
2-1-69jOMAS RUGIENIUS 
19235 BEAVERLANO ST. 
^ersniT. MICH. 48219

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTI3

4546 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

TELEPHONE LUdlow 5-9500

VOL. LH Prioe 10 c. ANTRADIENIS, TUESDAY, R UGPIOČIO, AUGUST 20, 1968 Kaina 10 e Nr. 196

LIETUVOJE

Sovietų kariniai
pratimai Lietuvoje
Ok. Lietuva. — Jau kuris lai

kas iš Lietuvos ateidavo žinios 
apie okupuotame krašte vykdo
mus plačius rusų kariuomenės 
pasiruošimus. Pagal juos Lietu
va buvo užplūdusios didžiulės ru 
sų kariuomenės pajėgos su mo
derniškais ginklais. Kariuomenės 
telkimas buvo siejamas su Čekos 
lovakijos įvykiais. Kad tai buvo 
tiesa, matyti ir iš VIII. 14 d. “Tie
soje” paskelbto šio turinio oficia
laus pranešimo:

“Vakar dienos spauda prane
šė, kad baigėsi “Nemuno” ma
nevrai — didžiausios pokario me 
tais užnugario organų pratybos. 
Taikos metu dundėjo sprogi

mai, riaumojo motorai, liejosi sū 
rus kareiviškas prakaitas. Praga 
riškai sunkus kareivio darbas, 
reikalingas, neišvengiamas, būti
nas. Jis būtinas, kad mes su ju
mis galėtume būti ramūs: taikos 
sargyboje stovi gerai paruošti ir 
visu kuo aprūpinti tarybiniai ka
riai. Jis būtinas, kad nepasikar
totų mūsų vaikų siaubas, mūsų 
motinų ašaros, mūsų draugų ne
tekimas.

Dalyvavo iš atsargos pašaukti 
kariai

Manevruose dalyvavo, kaip ži
noma, iš atsargos pašaukti karei
viai ir karininkai. Manevrų va
dovas armijos generolas S. Maria 
chinas ir TSRS gynybos minis
tras Tarybų Sąjungos maršalas 
A. Grečka aukštai įvertino jų mei 
striškumą. Tai džiugu. Vadinasi, 
dar mažiau galimybių netikėtu
mams, kai tėvynę ginti ne tik 
norima, bet ir mokama”.

Kiti sovietiniai šaltiniai prane
šė, kad manevruose dalyvavo Ry 
tų Vokietijos gynybos ministro 
pavad. gen. W. Allensteinas, Le
nkijos kariuomenės užnugario i prekybos atstovybes. Jei Bonna

atsisakytų Muencheno, 1938 m. 
susitarimo, tai palengvintų už- 
megsti diplomatinius santykius. 
Turima žinių, kad V. Vokietijos 
kancl., K. G. Kiesinger rugsjo 

SAIGONAS. — Vakar kovos 26 d. numatąs viešai paskelbti

viršininko pavad. brig. gen. Bo- 
lestovas Sčerba. (bk).

Kovos Vietname

vyko Da Nang srityje, Mekon- 
go deltoje ir kitose srityse. Prie 
šui prieš dvi dienas puolus Tay 
Ninh miestą, jis patyrė skau
džių nuostolių — daugiau 200 
žuvusių. Priešui pavyko užimti 
vieną miesto dalį, tačiau vėliau 
jis buvo priverstas pasitraukti.

Kitur vykstant atkaklioms 
■kautynėms, buvo aišku, kad jau 
baigtas dviejų mėnesių “ramu
sis tarpsnis”. Tačiau kariniai

, ... „...i tvirtos valiutos kreditų, galįs
s uoksniai vis dar nega i teig i, ( paramos siekti Vakaruo-
kad priešo puolimai būtų tre- se. Tačiau, kaip pažymėta, tai 
čioji šių metų ofenzyva. ' nesąs skubus reikalas.

JAV atominis lėktuvnešis “Enterprise” su 5,200 vyrų įgula grįžo iš 
Vietnamo į JAV. Čia jis plaukia po San Francisco — Oaklando til
tu. Laivui esant Vietnamo vandenyse, iš jo pakilę lėktuvai įvykdę 
8,500 skridimų, numesdami 15,000 tonų svorio bombų.

Šen. Edward Kennedy šiomis die
nomis grįžęs iš kelionės Europoje 
su nužudyto b. prez. Kennedy duk
ra Caroline, 10 m. amž.

Praha ir ryšiai su 
Vakarais

Glaudūs ryšiai su V. Vokietija 
— ateities klausimas

PRAHA. — Iš Čekoslovakijos 
išvykus Prahos režimo rėmė
jams, Jugoslavijos ir Rumuni
jos prezidentams, užsienio rei
kalų vadovas Jiri Hajek infor
mavo spaudą apie ryšius su Va
karų šalimis. Kraštas, jis nu- 
irodė, siekiąs glaudesnių ūkinių 
bei politinių ryšių su Vakaaris. 
Tai liečia ir ateities pasikalbė
jimus su Vak. Vokietija. Bet 
tai tolimesnės ateities reikalas.

Ryšiai su V. Vokietija — pati 
jautriausia Čekoslovakijos už
sienio politikos grandis. Sovie
tai, Lenkija ir R. Vokietija yra 
patys atkakliausi artimesnių 
ryšių su Bonna priešininkai.

Vis dėlto, abu kraštai jau 
palaiko ūkio santykius ir turi

Muencheno
niekiniu.

susitarimą esant

Nieko prieš Vakarę paskolas
Užsienio reikalų ministerio 

pavaduotojas J. Kohout pažy
mėjo, kad Čekoslovakija nesan
ti nusistačiusi prieš iš Vaka
rų gaunamas paskolas, jei jos 
nebūtų saistomos politinėmis 
sąlygomis. Kraštas, iš sovietų 
negalįs gauti 400 mil. dolerių

Atgyja Maskvos - Prahos nervų karas
Sovietų spauda tebepuola laisvąją Prahos spaudą, nurodo į “reakcijos gaivalus" — 
Čekoslovakijos spauda prieš laisves suvaržymus.

MASKVA. — Sovietų spau
dimo priemonės, nukreiptos 
prieš Čekoslovakiją, tebevyks
ta. Maskvinė spauda tris kar
tus per pastarąsias penkias die
nas įspėjo: Čekoslovakijoje įsi
galėję “prieš socializmą nukreip 
ti gaivalai” ir jie sudarą pavo
jų krašto bendrijai. Maskva 
nepatenkinta vis dar Prahoje 
skelbiamais laisvos spaudos bal
sais ir reikalauja griežto spau
dos varžymo.

Maršala Grečka susitiko su 
kariniais vadais

Kariniai pratimai, rugpiūčio 
10 d. pasibaigę, jau kitą dieną 
buvo tęsiami ties Čekoslovaki
jos sienomis Lenkijoje, R. Vo
kietijoje ir Ukrainoje. Prieš ke
lias dienas paskelbta, kad so
vietų daliniai pradėję pratimus 
/ties pietine siena Vengrijoje.

Sovietų krašto apsaugos va
dovas maršalas Grečko Lenki
joje ir R. Vokietijoje tarėsi su 
lenkų bei vokiečių kariniais va
dais. Tai aiškios spaudimo prie
monės Prahos adresu.
Maskva smerkia demonstracijas

Prahoje
“Pravdos” dienraštis smer

kia nuotaikas Čekoslovakijos 
sostinėje. Jis pyksta, nes Pra
hos spauda pasmerkė 99 darbi
ninkus, kurie savo viešu laišku

Popiežiaus kelionė į P. Amerika
Pati ilgiausia iš popiežiaus 

kelionių
Vatikanas. — Čia vyksta pas

kutinieji pasiruošimai prieš popie 
žiui Pauliui VI pradedant, ket
virtadienį rytą, pačią ilgiausią ke 
lionę į užjūrius. Popiežius skris 
specialiai įrengtu Kolumbijos o- 
ro linijos “Avianca” 707-320B 
lėktuvu. Kelionės, Roma — Bo
gota, ilgis — 6.500 mylių. Lėk
tuve įrengtas radijo telefonas. Po 
piežius juo pasinaudos ne tik pa
laikydamas ryšius su Vatikanu, 
bet ir pakeliui pasveikindamas 
kraštus, pro kuriuos teks perskris 
ti: Ispaniją, Portugaliją, Marti- 
nikos salą ir Venecuelą.

23 kalbos per tris dienas
Popiežius skrenda į 39-jį Eu

charistinį kongresą Bogotoje. Per 
tris dienas jam teks pasakyti 23 
kalbas, visas ispanų kalba. Vieną 
kalbą, diplomatinio korpuso priė
mimo metu, jis pasakys prancū
zų kalba. Popiežius lankė ir prieš

buvo pritarę sovietų karinių da
linių laikymui krašte. Spauda 
juos laiko išdavikais, kurie tu
rėtų keliauti ten, kur suradę pri
tarimą, taigi — Sovietų Sąjun
gom

Kiti įvykiai kelią nepasitenki
nimą : Prahoje, ties partijos būs 
tinę, demonstravo 300 jaunuo
lių, reikalavę jiems atsakyti į 
paklausimus. Sostinės gatvėse 
buvo renkami parašai, kuriais 
(riekiama panaikinti “liaudies mi 
liciją”. Tai, pasak "Pravdos”, ke

Komunistai tebetobulina sieną Ber
lyne ir pagerinimams dar nėra ga
lo. tačiau... žmonės vis nugali 
kliūtis ir atsiduria laisvėje

tai buvusį Eucharistinį kongresą, 
1964 m. Bombėjuje, Indijoje.

Priminė “nepaprasta skurdą”
P. Amerikoje

Castel Gandolfo, Italija. — Po 
piežius praeitą sekmadienį kalbė
jęs vasaros būstinėje, Castel Gan 
dolfo, tūkstančiams tikinčiųjų, 
apgailestavo, kad Pietų Ameriko 
je, šalia privilegijuotos “dykaduo 
nių klasės”, stebimas tiek ten, 
tiek ir kitose pasaulio dalyse,
“baimę keliąs skurdas”. Jis pa
reiškė “Mums pirmoje eilėje rū
pės susitikti su vargšais. Savo kai
boję jis toliau skatino, kad “tUr-P^i8akė . PrieS Maskvos kiši- 
tingieji, pažangieji kraštai, ūki- mas’ i krašto vidaus rei- 
niai bei politiniai pasaulio vadai kalus 
siektų rasti sprendimų, kuriais 
būtų atsišvelgta tiek į privilegi
juotų, tiek į skurstančiųjų padė
tį”.

Popiežius neminėjo revoliuci
nio pobūdžio judėjimų Pietų A- 
merikoje. Jis pabrėžė turįs viltį, 
kad Bogotoje vyksiąs Eucharisti
nis kongresas būsiąs naudingas 
visiems Kolumbijos ir visos Pietų 
Amerikos gyventojams. Popie
žius šį penktadienį tikisi galėsiąs 
kalbėtis su Kolumbijos ūkinin
kais.
Iš Vatikano pranešama, kad po

piežiaus sveikatos padėtis gera.
Šiomis dienomis buvo atlikti jo'ir prieš koalicinę vyriausybę, 
sveikatos, ypač širdies tyrimai — 
tai sietina su Bogotos miesto pa
dėtimi — sostinė yra Andų kal
nuose, 8.860 pėdų aukštyje.

Vyksta ir prel. P. Marcinkus
Su popiežiaus delegacija į Bo

gotą skrenda keli kardinolai bei 
visa eilė dvasininkų. Jų tarpe vyk 
sta ir chicagietis Vatikano Valst. 
sekretoriato pareigūnas prel. P. 
Marcinkus. Jis, kaip koordinato
rius, yra su popiežium Paulium 
VI dalyvavęs ir kitose užjūrių ke
lionėse.

Egipto prezidentas Nasseris 
iš Sov. Sąjungos, Gruzijos, kur 
jis gydėsi, grįžo į Kairą.

lia “dirbančiųjų rūpestį” ir jie 
pasiryžę “atremti vidaus bei 
užsienio reakcionierių pastan
gas”.
“Savanoriška cenzūra” Prahoj? 

— Mes prieš
PRAHA. — Naujųjų reformų 

vadai pasiryžę išlaikyti partijos 
galią, kuri reikalinga artėjant, 
rugsėjo 9 d., partijos narių su
važiavimui. Rūpestį kelia tai, 
kad sovietų spauda kalba, jog 
įsigalint “reakcijos jėgoms”, 
kraštui gali tekti siekti para
mos iš jo kaimynų, rytų bloko 
kraštų, pusės.

šeštadienį apie 70 laikraščių 
leidėjų bei redaktorių buvo su- 

| kviesti partijos prezidiumo.
Spaudos atstovai buvo prašomi 

i bent laikinai, ligi suvažiavimui 
prasidedant, vengti puolimų, nu 

t kreiptų prieš Sovietų Sąjungą 
bei jos artimiausius sąjunginin
kus. Partijos vadai įsitikinę, 
kad spaudai laisvai pasisakant, 
tai sukeltų naujas spaudimo 
priemones ir pakenktų liberali
nio sparno pastangoms būsi
mame suvažiavime atsikratyti 
paskutiniųjų konservatyvaus 
sparno likučių.

Spaudos atstovai ,nors ir bu
vo prašomi savo tarpe įvesti 
“savanorišką cenzūrą”, dabar 
gautomis žiniomis, vis dėlto, 
mandagiais žodžiais, atisisakė 
paklusti kad ir laikinos cenzū
ros priemonėms.

Ryt spaudos žmonės vėl kvie
čiami — juos bandys įtikinti 
nedalyvavęs šeštadienio pasi
tarime, pats partijos vadas, A. 
Dubček.

Prieš Maskvos kišimąsi
PRAHA. — “Pravda” puolė 

Prahos spaudą, ypač jaunimui 
skirtą “Mlada Frontą” laikraštį, 
nes jis pasisakęs prieš “Rude 
Pravo” vyr. redaktoriaus Svest- 
kos valymus ir toji žinia suta
pusi su “N. York Times” in- 

:formacija. Dabar laukiama, kad 
partijos organo bent 35 bendra
darbiai reikalausią — ultimatu
mo keliu — atstatyti Svestką. 
“Mlada Frontą” savo ruožtu

TRUMPAI
Washingtone vakar prasidėjo 

demokratų partijos komisijos 
posėdžiai partijos rinkiminei 
/programai (“platformai”) ap
tarti. Didžiausias sunkumas — 
prezidentinių kandidatų nesuta
rimai Vietnamo karo atžvilgiu. 
Šen. McCarthy siekia progra
moje nurodyti į reikalą Vietna
me sudaryti koalicinę vyriausy- 
•bę, tuo tarpu Humphrey nuro
do, kad karo strategijos klau
simai neliestini, jis pasisako

Siūlo Kambodljai buldozerius 
BANGKOK, Thai. — Čia at

vykęs buvęs JAV rūmų narys, 
Victor Wickersham, iš Oklaho- 
mos valst., paskelbė galėsiąs 
išlaisvinti Kambodijos sulaiky
tus 11 JAV karių. Jis nurodė, 
kad biznierių grupė New Yor- 
ke sutikusi surinkti 200.000 do
lerių sumą ir už ją nupirkti 14 
.'Kambodijos vyriausybės reika
laujamų buldozerių. Tai “kaina” 
už amerikiečių paleidimą.

Japonijoje, dėl liūčių nuslin- 
'kus žemei, kalnuose sudužo du 
'autobusai. Žuvo 104 keleiviai, 
daugiausia moterys ir vaikai.

Viceprezidentas H. Humphrey

Rinkiminė kampanija 
gyvėja

Kandidatai Humphrey ir NL\on 
Illinois valstijoje

CHICAGA. — Vakar Chica- 
goje lankėsi demokraJtų prezi
dentinis kandidatas, viceprezi
dentas H. Humphrey. Jis kal
bėjo Plieno darbininkų unijos 
suvažiavime, pareiškęs pasiti
kėjimą savo laimėjimu demo
kratiniame suvažiavime Chica- 
goje.

x SPRINGFIELD, III. — Iš Ka
lifornijos į Springfield, Illinois 
valst. sostinę atvykęs, respub
likonų prezidentinis kandidatas 
R. Nixonas, kalbėjęs ties valsti
jos rūmais Springfielde, pa
reiškė esąs įsitikinęs šį kartą 
šioje valstijoje laimėsiąs (1960 
m. jis pralaimėjo). Nbconas N. 
Yorke ryt tarsis, rinkiminės 
kampanijos reikalais, su savo 
buvusiu varžovu, gub. N. Ro- 
ckefelleriu.

Spaudoje
Vengia pasmerkti sovietini 

kolonializmą
“Chicago Tribūne” paskelbė 

prof. A. V. Berkis, iš Farmvil- 
le, laišką. Autorius nurodo, kad 
nerusų tautos Sovietų Sąjun
gą laiko vieną didžiausių pri
verčiamojo darbo stovyklų. Jis 
primena, kad viešoji JAV nuo
monė per mažai žino apie 1965 
ir 1966 metais Kongrese priim
tą rezoliuciją, kuria JAV prezi
dentas buvo skatinamas Balti
jos kraštų okupacijos reikalą 
iškelti J. Tautose ar kituose 
“tarptautiniuose foniniuose”. 
Minėtos rezoliucijos bei Kongre
so narių pastangų nepaisant, 
prez. Johnsonas per pastaruo
sius trejus metus skelbdavo Pa
vergtųjų Tautų savaites, tačiau 
visiškai nepaminėjus nei Sovie
tų S-gos, nei jos užimtų Balti
jos kraštų, nei sovietų marijo- 
netinių režimų kraštų R. Eu
ropoje.

Be to, dabartinė valdžia Wa- 
shingtone ir kitomis progomis 
“rūpestingai vengdavo” pasmer 
kti sovietinį kolonializmą Bal
tijos kraštuose. Pvz. pašto ži
nybos viršininkas visiškai ne
kreipė dėmesio į pasiūlymus iš
leisti Baltijos tautų 50 metų 
nepriklausomybės paskelbimo 
pašto ženklą.

Teks daryti išvadą 
renkant Amerikos prezidentą
Berkis daro tokią išvadą: R. 

Europos kilmės piliečiai drau
ge su milijonais kitų amerikie
čių darys atitinkamas išvadas 
šiais metais renkant JAV pre
zidentą.

LAGOS, Nigerija. — Nigeri
jos valstybės galva, maj. gen. 
Yakubu Govon atmetė Abisini
jos imperatoriaus Haile Selassie 
.prašymą paskelbti ginklo pa
liaubas.

Mirė dr. V. Jasaitis
Laidojamas trečiadieni

LEWIST0N, Idaho. — Che
mikas dr. Viktoras Jasaitis, dr. 
Domo Jasaičio brolis, mirė rug
piūčio 18 d. 7 vai. v. Lewistone, 
Idaho. Laidojamas ryt, trečia
dienį, rugp. 21 d., Lewistono 
kapinėse. Mirė nuo auglio plau
čiuose. Velionis buvo 66 metų 
amžiaus. Liko velionio našlė E- 
lena Jakučionytė, duktė Jurgi
ta (ištekėjusi už arch. Kovos 
sūnaus) ir sūnus Edvardas Juo
zas, JAV armijos majoras bei 
penki vaikaičiai, šeima vietoje 
gėlių prašo aukoti Tautos fon
dui.

Velionis buvo pasižymėjęs 
chemikas

Viktoras Jasaitis buvo gimęs 
1901 m. gruodžio 14 d. Kaip sa
vanoris partizanas dalyvavo Lie 
tuvos nepriklausomybės kovose 
su lenkais. Chemijos studijas 
1923 m. pradėjo Vokietijoje ir 
jas baigė Vienoje, 1929 m., ga
vęs filosofijos daktaro laipsnį. 
Lietuvoje, 1930 — 1940 m. bu
vo Ginklavimo valdybos sprogs
tamųjų medžiagų skyriaus vir
šininku, 1940-44 m. Kauno u- 
niversiteto docentas.

1948 m. atvykęs į JAV, nuo 
1951 m. ligi mirties dirbo kaip 
sprogstamų medžiagų chemikas 
Speer Cartridge Works, Lewis- 
ton mieste, Idaho valst. Yra 
pasižymėjęs ir išradimų srity, 
visos eilės mokslinių straipsnių 
autorius. Visuomenės veikloje 
yra dirbęs ateitininkuose ir Šau
lių sąjungoje.

D. Eisenhoweris kovoja 
su mirtimi

WASHINGTON. — Buvusio 
prezidento D. Eisenhowerio svei 
katos padėtis buvo kritiška bei 
grėsminga gyvybei. Atsisakyta 
naudoti elektrines priemones 
širdies plakimui tvarkyti, šir
dies trūkčiojimai per dvi pas- 

,'tarąsias dienas įvyko apie 10 
kartų. Ligoninėje visą laiką bu
dėjo generolo žmona Mamie, 
sūnus John ir trys vaikaičiai.

Vakar ligonis vis dar turėjo 
gyvą sąmonę ir jam buvo leista 
lengvai papusryčiauti.

KALENDORIUS
Rugpiūčio 20 d.: šv. Bernar

das, šv. Marija Mat., Tolvinas, 
Neringa.

Rugpiūčio 21 d.: šv. Teogo- 
nas, šv. Joana Šant., Bukontas, 
■Žaibonė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica- 

goje ir jos apylinkėse šiandien 
dalinai saulėta, temp. sieks 80 
ir daugiau 1. F., galima perkū
nija, ryt — be pakitimų.

Saulė teka 6:04, leidžias 7:44.

Šių dienų Hongkonge



DRAUGAS, antradienis, 1968 m. rugpiūčio 20 d. Į

KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

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

Sveikatos reikalu raštus - klausimus siųsti adresu:
KELIAS Į SVEIKATA, 2819 West Garfield Blvd., Chicago, ūl. 60638

KAIP GELBĖTI APALPUSĮ NUO 
KARŠČIO

Nuo karščio apalpusiam pir 
mosios pagalbos pirmosios mi
nutės yra svarbiausios.

