pradinės mokyklos mokytoja 
dienraščio atstovui aiškina: 
“Anoje įlankos pusėje yra Esti- 
ia. Amerikiečių dauguma galvo
ja, kad Estija yra dalis Sovietų. 
Komunistinis milžinas dar nėra 
prarijęs Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos”.

Suomiai norėtų glaudžiau su 
vakariečiais bendrauti, tačiau 
jie turi daboti kiekvieną žingsnį 
Sovietų neerzinti.

Vyriausio valstybės vairuoto
jo prezidento Ūmo Kekkomeno 
'kelionė j Angliją sukėlė įvairius 
aiškinimus. Jis nuvyko kalbėtis 
dėl ūkinio bendravimo. Tačiau 
io kelionė prašosi ir politinių iš
vadų.

Olandiios užsienio reikalų mi
nisteris Joseph Lunsas siūlo va
kariečiams glaudžiau bendrauti 
su liaudies respublikomis politi
niams skirtumams pašalinti.

Anglijos ir laisvosios preky
bos saiungos bandymas įsijung
ti ’Okinėn Europos bendrijon 
suomiams kelia didelį rūpestį. 
Bendrijos Sovietai nepakenčia. 
Pakrikus laisvosios prekybos

tytą egzekucijų normą?
Akyse darosi tamsu ir skausmas kojose nemažėja. 

Staiga nušvinta dangus, ir jaučiu nugaroje saulės spin
dulius. Kodėl mes einame į Vakarus? Retėja medžiai, 
o pačiame tankynės vidury pasirodo natūrali gamtos 
padaryta aikštė. Jonas sustojo, paleisdamas mano ran
ką.

Jo ranka su revolveriu kyla į viršų. Nejaugi jis 
nepasiūlys man užsimerkti? Kur gi tradicinis juodas 
akims užrišti raikštis? O gal ir tų vakarietiškų naujo
sios santvarkos budeliai jau suspėjo atsisakyti?

Saulėje sužvilga brauninko rankena. Aš užmerkiu 
akis. Pasigrista šūvis, gerokai pritildytas garso filtro. 
Aš nieko nejaučiu. Keista ta mirtis. Iš tolo girdžiu 
Monikos balsą. Norėčiau, kad jis amžinai skambėtų. 
Ir girdžiu artėjantį kūdikio verksmą. Atmerkiu akis. Tai 
ne mirtis, tik kažkoks nesuprantamas vaizdų ir garsų 
mišinys. Skersai aikštelės eina lieknas moters siluetas. 
Jos rankose neaiškaus pavidalo ryšulėlis. Ji artinasi į 
mane, o ją lydi kažkoks nepažįstamas pagyvenęs vyras.

— Stepai! — Monikos žingsniai greitėja, ir ji jau 
šalia manęs, bet ji negali manęs apkabinti, nes jos 
rankose rauda mažytis kūdikis. Aš jaučiu Monikos auk
sinę garbaną, kutenančią mano veidą. Kūdikio verki

Popiežius Paulius VI tūkstan
čiams maldininkų iš viso pasau
lio kraštų kalbėjo apie krikščio
niškąją laisvę. Krikščioniškosios 
laisvės problemą įvairiais atžvil
giais yra svarstęs Vatikano antra
sis susirinkimas. Laisvė yra ma
giškas žodis. Laisvės problemą rei
kia studijuoti rimtai ir blaiviai, 
— kalbėjo Šv. Tėvas. — Be rim
tų ir blaivių studijų iškyla pavo
jus iš viso užgesinti laisvės sklei
džiamą šviesą, sukuriant neaiš
kumų ir nesusipratimų pilną at
mosferą. Niekas iš mūsų nemėgi
na laisvės sumaišyti su religiniu 
bei ideologiniu indiferentiškumu. 
Juo labiau laisvė nėra ant gru
baus individualizmo sukurta sis
tema, nėra atsipalaidavimas nuo 
bet kokios atsakomybės. Laisvė 
nėra savivaliavimas ar anarchinė 
netvarka. Laisvės žodžio negali
ma sumaišyti nė su revoliucijos 
žodžiu, kuris mūsų laikais yra 
labai madoje.

Katalikų Bažnyčia visuomet 
mokė, kad laisvė priklauso žmo
gaus esmei. Užtenka prisiminti 
praėjusio šimtmečio pabaigoje po
piežiaus Leono 13-ojo paskelbtą 
encikliką apie laisvę “Libertas”. 
Žmogus yra laisvas dėl to, kad y- 
ra protinga būtybė ir kaip toks 
yra savo veiksmų apsprendė jas ir 
šeimininkas. Bažnyčia visuomet 
priešinosi įvairioms psichologi
nėms bei sociologinėms teori
joms, kurios neigia žmogaus lais
vę. Bažnyčia visuomet mokė ir te
bemoko, kad normalus žmogus y- 
ra laisvas ir dėl to atsakingas už 
savo veiksmus. Šią tiesą Bažny
čia išmoko tiek iš žmonių išmin-

sąjungai, kurioje Suomija tik 
dalinis narys, Helsinkis gali bū
ti priverstas glaudžiau su Mask
va bendrauti ir prieš savo norą 
patekti didesnėn jų politinėm 
įtakon.

mas pripildo mano ausis. Vis dar sustingęs vietoje, bi
jodamas pajudėti, kad nepabėgtų šis nuostabus sapnas, 
kad neišnyktų, kaip Fata Morganą, pasuku akis į Joną. 
Jis mikliai pirštais atseginėja savo uniformos sagas ir 
švarką meta į krūmus plačiu, energingu mostu. Apa
čioje jis turi pasivilkęs tamsius sportinius baltinius.

— Čia, Stepai, mano kelionės su tavimi pabaiga. 
Už kelių šimtų žingsnių siena, per kurią tave su tavo 
sūnumi ir žmona perves šitas žmogus, kuriuo, kaip tau 
Monika patvirtins, galima visiškai pasitikėti. Tik sku
bėkit

— O tu, Jonai?
— Mano gyvenimas čia, Stepai. Aš nebegrįšiu į 

ten, iš kur tave atlydėjau. Mano misija baigta. Aš einu 
pas savo miško brolius. Kiekvienu momentu prasidės 
karas. Matai, Stepai, ir tokių reikia...

Ir su tais žodžiai, metęs paskutinį liūdną žvilgsnį 
į Moniką, Stepas pranyko miško tankynėje.

Glausdamas prie savęs virpančią žmoną, pirštų ga
lais liesdamas mažyčio sūnaus kaktą, jaučiu, kaip gy
venimas grįžta į mane visa savo gaivalinga srove.

___________ {Pabaiga}_________________

ties, tiek visų pirma iš dieviško
jo apreiškimo. Laisvėje Bažnyčia 
visuomet matė žmogaus panašu
mo su Dievu ženklą, prisiminda
ma Šv. Rašto žodžius: “Iš pat 
pradžios Dievas sukūrė žmogų ir 
jam suteikė laisvą valią”. Tik dėl 
to, kad yra laisvas, žmogus gali 
būti atsakingas už savo veiksmus, 
gali įsigyti nuopelnų ir gali nusi
dėti. Su žmogaus laisve yra su
rišta jo nupuolimo ir atpirkimo 
drama. Bažnyčia visuomet mokė, 
kad net laisvės piktnaudojimas, 
net gimtoji nuodėmė nėra sugrio
vusi žmogaus prigimtyje laisvo 
apsisprendimo ir laisvo veikimo 
galios.

Nuo pat pradžios Bažnyčia mo
kė, kad niekas negali būti verčia
mas priimti tikėjimą. Ilga Baž
nyčios istorija liudija, kad net 
kentėdama priespaudą ir persekio
jimus, Bažnyčia gynė kiekvieno 

žmogaus laisvę išpažinti savo re
ligiją. Vatikano antrasis susirin
kimas sako: “Niekas negali būti 
kliudomas, niekas negali būti 
prievartaujamas savo religinėje 
sąžinėje”.

