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TRUMPAI
Popiežius įspėja '

prieš smurtą
Pritaria Airijos katalikų 

reikalavimams
CASTEL GANDOLFO, Itali

ja. — Popiežius Paulius VI už
vakar meldėsi už riaušių bei ne
ramumų pabaigą Šiaurės Airi
joje ir griežtai pasisakė prieš 
smurto apraiškas pasauly, pa
žymėjęs, kad “civilinis karas 
neturi būti neišvengiama būti
nybe šių dienų moderniame gy
venime”.

Pirmą kartą kalbėdamas apie 
katalikų ir protestantų susidū
rimus Airijoje, popiežius pasi
sakė remiąs katalikų mažumos 
Š. Airijoje reikalavimus lygybės 
kryptimi, bet pridurdamas, kad 
smurto keliu negalima išspręsti 
žmonių tarpe atsirandančių kon 
fliktų.
Tikisi, kad bus pasiekta taika 

teisingumas
Popiežius nurodė, kad įvykiai 

Airijoje kelia liūdesį. Susidū
rimai esą religinio pobūdžio — 
“tai buvo sunku įsivaizduoti ir 
mes norėtume, kad toks pobū
dis ateity niekuomet nepasikar
totų”, Vis dėlto, kaip pridūrė 
Paulius VI, Š. Airijos neramu
muose buvę ir kitų veiksnių, 
kaip istorinių, socialinių ar po
litinių,

Taip, pabrėžė popiežius, nie
kas negali paneigti reikalo žmo
nėms turėti lygias teises, tačiau 
jos neįsigijamos smurto ar1 riau
šių priemonėmis.

Kiesinger: Vakarai turi
būti pajėgūs

Reikalas žielgti j rusų ir kinų 
grėsmę

WALDSHUT, V. Vokietija. 
— Fed. Vokietijos kancleris K. 
G. Kiesinger, dvi dienas dalyva
vęs priešrinkiminėje kampanijo
je Vak. Vokietijos pietvakariuo
se, vienoje kalbų iškėlė Vakarų 
kraštų vieningumo ir karinės 
galios svarbą. Tai esą būtina, 
teigė jis, turint galvoje Sovie
tų Sąjungos ir kom. Kinijos 
grėsmę bei grasinimus.

Kiesinger pažymėjo, kad prieš 
metus sovietų įvykdyta Čeko
slovakijos invazija liudija itin 
stiprų sovietų pasiryžimą išlai
kyti nepažeistą jų “socialistinę 
bendruomenę”.

Tuo tarpu Kinija, dešimčiai 
metų praslinkus, turės vieną 
bilijoną gyventojų ir įvairius 
masinio naikinimo ginklus. Kan 
clerio nuomone, tas rytų mil
žinas “sudarys pavojų visam 
pasauliui”.

♦ Demonstracija prieš britus 
buvo Chicagoj — prieš britų a- 
viacijos atstovybę. Organizavo 
vietos airiai.

• M. Collins, “Apollo 11” žy
gio dalyvis, astronautas, pareiš
kė, nenorįs ateity dalyvaut 
kiuose erdvės skrydžiuose
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Du Prahos režimo šulai, neseniai,
Sovietų S-je, taręsi su Kremliaus 
vadais: partijos vadas G. Husak 
(kairėje) ir prezidentas gen. L. 
Svoboda (dešinėje).

Š. Korėja numušė
JAV malūnsparnį
Numuštas į šiaurę nuo 

neutraliosios zonos
TOKIO. — š. Korėjos radijo 

pranešimu, komunistai sekma
dienį, apie 15 mylių į šiaurę nuo 
demilitarizuotos sienos, numu
šė JAV malūnsparnį. Tai tas | 
pats malūnsparnis, apie kurio 
dingimą JAV kariniai sluoksniai 
paskelbė sekmadienį, Š. Korė
jos pareigūnų prašydami rasti 
lėktuvą su įgula ir juos grąžin
ti amerikiečiams.

JAV karinės įstaigos nurodo, 
kad neginkluotas malūnsparnis 
vykdė pratimų skridimą ir at
sitiktinai perskridęs demilitari
zuotą sieną, skiriančią pietų ir 
šiaurės Korėjas.

Komunistų radijas paskelbė, 
kad malūnsparnio “įsiveržimas 
į mūsų oro erdvę buvo JAV im
perialistų provokacija ir Korė
jos paliaubų sutarties pažeidi
mas”.

Nukritusiam malūnsparny bu 
vo trys įgulos nariai. Apie jų 
likimą ligi vakar nebuvo žino
ma.

P. Blaibergas mirė
Apie 20 mėn. su svetima širdim

CAPE TOWN, P. Afrika. — 
Sekmadienį šiame P. Afrikos 
mieste mirė dantų gydytojas 
Philip Blaiberg, apie 20 mėne
sių išgyvenęs su 24 m. amž. 
mulato širdimi. Jo gyvenimas 
buvo beveik normalus.

Dr. Barnard, 1968 m. sausio 
2 d. perkėlęs Blaibergui sveti
mą širdį, nurodė, kad, nors ir 
liūdna, Blaibergui mirus, tačiau 
širdies perkėlimo operacijas 
teks vykdyti ir ateity. Blaiberg 
mirė jo organizmui pasiprieši
nus svetimai širdžiai.

• Keli tūkstančiai Kaliforni
jos gyventojų sekmadienį ra
miai demonstravo ties prez. R. 
Nixono vasaros būstine, San 
Clemente, Kalif.

Jie pasisakė prieš karą Viet
name.

Izraelio sargyba Gazos ruože, kur vyksta arabų kovotojų puolimai 1

Invazijos metines čia pat— 
naujas rūpestis komunistams

Rusų invazijos metinėms, trečiadienį, artėjant gyventojai apsirūpina maisto atsar
gomis — Režimas nuolat įspėja ir nurodo į "pogrindžio gaivalų" ruošiamas ne tik 
demonstracijas, bet ir galimą ginkluotą sukilimą — Prez. L. Svoboda įspėjo gyven
tojus ir pareiškė apie galimą "užsienio priešo" poveikį — Paneigia gandus dėl so
vietų noro prisijungti Čekoslovakiją

“Nusipirkau pakankamai dešros 
ir skardinių...”

PRAHA. — Įtampa, rūpestis, 
susijaudinimas — visa tai 
šios savaitės pradžioje slegia 
Čekoslovakiją. Jau čia pat ket
virtadienis, rugpiūčio 21-ji die
na, rusų okupacijos metinės.

Vienas įstaigos tarnautojas 
pareiškė: “Nusipirkau pakan
kamai dešrų ir skardinių — jų 
turėtų pakakti visai savaitei. 
Būsiu namie visą ketvirtadienį 
Būsiu namie visą ketvirtadienį 
mano viršininkui. Namie laiky
siu ir žmoną su vaikais”. 
Įspėjimai — ruošiamas ginkluo

tas sukilimas
Jei šiuo metu visame krašte 

jaučiama įtampos atmosfera, 
tai vyksta ir paties komunisti
nio režimo dėka. Jau kelios sa
vaitės tas režimas skelbia įspė
jimą po įspėjimo, pareigūnai 
praneša apie išaiškintas ginklų 
ar sprogstamos medžiagos va
gystes. Skleidžiamos užuomi
nos, esą, “pogrindžio, subversi

jos gaivalai veiksmingai ruošia
si ginkluotam sukilimui”.

Dėl to jau dvi savaitės, kai 
krašte įvesti įvairaus masto su
varžymai. Asmenys, žinomi sa
vo prieškomunistinėmis nuotai
komis ir šiaip liberalai nepap-

Rusas okupantas ties parako stati
ne Čekoslovakijoje — pasaulis ryt 
ir poryt žvelgia į Prahą ir klausia: 
ar pavyks režimui suvaldyti gy
ventojų nepasitenkinimo, nusivyli
mo okupacija apraiškas?

PADĖTIS Š. AIRIJOJE APRIMUSI 
- KIEK ILGAI?

rastai sekami, buvo ir suėmimų. 
O šiomis dienomis laukiama su
varžymų padidėjimo ir naujų 
suėmimų.
Pripažįsta krašte esant “kom

plikuotai padėčiai”
Prezidentas gen. L. Svoboda, 

prieš savaitę su partijos vadu 
dr. Gustav Husaku grįžęs iš ta
riamų atostogų Kryme ir su 
Kremliaus vadais aptaręs prie
mones išvengti demonstracijų 
invazijos metinių proga, sek
madienį kalbėjo į gyventojus. 
Jo kalba buvo perduota radijų 
ir televizijos. Kalbėdamas der
liaus šventės metu Breclav mies 
te, Svoboda skatino: turite veng 
ti išsišokimų, turite sudrausti 
kiekvieną ramybės trukdytoją.

