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ASTRONAUTAI
NUSILEIS

!
KRATERĮ

Antrasis skrydis į mėnulį — 
lapkričio mėn. 14 d.

Washington. — NASA įstaiga 
šiomis dienomis paskelbė: trys 
“Apollo 12” žygio į mėnulį astro
nautai, lapkričio 14 d. pradėsią 
skridimą į mėnulį, jo paviršiu
je, netoli “Audrų vandenyno” 
atsiradę, numato įvykdyti lig
šiol dar niekeno nebandytą 
dalyką — nusileisti į kraterį, 
kur jie jau negalės matyti žemės.

Tuo metu jų veiksmų negalės 
parodyti televizijos aparatas ir 
kai kuriais tarpsniais jie neturės 
radijo ryšio.

Pasiims Surveyor liekanas

Du JAV astronautai, kurie lap
kričio 19 d. vykdys tyrinėjimus 
mėnulio paviršiuje, įgulos vadas 
Charles Conrad Jr. ir Įeit. Alan L 
Bean tikisi rasti, netoli minėto 
“Audrų vandenyno”, prieš pus
trečių metų nusileidusio “Surve
yor” erdvėlaivio liekanas. Jei vis
kas vyks pagal planą, tai tos lie
kanos bus nuvežtos atgal į žemę 

'31 su puse valaųdos mėnulio pa
viršiuje

NASA žiniomis, du astronau
tai, būdami mėnulio paviršiuje, 
nutols nuo prietaiso, su kuriuo 
jie bus pasiekę mėnulį (tas “Vo
ras” jų pavadintas “Intrepid”) 
net pusantros mylios, 25 kartus 
toliau, negu nuo jo buvo nutolę 
“Apollo 11” įgulos du vyrai.

Be to, jie, numatoma, mėnulio 
paviršiuje išbus 31 su puse va
landos, 10 valandų ilgiau, negu 
Armstrongas su Aldrinu.

Jie įvykdys dar vieną svarbų 
tyrimą — su tu© prietaisu, jo 
apatine dalimi, jie į mėnulį “at
simuš” tyčia, ne švelniai, bet jė
ga, tuo būdu, išbandydami mė
nulio drebėjimo sąlygas.

Jau skelbta, kad nuskridus į mė
nulį teks ir vėl pasitenkinti juo
dai — baltos spalvos televizijos 
vaizdais, nes bandymai su spal
vota televizija, pasirodo, turį įvai
rių trūkumų.

Kada nusileis mėnulio paviršiuje?

Dabar jau žinoma, kad, pagal 
planą, du astronautai, Bean ir 
Conrad, į mėnulio paviršių su 
“Intrepid” prietaisu nusileis tre
čiadienį, lapkričio 19 d., 1:53 vai. 
naktį JAV rytų laiku. Tuo metu 
laikrodžiai Chicagoje bei vidu
rio Amerikoje rodys 12:53 vai., 
Los Angeles ir Amerikos Vaka
ruose bus dar antradienis, lapkri
čio 18 d., 10:53 vai., gi Europo
je bus vėl trečiadienis, tik apie 
9 vai. rytą, gyventojams jau bai
gus nakties poilsį.

Pirmojo astronauto “pasi
vaikščiojimas” mėnulio paviršiu
je numatytas apie 6 vai. ryto, 
kitas — po pusiaunakčio.

Kitą dieną susijungs su 
erdvėlaiviu.

Lapkričio mėn. 20 d. popiečio

Trys astronautai, "Apnio x- ^ygio uatyviai: is Kaires Įgulos vadas, 
Charles Conrad Jr., R. F. Gordon ir Alau L- -Bean. •Pinn.ayL ir trečiasis 
lapkričio 19 d. bus •snSoulio paviršiuje

John Lindsay, New Yorko miesto 
meras — šiandien vykstančiuose 
rinkimuose paaiškės, ar jis ir to
liau liks miesto galva. Jo varžovai 
— Procaccinoi ir Marchi. Spauda 
spė(ja laimėsiant Lindsay.

Renka merę 
New Yorke

Lindsay — nepriklausomųjų, 
liberalų kandidatas

NEW YORK. — Rinkimai 
šiandien vyksta įvairiuose mies
tuose. Daugiau dėmesio kelia 
mero rinkimai New Yorke — 
čia varžosi trys kandidatai — 
ligšiolinis miesto galva John 
Lindsay, savivaldybės pareigū
nas Mario Procaccino ir John 
Marchi. Lindsay atstovauja ne
priklausomuosius ir liberalus, ki 
ti — respublikonus (Marchi) ar 
demokratus (Procaccino). Bir
želio 17 d. pirmuosiuose rinki
muose Lindsay buvo pralaimė
jęs Marchi naudai.

New Yorko “Daily News” ap
klausinėjimo duomenimis, rinki
muose laimėti galįs Lindsay (48 
%), toliau seka Procaccino — 
27% ir Marchi su 23 balsais.

valandomis abu astronautai, pa
našiai kaip ir “Apollo 11” vyrai, 
susijungs su Richard F. Gordono 
vairuojamu erdvėlaiviu.

Palyginus su buvusiu žygiu į 
mėnulį, “Apollo 12” erdvėlaivis, 
su Gordonu, dviems vyrams e- 
sant mėnulyje, aplink jį įvykdys 
dvigubai daugiau skridimų, negu 
jų buvo liepos mėn. Collins skli
dus.

Turint daugiau atliekamo lai
ko, Gordon pradžioje vienas, vė
liau visi trys padarys žymiai dau
giau svarbių mėnulio paviršiaus 
nuotraukų.

Astronautai darys nuotraukas 
tos vietos, pvz. Fra Mauro kra
terio aplinkos, kur kitais metais 
turės nusileisti jau kito, “Apollo 
13” skrydžio astronautai.

Kaip jie nusileis į kraterį

“Apollo 12” du astronautai nu
sileis į nr. 7 pavadintą nusileidi
mo vietą — ji yra keli šimtai 
mylių į vakarus atstu nuo tos vie
tos, kur naktį į liepos 19 d. buvo 
nusileidę “Apollo 11” vyrai. Nu
matyta, kad jie nusileis 1,120 pė
dų atstu nuo vietos, kur buvo 
nutūpęs “Surveyor 3” erdvėlaivis 
(be žmonių įgulos).

Bene įdomiausias žygis, tai — 
nusileidimas į kraterį. Pirmasis 
leisis, Bean, prisitvirtinęs prie 
Conrado 30 pėdų ilgio virve. Šis 
taip pat nusileis. Conrad kas 
penkios minutės išlips iš krate
rio — tai reikalinga, norint pa
laikyti radijo ryšį su vad. Misijos 
kontrolės centru Houston mieste.

R. NIXONAS KALBĖJO KRAŠTUI
Vakar prez. Nixono tartas žodis krašto gyventojams buvo skirtas išryškinti JAV pastan 
gas karui Vietname baigti — Lauktina kalbos įtakos lapkričio mėn. vidury rengia
moms demonstracijoms prieš karą — Sovietai kalboje įžiūrėjo tik propagandos bruo
žus ir pabėrė įprastų kaltinimų.

Kalba, sukėlusi nepaprastą 
dėmesį

WASHTNGTCN. — Preziden
tas R. M. Nixonas vakar vaka
re per radijus ir televiziją kal
bėjo kraštui ir jo žodis laiko
mas vienu svarbiausių politiko 
karjeroje. Tai buvo pirmas kar
tas, kai apie būsimą kalbą kraš
tui buvo pranešta tris savaites 
iš anksto. Retu atveju apie pre
zidento žodį buvo tiek spėlioji
mų, kaip dabar, gi Baltieji Rū
mai sugebėjo ligi paskutinės a- 
kimirkos kalbos turinį apgaub
ti visiška tyla.

Nixono žodis buvo sukėlęs dė
mesį ir užsienio kraštuose, bet 
gi jis, pirmoje eilėje, buvo skir
tas krašto gyventojams ir ypač 
tiems, kurie reiškia vis garses
nius protestus bei šauksmus 
greičiau baigti karą Vietname. 
Jie, gal būt, nusivylė, nes ne
buvo paskelbta apie ypatingus 
žygius ar naujoves.
Vieningumas ir jokių didesnių 

staigmenų
R. Nixonas, kaip buvo gali

ma tikėtis, savo kalboje kvietė 
gyventojus labiau burtis apie 
vyriausybę ir įvertinti ypač jo, 
prezidento, pastangas garbin
gu bei teisingu keliu baigti ka
rą Vietname. Tai ypatingai svar 
bu šiuo metu, kai lapkričio 13 Į

Naujausios žinios
Maskva kaltina

JAV-bes dėl Laoso
Esą, JAV pažeidusios 

1962 m. susitarimą
MASKVA. — Sovietų radijas 

vakar .paskelbė naują sovietų 
kaltinimą, nukreiptą prieš JAV 
vyriausybę. Nurodoma, kad “a- 
merikiečiai šiuo metu vykdo pa
vojingą politiką Laoso krašte 
ir grubiai pažeidžia 1962 m. Že
nevoje pasirašytą sutartį dėl 
Laoso neutralumo”.

A. Gromyko, sovietų užsienio 
reikalų ministeris, su tokio tu
rinio pareiškimais kreipėsi į 
tuos kraštus, kurių atstovai bu
vo pasirašę 1962 m. dokumentą. 
Gromyko teigia, kad naujoji 
padėtis kelianti “rimtą rūpestį,

Po svarbai tyrinėjimų — žemėn

Astronautai mėnulio paviršiu
je vykdys svarbius mokslinius ty
rinėjimus, kuriais bus siekiama 
daugiau patirti apie mėnulio su
dėtį ar kilmę.

Vėliau prasidės žygis atgal į 
žemę — tai įvyks piet. Ramiojo 
vandenyno srityje, netoli Samoa 
salų, apie 4 vai. popiet rytų A- 
merikos laiku, lapkričio 24 d. 
Jiems ir vėl teks tris savaites bū
ti “karantine”.

Taigi, lapkričio mėn. erdvės 
žygis vėl kaustys ne tik Ameri
kos, bet ir viso pasaulio dėmesį. 
Jis turės, aišku, visai nustelbti 
sovietų sukeltą, spalio mėn. pra
džioje, buvusį dirbtiną triukšmą 
bei džiūgavimą, jiems vykdžius 
trijų erdvėlaivių skridimus aplink 
žemę. Tai tik šešėlis, palyginus 
su amerikiečių liepos m. buvusiu 
ir dabar, netrukus, lapkričio 
mėn. numatytu “Apollo 12” žy
giu. Visa žmonija jam linki kuo 
didžiausios sėkmės. VJL

-15 d. Washingtone bei kituose 
miestuose numatomos naujos 
demonstracijos.

Netolima ateitis liudys, ar 
Nixonui vakar pavyko įtikinti 
karo kritikus krašte (kad jis 
aiškiai, ryžtingai siekia karo pa 
baagis) ir komunistus svetur, 
ypač gi Vietname bei Maskvoje 
(kad tegul jie negalvoja lengvai 
laimėsią ir kad JAV linkusios 
į vienašališkas nuolaidas).

Tie įtikinimo žodžiai, ypač pre
zidento, ramiai, plačiai išdėsty
tos šio krašto visos pastangos 
taikos siekiant (ir tuo pačiu me

Dr. Lee A. Dubridge, prez. Nixono 
patarėjas mokslo klausimais, pa
reiškė senate: visiškai galima tu
rėti švarų orą be; vandenį, bet — 
kaštai toūtų dideli...

nes JAV vis labiau kišasi j La
oso vidaus reikalus”.

Atrodo, kad Gromyko įspė
jimas turėjo įtakos nesentai JA 
Valstybėse paskelbtos žinios a- 
pįe tai, kad JAV išleidžiančios 
žymias pinigų sumas reikiamai 
Laoso vyrus paruošti kariniams 
veiksmams.

R umuni ja: pasitraukite 
iš bazių

No tik NATO kraštų, bet ir 
sovietų Čekoslovakijoje

VIENA. — Rumunijos parti
jos organas “Scinteia’' lapkri
čio 2 d. pasiūlė “iš svetimų kraš 
tų Europoje atitraukti karines 
bazes”. Laikraštis nežymėjo aiš 
kiai, tačiau niekam nebuvo a- 
bejojimų, kad rumunai savo siū
lymą kreipė ne tik į NATO kraš 
tus, su jų bazėmis Europoje, 
bet ir į Maskvą, kurio3 kari
niai daliniai jau seniai laikomi 
įvairiuose Europos kraštuose, 
gi nuo praėj. metų ir Čekoslo
vakijoje.

Reikalavimai sutapo su Pra
hoje vykusiais Varšuvos kraš
tų sutarties karinių vadų pasi
tarimais.

Slaptuose pasitarimuose da
lyvavo iš Maskvos atvykęs so
vietų maršalas I. Jakubovski. 
Jis tebuvo vieną dieną, gi vė 
liau dar tarėsi, ypač techniniais 
klausimais, kelių komunistinių 
kraštų kariniai vada’.

• Danijoje, Kopenhagoje su
imti 7 asmenys — jaunuoliai 
tarp 19 ir 24 metų amžiaus, įta
riami rengę bombinius pasikė
sinimus prieš Danijos įstaigas.

® Rumunijoje, šių metų pir
moje pusėje, lankėsi 9,250 JAV 
gyventojų. Tų turistų •skaičius 
pakilo *19%.

tu komunistų trukdymų žygiai 
bei atkaklus noras spirtis pvz. 
kad ir Paryžiaus taikos pasita
rimuose), reikia manyti, galėjo 
padaryti įspūdžio svetur ir ne 
tik šio krašto visuomenėje. 
(“Draugas” kalbą plačiau pa
minės ryt)

1,000 metų tamsa būsimose 
kartose...

LONDONAS. — R. Reagan, 
Kalifornijos valst. gubernato
rius, vakar lankęsis Londone, 
kalbėdamas apie kai keno siū
lomą “JAV karinių dalinių vi
sišką ir skubų atitraukimą’’ iš 
Vietnamo, pareiškė: “Jei tai 
įvyktų, gerbiamieji, pasaulį, jo 
dar negimusias kartas, užgožtų 
1,000 metų tamsa”.
Sovietai įžiūrėjo propagandos 

mostus...
MASKVA. — Pasaulio dėme

sį vakardienos prez. R. Nixo- 
no kalbai liudijo ypatingai so
vietų spaudos įniršis. “Pravda” 
dienraštis kalbos išvakarėse 
skelbė, kad Pentagonas vykdąs 
propagandą ir siekiąs nustelb
ti “pažangos stoką, siekiant ka
ro pabaigos”. Esą, JAV laikraš
čiai, atstovaują vyriausybės pa
žiūras, kalboje iškeltais taikos 
pasiūlymais norį nutildyti gau
sius karo Vietname kritikus.

Komunistų partijos organas 
teigia, kad propagandos šauks
mais norima nukreipti dėmesį 
nuo “purvino karo Vietname. 
Tačiau, ar prezidentui pavyks 
suklaidinti gyventojus?” — 
klausia “Pravda”.

Kaltina amerikiečius dėl 
sėkmės stokos pasitarimuose

Komunistai pažymi, kad “pu
sė milijono JAV karių” toliau 
tebevykdo “agresijos veiksmus” 
Vietname. Paryžiuje jau įvykę 
40 taikos pasitarimų posėdžių, 
bet, jei ligšiol nepasiekta jo
kios pažangos, tai dėl “kalta 
amerikiečių šalis pasitarimuo
se”.