Laisvė tai nėra Vatikano ant
rojo susirinkimo atradimas ar iš
radimas, — kalbėjo Paulius VI 
praėjusios savaitės bendrojoj au
diencijoj. — Vatikano antrasis su
sirinkimas tik išryškino Bažny
čios mokslą apie žmogaus laisvę, 
nurodydamas jo teologinį pa
grindą ir reikalaudamas pilnos 
laisvės kiekvienam asmeniui, kiek 
vienam žmonių bendruomenės 
nariui.

Iš kitos pusės, — pažymėjo Šv. 
Tėvas, — krikščionis turi žinoti, 
jog krikščioniška laisvė visuomet 
pasilieka palenkta dieviškajam įs
tatymui. Krikščioniškoji laisvė 
neatleidžia mūsų nuo žmogiško
sios išminties reikalavimų, neat
leidžia nuo atgailos, nuo klus
numo, nuo prisitaikymo prie ben
druomenės tvarkos. Jau apaš
talas Petras savo pirmajame laiš
ke mus įspėja: “Būkite laisvi, bet 
laisvė tenepasidaro priedanga pa
slėpti doriniam sugedimui. Būki
te laisvi, kaip laisvi yra Dievo 
tarnai”.

Mūsų laikai iškelia laisvės rei
kalavimus, — baigė savo žodį 
maldininkams popiežius Paulius 
VI. — Tačiau kur kitur mes ga
lėtume rasti tikrąją laisvę, jeigu 
ne krikščioniškajame gyvenime? 
Krikščioniškas gyvenimas savo 
ruožtu reikalauja organizuotos 
bendruomenės, reikalauja Bažny
čios; Bažnyčios tokios, kokios no
rėjo Kristus; krikščioniškas gyve
nimas reikalauja tvarkos, laisvo, 
bet nuoširdaus klusnumo; krikš
čioniškas gyvenimas reikalauja 
autoriteto, kuris saugotų Dievo 
apreikštąsias tiesas ir jas perduo
tų žmonėms. Apreikštoji ir teisė
to autoriteto saugojamo tiesa kaip 
tik ir yra giliausia tikrosios laisvės 
šaknis. Tai yra užtikrinęs pats 
Kristus, sakydamas :“Tiesa jus pa 
darys laisvus”.

Vat. Rad.

— Tautinis katalikų Sociali
nio Švietimo biuras Peru respub 
likoje, kurį sudaro 40 kunigų ir 
katalikų pasauliečių, teikia visą 
galimą pagalbą, vykdant krašto
vyriausybės paskelbtą žemės re
formą.
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Alvudo pirmininkas Antanas Stakėnas suka galvą, kaip giros pagalba 
surinkti pradinę sumą žaliukų Pagyvenusių lietuvių namų statybai, ka
da kasoj dabar jau turima per 23 tūkstančius. Pirmininko rūpestį lietuviai 
supranta ir Alvudo išvykose yra dosnūs. Nuotrauka inž. Juozo Slaboko

SVEI
(Atkelta iš 2 psl.)

žuyis, paukštiena, kiaušiniai, sū 
ris, sviestas, margarinas ar kitoks 
nubąląs. Baltymai ir riebalai 
(virti, tušyti) duodami kas dvi 
valandos, po mažai. Pvz. pra
džioj du gabaliukai jautienos su 
trimis gabaliukais sviesto ar mar
garino. Negerti skysčių laike val
gio. Tik pacientui pasitaisius pa
mažu pridedama anglaivandžių, 
ir tai bandant, ar pakelia. Duo
na, krakeriai, sausainiai, javų 
dripsniai, daržovės, tik vėliau 
duodami nesaldus vaisiai. Nieka
da tokie pacientai nevartoja cu
kraus, medaus, saldainių ir kito
kių saldumynų bei pyragaičių - 
tortų.

Išplovus skrandį (jo du treč
dalius) išsipiauna visos liaukos, 
kurios gamina skrandžio sulčių 
rūgštį - todėl jos visai pas to
kius nėra. Čia nė tirti nereikia jo, 
Juo labiau nereikia nusiminti 
dėl tokio trūkumo: kasa (pan- 
kreas) pavaduoja išplautas skran
džio Jiaukas: ji gamina balty
mus Virškinančius syvus. •

Jei tpks ligonis ima vemti ir dar 
kitaip perdaug susijaudina skran
dis, tada tenka gultis ligoninėn 
ir vieną savaitę nieko į skrandį 
nedėti - vien tik į veną skysčiais 
maitiirtistf Visada prisieina kaolo- 
no duoti, kati padengtų skran
džio gleivinę. Lietuvoje gali to
kie pacientai imti kaip želatiną 
tirštai sustingusias gleives iš sė- 
menų sėklų (flax seed tirštą ki
sielių) - jo po truputį, dažnai.

Būtinai tokiems ligoniams rei
kia leisti adatas po oda: kepenų 
ekstrakto, B-12, ir B-Complex (ke 
penų po vieną kūbiką kas savai
tė, B-12 po 1000 mcg. kas antra 
diena, B-eomplex: po du kūbikus 
kasdien). Dar mielių po devynis 
gramus per dieną tokie turi su
valgyti, gali jos būti šviežios - 
kepimui naudojamos. Jei priside
da tulžies uždegimas, irgi prisiei
na antibiotikus vartoti. Jokių ki

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:80. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais uždaryta.

...MIDLAND B-vS patar
nauja taupant ir duoda 
namams įsigyti paskolas. 
Dfikojame už pasitikėjimą 
ir esame pasiruošė Jums 
patarnauti ateityje. AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE: 254-4470Frank Zogas, President

PASSBOOK SAVINGS 
— o —

AU Aecounts Paid and 
Oomponnded Ouarterly

0-MONTH SAVINGS 
CERTIFICATES 

Minimum $1,OOO)

lt A T A
tokių vaistų geriau toks pacien
tas tegul neima- Tik čia nurody
tus pagrindinius dalykus tegul 
išpildo. Taisosi taip prisilaikyda
mi net beveik į skeletus pavirtę 
tokie ligoniai. Pasitaisys ir Tams
tos sesuo. Tik greičiau siųskite 
šio laikraščio iškarpą Lietuvon. 
Tokio režimo turės sesuo prisilai
kyti visą gyvenimą, jei norės lai
minga jaustis.

DARGIS
DRUG
STORE

2425 W. Marquette 

Road

Tel. HEmlock 4-6050

LAIKE
ATOSTOGŲ

nuo rugpiūčio mėn.
15-tos dienos

BUS
U Ž DA RYTA
Sugrįšim rugsėjo mėn. 

2-rą dienę

Dėkingi esame už jūsų 
paramą.

CHARLES P. DARGIS
Iteg. Pharniacist

Prašome patikrinti savo 
receptus dėl pakartotinų iš
pildymų.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANKOIJS REAL ESTATE

'iiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiir diiiith
KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8 2781

METALO IR 
STIKLO 
Tvoros, Šio 
geliai. Durys 
Langai, Ryn-
oe, Turekliai * ’ ! 
(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiūmiiiiiiR

CONSTRUCTION C0.
= —

REZIDENCINIAI,
KOMERCINIAI, zz
MEDICINOS IR X

= KITOKĮ PASTATAI =

MM Weat 09th Street 
TeL HE 4-7488 I

MOVING
A. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas
Ilgų metų patyrimas

WA 5-9209 Chicago, Ulinols

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kamlnuB, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūra “tuok- 
pointlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

{vairių atstumų

A. VILIMAS
823 WEST 84th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE

Įdedu naujus pečius ir vandens 
šildytuvus. Išvalau ir sutvarkau 
alyvos ir dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dčl du
jų. Dirbu Chicagoje ir prie 
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027 Įį S. Anna Avė., Ijyons, 
Illinois. Telef. 447-8806.

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. VVestern, Chicago 9, Hl.

Telefonas VI 7-3447

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų, perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauką ir ko
mentarai, muzika dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis i: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 JE. 
Broadtvay, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gan n am ns |y 
dienraštis “Draugas”.

GARBAGE DRUMS
W1TH OOVERS AND HANDLES 

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

Skelbkitės “Drauge”.