Svobodos kalba liudijo: padė
tis Čekoslovakijoje laikytina aiš 
kiai komplikuota. ČTK spaudos 
agentūros žiniomis, prezidentas 
pabrėžė, kad “priešiškos jėgos 
užsieny” siekiančios invazijos i 
metines išnaudoti savo tikslams, I 
būtent, “vėl sukelti neramumus 
mūsų vidaus gyvenime”.

Pagal Svobodą, tie užsienio 
“priešai” kalbą apie čekų ar slo
vakų patriotinius jausmus ar 
apie krašto suverenumą, tačiau 
jų siekimai bei veiksmai esą 
“priešingi tikriesiems krašto rei 
kalavimams”.

t
Teisėjas Clement F. Haynsworth

Naujas A. Teismo 
teisėjas

Paskirtas pasitraukusio 
A. Fortas vieton

SAN CLEMENTE, Kalif. — 
Kaip jau buvo laukta, preziden-1 
tas Nixonas naujuoju A. Teismo 
teisėju, į š. m. gegužės 15 d. 
pasitraukusio, buv. prezidento 
Johnsono tarėjo, teisėjo A. For
tas, vietą, paskyrė P. Carolinos 
apeliacinio teismo teisėją — 
Clement F. Haynsworth, Jr., 56 
metų amžiaus.

Jis laikomas konservatorium 
ir yra žinomas griežtas JAV 
konstitucijos gerbimo šalinin
kas.
I----------------------------------------

I S VISUR
Mirė architektas

van der Rohe
Vienas žymiausių pasaulio 

architektų
CHICAGO. — Ludwig Mies 

van der Rohe, vienas žymiausių 
architektų pasauly, rugpiūčio 
17 d. nakt. mirė Chicagos ligo
ninėje. Jis buvo sulaukęs 83 m. 
amžiaus.

Van der Rohe projektuotų 
pastatų gausiai yra Europoje 
ir JAV kontinente. Tik Chica
goje pagal jo projektus yra 
apie 30 pastatų.

Gimęs Vokietijoje van der 
Rohe 1937 m. atvyko į JAV ir 
buvo architektūros mokyklos 
direktorium Illinois Technologi
jos institute.
UKRAINIEČIAI NUBAUSTI 

MIRTI
Kaltinami buvę nacių 

talkininkai
MASKVA. — Dienraščio 

“Krasnaja Zviezda’’ pranešimu, 
teismas mirties bausme nuteisė 
tris sovietų piliečius, kaltina
mus buvus nacių talkininkais, 
šiems vykdant 15,000 žmonių 
žudymus koncentracijos stovyk 
loję.

Teismas įvyko vak. Ukraino
je. Pasmerkti yra ukrainiečiai 
V. Litvinenko, J. Lebincev ir 
A. Ostapenko.

VIESULAS "CAMILLE" 
SIAUČIA JAV PIETUOSE

Prasideda
politiniai pasitarimai

BELFAST, Š. Airija. — Apie 
4,000 britų karių šiuo metu žiū
ri tvarkos Belfasto ir London- 
derry miestuose. Sekmadienį ir 
vakar Belfaste ir kituose mies
tuose buvo, palyginti, ramu, ne
buvo riaušių, gi katalikai su 
protestantais sekmadienį lankė 
pamaldas.

Tik kai kur buvo girdėti pa
skiri šūviai, buvo numestos ke
lios padegamos bombos. Kelių 
dienų riaušių metu tik Belfaste 
daugiau kaip 350 šeimų neteko 
pastogės ar savo daiktų bei ki
tos nuosavybės.

Š. Airijos arba Ulsterio min. 
pirmininkas James Chichester - 
Clark Londone pradeda pasita
rimus su britų min. pirmininku 
H. Wilsonu.
Nesutinka įsileisti katalikus į 

vyriausybę
J. Chichester - Clark spaudai 

pareiškė nesutinkąs į jo, tik pro 
testantų, vyriausybę įsileisti 
nors vieną katalikų mažumos 
narį. “Jūs juk negalite parinkti 
žmones gatvėje” — jis nurodė. 
Jo nuomone, sutelktinė vyriau
sybė šiaurės Airijoje esanti ne
galima, nes šio krašto parlamen 
to nariai — respublikonai (ka
talikai) paneigią viso krašto 
buvimą. Jie, esą, norėtų šešis 
valsčius prijungti prie Airijos 
26 valsčių ir visiškai atsikratyti 
saitų su D. Britanija.

Vis dėlto, Clark nuomone, rei
kia rasti būdus suderinti abiejų 
šalių nuosaikiųjų sluoksnių pa
žiūras. Nurodyta, kad britų ka
riai ir toliau lieka ir jų skaičius, 
kaip vakar paskelbta, bus pa
keltas — iki 6,000.

Vienos savaitės riaušių metu 
žuvusių skaičius pasiekė aštuo-

Š. Airijos miesto Londonderry gy
ventojas - katalikas gatvėje, poli
cininkams riaušių metu panaudo
jus ašarines dujas

nis, gi sužeistų buvo keli šim
tai.
Airių atstovas tariasi N. Yorke

NEW YORK. — Patrick J. 
Hillary, Airijos respublikos už
sienio reikalų ministeris, vakar 
kalbėjosi su J. Tautų gen. sek
retorium U Thantu. Hillary už
vakar kreipėsi į Saugumo Tary
bą prašydamas apsvarstyti spe
cialių, “taikos pajėgų” dalinių 
pasiuntimo į Š. Airiją, klausimą.

Vakar Saugumo Taryba svar 
stė Libano skundą prieš Izrae
lį ir Airijos klausimu galėtų pa
sisakyti tik šiandien. Tačiau, 
kaip jau skelbta, D. Britanija, 
laukiama, griežtai pasipriešins 
J. Tautų kišimuisi į Airijos “vi
daus klausimus”.

• Demonstracijos įvyko Dub
line, Airijoje. Pasisakyta prieš 
britų karių siuntimą į Š. Airi
ją.

Paneigia gandus: sovietai ne
siekią prijungti Čekoslovakiją

Svoboda priminė jo bei Hu- 
sako pasitarimus su rusų va
dais, ir paneigė įtarimus, kad 
rusams spaudžiant, jie pasira
šę pareiškimą, kuriuo pasižada 
“panaudoti politines priemones, 
išlaikant tvarką bei rimtį oku
pacijos metinių dienomis”.

“Ne — pažymėjo Svoboda — 
mes kalbėjomės kaip lygūs su 
lygiais”. Jis dar paneigė gan
dus, kad Sovietų Sąjunga galin
ti Čekoslovakiją įsijungti į so- 
vetinių respublikų sąstatą. Jis 
teigė, tai — netiesa, nes sovie
tai nieku būdu nesiekią pažeis
ti Čekoslovakijos suverenumo.

Mėnulio sklypai 
po 24 dol.

Sklypų pardavėjas suimtas

BELO HORIZONTE, Brazi
lija. — Policija suėmė Jose Cas- 
siano De Jesus, pardavinėjusi 
mėnulio sklypus gyventojams. 
Vieno sklypo kaina — 24 dol. 
Jose lengvatikiams aiškino, kad 
pirmąjį mėnulio sklypą buvo 
pardavęs Neil Armstrongui ir 
šis buvo nuskridęs į mėnulį su
sipažinti su jo “nuosavybe”.

Apie 20 užmuštų, 
milijonai dolerių nuostolių
GULFPCRT, Miss. — Smar-1 

kusis viesulas “Camille”, atslin
kęs 190 mylių per vai. greičiu 
nuo Kubos, per Meksikos įlan
ką, užvakar popiet įsiveržė į 
Mississippi valstiją, nusiaubda
mas jos pakraščius. Spėjama, 
kad 200,000 šios valstijos pa
kraščių gyventojų sekmadienį 
pasitraukė toliau į krašto gilu
mą. Pasiekęs JAV kontinentą, 
viesulas slinko jau žemesniu 
greičiu, tačiau vis padarydamas 
nuostolių.

Daugiausia nukentėjo Missi
ssippi valstija, nemažai nuosto
lių patyrė ir Alabamos, Loui- 
sianos valstijos. Ligi vakar po 
piet pranešta apie 20 žuvusių. 
Nuostoliai pastatams, elektros 
laidams, tiltams ir kt. siekia 

ugelio milijonų dolerių. Kai 
kurios vietos skelbiamos katas
trofos sritimis.

Daug sužeistų, 
ligoninėse trūksta vandens
Viesulas aplenkė du didmies

čius : New Orleans ir Mobile, 
Alabamos valst. Žymiai nuken
tėjo mažesnės vietovės, kaip 
Gulfport, Bay St. Louis, Pen- 
sacola, ir kt. Gulfport miesto 
centras visiškai sugriautas. Su
žeisti nugabenti į ligonines, jo
se gi pritrūko vandens. Dėl to 
į pagalbą skubėjo kaimyniniai 
miestai. Raud. Kryžius vakar 
savo patalpose globojo apie 45, 
000 nuo viesulo pabėgusių gy
ventojų.

