
d !bG

jo»ks bugie*«»s a-i-’o 
BEKVERLAND st.

1”ro,t. «.«- / Lietuvos \
į i-.sciooatoe t

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS

4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

TELEPHONE: LUdIow 5-9500
UTHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

< VOL. LIH Price 10 c. PIRMADIENIS, MONDAY, RU GSEJO, SEPTEMBER 15, 1969 Kaina 10 c. Nr. 216

Astronautai bus 
pagerbti Washingtone

VVASHINGTON. — “ApoPo 
11” žygio j mėnuli dalyviai rug
sėjo mėn. 10 d. bus pagerbti 
JAV Kongrese. Pagerbimo iš
vakarėse, rugsėjo 16 astronau
tai bus gerbiami specialiuose 
pietuose Shoreham viešbuty — 
dalyvaus apie 1,200 asmenų, 
daugiausia žmonės, turį ryšio 
su “Apollo” programa, Kon
greso nariai ir kiti specialūs

Pagerbimas buvo numatytas 
rugsėjo 10 d., tačiau dėl šen. 
Dirksen mirties nukeltas į šį

♦ antradienį, rugsėjo 16 d.

Vis skundžiamasi 
grobstytojais

ir pirkėjais
Okup. Lietuva — “Tiesa” š. 

m. rugsėjo 9 d. straipsnyje “Grob
stytojai įžūlėja”, skundžiasi:

“Įtartinos nusmurgusios, pra
gertais veidais asmenybės įky
riai lenda prie kiekvienos nau
jai atvykusios mašinos ar moto
ciklo, atkakliai siūlo:

— Gal reikia odinių striukių! 
Gal pirksite odos!

> Keleiviai ginasi nuo jų kaip 
nuo musių. Skuba šalin. O kele
tas veltėdžių vėl atakuoja kitus 
atvykusius... Atvažiavusį iš kito 
miesto ar rajono žmogų toks 
“pasveikinimas” nuteikia nema
loniai, sugadina nuotaiką.

O panašūs vaizdai kasdien 
kartojasi Šiauliuose, autotrans-

* porto stovėjimo vietoje šalia tur
gavietės. Neaiškios kilmės pre
kių siūlytojai — koks ketvertas, 
ar penketas vyriškių bei moteriš
kių — jaučiasi visai laisvai. Ir 
kiekvienas atvykėlis — o žmo
nių atvažiuoja į Šiaulius labai 
daug, — stebėdamasis spekulian
tų įžulumu, gūžčioja pečiais.

Išties neaišku, kodėl suteikta 
neribota laisvė grobstytojams ir 
išgrobstytų prekių pirkliams”.

Stiprinama pagalba 
Biafrai

Geneva. — Tarptautinio Rau
donojo kryžiaus organizacijos va
dovybė Genevoj principiniai su
sitarė su Nigerijos krašto val
džia vėl pradėti lėktuvais dienos 
metu teikti medicinos ir maisto 
pagalbą badaujantiems Biafros 
civiliniams gyventojams. Kaip 
žinoma prieš tris mėnesius nu
muštu vieną Raudonojo Kry
žiaus lėktuvą, pagalbos teikimo

* skridimai buvo sustabdyti. Vien 
tik katalikų ir protestantų arti
mo globos Caritas organizacijos 
ir toliau tęsė pagalbos teikimą 
kas nakt pristatant apie 100 to
nų maisto ir vaistų. Ši pagalba 
tačiau padengia tik vieną penk
tadalį būtiniausiai reikalingų iš
teklių. Pagalbos teikimo sustipri
nimo klausimą Biafros kenčian
čiai tautai iškėlė ir Italijos užsie-

* nio reikalų ministras Moro bei 
Vakarų Vokietijos vyriausybė.

Llurde lankėsi 3,000 čigonų 
iš Prancūzijos, Vokietijos, Bel
gijos, Ispanijos ir Italijos, vyk
dydami savo įžadą kasmet apsi
lankyti stebuklingoje Marijos 
šventovėje dėkojant Švenč. Die
vo Motinai už gautas malones.

KALENDORIUS
Rugsėjo 15 d.: šv. Nikode

mas, šv. Melitina, Vismantas, 
Nautinga.

Rugsėjo 16 d.: šv. Kornelijus, 
šv. Liucija, Rigimandas, Nor
mante.

Saulė teka 6:29, leidžias 7:02. 
ORAS

Tvanku ir šilta. Galimas lie
tus. Temperatūra daugiau 80 1.

Neseniai pagamintas medalis pagerbti tris astronautus ir dvejų nu
sileidimą mėnulio paviršiuje. Medalis yra sidabro ir bronzom ir jį su
projektavo New Yorko skulptorius Halph J. Menconi.

Lietuvis mokslininkas apklausinėjo 
klierikus

Chicago, III. — Bažnyčia sten
giasi pasinaudoti pačiais naujau
siais mokslo atradimais savo sie
lovados uždavinius vykdydama. 
Ypač rūpinamasi gerai paruošti 
dvasininkus.

Tuo reikalu neseniai buvo pra
vesti tyrimai JAV seminarijose. 
Tyrimus pravedė vadinamasis 
Center for Applied Research in' 
the Apostolate (CARA). Jiems va 
dovavo du katalikų universiteto 
profesoriai: dr. R. Potvin ir dr. 
Ant. Sužiedėlis. Jie pravedė tyri
mus 20 -ty procentų visų JAV 
kunigų seminarijų, kaip diecezi
nių, taip ir vienuoliškųjų, ap- 
klausinėdami studentus iš visų 
kursų.

363 pėdų aukščio raketa Saflurn 5 
jau pastatyta Cape Kennedy, ir ji 
išmes Apollo 12 kelionei į mėnulj 
lapkričio 14 d. trejetą vyrų.

VARŠUVOS PAKTO KRAŠTU 
AVIACIJA AZIJOJ

Nustatyta, kad dauguma klie
rikų yra kilę iš priemiesčių ar 
mažesnių miestų. Tokie sudaro 
78 procentus. Iš žemės ūkyje 
dirbančių šeimų ir apskritai iš 
provincijos klierikų yra 18 pro
centų, o iš didžiųjų miestų - 14 
proc. Didžioji klierikų dauguma 
yra ilgiau ar trumpiau lankę ka
talikų mokyklą. Net 93 procen
tai klierikų tėvų ir 96 proc. mo
tinų kas savaitė klauso šv. Mi
šias ir 53% tėvų bei 70% mo
tinų priima Komuniją kartą ar 
daugiau savaitėje. Net 90 proc. 
klierikų pasisakė noriai priimą 
celibato įsipareigojimą, tik 10 
proc. laiko tą reikalavimą at- 
šauktinu, bet iš kitos pusės 43.6 
proc. diecezines seminarijas lan
kančių klierikų pasisakė jie gal 
būt vestų, jeigu Bažnyčia duotų 
leidimą, gi 33.2 proc. pareiškė, 
kad jie net ir leidimą suteikus, 
atsisakytų vedybų. Šiuos duome
nis pirmame puslapyje paskelbė 
“The New World” Nr. 37. J. D.

Čekoslovakijos ir Vati
kano pasitarimai

Praha. — Prahos arkivyskupi
jos apaštališkasis administrato
rius vysk. Tomašek, po ilgesnio 
apsilankymo Romoje, grįžęs į 
Prahą, spaudos atstovams pa
reiškė, kadVatikanas ir Čekoslo
vakijos vyriausybė ir toliau veda 
pasitarimus abipusiams santy
kiams sunormalizuoti. Svarbiau
sios problemos liečia savarankiš
kos bažnytinės provincijos įstei
gimą Slovakijoj, naujų vyskupų 
paskyrimą vyskupų neturinčioms 
Čekoslovakijos vyskupijoms, mo
terų ir vyrų vienuolynų veiklos 
atnaujinimą ir kitus bažnytinius 

, klausimus.

BERLYNAS. — Patikimi šal
tiniai skelbia, kad Sovietų Rusi
ja arčiau Kinijos sienos perkė
lė Varšuvos valstybių aviaciją. 
Dabar Varšuvos pakto valsty
bės lėktuvai yra Centrinės Azi- 

! jos bazėse. Lenkijos ir Bulgari
jos ir net Rytų Vokietijos es
kadrilės perkeltos į Rusijos gi
lumą, kad galėtų reikalui esant 
greičiau smogti kom. Kinijai. 
Jos yra Taškente. Nekalbama, 
kad būtų Rumunijos ir Čekoslo
vakijos aviacijos, nes Rumunija 
laikosi daugiau Kinijos linijos, 
gi Čekoslovakijoj po invazijos 
susidarė labai komplikuota pa
dėtis. Tokiuo aviacijos perkė
limu Maskva taip pat bando pa
daryti įspūdį, kad prieš kom. 
Kinijos pavojų yra susirūpinusi 
ne tik Sov. Rusija, bet ir kitos 
Europos valstybės.

Lenkijos eskadrilės buvo per
mestos iš bazės, esančios netoli 
Poznanės, prieš trejetą mėnesių. 
Kur dabar stovi lenkai, tai yra 
vieta už trijų šimtų mylių nuo 
Sink'a’~go, kur kinai turi savo 
atominiu ginklų imones ir ku- 

i rias, kaip skelbia, jau pergabe- 
i na į Tibetą. Lenk” lakūnai yra 
griežtoje Sov Rusijos karinin
kų drausmėje ir negali iš Taš
kento išvykti. Kad lenkai yra 
Taškente patvirtina ir ta žinia, 
kad kai vasarą Maskvoje lan
kėsi Lenkijos gynybos mhr'ste- 
ris, kitą dieną jis jau buvo Taš
kente, kur padėio vainiką ant 
kareivių kapų. K#» ten buvo mi
nisteris, spaudoje nebuvo paaiš
kinta. Dabar aišku, kad jis ten 
inspektavo lenkų dalinius. Kur 
Vengrijos ir kitų kraštų eskad
rilės stovi nėra tiksliai žinoma, 
tačiau aišku, kad jos yra Azi
joje.

Žodžių kova tebesitęsia
Sovietų Sąjungos spaudos pa

kartotini puolimai Kinijos, ro
do, kad netikėtas Kosygino vi
zitas Pekine maža teatnešė pa
lengvėjimo kom. Kinijos ir Sov. 
Rusijos santykiuose. Be abejo 
praėjusį penktadieni Kinijos

Čekoslovakijoj 
pamaldoms nereikia 

leidimų
PRAHA. — Česke Budowiče 

vyskupijos vadovybė Čekoslo
vakijoje oficialiu raštu kreipė
si į atitinkamas valdžios įstai-, 
gas atsiklausdamas ar reikalin
gas leidimas pamaldoms laikyti 
atskirose mažose koplyčiose e- 
sančiose parapijos ribose. Šio
mis dienomis gautame atsaky
me nurodoma, kad pagal dabar 
galiojančius vidaus reikalų mi
nisterijos patvarkymus nereikia 
jokio leidimo pamaldoms ar ki
tiems susirinkimams, kuriuose 
dalyvauja tikintieji religiniais 
tikslais. Taip pat nereikia pra
nešti valdžiai nei apie rengia
mas procesijas, maldingas ke
liones, laidotuvių eisenas, jung
tuvių iškilmes bei kitų reeligi- 
nių papročių vykdymą.

JAV. ir Sov. Rusijos 
raketos

LONDONAS. — Strateginių 
studijų institutas skelbia, kad 
kom. Kinija nesanti pajėgi dar 
karui su Sov. Rusija, kadangi 
turinti permaža atominių gink
lų Skaičių.

Skelbiama^ kad šiuo metu ru
sai turi 1,050 tarpkontinentinių 
raketų, gi JAV turinti 1,054. 
Šių metų gale Sov. Rusija tu- 

t rėeianti jau 1,150 raketų.

puolimas buvo sumažintas, ta
čiau vėliau vėl sustiprintas. Ga
limas daiktas, kad pokalbis bu
vo ultimatinis, nes galėjo Kosy
ginas atvežti reikalavimą, kad 
kinai nustotų pa želdinėję sieną. 
Dar labiau patvirtina, jog susi
tikimas nebuvo draugiškas ir 
tai, kad susitikimas įvyko ne 
Pekino mieste, bet aerodrome.

Jugoslavu spauda praneša, 
kad kom. Kinija vėl pikčiausiai 
puola Sov. Sąjungą, kaip revi- 
zionistę ir imperialistę.

Instaliacijos 5 Tibetą
Indijos vyriausybės šaltiniai 

skelbia, kad kom. Kinija savo 
atomines instaliacijas pergabe
na iš Sinkiango provincijos į Ti
betą, kad jas mažiau galėtų pa
žeisti sovietiniai ginklai. Toks 
įmonių pergabenimas pradėtas 
jau prieš metus. Perkeliamas ir 
atomines galvutes gaminąs fab
rikas.

Kuba yra Sov. Rusijos 
kolonija

NEW YORK. — Kubos dip
lomatas, kuris pabėgo į Ameri
ką praėjusi mėnesį, sako, kad 
dabartinė K”toa. yra ne kas kita, 
kaip Sovietu Rusijos imperijos 
kolonija. Pabėgėliui Gonzalez, 
32 m., jo žmonai ir dviem duk
relėm garantuotos pabėgėlio tei
sės.

Vysk. B. Sheil

Mirė vyskupas 
B. J. Sheil

CHICAGO. — Vysk. Bernard 
J. Sheil, buvęs Chicagos vysku
pas augziliaras per 41 metus, 
mirė Arizonoj sulaukęs 81 m. 
amžiaus. Jis čia gyveno nuo 
nuo 1966 m., kada pasitraukė 
Chicagoje iš pareigų. Chicagos 
kard. Cody pastebėjo, kad mir
tis nelaukta, nes vyskupas pas
taruoju metu jautėsi gerai. 
Vysk. Sheil gimė 1888 m. va
sario 18 d. Chicagoje krautu
vininko šeimoje. Buvęs geras 
beisbolo žaidėjas atmetė vilio
jančius pasiūlymus ir įstojo į 
St. Viator seminariją. Kunigu 
.šventintas 1910 m. Vėliau ėjo 
įvairias pareigas Chicagoje, bu
vo veiklus visuomenininkas, į- 
steigė katalikų jaunimo organi
zaciją, kuri apjungia 100,000 
katalikų jaunimo. Įsteigė Sheil 
institutą socialinių studijų rei
kalu. Vyskupas Sheil buvo daug 
katalikų Bažnyčiai ir amerikie- 

•čiams davusi asmenybė.

Buv. Pietų Vietnamo 
premjero žodžiai

Amerikietis karys laimi, 
o politikai daro nuolaidas

SAIGONAS. — Buvęs Pietų 
Pietų Vietnamo min. pirm. Ran 
Van Huang, po to kai laikinai 
buvo amerikiečiai sustabdę bom 
bardavimą B-i2 lėktuvais, pa
reiškė nusistebėjimą, kad ame
rikiečiai tiek daug daro nuolai
dų komunistams. Esą tada, ka
da amerikiečiai laimi fronte, jie 
daro Šiaurės Vietnamui vieną 
po kitos nereikalingas nuolai
das. Amerikiečiai kariai puikiai 
kariauja fronte ir laimi, gi A- 
merikos politikai dėl nesupran
tamų priežasčių vis pataikauja 
komunistams. Ir kada tiek kon
cesijų daroma, dar keletas nuo
laidų rodytų galutinę amerikie
čių kapituliaciją. Amerikiečiai 
laimi karą, tačiau politikai, da
rydami įvairias nuolaidas, suda
ro vaizdą, kad Amerika karą 
pralaimi. Jo nuomone amerikie
čiai yra labai nekantrūs žmo
nės.

