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Prancūzas jau liaupsina 
Jungtines Tautas 

O. LABANAUSKAITĖ, mūsą korespondente Jungt. Tautose 

Jungt. Tautos. — Ikšiol buvo 
apsiprasta, kad bendrąsias disku
sijas pradėjus tuojau padaro pa-
reiškimuą JAV, Rusijos, Anglijos 
ir Prancūzijos užsienio reikalų 
ministeriai. Kinija, nors ir Saugu
mo Tarybos nuolatinis narys su 
veto teise, visada nusikeldavo su 
savo pareiškimu į galą. 

Jordane prasidėjęs civilinis ka
ras šįmet daug planu čia sumai
šė. Rusijos Gromyko atvyks tik 
spalio mėn., britų Douglas -
Home yra atvykęs, bet maišatis 
Vid. Rytuose jo dėmesį kuriam 
laikui kitur nukreipė. Dėl tų pa
čių priežasčių čia dar nepasirodė 
nė JAV valstybės sekretorius W . 
Rogers. 

Progą panaudojęs, Prancūzijos 
užsienio ministeris M. Schu-
mann buvo pirmasis Didžiųjų 
grupės kalbėtojas. Šį karta jis bu
vo įdomus kai kuriais savo kal
bos gabaliukais. 

Paryžius už Pekingą 

Pirma, stipriau negu kada nors 
prieš tai, Prancūzija rekomenda
vo priimti kom. Kiniją į Jungt. 
Tautas. Nors Paryžius turi diplo
matinį ryšį su Pekingu, bet iki-
šiol dėl jo įvedimo į Jungt. Tau
tas kardų nelaužė. Kai tas klausi
mas būdavo svarstomas (dideli 
ginčai tuo reikalu čia yra vykę 
daug kar tų) , Prancūzijos atsto
vas didelio iškalbingumo nede
monstruodavo. Bet viešai buvo ži
noma de Gaulle nuomonė, kad 
taikos negali būti be Pekingo įsi
jungimo į tarptautinę bendruo
menę. 

Ankstyvesnis Prancūzijos rodo
mas santūrumas buvo aiškina
mas tuo, kad pats Pekingas nebu
vo suinteresuotas tapti JT nariu. 
Dabar jau tikrai žinoma, kad Pe
kingo nuomonė pakeista. Kom. 
Kinija jau užsimanė būti JT na
riu. Tai buvo pasakyta Šią vasa
rą Skandinavijos kraštų diploma
tams, gal ir Prancūzijai, nes šią 
vasarą Pekinge lankėsi Prancūzi
jos vyriausybes narys, ten biznio 
ieškodamas. 

Reikalauta lygybės 

panorėjo būti priimtos Anglija, 
Airija, Danija ir Norvegija. Ta i 
jau žymus atsitolinimas nuo de 
Gaulle politikos šituo reikalu. 

Būta ir padrąsinančių minčių 
dėl Europos susivienijimo. Pran
cūzija už Europos susivienijimą, 
tik prieš federacijos formą. Vals
tybių sutartas įsipareigojimas veik 
ti bendrai kai kurias klausimais, 
bet be suverenumo sumenkini
mo. 

Schumann palaimino Mask-
vos-Washingtono dialogą dėl ato 
minio nusiginklavimo, bet įspė
jo, kad tos dvi atominės galybės 
neužsimanytų "globoti" visą pa
saulį. 

Japonija prašo vietos 

Japonijos užsienio ministeris 
vėl priminė, kad atėjo laikas į-
vesti Japoniją į Saugumo Tary
bą nuoltainiu nariu, nors ji ir 
neturi atominių ginklų. Saugu
mo Tarybos nuolatinio nario 
kredencialai turį būti ne tik ato
miniai ginklai, bet ir jo pajėgu
mas bei nusiteikimas kitais bū
dais prisidėti prie taikos kūrimo 
bei jos stiprinimo. 

Palietė ydų ydas 

Brazilijos užs. reik. min. Mario 
Barbosa ragino taisyti J. Tautų 
chartą. Pasmerkė Saugumo Ta
rybos dažnai pradėtus vartoti už
kulisinius pasišnabždėjimus, ku
rių rezultatai paskui atnešami į 
viešą posėdį ir siūlomi priimti 
kaip nieko neįpareigoja "nuomo
nių suderinimai". Kai svarbūs 
skundai ateina į Sąjung. Tarybą 
(žydų-arabų ginčai dėl sienų pa
žeidinėjimo yra tik vienas pavyz
dys), ikšiol jie yra sprendžiami 
be jokio tyrinėjimo vietoje. Vie
naip ar kitaip visi balsuoja pa
gal savo simaptijas ar interesus, 
bet ne patikrintais faktais pasirė
mę. 

Šita praktika nuvertino S. Ta
rybos prestižą. Brazilijos atstovas 
ragino tą klaidą taisyti. S. Tary
ba niekad neturėtų daryti spren
dimo, pirma nesurinkusi duome
nų per ad hoc pasiųstą komisiją. 
Apie tą reikalą seniai kalbama, 
bet apatija nugalėjo pareigą. Bra-
zilietis siūlė ir kitą seniai reika-

/ice Adm. Kidd, Gan. lemnitzer. Pope Paul V I , 
tth Fleet chief. NATO. Vatican. 

Guisepp* 
Sarcgat, 

Haly pres'denf. 
Tito, president 
of Yugoslavia. 

David Bruco, 
peace tollc*. 

Nixonas vizitavo Paulių VI 
ROMA. — Nbconas pradėjo su t rukdys Amerikos planų iž-

savo devynių dienų kelionę po 
Europą nuo Romos. Quirinale, 
I tal i jos prezidento rūmuose, po 
jį sveikinančios Sa raga t kalbos, 
pareiškė, kad jokios jėgos ne-

Nbcono kelionės po Europą tvarkraitis ir asmenys, su kuriais turės svarbius pasikalbėjimus. Didžiau
sio dėmesio skiriama susitikimui su Jugoslavijos pr ezidentu Tito. 

ARABŲ VADAI 
PASIRAŠĖ 

Dėl Pekingo narystės J. Tau
tose Schumann kalbėjo kaip se
nas gaulistas, bet visai kiti tonai 
pasigirdo kalbant apie Europą ir 
Jungt. Tautas. 

Joks prancūzas čia dar nebuvo 
pasakęs gero žodžio JT adresu, 
bet šį kartą Schumann saujomis 
bėrė pagyrimus. De Gaulle net 
JT vardo neminėdavo — apsei-
davo paniekinančiu "tas daiktas 
ten". 

Bet Schumann visai teisingai 
nurodė į vieną įsigyvenusią silp
nybę, kuri ir visiems kitiems jau 
pradeda nebepatikti. Toji yda y-
ra Maskvos-VVashingtono pasisa
vintas monopolis tvarkyti pasau
lio taikos-karo reikalus. Jis atsi
rado pačių J T narių kurstymu, 
pasireiškusiu įtaigojimu, kad tai
ka tarp VVashingtono ir Maskvos 
yra ir taika pasaulyje. Tokia nuo 
monė buvo neteisinga, todėl atsi
radę rezultatai yra Saugumo T a 
rybos vaidmens sumenkinimas ir 
pačios jos doktrinos sužalojimas. 
Prancūzija pasisakė už Saugumo 
Tarybos grąžinimą į jai skirtą vie 
tą, ir tai galį pasireikšti tik Pran
cūzijai ir Anglijai grąžinus tas pa
čia steises, kuriomies dabar nau
dojasi Prancūzija ir Rusija. Toks 
buvo Prancūzijos žodis už refor
mas jubiliejaus proga. 

Nuostabos sukėlė ir Schu
mann parodytas džiaugsmas, kad ! Scena iš civilinio 
j Europos Ūkinę Bendruomenę Itinej 

Kairas. — Arabų vadai susi
tarė ir pasirašė, kad baigiamas 
civilinis karas Jordanijoj. Tarp 
pasirašiusiųjų buvo karalius Hus-
seinas, Palestinos partizanų va
das Arafat ir kiti aštuoni vadai. 
14-os punktų susitarime sakoma, 
kad turi būti nutraukti kariniai 
veiksmai, visi kariniai daliniai a-
titraukti iš Ammano, turi liautis 
vienų prieš kitus propaganda, tu
ri būti paleisti visi belaisviai. Bet 
kokie prasižengimai bus svarsto
mi arabų tautų susirinkime ir kai 
tininkai smarkiai nubausti. Susi
tarimą prižiūrės trijų komitetas, 
kuriam pirmininkaus Tunizijos 
premjeras Ladgham, o nariais 
bus Jordanijos ir Palestinos par
tizanų atstovai. 

Paktą dar pasirašė Egiptas, Tu-
nizija, Saudi Arabija, Kuvvait, Ye-
men, Libija, Sudanas, Libanas, 

lingą reformą —visą eilę rimtų Kiti arabų kraštai, kaip Marokas, 
problemų ištraukti iš užkulisių ir į Sirija, Irakas ir Alžirija visai ne
išnešti į dienos šviesą. Į dalyvavo konferencijoje. Pietų 

.-tar-. Jūr ia i : .JOJ ua; Antine Jordanijos sos-

Yemeno delegatas dalyvavo, bet 
iš posėdžių išvyko dar jiems nepa
sibaigus. Po pasirašymo kai kurie 
vadai dar pasiliko Kaire ir tarė
si privačiai, tarp jų Husseinas ir 
Arafatas. Jiedu asmeniškai susiti
ko pirmą kartą po to, kai prasi
dėjo civilinis karas ir kalbėjosi 
gan korektiškai. Ir vienas ir kitas 
atsisakė nuo savo ankstesnių 
griežtų reikalavimų ir kaltinimų 
vienų kitiems. 

Tuoj po pasirašymo penkių ara 
bų šalių kariniai atstovai atvyko 
į Ammaną ir mėgina sustabdyti 
kautynes, kurios jau tesėsi vie
nuolika dienų. 

Paliaubų prižiūrėjimo komite
to pirmininkas Lsdgham yra pro-
vakarietiškos orientacijos ir Hus-
seiną užtikrino, kad jis neleis vy
rauti jėgomis, kurios nori Hussei-
ną nuversti. Susitarimą pasirašy
damas, Arafat užtikrino savo di
desnę įtaką arabų tautų šeimoje 
Jis laikomas vidurio žmogumi, pa 
lyginus su kitu partizanų vadu, 
marksistu ekstrimistu dr. George 
Habash, Liaudies išlaisvinimo 

| fronto vadu. Tas frontas kaip tik 
organizavo ir vykdė visus lėktuvų 
grobimus. 

Kas kaltas, kad 
Ky neatvyks? 

WASH3NGT0NTAS. — Tie, 
kurie organizuoja VVashingtone 
masinį susirinkamą už laimėji
mą Vietname, kaltina Nixono 
administraciją, kad ji pasida
vė spaudimui ekstremistų ir vi
sokių "pacifistu'' ir nedavė lei
dimo atvykti P Vietnamo vice
prezidentui Ky dalyvauti demon 
stracijoje ir pasakyti pagrindi
nę kalbą. Administracija aiški
na, kad tokiu pat uolumu ruo
šė kontrademorstracijas ir kai
rieji, prokomunistiniai sluoks
niai, jei dalyvaus didžiausias jų 
priešas Ky. Ta ia būtų neišven
giamas abiejų grupių susikirti
mas ir kitokie neramumai sos
tinėj. 

Viceprezidentas Ky šiuo metu 
vieši Paryžiuje. 

Sovietai proteste 
neissigąs 

WASHINGTONAS. — Sen. 
FulbrigM, užsienio reikalų ko
miteto pirmininkas, paskaitęs 
žvalgybos įstaigų pranešimą a-
pie sovietų statomą povande
ninių laivų bazę Kubos teritori
joje, suabejojo, kad kokie nor s 
Amerikos protestai gali paveik
ti, ir sovietai nuo statybos at
sisakys. Taip, kaip buvo t ada , 
kai Kennedy pagrasino i r so
vietai raketas atitraukė, dau
giau nepasikartos. Sovietai da
bar daro ėjimus atsargiau ir ap
galvoja visas galimas pasekmes. 

LOS ANGELES. — Miškų 
ir krūmų gaisrai Los Angeles 
apylinkėse yra kasmetinis reiš
kinys, bet dabartiniai laikomi 
didžiausi Californijos istorijoje. 
Tarp Los Angeles ir San Diego 
gaisrai jau apėmė 400,000 akrų, 
sudegė šimtai namų, žuvo t r y s 
žmonės. Apie 50,000 žmonių bu
vo evakuota. Gaisro pavojų di
dina sausra, karšt is ir dideli vė
jai 

Prokuroras Rudenko 
Vilniuje 

Vilnius. Neseniai čia įvyko so
vietinės Lietuvos prokuratūros 
valdininkų suvažiavimas, kuria
me dalyvavo miestų ir rajo
nų prokurorai, komunistų parti
jos skyrių sekretoriai ir visa eilė 
"operatyvinių darbuotojų". Svar
biausias kalbėtojas buvo Sovietų 
Sąjungos generalinis prokuroras 
R o m a n Andrejevič Rudenko, gi
męs 1907 m. Prisimintina, kad 
1944 — 1953 m. jis buvo sovieti
nis prokuroras visai Ukrainai, 19-
45 — 1946 m. dalyvavo garsioje 
Nuembergo byloje ka ip Sovietų 
kaltintojas. 1953 m. paskirtas vi
sos Sovietijos generaliniu proku
roru. 

Maskvos prokuratūros bosai į-
sakė savo valdininkams Vilniuje 
ustiprinti komunistinės nuosavy

bės apsaugą, smarkiau sekti ir 
jausti jos "grobstytojus", išrei-
;alauti materialinius nuostolius 
r iš viso "sustiprinti sovietinį tei

singumą". 
Šis prokuratūros organų suva

žiavimas rišamas su naujomis 
bolševikų priemonėmis la-

nes. (bk) 

Hipiams Irane blogai 
T E H R A N . — I r a n o policija 

apsupo vietą, kur buvo susispie
t ę hipiai, ir visus 145 suėmė. 
Oficialus kal t inimas: kad jie 
r ū k ę narkot ikus . Pirmoji baus
mė jiems buvo. kai visus nusku
to ir nukirpo plaukus. I rano į-
s ta tymai sako, kad už kiekvie
nus 10 gramų hašišos baudžia
m a po metus kalėjimo, o pas 
ką bus r a s t a 10 g ramų heroino 
a rba 2 kilogramus (4.4 svarų) 
opiumo, gresia mir t ies baus
mė. 

MIRĖ NASSERIS 

Baigiant laikraštį laužyti gau
t a žinia, k a d Kaire mirė Egipto 
prezidentas Nasseris. 

laikyti taiką šioje Europos da
ly, Viduržemio vandenyse. Tą 
j is sakė, turėdamas galvoj nuo
latinį sovietų stiprinimąsi toj 
pasaulio daly. Toliau Nbconas 
paminėjo, kad šioji dalis pasau
lio kaip tik yra didžiosios pašau 
lio civilizacijos lopšys ir neturi 
būt i vieta, iš kur prasidėtų di
dieji karai ateity. 

Į Romą prezidentas a tvyko 
sekmadienio vakare. Su juo kar
t u keliauja žmona. Valstiybės 
sekretoriai Rogers ir Laird. I š 
aerodromo į Quirinalo rūmus 
Xixonas su delegatais nuskri
do helikopteriu, tokiu būdu iš
vengė važiavimo miesto gatvė
mis ir žmonių minios, kuri I ta
lijoj nėra labai palanki Nixo-
nui a r Amerikai. Atvykimo me
t u Romoje policiija saugojo vi
sus stogus, virš kurių skrido 
helikopteris. I š viso sumobili
zuota 12,000 policijos ir kariuo
menės. 

Pora valandų prieš atvykimą 
Romos komunistai išmušė lan
gus American Express agentū
ros įstaigoje. Paskui gatvėse 

studentai komunistai šėlo visą 
naktį, daužėsi su policija, degi
no amerikietiškų fiimų automo
bilius. Tą naktį policija suėmė 
apie 200 studentų. 

V a k a r Nbconas vizitavo po-
j oiežių Paulių VI. susitiko su 
i grįžtančiais 26 amerikiečiais, iš-

!sifc"t"*'<s Vai** i^pitai arj>bų T***** 
tizanų, pagrobusių keturis lėk
tuvus, vėliau išskrido j Neapo
lį, kur yra Amerikos šeštojo 
laivyno, veikiančio Viduržemio 
jūroje , štabas. Prieš išskrisda
mas iš Romos, dar aplankė A-
merikos kolegiją Vatikane — 
kunigų seminariją, ku r studi
juoja 400 klierikų. 

