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Bombos Portugalijos ambasadoje Dubčekas gyvena užmaršty ir laukia
WASHINGTONAS. — Tero

ras prasidės jau ir Amerikoje 
prieš svetimų valstybių ambasa
das. Pirmoji auka buvo naktį į 
sekmadienį Portugalijos amba
sada ir Rhodezijos informacijos 
įstaiga. Sprogusios bombos 
smarkiai sužalojo abu pastatus. 
Sprogimas abiejuose rūmuose 
buvo veik tuo pačiu metu. Žmo
nių nenukentėjo. Policija nusta
tė, jog sprogstamoji medžiaga 
buvo padėta lauke prie namų, 
ne viduje. Abiejose vietose spro
gimai pasikartojo po kelių minu 
čių pertraukos.

Tuo pačiu laiku Associated 
Press įstaiga gavo telefoninį pra 
nešimą, paskambino nežinomas 
asmuo, kad prie įstaigos durų 
yra raštas, kur nurodyti sprog
dinimų motyvai. Tame rašte sa
koma. “Mes, Afrikos žmonės,

*

Riaušes Los Angeles 
mieste

LQ3 ANGELES. — šeštadie 
nio vakare 7,000 Amerikos mek 
sikiečdų surengė demonstraci
jas, kurios paskui virto riaulšė- 
ras. Demonstravo, kad jų žmo
nių perdaug didelis procentas 
žūsta Vietnamo kare. Karšto 
temperamento žmonės ’bede- 
monsfcruodami pradėjo daužyti 
langus, kilo gaisrai. Mirtinai 
buvo pašautas vienas laikrašti 
ninka3, 30 sužeistų, apie 100 
suimtų. Pora kvadratinių mylių 
mieste buvo izoliuota nuo liku
sios dalies, uždrausta į tą vietą 
įeiti ar išeiti, kol reikalai atvės 
ir paaiškės, kad neverta savo 
turto naikinti.

Sovietai stato uostą 
Egipte

LONDONAS. — Sovietai 
Egipte stato naują uostą Mersa 
Matruh, pusiaukelyje tarp Alek
sandrijos ir Tobruko. Statyba 
eina keli mėnesiai, dirbama slap 
tai, nesigarsinant. ,

Mersa Matruh vietovė žinoma 
iš antrojo pasaulinio karo laikų, 
visai netoli Libijos sienos. Iki 
šiol sovietai naudojosi Aleksand 
rijos uostu, bet tas dabar labai 
apkrautas, be to, patogus šni
pams, ypaš Amerikos ir Izraelio, 
kiekvieną laivą jie nufotogra
fuoja iš visų pusių, ne tik dieną, 
bet ir naktį. Naujas uostas bus 
tik rusams vieniems, pašaliniai 
negalės maišytis, galės iškrauti 
ir pakrauti ką tik norės, nors ir 
ten į uostą bus nuikreipta padan
gės satelito akis.

Rusų oficialūs sluoksniai ta
čiau neigia, kad jie čia kuria 
sau bazę. Suprantama,, kitaip 
ir negali kalbėti.

Šv. Rašto studijos

ROMA — Vykdant Vatikano 
II-jo Susirinkimo nutarimus, atei 
nančią vasarą Jeruzalėje tarptau
tiniu mastu organizuojamas dve
jų savaičių seminaras šv. Rašto 
studijoms. Seminarą organizuoja 
katalikų Biblijos apaštalavimo 
pasaulinė federacija, kuri pasiun 
tė viso pasaulio kraštų vyskupų 
konferencijoms, kvietimą atsiųsti 
į seminarą po vieną delegatą. Se
minaro dalyviai turės progos ne 
tik susipažinti su aktualiais šv. 
Rašto klausimais, bet ir aplanky
ti visas šv. Rašte minimas vie
tas.

NEW DELH1. — Nukrito In 
dijos keleivinis lėktuvas su 39 
žmonėmis ir visi žu vo.

esame karo stovy su visomis na
cionalinėmis institucijomis, or
ganizacijomis ir valdžiomis, ku
rios remia Afrikos žmonių iš
naudojimą bet kur pasaulyje; 
Angola, Mozambikas, Zimbawe 
bus laisvos.” Pasirašė “Revoliu 
cinės akcijos partija”.

Daug sergančių cholera

GENEVA. — Pasaulinė svei
katos organizacija praneša, kad 
choleros plitimas pasauly yra di 
dėsnis nei oficialiai skelbiama. 
Kai kurios valstybės choleros 
susirgimus slepia. Iš to, kiek ku 
ri šalis reikalauja skiepų nuo 
choleros, galima spręsti ir apie 
susirgimus. Padidėjo pareikala
vimas skiepų Saudi Arabijoj, 
Gvinėjoj, Brazzaville, P. Yeme- 
ne, Sierra Leone, Algerijoj, Iz
raely, Liberijoj ir dar kitose Af
rikos valstybėse.

Delta raketa Capa Kennedy, kuri 
į erdves iššovė britų karinio susi
žinojimo satelitą. Britams tas kai
navo 4.6 milijonus dolerių.

Ok. Lietuvoje mirė 
kun. Drazdys

Telegrama pranešama, kad 
rugpiūčio 28 d. okupuotoje Lie 
tuvoje, ligų suvargintas, mirė 
kun. Albinas Drazdys. Velionis 
buvo gimęs 1903 m., kunigu
įšventintas 1928 m. Buvo Vil
kaviškio vyskupijos kunigas ir 
yra dirbęs Prienuose, Barzduo
se ir kitur. Po karo ilgesnį lai
ką gyveno Alytuje kaip alta
rista.

Egipto ambasadorius Jungtinėse Tautose Moihammed Hassan El-Zayyat kalbasi su spaudos žmonėmis ir 
J. T, tarpiniukas Gunuar V, Jarring su Jordanijos ambasadorium Abdul Hamid Skarai (dešinėj).

Nbconą San elemente aplankė seniausias karys, atsargos admirolas 
Richard H. Jackson, 104 metų amžiaus. Gimęs 1866 m. gegužės 10 d. 
Tuscambia, Ala.

Vokiečių - sovietų sutartis 
ir Vliko reakcija

Š. m. rugp. 21 įvyko Vliko ta
rybos posėdis. Valdybos vicepir
mininkas ir einąs pirmininko pa
reigas J. Audėnas informavo ta
rybą apie valdybos veiklą pasta
raisiais dviem mėnesiais. Prane
šėjas pabrėžė, kad pastarojo me
to žymesnis tarptautinis įvykis 
buvo Sovietų Sąjungos ir Vokie
tijos Federalinės Respublikos 
Maskvoje rugpiūčio 12 d. pasira
šytoji nepuolimo ir Europos val
stybių esamųjų sienų, 1945 m. 
Potsdamo konferencijoje nustaty
tų, abišalio pripažinimo sutartis.

Kadangi ši sutartis skaudžiai 
paliečia Lietuvą — neabejotinai 
sudaro grėsmę Lietuvos į Sovietų 
Sąjungą neteisėto įjungimo ne
pripažinimui — Vliko Valdyba 
tuo reikalu atliko keletą žygių:

pirma, ankščiau minėtų kraštų 
deryboms vykus, Vliko valdyba 
pasiuntė atitinkamą raštą Vok. 
Fed. Respublikos kancleriui Wil- 
ly Brandt’ui;

antra, kad užbėgus už akių

NEAPOLIS. — Adm. Wendt, 
Amerikos laivyno Europoje va
das, sako, jog sovietų laivynas 
per penkerius metus Vidurže
mio jūroje padidėjo 25 kartus ir 
sudaro didelę grėsmę šeštajam 
laivynui.

Vietname reikėtų šeškų

WASHINGTONAS. — Kong- 
resmanas Long, demokratas iš 
Marylando, sako, kad būtų labai 
gera priemonė Vietname kovoti 
su pasislėpusiais bunkeriuose 
priešais tai šeškai (skunk). Jei
gu būtų kaip nugabenti ten'tūks 
tantį šeškų ir juos paleisti, kad 
sulįstų į olas ir požemius, ko
munistai rėkdami išbėgiotų

numatytam ir galimam sutarties 
ratifikavimui, Vliko valdyba ruo
šia Vokietijos Federalinės Respu
blikos parlamento (Bundestag) 
nariams memorandumą, kuria
me turės būti pabrėžtas šia su
tartimi iškeltas naujas sovietinis 
imperializmas, nes Sovietų Są
junga jokių tarptautinių šutai - 
čių nesilaiko;

trečia, apie šį žygį valdyba pa
informuos latvių ir estų globa
lines organizacijas ir kvies jas 
tuo pačiu klausimu kreiptis į 
Bundestago narius ir prašyti, kad 
sutartis nebūtų ratifikuota.

Vliko taryba, išklausiusi val
dybos pranešimo, išsamiai išdis
kutavusi klausimą, valdybos žy
giams pritarė, tačiau tuo nepa
sitenkindama, pavedė Vliko 
valdybai sudaryti ad hoc komisi
ją visuomeninei akcijai išplėsti. 
Norima, kad ne tik pasaulio lie
tuviai, bet ir kitos tautos padėtų 
vesti kovą prieš sutarties ratifi
kavimą, — nes ji nebus naudin
ga nei Vokietijai, Lietuvai ir nei 
Europai.
, J. Audėnas painformavo tary
bą apie nuo liepos 1 d. vykdo
mas transliacijos iš Manilos, Fi
lipinuose, radijo stoties — Sibi
re gyvenantiems Lietuvos trem
tiniams. Transliacijoms kasdien 
vykstant ir susiduriant su pro
gramų paruošimo ir finansi
niais sunkumais, Valdyba prašė 
tam reikalui šių metų samatą 
padidinti 3,600 dol. Taryba pave
dė savo finansų komisijai reika- 
tame posėdyje.
lą ištirti ir apie tai pranešti ki- 

Posėdžiui pirmininkavo To
mas Sperauskas, Tautinio Sąjū
džio atstovas, sekretoriavo Vyt.
Banelis, Lietuvos Ūkininkų S- 
gos atstovas — abu jaunosios kar
tos žmonės. (ELTA)

Agnevv baigė kelionę

BANGKOK. — Vicepreziden
tas Agnevv kelionę po Aziją bai 
gė valka,r. Pio trumpo sustojimo 
Kamibodijos sostinėj, penktadie 
nio vakare atvyko į Thailandą.

Thailande Agnevv pažadėjo 
ekonominę ir karinę pagalbą. 
Jis dar paminėjo, jog tikisi, 
kad Amerikos senatas atmes ki 
tų senatorių siūlymus sulaikyti 
pagalbą tiems, kurie kovoja už 
mus Kamibodijoje ir P. Vietna
me, kaip Thailandas, Filipinai, 
P. Korėja. Thailando vadai irgi 
negali suprasti daugelio senato 
rių priešiško nusistatymo Ame 
rikos draugų atžvilgiu.

Su Thailando vadais pasikal
bėjimas truko pustrečios valan 
dos. šeštadienio vakare Agnevv 
aplankė ir karalių Rhumibol.

Vakar rytą Agnevv išskrido į 
namų pusę. Trumpam sustojęs 
Guam saloje, vienai dienai pasi 
liko Honolulu, o rytoj iš ten at 
skris į San elemente ir pirmiau 
šia susitiks su Nixonu.

WASHINGTONAS. — Mirė 
Rev. Dr. Frederick Brovvn Har- 
ris, buvęs Amerikos senato ka
pelionas, didelis lietuvių bičiu
lis.

Vokietijos - Rusijos susitarimo 
tekstas

Manome, kad mūsų skaityto
jams įdomus pilnas tekstas So
vietų Sąjungos ir Fed. Vokieti
jos sutarties, pasirašytos 1970 
m. rugp. 12 d. Čia pateikiamas 
jos pilnas tekstas, įdėtas Vil
niaus “Tiesoje” (nr. 186, rugp. 
13 d.):

“Aukštosios susitariančios ša 
lys, stengdamosi prisidėti prie 
taikos stiprinimo ir saugumo 
Europoje bei visame pasaulyje, 
būdamos įsitikinusios, kad tai
kus valstybių bendradarbiavi
mas, remiantis Suvienytųjų Na
cijų Organizacijos įstatų tiks
lais ir principais, atitinka tautų 
lūkesčius ir plačius tarptautinės 
taikos interesus, pažymėdamos, 
kad anksčiau jų įgyvendintos su 
derintos priemonės, konkrečiai, 
susitarimo dėl diplomatinių san
tykių užmezgimo pasirašymas 
1955 m. rugsėjo 13 d., sudarė 
palankias sąlygas naujiems svar 
biems žingsniams, siekiant to
liau vystyti ir stiprinti jų savi
tarpio santykius, norėdamos su
tarties forma pareikšti savo pa
siryžimą gerinti ir plėsti bend
radarbiavimą tarp jų, taip pat 
ekonominių santykių, mokslo ir 
technikos bei kultūrinių ryšių 
srityje, abiejų valstybių intere
sais, susitarė:

1. straipsnis: Tarybų Socia
listinių Respublikų Sąjunga ir 
Vokietijos Federatyvinė Res
publika tarptautinės taikos pa
laikymą ir įtempimo mažinimą 
laiko svarbiu savo politikos 
tikslu. Jos pareiškia siekimą 
padėti normalizuoti padėtį Eu
ropoje ir vystyti taikius san
tykius tarp visų Europos vals
tybių, remiantis esama šiame 
rajone tikrąja padėtimi.

2. straipsnis: Tarybų Socia
listinių Respublikų Sąjunga ir 
Vokietijos Federatyvinė Res
publika savo savitarpio santy
kiuose, taip pat Europos ir taip 
tautinio saugumo užtikrinimo 
klausimais vadovausis tikslais 
ir principais, suformuluotais Su
vienytųjų Nacijų Organizacijos 
įstatuose. Sutinkamai su tuo jos 
spręs savo ginčus tik taikiomis 
priemonėmis ir įsipareigoja

BRATISLAVA. — Vieno bu
to namely Senece, 10 mylių nuo 
Slovakijos sostinės Bratislavos 
gyvena Aleksandras Dubčekas, 
populiariausias žmogus Čekoslo 
vakijoje. Dubčekas praleidžia 
laiką dirbdamas darže. Mažai 
kas jį lanko, o jis pats ne
mėgsta kur vaikščioti. Su juo

Brežnevas apie gandus 
ir Kiniją

MASKVA. — Brežnevas, kal
bėdamas Alma Ata, Kazachsta
ne, užkabino tuos, kurie “sklei
džia gandus” apie pasiruošimą 
karui su Kinija ir kad paktas su 
V. Vokietija yra vienas tų pasi
ruošimų. “Melas”, šaukė Brež
nevas. “Mes žinome, kad dau
gelis vakaruose norėtų to karo. 
Bet jų kalbos tik parodo, kad ne 
supranta mūsų politikos”. Prisi
pažino, kad derybos Pekinge nie 
ko iki šiol nedavė, bet faktas, 
kad jos nenutrūko, duoda vilčių. 
Tos derybos tęsiasi jau 10 mė
nesių.

klausimais, liečiančiais saugumą 
Europoje bei tarptautinį saugu
mą, kaip ir savo savitarpio san
tykiuose, sutinkamai su Suvie
nytųjų Nacijų Organizacijos 
įstatų 2-ju straipsniu susilaiky
ti nuo grasinimo jėga arba jos 
naudojimo.

3. straipsnis: Sutinkamai su 
anksčiau išdėstytais tikslais ir 
principais Tarybų Socialistinių 
Respublikų Sąjunga ir Vokieti
jos Federatyvinė Respublika 
vieningai pripažįsta, kad taika 
Europoje gali būti išsaugota tik 
tuo atveju, jeigu niekas nesikė
sins į dabartines sienas.