Paskutinėmis žiniomis, “Ca
mille” viesulo jėga žemyne vis 
silpnėja. Bet... įkandin jau slin
ko kitas viesulas, “Debbie”, su 
vėjais daugiau 100 m. per vai. 
Tačiau šiuo metu visiems terū
pėjo “Camille”.

• š. Vietnamo ūkio delegaci
ja užvakar atvyko į Pekiną.

KALENDORIUS

Rugpiūčio 19 d.: šv. Jonas 
Eud., šv. Namadija, Astys, Švie
suolė. —

Rugpiūčio 20 d.: šv. Bernar
das, šv. Marija Mart., Tolvinas, 
Neringa.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
iš dalies debesuota, kiek vėsiau, 
temp. sieks 80 1. F., ryt -— be 
pakitimų.

Saulė teka 6:03, leidžias 7:45.

Britų kariniai daliniai — jie praėj. savaitę atvyko į šiaurės Airijos 
Londonderry miestą ir kitur. Šiuo metu, po riaušių, bet karių gali 
būti pašaukta dar daugiau.
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KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Sveikatos reikalu rastus * klausimus siųsti adresu:
KELIAS I SVEIKATA, 2319 VVest Garfield Blvd., Chicago, 01. 60636
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APSAUGA NUO SAULES NUDEGIMO

Palaipsniui saulintis patarti
na visada — net veikliausieji 
vaistai neapsaugo pilnai nuo 
nudegimo.

Mediciniška tiesa

Gydytojo uždavinys yra ne tik 
gydyti nukentėjusius nuo persi
kaitinimo, bet ir rūpintis vasaro
tojų apsauga nuo pavojingo per
sikaitinimo ultravioletiniuose sau 
lės spinduliuose. Jei pacientas a- 
bejoja, kada ir kaip ilgai jis ga
li kaitintis saulėje, jis turi prisi
laikyti bendro dėsnio: vengti sau
lės vidudieny — tarp dešimtos 
valandos ryto ir antros po pietų, 
jei jis eina pirmą kartą saulintis. 
Minėtu laiku saulės ultravioleti
niai spinduliai gausiausiai pasie
kia žemės paviršių.

Jei žmogus nesisaulino nuola
tiniai ir dabar planuoja saulėtoj 
vietoj praleisti atostogas, jis pri
valo, kiek yra galimybių, prięš 
atostogas dviejų trijų savaičių bė
gyje priprasti prie saulės spindu
lių vis pasikaitinant po truputį. 
Ultravioletinė lempa nepakanka 
mai paruošia žmogaus odą saulės 
spindulių peraštriam veikimui. 
Geriausiai pasielgs žmogus, kuris 
saulėj kaitinsis pirmą kartą de
šimt minučių, vis po truputį di
dindamas kaitinimąsi iki pusės va 
landos paroje.

Neapsigaukime niekada

Visi liūdime, paskendus vie
nam mūsiškiui. Jis apsigavo pa
vojingoje vietoje, jausdamasis sau 
gus vaikščiodamas krantine, ka
da bangos siautė ir visi žmonės 
buvo savo namuose. Banga didelė 
visada gali pakilti ežere ar jūro
je. Šito pavojaus neišleiskime iš 
akių ir galvos. Turime būti bud
rūs ne tik jūrai ar ežerui šėls
tant, bet ir kaitinantis.

Neapsigaukime nuvykę į snie
guotus kalnus ar žiemos sulau
kę. Stiprus persisaulinimas yra ne 
vien vasaros vargai. Pašliūžomis 
naudodamiesi ar aukštuose kal
nuose būdami, galima stipriai nu
degti nuo atsimušusių sniege sau 
lės spindulių. Tokie nudegimai 
kartais esti sunkesni už vasarą 
patirtus negalavimus.

Apsaugos nuo persikaitinimo 
bendri dėsniai

Jei numatai, kad galėsi perkais
ti ar persideginti saulėje, taip pat 
jei iš šaltos vietos žiemą nori va
žiuoti į šiltesnius kraštus, prisi
mink štai Lą:

1. Venk vidudienio saulės. Ma
žiausiai pavojingi saulės spindu
liai yra anksti rytą bei vėlai po 
pietų. Jei nepripratęs prie saulės 
kaitros, pratinkis palaipsniui, pra 
dėk saulintis pirmą dieną keletai 
minučių. Kasdieną po to per vie
ną dvi savaites pailgink kaitini
mąsi penkiomis minutėmis.

2. Apsisaugok nuo vidudienio 
saulės lengvu rūbu ar plačia gal
vos danga. Vaikų oda yra labai 
jautri saulės spinduliams, ją ap-

Alvudo parengimų šeimininkės — 
Marija Bosiene (kairėje) ir Vera 
Stakvnienč. Nuotr. M Nagio

saugokime nuo ilgo saulinimosi 
baltais baltiniais, ar kitokiu rū
beliu.

3. Nepamiršk, kad vidudienį, 
būdamas ir po skėčiu, esi saulės 
spindulių veikiamas. Tai tik kai 
kuriuos spindulius skėtis nuo mu
sų atitolina. Skėtis neapsaugoja 
nuo spindulių, atsimušusių nuo 
dangaus ir smėlio.

4. Neapsigaukime debesuotą 
dieną, ypač laivelyje būdami. De
besys apsaugo nuo šviesos spin
dulių, bet odą deginantieji spin
duliai pralenda pro debesis. Ir 
vėjelis tegul neapgauna mūsų vė 
sumu.

5. Būkime atsargūs būdami 
aukštumoje, nes aukštos vietos ir 
sausas šiltas oras didina pavojų 
persikaitinti. Ant smėlio ar snie
go būdami beveik dvigubai dau
giau gauname saulės spindulių.

6. Vartok gerus nuo saulės spin 
dūlių apsisaugoti vaistus. Jei ne
žinai, kokius vartoti vaistus, pa
sitark su gydytoju. Bėkime nuo 
patariančių “greitai nudegti”.

7. Pirkdamas akinius, pasirink 
tamsios plastikos ar nedūžtamo 
stiklo.

8. Jei persikaitintum saulėje, 
apsivilk vėsiu rūbu, paimk aspi
rino, ir laikinam atvėsimui bei 
patogumui naudok nuo nudegi
mo kremus bei purškiamuosius 
vaistus. Stipriai nusideginus, krėi 
pkis pas gydytoją.

9. Jei kuris žmogus niekada ne- 
parudina savo odos, bet visada 
ją nudegina, gal būt, jis turi per- 
maža pigmento savo odoje. Toks 
turi saugotis persikaitinti, vykdy
damas paminėtas taisykles. Kie
no oda raukšlėjasi, juodai rudom 
dėmėm klojasi ar kaip oda daro
si, tai vis ženklai persikaitinimo 
ir perdidelio jautrumo. Perilgas 
kaitinimasis saulėje yra viena di 
džiausiu priežasčių odos vėžiui ai 
sirasti.

Išvada. Nerodykim savo drą
sos neprotingai: pavojingose vie
tose būkime visada atsargūs: be- 
sisaulindami, ar šiltose vietose 
būdami, ar apie medicinų raši
nius negydytojų prirašytus skaity
dami. Dabar tiek daug klaidingų 
žinių tokiuose raštuose pasirodė, 
kad jų visų nė neįmanoma ati*- 
taisyti. Pvz., pranešta buvo, kad 
“visi žinom, jog alkoholis mažo
mis dozėmis žmogui nekenkia”, 
o tikrumoje yra žmonių, kuriuos 
kartu su jų šeimomis toks alko
holio kiekis pražudo. Buvo pra
nešta, kad “neturime priemonių 
cholesteroliui kraujuje sumažinė
ti...” — tikrumoje su dieta ir at- 
romid vaistu pasiseka net 700 pig. 
proc. riebalų gausą iki normos 
nuvaryti. Buvo pranešta, kad 
“cukraus žmogaus kraujuje yra 
120 mg.” — tikrumoje jo yra tiek 
procentų: 120 mg. Pranešta, kad 
“yra dabar jau insulino table
čių”, bet tokių visai nėra, yra tik 
tolbutamide tabletės cukrinei li
gai tvarkyti kai kuriais atvejais. 
Ir taip be galo be krašto dabar 
mirga mūsų spaudoj mediciniš
kos klaidos kai kurių mūsų “kriau 
čių”, pasiėmusių dirbt “šiaučiaus 
darbą”. Redaktoriai turėti} bud
riau skaitytojus saugot nuo klai
dų. Apie nuo persideginimo sau
lėje vaistus — kitą kartą.

Pasiskaityti: Patient Care, July 
1969.
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SVEIKESNIS BOSI.

TĖVYNĖJ LIETUVIAI 
PRAŠO IR DĖKOJA

Labai gerbiamas Daktare, tau
tiečiai iš Tėvynės prašo padėko
ti Tamstai už tą didelį gerą, ku
rį padarote lietuviams savo bran
giais straipsniais apie mediciną,

Gerosios lietuvės patenkintos Alvudo kultūrinio šeštadienio programa, 
jaukumu ir jų anūkėlių pedagogišku užėmimu.