Balfo siuntinio gavimas Lietuvoj -
nusikaltimas 

Dar apie okupanto puolimus Tiesoje 
Ok. Lietuva. — Kaip jau minė- i 

jome, okupantas "Tiesoje" pa
skelbė keturiuose numeriuose (ne 
trijuose, kaip buvo skelbta), Bal
fo puolimus, iš kurių paaiškėjo 
tiesiog laisvojo pasaulio žmonėms 
nesuprantamas dalykas, kad siun
tinio gavimas yra nusikaltimas. 
Štai kaip rugsėjo 19 d. "Tiesos" 
numeryje rašoma: 

"Didelio pasipiktinimo, prie
kaišto žodžius tenka tarti ir Ado
mo žmonai Irenai Lukoševičienei, 
Respublikinių kūdikio namų gy
dytojai. Tuo labiau, kad ji nešioja 
partinį bilietą. Irena Lukoševičie
nė, kaip ir jos vyras, žinojo, kas 
juos šelpia, ir galėjo siuntinių at
sisakyti. Sakykim, kad A. Lukoše
vičiaus veidas dar tebėra ne visiš
kai tarybinis, sakykim, jis neno
rėjo įžeisti savo draugo ir siunti
nius priiminėjo, nors ir žinojo, 

kad juos siunčia Balfas. Bet kur 
komunistės Irenos Lukoševičienės 
moralė? Juk ji patarė vyrui priim
ti amerikoniškus skudurus ir du 
kar tus surengė vaišes V. Svilui ir 
jo bendrams. 

Komunistė priiminėja tokius 
žmones, kurie su ginklu rankoje 
ar kitais būdais kovojo prieš Tary
bų valdžią Lietuvoje?! Gal pirmi
nė partinė organizacija primins 
jai, kad garbingas komunisto var
das įpareigoja būti sąžiningu, do
ru partijai ir liaudžiai, niekada 
nepamiršti budrumo? 

Straispnyje sakoma, kad Balfas 
yra nusikaltėlis, nes "Balfas vyk
do ideologinę diversiją prieš mūsų 
gyventojus". Kaip matyti, koks 
sunkus yra pavergtoje Lietuvoje 
gyvenimas, kad eilinė dovana jau 
drebina Maskvos vartus. 

Vyrai, nuo kurių priklauso Jorda
nijos likimas: karalius Husseinas 
(viršuj) ir Palestinos partizanų 
vadas Yasser Arafat. 

ILALENDOBITS 

Rugsėjo 29 d.: šv. Mykolas, 
šv. Gajana, Kęsgailą, Litą. 

Rugsėjo 30 d.: šv. Jeronimas, 
šv. Sofija, Žymantas. Inga. 

Saulė teka 6:45, leidžias 6:37. 

ORAS 

Saulėta ir šilčiau, temperatū
r a apie 70 L 

i 
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KELIAS | SVEIKATĄ 
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Sveikatos reikalu raštus - klausimus siusti šiuo adresu: 
KELIAS { SVEIKATĄ, 2319 West Garfield Blvd., Chicago, 01. 60636 

DAR APIE NITROGLYCERINĄ 
Nitroglycerinas negydo šir
dies anginos priežasties, jis 
j is tik palengvina krū
tinėj skausmus. 

Arthur M. Master, M.D. 

Geri vaistai širdies 
skausmams raminti 

Gydytojas Brunton įvedė me-
dicinon nitroglyceriną 1867 m. 
Prieš tai ir po to krūtinės angi
nos skausmams lengvinti buvo 
naudojamas Amyl nitrite. Tik 
dėl baisių jo sukeliamų galvos 
skausmų jis buvo pakeistas nitro-
glycerinu. Nuo 1920 m. didelė 
daugybė įvairių vaistų buvo nau
dojama krūtinės anginos (angi
na pectoris) skausmams malšin
ti. Gyd. Master — vieno stipriau
sio šių dienų širdies ligų žinovo 
tvirtinimu, nė vienas jų nebuvo 
reikiamai veiklus. Tie vaistai psi
chologiškai veikė žmones. Žmo
nėms širdies srityje skausmai pa
lengvėdavo dėl gydytojo jiems su
teiktų nurodymų pildymo. Gal 
tik pora veiklių vaistų dėl krūti
nės anginos yra buvę pasirodę. 
Vienas tokių gerų širdies an
ginos vaistų vadinosi Marsilid 
(monoamine oxidase inhibtor 
iproniazid). Jo per dieną reikė
davo 150 mg., pamažu mažinant 
dozę iki 10 mg. pacientas būdavo 
laisvas nuo krūtinės skausmų, 
nors ir dirbdavo. Tas vaistas bu
vo išimtas iš vaistų rinkos, mat, 
buvo gauta kai kuriems jo varto
tojams kepenų nekrosias — sui
rimas. Gyd. Master mano, kad 
tai buvo padaryta klaida. Tai 
buvo geras širdies skausmams ra
minti vaistas, sergant širdies krau
jagyslių skleroze. 

Visi pacientai atsiminkime tie
są: nors vaistai prieš krūtinės an
giną ir panaikina krūtinėj skaus
mus, vienok pagrindinės širdies 
ligos (kraujagyslių širdyje susiau
rėjimo) negydo. Tai būtina vi
siems širdininkams žinoti. Nors 
jūs ir netenkat krūtinėj skaus
mų, vartodami vieną ar kitą nit-
roglycerino turintį vaistą, žinokit, 
kad reikia gydytis nuo pagrindi
nės ligos — nuo sklerozės. Ki
taip, jūs, neturėdami širdies sri
tyje skausmų ir sklerozės nesigy-
dydami, imsite per daug leisti 
sau fizinio įsitempimo. Tai, 
dar širdies kraujagyslių nepagy-
džius, gali būti pavojinga. Kol 
širdies kraujagyslės neatsistato, 
nor ir skausmų žmogus nejaučia 
po nitroglycerino vartojimo, ap
sunkinus širdį (Master'a Tęst ir 
po to padarius elektrokardiogra
mą, randama širdies stovio ne
normalumų. 

Vienas geriausių širdies skaus
mams raminti dabar rinkoj e-
sančių vaistų yra Inderal (beta 
— adrenergic blocking agent pro-
pranolol). Tik jo nereikia duoti 
žmonėms, sergantiems bronchi
ne asthma. Jis gerai padeda net 
tuose atsitikimuose, krūtinės an
giną turint, kada jokie kiti vais
tai nepadeda (refractory angina) 
Gyd. Master vartojo sėkmingai 
jį iki 360 mg. kasdien. Paprastai 
pakanka jo duoti po 10 mg. kas 
šešias valandas (keturis kartus 
per dieną). Tai toks geriausias 
krūtinės anginos skausmo rami
nimas, jei vidutinio sunkumo ta 
liga žmogų kamuoja. Antras la
bai geras vaistas krūtinės angi
nai tvarkyti yra Isordil (Isosorbi-
de). Trečias — tai ilgo veikimo 
nitroglycerino darinys — Nitro-
glyn. Gyd. Master tvirtinimu, 
Nitroglyn pasirodė esąs geresnis 
vaistas už Isordil. Nitroglyn ne
sukelia galvos skausmų ir gami
namas firmų, esančių New Yorko 
mieste įvairiose dozėse — leng
viau tada galima jo kiekį pacien
to reikalavimui pritaikyti. 

Išvada. Gydykimės Širdies skle
rozę visapusiškai, devyneriopai: 
1. Tvarkykime nutukimą; 2. Prie 
valgiais apkrautų stalų nesėski-
me — nepersivalgykime; 3. Tvar
kykime paveldėjimą; 4. Nepersi-
sėdėkime; o. Nerūkykime; 6. Nu
runkime; 7. Normuokime kraujo 
spaudimą; 8. Liesinkime kraują; 
9. Mažinkime kraujo saldumą. 
Prie tų devynių darbų, norį ge
riausiai sau ir artimui padėti, im
kime chemiškai kūnui talkinti: čes 
nakus, kremzles, kviečių daigus, 
žalius lapus su citrininiais vai
siais bei jų sunkomis valgydami, 
dar prieš kraujo krešėjimo padi
dėjimą ir prieš sklerozę vaistus 
(orazinc — cinko sulfato) kap
sules gydytojo priežiūroje būda
mi imkime. Šiandien su širdies 
negerovėmis imkime reikiamai 
tvarkytis — tada rytojus bus 
mums reikiamai malonus. 

Pasiskaityti. Jeremiah Starnier, 
M.D.: Your Heart Has Nine Li-
ves, Prentice — Hali, Inc. Engle-
wood Cliffs, N.J. 

Alvudo p a r e n g i m e (Jonas Aukšc iūnas) veda kaukėmis pas ipuošus ius 
vaikus pro t ė v e l i u s ir paž įs tamus — didele visiems g e r a s nuotaikas 
kelianti va landė le . Nuotr. M. N a g i o 

GERAM PACIENTUI 7000 
KILOMETRŲ NE NUOTOLIS 

Klausimas. Aukštai Gerb. dr. 
Adomavičiau! Rašau iš Lietuvos. 
Per Draugą Jūsų man kiek anks
čiau suteiktas patarimas, kaip gy
dyti mano akmenligę, yra labai 
sėkmingas. Kasdien sutarkuoju 3 
citrinas, pridedu du šauktus gly-
cerino ir visą šitą mišinį išgeriu 
per parą. Po dešimt dienų mano 
sveikata ėmė gerėti, ir nuolat ge
rėja. Bet kartais tenka daryti per
traukas, kai negaunu nusipirkti 
citrinų. Graifruto gal ir būna, 
bet aš nemačiau. Apelsinų irgi 
retkarčiais būna. Dabar už vie
ną citriną moku 45 kap., arba ar
ti pusės dolerio. Kai tenka daryt 
pertrauką gydymosi eigoje, liga 
blogėja. 

Aš Jums esu labai dėkingas 
už nurodymą, kaip gydytis. Atsi
lyginsiu tada, kai galėsime susi
tikti. Manau, kad tas laikas ateis-
Reiškiu padėką. 

P.S. Mano sūnus... prašo Jums 
p. dr. Adomavičiau, perduoti (jį 
gydyti irgi patarimą davėt per 
Draugą) štai ką: būtų įdomu su-

ar eidamas gali sudribti. Kartais 
tiek ima skaudėti, kad turi liautis 
vaikščiojęs, ir turi gulėti ar sėdė
ti. O kartais jokio skausmo nėra, 
o tik nuovargis apatinėse kojų 
dalyse ir netvirtumas. Pagulėjus, 
darosi geriau. O vaikščioti visą 
dieną sunku. Naktimis užsimau
na vilnones kojines, ir nuo to 
kiek geriau. Bendrai imant, ko
jos silpnai laiko, lyg būtų nutir
pusios per tas vietas (čiurnas). 
Kaip jam tvarkytis, prašau patar
ti. 

O dabar dėl mano kitos ligos 
padėkite man. Šiais metais, liepos 
15 d., susirgau sėdimojo nervo už
degimu. Maniau, kad greitai pra
eis, bet gerokai apsirikau. Neė
miau ligi rugpiūčio 3 d. net biu
letenio (ligos lapelio). O liga 
taip įsikibus laikosi, kad ir šian
dien negaliu kur toliau nueiti, 
tik po kiemą, ir tai su skausmu. 
Apie tris savaites lovoje išgulėjau. 
Liga kartojasi jau 3 kartus ma
no gyvenime, būtent: 1923, 1948 
ir šiais metais. Ir tai, š. m. ypatin
gai stiprioj formoj. Gydausi pas
terizuoto pieno injekcijomis, 
kaip ir 1948 m., pagal tokią 

i jams tvirtinu, vis po 1 proc. Kaip j 
man toliau elgtis? 

I Atsakymas. Dėkingas pacien
tas gydytojui yra didžiausias at
lyginimas, toli prašokąs bet kokį 

į žaliu pamušalu klotą atlyginimą. 
, O čia dar per laikraštį, dar už 
7000 km. besirandąs pacientas: 
nematytas ir, greičiausiai, nema-

I tysimas taip nuoširdžiai — dar 
! mano gyvenime negirdėtai lietu-
į viškai dėkoja, net po pusę dole-
! rio už citriną moka — ir nerū-
! goja ant gydytojo už taip bran
giai atseinantį patarimą. Štai kur 
žmogus — tikras lietuvis taip sun 
kiose sąlygose nepasimeta, o vi
sokeriopai kiek įmanydamas gelb 
stisi nuo savos negalios. Ameri
koje lietuviai kuodeliais už krū
mų pasistatę tokį daktarą ap
mėtytų, kuris jiems taip išlaidin-
gą patarimą duotų. Ačiū, bran
gus lietuvi, Lietuvoj. Pirma pro
ga Tamstai išsiųsiu citrinų tik ke
letą centų čia kainuojančių. O 
dabar kreipimasis į mielus mūsiš 
kius> šiais metais, ar vėliau, besi
rengiančius vykti Lietuvon: duo 
kit man žinoti, kuris galit keletą 
citrinų Lietuvon nuvežti tam pa
cientui — aš duosiu jo adresą. 

Padėkoklt ir Tamstos visapusis 
kai pavyzdingam sūnui: jis, sun
kią ligą turėdamas, mokslo laips
nio siekia. Tai tikru deimančiu
ku jis mums žėri, matant mūsų, 
kūnu sveikiausius, jaunuolius me-

(Nukelta į 5 pusi.) 
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r • Redakcija straipsnius tai-
E so savo nuožiūra. Nesunau-
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E grąžina tik iš anksto susita-
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• Administracija dirba kas- E 
dien 8:o0 — 4:30, šeštadie- E 
niais — 8:30 — 12:00. '" E 

žinoti, kuriomis priemonėmis bū j schemą: 2, 4, 6, 8, 4 , 2 kubiniai 
tų galima didinti organizmo at- Į centimetrai tokie pieno suleidžia-
sparumą nušalimui. Atrodo, kad ma kas antrą dieną, vis keičiant 

TeL ofiso H E 4-5849. rez. 388-2233 

DR. PETER T BRAZIS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

2 4 3 4 W e s t 71st S tree t 
Vai.: pirm. ketv. 1-4 vakare 7-8 
antr., penkt 1-5, treč. ir šeš t tlk 
-ositarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pe-femC 

DR. EDMUND L CIARA 
O P T O M E T R I S T A S 

2 7 0 9 W e s t 51st S tree t 
TEL. GB 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. ir 
:r ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. ir penk-
•ad. 10-4: šeštad. 10-2 vai. 

>fs. 735-4477. Rez. PR 8-6960 

DR. C. K. BOBELIS 
Inks te ir Šlapumo Taku 

Chirurgija 
TeL 695-0533 — E l g i n 
4 2 5 No. Liberty S t r e e t 

Route 25, Elgia, Il l inois 

DR. E. DECKYS 
G Y D Y T O J A IR CHIRURGE 
S P E C I A L Y B E — V E R V Ų I R 

E M O C I N E S L I G O S 
: R A W F O R D M E D I C A L B U I L D I N G 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

OfiĮO H E 4-1818. Rea. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LJGOS 

2454 VVest 71st Street 
(71-os ir Campbell A ve. kampas) 

Pirm. ir penkt 2 — 8 p. p. 
Antr. ir ketv. 9 — l t - v . r. 

ir 4—8 p. p. Šestad. 9 v. r.' Iki 12 d. 

WL FRANK PLEOKAS 
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai 
2618 W. 71s t St . — TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akintas te 
"contact Ienses".'~ 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta trefi. 

visiškai nebūni patekęs į "šaltas 
sąlygas", o kartais gerklė kiek pa
raudonuoja, truputį lyg peršti. 
BirilKnum 5 (1,500.000) leidžia-
nas kartą per mėnesį. Atrodo, jo 
naudojimas veikia teigiamai. Pra 

sėdynės raumenis. Be to varto
ju: Respiriną, .analginą, tegreto-
lį, vitaminą B-L B-6, B-12, extrak 
tą Aloe ampulėse - alijošius (a-
nie irgi ampulėse), vipratoksą 
prieš ugnį kaitinant. Nuolat de-

šau aš už sūnų todėl, kad jis iš-j du prie skaudamos vietos kaitrą 
vyko ruoštis ginti savo mokslinio j (elektrinę pagalvėlę). Kasdien 
darbo. Atrodo, kad turime savo padėtis gerėja, kaip aš lankyto 
šeimos daktarą Jūsų, p. dr. Ado-

TEISINGĄ PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BŪSI. 

maviciau, asmenyje, nors atstu
mas tarp mūsų 7000 km. Bet, aš, 
kai, naudodamas Jūsų patartus 
vaistus, atsimenu Jus, man atro
do, kad Jūs esate Kaune. Šeimos 
vardu Jums dėkingas. 