Jos įsipareigoja nenukrypsta
mai laikytis teritorinio visų Eu
ropos valstybių vientisumo su 
jų dabartinėmis sienomis;

jos pareiškia, kad niekam ne
turi jokių teritorinių pretenzijų 
ir nekels tokių pretenzijų atei
tyje;

jos laiko neliečiamomis dabar 
ir ateityje visų Europos valsty
bių sienas, kokios jos yra šios 
sutarties pasirašymo dieną, taip 
pat liniją pagal Oderį ir Neisę, 
kuri yra vakarinė Lenkijos Liau 
dies Respublikos siena, ir sieną 
tarp Vokietijos Federatyvinės 
Respublikos ir Vokietijos Demo 
kratinės Respublikos.

Jf. straipsnis: ši Tarybų So
cialistinių Respublikų Sąjungos 
ir Vokietijos Federatyvinės Res 
publikos sutartis neliečia anks
čiau jų sudarytų dvišalių bei 
daugiašalių susitarimų.

5. straipsnis: ši sutartis turi 
būti ratifikuota ir įsigalios tą 
dieną, kai Bonoje bus pasikeista 
ratifikaciniais raštais. Pasirašy
ta Maskvoje 1970 metų rugpiū
čio 12 d. dviem egzemplioriais, 
kiekvienas rusų ir vokiečių kal
ba, abu tekstai vienodai galio
ja.

Tarybų Socialistinių Respub
likų vardu 
A. Kosyginas,
A.Gromyka
Vokietijos Federatyvinės Res
publika vardu 
V. Brantas (Brandt — E.)
V. Sėlis (Scheel - E.)

(ELTA)

yra žmona ir trys sūnūs. Vyriau 
sias sūnus baigia medicinos stu
dijas, o jaunesnieji du irgi stu
dentai ir į Bratislavos universi
tetą važinėja iš namų. Dažnai 
kaimynai mato Dubčeko žmoną 
Anną krautuvėse vieną arba su 
jaunesniais vaikais.

Namas, kuriame gyvena bu
vęs pirmas valstybės vyras, 
prieš porą metų buvo padovano
tas vienos statybinės firmos ta
da, kai dar jis buvo partijos pir 
muoju sekretorium, ir toji do
vana reiškė kaip ir padėką už 
valstybės pasukimą demokrati
niu keliu. Namas turi gražų so
delį, iš kiemo matyti tolumoj 
Karpatų kalnai. Būtų ten gera, 
ir Dubčekas gal norėtų gyventi 
tūkstantį metų, jei... Tas “jei” 
reiškia, kad prie to sodelio visa
da stovi juodas automobilis Tat- 
ra, o jame dieną ir naktį sėdi 
rudos odos švarku policininkas, 
seklys.

Dubčekas laukia. Nežino nei 
jis pats, nei niekas kitas, kas jo 
laukia rytoj. Partijos viršūnėj 
nėra sutarimo. Patys aršieji no
ri jam suruošti teismą už vals
tybės, t. y. partijos, išdavimą, 
bet neišdrįsta, nežinodami, kuo 
tas gali baigtis. Kati partijos 
vyrai, nuosaikesni, norėtų jam 
duoti kokį nežymų darbą, pvz. 
paskirti įmonės vedėju. Norėtų 
ką nors dirbti ir pats Dubčekas 
ir ne sykį prašėsi paprasto dar
bo, kokį dirbo anksčiau — meta
lo darbininko, šaltkalvio.

Senec miestelis, kur gyvena 
Dubčekas, yra kurortinė vieta, 
žmonės, vasarotojai dažnai kei
čiasi. Atvažiavę ir sužinoję, kas 
šalia jų gyvena, ne vienas norė
tų jį aplankyti ir pareikšti savo 
simpatijas ar draugiškumą, bet 
Dubčekas jų neprisileidžia. Už
tenka jam ir taip vargo. Juk pa 
galiau jį seka ne tas vienas sek
lys, kitų ir jis pats nežino. Popu 
Mariausias žmogus dabar labiau 
šiai izoliuotas. „

Jo kaimynai kalba, kad parti
ja ruošiasi jį išstumti iš jo idi
liško, ramaus nameUo. Juk 
‘liaudis priešas” negali išnau
doti liaudies, o namas yra Mau- 
dies turtas.

KALENDORIUS
Rugpiūčio 31 d.: šv. Raimun

das, šv. Rufina, įSirmantas, Vil- 
mė.'

Rugsėjo 1 d.: šv. Egidijus, 
šv. Verena, Daugvinas, Gunda. 
Saulė teka 6:15, leidžias 7:27.

ORAS
Saulėta, bet vėsiau, tempera

tūra apie 75 L
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Socialinė - Fratemalinė

APŽVALGA
lietuvių Kat. Susivienijimo Chicagos Apskrities Valdyba 2737 W. 43rd SL CL 4-2390

ATEITININKAI IR LRKSA

Malonu yra sveikinti Lietuvių 
R.K. Susivienijimo vardu Ateiti
ninkų federacijos kongresą, į- 
vykstantį rugsėjo 4-7 dienomis 
Chicagoje ir palinkėti jam ge
riausių sėkmių. Kongreso proga 
pravartu bent keliais žodžiais ver 
tinti šių dviejų organizacijų ben
dradarbiavimą praeityje ir dabar.

Pirmieji bendradarbiavimo ry
šiai tarp šių dviejų organizaci
jų prasidėjo pirmojo Pasaulinio 
karo metu. Ryšininkai buvo LR
KSA nariai — studentas Kazys 
Pakštas, vėliau vyriausias Ateiti
ninkų federacijos vadas ir uni
versiteto profesorius, ir kun. Jo
nas Navickas, vėliau Amerikos 
tėvų marijonų provincijolas ir 
berniukų kolegijos steigėjas, 
Thompson, Conn. Juodu studi
javo Ženevos universitete, Šveica
rijoj, kaip ir iš Lietuvos atvykę 
tokie vyrai, kaip Stasys Šalkaus
kis, vėliau Ateitininkų federaci
jos vyriausias vadas ir Lietuvos 
universiteto rektorius; Juozas Lei- 
monas, vėliau Pavasarininkų va
das ir ateitininkų stiprus veikėjas; 
Leonas Bistras, buvęs universite
to profesorius, ministeris keliuo 
šė nepriklausomos Lietuvos mi- 
nisterių kabinetuose ir ministeris 
pirmininkas; Kazys Ambrozaitis, 
vėliau Lietuvos Darbo federaci
jos vadas, ir daugeliu kitų, kurie 
Ženevos universitete įgijo dakta
ratus savo mokslo srityse ir buvo 
Amerikos lietuvių katalikų Tau
tos Fondo stipendininkai. Ka
dangi LRKSA ir jo laikraštis 
“Garsas” buvo labai stiprūs Tau
tos Fondo rėmėjai, todėl jie. turė
jo daug įtakos į jo vadovybę, ku
rią, tiesą pasakius, sudarė išim
tinai musų susivienijimo nariai, 
imant ir šiuos žodžius rašantį, 
buvusį “Garso” redaktorium ir 
generaliniu Tautos Fondo sek
retorium. Ryšiai tarp iš Ameri
kos atvykusių ir Lietuvos studen
tų Ženevos universitete ir ten 
veikusi studentų draugija “Lith- 
uania” užmezgė tiek artimus ry
šius su mūsų susivienijimu ir ki
tomis katalikų organizacijomis, 
ir pačiu Tautos Fondu, kad sti- 
pendijiį' gavimas ateitininkams 
studentams pasidarė ne be pro- 
blenia. Tautos Fondo stipendijas 
gavo nė tik Šveicarijoj studijuo
ją ateitininkai, bet ir kituose kraš
tuose ir pačioje Lietuvoje.

Po antrojo Pasaulinio karo, 
Lietuvos tremtiniams atsidarius 
keliams iš vakarų Europos į A-

Dideliam rūkui esabt Vak. Vokietijos laivas vienoje įlankoje ties Bremenhavenu susidūrė su kitu laivu. 
5 jūrininkai žuvo, laivas užsidegė.

meriką, gražus ateitininkų skai
čius įsirašė į LRKSA ir pradėjo 
jame darbuotis. Tokių tarpe bu
vo prof. dr. Adolfas Damušis 
(buvęs Ateitininkų federacijos 
vyriausias vadas) su šeima; prof. 
Antanas Vasaitis, prof. dr. Vitas 
Manelis, Kazys Kleiva, dr. Petras 
Kisielius, dr. Antanas Razma, 
teis. Juozas Giedraitis, istorikas 
P. Pauliukonis, prof. dr. A. Ku
čas, prof. dr. B. Kasias ir daug ki
tų. Šiuo metu ir Direktorių tary
boje yra keli ateitininkai: dr. 
Vladas Šimaitis, iždo globėjas, 
Vito Jucius, iždo gi., Bronius Bo- 
velis, direktorius. Direktorių ta
rybos nariu yra buvęs ir K. Klei
va, Pasaulio Lietuvių Katalikų 
federacijos pirmininkas.

Keliais atvejais buvo bandoma 
grupiniai ateitininkus įrašyti į 
Sus-mą. Tokie bandymai turėtų 
būti tęsiami ir toliau. Tai būtų 
naudinga ne tik mūsų susivieni
jimui, bet ir ateitininkų federa
cijai: susidarytų didesni galimu
mai labiau apjungti mūsų orga
nizuotą veiklą ir ją pakreipti 
platesne, sėkmingesne ir našes
ne mūsų darbų ir siekimų kryp
timi.

L. Šimutis

SUSIVIENIJIMO
ORGANIZACIJA

Nariai
Susivienijimas yra kiek skir

tingesnė organizacija, negu dau
gelis kitų. Kadangi ji yra frater- 
nalinė paramos bei pašalpos or
ganizacija, įsteigta ir vedama ne 
pelnui, bet grynai savo narių ir 
jų artimųjų gerovei, tai ir na
riams yra kiek griežtesni reikala
vimai negu kitų organizacijų. 
Susivienijimas veikia paskirų 
kuopų sistema ir tvarkosi repre
zentacinio valdymosi būdu. Į 
kuopas nariai yra priimami pa
gal konstituciją ir įstatus.

Susivienijime yra trijų rūšių 
nariai, suaugę -tikrieji nariai, 
mažamečiai nariai ir nariai — 
svečiai. Tikraisiais nariais gali 
būti kiekvienas asmuo: vyras ar 
moteris, jeigu jis ar ji yra geros 
sveikatos, gero elgesio, prakti
kuojantis katalikas, gyvena JAV 
arba Kanadoje.

Joks asmuo negali būti priim
tas nariu, jeigu jis priklauso or
ganizacijai, siekiančiai nuversti 
JAV vyriausybę, arba remia ju
dėjimus, priešingus Amerikos

Aktore Nanette Fabray savo sode Califomijoje. Netrukus ji vaidins 
naujoje sensacingoje filmoje.

principams. Komunistai, anar
chistai ir panašių nusiteikimų 
asmenys negali būti Susivieniji
mo nariais. Kadangi Susivieniji
mas yra ir tautinė organizacija, 
tai asmenis priešingi Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymui, taip 
pat negali būti nariais.

Asmenys, nusiteikę padėti arti
mui jam sunkią valandą propa
guoją tautinį ir visuomeninį so
lidarumą, artimo meilę, yra lau
kiami, kviečiami ir priimami iš
tiestomis rankomis. V.Š.

IŠ APSKRITIES VEIKLOS

Albinas Kurkulis, investavimo 
patarėjas, atstovaująs vieną iš 
didžiųjų investavimo kompanijų 
Chicagoje, skaitys paskaitą š.m. 
rugsėjo 18 d. Vyčių salėje? Tema: 
Investavimo galimumai dabarti
nėje akcijų rinkoje. Paskaitą ruo
šia Susivienijimo Chicagos Ap
skrities Valdyba.

Apskrities metinis banketas y- 
ra numatytas š.m. lapkričio 29 
d. Vyčių salėje. Banketui yra nu
matyta gera meninė programa. 
Nariai ir visuomenė metinius su
sivienijimo parengimus mėgsta 
ir gausiai juose dalyvauja.

Centro Valdybos pusmetinis 
narių susirinkimas yra planuoja
mas rugsėjo gale ar spalio pra
džioje. Centro Valdybos nariai 
suvažiuoja iš Chicagos, Pitts- 
burgho, New Yorko,’ Waterburio 
Scrantono ir du nariai yra pa
čiame Wilkes - Bąrre, Pa.

Centro Valdybą sudaro 11 as
menų,
DAUGIAU KLAUSI—MAŽIAU 

KLYSI
Klausimas. Kaip kompanijos 

perskelia savo akicijas per pusę 
(stock split) gaudamos dvigubai 
akcijų tuo dvigubai praturtėja?

Atsakymas. Akcijoms skilus į 
dvi dalis ne Jūsų turtas, bet tik 
skaičius akcijų padvigubėja. 
Pav.: turėdamas 100 akcijų kai
nuojančių po 80 dolerių, kiek
vienai po skilimo turėsite 200

akcijų kainuojančių po 40 dole
rių. Vertė visų akcijų — 8,000 
dolerių tuo įvykiu nepasikeitė.

Klausimas. Aš su žmona esa
me pensininkai ir pardavę namą 
žadame keltis į Floridą gyven
ti. Ar Jūs patartumėte už namą 
gautus pinigus įdėti į bonus duo
dančius didžiausias palūkanas?

Atsakymas. Neturėdamas dau
giau žinių apie Jūsų finansinį sto
vį, draudimus ir panašiai, į šį 
klausimą man yra sunku kiek 
tiksliau patarti. Duosiu tik ben
drą patarimą, kad pirmoje vieto
je Jūs turite atidėti pakankamai 
pinigų į banką pragyvenimui ir 
visokiems atsitiktinumams. Pas
kui turite turėti bent gerus svei
katos draudimus. Ir likusius pi-

Viena iš daugiausiai perkamų 
knygų yra Juzės Daužvardienės

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPIES

Joje kiekvienas atras savo mėgia
mo lietuviško patiekalo receptą, 
arba suras naują, iki šiol nėra 
gautą, kurių čia yra virš 200. 
Knyga parašyta -anglų kalba, la
bai tinkama, dovana vyresnėms, 
o ypač naujai pradedančioms šei
mininkauti moterims 
Kaina tik 2.5C dol., galima gau
ti DRAUGE.
Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc 
mokesčiams

TRYS MILIJONAI IEŠKO PAVELDĖTOJŲ
Lietuvių Katalikų Susivienijimas 

skelbia naujų narių vajų. Gyvybės 
draudimas nuo naujagimio iki 65 
metų amžiaus. Šeši planai suaugu
siems ir trys ■— mažamečiams.

Lietuvių Katalikų Susivienijimas — 
daugiau kaip 80 metų tarnauja savo 
narių gerovei ir lietuvybės išlaiky
mui: duoda paskolas namams įsigyti, 
moka nariapis dividendus, leidžia na
riams laikraštį, šelpia vargan pate
kusius, stipriai remia lietuvių kultū- 
ines pastangas, ryžtingai dalyvauja 
Lietuvos laisvinimo darbe. Lietuvi, 
apdrausk lietuvybę, stok pats ir įra
šyk sąvo vaikus, kurie bus tos or
ganizacijos paveldėtojais, būk apsi
draudęs pas savus ir jauskis saugus.

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

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL REMBLAKE- ROC
ARTS AP0THECAR1

3213 W. 63rd Street 2421 W. 63rd SI
Tel. WA 5-4787 Tel. HE 4-151

DIABETINIS MAISTAS IR GAMINIAI 

Mes patelefonuosime jūsų gydytojai.

