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AMERIKIEČIAI
LAIMĖJO,

RUSAI
PRAKIŠO

Pirmieji žmonės mėnulyje — 
amerikiečiai

Vakar, sėkmingai įvykdžius 
“Apollo 10” erdvėlaivio uždavi
nius ir, svarbiausia, nuo mėnu
lio paviršiaus buvus vos 9,4 my
lias atstu, prieinama tokių išva
dų:

— Pirmieji žmonės, išlipę 
mėnulio paviršiuje, bus ameri
kiečiai, — buvęs žygis reiškia, 
kad nepaprastasis įvykis, kuris 
dar neseniai buvo laikomas fan
tazija, įvyks greičiau kaip tikėta
si, būtent š.m. liepos mėn. (ne
bent dėl kai kurių kliūčių tai bū
tų mėnesiui atidėta).

— Pats stambiausias erdvių 
laimėjimas tenka JAV-bėms, ir 
- sovietai, paleidę į erdvę pirmą
jį dirbtiną satelitą — “Sputniką”, 
1957 m. spalio 4 d., šiandien, iš 
esmės, laikytini atsilikusiais viso
se erdvės technologijos srityse.

Rusų nuostaba, nusivylimas, 
gal pyktis

Rusams tai buvo staigmena. 
Dar prieš kelias dienas jie norė
jo nuvertinti “Apollo 10” skrydį, 
jį laidydami “pramoga aukštajai 
Amerikos klasei”... Tuo tarpu 
dar prieš kelerius metus tie pa
tys rusai, tos pačios žinių agen
tūros savo kosmonautų skrieji
mus skelbė buvus fantastiškais, 
o pačius vyrus laikė herojais. Kas 
gi įvyko, ar rusai save laiko jau 
išsijungusiais iš varžybų erdvėje 
lauko?

Kelios nesėkmės, technikos pasie
kimų stoka...

JAV aviacijos, erdvės žinovai 
teigia, kad viena pačių svarbiau
sių rusų nesėkmių, turėjusią gal 
lemiamos reikšmės, reikia laikyti 
nelaimingai pasibaigusį V. Ko- 
marovo skrydį — jis, nusileisda
mas, 1967 m. blandžio 22 d., 
Su savo erdvėlaiviu, “Sojuz 1”, 
sudužo žemėje, žuvo. Vėliau G. 
Beregovoj su “Sojuz III” bandė 
susitikti erdvėje su žmogaus ne
valdomu “Sojuz II”. Tai ne
pavyko ir tik šių metų sausio 
m. rusams pavyko erdvėje įvyk
dyti dviejų erdvėlaivių susitiki
mą.

Jie nesugeba išvystyti reikiamų 
erdvėlaivių...

Nesėkmė, nesugebėjimas ryš
kus ir pačioje erdvėlaivių staty
boje. Rusai nesugebėjo išvystyti, 
parengti tokio erdvėlaivio, ku
ris galėtų su kosmonautais pa
siekti mėnulį ir grįžti atgal į že
mę. Tiesa, praėj. metų rugsėjo 
m. rusai sugebėjo su erdvėlai
viu įvykdyti skriejimą aplink mė
nulį, bet... tai nebuvo įmanoma 
su žmonių įgula.

Žmogus ir erdvė
(iš Kubos spaudos)

Astronautas N. A. Armstrong, vie
nas iš dviejų, kuriems teks garbė 
šią vasarą nutūpti mėnulio pavir
šiuje.

Rusai kelia vyrų drąsą
MASKVA. — “Pravda’’ va

kar skelbė apie sėkmingą astro 
nautų žygio vyksmą. Šį kartą 
dienraštis neryškino “pramo
gos” prado (kaip buvo paskel
busi “Novosti” žinių agentūra), 
bet iškėlė astronautų drąsą bei 
jų žygio metu buvusią gerą nuo
taiką.
Maskva — “tai didelis įnašas 

mokslui”
MASKVA. — Radijas pas

kelbė, anglų kalba pranešimuo
se, sovietų astronomo dr. N. 
Kardaševo nuomonę apie sėk
mingai pasibaigusį “Apollo 10” 
žygį. Tai esąs “didelis įnašas 
pasaulio mokslui”. Tai pažymė
jo ir kiti įžymūs sovietų moks
lininkai.

Kardaševo nuomone, žygis e- 
sąs nepaprastai svarbus astro- 
noniaius, ypač siekiant pažinti 
mėnulio paslaptis. Jis dar pri
dūrė: “Manau, kad JAV skry
dis ir sovietų įvykdyti “Vene
ros” tyrinėjimai žymiai pakete 
pažangą erdvės tyrinėjimų sri
ty”.

Mirė kun. A. Mikonis
OKUP. LIETUVA. — Kun. 

Antanus Mikonis, šilų klebonas, 
gegužės mėn. pradžioje mirė 
Šiluose. Velionis buvo gimęs 
1906 m., kunigu įšventintas 
1933 m. Pradžioje buvo Užpa
lių parapijos vikaru. Vėliau per
keltas į Šilus, kur ir išgyveno 
31 metus.

Pats tobuliausias sovietinis erd
vėlaivis, “Sojuz”, negali pasiekti 
mėnulį ir grįžti žemėn, išvystyda
mas beveik 25,000 m. per vai. 
greitį. Tuo tarpu amerikiečiai 
vakar ir anksčiau įrodė, kad 
“Apollo” erdvėlaiviams tai — 
tik žaidimas.

Svarbus ir erdvėlaivį iššau
nančios raketos galingumas. Ir 
čia rusai atsilikę, nes JAV-bių 
“Saturn 5” raketos galingumas 
net 5 kartus praneša rusiškosios 
pajėgumą.

Rusų svajonės nueina vėjais...
Pagaliau, rusams nepavyko iš

vystyti — pastatyti prietaiso “Vo
ro” (ar šių astronautų vadina
mo “Snoopy”), kurio paskirtis — 
astronautus nugabenti į mėnulį 
ir nuo jo pakilti atgal bei susi
jungti — susidurti su pagrindi
niu “laivu”. Dabar gi du vyrai 
Stafford su Cernanu, įrodė pa
sauliui — tai įmanoma, nes jie 
prie mėnulio gegužės 22 d. bu
vo nusileidę net 9,4 m. atstu.

Viena aišku, rusai buvo pasi
ryžę laimėti varžybas su ameri
kiečiais ir savo revoliucijos 50 
m. sukaktį pagerbti nusileidus 
mėnulyje. Svajonės sprogo lyg 
muilo burbulas ir nuėjo niekais, 
nors lėšų šiai ambicijai paten
kinti, jie, aišku, nesigailėjo.

TRYS ASTRONAUTAI JAU ŽEMEJE
Vakar sėkmingai baigtas "Apollo 10" erdvės žygis — Trys žvalūs vyrai nusileido Ra
miajame vandenyne— Pasaulis stebėjo istorines akimirkas televizijoje, prez. Nixo- 
nas sveikino — Jau nebėra kliūčių šią vasarą JAV astronautams nutūpti mėnulyje.

HOUSTON. — Trys istorinio 
“Apollo 10” skrydžio herojai 
— astronautai Stafford, Cernan 
ir Young — vakar sėkmingai 
nutūjpę Ramiajame vandenyne, 
350 mylių į rytus nuo Pago - 
Pago, amerikiečių Samoa salų, 
paskutines dvi dienas skriejo 
geros nuotaikos kupini.

Jiems pasiekus žemės atmos
ferą (400.000 pėdų nuo žemės), 
jie buvo išvystę 24.500 mylių 
per vai. greitį. Tačiau išsisklei
dus trims parašiutams, greitis 
vis lėtėjo. Jis buvo pasiekęs 300 
mylių greitį. Kai erdvėlaivis su
sidūrė su Ramiuoju vandenynu, 
jo greitis siekė vos 20 m. per 
vai. Tuo metu beliko 30 minučių 
Ugi aušros.

Žemės atmosferą pasiekus, 
temperatūra išorėje buvo 5.000 
1. F., tačiau astronautų kapsu
lėje ji buvo visiškai maloni — 
85 1. F.

Nusileido sekundės tikslumu
“Apollo 10” dramos vyks

mas, buvęs nepaprastai sėkmin
gas, baigtas beveik tiksliai nu
matytu laiku. Laikrodžio švy
tuoklei pasiekus 12,52 rytų (11, 
52 Chicagos) laiku, erdvėlaivis 
susidūrė su vandeniu.

Jis nusileido vos 9.000 jardų 
(apie 3 mylias) nuo lėktuvne
šio “Princeton”, Tuo pačiu me
tu pakilo du helikopteriai, vė- I Žmogus siekia planetų...

(iš vak. vokiečių spaudos)

Vokiečių nacionalistai 

tikisi sėkmės rinkimuose
Tikisi išrinkti 40 - 60 parlamento 

narių
Bonna. — Dešiniųjų, vad. 

naujųjų nacių partija, NPD. 
(Tautinė vokiečių partija), artė
jant rugsėjo 28 d. rinkimams į 
Fed. Vokietijos Bundestagą (par
lamento žemuosius rūmus), pas
taruoju metu pasiryžusi rasti dau 
giau šalininkų karių tarpe. Par
tijos vadai skelbia, kad ji turinti
1.500 narių — karių ir jų tarpe 
esą 500 karininkų. Kandidatais 
pasiūlyti aštuoni karininkai ir 
keturi kareiviai.

Partijos vadas, Adolf von 
Thadden paskelbė esąs tikras, 
kad rinkimuose už partiją pasi
sakysią 8-12 proc. visų rinkikų ir 
kad į Bundestagą ji galėsianti 
pasiųsti tarp 40 ir 60 naujų at
stovų — NPD narių.

Londonas. — JAV seržantas 
Paul Adams Meyer, 23 m. am
žiaus, gegužės 23 d. JAV avia
cijos bazėje pavogęs didelį trans
portinį lėktuvą, buvo pakilęs 
skristi į JAV, tariamai aplankyti 
savo žmoną su šeima. Tačiau 
netrukus karys su lėktuvu nu
garmėjo į Anglijos kanalo van
denis ir žuvo. Dieną prieš pavog
damas 2,3 mil. dol. vertės lėktu
vą, Meyer girtuokliavo.

KALENDORIUS

Gegužės 27 d.: šv. Beda Ven., 
šv. Restituta, Gindas, Neringa.

Gegužės 28 d.: šv. Justas Pal., 
šv. Margarita, Jogirdas, Rima.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
giedra, šilčiau, temp. sieks apie 
80 1. F., ryt — debesuota, vis 
šilta.

Saulė teka 5:21, leidžias 8:15.

liau prie jų prisijungė dar du. 
Prasidėjo jau įprastinis astro
nautų “žvejojimo” vyksmas. Nu 
leidus tris narus, jie prie kap
sulės pritvirtino guminj plaus
tą.

Pagaliau, iš vieno helikopte
rio nuleidus specialų lyną, visi 
trys herojai, iš eilės, pakelti į 
tą patį helikopterį. Pirmasis pa
keltas astronautas Young, po jo 
Cernan ir paskutinis, erdvėlai
vio kapitonas, Stafford. 
Sutikimas ir visų trumpi žodžiai

Visas vyksmas — astronau
tų “sužvejojimas”, jų pakilimas 
į helikopterį ir trumpos sutiki
mo iškilmės “Princeton” lėktuv-

Pasiūlė sudaryti vokiečių gen. 
štabą

Stųttgarte gegužės m. įvykusia
me partijos pasitarime von Tha
dden iškėlė eilę pasiūlymų. Kai 
kurie jų: Vak. Vokietija turinti 
turėti daugiau įtakos bei balso 
NATO organizacijoje. Jis primi
nė: “Vokiečiai juk sudaro 40 proc 
NATO karių”.

Jis nurodė, kad vokiečių ka
riuomenės uždavinys turėtų bū
ti ne “ginti Atlanto dokumentus 
ar J. Tautų rezoliucijas, bet gin
ti suskaldytą tėvynę ir ją ginti, 
reikiamai apsiginklavus, prieš 
stiprų priešą.”

Dėl to esą reikalingas gen. šta
bas ir jo pareiga būtų ne tik pa
tarti, bet ir vadovauti krašto po
litinei vadovybei.

Žymus karių vaidmuo
Kiti siūlė: vokiečių kariuome

nė turinti būti parengties padė
ty, ir “reikalui esant” ji turėtų 
palaikyti tvarką.

Partija savo rinkimų progra
moje dar numato: visuotiną am
nestiją vad. karo nusikaltėliam, 
paneigti Vokietijos kaltę dėl ka
ro ir grąžinti prieš karą netek
tas žemes — čia įeina ir Rytprū
siai su Karaliaučiumi ir Sudetų 
kraštas, šiuo metu Čekoslovaki
jos valdomas.

• Maskvos radijas apie sėk
mingą astronautų nusileidimą 
paskelbė netrukus po įvykio. Ra 
dijas ir vėl ryškino astronautų 
drąsą.

• P. Vietnamo prezidentas
Van Thieu išvyko kelionei į Pie
tų Korėją ir į Taut. Kiniją Tai- 

’van (Formozos) saloje. Birže- l 
lio 8 d. jis su prez. Nixonu tar
sis Midway saloje, Ramiajame 
Vandenyne.

nėšio denyje vyko apie 45 min.
Lėktuvui nusileidus, laivo de

nyje jau buvo išsirikiavę įgu
los nariai. Ištiestas raudonas 
kilimas. Atsidarius lėktuvo du
rims, iš karto pasirodė visi trys 
astronautai, su Staffordu vidu
ry. Pirmasis juos pasveikino 
lėktuvnešio kapitonas.

Po to trumpai kalbėjo visi 
trys, pirmasis — Stafford. Jis 
padėkojo visiems, prisidėjusiem 
prie žygio sėkmės, nurodęs, kad 
jei ne bendra visų (viso team’o) 
talka, įskaitant erdvės tyrinėji
mų įstaigą, visus technikus, in
žinierius ir t. t., nebūtų įmano
ma taip sėkminga šio istorinio 
žygio pabaiga. Tai nurodė ir 
Cernan. Gi Young, su Cernanu, 
esą laivyno žmonės, gražiu žo
džiu paminėjo ir JAV laivyno 
įnašą.

Geroje nuotaikoje, dailiai 
apsiskutę

Trys astronautai atrodė žva
liai ir geros nuotaikos. Jie jau 
iš anksto buvo nusiskutę — tai 
buvo piimasis atvejis erdvėje. 
Borman, “Apollo 8” vienas ast
ronautų, gruodžio m., tiesa, bu
vo nusiskutęs, bet tai jis įvykdė 
jau iškeltas iš kapsulės, helikop 
teriui jį skraidinus į lėktuvne
šį.

Dar galima pridurti, kad sek
madienį jiems skriejus žiemės 
link, Stafford, metodistų Baž
nyčios narys, erdvėje buvo per
skaitęs kelias šventraščio, se
nojo Testamento, psalmes — 
tai buvo perduota žemėn.

Trys astronautai šiandien 
į Houstoną

Trys šių dienų herojai vakar 
dieną praleido laive, kur juos 
pagrindinai tikrino gydytojai. 
Vėliau jie lėktuvu nugabenti į 
Pago - Pago ir iš ten, taip pat 
lėktuvu, šiandien po pietų 
atskraidinami į Hoston erd
vės tyrinėjimų centrą Texas 
valst. Čia jų nekantriai laukia 
ne tik pareigūnai, bet ir pasi
didžiavimo jausmų kupinos vy
rų šeimos.
Televizijos triumfas ir naujoji 

aušra ateities žygiams .
“Apollo 10” žygis buvo svar

bus ir jo puikiais ryšiais su že
mės gyventojais. Spalvotos te
levizijos perdavimų buvo dau
giau kaip 10 valandų. Televizi
jos žiūrovai galėjo tiksliai ste
bėti ir kapsulės nutūpimo aki
mirkas. Tai liudijo Vakarų pra
našumą su sovietų žygiais paly
ginus. Jokio paslapties šydo, 
viskas atvirai, noras laimėji
mais ar nesėkme dalintis su šios 
žemės gyventojais.

