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U Thantas kviečia 
taikytis

ADDIS ABABA, Etiopija. — 
Jungtinių Tautų sekr. U Thant, 
atidarydamas 41-ją Afrikos tau
tų konferenciją kvietė sustab
dyti Nigerijos karą, kurio pa
sėkoje labai kenčia Biafros gy
ventojai. Sekretorius pažymėjo, 
kad tik Afrikos tautos tėra pa
jėgios tokį karą sustabdyti. 
Konferencijos pirmininku išrink 
tas Kamerūno prezidentas Ah- 
madou Ahidjo. Suvažiavimą raš 
tu sveikino ir JAV prez. Nixon.

Kosyginas tarėsi 
su Gandhi

NEW DELHI. — Sovietų Są
jungos diktatorius Kosyginas, 
vykdamas į Šiaurės Vietnamo 
diktatoriaus laidotuves, sustojo 
Indijoj ir 50 minučių kalbėjosi 
su Indijos min. pirmininke In- 
dira Gandhi. Jis pasidžiaugė, 
kad santykiai tarp abiejų kraš
tų stiprinami. Kosyginas norė
jo sustoti kuro papildyti Kal
kutoj, tačiau norėdamas susi
tikti su Gandhi sustojo New 
Delhi.

Karai ir žmonės

STAMBULAS, Turkija. — 
Karai per pastaruosius 100 me
tų pareikalavo 90 mil. žmonių. 
Tai paskelbė Jose Naroso, Tarp 
tautinio raudonojo kryžiaus ta
rybos pirmininkas, kalbėdamas 
organizacijos 21-joj konferenci
joj.

Libija stiprina režimą

BEIRUTAS. — Libijos re
voliucinė valdžia paskelbė, kad 
ji suteikianti amnestiją visiems 
politiniams kaliniams. Apie tai 
paskelbė oficiali Libijos agentū
ra. Tarp jų yra ir šeši nariai 
Arabų Nacionalistinio judėji
mo, kurįe kėsinosi nuversti ka
ralių jau 1967 m. Skelbiama 
taip pat, kad galimas su kraštu 
jau telefoninis susisiekimas ir 
bus vėl išleidžiami laikraščiai. 
Karalius Idris nuverstas rug
sėjo 1 d. Šiaip jau naujieji val
dovai visur stiprina režimą.

Graikijoj, Kammera Vourla mieste. 
Libijos karalius Idris šiuo metu yra 
ir sakosd tuoj grįšiąs į savo kraštą. Jį 
nuvertė karininkų grupė. Jis buvo ka
ralius nuo 1951 m., kada kraštas ga 
vo nepriklausomybę.

• Italijoj 50 asmenų apsinuo
dijo maistu vestuvėse, išskyrus 
tik jaunuosius. B veža? t apsi
nuodijusius susidūrė dvi greito
sios pagelboa mašinos ir susi
žeidė trys ugniagesiai ir polici
ninkas.

Niekas Rusijoj nebetiki 
komunistiniu rojumi

Gyventojai tiki, kad karas su Kinija neišvengiamas

Maskva. — Amerikietis žur
nalistas Frank Stark “Chicago 
Tribūne” dienraštyje rugsėjo 6 d. 
išspausdino įdomų straipsnį iš 
Sovietų Rusijos gyvenimo. Nors’ 
straipsnyje nėra ypatingų nau-1 
jumų, tačiau jis sustiprina nuo
latinį teigimą, kad sovietų gyven 
tojai jau pavargo nuo nuolatinio 
žadėjimo sukurti rojų ir visi no
ri kokio nors materialinio ir po
litinio palengvėjimo. Korespon
dentas pažymėjo, kad jo pokalbi
ninkas jaunas maskvietis nekri
tikavo pačios komunistinės siste
mos, ne dėl to, kad tai būtų ne
patriotiška, bet todėl, kad jį ko
munistinė policija neapkaltintų 
kaip už didžiausią krašto išdavi
mą.

Amžinai budėti
Sovietijos gyventojai verčiami 

nuolat budėti prieš vadinamas į- 
vairias antitarybines nuotaikas, 
šnipus ir svarbiausia, kad žmo
nės vienas kitą turi sekti, ir nuo
lat turi bijoti, kad nepatektų į 
kalėjimą. Jaunuolis to žodžio ne
pasakė, bet pirštus sukryžiavęs 
parodė grotas. Krašte yra pinigų, 
bet nėra ko pirkti, klesti amžinas 
kyšininkavimas. Ne tik namuose 
yra įvairių bėdų, tačiau iškilo 
naujos bėdos, kaip Čekoslovakija 
ir dabar Kinija. Prieš revoliucijos 
sukaktį dar yra buvę kiek dau-' 
giau užsieninių prekių, bet dabar 
visa yra dingę ir gyventojai vėl 
pergyvena trūkumus. Krautuvėse 
vis dar tebestovi eilės ir tas dirb
tinis džiaugsmas revoliucijos pro 
ga jau yra dingęs ir yra dar blo
giau.

Nėra maisto
Skelbiama, kad per visą vasarą 

nebuvo Maskvoje galima gauti 
citrinų. Dingo mažesnių miestų 
krautuvėse mėsa, gi šios vasaros 
vidury dingo taip pat mėsa ir 
Maskvos krautuvėse. Jei ir yra 
mėsos, tai apie jos rūšį ir geru
mą niekas neklausia.

Brutali tikrovė erdvių 
lenktynėse

Amerikiečiui žurnalistui pokal 
bininkas atskleidė, kad jie seniai 
žinojo jog lenktynėse į erdves jie 
yra atsilikę, tačiau kai didingai 
amerikiečiams išlipant mėnulyje 
į mėnulį sudužo jų Luna 15, tai 
buvo tiesiog brutalus rusų atsili
kimo įrodymas. Kalbėdamas a- 
pie propagandą ta pačia proga 
pokalbininkas pareiškė, kad dėl 
kvailos politikos Maskva amžiam

Rengiamasi naujam 
skrydžiui j menulį

CAPE KENNEDY. — Jau 
rengiamasi naujam išsikėlimui 
į mėnulį. Saturno raketa šian
dien .iau pastatoma ant pama
tų. Raketa išmes Apollo 12 ast
ronautus į Mėnulį lapkričio 14 
dieną. To erdvėlaivio astronau
tai yra Charles Conrad, Richard 
Gordon ir Alan Bean.

Kalendorius

Rugsėjo 9 d.: šv. Petras klav., 
šv. Ozana, Vylius, Ramunė.

Rugsėjo 10 d.: šv. Nikolas, 
,v. Pulkerija, Tauigrdas, Daug- 
vilė. ,

Saulė teka 6:23, leidžias 7:12.
Oras

Chicagoje ir apylinkėse šian
dien giedra ir vėsiau. Tempera
tūra žemiau 70 1.

prarado savo gerą draugą ir są
jungininką Čekoslovakiją. “Mes 
nepasieksime komunizmo per 20 
metų, kaip rašo mūsų laikraščiai, 
tai tėra tik žodžiai.

Kada karas su kinais?

Visi krašte tiki, kad karas su 
kinais bus. Niekas nebeklausia 
ar bus su kinais karas, bet visi 
klausia “Kada su kinais bus ka
ras?” Ryšium su tuo nuolat par
tija šaukia, kad reikia kelti bud
rumą, kad kiekvienas pilietis tu
ri aukotis, kad kiekvienas pilietis 
atsiduria prieš naują atsakomin- 
gumą. Rusija neturi tokio laisvės 
ir tradicijų supratimo kaip ame
rikiečiai, jie negali išsilaisvinti, 
nors privatus valdžiai prieštara
vimas vyksta, ir todėl tegali tik 
toliau kentėti.

Astronaluto Armstrong tėvas Ste- 
phan laiko laikraštį, skirtą sūnaus 
astronauto garbei "Apollo Dispatch”, 
kurio išėjo tik vienas numeris ir laik
raštis yra tik suvenyrinis.. Išleistas 
Wakakone. Ohio, kur praėjusį sa
vaitgalį lankėsi ir buvo pagerbtas ast 
ronautas.

Mėnulio paviršius

HOUSTON, Texas. — Kruop 
ščiai tyrę iš mėnulio atvežtas 
uolienas ir dulkes, Amerikos 
mokslininkai, artimiausiomis 
dienomis paskelbs platų prane
šimų, kas rasta mėnulio pavir
šiuje ir kas gali būti mėnulio 
gilumoje. Mėnulio paviršiaus 
medžiagos nepanašios mūsų pla 
netos žemės medžiagoms. Mėnu
lio paviršiaus dulkės turi 50% 
stiklo.

Užvakar po pietų išlaisvintas JAV ambasadorius Brazilijoj kalbas su žmo
na. Jis yra sveikas, tik pistoleto smūgiu služeistas į kaktą, bet nepavojin
gai. Nelaisvėje išbuvo 78 vai. Ambasadorus džiaugiasi išlikęs gyvas 
ir jau trumpai telefonu kalbėjo su prez. Nixonu. Jo pagrobikai buvo jauni 
vyrai. Paleido jį užrištomis akimis. Grįžo taksiu.

Prez. Nixonas ir N e ve Yorko gub. Nelson Rockefeller kalbasi prezidento 
vasaros būstinėje San Clemente, Calif., apie Lotynų Ameriką. Rockefel- 
leris iš savo kelionės duoda pilnesnį pranešimą.

Mažoji Albanija piktai 
puola Maskvą

Viena. — Mažoji Albanija, mil
žiniškosios komunistinės Kinijos 
sąjungininkė Europoje, labai daž 
nai puola Sov. Rusiją ir dabar 
savo laikraščiuose paskelbė, kad 
Sov. Rusija jau kėsinasi užimti 
Rumuniją. Tai esą, matyti iš no
ro, kad Varšuvos pakto manev
rai būtų vykdomi Rumunijoj, 
kaip yra buvę su Čekoslovakija 
prieš ją užimant. Esą Sov Rusi
jos armijos, kartu su Bulgarijos 
ir Vengrijos kariniais daliniais, 
yra sustatytos prie Rumunijos šie 
nos. Pagal Rumunijos konstituci 
ją, tokiam manevrų sutikimui 
reiktų gauti krašto seimo prita
rimą.

Albanija taip pat tvirtina, kad' 
Sov. Rusijos armija yra Bulgari
joj, ko vakariečiai nėra patvirti
nę. Visi šie puolimai padaryti 
Tirana “Zeti i Populit” laikraš
čio vedamajame. Kaip seniau e- 
są Sov. Rusija užėmė Čekoslova
kiją, teigdama, kad ją gina nuo 
Vokietijos ir Amerikos, taip da
bar Maskva teigia, kad ji ruošia
si Rumuniją apsaugoti nuo Al
banijos ir Kinijos.

Maskva Lenino idėjų išdavikė

Laikraščio vedamasis pilnas į- 
vairių plūdimų, kaip visuose dik
tatūrų laikraščiuose įprasta.

New Yorke išmokėta 
2.7 bil. dol. pašalpų
NEW YORK. — New Yorko 

mieste pašalpoms 1968 m. bu
vo išmokėta 2.7 bil. dolerių. Tai 
buvo 826,500,000 dol. daugiau 
negu metais prieš tai. Esą, tais 
metais 1.7 mil. gyventojų gavo 
kokias nors pašalpas. Taigi pu
sė milijono daugiau negu 1967 
metais.

Ten Sovietų Rusija vadinama 
didžiąją Lenino idėjų išdavi
ke, karine šantažiste, naujai
siais imperialistais, o Varšuvos 
paktą vadina agresijos instru
mentu naujųjų Kremliaus carų 
rankose. Albanija taip pat skel
bia, kad Maskva palaikanti giau 
džius ryšius su Amerika ir Vo
kietija. Šiaip jau vedamasis pa
skirtas tikrąją su komunistine Ki 
nija solidarumui pabrėžti.

JAV ir Sov. Rusijos
santykiai

MASKVA. — Politiniai ko- 
ša anie g’srejančius Amerikos 
ir Sovietų Rusijos santykius. 
Nors Sovietų Rusijos užsienio 
reikalų min. A. Gromyko ne
seniai kaltino Ameriką dėl jos 
laikysenos Viduriniuose Rytuo
se, betgi Kremliaus vadai pre
zidento Nixono politiką linkę 
laikyti švelnesne Sovietų Rusi
jos atžvilgiu, ją palyginus su 
buvusio prezidento Johnsono po 
litika. Maskvoje ir 'VVashingto
ne ruošiama dirva Amerikos 
politinių vadų apsilankymui So
vietų Rusijoj, o sovietinių vieš
nagei Jungtinėse Amerikos Vai 
stybėse. Maskva ir Washingto- 
nas palankiai žiūri j komercinį 
siūlymą atidaryti orinio susi
siekimo liniją tarp Alaskos ir 
šiaurinio Sibiro. Orinio susisie
kimo linijos atidarymas turė
tų politinį atspalvį.

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

— Atominė požeminė bomba 
bus išsprogdinta šiandien Colo
rado valstybėje.

— Bulgarijoj didžiuliu para
du paminėta 25 metų komunis
tinės valdžios sukaktis.

— JAV ambasadorius Mask
voj Jacob D. Beam atvyko į V. 
Vokietiją trijų savaičių atosto
gų.

— Šen. E. Kennedy paneigė 
spaudoj paskelbtas žinias, kad 
jis ir žmona Joan yra pasiruo
šę skirtis.

— Amerikos komunistų va
das Gus Hali atvyko į Ho Chi 
Minh laidotuves.

— Irake arabai pakorė dar 
tris žmones, paskelbę juos e- 
sant šnipais.

— Šiaurės Airijoj vėl išsiver
žė protestantų ir katalikų nesu
tarimai, vėl statomos barika
dos. Žuvo vienas žmogus.

Prez. Nixon dalyvaus 
Dirkseno laidotuvėse

Washingtonas. — Illinois šen. 
Everett M. Dirksen 73 m. po 
plaučių operacijos mirė užvakar 
Washingtone. Jis buvo senato 
respublikonų vadas pastaruosius 
10 m. Velionies žmona Louella, 
42 m,, buvo prie jo senatoriui 
mirštant. Velionis bus laidoja
mas Pekin, III., kur senatorius 
gimęs. Šen. Dirksen ir jo brolis 
dvynukas Tom gimė 1896 m. 
sausio 4 d. Pekine, netoli Peoria, j 
III., kur tuo metu tebuvo tik a- 
pie 5,000 gyventojų. Jo tėvai bu
vo atvykę iš Vokietijos, savo na
muose dar kalbėję vokiškai — ry 
tų prūsų tarme. Jie buvo ūkinin 
kai ir vaikai padėjo tėvams na
muose. 1914 m. dabartinis sena
torius įstojo į Minnesotos univer
sitetą studijuoti teisės. Norėda
mas užsidirbti mokslui dirbo 
“The Minneapolis Tribūne” laik

Šen. Everett M. Dirksen

raštyje kaip skelbimų rinkėjas. 
1917 m. buvo pašauktas į armi
ją. Jis dalyvavo mūšiuose kaip 
leitenantas, sekdamas artilerijos 
šūvių pataikymus. Iš kariuome
nės išėjo 1919 m. J kongresą iš
rinktas 1932 m., pirmuosius rin
kimus 1930 m. tepralaimėjęs 
1,100 balsų. 1950 m. išrinktas se
natorium. Velionis 1964 m. bu-

Mirusiojo šen. Dirksen vietoj sena
to mažumos vadu yra Pennsylvanijos 
šen. Hugh Scott.