GYVUMŲ SVEIKATOS 

PRAMONĖ

Gyvulių ūkiams sveikatos 
produktų kasmet parduodama 
už 450 milijonų dolerių. Pašaro 
priemaišoms išleidžiama 55%, 
įskaitant trečdklį antibiotinių 
priemaišų. Įvairių vaistų par
duodama už 150 milijonų. Ka
dangi ūkiai milžiniški, ligos 
gali greitai plėstis. Vaistingos 
maisto priemaišos apsaugo gal
vijus ir paukščius nuo ligų. Da
bar iš viščiuko iki vištos išau
ga 99% paukščių, o neseniai 
žūdavo iki 15%. Pašaro prie
maišomis galima galvijus išau
ginti per pusę mažesniu kiėkiu 
pašaro. Per sekančius 30 metų, 
JAV-bių gyventojams reikės 
40 bilijonų svarų daugiau mė
sos, viso 80 Ibilijonų svarų kas
met. 2000-taisiais metais JAV- 
įbėse suvalgys beveik 8 bilijo
nus svarų lriaušinių. Manoma, 
kad iš didesnių ūkių (50,000 
galvijų arba 200,000 vištų) iš
matos gali būti supilamos į prū
dus, kuriuose augtų pašarui 
tinkamos žolės.

nigus, jau galėsite investuoti į 
bonus, jei galima neilgam kaip 
5 metų terminui.

Del atsargumo patarčiau dau
giau dėmesio kreipti ne į didu
mą. palūkanų, be to ibotno įver
tinimą.

Albinas Kurkulis

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—18 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad. 
uždaryta . Ligoniai priimami susitarus 

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

Režld. Telef. 239-4083

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ EIGOS 

GINEKOUOGINft CHIRURGIJA 
6449 S. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą., 
jei neatsiliepia skambinti 374-8012.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-čjos ir California

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

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

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

IDR. C. K. BOBELIS
Inkstų Ir Šlapumo Takų 

Chirurgija
Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois

Kuopų atstovai Chicagoje:
A. Budris, 2523 W. 45 Place.
J. Litvinas, 4610 S. Wood St.
H. Malinauskas, 2230 W. 50 St.
K. D. Rubinas, 10503 S. Ed- 

brooke Avė.
I. Sakalas, 7356 S. Campbell Avė. 
S. Šarąuskas, 3839 W. 65 St.
A. Šatas, 5727 W. Cermak Rd.
S. Semėnienė, 6507 S. Troy Avė. 
F. Sereičikas, 4525 S. Rockwell St. 
M. Srupšienė, 6733 S. Campbell

Avė.
A. Zailskas, 1819 So. 48 Ct, Ci

cero.
A. Kareiva, 7030 S. Rockwell St. 
A. Povilaitis, Aps. pir., 7019 S.

Maplewood Avė.
V. Šimaitis, rajon. org.» 2737 W.

43 St., CL 4-2390.

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

prašymus.

Tel. ofiso HE 4-5842. rra. 888-2238

BR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 71at Street
Vai.: pirm. ketv. 1-4 vakare 7-9 
antr., penkt. 1-8, treč. ir šešt tik 
susi tarus

Dr. Ant. Rudoko kabinėta parimi

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

$709 Weet 51st Street
TEU. GR 6-2400

VaL pagal susitarimą: Pirmad. it 
ketv. 1—4 ir T—•: antrad. k" penk
tad. 16-4: Seštad. 10-2 vai.

Ofa 786-4477. Rez. PR 8-0266

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
•PEOIALYBfi — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
.'RANFORD MEDICAL, BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Bei. TA GI 8-0878

0R. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija ir moterų ligos 

Ginekologine Chirurgija

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

Ofiso toL PR 8-2220
Namu-redd. — PRospect 8-2081

DR. JANINA 1AKSEVICIUS
ŠOKIA

VAIKU LIGOK
$656 VVest 68rd Street

Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt 
nuo 12 lkl S vai. ir nuo S Iki 8 
vai vak. Seštad. nuo 1 iki 4 vai. 

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

DR. A, JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
Iki 8 vai. Trečiad. Ir šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ALG. KAVALIONAS
5540 S. Pulaski Rd.

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBE 

Valandos pagal susitarimą 
Skambint 585-2525 
Telef. veikia 24 vai,

Tel. — RElianco 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VV. 59 Street

Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12—4 vai. p. p. 6—8 
vai. vajk., šeštad. 12—2 vai. p. p. 
trečiad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING 

7150 South Westera Avenue 
Pirmad., antrad., kėvirt. ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto iki 3 vai. p.p.

Ofiso telef. BE 7-1168
Rez. tol. 239-2919

TeL ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 VV. 15th Street, Cicero

Kasdien 1—3 vai. Ir 6—8 vai. vak. 
išskyrus trečiadienius 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. MAiRIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545
(Ofislo ir rezidencijos) 

Valandos pagal susitarimą.

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 68rd Street
Priima tik susitarus 

VfcUtnfcoš pirmad., krtv. 8—-8 vai.,
antrad. 2—4 vai.

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

• Administracija diria kas
dien 8:30 e- 4:30, šeštadie

niais — 8:30 — 12:00.

Ofiso HE 4-1818 REZ. PR 0-2801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Oampbell Avė. kampus)
Pirm. Ii penkt > — D p. p. 
Antrad. ir ketv. 9 — Ii v. r. 

tr 4—8 D._p. Seštad. D v. r. iki 11 d

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 W. 71st St. — TeL 737-5148
Tikrina akla. Pritaiko akiniu. Ir 

"ooutact lenam”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7627

5159 South Damen Avenue

Telef. — 423-2660
D R. E. R I N 6 U S

RENTGENOLOGAS ,
9760 South Kedzie Avenue

Vai., pirmad. antrad.. ketvlrtad. b 
penktad. 8 v r. Iki * v v. Treč. Ar 
leštad. 8 v. r. lkl 8 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
■PEG. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69tb Street
Tel. 737-2290: ofiso Ir rezidencijos
Priimu ligonius tiktai susitarus — 

(By appolntment)£On.

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 W. 71st Street

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

Ofiso tek 776-2880; Rez. 448-5546

DR. J. I. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4255 VV. 63rd Street 

Ofiso tel RElianoe 5.4410 
Rea. GRoveihlll 6-0617

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71at Street

Telefonas 225-8226
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—18 
v. r., 2-8 V. vaik. Seštad. 1-4 v. va- 
karo. Sekmad. Ir trečiad. ušdaryta 
_______ Rezid. tel. WA 5-8022

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rea. 2652 W. 52tk St 
TeL PRospect 8-1228

Ofiso vai.: Pirm., antr.. treč. ir 
penkt. nuo 2 Iki 4 vaL Ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet ir kita 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tei. HE 4-2123, Namų GI 8-6125
DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Pritmlnčja ligonius tik susitarus 
VaL 2—4 p. p. ir 6—8 vai. vak. 

Trečiad. ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-2400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRUROM 
6648 South Albany Avenue

Vai.: pirm., antrad., ketv. <—8 vai 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą 

Tel. ofiso FR 0-0440, ros. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8107 Weot 71st Street 
VaL: 2 lkl 4 v. p. Ir 7 lkl 8 v.' v. 

Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 South Pulaski Road 
Ofiso tol. 707-2141 Namu 686-4850
Vai.: pirmad., antrad. penktad. 1-4 
Ir 6-8 v. v. ketvlrt. 8-8 v.- vakaro 
šeštadieniais 11-1 vaL popiet

SKELBKITE® “DRAUGE” 
v



Komunistams reikalinga

KAPITALISTŲ PAGALBA
NAFTA IR TAIKA

Naftos įtakaĮ i taikos pasitarimus Artimuose Rytuose

BENDRUOMENES TARYBOS 
SESIJOS BELAUKIANT

Tarp Kuibos ir Kinijos beveik 
pusantro bilijono žmonių, taigi 
pusė visos žmonijos, yra pri
versti gyventi pagal Karolio 
Markso paskelbtus ekonominius 
dėsnius. Tačiau tikrovė rodo, 
kad tik mažytė jų dalelė, sėdinti 
valdžios viršūnėse ar šiaip jau 
esanti arčiau komunistiško — 
valdiško lovio, yra labiau pasi
turį ir gal būt laimingi.

Tuo tarpu plačiosios komu
nistinių kraštų gyventojų ma
sės, jeigu ne visada kenčia ba
dą, tai nuolat stokoja butų, ap
rangos, būtiniausių namų apy
vokos dalykų, žmoniškesnio mai 
sto, neskaitant jau už tuos vi
sus dalykus svarbesnės laisvės.

Niekad savo gyvenime vargo 
nemačiusių ir nė vienos dienos 
fabrike ar žemės ūkyje sunkiai 
nedirbusių komunizmo teoretikų
K. Markso ir I. Lenino sukur
tos teorijos per 50 komunisti
nės praktikos metų nėra padė
jusios tų kraštų darbininkui ir 
valstiečiui pakilti iš skurdo ir 
savo vargus sumažinti.

*
Sovietų Sąjungoje, seniausio

je komunistinės praktikos ša
lyje, daug kartų buvo mėginta 
savaip aiškinti komunizmo pra
našų teorijas ir keisti jų prak
tišką .vykdymą, tačiau be dides
nės sėkmės, šiek tiek geresnis 
ir laisvesnis gyvenimas yra tuo
se komunistiniuose kraštuose, 
kurie aklai nesilaiko Markso- 
Lenino mokslo ir yra iš Mask
vos kontrolės išėję, čia pirmoje 
eilėje pažymėtina komunistinė 
Jugoslavija, kurios įžvalgesni 
vadovai nesistengė paklusti ru
sams ir savo krašto gyvenime 
mažiausiai taikė komunistines 
teorijas. To dėka šiaip jau ne
turtingos Jugoslavijos gyvento
jai turi nepalyginamai daugiau 
duonos, aprangos ir būtino var
tojimo dalykų kaip rusai. Be to, 
jie naudojasi daug didesnėmis 
asmens laisvėmis, o pastaruoju 
metu ir religijos laisve. Ne taip 
seniai paskelbta žinia ir apie 
konkordato tarp Vatikano ir 
Jugoslavijos valdžios sudary
mą.

Ekonominis gyvenimas geres
nis yra ir Čekoslovakijoje, ku
rios vadovai — tautinės kryp
ties komunistai — iki 1968 m. 
įvykusios rusų okupacijos vedė 
kraštą savitu keliu. Už Sovietų 
Sąjungos nelaimingus piliečius 
sotesni, kiek laisvesni yra Len
kijos, Vengrijos, Rumunijos, 
Bulgarijos ir kitų satelitinių 
kraštų gyventojai.

*
Dėl blogo ilgamečio šeiminin

kavimo turtingiausiame krašte, 
žaliavomis pertekusioje Rusijoje 
nuolat trūksta pačių būtiniausių 
reikmenų. Vadinamųjų defici
tinių prekių sąrašas labai ilgas 
ir nėra duomenų, kad jis kada 
nors sutrumpėtų.

Nors komunistų valdomų vadi 
namų socialistinių šalių yra 
daug, žinomi ir jų blokai, tačiau

Spaudoj ir gyvenime 

“BROLIO MEILĖS

Tarptautinio garso teologas 
Henri de Lubac, S.J. parašė 
knygą ‘The Church: Paradox 
and Mystery” (iš prancūzų kal
bos išvertė J.S. Dunne, išleido 
AlbaHouse. 127 psl., 3.95 dol.). 
Čia rinkinys Lubac paskaitų mok
sliniuose suvažiavimuose ir stu
dijinių straipsnių įvairiuose žur
naluose. Autorius apsčiai panau
doja įvairius šaltinius, kas maty
ti iš gausių citačių ir išnašų. 
Knyga nėra skirta populiariam 
skaitymui. Reikalauja tam tikro 
filosofinio ir teologinio pasiruoši
mo. Autorius skatina atverti 
sielos langus Dievui, pastebėti 
tiesos, grožio ir gėrio elementus. 
Primena, kad gyvename dvasinės 
sausroj laikotarpyje ir kad reikia 
išlaikyti gyvybinę pusiausvyrą 
tarp akcijos ir kontempliacijos; 
bandymas susilpninti kontem«

jos visos yra tiek nuskurusios, 
kad viena kitai ir norėdamos 
nedaug kuo gali padėti.

Taigi komunistinės šalys yra 
reikalingos jų nuolat plūstamų 
kapitalistinių kraštų pagalbos. 
Joms reikia visko: gamybos į- 
monių įrengimų, ištisų fabri
kų, susisiekimo priemonių, na
mų apyvokos dalykų, pagaliau 
ir techniškosios pagalbos žmo
nėmis, specialistų, technikų, net 
maisto.

*
Jeigu savo laiku visagalis Sta

linas nedėjo pastangų savo kraš 
to žmonių gyvenimui pagerinti, 
tai to negalima pasakyti apie jo 
įpėdinius ir dabartinius Sovietų 
valdovus. Sakysime, kai Stali
no laikais karštą ištikdavo ne
derlius ir net badas, šis dikta
torius, nežiūrėdamas į badu mir 
štančius piliečius, dar pardavi
nėdavo grūdus užsieniui. Dabar
tiniai valdovai tuo geresni, kad 
jie ne tik nebeišveža grūdų, bet 
jų dar perkasi užsienio rinkoje.

Dabartiniai Sovietų vadai, ro
dos, ieško būdų savo krašto žmo 
nių ekonominiam gyvenimui pa
gerinti. Žinoma, ne iš ypatingos 
meilės savo valdiniams, bet tik 
todėl, kad žino, jog sotesni žmo
nės yra ramesni ir nėra linkę
krašto valdžios versti.

Tačiau rūpinimasis savo pi
liečių 'gerove nėra pirmaeilis So
vietų valdžios rūpestis. Daug 
svarbiau yra ligi ausų apsigink
luoti : pastatyti naujus ginklų 
fabrikus, galingus karo laivus, 
povandeninius, galingus lėktu
vus, raketas, paleisti sputnikus. 
Yra ir kitų rūpesčių, sakysime, 
labai svarbu apginkluoti Egip
tą ir kitus Art. Rytų, Afrikos 
kraštus ir tuo pačiu juose įsi
galėti, tvirtai atsistoti prie Ny- 
lo, Pietryčių Azijoje ir kitur, 
kur rusų koja dar nėra stovė-

ip matome, planai labai 
s ir vien tik “socialistinė- 
įėgomis” neįvykdomi. Šiam 
lui reikia pačių kapitalis- 
agalbos. Taigi komunistų 
į visomis išgalėmis stengia- 
:ad kapitalistiniai kraštai 
,is artimai bendrautų, teik- 
;onominę pagalbą, pastaty- 
tusijoje įvairius fabrikus, 
į trūkstamą specialis1 ų, 
ą paskolų ir kad tokiu bū- 
atys nusipirktų sau virvę, 
l Sovietai galėtų juos, atė- 
aikui, pasmaugti. Tuo tar- 
e kapitalistiniams kraštams 

savo žaliavas; spalvotus 
lūs, degamąsias dujas, an-
medieną, net auksą, 
ūkia pripažinti, kad Sovie- 
, daug kur sekasi. Nemaža

Amerikos ir kitų kraštų 
ogų turtuolių ir prekybium- 
politiškai yra siauraregiai 
rtais ir visai akli. Jie tikrai

bet kuria kaina, jeigu krašto 
vadovybėje nebūtų šviesesnių 
protų, kurie neleidžia šios sa
vižudybės įvykdyti. b. kv.

SAKRAMENTAS”
pliaciją — susikaupimą atneša 
nuostolių ir akcijai.