“Apollo 10’’ žygį baigus Ra
miojo vandenyno pietinėje sri
tyje, patekėjo saulė. Jos spin
duliai netrukus nušvietė vande
nis. Tai buvo lyg simbolis — 
niekas neabejoja, kad šio kraš
to erdvės tyrinėtojams ir svar
biausiam tikslui — nutūpti mė
nulio paviršiuje, nėra kliūčių, 
čia išryškėjo dideles viltis žy
minti žmogių?: pasiekimų, tech
nikos pažangos aušra.

Prez. Nbconas sveikino
Prez. Nbconas nusileidimo 

vyksmą stebėjo Balt. Rūmuose. 
Astronautams atsiradus “Prin
ceton” lėktuvnešy, prezidentas 
netrukus juos pasveikino, pa
žymėjęs, kad jų laimėjimas, 
drauge yra ir šio krašto laimė
jimas.

vėl įvyko susidūrimų.

TRUMPAI
Kinai: “palaidokite

savo vadus”
TOKIO. — Iš Pekino gauto

mis žiniomis, kom. Kinija va
kar vėl smerkė Maskvą. Kinai 
pažymėjo — sovietų vyriausybė 
esanti “atkaklus socializmo prie 
šas”. Jie kreipėsi į Sovietijos 
įgyvento jus šiais žodižais: “Turi
te galutinai palaidoti savo kraš
to vadus”.

M. Laird Europoje
Išvyko Į Briuselį ir Londoną
BRIUSELIS. — JAV gyny

bos vadovas M. Laird šiuo me
tu vieši Briusely. Čia ir Londone 
vyksta NATO pasitarimai, ku
riuose dalyvauja ir Santarvės 
narių gynybos ministeriai.

Laird Briusely pareiškė, su 
viltimis žvelgiąs į karinio bend
radarbiavimo su Prancūzija ga- 
limyTies ateity.

W. Rogers apie pasita
rimus su rusais

f
Kalbėjo iapie pažangą 
Art. Rytų klausiniu

TEHERAN, Iranas. — Valst. 
sekretorius W. Rogers vakar 
lankėsi Teherane, kur vyksta 
CENTO santarvės suvažiavi
mas. Santarvei priklauso, be I- 
rano, Turkija, Pakistanas ir D. 
Britanija, gi JAV-bės dalyvau
ja kai kuriose komisijose.

W. Rogers Santarvės užsienio 
reikalų ministeriams pažymėjo, 
kad JAV su Sovietų Sąjunga 
padariusios kiek pažangos, šie-

Žmonės žemeje: “Mes išmokome skraidyti kaip paukščiai, plaukti 
kaip žuvys, bet... neišmokome gyventi kaip žmonės”.

(Iš čekų spaudos)

Spaudoje
Šauksmas

nakties glūdumoje
“Draugas” geg. 24 d. laidoje 

paskelbė iš Maskvos gautą svar 
bią žinią apie tai, kad 54 sovie
tų piliečiai su skundu (peticija) 
tikisi pasiekti J. Tautų Žmogaus 
teisių komisiją. Rašte nurodyta 
į visą eilę Sovietijoje buvusių 
politinių bylų įr pabrėžta, kad 
sovietinis režimas persekioja vi
sus tuos, kurie išdrįsta pareikš
ti kitokią, negu režimo nustaty
tą, pažiūrą. Žmonės dėl savo įsi
tikinimų patenka į kalėjimus.

Kaip nurodo “Chicago Tri
būne” dienraštis, reikšminga 
tai, kad skundą pasirašę neslėpė 
savo pavardžių ir skundo tekstą 
parodė Vakarų spaudos atsto
vams.

Tai reiškia nepaprastą drą
są, nes juk skundo autoriai ne
abejotinai bus režimo nubausti 
— jie bus suimti ar pateks į 
kalėjimus, stovyklas.

k..ir kreipimasis į pasaulio 
sąžinę

Laikraštis, pastebėjęs, kad 
Žmogaus teisių komisijoje esa
ma per 100.000 skundų ir kad 
jie visi padengti storu dulkių 
sluoksniu, toliau pažymi, kad 
pasirašę skundą rusai, galimas 
dalykas, tikisi, kad per J. Tau
tas jie galėsią pasiekti pasau
lio sąžinę. Tačiau jau tai, kad 
sovietų tankai slankioja Pra
hos gatvėmis, yra ne kas kita, 
kaip niūrus liudijimas, kad to
ji pasaulio sąžinė Kremliui rū
pi kuo mažiausiai...

Vietnągie
Sąjungininkai vykdo puolimus

SAIGONAS. — JAV karinė 
vadovybė paskelbė, kad daugiau 
kaip 3,000 sąjungininkų vykdą 
puolimus. Norima atremti prie
šą šiaurinėse krašto srityse. At
kaklios kautynės vyko savaitga 
lyje.

Praėj. savaitę P. Vietname 
priešas neteko 4.000 vyrų, są
jungininkų nuostoliai siekia 
700, gi amerikiečių — 400.

kiant taikos Art. Rytuose. Ta
čiau dar esama svarbių skirtin
gumų.

Jis priminė ir Čekoslovakijos 
invaziją, įtampą Korėjoje ir pri
dūrė; ne komunistų pasaulis 
vis dar privalo būti budrus. E- 
są, “mes pasnyžę ir toliau lai
kytis visų įsipareigojimų”.
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KELIAS į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Sveikatos reikalu raštus - klausimus siųsti adresu:
KELIAS J SVEIKATĄ, 2319 VVest Garfleld Blvd., Chicago, IU. 60636

GRIUVO NUO APOPLEKSIJOS 
AR DEL GRIUVIMO APOPLEKSIJA?

Po sveiko pasimaitinimo vaikučių ir 
tėvelių, be atlyginimo dirbančios Al
vudo moterys, kaip čia matoma Ma
rija Bosienė, rūpestingai indus su
plauna. Nuotr. inž K. Kauno

Esu 61 metų, vedęs, kilęs iš 
neturtingiaiusios lietuviškos šei
mos. Nuo pat mažens turėjau 
pradėti dirbti, ir tas darbas eina 
per visą gyvenimą. Paskutinius 
19 metų dirbau Kanadoje, vario 
kasyklose. Pereitų metų gruodžio 
29 d., gavęs geroką dozę gazo, 
pasijutau netekęs kvapo. Sukau
pęs jėgas dar spėjau išeiti iš mo
toro i lauką, bet tuo laiku pasi
jutau nevaldąs kojų ir pargriu
vau. Atsikėlęs norėjau paeiti į 
šalį - ir vėl pargriuvau atgal. 
Šiaip taip atsikėlęs įstengiau pa
eiti į šalį, kur mane pastebėjo ki
tas darbininkas ir pranešė vyres
niajam. Nuvedė mane į pirmos 
pagalbos kambarį, kur pradėjau 
vemti. Po to nuvežė į ligoninę, 
kur gydytojas pasakė, kad apnuo
dytas gazu ir davė vaistų. Pasi
darė lyg geriau. Išleido mane į 
namus. Jaučiausi pavargęs ir nu
ėjau gulti. Pabudęs dar kartą 
vėmiau, o apie 7 vai. vakare vėl 
vėmiau ir skaudėjo galvą, dau
giausia pakaušį. Paskaudėjus, 
kiek atleido ir nuėjau gulti.

Kas atsitiko po to, nežinau, nes 
atsibudau ligoninėje, o tas jau 
buvo po dviejų savaičių ar dau
giau. Tik vėliau sužinojau, kad 
esu ligoninėje, Montrealyje, kur 
man buvo padaryta operacija - 
išimta iš tarp smegenų sutekė
jusį kraują.

Iš ligoninės grįžau po 3 savai
čių, bet iki šiol dirbti negaliu. 
Gydausi, ir kada galėsiu pradėti 
dirbti, nežinau. Birželio 3 d. tu
riu dar kartą važiuoti patikri
nimui, po to, manau, siųs atgal 
į darbą. Visą laiką esu gydytojo 
priežiūroje.

Aprašydamas šią savo ligą, 
noriu daktaro atsiklausti: 1). Ar 
ilgai dar gali užsitęsti gydymas? 
2). Ar mano liga neturi ryšio 
su kasyklų valyklos gazu? 3), jei 
grįšiu į darbą vėl, ar nepakenks 
mano sveikatai? Gal geriau mes
ti tą darbą ir ieškoti kur nors ki
to, lengvesnio, ir 4), ar gali liga 
pasikartoti?

Nerūkau ir negeriu. Kasyklo
je visą laiką dirbu paviršiuje, 
bet tokios patalpos, kur daugiau
sia esti ir gazo, kuris atsiranda 
valant metalą iš akmens, jį kai
tinant. Už viską iš anksto Tam
stai dėkoju. Su pagarba.

P. s. Žmonos pasakojimu, se
kančią dieną aš retkarčiais atsa
kinėjau į klausimus, bet nuvež
tas į ligoninę tik miegojau. Tą 
pat vakarą lėktuvu išvežė mane, 
be sąmonės, į Montrealį, kur 
gruodžio 31 d. buvo padaryta o- 
peracija. Kitą operaciją darė 
kakle, bet kada — nežinau.

ATSAKYMAS. Gerai Tamstai, 
kad sveikata domiesi,kad savo 
sveikatos pastato bent dalelę 
sveikai užlaikai- nesidūmini ir 
nesisvaigini.

Dabar apie Tamstos rūpestį. 
Po griuvimo gazais apsinuodi
jęs gavai naują ligą: išsiliejo 
kraujas tarp smegenų apvalka
lų. Toji liga vadinasi: acute sub- 
dural hematoma (dar kitas tos 
ligos pavadinimas: pachymenin- 
gitis interna haemorrhagica). 
Kraujas išsiliejo tarp kietojo (du
ra mater) smegenų apvalkalo 
ir tarp minkštojo (arachnoid). 
Kraujuoja greičiausia iš trūku
sių ten venų, bet tikrai nežino
ma. Po galvos užgavimo tai atsi
tinka, bet ir dėl nepastebėto už
gavimo toks kraujavimas nusi
duoda. Kartais net maži vaikai 
suserga ta liga. Šiaip dažniausiai 
alkoholikai, sifilitikai, bei mažai 
vitamino C turintieji kūne, ar 
streptokokais užsikrėtę, kraujo 
ligą ar net vėžį turintieji suser
ga ta liga. Tamstos atveju - uo
gavimas, kritimas. Greičiausia 
Tamsta pirma apsinuodijai gazu,

- kritai ir jau dėl kraujo išsilieji
mo smegenų apvalkaluose vys
tėsi netekimas sąmonės, su jos 
prašviesėjimais, kol daug krau
jo po smegenų apvalkalais pri
sirinko ir ėmė smegenis taip 
spausti išsiliejęs apie jas kraujas, 
kad sąmonės netekusį reikėjo 
greit operuoti: išimti susirinkusį 
kraują. Po tos operacijos žmogus, 
kaip taisyklė, visiškai pasveiksta. 
Jei greit išimama kraujas, kaip 
Tamstos atveju pasielgta. Pasi
taiko tokių mažų kraujavimų į 
smegenų apvalkalus, kad krau
jas ten renkasi savaitėm, mėne
siais, rečiau metais. Tai chroniš
ka tokios ligos forma. Ilgiau 
spaudžiami smegenys pakinta. - 
Tada ir prašalinus ten susirinku
sį kraują, nebegalima gerai at
statyti pakrikusio smegenų dar
bo.

Džiaukis, kad gerą žmoną tu
ri- ji rūpinosi Tamsta. Taip pat 
džiaukis, kad pajėgių gydytojų 
Kanada nestokoja. Viskas pasi
baigė gerai -tik dabar tvarkyki- 
mės kaip reikiant. Esi gydytojo 
globoje, ir būk. Net pusė tokių 
ligos atsitikimų pasireiškia abie
jose pusėse kraujavimu. Tamstos 
atvejis laimingesnis. Kakle ne o- 
peracija, bet kraujagyslių Roent- 
geno (X-Rays) spinduliais per
švietimas buvo darytas, sulei
džiant į arteriją kakle tam tikros 
medžiagos /.angiography).

Visa kiti lietuviai pasimokyki
me iš šio atvejo: jei po galvos 
susižeidimo astiranda užeinantis 
ir praeinantis ir vėl grįžtantis 
mieguistumas su sąmonės apte
mimu (gali būti, gali ir nebūti 
vėmimas), susirūpinkime, ar ne
turime šio lietuvio ligos. Nedel
siant tarkimės tokiais atvejais su 
gydytoju. Kuo greičiau, tuo pa
sėkos bus geresnės.

Tamstos atveju, galėjo būti ir 
kitaip: duokim, jog gazų nega
vai tiek, kad kristum ant žemės, 
o tik šiaip sau. Tada galėjo, 
kaip esti neretai, dėl kitų priežas
čių prasidėti kraujavimas apie 
smegenis - apopleksija. O tik ta
da jau prisėjo Tamstai griūti. 
Čia jau vien Tamstai tyrę gydy
tojai galėtų tikriau pasakyti, ar 
Tamsta griuvai nuo apopleksijos 
(kraujo išsiliejimo apie smege
nis) ar po griuvimo ir galvos 
užgavimo išsiliejo kraujas. Grei
čiausiai, pagal duotus duomenis, 
Tamstai po griuvimo ir galvos 
užgavimo pradėjo pamažu sunk
tis kraujas į smegenų apvalka
lus. Gerai, kad neišsiliejo krau
jas į smegenų masę. Tada būtų 
suparaližavę vieną pusę kūno ir 
tiek gydymas, tiek pagijimas bū
tų nepalyginamai sunkesni. Da
bar dvigubas Tamstai džiaugs
mas. Kraujagystė trūko smegenų 
išorėj (apvalkaluose) ir kraujas 
buvo greitai prašalintas. Todėl 
pagijimas - pilnas.

Dėl tos ligos nesikartojimo ar 
pasikartojimo reikia sekantieji 
dalykai pasakyti.

Daleiskime, kad Tamstos krau
jagyslės smegenyse buvo svei
kiausios - gerą paveldėjimą iš 
tėvų - protėvių gavai ir nesuga
dinai sveikatos nei nikotinu, nei 
degtine, nei menku maistu bei 
artimo nekentimu. Jos sprogo po 
galvos sutrenkimo. Bet yra tie
sa, tolima, kita galimybė: visi 
nuo mažens mes senstame. Mū
sų kraujagyslės kalkėja - vystosi 
arteriosklerozė pas kiekvieną 
mūsų, tik nevienodai sparčiai. 
Pas senesnius žmones nuo arte- 
riosklerozės trūksta kraujagystės 
sikemša) — gaunasi apopleksija. 
Sklerotiškai pakitusios kraujagys
lės gali lengviau trūkti ir smege
nų apvalkaluose. Taip Tamstos 
atveju įvyko. Todėl visada sau
giau bus, jei mes pradėsime kovo-

ti su arteriosklėroze visomis ketu
riomis dabartinės medicinos dės
nių sąžiningai ir uoliai prisilaiky
dami. Pradėk valyti iš savo kūno 
sklerozę taip, kaip gera šeimi- 
mininkė pavasariais išvalo nuo 
dulkių savus kambarius. Prieš 
tai darydamas žinok, kad savo 
gydytojo priežiūroje sveikatą 
tvarkyk, nors ir toli nuo dakta
rų esi. Jau esi pagijęs nuo tos li
gos. Ji neturi ryšio su kasyklų 
gazų. Tik negauk tiek, kad reikė
tų griūti. Grįžk į darbą ir nesirū
pink pakenkimu, jei kitaip Tam
stos gydytojas nepatarė.

Visi su skleroze, kol dar lai
kas, kovodami, prisilaikykime se
kančių mediciniškų gairių.