Komentaro autorius — Niko- 
laj Bragin. Kitame, keturių skil 
čių straipsnyje, tas pats dienraš 
tis ir toliau pažadėjo sovietus 
teiksiant paramą Šiaurės Viet
namui ir čia pat pridūrė — ru
sai visiškai pritaria komunistų 
reikalavimui: “JAV ir jų sąjun
gininkai privalo visiškai ir be 
jokių sąlygų atitraukti iš Viet
namo jų dalinius”.
• P. Vietname nukritus ma

lūnsparniui, žuvo 7 JAV kariai.

Prieš “Apollo 12 ” skridimą į mėnuli lapkričio 14 d.,
kairės: AkupRean, Richard Gordoo ir Charles Conrad

trys vyrai išbando būsimą jų .padėtį erdvėluitrjr. Jš

Prez. R. Nixonas vakar kalbėjo kraštui .nušvietęs karo Vietname pa
dėtį ir nurodęs į JAV vyriausybės pastangas taikai pietryčių Azijoje 
pąsiekti. Kalba sukėlusi viso pasaulio dėmesį. Čia R. Nixonas Viet
namo karių tarpe, jam Vietname apsilankius š. m. liepos mėn.

LIBANAS SUSITARĖ 
SU ARABAIS

Susitarta lr Izraelis jau įspėja
BEIRUT, Libanas. — Sekma

dienį naktį Kaire paskelbus a- 
pie paliaubas, vakar Libane ka
rinių veiksmų nebuvo.

Abi šalys, Libanas ir arabų 
partizanų vadas Y. Arafat su
tarė, jog abi šalys turinčios veik 
ti “prieš bendrą priešą — Izra
elį”.

Izraelis, jo min. pirm. Goldą 
Meir jau įspėjo Libaną: jei iš 
pietinės srities būsią vykdomi 
veiksmai prieš Izraelį, tai Li
banas galįs susilaukti atkirčio.

7,000 laiškų — pritaria 
Nixonui

7,000 moksleivių laišku 
Baltuosiuose Rūmuose

WASHINGTON. — Balt. Rū
muose paskirsčius laiškus, ku
riuose • krašto i gyventojai pasi
sako įvairiais klausimais, pa
aiškėjo, kad 7,000 laiškų, kurie 
išsiųsti iš įvairių vidurinių ir 
kitų mokyklų krašte, mokyk
liniai sambūriai arba remia kra 
što prezidento vedamą kryptį, 
siekti taikos Vietname arba nei 
giamai pasisako dėl “taikos de
monstracijų”, kuriose dalyviai 
ir reikalauja “nedelsiant” ati
traukti JAV vyrus iš Vietnamo.

• Trys JAV astronautai iš 
Australijos atskrido į Pietų Ko
rėją. Seoul mieste vakar juos 
sveikino tūkstančiai gyventojų.

• Rusų kalbos mokytis Bul
garijos vaikai privalo jau nuo 
pirmosios klasės. Anksčiau tai 
buvo vykdoma nuo penktosios.

Tą pačią naktį, susitarus dėl 
paliaubų, dalinai buvo sužalo
tas naftotiekio vamzdis, iš Sau- 
di Arabijos nutiestas j pietų Li
bano Sidon uostą. Jis buvo a- 
merikiečių žinioje.

KAIRAS. — Pasitarimai tarp 
Libano ir arabų partizanų vadų 
čia tebetęsiami.

Italai teis lėktuvo 
grobiką

Jau “tautos herojus” italams....
ROMA. — Rafaelis Minichiel- 

lo, JAV marinų kapralas, tris 
dienas buvęs kalėjime, sako e- 
sąs patenkintas, nes “aš juk 
priklausau Italijai”. Italų laik
raščiai, plačiai skelbdami apie 
jo “žygdarbį”, JAV lėktuvą iš 
Kalifornijos per prievartą nu
kreipus ligi Romos, jį net ver
čia “tautos didvyriu”.

Italų įstaigos nelinkusios nu
sikaltėlį išduoti JAV-bėms. Ita
lai jam kelia net 8 kaltinimus 
ir, jį kaltu pripažinus, jam ga
lėtų grėsti 30 metų kalėjimo 
bausmė.

KALENDORIUS

Lapkričio 4 d.: šv. Karolis 
Bor., šv. Modesta, Manivydas, 
Vaida.

Lapkričio 5 d.: šv. Lėtas, šv. 
Bertilė, Auktumas, Judrė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
galimas smulkus lietus, temp.
sieks 40 ir daugiau 1. F., ryt_
kiek vėsiau.

Saulė teka 6:26
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AKYS DEGA, PŪSLĖ PASIUTO, VYRAS 
VARO Iš PROTO. - KĄ DARYTI

Klausimas. Brangus dr. Jonai 
Adomavičiau! Esu moteris 37 
metų. Turiu šienligę. Lietuvoje 
jos neturėjau. Čia į Ameriką at
važiavus buvau 17 metų. Neži
nau tikrai, kada susirgau, bet iš 
pradžios dar keletą metų jos A- 
merikoje neturėjau. Iš pradžios 
davė man “Šatus”' nuo jos, da
bar gydo vaistais. Bet vieną va
sarą tie vaistai veikia, o kitą ne, 
taip ir eina daina be galo. Ką Jūs 
rekomenduotumėte? Ar bus suras
ti vaistai, kad galėtų ją visai pa
gydyti.

Kita problema — tai pūslės už
degimas. Pirmiausia susirgau, 
Vokietijoje, kai buvau apie 12 
metų. Duodavo vaistus prontosil. 
Ir praeidavo. Dabar ta pūslė vi
sai pasiuto: užeina uždegimas ir 
nepraeina apie šešis mėnesius. Aš 
jau, tur būt, išgėriau visus vais
tus, kokie tik buvo nuo pūslės. 
Kurį laiką veikė Gantrisin, pas
kiau ne. Tada davė azo gantrisin. 
Paskui jau tie apsiprato, tai ga
vau urisėd tabletes. Kai tos ne
beveikė, gavau azolate tabletes. 
Jos mažai ką padėjo.

Tada mane nusiuntė pas spe
cialistą- urologą. Tas prirašė u- 
robioatic. Tos nieko iš viso nepa
dėjo. Tada specialistas prirašė 
furadantin, tai tik tos ilgą laiką 
veikė. Po kiek laiko nė tos nieko 
nepadėjo. Paskutiniu laiku spe
cialistas davė panalba, tai tie pa
darė liežuvį jautrų ir kraštai lū
pų sutruko, o ant liežuvio neuž- 
dėk jokio aštraus maisto. Tai tie, 
ačiū Dievui, išgydė paskutiųį sy
kį, bet tas pūslės uždegimas tę
sėsi beveik nuo vienų Šv. Kalėdų 
iki kitų. Dabar neduok Dieve 
daugiau susirgti, jau nežinau, ar 
gydytojai turi daugiau vaistų.

Prieš 17 metų mane paguldė 
su šlapimo pūslės negalavimais 
ligoninėn. Švietė įkišę tokį vamz
delį ir skysčio kokio pylė. Palei
do namo nieko nesuradę. Užde
gimus tęsėsi toliau. Tada buvo 
pavartotas pirmą kartą gantri
sin, kuris man padėjo. Gal Jūs, 
Brangus Daktare, žinote, kaip iš
sigydyti pūslę ilgam laikui?

Tiesa, specialistas rado uždegi
mą ar ką. Jis sakė, kad gal tas 
užkrečia man pūslę. Davė trico- 
furon dėti. Tas sustabdė niežėji
mą porai mėnesių. Ir vėl tas pats, 
kaip ta daina be galo. Mano dak
taras nusiuntė į ligoninę, išėmė 
skysčio tyrimui. Nieko nebuvo 
blogo rasta. Nerasta nė trieho- 
mona vaginalis, sakė nieko bai
saus. Davė mycolog mosties ir 
kapsulių tetrex. Tai praėjo ko
kiems keturiems mėnesiams, po 
to vėl tas pats.

Ir šiandien imu azomande- 
lamine ir tepu su myzolog kre
mu, ir galvoju, ar gerai darau. 
Ar nėra, kad vaistais per burną 
užtektų gydytis? Ir jau, kad ir 
taip, bet kad būtų galas. Turiu 
tris vaikučius. Labai daug darbo 
turiu, čia dar tokie visokie nega

Vaikai mėgstą dirbti,, gerais darbais nžhiiirtiti Alvudo.; Sūtoiktoatis

lavimai mane užpuolė ir nega-, 
liu jų nusikratyti.

Paskiau specialistas sugalvojo, 
kad gal nuo nervų visos bėdos 
ateina. Paskui gydė uždegimą, 
šlapimo pūslėj daugiau jo nerą-j 
do. Tai davė “donatol” ar “don-i 
natai” tablečių pūslei nuraminti. 
Dabar kasdien plaunu, dedu my
colog ir imu mandalamine, kad 
pūslė būtų atsparesnė uždegimui.

Rodos, jau būtų bėdų gana, 
bet ne. Dabar dar su viduriais 
pasidarė bėda. Gazų kas dvi ar 
penkios minutės eina, ir užkietė
ję. Tik dvi tabletės “pynamint” 
gumos padeda daugiausiai. Ži
nau, Jūs rašėt gerai sukramtyti 
maistą reikia ir savomis seilėmis 
gerai suvilgyti. Tą darau, bet kai 
kada ir pamirštu.

Turiu vyrą, kuris yra jausmais 
nesubrendęs ir turi mažo vaiko 
protą. Nuo jo buvau nervais j 
1955 m. smarkiai susirgusi. Tai 
kai tik susinervuoju, tai taip su 
pilvu ar pūsle blogai. Jis lietuvis, 
bet lietuvių nemėgsta. Jeigu ko
kia lietuvių rinkliava, tai jis sa
ko tegul kiti duoda. O kaip su
pyksta, tai vis tą patį man sako 
jau septyniolikti metai: tavo tė
vas negeras, motina negera.

Turėjau per policiją iš jo pi
nigus gauti sau, ir vaikams. O 
dabar policija pasakė, kad jis 
manęs negali mušti, tai jis pradė
jo rėkti keiktis. Turėjau paš advo
katą eiti, dabar eina byla ir ne
žinau, kaip viskas pasibaigs. 
Pavedžiau viską į Dievo rankas, 
nes jau pati nežinau, ką daugiau! 
daryti. Tuo ir baigiu.

Atsakymas. Gerai, kad ieškai 
pagalbos ir nori kartu sunkeny
bes spręsti Dievo ir gydytojo pa
dedama. Gera pradžįa-pusė dar
bo. Bet vien norų negana, reikia 
darbų. Geras paukštis esi, kad 
Dievo valiai atsiduodama, ne pa
ti tvarkaisi, bet policijosir advo
katų pagalbos prašai. Taip tik 
silpnuoliai daro. Picmiausia rei
kia Tamstai savą vyrą mylėti 
taip, kai prisiekei jį gerbti su juo. 
prie altoriaus eidama. Čia perda 
vei vieną pinigo pusę - Tamstos 
vyras papasakotų antrąją, ji ne
mažiau būtų įdomi. Su tiek ne
gerovių pas žmoną tai net ketu
rių sparnų angelui- vyrui visos 
plunksnos pagaliau nukristų. Su
siimk save nagan - būk gera 
darbais vyrui ir tuo pačiu vaikams 
motina. Nutrauk visus ryšius su 
policija ir advokatais. Pagerėk 
darbais pati, tada ir vyras, bus 
sukalbamesnis. Tik retais .atvejais 
priseina vyras alkoholikas poli
cijos pagalba gabenti ligoninėn. 
Tik jau neprašyk moteriškų dra
bužių iš vyro uniformuoto žmo
gaus padedama. Susisiūk, susilo- 
pyk senus rūbus ir tokius nešiok 
gerus darbus dirbdama, vyrą my
lėdama, kol pastarasis iš ledo pa
virs į saulę. Tamstos meilumas 
šitokį perversmą padarys šeimo
je. Tik taip, ne kitaip elkis.

Dėl Tamstos paduotų nega

lių tvarkykis pas savus gydyto
jus. Čia bendros gairės paduoda
mos. 1. Dėl šienligės. Reikia gy
dyti visą žmogų, o ne vien jo li
gą, jo nusiskundimus. Gydykis 
pas savą šviesų, patyrusį ir žmo
nišką gydytoją. Pildyk tik tokio 
nurodymus. Prašalink iš namų 
ir apie namus esančius Tamstą 
čiaudėti verčiančius niekus (gal 
rūkai, gal šunų-kačių, papūgų 
pilną butą turi, o gal kieme 
žolėmis apsileidus iki juostos brai
dai...). Pajėgus gydytojas padarys 
alergijos susekimui tyrimus. Pra
dėsi skiepytis prieš Tamstą įjau
trinančius dalykus. Dabar grei
tam palengvinimui gerai, kad gy
dytojas išrašytų Tamstai ACTI 
FED tablečių - po tris per dieną. 
Tai vieni veikliausių prieš šieno 
šiltinę vaistai.

2. Dėl šlapumo pūslės užde
gimo. Ne vaistų daugiau Tams
tai reikia, bet apdairumo tiek 
Tamstai, tiek Tamstos gydytojui. 
Tvarkykis reikalą su šlapimo ta
kų chirurgu- urologu. Gal turi 
susiaurėjimą šlapimo takų, gal 
permaža pūslės talpa - dar ir ki
tas negeroves suseks žinovas gy
dytojas. Iki šiol Tamsta su savu 
gydytoju neatkreipei dėmesio į 
svarbiausią dalyką: Tamst, perma 
žai gėrei skysčių, kietus vidurius 
dėl to turi, vaistus vidurių pa- 
liuosavimui imi (tai mirtina me 
diciniška nuodėmė - jokių liuo- 
suojančių vaistų nereikia žmo
gui, kai jis tinkamai užsilaiko). 
Tokia galybė vaistų įjautrin
tų ir akmenį, ne tik 37 metų mo
teriškę. Nustok bet kokius vidu
riams laisvinti vaistus vartojus. 
Liuosuojantieji vaistai pagelbsti 
reikiamai tik fabrikanto kišenei. 
Pradėk — gerk naudingus skys

Alvudo Vaikų teatras pradėjo A. Kairio “Du broliukai“ repeticijas. 
Bus statoma Jaunimo centre vasario mn. Čia premjer s pirmas 
veiksmas — vienuolikmetis Arvydas Žygas (iškilęs) ir dešimtmetis 
Kęstutis Černiauskas; du broliukai išdykėliai. Arvydas pereitame 
liet. mokytojų pasitarime pareiškė, kad Alvudo Vaikų teatras jam, 
šalia tėvelių, daugiausia padėjo gerai išmokti lietuviškai kalbėt’. Iš 
keturių tam pasitarime kalbėjusių geriausiai lietuv. kalb. mokinių, 
du (50%)vaikai buvo šio teatro nariai.

čius kvortomis jų visą laiką tiek, 
kad šlapimo paroje imtum turė
ti nemažiau pusantros kvortos 
(pasimieruok pirmas paras-tad'a 
Orientuotis bus lengviau). Ge
riau, kad dvi kvortas šlapimo tu
rėtum 24 valandų laikotarpyje. 
Tada prasidės pagrindinis Tams
tos šlapimo takų gydymas. Šva- 
rinsis patys šlapimo takai, o ne
bus bakterijų perykla, kaip yra 
kūdra. Tada beveik jokių vaistų 
šlapimo pūslei nereikės, o jei ir 
pasitaikys uždegimas-jį lengvai 
sutvarkys gydytojas, padaręs šla
pimo bakterijų ir jų vaistams jau
trumo tyrimą. Sunkiais uždegi
mo atvejais visada reikia šis ty
rimas atlikti.