Skundžiasi, kad 
nenugali religijos

MASKVA. — Maskvos laik
raštis “Sovietskaja Rossija” 
skundžiasi, kad daugelis buvu
sių ateistų, nepaisant nuolati
nės propagandos, vėl atkrinta 
į “senus religinius prietarus’’ ir 
fanatiškai gina tikėjimą. Mask
vos laikraštis konstatuoja, kad 
visai klaidinga manyti, jog ti
kėjimas savaime pats išnyks iš
mirus seniesiems, kurie suda
ro didesniąją dalį tikinčiųjų. 
Laikraštis nurodo, kad dabarti
niu metu Sovietų Sąjungoje virš 
20 procentų jaunimo priklauso 
religinėms bendruomenėms.

Sučiupo porų
ambasadoriaus grobikų

RIO DE JANEIRO. — Bra
zilijos saugumo organai jau su
čiupo du asmenis, dalyvavusius 
JAV ambasadoriaus Elbrick pa
grobime. Iš viso į tą įvykį įvel
ta keliolika asmenų. Pačiame 
pagrobime dalyvavo 10 žmonių.

Kaip Sovietų Sąjungoj 
išpildomi penkmečio

planai

MASKVA. — Dviguba bu
halterija, neegzistuojančios tran 
sporto priemonės ir bonai,, pa
dėjo atlikti valdžios reikalauja
mas normas ir planus, skelbia 
Ukrainos laikraštis “Pravda 
Ukraina”. Taip yra įvykę Do- 
neco baseino angių kasykloje, 
kur įmonė iškasė didelius kie
kius anglies, kas egzistavę tik 
popieriuje. Įvyki aorašiusio ko
respondento darbininkai prašę 
neskalbti viešai baltinių, tai y- 
ra to neskelbti spaudoje. Įvy
kis iškilo, kai Sovietų vietos 
pramonės viršininkas paprašė 
paieškoti kaip greit bus įvyk
dytas penkmečio planas. Du 
darbininkai Yari ir Kolesnikov 
paaiškinę, kad Brijankos ka
syklų direktorius pavedės bu
halteriui ir pakrovimo viršinin
kui sufabrikuoti duomenis. Laik 
raščio korespondentas Mala- 
chovas sako, kad kaltinimai y- 
ra pagrįsti. Buhalteris vedęs 
vienus užrašus tikrus, o kitus 
planų išpildymui pademonstruo 
ti. Kasyklų direktorius Gutočen- 
ko teisinęsis, kad darbininkai 
yra tinginiai ir jų skundas esąs 
tikras melas. Direktorius kalti
namas, kad Įrašė 4,000 tonų 
anglies, kurios iš viso nėra.

Muz. J. Bertulis

Mirė kompozitorius 
Juozas Bertulis

CHICAGA. — Po operacijos 
Šv. Kryžiaus ligoninėje rugsė
jo 13 d. mirė Juozas Bertulis, 
ilgesnį laiką vargoninkavęs Auš
ros Vartų parapijoje Chicago
je. Velionis buvo gimęs 1893 m. 
sausio 1 d. Joniškyje. 1914 m. 
baigė Žagarės vidurinę mokyk
lą, 1918 m. Šiaulių gimnaziją, 
1924 — 1928 m. mokėsi Klaipė
dos muzikos mokykloje. 1941 m. 
kompoziciją gilino Vokietijoje. 
Nuo 1915 m. su pertraukomis 
mokytojavo įvairiose mokyklo
se. 1928 — 1938 m. buvo Klai
pėdos muzikos mokyklos moky
tojas, inspektorius ir vicedirek
torius. Parašė apie porą šimtų 
įvairių kompozicijų, simfoniją 
“Pavasaris”, operetę “Abejoti
nas asmuo”, “Missa Reąuiem”, 
7 baletus, daug dainų ir gies
mių. Postaruoju metu parašyta 
“Sugrįžimo giesmė” susilaukė 
pasisekimo mokyklų šventėje 
Chicagoje. Išspausdino “Muzi
kos metodikos vadovėlį” ir “Žai
dimų rinkimė’į”. Amerikoje gy
veno nuo 1950 m.

Kaltino komunistus 
žiaurumu

PARYŽIUS. — JAV delega
cijos pirm. Henry Cabot Lodge 
pakaltino Šiaurės Vietnamą, 
kad, kad jis blogai laiko ame
rikiečius karius, kurių ten yra 
apie 400. Taip pat kaltino ko
munistus, kad šie žudo nekal
tus Pietų Vietnamo gyventojus. 
Į tai komunistų delegatas atsa
kė, kad laisvės kaina yra bran
gi. Tai buvo 33-sis posėdis ir 
jokios pažangos taikos linkme 
nepadaryta, šiaurės Vietnamo 
Raudonasis Kryžius paskelbė, 
kad Genevos susitarimas neap- 
saugąs JAV belaisvių Vietna
me, nes, esą, šie kariai nusi
žengę prieš žmoniškumą. Viet
namas iš kitos pusės teisinasi, 
kad belaisvius laiko gerai ir lei
džia jiems susirašinėti ir gauti 
siuntinius.

TRUMPAI
— Šiaurės Airijoj rasti negy

vi du kareiviai. Vienas žuvęs 
ne’aimingame atsitikime, kitas 
nužudytas. Tvarką Belfaste pa
laiko 6,500 britų karių.

— JAV vadas Vietname gen. 
Abrams tarėsi su Pietų Viet
namo prezidentu. Pasitarimas 
buvo po JAV aukštųjų vadų po
sėdžio Vietnamo reikalu.

— Colorado valstybėje 
išsprogdinta atominė bomba po 
žeme. Sprogimu buvo norima 
patirti, kiek galima atomines 
jėgas panaudoti taikos reika
lams. 15 pėdų ilgio bomba buvo 
išsprogdinta 8,442 pėdų po že
me.

• JAV senatorių grupė, spe
cialiu laišku kreipėsi į popiežių 
Paulių VI, prašydami Šv. Tėvą 
padėti išaiškinti JAV karių, pa
tekusių Šiaurės Vietnamo nelais 
vėn, likimą ir palengvinti jų pa
dėtį.
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DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. rugsėjo mėn. 15 d.

HEIDELBERGE IR VASARIO 16 

GIMNAZIJOJE

Mūsų korespondentų A. Saulaičio ir A. Zaparacko įspū
džiai iš kelionės Europoje

Vasario 16 gimnazijoje vyks
tanti lietuvių jaunimo stovykla, 
seniau Lietuvių Sielovados, dabar 
į,B juosiama, jau vyko dvi savai
tes, kai mes joje atsiradome, ir, 
pabuvę tris su puse dienų, turėjo
me Savo kelionę tarp Europos 
lietuviu tęsti toliau.
5 kiekviena diena stovykloje, 
kaįp ir paprastai, būna vis sma- 
gpsnė. Atrodo, kad mus ypatin
gai veikė tai, kad matomesnių 
būdu siuvykla, kaip savo keliu 
gimnazija, yra atlietuvėjimo ir 
sulietuvėjimo įstaiga, jaukiau pa
sakius, lietuviška šeima, kurioje 
būdamas pasijunti esąs lietu
viu iš širdies. Kaip jau rašėme, 
nemokėdami vokiečių kalbos, te
kalbėjome lietuviškai, o jaunie
ji stovyklautojai, ypač lietuviškai 
dar netobulai mokantieji, graibė 
žodžius ir išsireiškimus, kol žmo
giškoji kalba šypsniu, žaidimu, 
paduota ranka tęsėsi toliau.

Antradienį po piet, rugp. 5 d., 
k.ol vaikai nuvykę į miestelio 
baseiną maudėsi, su gimnazijos 
mokytoju p. V. Bartusevičių nu
vykome į Heidelbergą apsidairy
ti. Užsukę pas ten gyvenančius 
p. Bindžius, susitikome ir Ritą 
Graudušytę, iš JAV metams at
vykusia — ir vėl pilna lietuvių! 
University of Maryland skyrius 
Heidelberge turi 16,000 studen
tų — jame dirba p. Bindienė, o 
jos vyras ką tik baigė medicinos 
mokslus. Kas antra miesto ma
šina turi Amerikos lentelę, o Bin- 
džių automobilį iš tolo atpaži- 
nome iš Jaunimo metais paga
mintos vytukės.

Vaikštinėdami pro romantiš
ką Heidelbergo pilį, kalbėjome a- 
pie Vasario 16 gimnaziją, nore-, 
darni papildyti savo įspūdžius ir 
iš mokytojų pusės. Mokyt. V. 
Bartusevičius atsakinėjo į mūsų 
klausimus, kuriuos kaip žirnius; 
pylėme, net užmiršę pasižiūrėti 
į pilies įdomybes.

Mums su Algiu rūpėjo tiek su
žinoti apie gimnaziją, kad galė
tumėme kuo daugiau apie ją ki
tiems papasakoti ir panašius 
klausimus atsakyt, žinodami, kad 
iš JAV ateina daug labai para
mos ir pastovių lėšų šiai mokyk
lai, mokytojams, svarbiausia, 
mokinių labui. Kiekvienas, lietu
vių spaudą keletą metų sekąs, 
yra matęs įvairių pranešimų ir 
nuomonių apie gimnaziją, bet 
netrūksta ir gandų.

Reikėtų atskiro ir išsamaus 
pranešimo, nes kartais girdi, kąd 
gimnazijoje yra mokinių jau 20 
metų amžiaus, lyg tai būtų kas 
baisaus — o kaip tik gimnazija 
yra daugiau, kaip aštuonių kla
sių. Arba —kad Vokietijos val
džios duoti pinigai privers lietu
vius gimnaziją atiduoti valdžiai, 
jeigu kada nors užsidarytų — ne
žiūrint, kad per tam tikrą metų 
skaičių viskas amortizuojasi ir 
liktų lietuvių nuosavybe, kartu 
su pinigais iš lietuvių surinktais 
statybai, įskaitant naująjį ben
drabutį.

Daug klausimų būna apie 
kalbą. Kaip tik išeina, kad vy

resniųjų klasių mokiniai, kurių 
stovykloje buvo viena, bet kurių 
sutikome Anglijoje skautų sto
vykloje, gražiai lietuviškai kal
ba: iki šeštos klasės viskas (iš
skyrus vokiečių kalbą) dėstoma 
lietuviškai, o po to vietine kal
ba, kuri, kaip ir kiekviename 
krašte, abitūrai reikalinga, ne
skaitant visų pamokų, surištų 
su lituanistika.

Grįžę į stovyklą, susitikome 
pirmą kartą su p. Alina Grinie
ne, stovyklos vadove, kuri buvo 
kelioms dienoms išvykusi prieš 
pat mums atsirandant. Iš karto 
matosi, kaip mielai vaikai ben- 
djauja, draugauja, klauso — A. 
Grinienė tikrai puiki vadovė, sa
vo motinišku rūpesčiu apjun
gianti visus 63 stovyklautojus į 
šeimynėlę.

Tą pačią dieną į stovyklą dar 
atvyko kun. V. Damijonaitis, 
pažįstamas iš 1966 Jaunimo 
kongreso, ir busimąjį kongresą 
aptarėme. Pasikalbėjome dau
giau ir su p. J. Lukošiumi, bu
vusiu Madrido radijo vedėju, ku
ris dabar gimnazijoje dirba.

Dieną užbaigėme kaimo užei
goje, ilgai su stovyklos vadovais 
kalbėdamiesi, juokaudami, pasa
kodami. Dienos metu su vaikais 
žaidę lietuviu liaudies žaidimus, 
pravedą dainų ir žaidimų vakarą, 
tikrai buvome nuvargę, bet norė
jome paskutinįjį vakarą kartu 
smagiai praleisti.

Trečiadienio rytą po pusryčių 
mokyt. V. Bartusevičius aprodė 
pilies bokštą, bendrabučio kitus 
kambarius. Nuo bokšto galima 
visą Huettenfeldo miestęlį maty
ti, įskaitant giinnazijos kiemą, so
delį. Senos medžioklei statytos 
pilies laiptai ir grindys girgždą, 
visiems primindamos, kad reikia 
naujojo bendrabučio, 1970 me
tais statysimo. Paplojome dar 
lietuviškiems gandrams.

Naujojo pastato klasės labai 
gražios, patogios; taip pat ir fi
zikos bei chemijos kabinetai. Ma
nau, kad Algio, kaip inžinieriaus 
akys, atidžiai apžiūrėjo fizikos 
prietaisus, o aš, kaip chemiją 
studijavęs, peržvelgiau chemijos 
aparatus. Beveik užtenka pa
gundos, kad norėtume čia gyven
ti ir mokytojauti.

Laikas važiuoti: sukrovėme 
daiktus į Volkswageną gimnazi
jos kieme. Dar niekad neteko 
mums taip atsisveikinti, tai rei
kia ir Uską papasakoti. Ant au
tomobilio lango gėlės padėtos, 
su parašų pilnu lapu: “Atsimin
kite Huettenfeldą, Huettenfeldas 
visada atsimins Jus”. Gavome po 
lietuvišką kaklaraištį, prie vėlia
vos dar ir mažą juostelę, kai su 
visais dainuodami nusifotografa
vome. Mergaitės pašoko Sadu
tę, užsidėjusios ant galvos karū
nėles, čia, prie pat automobilio, 
ir perdavę mums gėles, su kurio
mis šoko. P. Grinienė dar įdėjo 
vaisių ir gėrimo, kurie vėliau Al
pėse buvo praverti. Privažiavo
me vartus — vaikai susiėmę ran
komis buvo sudarę grandinę, 
kad neišvažiuotumėme. Išsipir-

Jaunimo riaušės palietė ir Caserto^ miestą Italijoje. Viršuje — demon
stracijos; apačioje — sugriovimai demonstracijoms pasibaigus.

Lietuvių mokytojų studijų svaitės 
nutarimai ir padėkos

1. Dėkoja stovyklos vadovy
bei, organizatoriams ir rėmė
jams už sudarymą sąlygų pa
svarstyti švietimo klausimus ir 
pagilinti žinias ir ryžtasi jomis

'•pasidalinti su mokinių tėvais;
2. dėkoja spaudai už paro

dytą dėmesį ir prašo toliau rem 
ti lituanistinių mokyklų darbą, 
keliant jų pozityvias apraiškas;

3. prašo LB apylinkių valdy
bas aktyviai įsijungti į vietos 
švietimo darbo talką, kontaktuo 
jant tėvus ir atkreipiant jų dė
mesį, kad visi lietuviai vaikai 
turi lankyti lituanistines mo
kyklas, nes tautiškumas pirmo
je eilėje gimsta šeimoje, o mo
kykla yra tolimesnio tautinio 
susipratimo ugdymo šaltinis;

4. pabrėžia ypatingo prieš
mokyklinio auklėjimo svarbą 
lietuviškame švietime ir prašo 
organizuoti priešmokyklinius 
skyrius — darželius;

5. randa, kad yra reikalinga 
kreipti ypatingas dėmesys į an
gliškai kalbančius vaikus ir pra 
šo vietoves sudaryti sąlygas, 
kad jie galėtų lankyti tam skir
tas klases ar mokyklas;

6. konstatuoja, kad skaity
ba yra būtina kiekvienam moks- 
’eiviui ir todėl prašo tėvus vai
kams užprenumeruoti vaikų laik 
raštelį “Eglutę” ar kurį kitą jau 
himo laikraštį ir ragina mokyk
las sudaryti kilnojamas biblio
tekėles iš prieinamu knygų;

7. sutinka, kad lituanistiniam 
mokyme nuolat reikia ieškoti

naujų būdų ibei metodinių pa
tobulinimų, todėl siūlo susipa
žinti su beskyre sistema ir kai 
kuo pasinauodti, atsižvelgiant į 
vietos sąlygas; .