1. Neimkime jokio nuodo į sa
vo kūną: netikęs maistas, oras, 
ir tokie vaistai, įsitempimas - pa
vydas, pyktis, apkalbos; tabakas, 
svaigalai, taukai, saldumynai. 
Bendraudamas su gydytoju pa
tikrinki savo svorį, kraujospūdį, 
kraujo riebumą (cholesterolį ir 
triglyceridus), paslėptą cukrali
gę (FBS) tokią veneros ligą 
(Kahn), nepasireiškusią poda
grą (gout-uric acid in serum), 
kraujo tirštumą (prothrombin 
time, bleeding and coagulation 
time), kraujo vaizdą (CBC) ir 
jo plokšteles (Thrombocytes) 
bei vitamino C kiekį kraujuje. 
Jei čia bus kokia skylė, turėsi ją 
lopyt atsakančiu lopu, gydytojo 
talkinamas. Tamstai visi čia mi
nėti tyrimai, greičiausiai buvo 
atlikti ligoninėje dar prieš ope
ruojant.

tvarkytis imkime. Ko nors gero 
atsiekimui x#įkią daug pastangų, 
pasiaukojimo ir laiko. Jokiu kitu 
keliu niekas nieko gero neįgijo, 
nepasiekė ir niekusia nepasieks.

2. Imk moderniškas medici
niškas šluotas arteriosklerozei iš
šluoti: Cinko ^sulfatą, chondroi- 
tin sulfuric acid — kol kas pasta
roji galima imti tik kremzlių pa
vidale. Vaitkevičius sumalė 
kremzles - neįkandantiems pato
gumas.

3. Cementas kraujagyslėm lo
pyti yra vitaminas C. Jį natūra
liam pavidale, imkime su žalių 
lapų daržovėmis (salotai, salie
rai, kopūstai) ir citrininių vaisių' 
nesaldintomis (su sacharinu ga
lima) sultimis, jų po porą kvortų 
dienoje sunaudokime.

4. Vyriškų ir moteriškų Hor
monų mišinys su priedais yra 
skystis, vadinamas Alertonic. Jo 
prieš valgį po vieną valgomą 
šaukštą tris kartus per parą imki
me.

5. Jodo su kitu vaistu kombi
nacijoje imkime po tris tabletes 
paroje - tai potassiun Iodide the- 
ocalcin.

6. Prieš smulkių kraujagyslių 
priskretimą — antioagulants: 
Hep Nine B buteliukas, po vie
ną kubinį centimetrą į raume
nis kartą savaitėje.

7. Pagerinimui kraujo tekėji
mo smegenyse - Cerespan capsu- 
lės po vieną kas tuzinas valandų 
- dvi paroje.

Sklerozė vystosi pas kiekvieną 
nuo mažens, tik įvairia sparta ir 
intensyvumu. Ji pasireiškia, svar
biausia trejopai: 1. Širdies ataka. 
2. Apopleksija. 3. Kojų skaus

mais. Kiekvienas, pajėgiantis 100 
proc. išpildyti kas čia patarta, 
galės būti gerai nusiteikęs ir pa
matuotai tikėtis dar šviesesnės 
ateities. Tik nesileiskim išmuša
mi iš čia nurodyto kelio bet ko
kio nemokšos. Sėkmės. Vėl pasi
skardenk.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 68 rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai tT 7—9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai Trečia 
dien) uždaryta Ligoniai priimami su 
šita rus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rea telef. WAlbrook 5-5076 

Rezid. Telef. 230-4883
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ UGO8 
OINEKOLOGTNffi CHIRTTROT.IA 

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

P.riįina ligonius nagai susitarimų
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

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

Route 25. Elgin. Illlnol*
Ofisas 31 18 VVest USrd Street

Tel.: PRospect 8-1717 
Rezid.: 3241 West 66th Place 

Tel.: REpubUe 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais b 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-čioe ir Califomia 

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

Trečiad. tr kitu laiku pagal susitar 
Ofiso telef. 470-4042

Resid. tel. \VAlbrook 5-3048

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL 
ARTS

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

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY 

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

DIABETINIS MAISTAS IR GAMINIAI 
Mes patelefonuosime jflaų gydytojui

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TEIEVIZUOS APARATAI
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so 
dotų

• Redakcija stiaipsnius tal- 
savo nuožiūra. Nesunau-

strairaipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš ankstu susita-
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

• Redakcija 
8:30 — 4:30, 
8:30 — 12:00.

dirba kasdien 
šeštadieniais

9
£

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.
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Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penktad. 1-5, treč. b šešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, peiuctadte- 

nals 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p. 
Ligoniai priimam, pagal susltarlma

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

Vai. pagal susltarlma: Plrmad. lr 
ketv. l—4 lr 7—9: antrad. Ir penk

tad. 10—4; šeštad. 10—-2 vai.

Ofs. 785-4477. Rez. PR 8-6900
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPEOIALYBfl — NERVU TR 

EMOCINES EIGOS

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DB. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 W. 03rd St, OR 3-7044 

Tikrina akis. Pataiko akinius ir 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS EIGOS 

Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697
5159 So. Damen Avenue

Valandos tik pagal susitarimą 
Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

Crawford Medical Building 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susltarlma

Dažnas po nedaug valgymas 
liesai ir krakmolinių nedaug var
tojant kartu su darbu padės kiek
vienam sumažinti perdidelį svo
rį. Vien numetimas svorio ir 
druskos nevartojimas, dar ir dva
sios ramybės atgavimas yra pir
mi trys žingsniai ilgoje perdide- 
lio kraujospūdžio sumažinimo ke
lionėje. Ne piliules pirmiausia ry
kime sumažinimui kraujospū
džio, bet visapusiškai sveikatą

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FUBNITUBE CENTEB, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Westem PR 8-5875 
J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadienias nuo 9 iki 9:30. Kitom denom nuo 
9 iki 6 va), vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

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

Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija 

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

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS
JOKIA

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

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6060
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 7 Iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 Iki 12 vai.: arba susita
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. Ir 6 
Iki 8 vai. Trečlad. lr šeštad. uždaryta.

Chicago Savings
and Loan Association

Certifikatų sąska
Certifikatai išduc 
tautinėmis. Ma 
būti $8000. Pelns 
kas šeši mėnesiai.

Ant visų knygelių 
sąskaitų

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MUSŲ PILNAS
Vacation Club * Notary Public. Service
College Bonus Savings * Free community rooms i 
Home Mortgage Loans your organiz’n meetings
Home Improvement Loans * Cash checks and pay : 
Christmas Club family bills with our spe
Insured Family Savings money order checks.

PATARNAVIMAS:
* Sėli & redeem U.S. Bonds 

ar * Two large free park’g lots
* Save-by-Mail Kits 

JI * Travelers Checks 
j’l * Safe Deposit Boxes

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

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 -
H O U R S . Mon 12 P.M. to 8 P.M , Tues 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat: 9 to 12:30

INSURED

Ofiso ir bato tel. OLymplc 2-1881
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Conrt, Cicero

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

Tel. — RblUance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street 

Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 8-8 
vai vak. šeštad. 12-1 vai. p.p., trečlad. 
uždaryta.
Tel. ofiso lr buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—3 vai. lr 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALIST®

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

Plrmad., antrad,. ketvlrt. tr penkt 
nuo 11 vaL Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai, p.p. šeštad.
11 vai. ryt.o Iki 8 vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

f Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 6Srd Street

Valandos: plrmad., ketv., 5—8 vai., 
antra lr penikt. 1—4 vai. 

Priiminšja tik, susitarus.

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. Ii 
Šeštad. 8 v. r. iki 3 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezideno)
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appl )

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. PRospect 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

Vizitą, pagal susltarlma

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. Gltovehlll 6-0617 

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

uiuiįvijAc m UH1KIJKUAS 
Bendra praktika tr chlrurglla

Ofisas 2750 W. 7 Įsi Stree. 
Telefonae — 925-8296

Valandos: 2—8 v. v_ penktad. 10__ 12
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va 
karo. Sekmad. tr trečlad. uždaryta 

Rezid. tel. 1VA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MO'rERU 
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai : Pirm., antr.. Treč. h 
penkt. nuo 2 Ik, 4 vaL ir nuo 6 lkl 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namų <31 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 7lst Street 

PrUminSJa ligonius tik susitarus
Vaįj P- P- lr 8—8 v. rak.

Trečlad. lr šeštad, uždaryta
Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIAIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 So. Albany Avenue 

VaL: pirm., antrd.. ketv. 8—8 vai 
vak penkt Įr Seštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-Slftl

DB. F. C. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 7Ist Street
Vai.: 2 Iki 4 v. p. lr 7 iki s v « 

Treč. ir šešiad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141. Namų 636-4851

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road
8 Ptrm^d", a«lra<i-. penktad. 1-



Naujokų šaukimo centrai degintojai it

KOVA PRIEŠ KARUS
Valstybės sekretoriaus viešnage Azijoje

Taika Vietname nejuda iš vietos

Kitdos lietuviai visose savo 
bažnyčiose giedodavo: “Nuo 
maro, bado ir karo gelbėk mus 
Viešpatie”. Tik mintis apie ka
rą sukelia pasibaisėjimą. Nie
kas karo nenori. Su graudumu 
tenka žiūrėti j jaunimą, išeinan 
tį į kariuomenę, mąstant, ar 
jie laimingai sveiki sugrįš.

Visiems besistengiant siekti, 
kad pasaulyje įsivyrautų tai
ka, reikia visiems ryžtingai pa
rodyti opoziciją karų sukėlė
jams. Jeigu mes žiūrėsime į is
torijos faktus, lengvai pastebė- 
simė, kad karų priežastimi daž 
niausiai būna diktatūriniai re- 
•''"'mai. Atsimename, kaip Mu
solinis ne tik grobė Italijos kai 
mynus Europoje, bet buvo pa
sinešęs užgrobti didelius Af
rikos plotus, visų pirma steng
damasis pavergti laisvąją Eti
opiją.

Savu laiku Hitleris savo im- 
. periją buvo išplėtęs kone vi- 
r soje Europoje, ir tuo nepasi

tenkindamas dar su savo šar
vuočiais ir sprausminiais lėk
tuvais traukė į tolimesnius ry
tus. šie imperialistai pasken
do kraujo klanuose. Fašizmas 
ir nacizmas buvo sužlugdyti. 
Tačiau pasiliko dar vienas dik 
tatūrų židinys — Maskva, iški
lo naujas totalistinis centras 
Pekinas ir šiandieną jie pasi
darė didieji laisvųjų kraštų 
grobstytojai, karų nešėjai. Mas 
kva klasta, ginklo jėga užgro
bė visą eilę savo kaimynų iš
tisu ruožu nuo šiaurės iki pie
tų Europos. Raud. Kinija pasi
grobė Tibetą ir tiesia savo 
čiuptuvus kitur. Buvo sudary
ta taika Vietname, Korėjoje, 
Laose ir kitur, tačiau raudonie
ji agresoriai peržengė neutra
liąsias zonas ir savo gruobuo- 
niškus pirštus tiesia tolyn, lau
žydami tarptautinius susitari
mus.

*
Klasių kova, pilietinis karas 

yra juk komunistinės, sovieti
nės sistemos esminė dalis ir 
todėl raudonosios diktatūros 
nešėjai yra iš esmės civilinių 
ir gruobuoniškų karų sukėlė
jai. Net ir savo draugus, ku
rie tik laisviau ima galvoti, ko
munizmo nešėjai nesidrovi gin
klo prievarta pavergti, kaip 
tai padarė su Čekoslovakija.

Amerika jokių užkariav:mų 
nesiekia, jokių svetimų terito
rijų nenori. Jeigu Amerika pa
judėjo, tai tik verčiama skau
daus istorinio patyrimo, kad 
nuolaidomis gruobuoniškų dik
tatorių apmaldyti negalima, 
kaip nebuvo nuolaidomis ap
maldyti nei Musolinis, nei Hit
leris, nei Hirohito. Palikus 

» laisvas rankas, nei Maskva, nei 
Pekinas nesustos, nes jų pla
nuose yra įsistiprinimas visa
me pasaulyje, tam panaudo
jant visas priemones, neišski
riant nei civilinių, nei kitokių
karų.

*
Todėl, kas nori protestuoti 

prieš karą, savo pastangas tu
ri nukreipti prieš dabartinių 
karų organizatorių židinius — 
komunistų centrus. Bet kokie 
žygiai prieš Ameriką, siekian
čią ginti lais‘/uosius Azijos žmo 
nes nuo raudonųjų diktatorių 
kėslų, yra tik prailginimas ka
ro, nes raudonieji agresoriai, 
manydami, kad Amerikos vi
duje vykdomi protestai privers 
JAV savo karinius dalinius a- 
titraukti, ilgiau j.r'ešinasi ir 
tik labiau yra liejamas jaunų 
amerikičių ir kitų kraujas.

Šitų faktų akivaizdoje klai
kiai atrodo ta grupė užpuolė

Spaudoj ir gyvenime

UKRAINIEČIŲ ANGLIAKASIŲ ŠVENTĖ
Mūsų dienraščio redakcija gavo 

ukrainiečių laišką. Pranešama, kad 
gegužės mėn. 31 d. ukrainieč:ai an
gliakasiai Shamokin, Pa. atidarys 
paminklą, minėdami 100 m. sukak
tį, kai Pennsylvanijos valstijoje, ang

jų, kurie sekmadienį įsiveržė 
; naujokų verbavimo įstaigą 
Chicagoje, išgrobė dokumen
tus ir juos apiieję raudonais 
dažais (gal ta r) aiva norėda
mi parodyti savo solidarumą 
su raudonaisiais) — padegė. 
Visų pirma tai naciški prievar
tes metodai. Taip kitados na
ciai degino sinag- gas ir biblio
tekų knygas prieš jų idealogi- 
ją. Antra, kodėl tie “taikos 
apaštalai” neprotestuoja prieš 
tikruosius karų sukėlėjus — 
komunistus? Jeigu komunisti
niai kraštai nelaužytų tarptau 
tinių susitarimų Vietname ir 
kitur, nuo šios dienos karas 
sustotų.

Bet tie naujokų šaukimo do
kumentų degintojai savo pa
dalintame atsišaukime kaltina 
rik Amerikos “militarizmą ir 
rasizmą”, o apie komunistų 
gruobuoniškumą nė nevamb- 
teli. Atsišaukime jie sako ne
galį toleruoti, kad ta nauiokų 
šaukimo sistema vykdo žiau
rumus Vietname. Bet kodėl iie 
nemato, kaip tūkstančius civi
linių gyventojų, valdininku ko
munistai žudo slapiais pasikė
sinimais, raketų leid mais į mie 
stus, bombų sprogdinimais 
miestų gatvėse, pavijimuose pa 
štatuose, keliuose, kur žūna 
tūkstančiai vykstančių autobu 
sais ir t. t.

•Y
Tarp areštuotųjų tų doku

mentų degintoių esą ir pora ar 
trejetas katalikų kunigų. Rei
kia stebėtis šių išsišokėlių ak
lumu ir ignorancija, kad jie 
visiškai nežino, kokią baisią 
prievartą jaučia tikintieji ko
munistų kontroliuojamuose 
kraštuose. Tik neseniai skel
bėme, kad vien už tai, jog trys 
Lietuvos kunigai nuvežė me
morandumą į Maskvą, prašy
dami daugiau laisvės perse
kiojamai vienintelei kunigų se
minarijai, jiems buvo atimta 
teisė eiti kunigo pareigas, iš
kelta byla.

Šia proga reikia pasakyti 
žodį ir apie tuos, kurie raudo
nųjų agresijos akivaizdoje sie
kia Ameriką palikti beginklę. 
Labai teisingai šen. H. Jackson 
atkreipė dėmesį, iškeldamas 
šiuos faktus (žiūr. Reader’s 
Digest birželio mėn. nr.) : So
vietų Sąjunga pirmoji išvystė 
tarpkontinentines atakos rakė 
tas, Sovietų Sąjunga išbandė 
60 megatonų atominę bombą 
ir ji vienintelė turi šitokį te
roro ginklą; Sovietų Sąjunga 
vienintelė bando taipkontinen- 
tines atomines raketas su ke
liomis viršūnėmis; Sov. Sąjun
ga vienintelė turi bombas, ga
rmąs nuleisti iš tolimųjų erd
vių; Sov. Rusija jau 1962 m. 
bandė antiraketines raketas; 
Sovietų Sąjunga pirmoji pra
dėjo ruošti antiraketinius gin
klus (raketas) ir jau įrengia 
jų bazes.