II I V N F «» I

SIUNTINIAI J LIETUVA
OOSMOS EXPRESS 

MARQIJETTF GIFT PARCEL SERV 
2608 «9th St. Tel. VVA 5-2787
2501 tlOth St. Tel. WA 5-2787
8888 So. Halsted St. Tel. 254-3820 

1 Didelis įvairiu prekių pasirinkimas
E. Ir V BUKAUSKAI

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Pke.

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

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 Mest 63rd Street

Užsieninių ir vietlnii) auto taisymas. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3853 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitls

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

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

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybes, 

automobiliu, 
sveikatas, bla
nki.
Patogios 
uiokčiin.M sa 
lygos.

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

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

10% — 20% — 80% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies lr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208% VVest 95th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8654 lr GR 6-4839

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, BĮ. 60632, Tel. Y A 7-5980

imilllllllllllllllllllllllilnilllllllllIHllllllll

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
llllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll*

REA L ESTATE
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SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

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

Main office 5727 VV. Cermak Rd., Cicero, IR TeL OL 6-2233 
Tarime šimtas namų Ciceroje, Borvvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti | mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.
VIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllll!llllllllllllllllIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIllllIIIII

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

Pard. labai geram stovy 6 katnb., 
2 mieg. mūrinis namas. Gazo karš
to vand. šiluma, mūr. garaž., kai
na $19,900, apyl. 65-tos ir Kedzie 
Teirautis tel. PR. 8-2233.

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. Maplevvood Av.. CL 4-7450

5Į4 kamb. mūro bungalow, 9 mė
tų, be garažo. 62 ir Kedzie.

2 po 4 kamb. mūr. su rūsiu, pa
stoge ir garažu. 43 ir Rockwoll. 
$28,000.

IS vienetu mūr. atnaujintas room- 
ing house prie Lincoln Parko, 2 
bloką iki ežero. $17,600 pajamų. 
Kaina $70.000.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax 

Notary Public
2737 W. 4Srd St. — CL 4-2390

NAMU PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas «— Income Taz

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra .

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

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

72 Ir Talman. Mūr. rezidencija — 
8 kamb. pirmam aukšte lr 2 kamb. 
antrame. Geram stovy namas. $28,000.

Prie Nabisco mūr. 6 kamb. bun
galovv. 13 metų senumo. $21,200.

Mūr. 2 butai po 4 kamb. Ir raš
tine. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

Brighton P-ke, mūr. namas — 4 
kamb. butas tr taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. $36,000.

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

IH aukšto, 10 metu mūr.: 5 kamb. 
(8 mieg.) ir 4 kamb. Prie 69 ir Ca
lifornia. Gazo karšto vandens atski 
rl šildymai. Alum. langai, 2 auto ga
ražas. $41,000.

4 kamb. švarus modernizuotas me
dinis. Prie 69 lr VVestern. Taksai 
$160. Alumin, langai. $10,000.

ii kamb. modernizuotas mūr. bun- 
golow prie 71 lr California. 28,500.

kamb. » metu. Geras mūr. 
bungolow. prie 67. J vakarus nuo 
Kedzie. Gazo karšto vandens šiluma 
Alumin. langai. Garažas. $29,600.

11 butu, 10 metu, 2-jų aukštų mū.r 
namas prie 71 ir California. $162.000.

31 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 lr Maplevvood $.10,600.

6 kamb., 20 metų mūr. Cape Ood

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

NAUJAS DERLIUS
Dvaras lietuviškam Lemonte. 2-Jų 

metų, 7 kamb. mūras. Daug žemSs 
paskirta sodui ir alSjoma Pamaty
kite.

2-Jų butų mūras. Garažas, alumin. 
langai. Platus lotas. Marųuette pke.
$21,900.

5 kamb., apie 10 metų, gelsvas 
mūras. Garažas. Karpetai. Alumin. 
langai. Marąuette pke. $28,900.

4 kamb. nedidelis medinukas, apyl 
69 ir Pulaski.' Pirkite Už $11,900, 
Jmokčję $3,500.

Iągonls našle turi labai gerų 2-jų 
butų mūro narna. Naujas gazo šildy
mas. Prie vienuolyno. $27,700.

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

Lotas 30 p. Marąuette Parke.

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

Platinkite “Draugę”.

HEAT. ESTATE

MARQUETTE PARKE 
1 Pard. 2 aukšt. mūr. 5 kamb. kiek

viename aukšte,’ 2—auto garaž., 
gazo karšto vand. šild., tik $27,500. 
Skambinti po 7 v.v. Mr. Kay.

RE 7-8111.

ĮSIGYKITE dabar

SEPTYNIASDEŠIMT 
SEPTYNI ANEKDOTAI

KRIZAS PLEPERIS
Kai jumoru išsakomi vargai, 

skriaudos ir neteisybės, gyveni
mo niūri realybė prablaivėja ir 
yra lengviau ją pakelti.

Iš tos gyvenimo taisyklės ki
lo ir šie 77 anekdotai, kuriuos^ 
autorius surinko į vieną leidinė
lį ir kurie apima rusų okupaci
jos laikų Lietuvoje įvykius ir 
nuotaikas.

— Ką galima nupirkti už se
ną rublį?

— Nieko.
— O ką už naują?
— Dešimt kartų daugiau.
Tokiu ir panašiu jumoru yra 

perpintas visas leidinėlis, kurio 
kaina tik 1.00 doL

Gaunamas DRAUGE. Prie 
kainos prašom pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

DRAUGE gaunama naujai iš
leista knyga

RAUDONŲJŲ STOVYKLOSE
KUN. J. HERMANOVICIUS, 

MIC
Misionieriaus atsiminimai ir 

patirtis Sovietų Rusijos kalėji
muose ir vergų stovyklose 1948 - 
1955 metais.

Autorius, dirbęs Mandžiūrijos 
mięijose, kiniečių parduotas Ru
sijos komunistams, savo išgyveni
mus nelaisvėje perduoda konkre
čiais įvykiais, kuriuos pasakoja 
lakių, vaizdingu žodžių, perpintu 
jumėru bei gilaus tikėjimo ir vil
ties nuotaikomis-

Knyga intriguojanti savo ne- 
japrastu turiniu ir įdomi faktais, 
liečiančiais lietuvius, kuriuos au
torius sutiko tremtyje.

Kaina 5.00 dol. Kietais virše
liais.
Gaunama DRAUGE, 4545 VVest

63rd St., Chicago, Hl. 60629
Illinois State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% taksų.

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.

llffllIMIIIIIllllllllUIIIIIIIIIIIMIHIIHIIIIIIIIIUUIIIIBIIIBinililUIIIIIIHIIN

Lietuviška knyga yra būtinybė kiekvienam lietuviui, 
nežiūrint kur jis gimęs, augęs ar subrendęs, nežiūrint koks 
jis yra — senas ar jaunas —, nežiūrint kokia jo profesija, 
darbas ir užsiėmimas.

Kad knyga būtų prieinama didesniam lietuvių skai
čiui, kad jos įsigijimo sąlygos būtų lengvesnės, kad jos 
pristatymas būtų patogesnis ir greitesnis, yra įsteigtas 
LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS kurio nariu gali pasi
daryti kiekvienas, įmokėjęs 5.00 dol. įnašo.

Nariai klubo leidžiamas knygas gali pirkti trečdaliu 
pigiau, knygų pasirinkimas yra neterminuotas ir nėra jo
kių suvaržymų ar reikalavimų nustatant, kiek knygų na- 
tys privalo nupirkti.

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS yra patogiau
sias būdas įsigyti naujausius leidinius pigiausia kaina. 
Tapti jo nariu taip lengva, kad kiekvienas turėtų jaus
tis skriaudžiąs pats save, neįstodamas į LIETUVIŠKOS 
KNYGOS KLUBĄ.

Nedelsdami siųskite 5.00 dol. ir tapkite klubo nariu, 
įsitikinkite patys, kaip malonu turėti savo knygyne nau
jausius leidinius, būti susipažinusiam su lietuvių literatūra 
ir žinoti, kad atlieki savo pareigą lietuviškai spaudai.