Mediciniška tiesa

Jei kartu su mumis esąs asmuo 
nuo karščio apalpo ar mus kas 
nors prašo talkos savo nuo šili
mos apalpusiam kaimynui pagel
bėti, pirm negu bet kokią pagal
bą teikime, reikia žinoti vieną iš 
trijų dalykų — ar žmogus apal
po: 1. nuo karščio mėšlungių, 
ar 2. nuo išsekimo dėl karščio ir 
3. ar dėl saulės smūgio. Pasta
rojo tuoj neatpažinus ir tinka
mos skubiausios pagalbos nepra
dėjus, visas mūsų triūsas gali bū
ti šaukštai po pietų. Saulės smū
gį gavusysis gali mirti, jei tin
kama pagalba nebus laiku suteik 
ta.

Trejopą dalyką žmonės vien 
apalpimu vadina

“Žmogus apalpo iš karščio ir 
agonijoj raitosi iš skausmo”, — 
taip dažnai žmonės kalba apie 
nukentėjusį nuo karščio. Tikru
moje, tas jo nukentėjimas gali 
būti viena iš trijų: 1. arba karš
čio traukuliai — mėšlungiai 
(heat cramps), 2. arba jėgų ne
tekimas dėl karščio (heat exhau- 
stion), arba 3. gyvybei pavojin
gas saulės smūgis (heat stroke). 
Žinokime minėtų stovių taip 
pat ir angliškuosius pavadini
mus, nes gydytojas vien tik an-

konvulsijas). Po jų žmogus nus
toja sąmonės ilgesniam laikui 
(coraa). Kaip dabar atskirti tuos 
du būtinai skirtinus žmogaus dėl 
karščio gautus liguistus stovius: 
ar tai tik žmogaus išsekimas dėl 
šilimos — nepavojingas susirgi- 
gimas, ar labai rimtas — be tin
kamos ir greitos pagalbos daž
nai mirtinas stovis — saulės smū 
gis (heat stroke).

Žmogaus išsekimą dėl karščio 
nuo saulės smūgio lengviausia at 
skirti sužinant du dalykus: 1. pa- 
čiupinėjant sergančiojo odą, ir 
2. išmatuojant jo kūno tempera
tūrą. Žmogaus išsekimo nuo kar 
ščio atveju jo oda esti šalta ir 
lipniai drėgna; jo kraujospūdis 
žemas ir jo kūno temperatūra es
ti žemiau normalios arba norma 
Ii. Toks nuo šilimos išsekimas at
sitinka ilgesnį laiką dirbant kar
štyje.

Visai kitas reikalas esti žmogui 
gavus smūgį. Šitokios nelaimės 
metu žmogus liaunasi prakai
tavęs. Jo oda esti labai sausa ir 
karšta. Tokio asmens kūno tem
peratūra esti labai aukšta — yra 
buvę atsitikimų su 112 F. laips
nių šilimosl Jei išeinamojoj žar
noj (rectum) karštis yra virš 106, 
tokiam žmogui gresia mirtis. To
kio ligonio kraujospūdis gali bū
ti kiek pakilęs, jo alsavimas yra 
paviršutiniškas, silpnas ir dažnas.

Saulės smūgio ir išsekimo dėl 
šilimos savitumai

Nobuo Miyasaki — pirmasis japoniukas, kuriam buvo prigydyta sve
tima širdis, po operacijos Sapporo ligoninėje.

šlampa prie kūno esą baltiniai ir į Ghieagą gyvenau New Yorke. 
jį šaldo. Viršutinius rūbus tuo-1 Ten yra įstatymas gydyti nemo
jau nuvilk, ligonį paguldyk pavė-1 karnai nedirbančius ir mažai už- 
sy, ledais, kūną (per medžiagą) I dirbančius — taip vadin. Divi

jai nežiūri j paciento kišenes ir 
neklausinėja apie jo apsidraudi
mus. Jie su seserimis žiūri vien 
ligonio negalės ir juo sunkesnis 
ligonis, juo daugiau jam reikia
mo dėmesio rodo. Nenusimink, 

Į ir jokių pasakorių, apie šitos li- 
Į goninės nebūtus blogumus pasa
kojančių, neklausyk. Ten suvežą 
mi sunkiausi ligoniai iš visos Chi 
cagos —- jie ten gauna geriau
sią patarnavimą. Nė viena ligo
ninė Chicagoje negalėtų aptar
nauti tokio skaičiaus taip sunkiai 
sergančiųjų. Nusivesk angliškai 
kalbantįjį — jis bus vertėjas pi
niginių ir sveikatos reikalų su
tvarkyme.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Ir kitus kraštus.
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gliškai aptars žmogaus negalę.
Daugiau apsišvietę lengviau su- Abiem dėl karščio gautų nege- 
prasime ligonio stovį ir tada sėk- ! rūmų atvejais — ir saulės smū- 
mingiau pajėgsime išpildyti gy- gi gavus, ir dėl karščio išsekus 
dytojo nurodymus bei dar prieš — atsiranda greitas pulsas ir 
jam atvykstant galėsime sėkmin- kraujo apytakos suglebimo reiš-

apdėk — ir juos judink, kad ne
nušaltų oda. Taip ir dar kitaip 
šaldydamas kūną, kol kas nors 
ateis pagalbon, gelbėsi žmogų 
nuo tikros mirties. Žinoma, kad 
ledų vonia yra geriausia priemo
nė saulės smūgį gavusiajam. Tas 
galima namuose ar ligoninėj. To 
kia vonia naudotina tol, kol li
gonis bus nugabentas ligoninėn.

Reikia ledų vonioj esančiam Ii 
goniui nuolat matuoti karštį rek- 
taliniai (išeinamojoj angoje), 
kad sergantysis nebūtų per daug 
staigiai atšaldytas.

Apsaugojimui nuo konvulsijų 
vonioje esančiajam duodama in- 
pekcija raminančių vaistų (tran- 
kvilaizerių). Žinoma, duodama 
galimais būdais skysčiai. Apie tai 
—sekantį kartą.

Išvada. Saugokimės perkaiti
mo. Pirmuosius perspėjančius že 
nklus pajutę, griebkimės gydy
mosi. yisi save tvarkykime: iš
mokime pažinti prasidedančius

sion of Family and Child Wel- 
fare. Pavyzdžiui, man padarė 
trūkio operaciją ir iš išeinamosios 
žarnos išplovė spaugiuką, kuris 
buvo nepavojingas — ir aš nieko 
nemokėjau.

Prašyčiau p. daktarą atsakyti, 
ar čia Chicagoje yra panaši lab
darybė, o jei taip, tai kur yra tie 
punktai.

Atsakymas. Yra. Neišgalinčius 
mokėti už gydymą gydo bę atly
ginimo Cook County Hospjtal, 
Harrison ir Wood gątvių pieti
niam — vakariniam kampe. Die 
ną-naktį ten gali pats sunkiai su
sirgęs nuvykti be jokio gydytojo 
siuntimo: būsi priimtas ir gydo
mas pagal šių dienų šiam kraš
te gydymo lygį. Visos operacijos, 
visi tyrimai ir pagijus — kliniko
se ( prie tos ligoninės ar kur 
bus nurodyta arčiau paties na
mų tyrimai ir pagijus—kliniko
se ( prie tos ligoninės ar kur 
bus nurodyta arčiau paties na-

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visą 
rūšių grindie

BUBNYS — Tel. RE 7-5168

A. ABAU ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus. 

Dengtame visu rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl 
nas. nutekamuosius vamzdžius Dažo
me Ii lauko. Taisome mūrų—“tuok 
polntlng”. Pilnai apsidraudė vjgas 
darbas garantuotas.
U 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku.

Sinclair]
RIGHMOND '^įj SERVICE

Kampas Rlchmond ir OSrd St.
Užsieninių Ir vietinių automobilių 
taisymas. Priklauso Chicago Motor 
tlub. NelatmBs atveju, skambinkite 

GR 6-3134 arba GR 6-3353 
8av, — Juozas (Joel Juraltia

nuo saulės nukentėjimo reiški- gydymasis ir vaistai —vis- 
nius. Pavojingiausi saulės spindu'kas be atiyginimo. Lengviau su
lig! yra tarp 10 ryto ir 2 v.p.p. negalavęs, ar sveikatą patikrinti

Dr. Ant Rudoko kabinetą perėmė 
optometristaa

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street 
Tel. — QR 6-2400 

Vai. pagal aucdtartm*: Pirm., antr., 
>tv. 2—6. 7—9 vai. Penkt. 2—6 trketv.

Seštad. 10—2 vai.

OfS. 735-4477, Re*. PR 8-6B60
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BLOG. 

6446 So. Pulasbi Road 
Valandos pagal susitarime

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

Akušerija ir moterų Ilgos 
6132 So. Kedsde Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

A8SOCIATE OPTOMFTRIST8 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
S124 W. SSrd St, GB 8-70M 

Tikrina akis. Pritaiko aklnlns to
“oantaot lensoe”.

Valandos pagal susitarimų..
Uždaryta trečiadieniais.

0R. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

HPHC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7687 

5159 So. Damen Avenne 
Valandos: 2—9 vai. p p. 

Išskyrus trečlad.len)

Tel. 423-2660
DR. L RINGUS

RENTGENOLOGAS
9760 So. Kedrie Avenne

Vai., plrmad., antrad... ketvlrtad. 
Vai., plrmad., anttad.į ketvlrtad. 
penktad. 8 v. r. iki 9; y. v. Treč.

U
ir
Ir

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867
DR. B. GAIŽIOMIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų Ilsu* 

2454 West 71st Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 

Vai. kasdien 1—8 Ir 6—-8 vai. vak. 
fieštad. 12—> vai. popiet 

Trečiadieniais uždaryta

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

J O K fi A
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKŲ LIGOS
2656 Weat 63rd Street 

Plrmad., antrad. ketvlrt tr penkt 
nuo 12 Iki 8 v. Ir nuo 6 Iki 8 v. v. 
fieštad. nuo 1 Iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 6 Iki 9 v. v.; 
šešt nuo 9 Iki 12 vai.: arba susi
tarus.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPKDIJO8 LIGOS 

2745 West 69th Street
...T Pr’eS flv- Kryžiaus ligonine 
v AL.: pirm. nuo 6 iki 8 v. p. p.; ant- 
rad. ir ketv. nuo 9< Iki 11 v. ryto" ir

™V- ,V A Pe»kt, nuo 9 iki H y. 
ryto. Kitu laiku susitarus telefonu:

Telef. REpubllo 7-2290

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, Pūsles IR PROSTATŲ 

CHIRURGIJA 
Oflioa 2454 W. 71st Street 
Vai, antrad. nuo 2—5 popie* 

ketvirtad. nuo 6—8 vak.
Ofiso telef. 776-2880

Rezid. telef, fu, 9.6780 , ,
DR. ALDONA ŠIMKUS^

AKIŲ LIGOS IR CHIRUKGIJA 
PRITAIKO AKINTUS 

15642 So. Cicero, Oak Poreet, OI
Kabineto tel. 687 2020 ' 

Namų tel. 839-1071
Vizitai pagal susttarlma

DR. J. J. SIMONAITIS
Ga\DYT0JAS CHIRURGAI 
Adresai 4255 W. OSrd Street

Ofiso tel. HElianoe 5-44 fo 
Rez. GKovehfll 6-0617

Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 m 
iki 2 vai. p.p. i- nnn .J} o la v**- antr. Ir penkt niw“ la’lkP »8 V>. 
ir vakarais pagal sdslto^lmų^ p-p-

DR. P. STRIMAITIS
CHIRURGAS

■ssr
Telefonae 926-8296

Rezld. tel. WĄ 5-aopa

DR. VYT. TAURAS

J1 n®. 2852 W. 59th 8t
Ofiso ^1:

penkt. nuo 2 iki < vki TTred. fa
v- v. .Seštad a 7 ®«<» « iki GP*gal ■MlUrtoŽį.P0piet k<tu 

Of. tel. HE 4-8188. Narna Gi 8-81M

B5h*irT,^M0"»

«mw«,u,g8^
^u”^4 įtartu

SIUNTINIAI J LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE f’.ll’l PARCEL SERV 
J608 Ctttli St. Tel. WA 5-2787
2501 OOth St. Tel. WA 5-2737
1333 Su. Halsted St. Tel. 254-3320

Lietuviu bendrove turinti teisę 
uuntinlus siųsti savo vardu 1S Chl 
algos tiesiai j Lietuva.

Didelis pasirinkimas Įvairių me 
(lžlagų, ltal. lietpalčiu Ir kitų prekių

Priimami doleriniai dovanų užsa
kymai.

E. Ir V. Žukauskai

standartiniu laiku. Venk saulin 
tis tuo.laiku ir saulinkis neilgiau 
pusės valandos. Vidurdienio sau
lės saugokis apsaugančiais nuo 
saulės rūbais ir plačiabrile skry
bėle. Tvirto — tankaus audimo 
rūbas paplūdimyje yra gera nuo 
saulės apsauga. Apskaičiuok 
plaukyme ir saulinimosi laiką. 
Saulės deginantieji spinduliai ei
na, iki trijų pėdų vandens gilu
mom Saūlėsargiai neapsaugoja 
nuo ultravioletinių spindulių at 
simušusių nud smėlio ir dangaus.

kiniai. Tada gali atrodyti, kad 
žmogus yra gavęs širdies ataką.

Paviršutiniškai į dalykus atsi
nešam, kartais atrodo, tarsi pebū- 

kaituojąs ir sunkiai dirbąs'karš-1 tų perspėjamųjų ženklų prieš sau 
čio neatlaikė — greičiausiai jis.lės smūgį. Tikrumoje taip nėra. 
gavo tarpais užeinančius raume- Į Atydžiau išklausinėjus ligonio ar
nų susitraukimus, o ne saulės i ūmuosius, sužinome, kad susir- Naucjokjs Keru nuo saujės spin- 
fcmūgio konvulsijas. Raumenų gusysis’ sauks smugiu jau prieš apsaugančiu kremu (lo-
traukulių ataka gali staiga — be vieną-dvi dieni negalavo, skun-

— dėsi sumažėjusiu prakaitavimu,

gesnę pirmąją pagalbą suteikti. 
Raumenų traukuliai 

Jei sveikas buvęs, tvirtas, pra-

norėdamas eik ton ligoninėn 
kiekvienos dienos rytais. Eik į 
Malė Examining room. Ten bus 
sutvarkyti finansiniai reikalai 
taip pat. Toje ligoninėje gydyto-
♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ to ♦ + * ♦ * •

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustytnas
Ilgų metų patyrimas 

HA 5-9209 Chicago, Minais

įspėjamųjų ženklų atsirasti. Kar 
tais tokia ataka turi įspėjamuo
sius ženklus: galvos skausmą, gal 
vosūkį, alpimą ir vidurių sutri
kimą. Tokia traukulių ataka y- 
ra žmogų varginantis dalykas: 
atsiranda raumenų skausmai, ve- 
rią kūną rankose, kojose ir kar
tais pilve. Tokio asmens oda es
ti pilka, o palietus — ji esti šal
ta ir lipni — drėgna. Tokio kū
no temperatūra esti žemiau nor
mos. Toks žmogus karštyje dirb
damas gėrė skysčių, bet nevarto
jo valgomosios druskos. Už tai jis 
gavo raumenų traukulius. Tokio 
kraują ištyrus, rastume jame su
mažintą kiekį natrijaus ir chlo
ridų (valgomoji druska ir yra na 
trijaus chloridas).
Lengvesniais raumenų mėšlun

gių (traukulių) atvejais, žmo
gus negauna raumenų traukulių, 
o tik dygčiojimą (tingling) ran
kose ir kojose. Kartais tokiais at
vejais atsiranda skausmai pilve.

Jei radai žmogų karštyje gulin 
tį be sąmonės, pirmiausia išsiaiš
kink, ar jis nėra raumenų trau
kulių priepuolį gavęs. Toks apal 
pėlis gali turėti vieną iš dviejų 
negerovių: 1. jis gali būti sus
mukęs dėl nuo šilimos išsekimo 
(heat exhaustion), arba 2, jis ga
li būti gavęs dėl karščio smege
nų pakenkimą — dėl tokio pa
kenkimo atsiranda saulės smūgis 
(heat stroke). Pastaruoju atveju 
būtina greita pagalba, nes žmo
gus gali mirti.

Išsekimo nuo karščio ir saulės 
smūšio skirtingumai

Saulės smūgį gavusysis, papras 
tai, turi traukulius (mėšlungius,

didesniu jautrumu ir nepaprastu 
pavargimu. Kelioms minutėms 
prieš pat saulės smūgį įgauna ne- į 
pagrįstai gerą nuotaiką (eupho- 
ria), kiti ima maišytis bei nepro
tingai elgtis.

Kaįp teikti pirmąją pagalbą 
nukentėjusiam nuo karščio

Nuo šilimos nusilpusiam —- iš
sekusiam heat exhaustion) žmo
gui pakanka trijų dalykų: 1. pa
talpinimas vėsion vieton; reikia 
prašalinti žmones — žiopsotojus, 
tuoj būriais apie apalpusįjį susi
renkančius ir sergančiojo atvėsi- 
nimui trukdančius. 2, suteikimas 
ramybės, 3. gėrimas sūraus skys
čio (valgomosios druskos pilnas 
arbatinis šaukštelis į kvortą cit
rininio vaisiaus sulčių — tai ge
riausias skystis gėrimui minėtai 
susirgusiojo; paprastas sūrus van 
duo — geras, jei geresnio netu
rima).

Saulės smūgį (heat stroke) ga 
vusio gydymas jau yra daug sun
kesnis ir sudėtingesnis. Šiuo at
veju skubiai atliktini du dalykai: 
1. kuo greičiausiais bet kokiomis 
leistinomis priemonėmis sumaži
nimas kūno temperatūros, 2. pa
šaukimas greitosios pagalbos — 
policijos, Chicagoje pašaukiant 
PO 5-1313, arba stačiai pasukus 
O — ir operatorei atsiliepus pa
sakyti, kad atsiųstų policijos am- 
bulansą (su ledais, pakeliui gau
tais, jei ledų neturima prie sau
lės .smūgio gavusiojo).

Jei lauke, sode ar miške ištiko 
saulės smūgis žmogų, tai tuoj ap- 
liekime už jo kaklo vandeniu ar 
kitu turimu skysčiu. Tegul su-

dulių apsaugančiu kremu (lo 
tion): Solbar, Pabafilm ir kit.

Pasiskaityti: Patient Care, Ju- 
ly, 1968.

TEISINGA PATARIMĄ 
(GYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI.

Neturinčius lėšų gydo veltui

Klausimas. Gerb. p 
esu 68 metų amžiaus. Amerikoj 
gyvenu tik treji metai. Į papi
gintą gydymą įsirašyti man su
mokant po $3.00 per mėnesį ne
priima, kadangi Amerikoj neiš
gyvenau 5 metų. Prieš atvykimą

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3, 
už dirbtuvės darbą $10 00 Ir dalys. 

Pasiteiraukite apie naujas
I. MIGLINAS

2549 W. 69 St.. n auk.. PR 6-1063

SEWER TROUBLES?
Llcensed, Bondcd & Insured. "Catcb 
basins” Išvalomi ir “deodorized — 
$5.00. Electric power rodding. At
liekame visus KANALIZACl.lCIS 
TAISYMO DARBUS. Joks darbas nei

riaVtoro Per didelis nei per mažas. Kaina žt- 
udKLttrt, nosiįe prieš pradedant darbų. Jei

nesutvarkysime jflsų problemos, nie
ko nemokčslt. 24 vąl. patarnavimas.

MIDWEST SRUERAGE 
& DRAINAGE

Skambinki! 342-6028

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL B REMBLAKE ■ ROCHKES
ARTS ZaU » APOTHECARY

3213 W, 63rd Street WTB r 2421 W. 63rd Street
Tel. WA 5-4787 Tel. HE 4-1500

DIABETINIS MAISTAS IR GAMINIAI
Mes patelefonuosime jūsų gydytojai

Kam reikia sudaužytą auto ištiesinti ar nuda
žyti — kreipkitės į H A L L. Jis greit ir gerai pa
daro. Įsitikinkite.

Kam reikia pataisyti automatinę transmisiją, 
kalbėkite su ALGIMANTU STANEVIČIUM.

Mūsų garažas praturtėjo prityrusiais mechanikais, todėl ir 
drįstame pasiskelbti. Reikalui esant duodame kitą mašiną-
PAŽANGA, 2637 W. 47th SI.. Tel. LA 3-9663

Rezld. Tel. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠEREI A IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINfi ( HllK lMUA 

6449 S. Pulaskj Road (Crawford 
MedicaJ BuUding) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimų,
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO ARIMUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta Ligoniai priimami su
si tarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. WAJbrook 5-5076.

Ofisas 8148 Uest 63rd Street 
Tel,: PRospect 8-1717 

Rez. 8241 West Ofith Plane 
Tel.: REpubUc 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 68-člos ir Callfornla

Atostogose nuo rugp. 11 iki 25 d. 
Reikalui esant kreiptis j Dr. Vyt. 
Taurą — tel. PR 8-1223.

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

Tel. 695-0533 — Elgta 
425 No. Liberty Street 
Route 25, Glgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 888-2288

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
’ Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9 
antr., penktad. 1—6 tnefi Ir iešt. tik 

! susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie

niais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal «uaitarima.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 Weat 6Srd Street

Vai.: kasdien nuo i—4 p. p. ir 6 Iki 8 vai. Trečlad. Ir žeStad. uždaryta.

Ofiso ir bau, teL OLymplc 8-1881
DR. F. Y. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49tb Oourt, Cicero

Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Tredtad. 
Ir šeštad. tik aualtarua.

TbL —■ RElinnoe 8-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Idetovis gydytojas)
8025 West 59th Street 

Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., ««8 
vai vak. fieštad. 12-2 vai. p.p., trečlad.
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4986 W. 15tb Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. Ir 6—8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius. 
scšta.dieniala 12 Ilki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

KODIKIU IK VAIKU LIGŲ 
SPECULIOTA 

MEDICAL BUTLDING 
7156 Bonth Western Avenue 

Plrmad., antrad., ketvlrt ir penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. n. ir nuo 
« — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo
J? ZS- 9 D -11 vaL ryto iki 8 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1188
Rre Irt. 289-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 Weet 71at Street 
Telefonui HEmlock 6-8545

(Oflno ir rezidencijos) 
Valandos pagal susltarlma

Ofiso tel PR 8-7773; Rez. PR 6-4788
DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 West 63rd Street
Valandoa: pirm., ketv., 6—8 

antrad. Ir penkt. 1—4 vai.
PrlimlnSJa tik sunitams

vai..

