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Atkirtis
rusų
pažiūroms
Kanadoje

Rūmų pažiūros Kanados 
dienrašty

“The Montreal Star” birželio 
mėn. paskelbtas straipsnis apie 
Lietuvą, gerokai padažytas rusų 
pažiūrose. Laikraštis įdėjo eilę lie 
tuvių laiškų, kuriuose Maskvoj į- 
kvėptosios korespondento klaidos 
buvo ryškiai ir taikliai atitaisy
tos. O yra žinoma, kad paprastai 
daug daugiau esti paskaitančių 
laiškus, negu straipsnius...

Lietuviai atsako ir paaiškina
Gen. konsulo J. Žmuidzino 

laiške pabrėžta, kad korespon
dentas David Levy esąs pasida
vęs kaikurioms Kanadoj itin ne
įprastoms mintims. Būtent, jis gi 
beveik išteisinęs Ribbentropo - 
Molotovo sąmokslą, visame pa
saulyje pasmerktą, kadangi tas 
sąmokslas padėjo ne vien Krem
liui pasigrobti Baltijos kraštus, bet 
padėjo ir Hitleriui pradėti antrą
jį pasaulinį karą.

Ar Lietuva buvo atsilikusi?
Toliau laiške nurodomas kitas 

korespondento nekritiškas pasi
davimas “Didžiojo Brolio truba
dūrų įtaigojimams”. Korespon
dentas kartoja maskvinės propa
gandos pasakėlę, anot kurios Lie 
tuva esanti ūkiškai persilpna bū
ti nepriklausoma, ir kad tarpu
kario metais ji buvusi viena iš la
biausiai atsilikusių Europos ša
lių.

Gen. konsulas nurodė į Herber 
to Hooverio visiškai priešingą liu 
dijimą, o V. Liepienė stačiai pri
minė žinomą faktą, kad labiau
siai atsilikusi šalis Europoje buvo 
ne kuri kita, o pati Sovietija, už 
kurią Lietuva, Latvija ar Estija 
tada turėjo daug augštesnį gyveni 
mo lygį.

Prieš rusų visiems į akis bru
kamą aiškinimą, esą grynai že
mės ūkio šalys niekad negalin
čios išsiversti, yra iškeltas Dani
jos ir Olandijos pavyzdys.

V. Pėteraitis apie Lietuvą ir 
Afrikos kraštus

Kalbamajame straipsnyje, ku
rio pagrindinis teigimas buvo, 
kad “Sovietų viešpataujama Lie
tuva tebėra prisirišusi prie savo 
kultūros”, kyšojo ir dar viena ru
sų tezė, anot kurios tautiniai sie
kimai galį būti patenkinti tik 
tautoms susijungus į didesnius 
vienetus... V. Pėteraičio laiške šia 
proga yra iškelta eilė opių ir taik
lių klausimų.

Kodėl šis “reikalas tautoms 
jungtis į didesnius vienetus” Mas 
kvoj taikomas tik rusų kaiminys- 
tėje esančioms tautoms? Kodėl 
nei rusai, nei straipsnio autorius 
nesiūlo to paties visai eilei Afri
kos tautų, tapusių nepriklauso
momis vos prieš keletą metų? Ar
ba, gal rusai ir p. Levy taikytų 
tą patį argumentą Artimųjų Ry-

Vienas staigaus žygio vykdytojų: 
Prancūzijos finansų ministeris V. 
Giscard d’Estaing.

• R. Vokietijos delegatas Bu
karešto suvažiavime puolė Ru
munijos politinę kryptį.

• Britų karalienė Elzbieta 
su princu Pilypu lankėsi Norve
gijoje, Oslo.

• Varšuvos sutarties kraštų
aviacijos pratimai vyko 11 die
nų ir jau baigti. Juose dalyva
vo sovietų, lenkų, rytų vokiečių 
ir čekoslovakų aviacijos jungiu 
niai. '

tų šalims, įskaitant Izraelį? Ko
dėl Lietuva negali būti atskira so
cialistinė šalis, kaip jos kaimynė 
Lenkija? Ar Lietuva, turinti 700 
metų valstybinio gyvenimo isto
riją, nenusipelno tokio paties ver 
tinimo, kaip betkuri Afrikos tau
ta, niekad neturėjusi savo valsty 
bės?

Per Lietuvos pramoninimą — 
į rusinimą

David Levy Maskvoj įtikintas, 
kad Lietuva dabar besiverčianti 
geriau, negu kada nors galėjusi ti 
kėtis, ir tai esą, žinoma, pramo
nės plėtimo dėka.

V. Pėteraitis priminė to aiški
nimo autoriui, kad pramonė nė
ra rusų išradimas, bet pramonės 
plėtimo Lietuvoj sumetimai tai 
tikrai rusiški, nes tai akivaizdi 
kolonizacijos priedanga. Indust
rializacija yra tapusi rusifikacijos 
sinonimu. Industrializacijos prie 
dangoj rusai palaipsniui vis dar 
tebesikuria Lietuvoj, kai Lietuvos 
jaunimas vis dar įvairiais būdais 
skatinamas bei siuntinėjamas ieš 
koti darbo Rusijoj.

Lietuvos praeitį rusai nu
šviečia ko tamsiausiomis spalvo
mis, o Rusijos istoriją rodo, 
kaip nuolatinę pažangą. Netgi 
Lietuvos įjungimas į carų imperi
ją rodomas, kaip pažangos reiški 
nys, ir tai mokoma mokyklose. Į- 
tikinėjama, kad lietuvių tauta tu 
rinti būti amžiais rusams, kaip 
“didiesiems broliams”, dėkinga 
už viską, ką turi, netgi už Lietu
vos valstybės (ir ūkio) sunaiki
nimą 1940 metais...

Maskvos valdžia pasirašė Jung 
tinių tautų deklaraciją, kurioj 
reiškiamas pageidavimas atstaty
ti suverenines teises visoms tau
toms, iš kurių jos buvo jėga atim
tos. Gen. konsulas J. Žmuidzinas 
nurodė, kad Sovietų Sąjunga at
sisakė vykdyti šį laisvai apsiimtą 
įsipareigojimą ir Baltijos valsty
bėms teisėtai priklausančios ne
priklausomybės negrąžina...

(ELTA)

Prancūzai nori iš laikyti kainas
Prancūzijai nuvertinus franką, dedamos pastangos išlaikyti kainų kilimą — Komu
nistai pirmieji puolė Pompidou vyrausybės žygį — Rami vokiečių markė, bet nauji 
pavojai britų svarui — Europos rinkose neįvyko sukrėtimų.

“Užšaldytos” kainos 
Prancūzijoje

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
vyriausybei, rugpiūčio 8 d. nu
vertinus franko valiutą, pirma
sis G. Pompidou kabineto žygis 
sekmadienį buvo “užšaldyti” 
didmeninių ir mažmeninių pre
kių kainas — ligi š. m. rugsėjo 
15 d. Finansų ministeris Gis
card d’Estaing per radiją aiški
no gyventojams, kad priemo
nė buvo reikalinga, nes norima 
su įvairių pramonės šakų atsto
vais išsiaiškinti dėl poveikio,
kuris, franką 
liestų kainas.

nuvertinus, pa-!

simas, kaip Rinkos šešių kraštų I rinkimų (rugsėjo 28 d.) teks 
žemės produktų kainas suderin- kelti D - markės vertę ir vėl nu- 
ti su naująja franko valiuta.

14 Afrikos kraštų, turinčių 
glaudžius ryšius su Prancūzi
ja, pasitarę su vyriausybe Pa
ryžiuje, nutarė lygiagrečiai nu
vertinti savo kraštų valiutas.
Išimtį tesudarė Alžiras, Maroko 

l ir Tunisija — jos valiutų ne
nuvertins.

Europos valiutos lieka 
ineaiuvertintos

BRIUSELIS. — Nuvertinimo 
sukelta karštligė palietė Euro
pos Bendrosios Rinkos kraštus. 
Sekmadienį Briusely įvyko Rin
kos monetarinės komisijos po
sėdis — svarstytas sunkus klau 'įtaka

Europos sostinėse sekmadienį 
vyravo tokios nuotaikos: britų 
svaras turės silpnėti, panaši pa
dėtis su belgų franku, polinkis 
pirkti v. vokiečių markes. Ma
noma, kad sąvo lygyje turėtų 
išsilaikyti JAV doleris, italų lira 
ir olandų guldenas.

Britų “Sunday Telegraph” pa 
žymėjo, kad ne tik Anglijoje, 
bet ir užsienyje esama įsitiki
nimo, jog franko nuvertinimas 
gali vesti prie spaudimo į sva- 
’-ą. Kiti mano, kad prancūzų 
žygis ir vak. vokiečių nenoras 
kelti jų markės vertę, gali turė
ti poveikį: britai būtų verčia
mi nežymiai nuvertinti svarą. 
Skirtingos pažiū-os Vokietijoje

Biržų spekuliantai Europoje 
teigia, kad pe F?d Vokietijos

“Dragstore” Paryžiuje — JAV

Kirilenko - busimasis Kremliaus 
šulas?

Vienintelis, be Stalino 
laikmečio nusikaltimų

Maskva. Sovietinio gyvenimo 
stebėtojai Vakaruose pastaruoju 
metu kreipia dėmesį į Andriejaus 
Pavlovičiaus Kirilenkos vaidme
nį. Kai kas net mano, kad pasi
baigus Brežnevo-Kosygino valdy
mui, naujųjų vairuotojų vadovu 
būsiąs kaip tik Kirilenko. Kai ku
riais atvejais jis jau buvo pava
davęs Podgomą, A. Tarybos pre
zidiumo pirmininką bei Kosygi
ną ar Brežnevą.

Jis nėra vyriausybės narys
Kirilenko, kaip ir Brežnevas, 

nėra sovietų vyriausybės narys. 
Jis yra Politbiuro bei komun. 
partijos C. komiteto nariu. Sekre
toriaus pareigose jis laikytinas 
trečiuoju po L. Brežnevo ir A. Su
slovo. Kaip ir Brežnevas, Kirilen
ko yra ukrainietis.

Nedalyvavo Stalino 
persekiojimų bangose

Kirilenko karo metu dirbo Ma
skvos aviacijos įmonėse ir buvo 
partijos sekretorium įvairiose 
krašto srityse. Svarbiausia — jis 
nedalyvavo Stalino vykdytuose 
persekiojimuose.

Dėl to jis skiriasi nuo Brežne
vo, kuris savo metu buvo Stali
no vienu politinių komisarų, ir 
nuo Kosygino, daugelį metų bu
vusiu vienu Stalino mėgiamų Po
litbiuro narių. A. Selepinas, Po
litbiuro narys ir prof. sąjungų 
vadas, savo karjerą buvo pradė
jęs Stalino slaptojoje policijoje.

Kirilenko priimtinas jaunajai 
kartai

Kirilenko yra vienas iš nedau
gelio Politbiuro narių, kuriuos 
sunku pakaltinti režimo klaido
mis. Dėl jo praeities jis daugiau 
priimtinas ir jaunajai sovietų kar 
tai.

Jis iškilo 1957 m. Chruščio
vui jį pavertus partijos prezidiu
mo nariu-kandidatu (prezidiu
mas dabar virto vėl Politbiuru). 
1962 m. jis jau pilnas prezidiu
mo narys. 1964 m. spalio m., 
Chruščiovui nugriuvus, Kirilen
kos karjera... sustojo. Jis daugiau

vertę 
vertinti britų svarą.

Kancleris K. G. Kiesinger su 
GDU, krikščionių demokratų 
partija įsitikinę, kad markės 
vertės keisti neteks, nes tai ves
tų prie infliacijos. Tačiau skir
tinga ūkio ministerio prof. K. 
Schillerio ir kai kurių Frankfur
to ir Bonnos finansininkų pa
žiūra* — jie už markės vertės 
kėlimą.

Prancūzų laukia “sunkusis 
laikmetis”

Min. pirmininkas J. Chaban - 
Delmas kreipėsi į gyventojus ir 
nurodė į reikalą “atkusti ūki
niu požiūriu”. Atostogaujantiem 
gyventojams tai reiškia, kad 
"jiems tenka ruoštis... vėl susidur 
ti su ūkiniu sunkmečiu, “diržų 
suveržimu” ir pan.

Vis dėlto, krašto gyventojai, 
išskyrus komunistus, nereiškia' 
protestų, franką nuvertinus. Tai 
būtina, jie teigia, priemonė. Ta
čiau komunistų partijos orga
nas, dienraštis “L’Humanite” ir 
komunistų vadovaujama darbo 
unija šiuo metu pabrėžia, kad 
“gyventojai apiplėšiami”, gi dar 
bininkai skatinami statyti rei
kalavimus dėl atlyginimų pakė
limo ir pan.

Bendros nuotaikos — ramios, 
su žvilgiais į ateitį

Jau žinoma, kad prancūzų va
liutą nuvertinus, pirmieji, dau
giausia pasinaudoję, tai Pran
cūzijoje esą užsienio turistai.

Vakar ir užvakar Europos 
vykę piniginiai sandėriai buvo 
be panikos žymių ir, palyginti, 
vyko ramioje atmosferoje. Kai 
.kurios valiutos jautė į jas daro
mą spaudimą. Britai teigė, kad 
jiems atsiranda galimybė siekti 
sveikesnės, stipresnės valiutos.

Kas nekelia abejojimų, tai 
ryškūs prancūzų opozicijos, y- 
pač kairiųjų, balsai ir galimi 
spaudimai į Pompidou vyriausy
bę. Tuo tarpu Bonnos vyriau
sybės, žygio vokiečių markės 
klausimu, lauktina tik spalio 
mėn. Ligi tada paaiškės ir va
karų pasaulio piniginės sąran-reiškėsi santykių su užsieniu plot

mėje, pvz. dalyvavo pasitarimuo-’ gos padėtis ar nauji pavojai, 
se su čekais ir lenkais.

TRUMPAI
Čekoslovakijoje

A?'
Čeky komunistai įspėja

Prašo: nevykdykite veiksmų 
prieš valstybę...

PRAHA. — Čia veikiąs So-

Komunistai varžo susi
siekimą Vokietijoje
Manoma, tai turi ryšio su 

kariniais pratimais
BERLYNAS. — JAV, britų ir

vietų mokslo ir kultūros drau- prancūzų karinėms misijoms
gų klubas paskelbė prašymą 
susisiekimo, ryšių tarnautojams 
— sekti visus “gaivalus, kurie 
gali vykdyti prieš valstybę nu
kreiptus veiksmus”. Keiptasi į 
telefono, telegrafo, pašto, radi
jo bei televizijos tarnautojus. 
Komunistų partija pareiškė re
mianti kreipimąsi.

“Rude Pravo” dienraštis skel
bia: laiškuose įdedami prieš vai 
džią nukreipti šūkiai. Viename 
laiške pasisakoma prieš tuos, 
kurie bendradarbiauja su oku
pantu. Jiems grasinama; jūs 
turėsite kraštą apleisti su oku
pantu ir būsite nubausti.

• Imigrantų į Izraelį skai
čius auga. Per šių metų pirmuo
sius šešis mėnesius į kraštą i- 
migravo 16,214 žmonių, tuo tar
pu pernai jų buvo 11,433.