Nuotrauka M. Nagio

APIE TAUPYMO BENDROVES

Visose Jungtinėse valstybėse 
yra daugiau kaip šeši tūkstan
čiai taupymo bendrovių, kurio
se savo sutaupąs laiko 
keturiasdešimt milijonų žmonių.

toks: Valstybinės taupymo ben 
drovės gali paskolas teikti tik 
savo valstijoj, federalinė gali 
Skirti ir į kt. artimas valstijas. 

Taupytojams saugumas yra
(Taupymo bendrovės yra didžiau-Į tas pats, jei tik taupymo ben
gia vieta, iš kurios žmonės sko- • drovė turi valdžios apdraudą.
linasi pinigų įsigyti namus ar 
jiems pagerinti.
Iš daugiau kaip 6,000 bendro

vių, 2000 yra Federalinių ben
drovių, kitos visos yra valstijų 
bendrovės. Visos taupymo ben
drovės aplamai sakant, yra 
vienodai tvarkomos. Federalinės 
bendrovės gali persiorganizuoti 
į valstybines, taip pat valstybi
nės taupymo bendrovės gali 
tapti federalinėmis. Skirtumas

auklėjimą bei pabarimą. Ir aš 
nuo savęs širdingai dėkoju už 
juos.

Manęs prašo paprašyti Tams
tos, kad parašytumėte knygutę 
apie širdies priežiūrą ir virėją lie
tuviams. Tačiau ne bet kokią, 
o labai ir labai išsamią, kad bū
tų joje surašyta apie maistą, mai 
tinimąsi, kad būtų joje sudaryta 
valgių sąrašas (meniu) visų me
tų: mėnesiais, kiekvienos savai
tės ir dienos.

Su pagarba.
Didžiai gerbiamas Tamsta. A- 

čiū už paraginimą dar daugiau 
dirbti. Geras dalykas lietuviams 
turėti minėtą knygą. Tik darbą 
reikia pradėti nuo reikiamo galo 
— nuo pradžios.

Jau šiame skyriuje per dešim
tį metų prirašyta apie maistą iki

Federalinės taupymo bendrovės 
yra federalinės valdžios priežiū
roj, o Valstybinės taupymo ben
drovės valstijos valdžios prie
žiūroj; bet ją prižiūri ir fede
ralinė valdžia, nes jos priklauso 
Federal Home Loan Bank Sys
tem ir Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation.

Daugelis žmonių vadina tau
pymo bendroves bankais. Skir
tumas tarpe komercinio banko Va’

pr * « * uu j vv* .
ausų: pildyti užteks ne tik Tams-1 tYbah

tai, tautiečiams, bet ir jų vaikų 
vaikams. Pirmas mūsų darbas 
maitinimo pagerinimo srityje y- 
ra savos asmenybės sužmogini
mas: nusiteikimas elgtis sveikai 
visur ir visada. Tik tokiam žmo
gui bus galima įpiršti sveikus vai 
gius bei sveiką mitybą. Dabar, 
pvz. amerikiečiai lietuviškus žal- 
barščius verda — ir valgo. Jie 
nuo rauginto pieno, to sveikiau- 
sio maisto, nosį į kitą pusę su
ka. Žinoma, reikia šviesti — tam 
ir šis skyrius yra. Bet svarbiau
sią darbą turi atlikti pats skai
tytojas: jis turi nuo mažens vai
kus rengti geram maistui ir tin
kamai mitybai savu pavyzdžiu, 
jei mes toliau girtausime ir rie
balus su taboka siurbti nesiliau
sime — nieko geresnio nesitikė
kime iš mūsų vaikų. Tik per tin
kamus vaikus atgimsime gerai mi

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL 
ARTS

8213 W. 63rd Street 
Tel. WA 5-4787

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY 

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

DIABETINIS MAISTAS IB GAMINIAI 

Mm patelefonuosime jflsų gydytojui

Chicago Savings
and Lota Assooiatioa

Certifikatų sąskaitos
Certifikatai ifiduodami tūks

tantinėmis. Mažiausiai turi 
būti $8000. Pelnas mokamas 
kas šeši mėnesiai.

ir taupymo bendrovės yra to
ks: kai padedi pinigus į bamką, 
tiki banko kreditingumu; ban
kas jums moka procentus (in
terest), o banko šėrininkai gau
na dividendus. Kuomet padedi 
pinigus į taupymo ir skolinimo 
bendrovę, tiki tos bendrovės šė- 
rininkais ir gauni ne procentus, 
bet dividendą nuo savo taupo
mų pinigų. Aplamai, už kiekvie 
ną šimtą dolerių gauni vieną 
balsą. Taupytojai išrenka tau
pymo bendrovės direktorius, o 
direktoriai iš savo tarpo išsiren
ka bendovės valdybą. Patariu 
nelaikyti pinigų namie, bet tau
pyti, ypač lietuviškose taupymo 
bendrovėse, kurios visos yra 
Federalinės valdžios apdraustos. 

W. B. Sebastian,
Chicago ISavings and Loan 
Association viceprezidentas

FLORIAN KRASS
(Krasauskas) 

REGISTERED PHYSIOAL
THERAPIST

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

Massnge 
Tik susitarus

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

9858 West 8Srd Street
kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 

vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta Ligoniai priimami su
sitarus.

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

Rezld. Telef. 230-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 6-6446

Priima ligonius pagal susltarlma 
Jei neatsiliepia, skambinti 874-8012

DR. C K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija

Tel. 696-0633 — Elgin
425 No. Liberty Street 

Route 26, Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West OSrd Street 
Kampas 68-člos lr California 

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

Treftlad. lr kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-5849, rez 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2731 West 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle- 

nais 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p 
Ligoniai priimami pagal susltarlma

SAVINGS

INSURED

Ant visų knygelių 
sąskaitų

NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI.

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:
Vacation Club
College Bonus Savings 
Home Mortgagę Loans 
Home Improvement Loans 
Christmas Club 
Insured Family Savings

* Notary Public Service
* Free community rooms for 

your organiz’n meetings
* Cash checks and pay all 

fanūly bills with our spec’l
money order checks.

* Sėli & redeem U.S. Bonds
* Two large free park’g lots
* Save-by-Mail Kits
* Travelers Checks
* Safe Deposit Boxea

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

6245 SO. IVESTERN AVĖ. . TEL. GR 6 - 7575
H O U R S •. Mon 12 P U. to 8 P.M., Tues 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat: 9 to 12:30

THE LITUIAMAN WORId»-WIDE DAILY 
4545 WEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629. Tel. LUdlow 5-9500

Second class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily. 
except Sundays, days after Christmas and Easter by the Lithuanian 

Catholic Press Society

Subscription: $17.00 per yr. in Cook County, Illinois, $15.00 per 
year outside Cook County, $18.00 foreign countries.

Prenumerata; Metams W metų 3 mėn. 1 mėn.
uook county. IUinois $17.00 9.00 5.00 2.00
Kitur JAV $15.00 8.00 4.50 1.75
Kanadoj ir kitur užsieny $18.00 9.50 5.50 2.25

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

• Redakcija dirba kasdien s 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 5 
8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas- = 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- S 
niais — 8:30 — 12:00.
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6900

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA m CHIRURGE

SPECIALYBfi — NERVU IR 
EMOCINES IJGOS

Cravvford Medical Building 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susltarlma

Rez, Tel. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija tr moterų ilgos 
Ginekologlnč 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 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A 

2656 VVest 63rd Street
Pirmad.. antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 12 lkl 8 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

2813 W. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 7 lkl 9 v. v., 
šešt. nuo 9 Iki 12 vai.: arba susita
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 63rd Street

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-13Š1

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

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

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

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

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

Tel. ofiso lr buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—S vai. ir 6—8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTfi 

MEDICAL BUILDING
7156 South Westem Avenue 

Pirmad., antrad., ketvirt. Ir penkt 
nuo 11 vai lkl 1 vai. p. p. Ir nuo 
4 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad. 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso te*. PR 8-7773. Rez. PR 6-4782

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv., G—8 vai, 
antra lr penkt 1—4 vai. 

PritmlnSJa tik eusltarua

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

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

Šeštad. 9 v. r- — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, Opf.
3424 VV. OSrd St, GR 6-7044 

Tikrina alūs. Pritaiko akinius ii 
“oontact lenses”.

Valandos pagal susitarimą
_______ Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697 

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. Ir

B enk tad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. lr 
eštad. 8 v. r. lkl 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir reridencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus — 
__________ (Ity appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLES 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, ŪL

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

Vizitai pagal susltarlma

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

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

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st 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 trečlad. uždaryta 

Rezid. tel. VVA 5-30D9

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

Ofiso vai.: Pirm., antr.. Treft. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. Ir nuo 6 lkl 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal su si tarimą.