Gi laisvajame pasaulyje at
siranda skystasmegenių, kurie 
priešinasi net kukliausiam Ni- 
xono planui — įruošti antira
ketinius židinius, apsaugant 
jau nebe miestus, o nors A- 
merikos atkirčio raketas, kad 
tuo būdu agresorius būtų at
baidytas ir nepradėtų atomi
nių raketų puolimo, jam pa
čiam galinčio tapti pavojingu. 
Tai minimumas, prieš kurį tik 
trumparegiai gali kalbėti. Tik 
stipri ir ryžtinga Amerika, tai- • 
kinama kitų laisvojo pasaulio 
pajėgų, galės sudrausminti vie 
nintelį dabarties pasaulio ag- 
reosrių — imperialistinę ko
munizmo diktatūrą. .J. Pr.

lių kasyklose pradėjo dirbti ukrai
niečiai. Tuo bus pagerbtos trys uk
rainiečių angliakasių kartos. Šia 
proga Pennsylvanijos gubernatorius 
paskelbė Ukrainiečių dieną.

Mums atsiųstame laiške ukrainie-

Prez. Nixono užsienio reika
lų vadovas W. Rogers V. 12 d. 
išvytko ilgesnei kelionei Azijon. 
Kelionės tikslas — pasitarimai 
su P. Vietnamo prezidentu, vy
riausybės nariais ir dalyvavi 
mas Bangkoke (Tailando valst. 
sostinės) SKAITO — Pietryčių 
Azijos sutarties (pasirašytos 
1954 m.) valstybių 14-toje už
sienio reikalų ministeriu kon
ferencijoje. Kai prez. Nixonas 
kalbėjo į tautą V. 14 d. Vietna
mo politikos reikalu ir pasiūlė 
8 punktų taikos programą Viet 
namo taikai pasiekti, valst. sek
retorius W. Rogers jau buvo 
atskridęs į Saigoną, P. Vietna 
mo sostinę. Neabejojama, kad 
sekr. Rogers žinojo apie prezi
dento kalbos turinį ir 8 punk
tų programos pasiūlymą Viet
namo taikai.

Pasitarimas su Saigono 
vyriausybe

Daugiau poros dienų sekr. 
Rogers tarėsi su prez. Van 
Thieu ir jo vyriausybės nariais. 
Pasitarimuose dalyvavo ir vi
sų Vietname kariaujančių JA 
Valstybių sąjungininkų atsto
vai. Nėra paslapties, kad buvo 
peržiūrėti Vietkongo Paryžiuje 
(V.8) pasiūlyti 10 punktų tai
kai pasiekti ir prez. Nixano 8 
punktų taikos programa. Rim
čiau buvo apsvarstytas Nixono 
planas per 12 mėnesių ištrauk 
ti iš P. Vietnamo kariaujančių 
svetimų valstybių dalinius ir 
Vietkongo pasiūlymas sudary
ti P. Vietnamo koalicinę vyriau
sybę, kuri, turėdama (Vietkon
go teiginiu) viso (krašto gyven
tojų .pasitikėjimą ir paramą, 
lengvai įgyvendintų taiką Viet
name. Tik paskelbus Vietkon- 
gui savo “taikos” planą ir ja
me įtraukus koalicinės vyriau
sybės sudarymo reikalavimą, 
Saigono vyriausybė kategoriš
kai koalicinės vyriausybės su
darymą atmetė, pareikšdama 
kad ji niekada su tuo nesutiks, 
nes sutikimas būtų lygus Pietų 
Vietnamą ir jo laisvę teisėtai 
atiduoti į komunistų rankas ir 
vergiją.

čiai primena, kad jų tautiečiai 
jau praeito šimt. antroj pusėj iš 
Austrovengrijos, kur neturėjo lais
vės, keliavo į Pennsylvanijos kasyk
las, ten steigė savo bažnyčias, mo
kyklas, neužmiršdami savo paverg
tų brolių tėvynėje ir jiems padėda
mi. Jau 1894 metų vasario 22 d. 
ukrainiečiai angliakasiai susirinko į 
Shamokin, Pa. ir ten įsteigė Ukrai
niečių tautinę sąjungą, savišalpos 
organizaciją, kuri tebegyvuoja ir da 
bar ir leidžia dienraštį “Svoboda” 
(ukrainiečių ir anglų kalba).

Tas dienraštis yra palankus lie
tuviams ir ne kartą yra įdėjęs in
formacijų apie Lietuvą ir lietuvius.

J. Daugi.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BUDA VAS 
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas

100
Viskas buvo parengta, bet išplaukimas vis dar bu

vo delsiamas. Buvo laukiama sekančio vandens pakili
mo. Laivo denis buvo perpildytas žmonėmis kaip avi
ly. Veiduose buvo matyti susijaudinimas ir nuostaba. 
Kai kurie verkė, bėgiojo šen ir ten, kiti tuo pačiu me
tu juokėsi. Virš jų galvų baldos ir grakščios žuvėdros 
skraidydamos garsiai klykavo- Paukščiai nerdavo žemyn 
prie laivo, tada staiga šaudavo į dangų, apsukdavo di
delį ratą ir vėl atakuodavo laivą ir žmones.

Kada jau buvo pakilęs vanduo, laivas sukaukė. Jo 
gailus balsas nuskambėjo mieste, nuplaukė toli į jūrą 
ir kimiu aidu grįžo atgal. Tuo pačiu metu pasirodė 
vilkikas ir užkabino laivą- Ant denio vėl pakilo šauks
mas ir šimtų rankų mojavimas. Dabar laivas dar kartą 
sukaukė ir trečias jau buvo trumpas ir paskutinis kauks
mas. Vilkikas visomis jėgomis tempė, ir laivas lėtai 
judėjo nuo krantinės. Laivas spaudė vis greičiau ir grei
čiau ir lyg iš desperacijos kilo garai. Netrukus laivas 
įplaukė į vandenis, vilkikas atsikabino ir laivas liko vie
nas.

Ant denio laukinis vėjas kaip stipri audra pradėjo

K. TAUTKUS

Pasitikėjimas 
ir nepasitikėjimas

Po prez. Nixono kalbos Pietų 
Vietnamo politikai, įskaitant 
prez. Thieu ir iviceprez. Ky, bu
vo patenkinti ir teigė: mes pa
tenkinti, prez. Nixonas savo žo
dyje pareiškė P. Vietnamu! pa
sitikėjimą, pakartojo ryžtą lai
kytis pažadų. Jei kas tikėjosi 
išgirsti naujų nuolaidų — tas 
apsivylė. P. Vietnamo vyriau
sybės pažiūra: prezidentas pa
reiškęs daugiau, negu “mes ti
kėjomės ii' net gal daugiau, ne
gu mes užsitarnavome”.

Bet jau tariantis sekr. Ro
gers su P. Vietnamo prez. 
Thieu ir vyriausybės nariais, 
kaip geriau Nixono pasiūlymus 
pateikti 'komunistų derybinin-

Valst. sekr. W. Rogers

karus Paryžiuje, “pasitikėjimo 
padėtis pasikeitusi”. Išstudija
vus Nixono kalbą, jo posakius, 
kur skambėjo: “Mes esame pa
siruošę sutikti su tokia P. Viet 
namo vyriausybės forma, kuri 
atsirastų krašto gyventojų lais
va valia...” Saigono vyriausybę 
pritrenkė Nixono kalbos saki
nys, kur pareiškiama: “Ameri
ka nesipriešintų ir neutraliai 
valdžios formai, jei ir šioji bū
tų laisvai nuspręsta ir sutar
ta...” Dėlto baigus pasitarimus 
prez. Thieu greitai pareikalavo 
susitikimo pasitarimams prez. 
Nixomo ir jo su savo štabu. A- 
merikos žurnalistai sako, kad 
Saigono vyriausybė, sutikusi ir 
iš anksto pritarusi Nixono 8 
punktų taikos programai, nesi
tikėjusi, kad kalbos turinyje 
bus išvedžiojimų, kurie palan
kiai pritartų sudėtinės vyriau 
sybės sudarymui, dėl kurio Sai
gono vyriausybė negali sutikti, 
negali padaryti net esminių 
nuolaidų ar nusileidimų.
Nixono ir Thieu susitikimas

Savo kalboje Nixonas pasakė, 
kad nei jis asmeniškai, nei JAV 
tauta ir P. Vietnamo visuome
nė nenori karo ir trokšta karo 
pabaigos. Dėlto ir pareikalavus 
skubaus susitikimo ir pasitari

mų, prez. Nixonas, palikęs 
daug svarbių reikalų, birželio 
8 d. pradės pasitarimus Mid- 
way saloje Ramiajame vande
nyne su P. Vietnamo preziden
tu Van Thieu. Washingtone tei 
giama, kad tarp JAV ir Pietų 
Vietnamo nesama nenugalimų 
nuomonių skirtumų. Bet nėra 
paslaptis, kad vietnamiečiams 
sukelia nepaprastą rūpestį koa
licinės vyriausybės (sutelkti 
nės) vyriausybės klausimas, 
JAV rūpi pradėti ištraukti ka
rius iš Vietnamo (nesusUpni- 
nant Amerikos karinio pajėgu
mo) , suderinimas Vietkongo 
10 taikos ir Nixono 8 punktų 
taikos programos pajudinti į 
priekį Paryžiaus taikos pasita
rimus.

Nemanoma, kad Nixono - 
Thieu pasitarimai baigtųsi to
kiu pareiškimu, kaip padarė iš
vykdamas į Bangkoką sekr. 
Rogers: “Dabar taika Vietname 
priklauso nuo komunistų ir Ha
nojaus”. Nixonas nebuvo bet 
kokios taikos šalininkas būda
mas viceprezidentu prez. Eisen- 
howerio vyriausybėje. Rinkimi 
nės kovos metu jis aiškiai pa
brėžė taikos būtinumą, bet tik 
teisingos ir visiems priimtinos 
taikos. Tą pasakė priesaikos 
kalboje, savo nusistatymą pa
ryškino ir V. 14 d. pranešimu 
tautai.

Aišku, kad P. Vietnamas ir 
jo prezidentas Thieu ir vyriau
sybė, pastebėję Nixono pasku
tinio pranešimo lankstumą Viet 
namo taikos reikalu, atsidūrė 
rimtoje padėtyje — gyventi ar 
mirti. Tas rūpestis ir privertė 
asmeniškam pasitarimui su 
prez. Nixonu, kad visu rimtu
mu ir rūpestingumu išsiaiškin
tų “susidariusią padėtį”, laiky
seną ir pastangas pasiekti tei
singą taiką Vietname.

SEATO suvažiavimas
Tailando sostinę, Bangkoką, 

valst. sekr. Rogers pasiekė V. 19 
d. Atvyko dalyvauti SEATO — 
Pietrytinės Azijos valstybių su-

Pietų Vietnamo prez. Nguyen Van 
Thieu, kuris susitiks su JAV prez. 
Nixon birželio 8 d. Pacifice.

piktai pūsti. Milda ir vaikai paliko denį ir nulipo že
myn pas močiutę, kuri ilsėjosi kabinoj. Truputį vėliau 
ir kiti žmonės dingo laivo apačioje.

Vytautas ir Charlottė tačiau pasiliko denyje su ne
didele grupe kitų keleivių. Jie žiūrėjo į paliekamą uos
tą ir miestą.

Laivas vis plaukė greičiau. Miestas vis tolėjo ir to
lėjo- Namai, fabrikai, bažnyčios darėsi vis siauresni ir 
mažesni ir po truputį dingo iš horizonto. Charlottė su 
Vytautu garsiai kalbėjosi. Laivo ūžimas buvo didelis, 
kad jų žodžiai dabar buvo lyg paukščių čiulbėjimas.

— Kaip tu jauties, Vytautai? — paklausė ji be
veik rėkdama, — visa atrodo kaip sapnas.

— Ne, Charlottė, tai nėra sapnas, mes tikrai va
žiuojame į Ameriką, — šaukė jis į ausį.

— Mielasis, aš negaliu įsivaizduoti, kad mes plau
kiame į Ameriką, aš sapnavau daug kartų, kad važia
vau į Afriką, Indiją ar Japoniją, bet niekada nesap
navau, kad vykstu į Ameriką.

Ji sustojo kalbėjusi ir pasilenkė per laivo bortą. 
Giliai po jos kojomis virė baltai žalias vanduo. Mauro
jimas buvo stiprus, lyg mirštančio liūto, kuris kaukė 
kažkur laivo dugne.

Vėjas galando jų veidus vis labiau ir labiau. Prieš 
jų akis pasirodė staiga keletas mažų salų su storu apie 
jas ledu. Salos praplaukė pro šalį lėtai, kaip vieniša 
karuselė ir jos atrodė taip tuščios ir liūdnos su nuogo
mis uolomis ir vienišais krūmais.

— Charlottė, čia baisus vėjas, eime ten, — parodė 
Vytautas į vieną laivo sienos kampą. Jie nuėjo nuo

ERDVES DAR TURIME
Jaunimas turi pažinti mūsų veiklą 

VYTAUTAS VOLERTAS
Ankštumo jausmas

Mažesnių lietuvių telkinių vai
kuose gana anksti atsiranda ne
patogus ankštumo jausmas. De
vynmečiai, dešimtmečiai savo 
protu kartais darosi štai kokias 
išvadas: tik mūsų namuose ir 
dar tik poroje šeimų kalbama 
lietuviškai, šeštadieninėje mo
kykloje per visus skyrius vos 
trisdešimt vaikų, garbingiausi 
žmonės — policininkai, ugnia
gesiai, laiškanešiai, kareiviai, 
miesto autobusų vairuotojai — 
tik angliškai temoka, taigi ski
riamės nuo aplinkos, esam ki-

tarties organizacijos 14-me 8 vai 
stybių užsienio reikalų ministe
riu suvažiavime. Prasidėjus pa
sitarimams, sekretorius Rogers 
organizacijos narius patikino: 
“jei JAV ir galėtų atitraukti sa
vo karinius dalinius iš P. Viet
namo, jos neapleis kraštui drau 
giškų ir kartu prieš komunistų 
agresiją kovojančių kraštų piet
rytinėje Azijoje ar kitur”. SEA 
TO įkurta valst. sekr. John F. 
Dulles pastangomis 1954 m. Jai 
priklauso 8 valstybės; JAV, Bri
tanija, Pakistanas, Tailandas, 
Australija, Filipinai, New Ze
landija ir tik techniškai Pran- į 
cūzija. (Šiais metais yra 14-sis 
eilinis — metinis tos organiza
cijos užsienio reikalų ministeriu 
suvažiavimas, šiuo metu orga
nizacijos gen. sekretorius yra 
filipinietis Jesus Vargas, kuris 
pastebėjo, kad, Amerikai nere- 
miant, SEATO organizacija nu
stotų savo reikšmės ir prasmės.

Buvo pareikšta atstovų įvai
riausių nuomonių dėl SEATO a- 
teities. Vietnamo karas parodė, 
kam vertos yra sudarytos apsi
gynimo ar pagalbos sutartys. 
SEATO organizacijos nariai įsi
pareigojo ginti Laoso ir P. Viet 
namo laisvę. Bet šiandien tik 
simboliškai padeda JAV Vietna 
me tik Filipinai (250 vyr.), N. 
Zelandija (1 kuopa), Austra
lija (virš 2000 vyrų). Kiek di
desnėmis jėgomis padeda Tai
landas. Bet ne organizacijos na
rys — P. Korėja — kovoja di
deliu karių skaičiumi. Britanija, 
Pakistanas visai nepadeda. 
Prancūzija jau anksčiau sustab
dė visą paramą organizacijai, o 
apie kovoje dalyvavimą nėra 
kalbos.