Dabar dėl brolio ligos. Jam 
jau 50 metų. Negaluoja jau 5 
metai. Skauda blauzdos apatinėje 
dalyje, arčiau čiumos (arčiau su
lenkimo pagal pėdą). Kartais at
rodo, kad skauda ir pats blauzdi
kaulis. Kojos per čiurnas darosi 
silpnos: atrodo, kad stovėdamas, 

iraaiEisr::s::" iK̂ iRiJuafflSiiiHm:;""'-j-Mâ ifr: 
P A R D U O D A " 

IS MODELINIŲ N A M ' uAJ 
30% iki 50% n u o ^ u a 

Galima pirkti dalimis ir išmokėtin 
SOUTHWESl FURNITURE CO. 

S200 S. VVesiern I ei. GR 6-44* 

DR. ANNA BALIUKAS 
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad 
uždaryta . Ligoniai priimami susitarus 

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

Rezid. Telef. 239-4683 

DR. K. 8 . BALU KAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GI>'EKOLOGIXfi CRTRCRGIJA 
6449 S . Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) TeL L U 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia skambinti 374-8012 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ LR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-čįoa 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 \VAlbrook 5-3048 

Rez. TeL GI 8-0873 

DR. W. M. EISIN EISIMAS 
Akušerija ir moterų ligos 

Ginekologine Chrurgija 
6132 S . Kedzie Ave. , W A 5-3670 

Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-OO01. 

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu - rezid. — PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K d A 

r n i f L I G O S 
2656 Weat 63rd Street 

Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 Iki 8 
v&l. vafe. šeštad. nuo 1 iki 4 vai. 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ VIDALS LIGOS 

5159 South Damen Avęnue 
Tel. Ofiso P R 6-7800; Namų 025-70»7 

Valandos tik pagal susitarimą. 
Trečiadieniais uždairyta, 

Telef. — 423-2660 

D R. L R I N G U S 
RENTGENOLOGAS 

9760 South Kedzie Aveone 
Vai. pirmad., antrad., ketvlrtad. ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. TreČ. ir 
šeštad. 8 v. r. iki 3 vai. popiet 

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

DR A. JENK1NS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

3844 We«t 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir t 
iki 8 vai. Trečiad. ir šestad. uždaryta 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
TeL 737-2290: ofiso ir rezidencijos 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appointmeHf) S 

Ofiso ir buto teL OLympic 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
Inkstu, Pūsles ir Prostato 

C H I R U R G U A". .„ 
Ofisas 2454 W. Tlst Street 

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

Ofiso tel . 776-2880; Rez. 448-5545 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
3240 SO. HALSTED S T R E E T Telef. — C A 5-7252 

RIDELIS P A S I R I N K I M A S Į V A I R I A U S R ; T E L E V I Z I J O S , 
RADIO, STEREO A P A R A T Ų P A R D A V I M A S IR T A I S Y M A S . 

SPALVOTOS T E L E V I Z I J O S APARATAI 

NEW 
RATES 

INSUREO 

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
5540 S. Pulaski Rd. 

VTDACS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBfi 

Vaitndo. pa«a.l •usitarimą 
S k a m b i n t 585-2525 
Telef. veikla 24 vai. 

U y ^ PER ANNUM 

0F S5000.00 OR MORE 
Į 0N CERTIFICATES 

2 Y e a r Matarity 

5%% o PER ANNUM 

ON CERTIFICATES 
0F $1000.00 

One Year Maturity 
Atviram ore Alvudo Vaikų teatro suaugusiųjų padalinio aktoriai, pa
s i rengę S. Čiurlionienės "Kuprotam oželiui" ( i š k ) : Jonas N a r u k y -
a a s — Našlys , Aldona Ankiene — Motina. Juozas Petrauskas — Pirš
lys . Anelė Kirvaityte — Onute. Grimas — Juozo Korsako. 

Nuotr. M N a g i o 

TeL — REaiaace &-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

(Lietu-rla gydytojas) 
3925 W. 59 Street 

Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. IT 
penktad. nuo 12—4 vai. p. p. 9—8 
vai. vak., šeštad. 12—2 vai. p. p 
trečiad. uždaryta. 

P R I S T A T Y M A S N E M O K A M A I 
R0CNKES MEDrcALgg 

ARTS į c 
82l3W.63rdStreel" 

TeL WA 5-4787 

REMBLAKE - ROCHKES 
AP0THECARY 

2421 W.63rd Street 
TeL HE 4-1500 

DIABETINIS MAISTAS DR GAMINIAI 

Mes patelefonuosime jusn gydytojai 

m% PER A N N U M 

0N CERTIFICATES 
0F $1000.00 0R MORE 

6 Montih Matarity 

J) 4% PER AjrinJM 

ON 90 DAY HOTIOE 

PASSBOOK ACC0UNTS 
J100.0* 

Ly/a PER ANNUM 

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS 

DrVTDENDS CJOMPOUNDED DAILY. PATO Q U A R T E B L Y . 

Chicago Savings & Loan Assn. 
4 0 H N PAKEI^ Sr. Chairman of the Board - - ! 

6245 SO. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575 
H O U R S : Mon. 12 P.M. to 8 P M. Tues 9 to 4. Thura. and Priday 9 to 8. S a t 9 to 12:30 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGa 
KCDIKIC IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTO 
MTOICAL BUILDING 

7156 Soutli W Į Į I W U Avanue 
Pirmad., antr»d.. k«rtrt. tr p .nkt 
nuo 11 vai- iki i vai. p. p. Ir nuo 
8—8 Yal. vakaro. TreClad. nui 
11 vai. ryto lkl 1 ral. p.p., Mtad. 
11 vaL ryto Ucl t vai. p.p. 

Ofiso telef. RE 7-1168 

Rez. tel. 2S9-291S 

TeL oflao ir bato OLympic 2-4156 

DR. P. KISIELIUS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 
4938 W . 1 5 t h Stree t , Cicero 

Kasdien 1—3 vai. Ir 6—S vai. vak. 
lSskyrus trečiadienius 

fleStadieniais 12 iki 4 popiet. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W. 63rd Street 
Ofiso tel. REIiance 5-4410 

Rez. GRoveUiUl 6-0617 
Valandos: pirm. ir ket. nu* 12 vai. 
iki 2 vai. p. p. ir nuo 7 ikį.5,v. vak. 
antr. ir penkt. nuo 12 iki"2'vaL p.p. 
Ir vakarais pagal susitarimą. 

DR. P STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 \V. Tlst Street 

Teleronas 925-82M 
Valandos: 2—8 v. v., penktad.10—18 
v. r., 2-8 • . vak. Šestad. 1-4 r. va
karo. Sekmad. ir trečiad uždaryta. 

Rezid. teL WA 5-SOM. 

M 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA I R 1*0TERŲ U G O S 

2817 Weat 71st Street 
Telef. HEmlocK 6-3545 

(Oflao ir reridenoijos) 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL PR a-777*, Res. PR B-47S3 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 

2858 We*t ftSrd Street 
Priima tik susitarus 

valaudos pirmad., kstv. 8—S rml.. 
•.ntrad 3—4 vnJ 

1 . . ' J 

DR. VYT. TAURAS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligoe 
Ofisas ir rez. 2652 W. 59tfe St, 

Tel. PRospect 8-1223 
Ofiso vai.: Pirm., antr., . tret Ir 

penkt nuo 2 iki 4 vai. ir aus S iki S 
v. v. Šestad. 2—4 vai. popiet' ir kits 
laiku pagal susitarimą. 

—— - ' -
Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-61M 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 We«t 7 U t Street 

Priiminėja licomua tik IĮĮIIĮK • 
VaL 2—4 p. p. l r 6—8" vii . vak. 

Trečiad. įr Soštad. užtlaryta 

TeL PRospect 6-9400 

DsR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA TU CHIRURGfi 
6648 South Aibany Arenae 

Vai.: pirm., antrad., ketv. «*—8 vftL 
vak., penkt ir SeStad. 2—t popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą 

TeL ofiso PR 6-6440, rez. HE 4-SfM 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 We*t 71«t Street 
s Vai.: 2 iki 4 v. p. ir 7 IW| 8 v. r. 

Treč^ir Se«ta<l. pagal susitarimą 

DR. PETRAS ZU0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 South PulaaU Road 
Ofiso teL 767-2141 Namu 680-48M 
Vai.: pirmad., antrad., psSVtsd ' * 
tr S.g v. v. kftvirt. •-« v. 
A**t*dUmtala l t . t *«| *«et«t 

•assasM 
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Demonstracijos ir 

NIXONO KELIONĖ 
Šiais įvairių įtampų laikais 

vais tybės galvos, o tuo labiau 
galingiausios pasaulyje valsty
bės prezidento oficialios kelio
nės j užsienius y ra giliai apskai
čiuotas žygis, daromas t ik tik
r a m reikalui esant, šią kelionę 
da ry t i prezidentą palenkė numa 
tomi didesni užsienio politikos 
pasiekimai ir kai kokie vidaus 
laimėjimai. 

Didysis rūpestis, kuris palen
kė Nbconą skristi, nežiūrint nu
matomų demonstracijų i r pro
testų, ta i noras organizuoti jė-
g&s stabilizuoti palankesnei ir 
pastovesnei padėčiai Artimuo
siuose Rytuose, šioje kelionėje 
prezidentas Nixonas siekia iš
gaut i didesnį Ispanijos, Italijos 
ir Jugoslavijos prielankumą ben 
d roms pastangoms taikai Arti
muosiuose Rytuose užtikrinti. 
Prezidentas sieks NATO (šiau
rės Atlanto Susitarimo organi
zacijos) ir jos karinių vadų ini
ciatyvą labiau pažadinti, kad 
lengviau būtų sudarytas taikin
gumo kl imatas Artimuosiuose 
Rytuose . 

Prezidento kelionės maršru-
t a n įeina Italija, Jugoslavija, 
Isanija, D. Britanija, Airi ja ir 
Šeštojo JAV laivyno vadovybė, 
su ku r i a pirmadienio nakt į Nix-
onas tarėsi lėktuvnešy USS Sa-
ra toga . Jeigu kituose kraštuo
se nus is ta ty ta laikytis didesnio 
a t sargumo, ta i Belgrade, Mad
r ide i r Airijoje net numatyt i ir 
pa rada i gatvėmis prezidentui 
pravažiuojant . 

Vizitai, pasikalbėjimai daų-
giausia turi tikslo suderinti ben
drą veikimą, parodyti bendrą 
visu? susirūpinimą taika Arti
muosiuose Rytuose, tačiau ne
laukiama kokių didesnių bend
rų oficialių pareiškimų. Vizitas 
Jugoslavijoje turi ir Amerikos, 
tilėsKau sakant , respublikonų 
par t i jos vidaus politikos sieki
m u s : pademonstruojant užbai
gimą šaltojo karo su Jugosla
vija, norima Nixoną parodyti 
dideliu taikos siekėju, ryšių mez 
gėjų net i r su rusvos kairės 
k raš tu , kas gali respublikonams 
kandida tams į senatą ir kongre
są padėti laimėti balsų ir iš 
kairesnių sluogsnių. 

Ši Nbtono kelionė j au buvo 
suplanuota prieš porą mėnesių, 
tačiau, jeigu Amerikai būtų te
kę ginklu įsikišti į Artimųjų 
Ry tų grumtynes, t a intervenci
ja , aišku, būtų sulaikiusi Nixo-
n ą . nuo kelionės. Dabar gi — 
a rabų pagrobti įkaitai paleidžia
mi, Jordane paskelbiamos kovų 
paliaubos. Atmosfera pasidarė 
skaidresnė ir Nixono kelionei. 

Tačiau Nixono vizitas šešta
j a m JAV laivynui ir jo atitinka
mi pareiškimai rodo, kad JAV 
y r a pasiryžusios pasilikti Vidur
žemio jūroje dominuojančia jė
ga. Kai kurie politikai n e t tvir-

bus t rumpas , kas rodo, kad pa
grindinė jo kelionės mintis y r a 
nukreipta j Artimuosius Rytus. 
Daugeliui arabų valstybių vis 
ryškiau gravituojant Sovietų 
Sąjungos linkui, Nixonas nori 
užtikrinti JAV sąjungininkus 
Europoje, kad Amerikos įsipa
reigojimai jų atžvilgiu yra nuo
širdūs ir tikri, nežiūrint Nixo-
no doktrinos, pagal kurią sie
kiama, kad kiekvienas k raš tas 
pirmon eilėn pats savo saugumu 
ir gerove rūpintųsi 

Kaip amerikiečių spauda pa
brėžia, pagrindinis Nbtono dė
mesys y ra Jugoslavija, kurios 
Titas linkęs palaikyti ryšius su 
vakariečiais i r kuris taip p a t 
turi gana šiltus ryšius su ara
bų pasauliu. Nixono ir Tito su
sitikimas padės formuluoti sėk
mingesnę ateities politiką Ar
timųjų Ry tų srityje. Apskritai 
gi Nbcono vizitas, kaip pažymi 
Washingtono politikai, bus iš
ryškinimas kaip draugams, t a ip 
ir priešams, kad Amerika nėra 
abejinga tam, kas darosi Ar t i 
muosiuose Rytuose ir nėra lin
kusi r a n k a s sudėjusi sėdėti, kai 
ten vyks t a agresija i r vykdo
ma raudonųjų penetracija. Nbc
ono kelionė nėra grasinimas 
ginklais, be t vis dėlto tai y r a 
pabrėžimas, kad Amerika an
gažuojasi Artimuosiuose Rytuo
se palaikyti pastovią taiką ir 
nepasilikti be įtakos tose sr i ty
se. 

* 
Pažymėtina, kad Nbcono lan

komų kraš tų komunistai ruo
šia demonstracijas prieš Nbco
ną ir Ameriką. Kaip greit r au 
donieji pamiršo, kad jeigu ne 
Amerikos visokeriopa parama, 
Sovietų Sąjungą būtų naciai su
triuškinę. Už Amerikos pagalbą 
ginklais, kariniais reikmenimis 
ir kasdienio gyvenimo gėrybė
mis, o ne t ir savo karių krauju, 
raudonieji atsimoka nedraugiš
komis demonstracijomis, kur ios 
daugeliu atvejų įgauna nacių 
vartotos prievartos atspalvius. 

UŽ EVANGELIJOS SKELBIMĄ 
PENKERI METAI KALĖJIMO 

"Bažnyčia ir religinė spauda 
Jungt. Amerikos Valstybėse, I-
talijoje, Prancūzijoje, Vakarų 
Vokietijoje ir kituose kraštuose 
remia kiekvieną antikomunisti
nę veiklą: remia karą Vietna
me ir Artimuosiuose Rytuose, 
komunistų ir progresistų perse
kiojimą įvairiuose kraštuose, sie 
kia moralinio ir dvasinio jauni
mo sužlugdymo masine spauda 
ir pornografiniais filmais. Kuni
gai yra sistematiškai ruošiami 
komunizmo šmeižimui ir jo dok 
trinos iškreipimui". 

Šie žodžiai y ra ištrauka iš 
sovietinės Gudijos komunistų 
partijos oficioze "Zvezda" tilpu-
sio ilgo antireliginio turinio 
straipsnio. Visas straipsnis yra 
žemo intelektualinio lygio, pil
nas nesąmonių, kaip ir viso so
vietinė antireliginė ir ateistinė 
spauda. 

"Mokslinis ateizmas" — 
šmeižtai 

Kai kas mano. kad sovietų 
"mokslinis ateizmas" jau yra 
pasiekęs tam t ikro lygio ir esąs 
dargi naudingas, nes verčias 
krikščionis giliau pažvelgti į sa
vo doktriną. Taip atsirandanti 
bazė dialogui t a r p krikščiony
bės ir ateizmo. O tuo tarpu tas 
"mokslinis ateizmas" yra ne kas 
kita, kaip nieku nepagristi tvir
tinimai, šmeižtai ir melas. Įdo
mu koks galėtų būti dialogas 
su autoriumi straipsnio, iš ku
rio paėmėme aukščiau paduotą 
citatą? O straipsnio autorius nė 
ra koks nors provincijos mies
telio rašeiva, kurį būtų galima 
pateisinti ignorancija, o profe
sorius, sovietinės Gudijos Moks
lų akademijos na rys K. Buslov. 

