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Britas Gerald Brooke, po 4 m. ka
lėjimo, sovietų paleistas ir grįžęs 
j Angliją. Jis buvo kaltinamas at
gabenęs prieš sovietus nukreiptus 
spausdinius. Čia jis su žmona, jam 
grįžus į Londoną.
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TRUMPAI
NAUJA MARIJO

NŲ VIENUOLIJOS
„ VADOVYBE

ROMA. — Liepos 28 d. Mari
jonų vienuolijos vis. susirinki
me buvo išrinktas vyriausiu vie
nuolijos vadovu kun. Juozas 
Sielski, iš Sv. Stanislovo Kostos 
provincijos, vicegenerolu — kun. 
Viktoras Rimšelis, generalinės 
tarybos nariu ir gen. sekreto
rium — kun. Jonas Duoba,

• Amerikos Sv. Kazimiero provin
cijos vyresniuoju - provincijolu 
— kun. Juozas Dambrauskas.

Dubčekas vis už 
reformas

“Mano reformų niekas negali 
ištrinti”

A. Dubček, buvęs Čekoslovaki
jos politinis vadas, sovietams į- 
sikišus netekęs pareigų ir dabar 
esąs parlamento pirmininkas, pa
reiškė: “Mano politinio ir ūkinio 
pobūdžio reformų negalima iš
trinti iš gyvenimo”. Dubčekas sa-

♦ vo pažiūras išdėstė, neseniai turė
jęs pasikalbėjimą su žurnalo 
“Look” bendradarbe D. Hune- 
belle.
Jis teigia, kad būdamas federa 

linio parlamento pirmininku, 
jis sieksiąs įgyvendinti “humani
tarinį socializmą’. Jis dar pri
dūrė, kad jo “Veiklos programa”, 
sukėlusi sovietų karinę invaziją,

* vis dar esanti “gyva bei veiks
minga”. Jo nuomone, "esminė 
politinė kryptis” nesanti pakeis
ta ir nėra reikalo ją keisti.

Tačiau linkmė kitokia, negu 
manyta

A. Dubčekas pažymėjo: “Žino
ma, mūsų kryptis nebus tokia, ko
kia buvo numatyta, nes dabar 
mes dirbame kitose sąlygose. Ta
čiau juk pažanga eina pirmyn ir 
žmonių bendrija negali riedėti 
žemyn”.

Nesiekęs veikti kitų kraštų
Buvęs partijos vadas teigia, kad 

jis nieku būdu su jo “žmogiško
jo veido socializmu” nenorįs į- 
veikti ir sovietinio bloko kraš
tus. Jis pažymi, tai buvo tik Če
koslovakijos “išradimas”. Jis save 
nelaikąs jokiu “naujos religijos 
skelbėju”.

Ar jis sergąs diabečiu ir kitais 
negalavimais? Ne, tai netiesa - 

I* Dubčekas paneigia - “esu visiš
kai sveikas ir daug dirbu”.

Čekai prieš
Jugoslaviją

Čekų spauda puola Jugoslavijos 
politiką

Belgradas. — Vak. vokiečių 
dpa agentūros žiniomis, pasta- 
ruoju metu žymiai pablogėjo Ju- 
goslavijos —-Čekoslovakijos santy
kiai. Du Belgrado laikraščiai 
smarkiai puolė kelius Čekoslova
kijos politkus, pasisakiusius prieš

Pekinas netiki JAV
gera valia...

JAV mosto nelaiko 
“geros valios” žygiu

TOKIO. — Pekinas, ryšium 
su JAV vyriausybės noru pa
lengvinti susisiekimą su Kinija, 
reagavo šaltai.

Kinijos sostinėje teigiama, 
kad šis JAV žygis negalįs būti 
laikomas “geros valios apraiš
ka.”

Liepos 21 d. Washingtone bu
vo paskelbta, kad JAV norin
čios sumažinti įtampą ir plėsti 
taikingus ryšius tarp JAV ir Ki
nijos. Todėl dabar bus leista 
Kinijon vykti kai kurioms gy
ventojų grupėms, kaip žurnalis
tams, mokytojams ir kt.

Laos: ne JAV, bet 
komunistų invazija

Paneigia Š. Vietnamo kaltinimus 
Paryžiuje

Paryžius.—Laoso min. pirminin
kas, princas Souvanna Phouma 
paneigė ir laiko “visiškai išgalvo
tais” Š. Vietnamo delegato Pary
žiuje teigimus, esą Laose yra 
12.000 JAV dalinių, įvykdžiusių 
invaziją.

Apie tariamą amerikiečių inva- 
' ziją ketvirtadienio posėdy taikos 
pasitarimuose kalbėjo S. Vietna
mo delegacijos pirm. Xuan Thuy. 
Laoso min. pirmininkas paneigė 
dar kitą Thuy kaltinimą — dėl 
Thai (Siamo) karinių dalinių jo 
krašte.

... bet veikia 60.000 komunistų
Tačiau Phouma pridūrė: kraš

te yra 60.000 komunistų karių, 
kurie ranka rankon veikia su ko
munistų įtakoje veikiančiais Pa- 
thet Lao komunistais, prieš Phou 
mos vadovaujamą neutralią vy 
riausybę.

Padėtis esanti rimta, nes jei 
krašte įsigalėtų Pathet Lao 
maištininkai, Laos virstų Š. Viet
namo satelitu.

Pats Phouma dabar lankosi 
Prancūzijoje, tarėsi dėl pagalbos 
Laosui su prezidentu Pompidou, 
be to, ilsėjosi savo viloje pietų 
Prancūzijoje.

A Dubčeko vardas vėl spaudoje: 
jis teisina savo reformas, kiti rei
kalauja jus apgailestauti,,'

Jugoslavijos politiką.
Prieš L. Strugal pažiūras

Jugoslavijos partijos organas 
“Borba” paskelbė priekaištus Če
koslovakijos kom. partijos sekre
toriaus pirmajam pavaduotojui 
Liubomir Strugal, kurio nuomo
ne, Jugoslavija blogai supran
tanti socialistinio krašto vaidme
nį ir kad Jugoslavijos ūkis nepa
siekęs teigiamų padarinių.

Prieš čekų-slovakų puolimus, 
ypač prieš Prahos ambasadorių 
Maskvoje, pasisakė Jugoslavijos 
partinis laikraštis “Komunist”.

Belgrade manoma, kad Praha 
greitu laiku atšauks savo atstovą 
Belgrade, Kličką. Jis, atstovu pas- 

įkirtas praėj. metų lapkričio mėn.,

"MES JUS REMSIME"
prez. Nixonas patikino prieškomunistines tvirtovės — Thai (Siamo) krašto vadus 

i — Jau trečiame Azijos krašte — Tariasi ir su JAV politiniais, kariniais P. Vietnamo 
vadais. — W. Rogers lankosi Japonijoje

Atogrąžų lietus, atvykus JAV 
Įnąuopjzadd

BANGKOK, Thai. — Prezi
dentas R. Nixonas, 22 valandas 
praleidęs Indonezijos sostinėje 
Jakartoje, vakar atskrido į P. 
Vietnamo kaimyninį kraštą — 
Thai (Siamą). JAV prezidentą 
pasveikino Thai karalius Bhu- 
mibol — klausantis himnų ir 
patrankų 21 šūviui aidint, abu 
prezidentai buvo tropinio, stip
raus, bet trumpo, lietaus “au
komis”.

JAV prezidentą pakeliui į 
Bangkoką sveikino tūkstančiai 
mokyklinio jaunimo — jie mo
javo popierinėmis vėliavėlėmis.

Gyventojai sveikino šiltai, 
prisiminė mėnulį

Prezidentui su kitais atsidū
rus sostinėje. Bangkoke, gyven
tojai jį sveikino draugiškai, 
nors ir ne triukšmingai. Krašto 
dėmesį buvusiam žygiui į mėnu
lį liudijo miesto centre pastaty
ta didžiulė mėnulio prietaiso 
“Aro” reprodukcija su užrašu, 
bylojančiu: “Sveikiname prez. 
Nixoną didžiausio triumfo žmo
nijos istorijoje pasiekus.

Kiliai ir teisėti pavergtųjų reikalavimai
“Rusų naujieji 'carai* melagiai ir tautybių skerdikai“

“Naujieji carai — visų tauty
bių Sovietų Sąjungoj bendras 
priešas”... Taip pavadintas straip 
snis yra ne kokiame rytinės Eu
ropos egzilų laikraštyje, o kraštu- 
tiniausių komunistų žurnale, bū
tent, “Peking Review” (Nr.27, 
1969 m. liepos 4d.). Tai kinų 
komunistų pačiame Pekine lei
džiamas politinės propagandos 
žurnalas, išeinąs anglų, prancū
zų, ispanų, japonų ir vokiečių 
kalbomis.

Straipsnyje yra primenama, 
kad apie pusė Sovietų Sąjungos 
aprėptų gyventojų yra, kaip sa
ko, “mažuminės tautybės”.

Kremlius persekioja tautas — 
ir lietuvius

Tvirtina, jog visos tos tautos 
naujųjų Kremliaus “carų” tiek 
persekiojamos, kad jau imančios 
netekti kantrybės. Ta prasme y- 
ra užsiminimas ir apie Lietuvą. 
Būtent:

“Pastaraisiais metais tautinės 
mažumos Baltijos pakraščio są
junginėse respublikose, tokiose 
kaip Lietuva ir Estija, buvo suor
ganizavusios įvairių susirinkimų 
ir išleidusios leidinių, griežtai 
protestuojančių prieš išsigimu
sios sovietinių revizionistų klikos 
fašistinį valdymą”...

KALENDORIUS
Liepos 29 d.: šv. Olavas, šv. 

Morta, Mantvydas, Jundilė.
Liepos 30 d.: šv. Senenas, šv. 

Judita, Bijūnas, Radvile.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, temp. sieks 80 ir dau
giau 1. F., ryt — giedra, kiek 
šilčiau.

Saulė teka 5:41, leidžias 8:13.

dabartinio Prahos režimo laiko
mas per daug “pažangiu” politi
kių

Tariasi Ir su JAV politiniais, 
kariniais vadais Vietname

Prez. Nixonas Thai krašte 
tariasi ne tik su svarbaus sąjun
gininko politiniais vadais, bet ir 
su JAV politiniais bei kariniais 
atstovais P. Vietname, pirmoje 
eilėje su ambasadorium E. Bun
keriu ir karinių dalinių vadu, 
gen. C. Abrams.

Thai kraštas, svarbi atspara 
prieš komunizmą Azijoje, JAV- 
bių ypatingai vertinamas. Nixo-

H. Rogers, vaist. sekretorius, šiuo 
metu lanko eilę Azijos kraštų, ku
riuose neviežės prez. Nbconas. Va

kar jis lankėsi Tokio, Japonijoje.

Kodėl kinai paminėjo Lietuvą?

Lietuva ir Estija prieš Maskvą 
protestuojančiųjų tarpe šį kartą 
minima greičiausia todėl, kad 
iš ten kaip tik buvo kilę protesto 
memorandumai: Estijos (ar Es
tijoj gyvenančių) “technokratų” 
vardu pasirašytasis ir Lietuvos žy
dų. Todėl ir kalba apie “tauti
nes mažumas sąjunginėse respu
blikose”. Kitu atveju Pekino ko
munistai nesivaržė vadinti Balti
jos kraštus stačiai naujųjų Krem
liaus “carų” pavergtomis koloni
jomis...

Tai išsigimėlių gaujos melas...
Kiekvienu atveju, Pekino komu 

nistai ėmėsi uoliai užtarti visus. 
Jie teigia:

“Nauji Sovietijos carai revizio- 
nistai, kurie negirdėtai persekiojo 
visų tautybių žmones Sovietų Są
jungoj, turi drąsos sakytis, kad 
jokia tautybė nesanti skriaudžia
ma ir kad visos tautybės Sovietų 
Sąjungoj esančios “lygios”. Kru
vini faktai atskleidė tos išsigimė
lių gaujos melą ir nuplėšė fi
gos lapą nuo visų tautų “drau
gystės” ir “lygybės” Sovietu Są
jungoj ir visiškai iškėlė aikštėn 
jų kėslus, kaip visų Sovietų Są
jungos tautybių žmonių skerdi
kų... naujieji carai šaukia į “ne
numaldomą kovą” prieš “na-

nas savo kalboje pažymėjo, kad 
“JAV praeity ir šiuo metu lieka 
ištikimos Thai sąjungininkės. 
Mes palaikysime šį kraštą tiek 
prieš vidinę, tiek ir prieš išori
nę grėsmę.”

Prezidentas čia bus ligi tre
čiadienio (Siamo laiku — ke
tvirtadienio) — jis vis paneigia 
žinias, esą, jis nuvyksiąs ir į
P. Vietnamą. Iš Bangkoko Ni- , 
xonas skris į Indiją ir Pakista
ną, gi šeštadienį atvyks į Ru
muniją.

“Trūksta didžiulio šuolio 
mūsų planetoje...”

R. Nixanui viešėjus Indonezi
joje, krašte, kuris turi 110 mil. 
gyventojų ir Azijoje vaidina 
stambų vaidmenį, prezidentas 
Suharto, prisiminęs Armstrongo 
mėnulyje tartus žodžius apie 
“mažą žingsnį, bet didžiulį šuo
lį”, pažymėjo, kad tokio šuolio 
kaip tik trūksta žemėje, ir ypač 
Azijoje. Esą, perdidelis skirtu
mas pastebimas tarp toli pažen- į 
gūsių ir neišsivysčiusių kraštų.

“Mes ir toliau remsime...”
Tai yra teisinga — pripažino 

JAV prezidentas. Vėliau jis In
donezijos prezidentą patikino:

cionalizmą”. Tai tik akių dūmi
mas. Ką jie vadina “nacionaliz
mu”, yra teisėti Sovietų Sąjun
gos pavergtų tautų reikalavimai 
ir jų kova prieš naujuosius sovie
tinius revizionistinius carus”...

(ELTA)

J. Tautų stebėtojui 
žuvus

Žymiai paaštrėjusių karinių 
veiksmų pasėka

KAIRAS. — Egipto spraus- 
miniai, MIG lėktuvai ir vėl ke
liomis bangomis puolė Izraelio 
bazes okupuotoje Sinajaus sri
tyje. Vyko ir susidūrimai sau
sumoje.