Perskaitę Draujįa. duokite kitiems pasiskaityti.

HELI VVANTED — VYRAI

VVANTED: 
YOUNG MEN

Dependable and energetic machine 
helpers. Good starting pay, shift 
vvork. All benefits. Will train.

Call 625-0690. Ask for John 
Brogni or Chuck Ording

INTERNATIONAL 
ANODIZING CORP.

3827 Willow Street 
SCHILLER PARK. ILLINOIS

OFFICE MGR.
Experienced level-headed person to 
receive and process orders, furnish 
liason betvveen salesmen, vvare- 
house & home office, supervise too, 
handle credit & collections for Els
ton Av. branch office of nat’l firm. 
PHONE MR. RANSOM 777-8900 
____________ (MPSA)____________

BROILER MAN
Grill experience okay. Mušt be 
able to meėt customers.

Apply in person

PONDEROSA STEAK HOUSE
Route 30

Olympia Fields, Illinois

Lankstymo mašinų operuotojas 
Cleveland ir Baum mašinoms. Pui
ki alga. Viskam tinkamas vyras. 
Visos privilegijos. Apmokėtos atos
togos. Skambinkite VVE 9-3374. 
Prašykite Miss Bea.

HELP VVANTED — MOTERYS

Šieno-Secretary
Young Lady 

Pleasant Personality 
Interesting Work 
Liberal Benefits

MUSEUM 0F 
SCIENCE & INDUSTRY

MRS. CONNOR 
MU 4-1414

DĖMESIO!

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

DRAUGAS

4545 VVest 68rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie- 
’uvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos' visiems prieinamos.



Kun. S. Morkūnas Šv. Kazimiero parapijos, Sioux City, Iowa, klebonas, 
įteikia dovanas prel, dr. L- Hofl'man, diecezijos koncleriui Sibiro lietu
vaičių maldaknygę ir L. Valiuko “Lietuva didvyrių žemė” bei asmenišką 
piniginę dovaną.

MASU KOLONIJOSE
Sioux City. Iowa

SV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
BANKETAS

Praeitą sekmadienį, liepos 27 
d., 5 vai. popiet parapijos salėje 
įvyko iškilmingas banketas, pa
gerbti dr. L. Hoffman, Sioux Ci
ty dicezijos kancleriui.

Banketą pradęjo vietos kle
bonas kun. Simonas Morkūnas 
malda. Advokatas Jonas Vižin- 
tas buvo banketo vedėjas. Kun. S. 
Morkūnas padėkojo prelatui už 
nepaprastai gražų pasiaukojimą, 
dešimts su puse metų talkinant 
sekmadieniais ir Šventadieniais 
Šv. Kazimiero bažnyčioje, klau
sant išpažinčių prįęš Mišias, atlai
kant paskutines Mišias ir pasa
kant trumpą turiningą pamok
slą.

Prel. Hoffman-buvo ne tik ge
ras kun. S. Morkūno draugas, bet 
ir didelis lietuvių draugijos, nenu 
ilstamai kovojęs dėl pavergtos Lie

tuvos laisvės. Jis yra vienas iš dau
gelio amerikiečių kongresinės ak
cijos pavergtoms Baltijos tautoms 
laisvinti garbės narių. Be to, jis 
yra daug prisidėjęs prie rezoliuci
jų pravedimo Kongrese ir Sena
te Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
bylos reikalu. Tuo reika
lu jis yra pats parašęs šimtus 
laiškų prezidentui, valstybės sek
retoriui, kongresmenams, sena
toriams ir kitiems žymesniems 
amerikiečiams veikėjams. Kun. S. 
Morkūnas įetikė prel. Hoffma- 
nui Sibiro lietuviačių maldakny
gę “Marija, gelbėk mus” ir L. Va
liuko “Lietuva didvyrių žemė” 
bei didesnių asmenišką piniginę 
dovaną.

R. Obrekaitis, parapijos komi
teto direektorius, pasakė gražią 
padėkos kalbą ir įteikė jam para
piečių vardu piniginę dovaną. 
Rožinio draugijos pirmininkė M. 
Haefs ir sodaliečių pirmiriinkė 
L. White įteikė pinigines dova
nas savo draugijų vardu ir nema-

žai pavienių banketo dalyvių į- 
teikė jam gausių dovanų. Ban
ketą organizavo ir globojo Roži
nio draugijos moterys.

Didelė padėka ir nuopelnas 
tenka pirmininkei M. Haefs, y- 
pač vicepirmininkei E. Bulotie
nei, kuri, padedama kitų drau
gijos moterų, skaniai pagamino 
šveicarišką kepsnį ir paruošė 
visą kitą maistą banketui.

Komiteto direktorius M. Lunec- 
kas paruošė salę ir puikiai vaiši
no įvairiais gėrimais svečius. Lie
tuvių kilmės sesutės S. ir Sh. 
Smith labai meniškai papuošė 
stalus ir pačios atspausdino ban
keto programą. Išleistuvės praė
jo labai jaukioj nuotaikoj. Visi 
buvo labai patenkinti. Dalyvavo 
daugiau kaip 200 žmonių, mat, 
tiek salė ir talpina.

Prel. Hoftman, matydamas 
perpildytą salę, palinkėjo arti
miausiu laiku pradėti statyti pa
rapijos centrą, kuriame būtų dau
giau vietos įvairiems subuvimam, 
ir padėkojęs visiems už malonų 
ir labai įspūdingą jo pagerbimą 
bei dosnias dovanas, suteikė pa
laiminimą.

Prel. Hoffman 12 metų ėjo 
kanclerio pareigas ir buvo vienas 
geriausių ir mylimiausių kanc
lerių Sioux City vyskupijos isto
rijoje. Vietos vyskupui J. Muel- 
ler ruošiantis išeiti į pensiją, ’*jis 
laisvu noru prašė jį paskirti kle
bonu. Nuo šių metų liepos 29 d. 
jis yra paskirtas klebonu į Šv. 
Cicilijos parapiją Algona, lo- 
wa, vieną geriausių vietų.

Panašiai, kaip ir jis, sutiko 
talkininkauti sekmadieniais 
kun. Leonardas Ziegmann, vie
nas iš vyskupo kanceliarijos, bū
simas kancleris. Korespondentas

— 650 diakonų priėmė kuni
gystės šventimus įvairiuose mi
sijų kraštuose, priklausančiuose 
nuo Tikėjimo skleidimo kongre
gacijos. Didžiausias naujų kuni
gų skaičius šiemet buvo Indi
joje ir Pietų Vietname.

**«

Šv. Kazimiero parapijos, Sioux City, Iowa, parapiečiai banketo metu pagerbiant prel. dr. L. Hoffman, vysku 
pijos kanclerį, didelį lietuvių draugą ir kun. S. Morkūno uolų talkininką.

— Amerikoj karo departamen 
tas įsteigtas 1789 m. rugpiūčio 
7 d. kiuriam vadovauja gynybos 
sekretorius.

ONA RAKICKAS
(RIKAS)

Gyveno 3520 So. Lowe Avė.
MirS rugpiūčio 4 d„ 1969, S 

vai. ryto.
GlmS Lietuvoje. Kilo iš Pa

nevėžio apskrities, Naujamies
čio parpijos.

Amerikoje Išgyveno 57 m.

PasHiko dideliame nuliūdime 
duktč Marle Ooleman, sesers 
sūnus Jonas Kasis, sesers duikt£ 
Anna Plungy. Lietuvoje liko 3 
seserys Ir brolis.

Priklausė Tretininku, Maldos 
apaštalavimo'. Amžinojo rožan
čiaus, Gyvojo rožančiaus ir šv. 
Kazimiero Vienuoliu rėmėjų 
draugijoms.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Avenue.

LaldotuvSs įvyks ketvirtadie
ni, rugpiūčio 7 d. iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta i 
šv. Jurgio parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos pž veliones siela. Po 
pamaldi) bus nulydėta i Lietu
viu šv. Kažimlero kapines.

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

Nuliūdę: duktė, sesers sūnus, 
sesers duktė, seserys, brolis.

Laldo-tuvlu direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. 927^3401.