Negalima prileisti, kad Bus-
lovas pagal savo rangą ir padėtį 
nežinotų, kokia y ra jo straipsny 
je suminėtų valstybių ir katali
kų Bažnyčios užimta linija dėl 
Vietnamo, dėl komunistų perse
kiojimo kai kuriuose Pietų A-

Tos demonstracijos nereiškia I merikos kraštuose, dėl pornogra 
at i t inkamo krašto nuotaikų. J a s fijos ir pan. Todėl Buslovas są-
gali surengt i nežymi mažuma, i moningai skelbia netiesą, kaip 
kuri gali padarytu nemažai "idealoginės" kovos priemonę, 
tr iukšmo, jeigu ima brutaliai ' Sovietų Sąjungoje, kaip žino-
nesiskaityti su priemonėmis ir me, kovojama ne tik plunksna 
panaudoti naciškus - fašistiškus 
metodus. 

Jeigu pačioje Sovietų Sąjun
goje bū tų nors krislas tos lais
vės, kokia yra vakaruose, ten 
būtų daug didesnių visokiausių 
demonstracijų ir maištų. Bet to 
nebūna, nes policinė valstybė, 
kokia ji bebūtų — nacių, fašis
tų a r komunistų — pasistengia 
Iš anks to nukapoti galvas, ku
rios ki ta ip mano ir nesigaili geA 
ležinių pančių rankoms, kurios 
kyla prieš tironiją, kraujuje pa
skandinami bet kokie protesto 
ar opozicijos pasireiškimai. De
monstracijos tegalimos tik lais-

spaudoje. Ten vyksta tikinčiųjų 
teismai, skiriamos sunkios baus 
mės, seka kankinimai, sunaiki
nimas sunkiųjų darbų stovyklo
se nepakeliamais darbais. Tai 
oriemonės, kur ias vartojo Sta
linas ir Hitleris. Nors tų bude
lių jau nėra. bet jų įvesta žmo
nių naikinimo sistema liko iki 
šių dienų. Lygiai žinoma, kad 
veikliausia ir labiausiai nepa
siduodanti tiek religinėje, tiek 
socialinėje plotmėje krikščionių 
bendruomenė Sovietų Sąjungoje 

y ra baptistai. Viena baptistų 
šaka yra ypač veikli. Tai vad. 
"iniciatyvniki". Jie jau kuris lai
kas veda kovą už religijos lais
vės suteikimą ir už žmoniškes
nes gyvenimo sąlygas. Prieš 
juos komunistinis režimas ko
voja areštais, teismais ir sun
kiųjų darbų stovyklomis. 

Teroristiniai teismai 

Vienas toks teroristinis teis
mas įvyko šių metų pradžioje 
Borodiče, Gudijoje, ir buvo ap
rašytas laikraštyje "Sovietska-
j a Belorusija" 1970 m- vasario 
15 d numeryje. Kaltinamųjų 
suole sėdėjo du baptistų bend
ruomenės nariai: N. Lazuto ir 
N. Šugalo. Jų nusikaltimą ap
rašo minėtas komunistinis laik
raštis. 

Atskalūnų "iniciatyvninkų" 
grupė, pasivadinusi avantiūris
tiniu vardu "krikščionių evan
gelikų - baptistu bažnyčių są
junga", pasigamino savo nau
da i statutą ir reikalavo, kad 
tikintieji jo laikytųsi. Viename 

1969 m. birželio mėn. rašte tie 
atskalūnai reikalavo ir ragino 
"nuolat skelbti evangeliją vi
sam pasauliui, visiems sutvėri
mams be jokių apribojimų". At
skalūnų programoje, rašo "So-
vietskaja Belorusija", reikalau-
iama atšaukti visus įstatymus 
apie religinius kultus, panaikin
t i ateistinį mokymą mokyklo
se, suteikti neribotą laisvę reli
ginei propagandai visur, net ir 
gatvėse bei aikštėse". 

Tie du baptistų bendruome
nės nariai, pagal "Sovietskaja 
Belorusija", buvo įskųsti vietos 
mokyklos mokytojų, kad moką 
vaikus religijos ir todėl nusikal
tę sovietiniams įstatymams. Juo 
du buvo suimti ir teisiami. Teis
me "liaudies prokuroro" parei
gas ėjo mokyklos direktorius 
Motyl. Jis kaltino teisiamuosius 
tokiais žodžiais: "Juodu nuodi
jo paprastų žmonių sąmonę, 
skelbdami būsimąjį pomirtinį 
gyvenimą. Dievo meilę žmonėm, 
kai žmogus, pagal jų mokslą, 
yra tik "žemės kirminas". O sa
ve, kaipi matyti iš liudininkų 
parodymų, jie laikė "žemės drus 
ka". 

Dėl tokio "liaudies prokuro
r o " kaltinimo galima pastebėti, 
kad sovietiniai įstatymai ne
pramato jokios bausmės tam, 
kuris save vadina "žemės drus
ka". Bet pas komunistus gali
ma viskas. Tokių ir panašių 
absurdiškų kaltinimų finalas: 
N. šugalo ir N. Lazuto gavo po 
Denkerius metus kalėjimo. O 
laikraštis, aprašęs teismo eigą, 
dar priduria, kad "buvusieji 
teismo salėje plojimais apro

bavo teismo sprendimą". Kitaip 
ir būti negalėjo... 

Bausmė už savo teisių gynimą 
O į kokias sąlygas nuteistie

ji dėl savo religinių įsitikini
mų patenka, nesužinosime iš 
sovietinės spaudos, kuri tuo 
klausimu tyli. Tačiau, ko oficia
li spauda nepasako, sužino
ma iš vad. "samizdat" slaptos 
ir Sov. Sąjungoje plačiai kur
suojamos spaudos, kurios vie
nas ki tas egzempliorius paten
ka ir į užsienį. Vienas toks do- j 
kumentas iš 1968 metų Kijevo 
baptistų bendruomenės 176 na-
riių pasirašytas raštas atsklei
džia kančias Kijevo baptistų 
bendruomenės vado Georgy 
Petrovič Vins, nuteisto 1966 m. 
dėl to, kad jis viešai reikalavo 
paleisti iš kalėjimo jo tikėjimo 
brolius. Tuo laiku, kai tas raš
t a s pasiekė užsienį, Vins buvo 
baudžiamojoje stovykloje Ki-
zel, netoli Permės. 

Štai t o rašto ištrauka : "Kije
vo krikščionių evangelikų - bap
tistų bendruomenė turi pakan
kamai davinių, iš kurių matyti, 
kad valdžios organai nori Vins 
sunaikinti fiziškai. Dabar dėl 
žiaurių bausmių ir gyvenimo 
sąlygų Vins yra visiškai išsisė-
męs ir bejėgis fiziškai. Pažei
džiant visokias normas, kurios 
tvarko kalinių gyvenimą stovyk 
loję, Vins yra paskirtas prie 
statybininkų būrio, kuris kas
dien, sargybos lydimas, turi nu
eiti 8 - 9 kilometrus į darbovie
tę kalnuotu sunkiu keliu. Taip 
Vins kasdien turi nukeliauti 16 -
17 km kelio. Dėl žiaurių stovyk
los gyvenimo sąlygų, 1967 m. 
Vins apsinuodijo ir dėl to jo 
organizmas dar labiau susilp
nėjo: gavo širdies ligą, ant jo 
rankų ir viso kūno atsivėrė žaiz 
dos, kurių neįmanoma užgydy
ti. Buvo atvejų, kada, eidamas 
į darbą arba iš jo grįždamas, 

BOMBŲ SPROGDINIMAI -
EILINIS REIŠKINYS 

Tik New York e kasmet iki 100 sprogdinimų 
VYT. ALSEIKA, mūsų spec. koresp. New Yorke 

Birželio 9 d. New Yorke įvy
ko sprogimas policijos vyr. būs
tinėje žemutinėje Manhattan 
daly. Tai tik vienas tokios rū
šies įvykių. Kraštutinieji gai
valai, ypač jų vadinamoji Wea-
therman grupų nė kiek nesidro
vi skelbdama, kad "mes smog
sime į jautriąsias įstaigas, at
stovaujančias dabartinę santvar 
ką". Jie tai vykdo. 

Tik Xew Yorke pernai įvyko 
93 bombiniai ar įvairių padega
mųjų medžiagų sprogimai ir bu
vo rasta 19 bombų, kurios ne
sprogo. Tais pačiais metais šia
me didmiesty buvo 3.191 bombi-
nis aliarmas, taigi tiek kartų 
buvo skambinama telefonais j 
policiją, redakcijas bei kitas į-
staigas ir buvo sukelta ne tik 

netekdavo sąmonės. Tačiau i r 
tokiame stovyje jis nebuvo at
leistas nuo darbo. Pagaliau dėl 
jo jėgoms nepakeliamų darbų 
gavo hernia (trūkį), bet ir po 
to buvo verčiamas dirbti sun
kius darbus, kasi sudaro j a m 
artimą mirties pavojų. 

Dabar, tęsia Kijevo baptis
tų raštas, ir su trūkiu Vins kas
dien, varomas 5 km i sunkius 
darbus. Jis turi tempti ar stum 
ti vežimus, prikrautus rąstų, 
laužti akmenis kasyklose, kirs
ti mišką ir pan. Tuo tarpu sto
vyklos administrasija, nors jai 
reikalingi elektrotechnikai, 
nors pats Vins tokio darbo pa
kartotinai prašė (jis iš profe
sijos elektrotechnikas), ver
čia jį, ligor.į, dirbti sunkius dar
bus, kad greičiau nusibaigtų". 

Ir tai nenuostabu, nes komu
nistiniame režime priešai tur i 
būti sunaikinti, jei nesitikima 
juos "perauklėti". O tokie ne
tvirto tikėjimo žmonės. 

V. Mar. 

nereikalinga baimė, be t praleis
ta daug valandų beieškant 
sprogstamųjų medžiagų. Tokio 
pobūdžio reiškiniai didėja, nes 
1968 m. New Yorke sprogimų 
buvo 81 (10 atvejų, nesprogus 
bomboms), al iarmų gi buvo 1, 
094. 

Bombos karinėse ištaigose 
ir k rau tuvėse 

Bombos įvairių gaivalų sprog 
dinamos ne t ik kar inės reikš
mės įstaigose, policijos būstinė
se, bet ir bankuose, biznio įstai
gose, įvairiose didesnėse krau
tuvėse. Pvz. pr ieš įvykį New 
Yorke policijos vyr . būstinėje 
padegamoji bomba sprogo Wool 
worth krautuvėje, pačiame Man 
hat tano centre. Nuostoliai sie
kė iki 200,000 dolerių. 

Bombų gamyklos susekamos 
įvairiose New Yorko dalyse. Ge
rai da r atmintinos šių metų ko
vo mėn. dienos, kai t r y s jaunuo
liai studentai, minėtos Weather 
man grupės nariai (ji priklauso 
SDS arba Studentų demokrat i
nei bendruomenei) pa tys žuvo, 
sprogstant jų pagamintoms 
bomboms, kur ios sunaikino na
mus hipių apgyventoje miesto 
dalyje — Greenwich Village. 

Vėliau beveik nebuvo savai
tės, kad nebūtų buvę skelbiama 
apie naujus sprogimus. 

Bombos numatytos ir teisėjams 

Kraštutinieji gaivalai numatę 
sprogdinti ne tik policijos įstai
gas (policininkai laikomi di
džiausiais priešais, nes pirmoje 
eilėje tik jiems tenka pareiga 
lazdomis a r ašarinėmis dujomis 
suvaldyti maištaujančius jau
nuolius), bet ir kariuomenes į-

, staigas. Pvz. prasl inkus kelioms 
savaitėms po įvykio Greenwich 
Village, namų darbo bomba 
sprogo sausumos kariuomenės 
ir aviacijos naujokų šaukimo į-
staigoje New Yorko Harlem mie 
sto daly. 

Gegužės mėn. bombos spro
go dviejuose k ino teatruose, be 
to, Sears krautuvėje , vėliau ir 

j Alexander's krautuvėje . Jei tei-
j sėjai pirmininkauja bylose, k u r 
j teisiami Juodosios Panteros na-
' riai, jiems tenka drebėti... Taip 
pat šiais metais viena bomba 
išsprogdinta t ies teisėjo J . M. 

Į Murtagh namais. Teisėjo nesėk-
! mė ta, kad j is vadovauja by-
1 lai prieš Panteras , kal t inamus 
sprogdinant bombas viešose vie 

, tose. 
Į 
-Jos sprogsta ne t ik New Yorke 

Bombos sprogdinamos ir ki-
i tose krašto vietose ir ne t ik 

ro aikštėje Maracay mieste Venecueloje. 
soluų grupes atstovai padeda vainiką Boliva-

Nuotr. J. Valentos (Nukelta j 4 pusL) 

t ina, kad buvimas s t ipraus JAV vuose kraštuose ir jos b ū n a 
laivyno Viduržemio jūroje ir dar brutalios, kai jas vykdanti gru-
j o st iprinimas padeda išlaikyti pė, nesilaikydama jokių mora-
taiką tame regione. Prezidento lės varžtų, renkasi banditų prie-
vizi tas Britanijoje ir Airijoje mones. J . Pf. 

I ' 
Spaudoj ir gyvenime 

LIETUVIS EKUMENINĖJ TV 
PROGRAMOJ 

"Maryland Living" Įsidėjo net du 
paveikslu kun. K. Pugevičiaus, 
drauge su jo talkininkais, dirbant 
televizijos programoje. Laikraštis 
aukštai vertina, kad religinės pro
gramos sudaromos jungtinėmis ka
talikų ir kitų tikybų jėgomis, kad 

Ecumedia ir minėtas laikraštis ją la
bai šiltai vertina. J. Daugi. 

MIGUEL DE UNAMUNO 

MENOS AISTROS ISTORIJA 
R o m a n a s 
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I T . TĖVAS SUGRĮŽO Į 
VATIKANĄ 

Popiežius Paulius VI-sis bai
gė savo atostogas vasaros rė

jos ekumeninės. Šios TV programos I zjdencijoje Castelgandolfe ir su-
Baltimorėje įvestos 1969 m. vidury j g r į ž o a t g a l | Vatikaną. Castel-
ir jų išlaidas jungtinėmis jėgomis Į g a n d o l f e Pauijug VI-sis praleido 
apmoka katalikai ir protestantai. Cia ] y g i a i d u m ė n e s i u s > t^jau i r 
kun. Pugevičius dirba drauge su! a t o s t o g ų m e t u n e n u t r a u k ė sa-
protestantų atstovu kun. J Davidso-Įvo tieaioginės v e i k l o s k a s ^ 
nu. Duodamos religinės kalbos, ti- vaitę trečiadieniais priimdama^ 

viso kybmės žinios, religiniai pasikalbėji- Į „ ^ ^ ^ jg viao p a s a u l i f 

mai, dabartinės religines muzikos k r g š t ų ^ vykdydamu k i t u 5 

pavyzdžiai. tiesioginius savo misijos dar-
5i televizijos programa vadinama bus. 

— Greičiausiai nuo tavęs... 
— Taip, bėga nuo manęs. Ji mane perkando... 
— Ir dabar, kai tu prisirišai prie to... 
— Tu nori pasakyti, kad ji bėga nuo jo? 
— Ne, bet tas naujas įgeidis... 
— įgeidis? įgeidis? Sakai, įgeidis? Aš galiu būti vis

kas, tik ne įgeidingas. Aš į viską žiūriu rimtai, į viską, su
pranti? 

— Taip, per daug rimtai, — patvirtino žmona, ap
sipylusi ašarom. 

— Ak, Antonija, neverk taip. Tu esi mano švento
ji, mano gerasis angelas. Atleisk, jeigu ką pasakiau... 

— Blogiausia yra ne tai, ką tu sakai, bet ką nutyli. 
Dėl Dievo meilės, Antonija, dėl Diev meilės! 

mane, bet ji nežino, kad, išeidama į vienuolyną, ji pa- Į 
liks mane neviltvie. Šitie namai — ios vipnuolvrtas' liks mane neviltyje Šitie namai 

XXVII 

jos vienuolynas! 