Sekmadienį, stebėdamas kau
tynes, pietinėje Suezo kanalo 
srityje, Izraelio artilerijos svie
dinio pažeistas, žuvo J. Tautų 
Stebėtojas, švedas maj. Bo Ro- 
land Plane, 37 m. amž.

J. Tautų gen. sekretorius kal
tino Izraelį ir Egiptą — jie abu 
jis pabrėžė, “istorijoje nežino
mu būdu negerbia nustatytos 
paliaubų sienos.”

Plane — pirmasis J. Tautų 
stebėtojas, žuvęs arabų - Izrae
lio fronte. Nuo 1967 m. keli tų 
stebėtojų buvę sužeisti.

150 karininkų iš 15 kraštų
U Thant pridūrė, kad neleisti

na, jog JT stebėtojai būtų “be
ginkliais taikiniais kitiems šau
dant.” J. Tautų stebėtojų gru
pę sudaro T50 karininkų, atvy
kusių iš 15 kraštų. Tik iš Švedi
jos fronto ruožuose veiksmus 
stebi 33 kariai, kiti yra iš Ar
gentinos, Austrijos, Chilės, Suo
mijos, Airijos, Prancūzijos ir i 
(kt. kraštų.

• Tokio gyventojų skaičius 
auga. Liepos 1 d. jis pasiekė 
11,462,230.

Šen. E. McCarthy, paskelbęs kitais 
metais nebūsią^ kandidatu senato
riaus vietai.

kraštas ir ateity kas metai gaus 
120 mil. dol. ūkinės paramos.

Nixonas žurnalistams pakeliui 
nurodė, kad dabartinė keilonė 
Azijos kraštuose turėtų juos įti
kinti, jog JAV pasiryžusios ir 
ateity Azijoje vaidinti svarbų 
vaidmenį. Tačiau tikimasi, kad 
tie kraštai daugiau patys rūpin
sis savo gynyba, gi Amerikos 
parama ryškiau atsispindėsianti 
ūkio srity. Amerika patenkinta, 
kad Indonezija pastaruoju metu 
rodo daugiau nepriklausomą 
kryptį ir polinkį stiprėti ūkiniai 
— tai skirtumas, kai palygini 
su laikmečiu ligi 1965 m., buv. 
prezidentą Sukamo nuvertus, 
kai kraštas buvo vairuojamas 
Kinijos stovyklos kryptimi.

EI Salvador
nesitraukia

Reikalauja apsaugoti savo 
žmones Hondūre

WASHHNGTON. — EI Sal
vador atmetė OAS (Amerikos 
valstybių organizacijos) reika
lavimą — atitraukti dalinius iš 
užimtų sričių Hondūre. Salvado
ras teigia, kad pirmoje eilėje tu
ri būti patikinta jų piliečių, 
275,000, gyvenančių Hondūre, 
apsauga ir tik tai įvykdžius Sal
vadoro daliniai sutiktų pasi
traukti.

Salvadoro - Hondūro santy
kių ir karo sustabdymo klausi
mu Washine'tone vyko OAS su
kviesti pasitarimai. Juose daly
vavo EI Salvador užsienio reik 
ministeris Francisco J. Guerre- 
ro.

Imigrantai gali didžiuotis
— pareiškė W. von Braun. Jis, 
vaidinęs nemažą vaidmenį JAV- 
bėms įvykdžius žvgį į mėnulį, 
pažymėjo, kad kaip naujas at
vykėlis bei imigrantas jis, JAV 
vėliavą pritvirtinus mėnulyje, 
buvo savotiškai patenkintas.

• Sovietų karo laivai išplau
kė iš Kubos, joje viešėję 7 die
nas.

Trys astronautai, Armstrong. Aldrin ir Collins šiame pastate, vad. 
laboratorijoje, apgyvendinti 16 dienų: Pastatas, kaštavęs daugiau 
kaip 8 mil. dol., pastatytas erdvės/ tyrinėjimo centre Houstone ir jis 
vadinamas pastatu nr. 37.Rugpiūčio 11 d. -mokslininkai tikisi patirsią, 
ar astronautai mėnulyje būdami, nebuvę užkrėsti bakterijomis.

Spaudoje
Kyla krašto vardas, simpatijos 

JAV-bėms

Spauda pripažįsta, kad JAV- 
bėms liepos 20 d. įvykdžius sėk
mingą žygį į mėnulį, krašto var
das svetur bus žymiai pakilęs.

Bostono “The Christian Scien
ce Monitor” mano, kad šiuo me
tu JAV prestižas užsieny yra pa
didėjęs ir dėl kitų priežasčių.

Pvz. daug kur manoma, kad 
Amerika iš tikrųjų pasiryžusi jos 
dalinius atittraukti iš P. Vietna
mo.

Amerikietiškojo atvirumo pra
našumas

Kalbant apie mėnulį, žmones 
patraukė ne tik pats technologi
nis laimėjimas, bet ir pačių as
tronautų žmogiškieji bruožai. 
Svarbus veiksnys, tai palygini
mas —tarp sovietinio paslaptin
gumo ir visiškai atviros JAV-bių 
bendrijos. Jei amerikiečiai išdrįs
ta visiems rodyti savo žygius, ku
rie gali pasibaigti ir nesėkme, tai 
tik liudija jų drąsą bei gyvybin
gumą.

Kiti... pavydės turtingam kraštui
Tačiau plačiame pasauly, tei

gia dienraštis, žmonės savo priva
čiuose butuose kalbėdami reiškė 
jų įprastinį pavydą, nukreiptą 
prieš galinguosius bei turtinguo
sius. Jie kalbės: “Tos varžybos 
dėl mėnulio, tai ne kas kita, 
kaip didžiųjų karinių galybių 
lenktyniavimas. Negi mes gali
me pasitikėti nusileidimu mėnu
lyje tik taikos sąlygose? Sovietai 
su amerikiečiais juk dar varžosi 
ir priešraketinės gynybos srity”.

Skeptikai prisimena “varžybų” 
pradžią

Užsienis dar reiškia tokią nuo- 
nę: juk yra žinoma, kad b. prez. 
Kennedy paskelbė apie ryžtą nu
sileisti mėnulyje keturioms savai
tėms praslinkus po to, kai sovie
tų kosmonautas J. Gagarin bu
vo pirmasis žmogus, įvykdęs skri
dimą aplink žmę. Tuo metu A- 
merikos pasididžiavimas buvęs su 
krėstas ligi pamatų... Esą, jai kal
bama apie galią bei prestižą, a- 
merikiečiai linkę pamiršti mėnu- 

, lio varžybų pradžią.
Geras vardas turįs būti įrodytas...

Amerikos draugai svetur pažy
mi, kad šis kraštas vis dar pasau
ly atsilieka socialinio teisingumo, 
socialinio draudimo ir kt. atžvil
giais. Juk, kai pasibaigs astro
nautų “triukšmas”, spaudoje vėl 
pasirodys žinios apie maištus 
JAV miestuose, rasinius neramu
mus ir t.t. O tai veikia viešąją 
nuomonę užsieny...

Dėl to, manoma, šis kraštas 
dar turįs įrodyti savo gerą varda. 
Dar nepakanka savo krašto vėlia
vą įtvirtinti Ramybės jūros plokš
tumoje, ten, kur jos nepalies jo
kie Žemės bangavimai.



DRAUGAIS, antradienis, 1969 m. liepos mėn. 29 3.
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KELIAS { SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Sveikatos reikalu raštus - klausimus siųsti adresu:
KELIAS I SVEIKATA, 2319 West Garfield Blvd., Cbicaso, IU. «06M

imunin

TEISINGĄ PATARIMU 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BŪSI.

PADAI DEGA, PĖDAS GELIA, 
BLAUZDOS PAVARGUSIOS, 

SILPNA — KĄ DARYTI?
Esu 61 metų, 5‘11” ūgio, visą 

gyvenimą sveriu 145 svarus. Prieš 
mėnesi laiko dvi savaites nerū
kiau; tai per tą laiką priaugau 
iki 155 svarų. Dabar per mėnesį 
laiko nukritau iki 147 svarų. Rū
kau paprastai 17-18 cigarečių 
per dieną. Didžiausia mano bė
da su kojomis. Jau prieš 17 metų 
pradėjau pastebėti kojų pavargi
mą, jei reikia eiti arba stovėti. 
Juo tolyn, juo greičiau ir sti
priau pavargimas vystosi. Dabar 
užtenka jau pusvalandį pastovė
ti ar pavaikščioti - jau pavargi
mą- jaučiu, o atsisėdus ar atsigu
lus, kojų padai dega ir pėdas lyg 
gelia. Jei ilgiau pastoviu arba pa
vaikštau, jau siekia riešus, o dar 
ilgiau (kokią porą valandų pa
vaikščiojus) siekia ir blauzdų ir 
visos kojos iki kelių pavargimą. 
Aišku, tada jaučiuos ir pats pa
vargęs. Charakteringa, kad tas 
padų degimas, pėdų gėlimas ir 
kojų nuovargis daug stipriau jau
čiasi, kai po pavaikščiojimo atsisė 
du arba atsigulu.

Kartais pagulėjus, kai atsikeliu 
kojos būna kaip kaladės, vos pa
nešamos. Su sunkiais batais y- 
patlngai greit pavargstu. Iš ryto 
atsikėlęs, kai dirbu popietinėje 
pamainoje, kokią pusę dienos, kol 
išsįyaikštau, jaučiuos pats labai 
sunkus, pavargęs, o kai iš ryto 
kai tuojau skubu į darbą, tai nuo
vargis greit praeina. Jau kokie 
ketveri metai, kai užmigti imu 
pusę kapsulės Tuinal, o jei naktį 
pabundu (aš nuo menko krepš
telėjimo pabundu), tai imu kitą 
pusę. Miegu 8-9 valandas. Jei ma
žiau miegu iš eilės kelias naktis, 
jaučiuos be energijos, pavargęs.

, Seniau eidamas miegoti kojas 
įlodavau šilčiau negu pats save- 
kjtaip pėdose jausdavau šaltį. 
Vėliau nustojau kojas klotis šil- 
§iau, o prieš kokiuos 5 metus 
pradėjau eiti miegoti ir be piža
mos kelnių. Tuo pačiu laiku bu
vau pradėjęs gerti iš “Health” 
krautuvės nusipirkęs mielių mil
teliui su sunkomis. Nuo to laiko 
mano kojos nebe taip pavargda
vo. Ar mielės, ar vėsesnis kojų į 
laikymas pagelbėjo, nežinau. Bet 
ir dabar, jei ar tai užsimaunu pi
žamos kelnes, pabundu pavargęs. 
Mieles gėriau 3 metus.

• .Daktarai neranda mano kojo
se nieko blogo. Pulsas, sako, ge
ras, nesu pilnapadis, venos neiš- 
siplėtusios. Vienas daktaras, ar- 
tričio specialistas, prieš porą me
tų darė nugaros ir pėdų X-Ray, 
tris kartus tyrė kraują (kartą šla
pumą) ir rezultate pasakė, kad 
nežino, kodėl taip yra su mano 
kojomis. Gal, sako, nuo mano 
kritimo.

. Prieš 20 metų kritau iš 7 pėdų 
ąųkščio ant nugaros, bet paju
tau tik mažą galvos sutrenkimą. 
Po to dirbau tokį darbą, kad rei
kėjo įkišus tarp pastato rąstų 
tik pėdos dalį (pirštus) kelti ge
ležinius virbalus. Nuo tokio sto
vėjimo pradėdavo net kojos dre
bėti. Ir taip vieną kartą, už dvie
jų savaičių nuo kritimo, pajutau 
kojų skaudėjimą. Nulipau nuo 
pastato pailsėti, bet greit nebega
lėjau nei pajudėti, strėnos nelei
do. Nugabeno į ligoninę. Pada
rius nugaros X-Ray nieko nerado, 
bet iki šiai dienai nieko negaliu 
sunkiau kelti. Tenka atsigulti 
net kelioms savaitėms ir mėne
siams dėl strėnų skausmo ir kai
rės kojos tirpimo.

Kai tada po to įvykio jau galė-

sai pasveikau, valandą laiko į 
dieną reikėdavo virtuvėje pasto
vėti - tai per tą laiką mano ko
jos kaip ugnyje degdavo. X-Ray 
nugaroj ir dabar nieko blogo nej- 
rodo. Prieš metus ir prieš savai
tę tyrė man cholesterolio kiekį 
ir rado, kad normalus, tik paskų 
tiniu atveju sakė, kad ant ribos 
per daug.

Savo šeimos daktarui buvau 
parodęs Jūsų patarimą dėl kojų 
“Draugo” 1967 m, liepos mėn. 
25 d. numeryje. Jis dėl visa ko iš
rašė mėnesiui Arlidin ir Pavar 
bid - neprisimenu. Bet tas nieko 
nepagelbėjo.

Jau treji metai kai, dirbu sėdė
damas. Tik medžiagoms pasiimti 
ir padėti kartais nuo karto turiu 
atsistoti.

Kita problema - tai mano at
mintis. Jau seniai pradėjau ne
beatsiminti net kai kurių savo 
draugų pavardžių, taip pat ir dau 
gelio žodžių. Skaitmenis, pvz. 
telefonų numerius, palyginti,- ne
blogai atsimenu.

Kokios galėtų būti to viso prie
žastys, ir ar yra kokia pagalba? 
Būsiu labai dėkingas Jums už pa
tarimus.

Atsakymas- Yra. Iš aprašymo 
manau, kas pas tamstą dedas. X- 
Ray to dalyko dažnai neparodo, 
jei neatsakančiai padaroma. 
Tamsta turi gultis ligoninėn, ne
urologo žinion, ir sužinosi, kad 
turi tarp stuburkaulinę plokšte
lę iš vietos pajudėjusią (slipped 
disk), Bus padaryta stuburo kana
lo nuotrauka, suleidus į jį tam 
tikro skysčio. Pagal gautus davi
nius neurologas patars, ką reikės 
toliau daryti -greičiausiai reikės 
operuotis iš vietos išėjusią plokš
telę atsakančiai tvarkyti. Po to 
jausies geriau.

