
/

JONAS RUGIENIUS 2-1-69

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU DIENRAŠTIS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 00629

TELEPHONE: LUdlow 5-9500

VOL. LII Prie© 10 c. ANTRADIENIS, TUESDAY, R UGPIŪCIO, AUGUST 13, 1968 Kaina 10 c. Nr. 190

Laisvė
ir
Europa

Liepas mėnesio įvykiai gero
kai sukrėtė Europą. Pagrindi
nis daugelio svarstomas klausi
mas — laisvė. Netenka abejoti, 
kad ne tik Vakarų, bet ir Rytų 
Europa tomis krizės dienomis 
kėlė klausimą — ar įmanoma 
apginti laisvę, jos negynus? Ar 
Sovietų Sąjunga galutinai bus 
save pasmerkusi pasaulio aky
se, gyventojams godžiai stebė
jus televizijų vaizdus, kaip ko
munistinis kraštas, kuris teži
no vieninaelę, brutadumu, ka
rine grėsme paremta jėga, vyk
dė spaudimą Prahai?

Politinė Europos plėtra turės 
pasikeisti

Šiomis dienomis Europos 
kraštuose vyravo įsitikinimas, 
kad Maskvos - Prahos krizės 
išdavos turės giliai paveikti ne 
tiek paties pasaulio, kiek, neiš
vengiamai, Europos politinę 
plėtrą. Jei būtų pažeistas Če
koslovakijos suverenumas, tai 
turėtų žymiai paliesti bet ku
lias, vakariečių puoselėjamas, 
.vadinamo atlydžio, švelnesnių 
santykių su Maskva nuotaikas.

Protestai, skirti Maskvai, 
numesti į krepšį...

Žinomas komuristų bylos ša
lininkas, kovotojas prieš karą 
Vietname, filosofas Bertrand 
Russell Londono “The Times’’ | 
dienrašty, drauge su kitais 20 
pasirašiusių, pasisakė pritariąs 
Čekoslovakijos reformoms ir 
esąs priešingas kariniam. Mask
vos įsikišimui. Jie pažymėjo, ; 
kad Čekoslovakija, tai kraštas, 
kuris niekam negrasina.

“Manchester Guardian” laik
rašty buvo pasirodęs marksiz
mo simpatiko laiškas, skirtas 
vienam trijulės Kremliuje vyrų 
— N. Podgornui. Jis reiškė vil
tį, kad “nepasikartos Vengrijos 
žiaurumai.” Jis Maskvos klausė: 
“Kas gi įvyko su jūsų revoliu
cija?”
Maskvai ne tiek rūpi saugumas, 

kiek laisvės baimė

Londone, kaip ir Washingto- 
ne, liepos mėn. antrąją pusę bu
vo prieita išvados, kad Vakarai 
niekuo negalį paremti laisvės iš
troškusią Čekoslovakiją. Tačiau 
tuo pačiu metu buvo pripažin
ta, kad sovietų sistemai negrė- 
sęs joks karinio saugumo pavo
jus.

Tas saugumas galėtų būti ak
tualus tik netiesiogiai. Pvz., jei 
čekoslovakai, savo reformas 
vykdydami, būtų linkę daugiau 
patenkinti vartotojų poreikius, 
tuo atveju tektų mažinti kari
nių dalinių skaičių. Sumažėjusi 
kariuomenė turėtų neigiamai

Rugpiūčio 13-ji diena, 1961 metai... Tą dieną R. Vokietija pastatė Ber
lyno sieną, dar labiau apsitvėrė užtvaromis nuo Vakarų... Čia sargy
bų bokštai abiejų Vokietijų pasieny.

Šen. George S. McGovern, iš P. 
Dakotos, pasiskelbęs demokratų 
prezidentiniu kandidatu. Jis sako
si norįs kelti nužudyto R. Kenne
džio mintis, bet netiki būti išrink
tas.

Draugai ir priešai tariasi su Prahos vadais
Prezidentui Tito išvykus, Čekoslovakijoje vieši didysis Prahos reformų priešininkas
— W. Ulbricht — Nauji kariniai pratimai, nervų karas ties Čekoslovakijos sienomis
— Ketvirtadienį laukiama į Prahą atvykstant Rumunijos prezidento.

Riaušes Los Angeles 
Žuvo trys gyventojai

LOS ANGELES . — Miesto 
Watts dalyje, beveik išimtinai 
apgyventoje juodųjų gyvento- 

' jų, užvakar vakare kilo riau
šės. Jos kilo, minint trijų me
tų Watts riaušių, 1965 m. su
kaktį. Pradžioje buvo mėtomi 
akmenys ar buteliai, vėliau pra
sidėjo šaudymas ir namų degi
nimas. Žuvo trys asmenys, jų 
tarpe du juodieji. 30 asmenų su
žeista, tiek pat suimta. Vakar 
padėtis Watts daly buvo apri
musi.

Negrų sukeltos riaušės kelias 
dienas vyko ir Little Rock mies 
te, Arkansas valst. Čia teko iš
kviesti taut. gvardijos vyrus. 
_____________________________ i
veikti sovietų vakarinių sienų 
gynimą.

Vis dėlto, bent Londono ste
bėtojų nuomone, žymiai svarbes
nis klausimas, tai, jei Čekoslo
vakija toliau vykdytų savo lais
vėjimo vyksmą, būtų svarbūs 
laisvo žodžio bei būsimos politi
nės organizacijos klausimai.

Kelis kartus bandė įsikišti 
kariniai

Reikia žinoti, kad sovietų va
dai per pastaruosius kelius mė
nesius jau kelius kartus, norė
dami Čekoslovakijoje išlaikyti 
vieningą partijos sistemą, ban
dė įsikišti į krašto reikalus ka
riniai. Kiekvieną kartą jie su
silaikydavo ir... pasirinkdavo 
-diskusijų, svarstymų kelią, bet... 
tai jau praeity.

Ar sovietams priimtina žodžio, 
svarstymų laisvė?

Žinoma, Čekoslovakija galėjo 
sovietams padaryti nuolaidų, 
kad ir naujų partijų steigimo 
srity. Vis dėlto, čia lieka pa
grindinis klausimas —- ar so
vietų komunistinei sistemai ga
li būti priimtina žodžio ar svars
tymų laisvė ? Atsakymas į šį 
klausimą — jis jau aiškus — 
turės poveikį į šio šimtmečio is
toriją. V. A.

KARLOVY VARY, Čekoslo
vakija. — Sekmadienį iš Pra
hos išvykus Jugoslavijos pre
zidentui Tito, vakar į žinomą 
gydomųjų vandenų vietovę Kar
lovy Vary (Karlsbadą) atvy
ko Rytų Vokietijos diktatorius, 
partijos vadas VValter Ulbricht. 
Tuo būdu, tik vienos savaitės 
tarpsnyje Čekoslovakiją lanko 
net trijų komunistinės sant
varkos kraštų vadai. Šį ket
virtadienį į Prahą atvyksta, ša
lia Tito, antrasis, laisvėjimo 
vyksmą Čekoslovakijoje aiškiai 
palaikąs — Rumunijos preziden 
tas bei partinis vadas N. Ceau- 
sescu.

W. Ulbrichtą, jam atvykus, 
sutiko A. Dubček. Palyginus 
su Bratislava, kur, pasitarimų 
metu, įvyko prieš Ulbrichtą nu
kreiptų demonstracijų, Karlo
vy Vary buvo žymiai ramiau. 
Svarbiausia, dėl to ,kad vieto
vė žymiai nutolusi nuo politinių 
centrų, antra, joje gyvena ne
mažas vokiečių skaičius.
Svairstys ūkinius klausimus, 

sieks patikinimų
Numatoma, kad Dubček su 

bene aršiausiu Prahos reformų 
-priešininku — Ulbrichtu, pir
moje eilėje svarsto ūkinius klau 
simus, ryšius su Comecon’u,

Prahos gatvėse užrašai: “Tegyvuoja Dubček ir jo vyrai.”

Turizmo įkarštis Europoje
Turizmas Europoje — didelis 

pajamų šaltinis
BRIUSELIS. — šiuo metu 

turistinis judėjimas Europoje 
yra pačiame įkarštyje. Trauki
niai vos sugeba patarnauti mi
lijonams keliaujančių, geležin
kelių stotys, aerodromai perpil
dyti. Turizmas ypač pastarojo 
pokario metu tiek įsigalėjo, kad 
pajamos iš jo įvairiems kraš
tams teikia nepaprastą paramą 
biudžeto nedatekliams išveng
ti. Tik 1967 m. turizmo pajamos 
siekė beveik 8 bil. dolerių — 
tai sudarė 7% Europos kraštų 
prekių eksporto. Manoma, kad 
turizmo pajamos šiais metais 
turėsiančios dar pakilti.

Varžo valiutų išvežimą

Ryšium su monetariniais sun
kumais, visa eilė kraštų skati
na savo piliečius mažiau išleisti 
užsienio kraštuose. Anglija jau 
nuo seniau leidžia iš krašto iš- 
'vežti po 140 dol. asmeniui. Pran 
cūzija šių metų pradžioje pas
kelbė turistams leidžianti į už
sienį išvežti nedaugiau kaip 200 
dolerių asmeniui. Panašūs su
varžymai liečia ir Graikijos, Tur 
kijos piliečius.

JAV vyriausybė išsiuntė de
legatus į Ženevą aptarti para
mos Biafrai klausimą.

.rytų bloko “bendrąja rinka”. 
Politinėje srityje R. Vokietijos 
diktatorius reikalausiąs patiki- 
kinimų, kad atveju, jei Praha 
siektų ryšių su Vak. Vokietija, 
tai neatsilieptų komunistiniam 
R. Vokietijos režimui. Aplamai, 
manoma, kad Ulbrichto kelionė 
į ČekoSlo^Makiją reiškianti jo 
pasipriešinimo nuotaikų Prahos 
reformų link švelnėjimą. Tačiau 
tie pasitarimai vyko, ties Če
koslovakijos sienomis vėl pra
sidėjus naujiems kariniams pra 
timams, kuriuose dalyvauja, be 
sovietų, rytų vokiečių ir lenkų 
daliniai.
Vėl žvangina ginklais ir kelia 

įtampos nuotaikas
MASKVA. — Sekmadienį pa

skelbta, kad sovietų, rytų vo
kiečių ir lenkų kariniai daliniai 
pradeda naujus pratimus. Mask 
vos politiniuose sluoksniuose 
reiškiama nuomonė, kad tie pra
timai esą Kremliaus aiškaus ne
pasitenkinimo Prahos vykdomo
mis reformomis išraiška.

Naujieji pratimai, kuriuose, 
skelbiama, dalyvauja “ryšių da
liniai”, vyksta išilgai šiaurinės 
bei rytinės Čekoslovakijos sie
nos — pietinėse Lenkijos ir R. 
Vokietijos srityse ir vakarinėje 
Ukrainoje. Manoma, kad prati-

Amerikiečiai vengia Paryžiaus, 
skuba į pajūrį

JAV piliečiai, išvengę siūly
tų mokesčių į užsienį keliaujant, 
šiuo metu plačiai lanko Vak. 
ar Rytų Europos kraštus. Tie
sa, jų žymiai mažiau Paryžiu
je, tačiau amerikiečių gausiai 
lankosi Prancūzijos Viduržemio 
jūros vietovėse. Vis dažniau 
keliaujama savomis ar skolin
tomis auto mašinomis — tai 
ypač liečia Vak. Vokietiją, Ita
liją, kur turistai naudojasi pui
kiais auto keliais — autostra
domis.

Popiežius Paulius VI paskel
bė dėsiąs įmanomas pastangas 
siekti pagalbos badaujantiems 
Biafroje, Nigerijoje, paremti.

KALENDORIUS

Rugpiūčio 13 d.: šv. Ipolitas, 
šv. Radegunda, Gilvilas, Elvy- 
rė.

Rugpiūčio 14 d.: šv. Euzebi
jus, šv. Atanazija, Grintautas, 
Pajauta.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, šilčiau, temp. sieks 80 
ir daugiau 1. F., ryt — be pa
kitimų.

Saulė teka 5:56, leidžias 7:55.

muose dalyvauja nemažas skai
čius tų karių, kurie jau daly- 
'vavo prieš tai buvusiuose prati
muose (jie oficialiai baigti rug
piūčio 10 d.). Be to, esama ži
nių, kad sovietai neseniai per
metę į Lenkiją nemažą skaičių 
savų karinių dalinių.

Iš tikrųjų, dabar vykdomi 
pratimai yra buvusių tąsa. A- 
pie tai verčia manyti prieš ke
lias dienas įvykęs trijų karinių 
vadų (atstovavusių sovietus bei 
jų ištikimuosius satelitus — len 
kus ir r. vokiečius) pasitarimas. 
Sovietų gen. S. Marjachin, len
kų brig. gen. B. Szczerba ir r. 
vokiečių Įeit. gen. W. Allenstein 
pasikeitę nuomonėmis apie “bū
simą pratimų pažangą”. 

Rumunija įspėja sovietus
BUKAREŠTAS. — Šį ketvir

tadienį į Prahą atvyksta, po 
Tito, kitas stambus Prahos re
formų šalininkas bei Maskvos 
nesikišimo į kito krašto vidaus 
reikalus rėmėjas — Rumunijos 
prezidentas, partijos vadas Ni- 
colae Ceausescu. Jo viešnagė 
užtruksianti tris dienas. Numa
toma pasirašyti naują “drau
gystės bei savitarpinės pagal
bos” sutartį.

Ceausescu, praėjusį sekmadie
nį kalbėjęs anglies kasyklų dar 
bininkams, nors ir nepaminėjęs 
Sovietų Sąjungos, tačiau jos 
kryptimi tarė įspėjimą žymin- 

| čius žodžius: “Jei atsiranda 
nuomonių skirtumai... tai socia
linės sistemos vieningumas 
reikalauja: netinka veiksmai,
kurie vestų prie nepasitikėjimo, 
nedera veiksmai, kurie žymėtų 

! spaudimą ar kišimąsi į kito 
krašto vidaus reikalus”. Tai aiš
kus įspėjimas Kremliaus va-

I dams.
I
Sovietai vis dar įtaria Prahą...

PRAHA. — Pasitarimų Čier- 
na ties Tisą ir Bratislavoje pa
dariniai dar vis kiek migloti. 
Maskva vis nepasitiki, kad Pra
ha sustabdytų savo laisvėjimo 
vyksmo poveikį į kitus rytų blo 
ko kraštus, ir pačią Sovietiją 1 
įskaitant.

Šiomis dienomis Kremlius reiš 
kė nepasitenkinimą, rugpiūčio 
10 d. Prahoje paskelbus įstaty
mą, kuriuo partijos nariai gali 
viešai pareikšti savo neprita- 
*rimą vadams ir gali, partiniais 
klausimais, dalyvauti slaptuose 
balsavimuose. Maskvai tai ne
priimtina — partijos nustaty
tai krypčiai prieštarauti nega
lima.

Sovietai pasijuto įžeisti ir ki
tu atveju: Varšuvos sutarties 
organizaciją kritikavęs gen. 
Prchlik neseniai pasiūlytas kan 
didatu į Centro komitetą.

Dar verta pažymėti, kad Lon 
’dono “ Guardian” žiniomis, pa
sitarimuose su sovietais Praha 
sutikusi su astuoniomis sąlygo
mis. Tai buvusi kaina, sovie- i 
tams sutikus toliau nesipriešin
ti Prahos reformoms.

Prez. Eisenhovverio sveikata 
gerėjanti. Gydytojų pranešimu, 
kritiškas laikotarpis, savaitei po 
širdies smūgio praėjus, jau pa
sibaigęs. Ligonis jau gali nor
maliai maitintas.

Dr. Barnard, širdies perkėli
mo specialistas, kviečiamas į 
Romą. Jį kviečia filmų aktorė 
S. Loren. Gydytojas ištirtų 6 
m. amž. berniuko ir 4 m. mer
gaitės širdis.

Tokių kapų nemaža ties Berlyno 
“gėdos siena”: laisvę pasirinkę R. 
Berlyno gyventojai šoko per lan
gus, bėgo per spygliuotas vielas, 
plaukė kanalais. Tai vyksta ir da
bar.