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

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 7lst Street

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

Trečlad. lr šeštad. uždaryta

Tel PROospect 0-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albany Avenue 
Vai.: olrm., antrd., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. lr šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street 
VaL: 2 lkl 4 v. p. lr 7 lkl 8 v. v. 

Treč. lr šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141 Namu 036-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulasld Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1-4 
r 6-8 v. v„ ketvlrt. 6-8 v. a * 
Mštadtentaia 11-1 vai, popiet.



Kas yra kaltininkas

DĖL TARPTAUTINĖS ĮTAMPOS
JAY IR LOTYNŲ AMERIKA

Priežastys, dėl kurių nesutaria du Amerikos kontinentai

Sovietų Rusijos gynybos mi
nisteris maršalas Grečko ne
seniai pakaltino Ameriką už 
tarptautinę įtampą. Tačiau So
vietinės karinės pajėgos esan
čios pasiruošusios atremti bet 
kurį savo sienų pažeidimą. Be 
to, jis, nutylėdamas Sovietų 
Rusijos bolševikinius imperia
listinius siekius, kurie kaip tik 
laisvajam pasauliui kelia neri
mą, užsimerkęs meluoja, kad, 
girdi, Jungtinių Amerikos Val- 
stpbių imperializmas vis didi
nąs ginklavimosi lenktynes.

Sovietų gynybos ministeris 
Grečko nori dar labiau pasi
juokti iš laisvę mylinčių žmo
nių bei tautų, užsimindamas, 
kad kaž kas iš laisvojo pasau
lio kėsinasi į Sovietų Rusijos 
teritoriją, kai tuo tarpu Mask
vos vadovai tebėra okupavę 
Baltijos kraštų — Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos — teritori
jas, o savo satelitams tepri
pažįsta “ribotą suverenitetą”, 
o pvz. tokią Čekoslovakiją, į- 
vykdžius ten invaziją praėju
sių metų rugpiūčio 21 d., ban
do paversti savo kolonija, pa
sitelkdami be nugarkaulio ko
munistus čekus. Nors Sovietų 
invazija į Čekoslovakiją kari
niu požiūriu buvo sėkminga, 
bet griibi. Politiniu atžvilgiu ši 
intervencija rusams buvo ne
sėkminga, tuo labiau, kad ko
munistai kituose pasaulio kraš 
tuose nėra linkę pripažinti jos 
teisėta. Todėl šių metų birže
lio viduryje į Maskvą buvo su
kviesti 75 komunistų partijų 
atstovai ginti savo didžiojo bro 
lio nuo laisvojo pasaulio žmo
niškumo idėjų ir “atleisti” jam 
už padarytąjį tarptautinį nusi
kaltimą. Komunistų partijų 
atstovai po ilgų ginčų buvo pri
versti pasirašyti pareiškimą, 
kuriuo, gal būt, daugumas jų 
buvo nepatenkipti. Štai kur 
glūdi tarptautinio įtempimo 
priežastis, o ne Amerikoje, ku
ri nori visiems kraštams lais
vės bei nepriklausomybės, o ne 
"riboto suverenumo”, kurį skel 
bia Kremliaus vadovai, norė
dami užgniaužti žmogaus bei 
tautos laisvės bei savarankiš
kumo reiškinius. Kadangi ru
siškas bolševikinis marksizmas 
yra ne tik politinio bei ekono
minio, bet ir pasaulėžiūrinio 
totalizmo sistema, tai savaime 
nusikaltimu laikoma visa, kas 
vienaip ar kitaip nesutaiko
ma su bolševikiniu nusistaty
mu — partijos linija. Komuniz
mas gali turėti kai kurio pa
sisekimo, bet jis tai pasieks 
ne pagerinta ekonomine tech
nika, o tik kaip materialistine 
tikyba, kuri bando kurti “nau
ją žmogų”.

*
Šlovinamas Leninas savo 

metu rašė: “Mes turime dary
ti visas galimas nuolaidas, kad 
tiktai galėtume išlikti valdžio
je ir išlaikyti jėgą”. O čia gali 
įvykti tokių dalykų, jog teks 
suktis kaip lapei, kuri prie sa
vo aukos priselina gudriai ir 
suktai išviliodama iš žioplos 
varnos sūrį, apsimesdama ne
gyva ir žmogui nuo vežimo žu
vis nukrausto, o net ir vilką 
eketėn įmurdo. Leninas dėl to

MIRUSIEJI KUNIGAI 
LIETUVOJE

Gautomis žiniomis iš okup. 
Lietuvos, ten neseniai mirė šie 
kunigai: Kauno Arkivyksupijoje 
— Kun. Juozapas Šūsnys. Velio
nis buvo gimęs 1895 m. kovo 10 
d. Ilgiau ar trumpiau kunigavo 
ir klebonavo įvairiose vietose — 
Balnininkuos, Radviliškyje, Žei
miuose. Po sunkios ligos ir opera
cijos mirė gegužės 15 d. 1969 m., 
Vilniuje. Gegužės 17 d. palaido
tas Žvėryno kapinėse Vilniuje. 
Nor velionis negyveno Vilniuje, 
bet norėjo, kad ten būtų palai
dotas. Kun. Povilas Dumšė, Juo
daičių bažnyčios klebonas, gimęs 
1925 m. sausio 23 d., mirė sau
sio 11 d. Palaidotas savo tėviš

ir mokė: “Jei tu persekioji sa
vo priešą, o jisai juda ne tie
siai, bet vinguriuodamas, tai 
ir tau reikia eiti vingiais, kad 
laimėtum”.

Tokį vingį darė Chruščiovas, 
nuvainikavęs Staliną ir pašlo
vinęs Leniną. Ka.p tu bešvaiin 
tum leninizmą, iš jo vistiek ei
na tvaikas, nuodijantis pasau
linį žmonių bendravimą. Dabar 
panašius vingus daro Brežne
vas, Kosiginas ir kiti Krem
liaus vadovai, kalbėdami su 
i 'tų valstybių atsakingais po- 
!• ■' ais saugum • ir taikos rei
kalus.

Penkiasdešimties socialdemo 
kratų partijų atstovai, suva
žiavę į vienuoliktąjį Socialistų 
Internacionalo kongresą (nuo 
birželio 16 iki 20 d. posėdžiavo 
pietų Anglijos pajūryje ir svar 
stė politinius klausimus, kurie 
rūpi viso pasaulio demokra
tams socialistams. Beveik iš
imtinai apie R. Europą kalbė
jo Belgijos socialistų atstovas
V. Larock, kuris apeliavo į kon 
gresą, kad būtų daugiau dėme
sio atkreipta į Rytų Europos 
tautų pastangas išsilaisvinti.

Kalbėdamas Rytų ir Vidurio 
Europos Socialistų sąjungos 
vardu, Lenkijos socialistų par
tijos delegatas T. Prokopowicz 
pasakė, kad, norint užtikrinti 
Europos saugumą, reikia ati
traukti rusų kariuomenę ne tik 
iš Čekoslovakijos, bet ir visos 
Rytų Europos.

*
Britanijos ministeris pirmi

ninkas Haroldas Wilsonas so
cialistų kongrese savo kalbą 
pradėjo nuo Čekoslovakijos 
įvykių ir ties tuo klausimu 
sustojo ilgiau. Jis tai padarė 
ne dėl to, kad teiktų pirmeny
bę Europai, bet dėl to, kad 
tai, kas įvyko Čekoslovakijoje 
praėjusių metų ruigpičio mėne
sį ir vėliau, turi pasaulinio 
masto reikšme ir tų įvykių pa
sekmes susijusios ne tik su So
vietų bloku ir Europa. Tie į- 
vykiai dar labiau paryškina 
Europos vienybės reikalingu
mą ir Šiaurės Atlanto Sutar
ties sąjungos (Nato) budru
mo reikalą. Tik vieninga Eu
ropa gali atsispirti iš šalies ir 
išspręsti kitas problemas, ku
rios iškyla prieš žmoniją.

Šia proga tenka priminti, 
kad Europoje saugumas bei 
taika galės būti įgyvendinta, 
kai bus panaikintos ketvirtojo 
Lietuvos padalinimo sutarties, 
pasirašytos Vokietijos ir So
vietų Rusijos valdžių Maskvo
je 1939 metų rugpiūčio 23 d., 
pasekmės, kilusios Sovietų Ru
sijai 1940 metų birželio 15 d. 
okupavus Lietuvą. Tada rusai 
bolševikai pradėjo naikinti lie
tuvių tautą, tremdami iš Lie
tuvos žmones į Sibirą bei ki
tas vietas ir primesdami Lie
tuvai savo atgyvenusią bolše
vikinę sistemą.

Baltijos kraštai — Lietuva, 
Latvija ir Estija — yra So
vietų Rusijos ir Vokietijos su
tarties, pasirašytos Maskvoje 
1939 metų rugpiūčio 23 d., ru
siškojo bolševizmo ir vokiško
jo nacizmo aukos. K. Br.

kėje Stačiūnuose. Kun. Antanas 
Brazaitis, Kalnujų bažnyčios at- 
larista, gimęs 1890 m. balandžio 
27 d. mirė 1969 m. kovo 22 d. 
Palaidotas Raseinių kapinėse.