Šiame laikotarpyje, kai taip 
dažnai linksniuojama meilė, au
torius primena, kad tik gyvuliai 
gali “mylėtis” nepažindami Die
vo, nes jie neturi savisąmonės. 
Žmogaus tikrosios meilės pa
grindas yra Dievas. Autorius ska
tina mylėti žmogų ir skelbia 
“Brolio meilės sakramentą”.

Ypatingai įdomus knygos pa
skutinis skyrius, kur autorius nu
sako ateities šventumo savybes. 
Anot Bernanos, kiekvienas šven
tasis tai naujas žemės žiedas, ku
ris amžių bėgyje pražysta skir
tingomis spalvomis. De Lubac į- 
žvelgia, kad ateities šventasis tu
rės evangeliškųjų palaiminimų 
dvasią. Jis bus išlavinto intelekto, 
prispaustųjų gynėjas, gal net įta
kingas vadovas, pajėgus pakelti

Nafta — žemės kraujas su
kėlė daugelį kovų, tarptautinių 
nesutarimų ir įtampos. Retais 
atvejais ji talkino stiprinti tarp
tautinę taiką.

Pastarieji pasitarimai tarp a- 
rabų valstybių ir Izraelio buvo 
JAV pastūmėti. Esminis tikslas 
taikai atstatyti — gauti piges
nę naftą iš Art. Rytų. Izraelio 
ir arabų nesutarimai sukliudė 
panaudoti pigesnius būdus gauti 
naftos. Sueso kanalas uždary
tas. Naftotiekiai, vamzdžių pa
naudojimas naftai ir mažojo ka
ro metu dažnai buvo pažeidžia
mi ar net visai nutraukiami. 
Karui įsiliepsnojus naftos ga
myba ir jos tiekimas gali būti 
visai nutrauktas.

Artimųjų Rytų pigioji nafta 
žymiai pabrango. Anglų žino
mojo savaitraščio “Economist” 
Skelbtais duomenimis vienos naf 
tos tonos pervežimas iš Pęrsi- 
jos įlankos į Europos uostus 
pabrango nuo 6,8 dol. ligi 20.8 
dol. šiuos kaštus turi sumokėti 
vartotojas.

Naftos svarba
Naftos suvartojimas kasmet 

didėja. Europoje metinė jos pa
klausa didėja 4%, o JAV 6%. 
Pramonei, elektros jėgainėms ir 
kurui vis daugiau sunaudojama 
naftos. Artimųjų Rytų įtampą 
pajuto ne tik kovojančios šalys, 
bet ir nafta butą šildantieji.

JAV verčiasi savo nafta, nes 
tik 20% jos teįsiveža iš užsie
nio. žymi dalis naftos įvežama 
iš Pietų Amerikos, ypač iš Ve- 
necuelos. Didelių vilčių dedama 
į Alaską, kurios nafta ir kiti že
mės turtai galės patekti į rinką 
tik po dešimtmečio.
Artimųjų Rytų svarbiausi naf

tos vartotojai yra Europa, nes 
84% naftos gauna iš arabų šal
tinių, ir Japonija, iš šių kraštų 
įsivežanti net 93% suvartoja
mos naftos.

Kiti naftos šaltiniai ne tiek 
svarbūs Europai. Sovietų, Pietų 
Amerikos ir Vakarų Afrikos 
šaltiniai tepatenkina mažą Eu
ropos paklausos dalį. Sovietai 
jau seniai šneka apie didesnį 
naftos ir dujų tiekimą Europai, 
bet dėl vamzdžių trūkumo ir ki
tų priežasčių sumanymas liko 
neįgyvendintas.

Egipto vaidmuo
Egiptas atsikūrė po 1967 m. 

smūgio, kai per 6 dienas buvo 
sunaikintas jo apsiginklavimas, 
tik gavęs paramos iš naftą tie-

kentėjimą, vienatvę; jo pasirody
mas bus kvietimas į atsivertimą.

J. Pr.

MIGUEL DE UNAMUNO

VIENOS AISTROS ISTORIJA
Romanas

Išvertė P. Gaučys
6

III

Abelio nutapytas Elenos portretas turėjo nepapras
tą pasisekimą. Visą laiką kas nors žiūrėjo, stovėdamas 
prie vitrinos, kur buvo išstatytas. “Turime dar vieną 
didelį dailininką”, sakydavo. Ir Elena stengdavosi pra
eiti pro tą vietą, kur jos atvaizdas buvo išstatytas, norė
dama išgirsti pastabas. Ji vaikščiojo miesto gatvėmis, 
kaip nemarus gyvas atvaizdas, kaip riedąs meno veika
las. Argi ne tam ji buvo gimusi?

Joakinas vos begalėdavo užmigti.
— Ji niekada nebuvo blogesnė, kartą pasakė Ą- 

beliui. — Dabar tai tikrai ji žaidžia su manim. Ji ma
ne nužudys!

— Aišku! Dabar ji jaučiasi profesinė gražuolė...
— Taip. Tu ja įamžinai. Antroji Džiokonda!
— Tačiau tu, kaip gydytojas, gali kurią dieną pra

tęsti jos gyvenimą.
— Ar sutrumpinti.
— Nebūk toks tragiškas.
— Ir ką aš galiu daryti, Abeli, ką aš galiu?...
— Būk kantrus...
— Be to, man padarė pastabą, iš kurios aš su

pratau, kad tu įai papasakojai, jog aš ją laikau įsimy
lėjusią kitą...

GEDIMINAS GALVA

kiančių arabų kraštų. Arabų 
naftos šaltinių panaudojimą ir 
jos apdirbimą apsprendžia ame
rikiečių ir vakariečių kapitalas. 
Kai kurios amerikiečių bendro
vės, pvz. Amoco ir Phillips Pet
roleum Co., talkininkauja Egip
tui statyti naftotiekius, gręžti 
šulinius ir apdirbti naftą.

Egiptas yra patekęs į užbur
tą ratą. Jis yra politinėje ir ka
rinėje Sovietų įtakoje, tačiau 
ūkinėje srityje glaudžiai bend
rauja su JAV. Kairo garsiakal
biai dažnai puola JAV politiką, 
bet Egipto vyriausybė, kalti
nanti Washingtoną dėl nepa
lankios politikos, daro žygius, 
kad amerikiečių kapitalas, įdė
tas į naftos pramonę, nebūtų 
liečiamas. Arabų gaunamos naf
tos pajamos iš amerikiečių ir 
vakariečių dalinai patarnauja 
arabų kraštams apsiginkluoti ir 
už gautus ginklus atsiteisti So
vietams .

Arabų nesutarimas

Egiptas deda pastangas naf
ta aprūpinti savo kraštą, šių 
metų valstybės biudžete numa
tyta išleisti 60 mil. dolerių naf
tos gamybai plėsti ir jai per
dirbti. Mažojo karo metu Egip
tas ir amerikiečių bendrovės 
patyrė nuostolių. Kai kurios naf 
tos valyklos buvo Izraelio kari
nių lėktuvų sunaikintos.

Arabų kraštai tesutaria kal
bose, bet ne veiksmuose. Sirija 
bando eiti savo keliu. Didysis 
arabų naftotiekis iš Saudi Ara
bijos į Libaną, 1,086 mylių il
gio, š. m. gegužės 3 d. buvo su
žalotas Sirijoje ir jos vyriausy
bė iki šio meto neleido jo pa
taisyti. Sirijos užsispyrimas pa
darė didelių nuostolių Saudi A- 
rabijai, nes ji negalėjo tiekti 
475,000 statinaičių naftos kas 
dieną, ypač Europos kraštams. 
Dėl šio žygio nukentėjo ne tik 
arabų kraštai, bet ir Europoje 
esą naftos vartotojai.

Naftos pervežimas tanklai
viais žymiai ilgiau užtrunka ir 
pakelia jos kainą.

Naftos šaltinių nusavinimas
Alžirija jau prieš dvejus me

tus nusavino naftos šaltinius. 
Jos pavyzdžiu pasekė Libija. 
Pulkininko Muammar ai Qad- 
dafio vyriausybė pareikalavo, 
kad JAV kariniai daliniai dar 
prieš sutarties pabaigą iš krašto 
pasitrauktų. Naftos šaltiniai šią 
vasarą buvo nusavinti. Ameri
kiečių bendrovės, turėjusios vil

čių naftos gamybą plėsti, buvo 
priverstos pasitraukti iš Libijos. 
Libijos vyriausybė nebuvo pasi
ruošusi tvarkyti naftos šalti
nių. Ji pasitelkė Sovietų naftos 
pramonės žinovus vadovauti, 
kol bus paruošti darbui libijie- 
čiai.

Sovietai pritarė JAV taikos 
tarpininkavimui, besiekdami vi
sai kitų tikslų. Juos įskaudino 
ne nafta, kurios ištekliai ypač 
Sibire dar neištirti, bet Sueso 
kanalas, trukdantis sovietinių 
prekybinių ir ypač karinių laivų 
judėjimui į Indijos vandenyną.

Sovietų Artimųjų Rytų poli
tikoje yra skersvėjų. Profesinių 
sąjungų leidinys “Trud” ir ka
riuomenei skirtas dienraštis 
“Krasnaja Zvezda” nepalankiai 
vertino JAV pastangas taikai 
išlaikyti Artimuose Rytuose. 
Sovietų vyriausybė, Irako dele
gacijai atvykus į Maskvą, bylo
jo apie Palestinos arabų teisių 
gynimą. Tai rodo, kad Sovietų 
vyriausybė dar nėra apsispren
dusi dėl taikos ar karo Arti
muosiuose Rytuose pasistūmėti 
į Indijos vandenyną.

POPIEŽIUS SAVO VASAROS 

REZIDENCIJOJE

Popiežius Paulius VI iš Va
tikano persikėlė į vasaros re
zidenciją Castengandolfe, 30 
km už Romos. Vasaros reziden 
cijoje Popiežius tęs įprastą sa
vo veiklą. Tai bus studijų, mal
dos ir darbo laikotarpis, __pa
reiškė PauliusVI, sveikindamas 
Castelgandolfo gyventojus su
sirinkusius jo sutikti.

Italų pastatytas ir įruoštas didžiulis Fiato automobilių fabrikas prie 
Volgos, Rusijoje. Jis) buvo pavadintas mirusio italų komunistų vado 
Togliati vardu. Vakarų spauda: “Kapitalistai patys sau statosi kar
tuves”.

— Norėdamas tave užtarti.
— Norėdamas mane užtarti... Abeli, Abeli, tu su ja 

sutari... Judu mane apgaudinėjate...
— Tave apgaudinėti? Kaip? Ar ji tau prisižadėjo?
— O tau?
— Argi ji tavo sužadėtinė?
— Ar ji jau tavo?
Abelis nutilo parausdamas.
— Tu matai? — sušuko Joakinas, vapėdamas ir vir

pėdamas. — Tu matai?
— Ką?
— Argi dabar išdrįsi neigti? Ar turėsi drąsos neig

ti?
— Klausyk, Joakinai, esame draugai prieš pasižin- 

dami, beveik broliai...
— Ir tam broliui durklu į nugarą, ar ne taip?
— Taip nesikarščiuok, turėk kantrybės...

— Kantrybės? Ir kas yra mano gyvenimas, jeigu 
ne amžina kantrybė, nuolatinė kančia?... Tu, tas sim
patiškasis, tu lepūnėlis, tu laimėtojas, tu dailininkas... O 
aš...

Jo akyse ištryškusios ašaros nutraukė jo žodžius.
— Ir ką aš galiu padaryti, Joakinai? Ką nori, kad 

padaryčiau?..
— Tau nederėjo meilintis prie jos, nes aš ją my

liu.
— Betgi, Joakinai, ji pati, ji pati...
— Aišku. Tave dailininką, tave laimingąjį, tave 

laumių numylėtinį mergaitės grobsto. Ir jau tu ją turi...
— Tau sakau —ji mane turi.
— Taip, jau tave turi povė, profesinė gražuolė, Džio

konda... Tu būsi jos dailininkas. Ją tapysi įvairiausiose 
pozose ir formose, visokiam apšvietime, aprengtą ir nuo
gą...

— Joakinail
— Taip tu ją įamžinsi. Gyvens tol, kol tavo pa

veikslai gyvens. Bet ne! Ji negyvens, nei Elena negy
vena. Ji išliks, kaip išlieka marmuras, iš kurio ji pada
ryta, nes ji yra iš akmens, šalta, kieta, šalta ir kieta, kaip 
tu... Mėsos krūva!

— Nesikarščiuok, aš tau sakiau.
— Gerai, žmogau, daugiau aš nesikaršČiuosiu. Aš 

neturiu karščiuotis. Bet tai yra niekšybė, kiaulystė!
Pasijuto išsekęs ir nutilo, lyg jam būtų pritrūkę žo

džių išsakyti savo aistros audringumui.
— Bet, žmogau, eik čia — jam tarė Abelis savo 

švelniausiu balsu, kuris buvo pats baisiausias — ir pa
galvok. Ar galėjau aš padaryti, kad ji tave pamiltų, jei
gu ji nenori tavęs mylėti? Kaip sužadėtinis, tu jai nesi...

— Taip, žinau, aš niekam nesu simpatiškas. Aš 
gimiau pasmerktas.

— Joakinai, aš tau prisiekiu.
— Nereikia!
— Aš tau prisiekiu, kad, jeigu nuo manęs vieno 

priklausytų, Elena būtų tavo sužadėtinė, o ryt tavo žmo
na. Jeigu galėčiau tau ją užleisti...

- - Man ją parduotum už vieną žirnių sriubos lėkš
tę, ar ne taip?

— Parduoti neparduočiąu, nei Tau ją perleisčiau 
dovanai ir džiaugčiaus, matydamas jus laimingus, bet..

— Taip, nes ji manęs nemyli, nes ji myli tave, 
ar ne taip?

— Visai teisingai!
— Ji atstumia mane, kuris jos siekiu, ir siekia ta

vęs, kuris ją buvai atmetęs.
— Taip! Nors manim netiki, aš esu jos suviliotas.
— Koks apgaulingas kuklumas! Tu man esi grasus!
— Apgaulingas kuklumas?
— Taip, būti suviliotam yra geriau, nei būti vi? 

liotoju. Vargšė auka! Dėl tavęs moterys plėšosi...
— Joakinai, nevesk manęs iš kantrybės!

įįgua daugiau).

Žvilgsnis į praeitį 

VYTAUTAS KAMANTAS
Jau daugiau kaip prieš du mė

nesius išrinkta JAV LB VI-ji 
taryba dar laukia, kada ji bus 
šaukiama pirmosios savo sesi
jos.
Pirmosios sesijos laukiant .ky

la eilė klausimų, minčių ir siū
lymų. Norisi pasisakyti dėl pa
čios tarybos darbo, LB organų 
sudarymo, sesijose svarstytinų 
klausimų. Dalis šio straipsnio 
minčių yra santrauka šios va
saros diskusijų ir klausimų, kel
tų naujos tarybos narių priva
čiuose pasikalbėjimuose. Kai ku 
rios išvados kilo iš asmeniškos 
patirties dalyvaujant U-je, HI- 
je ir V-je tarybose, kaip tų ta
rybų nariui, o I-ją ir IV-ją ste
bint iš šalies. Daugelis sumany
mų atėjo iš bendrų ir dažnų po
kalbių su bendruomenininku 
Vadovu Kleiza.

Pirmoji sesija ir vėlesni darbai
Pirmoji tarybos sesija turė

tų išrinkti savo prezidiumą, cent 
ro valdybos pirmininką, kontro
lės komisiją ir garbės teismą, 
pasiskirstyti į darbo komisijas, 
sudaryti naują LB įstatų keiti
mo projekto komisiją ir pasisa
kyti dėl LB ateities darbų.