• 10 šveicarų ir kitų užsienie- • Bombai sprogus Atėnuose,
Artėjant invazijos metinėms Čekoslovakijoje: vaizdai, kurie gali pa- či4 savaitgaly žuvo, jiems ko- 'ties Olympic oro linijos įstai- 
sikartoti šiais metais — sovietų okupantas - karys su šautuvu rankose Pus 1 žymiausius Šveicarijos kai 1 ga, lengvai sužeisti du graikų 
vejasi čeką jaunuolį- bus, Matterhorn ir Jungfrau. kilmės JAV piliečiai.

buvo draudžiama, nuo rugpiūčio 
3 ligi 9 d., judėti Rytų Vokieti
jos teritorijoje. Sovietų įstaigos 
paprastai suvaržo kitų karinį 
judėjimą atvejais, kai Rytų Vo
kietijoje vyksta kariniai prati
mai ar perkeliami kariniai dali
niai. —

Pagal nepatvirtintas žinias, 
rusų daliniai, numatytiems pra
timams, judėjo iš Rptų Vokieti
jos, Lenkijos ir iš Ukrainos 
sričių.

• Krokuvoje, Lenkijoje, spor 
to aikštėje pastatytas pamink
las “Apollo 11” astronautams 
pagerbti. Jo kūrėjai: Danuta 
Nabel - Bochenek ir Kazimierz 
Laskawski.

• Romoje jvyko Jehovos liu
dininkų suvažiavimas. Dalyvau-

' ja net 1,300 atstovų iš JAV-bių.

Kabia 10 o. Nr. 188

Baltieji Rūmai Washingtone keturias savaites tušti, prezidentui su 
šeima ir talkininkais ligi rugsėjo 7 d. įsikūrus Kalifornijoje. Tačiau 
juos kasdien lanko tūkstančiai turistų iš krašto bei užsienio

Kraštas žvelgia į tris astronautus
Šiandien pokalbis su spauda
HOUSTON. — “Apollo 11” 

žygio į mėnulį trys astronautai, 
herojai N. Armstrong, E. Ald- 
rin Jr. ir M. Collins sekmadienį 
vakare jau apleido karantiną 
ir vakar dieną praleido savo šei
mų tarpe.

Gydytojai pripažino: visi trys 
yra visiškai sveiki, nepaliesti jo
kių mėnulio bacilų. Drauge su 
jais “laisvę” arba tikriau, įpras 
tinį gyvenimą, išvydo dar 20 
karantino įnamių. Tris astronau 
tus, jiems išėjus iš karantino 
pastato, pasveikino erdvės tyri
nėjimų įstaigos tarnautojai.v- f

Vakar pirmuoju astronautų 
rūpesčiu buvo... reikalas apsi
kirpti. Šiandien 10 vai. prieš 
piet, vid. Amerikos laiku, įvyks
ta pirmasis, iš mėnulio grįžus, 
pasikalbėjimas su spaudos at
stovais. Laukiama įdomių pa
klausimų ir dar įdomesnių atsa
kymų.

Franką nuvertinus — 
staigmena net ir 

politikams
8 “puolikai” žygį įvykdė staigiai

PARYŽIUS. — Apie numaty
tą franko nuvertinimą Paryžiu
je žinojo tik aštuoni politikai 
su Pompidou, todėl pavyko svar 
bų žygį įvykdyti staigiai. Tai 
buvo staigmena visiems. Kal
bama, kad tie aštuoni politikai 
sudarę “puolamojo junginio” į- 
spūdį — kai puolama staigiai, 
nepasiruošus priešui.

Prancūzijos vyriausybė pa
rinko specialų laiką savo žygiui 
— rugpiūčio m., kai gyventojai 
išvykę atostogų, uždarytos įmo
nės ir paskelbė penktadienį po
piet, kai ligi pirmadienio buvo 
uždarytos visos europinės bir
žos ar valiutų keitimo įstaigos.

Net ir pats prezidentas G. 
Pompidou paskelbė, vykstąs į 
Rivierą, pas ten atostogaujan
čią žmoną.

• Chicagos pašte dirba 26,000 
tarnautojų.

KALENDORIUS

Rugpiūčio 12 d.: šv. Gracili- 
jus, šv. Klara, Danguolis, Lai
mė.

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

i rė.
ORAS

FAIR & WARMER

Ryt — iškilmės įstrižai 
kontinento

Kiek atsikvėpę trys astronau
tai pradeda naują žygį — 
triumfalinę kelionę įstrižai JAV 
kontinento. Ryt anksti, 5 vai. 
ryto, jie keliauja iš Houstono į 
New Yorką, kur įvvks tradici
nis, didvyriams skiriamas, pa
gerbimas miesto centre — mili
jonams sveikinant, konfetti bar 
stant ir pan.

Dienos metu jie atskrenda į 
Chicagą — čia pustrečios valan
dos kelionė miesto gatvėmis ir 
pagerbimas, kurį rengia miesto 
savivaldybė.

Vėl... į lėktuvą ir dar rytdie
nos vakare astronautai pager
biami iškilmingoje vakarienėje 
Century Plaza viešbuty, Los 
Angeles.

Vietname
Naujų puolimų 

pradžia?
Puola išilgai Laoso, Kambodijos 

sienų
SAIGONAS. — Sekmadienį 

vykus priešo puolimams išilgai 
Laoso, Kambodijos ir neutralio
sios zonos, žuvo 38 JAV kariai 
ir 144 buvo sužeisti. Tai patys 
stambiausi nuostoliai žmonėmis, 
nuo birželio 18 d. įsigalėjusio 
“ramaus tarpsnio’’ Vietnamo 
fronto ruožuose.

JAV karinių sluoksnių nuomo 
ne, galimas dalykas, dabar pa
gyvėję veiksmai galį reikšti ko
munistų rudens ofenzyvos pra
džią.

Kovos dar vyko ir į šiaurės 
vakarus nuo Saigono. Kauty
nių metu buvo numušti trys a- 
merikiečių malūnsparniai.

• Policininkams Washingto-
ne, per daug sveriantiems, pra
nešta: sumažinkite svorį arba 
pasitraukite iš tarnybos.

Mergina Londone su verteivų par
duodamais sportiniais .marškiniais.

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
giedra, šilčiau, temp. sieks 80 
ir daugiau 1. F., ryt — šilta, be 
pakitimų.

Saulė teka 5:55. leidžias 7:55. žyminčiais “Apollo” žygi
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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 f SVEIKATĄ, 2319 VVest Garfield Blvd., Chicago, RL 60639

VAISTŲ IR SAULĖS SPINDULIŲ 
NEMAIŠYKITE

Kai kurie vaistai didina sau
lės poveikį odai.

Odą įjautrinančios medžiagos 
gali iššaukti stiprų odos suerzini
mą, palyginti nedaug pasisauli- 
nus. Jei saulėj pasideginus neį
prastai smarkus odos nudegimas, 
turime prisiminti, kad tai gali at
sitikti dėl saulės spinduliams jaut 
rių medžiagų, į kūną patekusių 
su kai kuriais vaistais, su kai ku
riuo maistu ir kitais dalykais. Bū 
dingą, kad įjautrinančių kūną 
saulės spindulių įtakoje gautas o- 
dos suerzinimas pasireiškia išberi 
mu nudegusioj vietoj. Jis pasireiš 
kia daug stipriau, negu žmogus 
tikisi po tokio pasisaulinimo. Per 
spėkime kiekvieną žmogų apie 
pavojų-perjautrumą odos saulės 
spinduliams, jeigu jis vartoja se
kančius vaistus: sulfonamidus, 
declomycin, griseofulvins, phe- 
nothiazines, hypoglycemic a- 
gents (prieš cukraus ligą table
tės), salicylatus, trankvilaizerius, 
thiazide diuretics (viena šlapimą 
varančių vaistų rūšis).

Prieš pastojimą tabletės irgi 
kai kurių tyrinėtojų duomenimis 
įjautrina moteriškes saulės spin
duliams. Odos ligų gydytojai daž 
niau pastebi odos perdidelį šla- 
kuotumą (chloasma, melasma) 
pas imančias minėtas piliules 
moteriškes, palyginus su tų piliu
lių narnančiomis. Kai kurie gy
dytojai tvirtina, kad ir barbitūra
tai gali įjautrinti žmogaus odą 
saulės spinduliams. Tai visi į vi
dų imami vaistai, sukelią smar
kią odos reakciją saulės spindu
liams.

Prie šių saulės spinduliams į- 
jautrinančių odą vaistų pridėtina 
Sekantis maistas, tą patį su žmo
gaus oda padarąs: petražolės - 
petruškos, salierai ir citrininiai 
vaisiai.

Atsargiai su odos tepalais, 
įjautrinančiais odą saulei

Kai kurie antiseptiniai vaistai, 
augalai, žolės ir smalos gali įjaut 
rinti odą saulės spinduliams 
tphotosensitivity). Tokie, pvz. 
antiseptiniai vaistai vartojami o- 
dai, kaip bithionol ar halogenet- 
ed salicylanilides, gali įjautrinti 
odą saulės spinduliams. Minėti 
antiseptikai būna kosmetikoj, 
muiluose, pirmosios pagalbos kre
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muose, namų apyvokos daiktų; 
valymo priemonėse, galvai plau
ti skysčiuose (shampoos) ir de
zinfekavimo priemonėse (deter- 
gents). Bergamoto aliejus, randa 
mas kai kuriuose kvepaluose, tu
ri psoraleno-pastarasis įjautrina 
odą saulei. Tą patį gali atlikti 
kai kurios žolės, augalai ir smai
los. Tada odos nudegimas nuo 
saulės primena egzemą ar poison 
ivy dermatitą.

Nė sakyti nereikia, kad minė
tai stipriai nusideginę saulėje tu
ri nustoti turėti reikalų su minė
tais vaistais — juos priimant per 
burną ar vartojant išoriniai. Cor 
tizono mostis (corticosteroid 
cream) vartojamas ant nudegtos 
vietos palengvina odos negeru
mus. Toks nudegėlis turi vengti 
saulės tiesioginių spindulių ma
žiausiai dvi savaites, o kartais ir 
per visą savo gyvenimą. Sunkes
niais atvejais gali gydytojas su
leisti į raumenis trumpai (vieną 
parą) veikiančius kortizono vais 
tus (po 1 cc decadron, hexad- 
rol). Kartais norima prailginti 
kortizono veikimas — tada lei
džiami į raumenis ilgiau veikian 
tieji kortizono vaistai (po 1 cc 
celestone soluspan, kenalog).

Apsisaugojimas nuo saulės, 
esant odai jautriai jos 

spinduliams

Pasitaikys, kad turįs jautrią o- 
dą saulei negalės išvengti jos. Ką 
tokiam priseis daryt? Toks turi 
nešiot plačiabrilę skrybėlę ir at-Į 
sakančiai visą savo kūną prideng
ti rūbais. Vadinamieji saulės spin 
dūlių sargai — apsaugo toj ai o- 
dos nuo saulės (sunscreėns) gali 
būti irgi pavartoti. Tik su jais el
kimės atsargiai — geriau iš vis, 
jų nenaudoti, nes jų vertė yra a- 
bejotina tiems žmonėms, kurių o- 
da esti įsijautrinus saulei.

Tie, kurie jau gavo odos suer
zinimą dėl jos įsijautrinimo sau
lės spinduliams — stiprų parau
dimą ir patinimą — galės gydy
tis ledo šaltumo Burovo skiedi
nio (Burow’s solution) kompre
sais.

Nepamirškime, kad yra tokių 
ligų, kurios įjautrina odą saulei. 
Nesumaišytini tokie atsitikimai 
su minėtu dėl įvairių medžiagų 
odos įsijautrinimu. Jei atsiranda

išbėrimas, pūslės ir suskilimas 
odos tik ant pašau lintos odos vie 
tos, kai nėra dėl vaistų odos įsi
jautrinimo saulei, tenka galvoti 
apie sekančias tris ligas: vilkligę 
(lupus erythematosus), por- 
phyria ir dermatitas dėl ore esan
čių įjautrintojų (contact derma- 
titis due to airborne alergens).

Išvada. Be reikalo nesutepki
me odos visokiais kremais. Neim- 
kime į vidų visokiausių vaistų, 
jei jų nebūtinai reikia. Nesitran- 
kykime po džiungles. Neįjautrin 
kime savo rtdos saulės spindu
liams, kad pasitaikius progai pa
sikaitinti negautume stipraus o- 
dos suerzinimo. Visur ir visada 
savos galvos nekeiskime į saloti
ne — tada lengviau išvengsime 
bereikalingo susirgimo ir kišenės 
suplonėjimo.

Pasiskaityti. Patient Care, July 
1969.

TEISINGA PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI.

Maudos prakaite, ką daryti

Klausimas. Gerb. Daktare, pra
šau Jūsų gal suradę truputį lais
vo laiko galėtumėte atsakyti spau 
doje mano sveikatos reikalu. Esu 
57 m., sveriu 170 sv., aukštis 5,8, 
kraujo spaudimas 130, kartais 
140, cholesterolio kraujuje 280, 
vienoje plaučių pusėje yra mažas 
ir senas sukalkėjimas. Nerūkau, 
negeriu svaigalų. Maitinamės lie 
tuviškai (varškė, baltas sūris, 
daug vaisių ir daržovių, kepam 
stambiai maltų kvietinių miltų 
juodą duoną, valgom rūgusį pie
ną, mažai gyvulinių riebalų — 
tik nedaug sviesto naudojam).

Visa bėda yra, kad mane jau 
kelinti metai kaip kamuoja dide
lis prakaitavimas. Jis manęs ne
apleidžia nei dieną, nei naktį. 
Naktimis turiu keisti 2-3 kartus 
baltinius ir antklodę. Ta pati is-i 
torija žiemą ir vasarą. Blogiau y- Į 
ra dienos metu, nes suprakaita-j I 
vęs dirbi ir dar gauni pro atda
rus langus vėjo, tai imu čiaudė
ti ir dar daugiau prakaituoti. Ir 
kaip susinervinu, tai daugiau pra 
kaltuoju.

Buvau ligoninėje pagrindi
niam tyrimui. Nieko blogo nepa
stebėta. Tik skilvyje nėra laisvos 
rūgšties. Prirašė naudoti phazy- 
me tabletes. Prašyčiau Jūsų, Po
ne Daktare, patarimo šios mano 
ligos gydyme. Už patarimą bū
siu Jums labai dėkingas ir tariu 
nuoširdų ačiū.

Atsakymas. Perdidelis prakai 
tavimas (mediciniškas vardas to
kios ligos: hyperhidrosis) gauna
si dėl iš ribų išėjusios prakaito 
liaukų sekrecijos. Jei asmuo ilsi
si, neturi uždegimo, jo kūno 
karštis yra normalus, neima pra
kaitą žadinančių vaistų, ir pra
kaituoja matomai: prakaito la
šai ant odos ar sudrėkę marški
niai, tai toks stovis skaitomas pa
didintu prakaitavimu. Tuomi 
Tamsta negaluoji.

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROGHKES MEDICAL 
ARTS

8213 W. 68rd Street
Tel. WA 5-4787

REMBLAKE - ROCHKES 
AP0THECARY 

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

DIABETINIS MAISTAS DS GAMINIAI 

Mm patelefonuosime jflaų gydytojo!

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS. 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875 
J. UEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nu*
9 ilki A vai, vak. Sekmadieniais uždaryta.

Viso kūno padidintas prakalta 
vimas reiškia sutrukdytą šilimos 
reguliavimą kūne. Taip atsitinka 
padidintai veikiant gūžio liaukai 
(hyperthyroidism), turint sąna
rių reumatą, plaučių tuberkulio
zę, stabo ligą (tetanus) ir trichi- 
nozę. Prakaito liaukos toje ligoje 
nepadidėja. Tik jų sekrecija pa
gausėja dėl tų liaukų nervų pą- 
jaudinimo. Stiprūs nervų sukreti 
mai gali iššaukti visam kūne pra
kaitavimą.