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligoe

2454 We9t 71st Street 
( 71-os ir CampbeU Ava kampas)

ai. kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 v. v.
fiettad. 9 v. r. — S v. popiet

Trečlad. Uęšt̂r'’uMa.’rrt?k-

rrvALrdABiisi
vi ^^ret^^t 
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Mažoji santarvė prieš SSSR

JUGOSLAVIJA, RUMUNIJA, 

ČEKOSLOVAKIJA

Naujais veiksmais Sovietų 
Sąjunga vėl parodo savo ag
resyvumą. Sovietai vykdo vėl 
naujus manevrus, kurių metu 
Čekoslovakija iš trijų pusių 
bus apsupta Maskvos jgulų, 
tik ketvirtoji pusė _ siena su 
Austrija — bus laisvesnė. So
vietų Sąjunga, vykdydama sa
vo įprastą imperialistinę liniją, 
ypač akivaizdoje šaukiamo če
kų komunistų suvažiavimo, jė
ga grasina Čekoslovakijai, iš
siilgusiai laisvės. Sovietų spau
da ir Sovietų pareigūnai spau
džia DubČeką ir Čekoslovaki
jos vyriausybę, kad sutram
dytų į laisvę pasinešusią sa
vo krašto spaudą. Būdinga, 
kaip JAV ir kitų kraštų pa
saulio liberalai, kurie taip sku
būs pulti “imperialistinę” A- 
meriką, dabar sučiaupę lūpas 
tyli dėl žiauraus Kremliaus dik 
tatūros imperialistinio spaudi
mo į laisvės pasiilgusius Čeko
slovakijos žmones.

*
Čekuose nuotaikos tvirtos, 

nors kiek galima atsargios. 
Tik keliasdešimt čekų darbinin 
kų pasirašė prašymą, kad pa
siliktų Sovietų fgulos Čekoslo
vakijoje. Rusai dabar kelia 
aikštėn, kad tie darbininkai 
gyventojų yra puolami už savo 
krašto išdavimą, kad jie ragi
nami išvykti j kraštą, kuriam 
jie taip simpatizuoja....

Jeigu šioje įtampoje vakarų 
valstybės laikosi labai jau per 
daug atsargaus neutralumo, 
tai čekai susilaukia paramos 
iŠ savo kaimynų, kurie taip 
pat maištingi prieš Kremliaus 
tironų kišimąsi į jų vidaus rei
kalus: iš Jugoslavijos ir Ru
munijos. Čekoslovakija su Ru
munija neseniai pasirašė drau
giškumo sutarti. Rumunijos 
Ceausescu ir Jugoslavijos Tito 
atliko draugiškumo viz’tus 
Prahoje. Šie vizitai, kaip tvir
tina “Manchester Guardian” 
korespondentas Vietor Zorza 
turi gilesnę prasmę — ištirti 
galimumus atgaivinti vadina
mą Mažąją entantę — santar
vę, kurią jie buvo sudarę pr .cš 
tuos kraštus užimant komu
nistams.

♦
Kremlius jaučia tas jų opo

zicinių valstybių vienijimosi 
pastangas ir nervingai jaudi
nasi, bandydamas įgąsdinti ma 
nevruojančių tankų tarškėji
mu ir maskvinės spaudos ata
komis. Net ir Kremliaus “klap 
čiukas” Janos Kadar (Vengri
joje) įspėjo čekus, kad tie 
“naujieji komunistų imperia
listai” bandą suskaldyti komu
nistinius kraštus ir juos at
plėšti nuo Sovietų Sąjungos.

Tačiau Jugoslavijai, Rumu
nijai, Čekoslovakijai atgaivini
mas ankstybesnės santarvės 
darosi istorinė ir dabarties 
politinė realybės. Rumunijos

Spaudoj ir gyvenime

LEIDINYS PRIEŠ KOLONIALIZMĄ 
LIETUVOJ

Specialios radijo ir TV progra
mos “Manion Forum” vedėjas 
prof. D. Manion leidžia ir savaitinį 
biuletenį “Manion Forum”. To biu
letenio 717 numeris yra skirtas 
prof. Manion pasikalbėjimui su 
Lietuvos gen. konsulu dr. P. Dauž- 
vardžiu ir antraštėje turi žodžius: 
“Jungt. Tautų kolonializmo komi
sija ignoruoja Baltijos valstybių 
sunkią padėtį”. Pasikalbėjimas bu
vo perduotas per kelias dešimtis 
radijo stočių 4-2-se valstijose, šia
me biuletenyje gen. kons. Daužvar- 
diio žodžiais duodama suglausta 
Lietuvos istorija, primenami lai
mėjimai atkūrus nepriklausomybę 
ir plačiau nupasakojama, kaip 
prievartos keliu Sovietų Sąjunga 
Lietuvą pavergė. Pabrėžiama, kad 
dabar okupantai bolševikai kietai 
persekioja Bažnyčią, šventoves pa
versdami sandėliais, kino teatrais, 
galerijomis.

Pažymima, kaip Sovietai veid
mainiauja, konstitucijoje garantuo

spaudos agentūra net viešai 
prisiminė, kaip po I Pasaulinio 
karo buvo sudaryta tų trijų 
Balkanų valstybių santarvė 
prieš bet kokius diktatūrinius 
spaudimus. Tada šios santar
vės pagrindinis tikslas buvo 
spirtis prieš Vengrijos reikala
vimus, nes likviduojant Aust
ro - Vengrijos imperiją, dalis 
jos žemių su jų tautybių ma
žumomis pateko į minėtas Bal
kanų valstybes. Besistengda
mos bendromis jėgomis gintis 
nuo anų reikalavimų, Jugosla
vija, Rumunija ir Čekoslovaki
ja ir buvo sudariusios vadina
mą Mažąją santarvę, kartu 
bendraudamos ir su Bulgarija.

*
Dabar, kaip pažymi “Man

chester Guardian”, naujos po
litinės aplinkybės verčia nebe 
tik Rumuniją, Jugoslaviją ir 
Čekoslovakiją, bet ir Vengriją 
su Bulgarija, kitaip sakant — 
Dunojaus slėnio valstybes jung 
tis prieš Maskvos imperializ
mą. Reikšminga, kad net Ven
grijos užsienio reikalų minis- 
toris Janos Peter ima “flir
tuoti su šia pavojinga idėia”,
•— skelbia minėtas britų dien
raštis. Jis parlamente prasi
tarė, jog atėjo laikas Duno
jaus kraštams bendromis jė
gomis spręsti bendras proble
mas, sudaryti pagrindus nau
jai struktūrai, kuri padėtų 
“drauge gyventi po bendru 
stogu, vieni kitiems padedant”. 
Bet tas bendras jo suminėta
sis stogas nekomunistinis, nes 
jis be čekų, slovakų, rumunų, 
serbų ir kroatų, dar suminėio 
taip pat ir nepriklausomybėje 
gyvenančius austrus.

Reikšminga, kad ir čekai kas 
kart stipriau dairosi j vaka
rus. Pvz. jie linksta kviesti ja
ponus pastatyti Čekoslovaki
joje fabrikus, kurie per metus 
pagamintų apie 1.50,000 auto
mobilių. Sunkiose grumtynėse 
su Sovietų meška, kad ir labai 
atsargūs, vakarai yra čekams 
jaučiama parama. Kaip tvirti
na “US News and World Re- 
port” savo rugpiūčio 26 d. 
numery, čekų diplomatai jau
čia, kad NATO ir amerikiečių 
dalinių buvimas Europoje bu
vo veiksmingas atbaidvmas 
Sovietų nuo karinės Interven
cijos praėjusios krizės didžio
joje įtampoje. Tr dėl to čekai 
bevelija, kad JAV karinės pa
jėgos Europoje būtų dar stip
resnės. Vakariečių pajėgos Eu 
ropoję čekams dar labiau su
stiprina viltis tvirčiau siekti 
laisvės, stiprinant ryšius su 
kaimynais, viena ar kita forma 
atgaivinant Mažąją santarvę, 
bendromis jėgomis spiriantis 
prieš imperialistinius Maskvos 
kėslus, kliudančiu tautai lais
vai savo vidaus reikalus tvar
kyti. J. Pr.

dami religijos laisvę, o praktikoje 
persekiodami tikinčiuosius. Išryš
kinama, kaip dabar Lietuva, Lat
vija ir Estija yra paverstos Sovietų 
kolonijomis, Gen. konsulas primena 
tą paradoksą, kad Jungt. Tautose 
daug kalbama apie kolonialinių 
kraštų išlaisvinimą, tačiau tylima 
apie grąžinimą laisvės kolonijomis 
paverstiems Baltijos kraštams.

Biuletenio paskutiniame lape įdė
ta JAV rezoliucija pavergtų tautų 
reikalu, protestuojant prieš Sovietų 
okupaciją ir reikalaujant paverg
tiems kraštams laisvės.

J. Žvilh.

— Jei žmogus nesupranta 
juoko — sakyk, jis žuvęs. Ir ži
note — tokiam tikrai trūksta 
šproto, netgi jei jis šiaip yra h 
didelis išminčius.

A. Čechovas

Vakarų Vokietija ir Raudonoji Kinija
Maskva baiminasi jų sąjungos prieš Sovietų Rusiją

Stalino apsųįrrumo, JAV veiks 
mingos pagalbos ir laimingų ap
linkybių dėka, Sov. Rusija II-jo 
Pas. karo metu ne tik nesuklu
po, bet iš jo išėjo laimėtoja ir 
patapo antrąja pasaulio didga- 
lybe. Tačiau vokiečių tautos su
gebėjimais ir darbštumu pasiek
tas Vokietijos atstatymo ste
buklas, o vėliau Kinijos pasišiau 
Šimas prieš rusus, šiems nelei
džia ramiai virškinti pasiglemž
to grobio ir džiaugtis tos per
galės vaisiais.

Vakarų Vokietija, nusivylusi 
Atlanto sąjungos pažadais su
vienyti atskirtas tautos dalis, 
pradeda dairytis galimų sąjun
gininkų Tolimuose Rytuose. Tai 
numanydami, rusai ima nervuo
tis. Neseniai Maskvos “Litera- 
turnaja Gazeta” žurnale Semion 
Rostovsky, vienas žymiausių 
Sovietijos politinių komentato
rių, prisidengęs Ernest Henri 
slapyvarde, ta tema parašė la
bai įdomų straipsnį, kurį čia 
sutrumpintai atpasakojame.

zijos pavyzdžiu. Kitos gi Vaka- 
Maskva ima baimintis rų Europos valstybės abejingai 

Nūdien, rašo S. Rostovsky, ! besilaikančios NATO “agresy- 
mes pradedame priprasti prie • v‘os pompos atžvilgiu a , 
netikėtumų. Kapitalistų pašau-! aiAku’ nenoria! sekančios Bou- 
ly visa yra nuolatiniam ir karšt rnos vadovy ■
ligiškam judėjime. Todėl rusai! Vokiečių revanšininkai, rašo 
turį jį stebėti, analizuoti ir da- [ s. R., vis dar tebepasitiki drau- 
ryti išvadas. Mat, pasaulio že- gyste su JAV. be kurios, Bon- 
mėlapyje atsirado taškų, netoli- na, esą, būtų niekis. Jie tikisi 
moję ateityje gresiančių štai- sudaryti naują sąjungą, pasi-
giais pakitimais. Vienas tokių 
keistenybių esąs Pekinas. Ir čia 
ne vienas būsiąs nustebintas. 
O kitas taškas, 5,600 mylių at
stu nuo pirmojo, esąs politiškai ptįkri galį taip pasitikėti JAV, 
pati agresyviausioji Europos
sostinė — Bonna.

Ką jie turi bendra?, klausia
S. R., ir atsako, kad nieko. Po
litiškai ir geografiškai Kinija 
su Vokietija yra priešingi že
mės galai. Tačiau paradoksiš
ka esą tai, kad kaip tik taria
moji antipatija tam tikrose są
lygose galinti jas suvesti į drau 
gę. Ir turima duomenų, kad 
Bonna su Pekinu dabartiniu 
metu artėja vienas prie kito.

Apie tariamus slaptus 
vokiečių planus

S. R. dėsto Vakarų Vokieti
jos rūpesčius. Esą, svarbiausias 
dalykas, nūdien neduodąs ra
mybės Bonnai, yra galimas 
NATO sugriuvimas. Ką tada ji 
turės daryti? Pradinėmis Vo
kietijos federalinės respublikos 
dienomis ji teturėjusi tą vieną 
tikslą: paskatinti visokias są
jungas, kurios nutrintų II-jo 
Pas. karo pasėkas ir jai pagel
bėtų atsikeršyti. Besiremdami 
tiesioginiu susitarimu su JAV, 
Vakarų Vokietijos revanšinin
kai greitai atstatė savo vals
tybę ir patapo Europoje NATO

KAUNIEČIO CHORISTO 

ATSIMINIMAI
PR. NENORTA

Artinosi 1917 m. Velykų Didžioji savaitė, kada cho 
ras turėjo atlikti ilgų ir nelengvų tam laikui pritaikytų 
kūrinių. Iš jų ilgiausias ir sudėtingiausias — Mitterrio 
‘Miserere mei Deus”. Repetuodavome du kartu savai
tėje po 2-3 vai. kas vakarą. Vieną vakarą per savaitę 
kiekvienas balsas turėjo atskirą, o savaitės pabaigoje 
įvykdavo visų balsų bendroji repeticija. Norą choras 
sudarytas iš dar nepribrendusių tokiems giedojimams 
giesmininkų, vis dėlto per gana trumpą laiką suspėjo 
viską išmokti.

Pirmas bandymas įvyko Vernų sekmadienį iškil
mingos procesijos metu, kada sugiedojome dvi įspūdin
gas responsorijas: “Ante sex dies solemnis Paschae”, 
einant nuo didžiojo altoriaus iki didžiųjų durų ir “In- 
grediente Domino in sanetam civitatem”, grįžtant at
gal prie didžiojo altoriaus. Po procesijos užlipome į vir
šų prie vargonų giedoti mišių. Čia mus sutiko linksmai 
šypsodamas ir galvą su žvilgančia juoda barzda linguo 
damas J. Naujalis. Iš to supratome, jog jis mūsų pir
muoju pasirodymu gana patenkintas. Po Velykų kiek at
sikvėpėme ir džiaugėmės, kad mūsų visi giedojimai ge
rai pavyko.

Jeigu neklysiu, tai, mano manymu, Verbų sekma
dienio, Didžiosios savaitės ir Velykų bažnytinės ceremo
nijos kartu su giedojimais būtų lyg tai savotiška reli

POVILAS LAUČYS

vadovais. Prisidengdami NATO 
vėliava, jie sukūrė savo kariuo
menę ir ją apginklavo spraus- 
miniais ir atominiais ginklais. 
Antras, grynai politinis, vokie
čių tikslas buvo išprovokuoti 
atominį karą tarp JAV ir So
vietijos, kad abi mirtinai nusi
baigtų. Tada V. Vokietijos wehr 
machto vadai pataptų diktato
riais, lemiančiais pasaulio liki
mą.

Braškanti NATO sąjunga
Tačiau NATO sąjungai pra

dėjus braškėti, rašo S. R., vo
kiečiai, norom ar nenorom, tu
ri peflgalvoti savo laikyseną.
Prancūzija jau pasitraukė iš 'politikai nebesą tikri, kad A- 
NATO. Anglija vis dar pasilie
ka sąjungoje, tačiau ji tebe
santi tikra savimi. Jeigu ji būtų
priimta į Bendrąją Europos Rin J ję pradedančia reikštis Roose- 
ką, ji galėtų pasekti Prancū- I velto stiliaus JAV užsienio po-

remdami ta ašim. Tačiau kyląs 
klausimas, ar ir toji ašis esanti 
visiškai patikima. Reino pakran 
tėse vyrai dabar nebėra 100%

kaip kad jomis pasitikėjo A-, .denauerta prieS 20 meta,. Tai i s; R-: vokle&<u ™,
klausimas, neleidžiąs Bonnos po 1 įsitikina esą palaipsniui izoliuo- 
litikams ramiai miegoti. ' jami

Rytų Vokietijos komunistinės trupės stiprina Berlyno sieną, kad iš kruvinojo kalėjimo negalėtų išbėgti 
žmonės į laisvę.

ginė opera, pavaizduojanti Kristaus kančią, mirtį ant 
kryžiaus ir garbingą jo iš numirusių prisikėlimą. Su 
choru ir Vargonais šiose iškilmėse dalyvauja ir paskiri 
asmenys — kunigai, kaip solistai, ir tai ypač ryškiai 
pasirodo giedant tą ilgąją pasiją, primenančią mūsų 
Viešpaties Jėzaus Kristaus kančią pagal šv. Mato 
26-27 sk. Čia paskiri ir gerai balsingi kunigai, giedoda
mi solo, pavaizduoja Kristų, Pilotą, Petrą ir kt. Džiau
giuosi, jog ir man, nors kaip paprastam choristui, šito
se giliai įspūdingose ceremonijose teko iš eilės dalyvau
ti net septynioliką kartų.

Metai po metų mūsų choro repertuaras vis didėjo 
ir šakojosi, ypač išmoktųjų giedoti mišių skaičiumi. 
Mes jau buvome išmiklinti tinkamai pagiedoti vyrų 
chorui skirtas dvejas mišias, o mišriajam — penkerias.
Iš jų visų labiausiai man prisimintinos paties J. Nau
jalio parašytos, šv. Leonardo garbei skirtos mišios. Jos 
nesunkios išmokti, lengvos giedoti ir jų melodijos mie
los lietuviškai širdžiai, nes sukurtos didelio bažnytinės 
muzikos žinovo lietuvio J. Naujalio. Giedant Sanctus 
čia ypatingos progos turi pasireikšti tenorai, jeigu kaip 
reikiant atlieka sau skirtąją žavingą solo partiją. Siūly
čiau čia lietuviškųjų parapijų vargonininkams pabandy 
ti šias mišias įtraukti i savo giedojimų repertuarą. Tuo 
būdu dažniau būtų prisimenamas ir pagerbiamas mū
sų tėvynainis, didysis muzikas, kompozitorius, profeso- 
RIUS J. Naujalis. O gal atsirastų mėgėjas, kuris šias mi
šias išverstų į lietuvių kalbą.

Didžiųjų švenčių arba šiaip kokių ypatingų minė
jimų proga chorui mišias tekdavo giedoti valstybės ope
ros orkestrui pritariant. Prisimenu ir stebiuosi, kaip pir
mą kartą, su orkestru atlikę vos tik vieną repeticiją, sa

vo uždavinį pasigėrėtinai atlikome. Mūsų daugumas

Taip esą ne vien todėl, kad 
Bonnai nepavyko pasiekti ga
lutinio tikslo — atominės bom
bos. Re'kalas esąs daug piktes
nis. Karui pasibaigus, vokiečių 
generolai, susidėję su JAV. srn 
kiausią karinę naštą užkrovė 
ant JAV pečių taip, kad ligi 
paskutinei minutei jie galėtų 
išlaikyti pasirinkimą lošti dvi
gubą žaidimą. Jie, aišku, neno
rėjo sunaikinti savo krašto, 
nors ir labai paslaugiai būtų 
sutikę dalyvauti atominiam ka
re. Tačiau jie esą įsitikinę, kad 
to meto Pentagono strategija 
pramatė jų teritoriją ir Kariuo
menę laikyti Europos prietilčiu. 

Vokiečių baimė likti izoliuotieni

Bet dabar, rašo S. R., Bonnos

merikos sąjunga galima pasiti
kėti netgi taikos metu. Vokie
čių vadai, anot jo, esą pasibaisė-

litika. Jie mato, kad JAV sten
giasi greičiau baigti savo nelem 
tą Vietnamo avantiūrą ir, kad 
tada tarptautinės nuotaikos 
visiškai pasikeisiančios, ir tai 
ne Bonnos naudai. JAV vana
gai praranda pagrindą po ko
jom, atsidaro naujos perspek
tyvos ir problemos Pietryč’ų A- 
zijoie bei Europoje. Viso to a- 
kivaizdoje, kas gali nutikti su 
JAV - Vakarų Vokietijos sąjun
ga? Kaip gali V. Vokietija su
glaudinti savo santykius su JA 
Valstybėmis, išvengti NATO su 
griuvimo ir kartu su tuo sustip
rinti savo karinę jėgą? Anot

Izoliuota Kinija Ieško 
sujungiu Inkų

Kaip tik tą patį vienišumą, 
tvirtina S. R., išgyvenanti ir Ki
nija. Po 1960 m. Mao Tse-tungo 
užsienio politika pasirodė esan
ti bevaisė. Jis nesugebėjo įvyk

dyti savo svarbiausių tikslų. 
Jis pamėgino “sukininti” Indo
neziją ir vienu smūgiu pagrob
ti keletą Indijos vandenyno ša
lių, tačiau ne tik pralaimėjo, 
bet ir sustiprino Indonezijos 
priešiškumą. Pradėtas karas su 
Indija nedavė norimų vaisių. 
Mėginimas sudaryti tokias a- 
šis. kaip Pekinas - Karachi ir 
Pekinas - Tokijo irgi nepavyko. 
Tuo būdu pastangos apsijuosti 
Azijos palankių tautų juosta 
irgi nepasisekė. Sugadinęs sa
vo santykius su Sovietų Rusi
ja atsisakymu bendrom jėgom 
pagelbėti Vietnamui, Pekinas 
negavo jokio atlyginimo už so
cialistines stovyklos sugriovi
mą. Dabar Pekinas neturi arti
mų sąjungininkų. Jeigu Mao 
Tse-tungas greit nesuras kokio 
sąjungininko Azijoje ar kitam 
Žemyne, jo dainos, rašo S. R., 
tuoj bus išdainuotos. Izoliuota, 
tolydžio draskoma vidaus sąmy
šių Kinija negali vaidinti le
miančio vaidmens pasaulio po
litikoje.

Pirmieji ženklai
Tuo įjudu, tvirtina S. R., ga

lai sueina. NATO sugriuvimas 
gali pastūmėti Bonną Kinijos 
link. Taip pat ir Pekine galvo
jama, kad Mao nesėkmės ga
linčios privesti prie sąjungos su 
Bonna. Anot S. R., paprastam 
piliečiui tai atrodo nenatūralu, . , stovįs nuo vidutinio žmogausir nepaprasta. Nes, girdi, nesą i uprat5mo» tariant tai esan. 
Europoje reakcingesnės valsty- | tj problen
bės už V. Vokietiją ir Azijoje 
kairesnės santvarkos už Mao 
Kiniją.