Rumunai protestuoja
Nepatenkinti, nepokvietus į 

Bratislavą
MASKVA. — Rumunija, jos 

kom. partija numato kreiptis su 
protestu į Sovietų Sąjungą ir 
įeitus komunistinius kraštus — 
Rumunija nepatenkinta, nebu
vusi pakviesta į Bratislavoje su
kviestą šešių kraštų pasitarimą. 
Tai jau trečiasis Rumunijos iš
jungimo atvejis. Pirmą kartą 
nepakvietė Rumunijos į kovo 23 
d. Drezdene įvykusį komunis
tinio režimo kraštų suvažiavimą, 
antrą kartą — į liepos 14—15 d. 
Varšuvoje buvusį pasitarimą ir 
trečią kartą — į Bratislavą, 
rugpiūčio 3 d.

Jaunimo festivalis 
Sofijoje

SOFIJA, Bulgarija. — Sovie
tų ir kitų komunistinių kraštų 
žiniomis, Sofijoje 10 dienų vy
kęs pasaulinis, 9-sis “jaunimo 
ir studentų” festivalis buvęs 
sėkmingas. Tačiau kitais šalti
niais, šis, komunistų organizuo
jamas festivalis, pasižymėjo ne
sklandumais bei dalyvių kaltini
mais organizatoriams. Gali būti, 
kad tokie festivaliai ateity su
sidurs su sunkumais.

Jugoslavai puolė rengėjus

Festivalio dalyviai, jugosla
vai, smarkiai kritikavo rengė
jus, nes jie dalyviams norėję 
primesti “siauras ideologinės, 
atskalūniškos vienybės pažiū
ras”. Jie dar protestavo prieš 
žodžio laisvės varžymą, per di
delį komunistų spaudimą ir pan.

Vak. Berlynas šiuo metu, nuo 1961 m. netekęs saitų su rytine da
limi, teikia vieno judriausių Vak. Europos miestų vaizdą. Čia Kur- 
fuerstendamm gatvė, žinomos Gedaechtniskirche likučiai ir šalia nau
joji, moderniška bažnyčia.

TRUMPAI

Prez. Johnsonas
tiria sveikatą

Teko 48 vai. “badauti”
AUSTIN, Texas. — Preziden

tas Johnsonas vakar vyko į 
San Antonio miestą — čia jau 
antrą kartą savaitėje buvo at
likti skrandžio tyrimai, pada
rytos Rentgeno (X Ray) nuo
traukos. Praėjusį ketvirtadienį 
pats prezidentas paskelbė turįs 
chroniškus “diverticulosis” ne
galavimus. Jie prasidėję dar 
prieš aštuonerius metus. Šiaip 
sveikata esanti gera. Ryšium 
su sveikatos tyrimais, preziden
tas 48 vai. turėjo tenkintis tik 
skysčiais.

Jau 540,000 Vietname
SAIGONAS. — JAV daliniai 

vakar susidūrė su priešu Sai
gono srityje, maždaug 9 m. at
stu nuo sostinės. Priešas paty
rė skaudžių nuostolių.

B-52 bombonešiai vykdė puo
limus š. Vietnamo pietinėse sri
tyse ir netoli Saigono. Jų tiks
las — užkirsti kelią priešo da
linių telkiniams.

Šiomis dienomis į Vietnamą 
iš Colorado, Fort Carson, lėk
tuvais atvyko 4.000 karių. Tuo 
būdu, kariaujančių Vietname 
JAV vyrų skaičius bus pasiekęs 
540.000. Pentagono sprendimu, 
š. m. vasario m., karių skai
čiaus riba buvo nustatyta 
549.000.

Popiežius yra teisus — pa
reiškė Lenkijos kardinolas Stp. 
Višinskis. Sakęs pamokslą 
Swięta Lipa vienuolyne, kur 
buvo susirinkę 50.000 tikinčių
jų, kardinolas, priminęs popie
žiaus Pauliaus VI encikliką a- 
pie gimdymų kontrolę, pažymė
jo, kad “popiežius negalėjęs pa
reikšti kitokios nuomonės”.

Tuo pačiu metu lenkų žinių 
agentūra PAP paskelbė, kad 
Lenkija dar šį rudenį numa
tanti gaminti piliules nėštumui 
sutrukdyti. Anksčiau krašto mo 
terys naudojo Vakarų gamybos 
priemones ir tik pastaruoju me
tu iš R. Vokietijos buvo įvežta 
pusė milijono piliulių.

Sovietai pažadėjo Kubai į- 
rengti branduolinės energijos 
reaktorių.

Kiti dalyviai buvo pasipiktinę 
sovietų ir bulgarų noru vyrauti 
ir neleisti demokratiniu būdu 
vedamų diskusijų.



S DRAUGAS, antradienis, 1968 m. rugpiūčio 13 d.

KELIAS Į SVEIKATĄ
PELNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.
Sveikatos reikalu raštus - klausimus siųsti adresu:

KELIAS Į SVEIKATĄ, 2319 YVest Garfield Blvd., Chicago, III. 60636
► ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

SAUGUS SAULINIMASIS - SVEIKATOS 
ŠALTINIS

Pereitą kartą prisiminėm atsar 
giam saulinimuisi būtiną prisi- 
pratinimą karščiams — aklima- 
tizavimąsį. Dabar susipažinsim 
su antru būtinumu saugiai besi- 
saulinant: tai pakankamas pa
pildymas išprakaituotų skysčių 
druskos.

Šalinkim dvi išsiplatinusias 
neteisybes

Žmonėse yra plačiai pasklidu
sios dvi neteisybės, liečiančios 
žmogaus kūno skysčius ir druską. 
Daugelis žmonių jau įgavo įpro
tį imti druskos tabletes per karš
čius ar sunkiai dirbant. Yra dar 
grupė žmonių, kurie yra įsitiki
nę, kad visai nereikia gerti skys
čių sunkiai dirbant, nežiūrint ar 
imi, ar ne druskos tabletes. To
kie tiki, kad vanduo sukels jiems 
ledakumą ir skrandžio raumenų 
mėšlungius.

Abu šie įpročiai: perdaug drus 
kos ir permažai skysčių laike kar 
ščių ar sunkai dirbant gali būti 
pavojingi žmogaus sveikatai. 
Daugelis gydytojų mano, kad 
druskos tabletes žmogus gali tik 
vartoti, kai jam gydytojas jų pri
rašys — patars jas imti. Antra 
aplinkybė, kada galima būtų im
ti druskos tabletes — tai žmo
gaus svorio patikrinimas prieš ir 
po sunkaus darbo bei mankštos.

Vandens ir druskos kiekis 
žmogui individualiai nustatomas

Kiek reikia žmogui imti skys
čių ir kiek valgomosios druskos, 
nustatoma individualiai: kiekvie 
nam žmogui paskirai. Jei su val
giu žmogus nevartoja pakanka
mai druskos, tai tokiam trijų dru 
skos tablečių (pusės gramo svo
rio tabletė) per dieną būtų pa
kankamas druskos kiekis. Daugu
mai žmonių, dirbančių sekančius 
darbus, tokio druskos kiekio ūžte 
nka paroje: 45 metų tarnautojui, 
ravinčiam žoles savo sode; ūki
ninkui, dirbančiam su savo piau 
namąja mašina; senesniam žmo 
gui, kuris “jaučia karštį”.

Jauniems sportininkams pata 
riamas druskos kiekis esti kitoks: 
vieni vadovai duoda saviems spo 
rtininkams po dvi (pusės gra
mo) druskos tabletes su vande
niu 3-4 kartus per dieną. Kiti 
vadovai saviems sportininkams 
duoda po 2-4 druskos tabletes 
prieš ir po žaidimo ar treniruo
tės. Kad būtų nustatytas tų spor
tininkų išprakaitavimo dydis, jie 
esti pasveriami prieš ir po užsiė
mimo.

Kai kurie žmonės gauna leda- 
ką (širdies pykinimą), jei jie ima 
druskos tabletes laike fizinio už
siėmimo. Tokiems asmenims rei
kia patarti gerti paskanintą drus 
kos skiedinį — tokį gamina kai 

-•kurios firmos. Tokio skysčio ga- 
limir'guųti vaistinėse arba tiesiai 
iš gamintbitk Štai tų skysčių pa
vadinimai ir jų gamintojai. Skys
tis Gatorade, (gamintojas: Stok- 
ley Van Camp Co., mdianapo- 
lis, Ind., Take Five, (Cramer 
Chemical, Gardner, Kansas) , 
Sportade (Truett Labs., Dalias, 
Texas), Trainadc Salt Solution 
(School Health Supply, Addison 
III).

Gerai yra prisilaikyti sekan
čios bendros taisyklės dirbant fi
zinį darbą ar sportuojant išgerti-

na šešios uncijos valgomosios dru 
skos tirpinio 0.1 proc. stiprumo 
(žmogaus kūno skysčiai turi drus
kos 0.9 proc.). Šitoks valgomo
sios druskos tirpinio kiekis atsta
tys kiekvieną staigų druskos ir 
skysčių netekimą laike darbo. Fi
zinį darbą dirbančiam asmeniui 
gali priseiti per dieną suvartoti 
iki penkių kvortų skysčių — tiek 
jis skysčių gali nustoti dienos bė
gyje. Nedirbančiam fizinio darbo 
asmeniui pakanka dviejų kvortų 
skysčių paroje.

Saugokimės perkaitimo — 
tada saulė teiks naudos 

Iš darboviečių ištrūkusius ir 
saulėn pasinešusius asmenis sau
lė gali liguistai paglostyti. Nepri
pratęs karščiams asmuo gali gau
ti vieną iš trijų negerumų: kojo
se, rankose bei viduriuose mėš
lungius. Pastarieji eina kartu su 
stipriu prakaitavimu ir gali būti 
labai skausmingi. Tai, paprastai, 
nusiduoda po didesnio fizinio pa
sitempimo. Lengvesniais atvejais 
gali žmogus pajusti skrandžio 
skausmą ir dygčiojimą rankose 
ir kojose.

Antras negerumas laukia stai
ga, nors trumpai, bet stipriai įsi- 
kaitinusįjį saulėje: tai suglebimas 
dėl karščio. Žmogus ne tik sug
lemba, bet gali apalpti iki sąmo
nės nustojimo.

Trečias negerumas besisaulina 
ntįjį tyko —tai saulės smūgis 
(heat stroke). Jis gali užeiti kaip 
tornadas — iš karto be perspė
jamųjų ženklų. Kartais pasirodo 
dieną — kitą prieš smūgį jo pra 
našai: žmogus ima mažiau kaip 
paprastai prakaituoti, darosi irz
lus ir pavargęs. Smūgį gavus ne
prakaituojama. Kūno karštis ky
la. Dažnai toks žmogus gauna 
traukulius, nustoja sąmonės ir su 
silaukia komos — ilgo sąmonės 
nustojimo.

Septyniariopai elgimės patys 
sau padėdami kovoje su karščio 

liguistais padariniais

1. Nešiokime laisvus rūbus ir 
jų kuo mažiausiai dėvėkime: te
gul kuo daugiausia odos esti at
virame ore.

2. Sunkiausius lauke darbus 
nudirbkime vėsesniu dienos lai
kotarpiu: rytais ir vakarais.

3. Nevenkime visiškai šilimos: 
nesėdėkime ištisas dienas prie vė
sintuvų. Pratinkime kūną pamaž 
prie karščio — aklimatizuokimės. 
Po ketvirtį valandos pirmą dieną 
nesunkiai dirbkime saulėje. Po 
to kasdieną pamažu didinkime 
saulinimosi laiką.

4. Kas pusvalandis pertrauk 
sunkų darbą 5-10 minučių — 
pailsėk. O jei dirbi prie statybos 
ir negali darbo nutraukti — at
leis iš darbo nuožmus viršinin
kas — tai atleisk darbo įtam
pą minėtam laikotarpiui kas 
pusvalandis.

5. Pertraukų metu gerk pasū
dytą vandenį ar limonadą bei 
vaisių sultis: vienas lygmanas ar
batinis šaukštelis valgomos drus
kos į kvortą skysčio.

6. Nevartok druskos tablečių, 
jeigu gydytojas jums jų nepata
rė vartot. Vietoj tokių tablečių 
daugiau sūdyk savo valgius karš
čių metu.

7. Tarkis su gydytoju, kai pa
stebėsi pirmus dėl karščio sune
galavimus: perdaug ar permažai 
prakaituodamas, atsiradus nuo
vargiui, piktinimui, alpimui, vi
duriavimui bei galvos skausmui.

Išvada: Saulė yra vaistas — jį 
dozuokim. Visada pamažu prie 
didžios kaitros prisipratinkim. Su 
pertraukomis karštyje dirbkime. 
Daug skysčių —geriausia graif- 
rukto sunkos su pilnu arbatiniu 
šaukšteliu valgomosios druskos 
kvortai tos sunkos — per karš
čius vartokime, kai priseina kai
troje būti ir sunkiai darbuotis. 
Druskos tabletes tik gydytojui pa 
tarus vartokime. Tokie yra nau
jausi medicinos mokslo daviniai 
saulinimosi reikale. Daugiau a- 
pie tai — sekantį kartą.

galva imdavo svaigti, pasilenkus 
— virsdavau.

Dabar ir nedirbant veidas iš
rausta, dega — jaučiuos kaip prie 
karštos ugnies, kai lauke tempe
ratūra pakyla virš 80 laipsnių F.

Daktaras nustatė, kad turiu šir 
dies ir plaučių astmą. Gėriau di- 
gital. tabl. Kai mečiau dirbusi — 
pasijutau trumpą laiką geriau, 
bet kai greitesnį žingsnį žengda
vau, ar kelis laiptus palipti rei
kėdavo, tai taip kojas pakirsda
vo — jas skaudėt pradėdavo, kad 
visuomet turėdavau sustoti. Krū
tinėj būdavo skausmas su dusi
nimu. Tą pajutau prieš trejus į 
metus, tą juntu ir dabar, tik žy- .

miai blogiau. Kai ranką ištiesiu 
plovimui lėkštės ir skausmui ją 
suėmus (jei nespėju jos nuleisti), 
toks staigus ir smarkus skausmas 
metas į širdį ir visą kūną, kad 
krentu ant sinkos briaunos.

Dabar kraujo spaudimas 160- 
210. Geriu nuo kraujo spaudi
mo po dvi tabletes į dieną “Diup 
res” (250 mg). Vartoju ir hor
monus. Jaučiuosi visuomet labai 

j pavargusi. Nežinau, kas yra poil
sis. Miegu ar snaudžiu paroj po

(Nukelta j 4 psl.)

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 68rd Street 
Kampas 68-člos lr California

Atostogose nuo rugp. 11 iki 25 d. 
Reikalui esant kreiptis j Dr. Vyt.
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PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL REMBLAKE - ROCHKES
ARTS APOTHECARY

3213 W. 63rd Street 2421 W. 63rd Street
Tel. WA 5-4787 Tel. HE 4-1500

DIABETINIS MAISTAS IK GAMINIAI 
Mes patelefonuosime jflsų gydytojai

Taurą — tel. PR 8-1223

Rezid. Tel. 23®-4«8S

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJĄ |R MOTI.R V LIGOS. 

GINF.KOI.OGINft CHIRURGIJA 
6449 S. Pulaski Road (Cravrford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius našai aualtarima,
jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

Pasiskaityti: Patient Care, Ju 
ly 1968., DR. C. K. BOBELIS

Inkstų ir šlapumo takų chirurgija
Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street 
Route 25, Elgin, Illinois

TEISINGA PATARIMA 
ĮGYVEHDIHK — 

SVEIKESNIS BŪSI. AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 Weet 68rd Street
tl.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v 
k. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia 
>nj uždaryta Ligoniai priimami su

Tel. ofiso HE 4-584*. res. 888-228*

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS

2434 YVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-V 
antr., penktad. 1—5 treč lr šešt. tik 
susitarus.

Miega po 20 valandų paroj ir 
nežino kas yra poilsis

Klausimas. Prieš trejus metus 
mečiau dirbusi sunkų fizinį dar
bą, ne§ padirbusi kokias 3-4 va
landas pradėdavau justi labai aš
trius dieglius kairėj krūtinės pu
sėj. Durdavo net į kairę mentį, 
pažastį ir į ranką. Surakydavo 
net visą krūtinę. Veidas tamsiai 
išrausdavo, pradėdavau dusti,

Ofiso telefonas: PR 8-322* 
Rez. telef. WAlbrook 5-5078.