Prisieina kartais net tuberku
liozę pūslės išjungti atsakantį ty
rimą atlikus. Kol ateis tokio tyri
mo daviniai, geriausia imti Fura
dantin tabletes 100 mg., vieną 
kas šešios valandos. Jos bran
gios, bet pagelbsti daugeliu at
vejų. Prisieina keisti šlapimo re
akciją. Ji dažniausia esti rūgšti, 
už tai uždegimo atveju kartais 
prisieina ją šarminti. Yra du to
kio šarminimo būdai: 1. Valgo
mosios sodos vartojimas. 2. Citri
ninių sunkų gėrimas- geriausia 
greifruktų nesaldinta ir iš stikli
nių bonkų (mažiau prezenrvaty 
vų turi, nes šaldytuve laikoma) 
sunka. Tų sunkų- galima ir jas 
atskiedus vandeniu - reikia gerti 
kvortomis.

Lietuviško ųiaisto nepamiršk: 
kopūstų, salotų, žalių salierų su 
pasukomis ar citrina pagamintų, 
kerurias lėkštes dienoje sukirsk. 
Karšto skysčio rytais ant tuš
čios bent dvi stiklines išgerk. 
Sriubų tris kart dienoje valgyk.

(Nukelta į 4 pusi.)

PRISTATYMAS NEMOKAMAI
ROCHKES MEDICAL 

ARTS
3213 W. BSrd Street 

Tel. WA 54787

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY 

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

EB GAMINIAIDIABETINIS

Mes patelefonuoalme jūsų gydytojui

Chicago Savings
and Loan Association

Certifikatų sąskaitos

Certifikatai išduodami tūka- 
tantinėmlB Mažiausia turi 
būti $5000. Pelnas mokamas 
kas trys mėnesiai.

f Ant visų knygelių 
nąskaitų

NUOŠIMČIAI PRISKA1TOMI 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI

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

TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS

Notary Public Service * Sėli & redeem 
Free community rooms for * Two large free 
your organiz’n meetings * Save-by-Mail Ki 
Cash checks and pay ai) * Travelers Checl 
family bills with our spec’l * Safe Deposit Ik 
money order checks.

Chicago Savings and Loan Assn
■lohn Pakel, Sr-., President and Chairman a? the Board

6245 SO WESTBRN AVĖ TFU GR 6 • 757
H 0 IT R 8 •. Mon 12 P M. to 8 P M Tues P to t, Thurs. & Frt, 9 to 8, Sat: 9 to 12:30

INSURED

PADĖKA
L.V.S “Ramovė” Chicagos 

skyriaus ir D.L.K.B. Draugijos 
valdybos nuoširdžiai dėkoja pa
dėjusioms ir prisidėjusiems su
rengti kultūrinę popietę žum. 
“Karys” paremti, spalio mėn. 
26 dieną.

Dail. Jurgiui Juodžiui už dide
lio ir gražaus paveikslo paauko
jimą. Jaunimo Centro Direkto
riui Tėvui Borevičiui už salės 
nuomos 50 dol. sumažinimą, 
Jonui Byanskui ir sol. L. Naku- 
tytei už meninės programos iš
pildymą. Siutui už filrnos “Pra
eitis į dabartį” parodymą. Mar
ąuette dellikatesen p. Žvinienei 
už didžiojo torto paaukojimą. P. 
Žvinienė jau visa eilė metų, 
kaip kasmet paaukoja tortą 
žum. “Karys” paremti. Brigh
ton Bakery p. Mackevičiui už 
torto paaukojimą. Balys radijo 

iir T. V. už paaukojimą radijo 
aparato. Sophie Barčus radijo 
šeimos, Margučiui, Lietuvių
T.V., dienraščių “Draugo” ir 
“Naujienų” administracijoms už 
kultūrinės popietės- skelbimą. 
Pranui Gruldui už gražias gėles 
stalams papuošti. Nuoširdi padė
ka svečiams atsilankiusiems ir 
visiems tiems kurie kuo nors 
prisidėjo prie kultūrinės popie
tės surengimo žum. “Karys” pa
remti.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ NOSIES TR 

GERKLES LTGOS
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West Mr<1 Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v 
vak. fieštadlenlais 10—1 vai. Trečia 
llenl uždaryte Ligoniai priimami su
.Įtarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. WAlbrook K-5O74I

Resid. Telef. IS9-4688

DR. K. G. BALUKAS
tKUSERIJA IR MOTERŲ IJOOO 

GINEKOtiOGIN® CHIRURGIJA 
8449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6448

Priima ligonius pagal susitarlma
Ist neatsiliepia, skambinti 174-801 *

0R. C. K. BOBELIS
’nkstų Ir Slapumo takų chirnrgija 

Tek 695-0533 Elgin 
425 No. Liberty Streei

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest ftSrd Street 
Kampas 6 J-čios lr California 

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 470-4042 

Resid. tel. VVAlbrook 5-8048

TeL ofiso HE 4-5840, rez. 388-2233

0R. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 7 Ist Street
VaL: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-0, 
antr., penktad. 1-5, treč. ir šešt. ua 
šiimI tania.

DRAUGAS
g THI LITBVAMAN WORLD-WTDE DAILI
£ 4M5 VVEST 63rd ST , CHICAGO DLL. 60629 Tel. I.Udio* 5-9500 |

! Second class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily. £ 
£ except Sundays. days after Christmas and Easter by the Lithuanian £

Catholic Press Society

Subscription. $17.00 per yr. ta Cook County, Illinois, $15.00 per £ 
year outside Cook County, $18.00 foreign countries =

Prenumerata;
Cook County. Illinois 
Kitur JAV
Kanadoj ir kitur užsieny

Metams metų 3 mėn. 1 mėn
$17.00 9.00 5.00 2.00
$15.00 8.00 4.50 1.75
$18.00 9.50 5.50 2.25

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

Ofiso tel. HE 4-5758

DR. M.BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadte 

įala 2—9 v., 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 susitarlma- Plrmad ir 

ketv 1—4 ir 7—9; antrad. ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-5060

DR. L DEDKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

8PECIALVB® — NERVU IR 
EMOCINĖS LIGOS

Cravvford Medical Building 
5449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarlma

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

Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija 

6132 S. Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne-
atsiiiepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A 
VAIKU LIGOS 

2656 VVest 68rd Street
Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 12 iki 8 vai lr nuo 6 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 lkl 12 vai.: arna susita- 
rus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VV. 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. lr 6 

iki 8 vai. Trečlad. ir šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympio 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. — REUanee 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. tr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., Seštad. 11-8 vai. p. p.,
trečlad. uždaryta.

Tel. ofiso ir bato OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. 15th St., Cicero
Kasdien 1—8 vai. lr 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 ilki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTĄ 

MEDICAL BUILDING
7165 South VVestern Avenue 

Plrmad., antrad.. ketvirt. tr penkt. 
nuo 11 val. tkl 1 vai. p. p. ir nuo 
4 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad 
11 vai. ryto tkl S vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1158 
__________ Rez. tel. 239-2919__________

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarime

Ofiso tol. PR 8-7773. Rez. PR 5-4732

DR. A. MADIUNAS
chirurgas 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad.. ketv., 5—8 vai, 
antrad. ir pfenkt. !-*-< vai.

Platinkite “D&tfgg”,

• Redakcija dirba kasdien E 
8:30 — 4:30, šeštadieniais £ 
8:30 — 12:00 S
• 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 ligos 
2454 VVest 71st Street

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

Seštad 9 v. r. — 2 v. popiet

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 VV. 71st St. — TeL 737-5148
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
Vai. pasai susitarimą. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

5159 So. Damen Avenue 
Valandos tik pagal susitarlma

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. — 423-2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvirtad. ii 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ir 
šeštad. 8 v. r. iki 3 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street

(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus — 
___________ (By appolntment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, 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 Forest, III.

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

Vizitai pagal susitarimų

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63 r d Street

Ofiso tel. REUanee 5-4410 
Rez. GRoveUiiU 6-0617 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 VV. 7 ist Street. 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 3-8 v. vak. Seštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečiad. uždaryt* 
________Rezld. tel. VVA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ

, LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St.

Tel. PRospeet 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč lr 

’penkt. nuo 2 Iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą.
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Lietuviai

TAUTŲ PARODOJE
NESUTARIMAI LIBANE

Krikščionių ir mahometonų nesutarimai

KODĖL KUZNECOVAS PASIRINKO 
LAISVE

r'

Chicagos mieste kasmet y- 
ra organizuojamos vadinamos 
tautų parodos, kuriose šio mie 
sto tautybės turi progą paro
dyti savo kultūrinius ir kito
kius laimėjimus, savo kūrybi
nį nagingumą. Tas parodas ap
lanko daugybė tūkstančių žmo 
nių. Kadangi panašios parodos 
gali būti ar yra organizuoja
mos taip pat ir kituose mies
tuose, tai verta ties jomis kiek 
ilgėliau sustoti.

Šiemet lietuviams atiteko 
garbė, kad vadinamoji paro
dos karalaitė buvo išrinkta lie
tuvaitė. Kada dalis pačių ame
rikiečių jaunimo savo palinki
mu j valkatiškumą pelno dau
gelio pasipiktinimą ,lietuvių 
atstovės išaukštinimas yra ne 
tik gera reklama mūsų tautai, 
bet ir šiltas paglostymas lie
tuviško jaunimo, kuris rūpes- 
tingesnio tėvų auklėjimo, ge
rų mūsų lituanistinių ir priva
čių mokyklų bei ideologinių 
mūsų jaunimo organizacijų 
dėka daro daug geresnį įspū
dį negu žymi dalis pačių ame
rikiečių jaunimo.

*
Reikia pasidžiaugti, kad kai 

kurios pavergtos tautos šią pa 
rodą ‘ panaudojo stipriam lais
vės šauksmui. Šiuo atžvilgiu 
ypač įspūdingas čekoslovakų 
paviljonas. Prie jo priėjęs žiū
rovas visų pirma pastebi stam
biomis raidėmis išrašytą Le
nino programos punktą: “Mes 
viską sunaikinsim ir ant griu
vėsių pastatysim šventoves, 
kur bus laimė visiems”. Čia 
pat nuo šio šūkio — rodyklė, 
atkreipianti dėmesį į žiaurią 
tikrovę kraštų, kur Lenino se
kėjai komunistai pagrobė kont 
rolę. čia matyti ne “laimės 
šventovės”, o griuvėsiai, kru
vini (nuo tortūrų ir žudymų) 
drabužiai ir žmonės už grotų. 
Čia pat ir kitas plakatas: “No
rit demokratijos, norit laisvės, 
norit gyventi, saugokitės ko
munizmo, atsiminkite Čekoslo
vakiją”. Tą tikrovę dar labiau 
išryškina nuotraukos, vaizdai 
iš Sovietų su satelitais vyk
domos okupacijos, kur matyti 
liūdni čekų veidai, jų rodo
mas priešingas nusistatymas 
prieš okupantus.

Šitoks nesudėtingas, bet ryš 
kus paviljonas daro įspūdžio. 
Teko‘stebėti, kaip jauna ame
rikietė motina, privedusi duk
rytę prie šio čekų paviljono, 
klausinėjama mergytei aiški
no; “Jie kovoja dėl laisvės, jie 
nori pasakyti amerikiečiams, 
kad komunizmas neša griuvė
sius, sulaužytus kaulus ir krau 
ją”, šitokie paviljonai pertei
kia pavergtos tautos šauks
mą.

*
Net du lietuvių paviljonai 

irgi savaip įspūdingi. Čia lie

tuviška Kalėdų eglutė, puikūs 
drožiniai, gintaro dirbiniai, 
vaizdai iš kultūrinio Amerikos 
lietuvių gyvenimo, lietuvių lei
diniai ang'lų kalba. Tas viskas 
perteikia mūsų tautos kūr. pa- 
sinešimą, nagingumą, pastan
gas spaudos priemonėmis kel
ti Lietuvos teises į laisvą kul
tūrinį gyvenimą nepriklauso
mybėje. Gilų įspūdį darė ištį
sęs nuo pervargimo veidas mū
sų skyriaus organizatorės I. 
Smieliauskienės ir visą naktį 
akių nesumerkusio bendruome 
nės atstovo A. Būgos, budė
jusio prie trečio — lietuviško 
vaišių paviljono. Aiškiai ma
tyti, kad šitokiems reprezen
taciniams pasirodymams rei
kalinga platesnė talka ir pa
galba. Net ir didžiojo Chicagos 
miesto kultūrinių parengimų 
vadovas pulk. Reilley reiškė 
viltį, kad lietuviai, turintieji 
tiek daug savo didžios vertės 
kultūrinių įstaigų Chicagoje ir 
stiprių pajėgų visuomenėje, a- 
teityje bus plačiau atstovauja
mi. Yra galimybė mums pa
vergtos tautos balsą ryškiai 
perteikti, o ne visada tokios 
galimybės panaudojamos. O 
Amerikos visuomenė šitokio
mis progomis rodo dėmesį. Pa
vyzdžiui, ir šioje parodoje ne 
tik buvo išdalintas geras skai
čius brošiūros “Lithuania”, 
bet net visa eilė amerikiečių 
nupirko angliškų knygų apie 
Lietuvą. Taigi lietuvių pavil
jonai savo misiją atliko.

*
Reikėjo stebėtis, kaip plačiai 

šią galimybę panaudojo Chi- 
Kjagos lenkai. Jie, turėdami a- 
pie 10 paviljonų, tiesiog domi
navo parodoje. Čia buvo jų 
meno klubas su tapybos pa
veikslais ir skulptūros kūri
niais, moterų su taut. lėlėmis, 
lenkų amerikiečių kongresas 
su liaudies darbais, lenkų ka
talikų susivienijimas su audi
niais, lenkų Šv. Juozapo sene
lių namai su savo rankų dar
bais, keli paviljonai lenkų jau
nimo, sakalų, skautų. Tai lyg 
paskatinimas ateityje ir mūsų 
įvairioms energingoms, kūry
bingoms grupėms plačiau pasi
rodyti.

Turime pagerbti didelį pasi
šventimą tų mūsiškių, kurie 
šia ir kitomis progomis lietu
vių tautą stengiasi kaip geriau 
reprezentuoti įvairių tautybių 
pasirodymuose, bet kartu pla
čiau jausti atsakomybę ir pa
reigą, kad panašiuose paviljo
nuose mūsų pavergtos tautos 
balsas būtų stipriai perteik
tas, mūsų kūrybiniai ir orga
nizaciniai sugebėjimai plačiai 
pademonstruoti. Juo šitokį už
davinį vykdant daugiau daly
vaus mūsų žmonių, juo bus 
rezultatai pilnesnį ir įspūdin
gesni. J. Fr.

Libano ploto ilgis siekia 120 
mylių, o vidutinis platumas — 
35 mylios. 90% gyventojų yra 
arabai. 2,7 mil. gyventojų — 
krikščionys ir mahometonai pri
klauso įvairioms tikybinėms 
sektoms. 53 e'r gyventoju yra 
krikščionys, kiti mahometonai.

Libano nepriklausomybė pa
skelbta 1941 m. Tik 1943 m. 
krikščionys ir mahometonai su
tarė dėl krašto valdymo įtakos 
parlamente ir vyriausybėje. Par 
lamente iš 99 atstovų susitari
me krikščionys išsikovojo 54 
vietas ir maronitą valstybės pre 
zildentą. Mahometonas skiria
mas ministerių pirmininku ir 
renkamas parlamento pirminin
ku.