1964 m. Kinijos atstovas Pa
ryžiuje tarp kitko pažymėjo, r jaba; reikalingų prekių, yra pa-
Izoyl TazazT i/IAtci iao vaY’ntrxrria i au _ *__ .kad bedidėjant jos prekybai su 
V. Vokietija, Pekinas galįs nu-

spėliojo, jog iš J. Naujalio, užuot šypsnio ir pasitenkini
mą rodančio galvos linkčiojimo, susilauksime aliarmuo
jančio žodžio:

— Karaull
Šitą žodį vartodavo ir tebevartoja rusai įvykyje, ka

da jau reikalinga šauktis pagalbos. Ir J. Naujalis jo 
retkarčiais griebdavosi, chorui nepasisekus gerai sugie
doti.

1920 m. apie sausio mėnesio pabaigą, grįždamas iš 
Rygos į Romą, stabtelėjo Kauno tuometinis apaštališ
kasis vizitatorius Lietuvai ir kitiems Pabaltijo kraštams 
arkivysk. Aehille Ratti. Choristus greitosiomis iškvie
tė repeticijai, o po jos — tiesiai į katedrą, sutinkant šį 
garbingą svečią užtraukti “Ecce Sacerdos Magnus”. Tas 
svečias kiek vėliau paaukštintas į kardinolus ir paskui 
po kelių mėnesių išrinktas popiežiumi Pijum XI. Di- 
džiavomės, kad mūsų choras turėjo progos dalyvauti su
tiktuvėse asmens, kuris išrinktas katalikų Bažnyčios gal
va.

Už tą skubų giedojimą katedros vadovybė apdo
vanojo kiekvieną choristą pinigais po 20 markių. Ke
liese susitarę, sudarėme sudėtinę ir užsukome į restoraną 
pavakarieniauti. Neapsieita, kas be ko, ir be šiltesnių 
gėrimų. Linksmi ir patenkinti grįžome į Aleksotą. Pa
siekę vieno iš mūsų gyvenamąjį namą, visi nutarėme 
čia užeiti. įžengus į prieangį, didelis juokdarys J. Sod- 
naitis pabeldė į duris ir staiga sušuko:

-— Atidarykit duris, bazilika parvažiavo!
Mat, J. Naujalis, įteikdamas mums piniginę dova

ną, kartu priminė, jog nuncijaus apsilankymo proga 
Kauno katedra pavadinta bazilika.

(Bus daugiau)

Valstybės gynybos sekret. Clark 
Clifford kalba spaudos atstovams, 
kad JAV nesuktos bombarduoti 
Siaurės Vietnamo tol,? kol komu
nistai nepasižadės nebevykdytl 
PHpliųių.

traukti santykius su Rytų Vo
kietija ir pripažinti Vakarų Vo
kietiją kaip vienintelę teisėtą 
Vokietijos valstybę. Netrukus 
po to, Straussas, pripažintas de
šiniųjų vadas ir finansų minis- 
teris, išvyko į Tolimuosius Ry
tus. Grįžęs iš savo kelionės, 
Muenchene padarė sensacinį pra 
nešimą: “ Pekinas gali mums 
pagelbėti sujungti abi Vokieti
jas”.

Nors tas, anot S. R., revanši- 
ninkų lyderis pasisakė nenorįs 
gadinti santykių su JAV oficia
liu Kinijos pripažinimu, tačiau 
jis pritarė aktyviai V. Vokieti
jos politikai Kinijos atžvilgiu. 
Vėliau, kita proga, Straussas pa 
reiškė, kad šis reikalas esąs 
“daugiau ar mažiau nuošaliai

problema tik pašvęstiesiems 
spręsti.
Mao Tse-tungas tam palankus

Kinija, gaudama iš V. V. jai

siryžusi Berlyną laikyti V. Vo
kietijos dalimi. Anot S. R., dip
lomatiniai kontaktai esą tiek to
li pažengę, kad Pekinas esąs pa
reiškęs vokiečių Tolimųjų Rytų 

'ekspertams, jog “ideologiniai 
lyšiai tarp Kinijos ir Rytų Vo
kietijos yra patapę mažareikš- 

I roiais”. Vokiečiai esą neturį bi- 
' joti Mao pastangų “įkalti į mū
sų galvas” neapykantos Mask
vai. Mao netgi laikąs Oderio- 
Neissės Lenkijos sieną nelega
lia siena.

1967 m. rugpiūčio m. Euro
poje paplito labai slaptas Peki
no aplinkraštis prokiniškom ko
munistų organizacijom Euro
poje, kuriame esą rašoma, kad 
komunistai turį laikyti V. Vo
kietiją reikšmingu sąjungininku 
jų bendroje kovoje sukliudant 
atominių ginklų plėtimo sulaiky 
mo sutarties pasirašymą. “Ko 
kito, klausia R. S., mes galime 
laukti iš žmogaus, kurio tikslas 
yra ne komunizmas, o Kinijos 
imperija?”

(Nukelta į 5 psl.)



* DRAUGAS, antradienis, 1968 m. rugpiūčio 20 d.

50 METŲ LIAUDIES MENO 

KŪRYBOJE

Iš U. Astrienės gyvenimo ir darbų

K. BAJORAS

1949 m. Grand Rapids’e, Mi- Mes ją vėl matėme su tais pa- 
chigan apsigyveno Astrų šeima, čiais puošmenimis Jaunimo Cen- 
auginusi du sūnus ir dvi duktė- tre. Mūsų gen. konsulas persiun- 
ris. Iš šeimos narių ryškiau išsis-' čia jos didelį šiaudinukų rinkinį 
kyrė motina — Uršulė Astrienė.' į Battle Creek, Mich. 1963-4-5m 
Kada tik turėdavo truputį atlie- kur Mrs. Bernice Joy juos panau- 
kamo laiko, pasirodydavo bend- ’ doja mūsų liaudies meno propa
ruomenėj ir už jos ribų su savo 
lietuviško liaudies meno darbais 
ir kūryba

Dar tik šešių metukų amžiaus 
pradėjo su savo mamyte dažyti 
ir skutinėti velykinius margu
čius ir su tuo menu bei artimo
mis jo šakomis nepersiskyrė per 
visą 50 metų.

U. Astrienė gimusi 1912 m. 
Sausininkų km., Bartininkų vai
sė., yra baigusi Valakų Ž. Že
mės Ūkio Mokyklą, mezgimo 
kursus ir trejetą metų buvo Pa
ežerių Ž. Ūkio mokyklos šeimi
ninkė. Jos liaudies meno kūryba 
pasireiškė beveik 4 srityse.

Velykiniai margučiai
Šioj srity U. Astrienė yra “se

nas vilkas”. Jos margučių rinki
niuose galima rasti įvairiausių 
marginimo pavydžių: paprasčiau 
šių lazdelių, kabliukų, taškų sti
lizuotų ornamentų ir smulkiau
sių bei detaliausiai išskutinėtų 
kryžių, bažnyčių, paminklų, em
blemų, monogramų ir kitokių 
vaizdų.

Dažymo pagrindu naudoja dar 
mamytės vartotus svogūnų lukš
tus, rūtų ir kitokių žolių lapus 
nuo kurių kiekio ir virimo lai
ko gauna įvairaus tamsumo at
spalvius. Be to, naudoja čia gau
namus maisto dažymo skysčius 
bei lakus. Oranamentų ir vaiz
dų kūrime panaudoja adatas bei 
specialius peiliukus.

Šiais metais čia Chicagoje bu
vo suruošti Velykinių margučių 
skutinėjimo kursai S. Balzeko 
Lietuvių Kultūros Muziejuje, ku
riems ji vadovavo, Mrs. Jelen 
Pius padedama. Dalyvavo dide
lis skaičius norinčių išmokti. Kur 
sams panaudojo savo lengves
nius ornamentų pavyzdžius, ku
rių atspausdino per 150 lapų ir 
išdalino kursantėms. Apie, kursus 
Chicago Tribūne, IV. 1., Chica
go Daily News (IV. 10) paskyrė 
visą puslapį. Įdėjo net dvi spal
vuotas nuotraukas su jos fotogra
fija ir labai smulkų aprašymą, 
kaip Lietuvoj senovėje ir dabar 
yra marginami Velykų kiauši
niai. Bent keli mūsų laikraščiai 
irgi įdėjo aprašymus apie sureng
tus kursus.

Šie spaudos aprašymai didžių
jų amerikiečių laikraščių pusla
piuose daug pasitarnavo Lietu
vos vardo pagarsinimui. Pana
šius kursus ji turėjo S. Balzeko 
muziejuje ir praėjusiais metais 
nuveždama savo margučių rin
kinius. Ji turi bent keletą pažy
mėjimų už pavyzdingą kursų pra 
vedimą. Gen. konsulas Dr. P. 
Daužvardis su ponia pernai ir 
šiais metais atsiuntė padėkos 
laiškus su sveikinimais.

Kalėdų eglutės
U. Astrienė ir šioj srity turi 

gilų patyrimą. Iš įvairaus dydžio 
ir natūralių spalvų kvietinių šiau 
dų ji sudaro įvairių geometrinių 
plokštumų ir kūnų nėrinius, py
nes, retežėlius, “gurbučius”, lik
torėlius, varpelius, kankorėžius, 
obuoliukus ir baigia labai sudė
tingomis paukščių figūromis, ku
rių išpynimas iš šiaudų reikalau
ja ne tik lakios vaizduotės, bet ir 
gero amatininko įgudimo. Ji ir
gi kartais naudoja dažytų šiaudų 
ir medžio drožlių medžiagą, bet 
šiaip ji duoda pirmenybę natūra 
lioms spalvoms. Visur Astrienė 
parodo gilu liaudies skonį, nuo 
širdų lietuviškų raštų stilių ir 
kruopštų šiaudinukų darbo išbai
girną. ... , .S Balzeko muziejus ją pakvie
tė dalyvauti liet. eglučių puoši
me jau 1964 m. 1967 ir 1968 m.

gavimui. Grand Rapids lietuviai 
studentai nusiveža 1964 m. dau
gelį jos dirbinių į Lansing’ą, ku
rie buvo išstatyti Michigano vai
styk universitete. Kitomis progo
mis ji dalyvavo eilėje parodų. U. 
Astrienė turėjo ir daugybę šios 
srities mokinių; ypač domėjosi ir 
iš jos mokėsi skautai bei kitos or- 
jos. Jos darbus aprašinėjo daugy
bė mūsų laikraščių.

Liaudies meno paveikslai

Jau prieš kelioliką metų ban
dė iš šiaudų padaryti mažus kry
žių pavyzdžius, bet priėjo išva
dos, jog trijų matavimų figūras 
galima visai gerai išreikšti ir ant 
plokštumos, panaudojant skirtin

Uršulė Astrienė
Nuotr. J. Kasakaičio

EFFECTIVE JUNE I. 1968

U.S. Savings Bonds/
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New higher 
interest raitės on 
Savings Bonds 

and Freedom Shares
Now U.S. Savings Bonds pay 4,/4%I 
new Freedom Shares pay 5%.

, Today, Savings Bonds aro a beffer investment than 
! ©ver. Now they pay 4’/} % when held to maturity. And 

new Freedom Shares pay a fuli 5% when held to
maturity. j
Freedom Shares are štili sold on a orie-for-one basTs 
with Series E Bonds, būt now you can buy the com- 
bination any iime at your bank—and not just on a reg- 
ular monthly plan as before.
The higher interest rate on Savings Bonds applies not 
only to the new ones you buy, būt to your older ones 
foo for their remaining period to maturity—generally ! 
effective with the first tūli six-months interest period ,

i beginning on or after June I. (Outstanding Freedom 
j Shares are not affected). J
Į Buy Bonds and new Freedom Shares—heTp yourself

even more as you’re helping your country.

gų antspalvių šiaudus. Ji kvieti
nius ar ruginius šiaudus karpo, 
skaldo, mirko, prosina ir klijuo
ja ant žalios, juodos, rudos fla
nelės ar aksomo gaudama gra
žiausiai atrodančius lietuviškus 
kryžius, smūtkelius, tvoras, gėles 
žvaigždes ir kit. Taip jai atsidarė 
lyg naujas laukas, naujas būdas 
savo liaudies menui išreikšti. Ši
tos rūšies paveikslai pasirodė žy
miai praktiškesni esą liaudies me 
no propagavimui, nes jie nuo sie
nų gali kalbėti į žiūrovą ištisus 
metus, o ne vien tik per Velykas 
ir Kalėdas.

Dainavos mergaičių stovykloj 
1966 ir : 1967 m. ji mokė šios 
rūšies meno. Tokie jos paveiks
lai bent keliom progom buvo iš
statyti Grand Rapids, Mich., Me 
no Galerijoj. Annhurst Kolegija 
įsigijo jos paveikslą ir laiko bib
liotekoj. The Grand Rapids He- 
rald jau 1957 m. rašė apie As- 
trienės atstovaujamą lietuvių me, net kitoms tautoms rodome 
liaudies meną. Bent keliom pro- į kaip lietuvių liaudies meną U.

Astrienę reiktų įrikiuoti į jų ei-gom rašė The Grand Rapids 
Press. Tokių jos paveikslų yra į- 
sigiję kai kurie mūsų kunigai, 
profesoriai, amerikiečiai pramo
ninkai ir kiti. Ne maža paveiks
lų ji yra paaukojusi ateitininkam 
Lietuvių Fondo vietiniams komi 
tetams ir kitiems beruošiant lo
terijas.

Nauji bandymai
U. Astrienė dabar mėgina su

daryti vaizdą ant kieto popierio 
ar medžio priklijuojant gabaliu
kus liet. riešutų lukštų, kurių skir 
tingos spalvos ir dydžiai bei jų 
grupės padeda išreikšti Lietuvos 
ir lietuvių gyvenimo vaizdus. Vie 
nas iš jos tokių bandymų, būtų 
galima pavadinti “Sibiro trėmi
mai”, yra gana efektingas. Gal 
ir čia ji bus sėkminga. Šie jos 
darbai primena dabar Lietuvoj 
vartojamą gintaro dirbtuvių pri
taikomojo meno būdą.

Savo keliu
Per visus U. Astrienės darbus 

aiškiai matyti tik mūsų kaimo gy 
venimo, sodybų ir jų aplinkos 
vaizdai. Ji nėra lankiusi meno 
mokyklų, tai iš jos negalima rei
kalauti labai sudėtingos kompo
zicijos vaizdavime. Kai kas gal

Keletas dalyvių iš 1968 m. suruoštų kiaušinių marginimo kursų, 
k.: M. Miknaitienė, U. Astrienė, Norvilienė ir Žumbakienė.

norėtų ginčyti meno pasireiški
mą jos darbuose. Bet tuomet mes 
neturėtume vadinti liaudies me
nininkais ir visų tų dievdirbių, 
kurie drožinėjo medžio gabalė
lius ir nevadinti menu jų kai
miškų dirbinių. Bet nors nagri
nėjame jų drožinius, ir vertina

les.
Neginčytina, kad U. Astrienė 

atliko milžinišką darbą, platinda 
ma ir atstovaudama mūsų liau
dies meną šiame krašte. Smith- 
sonian Instituto, JAV Federali
nės valdžios įstaigos, vienam sky
riui yra pavesta surinkti medžia
gą ir išleisti knygą antrašte “A- 
merica’s Christmas Heritage”. 
Redaktoriai tuo reikalu jau krei
pėsi į daugelio kraštų atstovybes. 
Mačiau bent kelis laiškus susira
šinėjimo su mūsų konsulatais, 
kur esanti šios srities žinovė ir 
galinti duoti pavyzdžius bei ap
rašymus kaip Kalėdų eglutes

PAIEŠKOJIMAS
ALINOS IR VYTAUTO STADAL- 
NINKŲ ieško Viktoras Macaitis, 
1341 So. 48th Ct, Cicero, III. 60650

10% — 20% — 80% pigiau mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies Ir automo
bilio pas
FRANK Z A P O L I S

8208 H West Oftth Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8654 Ir GR 6-4839

Iš

puošia
jai.

lietuvių kilmės gyvento-

Sukaktuvininkė yra ir poetė 
Nuo darbo atliekamomis pro

gomis ji rašydavo eilėraščius; vie 
ni yra stipresni, kiti — silpnes
ni. Per kelioliką metų prisirin
ko geroką pluoštą. Juose randa
me tuos pačius motyvus: Lietu
vą, jos gamtą, tėvynės meilę, kai 
pro sodybas, Dievą ir t.t. Vie
name iš tų posmų ji taip rašo:

Ramunėlės puikus žiedas su 
daugel lapelių,
Eisiu pievon jų paskinti — 
klosiu Kristui kelią.
Jų lapeliais išbarstysiu aš 
kertes seklyčios.
Prie jo kojų aš sudėsiu 
žiedelius mažyčius.
Melsiu aš karštai Dievulį, kad 
Jis mus globotų,
Mūsų brangiai tėviškėlei 
laisvę atiduotų.

ir t.t.

TURTAS 90 MILIJONŲ

/SAF£TV\ 
OF YOUR 

INVESTMENT

and Loan Association
John Pakel, Rr., President and 

Chalrman of the Board

LAKŠTŲ TAUPYMO 
SĄSKAITOS

Chicago Savings Jums siūlo šešių mėne
sių taupymo lakštus, už kuriuos pelny
site S'AVo. Lakštai išduodami tūkstan
tinėmis minimumas yra $8,000.00. Nuo
šimčiai mokami kas šeši mėnesiai nuo 
išdavimo datos. Lakštų sąskaitos yra 
apdraustos F.S.LI.C.

TAUPYMO KNYGUČIŲ 
SĄSKAITOS

Chicago Savings tebemoka už knygutėse 
žymimas santaupas aukščiausius nuo
šimčius, kokie kad yra leidžiami pagal 
Federalinės valdžios taisykles. Sudėti
niai nuošimčiai apskaičiuojami kiekvie
nų pusmetį.

DAUGIAU TAUPYSITE. 

DAUGIAU PELNYSITE

Chicago Savings and Loan Assn

6245 SO. WESTE RN AVĖ. 

TEL. GRovehili 6-7575

mūsų kolonijose

Hartford, Conn.
BUS LIETUVIŲ DIENA— 

GEGUŽINĖ

Rugpiūčio 25 d., sekmadienį, 
Lietuvių Darže (Lighthouse 
Grove Park) East Hartforde 
“Tėvynės Garsų” radijo valan
da, veteranų “Sabonio Postas” 
ir “Aido’ choras rengia įdomią 
Lietuvių Dieną — gegužinę 
(pikniką). Prasidės 12 vai. pie
tų metu ir tęsis iki 9 vai. vak. 
2:30—3:30 vai. bus aukštųjų 
svečių pristatymas ir meninė 
programa. Dalyvaus resp. kan
didatas į senatą Ed. May, mies
to meras ir kiti.

Motiną seka dukterys
Sveikintina, kad ji savo meno 

polinkį perdavė savo dukterims: 
Seseriai Monikai (Putnam vie
nuolyne) ir gimnazistei Albertai, 
kuri visur jai padeda ruošiant 
kursus ar parodas. Alberta pati 
1967 m. laimėjo.pirmąją premi
ją iš Grand Rapids Radijo ir TV 
WOOD stoties, gaudama brangų 
laikrodį už savo liaudies kūrinė
li-

Tenka sukaktuvininkei tik pa
linkėti ir toliau nenuleisti ran
kų, rasti progų daugiau jaunimo 
išmokyti lietuvių liaudies meno. 
Taip pat linkėtina pačiai rasti 
laiko išsakyti Lietuvos džiaugs
mą ar liūdesį naujais vaizdais.

4 vai. bus šokiai, grojant eu
ropinio tipo orkestrui. Pertrau
kų metu Hartfordo ir Worces 
terio skautės žais rungtyninį 
tinklinį. Bus ir daugiau pramo
gų.

Šeimininkės svečius pavaišins 
lietuviškais valgiais, o šeiminin
kai _ skaniais gėrimais. Visi 
lietuviai kviečiami dalyvauti.

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto Šešta
dieniais tr sekmadieniais nuo 8:80 iki 
9*30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vakaro.

7159 South Maplewood Avenue 
Chicago. Illinois 606299

VISOS PROGRAMOS IS W0PA
1490 kil. AM ir 1027 mg FM 

Telef. HEmlock 4-2413

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI
30% Iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
dalimis Ir lšmokėtlnal. 
SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. Western, Tel. GR 6-4421

M O V I N G
Apdraustas perkraustymaa 

Įvairių atstumų

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



Jesae Unruh Chicagoj vykstančio 
demokratų konvencijoj vadovaus 
Californijos delegatams. kurie 
yra 174. Jie savo balsus pasilaiko 
net pasisako už žuvusį šen Ken 
nedy.

V. VOKIETIJA...
(Atkelta iš 3 jai.)

Slapti kontaktai tarp Bonuos 
ir Pekino

Slapti kontaktai tarp Bonnos 
ir Pekino tebetęsiami. “New 
York Times” pranešimu, nese
niai Berne buvo susitikę abie
jų šalių diplomatai. Taip pat 
visiem žinoma, kad ūkiniai abie
jų šalių ryšiai vis plečiami. Da
bartiniu metu jie pralenkia 
Prancūzijos ir Anglijos, su ku
riom Kinija turi diplomatinius 
santykius. Anot R. S., būdinga, 
kad V. V. padeda Kinijai gink
luotis, teikia priemones jos ato
minių ginklų gamybai. Yra ži
nių, kad 1966 m. rudenį vokie
čių specialistų grupė buvo at
vykusi į Kiniją pagelbėti pa
statyti atomines raketas. Pa
čioje V. V. yra sudarytas Rytų 
komitetas, specialiai Kinijos rei 
kalams. Jis planuoja pastatyti 
3 mil. tonų pajėgumo plieno 
fabriką. Taip pat esą V. V. Ki
nijai pristačiusi sunkųjį vande
nį (svarbiausią atominių gink
lų gamybos elementą).

Baigdamas savo straipsnį, S. 
R. pastebi, esą, sunku pasakyti, 
kur Bonnos ar Pekino kontak
tai atvešią. Tačiau pasaulio po
litikai neturį išleisti iš akių visų 
šitų faktų. Šių dienų sąlygom 
nuotolis tarp Reino ir Yangt- 
zės nesąs didelis.

