
JONAS RUGIENIUS 2-1-70 
19235 BEAVERLAND ST. 
DETROIT. MICH. 48219

TELEPHONE: LUdlow 5-9500
THE S-ITh-IUJZMMI/MM WORLD-WIDE DAILY

VOL. Lin Price 10 c. ANTRADIENIS, TUESDAY, R UGSEJO, SEPTEMBER 30, 19 69 Kaina 10 c. Nr.229

Čekoslovakijoj oficialiai 

įteisinta vergija
Kraštas turįs būti dėkingas Maskvai. Užsieniečių kaltė. 

Čekų pasipriešinimas.

PRAHA. — Čekoslovakijos 
komunistų partija praėjusį sek
madienį vakare užvertė pasku
tinį laisvėjimo etapo dokumen
tą, išmesdama Aleksandrą Dub
čeką iš prezidiumo ir įteisinda
ma Sov. Sąjungų tankų okupa
ciją, paskelbdama, kad ji buvo 
būtina, norint “išgelbėti kraš
tą nuo kontrrevoliucijos”, tai 
esą nebuvo okupacinė, bet iš
laisvinimo kariuomenė nuo kenk 
smingų jėgų.

Oficialioje rezoliucijoje taip 
pat pabrėžiama, kad A. Dubče- 
kas išmetamas iš 11 asmenų pre 
zidiumo ir krašto parlamento 
pirmininko posto, tačiau palik
tas partijos centriniame komi
tete. Rezoliucijoje pabrėžiama, 
kad be Dubčeko, išmetamas J. 
Smrkovsky ir buvęs užs. reik. 
min. Juri Hajek. Išmetama ir 
19 narių iš centrinio komiteto, 
pritariama Sovietų Rusijos o- 
kupacijai, kuri kraštą įgalino 
pasilikti “socialistinių tautų šei
moje”.

Nepaisant, kad padaryta daug 
svarbių ir reikšmingų okupaci
ją įteisinant nutarimų, buvęs 
A. Dubčeko bendradarbis Old- 
rioh Cemik paliktas ministerių 
pirmininku ir prezidiumo nariu, 
kad krašte nesusilauktų didelio 
neramumo, tačiau mandagiai 
turėjo pasitraukti iš partijos 
grupės, tiesiogiai valdančios 
kraštą.

Kraštą žemininti rezoliucija 
priimta po dviejų dienų posė
džių, kurioje partijos vyriausias 
Gustav Husak savo kalboje pa
kaltino dešiniuosius oportunis
tus, paėmusius praėjusiais me
tais krašto ekonomija į savo 
rankas. Savo kalba Husak pa
laidojo bet kokias nauių refor
mų viltis. Jis taip pat pabrėžė, 
kad komunistu partiia kontro
liuos visą švietimą ir kultūrini 
gyvenimą ir, kad Sovietų Rusi
jos armija pasiliks tol, kol ga
lutinai nebus sutriuškintos kont 
revoliucinės jėgos. Be minėtų, 
išmesti iš centrinio partijos ko
miteto Marie Mikova, Malan 
Huebl, Zdenek Vorkouhliicky, 
Zdenek Mlynar ir planavimo mi
nisteris Frantisek Vlask, kuris 
prarado savo ministerio pos
tą.

Naujas kabinetas

Krašto prezidentui Liudvi
kui Svobodai pristatyta nau
jas kabinetas, kurio pirm. Cer- 
nik, visa eilė vicepirmininkų, 
tarp kurių Frantisek Hamouz, 
ministeris prekybai su užsieniu, 
ir Vaclav Hula, planavimo mi
nisteris. Užsienio reikalų mi- 
nisteriu paskirtas Jan Marko,

o gynybos Martin Dzur, vidaus 
— Jan Pelnar. Savo žodyje Hu
sak pabrėžė, kad ateityje, iš
mintingai kompartijai valdan, 
nereikės į kraštą įvesti svetimų 
armijų ir nepasikartos 1968 m. 
rugpiūčio mėnuo.

Tais žodžiais užbaigtas Čeko
slovakijos laisvėjimo periodas, 
įteisinant vergiją, kurią, kaip 
ir Baltijos tautas pagrobus, va
dinama išlaisvinimu. Kokios gi 
tautos nuotaikos buvo minint 
metų nuo okupacijos sukaktį, 
rašo patys komunistai savo 
spaudoj.

Buvę tūkstantis užsieniečių 
agentų

Minint 1969 m. rugpiūčio mė
nesio sukaktį nuo okupacijos, 
krašte buvo neramu ir apie tą 
“Tiesos” rugsėjo 25 d. nr. ra
šo:

“Galima paminėti dougybę la
pelių, kurie šių metinių išvaka
rėse pasirodė įvairiausiose vie
tose ir ragino gyventojus pa
syviai priešintis, streikuoti, boi
kotuoti visuomeninį transpor
tą, parduotuves. Tuo pat metu 
su vizomis į Čekoslovakiją atvy
ko daug užsieniečių iš kapita
listinių šalių. Pavyzdžiui, rug
piūčio 20 dieną Prahoje jų bu
vo daugiau 1,100.

Jie visi buvo aprūpinti mo
dernia filmavimo ir fotografa
vimo aparatūra. Mūsų saugu
mo organai susekė vieną turin
tį vizą užsienietį, kuris perda- 
vinėjo siųstuvu žinias į užsienį. 
Nuo rugpiūčio 19 iki 23 dienos 
pavyko įrodyti 121 atvejį, kai 
užsieniečiai dalyvavo įvairiose 
akcijose Čekoslovakijos socia
listinėje respublikoje. Daugelis 
jų buvo išprašyta iš šalies. An
tai rugpjūčio 21 d. saugumo or
ganai S’ovakijos sostinėje sulai 
kė grupę Švedijos, Prancūzi
jos ir Jugoslavijos piliečių, ku
rie pamynė mūsų šalies svetin
gumą ir skatino neatsakingus 
gaivalus bei kai kuriuos Bratis
lavos jaunuolius griebtis netei
sėtų veiksmų. Be kita ko, buvo 
išsiųsti iš šalies Vakarų Vo
kietijos “Di velt” koresponden
tas, Vakarų Vokietijos “Nojes 
reviu” laikraščio kanceliarijos 
darbuotojas. Prancūzijos “Pari 
mač” žurnalistas, keletas Olan
dijos turistų-žumalistų ir foto
reporterių. Už grubų akredituo
to žurnalisto privilegijų pažeidi
mą buvo išsiųstas Šveicarijos 
žurnalistas, rašantis keletui 
Šveicarijos laikraščių. Čekoslo
vakijos užsienio reikalų minis
terija buvo priversta išsiųsti iš 
šalies Amerikos laikraščio “Neu 
jork taims’’ Prahos korespon

dentą Hofmaną, kuris sistemin
gai šmeižė mūsų valstybės at
stovus, spausdino dezinformaci
ją ir melą apie Čekoslovakijos 
politiką ir puolė mūsų sąjun
gines socialistines šalis”.

Klek buvo sužeista.

Toliau rašoma:
“Daugelis provokatorių, gink 

luotų geležiniais strypais, pa
galiais, ašarinėmis bombomis 
ir butealiis su degalais .grasino 
gyventojams. Pagaliau provo
katoriai šaudė iš pisto’rtų ir au
tomatų. Tokioje pavojingoje at
mosferoje, kai daugelio viešo- 
sis tvarkos gynėjų gyvybė atsi
dūrė pavojuje, teko griebtis ryž 
tingų priemonių triukšmauto
jams išvaikyti.

Malšinant provokatorius, Če
koslovakijoje buvo sužeista 318 
saugumo darbuotojų, iš jų 17 
sunkiai, 68 liaudies milicijos dar 
buotojai, 27 kariai. Tuo tarpu 
iš provokatorių tarpo sužeisti 
tik 37 žmonės.”

Šie skaičiai ir nuotaikos rodo, 
kaip yra patenkinti Čekoslova
kijos gyventojai rusų tankų at
nešta laisve, kuri jau dabar įga
vo oficialų pripažinimą ir įpras 
tą štampą, vergiją pavadinant 
išlaisvinimu. Kaip išmestieji č°- 
koslovakai vadai bus teisiami, 
parodys ateitis.

Nusikaltimai Sovietų 
Rusijoj

MASKVA. — Sovietu Rusijoj 
mažai skelbiama nusikaltimų, 
atrodo lyg jų ir nebūtų. Kai 
kurie iš laikraščiu mano, kad 
reikia skelbti, n°a esą raskel- 
bimas viešai pris'‘d' da r%, nu
sikaltimų mažėjirry>. Ju laikraš
čiai kartais nuo karto iškelia 
ivairių. didesnių, vadinamu ken
kėjų, išeikvotojų bylų. 1966 m. 
Sov. Rusijoj 15% vagysčių bu
vo iš privačios nuosavybes, 12 
% buvo nusikaltimai prieš as
menį, 20% buvo huliganiški 
reiškiniai, 15% muštynės, 5% 
automobilių nusikaltimai, tai va 
gystės ar nelaimės, o 8% su
darę visų kitų nusikaltimų.

Spauda ir laisve 
Brazilijoj

RIO DE JANEIRO. — Bra
zilijos cenzūra sustabdė “O’Es- 
tado” laikraščio spausdinimą 
Sao Paulo mieste dėl vieno ve
damojo ir numeri konfiskavo. 
Vedamajame laikraštis rašė, 
kad dabartinė kraštą valdanti 
junta privalo paskelbti naujus 
prezidento rinkimus, kaip ži
noma, dabartinis prezidentas 
Arthur da Costa Silva serga. 
Po dienos tas pats vedamasis 
buvo išspausdintas Rio De Ja- 
neiro laikraštyje. Šiame mieste, 
esančiame 240 mylių nuo Sao 
Paulo, straipsnis galėjo būti iš
spausdintas. Formaliai krašte 
cenzūros nėra ir todėl už tokias 
straipsnio mintis galima nuo

Amerikos Pan American Petroleum b-vės specialistai gręžia naujus šulinius Aliaskoje, pradėdami semti 
juodąjį auksą - naftą.

KOKIA BUS NAUJOJI 
VYRIAUSYBĖ V. VOKIETIJOJ

Kas bus naujas V. Vokietijos kancleris

BONNA. — Vakarų Vokieti
jos rinkimai praėjusį sekmadie
nį sutraukė gausų balsuotojų 
skaičių ir priešrinkiminė įtam
pa nesumažėjo, res nė viena 
partija negavo reikiamos dau
gumos. Krikščionių demokratų 
unija CDU-CSU surinko 46%, 
pravesdama į parlamentą 242 ( 
vietas, socialdemokratai — 
SPD gavo 42.8% balsų, praves- 
dami 224 atstovus, liberalai — 
FDP gavo 5.8% balsų su 30 
vietų ir vadinamoji nacių parti-

Kancleris Kiesinger, gal’s prarasti 
savo postą.

ja — NDP, tesurinko tik 4.3% 
balsų ir kadangi reikia bent 
penkių procentų, tai negalėjo 
savo atstovo pravesti.

Kadangi nė viena partija ne
turi reikalingos daugumos, tre
čioji partija dabar gali gąsdin
ti, kad ji susidės su viena ku-

rių partijų. Ligi šiol buvo so
cialistų ir krikščionių demokra
tų unija, tačiau dabar socia
listų partijos vadas Willy 
Brandt gąsdina, kad susidės su 
FDP ir turės 12 vietų persva
rą, taip laimėdamas ir kancle
rio postą.

JAV prez. Nixon laimėjus 
daugiausia ba’sų krikšč’onių de 
mokratų partijai praėjusį sek' 
madienį vakare pasveikino kanc 
lerį Kiesingerį. Iš JAV prezi
dento matyti, kad jis nenorėtų 
socialdemokratų vyriausybės.

Prieš rinkimus Willy Brandt 
buvo kanclerio Kiesingerio vaiz
duojamas kaip minkštas asmuo 
komunizmo atžvilgiu, gi Brandt 
teigia, kad toks vaizdavimas e- 
sąs klaidinantis.

Visos trys partijos tačiau iš
reiškė džiaugsmą, kad nepraė
jo vadinama naujųjų nacių par 
tija, kas būtų labai pakenkę 
Vokietijos prestižui, kuri da
bar balsavimuose parodė, kad 
attmetė naujųjų nacių tenden
cijas įsigalėti. Rinkimuose so
cialdemokratai paaugo 3.5%, 
Laisvieji demokratai prarado 
3.7% balsų, gi krikščionys de
mokratai prarado 1.6% balsų, 
vistiek gaudami daugiau balsų 
negu buvo pranašauta.

Komunistų vadų
pasitarimas

TOKIO. — Komunistinės Ki
nijos premjeras Chou En - lai 
ir Šiaurės Vietnamo premjeras 
Pham Van Doug buvo susitikę 
praėjusį sekmadienį Pekine.

Neleidžia gelbėti
nukentėjusių

BONNA. — Libijos vyriausy
bė uždraudė amerikiečių heli
kopteriams iš JAV Wheelus ba
zės skristi į Tunisiją, padėti 
potvynio paliestiems gyvento
jams.

i Raudonieji sprogdina 
atomines bombas

WASHINGTONAS. — Ato- 
1 minės energijos komisija pas
kelbė, kad užregistruoti du ato
mo sprogimai, įvykę kom. Ki
nijoje ir Sov. Rusijoje. Tai ato
minių bombų požeminiai ban
dymai. Kom. Kinijos atominiai 
bandymai, įvykę Tien Shan vie
tovėje, o Sovietų Rusijos į pie
tus nuo Volgogrado, buvusio 
Stalingrado, kurio vardas pa
keistas, kai Chruščiovas paže
mino vieną kruviniausių dikta
torių, Hitlerio draugą, Staliną.

Mirė 1,000 vaikų
TORONTO. — Kanados ra

dijas praneša, kad nežinoma li
ga siaučianti Šiaurės Vietname 
ir ja jau mirė 1,000 vaikų.

Lėktuvai ir baimė
BEVERLY HILLS, Calif. — 

Federalinės aviacijos atstovai 
pareiškė, kad žmonės bijo va
dinamų greičiau už garsą skren 
dančių milžiniškų lėktuvų, ta
čiau to nesą ko bijoti. Tie per- 
skridimai nesiskirs nuo trauki
nių sudundėjimo lekiant jiems 
pro gyvenamas vietas. Kaip ži
noma, prez. Nbfon nori lėšų mil 
žiniško lėktuvo SST statybai. 
JAV transporto sekr. John A. 
Volpe teigia, kad tokie lėktuvai 
neskristų virš gyvenamų rajo
nų.