8. džiaugiasi naujų vadovėlių 
bei pratimų leidimu, ypač ban
dymais juose pagauti dabarti
nio vaiko mentalitetą;

9. sutinka, kad varžybos, jei 
gerai išplanuotos ir sugebančios 
vaiką sudominti, turėtų būti 
naudojamos pritaikytose situa
cijose, derinant su mokslo metų 
kalendoriumi f

10. priėjo 'išvadą, kad lietu
vių jaunimo organizacijos ir 
sporto bei meniniai vienetai y- 
ra svarbi pagalbinė priemonė 
tautinio sąmoningumo ugdyme 
ir todėl ragina jaunimą priklau 
syti organizacijoms bei viene
tams, prašydami organizacijas 
ir vienetus derinti savo veiklą 
su mokyklų darbu;

11. prašo JAV LB švietimo 
tarybą parengti aukštesniųjų 
mokyklų (9-12 skyrių arba V - 
VIII klasių) programas, kurios 
būtų pritaikytos šių dienų rei
kalavimams ;

12. kviečia tėvus, mokyklas, 
organizacijas ir visą visuomenę 
ugdyti vieningumą tarp visų 
lietuvių, kur jie bebūtų;

13. sutarią, kad mokykla iš-

kome, duodami vaisių ir priedo 
dar per vadovus pinigų saldai
niams.

Jau buvo pietų laikas — trau
kiame Šveicarijos ir Romos link, 
ruošdamiesi pirmą kartą persi
kelti per Alpes.

SIUTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EJtPRESS 

2608 W. 09 St. Tel. WA 5-2787
2501 W. 00 St. Tel. WA 5-2737
3333 W. Halsted Tel.. 254-3320
Didelis įvairiu prekių pasirinkimas 
Priimam užsakymus automobiliams

E. ir V. Žukauskai. .

..MIDLAND B-vš perai-- 
nauja taupant lr duoda 
namams Jsigyti paskolas. 
Dėkojame už pasitikėjimą 
ir esame pasiruošę Jum. 
patarnauti ateityje.

frank Zogas, Prasidėt*

Izraelio strategai suruošė staigią “baudžiamąją ekspediciją” j Egiptą, įsiveržė 30 mylių j Šalies gilumą 
ir sunaikino kai kuriuos karinius įrengimus.

duoda baigimo pažymėjimus Už 
tiek skyrių, kiek ji turi, o mo
kinys, norįs gauti baigimo pa
žymėjimą už daugiau skyrių, 
negu jo lankomoj mokykloj y- 
ra, laiko egzaminus arba tokioj 
mokykloj, kuri norimą skyrių 
skaičių turi, arba savo mokyk
los mokytojų komisijoje, kurio
je dalyvauja švietimo tarybos 
atstovas; aukštesniosiomis mo
kyklomis laikomos tos ketverių 
metų mokyklos, į kurias priima 
mi mokiniai, baigę 8 skyrių 
pradžįos mokyklos kursą, ku
rio baigimas įrodomas arba bai
gimo pažymėjimu, arba stoja
maisiais egzaminais:

14. prašo JAV LB švietimo 
tarybą ir ateinančiais metais 
organizuoti studijų savaitę.

SERNO VIETOJE NUŠOVĖ 
DRAUGI

Kas vasarą vis naujų bėdų 
Lietuvoj atsiranda dėl šernų. 
Viename ša'kių rajono kolchoze 
šernai jnilko knisti kviečius. Lie
pos 30 vakarą keli vyrai išėjo 
su šautuvais knisikų patykoti. 
Toikios medžioklės leidžiamos 
tik iš bokštelių, bet vyrai nuta
rė nepaisyti taisyklių ir įsitaisė 
pakrūmėse. Tik po vidurnakčio 
išgirdo kviečiuose kažką sušla
mėjus. Vienas iš medžiotojų 
nutarė pabaidyti tuos menamus 
šernus ir pavaryti juos kitiems 
laukiantiems tiesiai priešais. 
Bet kitas medžiotojas, pamatęs 
mėnesienoj kažką judantį, prisi
taikė ir... nušovė draugą. Vienas 
į kapus, kitas — į teismą, o šer
nai ir toliau knisa kolchozo 
kviečius... E.

0R. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES FR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 VVest BSnl Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais lo—] vai. Trečia 
dieni uždarytu r.lgoulai priimami m
sltarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAIbrook 5-5070

Rezid. Telef. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ EIGOS
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA

6449 So. Pulasld Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6440

Priima ligonius pagal susltarlma
Jei neatsiliepia, skambinti 874-801"

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

TeL 695-0533 — Elgin 
426 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, IlUnois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 68-čloa lr California 

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

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

Rezid. tel. VVAIbrook 5-3048

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

OR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS rR CHIRURGAS 

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

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

4MD ARCHER AVENUS 
CHICAGO, ILLINOIS $0632 

PHONEt 2S4447S

4%%_ 5%?.
PASSBOOK SAVINGS 

— O —-
Ali Accounts Paid and 
Compounded Ouarterly ’SEF

6-MONTH SAVINGS 
CERTIFICATES 

Minimum $1,000)
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• Redakcija dirba kasdien s 
8:30 — 4:30, šeštadieniais = 
8:30 — 12:00

• Administracija dirba kas = 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie 5 
■nais — 8:30 — 12:00.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 YVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle 

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

Dr Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6980

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPECIALYBfi — NERVU IR 
EMOCINfiS LIGOS

Crawford Medical Building 
6449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susltarlma

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

Akušerija lr moterų Ilgos 
Ginekologinč Cliirurgija

6182 S. Kedzie Avė.. VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu rez. PRospeet 8-908i

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A 

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. 
nuo 12 lkl 3 vai. ir nuo B lkl 8 v.v. 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6060
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. GSrd Street

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

(Lietuvis gydytojas)
8925 West 59th Street

Vai.: pirmad., antrad.. ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta.

Tel. ofiso lr buto OLymplo 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—S vai. lr 8—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU UGU
SPECIALISTU 

MEDICAL BUILDING
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad., antrad.. ketvlrt. lr penkt 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. Ir nuo 

'6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad 
11 vai. ryto Iki S vai. p.p.

Ofiso telef. RR 7-1168 
__________ Rez. tel, 239-2919__________

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso lr rezidencijos)
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 6Srd Street

Valandos: pirmad., ketv., 5—8 vai., 
antrad. lr penkt. 1—4 vai. 

^^^^PrilminSiaHksiUHltJiruH^^^^

Remkite “Drauge”.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71et Street

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

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, Opt.
8424 W. 6Srd St.. GB 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEČ. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 0-7800; Nainy 925-7697 

5159 So. Damen Avenae
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvlrtad. lt 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. Ir 
Šeštad. 8 v. r. lkl 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, DI

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

Vizitai pagal susltarlma

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 6Srd Street 

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. GRoveltiUl 6-0617 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Rezid. tel. VVA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas lr rez. 2652 W. 59th St 
Tel. PRospeet 8-1228

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

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6195
DR. V. TUMASONIS *

CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Prllmlnčja ligonius tik sasltaras 
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Rusiškas asmenybės kultas ir

LENINO ŠIMTMETIS
VATIKANAS IR LENKIJA

DR. V. LITAS

Išmetę iš savo širdžių tikėji
mą į Dievą ir stengdamiesi tai 
išplėšti iš savo nelaimingų val- 

*’ dinių, uždraudę arba bent la
bai suvaržę tikinčiųjų prakti
kuotą pasaulio Kūrėjo kultą, 
bolševikai Dievo vietoje ėmė 
garbinti bolševizmo sistemą
sukūrusius mirtingus žmones.

Stalino laikais vadinamas 
“asmenybės kultas” buvo taip 
išplėstas, kad pralenkė bet ku- 
rios religijos bet kada amžių 
bėgyje praktikuotą Dievybės 
kultą.

Tačiau žmonės — ne Die
vas, — nėra amžini. Ir kai 
“nemirtingasis Stalinas’’ 1953 
metais mirė, Sovietų vadai bu
vo šio įvykio taip priblokšti, 
kad tiesiog nežinojo, ką dary
ti. Tiesa, visi jie, kaip ir eili
niai piliečiai, žinojo, kad “didy
sis vadas, tėvas ir mokytojas" 
buvo ne tik labai žiaurus, bet 
ir daugybę klaidų pridaręs 
žmogus. .Vienos Andersono pa
sakos žodžiais, visi žinojo, kad 
“karalius yra nuogas”, bet visi 
tylėjo ir šaukė “kokie gražūs 
karaliaus drabužiai”. Taigi 
tam tikra prasme pagerbtinas 
Nikita Chruščiovas, kuris ko
munistų partijos atstovų 
Maskvoje suvažiavimo metu 
tas jau mūsų minėto Anderso
no pasakos vaikas pirmasis su
šuko: ‘‘Karalius yra nuogas!” 
Stalinas buvo žmogus ir daug 
klaidų padarė.

*
Tačiau, kaip religija negali 

būti be Dievo, taip komunistų 
partija be kurios nors asmeny
bės kulto. Bolševikai teisingai 
galvojo, kad nebūtų tikslu 
Stalino vietoje iškelti “dievu” 
kurį nors kitą gyvą asmenį, 
kuris gali būti kitų bolševikų 
sukompromituotas, iš valdžios 
išverstas ar net nužudytas. 
Ieškota pastovesnio asmens. Ir 
buvo apsistota prie Vladimiro 
Ujičiaus Lenino, vieno iš So
vietų Sąjungos kūrėjų, pirmu
tinių tos valstybės vadų, 1924 
m. sausio 21 d. mirusio.

Dviejų saulių būti negali. 
Taigi iš Lenino mauzoliejaus 
buvo pašalinti greta Lenino 

įgulėjusio Stalino palaikai. Vi
soje Sovietų Rusijoje nepa
prastai išplėstas Lenino palai
kų ir asmenybės kultas. Eina
ma šūkiu: Leninas jau miręs,
užtat jis nebegali klysti.

Leninas buvo gimęs 1970.
IV. 22. Taigi tik ateinančiais 
metais bus jo šimtinis gimta
dienis. Tačiau šiai sukakčiai 
Rusijos bolševikai ruošiasi jau 
keletą metų. Ruoša reiškiasi 
labai įvairiai ir labai plačiomis 
sritimis. “Lenino šimtmečio” 
garbei fabrikai turi dirbti ne
apmokamus antnorminius dar- 

rbus, kelti produkciją, gerinti 
gaminių kokybę; kolchozinin
kai turi padidinti derlių, moks
lo žmonės išrasti naujus išra
dimus. Lenino šimtmečiui lei
džiama milijonai įvairiausių 
knygų, kiekvieno laikraščio ir 
žurnalo kiekviename numeryje 
rašoma visa galybė straipsnių. 
Jau kuris laikas visos aikštės, 
gatvės, salės ir sienos puošia
mos Sovietų dievo paveikslais. 
Iki mažiausios smulkmenos iš
tirtas šio vyro gyvenimas, at
kurtas kiekvienas jo žingsnis. 
Prie visų namų, kuriuose kita
dos Leninas gyveno, buvo su
stojęs pravažiuodamas ar tik 
užėjęs, praėjęs, įmūrytos puoš

KATALIKŲ — ORTODOKSŲ 
DIALOGAS

_  “Eucharistija — vienybės
ženklas” — tokia buvo pagrin
dinė studijų tema katalikų ir 
ortodoksų teologų suvažiavime 
Regensburgo mieste Vakarų 
Vokietijoje. Ilgiausiai buvo ap
sistota prie bendrų Mišių ir 
bendros komunijos katalikų ir 
ortodoksų tarpe klausimų. Ka
talikų ir ortodoksų teologai pri

nios ir brangios paminklinės 
lentos.

Visa tai galioja ir Pabaltijo 
kraštams, jų tarpe ir rusų 
okupuotai Lietuvai. Ir čia jau 
kelinti metai nelaimingiems 
lietuviams į galvą kalte kala
mas Lenino vardas.

*
Šveicarų laikraštis “Neue 

Zuericher Zeitung” rugpiūčio 
mėn. paskelbė savo korespon
dento R. B., drauge su viena 
vakariečių turistų grupe ap
lankiusio Rusiją ir Pabaltijo 
kraštus, kelionės įspūdžius 
antrašte “Pabaltijo valstybės 
be propagandos plakatų ir Le
nino atvaizdų.” Jis rašo paste
bėjęs labai didelį skirtumą 
tarp Rusijos ir Pabaltijo kraš
tų. Pabaltijo kraštuose esąs 
pastebimas didesnis spaudi
mas ir žmonės esą santūresni, 
daugiau prislėgti. Jis rašo: 
“Pabaltijo valstybių sostinių 
gatvių vitrinose, įstaigose ma
žai tematyti Lenino portretų, 
kurie Maskvoje matomi kiek
viename gatvės kampe, kiek
vienoje krautuvėje ir viešoje 
vietoje. Nepastebėjome ir pla
katų su komunistų partijos 
šūkiais, kurių apsčiai yra 
Maskvoje ir kituose rusų 
miestuose. Mes aplankėme dvi 
meno parodas Rygoje, tris Ta
line ir dvi Vilniuje. Ten nema
tėme nė vieno Lenino portreto, 
taip pat nė vieno kito rusų ar 
šiaip jau komunistų vado ar 
Pabaltijo tautų “komunistinių 
didvyrių” atvaizdų. Tačiau 
šios parodos buvo savo turiniu 
labai įdomios. Jose buvo išsta
tyti dabartiniai pabaltiečių dai 
lininkų darbai... Vilniuje ir Ta
line daug abstraktinių pieši
niu. artimų Vakarų formai ir 
vaizduotei. Šios parodos nesi
skyrė nuo parodų Vakaruose. 
Kai kurie piešiniai buvo piešti 
religiniais siužetais ir pažymė
ti kaip ‘kompozicijos’. Visai 
kitaip atrodė abi parodos Ry
goje. Tiesa, ten nebuvo Lenino 
portretų, bet vienoje parodoje 
be ‘socializmo’ nieko kito ne
buvo galima pastebėti. Šis 
skirtumas mums vaizdavo 
bendrą Rygos atmosferą. Tie
sa, ir čia nebuvo jaučiama ko
kia nors draugystė rusams, 
bet žmonės buvo santūresni”.

*
Šia proga verta prisiminti 

Maskvos “Pravdoje” š. m. sau
sio 24 d. paskelbtą rašinį, pa
rašytą vieno latvių komunis
tų šulo. Šis yra labai nusista
tęs prieš lietuvių “lokalinį pa
triotizmą ir nacionalinį egoiz
mą”. Jis iškelia, kad vis dar 
atsiranda lietuvių mokslo žmo
nių, kurie “klaidingai įvertina 
Rusijos imperijos brolišką pa
galbą ir specialų rusų tiekimą 
bei mainus tarp šių tautų”. 
Latvis pabrėžia, kad lietuvių 
komunistų partija pirmoje ei
lėje turėtų rūpintis Lietuvos 
ekonomine gerove.” Susitaiky
mas su vietiniu patriotizmu ir 
jų vadais esąs pavojingas ir 
kenksmingas reiškinys.