Iš savo pusės turime pažymė
ti, kad iš tikrųjų gyvenime į- 
vyksta neįtikėtinų dalykų. Juk 
ne veltui sakoma, kad mano 
priešo priešas yra mano drau
gas. Tą patvirtina ir neto
limos praeities faktai. Juk II-jo 
Pas. karo metu JAV didžiau
siais priešais buvo Vokietija ir 
Japonija, o didžiausiais drau
gais — Sov. Rusija ir Kinija. 
Tačiau karui pasibaigus, visa 
apvirto aukštyn kojom. Sovietų 
Rusija su Kinija patapo didžiau 
siais priešais, o Vokietija su Ja
ponija — didžiausiais draugais. 
Todėl nėra negalima, kad neto
limoje ateityje V. Vokietija su 
Kinija, norėdamos atgauti savo 
prarastas žemes, sudarys sąjun
gą, ir iš priešingų pusių spaus 
Sov. Rusiją. Savaime supran
tama, kad rusai to labai bijo, 
nors viską daro tokiai nenatū
raliai, anot jų, sąjungai paska
tinti susidaryti... __________

KANADOS ŽINIOS

PAVYKUSI ATEITININKŲ 
VASAROS STOVYKLA

Pasibaigus parapijos “Auš
ros” sportininkų dviejų savai
čių stovyklai, kurioje dalyvavo 
per 100 abiejų lyčių jaunimo, 
prasidėjo ateitininkų stovykla. 
Stovyklavimui įpusėjus ir ko
mendantui V. Kolyčiui pareigas 
perdavus J. Gustainiui, buvo su
ruoštas laužas. Mergaičių vado
vei stud. L. Gustainytei vado
vaujant, nuotaikingai atlikta 
meninė programa su deklamaci
jomis, dainomis, tautiniais šo
kiai ir kitais jumoristiniais, 
pačių stovyklos vadovų sukur
tais vaizdeliais iš stovyklos gy
venimo. Prie laužo buvo maty

stovyklau-
nemažai

lietuviškos

ti daug atsilankiusių 
jančių vaikų tėvų ir 
atostogaujančios

CFFICIAL FUBL1CATION

NOTICE OF PROPOSED 
NATURAL RESOURCES

DEVELOPMENT BOND ACT
Tha Seventy-fifth General Assem- 

bly of tha State of Illinois, by a 
vote of tha members of each House 
thereof and approved by the Gov- 
ernor, enacted the “Natūrai Re
sources Development Bond Act”, 
calllng for submission to tha elec- 
tors of the ąuestion of vvhether 
such Act shall become effective 
and tvhether the Stata of Illinois 
shall Issue bonds ln the amount of 
not more than $1,000,000,000 for the 
conservation and development of 
natūrai resources ln Illinois.

By vlrtue of Sectlon 8 of such 
leglslatlon and ln accordance with 
Sectlon 18, Article IV, Illinois Cons- 
titution, the above-stated proposl- 
tion mušt be submitted to the eleo- 
tors of the State of Illinois at the 
general eleetion to be held on the 
first Tuesday after the first Mon- 
day of November, 1968.

The text of the Act is published 
belovv, as reąuired by the State 
Constltution. The following State- 
ment and Suggestlons has been 
prepared to afford a proper under- 
standing of the proposition.

STATEMENT AND 
SUGGESTIONS

Scope of the Program. Proceeds 
of the bond issue Avilį be used for 
the acąuisition and development 
of outdoor recreatlonal facilitles, 
for the control and prevention of 
vvater and air pollution, for conser
vation and management of vvater 
resources or for flood control or 
for any comblnation of such pur- 
posęs.

Term, Interest and Sale of Bonds.
The bonds are to be fully retlred 
within 25 years of the date of issue. 
They are to bear interest at a rate 
of not more than 5% per year. The 
issuance, sale and retirement of the 
bonds vvill be under the supervislon 
and control of a Bond Board con- 
sisting of the Governor, the State 
Treasurer, and the Attorney Gener
al. The bonds are to be sold, after 
newspaper publicatlon of notlce, to 
the “highest and best bidders, for 
not less than their par value, upon 
sealed bids”.

Payments to be Made. l’ayments 
on the principai and interest of the 
bonds are to be made from a 
Natūrai Rerources Development 
Bond Retirement and Interest Fund 
in the State Treasury, as provided 
in the Act.

In order that this Bond Fund 
contains sultlcient moneys to meet 
the reąuired payments, the General 
Assembly is authorized to direct 
the transfer, from time to time, of 
State Funds from the General Reve- 
nue Fund to thls Bond Fund. The 
General Revenue Fund is supported 
by a major portion of the tax rev- 
enues of the State. If tbe General 
Assembly should fall to direct such 
transfers of funds, then Sectlon 7 
of the Act, vvhlch levies a property 
tax upon all real and personai prop
erty in this State subject to the 
taxation, vvill be ln full force and 
effect. The proceeds of this tax, 
if levied, shall be paid Into this 
Bond Fund for the purpose of mak- 
ing payment of the principai of and 
interest on the bonds. However, 
if sufflclent money to meet the re
ąuired payments has been trans- 
ferred from the General Revenue 
Fund to the Bond Fund or is avall- 
able from other sources of revenue, 
then no tax levy vvill be necessary 
and none vvill be made.

Referendum Reąuirement. The 
Act provlding for this bond issue 
vvill go Into full force and effect 
only Jf it receives a majority of the 
votes cast for members of the Gen
eral Assembly at the November, 
1968 eleetion. The form of ballot 
is speclfled belovv ln the text of the 
Act.

THE ACT OF THE 
GENERAL. ASSEMBLY

An Act to authorlze the issuance 
and sale of bonds of the State of 
Illinois for the purpose of obtaining 
funds to be used wlthin this State 
for the conservation and develop
ment of natūrai resoupces and to 
provide for the payment of the prin
cipai of and interest upon euch 
bonds, making an appropriation ln 
eonneetion therewith and repealing 
Acts thereln named.

publikos.
Ateitininkų globėjas bei veik

lus visuomenininkas V. Koly- 
čius, kuris su jaunimu ir atei
tininkais su pasišventimu dirba 
nuo pat Pranciškonų parapijos 
įsteigimo Toronte, maloniai su
tiko duoti paaiškinimų. Pasak 
at-kų globėją V. Kolyčių, šiais 
metais stovyklautojų kiek ma
žiau, bet visų kitų nemažai — 
85 mergaitės ir 57 berniukai. (9 
—18 m.). Stovykla padalyta į 
2 grupes: iki 12 metų jaunes-1 
nieji ir iki 18 metų vyresnieji. ! 
Atskiros grupės pagal amžių 
turi joms pritaikytas progra-. 
mas ir vadovybę. Šiais metais 
vadovaujamos vietos pavesta 
jaunimui.

Nebelaikomos paskaitos, o 
grupėse daromi dialogai — pa
siikalbėjimai, kurie esą daug nau

Be lt enaeted by th» People o f 
tha Stata of Illinois, represent.J 
in tha General Assembly.

Saetion 1*
This Act shall be knovvn and mav 

be cited as the “Natūrai Resources 
Development Bond Act".

8ection 2.
The State of Illinois Is authorized 

to issue and sėli and provide for 
the retirement of bonds of the State 
of Illinois to the amount of $1,000,- 
000,000 for the purpose of provlding 
funds for ūse in this State for the 
conservation and development of 
natūrai resources.

Saetion 3.
The issuance, sale and retiremen 

of bonds authorized by this Aci 
shall be under the general auper- 
vision and control of the Building 
Bond Board created by “An Act to 
authorlze the issuance and sale of 
bonds of the State of Illinois for the 
purpose of obtaining funds to be 
used for making permanent inv- 
provements at educational instltu- 
tions owned by this State and to 
provide for the payment of the 
principai of and interest upon such 
bonds”, approved Juiy 23, 1959, as 
amended, and the Building Bond 
Board created by "An Act toauthor- 
ize the issuance and sale of bonds 
of the State of Illinois for the pur
pose of obtaining funds to be used 
for makjng permanent Improve- 
ments at mental h'ealth and othe 
public vvelfare institutions ovvne 
by this State and to provide for th 
payment of the principai t 
and interest upon such bonds”, ap 
proved July 22, 1959, hereinaftei 
called the Board.

The bįonds shall bear intere 
payable annually or seml-annual 
from their date, at the rate of n 
more than 5% per annum. Tl 
bonds shall be šeriai bonds and I. 
dated, issued and sold from tln 
to time in such amounts as mi 
be necessary to provide funds f' 
the development of natūrai re 
sources vvithln this State as pn 
vided by Sectlon 4 of this Act. Eac 
bond shall be in the denominatb 
of $1,000 or some multiple there' 
and shall be made payable wlth 
25 years from its date. These bom 
shall be slgned by the Govern 
and attested by the Secretary < 
State under the seal of the Sta' 
and countersigned by the Sta'. 
Treasurer. The signatūros of tl’ 
Governor and the Secretary of Sta 
may be lithographed faesimile si 
natures. Interest coupons vvit 
lithographed faesimile slgnatures < 
the Governor, Secretary of State 
and State Treasurer may be at- 
tached to the bonds. The fact tha' 
an officer vvhose signature or fac- 
almile thereof appears on a bond or 
interest coupon no longer hold 
such Office at the time the bond e.' 
coupon is dellvered shall not in • 
validate such bond or interest cou
pon.

Pending the preparation and ex- 
eution of any such bonds, temporai 
bonds may be issued vvlth or vvlth - 
out interest • coupons. The bond 
shall be sold to the highest and bes- 
bidders, for not less than their pa 
value, upon sealed bids. The Boar 
shall, from time to time as bom 
are to be sold, advertise in at lea:
3 daily nevvspapers, one of vvhl<- . 
is published in the City of Spring- 
field and one In the City of Chi
cago, for proposals to purchase the 
bonds. Each of šuch advertise- 
ments for proposals shall be pub
lished at least 10 days prior to the 
date of the opening of the bids. 
Tha Board may reserve the rlght 
to reject any and all bids. The 
bonds may, at the reąuest of ovvn- 
ers, be registered as to principai 
vvlth the Secretary of State. The 
bonds shall be deposited vvlth the 
State Treasurer, and vvhen sold the 
proceeds of the bonds shall be paid 
Into the State treasury and kept 
in a separate fund vvhlch shall be 
knovvn as the Natūrai Resources 
Developme’nt Fund, vvhlch separ
ate fund is hereby created.

Seetion 4.
The proceeds from the sale of 

bonds Issued pursuant to this Act 
shall be approprlated by the Gener
al Assembly ln such amounts and 
at such times as lt deems neces
sary or deslrable for the acąuisi- 
tlon and development of outdoor 
recreatlonal facilitles, for the con
trol and prevention of vvater and 
air pollution, for conservation and 
management of vvater resources or 
for flood control or for any com- 
blnatlon or all of such purposes.

daigesni ir patrauklesni už pa-
skaitas. Vienas pašnekesys sa
vaitėje skiriamas religiniam at
sinaujinimui ir Lietuvai, supa
žindinant su praeitimi, tautos 
didvyriais, žymesniais asmeni
mis. Ekskursuota į netolimą 
Stradfordą, kur vyksta Šeks
pyro festivalis. Programoje yra 
dainavimas, tautiniai šokiai ir 
sportas bei maudymąsis; Jaunes 
iriesiems pravedamos rankų dar
belių pamokos. Skiriamos premi 
jos už rašinėlius. Apsileidėliams 
dedamos taškų baudos. Įvestas 
24 mylių žygis, kuriuo stovyk
lautojai yra labai suindominti. 
Žygiuotojai iš anksto iš tėvų ir 
kitų geradarių surenka po 10 
centų už mylią. (Vienas jaunuo
lis iš Hamiltono surinko arti 70 
dol.) Visi surinkti už žygį pini
gai, (arti 500 dol.) pasiųsti 
“Ateities” žurnalui paremti. 
Kiekvieną dieną stovyklos dva
sios vadas T. Ambrazijus lai
kė pamaldas su trumpu, pamoks

Seetion B.
Tha Stata Treasurer may, vvlth 

the approval of the Governor, tavest 
and relnvest, at tha exlstlng mar
kei price and ln *njr «vent not to 
exceed 102% «< P”“ »’«• accrued 
interest, any money ln tha Natūrai 
itesources Development Fund ln the 
State treasury vvhlch, In the oplnlon 
of tha Governor communlcated ln 
writlng to the Stata Treasurer, la 
not needed for eurrent expendltures 
due or about to become due from 
such fund, ln direct and general 
obllgations of the United States 
Government The cost price of all 
h och obllgations shall be consldered 
as cash in the custody of tha Stote 
Treasurer, and such obllgations 
shall be conveyed at cost price as 
cash by the State Treasurer to bis 
successor. The money in the Nat
ūrai Resources Development Fund 
n the form of such obllgations shall 

be sėt up by the State Treasurer 
as a separate account of such fund 
and shovvn distinetly in every re- 
port issued by him regardlng fund 
balances.

All eamings accruing upon any 
such investment shall be paid Into 
the Natūrai Resources Development 
Bond Retirement and Interest Fund. 
All of the moneys recelved from 
the sale or redemption of such ln- 
vestments shall be replaced in the 
Natūrai Resources Development 
Fund.

Sectlon 6.
To the extent that funds are 

available in the General Revenue 
Fund of the State, the General As
sembly is authorized to direct the 
transfer. from time to time from 
the General Revenue Fund to the 
Natūrai Resources Development 
Bond Retirement and Interest Fund 
vvhlch separate fund ln the Stote 
treasury is hereby created vvhlch 
vvhen added to money received by 
such fund from othfcr sources vvill 
be sufflclent to pay the principai 
of and interest on the bonds pro
vided for by this Act, as the šame 
become due, and to the extent such 
transfer of funds is authorized by 
the General Assembly for that 
purpose, the taxes levied for the 
payment of the principai of and 
interest on such bonds as provided 
by Section 7 o£ this Act shall be
ubated.

Section 7.
Each year, after this Act becomes 

fully operative, and until all of the 
bonds1 issued as lierein provided 
have been retlred, there is levied a 
direct annual tax upon all real and 
personai property ln this State sub
ject to ta.vation for such amount as 
shall be necessary and sufflclent to 
pay the interest, as It shall accrue, 
on all bonds issued under this Act 
and also to pay and discharge the 
principai of such bonds at par value, 
as such bonds fall due; and the 
amounts of such direct annual tax 
shall be approprlated for that spec- 
ific purpose.

The proceeds of this tax shall 
be paid Into the Natūrai Resources 
Development Bond Retirement and 
Interest Fund in tha State treasury.

The reąuired rate of such direct 
annual tax shall be fixed each year 
by the offlcers charged by lavv vvlth 
fixlng the rate for State taxes on 
the valuatlon of real and personai 
property in this State subject to 
taxation in accordance vvlth the pro- 
visions of the statutes in such 
cases. If, hovvever, money has been 
transferred from the General Rev
enue Fund to the Natūrai Resour
ces Development Bond Retirement 
and Interest Fund for the šame 
purpose for vvhlch this direct an
nual tax ls levied and imposed, such 
offlcers shall in fixing the rate of 
the direct annual tax make proper 
allotvance in the amount of money 
so transferred and funds recelved 
from other sources in reduetion of 
the tox levied under this Sectlon, 
and the tax levied under this Sec
tion shall be abated ln that amount.

Section S.
The proposition of vvhether this 

Act shall take effect, & dėbt of 
$1,000,000,000 be oontracted, bonds 
be Issued te that amount and the 
principai of such bonds be paid vvlth- 
In 26 years of their date and the In
terest thereon be paid as lt accrues 
by levylng and lmpoalng a direct 
annual tax and by authorlzing the 
General Assembly to transfer mon- 
ey ln the General Revenue Fund to 
the Natūrai Resources Development 
Bond Retirement and Interest Fund 
therefor, shall be submitted te tbe 
People of the Stote et Illinois at the 
general eleetion to be held on Tues
day next after the first Monday cC 
November, 1968, on a ballot te be 
substantlally ln the follovving form:

l^liu, šventadieniais buvo laiko
mos šv. Mišios tėvams ir sve
čiams.

Stovyklavietės plotas 28 ak
rai, didžiumoje pušynas. Šį miš
kingą sklypą labai lengvomis 
sąlygomis prančiškonams per
leido p. Buntinas. Parapijiečių 

' pastangomis ir darbu, visas 
sklypas sukultūrintas, įrengtos 
aikštės įvairioms sporto šakoms. 
Be anksčiau pastatytų 2 bara
kų ir kitų ūkio pastatų, prieš 
porą metų pastatyta 12 stilin
gų 8 lovų barakėlių, atskirai 
mergaitėms ir berniukams.Yra 
ambulatorijos, administracijos 
ir ūkio pastatai, salė — valgyk
la, (čia laikomos ir pamaldos), 
turi 200 sėdimų vietų.

Praeitą rudenį neišaiškintų 
vandalų stovyklos pastatai buvo 
žiauriai apnaikinti. Nuostoliai 
siekė per 5,000 dol.

Stovyklos štabą sudarė T. 
Ambrozijus Prakapas — dva
sios vadas, V. Kolyčius ir J.

Shall the Natūrai Re
sources Development 
Bond Act enacted by 
tbe 75th General As
sembly, become ef
fective and the Stote 
of Illinois contract a 
dėbt of $1,000,000,000 
and Issue bonds to 
that amount as pro
vided In such Act, 
and shall the Stote 
of IUinois levy an- YES 
nually a direct tax 
sufflclent to pay the 
interest on and to 
discharge the princi
pai of such bonds in 
accordance vvlth that 
Act, \vhich Act pro- 
vides that, to the ex- 
tent that funds are 
available in the Gen
eral Revenue Fund of 
the Stote, the Gen
eral Assembly is au-____
thorlzed to direct the 
transfer of funds 
from time to time 
from that fund to the 
Natūrai Resources 
Development Bond 
Retirement and In
terest Fund suffl- 
cient to pay the prin
cipai of and interest 
on the bonds provi
ded for by that Act. 
and to the extent 
that money Is so NO 
transferred then the 
appropriate offlcers 
in flxlng the rate of 
that direct annual 
tax shall make prop
er allowance in the 
amount of money so 
transferred ln redue
tion of the taxes to 
be levied and such 
tox shall be abatei) 
in that amount?

Such ballot shall be separate 
from all others used at such elee
tion, except that where voting iha- 
'ihines or eleetronie voting systems 
are used under the direction of any 
county derk or board of eleetion 
commissloners,. such voting ma- 
chine or eleetronie voting Systems 
may be used to vote upon such 
proposition instead of upon the 
separate ballot.

Notice of the subinlssion of the 
proposition shall be given, the bal- 
lots canvassed and returned, ab- 
stracts of the vote made and sub
mitted, the votes canvassed and 
declaratlon of the result made in 
the šame manner as is provided by 
Sections 3, 5, 6 and 7 of “An Act 
to provide the manner of proposlng 
amendments to the constitutjon, 
and submitting the šame to the 
eleetors of this State”, approved 
March 14, 1877, as iamended, in 
case of the submission of a pro- 
posed constltutional amendment. If 
separate ballots are used, ballots 
for the submission of such propo
sition shall be printed on paper that 
la white in color.

Section 9.
The Secretary of State shall 

cause publicatlon of this Act to be 
made, once each week, for 3 months 
at least before the vote of the 
people Is taken on this Act, in at 
least 2 daily newspapers, one of 
tvhich shall bo published in the 
City of Sprlngfleld and the other 
in the City of Chicago. The Secre
tary of State may make additlonal 
publications in other counties as in 
the case of a proposed constltution- 
ai amendement.

Section 10.
If any section, sentence or clause 

of this Act is for any reason held 
lnvalid or to be unconstitutional, 
such declslon shall not affect the 
valldlty of the remainlng portions 
of this Act

Section 11.
This Act shall go Into full force 

and effect upon receiving at tha 
general eleetion at whlch lt ls 
submitted the majority of votes 
reąuired by Sectlon 18 of Article 
IV of the Constltution. The pro- 
vislons of this Act for the pay
ment of the principai of such 
bonds at maturlty and of the Inter
est thereon annually or semi-annu- 
ally, as lt shall accrue, by author- 
lzlng the General Assembly to di
rect the transfer of funds ln the 
General Revenue Fund to the Nat
ūrai Resources Development Bond 
Retirement and Interest Fund for 
that purpose and by the direct 
annual tas upon real and personai

Gustainis komendantai, V. Da-
lindienė — mergaičių globėja, 
stud. L. Gustainytė vyr. mer
gaičių vadovė, padėjėjos J. Ku-

Holly Schmidt, 10 m., iš Saginaw, 
Mich., parinkta plakatų mergaite 
renkant aukas muskulų atrofijos 
aukoms gydyti. Su ja čia matyti 
UAW darbininkų unijos prez. 
Walter Reuther.

property whtch has feun levied and 
Imposed taereln for that purpose, 
shall be lrrepealable until such 
dėbt and Interest ls paid la full, 
and for the making of such pay
ments the faith and credlt of the 
State of Illinois ls hereby pledged.

Section 12.
The sum of $260,000 or so much 

thereof as may be necessary, ls 
approprlated to thą Secretary of 
State for the admlnlatratlon of 
this Act.

Section 13.
The “Pure Waters Development 

Act”, approved August 14, 1967; 
the “Resource Development Bond 
Act”, approved Augusb 14, 1967; 
and "An Act creating the Pure 
\Vaters Board and defining its 
powers and duties”, approved 
August 14, 1967, are repealed.

Section 14.
AVhereas, this Act replaces siml- 

lar enactments passed by the 
General Assembly in 1967 deallng 
with vital conservation ^problema 
facing this Stote and lt is lm- 
perative that the ąuestion of 
whether this Act .should take 
effect and the Stote issue bonds 
and levy a tax as provided ln the 
Act be submitted to the people 
of this State at the next general 
eleetion, ln November, 1968, there- 
fore an emergency exlsts and this 
Act shall tako effect immediately 
upon Its hecoming a law. (Ap- 
! roved July 30, 1968.)