TRUMPAI
• Brazilijoj sustiprinti sau

gumo įstatymai ir praplėstas 
įstatymas, galįs bausti mirties 
bausme.

• šv. Tėvas Paulius VI-sis
praėjusį sekmadienį aplankė 
naują ukrainiečių katalikų baž
nyčią, kurią pasistatė keletas 
šimtų ukrainiečių, atsiradusių 
Italijoj po II-jo pas. karo.

• Indijoj policija nukovė 6 
asmenis ir sužeidė 63, ramin
dama anglių kasyklų darbinin
kų dviejų unijų muštynes.

• Londone randama dar ne
sprogusių bombų nuo H-jo pas. 
karo.

• Prof.H. S. Khorana, Nobe
lio premijos laureatas 1968 m. 
už mediciną, persikelia kitais 
metais iš Wisconsin universiteto 
į Massachusetts Technologijos 
institutą, kur,toliau ves pas
kaitas.

IŠ VISUR
• Viduržemio jūroje esančia

me 7-tame JAV laivyne yra 190 
laivų ir 750 lėktuvų.
• Lenkijos diktatorius Go- 

mulka ir min. pirm. Cyrankie- 
wizc spalio mėnesį lankysis Mas 
kvoje.

• L. B. Johnson, buvęs pre
zidentas, bus pagerbtas Ameri
kos - Izraelio draugystės meda
liu ateinantį mėnesį Chicagoje, 
Sherman House viešbuty spa
lio 12 d.

Laose numušti nuo praėju
sių metų lapkričio 1 d. 225 JAV 
lėktuvai slaptose misijose. Lėk
tuvai numušti komunistų žemės 
ginklais.
• Pavergtoje Lietuvoje bok

se pasižymėjo broliai Juocevi- 
čiai, taip pat Andrius ir Vid
mantas Baronai. Andrius rung
tyniauja suaugusių grupėje, o 
jaunesnysis brolis — jaunimo.

Kaip Sovietų Rusija 
aptaria JAV laikraščius

MASKVA. — Sovietų Rusijos , 
žurnalistų laikraštis “Žurnalist” 
paskelbė amerikiečių laikraščių 
charakteristiką. Pradžioje pa
stebėjo, kad laikraščiai daugiau 
deda skelbimų negu skaitomos 
medžiagos, aptarė 19 Ameri
kos laikraščių, kurių žinoma y- 
ra tūkstančiai. Pvz. Baltimorės 
“Baltimore Sun” aptartas kaip 
artimai susirišęs su finansinin
kais, “Chicago Sun Times” pa
vadintas liberalinės buržuazijos 
veidrodžiu, “Chicago Tribūne” 
vadinamas užsispyrusiu dien
raščiu, vedančiu konservatyvią, 
politiką, “New York Times” va
dinamas įtakingu laikraščiu, ta
čiau artimu didiesiems kapitalis 
tams, ‘.Christian Science Moni- 
tor” atspindįs buržuazijos po
linkius. Ir taip panašiai visi laik 
raščiai apibūdinami, vadinami 
buržujiškais ir reakcionieriškais 
laikraščiais. Tačiau du laikraš
čiai tai ir Maskvai yra geri, tai 
JAV komunistų organas “The 
Daily Worker” ir San Francisco 
mieste leidžiamas “The Peoples 

i Worid”.

KOMUNISTAI SIŪLO STIPRINTI 
PUOLIMUS

Rasti slapti dokumentai

Soeialdemokratų partijos vadas 
Wiliy Brandt

SAIGONAS. — JAV karo va
dovybės pagauti dokumentai liu 
dija, kad komunistai Vietname 
nori sustiprinti amerikiečių puo
limą, kad taip negalėtų jie ati
traukti karių iš Vietnamo ir di
desni amerikiečių nuostoliai pa
čioje Amerikoje sukeltų dar di
desnių pasipriešinimų Vietna
mo karo vedimui.

Dokumentai buvo pagauti 
rugsėjo 5 d. Skelbiama, kad di
deli amerikiečių nuostoliai pra
eityje privertė amerikiečius at
sitraukti iš Vietnamo dalį ka
rių, o taip pat sustabdyti Šiau
rės Vietnamo bombardavimą.

Dokumente nurodoma, kad 
reikia pulti karius, Pietų Viet
namo vyriausybės administra
cijos žmones ir postus, sustip
rinti karinę akciją, iškelti Viet
kongo revoliucinio komiteto 
reikšmę, sustiprinti pastangas, 
kad būtų kuo daugiau iš Pietų

Vietnamo civilių ir karių eilių 
atsivertimų į Šiaurės Vietnamo 
pusę.

Cabot Lodge, Amerikos delegacijos 
pirmininkas Paryžiuje, skelbia, kad 
Šiaurės Vietna.rpo komunistai dar 
labiau nesukalbami.

bausmės išsisukti.

teritorijoij Jordano upės vakariniame krante.Izraelio kariai tikrina mašinas prie uždaryto kelio okypuot

KALENDORIUS
Rugsėjo 30 d.; šv. Jeronimas, 

Sofija, Žymantas, Inga.
Spalio 1 d.: šv. Remigijus, šv. 

Heodota, Gedainis, Levinija.
Saulė teka 4:49, leidžias 6:36. 

ORAS
Chicagoje ir apylinkėse šian

dien dalinai saulėta. Tempera
tūra apie 70 laipsnių.



PRIEMONES PRIEŠ ARTERIOSKLEROZę

Klausimas. Esu vyras, 74 m. 
amžiaus. Ūgis — 5’11”. Svoris 
170 sv. Tebedirbu įstaigoje atsa
kingą darbą (baltąkalnierius) 
tik todėl, kad prisibijau nuobo
dulio būdamas be darbo. Vargi
nančių rūpesčių neturiu. Turiu 
rūpestingą žmoną, kuri puikiai 
gamina lietuviškus valgius be gy
vulinių riebalų ir šiaip jau be di
delių prašmatnybių. Nerūkau, 
nevartoju alkoholio, neskaitant 
poros stiklelių ypatingais atvejais 
svečiuojantis, kas esti gal kartą 
per mėnesį. Atmintis kaip prieš 
trisdešimt metų. Laikraščius ga
liu skaityti ir be akinių — toks 
geras regėjimas. Iki šiol dar ne
turiu dieglių. Praeityje teko daug 
dirbti, nedamiegoti, teko būti įr 
'‘vėtytam ir mėtytam”, pergy
venti kelis karus ir revoliucija?. 
Visa būtų gera ir skųstis netek
tų, jei neturėčiau kai kurių bė
dų, būtent:

į. Praeitų metų rudenį pasi
reiškė angina pectoris. Lėtai ej- 
nant į pakalnę pradėjo spausti 
krūtinę. Greičiau paėjus porą 
Šimtų jardų •— tas pats. Pas gy
dytoją padaryta elektrokardių- 
grąma, anqt gydytojo, pasirodė 
“negraži”. Pradėjau imti prirašy 
tas inderal dvi tabletes dienoje 
ir isordil dvi, bet pagerėjimo ne
jutau- Gydytojas padidino inde
ral po keturias dienoje ir pridė
jo po vieną rytais digoxin 0,25. 
Elektrokardiograma po 10 mėn., 
anot gydytojo, pagerėjo. Pulsas 

.jau kartais nupuola iki 48 minu
tėj, ir tai kartais su praleidi
mais (skippings). Krūtinės su
spaudimai pradėjo reikštis net 
naktį lovoje pasivarčius, kai ka
da riet su rankų gėlimu. Visais 
atvejais padėjus po liežuviu nit- 
roglycerino kruoputę ir kiek pa
laukus — skausmai praeina. Bet 
sekant ligos eigą, susidaro į- 
spūdis, kad ji progresuoja.

2. Prieš ketvertą metų pradėjo 
UŽeidinėti kokia tai melancholi
ja: liūdna if begaliniai visų gai
la. Ne tik negalėdavau ramiai 
pažvelgti į suvargusį žmogų, bet 
ir gyvulių bei paukščių žiemą bu 
vo baisiai gaila. Ir vis kokia tąi 
baimė dėl nežinios. Nuo šios bė
dos gydytojas prirašė dexamyl po 
dvi tabletes (žalios širdelės). Po 
poros mėnesių gailysta ir melan
cholija praėjo, o nustojus varto 
ti vėl pasikartojo. Dabar, gydy
tojo patartas, imu tik kas antra 
diena po vieną dexamyl tabletę 
ir turiu normalią nuotaiką.

3. Naktimis mažai miegu ir ne 
pailsiu. Norėdamas kiek geriau 
pailsėti, turiu imti po dvi table
tes aspirino ar kapsulių skaus
mui sumažinti (berods vad. d'ar- 
von compound 65).

4. Dėl peraukšto kraujospū
džio imu kas antra diena po vie
ną tabletę. Su tablete kraujo
spūdis — 135-85. Nevartojant 
tabletės — sistolinis kraujo spau 
ditnas pradeda prašokti 190 ir 
net 200.

5. Esu alergiškas penicilinui, 
dulkėms, dujoms, kai kuriems da 
žams ir saulės spinduliams. Ga 
vęs jų didesnį kiekį, pradedu 
čiaudėti ir, jei ne vaistai, tai 
tektų ilgai slogomis sirgti. Visuo
met turiu su savim anahist tab
letę. Pradėjęs čiaudėti, vieną 
jų paimu ir tuo apsiginu nuo slo
gų jau daugiau kaip ketveri me
tai.

Vartodamas taip didelį kiekį 
visokiausių vaistų, bijau, kad ne
sugadinčiau kepenų, inkstų, skiį 
vio ir kitų kūno dalių, nes, pa
prastai, vieną pataisant vaistais, 
kitą gadini. Susidarė tokia padė
tis, kad nei vienų negaliu neim
ti. Antras klausimas, ką daryti 
su angina pectoris, kad ji pro
gresuoja? Aš jau bandžiau ap
skaičiuoti (žinoma juokais) kiek 
man paliko gyventi, jei angina 
tokiu tempų progresuos, ir gavau

jau mažą skaičių... Nors Shopen 
haueris sako, kad individualia 
mirtimi rūpinasi tik labai men
kos galvos, bet kas gi nori mirti 
ypač dabar, tokiame įdomiame 
laikotarpyje, kai žmonės pradėjo 
keliauti net į kitas planetas. 
Gydausi pas apylinkėje žinomą 
širdies specialistą. Kai kas iš pa
žįstamų pataria keisti gydytoją, 
nes girdi, nuo angina pectoris 
skiria perdaug vaistų. Mūsų gy
venamoje vietovėje yra ir dau
giau lietuvių, turinčių tokių pat 
bėdų. Tamstos atsakymas - pa
tarimas bus naudingas ir jiems, 
nes “Draugą” čia visi skaito.

ATSAKYMAS. Tamsta galite 
elgtis dvejopai: L Gydytis pagal 
šių dienų medicinišką pajėgumą, 
pasinaudodamas žmonišku ir ap 
sišyietusįu gydytoju, arba 2. būti 
vėjo botagėliu: linkti ten, kur 
kiekvienas liežuvis Tamstą 
lenks; krypti tęp, kur kiekvienąs 
vidutiniokas su diplomu - var
du Tamstą kreips. Pasirinkimas 
priklauso nuo Tamstos. Vieni 
žmonės blaškosi, niekada net ne
pradedami tikrai gydytis nuo per 
anksti mirtį nešančios arterioskle 
rožės, ir niekas teisman netrau
kia nei tokių ligonių, nei pavir
šutiniškų gydytojų. Taip buvo 
nuo senovės, taip bus visados... 
Yra ligonių, kuriems dėl jų dvasi 
ųių nusiteikimų negalima padė
ti: jie savo liguista vaga eina, pą- 
senusiais būdais save gydytojo pa 
tariami gydosi ir be laiko kapi- 
nėsna keliauja.

Tamsta, 74 metų sulaukęs esi 
labai pavyzdingai gyvenąs as
muo. Tik reikia imtis visų gydy
mosi priemonių atsispirti natū- 
rąi: nutoldinti arteriosklerozę. 1- 
ki šiol gydytojai vartojo greit ir 
lėtai veikiančius nitratus (nitro- 
glyceriną, isordilį...). Jie trum
pam išplečia širdies raumens 
kraujagysles. Trumpam praeina 
turimi žmogaus skausmai krūti
nėje, jei jie atsiranda dėl sklero
zės (susiaurėjimo kraujagyslių). 
Bet sklerozė nepraeina. Ji didėja. 
Mirtis artėja vis vien — taip ir 
panašiai gydytojui ir pacientui 
bežaidžiant su mirtimi. Gana to 
kio žaidimol Visi lietuviai pradė
kite gydytis šių dienų medicinos 
mokslo pajėgumu!

Tamstos vartojamas digoxin 
jau perdozuotas — pulsas nu
krinta iki 48. Tas vaistas retina 
pulsą. Tąį jau Napoleoniškas 
pulsas — per žemas. Jis sveikam 
Napoleonui buvo gal įr geras, 
bet Tamstai jis perretas. Už tai 
reikia nustoti vartoti digoxin. 
Taip pat nėra reikalo Tamstai 
vartoti inderal tabletes — tai 
prieš širdies nereguliarumus — 
virpesius, dažnus plakimus vais
tas, ir tai ne visiems. Pagal ap
rašytus duomenis — jis Tamstai 
nereikalingas. Taigi — nustoki 
vartoti du stiprius, Tamstai ne
naudingus vaistus. Jie tam tikrą 
prasme sunkina pagrindinę ligą 
— sklerozę (jos pasėka ir yrą 
angina pectoris). Ji pas Tamstą 
vis aštrėja, nes reikiamai dar jos 
nė nepradėjai tvarkyti.

Tvarkykis su vyriausia savo 
giltine — kitaip visoks gydyma
sis bus nesėkmingas. Už tai čia 
visiems lietuviams skelbiu savo 
galimai sėkmingą — šių dienų 
medicinai atsakantį būdą gydy
muisi nuo arteriosklerozės — kar 
tu ir nuo angina pectoris.

1. Žmogus savam gyvenimui 
pamatus gauna iš abiejų tėvų. 
Tai paveldėjamoji sveikata. Ji 
lemiamai apsprendžia žmogaus 
sveikatingumą. Paveldėjimą rei
kia taisyti — gerinti visomis prie 
monėmis — apie jas kita proga. 
Neapnuodykime negimusio vai
ko įvairiais nuodais, įskaitant ni 
kotiną, alkoholį, netikusį maistą, 
blogus nusiteikimus.