Lietuvių tauta iš senovės 
turi savo pažiūras į pasaulio 
Kūrėją, į savo tautos genijų ir 
žino savo vertę. Svetimi mas
koliški stabai, įskaitant ir “di
džiojo Lenino” kultą, jai pri
mena garbinimą piktųjų jėgų, 
kurios iš mūsų ir iš kitų ma
žesniųjų tautų išplėšė gėrį, 
grožį ir laisvę. b. kv.

ėjo išvados, kad bendros Mišios 
ir bendra komunija neturi būti 
priemonės siekti vienybės, bet 
turi būti tos vienybės pasėka 
ir apvainikavimas. Gilesniam 
tarpusavio supratimui ir ben
drų teologinių problemų iškėli
mui daug pasitarnavęs teologų 
suvažiavimas nutarė ateinančiais 
metais vėl susirinkti tame pa
čiame krikščionių vienybės cen
tre Regensburgo mieste Vaka
rų Vokietijoje,

Amerikiečių filmų bendrovė, Bob Rogers dalyvaujant, suka dokumentinį filmą Persijos įlankoje ir Arabijos pusia
salyje-

Libija, tautų judėjimo slenks
tis, kurį peržengė kartaginie
čiai, graikai, romėnai .ispanai 
ir turkai, šiame amžiuje buvo 
valdyta Italijos, Anglijos ir 
Prancūzijos. Kraštas žymiai di
desnis už Prancūziją, apgyven
tas 1,5 mil. arabų ir nežymios 
berberu mažumos, kuri neturi 
savo rašto.

1951.XII.24 d. Libija paskelb
ta nepriklausoma valstybe. Nuo 
to meto federacinę konstituci
nę monarchiią valdė karalius 
Idris I. praėjusį mėnesį išvy
kęs į Turkiją Bursoje gydytis.

Š. m. rugsėio 1 d. Bengazi 
radiias pranešė, kad Libijoje 
įvyko perversmas. Perversmui 
vadovavęs pulk. Saad ed din Bu- 
sheiry panaikino konstitucinę 
monarchiją ir paskelbė respub
liką. Karaliaus Idris I brolvai
kis ir jo numatytas sosto įpė
dinis atsisakė karaliaus sosto.

Perversmininkai skelbė ara
bų socialistu Baath partijos šū
kius: vienybė, laisvė ir socia
lizmas. Irako ir Sirijos Baath 
partijos naudoja tuos pat šū
kius, nors daugeliu klausimų 
savybėje nesutaria.

Krašto svarba
Libija, dykumų šalis, šiuo 

metu už naftą gauna daugiau 
kaip 500 mil. dolerių per metus. 
1967 m. Libijos ūkinis svoris 
padidėjo. Penktasis naftos ga
mintojas pasaulyje turi gerą 
progą pasipelnyti. Italija, Pran
cūzija, Fed. Vokietija, Olandija 
ir Anglija 1967 m. birželio mėn. 
uždarius Suezo kanalą, privers
tos pirkti naftą ir jos gaminius 
Libijoje, nes jos pervežimas iš 
Persijos įlankos aplink Afriką 
ypač pakelia jos kainą.

Naujas Libijos turtų ir pa
jamų šaltinis padidino tik ne-

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENfi RASA
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— Eik jau, eik, Rimai! Tokios kalbos tau visai ne
tinka, — nusijuokė Auksė, bet buvo patenkinta.

— Kuo tu mane laikai? — nustebo Rimas.
— Nežinau, bet širdies viliotojo rolė prie tavęs kaž

kaip nesiderina, — teisinosi ji.
— Tu dar niekada manęs toje rolėje nematei, — 

paslaptingai sušnibždėjo Rimas ir nusijuokė.
Oras buvo malonus, lengvai sinigo ir dengė že

mę baltu apklotu. Dangus atrodė nepasiekiamai aukš
tas, paslaptingas savo tamsumu ir tik smulkios žvaigž
dės, lyg pabirusios aguonų sėklos, draugiškai mirkščiojo 
gatve einantiems Auksei ir Rimui.

Rutha gyveno gana toli ir, išlipę iš autobuso, jie pa
sijuto žiemos viduryje, nes po kojomis girgždėjo storas 
sniego sluoksnis, o namai atrodė kaip baltos šmėklos 
stiklinėmis akimis. Išdžiuvusios medžių šakos sviro ir 
tarpais traškėjo po sunkia našta. Juos lenkė susikibusios 
poros ar didesnės žmonių grupelės, kurių tarpe buvo gir
dėti vokiški sakiniai ar žodžiai.

— Kaip keistai ta kalba skamba čia Amerikoje. At
rodo, pažįstama ir drauge svetima, — stebėjosi Auksė.

— Ji man ir Italijoje ne kaip skambėjo. Tai tikri 
išgamos, — piktai atsakė Rimas.

— Rimai, — nusigando Auksė, — jei tu taip nu
siteikęs, gal geriau nė neinam. Rutha gi vokietė.

— Ji, tur būt, tokia vokietė, kaįp aš lietuvis, — 
nusijuokė jau Rimas.

— O aš manau, kad tu geras lietuvis, nes bijai būti 
blogas lietuvis, — atsisuko į jį Auksė.

PERVERSMAS LIBIJOJE
Naujas posūkis į Arabų sąjūdį

GEDDIINAS GALVA

žymios gyventojų dalies gero
vę. Dauguma gyventojų tebe- 
skursta. Ne tik socialinis, bet 
ir poiltinis reikalas pastūmėjo 
karius daryti perversmą. Kara
lius Idris I sutiko remti Egiptą, 
netekusį Suezo kanalo pajamų, 
bet veikliai nedalyvavo arabų 
valstybių sąjūdyje kovoti prieš 
Izraelį.

Perversmo reikšmė
Perversmas turės nemažos į- 

takos į tarpusavius arabų san
tykius. Nuošaliai besilaikanti 
Tunisija, labai dažnai nesuta
rianti su karingai nusiteiku
siomis arabų valstybėmis, ne
tekusi Libijos užuovėjos, turės 
derintis prie arabiškos tėkmės. 
Tuniso prezidentas Bourguiba, , 

. jei nepakeis laikysenos, gali 
sulaukti perversmo savo kraš
te.

Kovingieji arabai, gavę Libi
jos finansinę paramą, galės su
stiprinti Izraelio spaudimą. Li
bijos finansinė parama gali su
daryti sąlygas arabams spar
čiau ginkluotis ir be Sovietų pa
skolų, kurios uždeda politinius 
žąslus.

Perversmas palietė Angliją 
ir JAV, turinčias karinius at
sparos taškus Libijoje.

Susirūpinimas Washingtome

Perversmas sujaukė JAV pla
nus. Prie Tripolio viename di
džiausių JAV karinio oro lai
vyno atsparos taške atliekamas 
amerikiečių ir Šiaurės Atlanto 
santarvės karių apmokymas.

Egipto prezidentas Gamai 
Abdel Nasseris 1967 m. dar 
prieš karą su Izraeliu reikalavo,

Vatikanas nori pataisyti sa
vo Rytų politiką. Artimiausia 
ateitis žada tam tikrą Vatikano 
politikos posūkį. Prieš kelias 
savaites jeziuitų generolas kun. 
Pedro Arrupe aplankė komunis
tinę Lenkiją. Jis pasakė, kad 
kelionės tikslas yra pasiinfor- 
muoti, kaip gyvena ir dirba len 
kai katalikai. Taip atrodo ofi
ciali kelionės priežastis.

Pedro Arrupe iš tikro atliko 
daug pasikalbėjimų su lenkų 
vyriausybės atstovais, norėda
mas išsiaiškinti, ar dar šiais 
metais yra galima popiežiaus 
kelionė į Lenkiją. Vatikanas dėl 
įvairių priežasčių šita kelione 
ytra suinteresuotas, šia kelione 
žada sustiprinti Vatikano auto
ritetą Lenkijoje ir tuo būdu su- 

. stiprinti katalikų Bažnyčios pa
dėtį ir sustiprinti lenkų katali
kų prisirišimą prie Vatikano.

Šatai yra labai svaribu, nes 
lenkų katalikai pradeda rodyti 
tendencijų tolti nuo Vatikano- 
Bet Šitie klausimai paliečia ir 
Vokietiją. Pirmiausia iškyflia Len 
kijos iir Vokietijos sienų klau
simai.

Ramos kurija girdi vis dides
nę kritiką iš “Vakarų šalies”. 
Vakarai pradeda vis garsiau 
šauktis reformų, šitas kiek pa
skatina Vatikaną ieškoti suar
tėjimo su lenkais. Roma nori 
stiprinti popiežiaus autoritetą 
tarp lenkų.

Komunistinė lenkų vyriausy
bė nuo 1966 metų ieško galimy-

kad Libija pašalintų amerikie
čius iš krašto.

Dar painesnė Anglijos padė
tis. Anglijos karinis oro laivy
nas turi atsparos tašką prie 
Tobruko, o šarvuočiai sutelkti 
prie EI Adem Cirenaikoje. Angli 
ia 1968 m. pardavė Libijai prieš 
lėktuvines raketas, radaro ir 
kitus karinius įrengimus už 280 
mil. dolerių.

Perversmininkai dar turi var 
go apvaldyti neramumus. Toli
mose dykumų vietovėse kara
liaus šalininkai deda pastangas 
priešintis. Perversmininkai kalti 
na anglus sukursčius pasiprie
šinimą.

JAV ir Anglija paskelbė, kad 
jų kariai nesikišo į Libijos vi
daus reikalus. Minėtos valsty
bės jau ruošiaasi pripažinti Li
bijos respubliką.

Naujieji Libijos draugai
Egiptas ir kitos kovingosios 

arabų valstybės paskubomis 
pripažino Libijos respubliką. 
Naujosios respublikos vidaus ir 
užsienio politika dar neišryškė- 
jo. Aišku, kad arabų kovotojai, 
patekę į Libiją, jau nebus su
imami ir kaltii.ami, kad jie at
vyko vyriausybės nuversti.

Perversmininkai bus priversti 
apdairiai spręsti krašto klausi
mus. Jie negalės visai nutraukti 
santykių su vakariečiais, kurie 
naftos šaltiniais praturtino kra 
štą. Menamais duomenimis Li
bijos naftos ištekliai pralenkia 
esančius Artimuose Rytuose. 
Naujiems naftos šaltiniams 
gręžti, naftai perdirbti bent šiuo 
metu reikalinga vakariečių pa
galba.

Artimiausi kaimynai turi aiš
kią gyventojų persvarą. Egip
tas turi 32 mit, o Alžyras 13

bių pasikviesti popiežių į Len-

š. Vietnamo komunistų vadai stovi garbės sargyboje prie mirusio pre
zidento stiklinio karsto.

mil. gyventojų. Egiptas neabe
jotinai dės pastangas politiš
kai pajungti Libiją ir pasiekti 
jos naftos šaltinius.

Rimas norėjo kažką atsakyti, bet tuo tarpu pamatė 
Ruthos namo numerį ir numojo ranka:

— Kitą kartą, dabar nebėra kada... O gal neinam?.. 
suabejojo.

— Dar to betrūkol Po tokios kelionės ir prie pat 
durų... — paspaudė skambutį Auksė.

Duris jiems atidarė pati Rutha. Rimas iš karto už
miršo visą neapykantą vokiečiams, nes prieš jį stovėjo 
graži, šviesiais plaukais mergaitė. Gilios garbanos gau
bė jos smulkų besišypsanti veiduką, kuriame pūpsojo dvi 
apskritos duobelės. Šypsnys švitėjo net akyse, draugiškai 
ir su pasitikėjimu žiūrinčios į Rimą.

— Prašau labai, mes jau laukiam ir nekantraujant,
— balsas buvo linksmas ir skardus, lyg kalnų varpelis.

— Lauke taip gražu, kad per daug nesiskubinom,
— kalbėjo Auksė, bet Rimas ją nutraukė:

— Kas nesiskubino? Aš net uždusau! Širdis nujau
tė, kas laukia už durų.

— Taip? O aš nė nežinojau, kad tas duslus garsas, 
kuris mus sekė, buvo tavo širdis, — nusijuokė Auksė. — 
Bet susipažinkit: Rutha ir Rimas.

— Žinoma, garsusis Rimas iš Italijos! — ištiesė jam 
ranką Rutha. — Auksė tiek daug apie jus pasakojo, kad 
man atrodo, jog esame jau pažįstami.

— Tikiuosi, kad ji visos teisybės nepasakė? — klau
siamai į ją pasižiūrėjo Rimas, — nes... bet apie tai vė
liau...

Prie Auksės priėjo iki šiol ant sofos sėdėjęs vyras ir 
padėjo jai nusirengti.

— Čia Johnas — Auksė, Rimas, — pristatė visus 
Rutha. — Daugiau apie save galėsit kiekvienas vėliau 
pasipasakoti, — nusprendė ji. — O dabar, manau, išger
sim pirma po kokteilį ir tada nuspręsim, ką darysim.

Rutha gyveno viena. Jos tėvas buvo vaistininkas 
mažame miestelyje, kuriame ji nenorėjo pasilkiti, to
dėl atvažiavo į Chicagą, susirado čia darbo ir i namus

parvažiuodavo tik šventėms ir atostogoms.
— Mama pastatė tik vieną sąlygą, kad gyvenčiau 

tarp vokiečių. Amerikiečiais ji dar ir dabar nepasiti
ki, visi jai atrodo gengsteriai, — juokėsi ji.

Auksė pirmą kartą buvo pas ją. Salionėlis atrodė 
švarus, nors ir mažas, o gelsvu abažūru pridengta lem
pa skleidė malonią šviesą, ant staliuko išmėtyti žurna
lai dvelkė namų jaukumu.

— Vokiški, — atkreipė dėmesį Auksė ir kiek nuste
bo, nes nežinojo, kad Rutha kalba vokiškai. Nors, tiesą 
pasakius, jos niekada panašiomis temomis nekalbėdavo. 
Jų santykiai apsiribodavo kasdieniniu gyvenimu, darbo 
aplinkos nuotaikomis ir nereikšmingais pletkais, be ku
rių gyvenimas neįmanomas. Bet Rutha nieko piktai ne
apkalbėdavo, kartais tik pašiepdavo ar pasijuokdavo.

— Aukse, — atsargiai pratarė Johnas, — sunkiai 
ištariamas vardas.

— Lietuviai pasižymi sunkiais vardais, o kalbos ne
mokančiam dažnai neįmanomi ištarti, — aiškino Auksė 
smalsiai žiūrėdama į kaimyną. Jis atrodė ramaus būdo, 
korektiškas ir pilnas pasitikėjimo ne tik savimi, bet ir 
aplinka, lyg apie jį negalėtų nieko nemalonaus įvykti, 
lyg nebūtų padėties, kurioje nebūtų galima susitvarkyti, 
lyg pasaulyje nebuvo nieko, kas galėtų jį nustebinti ir 
išvesti iš pusiausvyros. Bet nebuvo jame ir to amerikie
čiams tipiško abejingumo. Jo akys žiūrėjo įdėmiai, pilnos 
smalsumo ir jėgos, kurios negalima nepastebėti.