Po pirmosios sesijos korespon 
dentiniu būdu patvirtinusi nau
jos JAV 'LB centro valdybos 
narius, taryba tuoj turėtų vėl 
rinktis į antrąją savo sesiją bei 
planuoti kitas sesijas. Jose bū
tų sprendžiami įvairūs reika
lai.; lituanistinis švietimas, san
tykiai su ALT ir kitomis orga
nizacijomis, kultūriniai reikalai, 
informacijos svarba, lėšų telki

mas, praktiški patarnavimai lie
tuviams, jaunimo darbai LB, 
Lietuvių fondas, Jaunimo kon
gresas, talka PLB valdybai, dai
nų ir tautinių šokių šventės, Ben 
druomenės vadovo leidimas, ta
rybos parama c.v., apylinkių ke
liami klausimai ir kiti bendruo
meniniai rūpesčiai.

Kas ir kada šauks pirmąją 
sesiją?

Pagal buvusių penkių tarybų 
tradiciją naujos tarybos sesiją 
šaukia kadenciją baigusios ta
rybos prezidiumas. Pagal JAV 
LB įstatus, šaukdamas LB ta
rybos sesiją, prezidiumas bent 
prieš 30 dienų tarybos nariams 
praneša sesijos laiką, vietą ir 
darbotvarkę. Senasis prezidiu
mas dar nesvarstė šaukimo klau 
simo ir neatsiklausė naujos ta
rybos narių nuomonių, tad nėra 
vilties, kad taryba galėtų susi
rinkti ir atlikti visus jai priklau 
sančius darbus prieš rugsėjo 
pabaigą. Ir kada rugsėjo mėnuo 
yra LB mėnuo, tai jam šiais me
tais negalėjo pasiruošti nei nau
joji centro valdyba (nes jos pir
mininkas dar neišrinktas ir pati 
valdyba nesudaryta), nei nau
joji taryba.

Blogiausia yra tai, kad pas
kutinė JAV LB tarybos sesija 
buvo prieš 16 mėnesių, nors LB 
įstatai aiškiai sako, kad taryba 
sesijos šaukiama ne rečiau kaip 
vieną kartą per metus.

Būtų gera, kad jau dabar se
nasis prezidiumas pradėtų pla
nuoti sesijos šaukimą. Sesija 
galėtų vėliausiai būti sušaukta 
spalio 3-4 dienomis Clevelande, 
Detroite arba Chicagoje. 

Buvusios tarybos
Tarybų darbo palyginimui rei

kėtų trumpai pažvelgti į visas 
buvusias penkias tarybas per 

į paskutinius 15 metų.
I-ji taryba (1955 — 1958) rū

pinosi LB organizaciniu stipri
nimu, du kartus keitė LB įsta
tus, reguliariai kas metai rin
kosi sesijų New Yorke, Cleve
lande ir Chicagoje. Tarybą su
darė 27 nariai. Tarybos garbės 
pirmininku išrinktas prel. J. 
Baikūnas. Prezidiumą sudarė 
pirm. J. Šlepetys, dr. J. Puzi- 
nas ir dr. M. Gimbutienė.

U-ji taryba (1958 — 1961) 
kas metai rinkosi sesijų Cleve
lande ir du kartus Chicagoje, 
toliau plėtė organizacinį darbą, 

(Nukelta į 5 pusi.)
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PARENGIMAI CHICAGOJE
Rūgs. 3 d. __ Marąuette

Parko namų šarvininkų geguži
nė Bruzgulienės sode.

— Rūgs. 4—7 d. Ateitininkų 
federacijos kongresas.

Rūgs. 12 d. — Liet. futbolo 
sporto klubo “Lituanica” 20 m. 
sukaktuvinė vakarienė.

Rūgs. 13 L. B. Cicero apy
linkės ruošiamas Tautos šven
tės (minėjimas parap. salėje.

__ Liet. agronomų s-gos tra
dicinė gegužinė Rusienės ūky
je.

_ švėkšniškių gegužinė tė
vų marijonų Sodyboje Clare-
dori Mills, 411.

Rūgs. 18 —27 d. — Dail. 
Mafijos Žukauskienės (N. Y.) 
tapybos darbų paroda Čiurlio
nio galerijoje.

Rūgs. 19 d. — Dzūkų dr-jos 
vakaras — balius Jaunimo cen
tro statybai paremti J. C. salė
je.

Spalio 3 d. — L.B. Brighton 
Parko apylinkės rudeninis links 
mavakaris B. Pakšto salėje.

— LB Cicero apylinkės meti
nė vakarienė.
Spalio 4 d. — Seselių pranciš- 

kiečlų rėmėjų seimas Šv. Jurgio 
parap. salėje.

— šv. Kazimiero liet. kapinių 
sklypų savininkų dr-jos metinis 
banketas ir vakarienė su šokiais 
Midway Lodge.

Spalio 10 d. — Chicagos An
glijos liet. klubo metinė vaka
rienė B. Pakšto salėje.

Spalio 10—11 d. — Putnamo 
seselių rėmėjų ruošiama madų 
paroda Jaun. centre.

Spalio 10 -18 d. — Dailinin
kės E3. Marčiulionienės kerami
kos darbų dailės paroda Čiur
lionio galerijoje.

Spalio 11 d. — Vytauto D. 
šaulių kuopos rudeninis balius 
B. Pakšto salėje.

— “Laiškų Lietuviams’’ me
tinė šventė Jaunimo centre.

Spalio 18 d. — Šv. Kazimiero 
seserų rėmėjų 51 metinė vaka
rienė Marijos aukšt. mokyklos 
patalpose.

Spalio 23-25 d. Lietuvos paš
to ženklų paroda St. Balzeko 
liet. kultūros muziejuje.

Spalio 24 d. — Liet. gailes
tingųjų seserų s-gos metinė va
karienė B. Pakšto salėje.

— Muzikų šeimos — Kipro, 
Antano ir Miko Petrauskų mi
nėjimas — akademija Jaun. 
centre. Ruošia Dzūkų dr-ja.

— Marąuette Parko namų 
savininkų rudeninis banketas 
parapijos salėje.

Spalio 25 d. __ “Kario’’ žur
nalo popietė Jaunimo centre.

Spalio 31 — Lietuvos dukte
rų dr-jos tradicinis rudens ba
lius Jaunimo centre.

— Lietuviai televizijoje me
tinis vakaras B. Pakšto salė
je.

Lapkr. 1 d. — Marijonų ben
dradarbių Chicagos aps. žaidi
mų popietė vienuolyno svetai
nėje prie “Draugo’’.

Lapkr. 7 d. — Ateitininkų 
sendraugių rudens balius Jau
nimo centre.

__ Cicero jūros šaulių “Klai
pėdos“ kuopos balius B. Pakš
to salėje.

Lapkr. 8 d. — Alvudo vaikų 
teatro statomi A Kairio “Du 
broliukai” Jaunimo centre.

Lapkr. 14 - 22 d. — Dail. Z. 
Sodeikienės tapybos paroda 
Čiurl. galerijoje. Ruošia Filis
terių skautų s-gos Chicagos 
skyrius.

l^apkr. 14 d. — Senojo Ang
lijos liet. klubo dešimtmečio 
banketas B. Pakšto salėje.

— Melrose Parko Liet. bendr. 
ir lituanistinės mokyklos tėvų
komiteto koncertas __ balius
Eagle salėje.

Lapkr. 21 d. — Chicagos liet. 
golfo klubo banketas žurnalui 
Lituanus paremti Hollyday Inn, 
Oaklawn, III.

— LDK Birutės dr-gijos Chi
cagos skyriaus tradicinis balius 
— koncertas Jaunimo centre.

Lapkr. 28—29 d. —— D. La
pinsko opera “Miguel de Mana- 
ra” ir M. K. Čiurlionio “Jūra” 
Marijos aukšt. mok. auditorijo
je. Ruošia “Margutis”.

— ALRKF seimas (kongre
sas) Marąuette Parko parapi
jos salėje.

Lapkr. 29 d. — LK Susivie
nijimo Chicagos apskrities va
karienė — banketas Vyčių sa
lėje.

Gruodžio 12 d— Korp. Šatri
jos koncertas Jaunimo centre.

PLASTIKOS VARTOJIMAS 
AUGA

Visame pasaiulyje 1975 me
tais bus sunaudojama 5.4 mili
jonai metrinių tonų plastikos 
visokiems vyniojimo tikslams.

PARDUODAMI 
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida 
Galima pirkti dalimis ir ĮSmokStinai 

southwest furniture co. 
8200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuomojamas 4 kambariu butas
1- me aukšte suaugusiems. Kreiptis
2- me aukšte — 4622 So. California 
Avenue.

D E M E S I O J
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VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų 

rūšių grindis.
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 

iiiliimiuniiiiimni'iininiiiininiiuiniii
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REIKIA VIZITINIŲ 
KORTELIU?

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja, be tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizitines 
korteles.

"Drauge” galima gauti visokių vi
zitinių kortelių atspausdintų įvairiom 
raidėm. Kainos visiems prieinamos 
Greitai atliekamas užsakymas.

Kreipkitės į "Draugo" spaustuvę 
visais panašiais reikalais. Būsite pa
tenkinti kiekvienų kartų.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiimiiiii

CONTRACTORS

REMENTUOJU: MŪRA, (tuck- 
pointing), STOGUS ir RINAS. 

TELEF. — 268-8733

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr air conditioning — j 
naujus lr senus namus. Stogų 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu lr leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MITAI, 
4444 S. VVestern, Chicago 0, HL 

Telefonas VI 7-8447

A. -Į- A.
ELENAI

mirus,

jos vyrui ALOYZUI, dukteriai ALDONAI bei jos vyrui 
DR. MOTIEJUI RIMUI, jos sūnums JONUI ir GABRI
ELIUI bei seseriai FILOMENAI KULIKAUSKIENEI 
reišk;a giliausią užuojautą ir kartu liūdi

< • ’ ... ■ ' • . ' -

Aldona irVytautas Taurai

Papročių ir pažiūrų paminklai yra pastovesni už me
džiagines iškasenas. Tai suprato Ovidijus. Ši tiesa ypač ga
lioja pasakoms. Jose yra galimi nemažiau sėkmingi kasinė
jimai, negu žemėje.

Vytauto Bagdanavičlaus

KULTŪRINES GELMES PASAKOSE
II knyga

yra nuotykinga ekspedicija į proistoriją. 357 pusi. 

Kaina 5 dol. Knyga gaunama Drauge ir pas platintojus.

T W O YEAR MEDICAL DEGREE
Scientific Background Not Required

AFTER ONLY TWO YEARS OF COLLEGE you 
may foecofne a meniber of the modern medical team 
as a MEDICAL LABORATORY TECHNICIAN.
• IF YOU WOULD LIKĘ TO search for scien

tific answers to human ąuestions in a modern 
medical laboratory;

• ūse microscopes, slides and precision instru
mentą—as a key member of the medical team— 
to help solve the riddle of disease;

• riin laboratory tests involving the cells, tissues 
and fluids of the human body;

• hėlp the siek and protelt the healthy;
• have job opportunitiea in every part of the 

cbuntry at salaries beginning at $5,560 with 
advances to $10,000;

THEN MĖDICAL TECHNOLOGY IS FOR YOU 
& MOST 1MPORTANTLY ITS NOT TOO LATE. 
YOU MAY 8TILL BEGIN COLLEGE THIS F ALL
MOUNT ALOYSIUS JUNIOR COL 
to better serve the Johtlštown-Ait

LEGE in order 
toona area and

in response to the demands of the medical pro- 
fession, is pleased to annouhce the expansion of 
the MEDICAL LABORATORY TECHNICIAN 
program for the fail semester of 1970.
Stop by and tai k over the possibilities. Other pro
grama that may interest you include: MUSIC * 
FINE ARTS * LIBERAL ARTS * ELEMEN- 
TARY EDUCATTON * MERCHANDISING * 
SECRETAR1AL * & LIBRARY TECHNICAL 
ASSIST ANT.

Mount Aioysiu# is now oo-eduoational. 
Veterans are encouraged to apply. 

CONTACT:
DIRECTOR OF ADMISSIONS 

Phone: 814—886 - 4131

MOUNT ALOYSIUS JUNIOR COLLEGE
The Community Conscious College

CttESSON, PENNSYLVANIA 16630

MISCELLANEOUS

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
SIUNTINIAI J LIETUVĄ

Gerų prekių aldelta peeirtnKlmaa. Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do- 
ier. certifikatai, maistas, akordeonai 
2608 W. 69th St., Ohkaao. IU. #0021 

TEUBF. VVA 5-2781

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, GyvyMo 
sveikatos, biznu 
automobiliu.

Patotrion Išafano- 
kSJimo sąlygos. 

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

MOVING
SERENAS perkrausto baldus lr 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
diniai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 th Place — WA 5-8068

MiiiiromiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiM
A. ABALL ROOFING C0.

įsteigta prie* 4# metus 
Dengiame visu rtUHu stogus. Tai

•ome arba dedame naujus kaminu* 
rlnas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome Iš lauko. Taisome mūrą "turit 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. VI 
darbas garantuotas.

Tel- — U 1-60*7
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet karino laika.

SIUNTINIAI { LIETUVA
lr kitus kraštas

P. NEDZINSKAS, 4665 Archer Av. 
Chicago, OL 60682. TeL YA 7-5080

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EKPRESS

(Llcensed by VNESHPOSYLTORG) 
2501 W. Mtttli St., Chicago, m. 60028 
8883 8. Halsted, Chicago, Ui. 60608 

Tel. WA 5-2737; 254-3320 
įvairių prekių pasirinkimas, moto
ciklai, šaldytuvai, maistas, doleriniai 
CERTIFIKATAI, AUTOMOBILIAI.

E. Žukauskas

RICHMOND AUTO SERVICE
2934 VVest 63rd Street

Užsieniniu lr vietiniu auto taisymas 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-8363 
Savln’nkas Jnowa« (,Ioe) Jurnltl,

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

DAŽYMAS
Pigiai dažau namuB iš vidaus ir 
lauko. Valau kilimus ir baldus

Pilna apdrauda 
I. RUDIS — Tel. CL 4-1050

IIIIIIIIIIIUIIIIIIIUIIIIIIUIIUUIIIIIIIIIIIIIIIII

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

Prie Maria H. S. Mūr. 2 butai po 
4% kamb. 12 metų. .$32,500.

Marąuette pke. med. 1 % aukšto. 
2 butai — 5 if 4 kamb. $14,200.

Prie 66 ii- Western. Mūr. 1 % aukš
to. 5 ir 3 katrib. $19,500.

Marąuette pke. pigiai parduoda
mas sklypas.

VAINA REALTY
Tel. RE 7-9515

DĖMESIO S

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 vėliausiu 
pasaulinių žinių santrauka ir ko 
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus, Biznio reiks1 
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E 
Broadvray, So. Boston. Mass. Tel 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas h 
dienraštis Draugas.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

HELP VVANTED — MOTERYS

E.vpectant mother needs house- 
keeper, for cleaning and care of 4 
children, 3 school age, one block 
from transportation in Glenview. 
Salary open, mušt speak some 
Euglish. PHONE — 724-8555

Kaip pirkti gėrę namą?
Pažiūrėkit 2 butų, tvirtų mūrų, 

gražūs įrengimai, po 3 mieg. butai, 
garažas, arti mūsų naujo ofiso.
$30,600.

7 kamb. mūras ir 2 auto mūro 
garažas, moderni virtuve, gazo šil
dymas, prie Maria H. S. $19,900.00

Biznio mūras. 3 butai lr ofiso 
patalpa, gera gatve. Marąuette Par
ke. $43,000.00.

Pinigų aruodas. $11,000 nuomos, 
įspūdingas mūras. Kaina $45,000.00.