• Blue Cross b-vės draudimas 
New Yorke padidėjo net 33%.

i Iš viso yra apie 5 mil. narių.
♦ Pietų Afrikoj gyvenąs su 

svetima širdimi Pieter Smith 
jau sulaukė 1 metų sukakties. 
Tai ilgiausiai gyvenąs žmogus 
su svetima širdimi ir jis manąs, 
kad pergyvensiąs mirusio dr. 
Blaiberg rekordą, išgyvenusio 
563 dienas.

KUR DAUGIAUSIA IŠGERIAMA
Pirmąją vietą turi prancūzai

Paryžius.-— Statistika skelbia, 
kad pasauly daugiausia išgeria 
prancūzai. Jie išgeria po penke
tą stikliukų kasdien, amerikiečiai 
tik po trečdalį to. Įstaiga Insti
tute Nationale de Consumation 
skelbia, kad prancūzai per me
tus išgeria 28 literius (30.8 kvor
tų) gryno alkoholio. Italai vidu
tiniškai per metus išgerią 20 li
trų. Vokiečiai gi išgeria 14 litrų, 
Amerikos ir Britanijos gyvento
jui vidutiniškai išeina tik po 10 
litrų. Taigi gerokai mažiau ne
gu italai arba prancūzai. Pran
cūzai 1951 -66 m. vidutiniškai 
per metus išgerdavo 29 literius, 
1966 m. vidurkis krito ligi 28 litr. 

Pigus vynas

Daugiausia išgeriama Pran
cūzijoj vyno, tai sudaro 75 
proc. viso alkoholio, bet šiuo me
tu prancūzai vis labiau, pradeda 
gerti alų. Per 15 m. studijų lai

vo civilinių teisių įstatymo rėmė 
jas, tačiau po poros metų jis tą 
įstatymą nugalėjo, kaip nekons- 
titucinį. Rinkiminės kampanijos 
metu šen. Dirksen rėmė B. Gold- 
water jam kandidatuojant į pre
zidentus. f laidotuves atvyks ir 
buvęs prez. Johnson. Laidoja
mas šį trečiadienį.

Pastarosiomis žiniomis laido
tuvėse dalyvaus ir prez. Nixo- 
nas.

Maskva bijo J A V. ir 
Kinijos susitarimo

VVASHINGTONAS. — Char
les Bartlett rašo, jog Sovietų 
Rusija bijanti Amerikos ir ko
munistinės Kinijos galimų pa
sitarimų netolimoje ateityje. A- 
merikos ir komunistinės Kini
jos prieš Sovietų Rusiją nukreip 
tas susitarimas Maskvai suda
rytų labai didelį pavojų. Aukš
tos Sovietų Rusijos užsienio 
reikalų ministerijos pareigūnas 
pareiškęs, kad Kubos komunis
tai iš viso nėra komunistai, Mas 
kva tris kartus kvietusi Cast
ro atvykti į Maskvą, bet jis kvie 

I timus atmetęs. Maskva, siek
dama ekonominių ir propagan
dinių tikslų Pietų Amerikoje, 
raginanti Kubos vadus neorga
nizuoti revoliucijų Pietų Ameri
kos kraštuose, bet Kuba ne
klausanti.

Žemės ūkio politika

VVASHINGTONAS. —- Grupė 
respublikonų atstovų Rūmuose 
ragina vyriausybę peržiūrėti A- 
merikos žemės ūkio politiką. Jie 
siūlo žemės ūkio gaminiams pa
didinti kainas, bet nutraukti 
dabar ūkininkams skiriamus pri 
mokėjimus.

Nebenori atvykti 
Chicagon

CHICAGO. — Karingasis an
glikonų bažnyčios kunigas šiau 
rėš Airijoj lan Paisley norėjo 
atvykti į Chicagą, bet kelionę 
atšaukė, kad Chicagos meras 
Daley atsisakė oficialiai jį pa
sveikinti.

kotarpį alaus sunaudojimas 
maždaug padvigubėjo. Skelbia
ma, kad Prancūzijoj nuolat ve
dama kampanija prieš alkoholiz
mą neturi didesnio efekto. Įvai
rūs priešalkoholiniai plakatai ka
bą Paryžiaus susisiekimo vieto- 

' vėse, bet niekas į juos perdaug 
nekreipia dėmesio. Svarbiausia 
gėrimo pagunda yra vyno pigu
mas, kuris beveik nebrangesnis 
už bet kokiuos vaisvandenius ar 
mineralinį vandenį.

Aukšta kainai
Tačiau už šį linksmą gyveni

mą prancūzai moka aukštą kai
ną. Krašte, kuris turi 50 mil. gy
ventojų, alkoholikų yra 2 mil. Iš 
to skaičiaus 20 proc. yra moterys. 
1963 m. statistika rodo, kad ke
penų scirozis Prancūzijoj miršta 
iš 100.000 žmonių net 32.8, gi 
Amerikoje miršta iŠ 100,000 tik 
11.9.
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KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS

JONAS ADOMAVMIU&, M.D.

Sveikatos reikalu rastus - klausimus siųsti adresu:
KELIAS Į SVEIKATĄ, 2319 VVest Garfield Blvd., Chicago, ŪL 60636

PERDAUG SAULES - 
PERANKSTYVA SENATVE

EGLUTE" LEIDŽIA ŠAKELES

Persikaitinus saulėj, galima 
gauti pūslėmis išbertas lūpas 
(herpetic lesions). Taip išpūslė- 
jusips lūpos po persikaitinimo 
turi būti gydomos taip, kaip ir ki
ti saulės sukelti nudegimai. Iš- 
pūslėjusių lūpų galima išvengti 
vartojant vieną kurių anksčiau 
minėtų nuo saulės nudegimo 
vartotinų vaistų, pvz. panultra 
stiek arba sunstick.

Keiskime nesveikus papročius. 
Nustokim persikaitinti ir tuo gir- 
tig saviškiams ir kaimynams, grį
žus miestan iš atostogų. Mūsiškis 
žmogelis tariasi turįs grįžti iš a- 
tosįogų į namus su vadinama 
“sveikai nudegusia oda”. Tai lai

“Ir kai pasenshne mudu vis tebesionylėsimės..." Bcena iš Alvudo va kų 
teatro suaugusiųjų padalinio vaidinime S. Čiurlionienės “Kuprotas Ože
lis“, Union Pier, “Gintare”. Anelė Kirvaitytė ir akt. Alfas Brinką —- 
jis ir režisavo. Dekoracijų montažas — dail. Juozas Kiburaš.

Nuotrauka M Nagio

kinas patogumas, atnešąs ilges
niam laikui nesveikatą. Persikai
tinimas saulėje nieko gero 
mums neatneša, tik pergreitin- 
tai mus pasendina - mūsų oda 
šuoliais darosi senesnė, vystosi 
odos suragėjimas ir, kartais vė
žiai. Perdaug saulinantis nieko 
gero neatsiekiame: laikinas paru- 
dimas ir neva pasitenkinimas - 
pasididžiavimas prieš kitus odos 
parudimu yra praloštas reikar 
las. Netrukus tokio nesveiko elge
sio blogi padariniai pasirodys: 
perankstyva odos senatvė pasiro
dys visu savu stiprumu. Tadą 
nė vienas nebus patenkintas- 
kentės kiekvienas.

Saugokime savo akis nuo 
persikaitinimo

Saulė gali pakenkti akims dve
jopai: 1. Jei pažvelgsi tiesiai švie- 
sron saulėn, pvz. šviesų vidur
dienį, tai saulės infraraudonieji 
spinduliai gali nudeginti akies 
Vidinį apvalkalą (retiną). 2. Ga
li žmogus nudeginti savo raginę 
akies plėvelę (cornea), jei jis il
gai akis vargina labai didelėj 
šviesoj, pvz. aukštuose kalnuose 
nuo sniego atsimušę saulės spin-

Piemenukas — dvylikmetis Anta
nas Kivėnas sekminių rageliu ra
liuoja “Lietuva Brangi’’ Union 
Pier, “Gintaro“ vasarvietėj, Alvudo 
vaikų teatrui vaidinant S. Čiurlio
nienės “Kuprotas Oželis”.

Nuotr. M Nagio

duliai yra minėta prasme labąi 
pavojingi akims. t

Neperdidelis saulinimasis ne
kenkia akims. Tada nereikalingi 
saulės akiniai. Tokius akinius 
dažniausia naudoja žmonės sa
vo “mandrumųi” parodyti. Ap
saugot akis nuo perdidelės kai
tros galima ir plaštaka. Akiniaį, 
kaip apsauga nuo saulės spin
dulių, naudotini tik apsaugai 
nuo labai stiprių saulės spindu
lių: žvejojant ar tropįnėj saulėj 
savo kūną kaitinant.

Nepamirština, kad kai kurie 
žmonės negąli pakelti saulės spin7 
dūlių: tokie gauna riebalinių? 
grumulėlius bei apvalkalėlių?

apie akis. Tokie žmonės būtinai 
turi dėvėti du dalykus: saulės a- 
kinius ir piaėiabriles skrybėles.

Kokie saulės akiniai tinkamiausi

Jei žmogus nusiteikęs nešioti 
saulės akinius, tai tegu perkasi 
tamsių stiklų (plastikos). Mąžąi 
naudos šviesių stiklų saulės aki
niai. Pilki stiklai mažiausiai pa
keičia spalvas. Saulės akinių stik
lai turi būti vienas iš dviejų: 1. 
Arba plastikiniai, 2. arba iš ne- 
dužtamo stiklo. Tokie bus sau
giausi akiai, jei pasitaikytų 
juos sudaužyti. Pasistenkim nesų- 
braižyti plastikinių stiklų: tada 
pro juos matysis taip, kaip prp 
apdulkėjusį skaidrų stiklą.

Jei žmogui yra būtinas reika
las nešioti saulės akinius, reikia 
juos gauti pas akinių pritaikytą
ją (optician). Akinių rėmai turi 
būti pritaikyti nosiai ir jų šoni
nės dalys turi būti reikiamai pa
rinktos. Atsiminkime, kad pe 
kiekvienas žmogus gali patogiąi 
ilgam laikui dėvėti standartinius 
saulės akinius, nusipirkęs juos įš 
bet kurios krautuvės.

Kai žmogus turi nesveikas akis 
ir jam reikia saulės akinių, jįs 
juos turi įsigyti pasitaręs su akių 
ligų gydytoju.

O kaip kontaktiniais akiniais?

Daugelis žmonių, kurie nešio
ja kontaktinius stiklus, nešioja 
juos lengvai nuspalvintus ir dar 
paprastus saulės akinius. Pastarie 
ji apsaugo ne tik nuo stiprių sau
lės spindulių, bet ir nuo dulkių. 
Lengvai nuspalvinti kontąkti- 
niai stiklai neapsaugo akių nuo 
stiprių spindulių.

Daugumai nešiojančių kontak
tinius stiklus yra reikalingi pa
prastieji saulės akiniai. Kontak
tiniai stiklai labiau įjautrina akis, 
nes tas stiklas yra svetimkūnis 
akies ragenai. Jei kontaktinius 
stiklus nešiojantysis ima skųstįs 
akies peršėjimu - reikalinga pą- 
tikrinti jo akių stiklus. Peršėji
mas gali būti ne tik nuo persikai
tinimo, bet ir dėl blogai pritai-

» ., t

Praėjusioje mokytojų savai
tėje Dainavoje tarp daugelio 
svarstytinų (klausimų ibuvo pa
skirta ir viena valanda tam vie
ninteliam vaikų laikraštėliui 
“Eglutei“.

Atrodo, kad įrodinėti apie 
spaudos meilę būtų nereikšmin
gas dalykas. O vis dėlto išsikal
bėti reikia. Reikia, nes visas 
mūsų klasės darbas yra veltui, 
jei vaikas neišmoks įsijungti ir 
pamilti savo kalbos grožio ir 
spaudos. Per tą vieną valandą 
buvo leista pasisakyti dviems 
mokytojoms, įnešusioms “Eglu

DARBAS IR POILSIS

Vokiečių fiziologijos institu
to prof. Lehmanas plačiai apra 
šo darbo pajėgumo ir poilsio 
tyrinėjimus. Jis pažymi, kad 
šiais laiika-s kartu su besikei
čiančia ūkio struktūra ir besi
mainančia darbo rankų padėti
mi, kyda nauji svarstytini klau
simai. Girdi, šių dienų žmonių 
daiįbingumas turi būti pagrįs-; 
tas Sūkiu — “Neei'kvok energi
jos, įstatyk žmogaus darbo jė
gą taip, kad su mažiausiomis 
išlaidomis pasiektum didžiausių 
rezultatų”. Prie to šūkio pada
ryta pastaba su tokiu pageida
vimu: “Suteikti dirbantiems to
kias gyvenimo sąlygas, kad jie 
didžiausį darbo pajėgumą pa
siektų ir ilgiausiai jį išlaikytų”.

kytų kontaktinių stiklų ar prisi
metusio į akj svetimkūnio.

Išvada. Kratykimės blogų į- 
pročių, taip pat ir persisaulinimo, 
kol jauni esame. Tada senatvėje 
nereikės dejuot dėl perankstyvo 
pasenėjimo bei odos vėžio ar a- 
kių negerovės. Saulės akiniai tik 
išimtinais atvejais naudotini: 
akims sergant ir didžioj atokai
toj esant Kontaktiniai stiklai y- 
ra svetimkūniai akims, todėl rei
kalingas didelis atsargumas juos 
nešiojant. Kiek nuspalvinti kon
taktiniai stiklai neatstoja saulės 
akinių.

PASISKAITYTI: Patient Care, 
]uly 1969.

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL REMBUKE ■ ROC
ARTS EZggg APOTHECARl

82IS W. 63rd Streei 2421 W. 63rd Si
TeL VA 5-4787 MF Tel. HE 4-151
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Certifikatų sąskaitos
Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausia turi 
būti $5000. Pelnas mokamas 
kas trya mėnesiai.

} Ant visų knygelių 
sąskaitų

NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI.

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:
b ★ Notary Public Service * Sėli & redeem U.S. Bonds
a Savings * Free community rooms for ★ Two large free park’g lota 
age Loans your organiz’n meetings * Save-by-Mail Kits
vement Loans * Cash checks and pay all * Travelere Checks
ub family bills with our spec’l * Safe Deposit Boxea
ily Savings 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 U B S •. Mon. 12 P M. to 8 P-M, Tues 9 to 4, Thura. & Pri. 9 to 8. Sat: 9 to 12:30

tės” skaitymą į klasę, ir visiems 
kitiems mokytojams, kurie ieš
ko būdų ir kelių į vaiko pasau
lį. Pageidavimų ir idėjų daugiau 
negu darb’nmkų. Tąciąu dviejų 
mokytojų praktika irgi daug 
parodė. Galima dubti ir su ta 
medžiaga, kuri įkas mėnesį pa
sirodo “Eglutėje”.

Kai kurios mokyklos, užregis- 
truodamos mokinius, rinks ir 
prenumeratas. Tada mokytojui 
bus dar lengviau dirbti, nes daž
nai, įvedus į klasę “Eglutės” 
skaitymą, vis atsiranda keletas

Jo manymu, darbo pajėgumą 
galima pakelti lavinantis ir tiks 
lingaa poilsį paskirstant. Esą, 
šiais laikais darbo pajėgumas 
galįs būti pakeltas darbininkų 
apšvietimu ultrafiodetiniaos epin 
dūliais ir specialiais vaistais, au- 
rie pajėgumui skatinti gali būti 
su maistu naudojami.