Minėtas susitarimas tebegalio 
ja tik rašte. Mahometonai jau 
seniai ėmė reikšti nepasitenkini
mą dėl susitarimo ir krikščio
nių įsivyravimo valstybės įstai
gose ir kariuomenėje.

Krikščionių ir mahometonij 
nesutarimai jau ne kartą sukė
lė rimtą pavojų Libano valsty
bei. Anksčiau jie kovojo dėl 
įtakos valstybėje, šiandieną ne
sutaria dėl valstybės užsienio 
politikos Lr ypač dėl santykių 
su Palestinos arabais, kovojan
čiais prieš Izraelį.

Vadai nesutaria
Libano krikščionių ir niaho-

mirš, nes jis buvo viena iš prie
žasčių Hitleriui drąsiau pradėti 
pasaulinį karą.

Tame pat straipsnyje puola
mi ir tremtiniai — išeiviai, ra
šant: “Pabėgę nuo liaudies kerš
to, užjūry gyvenantys buržuazi
niai nacionalistai ir šiandien 
dar drįsta dangstytis meilės Lie
tuvai rūbais”.

Jiems nereikia dangstytis, nes 
jie Lietuvą myli, ir jokiai sveti
mai valdžiai, kaip komunistai, 
netarnauja. Jie bėgo, nes per
daug gyvai atsiminė, kaip Mask
va žiauriai, be jokios kaltės gy
vuliniais vagonais į speiguotąjį 
Sibirą išvežė keliasdešimt tūks
tančių lietuvių, kur jie daugumo
je žuvo darbo vergų stovyklose.

Pagaliau straipsnyje minima, 
kad sueina 25 metai kai “Tary
binė armija išvadavo kraštą, iš 
fašistinių okupantų”. Kad gi 
taip būtųl Tačiau Raudonoji ar
mija durtuvais pastatė kitus - 
raudonuosius - fašistus į sostą, 
kurie tokius pat metodus naudo
ja, kaip naciai. Jokia laisvame 
pasauly išspausdinta knyga nor
maliai negali patekti į Lietuvą, 
joks laisvame pasaulyje leidžia
mas laikraštis. Okupuotos Lietu
vos spauda griežtoj cenzūroj. 
Nėra jokios spaudos, susirinki
mų, tikėjimo laisvės. Ar tai gali
me vadinti išlaisvinimu? Juk 
tai žiauri diktatūra, pralenkianti 
savo baisumu caro laikų žiaurią
ją diktatūrą.

J. Žvilb.

GEDIMINAS GALVA

metonų nesutarimai kraštui vai
dyti paruošė kelią EI Fata or
ganizacijai spraustis j šalį.

EI Fata organizacijos vadas 
Yasser Arafatas laiko vyriau
siu tikslu išlaisvinti Palestiną 
ir kovoti prieš Izraelį. Pasak 
jo visos arabų valstybės turi 
šio tikslo siekti. Palestinos ko
votojai gerbia arabų valstybių 
suverenumą, jei jų vadovai su
daro palankias sąlygas kovoti 
prieš esminį arabų priešą Izra
elį. Arafatas tylomis susitarė 
su Jordanija ir Sirija. Egiptas 
iį globoja ir tiekia ginklus jo 
organizacijai.

Y. Arafatas vengė pasitarimų 
su Libano pakrikusia vyriausy
be, kol Egiptas jo neprivertė 
sėsti prie derybų stalo.

Libano vyriausybė pakrikusi. 
EI Fata organizacijos kovoto
jams, praėjusį balandžio mė
nesį įsiveržus į Libaną, minis
teris pirmininkas pasitraukė iš 
pareigų. Jis ligi šiol laikinai 
kraštui vairavo, bet spalio mėn. 
pabaigoje įvykę kariniai susidū
rimai jį vertė pakartoti pasi- 
' raukimą iš vyriausybės. Krikš
čionių ir mahometonų vadai ne
sutaria dėl bendravimo su Pa
lestinos arabais kovotojais.

Krikščionių ir mahometonų 
skirtingos nuomonės

Libane jau seniai vyksta už
kulisinė kova tarp krikščionių 
ir mahometonų. Šioje kovoje da 
lyvauja krašto politiniai veikė
jai. Krikščionys deda pastan
gas ginti Libano suverenumą.

Leit. Andy Pinario treniruojasi golfe Vietnamo fronte, nes jo dalinys 
iš Vietnamo grįš atgal j Ameriką už trijų mėnesių. Aplink jį čia mi
nosvaidžių lizdai.

Jie nenori įsileisti į kraštą EI 
Fata organizacijos kovotojų ke
liais sumetimais.

Krikščionys gina Libano ne
šališkumą ūkiniais ir politiniais 
samprotavimais. Nešališkumas 
yra ūkiškai parankus ,nes su
daro sąlygas kraštui pasipel
nyti ypač dabartinės įtampos 
metu tarp arabų valstybių ir 
Izraelio.

Arabų kovotojams įsisprau
dus į kraštą jau kelis kartus 
Izraelis panaudojo jėgą smogti 
Libanui. Vienintelis Libanas ne
dalyvavo 1967 m. arabų - žydų 
kare.

Antrasis Libano krikščionių 
samprotavimas — neįsileisti a- 
rabų kovotojų yra pagristas bai 
me, kad palestiniečiai nesu
stiprintų krašte jau bruzdan
čių mahometonų.

Mahometonai nevieningi. Vie
ni aiškiai remia arabų kovotojų 
sąjūdį, kiti siūlo su jais susi
tarti.

Prezidentas
ir ministeris pirmininkas

Maronitai prezidentai praeity
je vedė aštrią kovą prieš maho
metonus. Savybės kovai įsilieps
nojus buvęs prezidentas Camille 
Chamounas 1958 m. .pakvietė 
JAV karinius dalinius savybės 
nesutarimams tramdyti.

C. Chamouno įpėdinis gen. 
Fouad Chehabas užmezgė glau
desnius ryšius su Egiptu savy
bės nesutarimams švelninti.

Dabartinis prezidentas Char
les Helou priverstas spręsti su- 
dėtingssnius klausimus. Gegu
žės 31 d. jis pareiškė, kad ne

Teisybės vietoje turėjo melą skleisti 

V. ŠAUKIMAS

iš bolševikinės — sovietų ver 
gijos atvyko Anglijon rusų ra
šytojas ir žurnalistas Anatoli
jus Kuznecovas ir, atsisakęs su
grįžti Maskvon, paprašė leidi
mo pasilikti laisvuose vakaruo
se. Kiek vėliau apsisprendė at
sisakyti savo — Kuznecovo pa
vardės, kadangi ji esanti per 
daug suteršta komunistinės pro 
pagandos melu. Laisvuose va
karuose savo laisvą kūrybą da
bar pasirašinėja Anatolijaus 
vardu.

Tas pabėgęs iš Rusijos ra
šytojas pareiškė spaudai; “Ma
no gyvenimas Sovietų Rusijoj 
pagaliau virto nepakenčiamu 
pragaru. Negalėjau rašyti, t. y. 
kurti, nes neįstengiau nuolati
nio melo pakęsti, negalėjau mie 
goti ir trokšte troškau, kaip 
žuvis ištraukta iš vandens, tar
tum be oro būčiau”. Toliau jis 
sako; “Literatūros vertę suda
ro kūrėjo galimybė kurti visiš
koje laisvėje; autorius visada 
privalo būti pasiaukojąs did
vyris, nebijąs iškelti viešumon 
visas literatūrinio meno ver
tybes. Kūrėjas turi būti visad

Įeisiąs krašte Palestinos ara
bams kovotojams įsigalėti ir jų 
valią primesti Libano vyriausy
bei. Vėliau jis paskelbė, kad 
Libanas imsis ginklu kovoti 
prieš nepageidaujamus svečius. 
Iki šio meto iis neprašė JAV 
talkos, nes Washingtonas dar 
neužgydęs senos žaizdos Viet
name vargu sutiktų pradėti nau 
ją bylą Artimuosiuose Rytuo
se. JAV vairuotojams labiau rū- 

| pi Izraelio likimas.
Mahometonas - sunitas minis

teris pirmininkas Rachid Kąra
me nesutaria su prezidentu. Jis 
anksčiau siūlė ir šiuo metu de
da pastangas suderinti Libano 
kariuomenės ir Palestinos ara
bų kovotojų veiklą. Jo siūly
mas atsidaužė ne tik į preziden
to, bet ir i krikščionių kariuo
menės vadovų skirtingas nuo
mones. Jam teliko pasitraukti 
iš ministerio pirmininko parei
gų.

Žymiai ryžtingesnis yra Ke
rnai Dioumblattas, druzas, ma
hometonas, pažangiųjų vado
vas, turįs didelę įtaką darbinin
kų sąjungose ir šviesuomenė
je. Jo vaidmuo ga’i būti ap
sprendžiantis. Jis siūlo EI Fata 
organizacijos kovotojams lais
vai krašte veikti.

Libano vidaus nesutarimai 
pakurstė arabus kovotojus ir 
Siriją pradėti atvirą kovą, su
kėlusią įtampą Artimuose Ry
tuose ir didžiosiose sostinėse.

Pergyvenamas prieštaravimų 
tarpsnis. Šiuo metu nėra pagrin 
do laukti staigaus politinių są
lygų pagerėjimo Libane.

garbingas ir objektyvus. Nemir 
tingi kūriniai tegali būti sukurti 
laisvėje. Vergo “kūryba” tik 
propagandinis šlamštas. Tuo tar 
pu bolševikų apsėstoje Rusijo
je ir jos pavergtuose kraštuo
se visi “rašytojai” ir “žurnalis
tai” melagingai liaupsina ir gar
bina bolševikų partiją ir vergi
jos imperijos niekšus dignito
rius. žodžiu, Sovietų Sąjungoj 
— pavergtųjų tautų imperijoj, 
rašytojas paverstas tik tuščia vi 
duriu propagandininku, melų 
kūrėju ir jų skleidėju. Visus 
melagingus šūkius jis gauna iš 
komunistų partijos. Joks ra
šytojas ar redaktorius neturi 
teisės rašyti, kurti ir skelbti tai, 
ko trokšta jo išmintis, jo pro
tas ir širdis. Tam tikrais laiko
tarpiais partija periodiškai iš
spausdina ir išsiuntinėja laik
raščių bei žurnalų redaktoriams 
savo “išminties” pamfletus, ku
riuos redaktoriai atidžiai stu
dijuoja, praplečia, komentuoja. 
Visa Sovietijos spauda mėne
siais tą partijos “išmintį” skel
bia. Pavergtiems žmonėms me
lagingai įrodinėjama, jog skur
das ir badas — gerovė, kad ka
lėjimai ir koncentracijos sto
vyklos — laisvė ir sovietinio 
žmogaus laimė, kad Markso - 
Lenino - Brežnevo ir Kosygino 
(šiuo metu didžiausį žmonijos 
budelį Staliną vėl baigia įkelti 
į garbės pjedestalą) komunis
tų partija, kuri nuo 1917 m. spa 
lio revoliucijos ligi šiol išžudė 
50 milijonų žmonių, yra “visų 
pavergtų tautų mylimauisioji 
motina” ir ji atstoja Dievą. O 
kas bando rašyti pagal savo 
sąžinę, tų kūriniai ne tik, kad 
nespausdinami, bet patys auto
riai išsiunčiaiųi į koncentraci
jos stovyklas, kalėjimus arba 
pagal parti jos įsakymą — į psi
chiatrines ligonines.

Atsiranda drąsuolių
Tenka nustebti, kad Sovieti- 

joj, baisiame politinio ir eko
nominio teroro krašte, dar gali 
atsirasti drąsuolių ir didvyrių, 
pasiryžusių ginti tiesą, kovoti 
už žmogaus orumą, humaniz
mą ir laisvę. Tokių pasišventė
lių nėra daug, bet tie, kurie 
ryžtasi — tikri didvyriai ir, sa
kyčiau, naujųjų laikų šventieji. 
Tų žmonių negina tarptautiniai 
tribunolai, o Jungtinės Tautos 
arba jų dignitoriai visus skun
dus persiunčia Maskvai, o šie 
pastarieji jau žino ką su tais 
“nusikaltėliais” daryti...

Kai 1968 m. sausio mėn. Mas 
kvoje buvo teisiami Aleksand
ras Ginsburgas, Jurija Galans- 
kova ir kiti kultūrininkai, juos 
ėmė ginti gen. Petr Grigorje- 
vič Grigorenko. Jis pasisiūlė jų

(Nukelta į 5 pusi.)
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Lietuvos okupantai žiauriai 
prievartauja spaudą. Laikraščiai 
paversti Maskvos imperialistinių 
siekių trimitais. Jokių laisvų po
litinių diskusijų neleidžiama. 
Kartais laikraščiai panaudojami 
kaip botagas paraginti atsilikė
lius gamybos srityje, bet kas lie
čia politiką — viskas tik Mask
vai. Štai “Tiesa” Nr. 211 rugsėjo 
11 d. savo vedamajame pirma
me puslapyje ima pulti nepri
klausomus Lietuvos patriotus. 
Rašoma: “Buržuazinės Lietuvos 
vadeivos kiekviena proga pabrėž
davo kovoją už nepriklausomy
bę, tačiau ramia sąžine leido iš
naudoti krašto ekonomiką užsie
nio kapitalui. O vėliau dargi su
darinėjo sandėrius su Hitleriu, 
sveikino okupantus, kurie buvo 
užsimoję ‘išnaikinti lietuvių tau
tą”.

Kas žodis tai klasta ir melas.

Lietuva stengėsi darytis nepri
klausoma ir ekonomiška. Gana 
greitai buvo įvesta sava valiuta, 
krašte prekyba ir pramonė uoliai 
stengtasi perimti į lietuvių ran
kas. Visame pasaulyje ieškota 
laisvų rinkų, stengiantis net su
daryti užuomazgą savo prekybos 
laivyno, kad tik būtų laisviau 
tvarkytis ekonominėje srityje. Kai 
visuomenė pajuto, kad belgų elek 
tros stotis Kaune perdaug nus- 
kuta gyventojus, buvo sukeltas 
toks triukšmas, kad to monopo
lio tapo atsikratyta.

Lietuva buvo pirmoji, kuri su
darė miniatūrinę Niurnbergo by 
lą prieš nacius, teisdama jų par
sidavėlius Neumaną ir Sassą 
bei kitus Klaipėdos nacius. O 
sutartį su Hitleriu gėdingiausią 
sudarė Sovietų Sąjunga, net už 
pinigą naciams parduodama da
lį Lietuvos. Niekas to nacių ir

Mes labui gerai žinome, kaip dMaėvai&į <wib«šwvimo nepa-

— Tu žinai? — nustebo Auksė.
— Aš juk daktaras, — šypsena perbėgo jo veidu.
— Kodėl nesakei?
— Tai tavo paslaptis. Tu turėjai ją atidengti, nes 

tai laimingiausias momentas moters gyvenime, — kal
bėjo jis kaip geriausias* artimiausias jos draugas.

— Aš buvau tokia nelaiminga, — pasakojo ji lyg 
seniai praėjusį įvykį. — Ne todėl, kad laukiau kūdi
kio! Ne, apie jį net nepagalvojau, jo lyg nebuvo.‘Bu
vo tik kliūtis, kuri skyrė nuo tavęs. Aš norėjau palikti 
Johną, — prisipažino Auksė.