Savininkas kitur. Atiduoda už 
$38,000, 8 apt. 14 metų mūrų. Prie 
Evergreen Plaza. ($Į4,000 pajamų).

Pažiba, 5 butų mūras žaliam Mar
ąuette Parke, asmeniškai teirautis 
nes bus gaila to puikaus namo ne- 
nuplrkus.

4 butų mūras. Naujas gazo šildy
mas, erdvūs šviesūs kambariai, mū
ro garažas, gera vieta, po derybų 
$44,000.

9 kamb., 12 meti? fabrikanto re
zidencija, 5 mieg., 2 vonios, mūro 
garažas. Graži vieta. Apie $40,000.00

VALDIS REAL ESTATE Į steady. day work, 5 days per 
7051 S. Washtenaw Av., RE 7-7200 week. Apply in person.

HELP VVANTEI) — MOTERYS

SEWING MACHINE 
OPERfiTORS

On men’s neckties. Experienced on 
power machine. Call —

HA 7-4686 — WE 9-7019

M A I D S

S butai, gazo pečiais šildymas, ap
sauga nuo potvynio, 44 & California. 
$.27.500.

4 butai po 4 lr 2 kamb. skiepe, I 
modernus $44,000.

A b* 5 mūrinis su įrengtu skiepu. 
80 p. sklypas, arti Maria Hs.

2 po 6 medinis Brighton Parke.
Š butai medinis 38 lr Falrfleld. 

Insurance — Income Taz
Notary Public

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43rdSt„ CL 4-2390

C. A. A.
71 E. Madison St,, Chicago

Reikalinga patikima šetmlplnJc# 
lengvam namų ruošos darbui ir vi
rimui vienam asmeniui. Gyventi vie
toje — atskiras kambarys lr vonia, 
TV, geras atlyginimas ir geri namai 
tinkamam asmeniui. Rekomenflacijos 
reikalingos. Rašykite adr.: Iloy AF 
292, 225 W. Washington 8t„ Clilca- 
go, 111. 60606.

WOMAN
General Office

FULL TIME — 8:30 to 5

Varied Duties — Light Typing 
3 GIRL OFFICE 
AIR conditioned

Pleasant surroundings

Call - BR 8-2845
Reikalinga vyresnio amž. moteris

(gali būti ir pensininkė) prižiūrė
ti lietuvę moterį (83 m. amž., 
vaikščiojanti). Reikalinga paga
minti valgį ir lengva namų ruoša. 
Gyventi Maywood, III. Kambarys 
išlaikymas ir atlyginimas pagal 
susitarimą. Kreiptis tel. 476-3500

SKELBKTTĖS “DRAUGE”

D B M E S I O 1

• kamb. 20 m. švarus mūr, bunga- 
low prie 71-os lr California. 45 p. 
sklypas, 3 auto garažas. $24,000.

1% aukšt. 11 m. mūr. 2 butai, 4 
lr 3% kamb. prie 68 lr Talman, 
įruoštas rūsys, alum. langai, dvigu
bas garažas. $34,500 arba pasiūliji- 
mas.
K kamb., 20 m. švari mūr. reziden
cija prie 111 Ir Pulaski, 37% pčdų 
sklypas, įruoštas rūsys, garažas. Ga
lima tuoj užimti. $24,500.

6 kamb. mūr. bungalow prie 67- 
tos ir California. Gazo šiluma, 2-Jų 
auto garažas. $20.900.

LEONAS REAL ESTATE 
INCOME TAX — NOTARLA-

TAS, IMIGRACIJA
2783 W. 71st St. — Tel. 025-6015 

«
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TELEVIZIJOS'
Spalvotos ir paprastos, radijai,

' stereo, oro vėsintuvai.
Krautuvė Marąuette Parke 

Pardavimas ir taisymas
MIGLINAS

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

....................................

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Botų nuomavimaa — Income Taz 
Notariatas Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BE LL REALTY
8. BACEVIČIUS 

6455 So. Kedzie Avė. — PR 8-2238

A. VILIMAS
MOVING

Apdraustas perkraustymas
— Įvairių atstumų —

823 WEST 34th PLACE 
Telef. — FRontier 6-1882

REAL ESTATE

Apylinkėj 65th ir So, Artesian — 
2 butai po 6 kamb. Puikiam stovy. 
Daug priedų. Kreiptis į savininką:

Tel. — 436-5135

Parduodamas 1% aukšto mūr. na
mas. 5 kamb. apačioje ir 4 kamb. 
viršuj. Gazo šilima. 2 maš. garažas. 
Apžiūrėti galima nuo 11 v r. iki 
7 vai. vak. 7228 So. Mozart St.

Tvarkingas, teisingas lr greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi ir liūdijimi vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai. Pildo
mi Income Taz ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapletvood Av.. CL 4-7450

Aukštas nuošimtis už jūsų sunkiai 
uždirbtas santaupas. Turint apie 
$11,500 galima pirkti gerą 4 nuo
mų mūr. namą patogioj vietoj — 
Hammond’e, Ind. South Shore au
tobusas — 1 blokas. Dėl smulk. 
inform. kreipkitės į Mr, Markus. 
HOMESTEAD REALTY, 862-5306

£p/2 kamb., 12 metų mūr. bunga- 
low prie 69 ir Western. Įruoštas 
rūsys, 40 p. sklypas, 2 auto gara
žas. Galima tuoj užimti. Duos 7% 
paskolą. Palikimas — $23,500, ar 
ba pasiūlyftnas. WA 5-6015______

Perskaitę “Draugą", duo* 
kitę kitiems pasiskaityti.

REAL ESTATE

MUS • MORTSAfiES ■ NAIU8ENE$T

Member of M. L. S.

A L E X ŠATAS—REALTOR
Main Office 5727 VV. Cermak Rd., Cicero, Illinois OL 6-2233 

Turime šimtus namų Benvyne, Ciceroj, Rlverside, La Grange Park
lr kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstai
gą ir išsirinkti iš katalogo.

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perką pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
J. LIEPONIS

FURNITURE CENTER, INC. 
Marąuette Pk., 6211 So. VVestern PR 8-5875

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais uždaryta.

“Work In Your O\Vn Neighborhild”! Immediate Opening.

MAINTENANCE MAN
With knowledge of amonia systems, electrical plumbing and weld- 
ing experience preferred.
For a fine meat packing company, near Loop location. Congehial 
working conditions. Steady Day Work.

CALL —■ CA 6 - 6593 TED THOMAS

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

RIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

TREJOS DEVYNERIOS
Esame išimtini šių nuostabių gydomųjų žolių platintojai. 

$3.00 ir persiuntimas 75 ct. Siunčiame ir C.O.D. Mūsų vaisti
nėje gaunama: sėmenys, Apyniai, Kadugių uogos, Ramunė- 
liai, Kačvuogės, valerijono šaknys ir daugybė kitų gyd. žolių.

J. 8C J. PHARMACY 
2557 West 69th Street, Chicago, Illinois 60629 

TELEF. — PRospect 6 - 4363



NUSIKALTIMU SKAIČIUS JAV 
VIS AUGA

Tai pateikia teisingumo įstaigos Washingtone

VYT. .ALSEIKA, Spec. korespondentus N. Yorke

Washfngtone neseniai paskelb- mų skaičius policijos organams 
tais FBI duomenimis nusikalti-, nežinomas dėl aukų baimės ar 
mų skaičius JAV-se pastoviai vis kitų nepatogumų.
auga. Per dešimti metų nusi
kaltimų skaičius dabar pakilo 
148 proc. Tik 1969 metais žino
mų išaiškintų nusikaltimų skai
čius siekė netoli 5 milijonų. Nu
sikaltimų santykis, paėmus dė
mesin 100,000 gyventojų, suda
ri; 2,471 — tai 10,6 proc. padidė-

JAV patto antspaudai. Dešinėje — senasis, pradėtas naudoti prieš 133 metus, 
Benjamino rFanklino laikais, kai jis buvo genęraliniu pašto viršininku. Kairėje 
— naujasis antspaudas.

t
J

Bankų apiplėšimai sumažėjo, 
kitur pakilo

Apiplėšimai, kuriais ir vėl pa
sižymi miestai, auga ir, palygi
nus su 1960 m., jų skaičius paki
lo 160 proc., palyginus su 1968 
m. — 13 proc. Tačiau pernai su-

jimas palyginus su 1968 m. ir mažėjo bankų apiplėšimų skai 
net 148 ptoc. padidėjimas palygi- «Us ir, jei vidutinis plėšikų ki
nus su 1960 metais. rhikis bankuose užpernai siekė

5,200 dol., pernai jis siekė 4,500.
Daug nusikaltimų New Yorko 

srity
Būdinga, kad ypač daug nusi

kaltimų užregistruota paties New 
Yorko, be to, jo apylinkių srity-

Vis dėlto pakilo apiplėšimai 
gatvėse, gazolino stotyse, krautu
vėse bei privačiuose namuose.

Neapsaugoti dienos metu bu
tai dabar virto patraukliu įsiver-

je — Long Island, Rockland ir želių objektu. Iš pranešimo seka, 
Westchester valsčiuose, net 555,'kad 1969 m. įsiveržėliai į butus 
001. Čia 100,000 gyventojų nusi-j laimėjo 620 mil. dol. arba kiek- 
kaltimų atiteko 4,731į taigi be-Į vieno apiplėšimo laimikis siekė 
veik dvigubai, palyginus su visos 318 dol.
šalies vidurkiu. Minėtoje srityje 
smurto nusikaltimų buvo 95,873 
ir jų tarpe 1,105 nužudymai.

185 psl. pranešime apie nusi
kaltimus krašte pateikti smulkūs 
nusikaltimų duomenys, bet iš jų 
nelengva patirti, kodėl taip smar
kiai, ypač po 1967 metų, pakilęs 
nusikaltimų skaičius.

Į šį klausimą nesiryžta atsaky
ti ne tik teisingumo žinybos sos
tinėje pareigūnai, bet ir įvairios 
nusikaltimų tyrinėjimų komisi 
jos.

Beveik 15,000 nužudymų krašte
Dabar paskelbtais duomenimis, 

1969 metais JAV-se įvyko 14,950 
nužudymų. Tai daugiau, negu 
Indokinijoje tais metais žuvusių 
amerikiečių skaičius (9,414), ta
čiau žymiai mažiau už krašto 
greitkeliuose ar miestuose žuvu
sių vairuotojų ir pėsčiųjų skai
čiaus — jiš siekė net 56,400.

Panašiai kaip ir kitais metais 
nužudymai ir jų skaičius metuo
se vis auga ir jų daugiausia įvyk
doma gruodžio mėn. Iš praneši
mo seka, kad daugiausia žudo 
giminės ar nužudytų artimieji, 
tuo būdu šis klausimas jau virs
ta socialinio pobūdžio problema. 
Nužudymų tarpe tik 27 proc. tu
rėjo ryšio su kitais nusikalti
mais, kaip apiplėšimais, moterų 
prievartavimais ar gaujų vykdo
momis žudynėmis. Be to, būdin
ga, kad nužudymai su didelio 
smurto žymėmis kaip tik dau
giausiai pastebėti šeimos ar kai
mynų tarpe. Iš 10 kaltinamųjų 
paprastai keturi išteisinami arba 
jiems iškeltos bylos sustabdo
mos.

Žymiai auga prievartavimų 
skaičius

Moterų prievartavimai, nusi
kaltimai daugiausia vykdomi di
džiuosiuose miestuose. Pernai, su 
1968 m. palyginus, pakilo 17 
proc., o su 1960 m. palyginus, 
jų skaičius padidėjo 93 proc. Šio 
pobūdžio nusikaltimai daugiau- į 

šia vykdomi vasaros metu ir jų 
skaičius mažėja rudenį ir žiemą. 
Jų būdingieji bruožai šie: juos 
dažniausia vykdo vyrai 17 - 20 
m. amžiaus ir didelis prievartavi-

Moterų nusikaltimai, ypač 
vagysčių srity

Palyginus su 1968 m., 30 proc. 
padidėjo vagystės, ypač krautuvė
se, be to, piniginių, rankinukų 
vagystės. Tai nusikaltimai, skai
čiaus dažnumo atžvilgiu, esą an
troje vietoje. Moterys nusikaltė
lės daugiausia suimamos vagys
čių atveju.

Pernai visame krašte buvo pa
vogta 871,900 automobilių. Ta
riama, kad iš 100 registruotų au
tomobilių pernai vienas atiteko 
į nusikaltėlių rankas.
Nusikaltimai šešiuose miestuose

New Yorko gyventojai gali pa
siguosti, kad nusikaltimų skaičiu
mi juos pralenkia Los Angeles 
miestas, dar įskaitant Long Beach 
ir visą Los Angeles valsčių. 100, 
000 gyventojų tarpe nusikaltimų 
yra net 4,852.

Didieji miestai nusikaltimų 
skaičiaus atžvilgiu rikiuotini tuo 
būdu: Los Angeles, New York, 
Detroit, Washington (4,018 nu
sikalt. iš 100,000), žymiai že
miau Chicagos (2,690) ir paga
liau “broliškos meilės” miestas 
— Philadelphia su vos 1,753 nu
sikaltimais. Šių miestų bendras 
gyventojų skaičius siekia 11.7 
mil.

1970 m. rugpiūčio 
numirė Vilniuje

LB TARYBOS SESIJA
(Atkelta iš 3 pusi.)

Japonai minėjo karo 
užbaigimą

Tokijo. — Komunistinei Kini
jai nepatiko, kad Japonija minė
jo II pasaulinio karo užbaigą ir 
tame minėjime plačiai iškėlė To
jo, karo kriminalistą. Tojo buvo 
ministeris pirmininkas karo me
tu, po karo nuteistas ir pakartas. 
Pekingas sugretino Japonijos mi- 
litaristus su Amerikos imperialis
tais ir sako, kad abi pusės siekia 
sukelti didelį Azijos karą. Deja, 
tas karas irgi baigtųsi didele Ja 
ponijos katastrofa, kaip buvo ir 
praėjusiame kare.

DRAUGAS, pirmadienis, 1970 m. rugpiūčio m. 31 d.

A. -j- A.
LEONARDUI RUŽGAI

pačiam gyvenimo pavasary atsiskyrus 
su šiuo pasauliu,

mielus tėvelius MARYTĘ ir VLADĄ RUZGUS, brolį 
EDVARDĄ, sesutes RITĄ ir LINDĄ giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Aldona ir Vytautas Taurai 
ir šeima

priėmė ir dabar tebeveikiančius 
LB įstatus. Tarybos prezidiu- 
man buvo išrinkti pirm. J. Šle
petys, A. Devenienė ir J. Ka
počius. Tarybą sudarė 20 rinktų 
narių.

UI-ji taryba (1961. —- 1964) 
vėl reguliariai rinkosi New Yor
ke, Clevelande ir Chicagoje, žy
miai sustiprino LB idėją, jos 
kadencijos metu buvo suorgani
zuotas Lietuvių fondas. Tarybą 
sudarė 31 rinktas narys, prezi
diumą — pirm. St. Barzdukas, 
dr. A. Nasvytis, A. Mikulskis 
ir V. Kamantas.

IV- ji taryba (1964 — 1967) 
kas metai šaukė sesijas Cleve
lande, Philadelphijoje ir Detroi
te, diskutavo ir pasisakė įvai
riais LB reikalais. Buvo 31 rink
tas narys, prezidiumą sudarė 
pirm. V. Valentas, dr. E. Arma- 
nienė, dr. B. Nemickas, J. Šle
petys ir dr. P. Vileišis. 
Kadenciją baigusi V-ji taryba

V- ji taryba (1967 _ 1970) 
nuo pat pirmos vėlyvai sušauk
tos audringos sesijos 1967 m. 
rugsėjo 23-24 d. New Yorke 
buvo nedarbinga, praleido daug 
laiko “dėl tvarkos” ir darbotvar 
kės keitimų ginčydamasi. Ją su
darė 37 rinkti nariai. Į prezidiu
mą išrinko J. Kapočių, kun. V. 
Dafoušį, kun. J. Jutkevičių, A. 
Barzduką ir A. Mažeiką, Jr. Pre 
zidiumas pats pasiskirstė parei
gomis, pirmininku išsirinkda
mas vieną iš daugiausiai balsų 
gavusį J. Kapočių.