Kita bėda - gal nė kiek nemen
kesnė - tai Tamstos įpratimas ne 
sava galva gyventi. Tamsta ne
gali be cigaretės apsieiti, o ciga
retė yra kojų giltinė. Tamsta ne
gali be narkotikų eiti miegoti - 
imi Tuinal. Tai lygiomis dalimis 
kombinacija dviejų narkotikų: 
lygiomis dalimis toje kapsulėje y- 
ra Amitalia ( Sodium amobar- 
bital) ir Seconalis (sodium seco- 
barbital). Abu tie barbitūratai 
veda prie adikcijos - o Tamsta 
su jais draugaujies, kaip koks 
hipis, jau ketveri metai. Liaukis 
tai daręs dar šiandien. Gerk daug 
skysčių-šiltų vaisių sunkų prieš 
eidamas gulti - miegosi kaip ti
kram lietuviui pridera. Nustok 
ir su cigarete bičiuliavęsis. Skle
rozė tiek galvoje, tiek kojose pa
gerės. Tegul užželia keliai Tams
tai į “Heahhy Food” krautuves. 
Mieles su lygiai geromis pasėko
mis gali valgyti parsintšęs iš ke
pyklos - tas kur pyragams naudo
jamos - šviežios. Jų devynis gra
mus dienoje suvartok. Ir sveikata 
ir kišenė bus pilnesnės.

Dėl besivystančios sklerozės — 
maitintis tinkamai. Valgyk Cino 
sulfato po 220 mg. kapsulėje, nau 
dok- tris jų per dieną, pavalgęs. 
Dar skysčio Alertonic po tris val
gomus šaukštus per dieną, prieš 
valgį išgerk. Paprašyk savo gy
dytojo, kad jis Tmastai išrašytų 
iš Japonijos (Tokijo) naujų vais
tų prieš sklerozę: Anginin. Po 
tris tabletes per dieną imsi jų prie 
dui prie minėtų, būdamas savo 
gydytojo globoje. Kiekviena jų 
sveria po 250 mg. Įpakavimai po 
20 ir po 100 tablečių. — Išsira- 
šymui adresas: Banyu Pharma- 
ceutical Co., LTD. 7,2 chome, 
Nėhon -bashi Honcho, Chuo- 
ku, Tokyo, Japan.

Nustojęs rūkyti, gerais darbais 
užsiimk, o ne vien prie šaldytu
vo laikykis. Tada nenutuksi ir 
dvasinį džiaugsmą apturėsi, kad 
esi sveikas ir kitiems naudingas.

Žinoma, kad gydytojas Tams
tą ištyrė dėl cukraligės ir dėl po- 
dargos. Jei nebūtinai tas darbas 
turi būti nedelsiant atliktas. Tos 
ligos, kartu su cigarete šuoliais

Studentas medikas ir lituanistikos 
dėstytojas Vienos universitete 
(Austrija) Leonas šulaitis, turįs 
savo lituanistikos klasėje to univer 

t siteto docentą ir studentus.
Nuotrauka Vaclovo Noreikos

greit imsi paties savo vardą už
miršti. Tvarkykis nedelsdamas. 
Sėkmės. Parašyk.

Menki nervai, du megztiniai ir 
70 laipsnių karščio

Klausimas. Man jau 60 m. Prieš 
metus padaryta prostatos o- 
peracija per pilvą. Po operacijos 
vieną kitą kartą paskaudėdavo 
pilvą. Nuo šių metų balandžio 
mėn. vidurio turiu naktį šildyti 
pilvą storai apsiklojęs, o kai kada 
panaudoti ir elektrinę pagalvėlę. 
Ir visas bijau Šalčio. Po operaci
jos skauda ir strėnas. Turiu gulė
ti dviem megztiniais apsivilkęs ir 
strėnas šiltai apsiklojęs, kad ir 
strėnas šiltai apsikoojęs, kad ir 
kambario temperatūra 70 F. Nak
tį kojų padus mėšlungis traukia. 
Viduriai palaidi. Negaliu valgy
ti burokų ir medaus^ turiu vengti

ir skysto maišyto maisto. Lai
kaus jūsų nurodomo maisto su
dėties ir normų, o tos normos 
tai danžai nė neišpildau dėl pa
laidų vidurių.

Labai niekai ir mano nervai. 
Nepakenčiu pašalinių kvapų vi
sokių dūmų, spirginimų ir pan. 
Išbandžiau visokių gydytojų man 
prirašytus vaistus -nejutau pa
gerėjimo arba jutau labai ma
žai. Nervų ligų specialistas 
nervams gydyti prirašė tablečių 
nuo miego. Nieko jos man nepa
dėjo. Kitas prirašė Librium, ir 
tos nieko. Savo vidurius šiek tiek 
sureguliavau sausą maistą valgy
damas, tik po kurio laiko ką ger
damas ar sriubos valgydamas. 
Alkoholio nevartoju. Tabako 
smarvės nepakenčiu.

Labai prašau, Pone Daktare, 
mano bėdoms taisyti ką nors pa
tarti. Iš anksto Jums labai dėko
ju.

Atsakymas. Esi pasidaręs labai 
alergiškas šalčiui, pagyvėjo aler
gija daugeliui kam. Koks ange 
las Tamstai įsakė valgyti buro
kus ir medų, kad jų negali pakęs
ti. Ir dar daugelio kitų dalykų ne 
gali valgyti - viduriuoji dėl to, 
Todėl susek pats vienas , kam 
esi jautrus: kokiems maisto ga
miniams. Pradėk valgyti macus 
(soda crakers), užgerk arbatos. 
Po kelių dienų prie to valgio pri
dėk varškės. Po kelių dienų vir
tos mėsos. Ir taip kas trys dienos 
pridėk naują valgį - tik ne aš
trių, ir ne tokį, kurio jau žinai, 
kad nepakenti. Kramtydamas su 
savo seilėmis suvilgyk kiekvieną 
kąsnį, tik vėliau užgerk skysčių. 
Gerai pats darai- taip labai svei
ka valgyti. Taip besimaitinda
mas, suseksi, nuo kurio maisto 
pasileidžia viduriai -tada tokio

visai nevartosi mažiausiai pusę 
metų. Valgyk dažnai, po mažai.

Jokių tablečių dėl miego neimk. 
O nuo Librium bėk į kitą gatvės 
pusę. Tai joks gydymas, nors ir 
kažin koks specialistas būtų to
kį neva gydymąsi paskyręs. Daug 
vaisių sunkos gerk, geriausia grai- 
frukto. Ją kvortomis per dieną do
rok. Normaliai maitinkis: be sal
dumynų, daug žalėsių, daug bal
tymų, liesos mėsos (virtos, tu- 
šytos -ne keptos), varškės, sūrio, 
pasukų bei rūgusio pieno. Iš vais
tų šiuo laiku vartok tik 
vyriškų su trupučių moteriškų 
hormonų mišinį kartu su mine
ralais. Tas toks vaistas yra Tams
tai patartinas. Su savo gydytoju 
pasitaręs imk po valgomą šaukš
tą prieš valgį tris kart per dieną 
vaisto, vadinamo Alertonic. Pa
rašyk vėl, o dabar pildyk 100 pre. 
šiuos teisingo gyvenimo nuro
dymus.

Patikslinimas. Tiesos vardan 
tebūna atžymėta pataisa. Gyd. T. 
Šurkaus Lietuvoje išleistoje kny
gelėje apie mirusį prof. V. Kuz
mą paskelbta, kad šio skyriaus 
redaktorius nepriėmė į Medicinos 
fakultetą tūlos merginos dėl po
litinių išskaičiavimų, ir kad jis 
mėgino leisti mirštančiam prof. 
į veną vaistus. Tiesa: 1. Minimo
ji mergina turėjo širdies ydą. 2. 
Redaktorius visą laiką matavoi 
kraujospūdį.

— Kai Britų Muziejus 1759 
im. fouivo atidarytas ,tai saugu
mo sumetimais iš karto jin bū
davo įleidžiami ne daugiau kaip 
10 žmonių.

jau vaikščioti, kurį laiką, kol vi-*artina arteriosklerozę, Kitaip -

= THE LITHUANIAN WORIJD-WIDE DAILY
E 4545 VVEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629. Tel. LUdlow 5-9500 Ę

= Second class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily, j 
E except Sundays, days after Christmas and Easter by the Lithuanian S 

Catholic Press Society

E Subscription: $17.00 per yr. in Cook County, Illinois, $15.00 per E 
year outside Cook County, $18.00 foreign countries. s

Prenumerata; Metams metų
Cook County. Illinois $17.00 9.00
Kitur JAV $15.00 8.00
Kanadoj ir kitur užsieny $18.00 9.50

3 mčn. 1 mėn. •=
5.00
4.50
5.50

2.00 = 
1.75 =
2.25 E

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

• Redakcija dirba kasdien = 
8:30 — 4:30, šeštadieniais — 
8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas = 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- E 
niais — 8:30 — 12:00.
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

Ofs. 735-4477. Rei. PR 8-0900

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPECIALYBfi — NERVŲ IR 
EMOCINES LIGOS

Cravvford Medical Building 
6449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą

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

Akušerija lr moterų ligos 
GlnekologlnS Chirurgija

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

Alvudo išvykoje kiekvienas rodo savo išmones — pamėginkit tamstos 
šitaip pasilavinti. Nuotrauka inž. Juozo Slaboko

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL 
ARTS

8213 W. 63rd Street 
Tel. WA 5-4787

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY 

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

DIABETINIS MAISTAS IB GAMINIAI 

Mes patelefonuosime jūsų gydytojai

CRANE SAVINGS
Hl LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas ui Vienu Me
tu Certlflcatu sąskaitas

Minimum $5,000.00

Naujas aukštas divi
dendas mokamas ui

investavimo sąskaitas.

V

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

VALANDOS: PIRMAD, ir KETVIRTAD. . .
ANTRAD. Ir PENKTAD............
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. 4.

8. v. r. Al 9 v. v. 
9 v r. iki 5 v. V. 
Trečiad. uždaryta

TAUTOS PRAEITIS
Istorijos ir gretimųjų sričių ne

periodinis žurnalas, atliekąs dar 
nepriklausomoje Lietuvoje pra
dėtą istorijos tyrinėjimo darbą.

Pirmo tomo išleistos keturios 
knygos, kurių kiekvienos kai
na —$3.00. Visos keturios kny
gos drauge kainuoja $10.00.

Antro tomo kn. 1 ir kn. 2., 
kiekviena po 5.00 dol.; kn. 3 ir 
ir kn. 4, surištas į^yi^a^omą, 
kainuoja 10.00 dol.

Leidinys įdomus ir būtinas 
kiekvienam lietuviui, norinčiam 
pagrindiniau susipažinti su atsie
kimais šioje mokslo srityje. Ver
tinga ir naudinga dovana. Pa
tartina pradėti rinkti leidinio 
pirmąsias knygas, kad vėliau ne
reikėtų ieškoti trūkstamų knygų 
norint sudaryti pilną rinkinį.

Tas visas knygas galima gau
ti DRAUGE. Illinois gyvento
jai prie knygos kainos turi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA 

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt.
nuo 12 iki 3 vai tr nuo 5 iki 8 v.v.
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.-
Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960

0R. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika
2815 W. 71st Street 

Ofiso vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3X44 W. G3rd Street

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West OSrd Street 
VaJ.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
/ak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia 
lienl uždaryta. Ligoniai priimami su
sltarus.

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

Rezid. Telef. 230-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS,
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA

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

Priima ligonius pagal susitarimą. 
fel neatsiliepia, skambinti 374-8012

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

TeL 695-0583 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, lllinoia

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-člos lr California 

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutartį 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

24S4 VVest 71at Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penktad. 1-5, treč. lr šešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie- 

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

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

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta.
Tel. ofiso lr buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

FLORIAN KRASS
(Krasauskas) 

REGISTERED PHYSICAL
THERAPIST

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

Massage 
Tik susitarus

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

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

KCDIKIU TR VAIKU LIGŲ SPECIALISTE 
MEDICAI, BUILDING

7156 South VVestern Avenue
Pirmad.. antrad., ketvlrt. tr penkt 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. lr nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad 
11 vai. ryto lkl I vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1188
__________ Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso Ir reddenclfos) 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 West 6Srd Street

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS. Opi.
3424 W. OSrd St.. OR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ii 
“oontact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 025-7697 

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

0R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ir
šeštad 8 v. r. lki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 West 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidenc )

Atostogose nuo liepos 28 lkl 
rugpiūčio 18 d.

0R. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 71 st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGUA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, DL

Kabineto tel. 687-2020 
Namų teL 88D-1071

_______Vizitai pagal guglta.-lma

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

Ofiso tel. REllanoe 5-4410 
Rez. GRovelhin 6-0617 

Valandios: pirm. lr ket. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 lkl 8 v. vak.: 
antr lr penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p.p
lr vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street. 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečiad. uždaryta 
_______Rezid. tel. WA 5-3090_______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St.
Tel. PRospect 8-1223 

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč- lr
penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet ir kitu 

laiku pagal susitarimą,

Of. Tel. HE 4-2128, Namą GI 8-0105

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

PrilmlnSja ligonius tik susitarus 
VaL 2—4 p. p. ir

Trečiad. Ir šeštad.
8 vai. vak. 
uždaryta

Tel PROospect 0-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

6648 So. Albany Avenue
Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—8 viai 
vak.. penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimą.
Tel. ofiso PR 0-6440, rez. HE 4-8150 *

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141 Namų 030-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad.. antrad-, penktad. 1-4 
lr 6-8 v. v., ketvlrt. 6-8 v. vakaro, 
šeštadieniais 11-1 vaL popiet.



Jei kils atominis karas —

TARP RUSIJOS IR KINIJOS
Analfabetizmas Lotynų Amerikoje

Žmonių neraštingumas — svarbiausia jų skurdo priežastis
Du Azijos milžinai ima kas

kart garsiau ir aštriau urgzti 
prieš kits kitą: 800 milijonų 
gyventojų turinti raudonoji 
Kinija ir 237 milijonų gyven
tojų turinti Sovietų Sąjunga. 
Nors jųdviejų ideologijos be
veik pilnai tokios pačios, ta
čiau juk tarp dviejų banditų 
kruvinos ir net mirtinos grum
tynės nėra naujiena.

Apie augančią įtampą ir ka
ro pavojų tarp Kinijos ir So
vietų Sąjungos gausiai infor
macijų duoda New York Ti
mes redaktorius H. E. Salis
bury, kuris yra daug kartų 
keliavęs po tuos kraštus, kuris 
yra gerai informuotas ir kurį 
šiuo atveju sunku būtų įtarti 
šališkumu, žinant jo linkimą į 
liberališkąją kairę.