Darbas prie mašinų leidžia 
palaikyti normalų ir tolygų tem
pą. Tačiau patirta, kad žmogų 
labai greit nuvargina nuolatinis 
darbo įkeitimas arba maišymas 
o tas dažnai pasitaiko laisvame 
darbe.

Darbo poilsio pertrauka lai
koma tik tada naudinga, jei per 
ją atgautos jėgos leidžia dar
bininkui vėl pirmykščiu pajėgu
mu dirbti. Atrodo, kad poilsio 
laikas yra naudingiausias tada, 
kai jis įterpiamas prieš pasku
tinį darbo laiko trečdalį.

J. Mškns.

NAUJAS PSALMIŲ 
VERTIMAS

Švento Rašto Psalmių kny
gos naują lotynišką vertimą 
šiomis dienomis išleido VatiikaT 
no Poliglotas spaustuvė. Šio ver 
timo, vadinamo “Naująja Vul- 
gata” pageidavo vyskupai visuo
tinio Bažnyčios suvažiavimo me 
tu. Naujas Vulgatos vertimas 
bus naudojamas Liturgijoje ir 
brevijoriuje lotynų kalba, o 
taip pat visuose viešuose Bažny 
čios dokumentuose.

vaikų, dar neužsiprenumeravu- 
jeių laikraštėlio. Per šios spau
dos lapus ateina pagalba ir pa- 

I oiam moky tojui, nes redaktorė 
I ruošia eilę scenos vaizdelių, ku- 
' riais galės pasinaudoti paskiros 
mokyklos. Per metus laiko, kiek
viena mokykla turi paruošti 
bent tris pasirodymus. Mokyto
jai tampa rašytojais ir režiso- 
riais. Vienų mokyklų patirtis 
bus pagalba ir parama kitoms. 
Taip lietai leidžia “Eglutė” ša
keles... Gailutė Valiulienė

siutii
COSMOS EXPRESS 

2608 W. 09 St. Tel. AVA 5-278?
2501 W. 09 St. Tel. WA 5-2737
3333 W. Halsted Te!.. 254-3320
Didelis įvairiu prekių pasirtnkimas 
Priimam užsakymus automobiliams

H. ir V. Žukauskai. .

■ ■■■ , lįčss

MOUNTAIN STATES 
AGENCIES, INC.

Reprezentuojame Amerikos di
džiausias apdraudimo kompanijas, 
dėl namų, automobilių, biznio ir kt.

Mėnesiniai išsimokėjimai 
Taip pat finansuojame automobi
lius, ir laivus.

B. JASINSKAS,
General Manager

S. KLIMAS,
Manager Life Dept.

9950 So. Kedzie Avė.
Evergreen Park, III.

GA 4-2800 — BE 8-6435

OR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ AUSŲ NOSIES TR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 Wwl ISrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v.
vak šeštadieniais 10 t vai Trečia 
dien) uždaryte Tlvonlal priimami «u 
sitarus.

Ofiso telefonas; PR 8-3229 
Rez. telef. WAlhrook 5-5076

Rezid. Telef. 939-4683
OR K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERĮ' IJOOe 
GINEKOIOOTNft CRTRUROTJA 

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

Priima ligonius pagal susitarimą
Jei neatsiliepia, skambinti 874-801?

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

TeL 605-0533 - Elgin 
425 No. Libertj Street

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

9801 VVest 63rd Street 
Kampas 68-Člos ir California 

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4049 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-5849, res 388-9938

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
VaL: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9 
antr., penktad. 1-6, treč. ir šešt. tik 
susi tarus.

J
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Oflao — HE 4-5768.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle 

nais 2—9 v.. ieštadlenlala 10—1 p. p 
Ligoniai priimami pagal susltarlma

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

Ofs. 736-4477. Rez. PR 8-6960

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

SPECIALYBfi — NERVU IR 
ĖMOGINfiS LIGOS

Crawford Medical Building 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitartma

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

Akušerija tr moterų ilgus 
Ginekologinė Chirurgija

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

Ofiso tel. PR 8-9990 
Namą rez. PRospeet 8-908i

DR. JANINA JAKŠEVICIUS
J O K š A 

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvirt. lr penkt. 
nuo 12 iki 8 vai. lr nuo S Iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street
Oflao vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 VV. 68rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. b- 6 
iki 8 vai. Trečlad. Ir šeštad. uždaryta

Ofiso lr buto teL OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. — REliance 6-1811
DR. VVALTER I. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., S - 8 
vai. vak., šeštad. 19-2 vai. p. p., 
trečlad. uždaryta.

Tel. ofiso lr buto OLympic 2-4169

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGS 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING
7156 South Western Avenue 

Pirmad., antrad.. ketvirt tr penkt. 
nuo 11 vai iki 1 vai. p. p. ir nuo 
S — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p.. šeštad 
11 vai. ryto iki 3 vai. p.p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 7 lst Street 
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso ir rezidencijos)
Valandos pagal susitarimą

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 YVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv., B—8 vai., 
antrad. ir penkt. 1—4 vai. 

PHimlnBJa tik misi tarnu

Remkite “Draugą”.

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie 
niais — 8:30 —- 12:00.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os ir 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, 0p(.
3424 VV. 68rd St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“oontact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

5159 So. Damen Avenue 
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

OR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus — 
__________ (By appointment) £

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PGSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 71 st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, III

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

Vizitai pagal susi turima

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

Ofiso tel. REllanoe 6-4410 
Rez. GRovelblll 6-0617 

Valandos: pirm. lr ket. nuo 12 vai 
iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 iki 8 v. vak.: 
antr. ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p.n
Ir vakarais pagal susitarimą.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 W. 71st Straet. 
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 trečlad. uždaryta 

Rezid. tel. VVA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas lr rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospeet 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. Ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
talku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6196

DR. V. TUMASONIS *
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius Bk susitarus 
Vai. 2—4 p. p. lr 6—8 vai. vak.

Trečlad. lr šeštad. uždaryta 

Tel PROospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albany Avenue
Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai. . 
vak.. penkt. ir šeštad. 2—4 popietį

lr kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 6-6446. rez. HE 4-3160
DR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8107 West 71st Street

Vai.: 2 iki 4 v. p. Ir 7 iki 8 v. v. 
Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141 Namu 636-4860

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
: pirmad., antrad., penktad. 1-4 
1-8 v. v„ kątvlrt. 6-8 v. vakaro, 
adlenlaia U-l vai. popiet



Čekoslovakijos valdžion

GRĮŽTA SENOJI GVARDIJA
KINŲ RUSŲ PASIRUOŠIMAS

Propagandinis išpuolis ir kariuomenės telkimas pasienyje

Daugelis pasaulio komunis
tų partijų vadų nebetiki So
vietų Rusijos bolševikų vade

le vau j amam vaidmeniui ir ver
žiasi iš jų glėbio, išskyrus ke
letą šalių, kurių vadai bijo pa
likti vieni. Pavyzdžiui, Rytų 
Vokietija, jei joje nejudėtų 
Sovietų armijos, susilauktų su 
kilimo viduj, kaip jau yra bu
vę, arba neatlaikytų spaudimo 
iš Vakarų. Lenkija, gal būt, 

k| bijo netekti žemių, kurias ji 
prisijungė iš Vokietijos, naudo 
damasi Sovietų Rusijos malo
ne. Ir prisijungė ji tik žemes,
ištremdama gyventojus.

Sovietų Rusija, ideologiškai 
netekusi jokio patrauklumo, 
jei ką gali, tai ginklu. Dėl to 
vis įsitvirtina jos karo vadai, 
maršalai ir generolai, kurių ji 
turi tarp 11.000 ar 12.000, ir

• komunistų partijos vadovas 
Brežnevas tik tada paskelbė 
socialistinių kraštų riboto su
verenumo papiktinančią teori
ją, kai Čekoslovakija jau bu
vo užimta (1968 metų rugpiū
čio 21 d.). Vadinasi, kai reikia 
ką nors prilaikyti ar sudrausti 
sovietiniame bloke, tai Jaku- 
bovskis ar Grečko yra svares
ni už Brežnevą, armija už ko
munistų partiją.

Turėdamas duomenų, kad 
Sovietų Rusijos kariuomenė 
jau ims įsakinėti, savo metu 
Stalinas pravedė armijos va

li lymą, partijos įrankiu pasilik
damas slaptąią policiją. Nu- 
kapojęęs maršalams galvas, 
nepasigailėdavo ir slaptosios 
policijos vadų, kai pajusdavo, 
kad jie gali pradėti valdyti
kraštą.

Chruščiovas irgi dar buvęs 
pajėgus patvarkyti maršalus, 

k kurie iš tiesų padėjo jam ateiti 
* į valdžios sostą, šiandien nebė

ra kas juos patvarko. Niekais 
nuėjo visi bolševiku laikraš
čių straipšniai, įrodinėjantieji, 
kad komunistų partija turi 
viskam vadovauti ir kad armi
ja turi pasiduoti politinei kont
rolei. Chruščiovas buvo suma
žinęs karinį biudžetą ir tuo bū
du paspaudęs armiją. O da- 
bar biudžetas vėl padidintas, 
karo vadų galybė auga. Ko
munistų partijai iš dalies gal 
ir gera, kai maršalai būna pa
jėgūs sutvarkyti Čekoslovaki
ją. Atrodo, kad rumunų tau
ta yra linkusi ne į Sovietų Ru
siją, bet į Vakarus. Gal dar 
net daugiau: rumunų tauta y- 
ra antirusiška. Ji nori būti vi
siškai savarankiška ir nepri
klausyti nuo “vyresniojo” bro
lio — ruso bolševiko. Gal ir 
ekonominiai interesai verčia 
Rumuniją ieškoti turtingesnio 
draugo negu Sovietų Rusija. 

a Viena kas labai aišku, kad ru
munai yra išsiilgę tikrosios 
laisvės labiau negu žuvys van
dens, nors Rumunijos komu
nistai yra demokratinės sant
varkos priešai. Jų opozicija 
Maskvai nereiškia, kad jie no
rėtų sumažinti komunistų par
tijos vaidmenį. Jie nesutinka 
tik dėl užsienio politikos. Ta
čiau gyventojų dauguma mie-

4 lai pasirinktų demokratiją, jei 
tik partijoms būtų leista veik
ti.

Sovietų Rusija naujai pradė
jusi spausti Rumuniją, kad ji 
leistų savo žemėse vykdyti ka
rinius pratimus. Šiam spaudi
mui pradėti pagrindo davęs 
prezidento Nixono viešėjimas 
Bukarešte, rumunų sostinėje.

*

Čekoslovakija dar nebaigta 
tvarkyti, bet jau, atrodo, bai
giama. Naujam Čekoslovakų 
komunistų vadovui dr. G. Hu
sakui, palyginti, sekasi, atsi
sėdus Dubčeko kėdėn. Jei dar 
švysteli koks nors nepaklus
numo ženklas, greičiausia jis 
yra tik lyg blėstanti žarija. 
Tokiu sužaižaravimu galėtų 
būti ir čekoslovakų demonstra
cija ir kelių minučių streikas 
Prahoje rugpiūčio 21 - 22 die
nomis, minint okupacijos vie-

inerių metų sukaktį. Jis ruo
šiasi dideliems partijos ir vi
suomenės valymams nuo apa
čios iki viršaus.

Jaunimas ten tvarkomas pla 
tesnio masto priemonėmis. Pa
naikinta Bohemijos ir Moravi
jos studentų sąjunga, kuri at
sisakė stoti į Tautinį frontą, 
nors jam turi priklausyti visos 
organizacijos, kurios maišosi 
politiniame gyvenime. Uždary
ta tautinė vaikų ir jaunimo 
organizacijų sąjunga, nes ji 
nesugebėjusi tinkamai išaiš
kinti, kaip čia atsitiko, kad 
dr. Husakas geresnis pasidarė 
už Dubčeką, kuris daugumai 
buvo geras. Anglų “Daily Te- 
legraph” korespondentas iš 
Stockholmo pranešė, kad Šve
dijos komunistų partija ga
vusi slaptų ir patikimų žinių, 
jog rusai bolševikai buvo tik
rai nusistatę komunistų vadą 
Dubčeką ir jo bendradarbius 
išžudyti, okupuojant Čekoslo
vakiją 1968 m. rugpiūčio 21 d. 
Rusai bolševikai atsisakė savo 
kėslų, kai pamatė, kad komu
nistų partijos Vakaruose dėl 
tos okupacijos griežtai reaga
vo.

Žodelis dėl dr. Husako, ku
ris šoka, kaip Maskva liepia. 
Dabar Anglijoje gyvenąs Če
koslovakijos televizijos žinių 
redaktorius Kamil Winter tei
gia, kad dr. G. Husakas, pa- 
valdęs šešetą savaičių, dau
giau padaręs, negu rusai bolše
vikai iš jo norėję. Jis apsista- 
tęs ta senąja gvardija, kuri 
Novotnio laikais turėjo dide
lę galią. Kai Čekoslovakija bu
vo rusų bolševikų okupuota, 
Bilakas, Kolderis, Indra ir kai 
kurie kiti čekoslovakų buvo 
paskelbti išdavikais. Tiesa, tas 
pasmerkimas dabar jau atšauk 
tas. Bet tas Bilakas šiandien 
jau tvarko tarptautinius Čeko
slovakijos reikalus. Jo pagal
bininkas Auerspergas kelias 
savaites sėdėjo Maskvoje ir 
pareigingai perdavinėjo visus 
reikalavimus. Svarbiausias rei 
kalavimas buvo, kad dr. G. 
Husako delegacija pateisintų 
rusų bolševikų okupaciją ko
munistų partijų kongrese, įvy
kusiame šių metų birželio m. 
Maskvoje. Tai ir buvo pada
ryta.

Jakės dabar yra čekoslova
kų partijos kontrolės komisi
jos pirmininkas. Novotnio lai
kais jis buvo vidaus reikalų 
ministerio pavaduotojas. In
dra, buvęs tarp tų kelių vadų, 
kurie prašė Sovietų Rusiją at
siųsti karinius dalinius, yra 
čekoslovakų komunistų parti
jos sekretorius organizaci
niams reikalams. Husako pa
galbininkas Strougalas išvaikė 
visą partinį komitetą Prahoje. 
Havirovo miesto komitetas at
siprašė Čekoslovakijos komu
nistų partijos centro komite
to narį Kolderį, kuris pirmo
mis okupacijos dienomis bu
vo pakaltintas bendradarbia
vimu su rusais bolševikais. 
Taip pat atšaukta tada priim
toji. rezoliucija, kurioje buvo 
reikalaujama patraukti Kolde
rį teisman už krašto išdavimą.

Čekoslovakijos vidaus rei
kalų ministeris nurodė, kad, 
girdi, nepagrįsta esanti baimė 
laukti pasikartojant penkias
dešimtųjų metų, kai žmonės 
buvo staliniškai ujami ir per
sekiojami. Pasak jo, baimę 
skiepija žmonėms antisocialis- 
tinis elementas viduje ir už
sienių žurnalistai.