— Prašau, — atnešė kokteilius Rutha.
Johnas paėmė du stiklus ir vieną jų padavė Auksei. 

Jo žvilgsnis buvo gilus ir susižavėjęs, bet drauge ir rei
kalaujantis padėkos už dėmesį. Ir ji pasijuto dėkinga, 
nors tuojau pat sudraudė save:

— Už ką? — ir nusisuko.
— Dabar siūlykit, ką kas norit daryti, — kreipėsi 

Rutha į visus.

£Bug daugiau^

kiją. Bet sąlygos tam yra, kad 
turi būti likviduotos lenkų ka
talikų vyskupijos buvusioje ry
tinėje Lenkijos dalyje, kuri 
šiandien priklauso Sovietų Są
jungai, perduoti Lenkijai pri
skirtų vokiškų žemių katalikų 
vyskupijas lenkų katalikų vado
vybei, pripažinti Oderio — Nei
ssės liniją galutinėmis sienomis, 
šitos sąlygos Vatikanui yna he- 
priimtinos.

Pedro Arrupe šitais (klausi
mais turėjęs iš popiežiaus tam 
tikrų įgaliojimų. Susitarimas su 
lenkų vyriausybe, gal būt, duos 
galimybių popiežiui vykti į Len
kiją ; . ./.'bud

Bet Varšuvos komunistai sa
vo reikalavimų laikosi. Vatika
nas, galimas daiktas, apsispręs 
eiti prie nuolaidų. Lenkų kar
dinolai Vyszynslas ir Wojtyla 
paskutiniu savo atsilankymo 
Romoje metų lenkų valdžios 
reikalavimus parėmė. Vatikano 
nepaisymas “gyvybinių Lenki
jon reikalavimų” (administraci
nio vyskupijų pertvarkymo ir 
Oderio - Neissės linijos pripa
žinimo) popiežiaus kelionę į Len 
kiją daro neįmanomą Tas su
darytų labai blogą įspūdį Len
kijos katalikams. Vatikanas tuo 
būdu yra prieš didelį spaudimą 
iš dviejų pusių.

Vokiečių politikai taip pat 
daro didelį spaudimą Vatikanui 
susilaikyti nuo šitų žygių. Ga
lutinis Vatikano žodis šitais 
klausimais dar nėra tartas.

Šiuo metu, kol jos posūkiai 
dar neišryškėjo, galima tarti, 
kad Libija pradėjo naują, ne
ramų tarpsnį.

I
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TOBULINAMA MAISTO KOKYBE
CLASSIFIED GUIDE

A. PUPELIS

Kasmet šiame krašte miršta 
daugiau kaip 500,000 žmonių 
štraies priepuoliu; jų tarpe dide
lis' nuošimtis yra jauno amžiaus. 
Prieinama išvados, kad širdies 
figomis daugiausia suserga dėl 
gešro gyvenimo.

Specialistai ieškodami būdų 
k;fip apsaugoti nuo širdies ligų, 
ilgamečių stebėjimų metu nus- 
^t^ kad turintieji širdies ligas, 

ėjo vieną ar kelius šiuos gyve- 
Lp palinkimus : Aukštas cho- 
lįrolio bei kitų riebalinių 

iągų kiekis kraujuje; aukš- 
zoris; aukštas kraujo spau- 

stoka mankštos, perdide-
ąusisėdėjimas bei ilgas mie- 

rūkymas; diabetinės ligos; 
Pigintas.

Širdies ligonius sumažinti ir 
sp&i^gusiems gydyti veikia širdies 
ligų fondai, įvairios organizaci
jos, duriamos didžiulės pinigų 
sumos. Deja, kol kas nėra suras
ti, efektingi vaistai bei priemonės 
ir Apsauga daugiausia priklauso 
nuo paties žmogaus noro ir pas
tangų, vengiant visko, kas priside 
dą prie širdies ligų.

Pastaruoju metu, pieno ir gy
vulių ūkio pažangiusiam Euro
pos krašte Danijoje, susidaro dvi 
naujos bendrovės, užsimojusios iš 
Danijos bei kitų kraštų žemės 
ūkio produktų, paruošti žymiai 
sveikesnį maistą. Viena bendro
vė paruoš gyvulininkystės pro
duktus su žymiai sumažintu kie
kiu kietųjų riebalų bei choleste
rolio. Antroji pasiryžusi paveik
ti maisto pramonę, kad vietoje 
cukraus bei įvairių cheminių cu
kraus pakaitų vartotų gliukozę.

Abi b-vės pasiryžusios gamin
ti sveikesnius maisto produktus. 
Kietieji gyvuliniai riebalai, kaip 
žinoma, dažnai iššaukia arteri
jų sukietėjimą ir širdies priepuo
lius. Cukrus, kuris dabar labai 
ga^Siai vartojamas įvairiuose 
maisto gaminiuose, yra priežas
tys riebalų susidarymo kūne ir 
dantų gedimo.

Tobulesnio maisto produktų 
gamyboje daug dirba Kari Kroe- 
yer. Be kitų išradimų, Kroeyer 
jau seniau interesavosi gliukozės 
gamyba ir pasekmingai pradėjo 
gaminti skystą gliukozę. Taipgi 
buvo suradęs būdą gaminti gliu
kozę panašią į dabartinį cukrų. 
Planuojamas naujasis gamybos 
būdas bus skirtingas ir pigesnis 
kaip paprasto cukraus. Todėl ti
kimasi, kad gliukozė galės len
gvai Užimti cukraus vietą.

Gaminamas cukrus iš cukrinių 
runkelių arba nendrių, paprastai 
apdirbamas cheminiu būdu; nau 
juoju būdu kukurūzų krakmolas, 
enzimų pagelba paverčiamas į 
skystą gliukozę, kuri gaunama 
visai švari ir nereikalauja krista
lizacijos nešvarumams pašalinti. 
Gautas gliukozės cukrus yra pa
našus į dabartinį cukrų tik šiek 
tiek stambesnių kristalų. Tikima
si, kad Danijoje gliukozė greit 
užkariaus rinką, nes bus kiek pi
gesnė ir galės įsigalėti maisto pra
monėje, pakeičiant dabartinį 
cukrų.

Daba rtinią cukrus pakelia cho
lesterolio kiekį kraujuje ir priside 
da prie širdies priepuolių. Cukrus 
yra gera medžiaga veistis dantų 
bakterijoms, kurios naikina dan
tis. Londono universiteto prof. 
John Yudkin pranešimu, turin
tieji pirmąjį širdies priepuolį, su

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

4 Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

.IETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

į Marąuette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875 

J. LIEPONIS
pirmadieniais lr ketvirtadieniais nuo 9 lkl 9:80. Kitom dienom nuo 

jį’. 9 lkl 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 lkl B v. y:
fr.iL........ .................... — ............

naudodavo dvigubai daugiau cu
kraus savo maiste, negu tie ku
rie neturėjo širdies priepuolių. 
Amerikos Aeronautikos ir erdvės 
administracija yra nustačiusi, 
kad cholesterolio kraujuje su
mažinamas, pakeitus cukrų savo 
maiste gliukoze.

Išradėjas sako, nors medicino
je nustatyta, kad cukrus yra ža
lingas kūnui (didesniame kieky
je), bet nei cukraus nei gliuko
zės pramonė nieko nedaro pato
bulinimui ir iki šiol negalima esą 
gauti nei ledų, nei saldainių, gė
rimų, kepinių, konservuotų vai
sių bei kitų produktų gaminių 
su gliukoze. Tikimasi kad perei
ti prie gliukozės vartojimo nesu
sidarys sunkumų, kaip Danijoje, 
taip kituose kraštuose, nes gliu
kozė geriau apsaugo produktus 
kaip cukrus ir net priduoda ge
resnį skonį. Gliukozės gamyba 
numatoma pradės veikti 1970 
metų gale.

Antroji bendrovė sudaryta pu
siau su didžiausia Danijos sker
dykla. Šios bendrovės principas 
yra tas, kad šeriant gyvulius su 
tam tikru maistu, galima pakeis
ti gyvulių kūne riebalų sudėtį.

Kad pašaras turi įtakos į gyvu
lių produktus, gerai žinojo ir 
Lietuvos ūkininkai nes buvo nus
tatyta, kad nuo atitinkamo mais
to pasikeičia pieno skonis, svies
to' spalva ir riebalų kokybė. Sa
kydavo, kad paplauto gyvulio 
jauname mėnesy, išvirta mėsa 
bei lašiniai labai susitraukia. 
Faktiškai kaltė buvo ne mėnu
lio, bet pašaro, nes blogu paša
ru su daug bulvių šerto gyvulio, 
mėsa ir riebalai būdavo blogos 
kokybės. Didesniu kiekiu sėme
nų išspaudų, šerti gyvuliai turė
davo minkštesnius ir greičiau 
tirpstančius riebalus.

Nežiūrint kiek gyvulinių rie
balų kokybė pavyks pagerinti, 
savisaugos dėliai, geresniam svei
katos išlaikymui, turėtų būti ma
žiau suvartojama riebalų. Šioje 
srityje mūsų šeimininkės gali 
daug daugiau parodyti inciaty- 
vos.

Kathy Bauman, "Miss Ohio”, lai
mėjusi vienų plaukymo rungtynių 
metu.

MISCELLANEOUS

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

APDRAUDŲ AGENTCRA
Namų, tryvybės, 

automobilių.
sveikatos. blz-
nio.
FatoKios Išsi-
mokėjimo »»-

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

llllllllllllllllllllllllllllimillllllllllllllllllll

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rflšlų grindis

J. BUBNYS — TeL BE 7-5168 
.......................... imininiuunnmnnm

A. ABALL ROOFING CO.
Istelg 

Dengiame 
ie arba d»

Jgta prieš 49 metua 
„e vlaų rūftlų stogus Taiso

me arba dedame naujus kaminus, rl
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome 14 lauko. Taisome mūra •‘tuck- 
polnttng” Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

_ 80% pigiau mokSstt 
noo ugnies ir automo*10 

ui
bUlo pas
FRANK ZAPOLIS

niinois
TeL GA 4-8654 ir OR 6-4886

KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

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

M O V I N G
6ERCNAS perkrausto baldus kr 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Plaoe — WA 5-8063

REZIDENCINIAI, 
jKOMERCINIAI, 
{medicinos IR 

KITOKĮ PASTATAII

Heating Contractor
{rengiu naujus ir perstatau se
nus visu rflšlų namo apšildymo 
pečius lr alr-aomditloning — * 
naujus tr senus namui Stogų 
rlnas (gutters), vandens Šildy
mui boilerius. Turiu tr leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimas nemo-

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING A SHKET METAI 
4444 S. Westem, Chicago 6, IU.

Telefonas VI 7-3447

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST S4th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

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

Platinkite “Draugą’

MISCELLANEOUS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus

F. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, IU. 60632. TeL YA 7-5980

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

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

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VVest 63rd Street

Užsieninių lr vietinių auto taisymas. 
Patyrė mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

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

sasKSJSiSsaOMilUlinilUNMUMHIUOtHMtlUUtUIIIUMIMIUUUtlIlttlUluIlmH

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

L MIGLINAS 
Krautuvė Marąuette Pke. 

2846 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

REAL ESTATE

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av- CL 4-7450

PAGARBA JUMS
Už Marųuette Pk. prieš Pulaski 

švarus 10 metų. ^aip naujas 4 kamb. 
aukštus mūr. narna lr dviejų auto 
naujas garažaa. Platus lotas., pasku
bėkite $21,000.

Med. 4 kamb. “cottage”. Gazo šild. 
Taksai apie 100 dol. Platus lotas. 
Už Gioero Avė. strtt 87-tos. $10,400.

7 kamb. bungiųotv. iModernl virtu
ve ir vonia. Naujas gazu šildymas. 
Mūro garažas. •Arti Maria High. 
$22,000.

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

TJuksus bevelk naujas 3 miegamų 
mūras. Gražus garažas. Karpetai lr 
kt. Arti 71 ir Campbell. $23,600.

3 butų gražius 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

5H launb. mūro bnngalow, 9 me
tų, be garažo. 62 lr Kedzie.

2 po 4 kamb. mūr. su rūsiu, pa
stoge lr garažu. 48 lr Rockwell. 
$23,000.

18 vienetų mūr. atnaujintas room
ing houae prie Lincoln Parko, 2 
bloką lkl ežero. $17,600 pajamų. 
Kaina $70,000.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Income Taz 
Notary Public

2737 W. 43rd St — CL 4-2390

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors 

585-5285

Skelbkitės “Drauge”.

EAL ESTATE
iiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiii

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Members of M.L.S.
ALEI SATAS — REALTOR

Mato Office 5727 VV. Cermak Rd., Cicero, UL Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Bertvyne, Riverside, LaGrange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti i mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.
fiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

8009 W. OSrd STREET TEL 471-0321

PROGOS — OPPORTUNITIES

For sale Cleaning Business 
with living ąuarters

Reas.rfiable. 434-0692

REAL ESTATE

PUIKI NUOSAVYBE. 4 butai, 6— 
6—5—4 kamb. Du sklypai. Dideli 
šviesūs kamb. Apyl. Keeler ir 
30-tos gat. Pietvakariuose. $22,900 

SVOBODA, 3739 W. 26th St
LA 1-7038

Private Retired Couple Mušt sėli 
thcroughly comiplete Beautiful 2 
bedroom

RANCH HOME
In a pleasant Island Lake, III. neigh- 
borhood. Beach, Fiahing & Boatlng. 
Wall to wall carpeting, large attic, 
new large freezer, new large Refrlg- 
erator, new Gas Stove, Gas Heat, 
New Washer & Dryer, Sud Saver, 
Tilo Kitchen & Bath, Vanity Sink 
in Bathroom. R.C.A. Color T.V. and 
many other items and Extras.

Mušt sacrifice because of iii heolth. 
Taxes oniy *200. FUI Price $19,800. 
A real bargain and wonderful buy. 
Mušt see to appreoiate.

FOR FURTHER INFORM’N
PLEASE CALL

IA 6-8640 Daily

Naujas liuksusinis
12 BUTŲ

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

6251 So Mason Avenne 
Tel. 469-8282 arha LA 3-3267

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Botų nuomavimas — Income Taz

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra .

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S, Kedzie Avė. — PB 8-2233 
Mūr. 3 botai po 4 kamb. tr raš-

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

Prie Nabisco mūr. 6 kamb. bun- 
galow. 18 metų senumo. $21,200.

Mūr. 2 batai po 4 kamb. lr raš- 
tln.6. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

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

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

2 po 5 kamb, didelis mūr. namas 
prie 66 ir California. Gazo karšto 
vand. nauja šiluma 2 auto mūr. ga
ražas. $31.900. •

ltž aukšto švarus med. prie 65 lr 
VVestern. 5 ir 4 kamb butai. 37 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, $16,900.

5(4 kamb. naujas mūr. bungalow 
prie 67 ir Kedzie. IV. vonios, virimo 
pečiai. $25,000.

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% aukšto, 10 metų mflr.: 6 kamb. 
(8 mieg.) lr 4 kamb. Prie 69 lr Ca- 
llflornia. 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 lr Callfornia. $162,000.