Reikėjo greitai rinktis antrai 
sesijai 1967 gruodžio 9-10 Cle
velande, kur išklausyti praneši
mai, bet įtempta nuotaika ne
atslūgo.

1968 metais prezidiumas ne
šaukė nė vienos sesijos. Tai bu-

A. -j- A.
URŠULĖ KAISHIUS

PO TĖVAIS JARMALAVIČIŪTE
Gyveno 4254 South Artesian Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė rugpiūčio mėn. 29 d., 1970 m., 2:30 vai. popiet, sulau

kusi 76 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 60 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 posūniai: Charles, marti Ma

rle, Brant, marti Dorothy, ir Joseph, 8 anūkai, sesuo Cecilia 
Pieta, švogeris Thaddeus ir seserų vaikai su šeimomis, taipgi 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 South 
Westem Avenue.

Laidotuvės įvyks antradienį, rugsėjo mėn. 1 dieną iš ko
plyčios 9.30 vai. lyto bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo Švč. 
Mergelės Marijos parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos ui velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Lietuvių 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Posūnai, marčios, anūkai, sesuo ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Mažeika - Evans, Tel. RE 7-8600.

mėn. 18 dieną, išgyvenęs 96 metus,

A. -Į- A.
MARCELINAS ŠIKŠNYS

ŠIAULĖNIŠKIS

pedagogas, matematikas, rašytojas, publicistas, visuomeninin
kas, lenkų okupacijos metu ilgametis Vilniaus Vytauto Di
džiojo Gimnazijos direktorius. Gimęs 1874 m. gegužės mėn. 2 
d., Notinlškių kaime, Šiaulėnų valsčiuje, Šiaulių apskrityje.

Skaudžiai išgyvendami gerbiamo ir mylimo buvusio di
rektoriaus ir mokytojo mirtį, nuoširdžiai užjaučiame velio 
mes dukrą ELENĄ KRUOPIENĘ, jos šeimą bei kitus gi
mines ir kartu liūdime.

BUVĘ VILNIAUS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS 
AUKLĖTINIAI ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

vo
tai.

Lietuvos laisvės kovos me-

1969 balandžio 19 - 20 sesija 
Chicagoje buvo pikta, nedarbin
ga, kėlusi visuomenėje nusivy
limą. Sesijoje buvo aštriai ke
liamas nepasitikėjimo klausi
mas centro valdybai. Nebuvo 
laiko ir gal noro svarstyti rūpi
mus klausimus. 1969 buvo Lie
tuvių švietimo ir šeimos metai.

Iš prezidiumo pasitraukus A. 
Mažeikai ir vėliau J. Kapočiui, 
prezidiumas pats pasikvietė į 
savo sudėtį New Yorko sesijoje 
į prezidiumą kandidatavusius

dr. P. Vileišį ir V. Bražėną. Nau 
jos sudėties prezidiumas pirmi
ninku išsirinko dr. P. Vileišį. 
Šis prezidiumas per 1969 ir 1970 
metus nesušaukė nė vienos ta
rybos sesijos.

Daugelį V-sios tarybos funk
cijų atliko jos prezidiumas, jo 
pirmininkas arba paskiri jo na
riai. Tarybos, kaip kolektyvo, 
reikšmė sumažėjo. Prezidiumas 
pasidarė kaip “vyresnė valdy
ba” virš centro valdybos. Spau
doje pakartotinai buvo pristato
mas “PLB tarybos pirmininkas” 
(atseit, ne vien tik JAV LB, bet 
ir visos Pasaulio lietuvių bend
ruomenės...).

A. -Į- A.
JUOZAS VALAITIS

Gyveno Waterbury, CJonnecticut.
Mirė rugpiūčio mėn. 30 d., 1970 m., 5 vai. ryto, sulaukęs 

40 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vilkaviškio apskrities, Serdokų kai

mo. Amerikoje išgyveno 21 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Irena, mergautinės pa

vardė Federonis, duktė Robbie-Lina, sesuo Ona Bradūnienė-Va- 
laitytė, brolis Jurgis ir šeima, teta Marija Valaitytė-Belertienė 
ir jos vyras Vet. dr. Antanas-Adolfas. Lietuvoje liko teta Ur
šulė, pusbroliai ir puseserės.

Bus laidojamas Watenbury, Connecticut.MAŽEIKA &EVANS
FUNERAL HOME

A. -Į- A. mylimai dedienei
ELENAI PUNIŠKIENEI mirus,

jos vyrą ALOYZĄ, dukra ALDONĄ RIMIENĘ, sūnus 
JONĄ ir GABRIELIŲ, seserį FILOMENĄ KULIKAUS
KIENĘ ir jy šeimas nuoširdžiai užjaučiame Ir kartu 
liūdime,

PAVILČIŲ ŠEIMOS

A. A.

DR. JUOZAS DAUPARAS
Gyveno 1520 West 99th Street, Chicago, Illinois.

Mirė rugpiūčio mėn. 29 d,., 6:15 vai. vakaro.

Gimė Lietuvoje, Linkuvoje. Amerikoje išgyveno ,22 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Kunigunda, du sūnūs 
Joseph ir jo žmona Sonja, Roman ir jo žmona Carol, 10 anūkų 
ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 
71st Street. Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugsėjo men. 2 dieną 
iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į GimZmo švč. Mergelės 
Marijos parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Lietuvių šv. Kazi
miero kapines.

Nuoiširdžiai kviečiame visus: 
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

gimines, draugus ir pažįBta-

Nuliūdę lieka: Žmona, sūnūs, marčios ir kiti giminės.

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI

PETER TROOST 
MONUMENT 
COMPANY

6440 S. Pulaski Road.
Chicago, 111. 60629

ČESLOVAS VITKAUSKAS 
District Manager 

Tel.: 585-0242 ; 585-0248

10% — 20% — 80% pigiau mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies lr automo
bilio pas

FRAN K ZAPOLIS
8208% Wes» 95th Straet 

Ohloago, IUlnoia 
Tel. OA 4-8654 lr OR 8-4888

G £ L ė S
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

lr kitokioms progoms
GUSAUSKŲ 
Be veri v Hills Gėlinyčia

2448 U. flSrd Street. Ohloago. IUlnoia 
. PR 8-0888 — PR 8-0884

T H RE E 
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Partinę FocIIMea

‘ 6845 SOUTH WESTERN AVĖ. HEpuHIc 7-6800

“ v

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

— TĖVAS IR SŪNUS—
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 West 7lsf St. Telef. GRovehlU 6-2345-6 
1410 S. 5ūth Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

r-uU >•

• • Įp»..
c KflPTEiniS
* 4

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

Savininko

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nno kapinių 
DIDŽIAUSIAS PAMINKLŲ PLANŲ 
PASIRINKIMAS VISAME MIESTE

Telef. — CEdarcrest 3-6335

E U D E I K I S
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

Leidot u v Ių Direktoriai
Trys Moderniškos Koplyčios

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SUNOS
(LACKAWICZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpnblle 7-1218 
2814 W. 23rd Plaoa TeL Vlrginla 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. Callfornia Avė. Tel. LAlayette 8-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 So. Utnanlea Ava. SaL YArda 7*8401

, POVILAS J. RIDIKAS
8M4 8. Halsted Street TeL YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
8819 8. Lituanica Ava. TeL YA 7-1188-1189

.......——11 ■ ■ "

VASAITIS - BUTKUS
1448 a. SOth Ava* Cicero, DL, TeL OL 2-1008



6 DRAUGAS, pirmadienis, 1970 m. rugpjūčio m. 31 d.

Chicagos žinios

X A. a. Leonardas Ruzgą, 17 
metų amžiaus, rugpiūčio 28 d. 
mirė laike operacijos. Didelia
me nuliūdime liko tėvai, dvi se
serys ir vienas įbrolis. Jaunuolis 
buvo Gary lituanistinės mokyk
los akordeonistas. Laidojamas 
pirmadienį, rugpiūčio 31 d., 9:30 
vai. ryto iš Šv. Kazimiero par. 
bažnyčios, Gary, Ind.

X Prof. Juozas Eretas iš 
Šveicarijos siunčia sveikinimus 
į savo 8-tąjį kongresą besiren
kantiems ateitininkams. Jo pa
rašytoji monografija jau bai
giama spausdinti.

X Dr. Vytautas Vygantas 
skaitys paskaitą Ateitininkų 
federacijos prieškongresinėje 
stovykloje Dainavoje rugsėjo 1 
d. 10 vail. ryto apie ateitininkų 
angažavimąsi. Tą pačią dieną 
kitą paskaitą tema “Krikščio
nis ir gyvoji dvasia” skaitys 
kun. Saulius Laurinaitis.

X Dail. Marijos Žukauskie
nės iš New Yorko tapybos dar
bų paroda ruošiama rugsėjo 18 
—27 dienomis Čiurlionio galeri
jos patalpose.

X Muzikas Jonas Zdanius su 
žmona Julija ir sūnumi Almiu 
atostogų metu buvo į Bostono 
apylinkes nuvykę, svečiavosi 
Cape Gode, aplankė savo bi
čiulius ir pažįstamus.

X Lituanicos klubo futbolo 
komanda ateinantį trečiadienį, 
rugsėjo 2 d. 6 vai. vak. Mar
ąuette parko aikštėje žais pir
menybių rungtynes prieš aus
trų Real komandą. Šios rungty
nės bus ir paskutinis Lituani
cos pasiruošimas prieš susitiki
mą su New Yorko lietuviais 
Ifutbolininkais IX. 6 d. 4 vai. 
po p. taip pat Marąuette par
ke.

x Joseph F. Grlbauskas, Ci
cero Šv. Antano taupymo — 
skolinimo bendrovės vadovas, 
atnaujindamas prenumeratą 
pridėjo 8 dol. auiką. Dėkojame.

X Auna Navickas, Mielrose 
Park, III., pratęsdama “Drau
go” prenumeratą paliko 5 dol. 
auką. Ačiū.

X Algis Šimkus, Chicago, 
UI., žinomas mūsų muzikos dar
buotojas, prisiuntė stambesnę 
auką spaudai paremti. Dėkoja
me.

X Aukos spaudai paremti
drauge ir lietuvybę stiprina. 
Tai gerai žino skaitytojai ir sa
vo aukomis dienraštį remia. 
Aukojo: po 3 dol. G. Laučienė, 
iSt. Smaižys, po 2 dol. — M. 
Gnaužinytė, A. Liskevičius; 1 
dol. — Adelė Dulksnys. Nuo
širdžiai dėkojame.

X “The Gary Post Tribūne”, 
Gary miesto Indianoje dienraš
tis, VIII. 25,laidoje ilgu rašiniu 
pagerbė Joną Klimą, Inland 
Steel bendrovės tarnautoją, ku
ris patyręs apie Corpus Christi 
srityje uragano padarytus nuos 
tolius, parųinė pagalbos reika
lingus. Jio ir kitų aukos buvo į- 
teiktos Amerikos Raudonajam 
kryžiui. Kartu atspausdintas 
J. Klimo atvaizdas ir pareiški
mas, kuriame sakoma, kad ko
munizmas yra jo ir visų laisvų 
žmonių priešas.

X Jaunučio Puodžiūno Baleto 
Studija rudens sezoną pradės 
rugsėjo 1 d. Veiks atskiros mer
gaičių ir berniukų klasės. Nau
jus mokinius prašoma regis
truoti tel. 778-7182 arba Bale
to Studijoje, 2656 W, 71 st. St.

(sk.)
X Orchestra Hali koncerti

nėje salėje karščiai nevargins, 
nes yra modemiška šaldymo 
sistema. Tad tie, kurie sekantį 
šeštadienį vyks į Čiurlionio 
“Jūros” premjerą, salėje jausis 
labai patogiai, . (pr.)

KONSULAS IŠVYKSTA

Turkijos generalinis konsulas 
Chicagoje, Muammer Tuncer, 
čia, išbuvęs daugiau 5 metų, 
grįžta į Turkiją, kur užims pa
reigas užsienio reikalų ministe
rijoje.

MOKYKLOS ATSIDARO

Chicagos viešosios mokyklos 
po atostogų pradės klases rūgs. 
9 d. Katalikiškos parapinės mo
kyklos iaitsidarys dieną anks
čiau, rūgs. 8 d.

KONSEKRUOS KATEDRĄ

Chicagos kardinolas John 
Cody šiomis dienomis pradėjo 
6 metus 'šioje arkivyskupijoje. 
Kardinolas rūgs. 30 d. konse
kruos šv. Juozapo katedrą Ba- 
ton Rouge, La.

STATULA REIKALINGA

New World savaitraštyje til
po laiškas kuriame prašoma, 
kad kas nors dovanotų Šv. Juo
zapo statulą to vardo misijinei 
bažnyčiai Mt. Tabor, Wis. Mi
nima, kad parapijos klebonu yrai 
kun. Antanas Zvinklys, kuris 
kartu eina kapeliono pareigas 
Šv. Juozapo ligoninėje, Box 
404, Hillsboro, Wis. 54634. Pa
rapija turi 175 šeimynas.

LIGONINE KELSIS J 
NAUJAS PATALPAS

Loretto ligoninės statyba ei
na prie galo. Pradedant spalio 
15 d. bus pradėta keltis į nau
jas patalpas. Ligoninei reika
linga daugiau slaugių ir perso
nalo rentgeno spindulių skyriui. 
Po persikėlimo, senoji ligoninė 
bus remontuojama.

NETEISINGAI KALTINO 
KARDINOLĄ CODY

iStauth Side kontraktų pirkė
jų lygos 9 nariai Cook apskri
ties apygardos teisme iškėlė 
ieškinį prieš kardinolą Cody 
prašydami 10 mil. dolerių atpil
do. Kardinolas kaltinamas, kad 
jis išvarė gyventojus 'iš namų 
esančių jo nuosavybėje ant Sta
te gatvės tarp 80-tos ir 81-os. 
Kaltinimas bus teismo atmes
tas, nes atrasta, kad palikimo 
keliu 24 sklypai, tušti, be na
mų, buvo 1938 m. pavesti arki
vyskupijai. Tie sklypai, dar foe 
namų, buvo parduoti 1959 m.

PAGUODĖ KURČIUS IR 
NEBYLIUS

( Popiežius Paulius VI vasaros 
rezidencijoje Castelgandolfe pri
ėmė audiencijoje Prancūzijos 
nebylių ir kurčiųjų mokyklų 
auklėtinius, kurie Popiežiaus 
kalbą galėjo suprasti tik lūpų 
skaitymo ir ženklų kalba. Pau
lius VI-sis ta proga paguodė 
kuičiuosius ir nebylius, kurie 
nors ir negirdėdami, savo aki
mis gali suprasti širdies kalbą, 
ir matyti gyvąją Bažnyčią jos 
šventovėse ir gausiose istori
niuose paminkluose.

Clevelando "Neringos” tunto vadovės Tėvų pranciškonų stovyklavietėje, 
naitytė, J. Petraitytė, A. Muliolienė, M. Puškorienė, R. Gelažienė, A. 
kieno ir tuntininkė s. N. Kernauakaitč.