— j _ , — ( 

Daryk visa, kad mūsų dukrą nepabėgtų, nes, jeigu ji nežinau apie sielą/ 

Po dviejų dienų Joakinas sėdėjo savo kabinete su 
žmona ir dukra 

— Tėveli, Dievas to nori! — sušuko ryžtingai jo 
dukra, tiesiai žiūrėdama jam į akis. 

— Ne, ne! Ne Dievas to nori, o tas tėveliukas — 
atkirto jis. — Ką tu, snargle, žinai, ko Dievas nori? Ka
da tu kalbėjaisi su juo? 

— Tėveli, kiekvieną savaitę einu prie komunijos. 
— Iš pasninko kilusį vidurių nusilpimą tu laikai 

Dievo atskleidimu. 
— Dar blogesnis pasninkaujančios širdies nusilpi

mas. 
— Ne, ne, tai negalima. To Dievas negali norėti. 

Aš tau sakau, kad Dievas negali to norėti. 
— Aš nežinau, ko Dievas nori, bet ir tu, tėve. ar tu 

žinai, ko Dievas negali norėti, ką? Apie kūno reikalus tu 
gali daug žinoti, bet apie Dievo, sielos reikalus... 

— Sakai, sielos? Vadinasi, tu tiki, kad aš nieko 

ar nuo tavęs 

išeis i vienuolyną, ji mane nužudys. Taip, ji rr.ane nu-
ordys, nužudys. Tegul pasilieka, nes aš darysiu viską, ką 
ik panorės... Jeigu ji nori, kad aš atsimesčiau nuo Abeli-
io, aš atsimesiu. 

— Aš prisimenu tavo pasakymą, kad tu džiaugies 
num teturint tą vieną dukterį, nes, anot tavęs, tuo būdu 
nums nereikės dalintis meile... 

— Betgi aš ja nesidalinu! 
— Jeigu taip, tai dar blogiau... 
— Taip, Antonija, mūsų dukra nori pasiaukoti už 

Gal geriausia tau būtų apie ją nieko nežinoti. 
— Mane kaltini? 
— Ne, tu pats, tėveli, save kaltini. 
— Matai, Antonija, ar aš tau nesakiau? 
— Mama, ką jis tau sakė? 
— Nieko, mano vaike, nieko. Tavo tėvo abejonės, 

baimė... 
— Gerai! — sušuko Joakinas, lyg pasiryždamas .— 

Tu eini į vienuolyną norėdama mane išgelbėti, ar 
ne taip? 

— Atrodo, esi netoli tiesos. 
— Nuo ko nori mane išgelbėti? 
— Aš tikrai nežinau. 
— Prisipažink! Nuo ko? 
— Nuo ko, tėve, Ogi nuo demono 

paties. 
— Ir ką tu žinai apie tai? 
— Dėl Dievo meilės, Jaokinai, dėl Dievo meilės! 

— maldavo motina pilnom ašarų akim, pasibaisėjusi vy
ro žvilgsniu ir jo žodžių tonu. 

— Moteriške, palik mus, palik mane ir ją. Tai ta
vęs neliečia. 

— Kaip tai manęs neliečia? Juk ji mano dukra... 
— Taip pat ir mano! Palik mudu vienus. Ji yra 

Monegro, aš esu Monegro, palik mus vienus. Tu nesu
pranti, tu negali suprasti šitų dalykų... 

— Tėve, jeigu taip elgies su mano mama, aš iš
eisiu. Mama, neverk! 

— Dukra, ar tu tiki... 
— Tikiu ir žinau, kad esu tiek jo dukra, tiek tavo. 
— Tiek? 
— Gal netgi daugiau. 
— Mano Dieve, nekalbėkite apie šituos dalykus, 

—verkdama sušuko motina, — nes aš išeisiu. 
— Tai būtų geriausiai — pridūrė duktė. — Būda

mi vieni du, abudu Monegrai, mes geriau matytume sa
vo veidus, tariant, savo sielas. 

Motina pabučiavo dukrą ir išėjo. 
— Gerai, — šaltai tarė tėvas, likęs vienas su dukra, 

—nuo ko norėdama mane išgelbėti tu eini į vienuo
lyną? 

{Bu* daugiau) 



IA 
DRAUGAS, antradienis 1970 m. rugsėjo mėn. 29 d. j TEISMAS B E DARBO 

Vis dar Haagoje veikia Aukš
čiausias tarptautinis teismas, 
kuris dabar yra Jungtinių Tau 
tų žinioje. Jame tarnauja 15 
teisėjų. Aišku, turi ir pagelbinį 
personalą. Tačiau jau eilė me
tų, kaip teismas neturi jokio 
darbo. Į šį teismą eilinis pilie
tis negali paduoti skundo, be t 
tik pilnateisės valstybės. Dabar 
Amerika, Argentina, Kanada, 
Suomija, Italija, Japonija, Libe-
ria, Meksika, Uragvajus pada
vė Jungtinių Tautų generali
niam sekretoriui U'Thant me
morandumą, kad pažiūrėtų ką 
veikia Tarptautiniai teisėjai, 

San Francisco zoologijos sode naujai gimęs buivoliukas glaudžiasi prie kurie yra gerai apmokami, i r 
motinos kai jų apžiūrėti atėjo grupe spaudos žmonių. kaip nors per dabartinę Jung-
— įtinių Tautų sesiją pasistengtų 

tenka laikyti ir dešiniuosius, surasti daugiau jiems darbo. BOMBŲ SPROGDINIMAI 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

rytinėse srityse, bet ir šalies 
centre ar ties Ramiojo vandeny
no pakraščiais. San Francisco 
mieste pernai buvo 62 bombų 
sprogimai (viena jų sprogo po
licijos Įstaigoje, užmuš tas vie
nas asmuo ir kiti penki sužeis
t i ) , Seattle mieste perna i to
kių sprogdinimų įvyko 32. 

Kiti panašus įvykiai pernai 

SŪKURYS AX1EJAES 
IŠSBPYUMAMS 

Didžiųjų aliejaus laivų pre
kyba sukelia pavojų jūros gy
vūnijai ir pajūriams. Prancūzi
joje pagamintas apara tas , ku
rio vieno a r dviejų metrų skers 
mens propeleris, įleistas 8 co
lius po vandens paviršiumi, su
kelia sūkurį, į kurį subėga išsi
liejusi nafta i r išpumpuojama į i 
bakus. Vanduo, atėjęs ka r tu su 
nafta, prabėgo p ro šalį. Tokiu 
būdu su dešimtimi sūkurių bū
tų galima sur inkt i visą Torrey 
Canyon (1967) išbėgusią aly
vą (100,000 metrinių tonų) per 
dvi dienas. 

C L A S S I F I E D G U I D E 
IŠNUOMOJAMA — FOK BENĮ HELP YVANTED — VYKAA | HELF VVANTED — MOTERYS 

BUTAI rinktiniams nuomininkams 
Best Aaenc) . 2925 \V. «3 P R 8-60Si 

Nelaukit užsiregistruotu dabar! 
Aptarnauja pietvakarine dalį 9 me
tus. Savininkai kreipkite? d©l pa-

Į tarnavimo nemokama1. 

R E A L E S T Ą T E 

Marąuette Parke 
2-jų butų po 6 kamb. 
LISKUS — 434-8786 

Išvykimo dtilei parduodu mūr. na
mą — 3 butai ir taverna. Naujas 
centr. šildymas vandeniu. Geros 
paiamos. Pigiai. Tel. 523-7364 

be to, imigrantus, atvykusius iš Šiais metais šis teismas turėjo 
svetur. išspręsti vieną pagelbinį teisės 

klausimą. I r tai viskas. 
Bombos sprogdinamos 

nuo seniau Pagal nustatytą tvarką šiais 
metais 5 teisėjai, pasibaigus jų 

Bombų sprogdinimai — ne mandatui, buvo pakeisti nau-
naujas reiškinys. 1950 — 1960 jais. Į jų vietas naujus teisė-
m. laikotarpy nuo bombų nuken j u s pasiuntė: Sovietų Są jun-
tėdavo negrų veikėjai, kovoję ga> Amerika, Urugvajus, Ispa-
dėl savo teisių. 1956 m. bom- n į j a įr Dahomey. Kiti 10 teissė-
bos sprogo dr. M. L. Kingo na- U. y ^ j§ gįu k r a š tų : Anglijos, 

buvo ir kituose miestuose, kaip m u o s e l r - e h o s e n e ^ ^ 7 " Pakistano, Francūzijos, Meksi-
Denvery, Tucson ir Detroite) I c i c s e Montgomery mies.e, Ala- k o s ? s ^ ^ * Libanono, Filipi-
čia dviem atvejais bombos spro b a m O S v a l s t 1 9 6 3 m" ™gS*2° nų, Švedijos, Lenkijos ir Nigeri-

mėn. bombai sprogus negrų baz j o g 
nyč5oje Birmingham mieste Ala-
bamoje, žuvo penkios merginos 
negrės moksleivės. 

go policijos įstaigose), be to, 
bombos sprogdintos d a r Madi-
son, Wis., St. Louis mieste ir kt. 

Daugeliu atveju kaltininkai 

Šį rudenį, laike Jungtinių Tau 
tų sesijos, paaiškės, ar pasaulio 
valstybės dar pasitiki Tarptau-

Kraštutlniesiems vL» plečiant ^ t e i s m U i Q j d ^ m nebuvo susekti. Policijos nuo
mone, daugiausia Į tarimo sukę- j veikią, juos remiant ir užsienio 
lia kairieji kraštutinieji, nors j gaivalams, aišku, tokių reiški- turės paraginti valstybes duoti 
kai kuriais atvejais kaltininkais į nių skaičius vis didės. nors kiek jiems darbo. k l . 

Ką t ik išėjo iš spaudos 

HERMANNO SUDERMANNO 
novelių r inkinys 

Lietuvių apysakos 
Pirmoji šio rinkinio novelė: 

"Kelionė į Tilžę" y ra mums įdo
mi ne t ik savo lietuvišku kolo
ritu, be t ka r tu y r a vienas la
biausiai intriguojančių pasako
jimų li teratūroje. 

"Lietuvių a p y s a k a s " išvertė 
V. Volertas, knygai aplanką 
padarė Marija Ambrozaitienė. 
Lietuvių apysakų kaina y ra 
$3.00. Knyga gaunama DRAU
GE ir pas platintojus. 

6 kambarių bungalow 
Prie Maria High School. 

LISKUS — 434-8786 
Pr i e Maria H. S. Mūr. 2 butai po 

4 % kamb. 12 metų. $32,500. 
Maranet te pke. med. 1% aukšto. 

2 butai — 5 i r 4 kamb . $14,200. 
P r i e 66 ir Westem. Mūr. 1% aukš

to. 5 ir 3 kamb. $19.500. 
Marąuet te pke. pigiai parduoda

m a s sklypas $6,500. 

VAINA REALTY 
Tel. RE 7-9515 

SNACK SET 
...Irom the Accessibles 

Šitas gražus Ancnor Hocking užkandžiams indų komplektas gali būti jūsų visai ne
mokamai. Kad srautumėt šią dovana nemokamai, turite tik atidaryti naują sąskaitą su 
$500.00 ar daugiau, arba tokią sumą pridėti prie savo dabartinės sąskaitos. Tik viena 
tokia dovana šeimai; pasiūlymas baigsis spalio 15 d.; dovanos nesiunčiamos paštu. 

St. Arrthony didžiuojasi savo patenkintų taupytojų ir skolintojų šeima. Nuo 1922 m. 
Jūs padėjot mums išaugti į stiprią, parankią ir saugią — "Strong, Accessible and Safe" 
finansinę jstaiga. Jūs esate "Goresnėse rankose" pas St. Anthony Savings. Palyginkite 
mūsų finansinę apyskaitą ir pamatysite... Atvykite dar šiandien, įsijunkite į mūsų 
šeimą. Mūsų tarpe būsite branginamas draugas, ne vien tik numeris. 

S aint 
jntliony 1447 Šoutfi 49th Court 

Cicero, fflinoli 60650 
J c W X H E T S PHONfi «ŠM3tt JCSEPH F, GJUBAUSKAS, ECŽC SIC? 

ftamb* radarai Savingi tnd t o * troorsnė* Corpbraflorf, WsshlngtoiV D.Sį 

SAVININKAS PARDUODA — 
Taverną - Resaraną ir Salę 
Gyvenimui patalpos užpakaly. 
Įkainuota skubiam pardavimui — 
$64,000. 4756 S. Western Avenue 

D £ M K š 
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T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Krautuve Marąuette Parke 

Pardavimas ir taisymas 
M I G L I N A S 

2346 W. 69th St. — tel. 776-1483 
Namu tel. — PR 6-1083 

nH!nnftitiiim|iiiH?»HMw«,M;t,f*"IM»' 
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COSMOS PARCELS EXPRE»S 
SJUNTIHia! j LIETUVĄ 

Licensed bv- VNESHPOSYLTORG 
2501 W . 6»th St.. Chicago, TU. 00629 
3333 S. Halsted. Chicago. 111. fiOOOS 

Tel . WA 5-2737: 254-3320 
Įvairių prekių pasir inkimas, moto
ciklai, šaldvtuvai. maistas, dolerinio5 

CERTTFIKATAI ir AUTOMOBILIAI. 
K. žnkaoskas 

;::rn"!n!;:Hi"iit!fri!"r*;r::niij;'t'~":': •• •• r '"->" - ' . " : ' ? " ' ' • ~3"'• 
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V A L O M E 

KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame viso. 

rūsiu grindis, 
i. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 

luminMinniiuiĮĮiiMUHUii"'1""""""" 

Ten stebuklai, o čia namai 
Puikus didelis 2 po 6 kamb. mūr 

Gazo šild. Platus lotas, mūr. grara 
žas. $30,000. 

4 būtu an t kampo mūr. Sausas 
Svarus. Tš gerų rankų. Marąuette 
Pke . $44,000. 

2-ju butų. 14 metų modern. mūr 
3-jų auto. mūr. garažas. Marquett< 
pke . $36.000. 

9 k a m b mūr. g-ražus kaip naujas 
Geros pajamos. Arti mūsų. $19.6000 

Vertingas apartmentinis prie Jau 
n imo centro. Šviesūs butai, pastovūs 
gyventojai. Apie $11,000 nuomos 
Įmokgti $15,000. R imtas pasiūlymas 
$44,000. 

Beverly AVoods — 14 metų. Gels 
VTJ plytų apartmentinis. Patogūs bu 
tai , yra rūsys. Apie $14,000 pajamų 
Sustokit, pažiūrėt*.. 

9 kamb., 12 metu fabrikanto re 
zidencija, 5 mieg., 2 vonios, mūrr 
garažas Graži vieta. Apie S27.500 

VALDIS REAL ESTAT1 
7051 S. Washtenaw Av., RE 7-72(W 

FIRESTONE TIRE AND RUBBER 
COMPANY 

8801 N. Skokie Blvd, Skokie, 111. 
has imenediate openings for: 

3 GENERAL SERVICE MEN 
F U L L T I M E 

Mušt be High School Grads. 
SALARY OPEN 

Plūs Liberal Company Benefits 

Call Mr. Fred 
Or come in 

Medina: 677-9550 
for application, 

M I S C E L L A N E O U S 

.:. . ' ii... ' , ( ! . ..::" z.:.::. . i i iKHl 

D A Ž Y M A S 
Pigiai dažau namus iš vidaus ir 
lauko. Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda 
J. RUT>IS — Tel. CL 4-1050 

•tmmmmmmmmmmmm([z»:;::zxzm2w>z 

Ieškoma vyresnio amžiaus šeimi
ninke arba pora, kurie gautų butą, 
maistą ir dar priedo atlyginimą — 
lengvas darbas. 6 vai- j dieną. Ra
šykite adr.: S. Jučas, 741 Psrk 
A ve., Hot Springs, Arkansas 71901 

EXPERDCNCED 
CUSTOMAV DISHWASHER 

FOR POTS AND PANS 
From 8 A.M. to 4 P:M. — or 

7 PM. to 3 A.M. 

Apply to — 

Heiga or James Pearson 
Tel. 478-7785 

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd Street 

želenlnlų lr vietiniu auto talaymaa 
'atyre mechanikai. Elektronini* mo-
->ro patik rlnlmae. Vilkiką*. 