> <• ff ■' ‘r. ...

**

A. + A.
BOLESLOVAS POLEKIAWICZ
Gyveno 2301 So. Leavitt Street.
Mirė rugpiūčio 4 d., 1009, 10:45 vai. ryto, sulaukęs 82 m. amž.
Gimė I.letuvoje. Amerikoje išgyveno <12 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Leonard, marti Florence, 

duktė Sophie Tūlo, žentas Albert, 12 anūku, h- daug kitu giminiu 
bei pažjstanu.i.

Priklausė Lietuvio Kęstučio klubui, Cyrus Hali MeCormick 
Post 1831.

Kūnas pašarvotas I-aekauicz koplyčioje, 2314 West 23rd 
Plaee.

laidotuvės jvyks ketvirtadieni, rugpiūčio 7 d. iš koplyčios 
0 vnl. ryto bus atlydėtas j Aušros Vartų parapijos bažnyčia, kurio
je1 Jvyks gedulingos pamaldos už velionies siela, l’o pamaldų bus 
nulydėtas j Lietuviu šv. Kazimiero kapines.

Nuliūdę: SŪNUS, DUKTft, MARTI, ŽENTAS, ANŪKAI
Laidotuvių direktorius Lncknwk-z lr sūnus. Tel. VI 7-6072.

A. -Į- A.

JOSEPH KUKULKA
Gyveno Town of Lake — Chicagoje.

Mirė rugpiūčio mėn. 3 d., 1960 m., .3:35 vai. ryto.
Gimė Lenkijoje. Amerikoje išgyveno 59 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Frances, pagal tėvus 

Stozek, 3 sūnūs: John su žmona Martha, Edward su žmona 
Emily, Bruno su žmona Florence, viena duktė Florence su 
vyru Albert Thompson, 15 anūkų ir 3 proanūkai

Kūnas pašarvotas Eudeiko koplyčioje, 4605 So. Hermi
tage Avė. Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugpiūčio 6 d.i iš ko
plyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Sacred Heart parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas j Ressurection kapines. š

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

Nuliūdę: Žmona., sūnus, duktė, anūkai.

Laidotuvių direkt. J. Eudeikis. Tel. YA 7-1741.

Beverly Shores, Ind.
SUTUORTUVfiS

Šiomis dienomis pasirodė ma
loni staigmena Michigan City f 
leidžiamame ‘‘News - Dispatch” 
dienraštyje apie ponų Marek j 
sūnaus Don sutuoktuves su Syl- 
via Ann Selig iš Indianapolio,

: Tnd. Sutuoktuvės įvyko liepos 
26 d. Šv. Joanos Arkietės baž
nyčioj Indianapolyje ir buvo tik
rai įspūdingos.

Abu jaunavedžiai yra baigę 
Purdue universitetą. Jaunoji 
mokytojaus Ben Davis aukšt. 
mokykloj Indianapolyje, o jau
nasis dirbs armijos aviacijos 
srity. Jis yra komercinių lėktu
vų pilotas.

Ponų Marek šeima yra gerai

žinoma ne tik Beverly Shoręp 
apylinkėj, bet ir Chicagos lietu
viams. Svečių jie nuolat turi sa
vo gražioj rezidencijoj netoli 
Michigan ežero — tikrai maloni 
vieta pasisvečiuoti. Ponia Ma
rek yra kilusi iš Marąuette Par
ko ir jos motina Gurienė tebegy
vena čia su savo jaunesniąja 
dukrele.

Minėtame *‘News-Dispatch" 
dienraštyje gražiai aprašomas 
ir iliustruotas šių metų Duries 
Art Fair meno paroda, ku
rioje p. Marek aktyviai daly
vauja. Šiemet ji buvo įtraukta į 
minėtos parodos rengimo komi- 

' tetą.
Sporto skyriuje yra minimas 

jų antrojo sūnaus Dean pasižy
mėjimas beisbole. Jis yra meti
kas American Legion Post 37

Mylimai žmonai

A. + A.
DOMICĖLEI DUKAUSKIENEI 

mirus,
mirus, jos vyrą inž. ANTANĄ DUKAUSKĄ ir kitus ar
timuosius nuoširdžiai užjaučia

“Plieno” Vyrija Čikagoje

Mielą kolegą inž. TADĄ VARANKĄ su šeima, jo 
mylimai motinai

A. A.
JADVYGAI VARANKJENEI

Lietuvoje mirus, nuoširdžiai! užjaučia

“Plieno” Vyrijai Čikagoje

A. -J- A.
j DOMICĖLEI DUKAUSKIENEI - 

MARAŠINSKAITEI
Į mirus, vyrą ANTANĄ, seseris SEVERINĄ ir ANTA

NINA ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu

(liūdime.

i I. L Grigalauskai

A. A.
JAMES (IGNACUI) PAURAŽUI 

mirus,
žmoną ANNA, dukterį CECILIA su vyru DONALD ir 

sūnų kun. PETRĄ PAURAŽĄ giliai užjaučiame ir kar

tu liūdime.

Jonas ir Lillian Paukščiai, Maria Paukštienė 

Kazys ir Nancy Ratkai, Chuck ir Elaine Raikai

A. -J- A.

JONEI ČEREKIENEI
staigiai ir netikėtai mitus, jos sūnui įnž 
ALGIRDUI ŠEREKUI ir jo šeimai reiš 
kiame nuoširdžiu užuojautą ir kartu liū 
dime.

Onute ir Jonas žemaičiai 
Vera ir Jurgis Barsčiauskai 
Lionė ir Vygandas Miliauskai

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tnne-up ir Motorų Remontas
5759 So. Western Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9588 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvSm» 

lr kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GALINYCIA

2443 W. flSrd Street, Chieago, HUnois 
Tel. PR 8-0833  FR 8-0884

STEP. C. LACK IR SONOS
(LA<MAWIOZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpubUc 7-1213 
2314 W. 28rd Place_______ TeL Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S- CalHomia Avė. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
I S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-3401

SKELBKPTfcS “DRAUGE”.

DRAUGAS, antradienis, 1969 m. rugpiūčio ui. B d. 5

komandoj Michigan City — jų 
‘•‘žvaigždė”. Rudeni pradės moks 
lą Purdūe universitete. V.

tarpe yra 25-ki jauni gydytojai, 
15 ligonių slaugytojų, kiti — 
jauni mokytojai, inžinieiiai bei 
darbininkai.

.— Belgijos 55 katalikų jau
nuoliai, savanoriškai atsisakyda
mi vasaros atostogų, išvyko į 
Alžirą, kur teikia sanitarinę, so
cialinę ir techninę pagalbą vieti
niams gyventojams. Išvykusiųjų

— Negirk nei gumbo, nei voties, 
nes abudu lygiai skauda. (Mari- 
jampoliškių patarlė).

— Prieš stipresni —i balandėlis, 
prieš silpnesni — vanagėlis. (Lie
tuvių patarlė).

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. -J- A.
ANTANAS PEČILŪNAS

Gyveno 7219 Soutb Washtenaw Avenue.

Jau Suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą, kurio netekome 1968 m. 
rugpiūčio 6 dieną.

Nore laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos rugpiūčio mėn. 
6 d. 8 vai. ryto tėv. Jėzuitų koplyčioje ir rugpiūčio mėn. 10 
d. 10:30 vai. ryto švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus — gimioes, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. Antano Pečilūno sielą.

Nuliūdę: žmona, sūnus, marti ir anūkai.

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

1 > I

b Kfipręmis g

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

MAŽEIKA-EVANS

FUNERAL HOME
T H RE E

AIR-CONDITIONED CHAPELS
Paritiną Facilitiea

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubiic 7*8800

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Dovydas P. Gaidas — Geraidas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

J POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. Halsted Street TeL Y Arda 7-

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. Lituanica Avė, Tel. YArds 7-1138-1189

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, IIL TeL OL 2-1003



DRAUGAS, antradienis, 1969 m. rugpiūčio m. 5 d.6

X Dr. Vyt. Vardys su šei
ma atvyksta į Lietuvių Fronto 
bičiulių stovyklą Dainavoje. Dr. 
Vyt. Vardys vasaros semestre 
dėstė Miuncheno universitete 
Vokietijoj, kuris yra Oklahomos 
universiteto dalis.