Vilniaus Arkivyskupijoje: Kun. 
Juozapas Dubietis, invalidas, Vil
niuje,. Gimęs 1885m., mirė 1969 
m. kovo 1 d. Palaidotas Vilniuje.

Telšių Vyskupijoje: Kun. Do
mininkas Audzevičius, Tenenių 
bažnyčios klebonas, gimęs 1898 
m., mirė 1969 m. sausio 29 d. 
Palaidotas Tenenių kapinėse. 
Prel. Justinas Juodaitis, Kražių 
bažnyčios altarista, gimęs 1899 
m., mirė 1969 m. vasario 3 d. 
Palaidotas Kražių bažnyčios rū
syje.

Panevėžio Vyskupijoje: Kun. 
Jonas Bubąs, Pandėlio bažnyčios

Iš didelės grupės tautų, suda
rančių trečiąjį pasaulį, tautų, ku
rioms ūkinis augimas kelia di
džiausią rūpestį, Lotynų Ameri
ka užima ypatingą vietą dėl sa
vo skirtingų santykių su JAV. Be 
veik visos neišsivysčiusios Azijos 
ir Afrikos valstybės laimėjo savo 
politinę nepriklausomybę per 
pastaruosius dešimtį metų ir da
bar yra vadovaujamos veikėjų 
kartos, iškilusios tos revoliucinės 
kovos metu. Šitų tautų laikyseno 
je matome ryškų optimizmą, su
sidariusį pasiektų laimėjimų išva
doje. Visa tai joms leidžia perver 
tinti savo jėgas ir galimybes ko
voje su atsilikimu.

Psichologinės priežastys
Visai priešingą dalyką matome 

Lotynų Amerikoje, kur vyrauja 
bendras įsitikinimas, kad čia vyks 
ta visuotinis nuosmukis. Ir iš tik
rųjų lengvos raidos laikotarpis, 
kurio metu buvo vis daugiau ir 
daugiau eksportuojama žaliavų 
ir vis mažiau įvežama gaminių, 
eina prie galo. Iš kitos pusės, ir tų 
tautų ryžtas ieškoti atitinkamų 
priemonių, kad išvengtų ūkinio 
apsnūdimo, tolydžio mažėja pa
gal tai, kad JAV saugumas reika
lauja vis didesnio Lotynų Ameri
kos tautų suverenumo aprėžimo.

Ši keista būklė dalinai paaiški
na psichologinės laikysenos skir
tumą tarp L. Amerikos ir daugu
mos kitų trečiojo pasaulio tautų. 
Vietoje šių pastarųjų optimiz
mo, mes matome vyraujantį 
maištą pirmųjų tarpe, o ypatin
gai jų jaunuomenėje, daug jaut
resnėje ateities netikrumams. Į- 
sitikinimas, kad šitos pasaulio da 
lies ateitis su kiekviena diena da
rosi vis netikresnė, yra ypatingai 
gyvas tarp tų, kurie jaučia, kad 
L. Amerikos visuomenė nūdien 
išgyvena savotišką revoliucinį lai 
kotarpį, susidariusį dėl moder
niosios technikos ir iškilimo nau
jų kolektyvinių norų tokioje ne
palankioje santvarkoje, nesuge
bančioje integruoti šitos naujos 
technikos, nei suprasti bei pa
tenkinti tų gyventojų norų. Vy
raujant netikrumui dėl socialinės 
santvarkos nepastovumo, nenuo 
stabu, kad L. Amerikos valsty
bių politika domina JAV atsakin 
gus veiksnius už jų saugumą. Ka
dangi JAV gali lemiamai įsikišti 
į šių šalių vidaus reikalus, natū
ralu, kad jos visuomenė su vis di
dėjančiu nerimu save klausia: 
“Kas yra laikoma JAV saugumu

klebonas, gimęs 1901 m. mirė 19- 
69 m. balandžio 19 d. Palaido
tas Pandėlio kapinėse. Kun. An
tanas Mikonis, Šilų bažnyčios al
tarista, gimęs 1906 m., mirė 1969 
m. gegužės 4 d. Palaidotas Šilų 
kapinėse.

KRAUJO BALSAS
Romanas
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— Palik ją ramybėje! — neiškęsdavo tėvas. — Su
siras, kai norės. — Jis žinojo, kad draugą surasti nėra 
taip lengva.

Bet Auksė anksčiau nenorėjo. Ji mėgo vienatvę. Jai 
greit nusibosdavo tuščios kalbos, plokšti, vis tie patys juo
kai, kurie jos nejuokino. Jai buvo įdomu tik su Irena ir 
Vytautu. Taip, su Vytautu..., bet jie susitiko tik vieną 
kartą!

—To vieno karto užteko žinoti...
Dabar ji staiga nebenorėjo būti viena, norėjo kal

bėti, eiti drauge, jausti šalia kad ir menkiausią draugą, 
bet draugą su pavarde, vardu ir asmenybe. Gal todėl, 
kad aplinkui nebuvo nė vieno vienišo žmogaus, tik ji.

— O gal ir aplankyti Petkus? Mama gi prašė... — 
galvojo braidžiodama pakraštyje ir žiūrėdama, kaip į- 
mintas pėdas užpila vanduo ir sulygina jas su krantu.

Petkienė buvo motinos jaunų dienų draugė, su ku
ria išsiskyrė važiuodama į Ameriką. Išlydėdama duktė 
rį į Romą, motina prisaikdino ją būtinai aplankyti ir Pet 
kus. Bet Auksė, vos čia atsiradus, jau užmiršo savo 
pažadą, nes buvo gaila kad ir valandos pasakojant 
naujienas iš Chicagos ar klausantis Petkų istorijos. Da
bar vienatvė pasidarė nemaloni ir ji prisiminė moti
nos draugus:

— Mama bus patenkinta, jei nueisiu.., — žinojo.

P. GAUČYS

ir kokiu būdu galima suderinti 
saugumo reikalavimus su L. A- 
merikos interesais”. Nūdien L. 
A. pradeda įsitikinti, kad jų atei
tis būsianti kas kartą vis stip
riau įtakojama veiksnių esan
čių už jų sienų.

{takų sferos

Po II-jo pasauk karo įsigalėjus 
dvejom didvalstybėm ir išryškė
jus, kad nė viena jų negali, ne
sukeldama visuotinio karo, pri
mesti kitai savo valios, buvo pa
sidalyta įtakų sferom. Šis įtakų 
sričių pasidalinimas parodė le
miamą JAV pranašumą prieš So
vietų Sąjungą 1962 m. Kubos 
krizės metu. Tada buvo aišku, 
kad S. S-ga negali garantuoti sau 
gurno valstybės, esančios JAV į- 
takos srityje, nors valstybė ir no
rėtų pasišalinti iš JAV vyravimo, 
pakeisdama savo socialinę san
tvarką. Lemiamas amerikiečių 
laimėjimas buvo pasiektas spren 
džiant krizę taip, kad Rusija atsi
dūrė prieš pasirinkimą: ar pradė
ti atominį karą ar JAV pripažin
ti “teisę” apriboti bet kurios ša
lies, esančios jų įtakos sferoje, su
verenumą netgi ir tada, kai toji 
šalis pakeičia savo socialinę sant
varką. Tai reiškia, kad kuris nors 
kraštas, pakeitęs savo santvarką 
ir pabėgęs iš amerikiečių vyravi
mo, gali būti JAV toleruojamas, 
bet nepripažįstamas. Tuo būdu 
įsivyravo doktrina, kad “toleruo
jamo” krašto gynimas turi būti 
įtrauktas į vadinamų “ribotų” 
karų apimtį, tuo keliu išjungiant

Vietnamo kasdienybė. Amerikiečiai puolė gumos plantacijų srityje. 
Daug sukilėlių buvo nukauta.

atominio atsiskaitymo galimybę. 
Norėdamos šią doktriną įgyven
dinti, JAV rizikavo viso pasau
lio atominiu sunaikinimu, tačiau 
iš pergyventos rizikos galime 
spręsti apie pasiekto laimėjimo 
svarbą.

Vietnamo karo rizika

Visa tai rodo, kad JAV Viet
namo atveju siekia panašaus tiks 
lo: sudaryti tokią būklę, kad savo 
dinamiškumu priverstų svarbiau 
šią priešą (Kiniją) pripažinti jė
gų apribojimą. Turint galvoje Ki 
nijos strateginį silpnumą ir Rusi
jos pasipriešinimą Kiniją padary
ti trečiąja didvalstybe, o taip pat 
gana trapią Šiaurės Vietnamo 
būklę, visai natūralu tikėtis, kad 
JAV mėgintų iš Vietnamo karo iš
sinešti reikšmingą laimėjimą sa
vo Kinijos sulaikymo politikai,
teaip sakan, privedi Kini), su- ~ galy
tiku su dabartine būkle, o ta. .?toleravimo./Tokio toierav,_

mo taisyklės galėtų būti tiek 
griežtos, kad vidaus spaudimas 
pataptų nepakeliamu ir Rusijai 
tokio krašto palaikymas būtų i- 
tin sunki našta. Neseniai įvykusi 
Domininkonų krizė parodė, kad 
JAV jau nebenori toleruoti pabė
gimų iš jų įtakos sferos.

su aaoarune nuKte, o tai 
reikštų Kinijos izoliavimą ir a- 
merikiečių vyravimą Azijoje.