FORM OF BALLOT
The above described proposition 

shali be submitted to the votera 
at the General Eleetion November 
5. 1968, upon a separate white 
ballot, except that where voting 
machines or eleetronie voting 
ystems are in ūse, such voting 
aachines or eleetronie voting 

; ystems may be used to vote upon 
ich proposition. The proposition 
įall be submitted in substantial-

the following form:

PROPOSED
NATURAL RESOURCES

DEVELOPMENT BOND ACT

Shall the Natūrai 
Resources Develop-

| ment Bond Act 
enacted by the 75th

. General Assembly,
11 e c o m e effective 
and the State of 
Illinois contract a 
dėbt of $1,000,000,- 
'00 and issue bonds 
to that amount as 
provided in such Act, 
tnd shall the Stote 
of Illinois levy an- 
nually a direct tax 
-sufficient to pay the 
interest on and -to 
discharge the princi
pai of such bonds in 
accordance wlth that 
Act, vvhlch Act pro- 
vides that, to the ex- 
:ent that funds are 
ivatlable in tbe Gen
eral Revenue Fund 
f the State, the Gen
iai Assembly is

YES

uthorized to direct 
he transfer of funds 

from time to time 
from thatl fund to 
the Natūrai Re
sources Develop- 

l ment Bond Retire
ment and Interest 
Fund sufflclent to 
pay the principai of 
and Interest on the 
bonds provided for 
by that Act, and to 
the e x t e n t that 
money is so trans- 
l'orred, then the ap- 
propriate offlcers in 
fixing the rate of 
that direct annual 
tax shall make prop
er allotvance in the 
amount of money so 
transferred in re- 
duetion of the texes 
to be levied and 
such tax shall be 
abated ln that
amountT

NO

raitė, R. Urbonaitė, A. Danai-
tytė, N. Vindašiūtė ir D. Sima
navičiūtė. Berniukų vadovas J. 
Vaškevičius. Ūkio vadovai J. 
Stankaitis su J. Girdausku, rū
pinosi, kad gausi šeimynėlė — 
stovyklautojai būtų ne tik paso
tinti, bet ir tvarkingi.

Nuo karštos saulės įkaitinto 
oro pavargusios virtuvėje dirbo 
M. Razgaitienės vadovaujamas 
savanoriškai pasišventusių 10 
šeimyninkių — virėjų štabas. 
(Stovykloje buvo jaučiama lyg ir 
kariška tvarka: minutės tikslu
mu bendri pusryčiai, priešpie
čiai, pietūs ir vakarienė. Taigi 
ir šeimininkėms reikėjo pasi
spausti. St. B-lis

MALDOS DIENA UGNIAKAL- 
NIO AUKOMS ATMINTI

SAN JUAN. Costa Ricos kata
likų vyskupai Marijos Angelų 
Karalienės ir šalies Globėjos 
šventę paskelbt'- nuiJdos diena

« • • •

FAUD POWELL 
Secretary of State

Approved this 31st day of July 1968

■VVILLIAM G. CLARK 
Attorney General

CAPITOL BUILDING 
BPltlNGFIELD, ILLINOIS

OFFICE OF THE.
SECRETARY OF STATE

I, PAUL POWELL, Secretary ot 
State of the State of Illinois, do 
hereby certlfy that the foregolng 
contains a true copy of the Act of 
the Seventy-flfth General As
sembly, approved July 30, 1968
entltled "An Act to authorlze the 
issuance and sale of bonds of the 
State of Illinois for the purpose of 
obtaining funds to be used with- 
in this State for the conservation 
and development of natūrai re
sources and to provide for the 
paymont of the principai of and 
interest upon r.uch bonds, making 
an appropriation ln eonneetion 
theretvith and repealing Acts there- 
in named”, the origlnal of which 
is on file In this Office, and the form 
In vvhlch the proposition to be sub
mitted to the voters will appear on 
a separate white ballot, except that 
■where voting machines or elee
tronie voting Systems are In ūse, 
such voting machines or elee
tronie voting systems may be used 
to vote upon such proposition, at 
the General Eleetion to be held on 
the Flfth day of November, A. D. 
1968.

IN TVITNESS WHEREOF, 
I hereunto sėt my hand and 
afflx the Great Seal of the 
State of Illinois. Done at my 
Office in the Capitol Building, 
In the City of Sprlngfleld, this 
31st day of July, A. D. 1968, 
and of the Independence of 
the United States the one 
hundred and ninety-thlrd.

PAUL POWELL
Secretary of State

(Seal)

this «p*er ecNTniiUTiD ■VTHirrauiHza

Hr. Rosk Hudioe

Learn cancer’s vvarning 
signals. You’ll be in 
good company.
1. Unusual bleedlng or 

discharge.
2. A lump or thlckenlng ln the 

breast or elsewhere.
3. A sora that does not heal.
4. Change In bowel or bladder 

habits.
5. Hoarseness or cough.
6. Indlgestion or diff leulty ln 

8wallowing.
7. Change ln a wart or mole.
If a slgnal lasts longer than 
two week8, see your doctor 
wlthout delay. 
lt makos sense to know tha 
seven wamlng signals of 
canear.
Itmakessensetogivetothe I 

AMERICAN
CANCERį 
SOCIETY T

lilliliiiliiliiilillillllilllllilllillilllllllllllll
Apsimoka Bkelbtis DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ugniakalnio Arenai baisaus iš-
siveržimo aukoms atminti, žu
vusių skaičius vis kyla. Tuo 
tarpu vyksta gelbėjimo darbai 
nusiaubtoje srityje. Apskaičiuo
jama, kad per tris dienas vul
kanas užvertė per milijoną to
nų smėlio bei pelenų ant puikiai 
vystomos zootechninės pramo
nės centro. Costa Ricos ūkio 
ministeris pareiškė, jog tik per 
20 metų bus galima atstatyti 
šalies ekonomiją į buvusią pa
dėtį. Nuostolių padaryta per 45 
mil. dolerių.

Tananarivas. — Kaip prane
ša Madagaskaro katalikų Infor
macijos Centras, katalikų Bažny 
čia Madagaskare yra viena svar
biausių švietimo ir ugdymo į- 
staigų.

Katalikai krašte išlaiko 600 
pradžios mokyklų su 200.000 mo 
ksleivių, 130 vidurinių mokyklų 
su virš 20.000 auklėtinių ir 77- 
is ūkio bei technikos institutus 
su 5.000 moksleivijį-studentu.



e DRAUGAS, antradienis, 1968 m. rugpiūčio 20 d.

’T---------------------- '

76 metų Benny rox ir jo duktė Betty atlieka akrobatiškus pratimus virš 19 
aukštų dangoraižio. Jiedu dirba cirke.

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
Los Angeles, Calif.

BENDRUOMENĖS GEGUŽINĖ

Gražiame Pacific Palisades 
parke LB Santa Monicos apy
linkės valdyba apylinkės lietu
viams suorganizavo iškylą — 
gegužinę, kuri sutraukė apie 80 
lietuviškos bendruomenės narių. 
Trečdalį dalyvaujančių sudarė 
jaunimas ir vaikai.

Tai pirmoji LB Santa Moni
cos apylinkės iškyla, kurią rei
kia laikyti pasisekusia. Buvo 
pabendrauta, pasikalbėta, susi
pažinta ir suartėta. Jaunimas 
pažaidė. Paįvairinimui plunks
nos žmogus Alf. Giedraitis bu
vo suredagavęs humoro laikraš
tį, kurį kartu su apylinkės pir
mininku inž. M. Kevalaičiu su
sirinkusiems paskaitė.

Apylinkės pirmininkas prane
šė, kad Santa Monicos apylinkė 
ruoš Naujųjų Metų sutikimą. 
Salė jau paimta. Taip pat ieš
koma salės, kur jaunimas galėtų 
kartą savaitėje susitikti paben
drauti, pašokti. Ten būtų pra
vestos ir tautinių šokių pamo
kos. iTaip pat galvojama apie 
Vasario 16 šventės suorganiza
vimą. J.

SMOKEY’S FRIENDS 
don’t play with 
matches_

PLEASE...
prevent forest fires

Perskaitę Draugi, duokite kitiems pasiskaityti.

“LIET. DIENŲ” METINĖ 
GEGUŽINĖ ATIDĖTA

Dėl Antano ir Bronės Skiriu 
išvykimo į Europą, metinis “L. 
D.” žurnalo parengimas ir lai- 

imėjimai yra atidėta iš rugpiū
čio 25 d. ikj rugsėjo 22 dienos. 
Gegužinė įvyks toje pačioje vie
toje kaip ir pernai — McCam- 
bridge parke, Burbanke, Calif.

Lituanistinių mokyklų dėmesiui

DR V. SRUOGIENĖS

“Lietuvos istorija”,
tai vienintelis pilnas Lietuvos isto
rijos vadovėlis ir lituanistinių «no 
kyklų visoms klasėms ir tėvams, 
norintiems vaikus supažindinti su 
Lietuvos praeitim namuose. Knygoj 
mūsų krašto praeitis parodoma 
nuo žiliausios senovės iki mūsų 
dienų. Pasakojimas lengvas. įdo
mus ir metodingas, iliustruotas ir 
istoriniais paveikslais, ir istorinių 
dokumentų ištraukomis. Daug že
mėlapių, uždavinių sąsiuvinis. Kny
ga atspausta gerame popieriuje, 
kietuose viršeliuose, virš 400 psl., 
kaina $6.00, gaunama

DRAUGAS 
4545 Mest 6Srd Street,

Chicago, Illinois 60629

REAL FaSTATE

5)4 kamb. 11 nv mūr. bur>galaw, 
prie 73 ir Kockaell. Kilimai, gazo 
šild. alum. langai $32.800.

3 bui. 2 aukšt. didelis mūr. na- 
mM prie 63 ir Kedzie 40 p. skly
pas. 2-auto mūr garaž. $35.900 ar
ba pasiūlymas.

i 14 ankšt. 20 m, švarus mūr. na
mas 5--4 kandi, prie 31 ir Hucra- 
mento. 4o p sklypas. Toksai $350.00. 
2-auto garaž. $20.500.

12 butu mflr. prie 67.tos tr ttORk 
įveli. $13.500 metiniu pajamų Kaina 
$78,500. JrnokAjae $l5.0on aavininkar 
111100 paskola

Naujas tie kist 2 ankstu mūr 
Marųuette pke 7 kamb butas savi 
nlnkui tr 4 nuomos skolai mokStl 
$74.500

LEONAS REAL ESTATE
INCOME: TA\ — NOTAKIATAN - 

ĮMIGUS PIJA
£735 W. 7lst St, T»l. 025-6015

REAL ESTATF ~ INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT REIKALAIS
A & L INSURANCE AGENCY 

AND REALTY
A. LAURAITIS

UWS So Ashland Avė., LA 8-8775
(Currency Exchange patalpose) 

Sąžiningas patarnavimas

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Dirbančiam vyrui išnuotn. miega
mas kambarys. Galima naudotis 
virtuve 7034 S. Bell Avė.

Telef.: 343-9235.

ISNUOM. 4y% kamb. butas l-tiie 
aukšte. Centralinla šild. Brighton 
pke. Skambinti FR 6-6480

VYRUI — 2-jų KAMB. BUTAS su 
vi&ais patogumais 6553 S. Camp
bell Avenue. Skambinti po 5 v. v. 
GR 6-0786.

MISCELLANEOIIS

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

otraon «■» o n f i ra* < > ra* > > ra* i > ra*
DEKORAVIMAS

IA VIDAUS IR 16 LAUKO 
Kilimai ir apmušti baldai valomi 
J. RUDIS ,-r Tel. CLiffside 4-1050

AI’DRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybfls, 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios lAsl- 
mokejimo sąly 
gos.

j. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

M O V I N G
ŠERĖNAS perbraukto baidus ir 
bitus daiktus Ir iš toli miesto |e|- skelbiasi dienraštyje “Drauge” 
diiuai ir pilna apd rauda.
2047 W. 67th Plane. WA 5-8063
IIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII<<IIIHIB<

Heating Contractor
įrengiu naujus Ir perstatau se 
nua visų rūšių namo apšildymo 
pečius tr air conditloning ) 
naujua ir" "senus namus Stogų 
rtnas 4guttera). vandena šildy
mui boilerius Turtu leidimus 
dirbti mieste Ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai Ir są
žiningai ApskafPlavlmai nemo 
karnai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
BfEATtNG * SHEET METAL, 
4444 S. Weeten», Chicago #, III. 

Telefonas VI 7-3447.

REAL ESTATE

Tvarkingas, teisingas r greitas 
patarnavimas vlaais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas, 
daromi lr liudijami vertimai, tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Taa lr atliekami kitokį 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
HOTARY PUBLIC

4250 S. Mapiewood Av., OL 4-7450
71 tr Talman. Mūr. 4 kamb. lr 2 

patalpos ofisam* arba bizniams. Tik 
$16.500.

Prie «» lr ConipbeU. Med. 1 % a. 2 
butai, 6 Ir 4 kamb. $16,900.

Prie 71 lr Maplewood. Med. 2 bu
tai — 6 lr 4 kamb. Platus sklypas. 
$21,500.

Medinis S botai, 6 tr 4 kamb., pi
gus. $12.900.

VAINA REALTY
2517 W. 71at Street — RE 7-9515
Skelbkitės “Drauge”.

Perskaitę “Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

REAL ESTATE

Parduodamas arba išnuomojamas
restoranas. 50 sėd viet. $80.000 
met. pajamų (gross income). Gera 
proga pradėti arba tęsti bizni 
Pardavėjas išmokys vesti tą res
toraną. 141 FiMierman’s VV'liarf, 
Kedondo Beach, California 90277. 
(Los Angeles)_______ ___ _______

Parduodu 9 kambarių mūrą.
$110 pajamų pej mėn. ir 5 kamb. 
butas savininkui. Marųuette pke. 
$18500 Tel. BE 7-7201.

Našlė pigiai parduoda gražią 7 
kamb. mūro rezidenciją Marųuette 
pke. Platus lotas, mūro garažas, 
elektr. durys, daug priedų. Tel. 
RE 7-7292;

7 kamb. bnngalow, centrai, gazu 
Šildymas. 89 p sklypas 57 Ir Mn.ple- 
wood.

3 butai ir krautuvės patalpa $359
pajumi) per mSn. 51 lr Kedzie.

3 miegamųjų mflr. biuigalow. 4
meti) Brighton p-ke.

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43 St. CL 4-2390

Arti Šv. Ritos bažn 2-jų butų po 
5 k. mūr namas. Uždari porčiai, 2 
maš. mūr. garažas.

Telef. — 499-0652

NAMŲ PIRKIMAM -
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Kutų nuomavimas -- Income Tai 
Notariatas — Vertimai

Apdraudy Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIC.US 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2238 

PIRKITE KAI PIGU!
Didelis gražus 5 kamb., 10 metų 

mūras. 2 auto. garažas. alumin. 
langai, įrengtas rūsys, arti Pulaski.
$25,950.

Našlė parduoda švarų 4% kamb. 
mūr. Naujas gazu šildymas, 2 auto 
garažas. Apie 09 tr Talman. $14,950.

8 kamb. med. apkaltas 2 aukštų 
namas, Marų. pke. $13,800.

8 apnrtmentų mūras. Apie $13,500 
pajau),) Brangi vieta, naujas namas, 
pigi kaina. $87,700.

Gražus 1)4 aukšto, 2-jų butų, apie 
20 metų mūras. 5 ir 4 kamb. Platus 
lotas. 2 auto garažas. Marųuette pk. 
$28,450.

kamb., 12 m. mūr. arti Na
bisco, centr. oro vgsinlm., įrengt rū
sys, garaž. $2$.500.

Nauj. U butų mflr., arti Pord City, 
$11.000 pajamų, $82.500.Gitus med. apkaltas, 2 b,it., 2 šild.. 
garaž., arti mūsų. $16.800.Med, 3 būt., labai platus sklyp., 
garaž., atskiri šild.. Marų. parke. 
$10.700.

Apart. mflr. apie $9.000 pajamų ir 
kiti priedai. Marų. pk. platus sklyp., 
garai. $59.500.

Apartin. mūras. 20 būt. supila 
apie $27.000 pajamų. Vertingas lr 
gražus objektas Marų. pk, $195.000.

8 butai Manpiette pke. Oazo šll 
tymas, neramia vonios daug prie 
lų. Garažas $28,500

Modernūs du hutai po 6 kamba 
rlus Marų fkiit, ■ gazo šildymas 
karpetai, garažus. $31.800.

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

Platinkite “Draugę”.

Remkite tuos biznierius, kurie

REAL ESTATE
Mflr. 2x5. Gage p. Garažas. Gazo 

šild. $24,800.
Med. 8 kamb. 2 vonios, rūsys, ga

ražas. 72—"VVestern. $14,600.
Med. 2x4. Rūsys. Priedo tuščias 

sklypas. M. p. $22,900.
Med. 5 kamb. 3744 P- sklypas. 71 

lr VVestern. Tik $8,000.

KAIRYS REAL ESTATE
2943 VVest 59 Str. Tel. HE 6-5151 arba HE 6-5161

SALES ■ MORTGAGES - MANAGEMENT

Member of M L.S.
ALEX ŠATAS — REALTOR

Malu offkse 5727 W, Cermak, Cicero, UI., Tel. OL 6-2288 
Tarime šimtus namų Ciceroje, Bervvyne, Rlveraide, La Grange Park. 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Pražom užrakti i mūsų Įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.
x>oqoooooo<mx>o<xwvzw>ooooooooooo<x>ooooooooooooooo<k^*x>o-o

OOOOOOOOOOOOOO^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-OOOOOOOO^ HELP WANTED — VYRAI

6 kamb. mflr. ••Bullt-tns”. kokli
nes plyteles, karšto vandens šildymas 
gazu. Marų. pke. $21,500.

$ po 4)4 kamb. apynaujls namas. 
Atskiri šildymai gazu, aliumln. lan
gai, 2 autom, garažas. Netoli parko. 
$42,800.

fl kamb. medinukas. 2 vonios. 
Gražiai remodeliuotas. Nauja šiluma 
gazu. 2 autom, garažas. Netoli mū- 
aų ištaigos. $12,400.

4 miegamųjų apynaujls mflr. šilu
ma gazu Centrallnis vėsinimas. 
Alium, langai. įrengtas rūsys. 2 au
tom. garažas Netoli parko. $27.500.

5 butų, 10 metų mūras. Atskiri 
šildymai gazu. Gražus namas, geros 
pajamos, llt-ta lr California Avė. 
$69.000.

NERIS REAL 
6924 South Western Avenue Tel. 471-0321

BMHB

CLASSIFIED GUIDE

CONSTRUCTION C0.

REZIDENCINIAI,
Ikomerciniai,
MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAI!

2457 VVeat 69th Street
TeL HE 4-7482

STATOME NAUJUS NAMUS 
Ir

% (liekame Dairius pa taii yntiiti
Petnuiskaa Builders, Ine. 

Tel. 585-5285

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES 

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

d e m ė s i o t

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Rrdio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:0b Iki 1:30 vai. 
po pietų. Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai. muzika, dainos ir Mag- 
dutės paBaka. Programą veda — 
Steponas J. Mmkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
Kėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadway, So. Boston Mana. Tel. 
AN 8-9489. Ten pat gaunamas ir 
lienraštii, "‘Draugas” \

Martynas Jankus
Mažosios Lietuvos Patriarchas Pa
rašė Pranys Alšėnas. Daug nuo
traukų, dydis 6x9 colius. 394 pusi 
Kaina $3.00. popieriaus viršeliais, 
kietais — $4.00.

Gaunama Drauge, 4545 W. 68rd 
St., Chicago, Illinois 60629.
Arba pas leidėją —

J. J. Baehunaa, Tabu r Farm 
Sodus, Michigan 49126

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Med. 2x5. Br. p. 3 mieg. kiekvie
nam. $16,600.

Mūr. 2x8. Butas rūsy. Naujai 
šild. Naujas garažas. M p. $31,80o

Med. I )4 a. 8 kamb. Rūsys. 71 — 
Campbell. $14,000.

Med. IH a. 2 butai. M. p. Rūsys 
Gazo šild. Garažas. $16.600.

S butų, 1 metų liuksusinis mūras.
Pajamų virš $18,000 per metus. Piet
vakarių priemiestyje. $129.000.

14 butų mūr. Visi išnuomuoti. 
Neaukštos nuomos. Pajamų virš 
$12,000 per metus. Marųuette pke. 
$83,000.

100 x 220 p. sklypas prie ežero. 
26 minutes nuo Chicagos. Geras su
sisiekimas greitkeliu. Labai graži 
vieta. Teiraukitės.

2 po 5)4 kamb Ir 3 kamb. angllft 
kam rūsy. Bevek niaująs. 2 auto ga 
ražas. 2 atskiri šildymai gazu Gra 
šiame Marųuette pke. $62,000.

7 kamb. mūr bungalow. Gražiai Iš 
taisytas šiluma gazu. 2 auto mflr 
garažas. Gage pke $21,000.

5 kamb. mflr. rezidencija. 1 44 vo
nios. Šiluma gazu. Garažas Platus 
sklypas Marauette pke. $16,600.

DĖMESIO!

JEIGU JUMS KKIKIA 
GKAZIĮI VIZJTINIĮ) KORTELIU'
kreipkitės į 'Draugą", kuris spaus 
dina tokią* dalykėlius gražiai, gre 
'ai u prieinamu kaina

" tankynių* su pinigais siųskite
DRAUGAS

4545 Wi*8l 63»d Street 
CHICAGO. II LINOIK 6062b

HKU' VVANTED — MOTERIS

Reikalinga šeimininkė namams be 
motinos. 2 mokyklinio amž. vai- 

i kai 5 dienai savaitėj. Galite gy- 
j venti vietoje. Skambinti po 5 vai. 

vakaro — LU 2-8598,

MAIDS
Full And Part Time

Uniforms Furnished

RAMAOA INK O'HARE
3939 N. Maiuiheiiu Kinui 

Sehiller Park, Illinois 
Tel. 678-4800

An Gųual opportunity employer

GENERAL OFFICE
Need permanent help for varied 
Office duries Light fyping and 
steno helpful. Pleaaant surround- 
ings with congeniąl staff. Good 
salary

NORTHWEST 
FASTENER COMPANY

6343 Gross Point, Niles, Illinois 
Mr. P. Los, Tel. 647-0177

M 0 T H E R S
FOR PART TIME VVORK

Desiring to earn extra money 
while their chiidren attend school 
during the day, to do generąl Of
fice vvork. Typing helpful Hours 
arranged to your convenience.