Ofisas *148 VVest 88rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Rez. 8241 VVest 6fltli Place
Tel.: REpubUc 7-7888

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; tre 
čiadieniais uždaryta Antradientaln li 
penktadieniais vak. nuo 7 tki 8 vai

Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie

niais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 p. p 
Ltgonlal priimami pairai ausi tarini a

TURTAS 90 MILIJONŲ

/SAFETv\ OF YOLIR INVESTMENT
««a»- and Loan Association

Jobu Pakel, Sr., President and 
Chairman of the Board

LAKŠTŲ TAUPYMO 
SĄSKAITOS

Chicago Savings Jums siūlo šešių mene
siu taupymo lakštus, už kuriuos pelny
site 5'/4%. Lakštai išduodami tūkstan
tinėmis minimumas yra $8,000.00. Nuo
šimčiai mokami kas šeši mėnesiai nuo 
išdavimo datos. Lakštu sąskaitos yra 
apdraustos F.S.LI.C.

TAUPYMO KNYGUČIŲ 
SĄSKAITOS

Chicago Savings tebemoka už knygutėse 
žymimas santaupas aukščiausius nuo
šimčius, kokie kad yra leidžiami pagal 
Federalinės valdžios taisykles. Sudėti
niai nuošimčiai apskaičiuojami kiekvie
ną pusmetį.

DAUGIAU TAUPYSITE. 

DAUGIAU PELNYSITE

Chicago Savings and Loan Assn

6245 S0. WESTE RN AVĖ. 

TEL. GRovehill 6-7575

<
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Dr. Ant Rudoko kabinetą perėme 
optometriBtaa

DR. EDMUND E. CIARA
2709 YV Sint Street
Tel. — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: Pirm., antr., 
ketv. 2—6. 7—9 vaL Penkt. 2—6 lr 
šeštad. 10—2 vai.

AS8OOIATE OPTOMETRI8T8 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 YV. 6Srd St, GR 6-7044

Tikrina Akis. Pritaiko akinius to
“contact lensee”.

Valandos pagal susitarimu. 
Uždaryta trečiadieniais.

Ofs. 785-4477, Rez. PR 8-6»60

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBP — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 

64411 So. Pulasld Romi 
Valandos pagal susitarlma

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 025-76*7 

5159 So. Damen Avenue 
Valandos: 2—9 vai. p p. 

Išskyrus trečiad.lėni

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

Akušerija tr moterį, ligos
6182 So. Kedzie Avė., YVĄ 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti: MI 3-0001

Tel. 423-2660
DR. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS
9760 So. Kedzie Avenue

Vai., pirmad., antrad.. ketvlrtad. n 
Vai., pirmad., antrad., ketvlrtad. ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. tr

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867

DR, B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Speclalybč akušerija lr moterų Ilgos 
2454 YVest 71st Street

(71-os lr Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 1—8 lr 8—8 vai. vak. 

Šeštad. 12—8 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta

DH. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 YVest 69th Street
Prieš šv. Kryžiaus ligonine

VAL.: pirm. nuo 6 lki 8 v. p. p.; ant
rad. ir ketv. nuo 9 iki 11 v. ryto Ir 
nuo 6-8 v. v ; penkt. nuo 9 iki 11 y. 
ryto. Kitu laiku susitarus telefonu: 

Telef. REpublic 7-2200
Ofiso tel. PR 8-2220

Namq — rez. PRospect 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKS A

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS

2656 YVest 63rd Street 
Pirmad.., antrad. ketvirt. tr penkt. 
nuo 12 iki 8 v. lr nuo B lkl 8 v. v. 
šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATŲ 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 YV. 71st Street
Vai. antrad. nuo 2—5 popief 

ketvirtad. nuo 6—8 vak.
Ofiso telef. 776-2880

Rezid. telef. PB 9-6730
Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika
2815 W. 71st Street

Ofiso vai. kasdien nuo 6 lki 9 v, v.; 
šešt. nuo 9 lkl 12 vai.: arba susi
tarus.

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, IH. 

Kabineto tel. 687 2020
Namu tel. 880-1071

Vizitai pagal sualtarlm*

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 YVest 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. lr D 
Iki 8 vai. Trečiad. Ir šeštad. uždaryta.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
Adresas: 4255 YV. 63rd Street 

Ofiso tol. REliance 5-4410
Rez. GRovehill 6-0617 

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai
nnVr2 r1- lr nuo 7 lkt 8 V. vak •
antr. Ir penkt. nuo 12 iki 2 vai nū’ 
ir vakarais pagral susitarimą ’Ofiso lr buto tel. OLymplc 2-1881

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

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

DR. P. STRIMAITIS
CJPJTOJAS m CHIRURGAS

Telefonas 926-8296
Valandos: 2-8 v. v penktad. lo_i*

Lkv-f. ,?•««

Rezid. tol. h a 5-80**

Tel. — REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 YVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. tr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., «*8
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p., trečiad. 
uždaryta.

DR. VYT. TAURAS
BEnTIdar2JAS IR CHIRURGAS 
bendra pkaktika ir moterų 

OflBas ir rez. 2652 YV. 59th Sfc
TeL ofiso tr buto OLympto 8-415*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4988 W, 15tb Street, Cicero
Atostogose nuo rugp. 5 iki 18 d. 

Reikalui esant kreiptis j dr. F. Kailiui

Of. tol. HE 4-2123. Namu Gi 8-61*5

D5' v’ TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 YVest 71st Street 

Va“ni2,,5J4 "Konl"s tik susitarusDR. IRENA KURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTfi

MEDICAL BUILDING
7156 Sooth Western Avenue 

Pirmad., antrad., ketvirt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. Ir nuo
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p. p., šeštad. 
11 vai. ryto lkl 8 vai. p, p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 239-2*10

Telefonas — GRovehill 6-2828
DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

AKUŠERIJA m 
LIGOS

v„, Z524 West 69th Street
Valandos: 1 lkl 4 lr 6 lkl 8 v 

Šeštadieniais l &1 « 
Trečladtenlala uždaryta.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVeet 71 nt Street 
Telefonas HEmlocb 6-3545

(Ofiso lr raztdencljoa)
Valandos pagal susitarlma

Tel. PRospect 6-*400
DR. ONA VAŠKEVIAIUS
_ (VASKAS)
,Y1)™uJts IR o^KiniGAa 

6648 So. Albanv Avė
Vai.: pirm., antrad., ketv 6 s vui vak., penkt. Ir šeštad o T-8 - ir kitu laiku pS’8usi^mT,etOfiso tel PR 8-7773; Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 YVest 63rd Street
Valandos: pirm., ketv., B—8 vai., 

antrad. lr penkt. 1—4 vai. 
PrilmlnGJa tik susitarus

le, “«so PR «-6«6, rez. HE 4-3160
DR. F. C. WINSKUNAS

CHIRURGE
3107 YVest 7l*t Street

V^'reč lr*ŠeštudP’ P- lr 7 1W 8 v- ▼>
———~ tr fieStad. pagal suaitarlm*.

Ofiso HE 4-1818 Roz. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus ligo*
2454 YVest 71*t Street

(71-os ir CampbeU Avė. kampas) 
Vol. kasdien 9—11 .ryto ir 4—8 v. v.
šeštad. 9 v, r, —— 2 v. popiet

Ofiso tel. 767-2111. Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
8rr"vndv Prnkmd. 1—4

šeštadieniai •l2-2Vl m? Boplet.
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Lietuvių siekimairinkiminiais metais
Šie metai yra svarbūs rin

kiminiai metai, nes renkami ne 
tik prezidentas ir vicepreziden
tas, bet ir kongresininkai bei 
paskirų valstijų pareigūnai. 
Partijos kaip tik kreipia dide
li dėmesį į rinkimus ir politi
nės programos paskleidimą, 
nes daugelis piliečių balsuoja 
PaKal paskelbtų programų a- 
titikimą jų reikalavimams. 
Čia iškyla ne tik vidaus poli
tika, bet ir santykiai su kitais 
kraštais, ypač šiuo metu yra 
aktualus Vietnamo karas. Jei 
pilkasis balsuotojas mažiau te 
sirūpina sveimais kraštais, tai 
dauguma yra suinteresuota 
karo vedimu.

Rinkimais reikia domėtis ir 
lietuviams, gyvenantiems šia
me krašte. Nuo krašto politi
nės krypties, nuo ekonominės 
gerovės ir vidaus tvarkos iš
laikymo priklauso ir mūsų gy
venimas bei ateitis. Dauguma 
mūsų jau esame šio krašto pi
liečiai ir nešame bent dalį at
sakomybės už šios valstybės 
ir savo pačių ateitį. Domėtis 
to krašto, kuriame gyvename, 
politika ir ateitimi yra tikslin
ga ir būtina, nes kiekvienas 
kuo nors turi prisidėti prie 
laisvės išlaikymo ir pagalbos 
kitiems kraštams. O laisvės ir 
pagalbos iš šio krašto laukia 
ne tik pavergtieji, bet ir ma
žiau civilizuoti kraštai, ypač 
neseniai susikūrusios valstv- 
bės.

Būtų egoistiška norėti tik 
sau tinkamo gyvenimo ir nesi
rūpinti kitais. O rūpintis ki
tais reiškia rūpintis, kad prie 
valstybės vairo atsistotų ge
riausi politikai, tinkamiausi 
valstybės vadai, sugebą ne tik 
žodėti, bet ir pažadus ištesė
ti. Jei ir nepavyktų pravesti 
mums tinkamiausių asmenų į 
valdžios viršūnes, tai bent bal
suodami jausimės pilnai atlikę 
savo pilietines pareigas.

*
Dauguma lietuvių, nors ir 

yra JAV piliečiai, nepriklauso 
ir nenori priklausyti jokiai po
litinei partijai. Ypač kad šia
me krašte dviejų didžiųjų par
tijų programos mažai kuo ski
riasi. Net nuolat sekant poli
tinių partijų atstovų pareiški
mus, sunku rasti ribą, kur kal
ba šiaurietis respublikonas 
nuo pietiečio demokrato. Rin
kimų propagandoje beveik vi
si naudoja tuos pačius šūkius 
ir duoda tuos pačius pažadus.

Jei sunku partijose rasti 
skirtumų, tai jų nesunku ras
ti asmenyse, kurie partijų į- 
statyti priekin. Dėlto šiuo at
veju tie, kurie partijoms ne
nori priklausyti, turėtų pasi
rinkti bent tinkamus asmenis, 
kad galėtų atlikti savo pilieti
nes pareigas. Mums nieko aiš
kiau nereikia, kaip kandidatų 
nusistatymas komunzimo ir 
pavergtųjų tautų atžvilgiu. Tie 
asmenys, kurie sąmoningai su
pranta komunizmo grėsmę, tu
ri būti mums artimesni, nes 
jų sielkimai sutampa su mūsų 
siekimais. Pagaliau tie kandi
datai, kurie turi užuojautos 

, pavergtiesiems — komunizmo 
aukoms, taip pat eina kartu 
su mumis, nors mes žinome,

Spaudoj ir gyvenime

KEISTENYBES OKUPUOTOJ LIETUVOJ
Kokių keistenybių pasitaiko o- 

kupuotoj Lietuvoj, galime spręsti 
iš šio rašto, kurį išspausdino Vil
niuje leidžiama “Tiesa” Nr. 157 
(liepos 7d.):

“Kaunietis Alfonsas Aranauskas 
paslaptingai dingo. Darbe nėra. 
Namie kelinta diena — nė kvapo. 
Namiškiai ir kaimynai paaiškino, 
kad prieš kelias dienas jis sakėsi 
einąs į penktąjį ryšių skyrių. Iš
ėjo ir negrįžo.

— Buvo toks pilietis, — patvir
tino ryšininkai.

— Na, ir kaip toliau! — ragino 
detektyvai. — Gal jis ką nors pa
sakojo ar klausė!

— Pasakojo, kaipgi, — prisimi
nė ryšininkai, pasikrapštę pakau

kad jie dėl mūsų karo ne
skelbs. Bet jie bent palaikys 
pavergtųjų viltis kada nors, 
politinėms sąlygoms pasikei
tus, atgauti laisvę. O juk la
bai svarbu ir pavergtųjų jau
nosiose kartose išlaikyti lais
vės troškimą.

Pagaliau į politinius kandi
datus turime žiūrėti ir iš savo 
tautinės kertės. Mums svar
bu, kaip politinės viršūnės ver 
tina ir tas šio krašto tautines 
mažumas, kurios ar nesilei
do suvirškinamos, kurios dar 
daugiau ar mažiau išlaikė sa
vo tautinį charakterį. Kitaip 
tariant, mes turime vertinti 
kandidatų nusistatymą Ameri
ką sudarančių ir ją kuriančių 
tautų atžvilgiu, o ne vien tik 
jų norų pataikauti masei ar sa
vos mažumos interesams.

*
Išrinkus graikų kilmės as

menį respublikonų kandidatu 
į viceprezidentus, didelį džiaug 
smą parodė ne tik graikai ir 
jų kilmės atstovai, bet ir dau
gelis tų tautybių, kurios sun
kiau praveda savuosius į aukš 
tus valdžios postus. Mes to
kių galimybių dar neturime, 
nes neturime vietinėj politikoj 
iškilesnių asmenybių. Bet tai 
nereiškia, kad tokiem postam 
neturime tinkamų asmenų ir 
kad ateityje negalėtume susi
laukti panašaus laimėjimo. Ta
čiau mes turime į mažesnes 
valdžios pareigas kandidatuo
jančių lietuvių. O tos vietos 
taip pat reikšmingos. Ir ma
žesnius postus užimantieji lie
tuviai galėtų mūsų reikalui 
daug padėti, galėtų pagelbėti 
nuo pirmųjų politinių laiptų 
kilti aukštyn. Pagaliau jų pa
žintys su politikos viršūnėmis, 
su atsakingais partijų žmonė
mis yra kelias į mūsų reikalų 
pripažinimą ir lietuvių vardo 
iškėlimą.

Jei kitais atvejais mes ir 
nenorėtume susirišti su parti
ja, tai šiuo atveju juo labiau 
to turėtume vengti, o kaip tik 
pirmenybę duoti kandidatui lie
tuviui prieš bet kurį kitą kan
didatą nelietuvį. Be partijos 
skirtumo turėtume už lietuvį 
kandidatą balsuoti tiek į mies
tų renkamus pareigūnus, tiek 
į valstijų reprezentantus, tiek 
ir aukštesnius postus. O jei 
kiekvienos rinkiminės apylin
kės visi lietuviai balsuotų už 
lietuvius kandidatus ir dar pa
prašytų kitų tautybių balsuo
tojų juos paremti, tai tikrai 
mes daugiau atstovų valdiško
se pareigose turėtume. Čia ne
turėtų lemti egoistinis moty
vas, kokia nauda bus iš to 
man, bet tautinis siekimas, 
— kokia nauda bus lietuvybei.

Rinkiminiai metai yra mūsų 
pilietiniai egzaminai. Bet kar
tu yra ir tautinio sąmoningu
mo egzaminai, nuo kurių pri
klauso mūsų viešas iš kitų pu
sės pripažinimas, mūsų pajė
gumo įvertinimas ir su mūsų 
reikalais skaitymasis. Kiek
vienas lietuvis balsuotojas tu
rėtų iš anksto nusistatyti rink
ti lietuvius ir lietuvių reikalus 
remiančius, kad mūsų balsas 
su jais kartu patektų į val
džios viršūnes. Pr. Gr.

šius. — Sakėsi grįžęs iš Kazachs
tano Kokčetavo srities. Pasakojo, 
ten buvo užsiprenumeravęs dienra 
štį visiems metams. Klausė, kaip 
dabar padaryti, kad dienraštis jį 
lankytų Kaune...