Tel. GR 8-S1S4 arba GB 6-SSSS 
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M OVING 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
2047 W. 67th Place — WA 5-8063 

VTTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI | LIETUVA 

ir kitas kraštus 
Gerų prekių didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do-
er. certifikatai, maistas, akordeonai. 
2608 W. 69th St., Chicago, IU. 60629 

T E I J K F . WA 5-2787 

MATOCE WOMEN NEEDED 
to care for 2 children, pins 
housekeeping. Live in. Fhoae 
769-1073 Sunday all day^and 
weekdays after 7:30 p-m. 

HELP WAKXED — V YRAI 

GENERAL FACTC«Y AND 
SHIPPING CLERKS 

Steady work. Will train 
Many Benefits. Good Future. 

CALL MR. KAMBER — 
4 2 1 - 0 8 6 8 

HELP WANTED — VYRAI 

WAREHOUSE MAN 
FULL TIME 

Paid Vacation — Paid Holidays 
Hospitalization 

Tel. 671-4730 
10415 United Parkv/ay 
Schiller Paik, Illinois 

5 butai, i^azo pečiais šildymas, aj 
-auga nuo potvj riio. 44 & CtJiforaie 
$27.500 

4 butai po 4 ir 2 kamfc sklepf 
uOdernus $44,000. 

6 ir 5 mūrinis su ; rengtu skiepe 
3C p. sklypas, arti Maria Hs. 

2 po 6 medinis Brigrhton Parke 
5 butai medinis 38 ir Fairfield 

Insurance — Income T a s 
>otarT Pu bito 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
2737 W.43rdSt.,CL 4-2390 

6J4 kamb. 17 metų mūr. bungra'.ou 
pr ie 79 ir California. Central, oro 
šaldymas, įruoštas rūsys, daug prie
dų,. $31.500, arba pasiūlymas. 

1Y2 aukšto 17 metų mūr. Prie 67 
ir Washtena-w. 2 butai — 5 ir 3 
kambar ia i . $29.900. 

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

LEONAS REAL ESTATE 
INCOME TAX — NOTAR1A 

TAS. IMIGRACIJA 
2735 W. 71st St. — 925-6015 

A. AB ALL R00FINS C0. 
fsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Tai-
-some arba dedame naujus kaminus, 
f-mas, nutekamuosius vamzdžius. Da-
'ome iš lauko. Taisome mūrą "tuck 
^ointing". Pilnai apsidraudė. Visas 
larbas garantuotas. 

Tek — LA 1-6047 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku 

EMMirairasi;:;:; .;;;:::r::^i •::;!;"" 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ir k'tus kraštus i 

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

A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraastymss 
— Įvairiu atstumo — 

823 WEST 84th PLACE 
Telef. — FRontker 6-1882 

P.AKDAVIMAS — VALDYMAS 
NAMC PIEKEVLAS — 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas Vertimai 

APDRAUDĘ AGENTŪRA 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave., PR 8-2233 

PANTOGRAPH 
ENGRAVER 

- -. 

Experienced 
Apply In Person 

ESSEX 
INTERNATIONAL INC, 

4545 W. Cortland 
..,,..,.. •. • •;• • • ::• ' - T Z : r : s n 

D Ė M E S I O ! 

C O N T R A C T O R S 

Heating Contractor 
į r eng iu naujus ir pers ta tau se
nus visų rūšių namo apši ldymo 
pečius ir air eonditioning — i 
nau jus ir senus namus. Stogų 
r inas (gut ters) , vandens šildy
mui boilerius. Turiu lr leidimus 
d i rb t i mieste bei užmiesčiuose. 
D a r b a s at l iekamas greitai ir są
ž in inga i Apskaičiavimas nemo-

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HKATINO & SHK.trr M K T A I J 
4444 S. \Voytfru. Chicago 9. IU. 

Telf-fona* VT 7-3447 

Tvarkingas. teis: .-.g„s ir greitas 
patarnavimas visa.s Real Estate 
reika'ais. Be to, veikia Notariatas, 
daromi ir liudijimų vertimai. Tvar
komi Incoene Tax a- atliekami kiti 
patarnavimai. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
N0TARY PUBLIC 

4259 S. Maplewood Av., CL. 4-7450 

M I S C E L L A N E O U S 

APDRAUDĘ AGENTCSA 
Namq. Gyvybes, 

sveikatos, biznio, 
at i tomohi l i r i . 

T R E J O S D E V Y N E R I O S 
Esame išimtini šių nuostabių gydomų_ių žolių platintojai. 

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

J. & J. P H A R M A C Y 
2557 West 69th Street, Chicago, Illinois 60629 

TELEF. — PRospect 6 - 4363 

Patogios issimo-
kf'jimo sąlygos. 

J. B A C E V I Č I U S ^ " 
6455 So. Kedzie Ave., PR 8-2233 

CY 
CONSTRUCTION CO, 

^KOMERCINIAI. 
MEDICINOS M 
KITOKĮ PAlTATi 

UBl W*rt 6«<b Al* 
ML HE 4 - W » 

Narnų Apšildymas 
. .I<ledu rlmj rūšių pečius, van-
deru Šildytuvus ir power bu-
mid.fiers. ISvalau lr suremon
tuoju alyvos ir dujų pečius ir 
alyvos pačius perdirbu dSl du
jų. Sutai.-au blojrai veikiančias 
"s team" kot.'roles. 

Dirbu Ciceroje, Cbicai?oje ir 
vakarų priemiesčiuose. 

A L B I N A S SANYS 
4 4 7 - 8 8 0 6 

• 

Kas tik turi gerą skonį. 
Viską perką pas Lieponįl 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
J. L1EPONIH 

F U R N I T U R E C E M T E R, I I C 
Marquette Pk., 62 H So, Westem PR 8-6875 

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

Nuo abejingumo nėra kelio į meilę, i 
bet nuo neapykantos yra 

rašo 
PETRAS MALDEIKI9 
savo naujoje knygoje 

Meile Dvidešimtajame Amžiuje 
Kai tėvai ir kiti vyresnieji šiandien jaunimo neiiven- | 

giamai yra įtraukiami į sekso diskusijas, ši knyga jiems • 
labai gera pagalba. J i peržvelgia visas modernias pažiūras « 
apie lytinę meilę ir padeda susiorientuoti įvairiausiuose pa

siūlymuose. 
Knygą išleido Lietuviškos Knygos Klubas 

Jos 27S psl. kainuoja 5 doL Ji gaunama Drauge i r 
pas platintojus. * 

' * • * • • • > « > • > • > • . . . . . . . 
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DAR DĖL TURTO IR PENSIJŲ 
VOKIETIJOJE 

J. PYRAGAS 
"Draugo" nr. 159 K. Klastaus 

kas rašo; "Įsidėmėtinas vokie
čių įstatymas". Pirmiausia rei
kia pažymėti, kad "Draugo" 
dienraštyje savo laiku buvo at
spausdinta labai teisingų ir ob
jektyvių straipsnių, kas liečia 
turtą, "atlyginimą ir pensijas 
(rentas), o taipgi buvo ir klaidi
nančių dėd autorių nežinojimo 
tikros padėties. Dabar ir K. Kla 
Stauskas ne viską teisingai ap
rašo ir ne visiškai tiksliai vi
suomenę informuoja. Už turto 
praradimą, arba jo netekimą 
H pas. karo metu arba dėl karo 
aplinkybių išplaukiančių pasek
mių yra atlyginama jau seniai, 
bet toks įstatymas liečia ne vi
sus Fed. Vokietijos gyventojus, 
o tik vokiečių kilmės ir tauty
bės pabėgėlius žmones, šiuo at
veju pilietybė nieko nereiškia. 
Kilę iš Lietuvos repatriantai, o 
taipgi ir Klaipėdos krašto gy
ventojai vokiečiai, jau senai nau 
dojasi šiuo turto atlyginimo į-
statymu. Ne vokiečiu kilmės 
žmonės jokio atlyginimo už pra
rastą turtą iš Fed. Vokietijos 
gauti negali, kadangi tam nėra 
nė įstatymų išleistų. K. Klaus-
tauskas kalba tik apie tokį tur
to atlyginimo įstatymą, kuris 
pradėjo veikti nuo šių metų pra 
džios ic įstatymas liečia ir DDR 
teritorijos buvusius gyventojus, 
kurie yra atbėgę į Fed. Vokie
tiją jau po karui. 

Toliau dėl pensijų. Ir čia K. 
Klastauskas ne taip informuoja, 
kaip iš-tikrųjų yra. Socialiniai 
invalidumo pensijai (rentai) 
gauti, pirma sąlyga yra ta, kad 
reikalinga kvalifikuotis. Reiš
kia, reikėt turėti 5 m., t. yra 60 
mėnesių išdi rbto ir apdrausto 
laiko, o senatvės pensijai (ren
tai) gauti, reikia net būtinai 
turėti išdirbto ir apdrausto lai
ko 15 metų — 180 mėn. Tai y-
ra pagrindiniai reikalavimai so
cialinei invalidumo, arba senat
vės pensijai gauti .Gali būti pri-
skaitytas laikas prie senatvės 
pensijos ir ištarnautas vokiečių 
kariuomenėje, išbūtas nelaisvė
je, internavimas. Lietuviams, ku 
rie yra išemigravę iš Fed. Vo
kietijos prieš 15-20 metų į ki
tas šalis ir ten šiuo laiku gyve
na, nėra dauigau jokių galimy
bių socialinei invalidumo ren
tai gauti, nors būtų ir suda
ryta 5 metų darbo kvalifikaci
ja. O todėl negali gauti, kadan
gi jie storo sveikatą bus prara
dę ne Vokietijoje gyvendami 
ir dirbdami, o tose šalyse, kur 
yra išemigravę ir ten dirbę. Šis 
reikalas liečia ne vien tik lietu
vius, bet visus buvusius savo 
laiku Vokietijos gyventojus. Pa
našiai tas pats gaunasi ir su 
senatvės pensijomis. Kurie iš 
Heuvių yra išemigravę prieš 15 
- 20 m. į kitas šalis, iš tokių, be
veik, kad nė vienas nesudarytų 
15 metų darbo kvalifikaciją Vo
kietijoje. Tegu būtų ir priskai-
tomas išdirbtas visas karo meto 
laikas, arba kareiviavimas. Ka
ro meto darbas ir kareiviavi
mas bus tik tuomet ir tokiems 
užskaitytas, kurie paliko Vokie
tijoje ir dabar yra dirbantys, 
arba buvo ir moka socialinio 
draudimo įnašus. Taipgi, pagal 
veikiančiu Fed. Vokietijoje pen 
sijų įstatymus, gali būti pri-
skaitytas visas ištarnautas lai
kas prie pensijų gavimo visiems 
tiems pabaltiečiams, kurių prieš 
H pas. karą savo šalyse buvo 
valstybės tarnautojais. Bet toks 
laikas gali būti tik priskaitytas 
prie pensijų. Sakysime, žmogus 
paliko gyventi Fed. Vokietijoje 
ir čia begyvendamas ir bedirb
damas priartėjo prie savo se
natvės ribos, pensijos amžiaus. 
Tuomet gali būti užskaitytas 
visas prieškarinio meto ištarnau 
tas laikas prie pensijos. Nebu-
vusiem valstybės tarnautojams, 
kur jie butų bedirbę ir betarna
vę savo kilmės kraštuose, lai
kas nėra užskaitomas prie pen
sijų gavimo, kadangi prieš H 

įstatyminio socialinio draudimo 
Pabaltijo šalyse. Iš pirmosios 
Sovietų okupacijos Fed. Vokie
tijos draudimo įstaigos užskai-
to 9 mėnesius apdrausto laiko 
prie pensijų, š is užskaitymas ga 
Ūoja visiems pabaltiečiams. Su 
pensijomis (rentomis) yra taip 
Fed. Vokietijoje; kuo daugiau 
sudarysi išdirbtų metų stažą, 
tuo bus tavo pensija (renta) di
desnė. Nuo išdirbtų metų skai
čiaus ir pensijos dydis kyla. 

Taipgi kiekvienas turi aiškiai 
žinoti ir tą, kad už pensijas jo
kių vienkartinių išmokėjimų nie
kas nedaro, o tik nuo tos dienos 
pensiją priskaito, kada prista-
tei pensijai gauti pareiškimą. 
Pensijos tai nėra joks atlygini
mas, kaip sakysime už turtą, ar
ba už persekiojimus. Tos visos 
pensijos ir atlyginimai yra tokie 
komplikuoti dalykai, kad kurie 
žmonės nėra buvę su šiais rei
kalais susidūrę, jie neturi supra 
timo, kaip yra sunku ką nors 
laimėti. Tik tuomet žmogus ne
turi jokių sunkumų pensijai gau 
ti, kuomet yra aiškūs įrodymai, 
kad eisi pilnai išdirbęs ir mokė
jęs socialinio draudimo įnašus. 

Užsienyje gyvenantieji, kurie 
įdomaujasi už savo prarastą tur 
tą atlyginimo gavimu, o taipgi 
ir pensijų reikalais, turi tiesio
giniai kreiptis į Fed. Vokietijos 
konsulatus tose šalyse, kur jie 
gyvena, o ne į kokias nors drau 

DRAUGAS, antradienis. 1970 m. rugsėjo mėn. 29 d. 

Labai stiprus taifūnas Filipinuose. 300 žmonių buvo užmušta. Čia matome sunaikintus mokyklos pastatus Casi-
guran vietovėje. 

— Šveicarijos filatelistai į-
steigė naują draugiją — Swiss 
- American Stamp Society, ku
ri apjungs visus šveicarų tiek 
Amerikoje tiek ir kituose kraš

tuose gyvenančius filatelistus. 
Draugijos biuletenis "Helvetia 
Herald" siunčiamas nariams už 
$2.00 metinio nario mokesčio. 

Pc lamt giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad po trum-

V A R Š U V O S G L O B Ė J A nam interesantui teisingas pil 
nas ir aiškias žinias, o ne šun-1 
keliais klaidžioti. Už prarastą! I š k i I m i n g u Mišių metu Var-
turtą atlygia Ausgleichsamtai š u v o s Jė z u i t l i bažnyčioje Var-
— išlyginimo už turtą įstaigos. š u v o s a r k i v - k a r d - Vyšinskis, 
Užsienyje gyvenantiems 
kompententingas Ausgleiehsam- kūpi jos 
tas Berlyne. Užsienyje gyvenan miniai tikinčiųjų, 

j tiems karo invalidams moka ren Varšuvos miesto 
; tas Bremeno Versorgungsam-
tas. 

Tai būtų tiek informacijų a-
pie atlyginimą už turtą ir pen
sijas, bet lietuvius, išskiriant 
pensijas (rentas) ir persekioji
mus, kitas niekas neliečia. Nėra 
tam įstatymų. 

Mariją globoti Varšuvą ir ka
talikų Bažnyčią. Kaip žinoma, 
Švč. Marijos, kaip visų malo
nių tarpininkės, "Madonna del-
la Grazie" titulu garbinimas ™a dalyvaujant Varšuvos arkivvs- T , .. . , f . illlll>xa 

* * | , -̂ __ j — . . . .__ , , Lenkijoje buvo pradėtas 1951 

pos Hgos mirė sulaukusi 79 m. amžiaus 

A. f A. 
Petronėle Schwitt - Švediene 

(KAILIŪNAITĖ) 

Gimė Lenkčių kaime, Eržvilko valsčiuje, Tauragės apskrityje. 

Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Bernice Dišis. jos vyras 
Aibert. sūnur- Bruno Schwitt, marti Stella. anūkas Terzcr.ce 
Schwitr. krikšto duktė Josephine ir jos vyras Dr. Jonas Bakšys. 
Daug giminių, draugų ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas Egan Funeral Home. 3700 W . 63 St 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugsėjo 30 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus nulydėta į St. Mary Star of the Sea parapijos bažnyčią, 
o po gedulingų pamaldų bus nulydėta j Lietuvių Šv. Kazimiero 
kapines. 

Nuliūdę: Duktė Bernice su vyra, sūnus Bruno tr šeima. 

dvasiškijai ir gausiai 
dangiškąja 

globėja pa
skelbė Švenčiausiąją Mariją 
Malonių Teikėją. Šv. Mišių me
tu tikintieji sukalbėjo specialų 
pasiaukojimo aktą, melsdami COS ***** I t a l W 

oje buvo pradėtas 
metais, kada popiežius Inocen- j 
tas X-sis padovanojo Lenkijos i 
karaliui Jonui Kazimierui Ma
lonių Marijos paveikslą, kuris • 
ypatingai yra garbinamas Faen 

I i^Mą**. *&J<&- iL&? 