Gydymas tos ligos yra vietinis 
— odos ir bendras — viso kūno. 
Jei dėl ligos įvyksta prakaitavi
mas, reikia prašalinti ligą, tada 
prakaitavimas be gydymo liausis. 
Pirmiausia Tamsta prašalink ga
limą — užsislėpusią, nesurastą 
infekciją. Tam tikslui pavartok 
per dešimt dienų, kasdien po dvi 
kapsules (rytą ir vakare) daug 
bakeeriįų žudantį vaistą: Teterx 
capsules po penkis šimtus miligra 
mų kiekvieną (Teterx capsules, 
500 mg. each, Nr. XX, DS, One 
capsule twice a day). Jei dar ir 
po to prakaituosi, tai pradėk var
toti Alertoniac skystį, po tris val
gomus šaukštus per dieną, prieš 
valgį. Nusipirk to vaisto vieną 
kvortą. Suvartok, tai bus Tams
tos amžiui geras vitaminų, įhine- 
ralų ir hormonų mišinys. Jei vis 
dar prakaituosi toliau reikės kū
ną X-ray spinduliais pašvytinti, 
apstabdyti prakaito liaukų veik
lą (filtered X-rays). Tik tas tu
ri būti atlikta geroj ligoninėj. 
Ohio valstybėj tokių yra. Čia rei 
kės gydytojui nutaikyti reikiamą 
spindulių dozę. Dėl minėtų vais
tų tarkis su savu žmonišku ir 
šviesiu gydytoju. Apie vietinį o- 
dos gydymą nuo perdidelio pra- 
kaitavymo parašysiu kitą sykį, 
kai pranešit, kaip veikė minėti 
patarimai, jei juos išpildysi.

Gydytis reikia visapusiškai nuo 
kiekvienos ligos

Klausimas. Gerb. Daktare, 
skaitau kiekvieną kartą “Drau
ge” Jūsų vedamą sveikatos sky
rių. Viename klausime buvo pa
minėtas vardas “librium”, kuris 
yra vartojamas dėl nervų. Jūs ra 
šėte “nuo šio vaisto bėk į kitą 
gatvės pusę”. Pasakykite, dakta
re, kame reikalas.

Kai aš pas Jus buvau prieš tre
jus metus, Jūs man buvote pri
rašęs librium tris kart į dieną po 
vieną kapsulę ir -liepėte kartoti 
kelis kartus. Taigi aš juos rijau 
atsakančiai. Ir kai man juos var 
tojant atsirado galvos svaigimas, 
vis vien Jūs man juos liepėte 
naudoti.

Gerb. Daktare, šiuo laišku aš 
nenoriu Jūsų pulti, tik noriu pa
klausti, kur teisybė? Vienam lie
piate bėgt į kitą gatvės pusę nuo 
jų, o kitam saujom valgyti? Jeigu 
jis dabar toks blogas, tai ar ta
da jis ir nebuvo blogas? Su pa
garba.

Atsakymas. Iš kur čia atsirado 
saujos vaistų mano patarime, ka
da librium dozė yra trys kapsu
lės per dieną ir tai mažiausia. 
Taip Tamstai buvo patarta. Taip 
pataria gydytojai visame pasauly 
je, vartoją libriurp savo vietoje. 
— ■■ ' —----

Tas vaistas yra nieko dėtas. Jis tu 
ri savo vietą medicinoje. Visa bė 
da ne vaisto blogume, bet gydy
mo nepakankamume. Tamstai 
buvo patarta daug dalykų tvarky 
tis, tarp ko kito buvo patarta ir 
librium. Tai visai priimtinas gy
dymuisi patarimas. Visai kas kitą 
buvo su atsakymu Tamstos mi
nimu atveju, ten buvo nesutvar
kyti būtiniausi patarimai, o tik 
librium patartas. Toks patarimas 
neturi vietos medicinoje. Tai ne 
vaisto kaltė tam žmogui, bet pa
tarėjo. Todėl mudu abu esam sa 
vo vietoje: Tamsta nežinodama 
pasiteiravai, tik kiek apie saujo
mis vaistus perdėjai, aš Tamstai 
priminiau, kad kiekvienu atveju 
reikia gydytis ne vien vaistu, bet 
visapusiškai, jei nori susilaukti 
geriausių pasėkų. Kai gydysis ir 
maistu, oru, aplinka, ir savoj sie
loj, ir šeimoj tvarka, kai naudo
si visas medicinos patartas prie
mones savo kūno, proto ir asme
nybės tvarkymui, tik tada lib
rium turės vietos, nereikės nuo jo 
bėgti kiton gatvės pusėn. Tik ne 
atvirkščiai. Viską palikus, tik 
vien librium šauktis, yra savęs žu 
dymas. Nuo tokio blogio visi bė
kim ant mėnulio, ne tik kiton 
gatvėn.

KOKS ĮDOMUS VASARIO 
MĖNUO?

Kažkoks gudruolis pastebė
jo, Ikad daugiausiai žymių ir gar 
šių žmonių gimė vasario mėne
syje. Jurgis Washingtoinas gimė 
vasario 22 d. (1732), Abraomas 
Lincolnas gimė vasario 12 d. 
(1809), Ailėksandras Voltą, tas 
gaususis italų fizikas gimė va
sario 18 (1745), jo vardu elek
trų matavimo vienetas yra pa
vadintas, visi žino voltmetrus. 
Jeigu dar pridėsi tuos, kurie gi
mė paskutiniose dienose sausio 
ir pirmose dienose kovo — vie
na kita diena paskubinti gimi-į 
mai, ir viena, kita diena pavėlin
ti — kas pagal mediciną dažno
kai pasitaiko, tai žymių žmonių, 
skaičius vasario naudai dar dau 
giau padidėja.

Be to pastebėta, kad vasaris 
turi savo naudai daugiausiai 
moksliškų išradimų, kurie vė
liau buvo patentuoti ar užre
gistruoti valdžios įstaigose.
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IS MODELINU NAMŲ BALDAI 
30% iki 50% nuolaida. Galima 

pirkti dalimis ir išmokėtinai. 
SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

9858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v.

Šeštadieniais 10—l vai. Trečia 
llenl uždaryta. Ligoniai priimami su 
(Įtarus.

Ofiso telefonas; PR 8-8229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

Rezld. Telef. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

a k r s e nu a ir moterų ligos,
< JIVEKOIiOGINffl CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susltarlma 
Jei neatsiliepia, skambinti 874-8019

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

Tet 695-0533 — Elgin
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 68-člos lr California 

VaL: kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 2—4 vai.

Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezld. tel VVAlbrook 5-3048 
ATOSTOGOSE nuo rugpiūčio 3 d. lkl
JT dienos.
Prašome kreiptis pas Dr. Taura. 
Telef. PR 8-1228.

Tet ofiso HE 4-5849, rez. 888-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Oflao — HE 4-5758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street 
Valandos: antradieniais, penktadle-

nals X—8 V., šeštadieniais 10—1 p. p. 
Ligoniai priimami pairai susltarlma
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• Redakcija straipsnius tai
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rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

Vai. pagal susitarimą.: Pirmad. lr 
ketv. 1—4 lr 7—9: antrad. lr penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

SPECIALYBfi — NERVŲ IR 
EMOCINES LIGOS

Crawford Medical Building 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susltarlma

? Rez. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija lr moterų Ilgos 
Ginekologine Chirurgija

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A 

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 12 lkl 3 vai. lr nuo 6 lkl 8 v.v. 
šeštad, nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 W. 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 

lkl 8 vai. Trečlad. ir šeštad. uždaryta

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-131,1

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

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

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

(Lietuvis gydytojas)
8925 West 59th Street

Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečlad. uždaryta.

Tol. ofiso lr buto OLymple 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. ISth Street. Cicero
Kasdien 1—3 vai. Ir 6—8 vai. vak. 

Išskyrus trečladienlua 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

FLORIAN KRASS
(Krasauskas) 

REGISTERED PHYSIOAL
THERAP1ST

4738 S. Damen Avė,, Chicago, III. 
Dlathermy — Ultrasound — 

Massage 
Tik susitarus

Vai.: pirm. — antrad. — ketv. — 
penkt. 2—8 v. popiet. Šeštad. 2—4 
vai. popiet.
Tel. FR 6-3085 arba FR 6-6885

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTfi 

MEDICAL BUILDING
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penki 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
S — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p.. šeštad 
11 vai. ryto lkl S vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
akušerija MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71at Street 
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4782

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVeet 6Srd Street

Valandos: pirmad., ketv., S—8 vai., 
antra lr penkt 1—-4 vi ' 

Frttaalnšja tik susitarus.

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 —• 12:00.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

f71»os ir Campbell Av©. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. ▼ 

šeštad. 9 v. r." — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, Opf.
8424 VV. 63rd St, GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinina 1> 
“contact lenses”.

Valandos pagal susltarlma 
Uždaryta trečiadieniais

....... . ■ ■ —... ———,

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 

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

Valandos tik pagal susitarimą 
Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

0R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenne
Vai., pirmad,, antrad., ketvirtad. lr

Senktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. Ir 
eštad. 8 v. r. lkl 8 v popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street

(Tei. 737-2290 ofiso ir rezidenc )
Atostogose nuo liepos 28 lkl 

rugpiūčlp 18 d.
■■

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLfiS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. 448-5545

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

Kabineto tel. 687-2020 
Namq tel. 830-1071 

Vizitai pagal susitarimą

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

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

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chlrunrtla 
Ofisas 2750 W. 7 Ist Street. 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. lr trečiad. uždaryta 
_______Rezld. tel. IYA 5-3099______

, DR. VYT. TAURAS
gydytojas ir chirurgas

BENDRA PRAKTIKA IR MOTETU! 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St 
Tel. PRospeet 8-1223

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

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

PrlbnlnSJa ligonius tik susitarus 
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 vai. vak. 

Trečlad. lr šeštad. uždaryta 

Tel PROospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

6648 So. Albany Avenne 
Vai.: pirm., antrd.. ketv. 6—8 vai 
vak.. penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 VVest 71st Street
VaL: 2 lkl 4 v. p. lr 7 lkl 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141 Namu 686-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road 
Vai.: pirmad., antrad, penktad. 1-4



Amerikos Lietuvių kongresas siekia

STIPRINTI LIETUVOS 

LAISVINIMO PASTANGAS
Kai 1940 m. organizavosi A- 

merikos Lietuvių taryba, kai 
pradėjo veikti pirmoji jos val
dyba (L. Šimutis, P. Pivaro- 
nas, K. Karpius, kun. J. Švagž- 
dys, Juozas Laučka ir M. Vai- 
dyla), nei nepagalvojom, kad 
ji taip ilgai veiks. Ne kitaip 
•buvo ir tada, kai prie katali
kų ir tautininkų - sandariečių 
organizacijų bei jų veikėjų pri
sidėjo socialdemokratai ir ta
rybą papildė dr. P. Grigaičiu, 
St. Michelsonu ir F. Bagočium. 
Ši Lietuvai laisvinti organiza
cija buvo kuriama tik laikinu
mo pagrindais.

Manyta, kad tarybai neil
gai teks darbuotis, nes netru
kus po karo vėl bus atkurta 
Lietuvos laisvė. Bet jau praei
na 29 metai nuo Lietuvos oku
pacijos ir tiek pat metų nuo 
Altos įsikūrimo, o mūsų tiks
las dar toli gražu nėra pasiek
tas. Ir septintasis Amerikos 
Lietuvių kongresas yra šau
kiamas Lietuvos laisvinimo 
ženkle. Ir šio kongreso daly
viai dar negyvens džiaugsmu, 
nes tikslas nepasiektas, bet 
ties ant kongreso stalo planus, 
rodančius tikresnius kelius ir 
gyvesnes bei vieningesnes prie 
mones Lietuvos išlaisvinimui. 

*
Ar kongreso planai įneš ką 

žymiai naujesnio į 29-sius me
tus savo veiklos mininčią or
ganizaciją, gal per anksti yra 
spręsti. Per šiuos visus metus 
•Altą yra panaudojusi beveik 
viską, kas mūsų gyvenimo są
lygose buvo galima panaudo
ti. Periodiškai ji savo veiklos 
programą keisdavo, papildyda
vo, naujų žmonių bei organi
zacijų įtraukdavo. Altos su
šauktuose kongresuose būda
vo daug išsikalbėta, daug siū
lymų Altos valdybai padaryta, 
jos veikla pagirta, bandyta vie
nybę stiprinti, daugiau ryžto 
ir dinamikos įnešti į Lietuvos 
išlaisvinimo darbų barus. Nu
manu, kad to paties sieks ir 
septintasis kongresas Detroi
te.

Bet ar bus galima kas nau
jesnio bepridėti prie viso to, 
ką ligšiol veikė Amerikos Lie
tuvių taryba? Klausimas yra 
didelis ir labai svarbus. Ban
dykime į jį atsakyti, bent trum 
pai pažvelgę į nueitą Altos ke
lią.

*

Altos savrbiausias uždavi
nys buvo, tebėra ir bus palai
kyti artimiausią kontaktą su 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
valdžia: su prezidentūra, Vals 
tybės departamentu, senatu ir 
Atstovų rūmais. Šį uždavinį 
Altą vykdė ir vykdo. Altos de
legacijos lankėsi Baltuosiuose 
rūmuose pas keturis preziden
tus — Rooseveltą, Trumaną, 
Eisenhowerį ir Kennedy. Pas 
prez. Trumaną lankėsi net tris 
kartus. Valstybės departamen 
tas yra lankomas beveik pe
riodiškai po keletą kartų per 
metus. Kad su žymesniais se
natoriais ir kongresmanais e- 
sama artimame kontakte, pa
rodo Lietuvos nepriklausomy
bės šventės minėjimai kongre
se kiekvienais metais, kad ke
lios labai svarbios ir reikšmin
gos rezoliucijos Lietuvos lais
vinimo reikalais buvo praves
tos kongrese, kad daugelis par 
lamentarų dalyvauja Vasario 
šešioliktosios minėjimų paren
gimuose įvairiose mūsų koloni
jose. Taigi ką naujo būtų ga
lima bepridėti prie šios Altos 
akcijos? Svarbu dabar yra a- 
pie tai pagalvoti, paplanuoti 
ir savo sugalvotus pasiūlymus 
bei planus pateikti kongreso 
ręngimo komitetui, kad jis ga
lėtų tai įtraukti į kongreso dar 
botvarkę.

*
Kitas Altos, kaip ir mūsų 

visų uždavinys, yra okupuoto

sios Lietuvos vargus ir tautos 
genocidą perteikti Amerikos 
plačiajai visuomenei. Šioje sri
tyje buvo daug pasiekta kon
gresinio Kersteno komiteto 
pravestu Lietuvos okupacijos 
aplinkybių ir tautos žudymo 
tyrinėjimu. To komiteto dar
bas buvo labai plačiai didžio
joj Amerikos spaudoj išgar
sintas. Visa šia akcija rūpinosi 
Altą.

Prie Lietuvos išgarsinimo 
labai daug prisidėjo ir Altos 
sukurtas ir daug metų išlai
kytas Amerikos Lietuvių infor 
macijų centras. Altas šio cent 
ro pagalba ir kitomis priemo
nėmis atskleisdavo plačiajai 
Amerikos visuomenei mūsų 
nuoširdžias pastangas išlais
vinti Lietuvą.

*

Nėra abejonės, kad prie čia 
minimų ir visų kitų ligšiol nau 
dotų ir naudojamų priemonių 
būtų galima dar daug ką pri
dėti, bent kai kurias jų labiau 
pritaikyti prie šių dienų gy
venimo sąlygų, iššaukiančių 
naujas, net labiau komplikuo
tas problemas ir naujas kliūtis, 
kurios atsistoja ant kelio ma
žųjų tautų laisvinimo pastan
gose. Tas problemas bei kliū
tis stato besikeičianti tarptau
tinė politikos konjunktūra. 
Tiek būsimo kongreso daly
viai, tiek visi, besirūpiną savo 
tėvų bei protėvių krašto atei
timi, tai turi turėti galvoje. 
Šitokie pasikeitimai bei nauji 
vėjai valstybių (rytų ir va
karų) santykiuose mus verčia 
dar labiau susirūpinti, dar glau 
džiau suglausti savo jėgas, dar 
akyliau sekti visą tai, kas vyk 
sta aplink mus ir skubiai, gy
vai ir efektingai reaguoti į 
kiekvieną reiškinį, besiskver
biantį į JAV ir kitų demokra
tinių valstybių sostines Lietu
vos išlaisvinimo nenaudai.