Iš k.: D. Kavaliūnaitė, K. Rauli- 
Miškinienė, A. Grina, G. Kijaus-

Nuotr. VI. Bacevičiaus

Pamaldos Dainavos stovykloje po atviru dangumi Pamokslą sako kun. K. Pugevičius.
Nuotr. A Gulbinsko

IŠ ARTI IR TOLI
J. A« VALSTYBĖSE

t

— Dr. Vincas Maciūnas, Li
tuanistikos instituto preziden
tas, rūpinasi Lituanistikos dar
bų UI tomo paruošimu spau
dai. Dr. W. Schmalstiegas jau 
paruošė rašinį apie senąją prū
sų kalbą. Gražios studijinės 
medžiagos žada duoti žinomas 
mūsų kalbininkas dr. Petras 
Jonikas. Pats dr. Maciūnas ža
da pateikti apsčiai įdomios ran 
kraštinės medžiagos. Šio tomo, 
kaip ir kitų išleidimą finansuo
ja Lituanistikos instituto iždo 
taryba Chicagoje, dr. A. Ba- 
būno vadovaujama.

— Prof. Ignas Končius, 
Bristoi, Conn., neseniai atšven
tė savo 84 metų amžiaus sukak
tį Ir buvo artimųjų, bičiulių 
nuoširdžiai pasveikintas. Profe
sorius yra keletos knygų ir 
daugybės straipsnių autorius, 
įžymus mūsų kraštotyrininkas. 
Išeivijoje jis iš medžio išdrožė 
keletą šimtų lietuviškų kryže
lių, koplytėlių. Šimtas jo kūri
nių nuotraukų buvo paskelbta 
atskira dailiai 'išleista knyga.

__ Juozas- Kapočius, Lietuvių
Enciklopedijos ir kitų 'knygų 
leidėjas, atostogaudamas Cane 
Code susirgo ir buvo paguldy
tas ligoninėn, kur jam .padary
ta inkstų operacija. Šiuo metu 
sveikata yra pagerėjusi ir ne
trukus ruošiasi grįžti prie sa
vo dabų.

AUSTRALIJOJE

— “Tėviškės Aidų” savait
raštis, jau penkioliktus metus 
leidžiamas Melboume, paskuti
niu metu gerokai sustiprėjo, į- 
sivesdamias ir kultūrinį skyrių 
“Verpetus”, kurį šiuo metu re
daguoja Pranas Pusdešris.

— Laišką Australijos parla
mentarams pasiuntė Jungtinis 
Pabaltiečių komitetas Australi
joje, kuriame dėkojama Aus
tralijos vyriausybei už nepri
pažinimą sovietų okupacijos Pa
baltijo kraštuose, ir prašoma, 
kiėkviena proga kalbėti paverg
tųjų vardu, prašant jiems lais
vės.

— Australijos lietuvių kata
likių moterų draugija Adelai
dėje paskutiniu metu plačiau 
atžymėjo savo veiklos pirmąjį — Liet. moterų socialinės

dešimtmetį. Ta proga šv. Ka
zimiero koplyčioje Mišias auko
jo ir pamokslą pasakė kun. A. 
|;purgis. Dešimtmečio minėji
mo akademijoje veiklos apžval
gą pateikė A. Stepanienė. Ade
laidės katalikių moterų drau
gija per dešimtį metų sutelkė 
net 20,000 Australijos svarų, 
kurie buvo panaudoti religi
niams ir kultūriniams tiks
lams, gausiai paremta šv. Ka
zimiero koplyčios ir Lietuvių 
katalikų centro statyba, įvai
rūs visuomeninio gyvenimo pro 
jektai bei įvairūs nelaimės iš-

globos draugija sėkmingai vei
kia Sydnejuje. Ji nuoširdžiai 
padeda į vargą patekusiems 
mūsų tautiečiams.

SUVALKŲ TRIKAMPY
— J. Vaina, Punsko licėjaus 

(mokytojas, yra surinkęs didelį tis sutampa su pietinių lietuvių 
kiekį Punsko ir Seinų apylin- k- tarmių kirčiu. Gyvojoje kalbo- 
kės lietuvių etnografinės me- Ė su kirčiu visaip yra. Siaurinėje 
džiagos — mezginių, audinių Lietuvoje, pagal Latviją, lietuvių 
rinko daug tautosakos dalykų: k< kirtis atitraukiamas į pirmą 
pavyzdžių, darbo įrankių; dai- j skiemenįį be jokių sąlygų. Yra plo
nų su gaidomis, mįslių, bur- tas’ kur kirtis atitraukiamas sąly

ginai: nuo dabartines trumpos
' galūnės į bet kokią šaknį, kitur 

Punsko tjk . ,jgą šakn.

Daugelyje vietų sunkiai skiria 
priegaidę. Lengvai skiriama prie
gaidė tikruosiuose ir mišriuo
siuose dvibalsiuose, bet nebeski
riama ar sunkiai skiriama vien
balsiuose. Netenka laukti, kad 
dabartinė jaunuomenė, svetur iš
augusi, skirtų priegaidės. Sunku 
jiems ir su kirčiais. Sunkiausia su 
vienaskaitos įnagininku, vieti
ninku ir dg. galininku. Prelegen
tas duoda daugybę pavyzdžių, 
kaip galima nustatyti teisingą 
šių linksnių kirčio vietą.

Yra daugybė žodžių, kurie iš
laiko pastovų kirtį (su labai ma
žomis išimtimis), pvz. su priesa
gomis: aila, aitis, aitė, ėjas, ėnas, 

jena, ienas, iena, ienė, yba„ ybos, 
ybė, enybė, ynas, ytis, ytė ir daug 
kitų. Yra su pastoviais kirčiais 
ant priešdėli: ant, apy, at, ato, 
j, iš, nuo, per, po, prie, pro, są, 
san, už, užu, užuo.

Daug kur sunku kirčio vietą 
nustatyti, reikia žinoti daugybę 
taisyklių ir mokėti gyvąją kalbą.

Diskusijų dėl paskaitos nebu
vo, tik keletas paklausimų ir pa
geidavimų, kurių vienas buvo, 
kada visi lietuvių k. žodžiai tu
rės pastovų kirtį. Atsakyta, kad 
nei mes, nei vaikų vaikų... vaikai 
to dar nesulauksime.

Kita valanda sunaudota iš va
kar dienos perkeltoms diskusi
joms dėl P. Balčiūno paskaitos 
“Kokį mokinį gauna lituanistinė 
mokykla iš vietinių mokyklų”. 
Diskusijos betgi nebebuvo tokios 
karštos, kaip tuoj po paskaitos 
vakar žadėjo.

Čikagietė E. Narutienė supa
žindina studijų savaitės dalyvius 
su Mokytojų sąjunga, veikiančia 
Chicagoje, ir kvietė sudaryti at
skirose vietose tos sąjungos sky
rius.
Visą popietį užėmė dr. R. Kriau
čiūno paskaita “Jaunuolio psi
chologija”. Jaunystė — tai viršū
nės ir slėniai.Laimė, kad tarp tų 
didelių skirtybių yra ir lygumos. 
Jaunuoliai blaškosi, bet daugu
ma iš jų laukia iš vyresniųjų pa
ramos, išklausymo, mažiau pa
mokslavimų.

Vaikams jausmai prasimuša 
labai spontaniškai, o jaunuoliai 
jau moka save apvaldyti.Jaunuo- 
liąi vyresniųjų traktuojami ne
vienodai: kartais norama, kad jie 
butų tokie pat kaip suaugę, kar
tais žiūrima kaip į vaikus. Ne vie
nas ir suaugęs nori būti jaunuo
liu — lygina raukšles, dažosi... 
Jaunystės vardu parduodami 
muilas ir automobiliai.

tų, prietarų ir pan. 
J. Stoskeliūnas,

Romuvos stovyklos vadovybė .Iš k.: s.kun. S. Kultas, ps. Atkočaite- 
ne, ps. Karasiejus, A. Volungytė, G. Stripinienė, s. A. Baziliauskas, s. 
P. Regina ir šaulys V. Keturakis. Nuotr. VI. Bacevičiaus

tikti ar susirgę lietuviai. Šiuo licėjaus mokytojas, yra kruopš- 
metu Adelaidės katalikių mote tus lietuvių tautosakos rinkė- 
rų draugijai vadovauja T. Ga-1 jas. Užnašė daug lietuviškų dai- 
siūnienė, padedama valdybos1 nų, padavimų, pasakojimų, 
narių Budrienės, Krivickienės, į mįslių ir kt. tautosakinės me 
Lesčinskienės ir kitų moterų.
Dešimtmečio sukakties proga 
nutarta Šv. Kazimiero koply
čioje įrengti naują vitražą, ku
ris kaštuos apie 2000 dolerių.
Dailininkė J ieva Pocienė pada
rė vitražui projektą, kuriame 
tautiniai ir religiniai simboliai 
darniai jungia Šv. Kazimierą,
Trijų Kryžių kalną ir Gedimi
no pilį Vilniuje.

— Vytautas Antanas Šve
das, canberiškis lietuvis, bai
gė Nes South Wales universi
tetą, gaudamas diplomuoto ar
chitekto diplomą. Jis taip pat 
buvo apdovanotas garbės pa
žymėjimais. Tai labai jaunas 
architektas, nes tik neseniai

džiagos.

— Dr. B. Vtleišytė paruošė 
platesnės apimties darbą apie 
Seinų lietuvių kultūrinę veiklą. 
To darbo dalis paskelbta LKMA 
metraščio IV tome, išleistame 
Romoje 1988 metais. Paskuti
niu metu ji renka medžiagą 
apie Emiliją Platerytę, aktyvią 
1831 m. sukilimo dalyvę.

— “Aušros”, Varšuvoje lei
džiamo lietuviško neperiodinio 
laikraščio, redaktorius Žygi- 
muntas iSItoberskis išvyko pasi
svečiuoti į okupuotąją Lietuvą.

— Keturiolika naujų mokyk
lų ipastatų pastatyta Seinų ap-

, v , , Skiltyje pastaruoju metu. Lie-
atšventė savo 22 metu sukak- . ■4 tuvių gyvenamuose rajonuosetį. veikia 21 mokykla. Devyniose 

jų ir Punsko licėjuje pagrindi
nė dėstomoji kalba yra lietu
vių. šiose mokyklose mokosi 
1425 vaikai.

— Kai kurie lietuviškų mo
kyklų mokytojai buvo nusiųsti 
į Vilnių pasitobulinti lietuvių 
kalbos dalykuose. Už juos mai
nais buvo iš Lietuvos į Lenkiją 
pasiųsta nepalyginamai daugiau 
lenkiškų mokyklų (Vilniaus 
krašte) mokytojų.

— Seinų apskrities taryboje
(radoje) yra išrinkta 15 lietu
vių atstovų.

— Lietuviškos bibliotekos
yra Agradniiikuose, Klevuose, 
Punske, (Slmalėnuose, Vidugiriuo 
se. Mažesnes liet. bibliotekėles 
turi liet. mokyklos ir Liet. vi
suomeninės kultūros dr-jos 
ratelis.

Mokytojų studijų savaite (S)

Žodžio kirtis, jaunuolio 
pscihologija, literatūros vakaras

JUOZAS MASILIONIS

Ketvirtadienis, rugpiūčio 20 d. 
Moderatore pakviečiama detroi- 
tietė Danguolė Jurgutienė.

Sužinota, kad šiandien sukan
ka kaž kiek metų, kai kun. Juo
zas Vaišnys yra įstojęs į jėzuitų 
ordiną. Studijų savaitės dalyviai 
sugieda jam “Ilgiausių metų”.

Prof. A. Salys skaito paskaitą 
“Žodžio kirčio kilnojamumas”. 
Kirtis kalboje gali būti pastovus, 
laisvas ir kilnojamas. Pastovų kir
tį pirmame žodžio skiemenyje tu
ri latvių ir čekų kalbos, priešpa
skutiniame lenkų k. ir paskuti
niame — prancūzų k. Laisvą kir
tį turi vokiečių kalba. Ir anglų 
kalboje kirtis problemos nesuda
ro.

Lietuvių kalbos kirtis ne tik 
laisvas, bet ir kilnojamas. Toks 
kirtis, besimokant kalbą, sudaro 
daug sunkumų.

Bendrinės lietuvių kalbos kir-

Jaunimą veikia aplinka, jos 
keitimasis. Ne kartą jaunimo el
gesys yra surežisuotas gyvenimo 
aplinkos. Teoretiškai dabartinis

jaunimo šiaušimasis psicholo
giškai neišaiškinamas.

Prelegentas suskirstė jaunuo
lius į 5 grupes.Pirmoje grupėje 
yra konservatyviausi, kurie gal
voja ir stengiasi perimti visą 
gerą iš tėvų. Antroje grupėje — 
užsidegėliai.Jie reiškiasi visuome
ninėje ar kitokioje veikloje.Tre- 
tieji — neužsiangažavę, nepasto
vūs, sunkiai išsilaiko moksle ir 
darbe. Ketvirti — pusiau apsitry
nė. Jie vos apvaldo savo aistras, 
tamposi su policija. Ir penktoji — 
nepasitrynę, mažo išsilavinimo, 
pikti, karingi, neturi darbo. Sun
kiausia problema yra su pusiau 
apsitrynusiais ir neapsitrynusiais.

Diskusijose dalyvavo M. Pleš- 
kys, J. Kazlauskas, L. Jadviršytė, 
P. Maldeikis, R. Šilėnaitė, J. Pla- 
čas, J. Masilionis, E. OŠlapienė. 
Prieš kokius 5 metus Amerikos 
jaunimas buvo vaizduojamas kaip 
labai konservatyvus, o paskui štai 
ga atsirado hipiai ir kiti. Prie
šingumai jaunimui visada bū
dingi. Jaunimas yra prisidėjęs 
prie visokiausių revoliucijų. Dau
gumas dabartinių triukšmautojų 
yra iš šeimų, turinčių daugiau 
kai 25,000 dol. pajamų per me
tus. Kaltas ir per didelis libera
lizmas, nesilaikymas įstatymų 
kai kas tyčia nori susilpninti jau
nimą narkotikais, pornografija.

Vakare buvo literatūros vaka
ras, paruoštas jaunųjų stovyklau
tojų, globojamas A. Vaičiūno. 
Jaunieji, išsidėstę įvairiose salėse, 
vienas pasodintas lange, pasi
šviesdami žvakėmis, skaitė savą
ją kūrybą. Buvo išdalinti popie
riaus lapai ir pieštukai visiems 
klausytojams ir duota 10 min. 
laiko kūrybai. Paskui tuos “grei
tuosius” kūrinius, kartais sunkiai 
išskaitomus, jaunieji vėl perteikė 
klausytojams.

PLAUČIAMS SVEIKI 
VITAMINAI A IR E

Manoma, kad Vitaminas E 
plaučiuose naikina kenksmin
gas dujas, į plaučius įkvėpus, 
ypatingai ozoną ir nitrijaus 
dviolksidą. Vitaminas A apsau
go plėvę ir net mažina kenks
mingus auglius, kurie plaučiuo
se įsimeta. (as)
iimmiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii
Draugas gavo naujų 
lietuviškų rankdarbių

Rankšluosčių, servetėlių, paduš- 
kėlių, takelių, juostelių, lėlių Ir 
t.t. Tikrai gražūs darbai, tinkami 
dovanoms. Kainos prieinamos.

Pamatyti ii užsisakyti 
galima DRAUGE. *

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Iš Romos gavome keletą 
egzempliorių kunigams skir
to naujo mišiolo

MIŠIŲ EIGA, 
kurį išleido Vakarų Europos 
Lietuvių Sielovados Centras.

Kaina $10.00 ir $1.00 per. 
siuntimo išlaidų. Mišiolą 
pamatyti ir užsisakyti gali
ma DRAUGE.