*
Jis savo išsamiame straips

nyje “Chicago Tribūne” dien
rašty (VU. 28) tvirtina, kad 
kaip Rusijoje, taip ir Kinijoje 
vyksta intensyvus ideologinis 
ir propagandinis pasiruošimas 
karui. Esą, vadovaujantieji So 
vietų rašytojai, įskaitant ir 
beletristą, karo korespondentą
K. Simonov, pasiųsti į Sibiro 
frontą duoti patriotinius apra
šymus “išdavikų kinų puolimų 
ir ryžtingų rusų gynybos žy
gių.” Er tuose propagandos ra
šiniuose vis pastebima, kad ne 
susipratimai nėra praėję, kad 
vis galima laukti naujų, kie
tesnių smūgių.

Ta propaganda yra savo at
siekusi. Rusuose kaskart stip
riau ima reikštis mintis, kad 
pagaliau “reikia tuos gelto
nuosius niekšus pamokyti.” 
Populiarus rusų rašytojas V. 
Vysooki savo eilėse net dainuo
ja apie niūrų orą virš Pekino 
ir apie ten esančius pavojingų 
avantiūrų mėgėjus. Jis prime
na 1957 m. komunistų konfe
rencijoje Maskvoje; pasakytus 
Mao Tse-tungo žodžius, kad 
atominio karo atvejuje, gali 
žūti 300 milijonų kinų, bet rau
donoji Kinija vis tiek išeitų 
pergalėtoja...

*
Kaip praneša Salisbury, vie

nas pirmaujantis rusų fizikas, 
kalbėdamas su amerikiečių 
pulkininku, pareiškė, kad ru
sams jau įgrisęs kinų įžūlu
mas. Jis kalbėjo: “Kai mes 
pradėsime kariauti, mes neko
vosime, kaip jūs, amerikiečiai, 
savo mažuoju piršteliu, o mes 
grumsimės iki mirties”. Tuo 
jis norėjęs pasakyti, kad Rusi
ja karo atvejuje nevengs pa
naudoti atominių ginklų.

Salisbury skelbia turįs žinių, 
kad atominio karo grėsmė ne
santi tuščia. Rusų atominės 
bombos esančios jau atgaben
tos prie Baikalo ežero ir į 
Mongoliją. Kinai tvirtina, jog 
rusai juos jau perspėję, kad 
jų iš tolo kontroliuojamos ra
ketos Užbaikaly ir prie kinų 
Mongolijos sienos jau paruoš
tos duoti žlugdančius atomi
nius smūgius Kinijai. Rusų 
pagrindinės jėgos Mongolijoje 
esančios sutelktos rytiniame. 
pakraštyje ir pietuose, iš kur 
lengviau pasiekti Kinijos ra
ketų gamybos bazes Paotowe 
ir Lanchowe.

*
Į šiuos Rusijos grasinimus 

Kinija atsako; “Nei mažas,

Spaudoj ir gyvenime

RELIGIJA UŽ GELEŽINES UŽDANGOS
r

Rytų Vokietijoje areštuojami 
studentai. Areštai įvyko Rytų Ber
lyno universitete, o taip pat Hal- 
les, Jenos, Leipcigo Greifs- 
vvaldo, Rostocko universitetuose. 
Daugiausia areštuojami teologi
jos studentai. Studentai kaltina
mi, kad jie buvo gavę iš Prahos 
inkriminuojančios medžiagos ir 
ją svarsto, diskutavo savo slap
tuose susirinkimuose. Vienu žo
džiu, studentai nepritaria Sovie

nei didelis, nei atominis karas 
Kinijos nepabaidys... Kova 
prieš Rusiją nebus sulaiky
ta...” Iš Rusijos gi sklinda į 
visas puses knygos, monogra
fijos, brošiūros, aiškinančios 
Sovietų priekaištus prieš Kini
ją. Maskva atmeta kinų kalti
nimus, jog neteisingomis su
tartimis Rusija prisijungė ki
nų žemes. Sovietai sako, kad 
jeigu imti galvon kinų argu
mentus, tai Pietų Amerika tu
rėtų dabar grįžti Ispanijai, 
JAV Anglijai, Graikija Turki
jai ir t. t.

Naujasis Sovietų Sąjungos 
vadinamas “'baltasis raštas”, 
pavadintas “Sovetųi Sąjungos 
leniniškoji politika Kinijos at
žvilgiu’’ skelbia, kad Mao Tse- 
tungas slapta nutraukė ryšius 
su Rusija jau 1956 m., o atvi
ras skilimas pasireiškė 1958 
m., kai Kinija savavališkai iš
šaukė Quemoy ir Matau salų 
krizę santykiuose su JAV-mis, 
sulaužydama 1950 m. Kinų-So- 
vietų sutartį, pagal kurią Ki
nija pirma turėjo pasitarti su 
Rusija prieš imdamasi tokių 
žygių.

*
Mongolijos premjeras Tse- 

denbalis pareiškė Salisburiui, 
kad kinai norėjo nuversti jo 
režimą ir prisijungti jo kraš
tą agresyviu žygiu, ir Tseden- 
balis įsitikinęs, kad nebeįma
noma tuos nesutarimus iš
spręsti taikiu keliu. Tsedenba- 
lio galvojimą paremia Mask
vos propagandinė literatūra ir 
Sovietų tose pozicijose išri
kiuotieji tankai. Salisburio tu
rimomis žiniomis, Maskvos vy
riausybės nariuose vyrauja ta 
pati mintis, kokią išreiškė Tse- 
denbalis. Tiesa, vyresnieji, 
kaip Mikojanas, dar mano, 
kad mirus Mao Tse-tungui, bū
tų galima pasiekti ir taikaus 
sprendimo, tačiau jaunesnieji 
yra praradę tas viltis.

Rusų kariškiai kalba apie 
pajėgumą susitvarkyti su Ki
nija. Anot jų, atominėmis bom 
barnis būsią nesunku parali- 
žuoti Kinijos atominius gink
lus ir Pekinas būsiąs paimtas 
per dešimtį dienų. Tada Mao 
Tse-tungas būsiąs pakeistas 
Maskvai palankiu vadovu.

*
Kinai įgi vis pasitiki savo 

800 milijonų gyventojų, kari
niu Mao Tse-tungo sugebėjimu 
vadovauti, .patriotiniu įkarščiu 
prieš Rusiją, kinų pasiryžimu 
prieš rusus kovoti nors 100 
metų, jei to reikėtų, Kinijos 
pajėgumu absorbuoti Rusijos 
raketas ir šarvuočius, kinų tu
rimomis atkirčio atominėmis 
bombomis.

Rusų liaudis baiminasi karo. 
Kai kurie jau krautuvėse per
ka atsargas. Sovietuose net 
imama dairytis pagalbos į Wa- 
shingtoną. Šių susidūrimų 
grėsmėje Washingtono autori
tetas ir įtaka kyla. Atominio 
karo grėsmė baimina visus, 
tačiau Soivetų kinų konfliktas 
gali Maskvos tironus atgrasyti 
nuo naujų agresinių užmačių 
ir, besirengiant labiau užtik
rinti savo užnugarį, gali pa
lenkti duoti daugiau laisvių 
pavergtiesiems. Kai kas saky
davo, kad Lietuvą išlaisvins 
Kinija. Negalima sakyti, kad 
tame nei kiek nebūtų tiesos.

J. Pr.

tų prievartos politikai ir simpa
tizuoja laisvėjimo polinkiams, 
kaip jie pasireiškė Čekoslovaki
joje. Kadangi Sovietų kontro
liuojamuose kraštuose nėra jo
kios nei spaudos, nei minties lais
vės, tai ir vykdomi areštai. Apie 
tai skelbdamas žinią biuletenis 
“Religion in Communist Domi- 
nated Areas” Nr. 9-12 pažymi, 
kad studentus imasi ginti gar
sūs advokatai.

Tas pats biuletenis praneša,

Pagal Jungtinių Tautų oficia
lius statistikos duomenis šiuo 
metu Lotynų Amerikoje yra 20 
milijonų vaikų, nelankančių mo
kyklų. Tikrumoje jų yra daug 
daugiau, nes keturi iš dešim
ties jaunuolių ligi 15 metų am
žiaus, nemoka skaityti ir rašyti. 
Dar 1957 m. Lotynų Amerikoje 
buvo šalių, kuriose 90 proc. jų 
gyentojų buvo beraščiai. Nū
dien šis nuošimtis kiek sumažėjo, 
bet visvien tebėra aukštas.

Mokslas kelia gerbūvį
Kaip žinome, mokslas padeda 

pakelti gyventojų gerbūvį. Žmo
nės, neturį nė pradinio mokslo, 
negali pasiekti aukštesnio gyve
nimo lygio, nes jiem neprieina
mi mokslo ir technikos pagrindi
niai laimėjimai; taip pat jie neį
stengia nė savo vaikams suteikti 
tinkamo išsilavinimo-

Pavyzdžiui, paimkime Šveicari
ją, kurioje šiandieną gyvena 8 
milijonai gyventojų. Truputį 
daugiau kaip prieš šimtų metų, 
ji buvo varginga šalis. Tuo metu 
jos gyventojai tesvajojo kur nors 
emigruoti. Devynerius mėnesius 
gyventi be saulės, plakant žvar
biems vėjams, siaučiant stipriems 
šalčiams ir krentant gausiam 
sniegui, be anglių ir žibalo šildy
mui, su menku maistu, — buvo 
sunkiai pakeliama našta. Tuo 
metu argentiniečiai gyveno per
tekliuje ir krovė prinigus banko- 
se. Šiandieną gi matome visai 
priešingą vaizdą. Išmintingos 
politikos dėka, švedai pirmiausia 
suskato panaikinti neraštingu
mą. Kelių dešimtmečių pastangų

kad Slovėnijoje, Gorenje bažnyt
kaimy atstovu į Slovėnijos par
lamentą išrinktas to bažnytkai
mio katalikų kunigas Stefan Va
rės. Tai pirmas atsitikimas po 
karo Jugoslavijoje, kad į vyriau
sybės organus patenka katalikų 
kunigas. J. Daugi.

Erdvių centro laboratorija Houston, Tex., kur gyve n& astronautai 18 dienų, turi 350 baltų, jokių mikrobų 
neturinčių pelių, kurios bus naudojamos tiriant ar astronautai iš mėnulio parsivežė bakterijų:

Rytinėj Afrikoj ir Sabos 
žemėj

R. RASLAVICIENfi
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Savotiškai gražu, bet tam reikia įgudusios ran

kos ir kantrybės, nes vien kasytėm supinti reikia ke
lių valandų.

Sustojam prie Šv. Marijos bažnyčios, kurios vir
šus iš puikios mozaikos. Mozaika čia užsiima italai ir 
savo meniškus darbus net eksportuoja.

Šalia bažnyčios ant stovo, kaip kartuvių, sukabin
tos kelios eilės paprastų akmenų. Mušant į juos paga
liuku, jie skamba kaip cimbolai. Pasižiūrėjus niekad 
nepasakytum, kad tai gali būti muzikos instrumentas.

Užvažiuojam ant kito kalno. Nuo čia matomas 
visas miestas. Pačiam viršuje visa eilė molinių trobe
lių, kuriose savo laiku gyveno italų kariuomenės dali
niai. Jų tarpe buvo ir garsusis generolas Garibaldi. 
Dabar tas trobeles užėmusios vietinių policininkų šei
mos.

Asmaroj yra amerikiečių kariuomenės ir aviacijos 
bazės, kuriose gyvena 7000 karių su šeimomis.

Šiandien kaip tik yra armijos diena ir bazės rajo
ne vyksta iškilmės. Miesto gyventojams tai pramoga, 
nes tik tą vieną dieną metuose jiems leidžiama čia 
lankytis.

P. GAUČYS

pasėkoje, nūdien Švedijoje nė
ra nė vieno beraščio. Paprasti 
darbininkai yra įgiję aukštas 
kvalifikacijas. Ne tik išnaudoja
mi, nepaisant didelių sunkumų, 
gamtos turtai, kaip pvz., Laponi- 
jos geležies rūda, bet ir jos smar
kių upių jėga, gaminanti šilimą 
ir leidžianti elektros energiją pa
naudoti netgi Sockholmo gat
vių apšildymui, kad šaltais žie
mos rytais nesušaltų automobi
lių motorai ir galėtų būti lengvai 
užvedami. Kartu su tuo buvo su 
šaknimis išrautas ir skurdas ir 
netgi klasių kova, kuri veltui iš
semia tiek žmonių energijos. Jau 
daugiau kaip 30 metų švedai nę- 
žino kas yra streikas. Viso to šve
dai nebūtų laimėję, nebūtų pa
siekę tokio aukšto gyvenimo ly
gio, kokiu dabar naudojasi, jei
gu nebūtų panaikinę neraštin
gumo. Visuotinis švietimas jiems 
leido sukurti pirmos rūšies dar
bo jėgą tiek pramonėje, tiek že
mės ūkyje. Taip kad nūdien ką 
turi švedai, argentiniečiai apie 
tai tegali tik svajoti.

Vietinės valdžios švietimu nesi
rūpina

Grįždami prie Lotynų Ameri
kos, turime pažymėti, kad prieš 
keletą metų prez. Kennedy įsteig
ta Sąjunga pažangai (Alliance 
for Progress) buvo pasiryžusi li
gi 1970 m. panaikinti neraštin
gumą L. Amerikoje ir užtikrinti 
kiekvienam Lotynų Amerikos 
vaikui pradinį švietimą ir pra
plėsti vidurinio ir techniško ap
mokymo galimybes- Tai buvo 
ambicingas ryžtas, kuriam įvyk
dyti patys pietiečiai teparodė la
bai mažą susidomėjimą, nes švie
timo reikalam teskyrė ne dau
giau kaip 2, 2proc. bendrų tautos 
pajamų.

Neskaitant pačios Sąjungos, 
daugelis JAV labdaringų fondų

Kai mea atvažiuojam, visi jau skirstosi. Prie var
tų tikrina mūsų pasus, žiūri, ar fotografijos atitinka 
žmones, o įvažiavus vėl kelis kartus sulaiko. Atrodo, 
kad Amerikos piliečiui čia daugiau vargo ne etiopie- 
čiui, kurio dokumentų niekas nežiūri.

Vėl sukam į užmiestį, į kaimą. Tolokai nuo mies
to, ant kalniuko, susibūrę į krūvą iš dumblo statyti 
namukai. Šalia ir bažnytėlė. Neatrodo kaip bažnyčia, 
sena supleišėjusi,- aprūkus, bet ant viršaus kryžius. Su
stojam. Nė gyvos dvasios. Išlipam. Pagaliau pasirodo 
keli vaikai. Gidas veda pro vienas duris. Pasitinka 
mus pagyvenęs vyras — ūkininkas ir rodo savo namą. 
Priekinėje patalpje prie sienos išmūrinti du užkabo
riai, kur miega šeiminikas ir gal jo sūnus. Vidury 
laikomi galvijai, o pašaliais įtaisytos ėdžios šienui.