JAV besirūpindamos išlaiky
ti savo įtakoje L. Ameriką ir ją 
apsaugoti nuo komunizmo pavo
jaus, stengiasi sudaryti anttauti- 
nes organizacijas, kurios užtikrin 
tų pastovumą ir saugumą. JAV 
svarbiausia, kad jų ūkiniai inte
resai nebūtų pažeisti ir kad būtų 
išsaugotas “amerikietiškas gyveni 
mo būdas”. Tačiau pačiai L.A. 
labiausia rūpi išvystyti savo ūki
nes galimybes ir suteikti savo pi
liečiams padorų gyvenimą.

Menkas L. Amerikos ūkis

Ligišioliniai L. A. mėginimai 
bent kiek plačiau išvystyti savo

Jai pasidarė gaila motinos ir gal šiek tiek savęs, nes 
dažnai su ja ginčyjosi ir nesutiko. Bet ji savotiškai my
lėjo mamą, lygiai kaip ir tėvas mylėjo žmoną, nors ir 
mažai kalbėjo, nors ir atrodė nuskriaustas ir nelaimin
gas. Toks jau būdas!

—Kiti žmonės jaučiasi laimingiausi būdami ne
laimingi, — šyptelėjo Auksė su pajuoka.

Saulė kaitino lyg iš neapykantos. Buvo pats vidur
dienis. Auksė pasitiesė rankšluostį, nusivilko suknelę ir 
su maudymosi kostiumu išsitiesė pasikaitinti. Siauras rū
bas ryškino jos krūtinę ir liemenį, o ilgos, lieknos ko
jos atrodė kaip modelių žurnaluose. Tamsūs lygūs plau
kai supo veidą, kuris atrodė smulkus ir paslaptingas. Ne 
vienas praeivis su pasitenkinimu peržvelgė jos gražią fi
gūrą. Bet ji to nematė, nes buvo įpratusi galvoti, kad ja 
niekas nesidomi, kaip ir ji niekuo.

— Tik Vytautas! — buvo tikra
Ji žiūrėjo į virš galvos plaukiančius lengvus debe

sis, kurie tai paslėpdavo saulę, tai vėl pravėrę plyšį 
leisdavo jai negailestingai kepinti ant smėlio sugulusių 
žmonių kūnus.

Kažkas švelnus ir lengvas palietė Auksės kojas. Pa
kėlusi galvą pamatė sviedinį, kurį vijosi mažas berniu
kas. Sviedinys buvo beveik didesnis už jį. Auksė nusi
šypsojo vaikui. Jis šyptelėjo, iškišo liežuvėlį, stenėdamas 
putliomis rankutėmis apsikabino savo turtą ir išsižer
gęs nužingsniavo pas motiną, kuri jo laukė ištiesusi ran
kas. Pamačiusi žiūrinčią Auksę ji pamojo, kažką pasakė 
ir nusijuokė.

Auksė pasijuto ne viena.
— Visur tie patys žmonės! — pagalvojo ir apsi

dairė. Jai buvo gaila, kad nieko nepažino.
Salia jos buvo įsitaisiusi šeima. Stora pagyvenusi mo 

teris dalino bulkutes, pylė kažką iš termoso ir visą laiką 
kalbėjo. Jos nudegęs kūnas veržėsi per maudymosi kos

ūki nebuvo sėkmingi. E. A. atsi
dūrė nuošalyje nuo didelės pra
monės raidos kaip tik tuo metu, 
kai žaliavų kainos pasaulinėse 
rinkose pradėjo kristi ir menkom 
sumom, gaunamom iš žaliavų ek 
sporto, nebebuvo galima plėsti sa 
vo pramonės.

Šalia to L. A. valdančios kla
sės nesupranta reikalo esmės, ne
vykdo būtinų reformų ir stengia
si išlaikyti esamą būklę, nepai
sant didelio gyventojų skurdo ir 
augančio nepasitenkinimo. Iš čia 
kyla ne tik socialinės revoliuci
jos pavojus ir susidaro saugumo 
problema pačiom JAV.

Kadangi L. A. yra amerikiečių 
įtakos sferoje, visai natūralu, kad 
JAV vyravimo politika čia reiš
kiasi pavyzdingu būdu. L. A. Ku
bos krizę aiškina kaip nūdienos 
reikalui pritaikytą Monroe doktri 
ną. Naujoms taisyklėms įsigalė
jus, L.A. šalys turi du atvirus ke
lius: ūkiškai ir politiškai įsijungt 
į JAV vadovavimą ar bėgti iš jų 
įtakos sferos.

Antruoju atveju, toks kraštas

Saugumas išspręstas, ūkiniai 
reikalai laukia

Jeigu laikyti, kad saugumo pro 
blemos kariniai aspektai L.A. jau 
yra išspręsti, tada ūkiniai reika-
lai iškyla į pirmą vietą. Tuo bū- ku veiklą, technikos orientavi 
du, visai natūralu, kad kiekvie- mą ir laipsnį integravimo į tau
no L. A. krašto vidaus politika, 
ypatingai, kiek tai liečia ūkio 
reikalus, vis labiau domina or
ganus, besirūpinančius JAV sau
gumu užsienyje. Kadangi leng
viausias kelias (neskaitant kari
nio perversmo), kuriuo gali L.
A. valstybė eiti norėdama nutol
ti nuo JAV įtakos, yra ūkio poli
tikos pakeitimas, ši pastaroji turi 
būti atidžiai sekama, norint iš
laikyti visą tą sritį savo įtakoje.
Iš kitos pusės, išlaikymas dabarti
nės politinės santvarkos yra vie
na būtinų sąlygų, norint išveng
ti gilių jos pakeitimų. Vadinasi, 
reikia atidžiai sekti politinę rai
dą kiekvienoje šalyje ir būti pasi
ruošus užbėgti įvykiams už akių, 
jeigu norima išvengti visiško tos 
politikos griuvimo.

Nuo tos akimirkos, kai prade
dama galvoti, kad JAV “saugu
mas” implikuoja L.A. išlaikymą 
esančios santvarkos, yra aišku, 
kad tų šalių autonomija, kiek tai
liečia ūkinę raidą, labai susiau-1 įmonių, bibliotekų ir vėliavų de- 
rėja. Si doktrina taip pat reiškia, < ginimu bei turto naikinimu, 
kad didžiausios reikšmės nutari-
mai turi būti priimami įtakos sfe
ros politinių centrų. Tai leidžia 
suprasti, kokį raidos būdą JAV 
pramato L. Amerikai. Ši proble-

__  Paikylaime
paprastų jėgų 
mams užėjus.

tiumo kraštus ir smulkiai virpėjo nuo kiekvieno judesio. 
Auksę apėmė kvailas juokas ir ji, paslėpusi veidą į rankš
luostį, kikeno lyg vaikas. Negalėdama susivaldyti, pra
dėjo galvoti apie kitus dalykus, bet mintys vis grįžo prie 
moters, kuri jai atrodė tokia juokinga. Pagaliau nusi
ramino ir vėl atsisuko į kaimynus. Žilais paausiais vy
ras dalino kortas ir muistėsi rankomis nenorėdamas 
bulkutės. Moteris supyko ir, smarkiai tėškusi bulkutę į 
popierinį maišą, nusisuko. Auksė kramtė lūpas ir stengė
si suvaldyti naują juoko bangą. Jaunas vyrukas tuo tar
pu sukinėjo radiją ir jokiu būdu negalėjo apsispręsti, 
ko ieško. Atrodė, kad jam malonus buvo pats sukinė- 
jimas. Tur būt, jo sesuo, raudonai gėlėtu kostiumu, šu
kavo savo juodus plaukus ir dainavo.

Auksė su pavydu žiūrėjo į tuos žmones, nes jie bu
vo drauge. Prisiminė savo tėvus ir pasidarė ilgu. Kar
tais žmogui reikia vienatvės, bet, tur būt, tik tam, kad 
norėtų grįžti į savųjų tarpą. Bet ir tarp žmonių dažnai 
trūksta žmogaus. Ji vėl galvojo apie Vytautą. Mamai jis 
tikrai patiktų: geros išvaizdos, malonus, lietuvis, dakta
ras. Svarbiausia, kad buvo lietuvis. Mama nebuvo nu
sistačiusi prieš amerikiečius, ir jų tarpe yra labai gerų 
žmonių, bet kad labai norėjo žento, su kuriuo galėtų 
susikalbėti. Angliškai ji silpnai temokėjo.