X. Cheryl Gedutytės ir An
tano Rudžio, jr., sutuoktuves 
praėjusį sekmadienį Sv. Kry
žiaus parapijos bažnyčioje šv. 
Mišių metu palaimino parapijos 
klebonas kun. E. Abromaitis. 
Gražiai giedojo choras ir sol. 
Al. Brazis. Šv. Tėvo palaimini
mą įteikė ir sveikinimo žodį ta
rė vysk. V. Brizgys. Po to įvy
ko įSouth (Sfhore Country Club 
vaišės, kuriose dalyvavo apie 
penlketą šimtų svečių. Vestuvės 
ibuvo tikrai įspūdingos. Plačiau 
apie jas vėliau.

X Vytautas Alantas, Liet. 
žurnalistų sąjungos pirmininkas, 
persikėlė į naują namą. Jo da
bartinis adresas yra tolks: 8897 
Robindale, Redford, Mieh. 4823.

X Alfonsas Lauraitis, Cicero 
lituanistinės mokyklos vienas 
rėmėjų, ateitininkų globėjų, 
rugpiūčio 2 d. kukliai savo šei
mos ir giminių tarpe atšventė 
vardines ir kartu 50-ties metų 
amžiaus sukaktį, kuri buvo rug
pjūčio 1 d.

X Kun. Simonas Morkiinas,
Šv. Kazimiero parap. klebonas 
Sioux City, Iowa, nors ir turi 
daug svarbių reikalų, uždavi
nių savo parapijoj, bet nepa
miršta ir spaudos ir “Draugui” 
paremti atsiuntė 25 dol. auką. 
Ačiū.

x “Chicago Today” laikraš
tyje rugpiūčio 2 d. laidoj Tadas 
ZierinS išspausdino laišką, ku
riame iškelia kruvinojo komu
nizmo kėslus, pažymėdamas, 
kad Maskva nepripažįsta žo
džių, o tik jėgą ir tebelaiko pa
vergusi Baltijos ir kitas tautas.

X Union Pier, Mieh., Lietu
vių draugija rengia rugp. 9 d. 
7 v. v. šokių vakarą, Commu
nity Hali salėje (Community 
Hali Road) kitoje pusėje gele
žinkelio. Įėjimas $1. Gros iš 3 
asm. orkestras, veiks baras ir 
virtuvė. Kviečiami dalyvauti 
nariai su svečiais. Diaugijos vai 
dyba nutarė sujaukti visuotinį 
metinį susirinkimą rugsėjo 6 d. 
7 v. v. Vieta bus paskelbta vė
liau. Po susirinkimo bus tradi
cinė vakarienė. Ponios atsineša 
užkandžius, o ponai moka po 
$2, kitoms išlaidoms.

x Tenoras Juozas Aleksiūnas 
išpildys dainų ir operų arijų 
koncertą Dainavoj, š. m. rugpiū
čio 9 d., šeštadienį vakare, At- 
kų Sendraugių vasaros stovyk
los uždarymo proga. Pasirink
toji jaunojo tenoro koncertinė 
programa yra nauja lietuviš
kuose parengimuose. Pats jos 
pildytojas turi stiprų ir gražų 
dramatinio tenoro balsą. Pro
gramos pertraukoms užpildyti 
ir paįvairinti pačiam koncertui 
dvi jaunos dainininkės, Danutė 
Bajalytė ir Zita Bumeikytė iš
pildys pluoštą naujų, rūpestin
gai paruoštų, įscenizuotų bei 
kostiumuotų duetų. Akompa
nuos ir solo paskambins Mani
girdas Motekaitis. Koncertas ža
da būti labai įdomus; jį ruošia 
sol. Iz. Motekaitienės Dainavi
mo (Studija. (Svečiai kviečiami 
iš visos Amerikos. (pr.)

X Reikalinga tarnautoja ben 

dram Įstaigos darbui. Pašauki

te telefonu VI 7-7747 (sk)
X Arūnas Vasys, dirbąs 

Howe, Barnes & Johnson, Ine., 
telf. 782-9600, patarnauja kaip 
stookbrokeris, akcijų pirkimo 
ir pardavimo reikalais. Siuntė 
resuoti prašoma skambinti aukš
čiau duotu telefonu. (Sk.)

X Dr. J. Zubrickas, Kanka
kee, III., pirkdamas knygas pri
dėjo dar 8.72 dol. už “Draugo” 
kalendorių ir kalėdinius atviru
kus. Ačiū spaudos rėmėjui.

,x Leidinys “Lietuvių švieti
mas Vokietijoje 1944—1950 me 
tais” jau suredaguotas. Gauto
ji medžiaga suskirstyta į ketu
rias dalis. Pirmoje dalyje šutai 
pinti vaikų darželių aprašai, an
troje — pradžios mokyklų, tre 
čioje — progimnazijų bei gim
nazijų, o ketvirtoje — speciali- 
nių mokyklų ir kursų. Surinkta 
daug fotografijų, šiuo metu li
tuanistas peržiūri rankraščio 
kalbą. Rugpiūčio mėn. viduryje 
rankraštis bus atiduotas leidė
jui. Provizoriniais apskaičiavi
mais šis 600 puslapių leidinys, 
įrištas (kietais viršeliais, turėtų 
kainuoti apie 8—9 dol. Kad lei
dėjui paaiškėtų tiražo dydis ir 
kad prenumeratoriai būtų gali
ma įdėti į leidinį, manantieji 
pirkti šį leidinį, prašomi nedel
siant pranešti Kultūrai Remti 
Draugijai, 7026 So. Claiemont 
Avė., Chicago, III. 60636. Pini
gų nesiųsti. Sumokėsite kai gau 
site knygą.

SKUNDŽIASI DĖL AUKŠTŲ 
KAINŲ

Aldermenas Paul Wigoda 
(49-tas wardas) laiške miesto 
aviacijos komisionieriui Willia- 
mui Downes skundžiasi dėl aukš 
tų maisto kainų O’Hare aero
drome. Jis prašo, kad lupikams 
būtų įsakyta maisto kainas su
mažinti sulyginant jas su kai
nomis kitose miesto dalyse.

Regina ir Rimvydas Šliažai Nuotr. Plėnio

VĖL VIENA NAUJA LLIETUVIŠKA 
ŠEIMA

Reginos Patlabaitės ir dr. 
Rimvydo šliažo sutuoktuvės į- 
vyko birželio 28 d. 1 vai. šv. Mi
šių metu Marąuette Parko para
pijos bažnyčioje. Sakramentą 
palaimino Reginos dėdė, kun.
P. Patlaba. Gražiai giedojo V. 
Baltrušaičio vadovaujamas cho
ras, taip pat labai įspūdingai 
solo giedojo Dana Stankaitytė.

Vaišės vylko Cicero lietuviij 
parapijos salėje, dalyvaujant 
400 svečių.

Reginos tėvas Stasys Patlaba, 
pasveikinęs svečius, pakvietė sa 
vo brolį kum. P. Patlabą sukal
bėti maldą, o tolimesnį progra
mos vedimą paprašė pravesti 
Titą Antanaitį, žodžiu sveikino 
kun. B. Sugintas, ateitininkų 
vardu Jonas Žadeikis, ISt. Dau
nys, humoristinį žodį tarė Al. 
Baronas, sveikino dar kun. dr. 
A. Juška. T. Antanaitis paskaitė 
savo kūrybos. Gauta daug tele
gramų iš JAV, Kanados, Vokie
tijos ibei Lietuvos, kurios buvo 
parkaitytos vaišių metu. Skam
bėjo lietuviškos dainos. Vaišės 
baigėsi Amerikos ir Lietuvos 
himnais.