2. Neperpenėkim riebiu mais
tu vaiko nuo pat gimimo. Mai-

2 DRAUGAS, antradienis, 1969 m. rugsė3o mėn. 30 d.
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KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS

ZONAS ADOMAVIČIUS, M.D.
Sveikatos reikalu raštus • klausimus siusti adresu:

KELIAS I SVEIKATĄ, 2319 West Garfield HlvtL, Chieago, DL 60636
uuiiiuuuuiuuuuiuuiiuuiiiiiiJiiiiBiiiiiiiiiiiimjumuiu

Alvudo Vaikų teatran pratinami vaikai tėvams juos atsivedant j kultų- 
rinius Alvudo parengimus. Nuotr. M. Nagio

tinkim šių dienų medicinos pata
riami savo vaikus — tada jie ge
resnę sveikatą turės senatvės su
laukę. Jausminio peno vaikui su 
teikime kuo puikiausio. Nemany 
kime, kad vaikas tai ne asmeny
bė. Vaikas nuo pirmųjų savo am 
žiaus dienų reaguoja į aplinki
nių elgesį su juo. Ypač nuo tri
jų mėnesių (taip, nuo trijų mė
nesių!) jau vaikas labai stipriai 
įtakojamas tėvų su juo elgesiu.

Tai daugiau ateinančių kartų 
sveikatingumui svarbios tiesos. 
Dabartiniams žmonėms bus 
praktiškesni sekantieji dalykai.

3. Apsišvieskime šių dienų švie 
sa, pirma tapdami tokiai šviesai 
implūs — jausmais subrendę. 
Nugalėkime mumyse įsigalėju
sius prietarus, kliudančius nau
dotis reikiama dieta, imti tinka
mų vaistų, numesti perdidelį svo 
rį, atsisakyti nikotino, pradėti 
daugiau judėti, savus nervus pa
žaboti ir dar daugeliu kitų at
žvilgių sau nekenkti. Todėl lan
kykime tik tokias vietas, tokius 
parengimus, klausykime tik to
kių paskaitų, skaitykime tik to
kius rašinius, kurie mus šviestų, 
mūsų jausmus žmogintų, mums 
nusiraminti padėtų.

4. Gydykimės pagrindines ne
geroves: pakeltą kraujospūdį, 
cukraligę, pamažintą skydo liau
kos (thyroid) veikimą, perdidelį 
svorį, įpratimą persivalgyti, nu
stokime perriebiai maitintis, per- 
mažai judėti, perdaug artimui į- 
vairiopai kenkti, rūkyti, perašt- 
riai maitintis — įskaitant kavos 
gėrimą, girtavimą ir liežuviu ar
timo plakimą.

5. Rinkimės pajėgų ir žmoniš
ką gydytoją — pildykime jo nu
rodymus, į jokius pašaliečių bal

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL 
ARTS

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

DIABETINIS MAISTAS IR GAMINIAI 
Mea patelefonuosime jūsų gydytojai

Chieago Savings
and Lota Aiioolatlaa

Certifikatų sąskaitos
Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausia turi 
būti $5000. Pelnas mokamas 
kas trys mėnesiai.

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MUSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:
* Vacation Club
* College Bonus Savings
* Home Mortgage Loans
* Home Improvement Loans
* Christmas Club
* Insured Family Savings

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

6245 SO. WESTERN AVE. TEL. GR 6 - 7575
HOURS*. Mon. 12 PAL to 8 P.M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat: 9 to 12:30

sus nekreipdami dėmesio.
6. Šiandien naudokime sekan 

čias gydymosi priemones. Rytoj 
atsiradus naujoms — jų neatsisa 
kykime. Niekada nesigydykime 
rimtos ligos be nuolatinės gydy
tojo kontrolės.

a) Visi pradėkime kovoti su 
skleroze pagrindinai: naudokirųe 
cinko sulfatą (orazinc) kapsulė 
se po 220 mg. pavalgius, tris kart 
po vieną.

b) Imkime prieš sklerozę vei
kiančią rūgštį (chondroitin sul- 
furic acid), besirand'ančią krem
zlėse. Praktiškiausia naudoti 
kiaulės ausų kremzles, nenaudo
jant odos. Yra parduotuvių, paga 
minusių sveiką ir skanią kremz
lių maltienę bei vyniotinę. Patys 
irgi namuose galime išsivirę 
kremzles valgyti, ypač liesos šal
tienos (košelienos) pavidale jas 
naudoti. Kuo daugiau jų sunau
dosime, tuo geriau.

c) Kraujagyslių praplėtimui 
naudokime sekančius vaistus:car 
dilate 10 mg. tabletės, po vieną 
kas šešios valandos, pusė valan-
dos prieš valgį, ar dvi valandos "ltaonso telefonas:
pavalgius. Dar cerebronicin kap 
sules (iki trijų per dieną), paval 
gius. Po pastarųjų gali parausti 
veidas, kūnas. Nebijokime — tąi 
netrukus praeina. Dar jodo sų 
teobromino mišinį tabletėje (po- 
tassium iodide theocalcium), po 
vieną po pietų per dieną.

d) Prieš kraujo tirštumą — 
padidėjusį kręšamumą — mažose 
kraujagyslėse naudokime adatas, 
po vieną CC per savaitę vaisto 
Hep-Nine B.

e) Visi, turį padidintą kraujo 
riebumą (virš 250 mg. proc. cho 
lesterolio) imkime gydytojo glo
bojami gūžio liaukos hormono

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY 

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

* Notary Public Service
* Free community rooms for 

your organiz’n meetings
* Cash checks and pay all 

farnily bills tvith our spec’l
money order checks.

(Thyroid hormone) po 1-3 grai- 
nus per dieną.

7) Kiekvienas išsitirkime krau- 
juje cukraus kiekį, riebalų gausu 
mą, šlapimo rūgšties (uric acid) 
nuošimtį. Tai mažiausias reika
lavimas.

8) Tik patyręs, apsišvietęs ir 
žmoniškas gydytojas gali vesti 
kiekvieną ligonį sveikatos tinka
miausiu keliu. Leiskimės surašo
mi nuodugnią medicinišką isto
riją. Duokimės nuodugniam ap
žiūrėjimui — nereikalaukime, 
kad gydytojas sėkmingai mus gy
dytų kaip čigonas: be minėtos 
istorijos, be reikiamo apžiūrėji
mo, be tyrimų. Taip pat nelauki 
me reikiamų pasėikų, nepildyda- 
mi gydytojo nurodymų. Jei įde
di du nuošimčiu pastangų, tiek 
susilauksi ir sveikatos. Visi dė
kime pastangas 100 proc. išpil
dyti tikslius gydytojų nurody
mus.

9) Kiekvienas mūsų valgymas 
turi susidėti iš žalumynų (salotų, 
salierų, kopūstų), iš citrininių vai 
šių — jų sunkų. Praktiškiausia 
čia bus graifruktų sunka. Iš bal
tymų — liesa mėsa, varškė, sūris, 
kiaušinio baltymas, paukštiena 
be riebalų, liesa žuvis, ankštinės 
daržovės. Riebalų mažiausia

(Nukelta į 4 pusi.)

SIUTINIAI Į LIETUVĄ
OOSMOS EKPRESS 

2608 W. 09 St. Tel. WA 5-2787
2501 W. 00 St. Tel. WA 5-2737
3833 W. Halsted Tcl.. 254-3320
Didelis įvairiu prekių pasirinkimas 
Priimam užsakymus automobiliams

E. ir V. Žukauskai. .

0R. ANNA BALIŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IK 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. SeStadlenlais 16—1 vai. Trečia
dieni uždaryta Ligoniai priimami su

PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

Rezid. Telef. 239-4688
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ IJGO4- 
GINEKOLOGINO CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti 674-801'

OR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgije

Tet 695-O53S — Elgin 
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Ulinois

DR. VL. BLA2YS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 68-čloe ir Californla 

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutari) 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

Tet ofiso HE 4-5849. res 888-223*

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
VaL: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9 
antr., penktad. 1-5, treč. tr šešt. tik 
rus! tarus.

INSURED

Tel. — RElianoe 5-1811
DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
S925 West 59th Street

Vai.: plrmad., antrad.. ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 8 - 8 
vai. vak.. šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta.

Tel. ofiso lr buto OLympio 2-4159

0R. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4988 W. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—S vai. ir 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU nt VAIKU LIGŲ 
SPEOIALISTfi 

MEDICAL BUILDING
7156 South Western Avenue 

Plrmad.. antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. tr nuo 
8 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad. 
11 vai. ryto Iki S vai. p.p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 West 7 lst Street
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiao ir rezidencijos)
Valandoa pagal susitarimą 

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 West 6Srd Street

Valandos: plrmad., ketv., 6—8 vai., 
antrad. Ir penkt. 1—4 vai.

PrilminRia tik tnialįaruH_______

Remkite “Draugę”.

Ant visų knygelių 
sąskaitų 1

NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI.

* Sėli & redeem U.S. Bonds
* Ttvo large free park’g lota
* Save-by-Mail Kits
* Travelers Checks
* Safe Deposit Bozes
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• Redakcija strąipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.
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Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGLTA

2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle- 

uals 2—9 šeštadieniais 10—1 p. p 
Ligoniai priimami pagal susitarlma

Dr Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

Vai. pagal susitarimą: Plrmad. lt 
ketv. 1—4 lr 7—9: antrad. lr penk
tad. 10—4; Šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 7S5-4477. Rez. PR 8-6960

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPECIALYB15 — NERVU TR 
EMOCINES LIGOS

Crawford Medical Building 
6140 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarlma

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

Akušerija Ir moterų Ilgos 
Ginekologinė Chirurgija

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

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu re®. PRospeot 8-908i

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J' O K š A 

2656 West 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. 
nuo 12 Iki 8 vai. lr nuo B Iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

Ofs. PR 6-6022 Rez, PR 8-6960

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika
2815 W. 71st Street

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 63rd Street

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

Ofiso lr buto tel. OLympio 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad. 
lr šeštad. tik susitarus.

3 mėn. 1 mėn. £
2.00 S 
1.75 S 
2.25 £

• Redakcija dirba kasdien s 
8:30 — 4:30, šeštadieniais £ 
8:30 — 12:00

• Administracija dirba kas- £ 
dien 8:30 — 4:30, šeštadie- £ 
niais — 8;30 — 12:00.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligoB 
2454 VVest 71st Street

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

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, Opi.
S4Ž4 W. «Srd St. OB 6-10M

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“eontact lenses”.

Valandos pagal susitarlma 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 0-7800; Namų 925-7697 

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarlma 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvirtad. t» 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. lr 
šeštad. 8 v. r. Iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 West 69th Street

(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidencijos)
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 vaka-o 

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Foreet, III

Kabineto tel. 687-2020 
Namu tet 839-1071 

Vizitai pagal susitarlma

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 68rd Streel
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Valdinė parama

MOKYKLŲ KRIZĖJE
Kiekvienas vaikas savo kū

nu ir krauju priklauso tėvams, 
ir jie turi pilną teisę parinkti 
vaikų auklėjimo kryptį. Tik 
diktatūriniuose kraštuose tą 
teisę pasistengia paveržti vals
tybė, valdančioji partija. Juo 
kraštas demokratiškesnis ir 
laisvesnis, juo daugiau laisvės 
paliekama tėvams vaikų auk
lėjime.

JAV katalikai šį uždavinį 
labai gerai suvokia ir, daugelį 
metų su dideliu rūpestingumu 
Veikdami, yra išvystę didžiu
lę savo mokyklų sistemą. 1968 
metų statistikos duomenimis 
katalikai JAV-se turi 10,757 
pradžios mokyklas su 4,165, 
504 mokiniais, 2,275 aukštes
nes mokyklas su 1,089,272 mo 
kiniais ir 305 kolegijas ir uni
versitetus su 433,960 studen
tų. Imant galvon, kad šiems 
milijonams moksleivių ir stu
dentų reikia daugybės moky
tojų ir profesorių, gausių pas
tatų ir nemažai mokslo prie
monių, susidaro milžiniškos iš
laidos.

*
Tas išlaidas kantriai sten- 

gėsi apmokėti tėvai ir kiti pa- 
rapiečiai. Tačiau dabar, kai 
mokytojų algos nepaprastai 
pakilo, kai mokyklų statyba 
ir išlaikymas nepaprastai pa
brango, patiems tėvams, kad 
ib sū parapiečių talka, dauge
ly vietų savų mokyklų išlai
kymas darosi nebepakeliama 
našta. Žurnalo “U.S. News & 
World Report’’ žiniomis pvz. 
Philadelphijos katalikų moky
klos 1967 metus baigė su mi
lijono dolerių deficitu. Bosto
no katalikų mokyklos jau turi 
10 mil. dolerių skolos ir numa
to, kad šiemet ta skola padi
dės 1.6 mil. dolerių. Chicagos 
katalikų mokyklų finansinė stu 
dija parodė, kad, ėių mokslo 
metų pabaigoje iš 423 parapi
nių mokyklų bus skoloje net 
106, o 46 mokyklos neįstengs 
sumažinti jau dabar turimų 
skolų ar net kai kurios nega
lės išmokėti procentų .Chica
goje padidinamas mokestis iri 
mokslą parapinėse mokyklose 
ir tai, kaip skelbia “The New 
World”, šie mokslo metai bus 
baigti su 3 mil. dolerių nuosto
lių. Chicagos katalikų mokyk
lų išlaikymas metams kainuo
ja 58 mil. dolerių. Tėvai įmo
ka 21 mil. dol., parapijos 25 
mil. dol. o 12 mil. dolerių ne
reikia mokėti, nes vienuolynai 
teikia savo patarnavimus ne
mokamai ar žymiai mažesniu 
atlyginimu.

*
Iš New Yorko pranešama, kad 
ten praeitais mokslo metais 
katalikų pradžios ir vidurinė
se mokyklose buvo 11,017 pa
sauliečių mokytojų ir 14,286 
vienuolės mokytojos. Pasaulie
čiams mokėta metams nuo 5, 
300 dol. iki 10,000 dol., tuo tar 
pu vienuoliams nuo 1,200 iki
2,500 dol. metams. Nenuosta
bu, kad kaip katalikų, taip ir 
kitos privačios mokyklos šito
kiose sąlygose negali išsilaiky
ti. Per paskutinius 6 metus JA 
Valstybėse užsidarė 1,023 ka
talikų mokyklos, iš kurių 771, 
000 moksleivių turėjo pereiti 
į valdines mokyklas. Jų išlai
kymas valdinėms mokykloms 
dabar metams kainuos apie pu
sę bilijono dolerių. Tokius ap
skaičiavimus skelbia “U.S. 
News & Worid Report”.