Kita patalpa yra virtuvė, kur miega šeimininkė. 
Sienoj išmūrintos lentynos, kurios atrodo kaip koriai. 
Ant žemės židinys, kur verdamas maistas. Virš jo sto
ge skylė dūmams išeiti. Kažkokiu stebuklingu būdu 
dūmai ne kur kitur, bet tik į tą skylę ir lenda.

Prie sienos didelis akmuo su įlinkimu vidury, kur 
su kitu akemeniu trinami grūdai virsta miltais. Grū
dai laikomi dviguboj sienos tuštumoj. Apačioj yra sky
lė, kurią atidarius grūdai pradeda byrėti. Atrodo kaip 
magiškas triukas.

Iš virtuvės yra anga į trečią patalpą. Tai šeimi
ninkės kampelis, į kurį vyras negali įeiti. Ji čia gali 
daryti ką nori, o susipykus — pasislėpti nuo vyro. 
Nors ir čia ne prabanga, bet, palyginus su kitomis 
vietomis, beveik rojus. Tik nesu tikra, ar visur taip 
gyvena, nes mus atvedė į tą vieną namą, o kitų žmo
nių, nei kitų namų nematėm. Vaikai lauke tokie gai

tam tikslui skiria nemaža milijo
nų dolerių. Iš jų galime paminė
ti Fordo, Rockefellerio, Kello- 
go, Guggenheimo ir Carnegie, 
fondus kaip labiausiai aktyvius. 
Viduriniam mokslui skatinti daug 
gelbėjo Whirpool Co. Tarpusa
vio pasikeitimus vykdė Chica
gos universitetas su Santiago ka
talikų universitetu, t y Columbi- 
jos (New Yorke) su Buenos Aires 
universitetu, visa tai finansuo
jant vienam ar kitam minėtų 
fondų. Pati Lotynų Amerika tam 
reikalui tedavė mažiausią įnašą.

Plačiau išplėsti švietimą kliu
do pačios Lot. Amerikos kraštų 
mokymo sistemos. Pavyzdžiui, 
mokymas Argentinoje, Urugva
juje ir Čilėje labai skiriasi nuo 
mokymo Gvatemaloje, Haiti, Ek
vadore, Peru ir Bolivijoje. Todėl 
ir raštingumas pastarose šalyse 
yra žymiai žemesnis nei pirmose.

Iš 40 milijonų Lot. Amerikos 
mokyklinio amžiaus vaikų tik 25 
mil. yra įrašyti į mokyklų sąra
šus. Argentinoje 85 proc. lanko 
mokyklas, Meksikoje 55 proc. ir 
tik 22 proc. Haiti. Unesco duo
menimis, 1950 m. L. A. buvo 
1,547,000 mokinių, 1955 m. — 
jau 2,892,000, o 1960 m. — 
4,236,000. 1965 m. jų skaičius 
pašoko ligi 6,377,000 Tačiau 
blogiausia, kad 78 proc. užre
gistruotų vaikų po dvejų ar tre
jų metų apleidžia mokyklas. Mo
kyklos nebelankymas turi įvai
rias priežastis: neprivalgymas, ku 
ris apsargdina vaiką, reikalas pa
gelbėti tėvams išlaikyti šeimą, 
perdidelis mokyklos nuotolis nuo 
namų, vadovėlių ir kitų moky
mo priemonių brangumas. Rei
kia pažymėti, kad visos Lot A- 
merikos respublikos pripažįsta, 
kad pradinis mokslas turi būti 
privalomas ir nemokamas, tačiau 
nė viena jų to dėsnio nevykdo. 

Nesirūpina mokytojais 
Šiuo metu Lot. Amerikoje yra

Tranąuility, N. J., miestelis susilaukė daug turistų ir pašto ženklų 
rinkėjų, mėnulio pasiekimo proga, kadangi 'mėnulyje astronautai nu
sileido vietovėje, pavadintoje Tranąuility (ramybės) jūr/i vardu. 
Čia šiame miestelio vaizdelyje tikrai matyti ramybė, tik jūra nedidelė:

1.019.700 mokyt. ( iš jų 65 proc. 
moterys), bet dar trūksta 1.500. 
000. Reikia pažymėti, kad Lot. 
Amerikos mokytojai gauna men
kiausią atlyginimą visam vakarų 
pašalyje, ir kas dar blogiau, tą 
atlyginimą jie gauna dviem, 
trim ar net penkeriais mėnesiais 
suvėlintą. Iš dalies tai paaiškina 
kodėl pradžios mokslas žemai 
kritęs. Niekas nenori sąžiningai 
dirbti, jeigu negauna tinkamo ir 
laiku atlyginimo. Gabesni mo
kytojai susiranda darbą kitose 
srityse. Lot. Amerikos mokytojo 
atlyginimas yra žemesnis už kva
lifikuoto darbininko.

Sostinės mieste dirbančio mo
kytojo atlyginimas prilygsta pa
dienio darbininko atlyginimui. 

'Nereikia užmiršti, kad 60 - 70 
Iproc. mokinių gyvena kaimuose. 
Šalia žemų mokytojų atlygini
mų, reikia dar pažymėti, kad mo 
kytojo darbas nėra užtikrintas, ir 
be to, mokytojas beveik neturi 
jokios vilties progresuoti.

Kodėl Lot Amerikos šalių val
džios nesudaro mokytojams jo
kių akstinų progresuoti? Nors 
mokytojų trūkumas labai dide
lis, tačiau mokytojų seminarijų 
labai maža, todėl nenuostabu, 
kad daugiau kaip 40 proc. yra 
necenzuoti, išskyrus Argentiną, 
kur visi mokytojai cenzuoti. Pvz., 
Kolumbijoje 70 proc. mokytojų 
neturi cenzo, Domininkonų res
publikoje — 79 proc., Ekvado
re — 69 proc., Nikaragvoje — 
66 proc., Meksikoje — 58 proc., 

1 Homdure — 56 procentai.
Didelis vaikų mirtingumas

Šiuo metu Argentinoje tėra tik 
■ 12 proc. beraščių (1943 jų buvo 
I 17 proc). 1962 m Argentinoje 
' buvo 18,976 pradžios mokyklos 
ir 250,000 vaikų negalėjo jose 
tais metais mokytis. Brazilija tu
ri 15,3 milijonų beraščių, vyres
nių kaip 15 m. amžiaus. Iš 38 
milijonų vaikų, tik 20 mil. lan
ko pradžios mokyklas. Viena to 
neraštingumo ir skurdo pasėka 
yra ta, kad 20 proc. naujagimių 
kūdikių miršta nesulaukę viene
rių metų, o 50 proc. —nesulau
kę penkerių metų. Yra sričių, kur
i? lziolzrriorn Veto mireta

nešvarūs kaip ir visur, o kiemas — ta pati raudona 
žemė.

Kai grįžtam į viešbutį, dar šviesu ir nutariu eiti 
pasižvalgyti po krautuves. Asmaroj nėra tiek elgetų, 
kaip Addis Ababoj. Žmonės malonesni, neatrodo tokie 
susiraukę ir pikti. Matau ir vieną kitą baltąjį. Bulvaro 
pašaliais gėlynai, gatvėmis važiuoja mašinos, o šali
gatviais vaikšto moterys baltom suknelėm, europietiš- 
kais kostiumais vyrai. Kai kas smalsiai į mane pasižiū
ri, kai kas pasveikina, bet visi mandagūs ir neįkyrūs. 
Krautuvių languose gražūs dramblio kaulo .sidabro 
ar odos išdirbiniai.

Užeinu į maisto krautuvę ir noriu nusipirkti vie
tinio šokolado ar saldainių, bet neturi. Yra tik švei
cariškas, prancūziškas ar angliškas.

Per toli nuo viešbučio nuklysti nenoriu, nes die
na eina į galą ir, nusipirkus vieną kitą menkniekį, 
einu atgal. Ryt reikia anksti keltis, nes laukia kelio
nė į Addis Ababą, o iš ten į Nairobį ir namo.

Viskas būtų gerai buvę, jei ne persversmas Suda
ne. Dėl jo vos neįstringu Afrikoj nenumatytom ilgom 
atostogom, nes sulaikyti lėktuvai ir nėra kaip pasiekti 
Nairobį. Visą dieną išlaukiu nežinioje ir netikrume, 
kol pagaliau vakare atskrenda lėktuvas, kuriuos pra
sideda mano kelias atgal.

Baigiasi diena, baigiasi atostogos ir kelionė po nau
jas vietas ir grįžtu namo kitu žmogumi, nes patirti 
įspūdžiai negali nubyrėti lyg lietaus lašai, bet įstrin- 
verbia į protą ir verčia ieškoti kelių į žmogų, nesvar- 
ga į sielą ir atgaivina jautrumą kitų vargams, įsisk- 
bu, kokioje pasaulio dalyje jis begyventų.

^Pabaigai

800, nesulaukę vienerių metų. 
Šiaurės Brazilijoje vidutinis žmo
gaus amžius tesiekia tik 27 me
tus. Bolivijoje trys ketvirtadaliai 
visų gyventojų yra beraščiai.

Gvetamala su 108,889 kv. klm. 
teritorijos turi 2,151,896 gyven
tojus, iš kurių 1,548,063 yra be
raščiai. Per 123 nepriklausomo 
gyvenimo metus Gvatemala nič 
nieko nepadarė pakelti savo gy
ventojų raštingumui.

Kai kurios pastangos
Pastaraisiais metais kai kurie

L. A. respublikos pradėjo šį -tą 
daryti, norėdamos sumažinti 
gyventojų neraštingumą ir duoti 
šiokį tokį technikinį apmokymą. 
Pvz., Čile steigia “universiteti
nes kolegijas” su dvejų metų 
kursu, kurių uždavinys provinci
jai paruošti technikinių jėgų. 
Peru įsteigė visą tinklą pradžios 
mokyklų indėnams. Mūsų mi
nėtoji Gvatemala naudoja savo 
kariuomenę ir kalėjimų prižiūrė
tojus išmokyti beraščius rašyti 
ir skaityti. Kuba, kur greitas 
krašto supramoninimas nepavy
ko, atsisakė savo užmanymo ir 
sudarė iš 100.000 studentų “švie
timo kariuomenę”, kuriai pave
dė beraščius išmokyti rašto. To
ji priemonė gerokai sumažino ne
raštingumą, tačiau turėjo kitą 
blogį — komunizmo indoktrina- 
vimą. Kolumbijoje preletas Salce- 
do tuo tikslu naudoja radiją. Jo 
sistema įtikino Unesco specialis
tus ir dabar ji stengiasi gauti 
400 milijonų radijo aparatų ko
vai su neraštingumu. Prie su ne
raštingumu kovojančių šalių pri
sidėjo Meksika irVenecuela. Mek
sikoje visų laipsnių švietimas vyk 
domas valstybės; katalikų mokyk
los finansiškai neremiamos, kaip 
pvz., Argentinoje, nes iš jų rei
kalaujamas specialus mokestis už 
leidimą laikyti mokyklas. Vene- 
cuela pralenkė visas Lot. Ameri
kos respublikas, nes pirmą kartą 
per 130 m. jos istorijoje švietimo 
ministerijos biudžetas prašoko 
krašto gynybos biudžetą.

Baigiant šią trumpą Lot. A- 
merikos neraštingumo apžvalgą,

(Nukelta į 5 pusi.)
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DRAUGAIS, antradienis, 1969 m. liepus mėn. 29 d.

Šiuose namuose gimė astronautas Armstrong, netoli Wakaponeta, Ohio. 
Dabar namai taps turistų dėmesio centru.

Valerijai Vasaitienei - Laučytei
mirus, skausmo prislėgtiems vyrui ANTANUI, duk
rai ir sūnums reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Bladas ir Zuzana 
Vaidotas ir Laima Daukantai 
Stasys ir Milda Tamulioniai

Lietuvių Profesorių Draugijos Amerikoje nariui 
A. -f- A.

DR. PROF. JUOZUI MOTIEJŪNUI

mirus,
jo VISĄ ŠEIMĄ ir Kolegus užjaučia

Lietuvių Profesorių Draugijos 
VALDYBA

■1 A. "h A.

ZIGMUI PAULIONIUI
miras*/dideliame liūdesy pasilikusius žmoną LĖLĘ, 
sūnų ir dukrą, motiną, brolius VYTAUTĄ ir AUGUSTI
NĄ, seserį ZUZANĄ ir jų seimas nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime-

Antanas ir Bronė Banioniai

A. + A.
Pulk. VINCUI SAKALUI mirus, 

žmoną Viktoriją, dukrą mielą ŽIBUTĘ ŽIUPSNIENĘ 
ir sūnų Rimą su šeimomis užjaučiame ir kartu liū
dime.

Adelė ir Kazys Lietuvininkai

LIŪDNAS VIENERIŲ METŲ MIRTIES 
PRISIMINIMAS

JOSEPH JUZAITIS
Jau suėjo vieneri metai kai negailestinga mirtis atskyrė 

iš mūsų tarpo mylimą vyrą, kurio netekome 1968 m. liepos 
30 d.

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

Už jo sielą užprašytos Šv. Mišios liepos 30 d. 7 vai. ryto 
Sįvč. Panelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje. Maloniai 
kviečiame visus ■— gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti 
Šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. Joseph 
JuzaiČio sielą.

Nuliūdę: Žmona, motina .sesuo, švogeris ir kiti giminės.

mnoiinuiiiniiiiiiiiiii

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas JI užsisako 

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

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

Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių ir 
sugrupuotos alfabeto eile.
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Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS MISCELLANEOUS

DfiMESIO

ĮSIGYKITE dabar D fi ME ŠIO t

Heating Contractor
ĮreDgiu naujus lr perstatau se
nus visų .-ūšių namo apšildymo 
pečius lr air-conditioning — J 
naujus ir senus namus. Stogų 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu tr leidimu* 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai ir sų. 
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING A SHEET METAL 
4444 S. Western, Clhicago V, Hl.