O vis dėlto visi senieji grįž
ta, viskas keičiama, jaunimui 
įkurta nauja Jaunimo sąjun
ga, kaip Maskvos vadovai no
ri, ir čekoslovakai, nežmoniš
kai rusų bolševikų persekio
jami ir prievartaujami, netru
kus bus priversti tylėti ir ken
tėt iugdant dvasines jėgas a- 
teičiai, kaip yra įvykę Balti
jos kraštuose — Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje. K. Br.

Rugpiūčio pabaigoj abu kraš
tai sustiprino žodinę kovą. So
vietų spauda ir radijas siekia įti
kinti gyventojus, kad ne rusai, 
bet kinai sukėlė dabartinę įtam
pą. Jei kinai pradėsią puolimą, 
jie sulauksią tinkamo atkirčio. 
Kinams nesą reikalo kištis į So
vietų vidaus reikalus ir reikalau
ti jiems nepriklausančių žemių.

Sovietai įspėja vakariečius — 
JAV ir Federalinę Vokietiją — 
nesikišti į jų ginčą su kinais.

Sovietų propagandos tikslas 
aiškus: nuteikti savuosius gyven
tojus, įspėti kinus dėl jų sukelto 
kard pasėkų ir vakariečius būti 
bešališkiems.

Kinų propagandininkai nesi
gaili smalos rusams. Aštriais 
puolimais juos niekina, įspėja gy
ventojus pasiruošti įprastiniam 
ir branduoliniam karui. Pasak 
Vuhano radijo kinus užpulsiąs 
didžiausias Kinijos priešas Sovie
tai. Į karą galinčios įsimaišyti ir 
JAV.

Sovietų kariuomenė prie Sin
kiango

Pastaruoju metu Sovietų pro
pagandininkai bando įtikinti sa
vo krašto gyventojus, kad Kini
ja esanti apsiginklavusi visais 
modemiškais ginklais. Iš kur 
kinai ūmai galėjo gauti moder
niškų ginklų?

Sovietų teigimas kelia įtarimą. 
Galimas dalykas, kad gązdini- 
mu nori pateisinti raudonosios 
armijos karių telkimą Sinkiango 
pasienyje.

The Christian Science Moni
tor rugsėjo 2 d. laidoje paskel
bė, kad amerikiečių žvalgybiniai 
satelitai nufotografavę Sovietų - 
Kinijos pasienį. Nuotraukos ro
dančios, kad Sinkiango pasieny
je sutelkta daugiau kaip pusė 
milijono karių. Raketų iššovi- 
mo lizdai esą nukreipti į kinų 
branduolinių ginklų laboratori
jų ir gamyklų pusę.

Sinkiangas

Sinkiango milžiniškoje srity
je įkurtos branduolinių ginklų 
gamyklos. Ten daromi branduo
linių ginklų bandymai. Iš šios sri
ties kinai branduolinėmis raketo
mis gali apšaudyti Sovietų pasie
nio sričių taikinius. Kinų karinė 
tvirtovė pasižymi kai kuriomis 
silpnybėmis, kurios rusams gerai 
žinomos.

Sinkiange gyveno ugrių, ka- 
zakų, kirkizų mažumos. Jas kinai 
persekiojo, jų žemes apgyvendi
no kinais naujakuriais. Kinijos 
mažumos bėgo į Sovietų Rusiją, 
nors sienos peržengimas sunkus. 
Slėniai ir kalnų tarpekliai apsta
tyti kinų sargybiniais.

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENĖ RASA
29

— Rimail — atsipeikėjo Auksė. — Ar tai tu? — 
Iš džiaugsmo ji pamiršo visus formalumus, visus “po
nus” ir “jūs”. — Pagaliau pasirodei!

— Pagaliau! Tą patį ir aš galiu pasakyti, — stip
riai jai spaudė ranką Rimas. — Maniau jau, kad vi
sas reikalas nueis niekais.

— Bet kaip tu pasikeitęs! — juokėsi Auksė.
— Pabijojau, kad į darbą gali nepriimti. Pas jus 

čia Amerikoje dar daug konservatorių, nors ir kalbama 
apie asmeninę laisvę, visų lygybę ir galimybę savaip pa
sireikšti, — atsakė jis nerūpestingai ir visi vėl susėdo 
prie stalo.

Rimas buvo pasikeitęs ne tik savo išvaizda, bet ir 
judesiais bei kalba atrodė ramesnis, daugiau subrendęs, 
pilnas atsakomybės jausmo.

— Darbas, kurį čia gavau, gali būti mano gyveni
mo posūkis. Italijoje sunku archeologui, nes tai sritis, 
kuriai reikia lėšų daugiau, nei bet kurioj kitoj srity. O 
kur jų gausi? Todėl bet kokie planai, projektai tęsiasi 
neįgyvendinami metų metus. Kai mano buvęs profeso
rius pasiūlė mane kandidatu į Amerikoje organizuoja
mą mokslininkų — archeologų grupę, sudaromą iš į- 
vairių kraštų, kurios programoje yra centrinės Azijos 
studija, griebiausi to pasiūlymo lyg skęstantis šiaudo. 
Reikėjo tik sudaryti lėšų kelionei, bet čia padėjo tėvas ir 
teta, — pasakojo Rimas lyg kalbėtų apie kasdieninį įvy
kį. Iš jo nuotaikos buvo galima spręsti, kad jautėsi pa
baigęs visus vargus, kad jo laukė dabar tik pamėgtas, se
niai išsvajotas ir pagaliau pasiektas darbas.

GEDIMINAS GALVA

Sovietai mielai pabėgėlius pri
ima. Kinų liaudies armijos ma
jorui pabėgėliui Gen pavedė telk
ti tinkamus vyrus į ypatingus 
dalinius, kuriuos Sovietai galės 
panaudoti ypatingiems uždavi
niams atlikti.

Kinų pasiruošimas karui

Tilman Durdin. The New 
York Time atstovas Hongkonge, 
pranešė, kad Kinijoje atlieka-
mas didelio masto karinis pasi
ruošimas atkirsti Sovietų smū- nualintų abi šalis. Sovietai gali 
giui. sunaikinti kinų branduolinių

Dienraščio atstovas pranešė 
kad kariuomenė nuo Kantono, 
vežina patrankomis juda į šiau
rę. Nanchange, Hupe srityje, bu
vęs nepaprastas kariuomenės ju
dėjimas traukiniais. Civiliai ke
lias dienas turėję laukti, iki pa
teko į traukinį.

Kinų radijo siųstuvai tebeska- 
tina daryti karinius pratimus.

nų.
Radijo žiniomis buvęs sukvies

tas kinų kariuomenės vadovybės 
pasitarimas. Visoje Kinijoje grū
dų ištekliai kaupiami kariuome
nės reikalams.

Stambesnis kinų kariuomenės 
telkimas daromas Mandžiūrijoje 
užimti Tolimųjų Rytų sričiai su 
Vladivostoku ir Chabarovsku.

Abejotina karo grėsmė

Kariuomenės telkimas prie il
gojo Sovietų -Kinijos pasienio 
greičiausia yra komunistinių di
džiųjų stovyklų žaidimas priešui 
gązdinti ir savo kraštų gyvento
jams psichologiškai blogiausiam 
atvejui paruošti. Sovietų -Kini
jos santykiai pavojingai įtempti.
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Neseniai miręs S- Vietnamo prezidentas Ho Chi Minth (dešinėje), vienas didžiausių Vietnamo karo kaltininkų 
Čia ji matome 1955 kalbantis Su kom. Kinijos vadu Mao Tsetungu. Spauda skelbia, kad po prezidento mirties 
esminių politinių pakeitimų Š. Vietname nebūsią.

— Žinoma, kol kas bus tik grynas popierizmas, ieš
kojimas dokumentinės medžiagos, davinių, bet po me
tų, kitų numatoma ekspedicija į Aziją, kur prasidės 
tikrasis darbas, — patenkintas pridėjo.

— Pamanykit, Azija! — stebėjosi Klimienė. — Ko
kius laikus prigyvenom, kad trankosi žmonės po sveti
mus kraštus, lyg keliautų iš valsčiaus į valsčių. Va, kaip 
ir mūsų Auksė!

— Mama, tu dar vis gyveni tuo, kas buvo prieš dvi
dešimt metų, — nusijuokė Auksė. — Dabar kiti laikai.

— Kiti, kiti, to tai nereikia sakyti, iš visko matyti, 
kad kiti, — pakratė galva motina ir pradėjo rinkti in
dus nuo stalo.

Rimas ir Auksė pasižiūrėjo vienas į kitą ir nusi
šypsojo.

—Jo ir akys pasikeitė, — nustebo Auksė, bet nieko 
nesakė. Ji prisiminė tą vaikiškai atvirą žvilgsnį, kurio 
ryškus mėlynumas dabar lyg papilkėjo.

— Ar tai klimato įtaka ar subrendimo? — pagalvo
jo ir nusijuokė.

— Kas taip juokinga? — nesuprato Rimas.
— Nieko, taip tik prisiminiau, — sumurmėjo ji

neaiškiai. — Bet papasakok, kas Romoje! Ar vis fontanai 
trykšta, o oras pilnas gėlių kvapo? Ar italai vyrai dar vis 
užkabinėja merginas? O kaip ponai Petkai? — pabėrė 
visą eilę klausimų Auksė.

— Tai bent uždavinys! Pradėsiu atsakinėti nuo ga
lo, nes pradžios jau nebeatsimenu, — nusijuokė Rimas. 
— Petkai? Jau tavo tėvams pasakojau, kad pas juos ma
žai kas pasikeitė. Tiesa, dėdė Jurgis buvo susirgęs ir tas 
jį pribloškė, staiga pasijuto senstelėjęs, bet, žinoma, ne 
per daug. Teta šokinėjo ir lepino jį kaip vaiką ir nie
kada jos tokios laimingos nemačiau. Tur būt, tai buvo 
pirmas kartas, kai jis visiškai buvo jos globoje. Bet tai 
ilgai nesitęsė. Kai pasveiko, tuoj užmiršo senatvę ir vėl 
švaistosi aplinkui kaip jaunikaitis.

— Vargšė ponia Petkienė, — atsiduso Auksė.

Jie anksčiau, nepaisant įvairių 
nesutarimų, nebuvo lydimi to
kios piktos pagiežos.

Ir vis tik reikia abejoti, kad 
komunistinės stovyklos artimo
je ateityje įsiveltų į atvirą karą. 
Rusus vilioja karą pradėti laimė
jimai Mandžiūrijoje prieš japo
nus, tačiau gązdina pastarųjų 
metų įvykiai Čekoslovakijoje. Ru
sai, net ir kariuomenę Čekoslo
vakijoje laikydami, nėra tikri, 
kad nauji įvykiai nesudrums ra
mybės minėtame krašte. Kinija 
— ne Čekoslovakija. Sovietai gali 
vienu smūgiu Kiniją nusiaubti, 
bet ne karą laimėti. Ilgas karas

ginklų gamybą, užimti kai kurias 
kinų sritis, bet reikia abejoti dėl 
jų sėkmės kinus užvaldyti.

Kinai, lyginant su rusais, turi 
žymią žmonių persvarą, bet jie 
permenkai apsiginklavę karui 
vesti su rusais. Mao doktrirta: 
priešą įsileisti į krašto gilumą 
ir sunaikinti tinka krašte per
versmui padaryti, bet ne kovoti

AUGA PABĖGĖLIŲ 
SKAIČIUS

Austrijos vidaus reikalų mi
nistras praneša, kad Austrijos 
vyriausybė turi priimti vis di
dėjantį skaičių pabėgėlių iš Če
koslovakijos. šiuo metu politi
nės globos prašančių Čekoslo
vakų skaičius siekia 60 asme
nų į dieną. Vidaus reikalų mi
nistro teigimu, pabėgėlių skai
čius yra padvigulbėjęs palyginus 
su pavasariu, šio bėgimo iš Če
koslovakijos priežastis yra riša
ma su Čekoslovakijos invazijos 
metinėmis ir su rusų rengiamais 
manevrais Čekoslovakijos did
miesčiuose.

KELIOS MINTYS SUSITIKIMO 
PROGA

Spaudos ir Lietuvių bendruomenės dialogas

STASYS BARZDUKAS

Prieš dvidešimt metų, 1949 
birželio 14 d. buvo paskelbta 
Lietuvių Charta. Vieniems ji - 
“lietuviška evangelija”: įpareigo
jimai lietuvio sąžinei. Tad ja grin 
džiami tautiniai jų siekimai ir 
veikla. Kiti pro chartą praeina 
negirdomis. Lyg jos visai nebū
tų ir jos mums nereikėtų. Tokie 
paprastai kiekvienas turi savo 
“evangeliją” - vieni asmeninę, 
kiti srovinę, treti dar kitokią. Ne
seniai viename laikrašty skai- 
tėm, kad metas “chartų” apskri
tai atsisakyti. Atrodo, šios min
ties autorius lietuvišką mūsų gy
venimą norėtų pradėti nuo pa
ties savęs.

Tačiau Lietuvių charta gyve
nime suvaidino reikšmingą vaid
menį. Ant jos padėtų pamatų 
buvo pastatyta Bendruomenė, 
šiandien veikianti daugely lais
vojo pasaulio kraštų. Bet ir Ben
druomenė, nors atlieka jau daug 
ir didelių lietuviškų darbų, visų 
laisvojo pasaulio lietuvių taip 
pat nepasiekia. Užtvaras stato 
visokie skirtingumai ir įsi
tikinimų įvairumai. Vieniems pa
kanka savo parapijos, kitiems sa- ' re^?’. ^ur^Į° *r ^ur* skaitytis su
vo draugijos, tretiems srovės, o 
didelei daliai apskritai “nieko” 
nereikia. Štai kodėl ir po dvide
šimt metų nuo organizuotos 
mūsų Bendruomenės darbo pra
džios tebėra didžiai aktuali tau
tinės mūsų jungties mintis.

Bendruomenė ir politiniai 
sąjūdžiai

Šią mintį iš naujo iškėlė PLB 
valdyba “PLB visuomeninės veik 
los gairėse”, kurios buvo paskel
btos, bet dar niekieno nekomen
tuotos. PLB valdyba rado reika

— Kreivos šakos neištiesinsi, — numojo Klimienė.
— Jis visada toks buvo ir bus. Petrutė jau pripratus, su 
kitokiu, tur būt, nežinotų nė ką daryti. Dabar žaidžia 
kaip su vaiku...

— Ji nelaiminga, mama, — užprotestavo Auksė, — 
ir mielai jį pakeistų, jei galėtų.

— Galėtų, jei norėtų, — nenusileido Klimienė. — 
Kiekvieną vyrą galima pakeisti.

Klimas susiraukė, bet nieko neatsakė. Kambary pa
sidarė nejauku, bet Klimienė to nepastebėjo ir tvarkė 
stalą. Rimas atsikosėjo ir toliau tęsė:

— Italijos vyrai?.. — tai išgirdusi Klimienė paliko 
viską ir vėl atsisėdo prie stalo. — Vyrai ne tik užkabi
nėja merginas, bet taip suintensyvino savo veiklą, kad, 
užversta turistų nusiskundimais, miesto valdžia padvigu 
bino policiją. Dabar gatvėmis, ypatingai, kur būriuojasi 
jaunimas, vaikšto policininkai ir stebi. Jei kas įtartino 
ar per daug įžūlaus pasirodo, tuoj ima už apykaklės ir 
veda į nuovadą. Ten reikia pabaudą už nepadorų elgesį 
mokėti ir, be to, įtraukia į sąrašus. Po antro ar trečio 
nusikaltimo bausmės didėja. Bet moteriškumo “gerbėjų” 
tai neatbaidė, jų skaičius net padidėjo, ypatingai po to, 
kai moterų sijonėliai sutrumpėjo.