*

Kas bent kiek akyliau seka 
tarptautinės politikos ir besi
keičiančias visuomeines nuo
taikas, aiškiai mato, kad šian
dieninė padėtis mažųjų tautų 
laisvinimo atžvilgiu, tuo pačiu 
ir Lietuvos, nėra palengvėjusi. 
Kai kuriais atvejais ji yra net 
pasunkėjusi. Todėl ji reikalau
ja iš mūsų dirbti didesniu vie
ningumu ir įsitempimu, nenu
stojant laimėjimo vilčių ir la
bai aiškiai žinant okupuotosios 
Lietuvos žmonių viltis ir lū
kesčius laisvo ir nepriklauso- 
m° gyvenimo savoje žemėje.

Kalbant ta tema, gal pra
vartu bus priminti buvusio Lie 
tuvos atstovo Washingtone Po 
vilo Žadeikio pasakyti žodžiai 
Amerikos Lietuvių tarybos su
važiavime New Yorke 1952 m. 
lapkričio 21 d. Prisiminęs kri
tiškuosius 1940 metus, jis pa
sakė:

“Noriu mesti žvilgsnį į pra
eitį — prieš 12 metų, kai Lie
tuvoje įvyko krizė, ir niekas 
negalėjo įspėti, kas toliau bus. 
Atmosfera Washingtone buvo 
nepalanki, pasiuntinybės pa
dėtis neaiški, iki atsiliepė A- 
merikos lietuvių visuomenės 
atstovai, susiorganizavę į A- 
merikos Lietuvių tarybą. Jie 
nuvyko pas prezidentą Roose
veltą ir tik tada paaiškėjo ga
limybės veikti. Didelė moralinė 
parama, kokią suteikė ALT, 
nejaukius momentus išsklaidė. 
Tuo ALT atliko istorinės reikš 
mės misiją; ji yra mūsų sem- 
per fidelis”.

Tai buvo teisingi žodžiai. Jei 
tą patį žvilgsnį mesime į pra
eitį po 29 metų, galėsime pa
sakyti, kad Amerikos Lietuvių 
taryba visais laikais pasiliko 
ištikima savo pasirinktam tiks 
lui — talkinti Lietuvos žmo
nėms greičiau sulaukti laisvo 
rytojaus. L. šimutis

SU5IR0PINKIM PAVERGTOMIS TAUTOMIS
Amerikiečių ir! Sovietų derybom artėjant

Jau senokai vykstąs tarp So
vietų Rusijos ir Kinijos ideolo
ginis ginčas pastaruoju metu 
labiau paaštrėjo ryšium su kru
vinais susirėmimais Sibiro pa
sienyje. Ekspertų manymu, visa 
tai siejasi su Kinijos, kaip ga
lingos valstybės pasirodymu pa
saulio scenoje ir jai reiškiant 
teritorinius reikalavimus, kurie 
nudažyti ideologiniais kaltini
mais.

Kinų Amūro paupio provinci
jų reikalavimai remiami 1860 
m. Pekino sutartimi, kuri iš tik
rųjų buvo pasirašyta rusų smur 
to dėka. Nūdien rusai yra su
sirūpinę, nes ginčijami plotai 
tarp jų ir kinų yra paskutiniai, 
didelės valstybės atimti iš silp
nos Kinijos ir vis dar grobiko 
tebevaldomi. Komunizmui su
skilus į “buržuaziniai pacifisti
nį” (Maskva) ir į moderniai 
dogmatinį (Pekinas), jis pasu
ko subirėjimo keliu. Ir tikrai, 
jis suskilo į dvi galingas vals
tybes, kurios dabar persvarsto 
savo laikysena trečiosios pašau 
lio galybės, JAV atžvilgiu. Prie 
tų pretenzijų pridėkime dar ir 
tai, kad šią vasarą kinai ruo
šiasi išmėginti atominę rake
tą, galinčią pasiekti 1000 mylių 
nuotolį (būdinga, kad ii buvo 
pagaminta kinų mokslininko, 
buvusio Massachusetts Techno
logijos instituto auklėtinio) ir 
turėsime visas sudėtines dalis 
būdingam trišaliam gaiybin su
sikirtimui apie 1970 ir 1980 m.

Kas bus už 10 ar 20 metų?
Rusijos marksistinės “tiesos” 

ir amerikiečių - rusų dvišalis a- 
tominių ginklų monopolis jau 
yra sugriauti. Amerikiečiai tai 
žino. Prez. Nixonas pareiškė, 
kad tai esanti pavojinga būk
lė, o jo patarėjas Kissingeris 
laiko, kad didžiųjų galybių am
žius eina prie galo. Ta prasme, 
kad palyginamai paprastas dvie 
jų galybių 1950 ir 1960 m. pa
saulis priartėjo prie savo pa
baigos, tyrinėtojai su tuo pilnai 
sutinka. Tačiau artimiausieji de 
šimts ar dvidešimts metų tik
riausiai bus lemiami sąveikos 
dviejų senųjų milžinų ir naujo 
giganto — Kinijos. Laibai svar
bus klausimas, ar šio laikotar
pio gale du iš jų bus susibaudę 
prieš tretįjį, ir kuris iš tų dvie
ju-

Matant dabartinį aštrų rusų - 
kinų ginčą, neatrodo, kad RA 
sija ir Kinija galėtų susitaikinti 
ir sudaryti vieningą frontą prieš 
Vakarus. Nes dviejų svarbiau
sių komunistinių galybių įtaka 
yra pakertama kitų komunisti
nių partijų neryžtingumo ir su
gėdinta Rusijos “aprėžto suve-

P. GAUČYS

renumo” doktrinos. Toks rusų 
nukaltas apibūdinimas, norint 
pateisinti Čekoslovakijos okupa
vimą, yra būdas ideologine kal
ba pridengti Rusijos baimę savo 
mažų komunistinių sąjunginin
kų. “Tie, kurie kalba apie ne
legalų socialistinių sąjunginin
kų veiksmą Čekoslovakijoje, už 
miršta, kad klasių visuomenėje 
nėra ir negali būti neklasinių į- 
statymų. Įstatymai ir nuostatai 
turi būti paveikūs klasių kovos 
dėsniams”. Toks yra Brežnevo 
įspėjimas, kad rusai sudraus bet 
kokį ideologinį nukrypimą. Ki
nija tai įsidėmėjo. Teritoriniai 
reikalavimai ir ideologiniai nu
krypimai neleidžia galvoti apie 
galimybę jiems susitaikinti. 

Kinija bijo Amerikos
Politinių stebėtojų manymu, 

Kinija labiausia bijo JAV ir Ru
sijos susibaudimo ją apsupti. 
Ji ne viena to bijo. Kartais ru
sai prasitaria esą susirūpinę ga
limu Vakarų Vokietijos ir Kini
jos apsupimu. Tačiau Kinijos 
baimė turi tam tikrą geografi
nę prasmę. Jie įtaria rusus ir 
amerikiečius noru Kiniją ap
juosti žiedu, kuris ją juostų nuo 
Rusijos ir Mongolijos sienų, per 
Japoniją, Taiwaną ir amerikie
čių bazes Ramiajam vandeny
ne, apimdamas pietryčių Aziją. 
Tai patvirtina du jų pastebėti 
ženklai. Neseniai rusu žurnalis
tas Victor Luis lankėsi Taiwa- 
ne ir kalbėjosi su Chang Chin-

gu, Chankaišeko sūnum. Antra, 
rusai globoja kinų komunistus, 
atsimetusius nuo Mao Tse-tun- 
go.

Kalbant apie rusų - amerikie
čių susibaudimą, reikia turėti 
galvoje, kad rusams “taikingas 
sugyvenimas” nereiškia dviejų 
nesuderinamų santvarkų sutai
kinimo; jis reiškia taikingom 
priemonėm “klasių kovos” pa
gyvinimą. Kai rusai pajunta rei 
kalą keisti savo politiką, jie nie
ko nepaisydami tai padaro. Tik 
prisiminkime Molotovo - Ribben 
tropo paktą, 1948 m. Čekoslova
kijos perversmą, 1958 ir 1962 
m. Berlyno krizes. Kiekvieną 
kartą rusai pasuko pavėjui, o 
paskui vėl plaukė senąja kryp
timi, kai pavojingas vėjas bu
vo nurimęs. Vakarams noras 
baigti šaltąjį karą reiškia tikro 
bendradarbiavimo mėginimą; 
rusams, kurie gynėsi nesą at
sakingi už šaltąjį karą, tai reiš
kia Vakarų jiems taikomo "per
sekiojimo” pabaigą. Rusija sto
vi labai rimtos problemos su 
Kinija akivaizdoje.

Deryboms artėjant 
Kadangi Kinijos jėga sudaro 

gilų padėties pakitimą, ameri
kiečiai gali labai aiškiai spręsti 
apie ką jiems su rusais reikia 
kalbėtis. Prez. Nixonas netru
kus įvykstančiose derybose su 
rusais ketina kelti raketų rung
tynių apribojimą, Vietnamo ka
ro užbaigimą ir Vidurio Rytų 
klausimus. Bet kaip pastebi A- 
merikos draugai, amerikiečiams 
nedera pagelbėti rusams išbris-

Amerikiečiai netrukus galės pamatyti garsųjį garvežį “Skraidžiojantį 
škotą”. Tai buvo pirmasis garvežys pasaulyje, pasiekęs 100 mylių 
per valandą greitį, ir tuo sutaupęs anglams daug brangaus laiko. 
Milijonierius Alan Pegler, 49 en. amžiaus, jį išėmė iš sąšlavyno, 
ruošiasi atgabenti į Ameriką ir už gerą kainą parduoti.

duoti jiems progą parodyti, kad 
jie amerikiečiams labiau reika
lingi nei rusams amerikiečiai 
Amerikiečiai turėtų būti labai 
lankstūs galinčiose iškilti nau
jose situacijose, besiremiančio
se ne dviejų, o trijų galybių pu
siausvyra. Galiausiai, amerikie 
čių ryžtas pagerinti santykius
su Kinija, gali rusus paskatinti 

ti iš dabartinių jų sunkumų, ar rimtai derėtis, nes priešingu at

eš amerikiečius 
ą ligoninę, kurii 
pacientus.

ir pietų vietiianiieviUH įiesuuiKO Karulių uuojkuu ir udUŽO ligO- 
. jie apšaudė ■ sudaužė. Du amerikiečiai žuvo, 57 sužeisti. Atvaizde

veju, JAV turi kitą kėlią. Dvie
jų galybių sistema neužtikrina 
taikos, galimas daiktas; kad jos 
neužtikrins nė trijų galybių sis
tema. Tačiau naujos būklės ga
limybė turi būti rūpestingai iš
studijuota pirma nei amerikie
čiai pasiryš žengti drauge su 
rusais. Mums svarbu, kad jie 
besiderėdami su rusais neužmirš 
tų ir pavergtųjų tautų. Paliki
mas dabartinės būklės Rytų ir 
Centro Europoje praktiškai 
reikštų patvirtinimą Jaltos ir 
Potsdamo nelemtų slaptų su
sitarimų, leidusių rusąms pa
vergti pusę Europos. Dabar at
siranda proga JAV savo klai
das mėginti atitaisyti, o pa
vergtųjų tautų veiksniams pa
skutinė valanda visom įmano
mom priemonėm spausti šio 
krašto vyriausybę ne žodžiais, 
bet darbais įrodyti savo mums 
rodomą palankumą.

Vietkongas Kovoje pm 
nines. čia matome vieni 
matome tris ligoninės

APSAUGOS DIRŽAI LOVAI 
V. Vokietijos gydytojas padė

jo išvados, Ikad tiek daug žmo
nių miršta nuo iškritimų iš lo
vos, todėl siūloma gaminti lo
vas su apsaugos diržais. Dr. 
W. Litten Bavarijos draudimo 
sąjungai pasiūlė po to kad paty
rė, kad 600 asmenų mirė nuo 
iškritimų iš lovos vien praei
tais metais. Tyrimais nustatyta., 
Ikad saugumo diržai daugiausia 
pasitarnautų senesniems žmo
nėms. '

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENĖ RASA
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Bet Auksė nežadėjo kristi, prieš ją buvo visas gy

venimas. Ji jautėsi ryžtinga ir drąsi. Jau nuo tada, kai 
išdrįso pasakyti motinai, kad nenori mokytojauti, kad 
nori pamatyti pasaulį, jau nuo tos dienos žinojo, kad gy
vens pagal savo planus. Reikėjo tik pirmo žingsnio. Tie
sa, jis buvo sunkus, kainavo ne vieną nemigos naktį, 
vis sulaikydavo baimė, kad kils audra, kad motina bar
sis, o tėvas tylės ir jausis nelaimingas. Bet viskas pasibai
gė geriau, nei ji galvojo, ir nors motina kelias dienas 
dejavo, bet pagaliau nurimo.

Dabar ji skrido į Seattle.
— Kodėl į Seattle? — klausė draugės nustebusi 

Irena.
— Kodėl ne? — atsakė Auksė, nes buvo nesvarbu 

kur, svarbu buvo tik keliauti.
Ji sėdėjo minkštoje sėdynėje, pro akies apskritimo 

skylutes lubose veržėsi gaivinanti suspausto oro srovė, 
o plieninis lėktuvo kūnas virpėjo lyg nuo susijaudinimo. 
Ir Auksė virpėjo. Viskas joje virpėjo, bet ne iš baimės, 
o iš džiaugsmo.

Kai leidžiantis žemyn jie išsinėrė iš baltos miglos ir 
akys vos aprėpė tarp mėlynės ir žalumos išsidraikiusį 
miestą, Auksę suėmė toks kutenantis džiaugsmas, kad ji 
norėjo juoktis ir juoktis ir niekad nesustoti.

Aerodrome stumdėsi nepažįstami žmonės, skubėjo,

ieškojo autobuso ar giminių ir tik Auksė dairėsi susiža
vėjusi aplinkui, pilna smalsumo ir pasitenkinimo, kad 
turės čia dvi dienas, kurias praleis viena.

— Laisvai Vienai — kartojo ji negalėdama pati
kėti.

Ilgais tiesiais keliais, pro fabrikus, laukus ir pakely 
išsidraikiusius namus autobusu pasiekė Seattle centrą, 
kur susiradusi viešbutyje kambarį išėjo pasižvalgyti. Al
kanomis akimis dairėsi ji po svetimą miestą. Kuprotos, 
siauros gatvės, aukšti seni namai ir rūpesčių bei parei
gų varinėjama minia, — viskas buvo nauja. Auksė ėjo 
patenkinta, užmiršusi save, o laisvės jausmas buvo svai
ginančiai saldus. Lyg kokiu saldumynu, skonėjosi ji vie
natve ir laukimu, kuris viliojo ją į ateitį ir nežinomybę.

Diena buvo saulėta, šilta, viena iš tų, kai gyveni
mas pats savaime atrodo malonus.

Mediniais laiptais nusileidusi prie vandens, priėjo 
prieplauką, kur žuvies, vandens ir žolių kvapas padvel
kė į ją tokiu tolių ilgesiu, kad, nieko negalvodama, nu
sipirko bilietą į didžiulį laivą, plaukiantį kažkur į prie
šais mėlynuojančius vandenis. Lengvos bangelės daužė 
laivo šonus, o žuvėdros nardė tarp jų ir klykavo lauki
niais balsais.