— Ne, iš to nieko nebūtų išėję. Žmogus negali pa
bėgti nuo savęs, nuo savo kaltės. Ji visur jį persekioja. 
Mums nelemta priklausyti vienas kitam, brangute, — 
jis buvo labai švelnus.

— Aš visada tave mylėsiu, — prašnabždėjo ji.
— Gal būt! Bet po kiek laiko ta meilė liks tik gra

žus prisiminimas, nes tavo gyvenime atsiras kita meilė, 
kuri nustelbs visus kitus jausmus. Aš mačiau tuos pasi
keitimus: jūs moterys visada išduodat mus vyrus dėl sa
vo vaikų. Taip ir turi būti, brangute. Tu esi gimusi 
motina, čia yra tavo tikroji meilė, ne aš, — kulbėje 
jai Vytautas ir nuo tų žodžių jai darėsi gera ir rėmu.

Ji žinojo, kad Vytautą ji visada mylės, bet taip pat 
žinojo, kad pasirinks savo kūdikį, ne jį. Motina joje ga
lingesnė už moterį.

Paskutinį kartą jie ėjo Chicagos gatvėmis ir žiūrė
jo į viską lyg atsisveikindami. Kitą kartą miestas jau ki
taip atrodys, nes jie nebebus drauge.

—Aš norėčiau pažinti tavo vyrą, — staiga pasakė 
Vytautas.

— Ne, ne, — sušuko nusigandusi Auksė. — Ne, jūs 
abu esate mano skirtingi pasauliai, kurie negali susi
tikti. Tu liksi manyje niekieno nepaliestas, tik mano. 
Bet mano gyvenime su Johnu tau vietos taip pat nėra. 
Tu užpildysi mano svajones, prisiminimus, praeitį, Joh- 
nas — mano realioji dabartis, kuri priklauso tik mud
viem ir mūsų kūdikiui. Į ją aš negaliu įsileisti tavo pri
siminimo, nes jis kaip šešėlis stovėtų tarp manęs ir mano 
šeimos.

Snaigės krito ir. tirpo ant įkaitusių Auksės skruostų, 
ant blakstienų, kurios spindėjo sidabriniais lašais.

Vytautas nepaleido jos rankos, lyg norėdamas pri
siminimuose išlaikyti jos kūno šilumą. Žmonės vis skubė
jo, varstė krautuvių duris, o ant kampo senukas pardavi
nėjo laikraščius ir trynė paraudusius krumplius. Dan
gus buvo mėlynas ir nepasiekiamai aukštas. Veltui stiepė
si dangoraižiai, jie niekada neatitruks nuo žemės, nors 
ir gundomi aplink plaukiančių debesų.

Jie priėjo kelionės galą.
—Būk laiminga! — ištarė Vytautas bučiuodamas 

jos rankas, o Auksės skruostai buvo drėgni nuo ištirpu- 
•sių «e«i$ių. Jis lengvai perbraukė ranka per juos ir atsi

sukęs staiga pražuvo minioje. Ji norėjo dar šaukti, vy
tis, bet aplinkui stumdėsi tik svetimi žmonės...

Pro gimnazijos rūmų duris skubėjo mergaitės į jų 
laukiantį gyvenimą. Reta kuri atsisuko bent žvilgsniu 
atsisveikinti su mokykla, kurioje praleido ketverius me
tus. Jos veržėsi į ateitį, kurioje nebuvo vietos praeities 
sentimentams.

Auksė stovėjo prieš Marijos stovylą ir laukė duk
ters. Visai neseniai, atrodė, ji pati skubėjo į parką pasi
tikti Irenos drauge pasidžiaugti laisve, o aplinkui klegė
jo jauni balsai, kaip ir dabar.

Sunku buvo suvokti, kad gyvenimas taip greit kaž
kur nuslinko ir prieš Marijos stovylą stovėjo jau sena 
moteris. Jos tamsūs plaukai nusidažė sidabru, o lieknas 
liemuo palinko į priekį, lyg pavargęs.

Prieš akis slinko matyti vaizdai, sutikti veidai, kaip 
filme.

— Kur jie visi? — galvojo Auksė ir jautėsi esanti 
tik praeities šešėlis. Net Vytauto veidas atrodė blankus, 
vos įžiūrimas pro praeities šydą.

— O aš jį taip mylėjau, — nusišypsojo pati sau.
Bet laikas viską sunaikina: gera ir pikta, kas skau

du ir liūdna, ir tai, ką nori amžinai pasilaikyti.
— Kažin ar jis dar gyvas? — pagalvojo Auksė. Kar

tą mėgino ieškoti, bet po nepasisekimo nebedėjo daugiau 
pastangų. Širdyje niekada nebuvo tikra, kad atsiradęs 
Vytautas nesudrums jos ramaus gyvenimo.

daugiu



DRAUGAS, antradienis,-1969 m. lapkričio m. 4 d.

kito didele liga tokį įvairiopą 
nežmoniškumą. Reikia save im
ti nagam - ryžtis vien gera ki
tam teikti ir visomis jėgomis pa
dėti artimui taip elgtis. Kai visas 
jėgas įtempsi gėriui savy ir arti
me įgyvendinti, labai retai terei
kės kreiptis pas uniformuotą bei 
teisėją. Tamstos kančios tepas- 
katina visus asmenybe tobulėti 
ir tokio tobulumo vaikams su
teikti sava elgsena.

CLASS I F I E D GUIDE
MISCELLANEOUS M I S C E L L A N EOUS

CONTRACTORS

REAL ESTATE CONSTRUCTION C0,

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

ę. NEDZINSKAS. 4065 Archer Av. 
tthieago, UI. 60632. Tel. TA 7-5880

“Food for US Ali“ JAV agrikultū 
ros departamentas išspausdino 
knygą, kurioje apsčiai kiekvienam 
Žinių apie maistą, bent taip skelbia 
agrikultūros sekret. Clifford Har- 
din.

SVEIKATA
(Atkelta iš 2 psl.)

Negerk nei tikros kavos, nei ar
batos; kietina vidurius. Be liuo- 
suojančių vaistų sunormavus vi
durius (pasiskaityk ankstybesnius 
rašinius tuo reikalu- čia vietoje 
bus sėmenų -flax seed- klijus: val
gomą šaukštą sėmenų kvortoje 
vandens virinti pusę valandos, 
po to išgerti per parą). Nuo vi
durių sutvarkymo ims suktis Tam 
stos sveikatos ratas geron pusėn. 
Tik juodą, pusiau maltų grūdų 
duoną valgyk Daug baltymų - 
mėsos, varškės, lieso sūrio val
gyk. be saldumynų apseik.

3. Pakartotinai atlik tyrimus pas 
moterų ligų žinovą ar minėtai 
žmonišką gydytoją. Ten irgi pri
sieis keisti reakciją ir nuo vyro 
pakartotinai neužsikrėsti (ta liga 
nuo kurios dabar imi vaistus, pa- 
gyji ir vėl atkrinti). Vyras turi 
būti irgi ištirtas, jei su juo gyve
ni kaip žmona. Dabar tą dabartį - 
tinį gydymąsi, kol gydytojas pa
tars tinkamesnį.

4. Dėl perdaug gazų oro vidu
riuose priseis save pačią sutvar
kyti. Išmok gyventi be nervini- 
mosi su vaiko protą turinčiu vy
ru būdama po vienu stogu: ne
ryk oro. Jis tik nurytas viduriuo
tos tiesiog- fantastiška sunkeny
bių našta tegul būna geriausia 
se atsiranda, ne kitu būdu. Tams- 
pamoka visiems. Beveik visada 
esti abi pusės kaltos bet kokiame 
šeimoj nesutarime- tik retais at
vejais. yienas^geras yra despotg 
išnaudojamas- jis tyliai kenčia.

Su pajėgiu gydytoju, psicholo
gu, dvasiškiu ar net kaimynu 
mėgink atkasti žmoniškuosius 
užkastus savo ir vyro “talentus”. 
Kiekvienas žmogus turi savyje^ 
gėriui įgyvendinti pajėgumą, 
bent jo kibirkštėlę. Tad imkime 
ją įžiebti į tikrą gėrio liepsną, j, 
Prie dvasioje apsikasusių žmonių 
reikia mokoviškai prieiti. Tokie 
atsisako mediciniškos pagalbos, 
jie kaltina kitą. Ne kitaip

KONGRESAS LURDE
Lurde baigėsi tautinis pran

cūzų katalikų artimo globos 
‘ISecours Catholiųue’’ organiza
cijos kongresas, kuriame daly
vavo 700 atstovų ir nemaža ki
tų Europos tautų panašių orga- 

! nizacijų stebėtojų. Kongresui 
' pirmininkavo šios organizacijos 
generalinis sekretorius prel. Rho 
din, kuris yra tarptautinės kata
likų artimo globos Caritas Inter- 
nationalis organizacijos pirmi
ninkas. Savo baigiamąjame pra 
nešime prel. Rhodin iškėlė sun
kią Biafros karo aukų padėtį ir 
ragino Prancūzijos katalikus 
dar didesniu mastu padėti ken
čiantiems Biafros gyventojams.

illlllllllllimilllllilllllimilllllilillhlliuit

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plaunam; ir vaškuojame visą 
rūšių grindis

i. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
lllllllllllllllitIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllIllllIIIL*

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

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1060

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namu, gyvybės.

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios Ifist- 
mokėjlmo są
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233Is your home SAFE?

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radiją;, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS 
Krautuvė Marųuette Pke. 

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

Dataar daug kas turi
DIRBTINIUS DANTIS

su maža rūpesčio.
Ar jus varžo lr erzina dirbtiniai 

dantys judėdami ir krisdami kada tik 
vatgot, juokiatės ar kalbate? Tik už- 
balstyiklt truputi PASTEETH ant sa
vo plokšteliu. PASTEETH stipriau ir 
patogiau laiko dirbtinius dantis. Val- 
gysit daug lengviau. PASTEETH yra 
Šarminis. Nerūgs. Jokio nemalonaus 
lipnaus pastlnlo skonto. Dirbtiniai 
dantys, tinkamai pritaikinti yra bu
tini sveikatos gerovei. Reguliariai 
lankykitės pas dantistą. Pirkite PAS
TEETH visoBe vaistinėse.

PARD UODĄ MI 
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

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

SOUTHWEST FURNITURE CO." 
6200 S. Wcstern Tel. GR 6-4421
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiihiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiH

Namų Apšildymas
* HEATING SERVICE
Įdedu naujus pečius lr vandens 
šildytuvus. ISvalau tr sutvarkau 
alyvos ir dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dėl du
ji}. Dirbu Chioagoje lr prie 
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
1037 H 8. Anna Avė.. Lyons, 
IUinois. Telef. 447-8806.

Remkit tuos biznierius, kurie 

skelbiasi dienraštyje “Drauge"

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiyiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiMM,

Ras tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Pirmadieniais lr ketvirtadieniais nuo 9 tkl 9:10. Kitom dienom nuo 
9 Utį 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 lkl 6 v. v.

H I G

4.75%
PER ANNUM 

ON REGULAR 
, SAVINGS 
CURRENT RATE

H R A T

5.25%
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS 

$1,000 MIN

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, IUinoia- 60632 ; "v--

4m

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visu rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl. 
nas, nutekamuoslui vamzdžius. Da 
tome Iš lauko. Taisome mūra '*tuck- 
polntlng’’. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

2501 W. 60 St. Tel. 1VA 5-2737
2888 -W-.—80, St. Tel. WA 5-2787-
3333 S. Halsted Tel. 254-3320
Didelis jvairlu prekių pasirinkimas. 
Priimam užsakymus automobiliams.

E. Ir V. Žukauskai

S3M
RICHMOND AUTO SERVICE 

2834 VVest 63rd Street
Užsieniniu ir vietiniu auto taisymas. 
Patyrė mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

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

initlIlNIlIlIlIlIlIlIliniIHillIHIlItUlIilIlIlIlIlIIlIlIttliniHlllinililIKIIIIIIIIIIIIIIIIIlIlIlIlIBANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St, Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudenas K. šimulis

nmoiniinniiiiiiiiiH
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10% — 20% — SO% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas
FB ANK ZAPOLIS

32°cw West 95Ul Stpee*ieago, 
Tel. GA 4-8654

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin!

Illinois 
lr GR 6-4380

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

Is your Home SAFE"?

I An tub and thow»r aąjipfnd I 
| Mdfh mn-iit/d stati? I

DAUGYBE LIETUVOS MIESTE
LIŲ aprašoma dr. J. Vaišnoros 
MIC, knygoje:

“Marijos garbinimas 
Lietuvoje”

Knyga nėra tik teologinė, ji dėl 
įdomių vietovių aprašymo ir dėl įoa 
gausios istorinės medžiagos tinka 
pasiskaityti kiekvienam lietuviui, 
besidominčiam Lietuvos istorija ar 
jos vietovėmis. Knyga didelio for
mato 446 psl. — Kaina tik $3.00. 
Galima įsigyti “DRAUGE”.

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

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapletvood Av., CL 4-7450

Bevelk naujas 4 moderniu butu
mQras — 3 po 4 kamb. ir 7 kamb. 
59 ir Kedzie. $75,000.

Maisto .krautuvė - Brighton Parke.
2 po 4 kamb. med. Gazo pečiais 

šildymas. Garažaa 1 butas su baldais, 
antras tuščias. 42 ir Rockwell. 
$13,800.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Ineome Tax 
Notarv Public

2737 W. 43rd St — CL 4-2390

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.

2047 W. 671 h Place — VVA 8063

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stotie* 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek' 
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų. perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko 
mentarai, muzika dainos ir Mag 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus Biznio reika
lais kreiptis į: Baiiic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. Tek 
AN 8-0488. Ten pat gaunamas Ir 
dienraštis “Draugas”.

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Ineome Tax 
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors 

585-5285

—-
REZIDENCINIAI, —•

— KOMERCINIAI, zz
s MEDICINOS IR E

KITOKĮ PASTATAI E
—

2467 West 69th Street 
Tel. HE 4-7482 ■

M O V I N G
Apdraustas perkranstymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST S4tb PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

REAL ESTATE

Savininkas parduoda 6 kamb. mūr. 
bungalow. Naujas karšto vandens 
gazu šildymas, siena nuo sienos ki
limai, 2 maš. garažas. Apyl. 72 ir 
California. Skambinkit 925‘4223
Parduodamas 8 butų namas Mar
ąuette Parke. $13,800 pajamų. Pri
ims mažą nuosavybę mainais.

Tel. — HE 4-2323

HUBBARD HIGH
6 kamb. mflr. “Octagon” bunga- 
low, 3 maš. mūr. garažas, 50 pėdų 
sklypas. Alumin. langai ir sieteliai. 
Kilimai ir užtraukiamos užuolai
dos: salione, valgomajame lr mie
gamuose kamb. Gazu apšild. Nau
jas stogas ir rinos. Tuojau galima 
užimti. Savininkas — 925-1418 ar
ba RE 5-5219.

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr alr-oonditlonlng — ' 
naujus lr senus namus. Stogų 
rlnaa (gutters), vandens filldy- 
mul boilerius. Turiu tr leidimu* 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimas nemo 
karnai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING A SHEET METAL 
4444 S. VVestern, Chicago B, UI.