*
Taigi matome, jog atėjo lai

kas, kad valdinė parama ka
talikų mokykloms yra pasida
riusi būtina. Viena, tėvams tu
ri būti sudarytos sąlygos auk

GAISRAI NUO CIGAREČIŲ 
Daugiau kaip 200,000 gaisrų

kasmet kyla nuo cigarečių. Taigi 
tikrink savo norą rūkyti ir nie
kuomet neik. gulti ar tik pri- 
gulti su cigarete rankoje ar 
bumojCi Geriausia mesta rūkyti,

lėti vaikus savoje pasaulėžiū
roje. Antra, yra neteisinga, 
kad katalikai turi mokėti dvi
gubus švietimo mokesčius: sa
vų mokyklų išlaikymui ir val
dinių mokyklų išlaidoms. To
dėl valdinio iždo pašalpa ka
talikų mokykloms faktinai bus 
tik grąžinimas dalies švietimo 
mokesčio, kurį katalikai tėvai 
moka į valstybės iždą išlaiky
ti valdinėms mokykloms, ku
riomis jų vaikai nesinaudoja.

Pagaliau reikia atsiminti, 
kad, jeigu valstybė bus prie
šinga lėšomis paremti priva
čias mokyklas, daugelis jų už
sidarys ir tada daug sunkesnė 
našta guls valstybės iždą ir 
mokesčių mokėtojus. Šioj sri
ty turime įspūdingus duome
nis. Pvz. jeigu užsidarytų ka
talikų mokyklos New Yorko 
ir Brooklyno vyskupijose, iš 
jų į Valdines mokyklas perei
tų 422,000 moksleivių ir jų iš
laikymas valstijos iždui, — 
taigi mokesčių mokėtojams — 
kainuotų daugiau negu pusę 
bilijono dolerių metams. Ka
dangi pačiame New Yorko mie
ste mokyklų išlaikymas bran
gesnis negu kitose tos valsti
jos vietose, tai gal net susi
darytų beveik visas bilijonas 
dolerių naujų išlaidų, jeigu vi
si mokiniai iš katalikų mokyk
lų pereitų į valdines.

*
Tai rimtas reikalas. Ir New 

Yorko arkivyskupija net yra 
paruošusi brošiūrą: “Kas įvyk 
tų, jeigu katalikų mokyklos 
būtų priverstos užsidaryti”. Ši 
brošiūra bus dalinama bažny
čiose per pamaldas. Norint šį 
reikalą labiau išryškinti Chi
cagoje, yra net svarstomas pla
nas visus katalikų mokyklų 
auklėtinius vienai dienai ma
siškai pasiųsti įsiregistruoti į 
valdines mokyklas, kad visi su
prastų, kiek tada reikėtų nau
jų mokytojų, naujų mokyklų, 
naujų išlaidų ir padidintų mo
kesčių.

Daugelis šio krašto valstijų 
jau supranta šį reikalą ir net 
25 jau teikia vienokią ar ki
tokią paramą katalikų mokyk
loms. Net 23 valstijose para
pinių mokyklų vaikai nemo
kamai vežami valdžios samdo
mais autobusais. Eilėje valsti
jų parapinės mokyklos gau
na nemokamai vadovėlius pa
saulietiškiems mokslams. Ha
vajuose katalikai tėvai gali 
nuo mokesčių atskaityti dalį 
savo išlaidų parapinėms mo
kykloms. Connecticut, Pennsyl 
vanijos ir Rhode Island valsti
jose iš valdinių iždų apmoka
ma dalis algos mokytojų, ku
rie dėsto pasaulinius mokslus. 
Connecticut, Indiana, Iowa, 
Minnesota, New Mexico, Tex- 
as ir Wisconsin planuoja duo
ti pašalpą tėvams, kurių vai
kai leidžiami į privačias mo
kyklas, kaip dalinį jų išlaidų 
atlyginimą. Massachusetts tu
rės referendumą, siekiant pa
keisti konstituciją, kad būtų 
galima teikti paramą priva
čioms mokykloms. Maryland, 
Massachusetts, New Yorkas 
yra sudarę specialias komisi
jas svarstyti, kaip padėti pri
vačioms mokykloms.

Šis reikalas bus svarstomas 
ir Illinois konstitucinėje kon
vencijoje. Ir turime nepraleisti 
progos atstovams, senatoriams 
bei kitiems pareigūnams pri
minti, kad yra būtina valdinio 
iždo parama privačioms mo
kykloms. Lietuviai tuo labai 
suinteresuoti, nes ir lituanis
tinis švietimas daugiausia tel
kiasi prie šių parapinių mo
kyklų. J. Pr.

nelaukiant kai pradės siųsti gy
dytojai ir ligoninės sąskaitas. 
Taipgi nustatyta kad daugiau
sia gaisrų sukelia nuomininkai, 
neturtingųjų grupės, kurie te
turi menką supratimą apie tur
to vesntę. A. P-lis

JAPONIJA IR J OS PROBLEMOS
Keliamos riaušes norint atgauti Okinavos saląr

Iš visų pasaulio rasių, sako
ma, japonai esą mažiausiai pa
trauklūs. Jie nesą nei labai darb 
štūs, nei išradingi. Tačiau ne
paisant šitų iš pažiūros neigia
mų žymių, nūdien Japonija ta
po viena didžiųjų pasaulio val
stybių ir netgi, po skaudžiai 
pralaimėto karo, pasiekė dide
lės gerovės ir savo pramonės 
suklestėjimo, kas labai stebina 
pasaulį. Sociologai, ieškodami 
tos mįslės išaiškinimo, randa, 
kad taip yra dėka japonų ano
niminės ir kolektyvinės veiklos.

Betgi, nepaisant esančios ge
rovės ir žymiai padidėjusios į- 
takos pasaulio reikaluose, Ja
ponija susiduria su nemaža sun
kių problemų. Viena tokių labai 
rimtų yra japonu studentu jau 
antri metai keliamos riaušės 
66 universitetuose. Vasaros a- 
tostogų metu jos buvo aprimu
sios, tačiau dabar, prasidedant 
mokslui, laukiama, kad studen
tų smurtas būsiąs dar samr- 
kesnis. Tos riaušės reiškiasi pa
statų užėmimu, turto naikini
mu, muštynėmis su policija ir 
visokiais nesmagumais, daro
mais valdžios įstaigoms ir jų 
žmonėms. Nors tose riaušėse 
dalyvauja tik nedideli studen
tų būriai, bet jie tokie atkak
lūs ir taip akiplėšiškai laikosi, 
kad. nuostolių pridaro už mili
jonus dolerių. Daugelis kaltina 
ne tik studentus, bet ir visuo
menę, nes joje begyvendami tie 
studentai praranda viltį norma
liom priemonėm pakeisti sant
varką ir padaryti ją tikrai de
mokratiška.

Japonijos studentų nepasiten
kinimas ir reikalav’mai labai 
dideli. Jie pvz. kaltina valdžią 
ir fabrikantus, kad šie padedą 
amerikiečiams naikinti vietna
miečius. Mat, japonų fabrikai 
gaminą napalmą ir tuo gerai 
pelnosi iš ka/o. ‘

Maištaujantieji studentai
Valdžia nežino, kaip tuos stu 

dentus nuraminti, nes jie savo 
visuomenę laiko sugedusia, o 
valdžią paperkama ir svajojan
čia atstatyti prieškarinę tvar
ką. Neseniai parlamentas priė
mė griežtą įstatymą universite
tų. administravimo reikalu. Ja
me numatyti atvejai, kai ge
ruoju negalima numalšinti riau
šių. Tokiais atvejais bus užda
romas maištaujantis fakulte
tas ar visas universitetas pusei 
metų. Kraštutiniais atvejais jis I

gali būti visai likviduotas. Skep
tikai yra nuomonės, kad ir ši
tokios priemonės nebūsiančios 
sėkmingos.

JAV bazių klausimas
Kita, gal pati sunkiausia, Ja

ponijos problema yra jos san
tykiai su JAV. Ateinančių me
tų vasarą baigiasi JAV-Japo
nijos saugumo sutarties termi
nas. Pagal tą sutartį Japonija 
leidžia JAV laikyti savo žemėje 
41,400 kareivių ir 149 karinių 
įrengimų punktus. Kadangi 
prieš šios sutarties atnaujinimą 
labai šiaušiasi darbo unijos, stu 
dęntai, komunistai ir kairieji 
socialistai, JAV vyriausybė su
tiko uždaryti 49 iš 149 karinių 
įrengimų punktų Japonijoje.

Savo ruožtu konservatyvi Ja
ponijos vyriausybė, numatyda
ma aršias dėmonstracijas, pa
didino valstybės .gynėjų skaičių 
ir priėmė 6,700 naujų policinin
kų numatomoms demonstraci
joms malšinti.

Japonija labai nori, kad a- 
merikiečių kontroliuojama Oki
navos sala, kur laikoma 75,000 
Amerikos karių ir yra įrengta 
milžiniška ir raktinė JAV Azi
jos gynybai bazė, ateinančiais 
metais būtų sugrąžinta Japoni
jai. Kaip žinome, iš Okinavos 
bazės pakyla didieji B-52 bom
bonešiai bombarduoti Vietnamo 
komunistų.

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENE RASA
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— Taip, hmmm... tai negerai, negerai, taip netu
rėtų būti. Mūsų laikais taip nebuvo, vaikai naudojosi 
tėvų išmintimi, kurią jie per gyvenimo ilgus patyrimo 
metus įgijo. Bet dabar kitaip, kiekvienas nori pagal save 
gyventi ir mokosi ne iš tėvų, bet iš savo padarytų klai
dų. Kartais ir iš jų nepasimoko, o gero patarimo neklau
so. Kitokie laikai, kitokie žmonės, lyg akli eina bedugnės 
krantu ir nenori matyti, koks pavojus juos tyko, — 
skambėjo jo balsas lyg iš sakyklos ir visi tylėdami klau
sėsi.

Auksė sėdėjo nustebusi ir nesuprato, ką ji čia da
ro tarp tų svetimų žmonių? Ji ir Johnas čia nepri
klausė.

— Motina, ar jau parodei kambarį? — vėl- sugriau
dė galingas tėvo balsas.

— Jis, tur būt, kitaip ir negalėtų kalbėti, — pa
galvojo Auksė.

— Rodyti tai tikrai nereikia, dar neužmiršau, kur 
kas yra, — nusijuokė Johnas lyg viskas, kas aplinkui 
vyko, buvo įprasta ir normalu.

— Kambarys seniai paruoštas, — pasiskubino mo
tina, — jau tada viską sutvarkiau, kai Johnny para
šė, kad atvažiuoja.

—Aš net nežinau, kada jis rašė, — nustebusi pa
galvojo Auksė.

— Gerai, labai gerai, hmmm, — tėvas atrodė pa
tenkintas motinos stropumu. — Aš eisiu į kabinetą, 
jūs gal norėsit apsiprausti po kelionės ?— trumpai 
žvilgtelėjo jis į Auksę ir nusisuko.

— O gal tik jo akiniai taip į mane sublizgėjo, — 
nebuvo ji tikra, kad jis į ją kreipėsi.

— Tu, Johnny, netrukus ateik pas mane, dar tu
rim nemažai laiko iki vakarienės, ar ne, motina? — pri
dėjo jis pasikėlęs.

P. GAUČYS Anksčiau Okinavos gyvento
jai buvo palankūs amerikie
čiams. Vėliau tapo abejingais, 
dabar griežtai, įkyriai reikalau
ja visą civilinę salos valdžią per 
duoti vietos gyventojų rinktiem 
organam. Japonijos ministeris 
pirmininkas Šato, prašydamas 
grąžinti salą, žadėjo už tai pra
tęsti sutartį naujam terminui. 
Ta sutartis vaidina raktinį vaid 
meni ne tik pačios Ja,poni jos sau 
gurnui, bet ir Amerikos pastan
gom g’oboti ir ginti laisvas A- 
žijos tautas. Neseniai prez. Ni- 
xonui belankant Azijos valsty
bes, tų kraštų vadai prašė jį 
jokiu būdu nesutikti Japonijai 
grąžinti Okinavą, bent iki Viet
namo karo pabaigos.

Anksčiau labai karingiems 
japonams pralaimėjus II-jį pas. 
karą ir patiems savo kaihu pa
tyrus pirmųjų atominių bombų 
siaubą, dabar sunku juos įti
kinti, kad amerikiečių atominės 
bazės juos pačius saugo nuo 
galimo priešo puolimo. Vis dau
giau ir daugiau japonų organi
zacijų skelbiasi būsiančios prie
šingos saugumo sutarties at
naujinimui ir griežtai reikalau
siančios visų amerikiečių ba
zių Japonijoje uždarymo 1970 
m. birželio mėn. (sutarties ga
liojimo terminas).

Be abejo Japonijoje yra po
litikų, norinčių, kad Japonija pa
ti rūpintųsi savo saugumu ir, 
atsisakiusi amerikiečių atomi
nės apsaugos, pati taptų atomi
ne galybe. Tuo svarbiu klausi

Iš mėnulio atvežta medžiaga atidžiai tiriama Smithsoniano instituto Washingtone.

— Taip, valgysim šeštą valandą, kaip ir visuomet 
Tėvui išėjus Johnas atsisuko į Auksę:
— Tai mano tėvas! — pasakė jis ne todėl, kad

kas nors tuo abejotų, bet norėdamas išreikšti pasidi
džiavimą tuo žmogum, kurio sūnus jis buvo.

— Jis šiurkštus ir egoistiškas, — norėjo sušuk
ti Auksė, bet žinojo, kad niekada to nepasakys, ne šiuo
se namuose, kur ir sūnui ir motinai jis atrodė vyriškas, 
dvasiškai stiprus ir užsigrūdinęs blogybėms, kur kiek
vienas jo žodis buvo įstatymas.

— Jis iš senos ir garsios pastorių šeimos — išdi
džiai pratarė motina, — net keturios kartos išlaikė ne
sulaužiusios tos tradicijos. Tik Johnny... — jos balsas lū
žo, lyg sausą šaką užmynus.

— Mama, prašau... — priėjęs apkabino ją Johnas, 
bet ji atstūmė sūnų ir parodė į ant sienos kabančius 
portretus:

— Tai pastoriaus tėvas, senelis ir prosenelis. Vi
si jie gyveno šiuose namuose ir dirbo parapijoj. Žmo
nės net neįsivaizduoja, kad jų pastorius gali būti kas 
nors kitas, bet ne Dean. Bus sunku, kai... — nebaigė ji 
sakinio.

Auksė suprato, kad motinos, o gal ir tėvo noras 
buvo matyti Johną pastoriumi. Ji pažiūrėjo į vyrą ir 
negalėjo įsivaizduoti jo sakykloje, kalbančio tokiu pat 
griausmingu balsu kaip tėvas.