81 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 lr Maplewood $.10,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

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

D E M E S I O 1

RADIO PROGRAMA

★
Seniausia Lietuvių Radio Pro

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

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

DRAUGAS
4545 Mest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOTS

HELP VVANTED — MOTERYS

Outstanding Opportunity. 
Excellent Immediate Openings

W O M E N
Exper’d In Printed Circuit Board 
\Viring, Soldering, Etc. Electronic 

Eųulpment
Working Conditions In Very Conge
nial Sur.roundings.

Steady Year Round Wonk

Apply
EXPERT ELECTRONICS 

7201 S. Westem, Chicago, Illinois 
Tel. HE 6-2700

CLERK - TYPIST
Willing worker. Accuracy a mušt. 
Age open. Full time.

Phone — 434-1000
An eųual opportunity employer

Work for Severai men. Good typ
ing. Shorthand abilities. Full time. 
Age open.

Phone — 434-1000
a n eųual opportunity employer

B I L E R 
TYPIST

Sharp gal to do biliing 
in busy near North 

headųuarters of National 
Theft Prevention Organization 

WILL TRAIN 
Good starting salary 

and benefits. 
CALL

348-6888
EXT. 18

HELP VVANTED VYRAI

WAREHOUSE MEN
Ist AND 2nd SHIFT

Immediate opening for full time work. Duties will include shipping 
and receiving, order filling and stock work. Good starting salary and 
excellent benefit program. lEmpioyment office open Monday thru 
Friday 8:30 to 4 pm.

BANTER LABORATORIES, INC.
6301 Lincoln Avenue, Morton Grove, Illinois Tel. 965-4700

An Eųual Opportunity Employer

D S M ,E S I O !

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

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

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

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS yra patogiau
sias būdas įsigyti naujausius leidinius pigiausia kaina. 
Tapti jo nariu taip lengva, kad kiekvienas turėtų jaus
tis skriaudžiąs pats save, neįstodamas į LIETUVIŠKOS. 
KNYGOS KLUBĄ.
Įsitikinkite patys, kaip malonu turėti savo knygyne nau
jausius leidinius, būti susipažinusiam su lietuvių literatūra 
ir žinoti, kad atlieki savo pareigą lietuviškai spaudai.

Nedelsdami siųskite 5.00 dol. ir tapkite klubo nariu.

ĮSIGYKITE DABAR i

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

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

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.

HELP VVANTED — VYRAI

OFFSET PRESSMAN
FOR 1250 MULTILITH 

Days Only
Niles Location

Call Mr. Mclntyre — 647-8521

Electronic Assembler

P C board, cha&ds wiring, lite mech
anical assembly, also proto type 
work. Challenging oppt’y with a 
small dynamic & grovving company

Central location to both the No 
and Northvvest Chicago suburbs.

Contact MR. KRIKORIAN

NUCLEAR DIODES, INC.
103 Shelter Road 

PrairieVieu Ullnois — 634-3870

ELECT. MOTOR REPAIRMEN
Top pay, to ezperienced repalrmen 
on IndustriaB rtiioto,rs. Permanent, no 
layoffs, uome overtime, day wonk. 
Unusual frtnge benefits Include life 
insurance and pension paid by us 
No age limit būt applicant mušt be 
reliable, heaJjhy, ,and active. Exel. 
parking. Apply in strlct confidence.

ARTHUR VVAGNER COMPANY 
1436 W. Randolph St. Chicago, IIL 
Phone 666-7408 or resldence phone. 
Evenlngs 784-2677.

Positions VVith A Future 
Immediate Openings

VVORKING FOREMAN
For Line Of New Britain Chuckeje 

ALSO SET-UP MEN 
& MACHINE OPERATORS 

Excellent opportunity. Steady em
ployment. Call for appointment or
apply in person.

KEMFER VALVE
& FITTINGS CORPORATION 
Route 12, VVaueonda, Illinois 

Tel. — 526-2166

YARD HELP
FULL or PART TIME

RIVERSIDE SALES, INC.
5117 Dansher Road 

Countryside Tel. 354-6770
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nai Iiinkyduvo, pasirodydavo te
levizijoje, už ką gaudavo tūkstan
čius dolerių.

Kiekvienas klausia, kokia bus 
širdžių transplantacijų ateitis? 
Mat, organizmas atmeta sveti
mus proteinus. Kiekvienas orga
nizmas kuria savo asmeniškus 
proteinus. Jei nesukuria, atmeta, 
sutirpdo —pasidaro alergiškas.

Su rentgeno spinduliais, su 
kortizonu, su antilimfocitiniais 
junginiais galima organizmą su
si lpnyti, kad neatmestų, bet nusil
pęs organizmas pasidaro neat
sparus bakterijoms. Be abejo, 
kitiems gyvenimas yra toks bran
gus, kad kiekvienas pridėtas mė
nuo, ar net metai yra brangūs. 
Tik nelaimė, kad širdies tran
splantacijos yra labai brangios 
operacijos — kainuoja net 25 
tūkstančiai dolerių. Širdies opera
cijos turėjo iki šiol labai didelės 
moksliškos reikšmės. Pacientas 
mažai mokėdavo, patys gydyto
jai turėdavo fondus, kuriems tur
tingi žmonės suaukodavo pini
gus.

Taigi, širdių transplantacijų 
ateitis nėra kol kas šviesi, nėra 
ko perdaug dėti vilčių į svetimas 
širdis.

KOKIA ŠIRDŽIŲ PERSODINIMO 

ATEITIS?

DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. rugsėjo mėn. 15 dTAURAUS LIETUVIO GYVENIMO 
KNYGĄ BESKLAIDANT

A. A.
ELZBIETA STANEVICH
(VASILAITE) Gyveno 856 W. 33rd St.

Mirė rugsėjo mėn. 13 d., 1969 m., 5 vai. popiet.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Biržų apskrities, Vabalninko pa

rapijos. Amerikoje išgyveno 60 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime dvi dukterys — Blanche Ke- 

zes, žentas Alex ir Sylvia Wenckus, žentas Anthony, trys anū
kai — Anthony VVenckus, Sylvia Frigo ir Marilyn Kezes, dvi 
proanūkės Lisa Wenckus ir Lara Frigo, sesuo Emilija Mitkus 
su šeima ir brolis Petras Vasilis, gyv. Rockford, Illinois, ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Gyvojo Rožančiaus, Maldos Apaštalavimo ir Mo
terų Sąjungos 49-os kuopos draugijoms. Buvo taipgi amžina 
narė šv. Kazimiero ir Šv. Pranciškaus vienuolynų rėmėjų.

Kūnas bus pašarvotas šiandien 1 vai. popiet Jurgio F. 
Rudmino koplyčioje, 3319 So. Halsted St. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, rugsėjo 17 d. iš koplyčios 8;30 vai. ryto bus atly
dėta į šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioj įvyks ged. pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų laidojama šv. Kazimiero kapinėse.

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

Nuliūdę — Dukterys, žentas, anūkai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Jurgis F. Rudmin, Tel. YA 7-1138.

JURGIS ŠEŠUPIS

Blaiberg,as su aptra širdimi gyveno 594 dienas 

J. VENCKUS, S.J.

Šalia didžiųjų žmonių savo 
tarpe turime taurių įr tylių as
menybių, kurių gyvenimu ir 
darbais galime gėrėtis ir didžiuo 
tis. Apie pastaruosius neran
dame progos užsiminti, iškelti 
jų kilnius darbus ir laiko slink
tis su savimi nusineša daug švie 
šių ir pavyzdžio vertų asmeny
bių.

Ši mintis kilo besikalbant su 
vienu tauriu, labai kilnios šir
dies lietuviu rugsėjo 6 d. atšven 
tusiu savo aštuoniasdešimt šeš
tą gimtadienį. Tai Kazimieras 
Ivanauskas savo gyvenimo pa
vakarėje įsikūręs gražioje Mar
ųuette Parko lietuvių kolonijoje, 
6643 So. Fairfield Avė.

Šio reto gimtadienio proga jo 
duktė Elena su vyru Alfonsu 
Aleknai ir sūnus Albertas su 
žmona Liucija savo gerajam tė
veliui suruošė šaunias gimta
dienio vaišes. Šj ilgo amžiaus 
sulaukusį vyrą sveikino gimi
nės, artimieji ir 5 vaikaičiai, 
vaišių metu jam sugiedodami i 
Ilgiausių metų. , .

Kazimieras Ivanauskas — 
Aukštaitijos sūnus, nuo Smilgių. 
Mažas liko našlaitis ir gamtoje 
žemėje praleido sunkią kūdikys
tę, tarnaudamas pas ūkininkus, 
vėliau klebonijoje. Amerikon 
atvykęs pačioje jaunystėje su
tiko daug vargo, išgyveno ne
priteklių ir praleido daug sun
kių gyvenimo dienų. Susitau
pęs kiek pinigų vėl sugrįžo gim- 
tojon žemėn ir čia su našlaite 
Pranute Janušauskaite prieš 47 
metus sukūrė šeimą ir vėl abu 
išvyko Amerikon.

Amerikoje dirbdamas sunkius 
darbus fabrike, ūkiuose ir vė
liau prekyboje, lankė vakarines 
mokyklas, daug skaitė ir ge
rokai prasilavino. Pagaliau ban
dė savo laimę nuosavoje preky
boje ir apie 28 metus išgyve-, 
no Dievo Apvaizdos parapijoje, 
Chicagoje, vadinamoje 18-je 
kolonijoje.

Kazimieras Ivanauskas — gi
liai religingas žmogus. Įsijun
gė į lietuviškų orgariizacijų veik 
lą, ilgus metus dirbo kaip pa
rapijos patikėtinis savo parapi
joje. Jis, iš pat mažens patyręs 
didelį vargą ir nepriteklius, vi- Į 
sa širdimi degė meile artimui,) 
užjautė nelaiminguosius ir su 
jais dalinosi paskutiniu duonos 
■kąsniu. O kur iškilo reikalas, 
jis savo stambia auka lemtin
gai prisidėdavo. Ir k&i šiandien 
sklaidau šio tauraus lietuvio il
go gyvenimo knygą, kiek daug 
darbų, kilnių ir prasmingų, joje 
įrašyta.

Ivanauskų šeimos vardai įra
šyti į vienuolynų rėmėjų kny
gas, jų vardai gyvu pavyzdžiu 
šviečia lietuviškose ano meto 
organizacijose ir stambiomis 
aukomis Kazimieras Ivanauskas 
parėmė prisikėlusią nepriklau
somam gyvenimui' Lietuvą.

Kazimieras Ivanauskas be ga 
lo nuoširdus, visada atviras, di
dis tolerantas, labai kilnios ir 
geros širdies vyras. Jis palik
davo savo tiesioginius darbus

nas gali dirbti, atnašauja Mi
šias.

Dr. Christianas Barnardas pro
testanto ministerio sūnus, tikįs i 
Dievą, malonios išvaizdos, mok
slus dalinai ėjęs Amerikoje, prie 
Blaibergo mirties patalo nebuvo. 
Sakosi užsišaldęs, nenorėjęs ap
krėsti paciento. Po savo širdies 
operacijų labai pragarsėjo: buvo 
priimtas šventojo Tėvo Pauliaus 
VI, prezidento Johnsono ir kitų. 
Labai dažnai nusifotografuoda
vo su gražiomis moterimis. Persis
kyrė su savo žmona. Buvo kalba, 
kad jis apleis Cape Town’o 
Gyoote Schuur ligoninę ir persi
kels į Ameriką, kur būtų pasida
ręs milijonierium. Bet to neįvy
ko, kiekvienas gali spėti, kodėl.

Širdžių transplantacijos pergy
vena didelę krizę. Žmonės tiek 
vilčių buvo sudėję į šitas opera
cijas. Tiek daug daug buvo tikė
tasi. Bet štai dabar ir geriausiai 
pasisekusi operacija, ir padaryta 
stipriam žmogui, nebeatlaikė. Dr. 
Blaibergas, 60 metų, dentistas, 
žydų kilmės, operuotas 1968 me
tų sausio 2 di, mirė 1969 m. rug
piūčio 17 d.

Dr. Bamardo operacijos

Dr. Blaibergas keturis kartus 
buvo atkritęs, ketvirtą kartą neat
laikė. Dr. Christianas Barnardas1 
padarė penkias širdies transplan
tacijas. Pirmoji buvo pati gar
siausioji, plačiausiai nuskambėju
si visame pasaulyje. Ta operacija 
buvo padaryta 1967 m. gruodžio 
3 d. Tas pirmas pacientas buvo 
Louis Washansky, 58 metų am
žiaus, Lietuvos žydas, prekiavo 
daržovėmis. Su nauja širdimi te
išgyveno tik 16 dienų, mirė plau
čių uždegimu. Dr. Barnardo du 
pacientai dar tebegyvena: Pieter 
Smith, 53 metų amžiaus, ir pane
lė Dorothy Fisher, 38 m.

Iš viso yra padaryta apie 142 
širdies persodinimų; iš jų tik a- 
pie 40 gyvena. Paskutinis mirė 
tik keletą valandų prieš dr. 
Blaibergą. Herman Scales, 54, Pa 
lo Alto Stanfordo universiteto 
klinikoje, teišgyvenęs tik 10 va
landų. Ilgiausiai po dr. Blaiber
go gyvenęs su svetima širdimi y- 
ra tėvas domininkonas Damien 
Boulougne. 53 metų, kuris bu
vo operuotas Paryžiuje 1969 m. 
gegužės 12 dieną. T. Damienas ir 
dr. Blaibergas buvo likimo drau
gai: juodu telefonu susiskambin
davo ir vienas kitą paguosdavo 
ir suramindavo. Kunigas Damię-

Kazimieras Ivanauskas, rugsėjo 
6 d. atšventęs 86-tą gimtadienį.

ir skubėdavo padėti kitiems, ne
retai užmiršdamas pats save. 
Jo gerą širdį ir mielą globą pa
juto ir ne vienas naujųjų atei
vių imigracijos metu. Jo dosni 
ranka pasiekė Vokietijoje vargs 
tančius ir nepažįstamus žmo
nes, jo dosnumą juto ir junta 
tolimo Sibiro taigose gyveną.

Kazimieras Ivanauskas ne 
kartą mokė kitus, kaip turi žmo 
gus pamilti žmogų, kaip turi 
būti atlaidūs vieni kitiems, kaip 
turi gražiai visi sugyventi. Jis, 
skaitydamas lietuvišką spaudą 
ir žurnalus, gėrėjosi lietuviško
sios kultūros klestėjimu, gyve
no pavergtos Lietuvos rūpes
čiais, ilgėjosi tėvynainių ir daž
nai nuliūsdavo, kai lietuviškoji 
didžioji šeima išeivijoje nesu
tardavo, būdavo nepakantūs ki
tų atžvilgiu. Jis niekada gyve
nime niekam nepavydėjo. O prie 
šingai, džiaugėsi ir didžiavosi 
kiekvienu lietuvio laimėjimu bet 
kurioje gyvenimo srityje.

To paties mokė ir savo sūnų 
Albertą ir dukrelę Eleną, kurie 
tėvelio savybes yra pasisavinę. 
Kazimieras Ivanauskas, neturė
jęs progos prasisiekti moksle, 
visa širdimi sielojosi, kad jo 
vaikai pasiektų aukštojo moks
lo, ir jo viltys išsipildė.