Telefonas VI 7-3447

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

Tel. PR 8 2781

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

Patogios 
iaokčllu,„ sa 
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2288
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TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas
L MIGLINAS 

Krautuvė Marąuette Pke. 
2846 W. 69th Street 776-1486 

Namų tel. — PR 6-1063

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
OOSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
2608 69th st. Tel. WA 5-2787
2501 BBtb St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tei. 254-3320 
Didelis Jvalrių prekių pasirinkimas

E. ir V. ŽUKAUSKAI

REZIDENCINIAI,
Įkomerciniai,
1 MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAlI

s

J $457 West 6®th Street 
Td. HE 4-7482

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113
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Perskaitę "Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

■iBiiamiiwie«rjnwmaLi., jwe .saaw^^>i

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

MOVI NG
A. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Ulinois

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

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

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybes, 

automobili' 
sveikatos, 
nlo.

RICHMOND AUTO SERVICE 
2984 West 68rd Street

Užsieninių Ir vietinių auto taisymas. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GR 0-3134 arba GR 0-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitis

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

Vakarais skambinti WA 5-8607 
P. Rudėnas K. Šimulis

SIUNTINIAI j LIETUVĄ
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, IU. 60682. Tel. YA 7-5980

10% — 20% — 80% pigiau mokčsil 
už apdraudų nuo ugnies lr automo 
billo pas
FBANK ZAPOLIS

3208% Wost 95th Street 
Ohicago, Ulinois 

Tel. GA 4-8654 ir GR 0-4330

MOVING
ŠERfiNAS perkrausto baldus lr 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Place — VVA 5-8063
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VA LOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. BE 7-5168
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Platinkite “Draugę”.

REAL ESTATE

NERIS REAL
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

SALES > MŪRTGAGES ■ MANAGEMENT

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

Main office 5727 VV. Cermak Rd., Cicero, Hl. Tel. OL 6-2238 
Turime šimtus namų Cieeroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mfisų ištaigą 
if Išsirinkti iš katalogo.

RADIO PROGRAMA

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

MIGLOTAS RYTAS
V. RAMONAS

Tai apysakų rinkinys, kuris 
patraukia ne tik savo tematika, 
bet ir išimtinai gražiu stiliumi 
bei kalba.

Autoriaus išleistų knygų skai
čius nėra didelis, bet kiekviena 
jų yra kruopščiai išmąstytą ir ap
dirba, kas yra charakteringa ir 
šiam rinkiniui. Juo pasidžiaugs 
kiekvienas jį įsigijęs ar gavęs do
vanų.

Liet. knygos klubo leidinys, 
gaunamas DRAUGE, kaina 2.00 
dol. Illinois gyventojai prie kny
gos kainos prašomi pridėti 5 pro
centus mokesčiams.

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE

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

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

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

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

HELP WANTED - VYRAI

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

IŠNUOM. 4 kamb. butas, 3 aukšt 
užpak. 833 West 33rd Street. 
Skambinti po 5 v. v. 876-8951

lšnuom. kambarys su privačiu įėji
mu ir vonia naujame name su centr 
šaldymu, priešais Marąuette parką 
7153 W. 71 St., 778-6698.

REAL ESTATE

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av.. CL 4-7450

Viena iš daugiausiai perkamų 
knygų yra Juzės Daužvardienės

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPIES

Joje kiekvienas atras savo mėgia
mo lietuviško patiekalo receptą, 
arba suras naują, iki šiol nera
gautą, kurių čia yra virš 200. 
Knyga parašyta anglų kalba, la
bai tinkama dovana vyresnėms, 
o ypač naujai pradedančioms šei
mininkauti moterims.
Kaina tik 2.50 dol., galima gau
ti DRAUGE.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.
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5% kamb. mūro buiųtalow, 9 me
tų, be garažo. 62 ir Kedzie.

2 po 4 kamb. mūr. su rūsiu, pa
stoge ir garažu. 43 ir Rx>okwcll. 
$23,000.

18 vienetų mūr. atnaujintas room 
ing house prie Lincoln Parko, 2 
bloką iki ežero. $17,500 pajamų. 
Kaina $70.000.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tin 

Notary Public
2787 VV. 43rd St. — CL 4-2390

DRAUGE galima gauti vidu
tiniško formato Aušros Vartų 
Marijos paveikslų, kurių kaina 
tik po 25 ct.

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

REG’D PHYSICAL THERAPIST
Full time

Phone Miss Carraway 
Suburban Convalescent Center

120 Westy26th Street 
So. Chicago Heights, Illinois
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JOBS WITH A FUTURE! 

Excellent Immediate Openings!

EXPERIENCED
CATERPILLAR
MECHANICS

Work with nčw modern shop with 
the latest shop eąulpment. Top pay, 
liberal rettrement. program, paid va- 
catlons and holidays, outstanding 
Insurance program for employoes 
and dependents. Good tvorklng con
ditions, steady employment.

Write or Wire, Harvey Shulte
FOLEY TRACTOR COMPANY

Caterpillar Dealer 
1550 South VVest Street 
Wichita Kansas 67213

Phone (816) VVH 3-4211
An Equal opportunity empioyer

mniiiiiii.......mm....... iiiiiiiiniiniiiiiiiii

HELP VVANTED — MOTERYS

BINDERY GIRLS
Experienced or will train.
Full time, steady work.

All company benefits.
INDEX SALES CORPORATION 
1401 VV. Jackson — Tel. SE 8-1511

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Botų nuomavimas — Income Taz

Notariartas — Vertimai

Apdraudy Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2288 
Mūr. 2 batai po 4 kamb. tr raš-

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

Prie Nabisco mūr. 5 kamb. bun 
galow. 13 metų senumo. $21,200.

Mūr. 2 butai po 4 kainb. ir raš- 
tlnč. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

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

VAINA REALTY
2517 VV. 71st St — BE 7-9515

aukšto, 10 metų mūr.: 5 kamb. 
(3 mieg.) lr 4 kamb. Prie 69 ir Ca
litornia. Gazo karšto vandens atski 
rl šildymai. Alum. langai, 2 auto ga
ražas. $41,000.

4 kamb. švarus modernizuotos me
dinis. Prie 69 ir TVestern. Taksai 
$150. Alumin. langai. $10,000.

6 kamb. modernizuotas mūr. bun
galotv prie 71 ir Califomia. 28.600.

5% kamb. 9 metų. Geras mūr. 
bungalotv. prie 67, } vakarus nuo 
Kedzie. Gazo karšto vandens šiluma. 
Alumin. langai. Garažas. $29,500.

11 butų, 10 metų, 2-jų aukštų mfl.r 
namas prie 71 lr California. $152,000.

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

6 kamb., 20 metų mūr. Cape God

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
27S5> W. 71st St. Tel, 925-6016

NAUJAS DERLIUS
Dvaras lietuviškam Lemonte. 2-Jų 

metų. 7 kamb. mūras. Daug žemSs 
paskirta sodui Ir alSjoms. Pamaty
kite.

2-jų butų mūras. Garažas, alumin. 
langai, Platus lotas. Marąuette pke. 
$21,900.

5 kamb., apie 10 metų, gelsvas 
mūras. Garažas. Karpetai. Alumin. 
langai. Marąuette pke. $23,900.

4 kamb. nedidelis medinukas, apyl 
59 lr Pulaski. Pirkite už $11,900, 
Jmokčję $3,500.

Ligonis našle turi labai gerų 2-jų 
butų mūro namų. Naujas gazo Sūdy
mas. Prie vienuolyno. $27,700.

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

Lotas SO p. Marąuette Parke

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

Perskaitę “Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

Skelbkitės “Drauge”.

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

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

REGISTERED NURSES
fl a: m.‘ to"'S''p. m. and 

11 p. m. to 7 a. m.
L.P.N. S BY EDUCATION 

3 p. m. to 11 p. m.
Pitone Miss Corratvay 756-5200

Suburban Convalescent Center
120 ĮVEST 2.6th ST.

SO. CHICAGO HEIGHTS

Skelbkitės “Drauge”.

BINDERY GIRL
Experienced with numbers 

General form work 
35 hr: week, plūs benefits 

lst or 2nd shift
TEL: — 225-2491

DfiMESIO !

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

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

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

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

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII........ .
Rapolo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti 

knygos:

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT ........................ $5.00
atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ...........................................  $7.00
atsiminimų knyga, apimanti 1914-40 metų 
laikotarpį. Išleista švenčiant 50 m. nuo nepri
klausomybės paskelbimo jubiliejų.

Šiuose dviejuose veikaluose rasite išsamų ir gyvą bundan
čios ir nepriklausomos Lietuvos aprašymą, kurį autorius pateikia 
kaip betarpis tų laikų įvykių liudininkas.

Knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie knygoa 
kainos tur j pridėti 5 proc. mokesčiams. $$N$I
■IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH



Waahingtone iškritęs atogražhiis lietus padarė daug nuostolių. Šitaip viena ant kitos vanduo sunešė nau
jas mašinas, mašinų pardavimo aikštėje.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Omaha, Nebraska
- SĖKMINGAS VERSLAS

• Prieš ŽO metų į Omahą nau
jai 'atvykęs lietuviai daugiau
sia pradėjo dirbti mėsos fabri
kuose, nes čia rado didelį šios 
pramonės centrą ir darbininkai 
buvo lengvai priimami su geru 
atlyginimu. Laimui slenkant pro
fesionalai išėjo dirbti į savo spe 
cialybes, o verslo mėgėjai ėmė-
si savistovaus darbo.

Taip verslo ėmėsi Vytautas
ir Stefanija Mackevičiai, kurie 
prieš keletą metų įsteigė kepyk
lą jr krautuvę, pavadindami Lie 
tuvižka kepykla. Pastatė naują 
pastatą su patalpomis kepyklai, 
krautuvei ir pramogų bei susi
rinkimų salei. Liepos 4 d. Ame
rikos nepriklausomybės šventės 
trijų dienų savaitgalio proga, 
atvykus svečių iš Detroito, buvo 
gialimybės arčiau susipažinti su 
šio bekylančio verslo ekonomi
ne veikla. Stefanija Mackevičie
nė kepa lietuviška duoną ir ki
tus kepinius. Tie produktai ge
rai patinka ne tik lietuviškai,

(Atkelta iš 3 psl.)
tenka pasakyti, kad ligi Lot. A- 
męrikos valandantieji nepradės 
rimtai rūpintis savo gyventojų 
švietimu, jai bus sunku atsikra
tyti skurdo. Kai iš 250 milijonų 
gyventojų 80 proc. yra neraštin
gi, negalima sukurti geresnės a- 
teities. Lotynų Amerikoje neraš
tingumas ypatingai pavojingas 
politikiškai, nes įvairūs demago
gai ir komunistų agentai sudaro 
didžiausias kliūtis demokratinei 
santvarkai įgyvendinti, lygiai 
be kurių neįmanoma pakelti jos 
kaip ir vykdyti ūkinę pažangą, 
gyventojų lygį.

x dULKTt? m Ju* O t • v*- V t

bet ir kitų tautybių publikai. 
Dažnai atvyksta klietntai iš to
limesniųjų apylinkių ir paima 
duonos didesniais kiekiais.

Vytautas Mackevičius gamina 
mėsos produktus, nes dirbęs il
gesnį laiką mėsos fabrike au šia 
pramone gerai susipažino. Svar
bu, kad gaimybą nuolatos tobu
lina, pritaikydamas prie varto
tojų skonio. Krautuvėje galima

gauti taip pat maisto produk
tų ir delikatesų atvežtų iš Chi
cagos ir net iš Europos. Yra 
didelis skyrius lietuviškų knygų 
ir meno dalykų. Krautuvėje par 
davinėti šeimininkams padeda 
kiti šeimos nariai.

Mackevičius yra aktyvus vi-, 
suomeniniame darbe. Jis priklau 
so keletai lietuviškų organiza
cijų. Daugiau 12 metų dalyva
vo chore. Keletą metų dirbo LB 
Omahos apylinkės valdyboje, 
dažniausiai eidamas kasininko

A. -f- A. ZIGMUI PAULIONIUI 
Kanadoje mirus,

ELENAI, dukrai ir sūnui, seseriai ZUZANAI ŠČEPA- 
NAVIČIENEI ir jos šeimai, broliams AUGUSTINUI ir 
VYTAUTUI ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime.

EDMUNDAS ir STASE VAITKAI 
GINTA KASTYS 
VYTAS ir ELE VAITKAI

A. 4- A.

MAGDALENA GUMALIAUSKAS
pagal tėvus BRUOZIS

Gyveno Bridgeporte, anksčiau gyveno West Pullmane.

Mirė liepos 27 d., 1969, 3:10 vai. p. p. »
Gimė Anglijoje, užaugus Amerikoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Irene Strasser, žentas 

William, Genė Budd, žentas George, 8 anūkai, sesuo Marie Bruo
žis, 4 broliai: Andrew, brolienė Jean, Walter, brolienė Robbie, Nor- 
bert, Stanley, brolienė Dorothy ir jų šeimos.

Priklausė Šv. Kazimiero vienuolyno rėmėjų draugijai.
I Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. Litua
nica Avė.

Laidotvės jvyks ketvirtadieni, liepos 31 d. iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus atlydėta j Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: dukterys, žentai, anūkai, sesuo, broliai.

Laidotuvių direktorius Antanas M. Philips. Tel. 927-3401

0/ Certifikatų sąskaitos
/0 Certifikatai išduodan

tautinėmis. Mažiau 
būti $8000. Pelnas i 
kas šeši mėnesiai.

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

INSURED

) Ant visų knygelių 
sąskaitų

NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI

TEIKIAMAS MŪSŲ PILNAS PATARNAVIMAS
* Notary Public Service * Sėli & redeen
* Free community rooms for * Two large fre 

your organiz’n meetinga * Save-by-Mail 1
* Cash checks and pay all * Travelers Che 

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

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

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 757
H O Ū B S , Mon. 12 P.M. to 8 P.M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to & Sat: 9 to 12:30

pareigas. Ėmėsi iniciatyvos į- 
steigti Medžiotojų - meškerioto
jų klubą.

Mackevičiai užaugino 5 vai
kus : 3 berniukus ir 2 mergaites. 
Vyresnieji išsimokslinę gyvena 
savistoviai, o jaunesnieji lanko 
įvairias mokyklas. Tėvai labai 
rūpinasi savo vaikus išmokslin
ti ir užauginti gerais lietuviais. 
Turėdami verslą prie savo na
mų, jie gali vaikus apsaugoti 
nuo gatvės neigiamos įtakos. 
Linkėtina, kad šis verslo židi
nys ir toliau klestėtų. J. D.