— Bet jis būtų geras pastorius, — pagalvojo, — 
tvirta ranka ganytų savo aveles ir žinotų visus atsaky
mus.

—Jei norėsi pailsėti, Agnės, prigulk, — švelniu 
balsu ištarė motina lyg praeities prisiminimai būtų ją 
sentimentaliai nuteikę.

— Ačiū! — teatsakė ji. Atrodė, kad niekas nieko 
iš jos daugiau nė nelaukė.

Johnas paėmė lagaminus ir jie užlipo į antrą 
aukštą.

— Mano buvęs kambarys, — pradarė duris Jonas. 
Kambarys buvo didelis ir nejaukus, lyg viešbutyje.

Plati lova užtiesta geltonu užtiesalu, o šalia staliu
kas su geltona lempa. Prie sienos stovėjo dvi komodos, 
o tarpe £ų minkšta kėdė. Pro langą veržėsi vidun seno

vaizdą. Pro tankų žalumą galima buvo matyti tik mė-
lynus dangaus lopus.

— Čia gali užtrokšti, — pagalvojo Auksė, 
kalėjime!

Bet Johnas buvo patenkintas, išmėgino naują lo 
vą, kuri buvo vietoje jo siauros senos ir džiaugėsi, ka< 
tėvai gerai atrodė:

— Jie nesikeičia. Kiek prisimenu, visada tokie bu 
vo. Reikia pasakyti, kad jie į visą reikalą gana ramia 
pažiūrėjo. Žinant mano tėvą, buvo galima laukti visko 

Kaip, tavo manymu, jie galėjo žiūrėti? — pa
klausė Auksė. Ji jautėsi susierzinusi ir net pikta.

Bet, brangioji, mūsų vedybos turėjo būti jiem 
gana didelė ir, sakyčiau, ne taip maloni staigmena. Jie 
žinoma, turėjo kitus planus, kurie gal būtų ir pavykę 
jei nebūčiau sutikęs ir pamilęs tavęs,
Johnas.

lyg

priėjo prie jos

Auksė pasijuto įžeista. Jos tėvai irgi būtų kitą žen
tą pasirinkę, bet niekada Johnui neparodė savo nepa
sitenkinimo. Tiesa, pataikydavo atvažiuoti, kai jo nebū- -s 
davo, bet tai todėl, kad sunku buvo angliškai kalbėti. 
Motina net savotiškai didžiavosi savo žentu. Bet Auk. 
sės čia visi nemėgo ir Johnui tai atrodė natūralu, lyg 
ir jis galvotų, kad ji čia netinka.

— Man nereikėjo čia atvažiuoti, — staiga ji pa
sakė.

— Brangioji, ką tu čia dabar kalbi? — apkabino 
ją Johnas. — Tu gi mano žmona. Turėjai susipažin
ti su mano tėvaisl

— Jie mano pažinties visai nenori. Aiškiai matau, 
kad jiems nepatinku, jie visai neslepia, kad manęs čia 
nepageidauja, — karščiavosi Auksė.

— Nepageidauja? Nesąmonė! Bet turi ir juos su
prasti. Tokiame mažame miestelyje, kur visi visus pa
žįsta, mažai privatumo. Jiems gana sunku aiškinti 
draugams, ką sūnus vedė ir kodėl.

JByji daugiau^ _

mu Japonijoje vyksta gyvi gin
čai ir svarstymai. Spauda., ra
dijas, televizija, organizacijos, 
įvairūs apklausinėjimai, paskai
tos niekad nenueina iš dieno
tvarkės. Vyksta gyvas pasikei
timas nuomonėm, kiek JAV pap 
rašys iš Japonijos už Okinavos 
grąžinimą. Jeigu japonams pir
moje eilėje rūpi atgauti Okina
vą, nereikia paisyti, ar joje bus 
atominė bazė ar ne, sako vieni. 
Kiti gi, priešingai, yra nuomo
nės, kad tuo atveju, jeigu A- 
merika, grąžindama Okinavą 
likviduos atominę bazę, tada 
ji nebesugebės apginti Japoni
jos, nei kitų laisvų Azijos tau
tų. Tačiau tos nuomonės yra 
nedidelis skaičius japonų poli
tikų, jų tarpe ir dabartinis mi
nisteris pirm. Eisaku Šato.

Atominės apsaugos klausimas
Blogiausia yra tai, kad dau

gelis japonų mažai tepaiso a- 
tominės grėsmės netgi ir iš ko
munistinės Kinijos pusės. Žy
mūs japonų politikai galvoja, 
kad būsią sunku įtikinti japonų 
tautą leisti jos žemėje įrengti 
atominę bazę.

Manoma, kad patys japonai 
nesunkiai galėtų apsiginkluoti 
atominiais ginklais. Tam jiems 
tereikėtų nuo 3 iki 5 metų laiko. 
Japonijos technologija yra pa
siekusi tokio laipsnio, kad pi
niginiai sunkumai nebegalėtų 
sutrukdyti atominių bombų pa
gaminimo.

Atominį apsiginklavimą japo 
nai labiausia smerkia dėl mo- 

ilinių priežasčių. Salia to, ka
riniu požiūriu iškeliama tai, kad 
japonų atominis apsiginklavi
mas mažai ką tegelbės. Esą, ja
ponai nesuspėtų kaip reikia ap

siginkluoti, nes juos tuoj pultų 
kinai, kurie už trejų ar pen
kerių metų jau bus toli pažengę 
ir japonai nebegalės jų pasivy
ti. Taip pat manoma, kad ir 
atominių raketų turėjimas ne
daug tegelbėtų, nes Japonija y- 
ra nedidelė šalis ir kinai neti
kėtu puolimu sugebėtų iš kar
to sunaikinti visą japonų atomi
nį arsenalą. Esą, daug geriau 
pasitikėti milžiniška Amerikos 
atomine jėga, kuri nepalygina
mai geriau apgintų Japoniją.

Dar vienas motyvas atmesti 
nepriklausomą atominę jėgą Ja
ponijoje yra tas, kad daugelio 
įsitikinimu tokie ginklai jau ne
besudarą karinės jėgos. Jie žiū
ri į Kinijos atomines pastangas, 
kaip į Pekino norą susidaryti 
politinį prestižą.

Amerikos diplomatai Tokio, 
kurie stengiasi prikalbinti ja
ponus pasirašyti atominių gink
lų platinimo apribojimą, bijo, 
kad kurią dieną japonai, išsi
gandę vis augančios Kinijos a- 
tominės galios, užmirš visas bai 
mes ir patys pradės ginkluotis.

Iš kitos pusės, japonų eko
nomistai yra įsitikinę, kad Ja
ponijos ūkinė galia pati viena 
bus pakankama jai užtikrinti 
pasaulio pripažinimą, nors ligi 
šiol Japonija neparodė noro į- 
sivelti į tarptautinę politiką.

Ir vistik vienas dalykas, ja
ponų manymu, gali priversti ja
ponus pakeisti savo pažiūras į 
atominį apsiginklavimą, tai bū
tent Amerikos laikysena. Jeigu 
kurią dieną Amerika atšauktų 
savo pažadą atominiais ginklais 
ginti Japoniją, ji atsidurtų vi
siškai pasikeitusių sąlygų aki
vaizdoje. Bet taip nėra. JAV la
bai aiškiai tuo atžvilgiu įsipa
reigojo Japonijai. Be toį jos 
griežtai priešingos pačios Japo
nijos atominiam apsiginklavi
mui.

POPIEŽIAUS IŠVYKA
/į

Popiežius Paulius VI-sis iš 
savo vasaros rezidencijos Cas- 
tedgandolfe aplankė šventosios 
Marija Goretti šventovę Nettu- 
ne, kur aukojo Šv. Mišias ir pa
sakė specialią kalbą apie šių lai 
kų moralinę krizę. Kreipdama
sis į pasaulio jaunimą, Šventa
sis Tėvas pasmerkė pasaulio 
spaudoje, filmuose ir visame gy
venime besireiškiantį moralinį 
smukimą ir ragino jaunimą my
lėti nekaltumą beu kitas krikš
čioniškąsias dorybes sekant (he
rojišku šventosios Marija Go- 
iretti pavyzdžiu. Kaip žinoma 
Italijos šventoji 12 metų Mari
ja Goretti, gindama savo nekal
tumą, buvo žiauriai nužudyta 
savo gimtinėje.

I
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SVEIKATA

(Atkelta iš 2 psl.)
vartokime, ir tik augalinių dau
giausia. Miltinių — krakmolinių 
naudokime pagal savo dirbamą 
darbą — tik žiūrėkime, kad ne
nutuktume. Liaukimės visokias 
dietas mėginę.

Sutvarkęs šią pagrindinę savo 
negerovę pagal paduotą planą, į 
nustosi kitų išvardintų negero
vių: geriau bus su nusiminimu, 
su nemiga, su padidintu spaudi
mu ir kitais negerumais.' Retink 
dexamyl iki visiško nustojimo 
tuos vaistus vartoti. Jei nesi alko
holikas, imk alertonic tris valgo
mus šaukštus per dieną. Neimk 
darvon — geriau dieną ramiau 
praleisk ir vakare ką nors šilto 
išgerk, kad geriau miegotum. Ne 
imk ir aspirino — tai prietaras 
miegui sukelti. Nevartok druskos 
ir sūrių valgių — apseisi ir be 
tabletės dėl pakelto kraujospū
džio. Atkakliau venk jautrumą 
sukeliančių dalykų — tada re
čiau priseis imti prieš alergiją' Prekybininka8 s^ei Saikilli 53 
vaistus. , m., kaltinamas nužudęs Ella Jean

Esi puikus, apysveikis, palygi- Scott, savo 18 metų sekretorę. Jos 
ti, žmogus. Visiems mums tokia- kūnas slapta palaidotas Saikino Q- 
me amžiuje prieis vieną ar kitą ; kVie>

negerovę turėti. Stenkimės visais 
būdais ių mažesnį būrį po sava 
oda įsileisti. Sėkmes. Parašykit.

niiiimni

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas ji užsisako 

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

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

Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių ir 
sugrupuotos alfabeto eile.
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CLASSIFIED GUIDE
MISCELL A N E O U S

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

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

MISCELLANEOUS

illlllllllllllllllllllllllllimillllllllllhllllllli

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

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

ĮSIGYKITE DABAR !

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

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

DĖMESIO! HELP VIAETED — MOTERYS

RADIO PROGRAMA

RICHMOND ACTO SERVICE 
2934 VVest 63rd Street 

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

Tel. GR 0-8134 arba GR 0-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraltls

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE 

Įdedu naujus pečius ir vandens 
Šildytuvus. ISvalau ir sutvarkau 
alyvos ir dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dėl du
jų. Dirbu Chicagoje ir prie 
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027% S. Auna Avė., lyons, 
Illinois. Telet. 447-8800.

A. ABALL ROOFING CO.
Įsteigta prleS 49 metus 

Dengiame visų rOSių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūra “tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

10% — 20% — 80% pigiau mokėsil 
už apdraucht nno usnies lr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

8208% West »3th Street 
Chicago, Illinois 

Tel GA 4-8054 lr GH 0-4882

REAL ESTATE

NAŠLĖ PARDUOS GREIT
beveik naują mūro namą Mar
ąuette parke žmogui, kuris turi 
$12,000 įmokėti. Kaina visai žema. 
Pirkėjas turės pajamų apie $7,000 
metams. Skambinkite

TEL. — 737-7201
Medinis — 5 ir 4 luunb. moderniš

ki butai. 2 auto garažas. 45 ir Talman. 
1 butų tuoj galima užimti. Geras 
pirkinys.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Income Taz 
Notary Public

2737 VV. 43rd St. — CL 4-2390

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

(vairių atstumų

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

KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781
METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turėkliai

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors 

585-5285

Remkit tuoe biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

.■einauma Lietuvių Radio Pro- į 
gramo Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikla 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. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas Ir 
dienraštis “Draugas”.

COOK
Experienced all around. Mušt have 
knovvledge of broiler. Full time. 
Good salary.

PHONE — 756-0319
MRS. SEAY

Phone 756-0319 — Mrs. Seay

VYRAI IR MOTERYS

PROGRAMMER 
Beginner Preferable. 

Background in R.P.G.

language. Salary open. 

Maurey Manufacturing 
Corporation 

2907 Š. Wabash Avė. 

Mr. PešCONTRACTORS

REZIDENCINIAI, 

KOMERCINIAI, 

MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAlI

t -
J 2467 West 60th Street J Tet HE 4-7482

HELP WANTED — VYRAI

Surface Grinder Hand 
Produetion Operator 

Grinding

Top pay, Ali Benefits.

ASK FOR BILL LEINO
HARIG MAHUFAC'G CORP.

5757 W. Howard St. 

Tel. NE 1-5050

APDRAUDŲ AGENTCRA
Namu, gyvybes, 

automobiliu,
your/ Independent Į 

L Insurance įagent ,
SERVES YOU FIRST

sveikatos,
nio.
Patogios
mokėjimo
lygos.

blz-

išsi-
sa-

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

———£•------------—

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

REAL ESTATE

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas — income Tnx

Notariartas — Vertimai

Apdraudu Agentūra .

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

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

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 kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

aint
ntliony
avings

Beautiful bone white 
16 pc. sėt of fine dishes

Jums patiks ši naujausia dovana Šv. Antano Taupymo ir 
skolinimo bendrovės. Tai tokios rūšies dovana, kurios jūs ne
sitikite gauti iš bet ko, bet tik iš “prieinamų” (pasiekiamų). Jūs 
galite gauti šį pilną komplektą iki spalio 15 d. atidarydami 
naują taupymo sąskaitą su $500.00 arba įdėdami $500.00 į jau 
turimą sąskaitą. ŠV. Antano Taupymo B-vė turi platų taupy
mo planą, įskaitant ir 5į4% certifikatą, įmokant vienu kar
tu (minimumas $7,500.) ir patarnaus jums pagal jūsų pa
geidavimo taupymo planą. Ši dovana duodama tik viena šei
mai, ir paštu nesiunčiama. Atvykite dabar ir pasiimkite šią 
dovaną.

1447 South 49th Court, Cicero 60650 

Phone: 656-6330

JOSEPH F. GRIBAUSKAS, EXEC SEC*Y

Member Federal Savings and Loan Insurance Corporation, VVashington, D.C

RUDENIOP BE NAMŲ!

Prie Pord City — 9 metų, 5% 
kamb. gražus mūras. Apie 40 p. lo
tas. šalia garažas. $22,700.