Suvažiavimas baigėsi V.21 d. 
be entuziazmo, bet parėmė savo 
’.ezoliucijoje Nixono taikos pla
ną Vietnamo taikai pasiekti. 
Dar “įsipareigojo” pagelbėti 
Laoso vyriausybei, kuri kovoja 
su Pathet Lao — Š. Vietnamo 
komunistais, kurie stengiasi 
kiek tik galima daugiau užimti 
Laoso valstybės teritorijos prieš 
tariamąją Vietnamo taiką, ku
rios pasitarimai jau seniai pra
sidėjo Paryžiuje, bet nė per colį 
taikos linkui nepajudėjo.

laivo borto ir prisiglaudė po mažais virš jų galvų ka
bančiais laivais. Čia buvo ramiau, stiprus vėjas dingo, 
tik iš toliau buvo girdėti vandens ūžimas.

Charlottės akys buvo įbestos į pasilikusį miestą, 
lėtai dingstantį iš akių- Jos veidas buvo pilnas nuos
tabos.

— Aš bijau, Charlottė, kad tu čia peršalsi, eime 
į kabiną.

— Ne, ne- Man nešalta, pasilikime čia valandėlę, 
— jos gilios, mėlynos akys buvo įbestos į didelius van
dens plotus su ilgesiu ir paslėptu liūdesiu.

Vytautas jos pečius pridengė savo apsiausto dalimi. 
— Dabar aš esu vieniša, taip vieniša, — ji su

šnabždėjo po valandėlės, žiūrėdama atgal į miestą, — 
aš netikiu, kad Rudolfas yra gyvas, ne, tai beveik ne
įmanoma. Jis yra per išdidus, jis negalėjo pakęsti ne
laisvės pažeminimo. Vargšas vaikinas, — ji kalbėjo sau.

— Ne, Charlottė, tu nesi viena, mes esame kartu.
— Tik viltis. Mes esame kartu. Kitu atveju aš 

niekada nevykčiau į nežinomą kraštą. Žiūrėk, Vytau
tai, Bremerhavenas dingo, — pasakė ji staiga, — aš 
bematau tik keletą kaminų ir bokštų. Ar tu matai?

— Taip, ten tėra tik fabrikai ir bažnyčių bokštai.
— Ar tu nematai žemės?
— Ne, nematau, — jis pasistiepė, — ne, ten ne

bematyti žemės-
Jie valandėlę tylėjo. Akys buvo įsitempusios ir ji 

bijojo mirksėti. Ji godžiai žvelgė į bokštus ir kaminus- 
Jos akys gėrė dingstančio miesto likučius.

&Bna daturteoj ,

tokie, mūsų yra labai mažai. Va 
je, vaje, yra nejauku. Geriau 
būtų, jei niekas šito nesužino
tų. Reikia slėptis, reikia veng
ti lietuvių draugų ir neparodyti, 
kad moku kalbėti ir kitaip ne
gu angliškai.

Žinoma, Chicagoje vaikai pa
mato ir “garbingų” iietuvių. 
len ne vienas » olicininkac ir ne 
vienas laiškanešys moka jų kal
bą. Bet kuriose vietovėse gat
vėje lietuviškai negirdėti ir sa
vas žodis sutinkamas vien na
muose, vien lituanistinėje mo
kykloje, vien nuo viso pasaulio 
atskirtame uždarame gyvenime, 
vaikas gali susidaryti vaizdą, 
— čia veliasi kažkas pogrindiš- 
ko, kažkas slėptino.

Saugojantis šios padėties, jau 
labai ankstyvam amžiuje reikia 
atskleisti, kad nesame užkonser 
vuoti kaliniai ar senienos, kad 
turime erdvę, kurioje oro dar 
užtenka. O kaip šį tikslą būtų 
galima pasiekti, kokias priemo
nes tektų naudoti, geriausiai 
patartų vaikų psichologai. Ta
čiau gal kiek pravers ir papras
ta, neakademinė mintis.

Skaidrės ir filmai
Jaunimui didelę, gražią mū- 

sų gyvenimo dalį atskleidžia 
stovyklos, sąskrydžiai, dalyva
vimas įvairiose šventėse, sei
muose. Ten pajuntama didybė, 
masė, iškilmingumas, jėga, sau
gumas. Ten atsiranda pasididžia 
vimas, pasitikėjimas, drąsa. Ta
čiau šitokie atvejai mažesniems 
vaikams beveik nepasiekiami. 
Kažkaip nesaugu aštuonmetį iš 
Baltimorės siųsti Dainavos sto- 
Vyklon, — toli, gal kartais net 
brangoka (laiku ir pinigais). 
Tokį pilietį vežantis iš Philadel- 
phijos Chicagon į dainų šventę 
ir stengiantis visą kelionę at
likti per dvi ar tris dienas, vai
ką išsemiame, ir grįžus nuovar
gis užgniaužia visus jo k'tus į- 
spūdžius. Be to, kiek kartų me
tuose galime į tokius nuotykius 
leistis? Surengus vietinę stovyk 
lėlę, kurion susiburia poros ma
žų kolonijų pipirai, vėl nedaug 
laimima, nes dvi ar trys dešim
tys stovyklautojų nuotaiką stip
riai nepakelia. Tai kąs daryti
na

Jau pora metų lituanistinės 
mokyklos naudojasi skaidrėmis, 
kaip viena iš sėkmingų moko
mųjų priemonių, ir turi šiam tik 
slui reikalingą aparatūrą. Atro
do, būtų naudinga, jei paruoš- 
tume skaidrių, vaizduojančių 
mūsų ryškesnius įvykius, — 
skautų, ateitininkų, neolituanų 
didžiausias stovyklas, tautinių 
šokių ir dainų šventes, eisenas, 
demonstracijas. Skaidres būtų 
galima pagaminti iš kasmet ir 
visur gausiai matomų fotogra
fų darbų ir iš fotografijos ar
chyvo medžiagos, o mokyklos

(Nukelta J 4 psl.)
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David Doman, 32 m., su naujavede žmona išplaukia laiveliu iš Miami 
į San Francisco, Calif., plauks per Meksikos įlanką ir Panamos ka
nalą.

ERDVES DAR TURIME
sąjungą, Klaipėdos krašto pa
dėtį ir nesistebėjome, kad iš 
mūsų reikalavo tokius dalykus 
suprasti.

Kiek jaučiu, iki šiol panašios 
temos lituanistinėse aštuonerių 
metų mokyklose liečiamos per 
mažai. Rodos, jos tik aštuntojo 
skyriaus vadovėlyje yra kiek už 
kabintos. O ver.ėtų, taikintis 
prie vaikų amžiaus, pradėti ge
rokai anksčiau tais klausimais 
kalbėti. Šias temas tektų įjung
ti ir į mokytojo komentarus, 
jei kada būtų demonstruojamos 
mano siūlomos skaidrės ir fil- i 
mai, primenant, kas tas šven
tes, stovyklas, eisenas ruošia. 
Tada aštuonis lituanistinės mo
kyklos skyrius baigusieji pa
jėgtų geriau orientuotis mūsų 
gana nekomplikuotoje visuome
ninėje struktūroje.

Ar visuomeninėms temoms 
mokytojai turi vykusiai paruoš
tos medžiagos, kuri būtinai rei
kalinga jaunesniems žmonėms, 
jau gana sėkmingai dirbantiems 
su vaikais? Ar mokyklų progra
mose šie klausimai pabrėžti? 
Atsakymus žino Švietimo tary
ba.

Kadangi beveik visos lituanis
tinės mokyklos yra bendruome
nėje. pritinka laukti, kad ir pa
ti bendruomenė mokyklose ras 
vietos. Ji reprezentuoja didžiau
sią mūsų veiklos dalį, ji įsipa
reigojusi bent moraliai remti vi
sas mūsų darbų sritis, tad jos 
įvedimas mokyklon gal parodys 
vaikams, kad esame stipresni, 
negu jiems atrodo.

Vatikanas — Popiežius Pau
lius VI-sis, patyręs apie netikė 
tą Indijos prezidento Zakir Hu- 
sain mirtį, telegrama pareiškė 
savo solidarumą Indijos tautai 
ir prezidento pareigas perėmu
siam viceprezidentui Giri.

(Atkelta iŠ 3 psl.)
jas nesunkiai įsigytų. Taip pat 
derėtų bent kas du ar tris me
tus susukti iš panašių įvykių 
filmą ir leisti jam apkeliauti už 
nedidelę nuomą visas mokyk
las. Demonstravimas ir prie jo 
jungiami mokytojų komentarai 
mažesnių kolonijų vaikus įtikin
tų. kad jie nėra vieni, kad lie
tuvių susiburia net labai didelės 
masės, kad ir jie kada nors tu
rės progos panašiuose įvykiuose 
dalyvauti. Čia net būtų juokin
ga kalbėti apie finansinius sun
kumus. Juk išlaidos nedidelės, 
o trūksta tik organizavimo ir 
atsakomybės. Naikinant tą ank 
štumo baimę vaikuose, reikėtų 
nesigailėti nei vieno, nei kito. 
Kelios pamokos, paaukotos 
šiam tikslui, duotų daugiau, 
kaip stengimasis atskirti dus
liuosius priebalsius nuo skar- 
džiųjų arba pasakojimai apie 
kurį nors Vazą ir Steponą Ba
torą.

Visuomeninis gyvenimas ir 
mokyklų programos

Į vaiko širdį Dievas įdėjo du 
perlus: paklusnumą ir skaistu
mą (Paąueron). Šią gerą me
džiagą — nuoširdų vaiko dėme
sį viskam, kas veda į naują pa
žinimą, reikėtų panaudoti ir tau 
tinio auklėjimo tikslams.

Prisimenu bent du atvejus, 
kai JAV LB tarybos nutarimuo
se buvo raginta lituanistinėse 
mokyklose praplėsti mūsų visuo 
meninio gyvenimo dėstymą. Bū
tų supažindinama su lietuvių pa 
dėtimi laisvame pasaulyje, su 
PLB, VLIKu, BALFu, ALTa. 
(Suprantama, kad čia kalbama 
ne apie institucijų statutus, bet 
apie esmę, tikslus). Šios žinios 
praplėstų akiratį (taip pat nai
kintų ankštumo jausmą) ir pa
dėtų vėliau įsijungti į visuome
ninį gyvenimą. Juk paauglys, 
neturįs progos lankyti aukštes
niosios lituanistinės mokyklos ir 
nieko negavęs pradinėje, turės 
žinių kada nors pats susigrai
byti, sekdamas gyvenimą. O jei 
kartais jis atsirastų tokioje ap
linkoje, kurioje nebus progos 
dažniau su lietuvišku gyvenimu 
susidurti? Tada nesitikėkime iš 
jo ne tik darbo, bet ir penkių 
dolerių aukos bent kartą me
tuose.

Nežinau, kaip tie JAV LB ta
rybos nutarimai yra vykdomi. 
Tačiau į juos dera kreipti rim
tą dėmesį ir nereikia manyti, 
kad pradžios mokykloje šioms 
temoms vaikai yra dar nepri
brendę. Juk šešti, septinti, aš
tunti skyriai kaupia, vienuoli
kos, dvylikos, trylikos, ketu
riolikos metų jaunuolius. Tai 
nepriklausomos Lietuvos gimna
zijų trečios, ketvirtos klasių am 
žius. O tada šiose klasėse jau 
gerai žinojome Vilniui vaduoti

Clevelande mirties bausme nuteis
tas Evans už tai, kad nušovė iš 
pasalų tris policininkus ir vieną 
civilį. Bausmė bus įvykdyta elek
tros kėdėj rugsėjo 22 d.

HIGH RATES

4.75%
PER ANNUM 

ON REGULAR 
SAVINGS 

CURRENT RATE

5.25%
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS 

$1,000 MIN

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
4070 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632 LA 8-8248-- -----------------, - -rrt

CLASSIFIED GUIDE
R D A V”l M U I

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

IŠNUOM. kamb. vyrui, su atskiru 
įėjimu, virtuve, šaldytuvu ir visais 
patogumais. Tel. GR 6-3069

MISCELLANEOUS

STALIAI
ALBINAS HOFMANAS ii 

JUOZAS JAKUBAITIS
SPECIALIZUOJASI: Virtuvės spinte
lės ii- pan. Įkainavimas nemokamai. 
Skambinti —

376-0818 arba 927-5284
Prieinamos kainos ir garantuotas 
speciaUsto darbas.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
2008 OOth St. Tel. VVA 5-2787
2501 OOth St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis Įvairių prekių pasirinkimas

E. Ir V. ŽUKAUSKAI

RADIO PROGRAMA

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybės, 

automobilių,
svelkatos, 
nio.

Patogios lAsl- 
mokėjlmo mt 
lygos.

blz-

I. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233
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LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9583

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

M O V I N G
Apdraustas perkraustyma» 

Įvairių atstumu

A. VILIMAS
823 VVEST 34th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

lllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllll

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

DRAUGAS

4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS
iiiiiiiiHiiiiiimiiiiiMiiiiiic:iiiimiiiiiiimii
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Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
W1TH COVERS AND HANDLES 

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

ĮSIGYKITE DABAR

PARDUODAMI 
IŠ MODELINU NAMU BALDAI 
30% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmoketinai.
SOUTHWEST FURNITURE CO, 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

SIUNTINIAI J LIETUVA
ir kitus kraštus 

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

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 VV. 63rd St. — Tel. 434-0421 

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

TELEVIZI JOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

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

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

REAL ESTATE

PUIKUS PINIGŲ 
INVESTAVIMAS

10 butų mūr. labai gerai užlaikytas 
namas, Brighton Park rezidencinia
me rajone, arti bažnyčių, mokyklų 
ir krautuvių. $70,000.00.
2x4 med. su pilnu basm. moderni
zuotas: naujas šild., vonia, tiles, 
virtuve ir spintelės. Alum. lan
gai, garažas. $18,400.00

ŠIMKUS — CL 4-7450

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av.. CL 4-7450
BRIGHTON PARKE

2 po 4 kamb. med. Visas atnau
jintas. 2 prlegonkiai. Garažas. 
$16,000.

švarus 2 po 4 kamb. mur. Rūsys. 
Garažas. Atskira gazo šntma, 
$22,000

5 ir 6 kamb. med. su rūsiu, ve
randomis ir garažu. Erdvus namas 
ir sklypas. $17,500.

«. 4 ir 2-jų kamb med, 3 kamb. 
rūsy. Žemi mokesčiai $18,500.

I»n mūro namai — 16 vienetų po 
4 kamb. Lengva apžiūra ir valdy
mas. $15,000 pajamų. Prašo $55,000

Maisto krautuvės su namais ar 
nuomoti.

8 motų, 2 po 514 kamb. ir 4 
kamb. butai. Atskiras šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. $47,500.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Ta, 

Notary Public

273’’ VV. 43rd St. — CL 4-2390

REAL ESTATE

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

SALES ' MORTGAGES ■ MANAGEMENT

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

Main offiee 5727 VV. Cermafk Rd., Cicero, DL Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Bertvyne, Riveraide, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti i mūsų įstaigą 
ir išsirinkti Iš katalogo.

5 kamb. namas $12,000, 6 kamb 
gražus $16,500.

8 kamb. 4 mieg. 2 aut. garažas tik 
$19,500.

2- jų butų 5 ir 6 kamb. $20,000
3- jų butų 2 po 4 ir 6 kamb. 

$28,000.
4- ių butų po 2 mlegamuosus 5 

met. senumo $49,500.
2 akrai 7 kamb. rezidencija 2 aut. 

garažas $28,000.
<1 kamb. rezld. 2 aut. garaža*- 

$29,00.
3 geri bizniai: Žuvu - Viščiukų 

ir Gėrimų, Žuvų — du ežerai pilni 
žuvies su namais. Viščiukų ūkis 8 
akrai su namais.

Maži ir dideli ūkiai, medžiai, van
duo prie miesto po $1,200 akras.

Sklypai mieste, vanduo. kanali
zacija po $3,500.