NORTHWEST 
FASTEMER C0.

6343 Gros* Poinl Ml.ES
Mr. P. Uh» — 647-9177

HELP VVANTED — VVKAI

SHIPPING CLERK
Experienced — Days

ELECTRO METAI. PRODUCTS 
8947 No. Mnntieello 

SKOKIE, ILLINOIS

DEPARTMENT MAN Ati ERH 
Clerieal — Ktoek Work — Casltl<‘rs j
— in Dlscount store. Exper. helpful 
būt not heeess. Perm. position. Full ' 
co. benefits With leading diseount 
chatn In oountry. Apply in person.

Z A V R E
727 W. Golf Rd„ Dės Plaines, III. 

PHONg — 437-3710

GENERAL FACTORY 1VORK
For Flourescent light manufącture. 
Permanent Age open

PHONE — 376-7222
GOOD MANUFACTURING OO. Į 
4429 S, IVoloott, ( htiagu, Iii.
Au KųuaJ opportunity oinptoyor _

MACHINISTS OR S ET-U P 
MEN NEEDED

In high votume nltra-modern maehine shop, ex|>erieneed on large 
and dmall milis or drilling and tapping experienee necesaary.

SEE — FORREST SCHAEFER

AUTOMATED MFG. INDUSTRIES 
8060 West 47th Street, Lyons, Illinois 

PHONE — 442-7921

HELP VVANTED — MOTERYS

NEW DIVISION
OF MAJESTIC DISTRIBUTORS NEEDS

— TYPISTS — STĖNOS
— FILE CLERKS

—• CUSTOMER CORRESPONDENTS
FULL TIME PERMANENT POSITIONS 

ARE AVAILABLE NOW. APPLY:

MAJESTIC DISTRIBUTORS
8250 Skolde Blvd. Skolae, IllinoisI

HELP VVANTED — VYRAI

An l'kiiial ųpl n iri u uit.y tnii|iJo.ver
l'Acelleiu Opportunit.V 
Immediate Opening

Laboratory Technician
ASCP OR MT , 

Good salary. fringe benefits 
Pleasant *vork>ng conditions 
Permanent positions. Apply:

Administraior
VVAKASH

MEMORIAL HOSPITAL 
Deealur, Illinois 62525

A n Runai opportunity employer

MARINE
ENGINEERS

U, S. Coaat Gunril License

3rd Assistant

ENGINEER
Permanant Position

STEAM RESEARCH VESSEL
Phone Collect —
PORT CAPTAIN

(617) 548-1400

Woods Hole, Mass.
An Eųuul opportunity employer

MOLD DESIGNER
A chance to ūse your head and 
Ingenuity Ali designing will be 
cląss “A" high produetion injection 
plastic molds

Wrlte, CaJl Or Wlre
(213) 767-4728

R A G SLiOANE MFG DIV. 
The Susquehanna Corp.

7696 No. Clybouru
Sun V'alley, California 91352
An Rųual opfKirtunlty employer

CHIEF OF KTAFF 
PHY.SICAL THERAPIST

OCCUPATIONAL THERAPISTi 
KPĖĖCH THEKAPIKT

Posltions aiatlablc in a miiltlple disci- 
pline. out-patlent rehabllltation cen- 
ter. Raln.ry open. Rneellent fringe 
benefits. VVrite or phone: Kxecutlve 
Director.

The Rehdbilitation Center 
Oi Lorain County, Ine.

53S0 Oberlin Avė., I a tralu, Objo 44063 
Tel. (216) 282-6868

A a Kųiinl pppprl unity enųiloyer

MECHANICS
Heavy aųuiiMiient nvechanies w1th 

Diesel ex|»erience. 
Exeellent pay and steady vvork. 

.Exeellent fringe benefits. 
South East Area,

CALL

Tel. ~ RE 1-9213
FROM 9 TO 5 MONDAY 

THRU SATURDAY

S E C U R I T Y

G U A R D S
FREIOHT EXPERIENCE 

HELPFUL.
Chicago & VVestern suburba.

Phone 626-5034



10 metų mirties minėjimo proga

•* VYTAUTAS KASNIŪNAS

Antano Olio palyginti trumpą 
gyvenimą ir per tą laiką atlik
tus didelius darbus lietuviškoje 
veikloje reikėtų palyginti su me
teoro sušvytėjimu, su spalvingos 
vaivorykštės pasirodymu mūsų 
visuomeniniame gyvenime.

* Jis taip giliai buvo įsigyvenęs 
j mūsų visus reikalus, taip pui
kiai suprato ir pažino mūsų gim
tojo krašto nuotaikas, žmonių 
mąstyseną, lyg, rodos, jis ką tik 
atvyko iš žaliuojančio Lietuvos 
kąimo, baigęs pavasario sėjos dar 
bus; arba atvykęs buvęs visuome 
nininkas mokytojas su giliu vie
tos reikalų supratimu; ar — is
torikas, baigęs prie katedros cik
lą paskaitų iš mūsų praeities; ar
ba — ką tik dalyvavęs politinės

partijos vadovybės posėdyje, kur 
buvo peržvelgus ir nagrinėtas 
mūsų visuomeninis gyvenimas; o 
gal dalyvavęs ministerių kabine
to pasitarime, kur buvo spren
džiami aktualieji valstybės reika
lai.

Ir, žiūrėk, tau besitariant su
Antanu Oliu lietuvių visuome
nės reikalais, ar dalyvaujant po-

♦sėdyje bei pasitarimuose, nuolat 
skamba telefonas ir jis vėl kal
basi su respublikonais, žymiais 
Amerikos politikais, kurių viršū
nėse jis buvo aukštai vertinamas 
ir turėjo stiprų balsą.

Nei lietuviška pavardė, nei tau 
tinė kilmė, kurią jis visu širdin
gumu papuošęs lyg trispalvę vė
liavą aukštai iškėlęs nešė savo

* politikos gyvenime, jam netruk
dė, bet padėjo. Niekas juk ne-

^mėgsta vaidmainiavimo, pataika 
vimo bei dangstymosi šešėliuose.

Pats auk galingu lietuvišku ąžuo
lu ir siek skaidrių saulės spindu
lių, rodos, ir buvo A. Olio gy
venimo tikslas, kurį jis ir atsie
kė.

Kitus i jungė į aktyvų darbą
Savo asmeniu bei darbais išgar 

sinęs lietuvišką vardą, jis kartu 
daug lietuvių įjungė j aktyvų 
darbą. Ir jei jis lyg pilies kuore 
uždegdavo ugnį, šaukdamas sa
vo tautiečius kuriam nors dide
liam žygiui, jei pasigirsdavo tri
mito garsai, lyg kariai bei pili
grimai, keliaudavo lietuviai iš ry 
tų ir vakarų, iš pietų ir šiaurės.

Čia prisimena Lietuvos misi
jos žygis j San Francisco, kur vy
ko Jungtinių Tautų organizacijos 
pirmieji posėdžiai, vėliau Lietu
vai vaduoti sąjungos seimai ir ke
li Amerikos lietuvių tautinės są
jungos žygiai Washingtone.

Jei Antanas Olis su savo tal
kininkais ką nors darydavo bei 
organizuodavo, visados užsimo
davo labai plačiai. Lyg milžinas 
šieno plovėjas valydavo plačias 
pradalges.

Atsimenu, kad vieno tokio są- 
skydžio į Washingtoną sąmata 
buvo 60,000 dolerių.

Paklaustas, iš kur pinigai su
plauks, atsakė šypsniu: turint ge 
rus norus ir manos pradeda kris- į 
ti iš dangaus.

Tikrumoje kaip J. Bachunas 
sako, pasiskirstydavome surinkti 
ir iš savo kišenės pridėti, arba 
anot dr. Stp. Biežio — suspaus- 
davome nykščius. Na, taip ir su- 
birėdavo manų kruopos į saikus.

1953 m. Vlado Vijeikio pra-

A. a. Antanas Otis

0 Į Washingtone turimomis žinio-
Technikos mokslų kandidatas virtis, Biafros gyventojų para-

A. Dumbliauskas rašo iš Havanos! mai yra sutelkta 11.000 tonų
(Tiesoje, Vilniuje, liepos 26), , maisto, vaistų bei kitų reikme-
kad jis ir dar trys lietuviai me-1 nų — Ispanijos saloje Fernan-
lioratoriai (žemių sausintojai j <jo Po, ties Nigerijos pakraš-
ir drėkintojai) jau daugiau kaip čiajs ir keturiose vietovėsp Ni-
metai atlieka melioracijos pro- j gerijoje. T Ženevą, Šveicarijoje,
jektavimo darbus Kuboje, Pinai įžVyko JAV įgaliotinis C. R.
dėl Rio provincijoje. Kitų trijų ' ■

, . , z, • a nx- Moore — lis aptars paramospavardes — J.Černius, A. Dziau- - 1 1
gys,,R. Grigaliūnas. Darbo esą Biafrai klausimus su Tarpt, 
numatoma iki 1980-tų metų. 'Raud. Kryžiaus

A. A.
ZIGMUI BAKAIČIUI mirus,

ja žmonai ONAI ir šeimai reiškiame nuoširdžią už-

uojautą.

DRAUGAS, antradienis, 1968 m. rugpiūčio 20 d.

SEARS
H E lt IT AG E MKMOKIAI-S 
ANTKAPIAI IK 

PAMINKLAI 
yra pilnai garantuoti 

Sears, Roebuck and Co.

Ir per karščius Alvu-de neatostogaujama. Aptaria Vaikų teatro rei
kalus: Ona Ankienė, Antanas Stakėnas, Anelė Kirvaitytė ir Aldona 
Sobieskienė. Nuotrauka inž. Juozo Slaboko

MŪSŲ KOLONIJOSE
Phoenix, Arizona

Sveikas ir malonūs Arizonos 
klimatas kasmet čia atvilioja 
ne vieną lietuvių šeimą nuolati- 

J^iiam apsigyvenimui. Daugiau
sia lietuvių atvyksta į Phoenix 
miestą. Lietuvių skaičiui didė
jant šiame mieste, pribrendo ir 
lietuvio kunigo reikalingumas.

Kai kurių lietuvių pastango
mis ir kun. Valiuškos sutikimu 
ir ryžtu dirbti pastoracinį darbą 
lietuvių kolonijoj, minėtas ku
nigas, Tucson vyskupo, yra pa
skirtas Phoenixo lietuvių kape
lionu. Kunigas, tuo tarpu apsi- 
^yveno prie seserų (Little Sis- 
ters of tlhe Poor) vienuolyno ir 
jų koplyčioje 1110 No. 16th st. 
kiekvieną sekmadienį 11 vai. 
laiko lietuviams pamaldas. Be 
to, jis aptarnauja ir senelių 
prieglaudą. Atliekamu laiku, jis 
lanko lietuvius jų namuose — 
stengias grąžinti į Katalikų baž 
nyčią ir tuos, kurie jau yra nu
tolę nuo jos. Kun. Valiuška mū
sų kolonijoj yra misijonierius, 
nuoširdus lietuvių draugas ir 
patarėjas.

Į erdvią ir skoningą vienuoly 
kno koplyčią, susirenka gražus 
būrelis mūsų tautiečių. Visiems 
jauku ir miela. Lietuvių pamal
dų metu, vargonais groja viena, 
iš senelių prieglaudos, senutė 
muzikė, kuri padeda organizuo
tis ir lietuviškam choreliui. Po 
pamaldų į jaukų koplyčios ves
tibiulį, lyg į lietuvišką švento
rių, pasipila iš koplyčios būre
lis žmonių.

Pamaldas pamilo ir lanko ne 
tik iš Lietuvos atvykę mūsų 
tautiečiai, bet ir čia gimusieji 
lietuviai, kurie jau silpnokai kal
ba lietuviškai ir Lietuvos nėra 
matę. Jie su didžiausiu nuošir
dumu dalyvauja pamaldose, mo
kosi lietuviškų maldų ir giesmių. 
Tai gražus pavyzdys visiems— 
senosios ir naujosios kartos lie
tuviams.

Mūsų gerbiamam kapelionui 
kun. Valiuškai Phoeniso lietu
vių kolonija linki ištvermės ir 
sėkmės šią lietuvių misiją išug
dyti į skaitlingą lietuvių para
piją. T. š.

Somas buvau pradėjęs spaudai 
ruošti knygą apie Antaną Olj. 
Pasikalbėjimuose man buvo įdo
mu išgirsti, kas ji skatino lietu
viškam darbui, arba, geriau pa
sakius, kas uždegė jo širdyje lie
tuviškos meilės liepsnelę.

J šj klausimą jis labai greitai 
atsakė, jog šeima buvo tas veiks
nys, ypač pamotė, kuri vakarais 
pasakodavo pasakas, įdomius pa 
davimus apie Lietuvos karžygius, 
kunigaikščius, o ypatingai istori
niai pasakojimai, kuriuos ir da
bar jis prisimena.

Prižadintas tautiniam atgimi
mui, vaikystės amžiuje antrą kar 
tą išmokęs lietuvių kalbos, jis ją 
puoselėjo, mylėjo ir be abejo ga
lėjo didžiuotis jos mokėjimu, ką 
jis ypač darydavo amerikiečių 
tarpe.

Domėjosi menu
Po sunkių politinio ir visuo

meninio darbo valandų jo atgai
va buvo menas. Domėjosi dai
le, mėgo labai vaidybą, bet la
biausiai muziką, kurią studijavo, 
gebėjo diriguoti ir kartą diriga
vo simfoniniam orkestrui.

Pažinęs, koks gražus menas 
glūdi mūsų liaudies dainose, jis 
daug prisidėjo, kad jas turėtų pro 
gos išgirsti ir plačioji amerikiečių 
visuomenė.

Kad Antanas Olis ne tik giliai 
įmynė savo pėdas į žvyruotą lie
tuviškos visuomenės kelią, bet pa
liko nenykstančius prisiminimus 
rodo, tai, kad plačiai buvo pa
minėta .jo mirties 5 metų sukak
tis ir dabar veik visose lietuviš
kose kolonijose minimas dešimt
metis.

Uždėtas vainikas prie jo kapo 
reikš širdies meilę, rašyti ir tarti 
žodžiai apie jį iškels mums jo nu
eitą gyvenimo kelią, bet didžiau
sią pagarbą jo prisiminimui mes 
padarysime tada, jei puoselėsime 
ir stiprinsime savo šeimose tau
tinį auklėjimą, jei gebėsime jau
nimą paakinti sekti Antano O- 
liaus pėdomis ir tęsti tuos di
džiuosius jo užsimojimus, kurių 
jis nebaigė.

DON’T sėt his 
world on fire

A. -J- A.
DR. VINCUI PALIOKUI mirus, 

jo žmoną MRRIJJĮ, dukteris ALDONU ir VIDJį su 

šeimomis, ir brolį DR. BALĮ su šeima nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Genovaitė ir Jonas Asminai

Mielai
GENEI MIGLINIENEI SU ŠEIMA, 

jos tėveliui Kanadoje mirus, nuoširdžią už- 
užuojautą reiškia

Kuzmickai, Jurkūnai 

Ry mantai

Mielam ilgamečiui bendradarbiui 
A. -|- A.

DR. VINCUI PALIOKUI mirus, 
jo žmoną, dukterį ir brolį nuoširdžiai už 
jaučiu.

Juozas Ručys

KAINOS nuo $74.95; į 19 aomą įeina pristatymas n 
padėjimas ant kapo. Kapinių mokesčiai atskirai 

HUTAUPOTI!. • At*l AKNAVIMAN • PATKNK.INTI

6153 South Western Avė. Tei. HEmlock 4 • 48UV

Dr. Pranas ir Liucija 
Tarvydai

PETKUS
A. -j- A.

IZABELEI ŠTEINBERGIENEI 
mirus, jos dukteriai BRONEI ir žentui ANTANUI 
MOMKEVIČIAMS gilią užuojautą reiškiame ir drau
ge liūdime.

Sofija ir Antanas Ragauskai 
Irena ir Juozas Rasiai

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
2533 West 7lst Street Tel. GR 6-2345-6 
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

=£ K

PETRAS BUČIUS
Gyveno 828 Wcst 33rd PIaee, Chicago. Illinois.

»lii€. rugp. 18 <1., 1888, t vai. ryto, sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo Iš liauno gubern., Tryškiu vaisė., Da il

gei h i Mulos. Amerikoje Išgyveno 81 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Keleli S/.ybeko, anūkas 

Ldvvnrd Szybeko, jo žmona .Matireen, Ir proanūkė Susan, gimines 
Sozana. Snieltnleks Antanai Ir .lenny Sands su šeima, ir kiti gi
minės, drangai ir pažĮStami.

Priklausė ftv. Kazimiero Sės., Rėmėju dr-Jos II skyr.
Kūnas bus pašarvotas antrad., 12 vai. d., Jurgio Rmhnlno kop

lyčioje. 3318 S. Lituanlca Avė.
Laidotuvės Įvyks treė., rugp. 21 d. iš koplyčios 8:30 vai. ryto 

bus atlydėtas 1 ftv Jurgio parapijos bažnyčia, kurioje. Įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies siela. Po pamaldų bus nulydėtas''Į 
ftv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: DUKTĖ, ANTRAS IK PROANŪKE.
Laidotuvių direktorius Jurgis F. Rudminas. Tel. VA 7-1138.

A. -J- A.

MARIJONA PETKUS
PO TĖVAIS VENCKUTE

Gyveno 4343 South Rockwell Street, Chicago, Illinois.
Mirė rugpiūčio 17 d , 1968 tn., 10:05 vai. ryto, sulaukusi 

pusės amžiaus.
Gimus Lietuvoje, Šilalės apskrityje; Amerikoje išgyveno 

58 metus.
Paliko giliai nuliūdę: trys dukterys — Estelle Pratt- 

Petrauskas, žentas Al, anūkai: Richard, Geraldine ir Lorrainė, 
Helen Cherry, anūkas Gregory ir Bernice Leparski. anūkas 
Jeffery, ir daug kitų .giminių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė: Tretininkų, Apaštalystės Maldų draugijoms, 
šv. Kazimiero Seserų rėmėjoms.

Buvo amžina narė sekančių draugijų; Tėvų Marijonų, 
Tėvų Jėzuitų, Tėvų Saleziečių, šv. Kazimiero Seserų rėmėjų, 
Amžino Rožančiaus, Gyvo Rožančiaus, Nekalto Prasidėjimo 
Seserų rėmėjų. Putnam, Conn Taipgi buvo Šiluvos koplyčios 
fundatorė, priklausė Šv. Jono Bosco draugijai, Romoje.

Kūnas pašarvootas P. Bieliūno kopllyčioj, 4348 South 
California Avė. Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugp. 21 d. 8:30 
fornia Avė. Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugpiūčio 21 d., 8:30 
vai. ryto į Nekalto Prasidėjimo Švč. Panelės M. bažnyčia ir 
iš josi — į šv. Kazimiero kapines.

Nuliūdę: Dukterys, žentas ir anūkai.
Laidotuvių direkt. P. Bieliūnas, telefonas LA 3-3572.

_____
KNYGOS JŪSŲ BIBLIOTEKAI

Jurgis Savickis: ŽEME DEGA, rašytojo ir diplomato atsiminimai iš 
1939 -1945 m. kruviniausio ir tragiškiausio mūsų tėvynės ir 
Europos istorijos. Apie 870 psl. dviejuose tomuose............$4.50

Jonas Aistis: APIE LAIKĄ IR ŽMONES, literatūriniai atsimini
mai apie laisvėj kylantį Kauną ir jo kultūrinį kilimą........$2.50

„ Illinois State gyventojai prie kainos turi pridėti 5% taksų. 
Užsakymus Ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, Chicago, Illinois 60629

E U D E I K I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Lrys Moderniškos Koplyčios:

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

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

GUŽAUSICŲ BEVERLY HILLS GELINY6IA
P* Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

11 ir kitų PaPuošim,i-
P West 63rd St., Chicago, III.

Telef. PRospeet 8-0838 — PRospeet 8-9834

PIRKITE DABAR TIESIOG NU0< 
M R, N E L S 0 N,

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO. 

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams ž4anų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SŪNOS
2424 W. 69th STREET Tel. REpubllc 7-1218
2314 W. 23r<| PLACE___________________ Tel. Vlrglnia 7-6672

PETRAS BIELIŪMAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayetle 3-8572

AHTAHAS M. PHILLIPS
3307 S. LITIJAN1CA AVĖ._______________Tel. Y Arda 7-8491

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET_______________Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
19821 S. MICH1GAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. L1TUANICA AVĖ,________ Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 591 h Avė., CICERO, ILL._______Tel. OLympic 2-1993

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7999 STATE RD„ OAKLAWN, ILL. Tel. 636-2329



8 DRAUGAS, antradienis, 1968 m. rugpiūčio 20 d.

X Jonas Aistis rašo Lietu
vos kovotojų motinoms pagerb
ti kantatos žodžius. Vėliau bus 
užangažuotas muzikas sukurti 
tai kantfttai melodiją, šio su
manymo mecenatas yra Chica
gos Alto vicepirmininkas Julius 
Pakalka, kuris Lietuvos atkū
rimo jubiliejaus metais nori į- 
amžinti tuo kultūriniu būdu sa
vo mirusių tėvų atminimą, 
skirdamas $1.000. Telkdamas 
tam reikalui lėšas, J. Pakalka 
dabar paleidžia į visuomenę 
meniškai sukurtą Lietuvos ju
biliejui paminėti patriotiniais 
motyvais papuoštą lėkštę ir taip 
pat Lietuvos laisvės statulos 
miniatiūrą, kokia buvo dovano
mis dalinta pasižymėjusiems 
mūsų kultūrininkams.

X šv. Kazimiero lietuvių ka
pinių sklypų savininkai praeitą 
sekmadienį piketavo prie šių ka
pinių vietinio administratoriaus 
klebonijos Marąuette Parke. 
Piketavimas buvo plačiai pami
nėtas didžiojoje miesto spaudo
je. Vakare ,per NBC televizijos 
žinių apžvalgą buvo pateiktas 
interview su bendruomenės ko
miteto pasauliečių teisėms ap
saugoti pirmininku Algiu Regiu.