štai 4 butu puikus mūras Mar
ąuette pke. 2 po 6 kamb. Ir 2 ma
žesni butai. Gazu šildymas. 3 auto 
mūro garažas. $40,900.

Jauki taverna, 2 namai, geros pa
jamos Brighton pke. Apie $12,000.00 
įm,akėti.

Mūr. bungalow Murąuette pke.
Naujas gazu šildymas. Garažas. 
$18.200.

Med. 4 kamb. “oottage”. Gazo šild. 
Taksai apie 100 dol. Platus lotas. 
Už Cicero Avė., arti 87-tos. $9,900.

Pajamų mūras ant kumpo. 2 bu
tai. 6 ir 3 ko.mb. 2 auto garažas. 
Naujas šildymas. Negilus beismentas. 
Arti ofiso $21.000.

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

Lotas 30 p. Marą. Parke, $11,000.

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

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

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

Mūr. 3 butai po 4 kamb. lr raš
tinė. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

Brighton P-ke, mūr. namas — 4 
kamb. butas ir taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. $35,000.

VAINA REALTY
2517 W. 7 Ist St. — RE 7-9515
2 po G kamb. didelis mūr. namas 

prie 66 ir California. Gazo karšto 
vand. nauja šiluma. 2 auto mūr. ga
ražas. $31.900.

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

5% kamb. naujas mūr. bungalow 
prie 67 ir Kedzie. IVį vonios, virimo 
pečiai. $25,000.

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

5 kamb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 tr Aibany. 2 maš. garažas. 
$19,500.Ui aukšto, 10 metu mūr.: 5 kamb. 
(8 mieg.) ir 4 kamb. Prie 69 lr Ca
lifornia. Gazo karšto vandens atski- 
ri šildymai. Alum. langai, 2 auto ga
ražas. $41,000.

11 butų, 10 metų, 2-jų aukštų mū.r 
namas prie 71 ir California. $153,000.

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

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

REA L ESTATE
iiiiiimiiiiiiiiiiliimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiii

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

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

Main Office 5727 VV. Cermak Rd., Cicero, HL TeL OL 6-2238 
Turime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome ožsnkti į mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIII1IIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING A SHEET METAL 
4444 S. Westera, Chicago B, UL

Telefonas VI 7-8447

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
vVITH COVERS AND HANDLEb 

80 and 50 gal Free delivery 
SG22 So Racine 434 1 1 1

HELP VVANTED — VYRAI

AUTO BODY MAN
Guaranteed hrly. base, rate of $5 
per hr. or commission, 50-50. Paid 
vac.; hol.; Oppty. to earn up to 
$500 per week.

Call Sam — 251-7859.

LABORERS — New Galvaniziug 
Plant

7 a. m. to 3:30 p. m- 
All benefits and profit sharing 
JOSLYN MFG. & SUPPLY CO.

10909 Franklin Avė. Franklin Pk. 
Tel. 625-0354

Learn hydrolies & body mounting. 
We need men with meehanical back
ground to learn utility eąuipment 
business. This job offers all reg’l 
co.-paid benefits. Free uniformą & 
top wages. Excell. future for right 
men. Addison location. Interviews 
VVednesday and Thursday all day.

Phone - 543-4450 

TECHNICIAN
Mušt be able to repair solid statė 
radios, TVs. Exc. oppty. Call for 
appt.

Mr. Sporer - 774-3047

AUTO BODY FENDER MAN
Plenty of work. Liberal pay rate, 
fringe benefits. Also will train ąuall- 
fied apprentlce

SEE MR. GEBWIQ
Gerwig, Nelson Motor Co.

8443 S. Ashland avenue

MACHINISTS
Capable of making own setups. 

Good working conditions. Benefits 
and fast grovving company.

VVTRE MACHINERY, INC.
4630 W. 54th St., Chicago 111.

GENERAL MAINTENANCEMAN
Experienced. Day shift. $3.59 per 
hr. Full hospitalization and other 
benefits. Plenty of overtime.

MR. NELSON — VVA 8-9744

RINKTINES KNYGOS JAUNIMUI
KON-TIKI EKSPEDICIJA

SENASIS KAREIVIS MATATUTIS
Jurgio Jankaus pasaka — apysaka mūsų liaudies pasakų mo

tyvais apie įdomų žemaitį Matatutį ir jo daugybę nuotykių, 
kariaujant už svetimą karalių ir paskui tą patį karalių moki
nant karaliauti. Apie 240 psl., kietuose apdaruose, kaina $3.00.

Puiki ir nepaprastai įdomi norvego Thor Heyerdahl nuoty
kių knyga iš ekspedicijos plaustu per Ramųjį vandenyną, sie
kiant išaiškinti Ramiojo vandenyno salų paslaptis. Iliustruota. 
414 psl. kaina $3.75.

NAKTYS KARALIŠKIUOSE

Liudo Dovydėno apysaka apie du berniukus, su šienpiūviais 
išvykusius į tolimų miškų lankas, ir jų įdomius nuotykius va
saros naktimis. Iliustruota. 168 psl., kaina $2.00.

MĖLYNI KARVELIAI

Įdomios ir nuotaikingos Aloyzo Barono apysakaitės mažie
siems, vaizduojančios mūsų vaikų gyvenimą naujosiose emigra
cinėse sąlygose. Iliustruota. 70 psl., kaina $1.50.

KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽEMAITIS NEPRAŽUS

Balio Sruogos istorinė apysaka apie žemaitį berniuką, kuris 
1812 metais iš Viekšnių į Kauną atsikraustė ir čia Napoleoną, 
besikeliantį per Nemuną, regėjo ir kas iš visų tų nuotykių iš
ėjo. Iliustruota. Virš 200 psl., kaina $2.50.

Visos šios knygos yra vertingos ir reikalingos jūsų valkų 
bibliotekoje, ir jas visas galima gauti DRAUGE.

Illinois gyventojai prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.



Lietuviai saleziečiai kuriasi Rcimoje. Čia matome jų įsigytos sodybos 
bendrą vaizdą

AR VISI KELIAI VEDA 

Į ROMĄ

Mūsų korespondentų A. Saulaičio ir A Zaparacko 
įspūdžiai iš kelionės Europoje

Prancūzijos Alpėse pernak
voję, sustojome turguje apsi
pirkti. Maisto kaina, pavertus 
į dolerius, maždaug kaip Ame
rikoje, išskyrus gal vyną. Deš
ra, duona tiek Antrą die
ną per Alpes Y&žįuodami jau 
pripratome prie' tarpeklių ir 
siaurų kelių: laimingi buvome, 
kad vakar patamsyje įkopėme 
į kalnus, matydami tik patį ke
lią. Čia nepaprastai gražu. Ap
žiūrėjome Sisteroną, XII a. bu
vusią stipriausią Prancūzijos pi
lį, aklai uždarančią perėjimą 
per kalnus. Pietų sustojome pu
šyne, kuriame ir ant pripučia
mųjų matracų, atsivežtų iš na
mų, išsitiesėme porai valandų, 
medžiams ošiant ir kalnų upe
liui šniokščiant.

Nicą pasiekėme apie šeštą va 
landą. Esame pietų Prancūziio- 
je netoli Italijos. Apžiūrėjome 
apylinkę, kurioje jau auga ly
giagrečiai ir pušys ir palmės. 
Nakvynės pasiprašome pas p.

. X4ųtkwst,.priemXęąįy.ie YiLlęftar,- 
che. Antaną Liutkų buvome su
tikę Paryžiuje ir Su juo dvi die
nas praleidome, o čia susipa
žinome su p. Liųbkien > ir sūnu
mi Antanu, nors neteko susi
tikti su dabar ištekėjusia dūk
to imi Egle LiutSbffft, kuri buvo 
Jaunimo kongrese atstove. Jau 
ir patamsyje ma.ė.si, kad virš 
galvų kybo vy ruogėa ir viso
kiausi vaisiai Liutkų sodelyje. 
Kitą rytą atsikėlę matėme fi
gas, migdolus, įvairias gėles ir 
kaktusus. Jau ir, karo metu jis 
čia gyveno, todėl sodas gražiai 
p. Liutkų ir jų šeimininkės pri- 
žiūritas. Neretai čia užsuka pra j 
važiuoją lietuviai, panašiai kaip 
ir mes.

Kalbėdamiesi su Liutkų sū
numi Antanu, baigiančiu vais
tininko mokslus, sužinojome, 
kad jo mėgiamas užsiėmimas 
yra lipti į kalnus'-*- kartais net 
trims savaitėms išvyksta. Jam 
irgi patiko ta galimybė, kad Al
pėse suruošti tokią žiemos iš
vyką Europos ir kitų kraštų 
norintiesiems. Nuostabu, kad 
šeimoje, gyvenančioje metų me
tus be lietuvių kaimynų, be mo. 
kyklų ar stovyklų, visvien iš
mokstama kalbėti, skaityti, ra
šyti lietuviškai. Mums ponia pa
pasakojo, kad, netikėtai po ka
ro atėjus lietuviui legionieriui 
ir pasakius “Labas”, vienas sū
nų motinai nustebęs tarė: “Ar 
yra ir kitų žmonių pasaulyje,

Alpę 
S tu

kurie kalba ta pačia kalba, kaip 
mes namie?”

Atsisveikinę, pajūryje pasi- 
maudėme, atsigaivinome sūrioje 
Viduržemio jūroje. Išsukant iš 
automdbiliui pastatyti vietos, 
du kitataučiai susipešė dėl tos 
vietos — vienas atsisėdo ant 
gatvės ir nedavė antram va
žiuoti prie abiejų šeimų vaikų. 
Žmogus lieka žmogumi.

J kituose kraštuose galėjome apie 
30-35), ypatingai prie mieste
lių, nes vakarienės metu visi 
vaikštinėja visai be tvarkos, tie
siog tūkstančiai italų turistų. 
Jokiame krašte nematėme tiek 
kelių ir gatvių policiios, kiek 
Italijoje. Prie vieno kampo įvy
kusiai nelaimei apvažiuoti sto
vėjo trys policininkai ir kiek
vienas mums davė kitokį signa
lą, todėl nuo to laiko tikėjome 
viską, kas knygose apie vaira
vimą Italijoje parašyta. Vėliau 
prel. Jonušas Romoje .aiškino, 
kad “gera esą’’ prieš važiuojant 
“drąsai pasivaišinti”.

Nemokėdami nė žodžio italų 
kalbos, buvome laimingi, kai 
pirmajame restorane kalbėjo pa 
davėja vokiškai, tai nors vi
durnaktį gerai pavalgėme.

Kelias į Romą seka pajūrį 
taip, kad nuo 7 vakaro iki 5 ry
to važiavome aukštyn žemyn, 
20 - 25 mylių greičiu. Į vieną 
kalną užkopti iki 2,300 pėdų 
reikėjo apie 8 mylias kaip ‘ ka
muolio siūlais važiuoti, lenkti 
net didžiausius sunkvežimius, 
autobusus, visur matomas gy
venamas priekabas. Miesteliuo
se, kaip ir kituose kraštuose, 
užrašai “camping” — čia kaip 
—silkės vieni greta kitų sto
vyklauja lyg miesto turgavie
tėje, kalno pakriaušėje išrėžo- 
je, o visa turistų stovykla ap
dengta iš žolių ar lazdelių iš
pintu stogu.

Anksti rytą pasiekėme Floren 
ciją, kurią autostrada aplenkia. 
Italijos greitkeliai moderniškiau

mus tiesiog iš lotynų kalbos bei 
istorijos vadovėlių puslapių: 
Via Appia, žymiuosius pamink
lus. Skubėdami atsiradome Via 
Casalmonferrato ties Piazza 
■Asti apie 9 vai. ryto sekmadie
nį. Pirmąjį savo sekmadienį Eu
ropoje visą naktį važiavome į 
Anglijos skautų-čių stovyklą, 
antrąjį sekmadienį iš Olandijos 
į Vasario 16 gimnaziją, o da
bar, trečiąjį kartą, naktį va
žiuodami pasiekėme Romą. Po 
šv. Mišių kolegijos koplyčioje, 
skubėjome pamatyti popiežių.

PAGERBĖ DIEVO MOTINI
20.000 Prancūzijos tikinčiųjų 

susirinko Issoudun šventovėje, 
švęsti šimto metų sukaktį, nuo 
Švenčiausios Marijoš širdies sta
tulos vainikavimo Prancūzijos 
tautinėje šventovėje iškilmėse 
dalyvavo Bourges arkivyskupas 
kardinolas Lefebvre, daugelis 
Prancūzijos vyskupų ir gausūs 
maldininkai iš Afrikos bei kitų 
Europos kraštų.

šią mūsų rašinėlio dalį reikė
tų pavadinti “Suk, suk ratelį”, si, yra visur restoranai, įvairiau 

šių prekių prikrautos parduotuLabai romantiška per Alpes 
važiuoti, bet čia jau buvo be
veik perdaug. Iš aukšto kalnų 
kelio pamatėme Monaco valsty
bėlę, kaip kišeniuie pastatytą. 
Autostrada iš Nicos į Genua 
nėra baigta, tik dalimis, kurios 
yra kaip koks rožinis — tiltas, 
tunelis, tiltas, tunelis, gal tūks
tantį ar porą pėdų virš šalimais 
esančios jūros. Kur greitkelio

vės. Vienu metu truputį, apįe 
15 kilometrų, pasimetėme ne
baigtoje greitkelio dalyje, pra
dėdami jau po naktinio sukinė- 
jimosi abejoti, ar visi keliai 
taip jau lengvai ir tiesiai veda 
į buvusią romėnų sostinę.

Romos priemiestyje nusipir
kome žemėlapį, kurį sekdami 
tikėjomės surasti šv. Kazimie-

nėra, raitomasi nuo amžių esan i ro lietuvių kolegiją ir prel
čiais keliais. Įvažiavę j Italiją, 
tegalėjome važiuoti api° 20 - 25 
mylias per’ valandą '(kalnuosė

Jonušą, žadėjusį mus Romoje 
prižiūrėti. Tikrai nuostabu ma
tyti senovinius kelių pavadini-

H I G

4.75%
PER ANNUM 

ON REGULAR 
SAVINGS 

CURRENT RATE

5.25%
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS 

$1,000 MIN.

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

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. VVestem PR 8-5875 
I. LIEPONIS

Ptrmadionlais ir kotvirtadieniais nuo 9 iki 9:80. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki B v. v.

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos 
air-oonditioners. Pard. ir taisymas 
2649 W. BSrd St. — Tel. 4S4-042J 

Vakarais skambinti VVA 5-3607 
P. Rudėnas K. šimuliu

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

PARDUODAMI 
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida.
Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai.

SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421
..................................... ............ .

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS
Krautuvė Marųuette Pke.