P. ABROMAITIS R. E. 
1005 Porter St. Lemont, III.

Tel. 257-6675

Arti Marąuette pko.
Parduodami du 2-Jų aukštų 10 me

tų senumo mūr. namai su garažais. 
Vietovės Marąuette ir Gage parkai.

Geras investavimas. Gražioj vietoj 
pietvakariuose parduodami 1 % me
tų senumo 2-jų aukštų 2 po 4 ba
tus mūr. namai.

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimus — Income Tax 

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2288
Prie 72 ir Ijiwn<lale — 6 kamb., 

9 metų de luxe bungalow. Kilimai, 
garažas. Nebrangus. $28,500.

Prie 68 b1 VVestern 2 butai po 5 
kamb. Platus sklypas $20,500.

Prie 71 ir Talman — Mūras. 3 
butai ir patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus. $4v,500.

70 ir VV'n«liteniiw. Mūras — 2 po 
5 kamb. ir butas rūsy 3-Jų kamt 
$28,900.

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

12-os butų naujas mūr. namas 
gražioje pietvakarių apyl. $26,000 
metinių pajamų. Kaina prieinama.

6 kamb. 10 metų de luxe mūr. 
bungalow. prie Marąuette pko. 1 % 
vonių, Įrengtas rūsys, 2 auto mūr.go, ražas

1|4 aukšto, 2 butai—6 ir 4 kamb 
18 metų mūr. prie 71 ir Sacramento 
Įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $35,000,

2 po 5 kamb. (3 mieg.), S kamb 
rūsy. Mūr. Prie 67 ir California
$28,500.

5 kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 ir California. $19,000.

5$4 kmb. 3 metų mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk. *18.500

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

PAVASARY!
Liuksus 7 kamb. 2-jų metų, raus

vų plytų rezidencija, 1 % akro žemės, 
3 auto garažas. Prie Stevenson 
Hightvay, Lemonte $50,000.00.

Lotas 30 p. Marąuette Parke.
Gražus 2 butu namas Marąuette 

pke. Naujas centr. šildymas. Gara
žas. Tik $19,500.

8 kamb. mūras. 2 vonios, 2 aulo 
mūro garažas. Tuoj galit užimti. Prie 
mūsų. $24,800.

6 kamb. 15 metų mūras. 2 vonios, 
2 auto mūro garažas. Apie 71 — 
Mozart. $24,900.

3 butų mūras. Prižiūrėtas, švarus, 
platus lotas, garažas. Arti ofiso. 
$28,500.

4 butų liuksus mūras. Modernios 
vonios, kabinetų virtuvės, gazu šildy
mas. Įrengtas bsmt. 50 p. lotas, 2 
auto garažas. $55,900-

12 butų, 2-jų aukštų mūras, pri 
žiūrėtas. Apie $14,000 pajamų, gara
žas. Marąuette pke. $80,600.

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

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

lt E A L ESTATE

P" A

Parduodamas vartotas Kimfoall 
(upright pianinas). Skambinkite: 
486-4949 po 5 v. v.

V = )< = REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

I

gg 2457 VVest 69th Street
'S TeL IIE 3
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. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHKBf METAL 
4444 S. VVestern, Chicago 9, Dl.

Telefonas V ] 7-3447.

MISCELLANEOUS

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudų, nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 % VVest 95th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4339

mm

M O V I N G
SERENAS perkrausto baldus h 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Plaoe — VVA 5-8063

1111111111111111111111111111111111111111111111111111

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
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KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

METALO IR 
STIKLO
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIII''

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visi, rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas,- nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūrų “tuck- 
pointing”. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

M O V B N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST 34th PLACE 
Telei'. FRontier 6-4882

HELP VVANTED — VYRAI

TRANSPORTATION 
H A N G U P?

Starting Monday, May 26th, buses tvill be available to our door 
for all shiftĮi. RIDE FREE FOR INTERVIEVV.

WE STILL OFFER:
• Opportunities for advancement • Security—No Layoffs
• 9 paid holidays • Many more benefits

OPENINGS IN PRODUCTION ON ALL 3 SHIFTS
APPLY N0W AND COMPARE 

Call Personnel Dept. at 446-4000 for details

BORDEN INC MYSTIC TAPĖ
CHEMICAL DIVISION ' ' » H r t

1700 VVinnetka Avė.
Northfield, III. 60098

An Eąual Opportunity Employer

HELP VVANTED—-MOTERYS

IMMEDIATE OPENING

TYPIST
General Typing — Order Processing

Full Time: Permanent Position! Good Startine Salary 
Congenial Office

CALL MRS, P0WERS 826-5353

ĮSIGYKITE DA BAR

?MB£:'2SMME JMMBJiSMBSBMI
Intymiąsias meilės paslaptis ir 

gilią gyvenimo išmintį vaizdingai 
atskleidžia klasiškas, pasaulinio 
garso kūrinys

Šekspyro sonetai
J lietuvių kalbą pirmą kartą išver
tė A. Tyruolis, Goethės, Šilerio, 
Dantės ir kitų klasikų vertėjas. Su 
Šekspyro atvaizdu, autografu, išsa
mia įžangine studija ir sonetų pa
aiškinimais. 176 psl., kietais drobės 
viršeliais.

Kaina $3. Gaunama “DRAUGE.”

Vytautas the Great
Prel. J.B. Končius

Knyga apima gražiausią Lie
tuvos istorijos laikotarpį, kuris 
turi būti įdomus ne tik lietu
viams, bet ir amerikiečių visuo
menei.

Knyga gaunama DRAUGE 
pusiau sumažinta kaina—$2.00. 
Illinois gyventojai turi pridėti 
prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

HELP VVANTED - VYRAI

LABORERS
Contracting firm serving municipa- 
lities thruout the oountry has im
mediate o-penings for men. Steady 
year-round employment. Applleuntę 
mušt bo able to tviodk oxit of totvn 
far periodą of up to 30 days.

Drivers lfceose reąuired. Apply 
9 a. m to 12 moji

National Povver Rodding 
Corporation

1000 S. VVestern Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS

SHIPPING & 
RECEIVING
RELIABLE MAN 

FOR VVHOLESALER

Some experience helpful būt not 
necessary

Secure permanent position. 
Many fringe benefits

Nr. Lincoln & Irving

Phone — 281-4845

~HELP wai^^7Z7moterys’

GENERAL OFFICE
Varied interesting duties. Mušt have 
ltght typing Modern small offlce. 
Hours 9-5 p m. 5 day week.

SALARY OPEN
Call only if you deisiro full time, 
steady position.

CALL: M. ADEI,, VVA 2-8404

CLERK - TYPIST
Diversified and interesting duties. 
Good Salary to a willing worker. 

Permanent
CAJLL A. KRUEGER, BU 1-5335

GAERTNER SCIENTIFIC 
CORPORATION

1201 VVrighttvood, Chicago
An Eąual opportunity employer



A. A. PRANAS PUODŽIUKAITIS
Lyiai prieš 7 metus buvo at- kos restorane, dalyvaujant apie

DRAUGAS, antradienis, 1969 m. gegužės mėn. 27 d.

vykęs su žmona Agota Puodžių 
kaitienė - Mickevičiūtė iš Lietu
vos, kur juodviem teko gyven
ti K. Naumiestyje ir Kaune, draugai. Bažnyčioje ir kapuose
Paskutinėje vietoje — Kauno 
pašte ir elektros stotyje po II 
Pas. karo. Juodu atvyko pasto- 

k viam apsigyvenimui į JAV, pas 
saivo vienturtį sūnų inž. Gedi
miną Puodžiukaitį, kurio buvo 
nematę 20 metų. Paskui, a. a. 
Pranui įstojus į Lietuvių paš
tininkų sąjungą, jam švenčiant 
75 metų amžiaus sukaktį, buvo 
tinkamai pagerbtas ir apdova
notas. Tuo pačiu gavo darbą 
muziejuje, o žmona — miesto 
centre, gražiai įsikūrė per sep- 

0 tynerius metus, tik savo tvar
kingo ir darbštaus gyvenimo 
pavyzdžiu, įsigydami nuosavus 
3 šeimų namus. Dveji metai kai 
gavo pensiją. Buvo patenkinti 
ir laimingi, bet neilgai.

Pranas mirė gegužės 15 d 
Šv. Kryžiaus ligoninėje. Ten 
jam teko pabūti tik savaitę lai-

0 ko. Plaučių uždegimas nutrau
kė gyvybės siūlą. Mėnuo laiko, 
kai buvo pradėjęs 80 savo am 
žiaus metus. IKūnas buvo pa
šarvotas Mažeikos - Evans kop 
tyčioje. Laidotuvės įvyko gegu
žės 19 d. į švč. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčią 10 vai. 
ryto. Iš vakaro kan. V. Zaka
rauskas koplyčioje sukalbėjo 
rožančių, o 'šio nekrologo auto-

I rius pasakė atsisveikinimo kal
bą Lietuvių paštininkų sąjun
gos vardu ir kaip jų ilgametis 
kaimynas tėviškės atstovas iš
K. Naumiesčio, primindamas 
velionio gyvenimą, darbus ir 
pareikšdamas, Ikiad bemaž jų 
visa šeima buvo paštininkai: 
Pranas, Jonas, Vincas, Onutė. 
Koplyčioje jį lankė paštininkai,

| giminės, artimieji, pažįstamie
ji. Paliko: žmona Agota-Micke- 
vičiūtė, sūnus Gediminas, marti 
Birutė, 4 anūkės, .Lietuvoje se
suo ir du įbroliai su šeimomis 
ir daug pažįstamų asmenų Kau 
ne ir K. Naumiestyje.

Bažnyčioje pamaldas atlaikė 
ir pasakė pamokslą kan. V. Za
karauskas. Giedojo sol. Prauri- 
raė Ragas ir Genovaitė Mažei
kienė, pritariant vargonais muz. 

k VI. Baltrušaičiui. Kapuose, po 
visų religinių apeigų, kaistas 
buvo palydėtas iki duobei ir 
padėtas amžinam poilsiui Šv. 
Kazimiero kapinėse, sugiedant
Angelas Dievo.

Gedulingi pietūs įvyko Šar-

Skulptorius Bernard Langiais prie skulptūros Cushing, Maine, kuri yra 
70 pėdų aukščio ir vaizduoja indėną.. _ , . , '■

50 palydovų. Į kiapus vyko iki 
20 mašinų. Karstą nešė giminės 
ir sūnaus Gedimino artimieji

dalyvavo taipgi kun. Benedik
tas Sugintas.

Velionis buvo gimęs 1890 
m. balandžio 11 d. Prapuolenių 
kaime, Kybartų valsčiuje, Vil
kaviškio apskrityje. Carui 3 
metų karinę prievolę atliko 19 
šaulių pulke Sibire, už Baikalo 
ežero. Besibaigiant tarnybai, iš
kilo I Pas. karas. Jų pulkas 
tuojau išvyko į frontą prie Var 
šuvos prieš vokiečius. Po kurio

laiko buvo pakeltas į vyr. pusk
Vėliau buvo sužeistas, ilgesnį į Uaus vajaus metu sutelkta
laiką gulėjo ligoninėje. Paskui, 
po revoliucijos, dalyvavo karių 
suvažiavimuose, kaįp atstovas. 
Po 7 karo tarnybos metų grįžo 
į tėvynę. Tai buvo 1918 m. ru
denį su kitais pažįstamais atsi
rado K. Naumiestyje. Įstojo tar 
nauti milicijon Vilkaviškyje. 
Ten dirbo trejetą metų, kol pe
rėjo pastoviai dirbti į pašto į- 
staigą K. Naumiestyje. Vedė 
lygiai prieš 50 metų. Tai buvo 
1919 m. birželio 1 d. t, y. iki 
auksinio jubiliejaus trūko 2 sa 
vaičių, kurių likimas pašykštė
jo velioniui Pranui sulaukti ir 
jį atšvęsti.

K. Naumiestyje dirfbo pašte 
prie pašto viršininkų: Kutaičio, 
Bazarausko. Ten rado žurn. 
Edv. Kamėną, priž. ISt. Liutiką, 
vald. J. Rudoką, kurį vokiečiai 
nukankino. Ir tik dėl sūnaus 
mokslo reikalo juodu išsikėlė į 
Kauno paštą. Ten ištarnavo 10 
metų, kaip pinigų išnešiotojas, 
paskui prie perlaidų priėmimo 
apie 5 metus. Prie sovietų dir
bo Kaiuno elektros stotyje, ka
sininku. — A. Gintneris

MOSU KOLONIJOSE
New York. N. Y.
LIETUVIŲ FONDUI SUDĖJO 

VĖL 30,000

Gegužės 17 New Yorke Wal- 
dorf - Astoria viešbuty New Yor 
kas ir New Jersey balium baigė 
savo metinį vajų Lietuvių fon
dui. Balius buvo vienas iš pačių 
elegantiškiausių ir savo vieta, ir 
dalyviais, baliaus eiga, ir svar
biausia — laimėtais piniginiais 
įnašais.

Balius buvo pradėtas prel. J. 
Balkūno invokacija. Meninę da
lį atliko solistai V. Blondžiūtė 
(Philadelphija), Citvaras (New 
Yorkas) ir pianistas A. Mrozins- 
kas (New Yorkas). Iš Chicagos 
atvykęs Lietuvių fondo pirm. dr. 
A. Razma priminė fondo pra
džią ir pasiektus rezultatus. Kas 
vakar atrodė neįmanoma, — 
kalbėjo dr. Razma, — šiandien 
jau virto realybe. Fondo pradžio
je tebuvo keli pionieriai su savo 
įnašais, o dabar fondas jau per
kopė per pusę milijono ir su 
New Yorko bei ateinančio Chi
cagos baliaus laimėjimais bus 
perkopęs per 600,000 dol., iš tos 
sumos procentų kultūros reika
lam jau skirta beveik 70,000, 
vien šiais metais 28,000.

Vajaus komiteto pirm. dr. J. 
Kazickas pranešė, kad iki ba-

11,960 dol. Tai įnašai tų, ku
rie čia dalyvauja baliuje ir ku
rie nedalyvauja, bet atsiuntė po 
šimtinę ir daugiau. Toliau dr. 
Kazickas virtuoziškai žaidė da
lyvių nuotaikom, didindamas jų 
nelengva apsisprendimą pakelti 
vajaus sumas čia pat baliuje. 
Ir tikrai pakėlė — dešimtinėm, 
šimtinėm, tūkstantinėm pakėlė 
iki neįtikimos sumos — 30,000 
dol. Tai arti tiek, kiek Vasario 
16 vajuje surenkama iš visos 
Amerikos.

P: sdžioje dr. Kazickas pra
nešė, kad keliaudamas per A- 
ziją ir Europą surado fondo rė
mėjų: jo bendradarbis Vildžius 
(Filipinuose) įsirašė į fondą su
I, 000 dol., įrašydino savo tėvą 
su 500 dol.; M. Žilinskas (Ber
lyne) įsirašė su 1,500 įnašu;
L. Fronto Bičiulių centro valdy
ba atsiuntė 800 dol., partizanų 
Lukšos ir Būtėno vardo įnašą 
pakeldama iki 1,000; prie dr.
J. Kazicko stalo sėdėjo Samu
liai (Conn.) buvo įnešę 2,000; 
dr. T. Savickas pažadėjo 1,000. 
Tokios informacijos paskatino 
pirmiausia jaunimo stalą didin
ti savo įnašus. Jis pirmasis su
dėjo šimtinę, paskui ją didino 
naujais įnašais iki 500 dol.: J. 
Kazickaitė 60, jaunieji Matusai- 
čiai 100, jaunieji Montvilai 130. 
Vienas iš jų kalbėjo: gal mes 
nemokam kaip reikiant lietuviš
kai, bet reikalą mes suprantam. 
Vienuoliktas stalas atsiliepė tuo 
jau, skelbdamas naują šimtinę 
politinių kalinių vardu, o prie 
vienuolikto stalo sėdėjęs kun. 
V. Tikturaa paskelbė 1,000 įna
šą kun. L. Jankaus vardu; dr.
R. Somkaitė pridėjo 200 ir pa
kvietė kitus stalus varžytis. Jos 
staias čia buvo sudėjęs viso 1, 
100 dol. Kai aukos entuziazmas 
pritilo, dr. Kazickas padidino 
savo įnašą 2,000, paskui dar 500 
dol. (pakeldamas savo įnašą iki 
18,500), galantiškai kalbėda
mas: “Visi duoda tiek pat kaip 
ir aš — pagal savo išgales”.