Telefonas VI 7-3447

ĮĮĮlĮlĮIIIIINIIIIIIIimiHII

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

METALO IR 
STIKLO 
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os ir Turėklą

............. . 11 > 11, > < 111 < ll 11 ll 111

HELP VVANTED — VYRAI

MACHINISTS
Class A

Setup and operate all types of 
maehine tools. Steady work in 
clean, modern shop. Ist, 2nd and 
3rd shifts. ,Excellent employee ben
efits. Contact:

W. H. Hutchinson 
& Son

1031 N. Cicero Avenue

SHIPPING — RECEIVING 
C L R K 
Steady Work

Mušt Speak English 
PAKULA & COMPANY 

218 S. VVabash, 7th Floor

VVAREHOUSE VVORK
Steady, excell. pav, all co. 
benefits including insur., pension 
plan.
OHIO MEDICAL PRODUCTS 

3100 S. Homan, LA 3-6292
AUTOM. SCREVV MACHINEMAN

To sėt up & operate. 
B.&S. — Skokie. Ulinois 

Tel. — 677-0270

HELP VVANTED — MOTERYS

Kiekvienam naudinga
2 butų mūras, 2 auto garažas, Ge

ležinė tvora, platus lotas. Marą. pr. 
$30,200.

4 butų mūras, garažas. Viskas 
kaip nauja. Prie pat Marąuete pko. 
Įmokėti $12,000.

8 kamb. gražus mūras, 1 % vonios, 
mūro garažas. Tuoj galima užimti, 
Pamatykit. Imokek.it $6.000.

5 jį kamb. labai tvarkingas namas 
ir 2 auto garažas, gazo šild. Prie 
šv. Ritos, įmokėti $4,000.

Sl<į butų mūras. Apie $7,000 paja
mų per metus, modernus namas. Mar
ąuette pke. Įmokėti $12,000.

6 kamb. mūras, 2-jų auto garažas, 
1% vonios. Arti 71 ir California. 
įmokėti $5,000.

2-jų butų mūras — 6 ir 5 kamb. 
Modernizuota. Marąuette pke. $7,000. 
Įmokėti.

fttai 4 butų puikus mūras Mar
ąuette pke. 2 po 6 kamb. Ir 2 ma
žesni butai. Gazu šildymas. 2 auto 
mūro garažas. $40,400.

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

Marąuette Pke. Mūr. 3 butai lr pa
talpa bizniui arba raštinei. Pigus. 
$43,000.

Brighton Pke. Mūr. namas — 5
kamb. butas Ir taverna. Labai geras 
biznis. $32,500.

Marąuette Pke. Mūr. 6 kamb. bun- 
galow. Naujas šildymas. Garažas. 
$17,900.

Prie Homan lr 73-ėlos. Mūr. 6 
kamb. bungalow. 10 metų senumo. 
Reikia apžiūrėti. $20,900.

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

5 kamb. mūr. bungalotv prie 71 
lr Rockwell. Galima tuoj užimti. 
$18,500.

6 kamb. švarus mūr. bungalotv 
Marąuette pke. Tuščias. Galima tuoj 
užimti. $19,600.

2 butai po 4 kamb. Įr 2 kamb. rū
sy. Mūr. prie 71 lr Rockwell, $26,700

6 kamb. (4 mieg.), 18 metų mūr. 
bungalotv. prie 72 ir Callfornla 
$24,700.

1J4 aukšto švarus med. prie 66 lr 
Western. 5 lr 4 kamb butai. 87 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, $16,900.

5 kamb., 20 metų mūr, rezidencija 
prie 72 lr Albany. 2 maš. garažas. 
$19,660.

11 butų, 10 metų. 2-jų aukštų mū.r 
narnąs prie 71 ir California. $152,600.

81 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 lr Maplewood 2.10,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W, 71st Str., TeL 925-6015

REA L ESTATE
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SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Mambom of M,L.B.
A L E X ŠATAS — REALTOR

Main Office 5727 W. Cermak Rd.. Cicero, I1L TeL OL 6-2238 
Tarime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Riveraide, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiimiiiiiiiiuiiii

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

DĖMESIO!

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

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

BRIDAL FITTER
FULL OR PART TIME 

Good starting rate. Experience re
ąuired. GILMORE’S, Oak Park 
Avenue, at Lake.
OAK PARK, ILL. — Tei. 383-2300
Reikalinga ateinanti vyresnio amž. 
moteris prižiūrėti vaikščiojančią 
ligonę. Apie 6 vai. į dieną nuo pir
mad. iki penktad. Netoli nuo 95-os 
ir Westem. Skambinkit 445-6186
REIKALINGA ŠEIMININKE dak
taro namuose. Gyventi vietoje, 
priemiesty. Nėra mažų vaikų. Va
karais skambinkit 446-8723, dieno
mis 341-7263.

Reikalinga
Vidutinio
MOTERIS

amžiaus

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

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

Bendram raštininkės ir .mašinraš
čio darbui.

BRIGHTON SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION

4071 Archer Avė., Chicago 
TEL. — LA 3-8248

Apsimoka skelbtis DRAUČffif 

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

GENERAL OFFICE CLERK
Interesting variety of duties in our 
TToduetion Department. "HW” (PCpSri- 
ence reąuired. Will train. Good salary 
and company benefits.

Apply or eall M. Pųndt 
P.M.S. COMPANY

-A 784S--N. Odfltral Purk *
Skokie, Illinois,

PARDAVIMUI

lllinillIfllIlIlIBIUIM

GARBAGE DRUMS
WITtl COVERS. AND HANDĮJCH 

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

Reikalinga

VIRĖJA
Geros darbo sąlygos. Sekmadieniai, 
šeštadieniai ir šventadieniai laisvi.
Kreiptis:

E F S E N ’ S
3623 Archer Avenue

°*TyraTirTiotSrys "

Perskaitę “Draugą", duo

kite iį kitiems nasiskaityti.

P A R E N T s
We presently have openings for 
ąualified young people betvveen 1 
and 16 yrs of age who are capable 
of doing professional modeling work- 

Contact Mr. A. Henderson 
UNTVERSAIi BRODT’CTIONS 

421-2455 463-2389

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

Kad knyga būtų prieinama didesniam lietuvių skai
čiui, kad jos įsigijimo sąlygos būtų lengvesnės, kad jos 
pristatymas būtu 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, knvgų 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 nejstodamas i 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 &pOdoL.ir tapkite klubo nariu.

Imokek.it


DVIEJUOSE HORIZONTUOSE DRAUGAS, antradienis, 1969 m. lapkričio m. 4 d. 9

LIETUVA H. E. SALISUURY 
KNYGOJE

Jau kuris laikas, kaip labiau
siai perkamų knygų tarpe pas 
amerikiečius pirmauja Harrison 
E. Salisbury knyga “The 900 
Days, The Siege of Lenmgrad”. 
Knyga, dediktuota Leningrado 
gyventojams, kaip tik dokumen 
tais vaizduoja II pas. karo Įvy
kius šiaurės fronte, Leningra
do apsupimą, rūsčias dienas ap
suptame mieste, visų gyvento
jų totalinį įsijungimą į miesto 
gynybą ir t. t. Knyga para
šyta su dideliu kruopštumu, su
rinkus tūkstančius dokumentų, 
apklausinėjus šimtus žmonių. 
Tik mus, sovietų pavergtuo
sius, kiek nejaukiai nuteikia 
pats knygos šarmas — daugiau 
šia naudojami sovietiniai doku
mentai. Bet kartu gerokai smer 
kiami Stalinas su Ždanovu. Ru
sų - suomių karo išdavoje au
toriaus simpatijos bent pradžio
je aiškiai yra suomių pusėje, pa
brėžiama, kad nuo revoliucijos 
iki n karo pradžios Sovietų Są
jungoje buvo sunaikinta apie 
20 milijonų žmonių. Tai rodo, 
kad autorius, kaip amerikietis 
žurnalistas, ilgametis “The New 
York Timetf* korespondentas 
Maskvoje, pagal laisvos JAV 
spaudos tradiciją bando vaiz
duoti abi puses.

Į šį plačiai skaitomą veikalą 
įvesta ir Lietuva. Anot auto
riaus, Pabaltijo valstybės į So
vietų Sąjungą ir buvo inkorpo
ruotos tam, kad sustiprinus Le
ningrado apsaugą. Tik gaila, 
kad nė žodžiu autorius neužsi
mena, kokiu būdu tos valstybės 
buvo inkorporuotos, neišryški
na jų istorijos bruožų, jų nepri
klausomo gyvenimo laikotarpio, 
jų pasirašytų nepuolimo paktų 
su Sovietų Sąjunga ir pan.

Viena knygos dalis — “Bal
tosios gulbės” — ir yra paskir
ta nuotaikoms okupuotame Pa
baltijy karo pradžioje aprašy
ti. Naudojantis sovietiniais do
kumentais, pripažįstama, koks 
stiprus buvo pogrindis Lietuvo
je, Latvijoje ir Estijoje. Sovie
tų karininkai net bijodavę sa
vo šeimas į Pabaltijį vežtis. 
Vien Lietuvoje nuo 1940 m. va
saros iki 1,941 m. gegužės mėn. 
NKVD susekusi 75 paskiras po
grindžio organizacijas. Pradžio
je šįo skyriaus visos tos pogrin
džio organizacijos, veikusios

KODĖL KUZNECOVAS... 
(Atskelta iš 3 pusi.)

labui liudyti. Tačiau šiam ge
nerolui nebuvo leista stoti į teis 
mą. Buvo paskelbta, kad gen. 
gal Sovietų įstatymus, negalį 
liudyti teisme. Gen. Grigorenko 
“psichinė nesveikata” prasidėjo, 
kai jis išdiįso Maskvoj, komu
nistų partijos suvažiavime pa
kelti balsą prieš Chruščiovą o 
vėliau pasisakė prieš Brežne
vą ir Kosyginą. Grigorenko pa
brėžė kad Kosyginas ir Brež
nevas nepateisino liaudies pa
reikšto pasitikėjimo. Neilgai te
ko laukti išpuolių spaudoj. Gen. 
Grigorenko buvo suimtas ir pa
talpintas psichiatrinėn ligoni
nėn. Po 6 mėnesių jis buvo pa
leistas... Bet išėjęs iš ligoninės 
šis drąsusis generolas savo did
vyriškos veiklos nesustabdė. Jis 
drąsiai gynė Pabaltijo paverg
tąsias tautas, Krymo autonomi- 
inę respubliką. Prieš Krymo to
torius kurių didesnė pusė buvo 
išžudyta o kita pusė ištremta į 
Taškentą prasidėjo valdiniai ko 
munistų partijos iškelti teis-' 
mai. Ir čia gen. Petr Grigoren
ko kaip laisvas advokatas ėmė 
rūpintis nekaltų totorių gyny
ba. Pagaliau vėl jį KGB suėmė 
ir jau nebepaleido.

Štai kodėl rašytojas A. Kuz- 
necovas atvykęs į laisvąją An
gliją pasakė: “Aš negaliu il- 
$iau komunistinėj vergijoj gy
venti. daba^tiAe
S’UVi .Įž.fliaiic
Vilių,. Ir jei šiūi nUiSe kai 
trąžifttų Šftvietų pragaran, iš- 
oičiau ia I

prieš sovietus, vadinamos vie
nu žodžiu — tautiniais nacio
nalistais.

Bet kai prieinama prie 1941 
m. birželio 23 d. sukilimo Lie
tuvoje, autorius staiga pakei 
čia. šarmą, sukilimą aprašo ob
jektyviai, taikliai ir detaliai ir 
pabrėžia, kad vokiečių generole 
Georg von Kuechler daliniai 
įžengė į lietuvių sukilėlių kont
roliuojamą Kauną.

Kas padarė įtakos autoriui 
1941 m. birželio mėn. sukilimą 
Lietuvoje aprašyti objektyviai? 
Iš knygos gale paskelbtu nau
dotų šaltinių sąrašo sužinome, 
kad lietuvių sukilimui prieš ru
sus aprašyti autorius pasinau
dojo ne sovietų šaltiniais, bet 
prof. V. S. Vardžio redaguota 
knyga “Lithuania under the 
Sovietą”. Ačiū lietuviui profeso
riui už paruoštą gerą studiiinį ' 
veikalą. Tik jo dėka H. E. Sa
lisbury milžiniško pasisekimo 
sulaukusioje knygoje bent viena 
netolimos Lietuvos istorijos de
talė aprašyta, palyginus, gana 
teisingai.

Prie šios knygos ateityje dar 
teks sugrįžti, nes plačiai apra
šoma Sovietų kariuomenės iš
sidėstymas Lietuvoje, duoda
mos karininkų pavardės, įvai
rūs pergyventi jų nuotykiai, o 
taip pat skelbiama ir eilė mums 
mažai žinomų ar nežinomų do
kumentų iš jų armijų veiksnių 
Lietuvoje.
APIE DAUMANTO GRĮŽIMU 

Į LIETUVĄ
J. Daumantas, Lietuvos re

zistencijos įgaliotinis, 1948 m. 
vykdydamas rezistencijos paves 
tą misiją, pasiekė laisvuosius 
Vakarus, kur laisviesiems lie
tuviams parašė dokumentinį vei 
kalą “Partizanai” ir atliko ki
tus uždavinius. 1950 m. rudeli, 
jis vėl parašiutu buvo nuleistas 
kovojančioje Lietuvoje. Apie 
tai savo laiku Lietuvos okupan 
tai išleido rezistenciją niekinau 
Čią brošiūrą “Vanagai tš ana
pus”. • Bet ji buvo taip naiviai 
paruošta, kad rimtesni žmonės 
Lietuvoje į ją nekreipia jokio 
dėmesio. Bet LTSR Mokslų a- 
kademijos išleistame “Archyvi
nių dokumentų” IX rinkinyje 
tarp eilučių jau galima išskai-. 
tyti rimtesnių užuominų apie 
J. Daumanto sugrįžimą.

Iš čia sužinome, kad J. Dau
mantas 1950 m. radęs Lietuvos 
rezistėnciją ne galutinai palauž
tą, bet dar gerai organizuotą. 
J. Daumantas parašiutu nusi
leidęs Tauragės rajono Ringių 
km. apylinkėse. Tai buvo “Kęs
tučio’’ partizanų apygardos 
“Butegeidžio” rinktinės ribos. 
Sužinojęs apie J. Daumanto nu
sileidimą jo ribose, “Kęstučio” 
apygardos vadas tuojau davė 
įsakymą Buteigeidžio rinktinės

New Haven, Conn. 

LIETUVIŠKOJ MOKYKLOJ

Spalio 22 d. 7 vai. įvyko lie
tuviškos mokyklos tėvų ir mo
kytojų susirinkimas, pirmas 
šiais 1969 — 1970 mokslo me
tais. Be tėvų ir mokytojų susi
rinkime dalyvavo ir vyriausios 
grupės mokinių. Susirinkimui 
pirmininkavo A. Lipčienė, sek
retoriavo Vlada Žemliauskienė.