Dr. Rimvydas šliažas yra 
gavęs daktaro laipsnį iš Chica
gos universiteto. Dėsto vokie
čių kalbą universitete. Nuo šių 
metų rugsėjo mėn. pradės pro
fesoriauti Edinboro, Pa. (State 
University), Regina, yra baigu-

Malonus susitikimas Dainavoje. Iš k. į d.: dr. Z. Prūsas, inž. Vyt. Gal
vydis, Nijolė Palubinskienė, Marija Ambrozaitienė, dr. Vyt. Majaus
kas. inž. dr. St. Juzėnas, Vladas Palubinskas su dukrele ir dr. K. Am
brazaitis. Nuotr. A. Gulbinsko

CHICAGOS ŽINIOS
PABĖGO IŠ PATAISOS NAMU

Policija surado penkis berniu
kus pabėgusius iš St. Charles 
pataisos namų. Vaikai buvo iš
alkę, nes pabėgdami pamiršo 
pasiimti su savim iš anksto pa
ruoštus sumuštinius.

LĖKTUVAS NUSILEIDO 

GREITKELYJE

Mažas privatus lėktuvas, su
gedus motorui, nusileido greit
kelyje netoli Gary miesto. Du 
vyrai buvo sužeisti. Kiti du ke
leiviai saugiai išlipo.

SUTERŠTAS ORAS
Kongresininkas Abner Mikva 

(D. — III.) pareiškė, kad Chi
cagos oras, ypač pietinėje ir 
pietrytinėje dalyse, yra taip 
suterštas, jog net lapai krinta 
nuo medžių Nuodingas oras

si Illinois universitetą — anglų 
kalbą ir istoriją, mokytojavo 
Chicagos mokyklose. Rudenį 
Ediniboro universitete ruošis ma
gistrui.

Abu priklauso ateitininkams. 
Jaunoji pora povestuvinėn ke
lionėn išvyko į Europą. Grįš šio 
mėnesio pabaigoj. K.

TĖVAI RUOŠ VAIKUS 
KOMUNIJAI

Brazilijoj — Bara do Pirai 
vyskupas jvedė naują parėdymą, 
kuriuo tėvams pavedamas vaikų 
paruošimas pirmajai komunijai. 
Kad tėvai galėtų deramai atlikti 
šią svarbią pareigą, vyskupijoj 
bus organizuojami religiniai 
kursai suaugusiems, ypač tė
vams.

Vaikams Alvudo išvykoje miškan žaidžiant, tėvai galvas laužo prie šach
matų: inž. Mečys Bružas (iš k.) ir Aleksas Žakas.

Nuotrauka inž. Juozo Slaboko

yra dujomis persisunkęs du 
kart daugiau negu leidžia sau
gumo ribos. Nuo suteršto oro 
daugiausia kenčia žmonės su
laukę 50 m. amžiaus.

PAGERBĖ PROFESORIŲ
Chicagos universiteto profe

sorius Robert Mulliken, 1966 
m. laimėjęs Nobelio premiją 
chemijos srityje, bus pagerbtas 
savo gimtinėje Newburypoit, 
Mass., kur viena gatvė bus pra
minta jo vardu.

Religinės žinios
SOCIALINĖ (SAVAITĖ

Prancūzų Socialinė savaitė, va
dinamoji keliaujančiu universi
tetu, šiemet buvo Lille katali
kų fakultete. Ten suvažiavo apie 
5,000 dalyvių iš 15 skirtingų 
kraštų.

Ištisą savaitę nagrinėjo temą: 
Ekonomija ir bendruomenė. “Ar 
ekonomija valdys žmogų, ar 
žmogus vadovaus ekonomijai? 
Ir kokia ekonomija kokiai ben
druomenei”. Šv. Tėvas per savo 
valstybės sekretorių, kard. Jean 
Villot, Socialinių savaičių orga
nizacijos pirmininkui pasiuntė 
laišką, kuriame', tarp kita ko, 
pabrėžiama: “Prieš visas siste
mas, siekiančias sudėti žmogų 
su jo gyvenimu į siaurus, nepa
keičiamus rėmus — ar tai būtų 
liberalizmo, ar kolektivizmo rė
mai — Bažnyčia visa jėga šau
kia, kad žmogus yra viso eko
nominio ir socialinio gyvenimo 
kūrėjas, centras ir tikslas.”

REHABILITUOTOS 
VIENUOLĖS

Buvusi Pranciškonių vienuo
lijos vyresnioji sesuo Rihacko- 
va (Čekoslovakijoje) drauge su 
keturiom seserim vienuolėm 
Brno apskrities teismo sprendi
mu buvo pilnai rehabilituotos. 
Seserys pranciškonės 1959 me
tais buvo nuteistos kalėti už ta
riamą veiklą priėš socialistinį 
režimą. Brno teismas pripažino, 
kad toks (kaltinimas ibuvo be jo
kio pagrindo ir kad prieš dešim
tį metų padarytas teismo spren
dimas buvo neteisingas.

— Tūkstantis Šveicarijos pi
liečių paskelbė deklaraciją, ku
ria įsipareigoja tris procentus 
uždarbio dkirti besivystantiems 
Afrikos, Azijos ir Pietų Ameri
kos kraštams. Šia deklaracija 
šveicarai siekia pažadinti krikš
čionišką sąžinę, kad visi geros 
valios žmonės ir valstybių vy
riausybės suprastų savo parei
gą pagelbėti ūkinės pažangos šie 
kiauriems kraštams.

I S ART! IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

— “The Tablet”, New Yorko 
arkivyskupijos laikraštyje lie
pos 3 d. buvo paskelbtas kun. 
Fr ancis A. Ruggles iš Brooklyno 
laiškas, kuriame dėstoma min
tis, kad Baltijos kraštams — 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai — 
laisvės vilties sustiprėjimas at
einą# iš Maskvoje įvykusios tarp 
tautinės komunistų konferenci
jos. Autorius nurodo, kad toje 
konferencijoje nebuvo sutarimo. 
Penkis valdžioje esančios komu
nistų partijos (Kinijos, Jugosla
vijos, Albanijos, Šiaurinės Ko
rėjos ir Šiaurinio Vietnamo) toj 
konferencijoj visiškai nedaly
vavo, o kurios dalyvavo, tai ne
buvo vienodos nuomonės dėl 
dviejų svarbių dalykų: dėl ru
sų komunistų pasielgimo Čeko
slovakijoj ir dėl rusų — kinų 
komunistų susipykimo. “Jei ko
munistiškas ortodoksiškumas 
nebegali būti įtvirtintas”, rašo 
laiško autorius, “ir jei nesuta
rimai tebevyksta, tai Rusija gi
lioj bėdoj. O kai Rusija bėdoj, 
tai viltis kyla pavergtų Lietu
vos, Latvijos, Estijos žmonių 
širdyse”... (E.)

— “Lituanus” žurnale dau
giau kaip -pusę pastarojo (Vol. 
14, No. 4) numerio užima strai
psnis — studija apie 18 šimtme
čio pabaigoj veikusią Lenkijos 
Ir Lietuvos Valstybinę švietimo 
komisiją “Pirmoji Valstybinė 
švietimo sistema Europoj”. -Stu 
dija nušviečia mokyklų santvar
ką, bet pakeliui neišvengiamai 
suteikia ryškių duomenų, įsidė
mėtinų . kiekvienam, kas būtų 
buvęs susidaręs įspūdį, kad po 
Liublino unijos buvusi tik Len- 

(kija ir nebuvę jdkios Lietuvos. 
Švietimo santvarka liudija kaip 
tik priešingai. (E.)

— Tradicinė Californijos Lie
tuvių diena šiemet įvyks rugsė- 
jo 6 d., šeštadienį Veteranų Sa
lėje, Culyer City. Programon 
yra pakviesta iš Ohicagos sol. 
Roma Mastienė, jaunimo simpo
ziumui pravesti ir kalbėtoju 
dr. V. Vygantas. Taip pat nu
matoma turėti jaunimo sporto 
rungtynes ir meno parodas. Lie
tuvių dieną rengia LB Vakarų 
apygaida, Los Angeles ir Santa 
Monikos apylinkės. Svečiais bus 

(pakviesta gubernatorius R. Re- 
gan, L. A. meras S. Yorty, Cul
ver City meras, senatorius Mur- 
phy ir kiti miesto ir valstybės 
pareigūnai.