Tr sumos augo: prel. J. Bal
kūnas pridėjo 100, dr. V. Dami
jonaitis 200 (padidindamas sa
vo įnašą iki 1,300), A. ir S. Di- 
mai 200 (didindami įnašą iki 
SCO), dr. Ir. ir VI. Giedrikiai 
400 dol. (didindami įnašą iki 
1,000), H. ir J. Montvilai įrašė 
fondo nariu anūkę su 100, dr. 
V. Paprockas 300 (didindamas 
įnašą iki 1,300), kun. A. Rač
kauskas 200 (iki 800), A. Sa- 
balienė 200 (inž. A. Sabalis bu
vo įnešęs 1,000), dr. dr. J. ir A. 
Snieškai 200 (iki 1,200), Simu
čiai 100, dr. V. Slavinskas 500 
(Slavinskų įnašas iki 3,500), 
Vakselis New Yorko apygardos 
vardų 415, A. Varnas 100, V. 
Vobeliūnas 600.

Kai kilo užsispyrimas vajaus 
sumą pakelti iki 30,000, dr. K.
J. Valiūnas savo ir dr. A. Raz
mos vardu pridėjo 2,335. Daly
viai, kurių buvo viso 129, rezul
tatus priėmė su entuziazmu. Pri
ėmė taip pat dr. Kazicko prane
šimą, kad Lietuvių fondo pava
sarinis balius virs tradicija. Vi
sus savo bendradarbius — va
jaus komiteto narius dr. Kazic
kas savo ir ponios vardu ap
dovanojo gražiai įrėmintais L. 
Fondo medaliais. K. G.

IŠVYKO Į LENKIJĄ

Vyriausias Jėzuitų vienuoli
jos vadaviae kun. Pedro Arru
pe, lydimas slavų kraštų gene
ralinio asistento kun. Antonio 
Mm, išvyko į Lenkiją vizituoti 
Lenkijos ir Čekoslovakijos jė
zuitų vienuolynus. (Kaip žinoma 
šiuo metu Lenkijoje veikia 683 
Tėvai jėzuitai, kurie taip pat 
vadovauja Zambijos katalikų 
misijoms Afrikoje. Zambijos 
sostinės Lusaka vyskupas yra. 
Adomas Koslowiecki, priklau
santis jėzuitų vienuolijai. Če
koslovakijoje yra apie 300 jė-

Riviera Beach, Fla., bokštas 24 pe
lų aukščio, iš kurio turistai galės 
ferai .matyti jūrą.

FRANK J. GARUCKAS
II-jo Pasaulinio karo. veteranas

Gyveno Town of Lake apylinkėje, Chicagoje.
Mirė gegužės 26 d., 1960 m., 5 vai. ryto, sulaukęs 53 

metų amžiaus. Gimė Chicago, Elinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime motina Vincenta, sesuo .An

na Andruk, švogeris August, brolis Anthony, dukterėčia Jo- 
anne Bukas ir jos vaikai John ir Lisa Bukas, sūnėnas Robert 
Andruk, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. Velionis buvo 
sūnus a. a. Charles Garucko ir brolis a. a. Vineent.

Kūnas bus pašarvotas antradieni 2 vai. popiet,Eudeikio 
koplyčioje, 4605 So. Hermitage Avė. Laidotuvės įvyks ketvir
tadienį, gegužės 29 d. iš koplyčios 8:45 vai. ryto bus atlydėtas 
į Šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Motina, sesuo, brolis ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Eudeikis, Telef. YArds 7-1741.

L O U f s+j U Š K A
Gyveno 2237 W. 23rd Place, Chicago, Illinois.
Mirė gegužės 24 d., 1969 m. 10:10 vai. vakaro, sulaukęs 

74 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 57 metus.
Giliai nuliūdę liko: žmona Della, trys dukterys: Lorraine 

Grant, Rose-Mary Larson, žentas Oscar ir Eleanor Talmontas, 
žentas Gerard, sūnus Raymond, marti Diane, devyni anūkai: 
Cynthia, Susan, Deborah Grant, David Larson, Kathryn, Lin
da, Steven Talmontas, Mark ir Lynne Juška ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Lackawicz ir Sūnų koplyčioje, 2314 
West 23rd Place.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės 28 dieną iš koply
čios 9 vai. ryto į Aušros Vartų parap. bažnyčią ir iš jos į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi lieka ŠEIMA.

Laidotuvių direkt. Lackawicz ir Sūnūs, Tel. VI 7-6672.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

A. + A.
BRUNO MITUZAS

Gyveno 6316 S. Winchester Avė.
Mirė geg. 26 d., 1969, 12:15 vai. ryte, sulaukęs 61 m. 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskrities, Laumėnų kai

mo. Amerikoje išgyveno 19 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Vera (Užaitė, pagal 

pirmą vyrą šepskienė), duktė Birutė Martinkus, žentas Al
bertas, sūnus Umaras šepskas, marti Birutė, 6 anūkai, brolis 
Zigmas Duseika su dukra Joana ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. 
Westem Avė. Laidotuvės įvyks ketv., geg. 29 d. iš koplyčios 
10:30 vai. ryto bus nulydėtas į Liet. Tautines kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, duktė, sūnus, marti, žentas, ir anūkai.
Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SONOS
2424 W. 69th STREET Tel. REpnblic 7-1213
2314 W, 23rd PLACE_________________ Tet Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

3807 S. LITUANICA AVĖ.
ANTANAS M. PHILLIPS

Tel. YArds 7-3401

3354 S. HALSTED STREET
POVILAS 1. RIDIKAS

Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ.__________Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO. ILL. Tel, OLympic 2-1003

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund I. Sutkus

7909 STATE RDn OAKLAVVN, ILL. Tet 636-2320,

PRIMINĖ LEONO XIII 
ENCIKLIKA

Popiežius Paulius VI-sis, kal
bėdamas Kristaus į dangų žen
gimo šventėje tūkstančiams 
maldininkų iš viso pasaulio 
kraštų, susirinkusių šv. Petro 
aikštėje, iškėlė popiežiaus Leo
no Xni-jo enciklikos “Rerum 
Novarum” svarbą, sudarančią 
pagrindą visai katalikų Bažny
čios socialiniai doktrinai.

Dėl visuomenės veikėjo

A. -f- A.
DR. PIJAUS GRIGAIČIO 

mirties, jo seserį ir švogerį PRANĘ ir JONĄ JA

KAIČIUS nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Lietuviy ūkininku Sąjunga

zuitų, pasiskirsčiusių mažomis 
grupėmis. Nedaugelis iš jų tu
ri teisę dirbti sielovadoje, o ki
ti priversti reikštis įvairiose ki
tose tarnybose.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:
2533 West 7Ist Street Tel. 476 2345
1410 $o. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nno kapinių.

— Mergina atspės savo instinkto 
pagalba kas pritinka jos veidui.

— Oscar Wilde

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 
Ir kt.

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HII.LH GEI.INYČIa 

2443 W. 63rd St., Chicago, Illinois
PR 8-0833 — PR 8-0834
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X LB Marąuette Parko apyl. 
valdybos posėdis šaukiamas tre 
ėiadienį, gegužės 28 d., p. Ba
cevičiaus įstaigoje, 6455 So. 
Kedzie Avė., lituanistinių mo
kyklų olimpiados reikalu. Visi 
valdybos nariai prašomi daly
vauti.

x “Spaudimo, svorio ir ci
garetės atsisakysi — arterio 
sklerozę aptvarkysi”, — 271 
Alvudo radijo paskaita šį ketvir 
tadienį, gegužės 29 d., 10 v. r.
S. Barčus radijo valandoj.

X žum. VI. Būtėnas šį tre
čiadienį per Margučio radiją 
kalbės tema “Didžiosios spau
dos technika ir greitis”.

X š. Noreikis išspausdino 
laišką “The Calumet Index” 
laikraščio gegužės 21 d. nume
ry. Laiške kalba apie mokslei
vę seserę, lankančią Fenger mo
kyklą. Ji vieną dieną grįžusi iš į 
mokyklos drebėdama ir verkda
ma. Mokyklos koridoriuje ją 
buvo užpuolę, atėmę rankinu
ką, knygas, ją pačią norėjo pa
griebti. Ji pasiskundė mokyto
jams, bet tie pasakė, jog ir 
jiems tenka baimintis, kad ne
būtų užpulti, sužeisti. Laiške 
sakoma, kad reikia gi ką nors 
daryti, nes moksleiviai bijo eiti 
j mokyklą.

X šv. Kryžiaus ligoninės me 
dioinos technologijos kurso di
rektorius dr. G. J. Rukstinat 
skelbia, kad bus histologijos 
technikų vienų metų kursas. 
Gali studijuoti vyrai ar mote
rys ligi 35 m. amžiaus, baigę 
aukšt. mokyklas. Norį daugiau 
informacijų gali kreiptis: Di
rector, School of Medical Tech
nology, Holy Cross Hospital, 
2701 West 68th St. Chicago,
III. 60629.

X Kostas Repšys, Balfo di
rektorius ir apskr. valdybos na
rys, rūpinasi, kad niekas nebū
tų ištroškęs. Jis vadovaus Bal
fo piknike birželio 1 d. su savo 
talkininkais didžiajam barui. Jis 
kviečia visus piknike dalyvau
ti. (pr.)

X Antras kaimas, Chicagos 
publikai pageidaujant, pakartos 
savo ketvirtąjį originalų pasi
rodymą dar du kartus, birželio 
mėn. 6 ir 7-tos dienomis. Už
teks aktualijų tiek genijams, 
tiek poetams, tiek “kaimiško” 
jumoro mylėtojams. Vieta: 
Play House, 2515 W. 69th St., 
Marąuette Parka®. Laikas: 
apie 8 vai. vak. Rezervacijos: 
(būtinos) skambinti N. Sta- 
kauskienei PR 8-6804. (pr.)

X Dail. Jonas Kelečius pa
aukojo vertingą paveikslą Balfo 
gegužinei, kuri įvyks birž. mėn. 
1 d. (pr.)

X “Tradicinė LB. Chicagos 
apygardos mokyklų moksleivių 
pavasario šventė įvyksta penk
tadienį gegužės 30 d., Bučo dar
že, Willow Springs, Illinois. Pra
džia 2 vai. Moksleiviai renkasi 
1 vai. šventės — gegužinės me
tu veiks gausus šiltų valgių bu
fetas, baras ir kavinė. Maloniai 
kviečiame visus Chicagoje ir 
apylinkėse gyvenančiu® lietuvius 
šventėje dalyvauti. (pr.)

x šiandien yra net 14 skir
tingų modelių Emerson oro vė
sintuvų Gradinsko krautuvėje. 
Bet kurį galite gauti tuoj. 2512 
W. 47 St., FR 6-1998. (sk.)

X Tauragės Klubas kviečia
visus atsilankyti į rengiamą 
linksmą gegužinę Kapų puoši
mo dienoje, geg. 30 d., Sparčio 
Sode, 8933 Archer Avė., Willow 
Springs, HI. Grieš K. Rama
nausko orkestras. Bus gardžių 
valgių ir gėrimų. Pradžia 12 
vai. dieną. (pr.)

X Dail. Algirdas Trinkūnas
komp. Česlovo Sasnausko “Re
ąuiem” koncertui rengia progra 
mos viršelį ir atlieka jos meni
nį apipavidalinimą. (Tas progra
mas gaus visi, kas tik dalyvaus 
birželio 14 d. vakarą Marąuette 
Parko lietuvių parapijos šven
tovėje religiniame koncerte 
tiems, kurie kovojo ir žuvo už 
Lietuvos laisvę. O tą įvykį pri
meną plakatai, taip pat jo su
kurti, yra patalpinti Jaunimo 
centre ir Marginiuose.

X Stanislovas Šidlauskas, 
Chicago, III., mūsų ilgametis 
skaitytojas, dėkodamas už se
niau gautas kalėdines korteles, 
pridėjo 5 dol. auką spaudai pa 
remti. Ačrū.

X Kostas Aleksiūnas, mūsų 
dienraščio prenumeratorius Chi 
cagoje, pratęsdamas prenume
ratą dėkoja už kalendorių ir 
kalėdines korteles. Drauge pri
dėjo 5 dol. auką. Ačiū.

x “Draugas” lanko skaity
tojus kasdien ir skaitytojai jį 
remia. Pratęsdami prenumera
tą atikų atsiuntė: po 3 dol. — 
A. Kvedaras, Bruno Dapkus, 
M. Rakauskas, Cecilija Janu
šauskas; 2 dol. — Ant. Vieš- 
kalnis; 1 dol. _  M. Baltrušai
tis. Visiems nuoširdžiai dėkoja 
me.

X Kostas Repšys Lithuanian 
Plaza gyventojas, nuoširdus že
maitis, Marąuette Parko lietu
viams padedant, Balfo piknike 
vadovaus didžiajam barui.

X Stojamieji egzaminai i 
Chicagos Aukšt. lit. mokyklą 
bus gegužės 31 d, 16:30 vai. 
ryto Jaunimo centre.

X Moksleivių pavasario šven 
tė Bučo sodyboje bus gegužės 
30 d. Mokiniai suvežami 1 vai. 
p. p., programa prasideda 2 v. 
p. p. Kviečiama visa lietuviš
koji visuomenė.

Lietuvių Fondo vajaus komitetas New Yorke iš k. i d. H. Miklas, A. Sabalis, dr. R šomkaitė, dr. J. 
Kazickas, J. Kiaunienė, J. Vytuvienė, kun. V. Da bušis, dr. J. Snieškienė, J. Montvila ir P. Jurkus. Ko
mitetas gegužės 17 Waldorf Ostoria surengė gražų balių ir Lietuvių Fondui surinko per 30,000 dol.
VNuotr. R. Kisieliaus

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
ATSISVEIKINIMAS SU 

P. GRIGAIČIU
DR.

A. a. dr. Pijus Grigaitis, ilga
metis Amer. lietuvių veikėjas, 
ALĮTos vicepirmininkas, “Nau
jienų” dienraščio redaktorius, 
buvo palaidotas vakar. Sekma
dienio vakare P. J. Ridiko kop
lyčioje suruošta atsisveikinimo 
su (velioniu akademija, kurios 
metu įkalbėjo: dr. P. Daužvar
dis — Lietuvos pasuntinio Wa- 
shingtone J. Rajecko ir Liet. 
konsulato Chicagoje vardu, 
VLIKo pirm. dr. K. Valiūnas,
ALTos pirm. inž. E. Bartkus, gjnis vedybinio gyvenimo jubi 
Cook County administracijos liejus sekmadienį buvo iškilmių 

Alf. Wells, gaj atšvęstas Chicagoje. Šv.atstovas teisėjas 
Liet. socialdemokratų s-gos 
Amerikoje pirm. J. Pakalka, 
“Keleivio” red. J. Sonda, Liet. 
valst. liaudininkų s-gos atsto 

ivas “Sėjos” red. L. Šmulkštys, 
ISLA atstovas dr. ISitp. Biežis, 
Chicagos liet. socialdemokratų 
IV kuopos atstovas J. Talalas, 
Balfo atstovas A. Dzirvonas, 
buv. ALTos pirm. inž. A. Ru
dis, Liet. šaulių s-gos atstovas 
Išganaitis, “L. Lietuvos” red.