X Reta proga, kai visa šei
ma gali drauge kur išvažiuoti 
ir maloniai praleisti dieną, šiuo 
kartu ją turėsime “Draugo” pik 
nike, kuris ruošiamas Bučo dar
že rugsėjo 1 dieną, sekmadienį. 
Prie užkandžių ir gėrimų galė
sime pabendrauti su senais 
draugais, pasidžiaugti savo jau
nimu, kuris čia taip pat turės 
jiems tinkamų pramogų. Tad 
neužmirškim “Darbo dienos” 
sekmadienio, kurį visi leisime 
“Draugo” gegužinėje.

X Draugo gegužinėje rug. 
1 d., Bučo darže, bus galima 
pamatyti ir įsigyti sidabrinį ju
biliejinį medalį, išleistą Lietu
vių Fondo Lietuvos valstybės 
atkūrimo paskelbimo 50 metų 
sukakčiai paminėti. Medalis yra 
graži ir prasminga dovana įvai
riomis progomis savo šeimos 
nariams, artimiesiems ir svetim
taučiams.

X Donatas ir Danguolė (Mar 
kūtė) Bielskai, abudu chicagiš- 
kiai, neseniai Romoje sutuokti, 
šiuo metu tęsia povestuvinę ke
lionę, lankydami Europos kraš
tus. Iš gražiosios Ispanijos sa
los Mallorcosą jie prisiuntė 
“Draugui” nuoširdžius sveikini
mus ir linkėjimus. Iš čia vyks
ta į Madridą ir Lisaboną.

x “Draugą parėmė: Agnės 
Sabaliauskas, Evergreen Park, 
III. — 5 dol. (už kalėdines kor
teles) , Dr. P. Atkočiūnas, Cicero, 
III. — 4 dol. ir Elena Druskis, 
Palos Park, III. — 4 dol. (už 
kalėdines korteles). Nuoširdus 
ačiū.

x šiemet Studentų ateitinin
kų stovykla vyks nuo rugpiūčio 
22 d. iki rugsėjo 1 d. Lake 
Ariėl, Penn. (prie Scranton). 
Norintieji važiuoti prašomi 
kreiptis į (pirm.) SAS cv — 
Vaidį Valaitį — 6641 So. Maple- 
wood, Chicago, III. 60629, tel. 
312—GR 6-8282 arba Elytė Bra 
dūnaitė (vicepirm.), 6515 So. 
Rockwell, Chicago, III. 60629; 
tel. 312 — 776-9275.

Dr. Ona Vaškevičiūtė ir Marija 
Lukoševičienė tvarko vaikučių 
žaislus Alvudo parengime kūry
biškam - pedagogiškam mažųjų už
ėmimui. Nuotr. inž. K. Kauno

Chicagos
žinios

BUVUS ČIKAGIETĖ KANDI
DATĖ Į PREZIDENTUS

Negrė Charlene Mitchell, 38 
metų, 15 metų gyvenusi Chica- 
goje, dabar gyvenanti Los An
geles, yra Amerikos komunistų 
partijos kandidatė į JAV-ių pre
zidentus. Partija 1940 m. pa
skutinį kartą buvo siūlusi kan
didatą.

PENKI MILIJONAI 
UNIVERSITETUI

Turtingas pramonininkas Na- 
thaniel Leverone, pradėjęs jau
nystėje dirbti pardavėju už $12 
savaitinį atlyginimą ir vėliau į- 
steigęs Canteen korporaciją, 
paaukojo 5 mil. dolerių biznio 
administracijos kolegijos staty
bai prie Northwestern universi
teto. ši auka viena didžiausių 
universiteto 117-kos metų isto
rijoje.

STREIKUOJA TAKSIŲ 
VAIRUOTOJAI

Taksių vairuotojai šeštadienį 
pradėjo streiką prieš Yellow ir 
Checker taksių kompanijas, tu
rinčias 3,500 mašinų. Vakar ae
rodromuose ir miesto centre pa
justas jų trūkumas. Mažesnės 
kompanijos, turinčios 934 ma
šinas, nepajėgia visus aptarnau
ti. Šios kompanijos jau ima bran 
giau už pervežimą. Nėr žinių ar 
streikas bus užbaigtas prieš de
mokratų konvencijos pradžią.

PLIENO DARBININKŲ 
UNIJA IR NEGRAI

Plieno darbininkų unija užva
kar pradėjo savo metinę kon
venciją International amfiteat
re, toje pačioje vietoje ,kur ki
tą savaitę vyks demokratų pre
zidentinė konvencija. Unija turi 
1.2 mil. narių. Konvencijoje da
lyvauja daugiau 3,000 atstovų, 
kuriems vakar prabilo viceprezi
dentas H. Humphrey, meras 
Daley ir gubern. Shapiro. Uni
jos prezidentas I. Abel pareiš
kė, kad negrai gali siekti aukš
tų vietų unijos vadovybėje, bet 
jiems nebus rodoma kokia ypa
tinga nuolaida ar prielankumas.

UŽDARYTI PAEŽERIO 
paplūdimiai

Sekmadienį popiet parkų dis- 
trikto pareigūnai įsakė kele- 
rioms dienoms uždaryti visus 
ežero pakraščio paplūdimius. 
Susekta, kad vanduo pavojin
gai suterštas. Tai įvyko po penk 
tadienio — šeštadienio nakties 
audros, išliejusios vietomis 4 
colius lietaus. Išvengiant apsė- 
mimų, sanitarinis distriktas pa
leido į Wilmette ir Chicagos 
uostą milijonus galionų šratų. 
Gyventojai raminami, kad iš 
ežero imamas geriamas vanduo 
yra sveikas. Audra Edison elek
tros kompanijai sudarė dau
giau $500,000 nuostolių. Tūks
tančiai rūsių buvo apsemti.

SIŪLO NEGRĄ Į 
VICEPREZIDENTUS

Gary negrų laikraščio Ameri
can leidėjas Edward James pa
reiškė ,kad jis nominuos Cle
velando merą .negrą Carl Sto- 
kes, demokratų partijos kan
didatu į viceprezidentus.

BRANGIAI KAINUOS AUTO
BUSŲ IŠNUOMAVIMAS

Demokratų partija išnuoma
vo 125 autobusus, kurie konven
cijos metu perveš 5,244 delega
tus ir jų pavaduotojus iš 21 
viešbučio į amfiteatro konven
cijos salę ir atgal. Kasdien už 
autobusų nuomą teks mokėti 
$20,000.

Maskvoje paskelbta: numato
ma išleisti L. Tolstojaus pasku
tinių šešių gyvenimo metų kro
niką. Rankraščius surinkęs Tol
stojaus gydytojas D. Makovic- 
kij. Rankraštis turįs 7.000 gal.

Būrys svečių iš įvairių val&'tybių lankos Balzeko* muziejuje Chicagoje. 
Iš k. į d.: Mirta Rukšėnas, iš Argentinos, Marija Mikalonis ir Rožė 
Pretkujs iš Urugvajaus. Ctovi Vladas Dumčius iš Australijos, šalia 
Irena ir Stasys Balzekai.

/Š ARTI /R TOL/
J. A. VALSTYBĖSE

— Lietuvių katalikių moterų
organizacijų pasaulinės sąjun
gos tarybos suvažiavimas įvyks 
ta rugpiūčio 30 d., penktadienį, 
4 vai. p. p. Village Room (I 
aukšte) Statler Hilton viešbu
tyje New Yorke. Dienotvarkėje 
LKMOPS valdybos ir atstovių 
pranešimai, ateities planai ir kt. 
Laukiama gausaus katalikių 
moterų organizacijų atstovių ir 
svečių dalyvavimo.

— Santaros-Šviesos Federaci
jos suvažiavimas įvyks IX. 4- 
8 d. d. Tabor Farmoje, Sodus, 
Michigan. Visi Federacijos na
riai planuoją suvažiavime daly
vauti, turi tuojau užsiregistruo
ti Suvažiavimo rengimo komi
sijoje pranešdami tikslią atvy
kimo datą. Ne Federacijos na
riai norį apsilankyti suvažiavi
me, prašomi atkreipti dėmesį į 
1962 m. suvažavime priimtą 
nutarimą: 1. Suvažiavimas yra 
uždaras organizacijos įvykis; 
2. Tačiau Federacijos bičiuliai 
labai nuoširdžiai yra kviečiami 
dalyvauti suvažiavime ir dalin
tis jo nuotaikomis ir tvarka; 3. 
Kad būtų nepažeisti suvažiavi
mo pagrindiniai tikslai, ne Fe
deracijos nariai norintieji jame 
dalyvauti prašomi kreiptis į Su
važiavimo Rengimo komisiją ir 
gauti asmeninius kvietimus. 
Neužsiregistravę Rengimo ko
misijoje asmenys suvažiavime 
negalės dalyvauti.

Suvažiavimo rengimo komisi
jos adresas yra toks: Valdas 
Adamkavičius, Tabor Farm, 
Sodus, Miohigan 49126. Visais 
suvažiavimo reikalais prašome 
kreiptis šiuo adresu.

Santaros-Šviesos Federacijos 
Centro valdyba

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Socialinio klubo aikštėje 

jaunimo skyrius suruošė gegu
žinę. šokio tautinius šokius ir 
vyko linksmieji sporto numeriai. 
O krepšininkai sužaidė parodo
mąsias krepšinio rungtynes.

_  Wolverhamptono lietuvių
komanda “Viltis” sužaidė pir
menybių rungtynes su C.B. 
Smith krepšinio komanda. Re
zultatai: 38:40 lietuvių naudai, 
ir tuo “Viltis” užėmė pirmąją 
vietą Bert Williams taurės pir
menybėse.

— Coventryje mirė dipl. inž. 
Antanas Adamonis. Velionis bu
vo gimęs 1904 m. Panemunėlio 
valšč. Rokiškio apskr. 1933 m.

Šitaip atrodo Spyglio paplūdimis savaitgaliais Dainavoje, kur rug
piūčio 25 d. organizuojama vaikų šventė.

Nuotrauka Roberto Selenio

baigė V. D. Universiteto techni
kos fakultete statybos skyrių. 
Ilgesnį laiką dirbo Raseinių ap
skrities inžinierium, kur tarp ki
tų darbų, paruošė ligoninės sta
tybos planą ir vykdė darbus. Į 
Angliją atvyko 1947 m. ir apsi
gyveno Coventryje. Tiek Lietu
voje ir vėliau Anglijoje aktyviai 
dalyvavo lietuvių kultūrinėje ir 
visuomeninėje veikloje. V. Vyt.

— Londonas. Ryšium su da
bar Londone vykstančia sovie
tine paroda, kurioje yra ir at- 

jskiras Lietuvos skyrius, DBLS 
paruošė ir didesniu kiekiu at
spausdino atsišaukimą “Re- 
member the Lithuanian Stand”. 
Jame yra išvardintos okupanto 
padarytosios ir daromosios Lie
tuvai skriaudos. Atsišaukimas 
— salanka dalijamas parodos 
lankytojams ir kitokiais būdais 
skleidžiamas anglų visuomenė
je.

Roma Krapovickaitė, 15 metų am
žiaus, laimėjusi prieš baigminiame 
‘‘Miss American Teen-Ager” kon- 
teste Palasades Park, N.J. Rcma 
dabar gyvena Richmond Hills 
Queens. Ji yra baigusi Šv. Tomo 
Apaštalo parapinę mokyklą Wood- 
haven’e, ir dabar lanko Kristaus 
Karaliaus aukštesnę mokyklą. Pa
nelė Roma taip pat laisvu laiku 
talkina savanoriškai Marijos Ne
kalto Prasidėjimo ligoninėje Ja- 
maicoje.

VOKIETIJOJ
— Dr. Antanas Maceina, 

Muenster (Vakarų Vokietija), 
žymusis lietuvių filosofas, pro
fesoriaująs tenykščiame vokie
čių universitete, vėl sunegalavo 
ir rugpiūčio mėnesio 3 dieną bu
vo paguldytas į universiteto li
goninę tyrimams. Prof. dr. A. 
Maceina rašo vienam iš savo 
bičiulių JAV-se: “ ... Bet pa-

PO SAULĖTU FLORIDOS 

DANGUM

Daugelis sutrumpinti žiemai 
išvažiuoja Floridon, o po kelių 
žiemos atostogų ne vienas pasi
ryžta čia apsistoti ilgesniam 
laikui. Dalis floridiečių vasarai 
išvažiuoja į šiaurines valstijas
— tuo tarpu nemažai šiauriečių 
ir vasarą į čia atvažiuoja; daž
niausiai šeimos su vaikais ir 
jaunesni žmonės, nes prie van
dens čia temp. dažniausiai yra 

‘84 - 86 1. F. Vandens temp. yra 
apie 84° vasarą — tuo tarpu 
žiemą yra 72 - 75 1. F.

Tikrai joks baseinas neatstos 
šio puikaus Atlanto prie Miami 
Beach. Per 6 vasaros savaites 
nemačiau nei vienos “Portugese 
Men of War” mėlynos permato
mos pūslės, kurios žiemos metu 
sudirgina odą ne vienam besi- 

• maudančiam. Miami B. turi dar 
švarų neužterštą orą — visą 
laiką pučia nuo jūros švelnus 
vėjelis. Gražūs čia yra saulėte
kiai ir saulėlydžiai ir niekur 
nemačiau tokių gražių debesų 
formų, kaip čia.

Taip jau atsitiko, kad prisi
ėjo čia atvažiavus valyti sodą
— džiungles išsibaigusios Bos
tono turtingos šeimos Ed. ir Fl. 
Staples. Pati ponia Staples mi
rė šiame name, 7744 Hawthorne 
Avė., Miami B., prieš pusę me
tų, būdama 84 metų amžiaus. 
Nemačiau aš jos, tik buvę jos 
kaimynai pasakoja, kad buvusi 
labai skūpi: niekad nesamdžiusi 
tarnaitės namui aptvarkyti. Ke
lis metus žoles nuplauti ateida
vo vienarankis kuprelis, kuriam

gulėti .rodos, reikės ilgokai, žo
džiu, esu persekiojamas visokių 
negalių ...” 1967—1968 moks
lo metais negalėjo profesoriau
ti dėl ligos; "vasaros semestre 
dėstė vieną dalyką. Prof. dr. A. 
Maceina, be abejo, turi daug 
pažįstamų bei bičiulių laisvaja
me pasaulyje. Būtų gera, kad 
jie prisimintų šį žymųjį lietuvį 
kuo nors konkretesniu. Jo adre
sas yra šis: Dr. Antanas Ma
ceina, 44 Muenster, Westf., 
Kerssenbrockstrasse 12, West 
Germany.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Dariaus ir Girėno, mūsų 

transatlantinių lakūnų, Lietu
vos žmonės nėra užmiršę. Apie 
tai rašoma viename laiške iš 
Okupuotosios Lietuvos. Kaip ži
nia, pereitą mėnesį, minint la
kūnų žygio 35 metų sukaktį, 
ant didvyrių kapo Aukšt. Šan
čių kapinėse buvo atidengtas 
puikus granito paminklas, kurio 
projektą per ilgus metus paruo
šė skulptorius Vytautas Mačiui- 
ka. Iškilmėse dalyvavo daugy
bė žmonių, padėjo daug vainikų 
ir gėlių puokščių. Iškilmės buvo 
filmuojamos ir ikitą dieną pa
rodytos per televiziją. Skulpto
rius buvo nuoširdžiai sveikina
mas.

— Traf iko problemos vis sun
kiau sprendžiamos Ok. Lietuvo
je. Kaip pavyzdį “Tiesa” VM. 
10 nurodo atsitikimą, kad Vil
niuje, Antakalnio gatvėje įvy
kus avarijai, nukentėjusi maši
na užgriozdinusi kelią iš abiejų 
gatvės pusių, o pakelti nesą kuo.
— Oriolo žemę Rusijoje gerai 

prisimena taip vadinamosios 16- 
os lietuviškos divizijos kariai. 
Kaip žinoma, ši divizija buvo 
sudalyta iš II pasaulinio karo 
pradžioje į Rusiją pabėgusių lie
tuvių ir žydų tautybių komunis
tų, priskiriant gerokai rasų. 
Ties Oriolu ji buvo vokiečių la
bai smarkiai sumušta. Tik vie
noje vietoje žuvo apie 1000 ka
rių. Vėliau divizija buvo atkur
ta beveik tik iš vienų rasų. Po
kario metais kautynių vietoje 
pastatytas paminklas. Dabar 
kartkartėmis šias vietas lanko 
buvę šios divizijos vadovai. Pa
staruoju metu aplankė ir vaini
kus padėjo buv. gen. Urbšas, 
karininkas V. Bernotėnas, Ks. 
Kairys ir kiti, j

nieko už darbą nemokėjo, ža
dėdama palikti pinigų testamen
tu; o kai, jai mirus, žmogelis 
pasiteiravo ar jam paliko kiek 
už jo darbą, nerado užrašyta 
nei cento. Tada jos testamento 
vykdytojas pasiūlė jam ištuš
tinti namą: “Pasigelbėk pats — 
pasiimk iš jo ką tik randi sau 
naudingo”.

Paskutiniais savo gyvenimo 
mėnesiais šeimininkė tokia silp
na buvusi, kad dažnai nukrisda- 

.vusi ant grindų, bet niekam ne
leidusi save nuvežti į ligoninę. 
Nemėgo žmonių — sodo pakraš
čiai užaugę dygiom agavom ir 
Yucca krūmais. Dar bus sma
gaus darbo, kai reiks iškapot 
šiais augalais apaugę laiptai į 
kanalą — mat, vakarinė sodo 
pusė prieina prie vandens.

Ir dabar, berašant, girdžiu 
kažką pliaukšint vandenyje — 
priėjusi matau praplaukiant ke
letą nemažų žuvų, kurios lyg 
žaizdamos viena kitą gainioja. 
Tie kanalai susijungia su jūra 
— ir čia vanduo pakyla ir nu
krinta kaip ir jūroje, nenuosta
bu, kad ir užklysta jūros žuvų.

Floridoje drėgna, viskas pe- 
lyja, karšta. Tai žodžiai dažno, 
kuris net nei karto nėra į čia 
atvažiavęs. Todėl man ir buvo 
labai įdomu atsirasti čia vasa
rą. Tuo lab'au, kad reikėjo į 
čia atvažiuoti tvarkyti tą Fl. 
Staples namą, kad sekančią žie
mą nereikėtų eiti ieškoti nuo
moti kambario. Tas vasario ir 

“kovo mėnesiais būna tikrai ne
lengva. O reikia pasakyti, kad 
žmonių čia žiemos metu atva
žiuoja kaskart daugiau.

Paplūdimiuos ir vasarą ne
retai išgirsi lietuviškai. Štai či- 
kagiškių šeima su vaikaičiais 
besišildo pa jūroje, o vieną die
ną dieną beplaukiant girdžiu: 
“Koks šiltas vanduo”. Pasirodo, 
čia čikagiečiai: Jucevičius, Tur
činskas ir Cukuras. Juos “Bal- 
tic” namo savininkė pavadino 
“3 kunigais”, nes ant moteriš
kių jie nei akies neužmeta.

Žinoma, kad čia tenka vasa
rą ir gerokai sudrėkti ir daž
nai lysti po “dušu”. Na, bet 
žmonės turi dabar namų vėsini
mus, o kai jūroje maudais, tai 
visai karščio nejauti ir vasarą 
čia daug geriau maudytis, nes 
žiemą kartais ir per šaltą.

H I G H RATES

5.25
on on

4.75
per annum
regular savings

Savings Insured to $15,000.00
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

FRANK’S TV and RADIO INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS RADIO 
STEREO APARATŲ PADAVIMAS IR TAISMAS TAIPGI ORO 
VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

&— —-------------

Kas tik turi gėrę skonį,

viskę perka pas Lieponį !
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LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. Western. PR 8-5875

Vedėjas - J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 0:30 vai. 
dienom nuo 9 vai iki 6 vai. vakaro

Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai. popiet

Kitom

Prieš kelis metus lankantis 
Californijoj buvo tas pats džiau 
gsmas atsirasti pajūryje, kuris 
tikrai yra daug šaltesnis; ir 
kai vasarą jie ten neturi lietaus, 
tai viskas išdžiūvę — žaliuoja 
aplink namus kur laistoma. Čia 
taip dažnai pakyla, kad visi au- 
gaali gražiai žali ir tokios įvai
rios spalvos.

Dabar čia yra “mango” vai
sių sezonas, kurių pirmą kar
tą valgiau: toki dideli, kaip žą
sies kiaušiniai, tik abu galai 
buki.

Kiekvieną žiemą po keliolika 
liet. šeimų susikuria Fl. pajū
riuose, nes namai čia bent kiek 
pigesni, negu Calif. Abi šios 
pajūrio valstijos turi savo “bau
bus”. Vieną gąsdina žemės dre
bėjimai, kitą — hurikanai, bet, 
to nežiūrint, abi valstijos trau
kia į save gyventojus.

Sulig vieno namų pardavėjo 
žodžių — niekad nebuvo toks 
aktyvus namų pardavimas, kaip 
paskutiniais metais. Na ir mūs 
'šeima prie to aktyvumo prisi- 
dėjom. S. N. Petravičienė

ATITAISYMAS

Drauge ir kituose lietuviškuo
se laikraščiuose paskelbtame 
Lietuvių Fondo narių, padidinu
sių savo įnašus š. m. liepos 
mėn., sąraše, įsivėlė netikslu
mas, kuris šiuo atitaisomas. Se
nasis Anglijos Lietuvių Klubas 
Ohicagoje savo įnašo nepadidi
no, bet suorganizuotas naujas 
Chicagos Anglijos Lietuvių Klu
bas įstojo į Lietuvių Fondo na
rius su $100.00 įnašu. Senojo 
Chicagos Anglijos Lietuvių Klu
bo įnašas LF yra 500.00,

LF Valdyba

Neapsikrauk mašinos nei priekio, 
nei užpakalio įvairiais paketais, ku
rie galėtų sumažinti matomumą. Jei
gu kartais tie daiktai ir netrukdytų 
matomumo, pristabdant mašiną ar 
ant posūkio daiktų nukritimas gali 
kad ir sekundei sutrukdyti vairavi
mą, kas gali būti fatališka. Norį sau 
gaus vairavimo taisyklių nemoka
mai turi rašyti: Paul Powell, iSec- 
retary of State, Springfield, III. 
62706.
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