— Los Angeles jaunieji Ir se

nieji Vyčiai liepos 13 d. suren
gė išvažiavimą į pajūrį ir susi
rinkimą •— dvasios vado kun. 
dr. A. Olišauako vasarvietėje, 
Lagūna Beach, Calif. Susirin
kimui pirmininkavo senjorų kuo 
pos pirm. Jonas činiga, sekreto
riavo Stasys ,Duda. Vyčiai nu
tarė suruošti gegužinę rugpiū
čio 17 d. McCambridge parke, 
Burbank, Calif. Visi lietuviai 
yra kviečiami dalyvauti.

_  “Lietuvių Dienų” žurnalo
naudai metinė gegužinė įvyks 
rugsėjo 14 d. McCambridge par
ke, 1515 Glenoaks Blvd., Bur- 
bank, Calif. Nors visi lietuvių 
piknikai, rengti Arroyo Seco 
panke dėl nepalankių adminis
tracinių sąlygų yra atšaukti, 
Burbanke rengiami piknikai į- 
vyks “Lietuvių Dienų” parėmi
mui ta pačia proga įvyks dova
nų traukimas. Visi skaitytojai 
yra gavę bilietėlius ir už 50 c. 
bilietėlį galės laimėti Zenith 
TV ir daug kitų dovanų.

— Pavergtų tautų savaitė. 

Lietuviai aktyviai su tautinių 
šokių grupe, vedama Tumienės, 
dalyvavo Pavergtų tautų minė
jime, liepos 13 d. Hollyvvoodo 
veteranų salėje. Alto pirm. V. 
Čekanauskas pasakė sveikinimo 
kalbą. Komitetui šiemet pirmi 
ninkauja estas Bernard Nurm- 
sen. Liepos 27 d. sekmadienį 
Pavergtų tautų komiteto nariai 
dalyvavo kubiečių demonstraci - 

į jose. Lietuviai su savo plakatais

irgi dalyvavo: komitete atsto
vas J. Truskauskas, C. Jurevi- 
čius, H. Tumas ir k. (A. SK)

— Zenonas ir Janina GI ode
li iai, seniau gyvenę Los Ange
les, praleidę keletą metų Clave- 
lande ir Denver, vėl sugrįžo į 
Los Angeles ir įsikūrė parapijos 
rajone. Zenonas yra iš profesi
jos inžinierius, o Janina yra ga
bi keramikė. Jos darbai yra su
silaukę aukšto įvertinimo.

— Inž. Kostas Astrovas, atli
kęs savo valdišką darbą Indone-' 
zijoje, šiomis dienomis grįžo į 
Los Angeles, Calif. Kostas yra 
didelis geologijos specialistas, 
todėl dažnai Amerikos valdžios 
yra siunčiamas prižiūrėti val
džios statomas alyvos ir kitas 
įmones.

— Aldona Vosyliūtė, ilgus me 
tus išgyvenusi Brazilijoje, atvy
ko į Los Angeles ir sustojo pas 
savo tetą Eleną Astavienę. Al
dona karo metu buvo atskirta 
nuo savųjų. Ją užaugino Anta
no Vosyliaus tėveliai. Vosyliūtė 
žada pasilikti gyventi Los An
geles.

_  Krikštas. Liepos 19 Šv.
Kazimiero bažnyčioje buvo pa
krikštyta Raimondo ir Loretos 
Vyčių dukra Ingridos Onos var
du. Krikšto apeigas atliko prel. 
Jonas Kučingis. Krikšto tėvais 
buvo Valteris Adamkus ii- Irena 
Kazlauskienė. Į krikštynas bu
vo atvykusi ir Raimondo mamy
tė Vyčienė iš Detroit, Mieh., se
sutė Irena Kazlauskienė su sa
vo vyru iš Chicago, UI. Ta pro 
ga Vyčių gražioje rezidencijoje 
įvyko jaukios vaišės, kuriose 
dalyvavo Vyčių ir Papsiu šei
mų — artimieji ir parapijos ku
nigai.

— Jau spausdinamas naujai 
iliustruotas Vliko paruoštas lei
dinėlis “Lithuania, How Much 
We Know About Her.” Išsiun
tinėjimas galės būti pradėtas 
rugsėjo mėnesį. Todėl numatan- 
tiems juo pasinaudoti jau da
bar laikas užsisakyti tų leidinė
lių reikiamą kiekį. Organiza
cijos bei paskiri asmenys yra 
(kviečiami ir skatinami naudotis 
visokiomis įmanomomis progo
mis skleisti šį leidinėlį tarą) ki
tataučių, ypač tarp laikraštinin 
kų, vidurinių mokyklų mokslei
vių ir studentų. Leidinėlyje yra 
trumpai pateikta esminių infor
macijų apie Lietuvą, iliustraci
jų ir Lietuvos žemėlapis. Užsi
sakantieji prašomi siųsti po 10 
centų už užsakomą egzemplio
rių spausdinimo bei persiunti
mo išlaidų sąskaitom Kreiptis 
šiuo adresu: VLIKAS, 29 West|

IlUnois State gyventojai prie kainas 
turi pridSti 5% taksu.
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Angles Fairiax, 32 m., perplaukė laiveliu vienas Atlantą per 6 mėn. Jis 
sako, kad šiuo peiliu gynęsis nuo ryklių.

HIGH RATES

4.75% /tfh 5.25%
PER ANNUM

ON REGULAR 
SAVINGS 

CURRENT RATE

PER ANNUM 
ON rNVESTMENT 

BONUS 
$1,000 MIN.

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
4070 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632 LA 3-8248

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 6-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

57 ISt. 10 Fl., New Yorit, N. Y. 

10019. (E.)
— Vilkas patyrė, kad dr. Tho

mas A. Paine, NASA vaidu krei 
pėsi į visas kitų valstybių pa
siuntinybes Washingtone, siūly 
damas, kad jos parūpintų sa- *
vo valstybių galvų pareiškimus, 
skirtus nugabenti į mėnulį. Taip 
pat buvo patirta, kad Latvijos 
pasiuntinybės patarėjas Wa- 
shingtone dr. A. Dinbergs ir 
Estijos pasiuntinybės vedėjas 
generalinis konsulas Ernst Jaak 
senas pateikė savo pareiškimus 
savo atstovaujamųjų tautų var- i 
du. Pareiškimai buvo tokio tu
rinio: “Latvių tautos vardu svei 
kinu pirmąjį žmogų mėnulyje 
ir nuoširdžiai linkiu sveikam 
sugrįžti žemėn bei linkiu, kad 
šis žygis patarnautų viso pa
saulio tautų taikai ir laisvei.”

“Estų tauta jungiasi prie tų, 
kurie tiki ir dirba siekdami 
laisvės bei geresnio pasaulio”.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Vilniaus universiteto mies 

telio statyba pradėta šią vasa
rą Antakalnio srityje, kur šiam 
reikalui išskirta 160 ha žemės. 
Teritorija suskirstsyta į tris 
zonas: mokomąją, (kultūrinę — 
sportinę ir- gyvenamąją. Su Vil
niaus miestu naujasis miestelis 
būsiąs sujungtas autobusų li
nija.

— Miunsterio Kunigų semina
rijos 28 dialkonai birželio 28 d. # 
priėmė kunigystės sakramentą.
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AIDAS TARP
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS 
O. NENDRĖ

Tremtinių, tik atvykusių Į A- 
neriką, gyvenimo aprašymas, ku 

ris atities daugumos prisimini
mus.

Pirmieji Įspūdžiai svetimame 
krašte, sutiktos čia problemos, Į- 
sikūrimo sunkumai, nupasakoja^ 
mi lietuvės našlės lūpomis, kuri 
atvykusi su trimis vaikais sten
giasi čia sukurti jiems ir sau atei- 
ri-

Realūs vaizdai, kasdieniška 
Kalba, lengvas stilius neturi jokių 
varginančių puošmenų, knygą 
paverčia lyg paties skaitytojo au
tobiografija.

Gaunama “Drauge”. Kairu. 
$5.00.