Katras arklys taip 
gijas kaip K. Klastauskas savo | mato kaip iš pryšakio, taip ir 
rašinyje nurodo. Fed. Vokieti
jos konsulatai suteikia kiekvie-

;iš užpakalio? — 
tuvių mįslė). 

Aklas. (Lie-

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

IZIDORIUS UAM£S) TARULIS 
Gyveno Ciceroj ir Marąuette Pa rk 

Mirė 1968 m rugsėjo 30 d. Gimęs Zarasų apskrity, Va-
jasišk;ų parapijoj. UženiMio kaJme, Lietuvoje. Palaidotas šv. 
Kazimiero kapinėse. 

Faliko_ nuliūdę žmona Marija, duktė Liokadija Slakis, 
žentas, anūkė, ir kiti giminės, draugai ir paž'ste.ni. 

Fagercti pylimo vyro ir tėvslio atmintį, už jo sielą bus 
laikomos šv. M:ios rugsėjo 30 d., 1970 m. švč. M. Marijos Gi-
aomo bažnyčioj, Marąuette Park, 8:30 vai. ryte, ir Our 
Lady of Victcry bažnyčioj. Davenport, Iowa. 

Kviečiame draugus i" pažįstamus pamaldose dalyvauti. 
Nuliūdę: 

ŽMONA, DUKTĖ TR ŠEIMA. 

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

L a ' d o t u v i u D i r e k t o r i a i 
T r y s M o d e r n i š k o s K o p l y č i o s 

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

4505-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas —YArds 7-1741-2 

Oakland-Berkeley, Caiif.. nus iaubus gaisrui, Robert Vertei šeima ap
žiūri sudegusį stiklą, kur i s , nuo karšč io sutirpęs, atrodo, kaip gražus 
papuošalas. 

S V E 
(Atkelta iš 2 psL) 

I K A T A 

tant mokyklas ir einant bernau
ti blogiausiam ant žemės sutvėri
mui: jausmais pakrikusiam, ne
švarumais apkarusiam, mokslą ir 
tiesą paniekinusiam — už bež
džionę kvailesniu tapusiam mū
siškiui. Gerai, kad tokių mūsuose 
tik mažuma. Tamstos sūnus te
gul maitinasi kuogeriausiai, ilsi
si kuo protingiausiai ir tegul var
toja minėtus vaistus — injekcijas 
kuo ilgiausiai. Vėliau jam reika
lai tvarkysis normalia vaga. 

Dėl brolio ,tai tegul vietos gy
dytojas jį gydo. Iš aprašymo, at
rodo, kad jam yra sukalkėjimas 
kojų gyslų. Veikliausi čia vartoja
mi vaistai niekam reikiamai ne
padėdavo — nei Arlidin, nei Pa-
vabid... Tik cinko sulfatas (zinc 
sulfate kapsulėse po 220 mg. kiek
vienoje, imant po tris per parą, 

dabar gaminamas Peorijoj e-
sančioj firmoj Schlicksup Drug 
Co. — Orazinc) iš tuzino vienuo
likai gerai padeda. Taip pirmie
ji mediciniškoj šio karšto literatū
roj (Medical Tribūne) tvirtino 
veteranų ligoninėse dirbą gydy
tojai. Čia rašąs jau keturi metai 
sėkmingai tvarko tokias negero
ves saviems pacientams. Pasiga
minkite iš cinko sulfato vaškinia
me popieryje miltelius, tiksliai po 
220 mg. kiekvieną atsverdami) 
(didesnė dozė galės vėmimą su
kelti), mažesnė neveiks. Vartokit 

i y*.a įvis&lfl jjjavtlpus 2° yi&B& tos kartus 

per dieną. Po dviejų mėnesių da
rykit vienam mėnesiui pertrau
ką. Reikės žiūrėti, kad kūne fos
fatų nepritrūktų, už tai, imant 
cinką, reikės valgyti daugiau fos
foro turinčio maisto: tamstoms 
prieinamas fosforo'turintis mais
tas būtų šitoks: agrastai, serben
tai slyvos, kriaušės, obuoliai. 

O dėl savo turimo skausmo ko
joj — tikras kankinys esi: ne tik 
ligą, bet ir gydymą turi pernešti. 
Gydykis pas savą gydytoją. Pa
gal aprašymą, išeitų, kad Tamsta 
turėtum tik vieną dalyką daryti: 
šiltoje vonioje išsikaitinęs pusva
landį, vandenį išleidęs, turėtum 
strėnas gimnastikuoti aukštyn ko 
jas pakėlęs, tarsi supamoji kėdė 
būtum. Taip iki gerokai pavargs-
tant, kasdien dirbant — kaulus 
nervą spaudžiančius į vietą at
varęs, ilgam palengvėjimą aptu
rėsi. Tada tik ant kieto šieniko 
miegoti turi — geriausia ant grin 
dų, ką nors pasiklojęs. Nešioki 
juosmens kaulus sustiprinantį 
bandažą — diržą. Nesilankstyki 
nevykusiai — visada prilenki ke
lius, ką nors keldamas, į šonus ne-
sikraipyk. Tie visi naudojami da
lykai — kaip pernykštis sniegas 
augalui —tiek naudingi Tams
tai. Beje, jei šildai su elektrine 
pagalvėle, ar kitu šilimos šalti
niu — visada per drėgną skudu
rą Šildyk (per kompresą), nieka
da nešildyk sausa šilima. Tai tik 
pablogina dalyką. Apsunkina ligą 
ir jo» gydymą. Rašykit — tarsi
me*. . 

A. + A. 
ZUZANAI KANAVOLIENE1 

m i r u s , 
vyrą J0N$ SflNAVOLĄ, dukras ONUTĘ fSKUBĘ 
ir LEONIDE NEU ir jų še'mas bei visus artimuosius 
gimines skausmo valandoje užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

A. Juškiene, A. ir D. M siullal, 
M. ir J. Juškai. A, ir K. Lietuvninkai 

su šeimomis 

E T K 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— T Ė V A S IR S Ū N U S — 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS: 

2533 West 7fsf St. Teief. GRovahili 8-2345-8 
1410 S. 50th A ve,. Cicero T0wnhail 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

H I G H 
P a I d 

PASSBOOK8 

$1.000 mic mum 

crvEfrncEjrr Bo.vcg PLAS 
Sarlngs 

R A T 
Q n a r t e r l y 

85.000 minimom 
YEAR CERTTFICATE 

•1.000 mJ-lmnm 
1 YEAR CEJJTIFICATB 
820.000 Inntred to 

Higbest reserves 
BRIGHTCN SAVINGS & L0AN ASS0CIATI0N 

4071 Archer Avenue Chfcago, Illinois 606S2 

PIRKITE DABAR TIESIJGHU0 
M R. N E L S 0 N 

S a v i n i n k o 

S A I N T C A S I M i R 
M O N U M E N T C O . 
3914 West l l l t h Street 

Vienas blokas mm kapiniu 
DIDŽIAUSIAS PAMINKLŲ PLANlJ 
PASIRINKIMAS VISAME MIESTE 

Telef. — OEdarcrest 3-6335 

10% — 20% — S07e plclaa mofcfeU 
už apdraudę nuo :<al«« ir automo 
blllo paa 

FRAN K ZA POLIS 
3208 K Wes» 95th Stra* 

Chicago. Illlnoia 
TeL GA 4-SA64 ir GR (1-4339 

G E L C S 
VestuToms, banketams, laidotuvėm* 

ir kitokiom* progoms 
O U Ž A U S K Ų 

Beverly HUis Gelinyčia 
2443 W. mrk 3tr*et, Chicago. UUnoia 

TEL. PR 8-0SS3 — PR 8-0SS4 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Naria; 

STEP. C. LACK IR SŪNŪS POVILAS J. RIDIKAS 
3354 So, HaJsted Street Tel. YArds 7-1911 (LACKAWICZ) 

2424 W. 69th Street Tel. REpublic 7-1213 
2314 W. 23rd PUce Tel. VIrginia 7-6672 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. California Ave, Tel. LAfayette 3-3572 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 So. Litnanica Ave. Tel. YArds 7-3401 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. Lituanica Ave. Tel. TA 7-1138-1139 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 S. 50th Ava., Cicero, III., Tel. OL 2-1003 
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CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

LIETUVIS BIBLIOTEKŲ 
PATIKĖTTNIS 

Stanley Baizekas jr., — Lie
tuvių kultūros muziejaus savi
ninkas — pakviestas ir priėmė 
Chicagos miesto viešųjų biblio
tekų patikėtinio pareigas. Prieš 
savaitę Chicagos miesto meras 
Richard Daley St. Balzeką 
toms pareigoms miesto valdy-

X "Draugo" romano kon
kurso romanų rankraščiams į-
teikti data y ra lapkričio 1 d. 

x Kun. Juozas Domeika vi
karas, susirgo ir nuvežtas į 

amoje y r a visos 

Christ Community ligoninę, I ^ j e iškilmingai prisaikdino. ! 

4440 W. 95 str . (Oak Lawn). | s_ Balzeko 
x Jonas šoliūnas, žinomas 

socialinio aprūpinimo įstaigos 
darbuotojas ir mūsų dienraščio 
sporto skyriaus vedėjas, persi-

TREJŲ METŲ DARBUS BAIGIANT 
LB centro valdybos veiklos apžvalga 

Dabart inė Lietuvių bendruo- BRONIUS KVIKLYS monių Įsigijimą, į t inkamų va 
menės centro valdyba gyvena 
paskutines savo kadencijos die- i tarėsi su ALTa Chicagoje ir 
nas . 1967. IX. 23 New Yorke I kitur. 

; posėdžiavusi VI-ji t a ryba vai- Nemaža nuveikta ir kultūri-
; dybos pirmininku išrinko inž. nėję srityje. Suorganizuotas ir torijos atlasas, baigiamas ruoš-

dovėlių paruošimą. Netrukus 
bus pradėtas spausdinti mokyk 
linis Lietuvos žemėlapis, pava
sarį bus parengtas Lietuvos is-

, Bronių Nainį ir pavedė jam su-
: daryt i valdybą. X. 31 naujoji 

j au vykdomas keturių operų 
parašymas , tam reikalui su-

valdyba buvo patv i r t in ta . Ją kaupiant keletą tūkstančių do-

ti aiškinamasis lietuvių kalbos 
žodynas mokykloms, ruošiamas 
ir naujas tikybos vadovėlis. Ei-

sudarė pirm. inž. Br . Nainys, lerių. Yra gerų vilčių, kad vie-; narna prie kirčiuotų vadovėlių 

Chicagos miesto viešosios biblio 
tekos. Mes, lietuviai, nekartą 
spaudoje esame reiškę pageida
vimų, kad viešose bibliotekose 

kėlus jo įstaigai į naują vietą, I daugiau būtų lietuviškų, ypač 
dabar darbo metu yra pasie- j grožinės literatūros veikalų, 
kiamas adresu: 9415 So. Wes- j D a D ar , palyginant su kitų tauty-
tern Ave., teief. 779-3200. : b i ų bibliotekų knygomis, lie-

x Dr. Daina Variakojytė bu- į tUviškų knygų mažiausia, o 
vo nuvykusi į Turkiją ir Grai- y p a č naujųjų premijuotų gro-
kiją, kur išbuvo visą mėnesį. žinės literatūros kūrinių visai 
Keliaudama po tuos kraštus, nėra . 
domėjosi žmonių papročiais ir 
gyvenimu, padarė daugybę nuo
traukų, apžiūrėjo senuosius kul 
tūros paminkius, jų tarpe Tro
jos pilies griuvėsius. Šiuo me
tu ji profesoriauja Lojolos uni
versitete, dėstydama etnografi- Tereikia tik bibliotekos vedėjui, n į n e mokyklą 

1969 m., Lietuvių kongreso 

Naują gyvenimą pradėjo Karile Baltrušaitytė ir Vaidevutis Valaitis, 
kai juos šią vasarą Chicagoje sutuokė kun. prof. Stasys Yla. 

IŠ ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— Dr. A- Spudas su žmona 
atostogauja Europoje ir Afri
koje. 

— Aušros Vartų parapijos 
choras Montrealyje gyvina sa-

vicepirmininkai — kun. J. Bo-
revičius ir V. Adamkus , sekr. 
St. Džiugas, ižd. K. Dočkus, riais ir ruošiamasi išleisti šiuos 
kul tūros reik. ved. ir Kult. fon-1 veikalus: dr. Z. Ivinskio trito-
do pirm. A. Kai rys . Švietimo '. mę Lietuvos istoriją, dr. T. Ri-
ta rybos pirm. J . Kavaliūnas, I meikio Lietuvos okupacijos do-
inf. reik. ved. A. Šantaras . jau- j kumentaciją, Mokslo ir kūry-
nimo reik. vedėja D. Tal la t lbos simpoziumo darbus. Užpla-
Kelpšaitė (1970 m. ją pakeitė j nuotas šių darbų išleidimas: 
Audr . Kubil iūtė) , org. skyr . į dr. J . Puzino Lietuvos proisto-
ved. P. Pe t ruša i t i s (vėliau pa- j ri ja ir dr. J. Girniaus Lietuvos 
s i t raukė) i r n a r y s spec. reika- filosofijos istorija. 
lams P . Žumbakis . 

L B linija ryšių su kraštu 
Šie asmenys iš t i sus t re jus j klausimais buvo tokia: nei gir-

metus uoliai dirbo. Todėl m e s | t i n e i p e i k t i ) n e i skatinti , nei 
mėjo Ignas Žalys, draug su M. galėjome juos daugiau pažinti į d r a u s t i __ palikti patiems ben-
Johnston, S. Kleinplatz ir L. iš jų a t l ik tų darbų. Neseniai c. Į druomenės nariams asmeniškai 

j kiški, lotyniški, lenkiški ir ru
siški šaltiniai. Veikalą numa
toma išleisti 1971. 

— Montrealio Darbo dienos 
suruoštą šachmatų turnyrą lai

mėtu, Detroite kaž kas tuo rei-1 v 0 veiklą ir ruošiasi švęsti sa- j williams, visi surinkę po 5-1 v. pirm. Br. Na inys sukvie tė ; , 
kalu viešai klausė, o E . Bart- j v o 20 metų gyvavimo sukaktį. t š . Paskutiniam rate Žalys įvei-! spaudos a t s tovus ir juos pain- j 
kus, Alto cv pirm., paaiškino, _ Mokyt. E. GedvUienė ve- k e miesto čempioną Jack Ger-: formavo a p i e svarbesnius cen-j Valdybos kadencijos metu 
jog tai nesanti jokia problema. | da Montrealio lietuvių šeštadie- s h 0 ! K. M. I t ro valdybos da rbus visos t r i j ų ! I j B organizacinė į taka gerokai 

metų kadencijos metu . sustiprėjo. LB ėmė kaskart 

na tų operų bus pasta tyta 1972 į paruošimo. Sudaryta mūsų ra-
m. Chicagoje. Susitarta su auto-} šybai suvienodinti komisija, ku

rion pakviesti žinomi kalbinin
kai: A. Salys, Pr. Skardžius, 
St. Barzdukas, A. Dambriūnas. 
Spausdinamas pedagoginio po
būdžio žurnalas "Švietimo gai
rės" ir atliekama eilė kitų dar
bų. 