Mokykloje mokslas pradėtas 
rugsėjo 20 d. Mokinių skaičius 
sumažėjo. Į kitas kolonijas iš
sikėlė 3, ir šiaip mokyklos ne
belanko 4. Naujų prisidėjo 2. 
Viso mokinių mokykloje 15. Dir
ba trys mokytojos: Aldona Ry- 
gelienė — vaikų daržely, dr. 
Vaišnienė I-moj grupėj ir vyr. 
grupėje mo koliteratūros, Gin
tarė Ivaškienė II grupėj. Vyriau 
šių 13 -15 -17 metų amžiaus 
grupė pilnam laikui mokytojo 
neturi. Mokytojos pranešė apie 
savo darbo programą ir meto
dus, atsakinėjo į tėvų klausi
mus. Susirinkime parodytas su
sidomėjimas vyriausia grupe. 
Nutarta ir jiems mokytoją pa
rūpinti jei jie nori mokytis. Jie 
patys yra pareiškę “norime pa
tys mokytis ir kitus mokyti”. 
Jie ir dabar, kartais panaudoja
mi silpnesniems mokiniams pa

radui Jonui Naubarui - “Lyrai” 
surasti likusius J. Daumanto 
daiktus, kuriuos dėl tamsos jis 
nebegalėjo su savim pasiimti. 
Pagal NKVD skelbiamus duo
menis; į 'apylinkės partizanų 
rankas patekę nemažai ginklų, 
o pats J. Daumantas patraukęs 
į pietus — į “Tauro” partizanų 
apygardos ribas. Kaip žinoma, 
jis greit suėjo į kontaktą su 
pietų Lietuvos tuometiniu par
tizanų vadu Įeit. A. Ramanaus
ku - “Vanagu” ir kitais pogrin
džio vyrais. VI. Rmjs

Teaugo ž&iaia, /otiiaa., Gelif., atėmė iš aukatciaioelo® mokyklom 
, aaVo dUęa.-J, ,X5 W iT.ėv OMiiąuo, ttigdaiua, kad įot tot tik gadina- 
riba, joa tur. karctoe&cfc į riaųSei .siūlomos joms gimdymo kontrolės 

tablet&B ir narkotikai. Tėvai-, sakė, kad šiandieninės mokyklos yra 
j&i&Šudi pavojingos ir bodui atefcaūitoa mokys imliuose.

Netoli Washingtono yra trys keliai, kurių vienu tegali važiuoti tik autobusai. Kaip matyti, greta didžiau
sias judėjimas, o autobusas lekia vienas.

MŪSŲ KOLONIJOSE

dėti.
Kruopščiai ir sąžiningai iždi

ninko darbą, pereitais metais 
atlikęs Zenonas Merkevičius at
sisakė. Jo vieton paprašytas 
Algirdas Naikus, sutiko perimti 
mokyklos iždą. Tėvų atstove pa 
siliko Jadvyga Kronkaitienė, 
mokyklos vedėja Lipčienė. Už 
mokslą ir šiais metais šeima 
moka 5 dol. mėnesiui, nežiūrint 
kiek vaikų mokyklą lanko.

Į mokyklos programą šiais 
metais įtraukiami liet. taut. šo
kiai. Dėl Kalėdų eglutės ir bend 
rai mokyklos pasirodymų kal
bėta, bet nieko nenutarta.

Mylimai mamytei mirus,

LIZAI BULIKIENEI
IR JOS ŠEIMAI,

gilią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

JUSTINA ir STASYS ŠMAIŽIAI

Skausmo valandoje, mirus brangiai moti
nai, uošvei ir senelei,

BULIKŲ ŠEIMAI
giliausią užuojautą reiškia

SPINGIAI
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 We$t lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

A. -Į- A.
MARIJAI SIRUTIENEI,

Sibiro tremtinei, Lietuvoje mirus, dukrą BIRUTĘ
DRUNGIENĘ su šeima, sūnų VYTAUTĄ SIRUTĮ su 

šeima ir artimuosius gimines nuoširdžiai užjau
čiame,

K. ir V. Nenortai

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam kas JJ 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.

mitimiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankaboa, Transmisijos, 

Tnne-up lr Motorų Remontas
5759 So. Western Avė.

Kampaa 58th Street 
Telefonas — PRoapect 8-0533 

■lllllllllllllllllllilllllllllllilllllllllllllllllll

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, l&ldotuv&ma 

lr kitokioms oroaoms
GUŽAUSKŲ 

REVEKLY HILLS GPLINYMA 
M4S W. ASrd Street, Chicaoo. illtnoia 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

REMKITE “DRAUGĄ’

laiku buvo gražų grūdą pasėję nuo bismiairkinių suvaržymų lie- 
Mažosios Lietuvos dirvoje. Iš tuvišikieji šviesos žiburiai ėmė 
čia kėlėsi ir pirmoji lietuviškoji gesti ir ilgainiui, o ypač prie 
raštija. Viso to įtakoje Rytų Hitlerio valdymo laikų visai už- 
Prūsjoje savo laiku 'klestėjo gęso. Liko tik lietuviškumas 
lietuviškas švietimas ne tik baž meno pėdsakuose ir Karaliau-
nyčioje, bet ir mokyklų daug &aus universiteto archyve, žmo 
buvo su dėstomąja lietuvių kal
ba. Karaliaučiuje net lietuviška 
kunigų seminarija veikusi. Bet

nių papročiuose ir jų pavandėse.
J. Mškns

KARALIAUČIUS — SENAS 
MIESTAS

Karaliaučius, arba vokiškai 
Koen-gsberg, o dabai* sovietų 
pakrikštytas Kaliningradu, se
nas R. Prūsų miestas. Įsikūręs 
prie Priegliaus upės. Karaliau
čius minimas 1255 m. Seni met 
raščiai kalba, kad čia kryžiuo
čių ordmas įsitaisęs sasu pilį iš 
kurios vadovavęs žygiams į ry
tus ir naikinęs prūsų giminę. 
Vėliau Karaliaučius virtęs krikš 
čioniškos 'kultūros centru, ypač 
Prūsų hercogui margrafui Al
brechtui I įkūrus čia 1544 m. 
universitetą vadinamą “Colle- 
gium Albertinum”, kuriame ir 
lietuvių nemaža sėmėsi mokslo, 
šviesos. Čia mokėsi Mažvydas, į 
Bretkūnas, Liudvikas Gedimi-. 
nas, Rėza, Kristijonas Donelai-

Albina Lipčienė tis ir daugybė kitų, kurie savo

PADĖKA
A. -f- A.

VLADEI MARENHOLCIENEI
mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie jai suteikė pasku
tinį patarnavimą ir palydėįjo į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame gerb. kun. Pr. Garšvai, kun. B. 
Sugintui, kan. V. Zakarauskui, kun. J. Kuzinskui, kun. L. 
Yerkes, Lietuvių Gailestingųjų seserų sąjungai, buv. .Argentinos 
Lietuvių ansamblio “Daina” dalyviams, Kernavės skaučių 
draugovei, visiems prie a. a. Vladės budėjusiems ligos metu ir 
jaj lankiusiems ligoninėje bei dalyvavusiems šermenyse ir lai
dotuvėse. Dėkojame karsto nešėjams ir laid. direktoriui p. 
Petkui už rūpestingą ir malonų patarnavimą.

Ypatinga padėka už gausiai užprašytas šv. Mi’ias ir už 
atsiųstas gėles. Dėkojame visiems už mums pareikštas nuo
širdžias užuojautas žodžiu, raštu ir spaudoje.

Nuliūdę lieka:
Jurgis Marenholcas ir dukrelės Iris ir Adriana

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
2533 West 7 Ist Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK ik SONOS
(LAOKAW1OT)

2424 W. 69th Street TeL REpubllc 7-1213
2314 W. 23rd Place - TeL VIrginia 7-8872

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 & Ltamniea Avė. Tel. TA 7.1138-1139PETRAS BIELIONAS

4348 S. Callfornia Avė, Tel LAfayette 8-3572

VASAITIS - BUTKUS
1443 S. B0«i Avė., Cicero, DL Tel. OI. 2-1903

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S, Lituanica Avė. TaL YArds 7-3401



DRAUGAS, antradienis, 196d m. lapkričio m. 4 d.

X Kazys Kleiva,
Lietuvių katalikų organizacinio 
komiteto pirmininkas, sugrįžo iš 
Kanados lietuvių katalikų suva
žiavimo Toronte su džiugiais ir 
įsidėmėtinais faktais. Suorgani
zuotas Kanados lietuvių katali
kų centras, apjungiąs visus (lie
tuvius katalikus — kunigus, pa 
sauliečius, parapijas, vienuolijas, 
organizacijas ir institucijas. Į 
centro valdybą išrinkta 15 as
menų: keturi klebonai, redakto
rius, sės. vienuolė ir pasaulie
čiai — 2 moterys ir 7 vyrai. 
Centro pirmininku išrinktas dr. 
J. Sungaila. (Plačiau parašys 
patys kanadiečiai).

X DaiL Prano Baltuonio ori
ginalių skulptūrų paroda, vyks
tanti Jaunimo centro salėje, pra
tęsiama iki trečiadienio. Pirma
dienį ir antradienį atidaryta nuo
6 iki 10 vai. vak., trečiadienį — 
nuo 12 iki 10 vai. vak. Parodą 
iki šiol jau aplankė apie du tūks 
tančiai žmonių. Vien tik sekma
dienį buvo apie tūkstantis. Dau 
gelis čikagiškių įsigijo šių ori
ginalių dail. P. Baltuonio darbų.

X “Chicago Daily News” 
dienraštis praėjusio šeštadienio 
laidoj įsidėjo į pirmąjį puslapį 
tautinių šokių šokėjų grupės 
spalvotą nuotrauką, kurios vi
dury Laima Plačaitė, šjmetinė 
Fofllk Fair parodos karalaitė.

' X Kalėdų eglučių dekoravi
mo kursai prasideda šiandien,
7 vai. vak. Jaunimo centre.

X Lietuviai šachmatininkai
Chicagoje šį penktadienį 7 vai. 
vak. Jaunimo centre ruošia žai-
dynea ir kviečia Šachmatų mė- u Qs
Bėjus dalyvauti. taroje, [(r<>f Silbajoris

X JMLiiiiistžCPio pirmininko IMfy*. Pietinio vaizdo iosfoojimai nan- verčiasi apidranda Jo pa- 
kolo Sleževičiaus mirties 30 me- Į joje lietuvių literatūroje. tarnavimu klientai patenkinti,
tų sukakties viešas paminėjimas x Skajtytojy aukQS stįprina G- Genis Y1'3 vieš9 mokyklų ta- 

mūsų spaudą. Aukomis “Drau- ryboie.. kurių metiniai susirin-rengiamas 1969 m. lapkričio 16 
d. 4 vai. p.p. Jaunimo centro
didžiojoj salėj. Programoje Lie- jasįQnas _  no 3 dol J Žilevi- tuose, šįmet jis įvyko Phoenix, *r suteiks Sutvirtinimo sa-
tavos SeuM-shtuo konsulo dr. P. ii(!nė ir ,T Bitottipnį _ 2
Dauizvardžio žodis, adv. G. Ged- 
vilos paskaita “Mykolas Sleževi 
čius demokratijos perspekty
voms gęstant” ir inž. A. Novic-
kio — “Mykolas Sleževičius Lie 
tuvai lemiamos kovos metu”. 
Meninėj dalyje trio — smuikas 
Povilas Mariukas, violončelė — 
Petras Armonas ir fortepijonas 
■— Manigirdas Mbtekaitis.

x JAV registruotų archltek- Cook apskrities apygardos teis- šventęs savo auksinį jubiliejų.
tų konvencija šiuo metu vyksta 
Palmer House patalpose, Chica
goje. Ten vykstančioje Ameri
kos architektų darbų parodoje 
yra ir architektų Jono ir Rimo 
Mulokų darbai. Yra išstatyti 
arch. Mulokų sukurtų bažnyčių, 
mauzoliejų ir Jaunimo centro 
modeliai ir braižiniai. Paroda 
tęsis iki lapkr. 5 d.

X P. šadauskaitė, gyv. Kana
doje, įamžino Lietuvių Fonde 
savo mirusius tėvelius Mykolą ir 
Rozaliją šadauskus su pradiniu 
$250.00 įnašu. Įnašą žada padi
dinti iki tūkstantinės. Tarpinin
kavo Waterburio, Conn. LF įga
liotinis Jonas Brazauskas L. F. 
adresas, 6643 So. Maplewood 
Avė., Chicago, UI. 60629. (pr.)

X Liet. Kat. Susivienijimo 
Chicagos apskr. rengiamoje, š. 
m. lapkričio 30 d., 3 vai. po pie
tų, Vyčių salėje, 47-toji g-vė, 
vakarienėje, meninės programos 
dalį išpildys Vyčių choras su 
nauja dainų repertuaru. Bilie
tai gaunami pas kuopų finansų 
sekretorius ir rengimo komisi
jos narę F. Sereičiką 4525 So. 
Rookwell g-vė, telef. YA 7-0619.

(pr)
X Reikalinga lietuvė moteris 

prižiūrėti 2 vaikus, truputis viri
mo, ir lengvas namų ruošos dar
bas. Gali gyventi vietoje. Auro
ra, BĮ. Amžius nesvarbu. Skam
bėkit Collect 312 — 892-0752.

(gkelb.)

X Pavergtų tautų komitetas
Chicagoje, įvertindamas pastari 
gas siekiant laisvės okupuotiems 
kraštams, suteikė Eisenhovverio 
medalį Chicagos miesto merui 
R. Daley, “Twin Circie” laikr. 
redaktoriui D. Lyon (kuris duo 
da kasdien radijo programą iš

Pasaulio 121 stoties ir savaitinę TV pro
gramą 35 'miestuose), Lietuvos 
gen. konsului dr. P. Daužvar
džiui, red. kun. J. Prunskiui, ra 
šybojui O. Jegens, skulptoriui 
T. Ravelds, 0 metus Vorkutoje 
iškalėjusiam dviejų knygų au
toriui J. Noble (viena jo kny
ga: “I Found God in Soviet 
Russia”). Medalio įteikimo iš
kilmės įvyko Tautų parodoje 
Navy Pier.

x Alvudas savo vakarojime 
lapkričio 6 d. 6 v. v. pagerbs 
nužudytus karius. Tai nužudyti 
prieš 50 metų (Sibiro bataliono valstybės miestų reikalų depar 
kariai. Apie tą įvykį kalbės Pov. tamentą paskyrė 88,000 dol. 
Dirkis. Pagerbime kviečiami da
lyvauti visi lietuviai. Įėjimas 
nemokamas.

X Kun. K. Barauskas, da
bartinis “Laivo” redaktorius, su 
tiko suredaguoti specialų leidi
nį, kuris pasirodys ryšium su 
1970 m. rengiamu jubiliejiniu 
ateitininkų kongresu.

— Kun. B. Sugintas pasiun
tė per Balfą $920 už šių metų 
lapkritį. Vasario 16 d. 700 dol., 
saleziečiams 200 dol., Punsko g. 
20 dol.

X '‘Gaisro pelenai” yra de
šimtasis “Draugo” romano kon
kursui atsiųstas rankraštis, pa
sirašytas M. Grandies slapyvar
džiu. pastiamgomis. Jam mirus, 1963 

metais parapijos klebonu tapo 
paskirtas kun. Vadovas Martin 
kus, dabartinis Balfo pirminin 

Jonas ir Barbora Cinikai, kas. švęsdama 50 metų sukak- 
Par- 1434 So. 49th Avė., ilgamečiai -tUVes parapija yra geroje me

džiaginėje padėtyje, bet vargs
ta, kaip ir kitos lietuvių para-

tūroje”, prof. dr. Ilona Gražytė | J6- Barbara šeimininkavo na- pįjos, savo narių mažėjimu. An 
— Naujos mintys ir išraiškos. muose, sunegalavo ir vėl išvež

ta į ligoninę ištyrimui.

X Lietuvių literatūros posė
dyje mokslo ir kūrybos simpo
ziumo metu paskaitas skaitys 
prof. dr. Br. Vaškelis 
tizaninio judėjimo pavaizdavi-,vietos gyventojai. Jonas darbuo 
mas sovietinėje lietuvių litera- i J3®* savistoviai plastikos srity-

gą” parėmė: A. Savickas ir J. kimai vyksta įvairiuose mies-

tros ir trečios kartos lietuviai 
vis mažiau belanko savo para- 

C. Genis, yra pensininkas, piją, o senieji po vieną iške
liauja amžinybėn. Vistiek, su
kaktuvės bus didėlė šventė pa
rapijos gyvenime. Atvyksta J. 
E. Vyskupas Vincentas Briz
gys, kuris koncelebruos šv. Mi-

dol. Laibai ačiū.
X Benediktas Pliuškevičius, 

Philadeilphia, Pa., mums prisiun
tė 5 dol. auką. Dėkojame.