DIDŽIAUSIAS DEMOKRATAS

Didžiausias pasaulyje deiman 
tas buvo išstatytas Oslo paro
doje. Jis yra 165,5 karatų ir ver 
tinamas 18.400 svarų sterlingų.

— Vakarų Vokietijoje paga
mintas elektrinis teimametras. 
Jis parodo kūno temperatūrą, 
vos juo palietus odą.

— Poliarinės žuvėdros .du kar 
tus per metus iš šiaurės Užpo- 
liarės į Antarktiką keliauja iš 
viso 10,000 kilometrų.

(KAZLAUSKAS)

Mylima žmona a. a. Justin M. Tarvidns

Gyveno 9500 W. Lincoln Highway, Frankfort, Illinois.
Milė liepos C7 d., 1969 m. 9:30 vai. vak., sulaukusi 

76 metų amžiaus.
Gimė Lietuvije. Kilo iš Panevėžio apskrities, Tičkūnų 

kaimo. Amerikoje išgyveno 56 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Christina Campagna 

su vyru Joseph, sūnus Martinas, marti Margaret, anūkai: 
Madeline, Martin, Michael, Mitchell, Matthesr ir Macie. Mar
ti Frances. (neseniai mirusio sūnauB Justino žmona) su vai
kais: Richard ir žmona Susan, Rita, Renne ir Ruasell. Kate- 
rinos prosenelė.

Lietuvoje liko 2 seserys: Rozalia Liestenė su šeima ir 
Veronika Gerulienė Su vyru Petru ir šeima. Vyro brolio vai
kai: Bronius ir Petras su šfeima, Stasė Juzėnas, Marijona 
Sembelis su šeima, Jankauskas ir kiti giminės.

Amerikoje dar pasiliko: Abromavičius. Gedgaudas, Yo- 
dikas Ruchas ir kiti giminės.

Priklausė Dariaus Girėno American Legion Auxiliarv 
Poat 271.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 
West 71st Street, antradienį, 6 vai. vak.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 31 d. iš koply
čios 9 vai, ryto bus atlydėta į švenčiausios Mergelės-Marijos 
Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: duktė, sūnus, marčios, žentas, anūkai ir pro
anūkal.

Laidotuvių direkt. A. Petkus ir Sūnus, Tel. 476-2345.

STELLA TAUJANSKAS
PO TĖVAIS YUKNIS po pirmu vyru Gregory 

Gyveno 1417 So. 49th Court, Cicero, niinois.

Mirė liepos 27 d., 1969 m., 9:25 vai. vak., sulaukus 59 
metų amžiaus.

Gimė Chicago, niinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Kazys, sūnus Nor

man Gregory, marti Anne, duktė Dolores Duffey, žentas 
Robert, 9 anūkai, motina Konstancija Yuknis, 2 broliai: 
John ir Tony Yuknis ir jų šeimos, 3 seserys: Pauline Rock, 
Constance Spousta, Ann Gable ir jų šeimos:

Kūnas pašarvotas Petkaus ir Sūnaus koplyčioje, 1410 So. 
SOth Avenue, Cicero, niinois. Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
liepos 30 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į Šv. An
tano parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į St. Adelberts 
kapines.

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

Nuliūdę: vyras, sūnus, duktė, anūkai, motina, bro
liai ir seserys.

Laidotuvių direkt. Petkus ir Sūnus, Tel. TO 3-2108.

luiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiii, imlu
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliniinil

Vestuvėms, banketams, laidotuvėm, 
lr kitokioms progoms 

GC2ADSKŲ 
BEVERLY HIIrLS GĖLINYČIA

2443 W. OSrd Street, Ghlcnąo, IlUnois 
Tel. PR 8-08SS — pR 8-0834

DRAUGAIS, antradienis, 1969 m. liepos mėn. 29 d

—• Saguaro Lake, apie 25 my- jimas, pasivažinėjimas 
lioS nuo Phcenixo, Ariz. Ten yra shdinėjim&a vandeniu, 
puikus maudymasis, meškerio- vasarą karšta.

JAMES (IGNACAS) PAURAZAS
Anksčiau gyveno Brighton Parke, Chicagoje.
Mirė liepos 26 d., 1969 m., sulaukęs 76 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno apie 55 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anna, po tėvais Ve- 

lonlškis, duktė Cecelia Goldthvvaite su vyru Donald, sūnus 
kun. Petras Paurazas, Nekalto Prasid. bažnyčios klebono pa
dėjėjas, ir dukrėčia Lietuvoje.

Priklausė Kęstučio klubui.
Kūnas bus pašarvotas pirmadienį, liepos 28 d. Eudeikio 

koplyčioje, 4330 South California Avenue. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, liepos 30 d. iš koplyčios 10:30 vai. ryto bus at
lydėtas į Nekalto Prasidėjimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Sv: Kazimiero kapines.

Prašome nesiųsti gėlių.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs

tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Praneša nuliūdusi ŠEIMA.

Laid. direkt. Gaidas ir Daimid, Tel. LA 3-0440.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

J.,'. 8 KRPIEiniS

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

FUNERAL HOME
T H RE E

AIR-CONDITIONED CHAPELS
Parking Facilttln

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Dovydas P. Gaidas -— Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS

Tel. REpublic 7-1213 
Tet Virginia 7-6672

POVILAS J. RIDIKAS
3S54 S. Halsted Street Tel. YArds 7-

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CaltfornJa Ava. Tel. LAfayette 3-3572

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

ANTANAS M. PHILLIPS
1 8. Lftuaaiea Avė. Tel. YArds 7-8401

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. SOth Avė., Cicero, Dl. TeL OL 2-1003



X Seselė Marija Petronėlė 
Pranciškietė buvo atvykusi iš 
Pittsburgo, PaL, atostogų pas 
gimines ir galėjo dalyvauti sa
vo brangios mainytės a. a. Ve
ronikos Gečienės 3 m. mirties 
sukakties pamaldose Nek.Pra- 
sid. Pan. švč. parap. bažnyčioje, 
kurios įvyko liepos 17 d.. Sese
lė M. Petronėlė vėl išvyko į mo
tinišką namą Pitsburghe. Pa.

X Harriett ir Fred Kauff- 
mann dukrelė vienuolė seselė
M. Bernardine kiek laiko buvus 
Romoj daibor grįžo į Chicagą ir 
lanko Lojolos universitetą. Po 
kiek laiko seselė M. Bernardine 
ir vėl grįš į Romą gilinti moks
lo. Kauffmannai yra plačiai ži
nomi Town of Lake veikėjai.

x Kun. Leo Petkus yra išvy
kęs į Mexico gilinti mokslo. 
Kun. Petkaus mamytė iStella 
Petkus ii’ sesutė Clera Petkus 
yra stambios visų gerų dambų 
rėmėjos.

X Anna Vainienė, 4544 So. 
Paulina, atšventė savo vardadie 
nį ir buvo savo šeimos ir arti
mųjų pasveikinta. Anna Vaznie 
nė yra žinoma veikėja ir stam
bi gerų darbų rėmėja. Visi pa 
linkėjo ilgiausių ir sveikiausių 
metų.

x Kun. Juozas Vaišnys, SJ,
nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 
25 d. gyvens Kalifornijoj. Jo 
adresas tuo metu bus toks; 
319 E. Street, Crescent City, 
Calif. 95531,

X Rūta ir Juozas Rachunai,
žinomi biznieriai, Gold Coast 
Inn savininkai, 2525 W. 71 st. 
ISt., liepos 17 d. savo gražioje 
salėje iškėlė šaunią puotą savo 
dukrelės Michelle 1 m. gimimo 
dienos proga. Puotoje dalyvavo 
parapijos vikarns ikun. Jonas 
Kuzinskas, kun. Vilutis, Rūtos 
Radhunienės teta seselė Marija 
Bemice, kazimierietė, daug biz 
nierių, profesionalų ir kitų žy
mių svečių. Rūta ir Joe Rachu
nai visus maloniai priėmė ir pa
vaišino.

X Anna Mikaitienė, 5629 So. 
Wood !St., žinoma veikėja, šven 
tė savo vardadienį ir buvo pa
sveikinta saivo artimųjų.

x Mokslo ir kūrybos simpo
ziumo techninės organizacinės 
komisijos posėdis įvyko 1960 
liepos 22 d. Chicagoje. Į posė
dį iš Los Angeles buvo atvykęs 
h' programos komisijos pirmi
ninkais prof. dr. Algis Avižienis. 
JAV LB c. • v. organizuojamas 
mokslo ir kūrybos simpoziumas 
įvyks 1969 m. Padėkos Dienos 
savaitgalio metu Chicagoje.

X Lietuvos Dukterų Draugi
jos narės prašomos gr ąžinti lai
mėjimų šakneles ilki ateinančio 
šeštadienio vakaro (rugpiūčio 
2 d.), adresas: 5202 So. Fair- 
field, Chicago, III. (sk.)

X Tėvas Tomas Žiūraitis at
laikys šv. Mišias už a. a. Vale
riją Vasaitienę Domininkonų 
vienuolyno koplyčioje, 330 E 
St. S. Wj Washington, D. C. š. 
m. rugpiūčio 2 d., šeštadienį, 10 
vak rytą. Prašoma atsilankyti.

(pr.)
X A. A. Zigmo Bakaičio vie

nerių metų mirties sukaktis 
bus paminėta Šv. mišiomis Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje rugp. 2 d. 
(šeštadienį) 9 vai. ryto.

(pr.)
X Reikalinga tarnautoja ben

dram įstaigos darbui. Pašauki
te telefonu VI 7-7747 (sk)

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

DRAUGAIS, antradienis, 1969 m. liepos mėn. 29 d.

X Povilas Žumbakis, JAV 
LB centro valdybos narys, šį 
pavasarį baigė mokslus ir įsigi
jo advokato diplomą.

X A. a. Adela Kurpienė mi
rė liepos 17 d. po sunkios li
gos. Palaidota liepos 21 d. iš Eu 
deilkio koplyčios buvo nulydėta 
į Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią. Kun. E. Abromaitis atlaikė 
šv. Mišias su asista ir pasakė 
pamokslą apie ta. a. Adelės gra 
žų gyvenimą. Buvo palaidota 
Šv. Kazimiero kapinėse, pasku 
tinį patarnavimą kapinėse atli
ko kun. A. Stašys. A. ia. Adella 
Kurpienė buvo amžina narė vi
sų vienuolynų, buvo stambi ge
rų darbų lėmėja. A. a. AdeUa 
Kurpienė buvo gilaus tikėjimo 
moteris, užaugino pavyzdingą 
šeimą. Po laidotuvių gedulo pie
tūs buvo Club Antonette res
torane. A. tau Adela Kurpienė 
paliko liūdinčius du sūnus 'VVil
liam ir Paul su šeimomis.

X “South West News He- 
rald” gražiai aprašė Dariaus - 
Girėno minėjimą Chicągoj, 
straipsnį pailiustruodamas nuo
trauka.

X Adv. Vyt. Vaitiekūnas 
skaitys paskaitą Lietuvių Fron
to bičiulių studijų savaitėj.

X J. Raguckas, Hamilton, 
Ont., užsisakydamas lietuviškų 
knygų, pridėjo 5 dol. auką mū
sų spaudos darbams paremti. 
Dėkojame.

x Kazys Žutautas, Warren, 
Midi. prie prenumeratos mokės 
Čio pridėjo 5 dol. auką “Drau
gui” stiprinti. Nuoširdžiai dė
kojame.

x Ir atostogų metu “Drau
gas” kasdien lanko savo škai- 
tytojus. Tai žinodami skaityto
jai savo aukomis dienraštį re
mia. Aukojo: po 3 dol. — Juli
ja Kavaliauskas, Algis V. Ru
dis; 2 dol. — J. Milavickas; po
1 dol. _  Ant. Petronis, Julia
Poshka, A. Rudis, K. Linkus,
J. Danilevičius. Visiems nuošir
džiai dėkojame.

8HI0AG0J IR APYLINKĖSE
SUTUOKTUVES

Evanstoniečių Vito L. Zunas 
sūnus Wayne S. Zunas rugpiū
čio 2 dieną susituoks su Cali- 
fomiete Barbara A. Lidy, gyve-

Barbara Lidy
nančia 11990 Skyline Blvd. Oak 
land, Cal.

Barbara Lidy yra baigusi Los 
Angeles kolegiją ir Hastings tei
sės mokyklą. Ji yra išlaikiusi 
valstybinius egzaminus ir turi 
teisę praktikuoti Californijoje. 
Mokykloje ji yra buvusi įvairių 
studentų organizacijų narė ir 
ibuvo išrenkama į vadovybę.

Josios tėvai yra advokatai ir 
Californijoje turi tris didelius 
ligonių priežiūros namus. Jau
noji Barbara keliais atvejais 
yra dirbusi kiekviename prie
glaudos name. Jai yra getai pa 
žįstamas administracijos dar
bas.

Barbara A. Lidy yra JAV ka
riuomenės majoro Martin Lidy 
sesuo. Jiedu yra čikagiečių Gi- 
lasonų anūkai.

Wayne S. Zunas baigęs inži
neriją Nortihwestem universite
te Evanstone. Dabartiniu me
tu jis dirba didelėje IBM 'ben
drovėje. Jis yra skautas, mo
kykloje buvo pakeltas į vadovy-

Bendrojo Pabaltiečių komiteto posėdis latvių sąjungos įstaigoje Was'hington, DC 1969 m. liepos 17 d. Iš 
kairės į deš.: Am. Liet. tarybos sekretorius dr. V. Šimaitis, dr. Ii: Spilners — Latvių sąjungos informa
cijos direktorius, E A. Bartkus — Amerikos Lietuvių tarybos pirm., Heikki Leeeimont — Estijos Na- 
tionalinio komiteto pirm. Sėdi G. Buschman — Estų komiteto narys, prof. P. P. Lejins, Latvių sąjun
gos komiteto pirm., Br. Albats — Generalinis latvių sąjungos sekr. ir Gitą Dzelzgalvis — Latvių biuro 
sekretorė.

CHICAGOS ŽINIOS
TAMSU BUVO 

PRIEMIESČIUOSE
Audra bu lietumi ir smarkiu 

vėjum praėjusį šeštadienį iš
vertė medžių šiaurės vakarų 
Chicagos priemiesčiuose. Glen 
Ellyn mieste audia nuplėšė nuo 
kelių namų stogus ir nutraukė 
elektros linijas keliose apylin
kėse, palikdama daug žmonitį 
tamsoje. Dėl elektros linijų nu
traukimo, Chicagos apylinkėje 
apie 10.0G0 asmenų kurį laiką 
buvo be šviesos.