— Pamanyk, kas darosi pasaulyje! — pasipiktino 
Klimienė. — O tos merginos tai pačios bėdos prisidaro. 
Net nepadoru žiūrėti į tuos sijonus... Mūsų laikais tai 
jas būtų į daboklę uždarę už nepadorumą.

— Žinoma, jei mergaitė nebloga ir turi gražias ko
jas, ne taip jau blogai pasižiūrėti, — nusijuokė Rimas,
— bet kai madas seka ne tik kam reikia, o dar dau
giau — kam nereikia, tada jau blogiau!

Tėvas kostelėjo ir nedrąsiai žvilgtelėjo į žmoną. Kli
mienė vėl pakilo ir pradėjo rinkti indus.

Auksė metė žvilgsnį į Rimą lyg sakydama“prarasi 
malonę, atsargiai”, bet jis nekreipė į nieką dėmesio ir 
kalbėjo toliau:

£Bu$ daugiau),

lą pabrėžti, jog “atėjo metas skir
ti Lietuvių Bendruomenei lais
vojo pasaulio lietuvių gyvenime 
tą vietą, kuri jai iš esmės ir 
paskirties priklauso”. Bendruo
menės esmei priklauso jos visuo
tinumas ir demokratiškumas, jos 
paskirtis telkti laisvojo pasau
lio lietuvius dviem didiesiem už
daviniam — lietuvybei ir Lietu
vos laisvinimui.

Bendruomenės pradininkų 
mintys siekė labai toli, ir Myko
las Krupavičius, Vliko buv. pir
mininkas, anuo metu pvz. rašė: 
“Mums karas dar nesibaigė. Sun
kios grumtynės dar mūs laukia. 
Kovai laimėti reikalinga visas 
gyvąsias lietuviškąsias jėgas su
burti krūvon ir joms duoti vie
ną vadą. Be to, nulietuvėjimo 
pavojai visur tyko lietuvišką sie
lą ir lietuvių kalbą. Čia frontas 
lygiai sunkus. Tik gerai išrikiuo
tos,sutvarkytos ir sudrausmintos 
lietuviškos jėgos su vienu vadu- 
PLB - priešakyje tą kovą laimės” 
(PLB keliu, 1950).

Bendruomenė, atsiremdama i 
lietuvių išeiviją, norėdama bū-

jos linkimais bei nuotaikomis. 
Tai taip pat matyti ir iš šio 
PLB valdybos viešai pareikšto 
nusistatymo: “Iš kitos pusės tu
rim žvelgti į gyvenimą ir skaity
tis su faktu, kad taip pat eg
zistuoja ir specialios paskirties 
mūsų politiniai bei visuomeni
niai veiksniai ir kiti junginiai... 
Tam yra taip pat būtinas poli
tinių, visuomeninių bei kultūri
nių mūsų siekimų ir darbų deri
nimas” (Gairės).

Dėl drinimo jau reikia tar
tis ir susitarti. Negalima eiti 
kiekvienam atskirai. Pvz. PLB 
valdyba pripažįsta, kad “Vilkas, 
sudarytas politinių lietuvių sro
vių ir laisvės kovos sąjūdžių pa
grindu, vadovauja politinei lietu
vių laisvės kovai”, bet kartu ma
no, kad Vilkas, išlaikydamas 
savo charakterį, negali būti už 
Bendruomenės ribų. Jei Bendruo
menę sudaro pasauly pasklidę 
lietuviai (Lietuvių charta), tai 
Vilkas svetur veikia jos “terito
rijoj”' ir būtinas jos atramos. Iš
siskyrimas nebūtų naudingas nei 
Vlikui, nei Bendruomenei, ir jei 
šitaip kartais atsitinka — nu
kenčia abi pusės.

Bendruomenė ir Lietuvos 
' kultūra

Bendruomenė yra įpareigota 
rūpintis lietuvių kultūra, ir ji 
šitai daro. Iš kitos pusės veiks-

(Nukelta į 5 pusi.)

i
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Neseniai mirė nuoširdus lietuvių bičiulis JAV žymus politikas sena
torius Everett M. Dirksen. Čia jį matome pereitais metais, kalbantis 
SU Valdu Adamkum.

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

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

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS MISCELLANEOUS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

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

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE

{dedu naujus pečius lr vandens 
šildytuvus. Išvalau lr sutvarkau 
alyvos lr dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dčl du
jų. Dirbu Chicagoje Ir prie 
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027 $4 S. Anna Avė., Lyons, 
Ulinols. Telef. 447-8806.

D fi M E S I O !

Važiuoju į Phoenix, Arizona, 
rugsėjo 12 d.

Galiu parimti vieną ar du ke
leivius Skambinikit tarp 5 ir 7 
v. v. tel. 927-3530.

Ea

VYRAI IR MOTERYS

Reikalingas vyresnio amžiaus vy
ras ar moteris arba vedusių pora
— gali būti pensininkai — padėti 
dirbti motelyje ir restorane. Mo
demiškas butas, išlaikymas fr atly
ginimas. ANCHOR MOTEL, Jesop, 
Georgia 31549. Tel. 912—427-4294

GYDYMAS SENOVĖS 

INDONEZIJOJE

Prieš 2000 metų Indonezijoje 
jau (buvo renkamos vaistažolės 
žmonių gydymui. Senovės lai
kais indoneziečiams buvo žino
mos 128 vaistažolės. Anų lai
kų medicinos knygoje yra mi
nimas Djavdno liaudies gydy
tojas, kuris žinojęs 249 ligas ir 
265 vaistų pavadinimus. Atro
do, kad indoneziečiai domėjosi 
žmogaus anatomija ir turėjo 
nemaža žinių medicinos klausi
mu. Žaizdas jie tvarstydavo 
Vaistažolių skiediniuose išmir
kytais tvarščiais. Kartais žaiz
dai nuo užteršimo geriau apsi
saugoti virš jos būdavo pritvir
tinamas porcelianinis puodu
kas. Puodukas apsaugodavo 
žaizdas nuo pūliavimo.

Gimdymo patologija

Daug žinių indoneziečiai tu
rėjo apie gimdymo patologiją. 
Jie atlikinėdavo embriotomiją, 
negyvus vaisius pašalindavo 
ranka ir peiliu. Jiems buvo žino
mas ir šių dienų akušerijoje var 
tojamas piūvis, vadinamas Ce
zario piūviu. Nuo senų laikų in
doneziečiai baiminosi raupų li
ga. Dėlto jie labai šiltai sutiko 
žinią apie Dženerio atradimą.

Pavojingų ligų gydymas
Tropinė liga “frambezi” buvo 

gydoma siera, ryžių miltais. 
Europiečiai atvežė j Indonezi
ją sifilį, ši liga ten buvo gydo
ma vario sulfatu, citrinų sun
ka. Chirurgines žaizdas aptep
davo alyva. Pūliniai skauduliai 
būdavo praplaunami. Hermoro- 
jų gydė vaistažolių garais.

Ypač nuo senų laikų Indone
zijoje vystoma toksikologija. 
Buvo ieškoma priešnuodžio 
prieš nuodus. Priešnuodžių ga

mybos receptai kiekvienoje šei
moje būdavo laikomi didelėje 
paslaptyje.

Nuo astmos priepuolių jie 
vartojo Abrus precetorius ir 
Adnenanthera microsperma la
pus, nuo karščiavimo — augalo 
Lansium domesticum grūdus 
ir citrininį vandenį. O Geltonoji 
šaknelė arba malti ryžiai buvo 
duodami nuo tulžies takų susir
gimo.

Gydymas gyvatei įkandus

Įvairiai buvo gydomi gyvatės 
įkąsti žmonės: vienur žaizda 
būdavo iščiulpiama, kitur — už
pilama ant žaizdos sūdyto van
dens ir šlapimo. Kadangi sūdy
tas vanduo yra hipertoninis skie 
dinys, o šlapime esti bakterici
dinės medžiagos, tai sakoma, 
kad indoneziečių vartoti meto
dai turi ir mokslinį pagrindą.

J. Mškns

TORTAS IK ŽIEDAS

Ponia A. A. Vial iš Greytown, 
Natai, Pietų Afrikos, iškepė 150 
tortų kariuom. daliniams esan
tiems 1941 m. Europoje. Kada 
tortai buvo baigti, ji pasigedo 
savo vedybinio žiedo. Ji galvojo, 
kad jis pateko tešlon, iš kurios 
tortus kepė. Kad nereiktų visų 
150 tortų sugadinti, ji prie kiek
vieno torto pridėjo raščiuką, 
kas ras žiedą, kad jai grąžintų. 
Įvyko labai įdomus sutapimas, 
tą tortą, kuriame buvo žieaas, 
valgė jos sūnus — seržantas 
Ronnie Vial, Londone, Anglijo
je. Jis rado žiedą ir grąžino sa
vo motinai.

HIGH RATES

4.75%
PER ANNUM

ON REGULAR 
SAVINGS 

CURRENT RATE

INSURED y
5.25%
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS 

$1,000 MIN.

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
4070 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60032 LA 3-8248

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

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Westem PR 8-5875 
ar. lieponis

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 tkl 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 13 Iki' 5 v. y.

AGENTŪRA
Namij, gyvybes, 

automobilių.
sveikatos, blz-
nio.
Patogios lšsl-
mokėjimo sa-
lygos.

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

Vakarais skambinti YVĄ 5-3607 
P. Rudėnas K. šimulis

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

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 YVest 63rd Street 

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

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitls

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 48 

Dengiame visų rūšių 
e arba dedame nauju

prieš 49 iųetus

Ji stogus. Talso- 
us kaminus, rl- 
___ _ nutekamuosius vamzdžius. Da

žome iš lauko. Taisome mūrų. “tuok- 
pointlng”. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas fr taisymas

J. MIGLINAS 
Krautuvė Marąuette Pke. 

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

3?

10% — 20% — 80% pigiau mokSalt 
už apdraudų nuo ugnies lr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 U VVest 05th Street 
Chicago, niinois 

Tel. GA 4-8654 tr GR 6-4332

KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

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

MOVING
SERfiNAS perkrausto baldus far 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — YVĄ 5-8068

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!SIJ 2457 YVest 691h Steeet 

J Tel. HE 4-7482

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se
nus vtsų rūšių namo apšildymo 
pečius ir alr-oonditlonlng — ' 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimu* 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai lr są
žininga.!. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING A SHEET METAI' 
4444 S. VVestern, Chicago 9, IU.

Telefonas VI 7-3447

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

(vairių atstumų

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

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
YVITH COVERS AND HANDLES 

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

Platinkite “Draugų”.

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 fr ko
mentarai, muzika dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis {: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. TeL 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas Ir 
dienraštis “Draugas”.

B E A L ESTATE

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 fr atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av.. CL 4-7450

PAGARBA JUMS
Mūr. 5 kamb. naaus. Moderni vo- 

vonia ir vlrtuvč. Garai šild. Garažas. 
Apie 66 ir Rockwell. $18,800.

Med. 4 kamb. “oottage”. Gazo šild. 
Taksai apie 100 dol. Platus lotas. 
Už Cicero Avė. arti 8 7-tos. $10,400.

7 kamb. bungalovv. Moderni vlrtu
vč Ir vonia. Naujas gazu šildymas. 
Mūro garažas. Arti Maria High. 
$22,000. 1

Pajamų mūras ant kampo. 2 bu
tai. 6 ir 3 kamb. 2 auto garažas. 
Naujas šildymas. Negilus beismentas. 
Arti ofiso $21,000.

Liuksus beveik naujas 3 miegamų 
mūras. Gražus garažas. Karpetai ir 
kt. Arti 71 ir Campbell. $23,500.

3 butų gražus mūrinis. Naujas ga
zu šildymas. Garažas. Arti mūsų 
$27,900.

Lotas 30 p. Marų. Parke, $11,000.

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

5 $4 kamb. mūro bungalovv, 9 me
tų. be garažo. 62 lr Kedzie.

2 po 4 kamb. mūr. su rūsiu, pa
stoge lr garažu. 43 ir Rockvvoll. 
$23,000.

18 vienetų mūr. atnaujintas room- 
lng house prie Lincoln Parko, 2 
bloką lkl ežero. $17,500 pajamų. 
Kaina $70,000.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Inoome Taz 
Notary Public

2787 YY. 43rd St — CL 4-2390

Naujas liuksusinis
12 BUTŲ

apartmentinis namas su balkonais. 
Pilnai išnuomotas (leased). Paja
mų $2,250.00 per. mėnesį.

6251 So. Mason Avenue 
Tel, 469-8282 arba LA 3-3267

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 
Batų nuomavimas — Income Taz

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra .

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

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

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

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

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

Brighton P-ke, mūr. namas — 4 
kamb. butas ir taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. $86,000.

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

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame {vairius pataisymus

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors 

585-5285

2 po 5)4 kamb. ir 3 kamb. angį iš 
kam rūsy. 13 metu mūr. prie 71 h- 
Sacramento. Dvigubas mū-o garažas. 
$47,900.

5 kamb., 20 metų mūr. bungaLo-vv 
prie 61 lr Pulaski. 2 auto garažas 
$19,500.

4 butų, 2-jų aukštų mūr. prie 71 lr 
Campbell. Nauja gazo šiluma. $46,900

5 kamb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 lr Albany. 2 maš. garažas. 
$19,500.

1)4 aukšto, 10 metų mūr.: 6 kamb. 
(3 mieg.) Ir 4 kamb. Erie 69 lr Ca
lifornia. Gazo karšto vandens atski
ri šildymai. Alum. langai, 2 auto ga
ražas. $41,000.

11 butų, 10 metų, 2-jų aukštų mū.r 
namas prie 71 Ir California. $162,000.

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

6 kamb., 20 metų mūr. Cape Cod

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

Remkite “Draugų”.

REAL ESTATE
iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

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

Main Office 5727 YV. Cermak Rd., Cicero, ŪL Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 MI. OSrd STREET TEL 4TI-032I

Illllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

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.
iniminiiiiiiiiĮiiiiiiiiHiiiiiiiHuiHiiiiiini

HELP YVANTED — VYRAI

CRANE OPERATORS 
IN3TDE AND OUTSIDE 

SAW OPERATORS 
PIPE MACHINE OPR. UABORERS 

STEEL PIPE AND TURINO 
Cha,nce for advancement to suner-
visor. Benefits include co. Ina. 
TUBULAR SERVICE MII) YVEST

3400 YVest 43rd Street 
CaU Joe McLoughlln 254-6969

MACHINISTS
Engine latho, vertlcal mill. Experi- 
enced trainoes vvill be considcred 
būt mušt have Mech. aptitude. 

Benefits. Confidential Intervievv 
726-3031

HUEPEK MACHINE WORKS
564 W. Monroe, Chicago, Illinois

SET UP MAN
Punch Presses—Tapping Machines 

With Automatic Feeds.
Old Established Firm.
Call MR. BENTLEY 

421-2073
or apply in person.