Finansiškai mūsų švietimo 
centrinį darbą remia Lietuvių 
fondas, kasmet skirdamas apie 
11,000 dol. Šiems mokslo me
tams pateikta 26,000 dol. są
mata. Atskirose vietovėse vei
kiančias lit. mokyklas prakt iš
kai išlaiko mokinių tėvai. Ieš
koma švietimo darbo rėmėjų. 
Visai švietimo reikalų sričiai 
vadovavo mokyt. Jonas Kava
liūnas. 

jos dalykus. — Kazys Kaknevičius, Toron 
to, Ont., Canada, yra Carling j 

VOKIETIJOJ pareikšti pageidavimą, nuro
dant norimo veikalo autorių, 
'eidėją, leidimo metus ir kainą,,, . • . ... . „ . , , . .............. .... 
r knyga bus nupirkta. Nore-

; tfrewing co . aaroininKų unijos E L T O g b i u l e t e n i s ( g ^ 
- Pres-

Plačios da rbo s r i tvs 
Vokiečių kalba leidžiamas . M ^ ^ g r i t y s b u y o g a n a 

daugiau pastebėti ne tik mūsų 
kultūrininkai, jaunimas, bet ir 
svetimieji, mokslininkai, litera-

L B Kultūros fondo darbai 

LB Kultūros fondui visą ka-

iamas vienu veikalu pasinaudo-
| ti. tiksliai išpildžiau visas aukš
čiau minėtas sąlygas, o tačiau 
veikalo ne tik negavau, bet man 

į pranešė, kad tokio gauti nega
lima. Dabar tuo reikalu kalbė-

Ijau su St. Balzeku. J is labai 
palankiai išklausė ir tuo reika-

prezidentas. Jis padėjo daug 
pastangų, kol dirbantiesiems iš
kovojo gerus atlyginimus ir ki
tokius priedus. Sunkiuose darbo 
ir atlyginimo disputuose ši uni
ja išstojo iš tarptautinės są
jungos ir tapo nepriklausoma. 

sedienst) Vokietijoje rugpiūčio r e i k a l a i > j a u n i m a s 

plačios: švietimas, kultūriniai t a i - Sėkmingai bendrauta su Vii- , denciją vadovavo A. Kairys. Iš 

orgamzaci 
ku, Batunu, geri santykiai su j leista 5 vadovėliai 7000 egz. 

mėn. laidoje rašoma apie P a - I ^ j r ū k a l a i visuomeniniai r y jaunimu. Didesni nuomonių I tiražu, 7 pratimų knygos (8000 
-rgtųjų tautų savaitėje Ameri- L ^ i n f o r m a c i j a ^ e m s i r s v e - ski r tumai kilę su Altą dėl su- egz.), t rys g r c - — ver 

koje pravestą akciją paverg- ^ademBf s p e c i a l ū s u ž d av in i a i , 
toms tautoms laisvei siekti, : g p o r t o g r i t i s fc ^ 
apie lietuvių koplyčios Vatika- i g a t H k t ų ^ ^ ^ d a r b ų 
ne atidarymą ir pašventinimą, ' minėUni. 1 9 6 7 m . Chicagoje 

Dr. M. Anysas baigia s a - ^ p i e Lietuvių studijų dienas s u r u o š t a s n k u l t ū r o s k ongre -
lu pažadėjo lietuviams padėti. Į vo istorinį veikalą Vytautas — Europoje, daug žinių iš paverg- g a g i g ^ g m jjj.-jį taut iniu šo-
Tereikia tik kreiptis į jį patį Aleksandras, Didysis Lietuvos 
(geriausia organizacijų valdy- kunigaikštis, kur aprašomos jo 
boms arba kelių užinteresuotų \ kovos už savo palikimą, jo lai-
asmenų kolektyviniu laišku), \ mėjimai ir nepasisekimai 1350-
nurodant minėtus duomenis ir; 1430. Veikalas buvo pradėtas 
bus dėta pastansros reikalingus Vokietijoj po H pasaulinio ka-

j — prašomus veikalus bibliote- ro ir tęsiamas Kanadoj. J is bu-
Apie iimtas lietuvių maldininkų k o m s nupirkti. Labai. esą. svar vo pertrauktas darbų "Ser.prū-
buvo susirinkę Šiluvos Marijos kop ;

 b u Įrodyti, jog lietuviai domisi sių laisvės kovos" ir "Žymio-
lyčioje, Washing:one. D. C atšvęs' naujaisiais savo literatūros kū- šios lietuvės moterys". Veika-
ti Dievo Motinos šventę, šv. Mi- nnįais ir skaito juos. P. į las bus 400 psl. Panaudoti vo-
šias atnašavo ir pamokslą pasakė 
kun. P. Gelsčiūnas. BALFo vedėjas 

X Cicero Šv. Antano parap. 
lietuvių kalba šv. rožančiaus 
pamaldos prasidės ketvirtadie
ni, spalio 1 d., 7 vai. vakare. 
Kiekvieną vakarą per spalio 
mėnesį visi susirinkime atkal
bėti Švč. M. Marijos rožančių. 
Sekmadieniais pamaldos į Ma
riją bus tuoj po sumos, ne va
kare. 

x Susipratę lietuviai auko
mis stiprina savo spaudą, nes 
žino, kad tuo pačiu ir lietuvy
bė stiprinama. Aukomis po 2 
dol. Draugą parėmė: Mrs. M. 
Ugėnas, Birutė Bružas, St. 
Dargis. Nuoširdus ačiū. 

X Pranas Ūselis 4246 S 
Artesiar, prieš tris' savaites' į kfrįs s ' ° v i : Viktoras Zunas Liudas Kairys. Alg;rdas Karaitis. 
, *L. . . .» .. Frank Zapoiis; sėdi: btanley BalzoKas. jr. ir dr. Joseph Jerccne — 

St. Balzeko Chicagos miesto vielųjų bibliotekų patikėtinio pareigų 
Nuotr. J. Kasakaičio 

tos Lietuvos ir kt. Z 

J A VALSTYBĖSE 
— Prof. dr. Antanui Kučui 

kių šventė, 1969 m. mokslo ir 
kūrybos simpoziumas. 

LB vedama intormaci ja ėjo 
išėjus į pensiją iš universiteto dviem k ryp t im: bendruomeni- ; 

ir iš Scranton, Pa. persikėlus, niai reikalai ir politinė srit is. 
jo dabartinis adresas yra toks: Pas tar ies iems re ika lams buvo 
Dr. A. Kušas, 89-17 97 St. sudary ta L B informacijos ko- : 
vVbodhaven, N. Y. 11421. misija, Lonardo Valiuko vado-

- A. Liuima, Komos Gre-1 vaujama. J i , t u r ė d a m a labai 
gorianum universiteto asketi- m a ž a i I ė š l* ( 2 5 0 ° d o 1- i š c" v" i r 

nės ir mistinės teologijos pro
fesorius, lankėsi Los Angeles 
lietuvių kolonijoje ir Ateitinin
kų sendraugių susirinkime, inž. 
Juliaus Raulinaičio rezidenci
joje, kalbėjo apie Lietuvių Ka
talikų mokslo akademijos su-

500 dol. savo p in igų) , padarė 
labai daug. Komisijos rūpesčiu 
j liet. informacijos darbą dau
gelyje vietų buvo įjungta šio I n ž B r N a i n y 3 , J A V L B cento I turėjo būti sustabdytas "Gim-
kraš to spauda, radi jas , televi-j valdybos pirmininkas tosios kalbos" leidimas. Silpno-

grožinės; l i teratū
ros leidiniai jaunimui, du liet. 
bibliografijos metraščiai, pora 
kitų leidinių. 

Ypatingai daug veikta tea t ro 
srityje. Įsteigta dramos studi
ja, kurią per trejus metus pe
rėjo 45 mokiniai. Veikia jauni
mo teat ras , per trejus metus 
pastatęs t r i s veikalus. Suorga
nizuotas I-sis teatro festivalis, 
kurio metu pastatyti 6 veika
lai, dalyvavo 7 režisieriai, 100 
aktorių, 50 pagalbinio persona
lo. Festivalį aplankė 3500 žmo
nių. Gauta 2500 dol. gryno pel
no. 1971 m. užplanuota suruoš
ti II-jį tea t ro festivalį. 

Būta ir nesmagumų. 1968 m. 
gale, nesuradus redaktoriaus, 

zija. Paskelbta daugybė straips
nių, informuoti kongresmanai renkamų aukų, kai LB c. v. pa-

važiavimą Kanadoje" Taip p a t | i r i š >• ^ S * * mums naudin- ! ragino aukotojus pačius pasi-
apibūdino minėtos akademijos ^ pareiškimai. I ške l t a s Lietu- sakyt i dėl jų aukojamų pinigų 
veiklą, tikslus ir paskirtį. N u - i v o s 7 0 ° m e t ^ vals tybingumas, paskirt ies. 
maUta iš čia gyvenančių lietu-1 R a d i J ° i r televizijos stotims Ateičiai suplanuota vėl visa 
vių intelektualų sudaryti LKMA i pate ikta daug medžiagos, kuri e i l ė d a r b ų J ų tarpe minėtini: 
skyrių, šiuo metu šiai akade- b u v o panaudota . ry-j i dainų šventė 1971. VII. 

~ . . • .j. 4 Chicagoje. Jau užsiregistravo 
Organizacine sri t is „ . , ; . , . , z .. 

30 chorų, tikimasi sulaukti apie 
Organizacinėje sr i tyje bandy- 900 dainininkų. Baigiamas pla-

kun. J. Prunskis, atvykęs su Į t a sušaukt i visų apylinkių at- i nuoti II pasaulio liet. jaunimo 
profesoriumi iš Chicagos. Abu stovų suvažiavimą, bet, 80 kongresas 1972 m. Lygiai tuo 
svečiai tą patį vakarą apsilan- ' proc. apylinkių a ts tovų pasisa- j pačiu metu įvyks IV taut . šokių 

mijai vadovauja pats profeso
rius Liuima. Susirinkime da
lyvavo ir "Draugo" redaktorius 

buvo pravažiuojančio automobi
lio gatvėje sunkiai sužeistas. 
Tebegydomas Mercy ligoninėje, 
kamb. 1033. Gydytojo teigimu 
dar keletą savaičių turės ligo
ninėje pagulėti, kol pradės 
vaikščioti. 

x Joseph Plewa ir Diane 
Venckus ruošiasi susituokti 
Švč. M. Marijos Gimimo baž
nyčioje Marąuette Parke. 

X Madų parodoj, kurią ruo
šia Putnamo seselių rėmėjai. 

priėmimo ir prisaikdinimo proga. 

kė ir Vaižganto minėjime, ku
riame paskaitą laikė rašytojas 
raureatas J. Gliaudą. 

VOKIETIJOJ 
— Actą BaJtica IX tomas— 

Baltų tyrimo instituto Koenig-
- Didžiojo lietuvių kalbos įruoštas Tilvyčio memorialinis s t e i n i m T a u n u s leidinys, nese-

žodyno V m tomas šiomis die-; kambarys. Sirvydžių kolchozui !™ 1 b u v o išleistas iš spaudos 

3KUPUOTGJE LIETUVOJE 

nomis buvo išleistas ir pasirodo • taip pat suteiktas Tilvyčio var-
knygynuose. Prasideda raide; das. Antakalnio kapinėse Vil-
"m" (melūda) ir baigiasi raide ;niuje valstybės lėšomis bus pa-
"o". 1037 pusi. apimties, išleis- s ta tytas Tilvyčiui paminklas, o 
tas 5000 egz. tiražu. j prie namo Vilniuje, kuriame 

— Vilniaus universiteto bib- jis paskutiniu metu gyveno, bus 
kasmet būna km "nors "n iu jo i I k * * 0 8 4 0 0 m e t ų ^ a ^ 8 b u " ^ o š t a paminklinė lenta. Būsią 

328 pusi. 177-228 pusi. paskelb
ta plati, išsami ir gerai paruoš
ta Povilo A. Mažeikos studija 
apie Lietuvos pramonės išsivys
tymą. 

kius prieš, buvo šaukiami apy- '• šventė. 1971 m. rudenį ruošia 
gardų suvažiavimai Clevelande, į mas II-sis mokslo ir kūrybos 
Los Angeles, Chicagoje ir Pa- simpoziumas, 
tersone. 

giuo metu JAV-bėse veikia 
8 organizacinės apygardos ir 
73 apylinkės. Šis skaičius virto 
jau maždaug pastoviu. Techniš
kuosius susirašinėj imo ir infor
macijos darbus pavyzdingai at
liko Kazys Barzdukas . 

LB c. v. buvo a ts tovaujama 

tyje bendruomenės vadovybė, 
vienintelė iš centrinių organi
zacijų, y r a išvariusi platų ba
rą. Šiuo metu JAV-bėse veikia 
42 lituanistinės mokyklos su 
3025 mokiniais ir 329 mokyto
jais . LB Švietimo ta ryba dide-

veiksnių pas i tar ime Clevelande, lį dėmesį kreipė į mokslo prie-

I 

Lituanistinis švietimas 

kai veikia Liet. bibliografijos 
tarnyba. 

Jaunimas su bendruomene 

Jaunimo veiklos reikalais pra
nešimą pateikė Audronė Kubi
liūtė. Iš pradžių LB stengėsi 
tik palaikyti ryšius su jauni
mo or-joms, vėliau veikimo 
kryptis pakeista. Suruoštas jau
nimo simpoziumas, kuriame ak
tyviai dalyvavo 50 studentų, su
važiavusių iš įvairių vietovių. 
Išlaidas (1300 dol.) padengė 
LB centro valdyba. Kitas su
važiavimas suruoštas Clevelan
de, kurio metu tar tasi II Jau
nimo kongreso reikalu. Moky-

- , . !tojų savaitėss metu Dainavoje Mūsų įaunimo švietimo sri-l J ^ __ _ . . .. . . , . suruošti lituanistiniai kursai , 
kuriuos lankė 30 studentų, iš 
jų 19 gavo pažymėjimus. X. 3 
Clevelande šaukiamas naujas 

Įsigykite bilietus iš anksto pas 
O. Gradinskienę tel. FR 6-1998 

vo pradėta minėti rugsėjo 16 d. iš naujo išleisti poeto raštai ir 
Ta proga rengiami koncertai, jo draugų atsiminimai. 

t r" į paskaitos, knygų parodos, drau 
ge įpinant ir bolševikinės pro- šiaurinio Vietnamo dele-

vimą (rummage sale), kuris 
įvyks spalių mėn. 1 d. nuo 8 
vai. ryto iki 8 vai. vakaro 
CARDTNAL MUXDELEIN sa
lėje, 2306 TVest 69th Street. 

Jums nereikalingus švarius 
dar vartotinus rūbus prašome 
pristatyti rugsėjo mėn. 30 die
ną nuo 4 vai. po pietų iki 8 vai. 
v. į tą pačią salę. Dėl smulkes
nių informacijų skambinti telef. 
422-3535 a rba 233-4345. (pr.) 

X Lietuvos Dukterų Drau- pagandos motyvus. ! g a c i j a ; v a d o ™ u j a m a Valstybi-
gija rengia senų rūbų išparda- - Slovakų dailininkų Dag- n e s ^ l a n o k o m i s l 3 0 * pirmininko 

• „ \ • o • i navad. Dang Tchi, lankėsi Vil-
maros ir Peterio Romamakų . , 
darbų paroda atidaryta Parodų ™U-ie- A p l a n W s t a t y b i n i " s e 
rumuose Vilniuje. Pateikta apie d7AagU mf i n u * a m y b o s i r c h e " 
100 tapybos ir stiklo darbų. m i f S / " p r i j o s jmones. At-

- Teofilio Tilvyčio, neseniai r 0 d ° ' k a d , b u v 0 k a ! b ė t a k a i P 
T • . - . , x ., sustiprinti Š. Vietnamui teikia-
Lietuvoie mirusio bolševikų \ 
m n m * „ - - - — , ». mą ekonominę ir industrine pa-
poeto, asmenybes kultas plečia- * v y 

mas Lietuvoje ir ypač Utenos 
apskrityje. Utenos I gimnazijai I — Irena Rutkauskaitė, su-
kurioje kitados poetas mokėsi, j valkietė liaudies menininkė, gra 
suteiktas Tilvyčio vardas. Tau- j žiai reiškiasi juodosios kerami-
ragnų kultūros namuose būsiąs .kos srityje. 

Daugybė lietuvių gėrėjosi alvuciiečių pastangom 
ozelio" prologu atvirame ore. Marcužtte ?<i:KC 

Vaikų teatro suaugusiųjų padalinio pastatytu "Kuprote 
Nuotr. I i , Nag4o 

pasitarimas. Bus sudarytas kon
greso prezidiumas. Stengiamasi 
pagyvinti Liet. studentų s-gos 
veiklą. 

Stambūs skaičiai 

LB centro valdybos veiklą 
rodo ir kai kurie finansiniai 
skaičiai. Vien tiktai Kultūros 
fondo apyvarta per t rejus me
tus siekė 50,000 dol. Tačiau pa
jamų iš solidarumo mokesčio 
centro valdyba kasmet tegauna 
vos apie 3000 dol. Įskai tant ir 
didžiųjų švenčių parengimų pa
jamas, iš viso per trejus me
tus gauta apie 200,000 dol. 

Spalio 24 d. Clevelande susi
renka naujai išrinktoji LB VI-
ji taryba, kuriai senoji centro 
valdyba, baigusi savo kadenci
ją pateiks smulkią darbų bei 
finansinę apyskaitas ir ats is ta
tydins. 
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