OGILVIE NENUMATO PA
GALBOS VIEŠOMS 

MOKYKLOMS
Illinois valstijos gubernato

rius Ogilvie praėjusį penlktadie- 
nį pasakė, jog nėra priedinių 
valstijos pinigų Chicagos mo
kykloms dabar ir “laibai sunku” 
tikėtis, kad spalio mėnesį parla 
mento sesijai jų parūpintų.

Chicaga privalanti surasti 29 
milijonus dolerių prieš rugsėjo 
mėnesį, kad išvengtų švietimo 
programos ir mokomojo peiso 
nalo sumažinimo.

Spaudos konferencijoje, prieš 
susitinkant su Švietimo tarybos 
przeidentu Frank M. Whiston’u, 
gubernatorius pasakė, kad Illi
nois Aukščiausiojo teismo pa
tvirtinimas naujų valstijos mo
kesčių dar nereiškia, jog Cliica 
gos mokyKlos turėtų daugiau 
gauti valstijos pinigų.

Paklaustas, ar yra vilties 
viešoms mokykloms gauti sub
sidijų iš Illinois parlamento ru
dens sesijos, gubernatorius Ogil 
vie atsalkė: “Vargu bau”.

Mokyklų tarybos prezidentas 
Frank M. Whiston, mokyklų su
perintendentas James I. Red- 
niond ir tarybos advokatas Ja
mes Ooffsy praėjusį penktadie
nį buvo susitikę su gubernato
rium Ogilvie Chicagoje jo įstai 
goję, 160 N. La ISalle str., no-

Dr. J. Radzivanas ir inž. P. Narutis 
Dainavos stovyk’cje.

Nuotr. A. Gulbinsko

bę, jis čikagiečiams pažįstamos 
Betty Pukel anūkas.

Abu jaunuoliai yra lietuvių 
kilmės. Tėvai suruoš šaunias 
sutuoktuves, o gausūs pažįstami 
jauniesiems linki laimės. K,

rėdami gauti finansinės pagal
bos iš Illinois valstijos iždo.

Mokyklų superintendentas 
Redmond pasakė, kad Chicagos 
mokykloms reikia 29 milijonų 
dolerių, norint įvykdyti duotus 
Chicagos mokytojų unijai paža
dus, nes kitaip tektų siaurinti 
švietimo programą.
AREŠTUOTAS ALDERISIO, 
KALTINAMAS SUKČIAVIMU

Felix (Mihvaufcee Fhil.) Al- 
derisio, 57 metų amžiaus, vienas 
iš Chicagos nusikaltimų sindi
kato direktorių, buvo areštuo
tas FBI pareigūnų jo namuose 
Riverside praėjusį sekmadienį. 
Jis kaltinamas apgavęs banką.

Alderisio areštuotas aštuonių 
FBI pareigūnų jam pusryčiau
jant savo 12 kambarių name 
505 Berkley Aye., Riverside, 
kaltinamas dėl apgavimo The 
Parlkway Ban of Harwood 
Heigtihs, 5050 N. Harlem Avė., 
priemiestyje. Su juo kartu bu
vo Joseph Lombardo, žinomas 
sulčių raketierius, vienas iš ke
letos žinomų gangsterių. Jis 
paprastai sekmadieniais lanky
davosi Alderisio namuose.

Alderisio apgaulingu būdu iš 
banko gavęs apie 78 tūkstan
čius dolerių.

TRUMPAI

— Sidney T. Holzman, 70 me 
tų amžiaus, Rinkimų komisio-i 
nierių tarybos pirmininkas ir 
vienas iš Chicagos miesto veikė
jų, mirė praėjusį šeštadienį, ibe-! 
rods širdies smūgio ištiktas, sa
vo name, 7337 So. South Shore. I 
Holzman buvo pirmojo pasauli
nio kazo herojus, jis valdė Chi
cagos miesto rinkiminę mašiną 
kieta ranka nuo 1952 metų.

_  Šiaurės Chicagoje du plė
šikai praėjusį šeštadienį apkrau 
ste moterų pagražinimo buvei
nę, uždarę prausykloje penkio
lika moterų, atėjusių į grožio 
saslioną ir tarnautojų. Viena 
moteris buvo sužeista, kai ji ko 
vojo su vienu įsibrovėliu, antro
ji moteris, laukianti kūdikio, 
buvo apalpusi. Apiplėšimas įvy
ko Couitier Coiffeurs, 7110 N. 
Bihieridain.

— Buvęs Vakarinės Chica
gos respublikonų komiteto na
rys šeštadienį apkaltintas susi
rinkęs 100 tūkstančių respubli
konų partijos vardu, ir jam ga
li būti iškelta apgavystės byla. 
Illinois Atty gen. William Scott 
pareiškė, kad Anthony Fosco, 
nuverstas 25-to tvardo komite
to pareigūnas, pradėjęs rinkti 
pinigus balandžio mėnesį ir yra 
gavęs iš verslininkų aukotojų 
nuo $50 iki $500. Pasak Scott, 
nė vienas centas nebuvo įteik
tas reapuslblikonų partijai.

— Visi (140) Evanstono au
tobusų bendrovės vairuotojai 
vakar sustreikavo, palikdami 
tūkstančius keleivių pakelėse

DIENA UNION PIER, KAI ŽMOGUS 
LEIDOSI MENULYJE

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĘ

— A. a. kun. Liongino Jan
kaus testamentas. Prieš metus 
mirė kun. Lionginas Jankus, Bal 
fo reik. vedėjas. Jo testamentą 
vykdė giminaitė Elena Rėkutis. 
Kun. Liongino Jankaus paliki
mas padalintas lietuviškom įstai 
gom: Balfui — 4,000 dol., Re
liginės šalpos fondui 1,250 dol., 
kultūros židiniui, kurį statys 
tėvai pranciškonai Brooklyne,
l, 000 dol., Lietuvių fondui 500 
dol.,

Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčiai Brooklyne, kur. a. a. 
kun. L. Jankus kasdien aukojo 
šv. Mišias — 500 dol.

Būtų gera, kad kun. L. Jan-, 
kaus pavyzdžiu ir kiti panašiu 
keliu padalintų savo santaupas.

PRANCŪZIJOJ
— M. Gailiušytė sugrįžo į Pa

ryžių ir ruošia doktoratą.
— Prof. A. J. Greimas ruo

šiasi vykti į Italiją su paskaito
mis. Neseniai jis sugrįžo iš Da
nijos.

— V. Deltuva jau kuris lai
kas gyvena senelių prieglaudo
je.

VOKIETIJOJ
— Lilija Šukytė, operos so

listė, šiuo metu gyvena Muen- 
dhene ir dalyvauja operos fes
tivalyje. Liepos — rugpiūčio mė 
nesiais dainuoja pagrindinį vaid 
menį Mozarto operoje Cosi fan 
tutte. Palaiko glaudžius ryšius 
su Muencheno lietuviais.

— Albinas Paškauskas, 78
m. amžiaus, gim. Vilkaviškio 
apskrityje, mirė Planegg sana
torijoje ir buvo palaidotas Muen 
cheno šiaurinėse kapinėse.

— Daugelis JAV ir Kanados 
lietuvių atostogų metu lankosi 
Vokietijoje. Kai kurie jų aplan
ko Vasario 16 d. gimnaziją ir 
betuvių kolonijas Vokietijoje.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— — J. Matulis, okup. Lie

tuvos mokslų akademijos pir
mininkas, Maskvai įvertinus jo 
“nuopelnus” pajungti Lietuvos 
mokslą griežton Maskvos kon
trolėm, apdovanotas Lenino or
dinu.

— Italijos komunistų delega
cija, vadovaujama Florencijos 
kompartijos sekretoriaus Alber 
to čekio, lankėsi Vilniuje.

North Shore priemiesčiuose ir 
Chicagoje. Grant C. Bergsland, 
bendrovės pii mininkas, pareiš
kė, kad pirmadienį dar nebuvo 
išspręstas ginčas dėl autobusų 
vairuotojams atlyginimo pakė
limo.

PARDUODAMI 
IŠ MODELINU NAMU BALDAI 
30% iki 50% nuola.da, Galim? 
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHWEST FURNITURE CO 
6200 š. Western Tel. GB 6-4421

Graži ir saulėta liepos 20 d. 
popietė. Union Pier “Gintaro” 
vasar ivietėn renkasi visais take
liais žmonės dvasiniam susikau
pimui. Apačioje nerimauja (Mi- 
chiganas, savo melsvus vande
nis kalnais risdamas į smėlėtą 
krantą. Smėlyje vaikučiai sta
to pilaites, po saulėsaugiais 
glaustosi tingūs vasarotojai.

Bet visų kalba baigiasi di
džiuoju klaustuku — ar laimin
gai nusileis žmogus mėnulyje? 
— Meldžiu Dievą, kad jiems pa 
sisektų — rankutes sunėrusi 
garsiai taria pakrantėje mote
riškė.

“Gintaro” vasarvietės kalne 
suskamba varpas. Skamba ir 
skamba šimtmečio liemenyje įsi
tvirtinęs. Didelis 'būrys lietuvių, 
vyrų ir moterų, jaunų, suaugu
sių ir mažutėlių plačiai pabyra 
medžių pavėsiuose. Šalia alto
riams šeimininkas Algis Karai- 
tis išnešęs, aukštai pakėlęs, pa
statė televizijos aparatą. Visų 
dėmesys į ją ir tekrypsta. Gir
dėti pranešėjo balsas, nusakąs 
narsiųjų šios šalies vyrų žygį. 
Skuba sekundės ir minutės ir 
dar keletas akimirkų ir būsime 
liudininkai žinios, kad žmogus 
pirmą kartą savo kojomis palie 
čia mėnuli. Dar tebegaudė var
pas, tarytum šių didžiųjų vyrų 
žygiui pagerbti. Dūžių aidus ne 
šė švelnus vėjelis į ežero pa
krantę, į tolius, lyg priminda
mas žmogui, kad šiose sekundė 
se atsiveria naujos žmogaus pa
sauliui galimybės.

Susirinkusiųjų tarpe kun. dr.
F. Gureckas, liturginiuose rū
buose, belaukiąs pradėti šv. Mi 
šių auką. Jis susimąstęs drauge 
su šio kampelio gyventojais.

Pasaulyje vyksta didysis vyks 
mas, pirmas žmonijos istorijoje. 
Iš ėkrano išnyko pakutinioji se
kundė. Reiškia jie nusileido lai

— Žirginio sporto varžybos 
bepos 27 d. įvyko Rašės hipo
drome prie Utenos. Buvo užsi
registravę dalyvauti 112 šio 
sporto mėgėjų.

— Dotnuvoje suruošta biti
ninkų konferencija, kurioje pa
skaitas skaitė Gudijos, Ukrai
nos ir Pabaltijo kraštų bitinin
kai specialistai.

— Baigti naikinti vienkiemius 
užplanuota ligi 1980 metų. Ligi 
to laiko manoma visas sodybas 
perkelti į kolchozus.

Būrelis merginų LF bičiulių studijų savaitėj Dainavoje. Iš k. į deš.: 
Gražina Budrytė, Regina Jautokaitė, Aldona Jankauskaitė' Saulė Jau- 
tokaitė, Antosė Jautokaitė, Vitalija Baleišytė ir Nijolė Dumbrytė:

Nuotr. A. Gulbinsko

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Pirmadieniais lr ketvirtadieniais nuo 9 tkl 9:30. Kitom dienom nuo 
9 Iki 6 vai. vak.. Sekmadieniais uždaryta.

4.75%
PER ANNUM 

ON REGULAR 
SAVINGS 

CURRENT RATE

5.25%
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS 

$1,000 MIN.

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
4070 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632 LA 3-8243

mingai. Pranešėjas tai patvirti
na, nors to dar sava akimi ne
matome. Nustojo skambėjęs var 
pas ir tą pačią akimirką, kai 
apie laimingą žmogaus nusilei
dimą mėnulyje, Ikun. dr. F. Gu- 
redkas prie altoriaus prabyla:

“Žmogus laimingai nusileido t 
mėnulyje. Tai didis įvykis žmo
nijos istorijoje. Jis atskleis daug 
mokslinių paslapčių. Ir tai visa 
tebūnie Dievo garbei ir žmoni
jos gerovei. Melskimės už šios 
šalies drąsiuosius sūnus, kurie 
pirmieji, riziluodami savo gyvy
bėmis, atliko šį didįjį žygį...”

Marijos giesmės žodžiai vėl 4 
išsiliejo į tolumas, šv. Mišių au
ka drąsiųjų vyrų garbei.

— Gal pirmosios šv. Mišios 
pas mus už šiuos naujuosius mė 
nulio gyventojus — įkalbėjo ty
lomis rankas sunėrusi ponia Ma 
rytė.

— Negaliu tverti iš džiaugs
mo — kartojo būrelyje “Ven
tos” gyventoja. i

— Astronautų vaikučiai tik
rai laimingi, matydami, kaip jų 
tėveliai vaikšto mėnulyje — 
čiauškėjo 'kokios dvylikos metų 
mergytė savo mamytei.

Vakare ilgokai sėdėjome prie 
televizijos aparato. 'Sėdėjome 
didelė vasarotojų šeima. Visi 
ramūs ir susimąstę. Sekėme as
tronautų išlipimo į mėnulio pa
viršių eigą. Buvome ir mes, šios 
ramios vietelės, gyventojai liu
dininkais įvykio kuris žmogaus 
pasaulyje atrodo tikru stebuk
lu.

— Žmogus užkariavo erdves, > 
nugalėjo toliau, ateina žmogaus 
gyvenime nauja era. O kad ji 
ateitų ir į mūsų tarpą — kalbė
jo senyva, daug išgyvenusi va
sarotoja.

Ir kai astronautai sugrįžo at
gal į savo Arą, visų veiduose 
švytėjo laimės spindulėlis, žen
klinęs ir visos žmonijos džiaugs š 
mą.

Sekančią dieną “Gintare” ir 
tekalbėjo žmonės apie įvykį, ku
rio žmonija amžiais nepamirš.

J. Janušaitis.

— Karštomis vasaros dieno
mis mėsą galima išlaikyti švie
žią ir be šaldytuvo. Suvyniokite 
ją į švarią servetėlę, suvilgytą 
acte. Kai sevetėlė išdžiūsta, vėl 
ją suvilgykite. Tuo būdu galima 
išlaikyti ir sviestą.