— Ir ką jūs atsakėte!
— Patarėme važiuoti į Kokčeta 

vą ir peradresuoti...
Detektyvai reikšmingai susižval 

gė ir nutarė:
— Palauksime.
Laukti būtų tekę ilgai, jeigu Al 

fonsas Aranauskas būtų rimtai pa 
žiūrėjęs į ryšininkų patarimą. Ta 
čiau jis, žinoma, niekur nevažiavo, 
o parašė laišką redakcijai, kuria
me klausia: “Prašau patarti man, 
ar iš tikrųjų teks šiuo reikalu va-

Sovietų akademikas puola komunizmą
Sovietų akademiko, išradėjo branduolinės srities mokslininko raštas apie pažangą, 
taikų sambūvį sukėlė nerimą krašte ir didelį nusistebėjimą laisvame pasaulyje

ŽODŽIO IR DAINOS VAKARAS 

DAINAVOJE

Lietuvių bendrinė studijų savaitė
Kai tarp Sovietų ir Čekoslo

vakijos vyko aštri kova, grė
susi Europos taiaai, birželio 
mėn. pabaigoje, Sovietuose iš 
rankų į rankas ėjo akademiko 
raštas: “Mintys apie pažangą, 
taikų sambūvį ir laisvę”. Dgas, 
sistematiškai parašytas raštas, 
be pasigailėjimo puolantis stali
ninę santvarką, nūdienį kom
partijos stingimą ir reikalau
jantis laisvės buvo grobstomas. 
Apie šį raštą trumpai rašė “The 
Nevv York Times” liepos 11 d. 
laidoje. Liepos 22 d. paskelbia 
ilgąjį raštą, vaizdžiai išreiškian
tį dalies sovietinės šviesuome
nės nuotaikas.

Šis dokumentas, aptariantis 
stalinį terorą, tautų naikinimą, 
turėtų būti mūsų įsidėmėtas, 
nes lietuvių tauta dėl jo turė
jo pakelti sunkią, pasibaisėtiną, 
kruviną ir nepaprastai skaus
mingą dalią. Mano nustebimui 
kai kuri mūsoji spauda šiuo rei
kalu pasitenkino užuominomis, 

i nepajėgusi perteikti net rašto, 
mūsų požiūriu, esminių minčių. 
Kai kurie laikraščiai šio įvykio 
net nepastebėjo. Jie, lyg pašal
iai, rašė apie Svetlaną Aleliu- 

;evą Stalinaitę, kuri bandė nu
plauti kraują nuo kruvinų jos 
rankų ir tenkinosi kitomis se
nienomis.

Rašto autorius
Andrėj Dimitrievič Sacharo

vas gimė 1921.V.21. Maskvos 
universitete jis gauna daktaro 
laipsnį, sulaukęs 26 m. Išradė
jas 29 m., Mokslo akademijos 
narys — 32 m., o 1958 m. jam 
suteikiama dalinė Nobelio pre
mija už fizikos išradimus. Tai , 
nepaprastos jo kilimo pakopos. Į

Sacharovas pasižymėjo ne tik 
gabumais, bet ir drąsa. Prieš 
ketverius metus jis aštriai puo
lė Trofim D. Lysenko išvedžio
jimus, kad kryžiavimu galima 
pakeisti augmenijos pobūdį ir 
pasisakė už klasikinį genetikos 
mokslą. Tai įvyko prieš pat 
Chruščiovo nušalinimą.

1966 m. pavasarį naujiems 
Sovietų vadovams sukvietus 23 
kompartijos suvažiavimą, Sa-

žiuoti į Kazachstaną! O gal dar y- 
ra pigesnė galimybė peradresuoti 
Kokčetavo srityje prenumeruotą 
laikraštį šiuo adresu: Kaunas-5, 
Molėtų gatvė Nr. 3-2”.

Nevažiuokite, draugas Aranaus- 
kai, į Kokčetavą. LTSR Ryšių mi
nisterijoje mus painformavo, kad 
peradresuoti laikraščius galima 
kiekviename ryšių skyriuje, nesva 
rbu, kur laikraštis buvo užprenu
meruotas. Kaip tai reikia padary
ti, sako, žino kiekvieno ryšių sky
riaus darbuotojai.

Pasirodo, Kauno miesto penkta
me ryšių skyriuje nežino.”

J. Žvilb.

UŽTVANKA
Romanas

JUOZAS TOLIUŠIS
84

— Taip, beveik visi Kunigiškiai apsemti, —patvir
tino bernas, — Jūra verčiasi iš krantų, kaip niekada.

Ignas norėjo tardyti berną toliau, bet Kazys jį per
traukė:

— Iškamantinėsi jį vėliau, o dabar griebk savo vy
rus ir skubiai bėgame pakelti užtvankos skydus.

— Kokius niekus tu tauški? — užprotestavo Ignas. 
— Užtvanka čia nieku dėta. Po vakarykščio lietaus vis
ko buvo galima laukti.

— Savo skaičiavimus pasitikrink rytoj, o dabar 
Kunigiškių gyvybė pavojuje, — ir Kazys nubėgo prie 
užtvankos vyrų.

— Skubiai suraskit stiprių virvių, — jis komanda
vo vyrams, — ir porą gerų rąstgalių. O jūs, — jis atsi
suko į kitą grupę, — su manim ant pylimo, — ir už
šokęs ant užtvankos viršaus Kazys nubėgo kitan galan.

Viskas įvyko tokiu greitumu, jog aš beveik pame
čiau įvykių eigą. Staiga kažkur išsiliejo Jūra ir sumaišė 
didžiąsias iškilmes. Iš kur Kazys žinojo, kad ties Kuni
giškiais, kurių aš net vardo nebuvau girdėjęs? Bet klausi
mams nebuvo laiko. Pasivijau Kazį prie užtvankos na
muko ir jis vėl man parodė stogan.

— Aš iš karto pasigedau skydams pakėlimo prie
monių. Stulpai ir svirtys suremtos, bet jokių grandinių 
nei lynų. Argi jie nesitiki šįmet liūčių ar kitų netikė
tumų?

Kazys vėl ėmė šaukti pagelbininkus, bet vyrai

GEDIMINAS GALVA

charovas ir kiti mokslininkai 
pasirašo raštą, įteiktą L. I. Brež 
nevui, prašant, kad “sovietinė
tauta nepritars Stalino vardo 
įpilietinimui. Jei žygis bus pa- kuriame tiesiog ir aplankomis
darytas, iššauks skilimą kom 
partijoje. Jei šis žygis neįtikins 
kompartijos vadovybės raštą 
pasirašę bus priversti kreiptis 
į kompartijas Vakaruose para
mos kovoti prieš stalinizmą So
vietuose”.

Anuo metu buvo rimtas pa
vojus ne tik Stalinui grąžinti 
gai bės laurus, bet ir panaudo
ti jo kai kuriuos valdymo bū
dus. Mokslininkų žygis neaoejo- 
tinai turėjo įtakos sudrausmin
ti stalininkams. Suvažiavime 
pasitenkinta ieškojimu sambū
vio tarp stalininkų ir jų priešų.

Per pastaruosius dvejus me- cįvįąizacijai graso: visuotinis 
tus Sacharovas, žymus branduo branduolinis karas> badas, nar.
liaės srities žinovas, talkininka-
yęs Sovietams per pastarąjį de- [ kratinig dogmatiškumas ir kias. 
šimtmeti apginkluoti branduolį- | th demagogų masiu mito 
mais ginklais, ne kartą priesta- skelbimas žadant it akiti.
ravo kompartijos vadovų poli
tikai. Jis drauge su kitais moks
lininkais pasirašė raštą, kuris 
smerkia vyriausybės uždraudi
mą kviesti susirinkimus reikšti ji 
savaimingai nuomonei. Kompar 
tijos vadovybė ir vyriausybė
buvo suerzinta dėl protesto raš- socializmo atitrūkusią moralę, 
tų, ryšium su rašytojų teisimu dogmatiškumą ir su juo susi 
ir jų pasmerkimu. Rašytojai jusį valdančios klasės spaud--

John Eisenhower ir jo duktė Barbara Anne atvyksta į Walter Reed 
ligoninę Washingtone, aplankyti sergančio buv. prezidento.

buvo “švelniai” — keleriems 
metams nuteisti, tačiau spren
dimas siųsti rašytojus į Sibirą 
sukėlė ryškų nepasitenkinimą 
kiašte ir užsienyje

Šie įvykiai paryškina Sacha
rovo sprendimą rašyti ir š. m. 
birželio viduryje baigti raštą

pučiama kompartija ypač dėl 
laisvės varžymo.

Baimė dėl ateities
Autorius pradeda raštą šiais 

žodžiais: “Šios mintys brendo 
moksliškai svarstant ir bend
raujant su kitais mokslininkais, 
kurie nuogąstauja dėl mūsų už
sienio ir vidaus politikos”.

Jis atmeta bet kuriuos įtai- 
gojimus iš šalies, kurie neatitin
ką tikrovę.

Šio meto pavojus suglaustai 
aptaria: “Žmonijos suskilimas 
veda į išsinaikinimą. Šio meto

kotinė “masių kultūra”, biuro-

mą, pragyvenimo pagerėjimą, 
bet nutylint sunaikinimo ir iš
sigimimo pavojų”.

Jo manymu didieji šio meto 
klausimai gali būti išspręsti tik 
nušalinus ideologinį pamišimą,

žiūrėjo į su inžinieriumi besitariantį Kazį ir laukė; į Ka
zio raginimą jie visai nereagavo. Bet ilgiau laukti ne
galėjome: buvo brangi kiekviena minutė. Kunigiškiuose 
siaubo apimti žmonės gal kovojo dėl savo skurdaus turto 
ir gyvybės, o čia inžinieriai tarėsi, ar verta paleisti už
tvankos vandenį.

Aš atsisukau į pajūriškius ir sušukau:
— Vyrai, argi ir jūs nepadėsit Kunigiškiams? Šian

dien jiems bėda, o rytoj gal ir mes aptvinsim. Padėkit 
mudviem išversti užtvaras!

Mano žodžiai nebuvo ugningi, bet vyrų raginti ne
reikėjo: subraškėjo {rankinės durys ir vyrai sugriuvo vi
dun. Niekas jiems nedrįso pasipriešinti. O už minutės 
vyrai su kirkomis, kirviais ir kitais įnagiais apniko py
limą, lyg skruzdės jų karalystėn pasimaišiusią gyvatę. 
Aš ir Kazys buvome per daug užimti, kad nė nepastebė
jome, jog įdūkę vyrai trankė viską, kas pakliuvo po jų 
kirviais. Tik kai srovės pagautas rąstgalis atsimušė 
šalia manęs užtvankon, pamačiau, kad vyrai jau buvo 
spėję ir lieptą nuleisti nuo kojų, o krante griuvo paskuti
nė {rankinės siena.

Vos galėjau juos sutvarkyti ir įjungti naudingan 
darban. Virvės buvo parištos ir mes įtempėm visas jė
gas skydui iškelti. Pradžia buvo gera, nes mums pavy
ko kilstelėti gerą pusmetrį. Ūžtelėjo dugnu vanduo ir 
Jūros vaga vėl atgijo.

Bet tik tiek mums pavyko. Skydas kažkur įstrigo ir 
mūsų jėgų neužteko iškelti jį ligi viršaus. Bandėme į- 
vairias svirtis, tačiau skydas nejudėjo. O jį iškelti reikėjo 
kuo skubiausiai.

— Kirvius! — sušuko Kazys.
Mes įnikome su dalbomis ir kirviais. Bet skydas bu

VL. SELENIS

Visą savaitę darbingai vyku
si Lietuvių bendrinė studijų sa
vaitė Dainavoje, kurią suruošė 
JAV LP bičiulių centro valdy
ba baigėsi rugpiūčio 3 d. dainos 
ir žodžio vakaru, dalyvaujant 
sol. Danai Stankaitytei, jaunai 
poetei seselei Jurgitai (Saulai- 
tytei), rašyt. Aloyzui Baronui 
ir sumaniai vakaro programą 
pravedusiam dr. Vyt. Majaus
kui.

Salė buvo perpildyta, todėl 
dr. Majauskas pradėdamas va
karą vertai pasidžiaugė, kad 
čia susirinko bičiulių bičiuliai 
ir jų bičiuliai. Priminęs senovės 
romėnų šauksmus “Duonos ir 
žaidimų”, dr. V. Majauskas 
tvirtino, kad savaitės bėgyje 
duonos (dvasine prasme) buvo 
pakankamai — paskaitos, svars 
tymai ,rezoliucijos. Vietoje žai
dimų bičiuliai duoda savo bi
čiuliams šią lietuviško žodžio ir 
dainos pynę.

Pirmoji pasirodė iškilioji ir

dimą. Juos turi pakeisti laisvas 
tarptautinis bendravimas ir lais 
vė. Skaitytojas turi suprasti, 
kad bendravimo negali būti su 
fanatikais, sektantais, kraštuti
niais ideologais, kurie iš anksto 
atmeta ramų pokalbį ir nuolai
das”.

“Ir šios priespaudos metu fa
šizmo, stalinizmo, maoizmo sant 
varkose milijonai siekia pažan- 

'gos, socialinio teisingumo ir in- j 
telėktu alinės laisvės.. Intelek- [
tualinė laisvė: laisvė susižinoti, Rašytojas Aloyzas Bai onas 
laisvė nuomonėmis pasikeisti, jvakar0 dalyviams dr. V. Ma- 
laisvė nuo valdančiųjų spaudi- ! -ausko buvo pristatytas kaip 
mo ir jų prietarų apsaugo nuo | dvjguba asmenybė. Viena — dr. 
klastingų bailių ir suvedžiotojų,
kurie prisidengę masėms skir
tais padavimais gali kruvinu 
keliu žengti į dktatūrą”.

“Minėtai treionai laisvei gre- 
| šia trys pavoja’: masių kultū
ros opuimas, egoistinė, siaura- 
žiūrė ideologija ir biurokrati
nis, sustingęs dogmatiškumas, 
kuris neatsiejamas nue ideolo
ginės cenzūros. Todėl visi dori 
žmonės turi ginti laisvę. Ši pa-

kebą pavojų karai, badas, as
menybės kultas ir biurokratija. 
Sovietuose, Lenkijoje ir kituo
se socialistiniuose kraštuose 
šviesuomenė pajungta. Tai reiš
kia, kad ji pareina nuo partijos 
ar jos viršūnėlės malonės. Kas 
gali užtikrinti, kad partijos vir
šūnėles biurokratai išreiškia 
darbininkų reikalus?”

Tokie šaudmenys krinta virš 
kompartijos tvirtovės.

S. Aliūnas, savo humoristiniais 
eilėraščiais studijų savaitės va
karais keldavęs stovyklautojų 
nuotaikas. Antra — jis pristatė 
A, Baroną kaip Lietuvių rašy
tojų draugijos pirmininką. 20 
knygų autorių, kurios pasižy
minčios ne tik kiekybe, bet ir 
kokybe, nes jau antroji jo kny
ga netrukus prabils į plačiąją 
amerikiečių visuomenę anglų 
kalba. Ir šį vakarą jis rašyt, 

reiga tenka ne tik šviesuomenei, A Baroną prįgtatė kaip dr. S. 
bet ir darbininkams. Šiuo metu . bijūną, kuriam net nepradėjus 

i skaityti ir sueiti į sąlytį su klau 
sytojais, buvo gausiai užpil
ta plojimų. Tai tik rodo, kad 
A. Baronas mielai laukiamas 
ir, kad humoristų gausumu per 
daug girtis negalime.

Dr. S. Aliūnas klausytojų ir 
neapvylė, taikliai paliesdamas 
mūsų lietuviškąją išeiviją ir jos 
aktualijas, todėl visa salė ne tik 

(Nukelta į 5 psl.)

vo pagamintas gero meistro, nes mes darbavomės gerą 
pusvalandį. Aš buvau vėl šlapias, kaip kempinė: pra
kaitas maišėsi su tyškančiu vandeniu ir varvėjo nugara 
žemyn.