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

Buv. Lietuvos Prezidentui

A. A.
ALEKSANDRUI STULGINSKIUI 

mirus Lietuvoje, jo dukrą ALDONA ir žentą JONĄ 
JUOZEVIČIUS ir jų šeimą nuoširdžiai užjaučiame.

Ona ir Kazimieras Mickevičiai

Mielai

VERONIKAI JANUŠAITIENEI 
su šeima, jos brangiai MAMYTEI Lietuvoje mirus, 

nuoširdžiausiai užjaučiame ir kartu giliai liūdime,

D. ir L. Barauskai, I. ir K. Miece/ičiai 
B. ir A. Rerry, E. ir J. Vilučiai

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 1969 m. rugp. 
21 d., 1 vai. popiet, Vokietijoje mirė mano mylimas tėvas

A. + A.
Dr. jur. ANTANAS BARDAUSKAS

Gyveno Mainze, Vilhelm Christ Str. 20.

Gimė Lietuvoje, šaulių apskr., Kurtuvėnų parap., Pašven- 
tupės kaime.

Priklausė Neo-Lituania Korp! ir buvo V.L.B. Mainzo 
narys.

Palaidotas Wald Mainz-Mombacho kapinėse rugpiūčio 26 d. 
Gedulingos pamaldos už velionies sielą buvo atlaikytos Chi

cagoje, Clevelande ir Los Angeles.

Nuliūdę: Sūnus Vilimas ir giminės

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 jsigijimo sąlygos būtų lengvesnės, kad jos 
pristatymas būtų patogesnis ir greitesnis, yra įsteigtas 
LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS kurio nariu gali pasi
daryti kiekvienas, įmokėjęs 5.00 dol. įnašo.

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

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS yra patogiau
sias būdas įsigyti naujausius leidinius pigiausia kaina. 
Tapti jo nariu taip lengva, kad kiekvienas turėtų jaus
tis skriaudžiąs pats save, neįstodamas į LIETUVIŠKOS. 
KNYGOS KLUBĄ
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.
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Annette Laban - Labanauskas(BOGDON)
Gyveno 2100 West 23rd Street, Chicago, Illinois.

Mirė rugsėjo 29 d., 1969, 6:30 vai. ryto, sulaukus 57 m. 
amžiaus.

Velionė buvo našlė mirusio Jeroime.
Pasiliko nuliūdime dukterėčia Barbara Vilčauskas, giminai

tė Bemice Tognotti, giminaitis An«trew Vilčauskas ir draugė 
Anna Klimas.

Kūnas pašarvotas Lack (Lackawicz) koplyčioje, -2314 W. 
23rd Place

Laidotuvės įvyks ketv.. spalio 2 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta į St. Paul parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterėčia, giminaitė, giminaitis ir draugė.
Laid. direkt. Steponas C. Lackawicz ir Sūnūs, Tel. VI 7-6672

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

I T. 8KRPiEini$l 
1 2 .. .K I «ISjicj ,*

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO

3914 West lllth Street
Dfcgftiauslas Paminklams Planų 

FNunirilikimas Visame Mieste.
Telel — CEdarcrest »- 6335

*«enaa blokas nno kašubų.

EUDEIK IS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas —- Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.

MOUNTAIN STATES 
AGENCIES, INC.

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

Mėnesiniai išsimokėjimai
Taip pat finansuojame automobi
lius, ir laivus.

B. JASINSKAS,
General Manager 

S. KLIMAS,
Manager Life Dept.

9950 So. Kedzie Avė. 
Evergreen Park, III.

GA 4-2800 — BE 8-6435

A. A.

IZIDORIUS DAUNIS
Mirė 1969 m. rugsėjo 28 dieną, 6 vai. ryto, sulaukęs 79 m. 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Rokiškio valsč., Įakišldų kaime.
Kūnas pašarvotas Ed. Schmidt koplyčioje. 2058 W. Bel- 

mont Avė.
Trečiadienį, spalio 1 dieną, 9 vai. ryto bus lydimas į šv. 

Bonaventūro bažnyčią. Po Šv. Mišių bus laidojamas Lietuvių 
Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Izidoriaus Daunio giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: žmona Veronika (Mickevičiūtė), sūnus Leroy, 
marti Berenice. anūkai Kathy, Mielinei, James 
ir Paul, kiti giminės, drąugai ir pažįstami.

Laidotuvių direktorius Ed. Sęhųūdt. Tel. 525-0001

Hllliii utį m imi ai aaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaae8aaaa

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

Stabdžiai, Sankaboe, Transmisijos, 
Tune-up lr Motorų Remontas
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533 

iiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiimi

GĖLĖS
VastuvSms, banketams, laidotuvSms 

lr kitokioms progoms
GUŽAUSKŲ 

BEVERLY HILIjS GMjINYČIA 
2443 W. BSrd Street, Clilcago, Illinois 

Tet PR 8-0S33 — PR 8-0834

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
(IiAOKAWICB)

2424 W. 69th Street Tet REpublic 7-1213
2314 W. 28rd Place TeL Virginia 7-6672

POVILAS J. RIDIKAS
8854 S. Kalstei Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. Lituanica Avė. Tet YArds 7-1138-1189PETRAS BIELIONAS

4848 S. California Avė. Tel, LAfayette 3-8572

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. SOth A-h, Cicero. UI. Tel. OL 2-100S

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-8401

SKELBKmSB “DRAUOT-.
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X Sol. Stasys Baras ruošiasi 
išvykti į Austrailiją, kur dides- 
niose lietuvių kolonijose duos 
koncertus. S. Baras yra kvie
čiamas Austradijos lietuvių kraš 
to valdybos.

X A. a. Alekssaudro Stul
ginskio, buv. Lietuvos respubli
kos prezidento mlrtį, paminėjo 
didžiausias Amerikoje dienraš
tis “New York Times” savo 
rūgs. 26 d. laidoje, paskirdamas, 
palyginti, nemažai vietos. Apra
šęs svarbesnius velionio prezi
dento darbus, laikraštis, pažy
mi, kad po II pasaulinio karo 
buv. prezidentas buvo okupantų 
rusų suimtas ir nuteistas 25 m. 
priverčiamųjų darbų stovyklos. 
Rašinyje yra ir kai kurių netjks- 
lumų.

X Lietuvių universitetų klu
bo reorganizacinis susirinkimas 
šaukiamas spalio 3 d., penkta
dienį, 11532 So. IVestem Avė. 
Ši organ’zaeija buvo įkurta dau 
giau kaip prieš 30 metų ir sa
vo laiku buvo labai aktyvi 
Amer. lietuvių gyvenime. Pa
staruoju metu jos veikla buvo 
sumažėjusi. Dabar klubo veikla 
rūpinasi specialus komitetas, 
kusį sudaro Claude Luth, Al- 
phonse Krist *unas ir Mr. & Mrs. 
Casimir C. Oksas. Daugiau in
formacijų galima gauti paskam 
binus telefonu Sylvijai Baltrū
nas — BE 3-7263.

x Lieuvos jėzuitų 400 metų 
veiklos sukaktis buvo kukliai 
pr|siiminta tėvų jėzuitų koply
čioje pamokslo metu.

X Kuii. Jonas Kardauskas, 
MIC, sveikatos patikrinimui yra 
paguldytas šv. Kryžiaus ligoni
nėje, 612 kambaryje. Jis yra 
dr. J. Meškausko priežiūroje.

X Dvisavaitinis žurnalas 
“Laivas” (nr. 20, spalio 4 d.) 
jau atspausdintas ir siunčiamas 
skaitytojams. Šiame numeryje 
rašo vysk. V. Brizgys — šv. 
Mišios ir Eucharistija, Jonas 
Vedegys — Rožančius, P. žič
kus — Į geresnį gyvenimą, J. 
Vaišnora, MIC, rašo aktualiu 
klausimu, paaiškindamas litur
ginio kalendoriaus reformos 
svarbą, .pabrėždamas, kad tos 
reformos neišbraulkė nė vieno 
šventojo iš Bažnyčios, Myk. 
Muraitis rašo, ką reiškia mylė
ti Bažnyčią, dr. J. Prunskis — 
Gydytojo patarimai pensinin
kams. Šiame “Laivo” numeryje 
gana plati apžvalga iš lietuvių 
gyvenimo, truputį politikos už
griebiama. Žurnalą leidžia Ma
rijonų vienuolija, 4545 W. 63rd 
Str., Chicago, IU., 60629.

x Antanas Gustaitis atvyks
ta iš Bostono ir dalyvaus pro
gramoje LB Cicero apylinkės 
ruošiamajame rudens baliuje 
spalio 11 d. 7 vai. vak. šv. An
tano parapijos salėje. Bilietus 
galima užsisakyti tel. 652-7413.

(pr.)
X Literatūros ir dainos šven

tė įvyksta spalio 11 d., šešta
dienį, 7 v. v. Jaunimo centre. 
Bus įteiktos premijos Myk. Vait
kui ir Danutei Brazytei, solo 
dainuos sol. Valentina Kojelie
nė. Bilietai gaunami pas platin
tojus ir Marginiuose, 2511 W. 
69 st. (pr.)

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

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

X Marąuette Parko lituanis
tinės mokyklos tėvų komitetas 
šį ketvirtadienį (spalio 2 d.) 8 
vai. vak. mokyklos patalpose 
šaukia tėvų susirinkimą mo
kyklos ansamblio reikalu. įSusi- 
rinkhnas labai svarbus, ir visų 
tėvų dalyvavimas būtinas.

X Giedros susirinkimas įvyks 
ta š. m. spalio 5 d., sekmadienį, 
3 vai. po pietų pas Juliją Valdie 
nę, 7216 So. California Avė. Vi- 
suomenininkės, kultūrininkės ir 
studentės kviečiamos visos da
lyvauti.

X Inž. Bronius Nainys, JAV 
-bių LB centro valdybos pirmi
ninkas, pereitą sekmadienį kal
bėjo per Lietuvių televiziją, nu
rodydamas reikalą šią instituci
ją įremti, kad dėl mažos realios 
paramos šis lietuvių kultūrinis 
židinys neužsidarytų. Drauge 
su juo kalbėjęs švietimo tary
bos pirm. J. Kavaliūnas primi- i 
nė diaibar vykstantį i tuanistinių 
mokyklų mokinių teikimo vajų 
ir ragino visus lietuvius tėvus 
savo vaikus į lit. mokyklas leis
ti.

x Kan. Feliksas Kapočius po 
operacijos pamažu sveiksta Šv. 
Kryžiaus ligoninėje, 556 kamba 
ryje.

x Chicagos Lietuvių operos 
tradicinis balius įvyks š. m. 
lapkričio 15 d., šeštadienį. Ba
lius įvyks gražioje salėje, kurį 
laisvai gali sutalpinti iki 600 
asmenų. Visuomenė maloniai 
prašoma rezervuoti tą vakarą 
mūsų operos parėmimui.

x Prel. V. Mincevičius, vie
nas Kankinių koplyčios komite
to narių Romoje, prižiūri koply 
č'os sparčiai atliekamus darbus. 
Norima koplyčią užbaigti pava 
sarį, 'kad vasaros pradžioje būtų 
galima ją, pašventinti. Koplyčios 
darbus bus galima pagreitinti,

Į jei lietuviai dabar kuo skubiau 
parems aukomis jos užbaigimą, 
nes tam dar trūksta lėšų., Lig
šiolinis lietuvių dosnumais duo
da gerų vlčių, kad ir paskuti
nės reikiamos lėšos bus greit 
suaukotos.

x Lietuvių filatelistų dr-jos
“Lietuvos” poatostoginis narių 
susirinkimas įvyks antradienį 
rugsėjo 30 d. Jaunimo centre.
7—8 vai. bus filatelinė valandė
lė, nuo 8 vai. v. narių pasitari
mas, kuriame pirm. J. Žygas 
padarys svarbų pranešimą apie 
vykdomuosius darbus. Kviečia
mi nariai ir svečiai skaitlingai 
dalyvauti.

x Regina Gaigalienė, 6954 
SO. Bell Avė., mūsų dienraščio

Retai taip pasitaiko, kad vie 
nu metu būtų įteikta dvi litera 
tūrinės premijos ir tai skirtin
gų generacijų autoriams. Spa
lio 11 d. Jaunimo centre Chica
goje įteikiama 1968 m. litera
tūrinė premija kan. Mykolui 
Vaitkui už jo atsiminimų tomus 
“Nepriklausomybės saulėje”. 
Mūsų rašytojui veteranui, įtei-

skaitytoja, išvyko ilgesnei ke- klama Lietuvių Rašytojų drau- 
lionei. Į San Francisco miestą SU08 premija, kurios mecenatas
išvažiavo traukiniu, iš ten laivu 
nuplaukė į Los Angeles, o iš ben 
nuvyko j Havajus, Japoniją, 
Hong Kongą, Filipinus, iš kur 
išskrido pas savo brolį į Adelai
dę, P. Australijoje. Į Chicagą 
grįš prieš Kalėdų šventes.

x Kaip tvarkytis žmogui, tu
rinčiam kietus vidurius — 280 
Alvudo rad'jo paskaita šj ketvir
tadienį, spalio 2 d., 10 v. r. 
Sophie Barčus radijo šeimos va
landoj.

MECHANIKŲ STREIKAS
Jau ketvirta savaitė, kai Chi

cagoje 900 auto mechanikų strei 
kuoja prieš 61 Fordo, Lincoln 
ir Mercury automobilių parda
vėją. Pardavėjai ir mechanikų 
unijos pareigūnai nepajėgia su
sitarti dėl naujo kontrakto, 
ypač dėl darbininku siekiamo 23 
proc. algų pakėlimo.

yra Lietuvių fondas. Autorius 
yra parašęs dešimtis knygų ir 
daug spalvingų atsiminimų pe
riodikoj. Malonu pastebėti, kad 
į premijos įteikimą atvyksta 
pats autorius, šį mėnesį jau 
švenčiąs 86 m. sukaktį. Laure
atas paskaitys ir savo kūrybos.