Pasilenkusi ant atramos žiūrėjo Auksė į verdantį 
apie laivą vandenį, į balzganą aukštą dangų ir norėjo 
pati kaip žuvėdra skristi į mėlynę. Nors akys perštėjo 
nuo žvilgančio vandens ir vėjo, ji jautėsi lyg naujai 
atgimusi, lyg atradusi siūlo galą į ateitį. Sėdėdama ant 
suolo, kurių visa eilė buvo išrikiuota denio priekyje, 
užsimerkė ir gėrė sūrią oro drėgmę, klausė vandens, oro, 
paukščių ir visos laisvos gamtos ošimo.

Šalia jos kažkas atsisėdo:
— Jūs blogai jaučiatės? — paklausė gilus balsas.
Auksė net krūptelėjo. Nelauktas garsas suardė ma

lonią aplinkos monotoniją. Beveik pikta atsisuko;

— Oooo! — teištarė, nes šalia jos sėdėjo kažkas 
pažįstamas.

— Kas jis? — stengėsi prisiminti ir negalėjo, bet 
žinojo, kad kažkur jį matė, sutiko ar kalbėjo...

— Esu daktaras, — paaiškino jis, — man atrodė, 
kad jūs blogai jaučiatės, gal nuo supimo?

— Ne, ne, ačių... aš tik taip sau, man aky$ pavar
go... — atsakė Auksė ir sumišusi paraudo, nesikalbėjo 
lietuviškai.

Bet nepažįstamasis nepažiūrėjo į ją blankotnis aki
mis nesuprasdamas, o plačiai nusišypsojo:

— Jūs lietuvė? ęjj
Ir dabar Auksė prisiminei Prisiminė tą šypseną. 

Kažkada labai seniai, labai toli jai tokią šypseną padova
nojo jaunuolis už teniso sviedinį, kurį ji laikė rankoje.

— Vytautas Valys! — nuskambėjo jos ausyse Ire
nos balsas.

Dabar jis buvo vyras. Vyras ir jaunuolis kartu: tie 
patys bruožai, tos pačios akys, ta pati stambi sudėtis, tik 
bruožai aštresni, o žvilgsnyje ramybė, išmintis ir šiuo 
kartu susirūpinimas, kuris virto pasitenkinimu jai prakal 
bėjus lietuviškai.

— Jūs manęs neprisimenat? — ji paklausė.
Jis nustebo, pagalvojo, net ranka pertraukė per kak

toj lyg stengdamasis nubraukti atmintį užgulusius metus, 
bet nieko neprisiminė. Sėdėjo sumišęs ir lyg susigėdęs.

— Ne, ne, mes nebuvom pažįstami! Bet labai se
niai, labai toli nuo čia esame susitikę. Aš laikiau tada 
rankoje teniso sviedinį, o jūs bėgote jo atsiimti, — ko
ketiškai kalbėjo ji ir jautė savotišką nusivylimą, kad jis 
užmiršo. I iesa, ir nebuvo ko prisiminti, ypač po tiek 
metų, bet kodėl ji ir dabar matė prieš akis lėtus ir leng
vus jo judesius? Jos krūtinę staiga užliejo šilta banga ir 
ji pasijuto laiminga, kad susitiko.

____________ .(Bus daugiau), JĮ""' ’
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GAMTOS NEGANDAS 

PALIETĖ BRAZILIJĄ
Keletas informacinių žinių bei duomenų 

VL. MINGPLA

Gautasis laiškas iš Sao Pau
lo privertė prisiminti Braziliją.

Laiške rašoma:
“Iš jūsų pavasariu žydinčios 

Amerikos, šiaurinės Amerikos, 
jau kuris laikas negaunu jokio 
laiško. Pasiilgstu iš jūsų kaiš
čiu svilinančios šiaurės laiškų — 
žinių, žinelių. Rašykit! Norime 
Lietuvai padėti antikomunisti
nėje kovoje, laisvės kovoje. 
Visi laisvės kovos užmojai pa
tenka Brazilijos (portugalų kal
ba) spaudon. O dabar apie sa
vo šalies negandą kelis žodžius 
tarsiu: pas mus (š. m. liepos 
10-14 d.) iš dienos oro prane
šimų tikrai blogo oro prajovai 
nusiaubė šalį. Pagalvokite, Bra
zilijoj, netoliese Sao Paulo, kur 
visada buvo karšta, o kartais 
ir per daug karšta, liepos mė
nesį paspirgino tikri speigai. 
Temperatūra buvo kritusi iki 
22 F laipsnių (aukščiau nulio). 
Dėlto nušalo plantacijose augi- 
nami kavos krūmeliai ir mede
liai, cukrinės nendrės, visi ki
tokie pasėliai. Kaip tik šiose sri
tyse yra įsikūrę imigrantai: ru
sai, lietuviai, latviai, Ukrainai 
ir kt. Šalčiai siautėjo Nova O- 
desa, Campainas Jundia, Ame
rican a, Sumarė ir Paranos val
stijoje gyvenančius mūsų tau
tiečius, kurie sėkmingai vertėsi 
žemės ūkiu. Šioje vietoje yra 
pievų, laukų, vaisių sodų, pa
vyzdinių kaimų. Išplėstas gy
vulininkystės ūkis. Nušalo so
dai, laukuose besiganantieji gal 
Vijai, o ypač priaugantieji ver
šiukai”.

Gamtos padaryti nuostoliai 
be galo dideli. Jeigu jau galvi
jai iššalo, tai reikia manyt, kad 
šalčiai buvo tikrai dideli. M. 
Laūpinaitis nukentėjusias kolo
nijas aplankė kartu su Brazi
lijos ir įvairių valstybių kores
pondentais ir pats savo akimis 
matė aprašomą negandą. (Rei
kia atsiminti, kad cukrinės nen
drės, kava, auginamos atogrą
žų klimato srityje).

Turtai

Brazilija yra didžiausia ir tur 
tingiausia Pietų Amerikos val
stybė. Jos plotas sudaro beveik 
piisę visos P. Amerikos terito
rijos, būtent 8,511.000 kv. kil.

Žemės turtai dideli ir beveik 
dar nenaudojami. Pagal. Brazi
lijos įstatymus, žemių savinin
kai, nupirkę ir naudoją savo rei
kalams žemės plotą, jokiu bū
du neturi teisės naudoti tų tur
tų, kurie slypi jų nuosavos že
mės gelmėse. Žemėje slypintie- 
ji tūriai, kaip aliejus, auksas, 
deimantai, manganas, geležies 
rūda, cinas, švinas, anglis, kvar 
cas, chromas, boksitas, marmu
ras, druska, varis, platina, ura
nas, berilius ir t. t. Visi šie tur
tai priklauso valstybei. Tik val
stybes pavedimu ar įsakymu 
minėtus turtus galima eksploa
tuoti, bet visos iškasenos eina 
valstybės naudai. Štai iki 1870 
Brazilija pirmavo deimantų iš
kasenomis, o nuo paminėtų me
tų — pirmenybę perėmė Pietų 
Afrika. Šiuo metu deimantų ga
myboje pranašaujamas pirma
vimas rusams. Esą, Sibire rusai 
atradę gausybę neapskaičiuoja- 
mos vertės deimantų žemėje ir 
net jos paviršiuje.

Brazilijos kukso kasyklos duo
“ ■■

HIGH R A T

4.75%
PER ANNUM

ON REGULAR 
SAVINGS 

CURRENT RATE

ES
5.25%
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS

$1,000 MIN.
BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

4070 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632 LA 3-8248
—---- - -- ■ -.......................

da valstybei apie 5000 kg., (a- 
pytikriai 11,000 svarų) aukso.

Brazilijos turtai yra dideli, 
bet labai mažai naudojami. Bra/ 
zilija — dar ateities rkaštas.

Gyevntojal ir prekyba
Šiuo metu Brazilijoj gyvena 

apie 83 mil. gyventojų, nors e- 
konominė brazilų padėtis sunki. 
Socialinio aprūpinimo beveik 
nėra. Niekas nesirūpina varg
dieniais. Kraštas valdomas be
veik diktatūriniu būdu.

Gyventojai rasiniu atžvilgiu 
labai mišrūs. Tačiau skaičiuoja
ma, kad baltos rasės žmonių 
— portugalų, vokiečių, italų, is
panų, lietuvių, latvių, rusų yra 
apie 62%, o kiti — mišrakrau- 
jai (baltųjų, indėnų, negrų, ja
ponų). Valstybės kalba — por
tugalų, tuo tarpu kitose Pietų 
Amerikos valstybėse naudoja
ma ispanų kalba. Didelę dau
gumą sudaro katalikai. Krašte 
investuota dauig svetimų val
stybių kapitalo, o ypač JAV. 
Brazilijos valiuta pasaulinėje 
pinigų rinkoje labai žema. Už 
1000 kruseirų gaunama apie 39 
doleriai. Kartais pakyla iki 50 
dolerių.

Brazilija importuoja iš įvairių 
kraštų prekių, mašinų ir kt. ga
minių, apytikriai už 435,000,000 
dolerių. Brazilijai reikia maši
nų, naftos, metalo gaminių, au
tovežimių, automobilių, lėktu
vų, chemikalų, vilnų, elektrinių 
gaminių, garvežių, šaldytuvų, 
televizijos aparatų, įvairių ga
mybinių staklių, popieriaus, an
glies ir net kviečių.

Eksportuoja pramoninius dei
mantus, kavą, kaučuką, meta-, 
lų rūdą, medvilnę, kakavą, sta- 
tybinię ir baldų medieną, rau
donąjį medį, augalinį aliejų, mė
są, ypač jautieną, ryžius, arba
tą. Brazilijos eksportą sudaro 
daugiausia žaliavos. Tačiau eks
portas beveik kasmet viršija 
importą apie 80 -110 milijonų 
JAV dolerių. JAV labai domisi 
Brazilijos ekonominiu ir politi
niu gyveniniu.

VIENINTELE GALIMYBE

Ligoninėn apendicito operaci
jai atgabento naujoviškai atro
dančio jaunuolio motina klau
sia medicinos seserį, ar ligoninė 
turinti kirpėją.

— O kam jis čia jums reika
lingas?

— Jei mano sūnui, esančiam 
narkozėje, galėtų nukirpti il
gus plaukus ir nors kiek apdai
lintų barzdą.

RADIO PROGRAMA

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

CLASSIFIED GUIDE
PARDAVIMUI

Pardavimui: — 23 inčių spalvota 
TV (nevartota), Singer Žig-Zag 
siuvama mašina, Mediterranean 
AM-FM stereo console, Electrolux 
dulkių siurblys. Labai nebrangiai. 
Skambinkit 478-2499 po 5:30 v.v.

MISCELLANEOUS

KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turėkliai

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 
J. RUDIS — Tek CL 4-1050

(
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAIIJ $457 West 69th Street J TelHE 4-7482

MOVING
A. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rt
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome Ifl lauko. Taisome mūra “tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku
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TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Pke.

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST 31 th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING * SHEET MĖTAU 
4444 S. VVestern, Chicago 9, UI.

Telefonas VI 7-3447

llllllllllllllllllilllllllliitniliiiiiiiiiifiiiiiiii
VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
OOSMOS EXPRESS 

MARQCETTE GILT PARCEL SERV. 
8008 OOth St. Tel. WA 5-2787
2501 OOth St. Tel. WA 5-2787
8883 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis Įvairių prekių pasirinkimas

E. lr V. ŽUKAUSKAI

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

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

MISCELLANEOUS

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VVest 63rd Street

Užsieninių ir vietinių auto taisymas. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GR 0-3134 arba GR 6-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraltis

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

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybės, 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios Išsi
mokėtinu. sa 
lygos.

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

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus k 
kitus daiktus. Ir Iš toli miesto lei
diniai It pilna apdrauda.
2047 VV. 671 h Place — WA 5-8068

10% — 20% — 80% pigiau mokėsit 
už apdraudę nuo uįnies lr autoruo* 
bllio pas
FRANK ZAPOLIS

8208 % VVest 95th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8054 ir GB 0-4339

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

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

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE 

Įdedu naujus pečius ir vandens 
šildytuvus. Išvalau tr sutvarkau 
alyvos ir dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dSl du
jų. Dirbu Chicagoje ir prie
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027 įį S. Anna Avė., Dyons, 
Illinois. Telef. 447-8800.

REAL ESTAT E

HOT SPRINGS, ARKANSAS
Skubiai parduodu 2 aukštų 15 

kamb. miesto centre, gerai įrengtą 
biznio namą su baldais. 3 vonios, 
platus lotas. $500. pajamų mėn. 
plūs 3 kamb. butas savininkui.

TEL. 476-6512 po 7 v. vak
Mflr. 2-jų butų po 5)4 kamb. 2 
maš. garažas. Naujas gazo boileris. 
Apyl. 66 ir Maplewood. Savininkas. 
GA 5-3897.

Skelbkites “Drauge”.

REAL ESTATE
iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

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

Main office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, HL Tel. OL 6-2238 
Turime šimtus namų Ciceroje, Sarwyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir Išsirinkti iš katalogo.
iiiiimiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiimiiiiiiimimimimimiiiimimiimiii

NERIS REAL
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL. 471-0321

REAL ESTATE

Savininkas parduoda Marąuette 
parke 2 butus po 6 kamb. ir ma
žą butuką rūsyje. 2552 VVest 69th 
Street. Tel. PR 6-0764.

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av.. CL 4-7450
5% kamb. mūro bungalow, 9 me

tų. be garažo. 62 ir Kedzie.
2 po 4 kamb. mūr. su rūsiu, pa

stoge ir garažu. 43 ir Rockwoll. 
>23,000.

18 vienetų mūr. atnaujintas ro,om- 
ing house prie Lincoln Parko, 2 
bloką iki ežero. $17,500 pajamų. 
Kaina $70,000.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax 

Notary Public
2737 VV. 43rd St. — CL 4-2390

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Income Taz

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra .

BELL REALTY
J. BACEVlCIUS

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2283 
Mūr. 2 butai po 4 kamb. ir raš-

72 lr Talman. Mūr. rezidencija — 
8 kamb. pirmam aukšte lr 2 kamb. 
antrame. Geram stovy namas. $28,000.

Prie Nabisco mūr. 6 kamb. bun- 
galow. 13 metų senumo. $21,200.

Mūr. 2 butai po 4 kamb. lr raš
tine. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

Brighton P-ke, mūr. namas — 4 
kamb. butas ir taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. $36,000.

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

1% aukšto, 10 metų mflr.: 5 kamb. 
(3 mieg.) lr 4 kamb. Prie 69 ir Ca
lifornia. Gazo karšto vandens atski
ri šildymai. Alum. langai, 2 auto ga
ražas. $41,000.

4 kamb. švarus modernizuotas me
dinis. Prie 69 lr Western. Taksai 
$150. Alumin. langai. $10,000.

6 kamb. .modernizuotas mūr. bun- 
galow prie 71 ir California. 23,500.

5% kamb. 9 metų. Geras mūr. 
bungatow. prie 67, į vakarus nuo 
Kedzie. Gazo karšto vandens šiluma 
Alumin. langai. Garažas. $29,500.

11 butų, 10 metų, 2-jų aukštų mū.r 
namas prie 71 ir California. $162,000.

31 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 ir Maplevvood $.10,500.

fl kamb., 20 metų mūr. Cape Cod

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

IŠ GERŲ RANKŲ
2-jų butų mūras. Naujas šildymas. 

Platus lotas. Geležine tvora. Garažas. 
Marų. P. $21,600.

8 kamb. mūras. 2 maš. mūr. ga
ražas Plytelių vonia. Kabinetu vir
tuve. Gazo šildymas. Apie 67 Rock- 
well. $22,500.