Midvvest Electric Mfg. 
1639 W. Walnut Street

HELP YVANTED — MOTERYS

g al’frTd’aV
Shorthand, Typing and Light 

Bookkeeping. Should be exper’d. 
Steady Employment. Near Wrigley 
Field.
Call For Appointment — 281-6812

BOBBIN 
COIL VVINDERS
Multiple Coil YVinders, Connectors 

and Pullers,
YVill train — Days 

APPLY IN PERSON

ACME COIL
1400 W. Wrightwood

EXCELLENT OPPORTUNITY 
URGENTLY NEEDED

BUSINESS
INSTRUCTOR

Two years college. Strong business 
background. Mušt type 60 w.p.m. 
and shorthand 60 w.p.m. Too 
teach two classes and also perform 
clerical duties. Excellent salary & 
congenial plaice to vvork. Steady 
position. Inąuire at —

CPC
INTERNATIONAL

68rd and Archer Avenue 
ARGO, ILLINOIS 

Call 458-2000, Ext. 271 or 272
•— An egual opportunity employer —

Exper’d vvaitresses

Uniforma furnished, good sal., 
paid vacation. Insur. plan.

Apply in person
PETER PAN RESTAURANT 

7181 YV. Cermak Rd., Berevyn, Bi. 
Phone — 484-5288

HELP YVANTFJl - VYRAI

Linotype Operator
Open trade plant in N. W. suburb. 
Steady job for the right man, plūs 
overtime, plūs benefits. — Profit 
sharing after 1 year.
_______ CALL — 439-4540______

ORDER FILLER 
' ' and

OFFICE SUPPLIES
Young man vvilling to learn. 

Profit sharing.
Good transportation. Permanent. 

CALL —

HA 7 - 9025

VVAREHOUSE
MEN

Full Time Position 
Būt mušt be. dependable and have 
good reference. Opportunity for 
advancement. Paid life Insurance. 
Hospital and Major Medical.

VVAREHOUSE MOTOR 
PARTS

4430 N. VVESTERN AVENUE
Tek— CO 7-8028

EXPER’D MACHINIST — DAYS
Mušt have tools. Gen’l vvork. Clean 
shop. 45 hrs. minimum. Mušt read 
blue prints. Only reliable men. *

METAL MASTERS COMPANY 
2601 YV. Diversey AR 6-5529

GEN’L FACTORY
Applications are now being accepted 
fior general factory help. Good 
starting salary & exel. Fringe bene
fits. Including profit sharing & free 
hospitalization. Apply in person

JOSIiYN MANUFACTURING
3706 S. Morgan Street. .

EXCELLENT IMMEDIATE 
iOPENINGS

JOBS YVITH SECURTTY

MECHANICAL
OPPORTUNITIES

FOR

EXPER1ENCEJD 
JOURNEYMEN *

PIPEFITTERS 

' SHEET METAL

ELECTRICIANS
MACHINISTS

Excellent Pay Plūs Benefits.
Very Congenial Surroundinea

A Good Place To VVork.
Steady Year Round 

Employment 
Inąuire At

CPC
INTERNATIONAL

63rd and Archer Avenue
ARGO, ILLINOIS 

Call 458-2000, Ext. 271 or 272
An Eąual opportunity employer

JOBS YVITH A 
FUTURE 4

IMMEDIATE OPENINGS 
MACHINERY MAINTENANCE

FOREMAN
MAINTENANCE MEN 

SHEET METAL SĖT UP MEN 
SHEET METAL SUPERVISOR

DRAFTSMEN
Good pay. Good working 

conditions.
Union Shop 

Apply in person

Lumuious Ceilings, Ine.
3701 N. Ravensvvood Avenue

CHICAGO, ILLINOIS

Perskaitę “Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

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



VIENYBE IR SUSIKLAUSYMAS 
VEIKLOJ

Amerikos lietuvių kongresas Detroite

VL. SELENIS

Amerikos lietuvių konrgesas, 
įvykęs rugpiūčio 30 ir 31 d., bu
vo gausus, reikia laikyti pasi
sekusiu, peš darbas posėdžiuose 
vyko sklandžiai. Detroitas, at
rodo, tik pirmą kartą matė tiek 
aukštų svečių ir žymių mūsų 
veikėjų. Atstovai buvo suvažia
vę iš visų didesnių ir net ma
žesnių lietuvių kolonijų Ame
rikoje.

Kongreso posėdžiams pirmi
ninkavo darbo prezįdiumo pirm. 
Vytautas Abraitis (Ford, New 
Jersey) ir jam talkino dr. P. 
Vileišis. Savo telefoniniame pra 
nešime (Draugas, 1969.IX.2) 
jau minėjau, kad (kongrese da
lyvavo 253 atstovai, kurie buvo 
užsiregistravę registracijos ko
misijoje ir pasipuošę atitinka
mu kongreso tautiniu kaspinu. 
Kongrese dalyvavo nemažas, 
bet nepastovus skaičius svečių, 
daugiausia iš Detroito apylin
kės. Statler Hilton viešbučio 
salė, kurioje buvo paruošta 320 
vietų, buvo beveik pripildyta. 
Prie atskirų stalų sėdėjo dar
bo prezidiumas (arba garbės 
svečiai), sekretoriatas, spaudos 
ir radijo žmonės, šalutinėje pa
talpoje prie paruoštų stalų spie 
tėsi įvairios komisijos.

Sveikintojai kvietė vienybėn ir 
susikūrus yman

Per abi kongreso dienas buvo 
paskelbta daugiau kaip 100 svei

K

KELIOS MINTYS
SUSITIKIMO PROGA

(Atkelta iš 3 pusi.) 
minga kultūros talkininke ji lai
ko ir lietuvių kultūrines draugi
jas. Štai dėl ko ji neturi stengtis 
viso kultūrinio darbo bei gyveni
mo aprėpti. Bendruomenės sri
tis — didieji kultūriniai įvykiai, 
kurie reikalingi gausesnės darbo 
jėgos ir didesnių išteklių. Tai 
lietuvių dienos, dainų ir tautinių 
šokių šventės, kultūros kongre
sai, menininkų išvykos ir kt. Ei
linius koncertus, vaidinimus, dai
lės parodas ir kt. reikia palikti 
kultūrinėms mūsų draugijoms, 
nes, negaudamos darbų, jos men
kėja ir sunyksta.

Tautinis švietimas yra Ben
druomenės rūpestis, kaip visur 
švietimu visų pirma rūpinasi val
stybė. Tad Bendruomenės užda
vinys parūpinti mokykloms pro
gramas, išleisdinti vadovėlius, 
duoti mokymo priemonių ir kt 
Iš kitos pusės Bendruomenei rei
kia tėvų ir lietuvių draugijų tal
kos. Tik bendros pastangos gali 
duoti našiausių vaisių.

Skęstam įvairiausių fondų in
fliacijoj. Kai nesusitariam dėl 
darbų, tai ir fondų gausa neiš
vengiama. Vieningos Bendruo
menės tikslas turėtų būti vienas 
visuomeninis fondas. Deja, 
šiuo metu jis — tik svajojama
sis idealas. Reikiamo dėmėsio tu
ri susilaukti tautinio solidarumo 
įnąšas: kuo daugiau lietuvių jį 
mokės, daugiau turėsim apsi
sprendusių už Bendruomenę ir 
vienijančią jos idėją.

Lietuviai pasauly
Pagaliau lietuvių kartoteka. 

Šiuo atžvilgiu tūnom nežinioje: 
neturiu jokių duomenų, kiek kas
met mūsų gimsta ir išmiršta, 
kiek ir kokius mokslus baigia, 
kur baigusieji įsikuria ir t.t. Tu
rėtume čia pajudėti visos PLB 
mastu.

Štai tie lietuviški uždaviniai, 
kurie turi rūpėti mums visiems. 
Šalia jų neturėtų likti nė vieno, 
kuriam nuoširdžiai "rūpi mūsų 
organizuotumas, susiklausymas 
ir bendrų darbų ateitis. Dėlto šie 
klausimai pateikiami Tabor Far- 
mos 1969 rugsėjo 13-14 susitiki
me dialogams. Be abejo, kiek
vienas taip pat turės teisę klau- 
simų ’efĮę papildyti.

kinimų raštu. Visuose sveiki
nimuose, ar jie buvo žodžiu ar 
raštu, buvo iškeliami Altos nu
veikti darbai Lietuvos laisvini
mo byloje, linkint ir toliau ne
nuilstamai dirbti. Tarybos dar
bas turėtų būti visų vieningai 
remiamas, susiklausant ir vie
ningai dirbant būtų daugiau at
siekta.

Kongresą atidarė ir pirmas 
jį pasveikino rengėjų vardu Dėt 
roito lietuvių organizacijų cent
ro valdybos pirm. ir visų Det
roite veikusių kongreso komisi
jų koordinatorius Kazys Veiku
tis. Jis, paminėjęs mūsų ištai
gingą gyvenimą ir išskaičiavęs 
mūsų tautos nelaimes bei kan
čias, kvietė visus “sutvirtinti 
gretas po Amerikos lietuvių ta
rybos vėliava”.

Altos pirm. inž. E. Bartkus, 
pasveikinęs kongresą, prašė Al
tos administraciniais klausi
mais konstruktyvius pasiūlymus 
įteikti rąstu, kurie bus perduo
ti komisijai. Ji peržiūri dabar
tinį Altos statutą ir vėliau pa
teiks direktorių tarybai svars
tyti.

Taip pat Altos pirmininkas 
pageidavo šiame kongrese ne
kelti Altos santykių su JAV 
Lietuvių bendruomene. Šiuo rei
kalu Altos vadovybė yra įtei
kusi JAV LB tarybai atitinka
mą memorandumą ir laukiamas 
atsakymas. Atsakymas, E. Bart 
kaus nuomone, negautas dėl LB 
taryboje įvykusių pasikeitimų, 
bet neabejoja, kad atsakymas 
bus netrukus gautas. JAV LB 
statutas numato, kad bendruo
menės santykius su kitomis or
ganizacijomis tvarko LB tary
ba .todėl toks memorandumas 
buvo ten ir nukreiptas.
Nesusipratimų tarp bendruome

nės ir Altos negali būti
Dr. P. Vileišis, naujasis LB 

tarybos pirmininkas (kai dėl 
ligos pasitraukė J. Kapočius) 
irgi šiuo klausimu pasisakė: 
“Tarp bendruomenės ir Altos 
nuomonių skirtumų negali būti 
ir nesusipratimų ateityje netu
rėtų būti. Esame tos pačios tau
tos vaikai, turime pašvęsti visas 
jėgas mūsų tautos laisvei ir ne
priklausomybei... Aš užtikrinu

Mielam prieteliui

A. fA. VLADUI UMBRASUI
staigiai mirus, žmoną ALDONĄ, sūnų JONĄ, dukras: 
DALIĄ ir VIOLETĄ su šeimomis sunkioje liūdesio va
landoje giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Juozas fr Genovaitė Juškai
Krikšto sūnus SP-5 Stop. Gediminas Juška
Vilius ir Zita Juškai

MARY GIRKENT
GIRKANTAfi

Gyveno Chicagoje — Brighton Parko apylinkėje.
Mirė rugsėjo 6 d., 1969, 10:40 vai. ryto, sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: Juuliuus, marti Ele- 

anore ir Edward, marti Mary. 4 anūkai: Patricia. Christine 
Rytlewski, jos vyras Sgt. Wayne. U.S.A.F., Deborah ir 

Katherine, 2 seserys: Veronica Slažas ir Anna Balnius, pusse
serė Sophie Milauckus" ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. Ve
lionė buvo našlė a. a. Walter'io.

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje 4330 S. Califomia
Avė.

Laidotuvės įvyks treč.. rugsėjo 10 d. iš koplyčios 9 vai. ry
to bus atlydėta į St. Joseph ir St. Ann parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Sūnus, marčios ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Gaidas — Daimid Tel. LA 3-0440.

Rosemary Keough, viena iš jaunų 
moterų, buvusių drauge su velione 
Kopechne ir šen. Edv. Kennedy, 
buvo apklausinėjama. Tardymo me
tu ji pareiškė, kad tą vakarą nie
ko ypatingo nebuvę.

jus, kad bendruomenė žiūri su 
dideliu prielankumu į jūsų šven 
tą darbą ir, nepaisant kai ku-1 
rių protokolinių nesklandumų, 
esmėje yra kartu su jumis. Ži
nokite, kad bendruomenė yra ir 
bus jūsų geriausias talkinin
kas kovoje už Lietuvos laisvę”. 
Šis dr. P. Vileišio pareiškimas 
kongreso metu privačiuose pasi 
kalbėjimuose buvo labai palan
kiai vertinamas.

Čia norėčiau suminėti ir ki
tus sveikintojus. Sveikinimo kai 
bą pasakė vysk. V. Brizgys, dip 
lomatinės tarnybos vardų gen. 
konsulas dr. P. Daužvardis. Ge 
neralinis konsulas tarp kitko pa 
reiškė:

“Šis kongresas yra labai reikš 
mingas ir svarbus. Jis įvyksta 
įvairių netikrumų sūkury ir 
žiauriųjų įvykių 30 metų su
kakties fone. Atmosfera dabar 
yra panaši į tą, kuri buvo prieš 
30 metų. Kalbama apie taiką, ’ 
bet galvojama apie karą. Prieš 1 
30 metų didieji Lietuvos kai
mynai viešai kalbėjo apie taiką, 
o slaptai ruošėsi karui. 1939 m. 
rugp. 23 d. ir rūgs. 28 d. jie 
pasirašė nepuolimo ir puolimo 
paktus. Jų pasėkoje prasidėjo 
II pas. karas ir buvo užgrobtos 
Pabaltijo valstybės — Lietuva, 
Latvija ir Estija...

Lietuva ir lietuvių tauta tu
ri draugų daug. Jie nori Lietu
vai ir lietuviams padėti, bet ne 
visada turi amunicijos — ją 
jiems turi suteikti lietuviai. Tą 
daryti turi nuolat. Gerą pra- - 
džią ir įtikinantį pavyzdį turė
tų padaryti šis kongresas. Lin
kiu kongresui visuotinės tauti
nės, valstybinės nuotaikos, šal
to ir gilaus visų reikalų gvil
denimo ir suformulavimo: a- 
teities darbams ir kovai dėl Lie-

DRAUGAS, antradienis, 1969 m. rugsėjo mėn. 9 d.komisijos be jokių diskusijų bu
vo patvirtintos, kaip Altos va
dovybės buvo pristatytos. Tik 
rezoliucijų ir sveikinimų komi
sija buvo papildyta keliais nau
jais nariais. Kai kurios komisi
jos, sudarytos iš detroitiečių, 
darbą pradėjo seimo pradžioje, 
o kitos net ir prieš seimą. Det- 
roitiečiai, kaip rengėjai ir įvai
rių komisijų nariai, gerai užsi
rekomendavo, todėl iš Altos va
dovybės ir kongreso užtarnau
tai susilaukė šiltų padėkos žo
džių. Mergaitės, dirbančios ko
misijose, dėvėjo tautinius dra
bužius. Aštuonios mergaitės dir 
bo vien tik kongreso dalyvių 
registracijoj.

tuvos laisvinimo gairių nusmaig 
stymo ir kelio nurodymo į Lie
tuvos laisvę”.