CHICAGOS ŽINIOS
PAPLŪDIMIAI ATSIDARO STUTTGARTO BALETAS
Parkų distriktas praneša, Stuttgarto operos baletas sta 

kad 30 ežero pakraštyje paplū to Cramko Wdbem baleto spėk 
dimių oficialiai atsidarys bir- taklj. Jis bus transliuojamas 
želio 6 d. Vėliau, liepos 1 d. ofi per WTTW televizijos stotį (11 
cialiai atsidarys 103 baseinai, -tas kanalas) birž. 3 d. 8 v. v.,
Jų visų saugumu rūpinsis apie 
750 sargų dabar ’besitreniruo- 
jančių.

Antanas Robertas Dobrovolskis ga
vo Chicagos Lietuvių prekybos rūmų 
stipendiją 500 dol. Studijuos Illinois 
technologijos institute.

X Chicagos Aukšt. lit. mo
kyklos aštuonioliktosios abitu
rientų laidos iškilmingas išleis
tuvių aktas bus sekmadienį, 
birželio 1 d. 5 v. m. Jaunimo 
centre. Į iškilmes kviečiami vi
si mokinių tėvai ir lietuviškoji 
visuomenė.

X Inž. J. Rimkevičius, atos
togų proga išvykęs į Kanadą 
medžioti, grįžo su gražiu laimi
kiu — meška.

X Alfredas P. Kiemaitis, sū
nų® Petro ir Marės Kiemaičių, 
pedagogikos magistras ir Irena 
G. ISrugytė, duktė Prano ir Bro 
nės Smigių, matematikos baka
laure, susituoks “Tėviškės” pa
rapijos bažnyčioje ateinantį šeš 
tadienį, 3 vai. p. p. Abudu jau
nieji yra aktyvūs akademinės 
sk auti jos darbuotojai ir vado
vaujantieji asmenys.

X A. a. Jono Andrišiūno,
vienerių metų mirties sukaktis 
bus minima pamaldomis šį ket
virtadienį, gegužės 29 d., 6 v. 
30 min. ryto, Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje, prie Jaunimo centro.

(pr.)
X Bilietai } religinį koncertą

su “Reąuiem”, birželio 14 d., 
partizanams pagerbti Marąuette 
Parko bažnyčioje, jau gaunam, 
Marginiuose, 2511 W. 69 St. 
Auka 2 dol.

L. B. Apygardos Valdyba 
(pr.) j

ŠAUDĖ STRĖLES Į 
BAŽNYČIA

Policija Cicero valgykloje 
areštavo du vyrus, kurie anks
čiau iš lanko šovė tris strėles 
į First Lutheran bažnyčią Ber- 
wyne. Vyrai pasisakė priklaiusą 
Minuteman organizacijai, kuri 
yra dešiniojo sparno paramili- 
tarinė grupė.

X Dr. A. Kelertas šį trečia
dienį “Tėviškės” parapijos sa
lėje parodys vaizdelių iš jo ke
lionės po Madagaskarą.

Paulius Algirdas Balchas, gavo ket- 
veriems metams 1,200 dol. Chicagos 
Lietuvių prekybos rūmų stipendiją, 
skirtą Frank Savicko. Studijuos Illi
nois universitete.

V. Šimkus, Liet. soc. delegatū- 
roe atstovas J. Vilkaitis, “Nau
jienų” vardu M. Godelis. Kalbė 
tojai išreiškė užuojautą atsisvei 
kinimo vakare dalyvavusiems 
velionio dviem sūnums, sese
riai Grigaitytei - Jakaitienei, gi
minėms ir institucijoms, kurio 
se dr. P. Grigaitis dirbo. Iškel
ti mirusio nuopelnai jo politi
nei grupei, Amerikos lietu
viams, Lietuvai.
IŠKILMINGAI ATŠVĘSTAS 

PŪKELIŲ JUBILIEJUS
Julijos ir Jurgio Pūkelių auk-

Kristinos bažnyčioje šv. Mišias 
už jubiliatus atnašavo Quigley 
seminarijos prof. V. Mikolaitis, 
pamoksle primindamas, kad 
sukaktis švenčiama Sekminėse, 
Šv. Dvasios šventėj, primenan
čioje meilės šviesą. Vakare bu
vo jubiliejinė puota Sharkos 
restorane (79 gatvė ir Wes- 
tem). Po skanių vaišių čia svei 
kinimo kalbas pasakė kun. P. 
Kelpšas ir kun. J. Prunskis. Sa-

ir birž. 4 d., 11 v. v

TRYS ŽUVO GAISRE
Trys mažamečiai vaikai žuvo 

gaisro metu 13311 Langley avė. 
Emest VVilliams žmona išgel
bėjo kitą 11-ką vaikų, išmesda 
ma juos per langą iš antrojo 
aukšto. Gaisrininkai įtaria, kad 
namas buvo padegtas.

POPIEŽIAUS DOVANA 
AKIŲ GYDYTOJUI

Popiežius Paulius VI padova
nojo autografuotą paveikslą ir 
medalių dr. Joseph Rosiu, turiu 
čiam savo kabinetą Ciceroje. 
Akių gydytojas pritaikė .popie
žiui akinius pagal vysk. Pau
liaus Marcinkaus pristatytą re
ceptą.
IRKLUOS SKERSAI EŽERĄ

Pat Paulsen geg. 30 d. ban
dys maža valtimi irkluoti iš 
Monroe uosto, Chicagoje, sker
sai Michigan ežerą į Stulgis 
Mieto.

RUSAI KREPŠININKAI
Sovietų Rusijos olimpinis 

krepšininkų ratelis birž. 14 ir 
15 d. lošia prieš komandą su
darytą iš geriausių Indiana ir 
Kentucky universitetų lošėjų. 
Gautoje žinioje pažymėta, kad 
rusų komandoje žaidžia Modes
tas Paulauskas.
tas Paulauskas. Lošimai bus 
Notre Dame universiteto spor
to salėje, South Bend, Ind.

vo tėvelius pasveikino jubiliatų 
dukterys: seselė Marija Alma Tačiau tiek nėra ir už tat be-
ir Margarita. Sukaktuvininkus 
mylavo jų trys vaikaičiai. Ju
lija ir Jurgis Pūkeliai padėkojo 
svečiams, kad padėjo atšvęsti 
jų jubiliejinę šventę. Vakaro ve 
dėjas buvo kun. V. Mikolaitis. 
Svečiai dar ilgai linksminosi 
griežiant orkestrui. Dalyvavo 
ir daug seselių pranciškiečių. 
atvažiavusių iš Mt. Vemon, kur
dirba jubiliatų duktė seselė Ma
rija Alma.

AKADEMIJA PAGERBIANT VELIONĮ 
POETĄ

patriotinius, humanistinius ide 
alus, jo gausius poetinius į- 
vaizdžius, jo meilę savai šeimai.

Gausus uteniškių būrys sek
madienį susirinko į Pakšto salę 
Chicagoje, į akademiją pagerb
ti atminimą a. a. poeto Vytau
to Karoso ir dalyvauti pristaty
me visuomenei naujai išleistos 
jo knygos “Poilsis ant laiptų”.

Akademiją pravedė muz. J. 
Zdanius, pradžioje pakviesda
mas susikaupimu pagerbti bran
gų velionį.

Kun. A. Grauslio paskaita
Poezijos prasmę ir velionio 

kūrybą išryškindamas, kalbėjo 
kun. A. Grauslys. Pabrėžė, kad 
turinys nėra svarbiausias ele
mentas poezijoje. Jei yra ab
strakčių tapybos kūrinių, kodėl 
negali būti net abstrakčios poe
zijos. Grožio ieškojimas poezi
joj iki mūsų laikų turėjo pa
grindo, tačiau dabar meninin
kai pasisako, kad savo kūriniuo 
se jie, svarbiausia, nori perteik 
ti savo jausmus. Poezijos turi-
nys šiandien nesiriboja vien žiūrint gausių kitų parengimų, 
grožiu, o jis platus, kaip visas dalyvių skaičius buvo geras.
gyvenimas. Subtiliausi žmogaus 
išgyvenimai žodžiu neišsakomi, 
todėl poezija turi daug ryšių 
su mistika; dėl to buvo daug 
poetų, kurie buvo ir mistikai, 
pvz. Tomas Merton, Raissa 
Maritain.

Gilūs Dievo išgyvenimai, fi
losofinės mintys reikalauja 
rinktinių žodžių, todėl buvo visa 
eilė filosofų, kurie buvo ir poe
tai. Meilė yra širdies poezija, 
todėl įsimylėjimas daugeliui 
yra buvęs poetinės kūrybos aks
tinas. Reikia dvasioje būti poe
tu, ikad poeziją suprastum. Rei
kia giminingumo tam menui.
Solistė perteikė velionio brolio 

dainas
Solistė G. Mažeikienė, akom

panuojant pianistui M. Motekai 
čiui, patraukliai padainavo ve
lionio brolio komp. J. Karoso 
kūrinius: Kai vargų šalį aplei
siu, Gluodni galvelė, Ganiau 
palšus jautelius, Linelius roviau.

Kun. J. Prunskio kalba
Kun. J. Prunskis savo įkalboje 

išryškino a. a. Vytauto Karoso 
poezijoje reiškiamus religinius,

PALIKO MILIJONUS 
ANŪKAMS

Carrie Ehvell, gyvenusi Oak 
Parite, testamente paliko $3,- 
768,777. Turtas padalintas sū
nui ir 7 anūkams. Federalinė 
valdžia pomirtiniais mokesčiais 
pasiėmė $1,317,306. IUinois vals 
tija gavo $235,559.

Lietuvių televizijos jaukus 
parengimas — banketas šešta
dienio vakare įvyko Jaunimo 
centro didžiojoje salėje, Chica
goje. Dail. J. Kiburo išpuošta 
scena, net šeši paliai sienas iš
rikiuoti televizijos aparatai, ro 
dantieji, kas vyksta salėje — 
buvo nauja atrakcija.

Trejų metų sukaktis
Lietuvių televizija Chicagoje 

jau veikia nuo 1966 m. kovo 
26 d. Jau duotos 159 televizijos 
programos. Sudaryta tūkstan
čiai pėdų filmų, surinkta daug 
nuotraukų. Renkama visa vi
zualinė medžiaga ir ateityje tai 
bu® vertingas turtas mūsų kul 
tūros istorijai.

Lėšų problema
Visa problema — lėšos, ku

rių normaliam veikimui reikėtų 
bent 500 dol. vienam vakarui.

veik visi lietuvių televizijoje 
dirba Ibe atlyginimo. Tik vienam 
reikalų vedėjui Anatolijui Siu
tui sudaromas pragyvenimo 
minimumas. Tai būtinybė.

Lietuviškos televizijos karto
tekoje yra suregistruotos 2153 
rėmėjų pavardės. Po doleriulką, 
kitą jie jau yra sudėję $32.000, 
o su reklaminėmis pajamomis
per visą tą laiką turėta $74.000 
įplaukų. Bet televizijos išlaidos

Poetė ir aktorius perteikė 
velionio kūrinius

Poetė A. Duloauskienė ryškiai 
perteikė keletą eilėraščių iš nau 
jai išleistos a. a. Vytauto Ka
roso knygos, “Poilsis ant laip
tų”. Knyga tikrai puošni ir ve
lionio žmona Ona bei duktė Vio 
lėta atliko didelį darbą, pasirū- 
pindamos, kad velionio poezija 
pasirodytų lyg puošnus albu
mas.

Pabaigoje Juozo Karoso melo 
dijų fone aktorius K. Baraus
kas skaitė velionio poezijos iš
karpas.

Akademija praėjo susikaupi
mo rimtyje ir dalyviai su dėme
siu sekė programą.

Buvo gausios vaišės, prieš 
kurias sukalbėti maldą buvo pa 
kviestas kun. J. Prunskis. Ne-

J. Daugi.

PRIĖMĖ JT GENERALINĮ 
SEKRETORIŲ

Popiežius Paulius VI-sis ofi
cialioje audiencijoje priėmė 
Jungtinių Tautų generalinį sek
retorių U Thant, lydimą Jung
tinių Tautų kabineto direkto
riaus ir viceeekretoriaus amba
sadoriaus Vittorio Guicciardi, 
JT Informacijos centro direkto
riaus Baumgarten ir kitų aukš 
tųjų pareigūnų. Po oficialių kai 
bų ir pasitarimų Šventasis Tė
vas gen. sekretoriui padovano
jo menišką Šv. Petro bazilikos 
paveikslą ir Michelangelo kūri
nių reprodukcijų leidinį.

------------------
Z—;

Nuotraukoje fragmentas iš Irenos Veleckytės baleto mokyklos vakaro, ku 
Juodvalkytė (Pelenė) ir Živilė Brakauskaitė.. Nuotr. Z. Degučio

_  milžiniškos. Kainuoja ne tik
siunčiamos stoties nuoma, bet 
ir reikia nemažai išleisti labo
ratorijai, filmus aiškinančiai. 
Gerai, kad pats A. Siutas atlie
ka redagavimo darbą.

Ruošia lietuvišką filmą 
Jis dabar dar imasi ekstra 

uždavinio: pagaminti romuvė- 
nams fUmą. Tam jau turima re 
tų gabalų, pvz. Dariaus-Girėno 
filmas, tikrovės filmas partiza
ną nušaunant, turimas filmas 
kaip Molotovas - Ribentropas 
pasirašė Lietuvos pardavimo 
aktą ir t. p.

Lietuvių televizijos banketo 
programą pradėdamas E. Ven- 
gianskas priminė, kad išis balius 
surengtas minint liet. televizi-,# 
jos 3 metų sukalktį. Norima pa
gerbti liet. televizijos rėmėjus.

Viltinga lietuvių televizijos 
ateitis

Liet. televizijos vedėjas A. 
Siutas pažymėjo, kad į tolimes 
nį darbą žiūrima viltingai. Dė
kojo E. Vilutienei ir jos moti
nai, kurios per ištisus metus ne 
mokamai priglaudė liet. televi
ziją.

Pristatė liet. televizijos val
dybą: P. Armonas, F. Gramon- 
tienė, Alg. Kiemaitis, K. Oželis, 
G. Lapenas, Edv. Vainšraideris,
E. Vengianskas, G. Zimmer. 
Tol, kol bus lietuvių parama, 
televizija nenutruks.

Meninė programa
Meninę programą pravedė Z.

*

Kevalaitytė, įnešdama gyvo hu
moro savo linksmais eilėraš
čiais.

ISolistas Alg. Brazis šauniai 
padainavo “Pajacų” operos pro 
logą, fortepionu palydint G. 
Mondeikaitei, kuri su dideliu su 
gebėjimu dar ir paskambino, 
fortepionu.

ISOlistė Pr. Bičkienė laibai pa
traukliai padainavo 'Tirolio dai 
ną iš operetės “Paukščių par
davėja”. Ją pianu palydėjo G. 
Mondeikaitė ir rviolenčele P. Ar 
monas. Malonus pasiklausyti 
trio!

Duetai ir baletas
Miela staigmena buvo dviejų 

sesučių: Pr. Bičkdenės ir N. 
Aukštuolienės duetas “Užmik^Į 
saldžiai”.

D. Kiburaitė grakščiai pašo
ko “Fair in Madrid” baletą.

Programos pabaigoje pasiro
dė du mūsų stiprieji solistai: 
Pr. Bičkienė ir Alg. Brazis su 
dainomis “Duok ranką man” ir 
“Oi berneli, vientury”.

Programa buvo patraukli. Ją 
stebėjo ir scenoje, ir televizijos 
aparatuose. Priešais sceną gy
vai purkštė vandens fontanas.

Svečiai, patenkinti parengi
mu, skaniai vaišinosi prie sta* 
lų ir šoko orkestrui griežiant 
smagias melodijas.

J. Žvilbutis

Roma — tStan Giovanni Ro- 
tondo mieste mirė vienuolė Pia 
Forgione, šventumo garbėje mi
rusio stigmatizuotojo kapucinų 
Tėvo Pio sesuo. Palaidota toje 
pačioje šventovėje šalia Tėvo 
Pio, kurio palaimintuoju paskel
bimo byla pradėta bažnytinėse 
instancijose. #