Dar keli geri dalbos smūgiai ir skydas turėjo griūti. 
Bet aš apsiskaičiavau. Valinčius trenkė visa jėga ir atšok
ti jau nespėjau. Griūvančio skydo kampas užkabino ma
ne ir trenkė nuo užtvankos žemyn. O užpakaly manęs 
ūžtelėjo užtvenktasis vanduo ir aš nukritau kaip ce
mento maišas į nirtulingai tekančią srovę. Pašokti ant 
kojų jau nespėjau, bet kadangi buvau geras plaukėjas, 
vandens patalas manęs nenugazdino. Pritraukiau pil
nus plaučius oro ir ruošiausi irtis krantan. Bet staiga kaz 
kas trenkė šonan ir skausmas nudiegė visą kūną. Paju
tau, kad kairė mano kūno pusė atsisakė klausyti. Keletą 
kartų pasiįriau dešine vandens paviršiumi ir nugrimz
dau srovėn...

Atsipeikėjau tik tada, kai kažkas jau tempė mane 
krantan. Bandžiau įsikabinti stipriau į nepažįstamąjį, 
bet ranką taip nudiegė, kad ji nudribo bejėgiškai van
denin ir aš leidausi ištempiamas krantan. Kai pra
merkiau akis, pamačiau, jog užtvanka buvo likusi už ge
ro šimto metrų. Pro jos išlaužtąjį tarpą gaivalingai ver
žėsi upė, beveik užpildydama senuosius krantus.

— Kas atsitiko? — paklausiau.
— Jus pritrenkė srovės sviestas užtvankos skydas, 

— pažinau konduktoriaus balsą. — Pradžioje maniau, 
kad ta plokštė jus sutraiškė. Laimei, vanduo ją tuoj nu
bloškė šonan ir spėjau jus nutverti, kol įdūkusi srovė 
nenunešė tolyn. Jei būčiau pavėlavęs, — nežinau? Aš 
ne iš tų plaukimo čempijonų.

(Bus daugiau)

beveik visų mūsų operų solistė 
Dana Stankaitytė. Jos progra
ma, kaip visuomet mūsų kon
certuose, sudaryta tradiciniai 
— pradžioje lietuvių, vėliau pa
saulinių kompozitorių kūriniai, 
tik padalyta į tris dalis — išė
jimus. Solistė programą atliko 
pasitikėdama savimi, laisvai ir 
galingu balsu. Todėl kiekvieną 

į jos atliktą dainą ar operos ari- 
i ją lydėjo gausus aplodisfnentas. 
i Plojimams nenutilstant, solis- 
j tė padarė dar vieną išėjimą bi
sui.

Solistei akompanavo jaunas 
pianistas Alvidas Vasaitis, iš 
profesijos chemikas, dabar gi
linąs savo muzikinį talentą Chi
cagos konservatorijoje.

Putnamo vienuolyno sesuo 
Jurgita (Saulaitytė), autorė ei
lėraščio rinkinio “Kai mos nu
tylam” ir viena iš vadovių lie
tuvaičių mergaičių stovyklos 
Dainavoje, paskaitė savo kūry
bos keletą eilėraščių, ši jauna 
poetė buvo publikos triukšmin
gai sutikta ir dar triukšmin
giau palydėta jai baigus skai
tyti savo kūrybą. Savo kūrybo
je ji kalba apie ką tik oraėju- 
sią tautinę stovyklą, apie išsi- 
ilgpsią motiną laukiančią savo 
sūnaus, apie vasarą, kai šuli
nyje trūksta vandens ir paga
liau apie vienišumą, kai neturi
ma draugų. Prie kai kurių ei
lėraščių sesuo Jurgita dar pri
dėjo keletą komentarų, paaiš
kinimų.

*



DRAUGAS, antradienis, 1968 m. rugpiūčio 13 d.
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SVEI
(Atkelta iš' 2 psl.)

17-20 valandų. Kasdien po 1-2 
valandas praleidžiu gryname o- 
re. Sapnai visuomet baisūs ir pa
bundu labai išprakaitavusi. Kai
rėj krūtinės pusėj visuomet jau
čiu spaudimą, veržimą, lengves
ni ar stipresnį skausmą ar dieg
lį-

Mano tėvas mirė nuo sklero
zės, 62 metų amžiaus. Man 62 
metai. Kai savo daktarui prime
nu tai, užsigauna ir liepia sutik
ti su likimu. Sveriu 135 svarus. 
Tai 25 svarais daugiau nei jau
na būdama. Aukštis 5 pėd. 3 in- 
čiai. Visą gyvenimą nei gėriau, 
nei rūkiau. Dabar, sekdama 
Sveikatos skyrių, nevartoju gyvu
linių riebalų ir mažinu druskos 
kieki- Daug vartoju citrininių 
rūgščių. Geriu mieles — jau pra
ėjo kojų padų degimas (Ačiū 
Jums!).

Anglijoj (prieš 10 metų) sir
gau petikaulių sąnarių uždegi
mu. Mažus skausmus turėjau ir 
stubure. Dabar jaučiu stubure 
šaltį, deginimą, dilginimą, net 
skausmus, ypač sprande ( prie 
mažųjų smegenėlių) ir melmeny 
(kryžiuj). Bet blogiausia tai, kad 
jaučiu kojų ir rankų raumenų 
skausmus — net liečiant juos 
skauda. Ir tas skausmas iš ryto 
toks didelis būna (deginimas, su
stingimas, aptirpimas), kad net 
apsirengti sunku. Kad galėčiau 
nors kelias valandas dienoj paju
dėti, imu nuo skausmo kasdien 
po 1-2 kapsules Darvon (65 mg).

Mėnuo laiko kaip geriu nuo 
reumato po tris kapsules į die
ną Indocin. Geriau nesijaučiu. 
Labai atsiliepia oro atmainos. Y- 
pač blogai, kai “fog” ar “smo
gas” užeina. Taip pat jaučiu di
delį silpnumą ir galvos kvaiti- 
mą — sukimąsi, svaigimą.

Atsakymas. Ligų — nusiskun
dimų prisakei tiek, kad jų tuzi
nui moteriškių užtektų. O vaistų 
imi tiek ir tokių stiprių (darvon, 
indocin), kad pustuziniui arklių 
būtų perdaug. Nuostabu, kad 
dar kvėpuoji. Viešpatie, kada gy
venimo permainos sulaukusios

Chicagoj ir apylinkėse
ZARASIŠKIŲ GEGUŽINĖ 

(PIKNIKAS)

Zarasiškių klubas, kuris čia 
atstovauja gražųjį Zarasų kraš 
tą, kiekvieni metai išvyksta į ža
liuojančią giraitę, kurioje pralei
džia linksmą dienelę, besivaišin- 
dami susitikę savo senai maty
tus pažįstamus, prisimena tas 
dieneles, 'kai susitikdavo Zara
suose per žolinės atlaidus, į ku
riuos suvažiuodavo daugybė 
žmonių net iš tolimesnių Lietu
vos vietovių ir iš Latvijos. Tą 
dieną įvykdavo ir garsus tur
gus.

Ir šiemet zarasiečiai ir neza- 
rasiečiai su šeimomis esate kvie 
čiami atsilankyti į BruzguLienės 
piknikų daržą (priešais Lietu
vių taut. kapines), sekmadienį 
rugpiūčio 18 d.

Klubo darbščiosios ponios: 
Ramašauskienė, Ambrozienė su 
dukra, Anužienė, ^Skinulienė, 
Survilienė, Šeduikienė, Chansto- 
nienė, Sophie Vanko ir Bernice 
Sheehon skaniai pavaišins, man 
dagiai patarnaus. Bus naudingų 
laimėjimų, smagi Ramonio mu
zika.

Išvykos metu prisiminsime 
mūsų krašto pažibą — Senelį 
Stelmuižės ąžuolą. (Tai kelių šim
tų metų senelis taip storas, kad 
reikia, septynių rankomis susi
nėrusių vyrų, jam apkabinti. 
Gal būtų gerai surengus išvyką 
kur nors po žaliuojančiu me
džiu ,kad paryškinus to senelio 
praeitį-

J. Tarutis

__ Rugiapift+tes darbai jau
baigti Ok. Lietuvoje. Atrodo, 
kad derlius buvęs neblogas. Da
bar prasidodąs rugiu kūlynas.

KATA
moteriškės ras savo vargams tik
rą užuovėją — tikrą gydymą. To 
kios užuovėjos Tamstai reikia, vi 
sus vaistus numetus, tik hormo
nus pasilikus ir kraują dėl uric 
acid išsityrus. Susirask gydytoją
— pajėgų ir žmonišką: jis Tams
tai padės. Apie jokias plaučių bei 
širdies astmas negalvok. Tamstos 
kaulai yra minkšti — todėl ge
lia. Čia irgi pajėgus gydytojas ga
li pagelbėti. Pasidaryk juosmens 
ir dubens kaulų nuotrauką — 
tikrai ji tai patvirtins. Hormonai 
čia irgi gerai kaulus stiprina. Tik 
Tamsta turi vartoti daug balty
mų maiste: liesa mėsa, varškė, 
sūris, pupelės, žirniai, žuvis (jei 
uric acid normalus kiekis), kiau
šinio baltymas... Naujausi tyri
mai šioj ligoj nurodo, kad kar
tais priseina tokiem žmonėms su 
leisti į veną Kalcijaus (Calcium) 
per ilgesnį laiką — tada kaulai 
ima stiprėti.

Žodžiu, nėra ko nusiminti, tik 
reikia pačiai save tinkamai imti 
į rankas ir ieškoti pagalbos pas pa 
tyrusį, pajėgų ir žmonišką gydy
toją. Tokių Tamstos mieste yra
— tik kreipkis į tokį. Parašyk 
apie X-Ray davinius ir apie uric 
acid kiekį kraujuje. O dabar, kol 
susirasi minėtą gydytoją, vartok 
Primarin tabletes (5-0.625 stipru 
mo) po vieną į dieną su savai
tės pertrauka po trijų savaičių 
vartojimo. Valgyk po tuziną kar 
tų per dįeną po mažai, bet rei
kiamo maisto. Turi grįžti į rei
kiamą svorį, naudojant tinkamą 
mitybą. Kad pribuvai 25 svarus, 
tas rodo, kad maitiniesi netinka
mai. Daugiau žalių lapų, graif- 
rukto sunkos ir baltymų — tai 
svarbiausi Tamstos maiste daly
kai. Neimk nuo kraujospūdžio 
vaistų. Užsiimk gerais darbais — 
pranyks baisūs sapnai ir su jais 
pranyks daugelis negerumų, įs
kaitant ir pakeltą kraujospūdį. 
Daugiau —- klausyk savo gydy
tojo patarimų. Sėkmės — Duęk 
apie save žinią.

Vf^R A Y?M A s”
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi 
J. RUDIS — Tel, CLiffside 4-1050

DARGIS
DRUG
STORE

2425 W. Marquette 
Road

Tel. HEmlock 4-6050

LAI KE 
ATOSTOGŲ

nuo rugpiūčio mėn.
15-tos dienos

YRA
U Ž DA RYTA
Sugrįšim rugsėjo men. 

3-čię dieną 
—o—

Prašome patikrinti savo 
receptus dėl pakartotinų iš
pildymų.

Dėkingi esame už jūsų 
paramą.

CHARLES P. DARGIS
Reg. Pharmacist

■r

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

SO and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine. 434-1113

Du suaugę ir dirbantys asmenys 
ieško 4 ar 5 kamb. buto Brighton 
pko. apyl. Siūlyti tel. VVA 5-2271.

MISCELLANEOUS

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame vįgų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

A. ABALL ROOFING GO.
įsteigta prieš 49 metus. 

Dengiame visu rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas. nutekamuosius vamzdžius Dažo 
me lš lauko. Taisome mūrą—“tuck
pointing'’. Pilnai apsidraudė. visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba RO 2-6778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiko.

\Siiwlmrį
RICHMOND SERVICE

Kampas Richmond ir 63rd St.
Užsieninių ir vietinių automobilių 
taisymas. Priklauso Chicago Motor 
tlub. Nelaimia atveju, skambinkite 

GR 6-3184 arba GR 0-3353 
Sav. — Juozas (Joel Juraltis

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRES S

MAROUETTE GIFT PARCEL SERV. 
2008 OOth St. Tel. WA 5-2781
2501 OOth St. Tel. WA 5-2737
1333 So. Haisted St. Tel. 254-3320 

Uetuvių bendrov# turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu Jš Chi
cagos tiesiai i Lietuva.

Didelis pasirinkimas {vairių me. 
džiagų, ltaL lietpalčiu Ir kitu prekių.

Priimami doleriniai dovanų užsa
kymai. -i

E. Ir V. Žukauskai

REAL ESTATE

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Bntų nuomavimas — Income Tas.
Notariatas — Vertimai 

Apdraudę Agentūra 

BELL REALTY
4. B A CE VIC. US 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

7 kamb. bnngalow, centrai, gazu 
šildymas, 30 p. sklypas. 67 ir Maple- 
wood.

3 butai ir krautuvas patalpa. $360 
pajamų per mšn. 51 Ir Kedzie.

3 miegamųjų mūr. bungalow, 4 
metų. Brighton p-ke.

ŠIMAITIS REALTY
2737 VV. 43 St.________CL 4-2390

Skelbkitės “Drauge”.

REAL ESTATE
Mūr. 2x5. Gage p. Garažas. Gazo 

šild. $24,800.
Med. 0 kamb. 2 vonios, rūsys, ga

ražas. 72—Western. $14,500.
Med. 2x4. Rūsys. Priedo tuščias 

sklypas. M. p. $22,900.
Med. 5 kamb. 37 % p. sklypas. 71 

ir VVestern. Tik $8,000.

KAIRYS REAL ESTATE
2943 VVest 59 Str.. Tel. HE 6-5151 arba HE 6-5161

<X>0<HXXXX>0<><X><X><X><><XX><X><X><>0<><K><><X><>0<><><'0<>00<K>0<><XX><>0<>0

SALES ■ MORTGAGES ® MANAGEMENT

Member of M.L.S.
ALEK ŠATAS — REALTOR

Main offlce 5727 VV. Cermak, Cicero, Hl., Tel. OL 6-2233 
Tarime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Parke 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. PraAom užnikti | mūsų ištaigų 
tr išsirinkti iš katalogo.
yoOOOOO^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

S kamb. mūr. “Bullt-ins”, kokli
nes plyteles, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pke. $21,500.

2 po 4$4 kamb. apynaujis namas. 
Atskiri šUdymai gazu, aUumln. lan
gai, 2 autom, garažas. Netoli parko. 
$42,800.

G kamb. medinukas. 2 vonios. 
Gražiai remodelluotas. Nauja šiluma 
gazu. 3 autom, garažas. Netoli mū
sų įstaigos. $12,400.

4 miegamųjų apynaujis mūr. šilu
ma gazu Centralinls vėsinimas. 
Alium, langai, Įrengtas rūsys, 2 au
tom. garažas Netoli parko. $27.600.

5 butų, 10 metų mūras. Atskiri 
šildymai gazu. Gražus namas, geros 
pajamos. 111-ta ir California Avė. 
$69,000.

NERIS REAL ESTATE
6924 South VVestern Avenue Tel. 471-0321

IMKITE KAS VERTINGA.
Erdvus 8 kamb., 1 % a., tvirta 20 

m. statyba, 2 vonios, mūr. garažas, 
45 p. sklypas, arti Marą. pk. mo
kyklos, $26.000.

5% kamb., 12 m. mūr. arti Na
bisco, centr. oro vSsinim., jrengt rū
sys, garaž. $27.500.

Nauj. 0 butų mūr., arti Ford City, 
$11.000 pajamų, $82.500.

Geras med. apkultas, 2 būt., 2 šild., 
garaž., arti mūsų. $16.300.

Pulkus med., 7 kamb., 2 vonios, 
garaž., naujas šild., platus sklyp. 
Marą. pk., $17,500.

Med., 3 būt., labai platus sklyp., 
garaž., atskiri šild., Marą. parke. 
$19.700.

Apart. mūr. apie $9.000 pajamų ir 
kiti priedai. Marą. pk. platus sklyp., 
garaž. $59.500.

Liuksus apartm., neša $18.000 pa
jamų, Marąuette pk. $89,500.

Apartm. mūras, 20 būt. supila 
apie $27.000 pajamų. Vertingas ir 
gražus objektas Marą. pk. $195.000.