Irgi sveikino;
Vyr. Lietuvos išlaisvinimo ko

miteto pirm. dr. J. K. Valiūnas, 
Lietuvos laisvės komiteto pirm. 
V. Sidzikauskas, Balfp reikalų 
ved. kun. P. Geisčiūnas, L. Žur
nalistų s-gos pirm. Vyt. Alan
tas. Įdomus buvo sveikinimas 
Zigmo Jonyno, 1917 metų Pet
rapilio seimo dalyvio. Jis pada
rė abiejų šių suvažiavimų pa
lyginimą. žodžiu ir raštu pas
veikino tautybių bei amerikie
čių atstovai: Michigano guber
natoriaus atstovas, Detroito mie 
sto meras, keli senatoriai, kon
greso nariai ir kiti žymūs ame
rikiečiai.

Seimo darbotvarkė ir įvairios

Brangiam tėveliui
A. f A. DR. ADOMUI LASKAUSKUI 

mirus,
KĘSTUTĮ LASKAUSKĄ, Baltimorės lietuvių radijo va
landėlės vedėją ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Baltimorės Karaliaus Mindaugo 
šeštadieninė Mokykla ir Tėvų Komitetas

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
š. m. rugsėjo 6 d. 5:15 vai. popiet po sunkios ligos mirė mūsų 
mylimas vyras ir brolis

A. -f- A.
ALEKSANDRAS KUTKUS

Gyveno 714 W. SOth Street, Chicago, Illinois

_  Talentas — šaltinis; geni
jus — fontanas. — E. Whipple

Gimęs Lietuvoje, Rokiškio apskrityje. Amerikoje išgy
veno 20 metų.

Velionis pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 So. 
Westem Avenue. Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugsėjo 10 d. 
1:30 vai. popiet bus išlydėtas iš koplyčios į Lietuvių Tauti
nes kapines. Velionis pageidavo gėlių nesiųsti.

Buvo garbės narys Scenos Darbuotojų S-gos, buvo Lie
tuvių Fondo ir LB narys.

Nuliūdę lieka: žmona Jadvyga (Vensevičaitė). brolis Mik
as, brolienė Kotryna, Kutkauskai su šeima, gyv. Detroite, pus
seserė Ona Reznickienė su šeima ir Lietuvoje giminės su šeima.

Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans, Telef. RE 7-8600.

A. + A.
ADOLFAS ŽEMAITIS

Anksčiau gyveno Bridgeporte (Chicagoje)
Mirė rugsėjo 6 d., 1969, 4:30 vai. ryto.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 59 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Salome Yexley, sūnus Juo

zapas, posūnis Frank Grepelis, marti Evelyn, podukra Ann Shu- 
mack, žentas Michael, 3 anūkai: William Yexley, Lee Ann Coultrip 
ir Jeanette Eby, 2 proanūkai, brolis Petras su žmonai EsĮhelle iri 
šeima, pusbrolis Juozapas Žemaitis su šeima ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 S. Lituanica 
Avė.

Laidotuvės įvyks antrad- rugsėjo 9 d. iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas j Sv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnus, posūnis, podukrą marti, žentas ir 
anūkai.

Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips. Tel. YA 7-3401.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME W
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
DM&iauslas Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telet — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

ROZALIJA PETRAITIS
KIŠKŪNAIT£

Pagal pirmą vyrą Rokus

Gyveno. 3048 S. Tliroop Street.
Mirė rugsėjo 7 d., 1909 m.
Gimė Lietuvoje. Rijo tš Panevėžio apskrities, Upytės parapijos, 

Stulpiškiu kaimo. Amerikoje išgyveno 69 m.
PasiUko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: Antanas Stokus ir .Jo

nas Rokus, biolis Juozapas Kiškūnas su žmona Julia ir šeima, 
brolio duktė llemlee Baltutis, Lietuvoje sesuo Domicėlė .lusas su 
šeima ir kiti giminės^ draugai ir. pažįstami.

Velionė buvo rėmėja šv. Kazimiero Sės. vienuolyno ir T. 
Pranciškonų vienuolyno.

Kūnas pašarvotas A. (M. PldUips kopi., 3307 S. Lituanica,
Laidotuvės Įvyks treč., rugsėjo 10 d. iš koplyčios 8:30 vai. i-yto 

bus atlydėta t Šv. Jurgio jmrapijos bažnyčia, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės siela. Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sf’NŪS.
Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips. Tel. YA 7-3401.

FUNERAL HOME
A. -Į- A.

KAZIMIERA JANINAS
MIKASICTE

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubUe 7-8600
Gyveno Chicagoje — Town of Lake apylinkėje.
Mirė rugsėjo 6 d., 1969 m., 2 .-*08 vai. popiet, sulaukusi 

senatvės.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 57 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Anthony Janinas
Velionė buvo našlė a. a. Antano ir motina a. a. Charles.
Priklausė Holy Cross Ladies’ Society ir Labdarių S-gai.

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4605 S. Hermitage 
Avė. Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugsėjo 10 d. iš koplyčios 
8:45 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdęs; Sūnus.

Laidotuvių direkt. Daimid. ir Gaidas, Tel. YArds 7-1741.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

iimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiimiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontas
575S So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-95SS 

llllllllllilllllllllllllllllllllllilllllllllllllllll

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai

Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 
ir kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 

BEVERLY HILLS GftLINYCIA
2443 VV. G3r<l Street, Chicago, Illinois 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

SKELBKITBS “DRAUGE”

b mptekhs

Lietuvių Laidotuvių Direktorių

STEP. C. LACK IR SONOS
(LACKAVVICZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpubUe 7-1213
2314 W. 23rd Place TeL Virginia 7-6672

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. Tek YArds 7-1138-1139PETRAS BIELIONAS

4348 S. Callfornia Avė. Tel. LAfayette 3-3572

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. SOth Ate, Cicero. UI. Tel. OL 2-1003

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. Lituanica Ava Tet TArds 7-3401



DRAUGAS, antradienis, 1960 m. rugsėjo mėn. 9 d.

X Vysk. Antanas Deksnys 
vakar lėktuvu iš Chicagos iš
skrido į Vokietiją. (Savaitę pa
bus Miunchene ir Bad Voerishof- 
fene, o paskiau vyks j Romą. 
(Būdamas Chicagoje, aplankė tė
vus marijonus Džiaugėsi, kad 
Alto kongresas, į kurį buvo at
vykęs, praėjo darbingo sutari
mo nuotaikoje ir padarė gerą 
įspūdį. Prieš kelias dienas skris
damas į JAV aplankė Londoną, 
kur buvo tėvų marijonų veda- 
moj lietuvių parapijoj ir turėjo 
progos išsikalbėti su nauju kle
bonu kun. J. iSa(kevičium ir kun.
K. Matulaičiu.

X Sol. Danutė Stankaitytė, 
lietuviškoje J. Gaidelio operoje 
dainavusi pagrindinį Danos vaid 
menį, šiuo metu ruošiasi įdai
nuoti į plokštelę lietuvių kom
pozitorių dainas. Rugsėjo 21 d. 
solistė dainuos Clevelande LB 
rengiamame koncerte

X Kan. Myk. Vaitkus atvyzs 
ta į Chicagą atsiimti Lietuvių 
Rašytojų d-jos premijos, kuriai 
1000 dol. sumą skyrė Lietuvių 
fondas. Premija paskirta už du 
atsiminimų tomus “Nepriklauso 
mybės saulėj”. Mūsų veteranas 
rašytojas apsistos pas tėvus jė
zuitus.

X Nekalto Švč. Mergelės Ma
rijos prasidėjimo parapijos baž
nyčioje Brighton Parke 40 va 
landų Švenčiausiojo adoracija 
prasidės rugsėjo 21 dieną-

X 'Susidomėjimas Kankinių 
koplyčios šventinimo iškilmė
mis taip didelis, kad jau dabar 
klausinėjama dėl būsimos ke
lionės Europon. Vysk. V. Briz
gys paskutiniame komitete po
sėdy pranešė, kad kadangi daug 
norinčių keliauti, pirmenybė buo 
duodama aukojusiems. Susiba
rus su turizmo komp. dėl spe
cialių lėktuvų, už 1—2 mėn. pra 
sidės registracija norinčių vyk
ti.

X šiemetinė studentų ateiti
ninkų stovykla, vykusi rugpiū
čio 23—31 d. Pennsilvanijos kal
nuose, Lake Ariel, praėjo ypač 
su dideliu pasisekimu. Stovykla
vo daugiau kaip pusšimtis mū
sų akademinio jaunimo. Dienos 
buvo praleistos studijų, kūrybos 
ir pramogų ženkle. Stovyklos 
vadovybę sudarė: dvasios vadas 
—- kun. Gediminas Kijauskas, 
SJ, stovyklos komendantas — 
Povilas ŽumbaJkiis, mergaičių va 
dovė _  Aldona Zailskaitė, ber
niukų vadovas — Augustinas 
Sužiedėlis, vakarinių programų 
vedėja — Elenutė Bradūnaitė. 
Plačiau apie stovyklą bus rug
sėjo 20 d “Akademinėse pro
švaistėse”.

X Marija Jasienė, prieš me
tus laiko atvykusi iš Argentinos 
ir padėjusi saugoti ligonę, ruo
šiasi grįžti atgal. Pereitą sedaną 
dienj Ščepele viniai savo namuo
se jai surengė išleistuves, kurio
se dalyvavo apie dvidešimt gy- 
venusisų Argentinoje lietuvių 
ir jos gimines. Šiomis dienomis 
ji išvyksta į Lawrence, Mass , 
aplankyti savo sesers, o iš ten 
skris j Buenos Aires.

X Duodamos privačiai (Mar
ųuette Parke) prancūzų kalbos 
pamokos. Skambinti 476-3367.

(ak.)
X Arūnas Vasys, dirbąs 

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

X Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris reprezentuoja Glore 
Forgan, Wm. R. Staats, Ine. Tel. 
FI 6-1234. Albinas turi daug 
metų asmeniško patyrimo su 
akcijomis ir jums sąžiningai pa
tars investavime vertybėse.

(ak.)

X Juliją Pleirytę ir Vytautą 
Kąsni ūną Jr. sutuokė pereitą 
šeštadienį 5 v. pp. švč. P. Ma
rijos Gimimo bažnyčioje kam. V. 
Zakarauskas. Jautriai giedojo 
sol. St. Baras. Vaišėse Congress 
Inn salėje, Franklin Parke, daly 
vavo per 450 rinktinių svečių. 
Puikią nuotaiką kėlė jaunimas1 
savo gausumu ir dainavimu. Kai I 
bas pasakė gen. kons. P. Dauž
vardis, inž. A. Rudis ir kiti. Tra 
dicines dainas pravedė neo - La- 
thuanai, E. Modestavičiui pa
sveikinus jaunuosius su dovana 
— lietuvišku albumu Dalyvavo 
iš Lietuvos atvykusi jaunosios 
močiutė, kurios viešėjimą čia 
užklupo vestuvės.

x Kun. Algimantas Kezys 
SJ, Lietuvių foto archyvo įkū
rėjas ir vedėjas, buvo nuvykęs 
į New Yorką, kur fotografavo 
ir filmavo lituanistinius daly
kus. Keletą dienų buvojo Put- 
name.

X Poeto Vytauto Mačernio 
“Vizijų” spektakliu kuris įvyks 
spalio 18 d. Jaunimo centre, Ui-i 
lietus jau galima įsigyti Mar-1 
giriuose. Poeto žinomasis “Vi
zijų” ciklas Dariaus Lapinsko 
muzikiniame pastatyme bus in
scenizuotos Korp! Šatrijos ren- 
rengiamame Vytauto Mačernio' 
žuvimo 25 metų sukakties mi 
nėjime.

X Inž. Br. Nainys, LB centro 
valdybos pirm-, J. Kavaliūnas, 
Švietimo tarybos pirm. ir“Drau j 
go’- redaktorius kun. J. Pruns
kis Lietuvių televizijos progra
moje kalbėjo lituanistinių mo
kyklų reikalais. Ilgiau sustota 
prie Šv. Antano gimnazijos, ra
ginant į ją leisti lietuvius jau
nuolius. Buvo pareikšta, ka.,1 
jeigu susirinktų bent 100 moki
nių, gimnaziją dar būtų galima 
atkurti.

X Naujame “Laivo” numery
je (rugsėjo 6 d., nr. 18) yra 
aktualių straipsnių: Gimtoji nuo 
dėmė (vysK. V. Brizgys), Vai
ko malda (J. Miškinio), Ir vėl Į 
bažnyčios bus pilnos (Paulius 
Žiūkus), Žmogus — mįslė (Pra- 
nys Alšėnas), Ko galima išmok
ti iš arkivyskupo Jurgio Matu
laičio, (iš vysk. Pr. Bučio raš
tų), Tikėjimas juos išgelbėjo 
(P. P. Cinikas, MIC). Šiame 
“Laivo” numeryje taip pat yra 
įdomi apysaka Žirklės (Emilia 
Pardo Bazan, vertimas P. Gau- 
čio), plati apžvalga iš lietuvių 
gyvenimo ir keletas nuotrupų iš 
tarptautinio -politinio gyvenimo.

X “Aidutes”, šį trečiadienį, 
rugsėjo mėn. 10 d., 7:30 vai. 
vak., Chicagos konservatorijo
je pradeda naują sezoną. Kvie
čiame naujas ir visas norinčias 
dainuoti; ikreiptis pas vadovę, 
muz- Alice Stephens: HA 7-0500 
(po 3 vai. p.p.) pas pirmininkę 
Živilę Numgaudait.ę WA 5-0973, 
arba pas iždininkę Gražiną Bi- 
čiūnaitę: 326-2724.

x Danielius Normantas, jau 
10 metų išdirbęs staliumi prie 
statybų, džiaugiasi, kad galėjo 
gerai Chicagoje įsikurti. Jis gy
vena 6828 So. Artesian. Jo rii- 
nus jau baigęs elektronikos in
žinieriaus mokslą ir dirba Los 
Angelės. Duktė studijuoja są
skaitybą, o kita duktė ir sūnus 
lanko Gimimo Švč. M. Marijos 
par. mokyklą. D. Normantas 
Lietuvoje tarnavo kariuomenėje 
puskarininkiu Klaipėdos krašte. 
Nuo pat atvykimo į JAV skaito 
“Draugą”.

X geimų gegužinė įvyks sek
madienį, rugsėjo 14 d. 2 vai. 
Argonne National Laboratorijos 
Parke, kur yra žaidimų aikštės 
vaikams. Kelias į gegužinę: Ste 
venson Expressu į vakarus, iš
važiuoti South Cass Avė. Sekti 
Ženklus. (pr.)

X Parduodamas 1965 Cadillac 
Sedan De Vilie pilnai elektrizuo
tas su oro šaldyt., odinės sėdy
nės ir su daug daugiau išlai- 
dingų priedų, mažai išvažinėtas 
ir geriausiam stovy, tik už 
$2,500 arba iškeisti į pigesnį 
automobilių. 247-4698. (sk.)

šalėje, 340 Mitchell Avė., Lin
den, N. J- rengia linksma subat 
vakarį su menine programa ir 
vakariene, kūno metu bus pn- 
siminta ir 25 metų iš Lietuvos 
išvykimo sukaktis. Taip pat bus 
ir šokama. Visi lietuviai yra 
kviečiami šiame pobūvyje daly

mokyt. Romas Kinka iš Anglijos.
Nuotr. A. Griniaus

X Lietuvių istorijos draugi
jos valdybos posėdis įvyks rug
sėjo 10 h., trečiadienį, 7 vai. 
vak. A. Rūgytės bute, 6547 Su. 
Washtena.w Avė. Posėdžiui pa
sibaigus, ten pat bus J. Dainaus 
ko paskaita “Lietuvos totoriai 
— kariai (iTąsa paskaitos, skai
tytos VIII. 6).