2-jų butų švarus tvirtas mūras. 
Naujas gazo šildymas. Blokas nuo 
Marų. P. $27,500.

Dvaras lietuviškam Lemonte. 2-Jų 
metų, 7 kamb. mūras. Daug žemes 
paskirta sodui ir alėjoms. Pamaty
kite.

5 kamb., apie 10 metų, gelsvas 
mūras. Garažas. Karpetai. Alumin. 
langai. Marąuette pke. $23,900.

4 butų mūras. Gage parke. Geri. 
gražūs butai. Garažas. $41,000.

lotas 30 p. Marų. Panke 811,000

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

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

ĮSIGYKITE DABAR

Jaunimui reikia literatūros, 
kad atostogos neatrodytų ilgos, 
nuobodžios ir neprasmingos.

Paaugusiam jaunimui reko
menduojamos knygos:
Kas bus, kas nebus, bet žemaitis

nepražus, 2.50 
B. Sruoga

Kon-Tiki 3.75
Thor Heyerdahal

Naktys Karališkiuose, 2.00
L. Dovydaitis

Rytų pasakos, 2.50
Vincas Krėvė

Šen kareivis Matatutis 3-00
J. Jankus

Trys sakalai, 2.00
A. Vambutas

Ukee- Waguu, 2.00
A. Colbachini, SDR

Knygos gaunamos DRAUGE, 
prie kainos prašoma pridėti 5 
proc. mokesčiams.

Didžiojo poeto Dantės intymiuo
sius pergyvenimus su Beatriče at
skleidžia jo vienintėlis prozinis kū
rinys, paįvairintas nuostabaus gro
žio eilėmis,

Naujasis Gyvenimas

Į lietuvių kalbą išvertė A. Ty- 
molis, Goethės, Šilerio, Šekspyro 
ir kitų klasikų vertėjas. Išleido T. 
Saleziečiai Italijoj. Knyga papuoš
ta meniškom iliustracijom, įrišta į 
kietus įvairiaspalvius viršelius. Kai
na $2.00. Gaunama DRAUGE ir 
pas knygų platintojus.
lllinoia State gvyenfcojai prie kainos 

turi pridūti 5% mokesčių.

HELP VVANTED — MOTERYS

DAY MAIDS
FOR MOTEI VVORK 

Full Time Top Salary

Phone Mrs. Nissen 
678-2200

Cicero reikalinga moteris ar vyras 
prižiūrėti ligonį. Maistas, atskiras 
kamb., alga susitarus. Darbas ne
sunkus. Skambinti dienom tel., 
656-5373.

OASH3ERS
No Experlence Necessary.

Easy work in pleasant surmundings.
Good starting salary. Mušt be mu 

ture, neat appearing and in good
health.

Apply in person only.
2427 E. 72nd Street

DĖMESIO !
iiiiiiiii

Yra posakis “kiekvienas medalis turi dvi puses”, kuris puikiai 
nusako, kaip skirtingai gali tas pats dalykas atrodyti.

Geriausiai pažinti mūsų tautos gyvenimą ar 'atgaivinti jos 
praeitį, galim perskaitę ne vieną, bet kelias įvairių asmenų pri
siminimų knygas, kurių kiekvienoje rasim ką nors naujo, kitaip 
suprasto, ar matyto.

GYVENIMO VINGIAI, dr. P. Karvelienė, I dal.
autobiografiniai atsiminimai 3.50

KETURI GANYTOJAI, M. Vaitkus
atsiminimai apie ark. J. Matulevičių, ark. P. Ka
revičių, ark. J. Skvirecką ir vysk. P. Būčį 2.00

LIETUVOS ATGIJIMAS, dr. J. Totoraitis
1863 ir 1883 m. sukilimų laikotarpis 1.00

MANO ATSIMINIMAI, dr. V. Tumėnienė
gyvenimas ir darbai 2 50

MISTINIAME SODE, M. Vaitkus
atsiminimai 3 00

ŽVILGSNIS J PRAEITĮ, K. Žukas
žmogaus ir kario atsiminimai 5.00

'BiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiinHiiuiiiiiiiiiiiiiiiiūiutiiiitiifinititffliiiuiiHiiiitiitiiiiHiiiiHiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiuH
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Rapolo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti 

knygos:
$5.00NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT .........

atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva.

$7.00NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ...............................
atsiminimų knyga, apimanti 1914-40 metų 
laikotarpį. Išleista švenčiant 50 m. nuo nepri
klausomybės paskelbimo jubiliejų.

Šiuose dviejuose veikaluose rasite išsamų ir gyvą bundan
čios ir nepriklausomos Lietuvos aprašymą, kurį autorius pateikia 
kaip betarpis tų laikų įvykių liudininkas.

Knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie knygoj 
kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams. !;
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Perskaito Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.

HELP WANTED — VYRAI

DESIGN
DRAFTSMAN

Aireraf t 1 nstmments 
Esperienced in prėeislon fine piteli 
gearing and servo mechanism.

• Modern air conditioned plant
• Go. aponsored hospltalization
• Am pie Parklng
• Company Profit Sharing 

CONTACT MR. C. KRUE6ER
437-9300

ALLEN AIBCRAFT RADIO, INC.
2050 TOTTHT AVENUE
ELK GROVE VILLAGE......... ..

PART TIME W O R K
NOW AVAILABLE

High School student $25-$50 per 
wk. Apply in person bet’n 3-3:45.

OPPORTUNITY vvork shop 
4204 So. Archer Avenue

ENPEK’D AUTO PARTS MAN
Steady Wo,rk Days

Bxcellent (Jo. Benefits

SVITAK BU1CK INC.
0800 W. Ogden, Berwyn, UI.

ST 8-0234. BI 2-1204 (Chicago)
Contact — DEL DAVIDSON Mgr.

WAREHOUSE MAN'
Experienced all phases, accumulating, 
padkaglng, shippfng, U.P.S., P. P. & 
Truck. Company benefits.

Hours’8 to 4:30 
Referendte reųuired 
PHONE 638-0905

SHIPPING CLERK
To work in receiving and 
shipping depot. Experience 
helpful but not necessary.

FOAMCRAFT
947 West Van Buren 

Chicago, Illinois

INSURANCE 
AGENTS 

To Learn Business.
Average eomniision of our agente 
over $200 weekly. Car necessary.

Commonvvealth 
Ins. Company 

450 E. Ohio Rm. 400

TIMEKEEPER
PAYROLL CLERK

TRIANGLE TANNING 
1823 W. Webster

PERMANENT 
LABORATORY HELPER

Duties include ryorktng with chem- 
ist and teehnlcians. Janitorial worl< 
and keeping raw material supplies 
in a paint laboratory. Mušt be draft 
exem.pt.

J. W. STERNS, 447-8790
VaJspar Corp., 7701 W. 47th St. 

IiYONS, ILLINDĖS

exem.pt


....... K
Svarbiausi pereitos savaitės įvykiai, kaip juos vaizduoja Amerikos 
naujos riaušės Airijoje, Rumunijos komunistų kongresas ir kt.

žinių agentūros. Jų tarpe: Vietnamo karas, ABM sistema Amerikoje,

GYVAS DAINAVOS RĖMĖJU 
SUVAŽIAVIMAS

Palapinių klausimas sukėlė diskusijas

VL. SELENIS

Dainavos stovyklavietės rė
mėjų — šimtininkų suvažiavi
mas rugpiūčio 2 d. buvo vienas 
įgauaiausių ir ilgiausiai užsitęsu
sių. Administracinio dr. A. Da- 
mušio vardo pastato salėje su
sėdo apie 100 rėmėjų ir besido
minčių Dainavos reikalais. Su
važiavimas pradėtas 3 vai. su 
mažu pavėlavimu ir baigėsi a- 
pie 8:30 vai. “Baigėsi” tik to
dėl, kad salę reikėjo užleisti sto
vyklaujančių mergaičių pasiro
dymui, kuris turėjęs prasidėti 
8 vai.

Suvažiavimą atidarė tarybos 
pirmininkas, o taip pat valdy
bos pirmininkas ir administra
torius dr. Adolfas Damušis, pa
kviesdamas kun. Viktorą Da- 
bušį sukalbėti invokaciją. Dar
bo prezidiumą sudarė pirm. Jo
nas Šoliūnas (Chicaga), vicepir 
mininkas Vladas Gyvas (Cleve
landas) ir sekr. Vytas Petrulis 
(Detroitas). Mandatų komisiją 
sudarė (Česlovas Bankauskas 
(Detroitas), Pranas Žilionis 
(Clevelandas) ir Pranas Balta
kis (iš Kalifornijos).

Pranešimai ir apyskaitos
Susirinkimas pritarė Prano 

Polteraičio pasiūlymui, kad dar 
botvarkė būtų papildyta “ad
ministraciniais reikalais", kur 
būtų svarstomi: palapinių klau
simas, jaunino reikalai ir ap
svarstyti rėmėjai ir nerėmėjai

Trumpus pranešimus padarė 
Chicagos globos komiteto var
iu Bronius Palikaitis. Clevelan
do — Vladas Gyvas. Dainavos 
parengimo komis'.,ios vardu Jo- 
įas Urbonas, apie žiemos sto
vyklavimą ir pajamas Jonas 
Buitkus, valgyklos vardu Juozas 
Rutkauskas.

Iždininkas Ignas Skirgaudas 
padarė pranešimą savo variu 

buhalterio dr. Vlado Buferio 
•.trdu. Iš jo pranešimo matyti 
kad 1968.XH.3i d Dainavos pa
imtų (nuraši u susidėvėjimą) 
ir žemės vertė siekia 207,068 do- 
*ei us. Tai, žinoma, knygų ver
tė, kiek iš tikrųjų Dai? ava ver
ta sunku būtų atspėti, bet yra 
ž.noma, kad žemė šioje apylin- 
1 ijt yra keleriopai pabrangus, 
f- olų suvažiavimo metu buvo 
tikę tik apiė 8.000 dol. 1968 m.
Dainava turėjo 19,064 dol. pa ja 
mų ir gavo aukų iš rėmėjų 5, 
189 dol. Per tą patį laiką išlai
di) turėta 13,2'T dol. 'rokui bū
du Dainava savo biudžetą su
vedė su 10,961 dol. pelno.

Dr. A. DamuŽiš ("tarybos, val
dybos ir administracijos vardu) 
pranešime suminėjo šiais me
tais atliktus darbus Dainavoje. 
Taip pat suminėjo eilę naujų pa
tvarkymų, kurių turi laikytis į 
Dainavą atvykstantieji svočiai. 
Ateityje, kad jaunimas galėtų 
naudingai laiką leisti, bus kvie
čiami kompetentingi specialis
tai iš muzikos, dainos .dramos, 
rankdarbių ,pairi? Sričių."Numa

tomi šaukti sąskrydžiai baigian 
čių studijas it taip pat. profesio
nalų.

Kad Dainavos pinigai yra 
tvarkoje ir knygos vedamos ge
rai, sužinojome iš revizijos ko
misijos akto, kurį skaitė Juo
zas Žilionis.
“Aštrus” palapinių klausimas

Diskusijų dėl pranešimų, trum 
pumas ir taip pat negausūs pa
klausimai rodė, kad susirinkusie 
ji tik laukia palapinių klausimo. 
Šis aktualus klausimas Daina
voje kilo po to, kai taryba lie
pos 6 d. nutarė; palapines gali 
statyti tik tie rėmėjai kurie 
“tuo metu dirba stovykloj bei 
angfcžavosi ir dabar angažuo
jasi. darbams” arba, kaip vėliau 
Pianas. Zaranka. tą saki.4 su
lietuvino, kurie “dir dirba ir 
dubs”.

Diskusijos vien tik šiuo klau
simu tęsėsi net 3 vai., todėl nė
ra nei įmanoma, nei gal dide
lės prasmės visko atpasakoti. 
Tačiau reikia pažymėti, kad va
dovybės patvarkymas palapinių 
klausimu ne daug rėmėjų tetu
rėjo, o diskusijų pabaigoje liko 
visiškai mažai.

Prof. dr. Justinas Pikūnas 
gynė tarybos nutarimą, kad jis 
esąs teisėtas, nes dauguma ta
rybos narių dalyvavo posėdyje. 
Rimas Laniauskas (Clevelan
das) mano, kad reiktų daugiau 
tvarkos ir drausmės Dainavoje, 
nes kitaip trukdo stovyklau-! 
jančiam jaunimui. Vladas Gy
vas buvo nepatenkintas, kad 
palapinių klausimą kelią tik dėt! 
roitiečiai.

Tačiau palapinių gynėjai bu
vo kitos nuomonės. Pranas Pol- 
teraitis stebėjosi, kad tokie nu
tarimai daromi dabar, kai sto
vykla baigiama išmokėti, bet ne 
prieš kelioliką metų. Jurgis Mi-{ 
kaila, kalbėdamas kaip vienas iš 
buvusių Dainavos steigėjų it 
planuotojų (kartu su dr. Leonu 
Bajorūnu), aiškino apie turi
mus Dainavoje 226 akrus že
mės, kur vietos yra visiems. 
Taip buvę pradžioje ir planuo
ta. Jis paskaitė iš įstatų ar nuo
statų vieną paragrafą, kuriairte 
jau Dainavos stovyklavietės stei 
gimo pradžioje palapinių būvi
mas užtikrinamas ir tvarkomas.

Pranas Zaranka prašo nesku
bėti ir klausimą gerai išdisku-i 
tuoti. Jis mano, kad vienok ar 
kitoks šeimų gyvenimas Dai
navoje yra didelis veiksnys lie
tuvybės išlaikymui. Staigus pa
lapinių nutraukimas nebuvo ap
galvotai tarybos padarytas. Vie 
nara Daihavon piešti lengviau 
10,000 dolerių, kaip kitam vie-j 
ną šimtą. Čia jis turėjo minty 
balsavimo teisę: vienas asmuo 
vienas balsas, bet ne pagal gau
tus įgaliojimus ar pagal didu
mą įneštos aukos Dainavai.

Danai Arlauskienei vis nebu
vo aišku, Šuo palapinių gyven

tojai kaltinami. Leonas Matve- 
’kas abejojo, ar tarybai buvo 
reikalo sukelti tokį triukšmą tik 
dėl 11 palapinių.

Vytautas Kutkus gynė lietu
vių jaunimą, atvykstantį į Dai
navą, ir manė, kad detroitiečiai 
ne tik daugiau stato palapines 
Dainavoje, ibet ir daugiau prisi
deda išlaikymu ir darbais. Kitą 
dieną Dainavos metinės šven
tės metu suvažiavusius automo
bilius jis suskaičiavo ir rado:1 
174 automobiliai turėjo Michi- 
gano valstijos leidimus, 31 iš ki
tų Amerikos vietų. Tų kitų vie
tų automobiliai daugiausia bu
vo sustatyti prie administraci
jos pastato, kur rinkosi studijų 
savaitei ateitininkai sendrau
giai ir tėvai atsiimti dvi savaites 
stovyklavusias mergaites

Kiti kalbėtojai taip pat buvo 
prieš palapinių naikinimą Dai
navoje, nors jie patys jų ne
stato. Pirmininkaujančiam J. 
Šoliūnui keletą kartų užklausus 
susirinkimą, ar nereiktų palapi
nių klausimu diskusijas baigti, 
salė suūždavo “turim laiko”. Bu 
vo jaučiama, kad balsuojant pa
gal įgaliojimus, laimės vadovy
bės siūlymas, todėl norėta tai 
pačiai vadovybei daugiau argu
mentų pateikti.

Česlovas Bankauskas, buvęs 
keletą metų Dainavos administ
ratorius, dabar tvarkąs stovyk
lavietės rėmėjų kartoteką, man 
datų komisijos vardu pasakė: 
“Galit kalbėti, galit nekalbėti, 
nes sprendimas priklauso nuo 
6 “didžiųjų”. C. Bankauskas pa
teikė duomenis: balsuoti turi 
teisę 79 asmenys su 806 baisais, 
paliekant likusiems 66 asme
nims tik 147 balsus.