Už 914,500 nupirkit tvarkingų šva
rų 7 kamb. namą, su garažu.

3 butai Marąuette pke. Gazo šil
dymas, ceramic vonios, daug prie
dų. Garažas. $28,500.

Modernūs du butai po 6 kamba
rius Marą. Parke. gazo šildymas, 
karpetai, garažas. $31,800.

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

7t Ir Talman. Mūr. 4 kamb. tr 2 
patalpos ofisams arba bizniams. Tik 
$16,500.

I’rl® 00 Ir Campbell. Med. 1 % a. 2 
butai, 5 ir 4 kamb. $16,900.

Prie 71 Ir Maplevvood. Med. 2 bu
tai — 5 Ir 4 kamb. Platus sklypas.
$21.500.

Medinis 2 butai, 6 Ir 4 kamb., pi
gus. $12.900.

VAINA REALTY
2517 VV 71»t Streel - RE 7-9515

5$jį kamb. 11 m. mūr. bųngalaw, 
prie 73 ir Rockvvell. Kilimai, gazo 
šild, alum. langai $22.900.

3 būt. 2 aukšt. didelis mūr. na
mas prie 63 ir Kedzie 40 p. skly
pas, 2-auto mūr garaž. $35.900 ar
ba pasiūlymas.

1% aukšt. 20 m. švarus mūr. na
mas 5—4 kamb. prie 71 ir Sacra
mento. 40 p. sklypas. Taksai $350.00. 
2-auto garaž. $29.500.

12 butų mūr. prie 67-tos Ir Rock- 
well, $13,600 metinių pajamų. Kaina 
$78,500. ImokUjas $15,0Q0 savininkas 
duos paskolą.

Naujas de line 2 aukštų mūr. 
Marąuette pke 7 kamb. butas savi
ninkui Ir 4 nuomos skolai mokStl. 
$74,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS — 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st St Tel. 925-6015
♦ ♦■«e »»«>»»♦ e♦ e»♦♦♦-
REAL ESTATF - INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS

A. & L. INSURANCE AGENCY
AND REALTY

A. LAURAITIS
4645 So. Ashland Avė., LA 3-8775 

(Currency Exchange patalpose)
Sąžiningas patarnavimas

Tvarkingas, teisingas r greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas,
daromi ir Rūdijami vertimai, tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tas ir atliekami kitokį 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

42.M) S. Maplevvood A v.. CL 4-7450

M®d. 2x5. Br. p. 3 mieg. kiekvie
nam. $16,500.

Mūr. 2xfl. Butas rūsy. Naujai 
šild. Naujas garažas. M p. $31,800

Med. 1% a. 8 kamb. Rūsys. 71 — 
Campbell. $14,000.

Med. 1% a. 2 butai. M. p. Rūsys. 
Gazo šild. Garažas. $16.500.

U butų, 1 metų liuksusinis mūras. 
Pajamų virš $18,000 per metus. Piet
vakarių priemiestyje. $129,000.

14 butų mūr. Visi išnuomuoti. 
Neaukštos nuomos. Pajamų virš 
$12,000 per metus. Marąuette pke. 
$83,000.

100 X 220 p. sklypas prie ežero. 
25 minutes nuo Chicagos. Geras su- 
sisleikllnias greitkeliu. Dabai graži 
vieta. Teiraukitės.

2 po 5% kamb ir S kamb. angliu
kam rūsy. Bevok niaująs. 2 auto ga
ražas. 2 atskiri šildymai gazu. Gra
žiame Marąuette pke. $62,000.

7 kamb. mūr bungalovv. Gražiai lš. 
taisytas, šiluma gazu. 2 auto mūr. 
garažas. Gage pke. $31.000.

5 kamb. mūr. rezidencija. 1H vo
nios. šiluma gazu. Garažas. Platus 
sklypas Marąuette pke- $16.600.

CLASSIFIED GUIDE
HELP VVANTED — MOTERYS

Reikalinga moteris pardavinėti le
dus, hot dogs, hamburgers. Va
landos nuo 6 iki 11 vai. vakaro. 
Tastee Freeze, 2535 W. 69th Str., 
telef. HEmlock 4-8399.

D fi M E S I O I

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Rrdio Pro

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybes, 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios Išsi- 
mokgjimo sąly
gos.

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

iiuiiiiiiiiiiiiiiimmiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimi

MOVING
SERENAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV 67th Place. VVA 5-8063
illllllllllllllllllllllllllillllllliiliiilllllliiiii'

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio lkl penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 8:30 lkl 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vakaro. ,

7159 South Maplewood Avenue 
Chicago, Illinois 600299 

VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 
1490 kil. AM ir 1027 mg FM

Telef. HEmlock 4-2413

Lituanistinių mokyklų dėmesiui 

DR. V. SRUOGIENĖS

“Lietuvos istorija”, •
tai vienintelis pilnas Lietuvos isto
rijos vadovėlis ir lituanistinių mo
kyklų visoms klasėms ir tėvams, 
norintiems vaikus supažindinti su 
Lietuvos praeitim namuose. Knygoj 
.mūsų krašto praeitis parodoma 
nuo žiliausios senovės iki mūsų 
dienų. Pasakojimas lengvas, įdo
mus ir metodingas, iliustruotas ir 
istoriniais paveikslais, ir istorinių 
dokumentų ištraukomis. Daug že
mėlapių, uždavinių sąsiuvinis. Kny
ga atspausta gerame popieriuje, 
kietuose viršeliuose, virš 400 psl., 
kaina $6.00, gaunama

D RAUGAS
4545 VVest 63rd Street. 

Chicaga, Illinois 60629

CONTRACTORS

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2457 VVest 69th Street 
TeL HE 4-7482

STATOME NAUJUS NAMUS 
Ir

Atliekame įvairius pataisymus
Petrauskas Builders, Ine. 

Tel. 585-5285

Heating Contractor
Įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning j 
naujus ir senus namus Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Ap3kafčiavimai nemo-1' H 111 H )

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HKATING A SBLEET MOTAI. 
4444 S. IVestern, Chicago 9, UI.

Telefonas VI 7-3447.

mhhmmR

HELP VVANTED — VYRAI “

EXCELLENT OPPORTUNITY 
.... Immediate Opening

PRESSMAN
Work minutes from, ideal fishing 
and hunting area. ICoIding carton 
manufaęturer neods prlnting and 
eutting pressman. Permanent year 
around employment. Lesa than 
journeyman ąualifieations considered. 
AU company benefits. Call Personnel 
Mgr., Joe Dlaz: A. C. 612-332-8411.

B. F. Nelson Mfg. Co.
401 Main Street N. E. 

Minneapolis, Minnesota 55413

GAS ATTENDANT
IExperiencėd preferred.

Good Pay Days 
No Mechauicąl

PRESTO CAR VVASH 
4321 N. Mihvaukee

CYLINDRICAL
GRINDER

VVANTED
Experienced man capable of mak- 
ing own set-ups on large O. D. 
and I.D. work.

BONELL MFG. COMPANY 
13521 So. Haisted, Riverdale, IU. 

468-9133 — 849-1770

NEEDED AT ONCE

SCREW MACHINE 
OPERATOR

Mušt be experienced on Brown & 
Sharpe. Steady ivork.

CALL WAYNE

PRESTO CORPORATION
2601 N. PULASKI ROAD 

TEL. — EV 4-6505

SMOKEY’S FRIENDS 
don’t 
m

PLEASE...
prevent forest fires

HELP VVANTElT’-^1 VYRAI

EXCELLENT OPPORTUNITY 
Immediate Opening

RATE C LER K
Mušt Know Kastern Central) Central 

States And Mlddle VVest Tariffs 
Permanent Position

Phone Mr. VVright For App’t 
________ 6 6 6 - 5 2 6 6________

ORDER P I C K E R $ 
STOCKMEN 

PAINT FILLERS 
AND PACKERS

Steady employment. Paid holiday*. 
Paid vacations. Health and life In
surance. Excellent opportunity. 
We will train.
1330 S. Kilbourn Avė., Chicago, III. 

Phone 762-7000 — Ext. 241
Apply between 8:30 A M.-4 P.M-

An Eąual opportunity employer ...

ExceJlent Opportunity * 
Immediate Openiųg

Laboratory Technician
ASCP OR MT 

Good salary, fringe benefits. 
Pleasant working conditions. 
Permanent positions. Apply:

Administrator
VVABASH

MEMORIAL HOSPITAL 
Decatur, Illinois 62525

An Eąual opportunity employer

W A N T ED
TOOL Qc DIB 

MAKERS
TOP WAGĖS — lENCELLENT 

COMPANY BENEFITS

BRUMMER SEAL DIVISION
BORG-WARNER CORP- ' 
1320 McKinley Avenue

Chicago Heights, Illinois 60411
An Eąual opportunity employer



NEGALIMAS DIALOGAS SU 
KOMUNISTAIS

kuris turėjo tris akis. Trečioji 
— kaktos viduryje. Tas keistas 
kūdikis atrodė kaip keliolikos 
mėnesių amžiaus, svėrė 10 sva- iikritage memokial-Į^

ANTKAPIAI I 
PAMINKLAI 

yra pilnai garantuoti 
Sears, Roebuck and Co

K Al NOS nuo $74.95; į ią Kainą įeina pristatymas ir 
padėjimas ant kapo. Kapinių mokesčiai ateluroi. 

SUTAUPOTE • APTARNAVIMAS • PATENKINTI

6153 South Western Ave. Tol. HEmlock 4 - 4800
T1IOMAN J. KEARNS. vedėja*.

UPSALA. Pasaulio bažnyčių metropolitas Nikodim pareiškė 
tarybos visuotiniame suvažia- skirtingą nuomonę, liečiančią 
vime Upsalos mieste (Svedijo- antrąją pareiškimo dalį. “Re- 
je) posėdžiai, pasitarimai, spau- voliucinė dvasia dažnai tampa 
dos konferencijos ir kitos mani krikščionių vienybės ir tikėjimo 
festacijos vyko pagal nustaty- dvasios sunaikinimo elementu” 
tą programą. Pasaulio bažnyčių pasakė metropolitas Nikodim... 
tarybos gen. sekretorius Car- “Taip pat — pareiškė Leningra 
son Blake pareiškė, kad Pašau- do metropolitas Nikodim — ne- 
lio bažnyčių tarybos suvažiavi- gali būti teologinio dialogo tarp 
mas turėtų būti jėga, sauganti rusų ortodoksų Bažnyčios ir so- 
ir ginanti Evangelijos tyrumą, vietų režimo, nes dialogas 
bet kartu ir nešanti revoliucinę suponuoja abiejų pusių dispo- 
dvasią, klausant Kristaus įsa- ziciją (pasirengimą) susitarti, 
kymų. Leningrado ortodoksų bet kada vieno pagrindiniai 

-- principai yra kito neigiami, ne
gali būtį jokio dialogo...

ŽODŽIO IR DAINOS...
(Atkelta iš 3 pusi.)

juokėsi, bet ir kvatojo. Aktua
lijose nepamiršo “mūšį už Ka
zimiero kapus” ir “nesenstan
tį Razmos fondą”. Apie mūsų 
neveiklius ir miegančius tau
tiečius, ypač nieko neskaitan
čius jis kalba: “Bet kas gi ne
skaito, tai tas ir nežino, kad 
jį kas laukiniu spaudoje va
dina”.

“Jaunimas — kas su ūsais, 
o kas be ūsų tas jau senas” taip 
jaunimas dabar galvoja. Gribš
teli dr. S. Aliūnas ir madas “kai 
šešis colius aukščiau kelių, ma
ma nusikerpa suknelę”.

Su susižavėjimu esame dėkin
gi rengėjams už šią dainos ir 
žodžio pynę, tikime Dainavoje 
jų bus daugiau ir dažniau. Pa
girtini rengėjai ir už “teatrinį” 
kėdžių sustatymą, nes iki šiol 
vartojimas pusračių arba “gri- 
go ratų” išdėstymas sukėlė 
daug nepasitenkinimų: per 
daug vaikščiojimų, kėdžių stum 
dymo arba net nešiojimo iš vie
tos į vietą, gi foto reporteriai 
skundžiasi, kad neįmanoma pa
daryti “padoresnės” tokių su
buvimų nuotraukos.

DALYVAUS BOGOiTOS 
KONFERENCIJOJE

Rio de Janeiro mieste įvyku
sioje IX-je Brazilijos vyskupų 
Konferencijoje. Konf. pirminin
ku buvo išrinktas Sao Paolo ar
kivyskupas kardinolas Rossi ir 
vicepirmininku Porto Alegre 
aikivyskupas Scherer. Abu Bra
zilijos vyskupų atstovai rugpiū
čio 24 dieną dalyvaus Pietų 
Amerikos kontinento katalikų 
vyskupų visuotinėje konferen
cijoje Bogotoje, kurios atida
ryme dalyvaus Popiežius Pau
lius VI-sis.

Klaipėdos uosto jūrų skautų la 
liavomisi iškilmingose pamaldose. 
Brizgys V-je Tautinėje stovykloje

Los Angeles, Calif naujus ALIAS, Los Angeles 
skyriaus narius: Chemijos inž. 
Ruokį su ponia, prieš pusmetį 
atsikėlusį iš Chicagos ir jau su 
gebėjusį Los Angeles įsteigti 
nuosavą dažų gamybos įmonę, 
ir inž. Sprindį, atvykusį iš Au
stralijos.

Valdyba pobūviui pateikė sa 
vo metinės veiklos planą. Nu
matyta 50-ties jubiliejiniais me
tais paremti Lietuvių Fondą, 
skiriant auką iš 1968.XI.30 ruo
šiamo Biltmore viešbutyje ba
liaus pelno.

Baliui ruošti prie valdybos 
sudarytas pagelbinis ponių ko
mitetas : Vidugirienė, Vaičiūnie 
nė, Kulnienė, Sodeikienė, Poli- 
kaitienė, Lembertienė ir Jony- 
nienė. Balius žada būti labai 
puošnus ir originalus. A-M

FUNERAL HOMEIndijoje, Katihmandu apylin
kėse, gimė negyvas kūdikis,VYDŪNO MINĖJIMAS

Rugpiūčio 20 d. (antradienį), 
ū vai. vakaro, šv. Kazimiero pa
rapijos salėje įvyks Vydūno, di 
džio lietuvių kultūrininko, pe
dagogo, rašytojo, 100 metų gi
mimo sukakties proga, minėji
mas. Paskaitą skaitys A. Krau 
sas, svečias iš Australijos. Po
nas Krausas vyksta į Lietuvių 
Seimą New Yorke, ir sustos 
Los Angeles tik trumpam lai
kui. Jis yra didelis Vydūno ger
bėjas, ir jo sekėjas.

Po paskaitos programa, ku
rioje dalyvaus muz. O. Metri- 
kienė, sol. O. Pautienienė ir Vy 
dūnas Tumas. Organizuoja Los 
Angeles L. Bendruomenės val
dyba. Visi labai maloniai ikvie- 
čiami atsilankyti.

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea

6845 SOUTH WESTERN AVE. REpublic 7-8600

Staigiai ir netikėtai mirus
A. -|- A.

ZIGMUI BAKAIČIUI 
jo našlę, DR. ONA BAKAITIEN?, dukterį, sūnus 
gimines nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Nora ir Petras Mitalai 
Taisa ir Jonas Stikloriai PETKUS

A. “J- A
DR. VINCUI PALIOKUI mirus, 

dukrą kolegę dr. Vidą Valadkienę, velionės 
našle ir visus šeimos narius

tėvas ir sūnus
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
2533 VVest 7lst Street Tel. GR 6-2346-6 
1410 So. 50th Ave., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

širdingai užjaučia

Lietuvių Dantų Gydytojų 
Sąjunga

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA
Kazimieras Motušis, Los An

geles lietuvių kolonijos visuo
menininkas ir prekybininkas, 
susituokė su našle Stefanija 
įSamėnaite-Motieka. Iškilmingos 
sutuoktuvės vyko Las Vegas, 
Kristaus Bažnyčioje, šaunus 
svečių priėmimas — vaišės bu
vo suruoštos sutuoktuvių pui
kioje nuosavoje rezidencijoje, 
vakarinėje Hollywoodo kalnų 
papėdėje. Po vestuvių jauna
vedžiai išvyko vieno mėnesio 
povestuvinėn kelionėn, lankyda
mi žymesnes istorines vietoves 
Kalifornijos, Nevados, Mexikos 
ir kitose valstijose. Prie jauna
vedžių prisijungė iš Chicagos 
atvykę giminės: brolis inž. 
Kostas Motušis su šeima, J. A. 
Mažeika su šeima, prekybos 
“Parama” savininkai, chem. Dr. 
V. Budrys su šeima.