Jis yra mielas šeimos tėvas, 
visą savo gražų ir ilgą gyveni
mą pašventęs savo šeimai ir jai 
užtikrinęs laimingą ir gražią 
gyvenimo ateitį. Šio vyro vei
de, atrodo, niekada neužgęsta 
maloni šypsena ir pyktis jam 
yra svetimas.

O kai Kazimiero klausi apie 
ilgo gyvenimo paslaptį, jis šyp
sodamas atsakė: “Visą savo gy
venimą praleidau sunkiai dirb
damas. Visada ėjau laiku nu
migti. Visada stengiausi daryti 
gera kitiems ir tuo džiuginau 
savo dienas ir jutau gyvenimo 
prasmę. Džiaugiausi gyvenimu, 
mylėjau žmones ir Dievą ir gal 
už tai Dievas man leido sulauk
ti aštuoniasdešimt šešto gimta
dienio...’’

Ir šiandien Kazimieras Iva
nauskas domisi viskuo. Pokal
biuose įžvalus, puikiai atsime-

PETKUSŽmogus paėmęs savo širdį į 
rankas

Dr. Pilypas Blaibergas buvo 
didelis optimistas: dinamiškas, 
mėgo sportą, muziką, teatrą, 
daug apvažiavo savo gyvenime. 
Tokie žmonės paprastai yra la
bai atsparūs ligoms, gerai atlai
ko operacijas, todėl tiek ilgai ir 
išgyveno. Save vadino labai ląį- 
mingu, kad pratęsė jo gyvenimą 
ir kiekvieną naują (Jieną džiaugė
si. Buvo savo kolegų — gydyto
jų labai mėgiamas, Sakosi visa
dos gyvenęs taikoje su savimi ir 
su visais žmonėmis. Vengė bar
nių, nesutikimų ir pykčio. Buvo 
labai dėkingas gydytojams,kurie 
davė jam naują širdį.

Jis labai giliai pergyveno mo
mentą, kada paėmė į savo ran
kas savo paties širdį. Jis buvo pir
masis žmogus, kuris galėjo savo 
paties širdį paimti į rankas. Pa
rašė savo autobiografiją, reikš- 
vingai ją užvardindamas: “Look 
king At My Heart”. (Žiūrint į 
savo širdį).

Jo knyga buvo “best — seller”. 
Labai daug pinigų uždirbo, su ta 
knyga. Spaudos žmonės jį daž-

TEVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME W

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

— Daugeliu būdų galima pi
nigus praleisti, bet neužtenka 
naujų būdų juos uždirbti.

— K. Hubbard

Atsiminimai is Balfo 
veiklos 

Prel. J. B. Končius

šioje knygoje rasite Balfo įsi
kūrimo istoriją, lietuvių gyveni
mą tremtyje ir naujakurių būk
lę Amerikoje.

Veikalas, iliustruotas 144 nuo 
traukomis, tinka dovanoms ir 
taip pat susipažinti su senųjų 
lietuvių ateivių veikla Balfe.

Knyga gaunama DRAUGE 
pusiau sumažinta kaina—-3.00. 
Platintojams duodama nuo
laida. Illinois gyventojai prie 
knygos kainos turi pridėti 5 pr. 
mokesčiams.

PIRKITE DABAR TIESIOG RUO
HR. M E L S 0 R

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
DldAtausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef — CEdarcrest a - 6335

Vienas blokas nno kapinių.

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

MUZ. JUOZAS BERTULIS
Aušros Vartų parap. bažnyčios vargonininkas

Gyveno 2302 South Leavitt Street, Chicago, Illinois.
Mirė rugsėjo 13 d., 1969 m., 9;50 vai. vak., sulaukęs 76 m. 

amžiaus. f
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Joniškio apskrities. Amerikoj iš

gyveno 19 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime — duktė Irena Bray, žentas 

James, anūkės Ilona ir Paula, sūnus Aleksandras, marti Gizela, 
anūkės Eugenija ir Rūta. Lietuvoje liko trys seserys — Ada, 
Pranė ir Frabronė ir jų šeimos ir brolis Vladas, ir kiti giminės 
draugai ir pažįstami.

Priklausė Lietuvių Vargonininkų draugijai ir kitoms or
ganizacijoms.

Šeima prašo gėlių vieton, aukoti Lietuvių Fondui arba 
Muzikologijos archyvui.

Kūnas bus pašarvotas pįpmadienį, 4 vai. popiet Lack ko
plyčioje, 2314 W. 23rd Place, o antradienį rytą bus pašarvo
tas Aušros Vartų parap. bažnyčioje 10 vai. ryto. Laidotuvės 
įvyks trečiadienį 10 vai. ryto su gedulingoms pamaldoms už 
velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kn zimiero ka
pines.

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

Nuliūdę — Duktė, žentas, anūkės, sūnus ir kiti giminės.

Laid. direkt. Steponas L. Lack ir Sūnūs, Tel. VI 7-6672.

Gynybos sekretorius Melvin Laird 
Atlantoje, Ga. atsako savo kriti
kams.

na praeitį ir nuoseklus įvairių 
problemų sprendime. “Draugą” 
skaito nuo pat pirmųjų jo nu
merių ir dabar “Draugas” jo y- 
ra labai laukiamas svečias. Taip 
pat skaito ir kitą mūsų perio
dinę spaudą.

Šios gražios sukakties proga 
šiam tauriam Lietuvos sūnui už 
jo atliktus žmonijai gerus dar
bus Aukščiausias tesuteikia 
daug sveikatos ir dar daug gra
žiu gyvenimo metų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimld 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONA8 FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up lr Motorų Remontas
5759 So. Westem Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PBospeot 8-9533 

ttllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiii

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 
lr kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 

BEVERLY HTLLS GPI.IN’YČIA
2443 W. (I3r<l Street, Chicago, Hllnois 

Tel. PR 8-0883 — PR 8-0834

dideliame name įvykę sprogipiąs, kaį u^aidpgė alyvos tankas. Namas 
,ai sužeisti.

9 KflPTEinlS

STEP. C. LACK IR SONOS
(LAOKAVVIOZ)

2424 W. 69th Street Tet RBpubllc 7-1213
2814 W. 28rd Plaoe TeL Virginia 7-6672

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. Halsted Mreet Tel. YArda 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-1138-1139PETRAS BIELIŪNAS

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

VASAITIS - BUTKUS
14M S. SOtfa Am, Cicero, UI. TOL OL 2-1008

Antanas m. Phillips
8307 8. Lltnanioa Ava. Tel. YArds 7-8401



DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. rugsėjo mėn. 15 d.6

X Lietuvių rašytojų draugi
jos vadovybė ruošiasi literatū
ros ir dainos vakarui, kuris 
įvyks spalio 11 d. Jaunimo cent
re. Bus įtekta premija rašyt, 
kan. M. Vaitkui ir D. brazytei. 
Koncertinėje dalyje dalyvaus 
sol. Valė Kojelienė. Vakarą or
ganizuoja LB Gage pko. apylin
kė, pirm IS, Gečo vadovaujama.

X Liet. skautų-čių žaidimų 
šventė ir šiais metais ruošiama 
rugsėjo 28 d., sekmadienį, 1 vai. 
po p., Bučo darže. Dalyvauja 
Lituanicos, Aušros Vartų, Ker
navės tuntų vienetai ir jūros 
skaučių Nidos laivas.

X Dr. Tomas Remeikis, ilges
nį laiką atostogavęs Europoje 
ir ten rinkęs savo moksliniam 
darbui medžiagą, sugrįžo į Ohi- 
cagą.

X Jadvygos Paukštienės, či
kagiškės lietuvės dailininkės, 
tapybos parodos atidarymas į- 
vyks lapkričio 15 d. Čiurlionio 
galerijos patalpose, Jaunimo 
centre. Dailininkė šiai parodai 
stropiai ruošiasi.

X Gražūs lietuviški m<*dž’o 
dirbiniai puikiai puošia lietuvio 
butą. Tokiu dirbinių nemaža 
yra pagaminęs Liudas Montri
mas. Jų galima gauti “Draugo” 
raštinėie darbo metu.

X “Draugui’’ aukų prisiuntė: 
3 dol. — A. Laužikienė, 1 dol. 
— K. Jasėnas. Dėkojame.

x Mary Pctkūnienė buvo iš
vykusi atostogų pas savo duk
reles ir žentus, au’ankė anūkus 
ir linksmai praleido savo atos
togas.

x Audrius Viktorą dalyvaus 
pašnekėsyje su Pupuč'u “Eglu
tės” ku1 tūrinėje popietėje, spa
lio 12 dieną.

x Dr. J. Valantiejus, žino
mas rėmėjas, rugsėjo 21 d. 
(sekmadieni) nuoširdžiai ruošia
si savo ūkyje New Buffalo, 
Mich., priimti Chicagos lietuvių 
operos narius, kurie ruošiasi pas 
ji į svečius atvykti. Būsianti 
įdomi gegužinė su įvairumais ir 
dainomis.

X A. a. Antanas Puidokas, 
kuris mirė rūgs. 10 d. po trum
pos ligos, buvo palaidotas rūgs. 
13 d dalyvaujant gražiam bū
riui t. marijonų, draugų ir pa
žįstamų. Velionis ankščiau dar
bavosi Marianaipolyje per kelio- 
liką metų, o pastaruoju laiku 
marijonų ūky, Clarendon Hills,
Illinois_ iš viso apie 30 metų.
Buvo geras darbininkas, pamal
dus, draugiškas ir neblogas 
smuikininkas. Mirė sulaukęs 83 
metų amžiaus.

X Jei gyvenate Chicagoje ir 
turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gal mokate už $15,000 vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 96 dol., pas Frank Zapolį 
jūs mokėtumėt 77 doL, sutau
pydami 19 dol. Pašaukite tel.: 
GA 4-8654. (sk.)

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

frtk >
X (Skubiai parduodamas dvie

jų aukštų mūrinis namas Mar
ųuette Parke. Tel. 476-8178

X Yra išnuom. kambarys su 
visais paveimimais. Vyras ar 
moteris, įkas esate suinteresuoti 
prašau ipaskambinti šiuo tei- 
RE 7-6963 (sk).)

X Cicero lietuvių bendruo
menės vakaras įvyks spalio 11 
d, Šv. Antano parapijos salėje.

X Gražūs lietuviški žymenys 
puošia lietuvius ir jų namus. 
Puikų lietuviškos - krikščioniš
kos dvasios medalijoną, paga
mintą Juliaus Pakalkos rūpes
čiu, galima gauti “Drauge”. Si
dabrinio medalijono kaina tik
1.50 doL auksinio — 15 dol

Chicagos žinios
PIRMOJI PAGALBA

Sv. Kryžiaus ligoninė rugpiū
čio mėnesį sukorė naują rekor
dą, aptarnaudama 2,173 pirmo
sios pagalbos reikalavusių ka
zusus. Darbo šventės savaitga
lyje aptarnavo 274.

PREMIJA UŽ TRUMPĄ 
30 EILUČIŲ POEMĄ

Illinois valstijos poetė laure
atė Gwendolyn Brooks paskyrė 
$500 premiją, lygiai dalinamą 
tarp dviejų moksleivių lankan
čių aukšt. mokyklas už geriau
siai paraikytą 30 eilučių ar ma
žiau poemą. Poeziją ilki 1970 m. 
vasario 15 d. reikia pasiųsti Illi
nois Arts Council, 111 N. Wa- 
bash, Chicago, Illinois 60602.
TIRS DARBŲ DISKRIMINACI
JĄ STATYBININKŲ INUOSE

JAV-ių darbo sekretoriaus pa
dėjėjas Arthur Fletcher prane
ša, jog rūgs. 24 ir 25 d. Chica
goje La Baile viešbutyje viešais 
apklausinėjimais bus tikrinama 
ar vylksta darbų diskriminaciją 
prie dalinai federalinės valdžios 
finansuojamų statybų, kur neg 
rų organizacijos yra vedusios
demonstracijas ir .uatabdiiusios ?iaki° kla’ę. f’““*
darbą. Negrai nori net ir be tin
kamo įvairiose specialybėse pa
siruošimo būti priimti unijos 
nariais ir tuojau gauti gerai 
apmokamų darbų. Negrai nepa
tenkinti unijų pasiūlymu iš
mokslinti ir paruošti 4,000 neg 
rų darbininkų. Negrai reikalau
ja darbų net 35,000 juodųjų

KUNIGO PATARIMAI 
TELEFONU

Vienuoliai tėvai paulistai pra
dėjo naują apaštalavimo būdą, 
kuriuo kunigas telefonu duoda

da, būdama dar jauna pianistė, 
su dideliu pasisekimu koncerta
vo įvairiose Europos vietose. 
Apsigyvenusi Amerikoj, tobuli
nosi toliau pas prof. Iz Philipp 
ir prof. Edw. Steuermann.

1958 m. geg. 11 d. buvo jos 
pirmas ir labai sėkmingas de
biutas New Yorke, Town Hali

patarimų, pamokymų, ir paguo-1 koncertų salėje. Tada The New 
dos. Toks patarnavimas bus York Times muzikos kritikas 
kasdien, Išskyrus šeštadienius Edw. Downes apie ją atsiliepė 
lr sekmadienius, nuo 10 vai. ry- labai palankiai: “Debiutas Miss 
to ilki 4 vai. po piet. Norį pasi- J. Rajauakas vakar Town Hali 
naudoti šiuo patarnavimu telef. buvo didelis siurprizas (full of 
427-1788. i surprises). Ji atrodė kaip ma-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
DR. ARVYDAS KLIORĘ APIE MARSĄ

Clevelande buvo suruošta dail. Ilonos Pėterienės iš Los Angeles ta
pybos darbų paroda. Nuotraukoje — dalis svečių atidarymo metu.

Nuotr. J. Gorios

Pasiekus mėnulį ir jame ne
radus gyvybės, mūsų visų akys 
nukrypsta į kitus žemės kaimy
nus — planetas. O gal kurioje 
jų yra gyvybė? šiuo klausimu 
pasaulio mokslininkai domisi 
jau seniai ir Marsą tyrinėja nuo 
pereito šimtmečio pabaigos.

Taigi čikagiškiai lietuviai la
bai džiaugiasi, kad LB centro 
valdybos pirm. inž. B. Nainys 
Burado galimybę bent trumpam 
laikui sustabdyti iš vienos moks 
lininkų konferencijos Washing- 
tone į Kaliforniją pro Chicagą 
grįžtantį dr. A. Kliorę, kuris 
šiuo metu aktyviai dirba Marso 
pažinimo programoje.

Prelegentas pažymėjo, kad 
pastaruoju metu Amerikos mok 
alininkai labai rimtai tyrinėti 
Marso planetą ir šiam reikalui 
š. m. vasario ir kovo mėnesiais 
pasiuntė į Marso orbitą du erd
vėlaivius, aprūpintus naujaisiais 
tyrimo instrumentais. Abudu

Lietuvių skautų vėliavos Šiluvos atlaidų Chicagoje metu.
Nuotr. K. Brž.

PIANISTE JULIJA RAJAUSKAITE

Kaip jau žinome, rugsėjo 20 ža, švelni lėlė, bet beskambi-
d. (šeštadienį), 7:30 vai. vak 
Jaunimo centro didžiojoje salėje 
ruošiamas pirmasis mūsų pianis
tės Julijos Rajauskaitės — Šu- 
’šienės rečitalis, šia proga ten
ka su soliste iš arčiau susipa
žinti.