Balsavimo rezultatai
Visiems įdomu balsavimo re

zultatai, nes pirmą kartą Dai
navoje balsuoja ir tie, kurie pa
tys nedalyvauja, bet ką nors 
įgalioja. Balsavimui buvo pateik 
ti du projektai, kurie liko jun
giant po keletą pasiūlymų.

Leidžiama palapines statyti: 
rėmėjams ir talkininkams; rė
mėjams — talkininkams.

Tarybos buvo antrasis pa
siūlymas, kurį pasiūlė dr. A. 
Damušis.

Kai kam gali atrodyti, kad

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.

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

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

tarp dviejų siūlymų nėra esmi
nio skirtumo. Tačiau iš tikrų jų 
skirtumas yra gana didelis. Pa
gal pirmą užtenka būti šimtinin
ku arba talkininku ir gali sta
lyti palapinę; pagal antrą, no
rint statyti palapinę, jau reikia 
turėti abi sąlygas. šimtininko 
ir 1 alkininko.

C. Bankauskas skelbia rezuJ- 
:-itus: už pirmą siūlymą 345 
baisai, už antrą — 461 balsas.

TRYS MODERNIOS KOPLYCIOSt
2533 VVest 71 st Street Tel. 476-2345
1410 So. 50th Avo., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI
Onos Petkevičienės - Paukštytės

mir ties metinių paminėjimui yra užprašytos dvejos šv. Mi
šios pas Tėvus Jėzuitus rugpiūčio 13 d. 9 vai. ryto ir rug
piūčio 16 d. 9 vai. ryto.

Nuoširdžiai prašome visų A. A. Onos Paukštytės - 
Petkevičienės draugų ir pažįstamų pasimelsti už jos sielą 
ir dalyvauti pamaldose.

Nuliūdę: Vyras Povilas, sūnūs Juozas ir Arminas su 

šeima.

| J (f

MIRTIES METINIŲ PROGA 
(1969 m. rugpiūčio 13 d.)

Jau metai suėjo.
Kaip mus palikai.
Jie mums amžiais virto! 
O, rodos, taip neseniai.

Kartu mes gyvenom 
Ir dirbom, bendrai. 
Rūpesčiai vienodi 
Ir ateities planai.

Tu buvai mums galva. 
Širdis ir siela!
Tau daugiau rūpėjo 
Visa mūs šeima.

linini......mm...... mi.......... .
Kelionės yra vienas iš gyvenimo malonumų, kuris visus 

traukia, bet kartais ne visiems prieinamas.
Pigiausias būdas keliauti, yra pasiskaityti kitų žmonių ke

lionių aprašymus, kurie atidaro skaitytojui plačius pasaulio var
tus. Todėl įsigykite šias knygas:

ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS,
Dan Kuraitis, 2.00

DAUG KRAŠTŲ, DAUG ŽMONIŲ,

ČIA MŪSŲ ŽEMĖ

ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI
Kun. J. A. Pauliukas 

KELIONĖ PO EUROPĄ IR ĮSPŪDŽIAI
Kun. Pr. Vaitukaitis 

KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON
IHIHIIiniHIIIIIIHlllHHIIHIIUmftlHIHIHIIHIIHIHmHIIHHIHUnHII,,,,!,,,,, 
miiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos,

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533 
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GĖLES
Vestuvėms, banketams, laidotuvSm* 

lr kitokioms progoms
GUŽAUSKŲ 
IIEVERLY HIILS GĖLINYČIA

2443 W. 63rd Street, Chicago, Ulinois I 
Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

SKELBKTTftS ‘'DRAUGE”.

GRAŽŪS SKELBIMAI, 

GRAŽIOS IR KAINOS

Laikraščiai ir žurnalai steng 
daimiesi kiek galint padidinti 
prenumeratorių skaičių, duoda 
įvairias naujiems skaitytojams 
nuolaidas, premijas bei įvairius 
laimėjimus. Pagal prenumerato
rių skaičių leidėjai nustato 
skelbimų kainas. Žurnalai už 
skelbimus ima gražias kainas 
pavyz. Life už keturių spalvų 
pilną puslapį imia 64,200 dol. Už 
baltą _  juodą 21,700 dol. pi
giau. “Readers Digest” mažo for 
mato puslapis kainuoja 56,600 
dol. “Look” — 55,500, “Times” 
— 33,000, “Playboy” — 34,600, 
“TV Guide” — 35,400. “Family

Skirtumas nedidelis ir ne visi 
“didieji” balsus padavė už va- 
dfvybės siūlymą. Nereikia abe
joti, kad šis jėgų išbandymas 
i i,i ės ateičiai tam tikros įtakos.

Greitomis perbėgęs per savo 
“trchyvus” radau: 1966 m. rė
mėjų suvažiavime dalyvavo 40 
šimtininkų su 215 balsų, 1967 
m. 43 šimt. su 281, 1968 m. 46 
su 251 ir šiais metais 79 su 806 
balsais. Dalyvių skaičius net ne- 
padvigubėjo, balsų skaičius dau 
giau kaip trigubas.

(Pabaiga rytoj)

Sunkiai teko dirbti,
Daug nemigo naktų,
Kad visi būtum laimingi 
Ir senatvę sutiktum ramiai.
Bet Visagalio 
Planai amžini 
Dažnai mus sumaišo, 
Parodyt, kokie jie menki.
Vos mums įpusėjus, 
Vykdant savuosius,
Dievas Tave pakvietė,
Man paliko amžinuosius.

A. J. P.

Dan Kuraitis 2.00

A. Vilainis 0.50

A. Vilainis 1.50

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
(LACKAWIOZ)

2424 W. 69th Street Tol. REpubUe 7-1213 
2314 W. 23rd Place_______Tel. Virginia 741872

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. California Avė. Tel, LAfayette 3-8572

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

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1011

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, Dl. Tel. OL 2-1006

DRAUGAS, antradienis, 1969 m. rugpiūčio m. 12 d. i

Circle” — 30,100, “Good Hou-'žurnalo skaitytojų rūšies ir 
sekeeping” — 28, 300, “Atlan- skelbėjų noro mokėti tokias kai 
tie” — 4,400. Kainos yra vie- nas.
m&m kartui, priklausomai nuo1 A. P-lls

Musų geram draugui
A. + A.

PETRUI NAUSĖDUI tragiškai žuvus, 
liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojautą TĖ
VAMS, SESERIMS ir BROLIUI.

Ona ir Zenonas Sturonai 

Gražina ir Aloyzas Sturonai

Mecenatui

A. f A.
PETRUI NAUSĖDUI tragiškai žuvus, 

jo TĖVAMS, SESERIMS ir BROLIUI reiškiame gilią 
užuojautą.

Chicagos Lietuvių Opera

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

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 nuo kapinių.

i t i
| Kantinis i

EUDEIK IS
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

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.
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DRAUGAS, antradienis, 1969 m. rugpiūčio m. 12 d. ’

X “Lituanus” žurnalas eina 
jau 15-ti metai. “Lituanus”, lei 
tižiamas anglų kalba, atlieka 
laisvųjų lietuvių šauklio parei
gas 97 pasaulio šalyse — tiek 
valstybių jis paštu pasiekia ke
turis įkaitus metuose. Sąraše 
matomi adresai yra vieni iš 
2,000 žymių įstaigų ir bibliote
kų, kurioms Lituanus siuntinė
jamas nemokamai. Išlaidos, su
sidariusios su šiuo siuntinėjimu, 
turi būti parengiamos gerašir
džių prenumeratorių ir ėmėjų. 
Penkiolikos metų sukakties pro
ga, esami ir būsimi “Lituanus” 
skaitytojai ir rėmėjai, atsiuntę 
5 dol. čekį, kviečiami dovanai 
atsiimti šampano bonką. Čekius 
rašykite “Lituanus” vaidu, P.
O. Box 9318, Chioago, III. 60690.

X Prof. dr. F. Palubinskas. 
Kalifornijos valstijos universi
te o Long Beach kolegijoje dės
tąs prekybinius mokslus, su žmo 
na (Saule ir vaikais Linu, Ginta, 
Kovu in Milda šiomis dienomis 
atvyko į Chicagą aplankyti gi
minių. Savaitgaliui visa šeima 
buvo nuvykusi į sendraugių atei 
tininkų stovyklą. Taip pat at
lankė “Draugo” redakciją ir 
spaustuvę, kad vaikai susipažin 
tų su juos lankančio laikraščio 
atsiradimu.

x Mokytojų studijų savaitės 
dalyviams pranešama, kad au
tobusas į Dainavą išvyksta sek
madienį, rugp. 17 d. 8 vai. ryto 
nuo Jaunimo Centro. Informaci 
jų kreiptis pas J. Tamulį. tel. 
925-4076.

X Prof. Antanas Rukuiža, 
žymusis mūsų miškų ugdymo ir 
tvarkymo tėvas, ilgametis “Gin 
taro” vasarvietės vasarotojas, 
po daugelio metų susitiko buv. 
Panevėžio ilgametį pašto virši
ninką Joną Belinį. Abu, daug 
dirbę Lietuvai žengiant į ne- 
priikl. gyvenimą ir vėliau visas 
jėgas jai pašventę, šiandien žy
mia dialimi netekę sveikatos, 
bet gyvai tebesidomi lietuvišku 
gyvenimu išeivijoje ir sielojasi 
pavergtos tėvynės reikalais, ne
retai paremdami savo aukomis 
visas lietuviškų darbų pastan
gas. Jonas Belinis šiuo metu 
gyvena Grand Rapids, globoja
mas Verutės ir Jono Paovių.

,x Dail. Henrikas Žemaitis, 
svečias iš Vilniaus, atvykęs 
Amerikon aplankyti giminių, 
dabar vieši dr. Mažeikų šeimoje. 
Šiuo metu svečias lanko Ame
rikos įžymiąsias vietas, muzie
jus, meno galerijas bei domisi 
šio krašto meno kūryba. Rug
piūčio 8 d., lydimas Mažeikai
tės ii' Balčiūno jis aplankė 
Union Pier 'bei pabuvojo “Gin
taro” vasasrvietėje, dalyvau
damas pramoginiame lauže. Čia 
jis netikėtai susitiko atostogau 
jaučius iš okup. Lietuvos atvy
kusius Aleksandrą Pūkštą ir 
dantų gydytoją Rimą Armalie
nę, kuri vieši pas savo tėvelį 
Petrą Balzarą.

X Julija Gečienė - Lipčiūtė, 
pirmoji iš Kanados savo auka 
atsiliepė į prof. Pr. Dovydaičio 
monografijos išleidimo vajaus 
komitetą. Aukas siųsti: Jonas 
Žadeikis, 4162 So. Fairfield Avė, 
Chicago Bl. 60632.

X Arūnas Vasys, dirbąs 
Howe, Barnes & Johnson, Ine., 
telf. 782-9600, patarnauja kaip 
stockbrokeris, akcijų pirkimo 
ir pardavimo reikalais. (Siuinte 
resuoti prašoma skambinti aukš
čiau duotu telefonu. (Sk.)

X Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris reprezentuoja Glore 
Forgan, Wm. R. Staats, Ine. Tel. 
FI 6-1234. Albanas turi daug 
metų asmeniško patyrimo su 
akcijomis ir jums sąžiningai pa
tars investavime vertybėse.

(sk.)

X Stasys Barzdukas, PLB 
valdybos pirm., dr. Petras Vilei
šis, JAV LB tarybos prezidiu
mo pirm., ir Juozas Kapočius, 
buvęs LB tarybos prezidiumo 
pirm. ir Lietuvių Enciklopedijos 
leidėjas, mielai sutiko būti Ame 
rikos Lietuvių kongreso garbės 
komiteto nariais.

P. Vileišis ir J. Kapočius ben
druomenės veikloje aktyviai 
reiškiasi nuo pat jos įkūrimo 
pradžios. Jų nuopelnai mūsų tau 
tinėa veiklos baruose vertingi 
ir svarūs.

x Švėkšnos gimnazijos auk
sinio jubiliejaus minėjimo meni
nės programos dalies akademi
joje ir bankete rengimo komi
tetą sudaro: A. Rūgytė, E. Vilu- 
tienė, S. Petersonienė, S. Juš
kienė, P. Žymantienė, K. Oželis, 
A. Jasas ir L. Bifcnevičius. Ko
mitetas rūpinasi meninės pro
gramos dalies sudarymu ir sce
nos paruošimu.

X Kazys Kavaliauskas, ilga
metis “Dainos” choro dirigen
tas, kaip telegrama pranešė iš 
Australijos, mirė rugpiūčio mėn. 
8 d. iSydnėjuje.

X Pasikalbėjimas su Jonu 
Bagdonu ir Jonu Kučėnu, “Li
tuanus” žurnalo pareigūnas, 
bus perduotas šiandien ir rytoj 
“Margučio” radijo programose.

x Amerikos Lietuvių Kon
gresas įvyks Detroite, (Statler 
Hiiton viešbutyje, rugpiūčio 30- 
31 d. Pradžia šeštadienį 10 vai. 
Organizacijos prašomos siųsti 
delegatus. Visi atstovai ir sve
čiai, norintieji gyventi viešbuty
je, prašomi registruotis ALTo 
biure: 6818 (So. VVestern avė. 
Chicago, DI. 60636. Chicagiečiai' 
važiuojantieji į Detroitą auto
mobiliais ir galintieji paimti vie
ną — du keleivius, pr ašomi pra
nešti tel: 778-6901. Pakvietimus 
j banketą galima gauti ALTo 
biure arba DLOCe, 2002 Ferdi- 
nand st. Detroit, Mich. 48209. 
Banketas įvyks sekmadienį, rug
piūčio 31 d. 8:00 vakare.

(sk.) ALT.

IŠ ART! IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

— Mok. K. Alkevičius gavo 
magistro laipsnį Michigan vals
tybės universitete, kurį lanko 
apie 40 tūkstančių studentų ir 
jis yra 9-tas dydžiu Amerikoje. 
Mok. K. Alkevičius yra baigęs 
Aąuinas kolegiją B. S. laipsniu. 
Vėliau gilinęs studijas stipendi
jomis ir savo lėšomis šiuose uni
versitetuose: University of De
troit, Loyola University, Hope 
college, University of Michigan 
ir- Michigan State University. 
Taip pat yra buvęs du metus 
chemikas vaistų srityje, kur bu
vo išradęs niauju produktų. Jis 
taip pat yra įsigijęs mokytojo 
diplomą ir tarnauja savo profe 
sijoje, dėsto chemiją aukšt. mo
kykloj. Yra dalyvavęs trejetą 
metų vietinėj radijo stoty, duo
damas lietuvišką muziką ir kai 
bedamas apie Lietuvos kalbą 
bei istoriją. Mok. K. Alkevičius 
yra sukūręs lietuvišką šeimą.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Kaip supirkinėjamas pie

nas iš gyventojų. Lietuvių ko
munistų partijos laikraštis 
“Tiesa”, 1969 m. liepos 31 d. 
praneša, kad pienas iš gyvento
jų šiemet superkamas nepaten
kinamai. Ypač atsiliekama Aly
taus, Jurbarko, Kaišiadorių, 
Kelmės, Lazdijų, Mažeikių, Plun 
gės, Raseinių, Tauragės, Telšių, 
Trakų, Šilalės, Šiaulių ir Varė
nos rajonuose. Okupuotos Lietu
vos ministeriu taiyba įpareigo
jo “Mėsos ir Pieno įmones, Že
mės ūkio ministerijas, rajonų ir 
apylinkių vykdomuosius komi
tetus, rajonų gamybines žemės 
ūkio valdybas ir kolūkių bei ta-
rybinių ūkių vadovus imtis rei- ypač gi su JAV-bių lietuvių jau 
kalingų priemonių, kad būtų į- nimu. Jis iki rugpiūčio 17 die- 
vytkdytas pieno supirkimo iš gy-nos apsistos Kennebunkporte,

Pamaldos Dainavoje. Šv. Mišias aukoja kun. G. Kijauskas, SJ, šjmetinis 
Lietuvių fronto bičiulių stovyklos kapelionas. Kairėje stovi J. Miko- 
nis, LFB centro vald. pirmininkas. Nuotr. A. Gulbinsko
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CHICAGOS ŽINIOS
MILŽINIŠKAS ANGARAS

United lėktuvų linija O’Hare 
aerodrome pastatė milžinišką 
šešių auikštų, 163,000 kvadrati
nių pėdų angarą, kuriame tilps 
tiktai du patys didžiausi DC-10 
ir Boeing 747 lėktuvai.