LOS ANGELES LIETUVIŲ 
DIENA

Rugsėjo 8d. įvyks Los An
geles Lietuvių Diena, Culver 
City Veteranų salėje. Bus ma
žai kalbų ir graži, bet turi
ninga ir įdomi programa. Po 
to šokiai. Ikį. pasimatymo rug
sėjo 8 d.! M. Grušaitė..

A. -|-A. INŽ. ZIGMUI BAKAIČIUI 
mirus, jo žmonai DR. ONAI, dukrai DALIAI, sūnui 
RIMUI, broliui SIMUI BAKAIČIUI ir švogeriui KUN. 
DR. F. GURECKUI gilią užuojautą reiškia

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Trys Moderniškos Koplyčios:

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

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

INŽINIERIŲ POBŪVIS

Los Angeles inžinieriai ir ar
chitektai inž. Balio ir Birutės 
Čiurlioniu puikioj rezidencijoje 
turėjo bičiulišką pobūvį, alutį, 
“jaučio kepimą”, pašnekesius 
profesinėmis temomis. Pobū
vis praėjo puikioj nuotaikoje. 
Dalyvavo gan didelis kolegų 
skaičius su poniomis. Pirminin
kė Žibutė Brinkienė pristatė

rie aukomis ar darbu prisidėjo 
prie šio pikniko parengimo, ypač 
Paramai, Siliūnui, Pleiniui, Žvy 
nienei, Matučiui, Vale Meat 
Packing b-vei Valparaiso, Ind., 
Mr. Widmar, J. Lazauskui, Z. 
Zaleckiui ir lietuviškai spaudai: 
“Draugui”, “Naujienoms”, “San 
darai” ir “Dirvai”. Nuoširdžiau
sia padėka priklauso Dr. J. Va- 
lantiejui ir jo šeimai.

Visi klubo nariai talkino pik
niko rengimo komisijai, kuriai 
sumaniai vadovavo Aldona Ma- 
siulienė. S. R.

Dr. Pranas Mačiulis su šeima

A. -Į- A. 
MATUŽEWICH GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELIHY6IA

Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd St., Chicago, III.
Telef. PRospeet 8-0833 — PRospeet 8-0834

Gyveno 2057 W. 22nd Place.
Mirė rugp. 11 d.. 1908, 11:03 vai. ryto, sulaukus 77 m.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr.
Amerikoje išgyveno 56 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 sūnūs Adolph, Frank, marti 

Lucille, ir Peter, marti Sophie, 2 dukterys: Anna Losew, žen
tas Walter, ir Helen Tegard, žentas George, brolis Anthony 
Pranko brolienė Nellie, 8 anūkai ir kiti giminės draugai ir 
pažįstami.

Priklausė Liet. Ūkininkų dr-jai.
Kūnas pašarvotas Lackawicz ir Sūnūs koplyčioje, 2314 

W. 23rd Place. Laidotuvės įvyks treč., rugp. 14 d. iš koply
čios 9 vai. ryto bus atlydėta į Aušros Vartų parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į IL. Tautines kapines. Nuoširdžiai kvie
čiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose 
laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs, dukterys, marčios, žentai, anūkai ir 
brolis.

Laid. direkt. Lackawicz ir Sūnūs. Tel. VI 7-6672

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON.

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO. 

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams idanų 

Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcresf 3 - 6335
Vienas blokas nuo kapinių

paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3. 
už dirbtuvės darbą $10 00 ir dalys. 

Pasiteiraukite apie naujas

Valantiejienė ištraukia laimingąjį dail. Petravičiaus 
numerį. Indą su bilietais laiko jos sūnus Ken. M O V I N G

J. NAUJOKAITIS 
Apdraustas perkraustymas. 

Ilgų metų patyrimas 
1VA 5-9209 Chieago, Illinois

dovana. Jo rūpesčiu buvo atvež
tas liūtas ir kelios beždžionės iš 
Miehigan City zoologijos sodo.

Seni ir jauni buvo apgulę lai
mės šulinį, kurį suorganizavo 
Aldona Kaunienė. Jis buvo iš
semtas per kelias valandas. Ki
tame laimės šulinyje buvo dail. 
V. Petravičiaus dovanotas pa
veikslas. Bilietus pardavinėjo 
ir traukimą pravedė Marija Am
brazaitienė. Paveikslą laimėjo 
Dr. P. Sutkus. Dr. K. Ambra
zaitis patarnavo tiems, kurie 
norėjo įamžinti nuotraukoje sa
vo dalyvavimą Lituanicos pik
nike.

Gegužinės rengėjus pagerbė 
ir P. L. B. pirmininkas Juozas 
Bačiūnas su žmona. Jis taip pat 
yra sutikęs būti ir parko plana
vimo garbės komitete.

Visi svečiai buvo dosnūs ge
ram tikslui, domėjosi archit E. 
Masiulio parko projekto kr 
skulpt. J. Bakio paminklo eski
zais.

Rengėjai dėkoja visiems, ku-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Aaooiacljoe Nariai

— 30% pigiau mokėsit 
nuo ugnies ir antonio-

10% — 20% 
už apdrauda 
hilio pas

F R A N
STEPUKAS G. LACKAWIC2

nių ieškojo Keuo į vr. j. v <x- 
lantiejaus ūkį, New Buffalo, 
Mich. Pakeliui ne vieną gąsdino 
smarkus lietus, bet piknikauto- 
jai džiaugėsi puikiu oru, gražia 
■vieta ir nepaprastai nuoširdžia 
Dr. Valantiejaus ir ponios glo
ba. Atvykstančius svečius gerai 
nuteikė iškeltos Lietuvos ir 
Amerikos vėliavos, šauni rezi
dencija ,malonūs šeimininkai.

Svečius linksmino graži mu
zika, (parūpino inž. P. Rulis), 
vaišino Erika Masiulienė su tal
kininkėmis. Gaivinančiais gėri
mais, rūpinosi inž. L. Nekus. 
Irena Nekuvienė globojo jau
niausius pikui kauto jus, kurių 
didžiausias džiaugsmas buvo 
naiodinėti mažu arkliuku arba

Tel. REpublio 7-1218 
Tel. Virginia 7-6672West Vitth Street 

Uliioago. Illinois 
Tel. GA 4-8634 ir GK A-433V PETRAS BIELIŪNAS

ALEX PLANCHUNAS 4848 8. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayette S-SS72

Gyveno 120 No. Wolf Road, W3ieeling, Illinois.
Mirė rugpiūčio 11 d., 1968 m., 8 vai. vakaro, sulaukęs 83 

metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kėdainių apskrities, Labūnavos 

parapijos, Bajarskų kaimo. Amerikoje išgyveno 65 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs>j Albin, marti Fe- 

licita, ir Justin, duktė Eleanor Nausėda, žentas Stanley ir 
žentas Stanley Rasimas, 5 anūkai, 1 proanūkas, ir kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus' koplyčioje, 1410 So. 50th Ave., 
Cicero, Illinois. Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugp. 14 d. iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į šv. Antano parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Sūnūs, duktė, marti, žentai, anūkai ir 
proanūkai.

Dėl informacijų skambinkite REpublic 7-1213.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Ir kitus kraštus.

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

8807 8. LITUANICA AVE.

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228

8819 80 LITUANICA AVE.
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų ' VASAITIS-BUTKUS
1446 80 OOth AVE.. CICERO, ILL. T.t. OLympto 2-1004

UWN FUNERAL HOME —
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAWNS ILL., Tel. — 886-2820
823 WEST 34th PLACE 
Telef. — FRontier 6-1882



DRAUGAS, antradienis, 1068 m. rugpiūčio 13 d.

X Pijus Bielskus ir Danguo
lė Markutė, abudu aktyvūs 
akademinės skautijos Chicago
je veikėjai, sumainė aukso žie
dus Šv. Petro bazilikoje Romo
je VIII. 3. Moterystės sakra
mente juos sujungė ir palaimi
no prel. A. Jonušas gėlėmis iš
puoštoje koplyčioje. Šv. Mišios 
ta proga buvo atnašaujamos 
lietuviškai ir tai buvęs tik ant
rasis atsitikimas. Kun. Jonušo 
rūpesčiu buvo gauta iš šv. Tė

LS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Maskva ruošiasi JAV lie
tuviams atsiųsti ateizmo pro
pagandistų. Prie Sovietų pasiun 
tinybės Washingtone paprastai 
būna skiriama ir lietuvis tarnau 
tojas propagandos reikalams 
tarp išeivių lietuvių. Gauta ži
nių iš Washingtono, kad vieton 
iki šiol buvusio Vytauto Zinke
vičiaus, dabar skiriamas Ed
mundas Juškys, 36 m., kilęs 
nuo Jurbarko. Apie jį okupan
tų “Mažojoje Lietuviškoje tary
binėje enciklopedijoje” rašoma: 
“Pedagogas, ateizmo propaguo
tojas... Baigė Vilniaus Ped. ins
titutą, įgydamas anglų k. spe
cialybę... Juškys aktyviai pro-

Šiandien laidojamas dr. V. Paliokas

lauko ligoninės viršininkas, Kau- 
i no komendantūros ir Šančių Įgu
lus gydytojas, Birštono karo sa
natorijos viršininkas. Vėliau gy
dytojaudamas Pasvalyje kartu 
buvo ir Biržų-Pasvalio apskr. ta
rybos pirmin. 1923 m. buvo pa
kviestas Utenos apskr. ligoninės 
vedėju, šiose pareigose pasilikda
mas iki 1931 m., bet ir po to ėjo
gydytojo pareigas Utenoje.

Antrojo Pasaulinio karo metu
vėl buvo pakviestas dirbti Utenos 
apskr. ligoninėn, apkrečiamų li
gų skyriun. Bolševikų antplūdžio 
atblokštas į Vokietiją, 1949 m. at 
vyko į JAV. 1954 m. išlaikė eg
zaminus, gaudamas gydytojo ir 
chirurgo praktikos teises. Dirbo 
Chicagoje, kol prieš pora metų 
pasitraukė pensijon.

,, , Didelis patriotas, nuoširdus
Mirt.es varpo dime. kas karta ||etuvi nuostabiaj ,auraus bMo 

garsiau girdimi Penktadienio va imūgus Gjlaus jshikinimo kata.

A. a. dr. V. Paliokas

DR. R. KRIAUČIONO PASKAITA
DAINAVOJE

Rugpiūčio 6 d. dr. Romual
das Kriaučiūnas informavo sto
vyklaujančius Dainavoje ateiti
ninkus sendraugius apie nervus 
veikiančių medžiagų panaudoji
mą žmonijos istorijos bėgyje. 
Pasirodo, kad dabar paplitęs 
chemikalų vartojimas, kaip LSD 
ir marijuana iš esmės nieku ne
siskiria nuo kai kuriose tautose 
paplitusios ankstyvesnės prak
tikos. Pvz. musmirių, kanapių 
ir aguonų vartojimas buvo pa-

dos nuomonės apie LSD įtaką 
žmogaus organizmui net ir kli
nikinės priežiūros aplinkoje. Ne
abejotina yra, kad LSD daug 
stipriau veikia protiniai nega
luojančius, negu sveikus žmo
nes.

norintieji išvažiuoti © 
KUBOS SIUNČIAMI DIRBTI 

KOMUNISTŲ DVARUOSE

Miami. __ Kubiečiai pabėgė
liai, atvykę į Jungtines Ameri
kos Valstybes, pareiškė, kad 
žmonės, kurie prašo valdžią iš
leisti juos iš komunistų valdo
mos salos, yra priverčiami vyk
ti dirbti į komunistų dvarus 
(Sovchozus) labai kietose są- 

dauglygose, o atlyginimas 
Po paskaitos įvykusiose dis- mažesnjs nei teisiškai nustaty

tas minimumas už darbą.
Šimtai žmonių dirba beveik 

už nieką. Bet jie ten vis laukia,

kusijose buvo aiškintasi apie le
galių ir nelegalių nervus vei
kiančių chemikalų paplitimą lie
tuvių visuomenėje. Reikia pa
stebėti, kad net irpūtęs kai kuriose Azijos tauto- i .. ± , . . Iinisvpsc. LSD nėra perdaug „aujoviš-I vartojimas nereto, yra pnežąa- laisvę, 

kas ta prasme, kad jis pagami- t,iw sunkiai pagydomos alkoho-> -
namas ne vien sintetiniu būdu,

alkoholio lkada jiems bus leista išvykti į

vo sveikinimo — laiminimo te
legrama ir audiencija. Jaunųjų i paguoja ateizmą, skaitydamas

paskaitas, kalbėdamas per radi 
ją ir televiziją, spausdindamas
straipsnius. Parašė brošiūrų , Vincas Paliokas, 79~m.' amžiaus, 

mas. Danguolė ir Pijus keletą j moksliniais ateizmo klausimais, i g uvo gjmęs 1889 m. kovo 16 d. 
dienų svečiavosi Romoje; ūku-i Drauge su A. Jablonskiu suda- .Velionis lygiai prieš 60 metų bu
sią atostogų dalį praleidžia Is-'fė vaizdinių ateistinių priemo- vo baigęs Mintaujos gimnaziją, o

liudininkai buvo dr. Gailius ir 
žmona. Šv. Kazimiero kolegijo
je suruoštas jaunųjų sutiki-

kare 9 vai. 50 min. Švč. Nazare
to ligoninėje, Chicagoje, mirė dr

panijoje. Po to grįš į Chicagą. 
Pijus dirba kaip mech. inžinie
rius, Danguolė yra farmacinin
kė III. Research ligoninėje.

x Dr. Kazys Ašoklis, Vokie
čių kariuomenės gydytojas, at
vyko iš Europos į Ameriką

nių rinkinius...”
__ Kun. dr. Titas Narbutas,

Šv. Kryžiaus lietuvių parapijos 
Dayton, Ohio, klebonas išvyko 
į Tarptautinį Eucharistinį kon
gresą Bogotoje, Kolumbijoje, 
su keliais kitais lietuviais ku-

, nigais ir pasauliečiais. Jq ke- 
atostogų ir sustojo savo broko užtruks yisą mėnegį Jis
Augustino Ašoklio šeimoje Ci-|sugrį.. tog kelionės rugsėjo
cero. Žada aplankyti Kanadą ir^ dieną Run dr T Narbu. 
kai kūnas Amerikos Vietas. Dr. tu_ išvykug> jį pavaduoja L 
K. Ašoklis yra vedęs ir augina
dvi dukreles 4 ir 6 mt. amžiaus.

Leonardas C. Gižinskas.

1914 m. Tartu universitete baigė 
medicinos fakultetą, pirmąjį Pa- 
medicinos fakultetą, pirmąjį Pa
saulinį karą praleisdamas kariuo 
menės gydytoju.

Sugrįžęs į atsikuriančią Lietu
vą, talkino savivaldybėse, būda
mas Joniškėlio apskr. komiteto 
sekretorius. Lietuvos atkūrimo 
metais savanoriu įstojo į kariuo
menę, kur kovų metu buvo pul
ko gydytojas, karo ligoninės apkr. 
ligų skyriaus viršininkas, karo

OKUPUOTOJE. Ll LT U VG.lt

likas. Praktikavo bendrą šeimos 
maldą. Paskutiniu metu kasdien 
skaitydavo po posmelį Naujojo 
Testamento ir religinio turinio 
knygų. Jo liga buvo skausminga, 
bet guodžiantiems šeimos na
riams atsakydavo: “Kristus kentė 
jo už visus, aš tik savo vieno kan 
čias turiu pakelti... Man leng
viau”. Ligoje jam daug nuošir
džios globos parodė žmona Mari 
ja, dukros Vita Valadkienė ir Al 
dona Mališka, žentas dr. Valad- 
ka, velionio brolis dr. Balys Pa
liokas ir kiti šeimos nariai. Bran 
gus velionis laidojamas šiandien 
iš Švč. P. Marijos Gimimo par. 
bažnyčios.