X Cicero apylinkės Lietuvių 
bendruomenė rengia Tautos 
'šventės minėjimą šį sekmadienį, 
rūgs. 14 d. Visos organizacijos 
ir draugijos prašomos dalyvau
ti šv. Mišių pamaldose 11:15 v. 
ryto su savo vėliavomis. Akade
minė minėjimo dalis įvyks pa
rapijos salėje 4 vai. p.p. Daly
vaus p. Antanas Skridulis su 
parapijos didžiu choru. Progra
ma bus įdomi. Visi raginami da
lyvauti ir pamaldose ir progra
moje. Visų nuoširdžiai laukia 
Lietuvių bendruomenė.

X Susipratę lietuviai supran 
ta spaudos reikšmę lietuvybei 
stiprinti. Atnaujindami prenu
meratą “Draugui” aukų atsiun
tė: 3 dol. — Ona Mičiuflis; 2 
dol. — Mrs Anna Aušikaln!3, 
Mrs- Ada Šilimas, Jonas Ciplic- 
kas; 1 dol. — J .A. Grub. Ge
raširdžiams rėmėjams nuošir
džiai dėkojame.

St. Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus rėmėjai ir patarėjai: Iš k.: K Baltromaitis. Al. Kuraitis, St. Pil
ka, dr. Walter Eisin, St. Balzekas Jr ir dr. J. Jerome.

/Š A R T/ / K TOL!
J. A. VALSTYBĖSE vauti ir tuo paremti apylinkės
__ , dirbamus darbus.— LB Lindeno apylinke kar-I

tu su vietiniu BALFo Skyriumi Adomas Laskauskas mirė
spalio 18 d., šeštadienį, 7 vai. Baltūnorėje, sulaukęs 82 m. 
vak. Lithuanian Liberty Park amžiaus- Nepriklausomybės be

tais Lietuvoje ibuvo karo gydy
tojas, visuomenės veikėjas, sa
vivaldybininkas. Gyvendamas 
JAV-se aktyviai reiškėsi lietu
viškoje, ypač ALTS veikloje. 
Liko jo sūnuis Kęstutis ir šei
ma.

— Lietuvių šaulių suvažiavi
mas šaukiamas Detroite 1970. 
TV 25—26 dienomis. Suvažiavi
mo metu bus renkama ir nauja 

t centrinė valdyba.
■r -• — Jono Budrio, buv. Lietu

vos gen. konsulo, mirties pen
kerių metų sukaktis buvo pa 
minėta mgsėjo 6 d. Maspethe, 
kur buvo už jo sielą atlaikytos 
pamaldos.

— Dail. Adomas Galdikas su
sirgo ir buvo paguldytas į ligo
ninę.

— Aleksas Mathews (Motie
jūnas) mirė, rugsėjo 1 d. Brook- 
lyne, širdies smūgio ištiktas, ir 
buvo rugsėjo 5 d. palaidotas 

Amerikos liet. mokytojų studijų Cypress Hills kapinėse. Paliko 
savaitės metu Dainavoje susitiko žmoną Lionę (Juodytę, solistę), 
kun. Jonas Šulcas iš Vokietijos ir dukrelę Janiną.

— Algis / šaipukas iš Wood- 
haven, N. Yg dirba New York 
Times dienraštyje ir dažnai ja.- 
me rašo.

— Prel- dr. Jonas Bičiūnas,
at zykęs iš Romos ir besisve- , T . ....
čiuojąs JAV-Sėse, atvyto j Naw buv' ,L!rtu''os.,- ¥<*»“)«■ 
Y.-,rių ir austoio ApreiSkto.. “s
parapijos .klebonijoje, iš knr. tap Barate, pamrtdas, Jo dgis
vyksta j Chicagą pas saro g.-,“,8 m- <■>*“ 5 “• ° »ukį'° 

.niekas negaiejo nustatyti. Ta-
“^Algis Parojus atvyko iš čiau Prieš Por^ tiesiant
Lenkijos į JAV-bes. Sustojo keli^ * Višt-vtt buvo atkasta ze‘
New Yorke ir svečiuojasi 
Augustus, Richmond Hill.

pas

— Mairou'o iVv" 8 tinė mo
kykla pradėjo savo mokslo me
tus. Suorganizuota klasė ir vi
siškai lietuvių kalbos nemokan
tiems.

— Lazaras Lovenšteinas, bu
vęs advokatas nepriklausomy
bės metais ir Kauno miesto sa
vivaldybės vicepirmininkas, pa
simirė Nevv Yorke rugp. 15 d.

— Portlando, Oregon, LB 
valdybą dabar sudaro: pirm. J- 
Pankus ir nariai: H. Herma
nas, J. Mendeika, Košt. Garo
lienė, J. Kanius. Vasario 16 gim 
nazijai paremti buvo pasiųsta 
50 dolerių auka.

— Stasys Grebia uskas mirė 
rugp. 20 d. Kalifornijoje, šir 
dies smūgio išriktas. Buvo 70 
m. amžiaus. Liko žmona Elena 
ir dukros

Še'.mos pratina prie kultūringų pramogų savo mažuosius Alvudo Vaikų . 
teatro suaugusių padaliniui vaidinant Union Pier ‘‘Gintare” S. Čiur- | dėl, kad nemažą dalį Vilnius gy- 
lionienės “Kuprotą Oželį”, Nuotr. M. Nagio i ventojams skirto gėlojo vandens

— Kęstutis Miklas reiškiasi 
Batuno veikloje kaip vykdoma
sis pirmininkas. — 56-is Lietu
vos vyčių seimas naujon valdy- 
bon išrinko šiuos asmenis: dr- 
J. Stuką — pirmininku, Doro
thy Dutkuis __ gen. sekretore,
Frank Waskae valdybos narį 
ryšių reikalams ir informacijai, 
Diane Daniels — I vicepirm., 
Leon Paukšta — II vicepirm.,

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS

Longinas švelnys — IH vice
pirm., Stella (Sankeli — finansų 15 d. 9:30 vai. vak. 
sekre., Stanley Vaitkus _  ižd.,
ir Albert Juris — iždo globėju.
Dvasios vadu buvo išrinktas 
kun. Albertas Kontautas;

— Lietuvos vyčių 56 seimas 
pasveikino JAV prezidentą. R. 
Nixoną ir ta proga priminė Lie 
tuvos laisvės reikalus.

— Angelė Kazlauskaitė baigė 
UCLA universitetą Kalifornijo
je- Ta proga muzikė G. Gudaus
kienė iškėlė puotą. Angelė iš
vyksta trijų mėnesių kelionei į 
Europą.

— Al gina s A. Stankūnas mi
rė Clevelande. Palaidotas Kal
varijos kapinėse.

— Dr. Vladas Ingeievičius. 
žinomas visuomenės veikėjas, 
jo 80 metų amžiaus sukakt’cs 
proga pakeltas New Yorko lk- 
tuvių medicinos gydytojų drau
gijos garbės nariu.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
_ Vištyčio akmuo, tūnąs prie

mėje buvusį akmens dalis. Išaiš
kėjo, kad viso akmens aukštis 
siekia daugiau kaip keturius met 
rus. Pievelė buvo apvelėnouta, 
tačiau kelias išvestas vos tik
keli metrai nuo paminklinio ak- a^žiasi, kad akademijoj 

l tų inžinierių neparnokė tokių 
dalykų, su kuriais reikia susi-

mens ir dar aukštokai iškeltas. 
Visa tai sumenkėjo apylinkės 
“akmenų karaliaus” didingumą.

— Viktoras Kropas, buv. Pie 
tų Amerikos lietuvių veikėjas, 
žurnalistas ir redaktorius, kele
tos knygelių autorius, 1929 m. 
keliavęs Brazilijos džiunglėmis, 
tebėra gyvas ir gyvena Kauno 
senamiestyje.

__ Dūkštų (netoli Vilniaus)
kapinėse yra keletas žymių se
nojo Vilniaus universiteto pro
fesorių kapų-

— Palangoje, Vytauto gatvėje 
prie namo Nr. 22, ibuvo įmūry
ta paminklinė lenta Liudui Vai- 
neikiui, visuomenės vaikėjui ir 
gydytojui atminti. Vaineikis bu
vo gimęs prieš 100 metų; šiame 
name gyveno 1897 — 1938 me
tais.

— Iš Vilniaus į Maskvą išsiųs
ta delegacija Lenino 100 metų 
gimimo sukakčiai paminėti.

— Danijos komunistų parti
jos delegacija lankėsi Vilniuje 
rugsėjo mėnesio pradžioje.

_  “Aušros” muziejus Šiau
liuose papildytas etnografiniais 
eksponatais, surinktais Kelmės 
apylinkėse.

— Jaunesnio amžiaus lietuvi)} 
būrelis iš Vakarų Vckietijos, vie- pą ‘įstatytos pagrindų 
šėjo Vilniuje.

— Geriamojo vandens pradė
jo trukti kai (kuriose Vilniaus 
miesto dalyse. Tai atsitinką to-

CHICAGOS ŽINIOS
SENO LĖKTUVO GREITIS
Ghiicagieris Bud Herod, ištar

navęs JAV-ių laivyne 25 metus, 
šiomis dienomis atskrido iš Ca- 
lifomijos į Chicagą savo 29 me
tų senumo vieno motoro Taylor- 
crrft lėktuvu Kelionė užtruko 
13 dienų.

OPEROS SEZONAS 
PRASIDEDA

Lyric operos 15~tas metinis 
sezonas prasideda rūgs. 26 d. 
su Khovanshscinos operos pa
statymu.
GAVO PINIGŲ MOKYTOJŲ 

ALGOMS
Chicagos miesto taryba vien kyktoje’ 

balsiai nubalsavo, kad dar šiais 
metais iš Illinois valstijos iždo 
miestui skiriami 10 mil. dolerių 
(iš valstybinių mokesčių nuo 
pajamų) būtų perduoti švietimo 
tarybai viešųjų mokyklų moky
tojų, kaip anksčiau pažadėta, 
algų padidinimui.
PAPLŪDIMIŲ UŽDARYMAS

Chicagos parkų distriktas pra 
neša, jog visi paežerio paplūdi
miai bus oficialiai uždaryti rūgs.

Norį pramokti kaip skaityti, 
rašyti ir kalbėti angliškai, tu
rėtų dabar registruotis pas Cen
tral YMCA Community College,
211 W. Wacker Drive, Chicago, papildoma mokinių registracija, 
IR., 60606. Pamokos prasidės i kurie iki tos dienos tos regis- 
rugs. 15 d Neprane'sta ar kur- Į tracijos nebus atlikę.

Iš Liet. prekybos rūmų golfo turnyro. Ronald Gregg įteikia dovaną 
Gary Kelso. Nuotr. V. Noreikos

DIPLOMAI DAR NE VISKAS

Vieno Lietuvos kolchozo in
žinierius (ir tokių kolchozuose 
reikia), baigęs žemės ūkio aka
demijos mechanizacijos fakulte-

durti ūkyje:
“Ūkio inžinieriui prisieina su

darinėti dalį gamybinio — fi
nansinio plano, rašyti įvairius 
aktus, susidurti su piniginėmis 
operacijomis ir t.t. Kaip tuos 
darbus teisingai atlikti, akade
mijoje mūsų nemokė. Dar skau
džiau, kai pajunti, kad tau trūks 
ta ir grynai mechanizatoriškų 
žinių. Sakysime, mums nebuvo 
aiškinta, kaip praktiškai turi 
būti sutvarkytas technikos kie-
mas, įrengtos remonto dirbtu- ^*«U- Jei dįpiomuo-
vės, naftos bazė, aikštelės ma
šinoms lankyti... Nedovanotina, 
kad specialistų kalvėje (t. y.. 
akademijoje. E.) nėra naujau
sios technikos, su kuria susidu
riame, atėię į ūkius. Ne į naudų 
mums ir siaurukai praeinama 
disciplina apie automobilius. 
Praktika rodo, kad inžinieriaus 
žinios apie automobilius turėtų 
prilygti bent vairuotojo profe
sionalo žinioms.”

“Dabar ūkiuose daug stato
ma, ypač gamybinių pastatų. 
Gausėja jų projektų. Bet inži
nierius mechanizatorius, išklau
sęs tik per vieną semestrą trum 

kursą,

sunaudoją fabrikai. Kaltinami 
įmonių vadovai, nesirūpiną su- 
tvarkyti įmonėms skirtą vanden 
tiekį.

sai bus nemokamai. Interesuoti 
gali skambinti telef. 222-8256.

VANDENS NAUDOJIMAS
Karščių metu, rugp. 29 d., 

Northsaides pompavimo ir fil 
tracijos stotis išleido šių metų 
rekordinį vandens kiekį, atseit 
966 mil. galionų.

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE

CICERO AUKŠT. LIT. 
MOKYKLA PRADEDA 

MOKSLO METUS

Cicero aukštesniojoje lit. mo- 
mokslo metais 

veiks keturios klasės: parengia
moji, penktoji, šeštoji ir aštun
toji. Į parengiamąją klasę pri
imami visi tie mokiniai, kurie 
yrt baigę pradžios mokyklos 
penktus skyrius ir yra išklausę 
penkių skyrių lituanistinę pro
gramą Mokykloje mokiniai ne 
tik supažmdinami su lituanisti
niais dalykais, bet ir ugdoma jų 
meilė savo kalbai .tautai ir kraš 
tui. Mokslas šiais metais prade
damas rugsėjo 13 d. 9:30 vai 
susikaupimo valandėle Šv. An
tano parapijos bažnyčioje, op) 
to parapijos mokyklos patal
pose pravedamas mokinių pa
skirstymas į klases, patikrini
mas vasaros darbų ir atliekama

J

palyginti silpnai nusivokia, ku 
ris projektas geriausiai tinka. 
Žinių bagažas apie statybas tu
rėtų būti žymiai didesnis. Dau
giau ir geriau mums reikia nu
simanyti ir apie lauko darbų 
kokybę”, (žemės Ūkis, 1969/6).

Šis atvrras ūkio inžinieriaus 
mechanizatoriaus pasipasako
jimas statistikos entuziastams 
primena, kad statistikoje rodo
mi dideli augštųjų mokyklų dip’ 
lomų skaičiai dar ne viską pa
sako. Inžinierius inžinieriui, ag
ronomas agronomui, gydytojas 
gydytojui nelygu. Partijos biu
rokratai skaičiuoja, kiek ūkiuo
se (ar įmonėse) dirba aukštąjį 
mokslą baigusių specialistų, ir 
kiek dar liko “praktikų”, tai

tų pareigūnų padaugėjo, tai sa
ko, kad ii- reikalai pagerėjo. 
Bet gal ir ne taip, jei, pavyz
džiui, diplomuotas inžinierius 
mechanizatorius apie automobi
lį ar sunkvežimį nusimano mm 
kiau už mokykloj nė iš tolo ne

E.buvusį šoferį.

Chicagos Spaudos klubo priėmime 
Irena Balzekienė ir amerikietis 
žurnalistas Ritz Fischer,