Muzikinį kelią pradėjo Lietu
voje. 1939 m. Julija baigė Kau
no konservatorijos prof. V. Ru-

tojoje mokykloje ligi 1944 m. ji 
dirbo kaip akompaniatorė.

Tremtyje, Austrijoj mokyto
javo Klagenfurto konservatori

uj

joj ir tėse muzikos studijas. Ta- '

erdvėlaiviai laimingai atliko 150 
milijonų mylių kelionę ir atsiun
tė reikalingas žinias. Iš šešių a- 
merikiečių, mokslininkų, vado
vavusių šiems tyrimams, vienas 
yra mūsiškis A. Kliorė. Šiuo 
metu erdvėlaivių atsiųstieji duo
menys esą jau išskaityti ir pa
tiekiami mokslininkams bei vi
suomenei.

Labai įdomūs duomenys apie 
Marso atmosferą Ji esanti skys 
ta ir atitinkanti maždaug de
šimtadalį žemės planetos atmos
feros. Esą rimtų duomenų tvir
tinti, kad Marso ašigaliuose ga- , 
lįs būti ledas ar sniegas Paste
bėti suša’usin dvideginio debe
sys. Nepastebėta kuriu nors gy
vybės pėdsakų, sakysime auga
lų. žolių, samanų Nesą duome
nų. kad Marse būtų ir organinių 
molekulų, kurios rodytų ku
riuos nors gyvybės pradus. Tai
gi bet kurios .gyvybės galimybi 
labai menkių gal tik X; 1000.

nant Beethoven’o Varijaciją ar 
Chopin’o B. flat min. ISoherzo Op 
31 ji išgavo griausmingus akor 
dus, kaip, kad vyras, kuris bū
tų už ją keturis kart stipresnis. 
Tonas pasigėrėtinai švelnus, tur 
tingas ir šiitas. Ji turi didelę 
dovaną, auditorija ją seka su

Julija Rająuskaitė - šušienė

dideliu susikaupimu ir dėme
siu”.

“Mušical. America” muzikos 
kritikas F. M. Jr. pastebėjo: 
“Miss. J. Rajauakas yra neabe
jotinas talentas kaip pianistė... 
Jos sekantys pasirodymai su 
koncertais bus laukiami ir se
kami su dideliu dėmėsiu.”

1968 m- geg. m. buvo antras 
Julijos rečitalis Town Hali, skir
tas gryna! Liszt’o kuriniams. 
“The New York Times” po šio 
rečitalio taip pat gerai atsilie
pė: “Liszt’o B minor Sonatą ne
lengva tobulai atlikti, išvysty
ti, nes reikalmga daug fizinės 
jėgos, bet Miss J. Rajauakas 
ją išpildė stebėtinai lengvai”... 
“N. Y. Staats-Zeitung und He
rald”, vokiečių laikraštis, pa
žymėjo: ‘Miss J. Rajauskas 
vra pirmaeilė pianistė. Jos to
nai pilni ir turtingi, pirštų tech 
nika puiki. Liszt’ą ji atliko ug
ningai ir charakteringai. Ji yra 
talentas, iš kurio tikimasi 
daug”..-

Panašiai gražiai apie Julijos 
muziką atsiliepė ir Europos 
spauda, ypač “Rihein Nechar - 
Zeitung” ir “Scihwabische Lan- 
deszeitung”.

Šiuo metu Julija Rajauskai- 
tė turi privačią fortepiono stu
diją ir su koncertais plačiai reiš 
kiasi rytinėse Amerikos valsti
jose. Nėra abejonės, kad Juli
jos Rajauskaitės paliestas mū
sų didysis Steinwav puikiai per
duos garsiųjų kompozitorių: 
Beethoveno, Liszto, Gaidelio,

Temneratūra labai žema — apie 
-150 laipsnių.

Įdomios Marso nuotraukos, 
kurių klausytojams buvo pateik 
ta gal pora dešimčių. Susidaro 
įspūdis, kad Marso paviršius ga
li būti panašus ’ mėr”no pavir
šių: vietomis pastebėta daug 
kraterių.

Dr. A K’iorė pabrėžė, kad 
Marso tyrinsimai bus ir toUau 
tęsiami. 1971 m būsią vėl pa- 
elisti nauji erdvėlaiviai, o 1973 
m. projektuojama ant Marso 
paviršiaus nuleisti tani tikrus

J. A. VALSTYBĖSE
— Dali. Natalijos Jasiuky- 

naitės kūrinių parodą ruošia 
Ten Pen & Brush klubas, 16 
East lOtb Str. New Yorke. Pa
roda atidaroma lapkričio 31 d. 
ir tęsis ligi XL 31 dienos. Bus 
atidaryta kasdien 1—5 vai. po p-

— Dr. Vyt. Vardys, Oklaho- 
mos universiteto profesorius, 
Amerikos politinių mokslų s-gos 
konferencijoje New Yorke skai
tė paskaitą apie Sovietų s-gos 
tautinių grupių santykius.

— New Yorko lietuvių opere
tės choras po vasaros atostogų 
pradėjo savo darbą.

KANADOJ
— Toronto lietuviai filatelis

tai plečia savo veiklą ir ruošia
si žiemos sezonui. Spalio 5 d. 
4 vai. po p. Prisikėlimo muzikos 
studijoje šaukiamas pirmasis 
rudeninis filatelistu, ir numiz
matikų susirinkimas. Filatelis
tų draugijai vadovauja kun. Br. 
Jurkšas.

— E. Cicėnas, vilnietis, dabar 
gyvenąs Londone, Ont-, turi 
surinkęs vertingus monetų ir 
pašto ženklų rinkinius. Dėmesį 
kreipia, Prancūzijos, Lichten
šteino, Izraelio aukso monetų 
rinkiniai, pilnas ir turtingas 
Winstono Churchiho pašto žen
klų albumas.

— Pasaulio ir Amerikos Liet. 
Gydytojų suvažiavime rug
piūčio 31 Toronte išrinkta nau
ja valdyba: dr. V. Paprockas 
— pirmininkas, dr. V. Avižo
nis —_  vicepirmininkas, dr. B.
Radzivanas — sekretorius bei 
iždininkas (visi trys iš New Yor 
ko, dr. \ Ringus, UI. — II vi-

Paskaitos metu ateitininkų stovykloje Kennebunkporte. Nuotr. J. Garlos

cepirm., dr. J- Yčas, Kanada — 
3-čias vicepirm. Nariai direktor. 
dr. V. Damijonaitis, N. Y., dr.
J. Valaitis, III., dr. B. Matulio
nis, New England, dr. L. Pet
rauskas, Australija, dr- O. Gus
tainienė, Kanada, dr. V. Rama- 
nauškas, Ohio, dr. P. Šepetys, 
Mich. Revizijos komisija: dr. S. 
Petrauskas, N. J., dr. L Giedri- 
kienė, N. J., dr. B Jankauskas, 
N. Y. Garbės teismas: dr. J. 
Meškauskas, dr. J. BaUūnas, 
dr. IM. Miškinienė.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Vienkiemių sodybos inten

syviai naikinamos, šiais ir atei 
nančiais metais 8500 kolcihozi- 
ninkų ir sovehozininkų šeimų 
bus suvarytos j kolchozines gy
venvietes.

— Lietuvos bibliotekos, Leni-

Banaičio, Debussy, Scarlatti kū
rinių dvasią. Spaudos interpre
tatorių muzikų išsireiškimu, “ji 
yra didelio individualistinio in
terpretavimo pianistė.”

K. Leonaitienė

instrumentus, kurie teiktų nuo
latines informacijas. Svarbiau
sias tikslas: ir toliau ieškoti 
kurių nors gyvybės pėdsakų.

Prelegentas maloniai atsakė 
į iškeltus gausius klausimus. 
Čikagiškiams, kurių paskubo
mis pranešus apie paskaitą su
sirinko šimtinė, buvo gera pro
ga išgirsti apie Marsą iš auto
ritetingo tyrinėtojo, mūsų tau
tiečio — mokslininko. Gaila, 
kad kaip ir nesimatė mūsų jau
nimo. Ar gi ji tik žemiški rū
pesčiai domina? Ibk)

Ii ART! IR TOL!
no 100 metų sukakties proga, 
papildomos rusiškomis knygo
mis apie Leniną.

_  Čeranų kaimo (60 šeimų)
gyventojai Švenčionių r. sovie
tinėje spaudoje skundžiasi: “Tu
rime vieną didelę bėdą Rudenį 
ir pavasarį arba palijus tik trak 

| toriai gali pasiekti Čeranus. O 
: ką bekalbėti apie žmogų! Skun
dėmės visur, bet jokių priemo- 

I nių niėkas nesiima. Kaime nėra 
jokio kultūros židinio. Duonos, 
druskos tenka į Magūnus ar į 
Nemenčinę važiuoti.” (KJT, 
1969. IX. 2).

— Žaliukių kaime, netoli Šiau 
lių, buvo atnaujintas vėjinis ma
lūnas, kuriame bus įruoštas 
muziejėlis

— Teisininkas Motiejus Pili- 
ponis, nepriklausomybės metais 
buvęs Šiaulių ir Panevėžio apy
gardos prokuroras, mirė šią va
sarą Juodupėje, Rokiškio aps, 
kur buvo palaidotas. Nacių oku
pacijos metais aktyviai dalyva
vo lietuvių rezistencijoje, gi ant 
rojoje Stalino okupacijoje eilę 
metų praleido Sibiro vergų sto
vyklose.

— Lietuvos teniso sporto 50 
metų sukaktis šiemet prisimin
ta okupuotame krašte. Prie 
1919 m. įkurtos sporto sąjun
gos buvo ir teniso sekei jau Vy
tauto parke Kaune buvo įruošta 
teniso aikštelė ir sužaistos pir
mosios parodomosios rungty
nės. Pirmasis oficialus teniso 
turnyras įvyko Kaune 1921 m., 
o 1924 m. įkurtas Kauno teniso 
klubas.

_ Vilniaus cirko keli artistai
vra nuvykę į Italiją. Tačiau jie

i yra ISovietų sąjungos cirko rink 
tinėje.

i — Ivanas Klebneniovas, kon
trolės komiteto aukštas parei
gūnas Vilniuje, okup. Lietuvos 
vyriausybės įvertintae ’ltiaip uo
lus rusintojas ir apdovanotas 
“garbės raštu”.

_  Prieš BALFą nukreipta
kompanija vedama “Tiesoje”. 
Visu smarkumu puolami Balfo 
veikėjai ,ypač prel. Končius ir 
kun. Pr- Geisčiūnas.

— Du stumbrai atvežta { 
okup. Lietuvą ir įkurdinami 
Naujamiesčio miškuose, Ikur 
jiems užtvertas 50 ha miško 
plotas. Tvora yra 2 metrų aukš
čio, jos rąstai apie 20 om sto
rio. Ateityje, kai stumbrai susi
lauks jauniklių, jiems visiems 
būsią leidžiama laisvai vaikščio
ti po visą mišką.

— 8,000 usūrinių šunų dabar 
yra Lietuvos miškuose. Po H 
pasaulinio karo jie buvo atvežti 
ir įkurdinti Lietuvos miškuose. 
Išplitę jie daro labai daug žalos 
Lietuvos žvėreliams ir paukš
čiams.

— Apie 13—14,000 laukinių 
ančių žiemoja Lietuvoje.

— Vilniaus centrinis paštas 
po kapitalinio remonto vėl ati
darytas. Dabar jis atrodąs puoš 
nesnis. Kaip žinoma, jį tvarko 
Maskvos pareigūnai; lietuvių 
■kalba ten retai girdima.

— Apie Šilalės miškelį “Tie
sos” IX. 3 d. numeryje rašoma: 
“Viskas čia užversta popieriais 
ir šiukšlėmis Po šeštadienio pre
kiavimo nerasi kelmo, prie ku
rio nebūtų butelio šukių. O aikš 
tėję prie estrados, kur vyksta 
prekyba, per popierius ir tuščias
konservų dėžutes _  nepraeisi.
Jei takeliu paėjėsi toliau, atsi

vers dar nemalonesnis vaizdas. 
Čia Ikai 'kur verčiamos šiukšlės, 
atvežtos is miesto. Baigiami 
trypti uogienojai, nyksta gry
bingos vietos, retesni medeliai. 
Negražu”. *

— Velnių kolekcija, liaudies 
meistrų išdrožtų ir dail. Ant. 
Žmuidzinavičiaus surinktų, tebė
ra išlikusi, yra velionies daili
ninko buv. namuose ir dabar 
rodoma užsienio turistams. Pa
skutiniu metu parodyta Danijos 
komunistų partijos delegacijai.

— Plungėje statoma nauja p 
ligoninė.

— Panevėžio mokytojų semi
narijos 50 metų sukaktis mini
ma Panevėžyje rugsėjo 14 d.
Ši mokslo įstaiga buvo įkurta 
1919 metais- Jos įkūrėju ir pir
muoju direktorium buvo nese
niai miręs prof. J. Balčikonis.

— Raseiniškių grupė savo va
saros atostogas praleido plau- * 
Gciodami Dubysa. Jie susikalė 
plaustą, ant jo įruošė palapinę 
ir, plaukdami upe, aplankė ap
linkines vietoves.

_  “Vairo” dviračių — varik
lių gamykla Šiauliuose šiais 
metais turi pagaminti 30 000 
dviračių, kurie, Maskvos patvar 
kymu, kaip Rusijos eksportas 
išvežami f 80 kraštų. Lietuvos 
dviračiais ypač džiaugiasi ju
goslavai, rumunai, tuniziečiai, 
alžyriečiai, brazilai, afrikiečiai.

_  Iš Čekoslovakijos į Šiau
lius atgabenta naujos odos iš
dirbinio mašinos. Vėliau būsian 
ti sumontuota chromo odos* 
džiovykla Rusijos rinkai Šiaulių 
odininkai kasmet pagaminsią 76 
milijonus kvadratinių decimetrų 
chromo ir juohto odų.

TAIKOS PROBLEMOS
“Popiežiaus Pauliaus Vl-ojo^ 

tarpininkavimas Nigerijos kare 
neliks be pasekmių, nes popie
žiaus susirūpinimas taikos at
statymu atkreipė viso pasaulio 
dėmesį į Nigerijos problemą” 
— pareiškė spaudos ‘konferenci
joje Paryžiuje Biafros delega
cijos atstovas daktaras Njoku. 
Daktaras Njoku taip pat išreiš
kė toiafriečių dėkingumą popie
žiui už rūpestį ir pagalbą, ku- 4 
rią visuomet teikė nekaltoms 
karo aukoms.
ILGIAUSIAS KONVEJERIS

Ilgiausias konvejeris pasau
lyje pastatytas Japonijoje. Jis 
pastatytas vienoje ikalkakmenų 
kasykloje iš kur juos gabena į 
uostą. Konvejerio ūgis siekia 16 
kilometrų. Jis perkerta 14 tune
lių ir 13 autostradų-

GYVENTOJŲ TANKUMAS
Daugiausia susikimšę žmonės 

gyvena Paryžiuje — net 32,060 
žmonių viename kvadratiniame 
kilometre. Tokio (Japonijoje) * 
mieste — 16,000, New Yorke — 
13,200, Londone — 10,300 gy
ventojų.

E. Tutlienė projektuoja ir išpil
dys rūbus, o D. Bartkienė ir V. 
Bartkienė modeliuos rugsėjo 27- 
28 d. d., Jaunimo centro.