Danutė Brazytė Bindokienė 
laimėjo jaunimui skirtą prozos 
konkursą, parašydama, jauni
mui knygą “Mieste nesaugu”. 
Pasak jury komisijos pirm. ra
šyt. Vinco Ramono, knyga tik
rai įdomi, paprasta, pagaunan
ti jaunąjį skaitytoją, 'kuris te
žiūri tik kaip viskas bus toliau. 
Brazytė jau yra poros knygų 
vaikams išleidusi autorė, tačiau 
išaugusi tremtyje. Kaip Myk. 
Vaitkus atstovauja senajai ra
šytojų kartai, taip Danutė Bra
zytė atstovauja jauniausiajai 
mūsų prozininkų generacijai. Tai

Malonūs pergyvenimai Alvudo vaikams suteikto] pedagoginėj aplinkoj 
be raginimo sutraukia visus aplink besibastančius vaikus kūrybiniam
laiko praleidimui. Nuotr, M, Nagio

Maryte Mažeikaitė (Vyčių veikėjo inž. Ant, Mažeikos duktė) ir Vytau
tas Strazdai po sutuoktuvių Apreiškimo par. bažnyčioje Brooklyne,
N. Y. Nuotr. Vyt. Maželio

Antijochijos patriarchą, taria !naa)i bet k Vah»tie
buvo lietuvis iš Veliuonos. Pirel. jaus lietuvišku nuoširdumu.

' Pirm. K. Skaisgirys trumpai 
pasveikino operos narius ir atvy
kusius svečius. Vaid. narys J. 

prezidento A. Stulginskio gyve- Vidžiūnas ta proga perdavė sol. 
nimą, pakviesdamas susirinku- Stefan Wiciko 'geriausius linkė- 
sius pasimeisti už velionį. Susi- jimus operos kolektyvui, nes jis 
rinkimui pirmininkavo dr. K. greitu laiku išvykstąs į Lenkiją. 
Š idlauskas, perduodamas susi- Išvyką reikia laikyti pavylku- 
rinkuSiems prel. M. Krupavi- šia. Suaugę sportavo, o mažiej'

J. Bičiūnas žadia plačiau apie 
patrijarohą Zaleekį pakalbėti 
Chicagos visuomenei.

A. Repšys apžvelgė a. a. buv.

RETA LITERATŪROS IR DAINOS 
ŠVENTĖ

Rašyt. "D. Brazytė

bus reto įdomumo ir reto suta
pimo lietuvių literatūros įšven
tė.

Pažymėtina, kad meninę dalį 
atliks solistė Valentina Oinkai- 
tė - Kojelienė, nepaprastai gra
žiai užsirekomendavusi mūsų 
solistė. Praėjusį pavasarį solis
tės koncertas įvyko Orchestra 
Hali salėje ir susilaukė labai 
puikaus visų kritikų įvertinimo. 
Recenzijas parašė visi keturi 
didieji amerildečių laikraščiai. 
Tai seniai bebuvęs, o gal ir iš 
viso pirmas, atvejis. Iš viso 
amerikieč ai kritikai labai retai 
terašo apie mūsų dainą, nepai

Sol. V. Kojelienė

sant ar tai būtų individualūs ar 
kolektyviniai pasirodymai. So
listė susilaukė amerikiečių ge
ro įvertinimo ne tik Chicagoje, 
bet ir kituose miestuose. Kai 
kas sako, kad solistė nėra kon
certavusi lietuviams. Ji dainavo 
lietuviams prieš eilę metų, kai 
buvo įteikiama premija rašyt.
A. Vaičiulaičiui, o taip pat “Laiš 6ecke, kur lankė savo pažįsta- 
kų Lietuviams” premijų įteiki- mus i-r gimines, 
mo šventėje. Tačiau, kas netu- — Kun. Ve. šarka, žinomas 
rėjo progos jos girdėti anks- Vokietijos lietuvių veikėjas, is- 
čiau, galės išgirsti ją dabar, šis leido da'norėlį, kuris skirtas 
literatūros ir dainos vakaras stovyklaujančiam lietuvių jau-
savo pobūdžiu vienintelis ir gal 
būt panašus atvejis niekada ne 
bepasikartos. Daug įvairių balių 
ir vakarienių turėjom ir turė
sim, tačiau tokios šventės ne
turėjom. ir gal neturėsim, kad 
prie premijų stalo susėstų au
toriai, kuriuos sl’riria 50 metų 
amžiaus tarpas. Tikimąsi labai 
gausaus visų atsilankymo.

P. Svl.

Kodėl bulvės sutvertos? —
! je, kaįp praneša jų laikraštis
“Memeler Dampfboot”, įvykęs 

Kad varguoliai turėtų ką lupti. 1 skilhnas ir šioje emigrantų Kiai
(Uteniškių nųalė), tpėdoą vokiečių draugijoje pasd-

KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ čiaus sveikinimą. L. šimučiui pa- 
IŠKYLA siūlius, nutarta, pasveikinti prel.

Prel. dr. Jonas B.čiūnas, kai- Krupavičių myjkolinių proga, 
bėdiamas krikščionių demokratų Prof. MackeviČ-us pasveikino su 
susirinkime puikioje Lieponių sirinikimą liaudininkų vardu. Sta 
sodyboje apžvelgė Italijos, Vo- SYS Raudkinas padarė pnamesi- 
kietijoe ir Austrijos krikščionių mą vietoj iždininko, pakviesda- 
demokratų vaidmenį tų kraštų mas ta proga dalyvauti studen- 
gyvenime. Italijos partijai ten- tų ateitininkų baliuje spalio 11 
litą sunkus uždavinys laimėti ben d- Susrinlkimas išreiškė nuošir- 
dradarbių, išvengiant stiprios džią padėką ponams Lieponiams 
komunistų partijos įtakos. Aus už svetingą priėmimą ir A. Ru- 
trijos politika sugeba gerai gytei už vaišių suorganizavimą
tvarkytis, nepaisant komunistų 
uždėto neutralumo. Labai daug 
savo kraštui yra padariusi Vo- 

i kietijos partija.
Kalbėdamas apie Bažnyčios 

dabartinius reikalus, prelegen
tas iškėlė susidariusią autorite
to krizę po II Vatikano susirin
kimo.

Iš savo darbų kalbėtojas su
minėjo jo atrastą 'buvusį’ Vati
kano delegatą Indijai, vėliau

Clevelando skautės pagerbė prel. J. Končių, žinomą lietuvių vi
suomenės veikėją. Šalia jo stovi sktn. Stp. Gedgaudienė.

Nuotrauka V. Bacevičiaus

IŠ AR TI IR TOL!
J A. VALSTYBĖSE

__ Dr. Marija Stancikienė po
sunkios ligos jau tiek susve ko, 
kad gali išvykti iš namų. Nese
nai su atvykusia iš Washingtono 
ją aplankyti buvusia Latvijos 
įgalioto ministerio našle ponia 
Marianne Feldmanis buvo nuvy
kus jos į, Our tis arboretą. Su 
Feldmanių šeima susipažino, kai 
būdama prof. Avižonio asisten
tė kr dirbdama Akių klinikoje, 
dr. Staueikienė atostogų vykda
vo į Ženevą, kur Feldmans tada 
buvo Latvijos įgaliotas ministe
ris. Dr. SitameJdenė, gimusi ir 
augusi Gruzijoje, puikiai lietu
viškai kalba *r rašo. Neseniai ji 
tapo katalike, apie ką buvo pla 
čiau rašiusi “The Mariam” žur
nale.

VOKIETIJOJE
_ Dr. Arnoldas Grušnys, gyv.

JAV-bėse, buvo nuvykęs į Eu
ropą. Vokietijoje ilgesnį laiką 
buvo sustojęs Hamburge, Liu-

namui. Parinktos populiarios ir 
lengvos išmokti dainos.

— Valdas Gurinskas, “Bal
tijos” sporto klubo veikėjas ir 
žymus talkininkas, baigęs moks 
lais Hamburge, dlrha didelėje 
laivų bendrovėje. Atostogų me 
tu buvo išvykęs į Angliją, kur 
jis kuri laiką gyveno.

— Klaipėdos 
(memeHaanderių)

V. Bgd.•
TRADICINE LIETUVIŲ 

OPEROS IŠVYKA

Chicagos Lietuvių operos ko
lektyvas su šeimomis rugsėjo 
21 d., sekmadienį, suruošė išvy
ką dr. Valantiejaus ūkyje, Mi-
chigano valstijoje. Oras buvo WnįpHaj SVečiads. Iš inžinie-
gražus, aplinka maloni, todėl 
dalyviai buvo patenktint1 ne tik
skaniais stoikais, j J. Zubrieko j ^^^0, trečius metus iš 

eilės gavo A. Smolinskae. Dabar

reiškęs pakrikimas. Du žymūs
veikėjai_  rašytojas R. Naujok
ir dr. G. Lictz, kuriems buvo 
pasiūlyta pirmininko vieta, at- 
s sakę bendradarbiaut1. Nesu
randamas kandidatas, ikuris ga
lėtų sujungti
puses.

IŠDAUŽĖ 17 LANGŲ 
Policija areštavo S. Thomp

son, 317 S. T-hroop st., kuris 
plaktuku rengėsi išdaužyti 17- 
tą langą didžiulėje Miarshall

išsikarščiavusias F‘eld krautuvėje miesto centre.
'Langai yra 12x16 pėdų dydžio 
lir pusės oolič storumo. Nuosto- 

— Andernacho kapinėse, kaip kų padaryta apie $8,500. 
praneša A. Makutėnas, kurių j ŽUVO TRAUKINIŲ 
kapinėse, kur palaidoti jų ka- NELAIMĖJE
riai, sąrašuose kai kurie ir l’etu- geležinkeliečiai žuvo, kai
via’s atžymėti. Tiesa, jų pavar- 129-ių vagonų prekinis trauki- 
dės iškraipytos, bet artimieji nyS( Vežąs anglis, įvažiavo į li
gai galėtų atpažinti. A. Maku- jęog vagonų traukinį vežantį nau 
tėnias pateikia vardus, pavardes jus automobilius prie 136-tos ir 
ir gimimo — mirties datas: An- Indiana avė. Illinois Central ge-
tanas Staniais (1909—1945), 
Joseph Kaleu^tas (191^-1945),
Alexander Sascjs (1925-1945), ^gįų j Chicago Heights
Boleslav Kobaitis (1907-1945). jr Matteson. Tiulks dvi savaitės

... kod visi hėgia* bus ištaisyti. Ap- 
— Vasario 16 gimnazijoje sjvorfį apįe 50 vagonų. Susilp- 

raokslo metai pradėti rugsėjo vir§ Little Oaaumet
9 d. Visus maloniai nuteikė iš
gražintos bendnaibueio patalpos. 
Moksleiviams katalikams pa
maldas atlaikė kun. J. Dėdinas 
kaimo 'bažnytėlėje, o evangeli
kams — mokyt. F. Skėrys gim 
nazijoje. Direktorius V. Natke
vičius pasveikino risus susirin
kusius ir palinkėjo sėkmingo 
darbo. Į gimnaziją mokytis iš 
JAV atvyko du berniukai: Vy
tautas Jurgaitis (VU kl.) ir 
Mindaugas Bielskus (VI kl.).

— Wiesbadene suruoštose 
šaudymo pirmenybėse didelio 
kalibro pistoletų varžybose šen 
jorų klasėje I vietą laimėjo Vo 

vokietininkų ; kietijos IB pirm. inž. j. Valiū-
organizacijo-■ nas ir tapo Vokietijos meiste-

riu. Iš galimų 606 taškų jis su
rinko 572. Jis yra aniksčiau taip 
pat laimėjęs visą eilę šaudymo 
itingtynių.

jodinėjo arkliais ir pravedė žai 
dimus. Buvo matyti, kad visi bu 
vo užimti ir nenuobodžiavo. Pa^ 
dėka priklauso darbščiam būre
liui chorisčių, kurios savo triūsu 
prisidėjo prie išvykos pasiseki
mo.

Baigiantis dalyviai sudainavo 
Ilgiausių metų dr. Vailantiejui 
ir poniai, o šie vėl užkvietė ope
ros kolektyvą kitais metais su
sirinkti tuo pačiu laiku į tradi
cinę išvyką jų ūkyje.

ISt. D-as
INŽINIERIŲ GOLFO IŠVYKA

Inžinierių ir architektų sąjun
gos, kuriai vadovauja R. Šiau
dikis, golfo išvyka pereitą sek
madienį praėjo sėkmingai. J. 
Lieponio Old Oak golfo laukuo
se dalyvavo 52 golfininkai: in-

lių pirmą vietą laimėjo ir pe
reinamąją taurę, dovanotą a. a.

ji liko jo nuosavybė. Antrą 
vietą laimėjo E. Ląpas, antru 
kartu besivaržant su A. Gimo- 
linsku, jiems abiems pirmu kar 
tu vienodai baigus. Kiti laimė
tojai buvo: J. Kubilius, Pr. Ur- 
butis ir 'kit. Iš svečių pirmą vie 
tą laimėjo L. Plėnys, antrą — 
Gromulaitis, trečią — S. Kregž- 
dys. Nelošiančių svečių tarpe 
dalyvavo K. Oksas su valkais, 
J. Evans, pažadėjęs sąjungai 
padovanoti kitą pereinamąją 
taurę, ir kit. Šeimos išvykoje 
dalyvavo gaišiai atžalyno. P. 
Bielskus ir V. Jautokas, jų žmo
noms padedant, pravedė įvairius 
žaidimus, varžybas, diavė laimė
jusiems vaikams dovanas. Ja
nės ir Justino Lieponių 'gražia
me erdviame ūkyje vaikai jodi
nėjo arkliais, žaidė prie vandens 
baseino, mėtė sviedinį ir spar
dė sviedinį. Pagelbinio moterų 
vieneto valdyba: pirm. St. Se
mėnienė, vicep rm. E. Varankie- 
nė ir ižd. Aid. Glonskienė pavai
šino visus karštais užkandžiais. 
J. ir J. Lieponiai nuoširdžiai vi
sus priėmė ir pavašino. Golfo 
sekcijai vadovauja A. Traška, 
rūpestingai pravedęs visą golfo 
išvyką. S.

Chicagos žinios

ležinkelio susisiekimas buvo su
trukdytas. Bus naudojama viena

upės. Geležinkelis patyrė milži
niškus nuostolius.

ORO TERŠIMAS 
Chicagos oro teršimo kontro

lės skyrius pernai išdavė 1,752 
baudos lapelius teršusiems orą 
iš kaminų leidžiamais dūmais. 
Kiekvienam reikėjo užsimokėti 
po $10. Į teismą patraukti 291 
oro teršėjas, iš kurių 97 turėj'o 
užmokėta bent po $50 už antrą 
nusikaltimą.
$500 UŽ 500 ŽODŽIŲ RAŠINĮ 

Aukšt. mokyklų 10 iketvirta- 
mečių gali laimėti po $500 sti
pendijas už geriausią 500 žodžių 
ar mažiau rašinį tema: My Pro
gram for Improving America’s
Traffic Safety Reeord. Rašiniai 
iki gruodžio 31 d. turi būti pa
siųsti Seminar Headąuarters, 
66 E. South Water et., Chicago, 

jKiinola 60601.