Kor.

bet galima jį išskirti ir iš kai 
kurių vijoklių rūšių.

Dr. Kriaučiūnas pateikė daug 
klinikinės informacijos apie 
žmogaus išgyvenimus ir savi
jautą LSD įtakoje. Atrodo, nė
ra pasisekę iki šiol prieiti vieno-

x Marijona Vaičiūnienė, bu
vusi Moterų sąjungos centro 
raštininkė, jau trečią mėnesį iš
vežta pas dukterį Eleną Stat
kienę, Peoria, Illinois. Daugiau 
kaip metai sunkiai sirguliuoja 
ir dabar guli Hi View Nursing 
Home, 2308 W. Nebraska, Peo
ria, Illinois. Norint jos laiką ir 
dienas pašviesinti, ten galima 
rašyti. Būtų malonu, kad drau
gai ir pažįstami ją prisimintų.

X Stasys Šiaučiūnas, Amer. 
Liet. bendruomenės veikėjas ir 
buv. Chicagos apygardos pirmi
ninkas, dr. J. Butkaus globoja
mas, gydosi Norwegian Ameri
can ligoninėje, 1044 N. Fran
cisco Ave.

— Kuil. Kazys Irtmanas, buv. 
Raudondvario klebonas, mirė 
liepos 1 dieną. Palaidotas Ši
luvos kapinėse.

— 110,000 ha ariamos žemės 
ir pievų pernai metais Lietuvo
je buvo patręšta ir pakalkinta 
iš lėktuvų. Šiais metais Jokiškė 
iio Sovchoze mėginta iš lėktuvų 
purkšti ir skystąsias trąšas — 
forforą su azotu. Bandymų me
tu lakūnas Užumiškis per dvi 
dienas patręšęs 70 ha plotą. 
Lėktuvas skrisdamas paliekąs 
25 m pločio juostą. Tačiau toks 
tręšimo būdas sukeliąs ir kai 
kuriuos paivojus.

— Kvarcinio smėlio paruoši

Lietuvių Plazos reikalais Marąuette Parke, Chicagoje, besirūpinant. 
Iš k.: Algis Regis, Mar.us Kasniūnas, aldermanas Casimir C. Staszuk 
ir LB apyl. pirm. Viktoras Diminskis.

mo fabrikas tebestatomas prie 
X Socialinio klubo Cliicagoje Anykščių, kur yra didžiulės ge 

telefonas, kaip mus informuo- ro smėlio atsargos. Fabrikas

Lietuvių Plazos Chicagoje reikalu

Lietuvių Bendruomenės Mar- bėti su aldermanų C. Staszcuk 
ąuette Parko pirmininko V. Di-I Lietuvių plazos reikalu.. Man 
minskio prašomas, Algis Regis pristačius ir supažindinus mū-

ja kiubo reikalų vedėjas A. Če
pulis, yra LA 3-1387.

x Lietuvių Šv. Kazimiero 
kapinių sklypų savininkų dr-jos 
gegužinėn Bruzgulienės darže 
suvažiavo apie 1000 žmonių. 
Oficialią dalį pradėjo pirm. L. 
Giedraitienė. Pranešimą apie 
kapines padarė LB pas. teisėms

vadinsis savo vardu, bet bus 
Panevėžio stiklo fabriko cechas. 
Nors fabrikas jau seniai sta
tomas, bet vis negalįs išsiva
duoti nuo pastolių. Jau esąs pa
statytas 40 m. aukščio bokštas, 
kuriame tūpsią apie 1000 tonų 
smėlio. Fabrikas galėsiąs duoti 
800 tonų perdirbto smėlio kiek
vieną parą. Esą apskaičiuota,aps. komiteto pirmininkas A. , , . . .

. t. u n v r i ihad Anykščiu apylinkėse esan-Regis. Kalbėjo F. Valinskas, I , J .
° 'Pia InrarniniA ctm/alir^ įvzrALzeia

Ant. Gulbinskas. Atvyko ir prel. 
Mykolas Krupavičius, pasakęs 
kalbą. Grojo Markonio orkes
tras. Veikė baras, virtuvė, buvo 
skirstomi laimėjimai. Daugelis 
draugijos narių pasirašė oficia
lų raštą, prašantį ištirti nusi- 
sikundimus apie sužalotus pa
minklus, sugadintas fotografi
jas, išrautus medelius, išmestas Į 
gėles ir patvarkyti, kad tai ne-' 
pasikartotų.

x Kompozitorius Darius La-! 
pinskas, pasižymėjęs originalia 
muzikine ir teatrine kūryba, 
rengia meninę programą, kuri 
bus atlikta rugpiūčio 24 d. An
tano Olio 10 m. mirties sukak
ties minėjime. Minėjimas bus 
Jaunimo Centro didžiojoje salė
je. Pradžia 8 v. v. (pr.)
x Mergaitei išnuom. 2-jų kamb. 
butukas su visais patogumais nau
jame name. Šildomas ir šaldomas. 
Skambinti po 5 v. v. 925-0693

(sk.)

čio kvarcinio smėlio užteksią 
60-čiai metų.

— Kretuouo ežerą (Ignalinos 
apylinkėse) labai pamėgo paukš

ŠIOS SAVAITĖS KONCERTAI

sų bendruomenės atstovus V. 
Diminskį ir A. Regį su alder- 
manu, prasidėjo pasitarimai, 

čiai. Tai didžiuūs ežeras, api- Algis Regis iškėlė naują su- 
mąs 848 ha plotą. Jame yra manymą, kad Lietuvių plazos 
keletas salų, kurių didžiausia; pavadinimai būtų iškabinti Ca-

susitarė pasimatyti ir pasikal-

siekia 19 ha. Jos apimtis 70x170 
metrų. Pakraščiai smėlėti, au
galija skurdi, nėra medžių. Vi
durinė salos dalis vietomis dur
pinga, kimsuota. Apskaičiuoja
ma, kad saloje yra apie 1200 
paukščių lizdų. Tai savotiškas 
paukščių rojus, kuriame laikosi 
ir peri 17 paukščių rūšių.

Balfo centro valdyba. Sėd 
Spūdienė. Stovi: pirm. kun
P. Geisčiūnas ir Ant. Senikas.

(iš k.): E. Cekienė, J. Gerdvilienč, Br. 
V. Martinkus, naujasis reikalų ved. kun.

Nuotr. R. Kisieliaus.

BALFAS ŠVŲS 25 MEIŲ 
SUKAKTĮ

Stekančiais metais Balfas švęs 
25-lkių metų savo veiklos jubi
liejų. Kadangi ši šalpos orga-

Grant Park simfonijos orkes
tras rugp. 14 ir 16 d. duoda 
šią programą: Mozarto simfo
niją nr. 32; Chopino koncertą 
nr
koncertą nr. 2 (rugp.) 16 d.) ir'struota Illinois valstijoje, tad 
šoštakovičiaus simfoniją nr. 5. ir šiam įvykiui paminėti Jubi- 
Diriguoja Kenneth Schermer-
hom, solistas pianistas Michel

buvo surinkta $116,907.98 pini
gais ir už $31,315 gėrybėmis. 
Šelpiant lietuvius visuose kraš
tuose per tą laiką išleista pini-

lifornia gatvėje nuo 67 iki 71 
gatvės Marąuette Parko pusėje 
prie esamų stulpų, kur yra pa
kabinti gatvės pavadinimai.

Klausėme, ar negalėtų mies
tas sumokėti pinigus už iška
bas, ir jas pakabinti. Galvojo
me, jei mes patys įsidėsime 
stulpus ir užsidėsime savo įra
šus, du dalykai mums kliudy- 

'tų: 1. vaikai ar kas kitas ga
ilėtų nugriauti, 2. tokia iškabė- 
lė nebūtų oficiali. Juk bet kas 
gali paimti lentos gabalą, nu
piešti ką nors ant jos ir padė
ti prieš savo namą. Bet tai ne

-būtų oficialus miesto pripažin
tas parašas.

Mes kovojam dėl to, nes ki
tuose miestuose yra tas pada
ryta. Pavyzdžiui, Brooklyne 
yra Dariaus ir Girėno pamink
las ir aplink tą vietą yra pla
zos parašai. Mūsų mieste, Brid 
geporte yra Lituanicos gatvė.. 
Joje daugiausia gyvena lietu
viai; jie prašė miesto ir gavo 
teisę. Mes galvojame, kad taip 
gali būti ir Marąuette parke, 

i Aldermanas sakė, kad jis įneš 
tą sumanymą į miesto posėdį 
rugpiūčio 15 d. Labai svarbu, 
kad mes visi skambintumėm ir 
rašytume aldermanui C. Stasz
cuk, šiuo reikalu.

P. Algis Regis pritarė, kad™ gaiš, rūbais, medikamentais ir . , , ,, , .. ... .„ z j x m. • • •. v ■ . .... miestas neturėtų daryti diskn-1 (rugp. 14 d..), Chopino, nizacija buvo pirmiausia jregi- kitomis gėrybėmis $104,737.92. J ' 1 d" ’ ’

Block. Įėjimas nemokamas.

Individualinių siuntinių pasiųs
ta: į Lietuvą ir Sibirą — 374, į 

liejinis Balfo seimas bus šaukia Lenkiją — 492, į Vokietiją — 
mas Chicagoje. i 36 ir į kitus kraštus — 24. Vi-

1967-68 biudžetiniais metais i so 926.

dėl dr. Martin Luther King, jr. 
gatvės pavadinimo, tai gaū ra
sti ir Lietuvių Plazos iškaboms.

—Marius Kasniūnas

Komunistų dvaruose (soveho- 
lizmo ligos. Todėl tiek jaunimas, lzuose) dirba priverstinus dar- 
tiek vyresnieji gai tapti chemi- bua tūkstančiai kubiečių, kurie 
kalų auka, pirmieji alkoholio, jiaukia tos dienos, kada jiems 

bus leista išvažiuoti iš komu
nistinės vergijos.

IRGI DIALOGAS

St. Louis — Keturi vyrai gin
čijosi su tarnautojais Joe’s rū
bų krautuvėje, grasindami įva
žiuoti su automobiliu į krautu
vę ir pasiimti ką jie panorės. 
Kaip sakė, taip ir padarė. 
Emannuel Bryant, krautuvės 
savininkas, pasakė, kad vyrai 
pasiėmė 100 rūbų eilučių ir 50 
porų kelnių. ,

antrieji LSD.
Vakarinėje programoje dr. 

Kriaučiūnas parodė keūs filmus 
iš alkoholikų ir narkotikų gy
venimo. J. Dėdinas

CHICAGOS ŽINIOS
STIPENDIJOS BŪSIMOMS 

SLAUGĖMS
Mt. Sinai ligoninė, trūkstant 

Chicagoje vis daugiau slaugių, 
praneša, kad siūlo trejų metų 
stipendijas mergaitėms norin
čioms išeiti slaugės mokslus. 
Stipendijos apima mokslą, kam
barį, valgį ir laboratorijos mo
kesčius. Mokslas prasidės rug
sėjo mėnesį. Interesuotos mer
gaitės turi kreiptis tučtuojau į toje. 
Mount Sinai Hospital Medical 
Center, California ir 15-ta gat
vė. Nuo 1920 metų, ši mokykla 
išleido daugiau 1,100 slaugių. 
IEŠKO ŠOKĖJŲ OPEROMS

SUDEGĖ VIETNAMO KARUI 
GAMINTI LYNAI

Gaisras sunaikino American 
Cotton Yarns kompanijos pa
statą 5825 So. Westem. Sude
gė 100,000 svarų lynų ruošiamų 
išsiųsti į Vietnamo ikaro lauką. 
Nuostolių padaryta apie $250,- 
000. Sužeistųjų

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

, tts 30% Iki 50% nuolaida. Galima pirktinebUVO. Uz- dalimis lr išmokStlnal. 
truks apie 40—60 dienų paga- Į SOUTHWEST FURNITURE CO. 
minti tiek lynų sudegintųjų vie- 6200 S. Western, TtT

IŠMIRUS GIMINĖMS LABDA
RYBĖS GAUNA 

MILIJONUS
Frank Barbour, miręs 1940 

m., paliko trusto fonde 1.75 mū. 
Lyrie operos choreografė dolerių, su sąlyga, kad gimi- 

Ruth Page ieško moterų ir vy- nėms išmirus pinigai būtų išda- 
rų šokėjų, baletininkų, šio sezo- įįnti labdarybėms. Jo našlė mi
no operų pastatymams. Intere- rė šįmet. Per 28 metus turtas 
suotieji patyrę šokėjai renkasi pasiekė $6,321,942 sumą, kurie 
rugp. 18 d. 1:15 v. po piet prie dabar dalijami 26 Chicagos lab- 
Civic operos rūmų užpakalinių darybėms.
durų Wacker drive ir Washing-____________________________
ton st. Reikia su savim atsineš
ti repeticijų rūbus.

VERSLININKŲ VAJUS 
SĖKMINGAS

Daugiau 300 Chicagos vers
lininkų 13-tame metiniame va
juje sutelkė rekordinę $502,250 
sumą Lojolos universitetui.

VYRAS IR ŽMONA MIRĖ j
NUO ŠIRDIES SMŪGIŲ
Leonard Soheuneman, 8133 

So. Spaulding, ambulanse lydė
damas širdies smūgiu ištiktą 
žmoną, irgi buvo ištiktas šir-' 
dies smūgiu. Pasiekus Christ 
Community ligoninę, nustatyta, 
kad abu mirę.

MAŽAI KAS PATEKS Į 
DEMOKRATŲ KONVENCIJA ,

Mažai pašalinių pateks į de
mokratų partijos konvenciją 
prasidedančią rugp. 26 d. Inter
national amfiteatre, turinčiam 
10,000 sėdynių. Delegatams iri 
jų pavaduotojams skiriama | 
5,611 vietų, spaudai daugiau 
2,000 ivietų. Stebėtojų vietos bus 
išdalintos partijai priklausan
tiems valstijos, apskrities ir 
miesto pareigūnams bei jų arti
miesiems.

Naujas Varšuvos pakto viršnin- 
kas gen. Sergiejus štemenko, kurį 
rusai paskyrė pasitraukusio gen. 
M. I. Kazakovo vietoje.

SEWER TR0UBLES7
Mcensed, Bonded & Insured. "Catch 
bastns’’ lftva.lomt Ir “doodorlzed — 
$5.00. Electric power roddlna. At
liekame visliu KAN A14 ZACIJOS
TAISYMO DARBUS. Joks darbas nei 
per didelis nei per mažas. Kalina ži
nosite prieft pradedant darbų. Jei 
nesutvarkysime jūsų problemos, nie
ko nemokSslt. 24 vai. patarnavimas. 

MII»WEST ŠEWERAGE
& DRAINAGE

Skambinkit 342-6028

Kam reikia sudaužytą auto ištiesinti ar nuda
žyti — kreipkitės į H A L L. Jis greit ir gerai pa
daro. Įsitikinkite.

Kam reikia pataisyti automatinę transmisiją, 
kalbėkite su ALGIMANTU STANEVIČIUM.

Mūsų garažas praturtėjo prityrusiais mechanikais, todėl ir 
drįsi ame pasiskelbti. Reikalui esant duodame kitą mašiną.

PAŽANGA, 2637 W. 47th St., Tel. LA 3-9663

H I G

4.75
TĘS
5.251

per annum 
on investment bonus

per annum 
on regular savings

Savings Insured to $15,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

FRANK’S TV and RADIO INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO, 
STEREO APARATŲ PADAVIMAS IR TAISMAS TAIPGI ORO 
VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.

Kas tik turi gėrę skonį,

viskę perka pas Lieponį !

«♦
LIETUVIU PREKYBOS NAMAI

FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. YVestern. PR 8-5815
Vedėjas — J. LIEPONIS

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

Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai. popiet

Mirt.es