GE BENDROVĖ TRAUKIA 
UNIJĄ Į TEISMĄ

General Electric bendrovė

me reikalauja $750,000 atpildo Kadaise buvo garsus klubas, 
už nuostolius iš ISheet Metai dabar sumenko. Susirinkimas į- 
darbininkų unijos, kurios nariai (vyks pirmą mėnesio penktadie- 
čia streikuoja Hotpoint falari- nį, lapkr. 7 d., 7:30 v. v., Li- 
kuose Ciceroje ir Chicagoje. i berty svetainėj. K. P. Deveikis

rodoa Toronte, Londone (Ont.) 
ir Hamiltone. Nutarta suorga
nizuoti jaunuosius filatelistus, 
kuriuos suteikti apsiėmė V. 
Kvedaras ir B. Poška. Keletas 
jaunuolių jau užpildė įstojimo 
anketas. Lapkr. 30 d. 4 vai. vak. 
Prisikėlimo parap. muzikos stu
dijoje šaukiamas susirinkimas. 
Draugijos reikalų vedėjas kun. 
Br. Jurkšas, P. O. Box 127, To
ronto 19, Ont. Canada. Jo ir ki
tų rūpesčiu ruošiamos pašto 
ženklų varžytinės.

— Hamiltono kredito
Talka skelbia, kad š. m.
sėjo 30 d. bankelio balansas bu 
vo 1,726,295,59 dol. Šerai — 
922,105.92 dol. depositai — 
665,022.56 dol., Asmeninių pa
skolų išduota _
Morgičinių
Pelno per šiuos metus iki rug
sėjo 30 dienos turima — 64,308.- 
94 dol. Narių skaičius — 1,202, 
depozitorių — 365. Balansas 
per šio laikotarpio vienus me
tus padidėio_  220, 693.22 dol.
Tai yra gražus bankelio balanso

z-,,., Tb 4. ‘ i. i ... , padidėjimas, než'ūrint į nepa-Chicagos Pavergtųjų tautų organizacijos p rm. Viktois Viksnins įteikia ... , . , ./.
Jungtinių Tąutų paskelbėjo prez. Eisci.howerio medali Meister bravoro S“OIV'14 lr nuolat beenfcaitallojan- 
prezidentui James Howard už jo paramą pavergtųjų tautų žmončtua. i ^4 piniginę ir palūkanų rinką, 
siekiant savo ^srašteės kaevbe. Į Nepastovumas piniginėj rinkoj

Chicagos “Grandies” šokėjai šoka blezdingėlę. Nuotr. V. Noreikos

IŠ ARTI IR TOLI
J A. VALSTYBĖSE I sing!um,° ministerija ją pavadino ir tuo pačiu dolerio vertės ma- 

' “pavyzdine programa policijos žėjimas žmones skatina daryti 
— Cincinnati, Ohio, spauda vjsu,(Mnenįs santykių pagerini investicijas ir traukti pinigus iš 

spalio 30 d. pranešė, kad JAV mup>. Dabartinė programa, ku-bankų. Blankai savo ruožtu vis 
teisingumo ministerija per Ohio ypa vadinama “tarpasmeninių į kelia procentus už laikomus pi

specialiai policijos paruošimo 
programai, kurios projektą par 
ruošė prof. dr. Vytautas Bie
liauskas, Xavier universiteto, 
Cincinnati, O., psichologijos fa
kulteto pirmininkas, šią progra 
mą prof. Bieliauskas pirmą kar 
tą pravedė su Cincinnati miesto 
policijos administraciniu perso
nalu 1968 m. vasarą. Po to jis 
paruošė studiją, paremtą tos 
pirmosios programos duomeni
mis, pavadintą “Community Re
lations Training Program for 
Police Supervisors”. Ši studija 
buvo paskelbta 1969 m. birželio
mėn. ir dabar nesenai JAV tei- pastatyta 1935 m. kun. Jono 

Vaitiekūno ir visų parapiečių

CHIOAGOJ IR APYLINKĖSE
CICERO KOLONIJOJ

Ariz. Į jį P. Genis važiavo su 
žmona Mary. Žinomas laidotuvių 
dirk. A. B. Petkus yra įsikūręs 
Arizonoj, kur turi nuosavus na
mus, tokiu būdu Geniai aplankė 
savo senus pažįstamus.

— SLA 301 kp. narių susirin
kimas, įvyks šį trečiadienį 7:30 
v. v. Liberty svetainėj.

— Raudonos Rožės pašalpos 
klubas yra vien vyrų. Yna at-1 nebuvo gausus

santykių pagerinimo programa ’ 
prasidės lapkričio 5 dieną ir tę
sis ligi 1970 m. birželio 30 d. Jo-

Ohio rajonų. Prof. V. Bieliaus
kas šiam tikslui yra paruošęs Šta 
bą, susidedantį iš 6 psichologų 
ir psichiatrų. Programa bus pra 
vedama Xavier universitete, nau 
dojant mažų grupių mokymo 
metodus.

je dalyvaus 700 policijos valdi- į nuo visos finansinės krašto pa
rankų iš keturių pietvakarių l dėties ir kiek leidžia padėtis

_  ProvWen.ce, R. L, Šv. Ka
zimiero lietuvių parapija lapkri
čio 0 d. švenčia savo auksinį ju
biliejų. Parapija buvo įkurta 
1919 m. Dabartinė bažnyčia bu-

kramentą. Po pamaldų bus ba
lius su sveikinimais ir menine 
programa. (A. K.)

KANADOJ
— Gyva filatelistų veikla. To

ronto lietuvių filatelistų ir nu
mizmatų draugijos šio sezono 
veikla jau prasidėjo. Pirmasis 
rudeninis narių susirinkimas

tačiau darbin
gas. Pasitarta klubo veiklos 
reikalais, parodyta filatelinių 
retenybių. Pernai nukaldintas 
jubiliejinis medalis davė kiek pel 
no ir jo leidėjai įteikė dr-jos 
pirmininkui P. Morkūnui 330 
dolerių kaip dovaną klubui pa
remti. Ruošiamos filatelijos pa- Dail Pranas Baltuonis su žmona aplankė Draugo redakciją ir apžiūrėjo

b-vė
rug-

American Motors su 2.2 proc. 
460 353 10 dol 1 Užsienio ir kitų mažesnių įmo- 

910 883 23 dol gamybos parduoti automo
biliai sudaro 6.4 proc.

nigus ir kartu didina paskolų 
procentus sunkindami paskolų 
davimą. “Talka” negali atsilikti

stengiasi derintis prie jos, dūli
na procentus už indėlius ir 'kar
tu verčiama kelti paskolų pro
centus.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
— Dusetose įruoštas krašto

tyros muziejėlis, kuriam ekspo
natus renkant ir juos apipavi
dalinant daug pasidarbavo mo
kytojos Z. Vilytė ir D. Stanke
vičienė.

— Kultūros paminklų apsau
gos darbuotojų pasitarimas į- Konstantinas Petrauskas, Balzeko 
vyko Parodų rūmuose Vilniuje; lietuvių kultūros muziejaus bend- 
dolyvavo okup. Lietuvos, Latvi- radarbis, vieno, besidomintiems mu
jos ir Estijos šios srities darbuo dejaus foto ir spaudos archyvo 

u uii ~ . - ... _t • tvarkymo reikalu, paaiškinimo ,me-inįn. tojai, restauruotojai, moksumn tu
kai. Nustatyta, kad Pabaltijo, A . • nn i i ' nešė, kad serga p. Martel, Oakvalstybėse esą apie 20,000 kul- tuvių kultūrai vertingą darbą. Lawn Nursing Hoane guli na
tūros bei architektūrinių pa- Gm. kons. dr. P. Daužvardis ^^<^3 Jonas Miliūnas, 
minfdų, reikalingų globos bei kalbėjo apie tai, kaip svarbi yra, A Yocius pranėšė kad lapkri- 
apsaugos. Suvažiavimui pasibai- bibliografinė tarnyba informuo- čio 9 d bus šoikiai< moterų 
gus jo dalyviai apžurejo Vii- apie Lietuvą. Dar kalbėjo įr mergaiči valraras, kuriame 
raiaus, Trakų ir Kauno kultūros istorijos draugijos vardu gen. išdalinaInos dovanos: kala- 
paminlklus. prof. St. Dirmantas. Šeimos var

--------------- du padėkojo už pagerbimą Ru-
— Marse nėra žmopių, jei jų žancovo duktė Veronika Petru- 

būtų, jie būtų prašę Amerikos pi- lienė. Pobūviui vadovavo Kazi- 
nigų. mienas Baltramaitis, kurio dėdė

spaudos darbus. Iš kairės Jadvyga Baltuonienė, dail. Pranas Baltuonis 
ir juos atlydėjusi Janina Juknevičienė,

CHICAGOS ŽINIOS
DAUGIAUSIA PERKAMI 

AUTOMOBILIAI FBI policija areštavo Frede
rick Clyde, kuris du metus te- 

Per pirmus 1969 m. 8 mene-1 rorizavo Chicagos milijonierių, 
labdaringų darbų šelpėją, Har
ry Blum, iš kurio buvo išreika
lavęs $75,000, žadėdamas ne
liesti jo šeimos. Blum yra au-

sius Chicagoje parduota 294,752 
nauji automobiliai. Daugiausia 
išpirkta, atseit 57.4 proc., GM 
bendrovės gamintų automobilių:
Chevrolet, Buick, Cadillac, Olds-. kavęs milijonus įvairioms ligo- 
mobile ir Pontiac. Antroje vie- ninėms. Š. m. vasario mėnesį 
toje yra Fordo bendrovė su aukavo 1.2 mil. dolerių Coilum- 
22.4 proc., trečioje Chrysler į-
monė su 11.6 proc., ketvirtoje

GALVIJŲ PARODA
Chicagos 70-ta metinė tarp

tautinė galvijų paroda įvyks 
lapkr. 8_  gruodžio 7 d. Inter
national amfiteatro patalpose 
prie Halsted ir 43-čios. šįmet, 
pirmą kartą parodos istorijoje, 
nebus arklių parodymų ir var
žybų.

BIBLIOGRAFO RUŽANCOVO 
PAGERBIMAS

Balzeko muziejus praėjusį šeš Silvestras Baltramaitis dar Pet
rapilio laikais pradėjo lietuviš
kos bibliografijos darbą. Jis ap
gailestavo, kad jau treji metai, 
kai nėra kam tinkamai tęsti bib 
liografinės tarnybos.

tądien) suruošė vakarienę pager 
bti a. a. Aleksandrą Ružanco- 
vą, kurio bibliografinis archy
vas nuo dabar bus visuomenei 
prieinamas šiame muziejuje. 
Vakarienėje dalyvavo velionies 
žmona ir šeima ir apie 60 Lietu 
vos istorija ir knyga besirūpi
nančių asmenų.

Vakarienės metu kalbėjo L. 
bendruomenės pirmininkas Br. 
Nainys, pasidžiaugdamas Balze
ko muziejaus iniciatyva globoti 
ir tęsti velionies darbus. Ružan- 
covo veiklą ir gyvenimą apibū
dino J. Dainauskas, iškeldamas, 
kaip velionis, domėdamasis kny 
ga ir knygos organizacija, kad 
ji būtų prieinama kiekvienam 
besidominčiam, yra atlikęs Lie-

bus ligoninei, 2520 N. Lakeview.
HAVAJAI BE SUSTOJIMO

Continental lėktuvų linija 
lapkr. 1 d. pradėjo be sustojimo 
susisiekimą iš Chicagos O’Hare 
aerodromo į Havajų salas.

DOVANA
SMAGURIAUJANTIEJVIS

Stop & Shop krautuvė, kurios 
vyriausias skyrius 16 W. Wa- 
shington, viską turintiems siū
lo dovanoms ypatingą rinkinį 
įvairiausių maisto produktų su
rinktų iš viso pasaulio. Rinkinio 
kaina $1,000.

Balzeko muziejus šalia kitų 
vertingų darbų nori suorgani
zuoti kartoteką visų lituanisti
nių knygų, prieinamų Amerikos 
bibliotekose. Tam tikslui jis turi 
paramą iš Newberry bibliotekos 
Chicagoje.

Pobūvio svečiai buvo pavai
šinti Muziejaus moterų gildos 
lėšomis. V. Bgd.

ŠV. VARDO DRAUGIJOS 
VEIKLA

Marąuette Parke jau kelios 
dešimtys metų veikia prie PM 
Gimimo parapijos, Šv. Vardo 
draugija. Daugiausia priklauso 
senesnio amžiaus vyrų, bet yra 
ir kiek jaunesnių. Visi lietuviai, 
išskyrus keletą. Susirinkimai ir 
dalis giesmių vedami dviem kal
bom. Paskutiniame susirinkime 
buvo pateiktas vaidybos veiklos 
pranešimas, kur pasirodė, kad 
vasaros piknikas mokyklos kie
me, pavyko laibai gerai, atneš
damas į draugijos kasą 1,716 
dol. pelno. Kita dalis pelno nu
ėjo į parapijos iždą. Valdybai 
buvo pareikštas dėkingumas, 
ypač tiems, kurie visą darbą at
liko. K. Oškeliūnias paprašė vi
sų narių užsimokėti nario mo
kestį. Vienas doleris, tai mažas 
pinigas, tačiau nariai nerangūs 
ir to neužsimoka. J. Vėžys pra-

kutai. Visi nariai ir svečiai tą 
dieną laukiami. Tą pačią dieną 
po pamaldų įvyks dr-jos susirin 
kimas, buvo išrinkta nauja 1970 
m. dr-jos valdyba. Dr. Simonai
tis, p. Domikus, Skelly ir Urban 
sudarė nominacijų komisiją.

Kun. Kuzinskas kvietė narius 
daugiau melstis, ypač rožančiaus 
mėnesį. Senas draugijos narys 
ViClkas iškėlė garsiakalbių sis
temos netobulumą bažnyčioj, 
kurių tiek garsas blogas, Ikad 
negalima suprasti, todėl daug 
žmonių nėjo ir pamokslų klau
syti. Kun. Kuzinskas pažadėjo 
pasitarti su technikais ir tą su
tvarkyti. Vienas narys iškėlė 
klausimą, kad parapijos komi
tetas ar kas (kitas imtų sušaukti 
parapiečių susirinkimą, nes yra 
labai opių reikalų.

Bal. Brazdžionis

VIENUOLYNŲ VADOVŲ 
KONFERENCIJA

Kanadoje veikiančių 60.000 
katalikų vienuolių ir seserų į- 
vairių vienuolynų vadovai, susi 
rinkę metinei konferencijai Ot- 
tavoje, svarstė moderniųjų žmo 
nijos bendravimo priemonių, 
spaudos, radijo, televizijos ir 
kino panaudojimą sielovados 
darbe bei jų įtaką atskiram as 
meniui, šeimai ir visuomenei. 
Taip pat buvo aptarti misijų dar 
bų finansavmio ir katalikų li
goninių išlaikymo klausiniai.

Metro Goldwyn Mayer filmų bend
rovės naujuoju direktorium išrink 
tas JaanoB Aubrey, 50 m.