JEHOVOS LIUDININKAS 

KALĖJIME

Myron Lyzun, 24 metų, gyve-

Margučio radijo valandėlės vedė
jas Petras Petrutis ir Helen Ru- 
dulis iš VVestvilles, III, Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje stovi 
prie dail. Sparkio piešto heraldi
kos herbo. H. Rudulis Westvillej 
pasižymi pasižymi Lietuvių die
nų rengime.

ventojų planas -— užduotis. Rei 
kia peržiūrėti separavimo sky
rių išdėstymą, ir ten, kur rei
kalinga, steigti naujus.”

ITALIJOJE
— Vysk. Antanas Deksnys į 

Romą atskrido rugp. 2 d. po 
pietų. Aerodrome vyskupą suti
ko būrys lietuvių kunigų ir P. 
Lozoraičiai. Dieną pailsėjęs, vys 
kūpąs Deksnys pradėjo vizitus 
oficialiose Vatikano įstaigose. 
Pirmiausia aplankė didelį lietu
vių draugą kardinolą Samorė, 
(Sakramentų kongregacijos pre-

—• Kun. prof. Juozas Zeliaus- 
kas, SDB, Romoj išgulėjęs pu
santro mėnesio lovoj su širdies 

fefctą. Rugp. 7 dieną buvo pas j priepuoliu, jau gaili atsikelti; ir 
Ikard. Confalonietti _  Vyskupų
kongregacijos prefektą, pas 
prel. Zagon _  lietuvių reika
lams skirtą asmenį vyskupų koin 
gregacijoje. Vysk. Deksnį į Va
tikano įstaigas lydėjo ir pasima
tymus parūpino prel. L. Tulaba.
Rugp. 6 d. vysk. Deksnys buvo 
audiencijoje pas popiežių Paulių 
VI. Vyko lydimas kun. K. Dob
rovolskio. Vasaros metu priva
čios audiencijos popiežiaus nėra 
daromos, t.ai po bendros audien
cijos visus vyskupus popiežius 
priėmė specialiai. Kairiu buvo'
5 vyskupai ir Sardinijos kardi
nolas. Artimiausiu laiku vysk.
Deksnys lankysis pas kard. Vil
lot.

Baigęs vizitus, vysk. Deksnys 
išvyksta į Vokietiją, 'kur visų 
pirma užmegs ryšį su vadovais 
vyskupijų, kuriose yra lietuvių.1

— Kun. Hermanas Jonas Šul
cas, salezietis, iš Romos atvy
ko į JAV-bes padėkoti gerada
riams, kurie jam padėjo ir me
džiaginiai siekti kunigystės, bei 
artimiau susitikti su tautiečiais,

nąs La Grange, dėl savo įsiti
kinimų buvo atleistas nuo kariš 
kos tarnybos, bet jam buvo įsa
kyta dirbti du metus Elgin Sta
te ligoninėje. Kai jis skirtu Įtei
kiu neatvyko atlikti nekarišką 
tarnybą, jis buvo areštuotas ir 
nubaustas tris metus kalėti. 
Lyzun priklauso prie Jehovos 
budiininkų sektos.

PASKUTINĖ REGISTRACIJOS 
DIENA

Chicagos gyventojai, kurie 
norėtų balsuoti rug®. 23 d. trin
kimuose, ir dar nėra užsiregis
travę, turi atlikti registraciją 
iki rugp. 22 d. Registracija ga
lima atlikti rinkimų komisijos 
raštinėje City Hali miesto cen
tre. Siais pirminiais rinkimais 
bus lenkami delegatai į Illinois 
valstijos konstitucinę konven
ciją.

NUTRAUKĮS TRAUKINIŲ 
SUSISIEKIMĄ

Norfolk & Westem geležinke
lis gavo leidimą iš tarpvalstybi
nės pramonės komisijos (ICC) 
rūgs, 8 d. nutraukti dvejų trau
kinių keleivinį susisiekimą tarp 
Chicagos ir St. Louis.

nuo 18 iki 31 dienos bus Daina
vos vasaros stovykloj, iki rug
sėjo 15 — Worcestery, paskui iio, Laisvė Pulgytė iš Australi 
Baltimorėj, New Yorke ir ki- jOSj misionierius kun. Mantega- 
tur. zza iš Japonijos su kun. Alb.

— Vysk. Ant. Deksnys, vos Margevičiaus dovanomis iš To- 
atskridęs Romon rugpiūčio 4 kijo, Anupras Gaidelis iš D. 
d. aplankė ir Frascaty besiku- Britanijos, vyek. Ant. Deksnys, 
riančius saleziečius. Čia vysku- Vaclovas Menausfcas iš Švedi- 
pas gėiėjosi ne tik garsiu Fras jos. 
cati vynu, o ir gražia, sveika- KANADOJ
tinga gamta. — Kun. dr. Jonas Gutauskas,

gražiai suorganizavęs Dilbi, 
Ont., ir apylinkių lietuvius j pa
rapiją, šiuo metu rengia tos pa
rapijos dešimties metų veiklos 
ir lietuvių gyvenimo istorinę 
apžvalgą. Dešimtmečio minėji-

vyksta pas Frascatti saleziečius, 
kur beveik lietuviškas klimatas.

— Lanko saleziačhis. Dar tin mas bus lapkričio 29 d.

Plačiosios skalės integracijos instrumentas (LSI) sukonstruotas vie
nos Texo elektroninės kompanijos. Jis suprastins daugelio kitų in
strumentų ir žmonių darbą, čia matome jo modelį ir reklamuotoją. -

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
9-to YVARDO LIETUVIŲ 

DEMOKRATŲ KLUBAS 
ATOSTOGAUJA

Po metinio parengimo — ba
liaus, ir pavasarinio pasilinks
minimo, klubas savo pusmeti
niame susirinkime nutarė per 

j vasarą: liepos ir rugpiūčio mė- 
I nesiūs susirinkimų nešaukti, 
Į o praleisti beatostogaujant.

Metiniam parengimui buvo 
sudaryta komisija iš F. Puodžių 
ko, K: Rubino, jr., Skeivio ir 
A. Spiečiaus, kurie pravedė ba
lių su geru pasisekimu.

Metinio baliaus geram pasi
sekimui ypatingai daug pasidar 
bavo klubo vicepirm. Bessie 
ISucilla, J. Skeivys, K. Rubinas 
ir kt. Ponia B. ISucilla platinant 
bilietus sumušė ankstyvesnius 
rekordus: išplatindama pusę vi
sų (bilietų. Už tai klubas jai pa
reiškė ipadėką. Buvo paruoštas 
maistas, vadovaujant poniai Ru 
binienei ir jos pagetbininkėms.

Buvę baliuje svetimtaučiai 
pasidžiaugė roselamdiečių — de
mokratų veikla ir organizuotu
mu, vadovaujant pirm. Juozui 
Skeiviui.

Klubas gyvuoja gėriai, turi 
apie 150 narių ir atsargoje, kad 
ir mažą kapitalą iš kurio klubo 
nariui mirus suteikiama gėlių 
arba aukojama šv. (Mišioms.

Klubas džiaugiasi turėdami 
palankų Idųbui kleboną kun. P. 
Lukošių ir jo padėjėją. Klubo 
susirinkimai būna kas mėnesio 
trečią ketvirtadienį parapijos 
svetainėj.

Sekantis susirinkimas rugsė
jo 18 d. 7 v. v. parap. svetai
nėj. Juozas Skeivys

BEVERLY SHORES, IND., 
KOLONIJOJ

Įsteigus nacionalini paežerio 
parką sandūnuose, išskirtoje 
iš parko dalyje, pagyvėjo žemės

karnai neįsikūrę, ir todėl dar 
mažai kieno pažįstami, Romos 
saleziečiai vistiek jau susilauikė 
nemaža lankytojų iš lietuviško 
pasaulio. Nekalbant jau apie 
kard. Ant. Samorė, kurs daž
nas svečias, bei pačios Romos 
lietuvius, pažymėtini kiti, iš to
liau: dar gegužės mėnesį — 
vysk. J. Labukas su kun. J. Že 
maičiui iš Lietuvos, paskui vie
na profesorė lietuvaitė iš Izrae-

ir namų pirkimas. Nejudomo 
turto kainos kiek pakilo. Parkui 
skirtoje zonoje žemės ir pastab
ių supirkimas dar vis tebėra pa
rengiamoje stadijoje.

Paskutiniu laiku daug lietu
vių čia iš parko išskirtoje teri
torijoje įsigijo nuosavybių: na
mų ir sklypų. Yra taip pat daug 
lietuvių, gyvenančių nuo seniau 
arba gyvenančių kitur, bet tu
rinčių 'šitoje apylinkėje žemės 
sklypų ir planuojančių pasista
tyti namus ir atsikelti gyventi 
senatvėje. Ne vienas, kas ban
do pasistatyti namus, susiduria 
su naujais statybas reguliuojan 
čiais nuostatais ir turi kitokių 
bėdų. Pasirodo, ikiajd vietiniai 
gyventojai ir statybų nuostatai 
nėra palankūs naujiems atei
viams, Beverly Shores rajone.

Vietinės valdžios nusistatyta 
statybos nuostatus dar pasun- 

J kinti. Yra parengtas naujas sta 
tybos potvarkis (zoning ordi- 
nance) ir prieš priimant, vieša
me posėdy bus perskaitytas š. 
m. rugpiūčio 14 dieną, 8:30 v.

| vakare Administracijos name 
su teise dalyviams tuo reikalu 
pareikšti savo numonę.

Tame potvarkyje numatyta, 
ikad vienos šeimos namui pasis
tatyti reikės turėti ne mažiau, 
kaip 18 000 kv. pėdų sklypą ir 
su fronto ilgiu ne mažiau 90 pė 
dų, o dviejų butų namui — net 
30,000 kv. pėdų su fronto ilgiu 
120 pėdų, dr tik potvarkiu nuro
dytame rajone. Šiuo metu dau
guma sklypų yra 6250-7500 'kv. 
pėdų su frontais 50—60 pėdų. 
Taigi, vienos šeimos namui rei
kės net trijų tokių sklypų. Na
mai, kurie jaiu Stovi ant mažes
nių, kaip 18,000 kv. pėdų skly
pų arba namo atstumai nuo ru-

Amerikos astronomai Pasadenoje, Calif., dr. K. Herr (k) ir dr. G.
C. Pimentel, stovėdami prie Marso modelio, diskutuoja, ar Marse f 
gali būti gyvybė.

bežiaus neatitiks naujų normų, 
gaisro ar kitaip apnaikinti iki 
50%, nebus leidžiami atstatyti. 
Šis potvarkis yra platus, apima 
67 puslapius ir numato daug 
kitokių pakeitimų. Tas potvar
kis turi ir gerų pusių, na ir 
blogų.

Daugelis lietuvių, čia įsigiju
sių namus ir sklypų, priešinasi 
šio naujo potvarkio priėmimui 
ir kai kas net su plakatais pi
ketuoja prie administracijos 
būstinės, renka parašus petici
jai, ir t. t. •

Turintieji sandūnuose nuosa
vybes turėtų aktyviai dalyvau
ti numatytame susirinkime ir 
pareikšti savo pritarimą ar ne
pritarimą šio potvarkio įvedi
mui. Apie tai smulkesnių žinių 
galima patirti pas p. Butnį, Ro
gers Avė., Beverly Shores, Ind. 
Tel. 219 — 879-7534. K.

MUITINĖS ĮPLAUKOS
JAV-ių muitinės Chicagos šešis asmenis Calvary (kapinėse, 

Skyrius per fiskalinius metus kurie sakėsi, jog “uoija” lenfce- 
užsibaigusius birž. 30 d. turėjo lės pagalba bandė susisiekti bu 
$158,471,116 įplaukų. | mirusio kareivio dvasia.

VISOMS LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOMS

Amerikos Lietuvių kongresas 
jau čia pat. Labai svarbu ALT 
centrui žinoti, kiek atvyksta at 
stovų, kiek svečių, kokie jų vair 
dai ir adresai. Prašome para- g 
ginti važiuojančius apsistoti 
Statler Hiiton viešbutyje, De
troito Grand Circus Park, kur 
vyks kongreso posėdžiai ir ban
ketas. iVešbučio kambariai vie
nam 12 dol., dviem — 18 dol.

Kongreso programoje numa
tytos paskaitos: “Dabartinė lie
tuvių tautos padėtis” — V. Vai- | 
tiekūnas, “Lietuvių padėtis iš
eivijoje” _  A. Devenienė, “Lie
tavos laisvinimo darbo sėkmės 
ir nesėkmės” — A. Kasulaitis, 
diskusinė tema “Ateities užda
viniai laisvinimo darbe”, vado
vauja dr. K. Šidlauskas, daly
viai: J. Daugėla, kan. V. Zaka
rauskas, J. Jasaitis.

Banketo programoje amerikie < 
čio politiko žodis, meninėje da
lyje solistai: Daiva Mongirdai
tė, Algirdas Brazis, Detroito 
“Šilainė”, vadovaujama Galinos 
Gobienės.

Kongreso, viešbučio, banketo 
reikalais kreiptis į ALT biurą: 
6818 So. Westem avė. Chicago,
III., 60636. tel.: 778-6901.

IŠKILMES ŠV. KAZIMIERO 
SESERŲ VIENUOLYNE

Į šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos naujokyną priėmimo 
apeigas kapelionas kun. Vito gr
D. Mikolaitis pradės pašventin
damas kryželius ir vėliomis, ku
riuos kandidatės atsineša į kop 
lyčią.

Į naujokyną bus priimtos šios 
kandidatės. Linda Strozdaitė iš 
Šv. Kazimiero par., (Sioux City, 
Iowa, Aileen Biohm iš (St. Char
les Borromeo par., Andalusia, 
Pa., ir Jeanne Boise iš St. Chris

topher par., Philadelphia, Pa.
Dievas pakvietė šias jaunas 

mergaites ir atsiuntė pas sese
les Ikazimierietes pasiaukoti Jo 
tarnybai. Jį labiau pamilti, Jo 
karalystę pratęsti. Linkime 
joms ištesėjimo garbingame pa
šaukime. š. K. K. S.

NEGRAI (SUSTABDĖ 
STATYBAS

Negrų Ikoaiicinė grupė, reika
laudama, kad statybininkų uni
jos samdytų 10,000 negrų ir ki
tų mažumų asmenis, demons
truoja prie įvairių statybų ir 
gazdina darbininkus. Per pa
skutines tris savaites darbas * 
sustabdytas bent prie 20 staty
bų, kurių vertė siekia 85 mil. 
dolerių. Dėl šių demonstracijų 
apie 1,200 darbininkų liko be 
darbo.

KAPINĖSE BANDĖ ŠNEKĖTI 
SU DVASIOMIS

Evanstono policija areštavo