— Aš jį jau mamos žentu padariau, — nusišypsojo 
pati iš savęs Auksė. — Negi jokių abejonių neturėčiau 
tekėdama už jo? — jai buvo keista, nes iki šiol apie 
jokias vedybas negalvojo, tik ilgėjosi jo.

— Aš noriu savo anūkus pamatyti, — kartodavo 
motina Auksei, — o tu vyro ne tik neieškai, bet, atro
do, bėgi nuo visų.

—Ką tu kvaršini mergaitei galvą, — pykdavo tė
vas, — ateis laikas, atras be tavo pagalbos.

{Bus daugiau}

mu niekad nebuvo viešai disku
tuojama valdžios sferose, nes 
kongresas ūkinę pagalbą laiko pa 
prastu papildymu karinės pagal
bos, kuri glaudžiai siejasi su sau
gumu.

Kaip žinome, JAV vyriausybė 
griežtai laikosi dėsnio, kad tik J- 
AV privačios bendrovės turi pa
reigą vykdyti L. A. ūkinę raidą. 
Pastaraisiais metais tiek kongre
sas, tiek vyriausybė parodė dide
lį norą gauti amerikiečių bendro 
vėms politines ir ūkines gąranti- 
jas, bevykdant tą svarbų Uždavi
nį. Buvo pasirašytos garantijų su
tartys su eilę L. A. šalių, kurio
mis privačios JAV bendrovės, dir 
bančios tose šalyse, naudojasi pri 
vilegijuota padėtim.

Nedraugiškos nuotaikos

Pastarom savaitėm prez. Nixo 
no pasiųstas į L. A. gubernato
rius Rockefelleris beveik visur bu 
vo nedraugiškai sutiktas. Visur 
kyla riaušės ir labai nepalanki 
nuotaika vien tik paskelbus jo ke
tinimą atlankyti tą ar kitą kraš
tą. Taip yra todėl, kad tos ame
rikiečių bendrovės, besinaudoda- 
mos savo privilegijuota padėtim 
susemia didelius pelnus ir juos iš
veža į JAV, tuo būdu, užuot pa- 
gelbėdamos L. A. šalim ūkinę ge
rovę kelti, dar labiau jas nuskur
dina. Nereikia užmiršti, kad į L. 
A. vyksta dirbti tik didelės, galin
gos korporacijos, kurias ir pačiose 
JAV sunku suvaldyti. Jos gi turė
damos politinę ir karinę globą ir 
daug privilegijų, bet kurioje L. 
A. šalyje automatiškai tampa ne
pažeidžiamom galybėm. Kaip to
kios, jos turi lemiamą žodį nusta
tant tų Šalių ūkinę politiką, ban-

tinį ūkį ir taip nustelbiu pačias 
tų valstybių pastangas įr padaro 
jas antraeilėm. Tuo būdų tos di
džiosios bendrovės su savo pažan 
gia technika ir dideliais'’kapita
lais įsiskverbusios į neišsivysčiu
si ūkį, ir kas dar blogiau, besi- 
naudodamos gausiom privilegi
jom, palieka panašias pasėkas 
kaip dideli medžiai, sugertą visą 
tos vietovės vandenį ir išdžiovi
ną podirvį. Tada sugriūva pu
siausvyra tarp augmenijos ir gy
vūnijos.

Tuo būdu nors JAV vyriausy
bė nesigaili L. Amerikai pagal
bos ir lėšų, tačiau todėl, kad jas 
duoda ne tiesiogiai, o per savo 
bendroves, kurios nepaiso vietos 
gyventojų interesų, galutinoje iš
vadoje daro didelę žalą pačiom 
JAV ir jų prestižui. Tai viena pa
grindinių priežasčių, kad L. A. 
žmonės amerikiečius laiko išnau
dotojais ir jų nemėgsta. Kiekvie
na proga tai išsilieja amerikiečių

aukščiau mūsų 
tiktai sukrėti-
— Ernie Pyle
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Marija Aftukienė (trečioji iš d. L eilėje) Liet. demokratų klubo Los 
Angeles susirinkime 1961 metais. Nuotr. L. Briedžio

MOSU KOLONIJOSE
Los Angeles, Calif.

MARUOS AFTUKIENES 
NETEKUS

Liepos 25 d. pasimirė žymi 
visuomenininke M. Aftukienė, 
Sulaukusi 73 m. amžiaus. Kaip 
gaila netekti asmens, kuris ne
tik savo kolonijos gyvenime, 
bet visos senesnės ateivių kar
tos darbuose gražiai pasireiškė.

Marija Oželytė Aftukienė j 
šį kraštą atvyko iš Suvalkijos 
lygumų prieš I pasaulinį karą, 
būdama vos 17 m. amžiaus. Ap
sigyveno Chicagoje ir su jau
natvišku entuziazmu įsijungė į 
chorus, vaidybos ratelius ir kt. 
Čia ji išėjo visuomenininkės 
mokyklą. Būdama sumani, ener
ginga, žmonių mėgiama patek
davo į valdybas ir dirbda vo 
kiek jėgos neša. Nors buvo lan
kiusi pradžios mokyklą, bet ne
pjauti sugebanti dirbti organi
zacijų rašto darbuose. Todėl vė
lesnių laikų tremtiniams saky
davo, kad bepigu jums, nes jūs 
esate daugiau prasilavinę ir ga
lite būti organizacijų raštinin
kais.

(Tai tik pora pavyzdžių iš pa
galbos tremtiniams. Buvo jų ir 
daugiau. Kur čia juos visus iš
skaičiuosi.

Įsigyjant L. Bendruomenės 
centro namus ir Tautinius na
mus, M. Aftukienės irgi gražiai 
pasidarbuota perkant ir plati
nant akcijas.

O kiek paaukota laiko posė
džiams, minėjimams, kas ir be- 
suekaičiuos. Joks kolonijos žy
mesnis pasireiškimas neapsėjo 
be Marijos ir Juozo Aftukų 
darbo.

Visuomenė vertino M. Aftu
kienės darlbą. Gal ir netiek kiek 
reikėjo. Bet visai tylomis ne
praėjo. Balfo Los Angeles sk. 
ją buvo pakėlęs į savo garbės 
narius. Jai sulaukus pensininkės 
amžiaus (65 m.) LB skyrius 
suruošė pagerbimą, įteikta do
vanėlių, prisiminta prakalbose. 
Jai mirus Lietuvių demokratų 
klubas užprašė jos intencija pa
maldas šv. Kazimiero parapijo
je. K. Liaudansko iniciatyva LB 
skyriaus vardu jai nupirktas ant 
kapis.

CLASSIFIED GUIDE
D e M E S I o

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

HELP VVANTED - VYRAI

MISCELLANEOUS
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A. ABALL ROOFING CO.
prieš 49 metus

Dengtame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome tš lauko. Taisome mūrų “tuck- 
polntlng’•. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas
LA 1*6047 arba RO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

H IIĮI -" IMI >111 - HMM - IIIMIĮ
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TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS
Krautuvė Marųuette Pke.

2846 VV. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

g*!™!!!""!;"".. ""*.. """„i
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KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

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

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VVest 63rd Street

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

Tel. GB 0-3134 arba GB 6-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitis

RADIO PROGRAMA

ĮSIGYKITE DA BA E

SEPTYNIASDEŠIMT

SEPTYNI ANEKDOTAI
KRIZAS PLEPERIS

Kai jumoru išsakomi vargai, 
skriaudos ir neteisybės, gyveni
mo niūri realybė prablaivėja ir 
yra lengviau ją pakelti.

Iš tos gyvenimo taisyklės ki
lo ir šie 77 anekdotai, kuriuos 
autorius surinko į vieną leidinė
lį ir kurie apima rusų okupaci
jos laikų Lietuvoje įvykius ir 
nuotaikas.

— Ką galima nupirkti už se
ną rublį?

— Nieko.
— O ką už naują?
— Dešimt kartų daugiau.
Tokiu ir panašiu jumoru yra 

perpintas visas leidinėlis, kurio 
kaina tik 1.00 dol.

Gaunamas DRAUGE. Prie 
kainos prašom pridėti 5 proc, 
mokesčiams.
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AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS 

O. NENDRĖ

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT PETRAUSKAS BUILDERS CORP.
j General Contractors

IŠNUOM. 4 kamb. butas Brighton I 585-5285
Pke. 4549 So. California Avėnue, l 
FR 6-4332, po 5 vai. vakaro.

EXPERIENCED & OVER 25
Small interesting office. 

Diversified duties
GOOD STARTING SALARY 
Work in your neighborhood

3818 N. Clark St. Call 348-2950 4

REAL ESTATE

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. Maplewood Av.. CL 4-7450

Naujas liuksusinis 
12 BUTŲ

apartmentinis namas su balkonais. 
Pilnai išnuomotas (leased). Paja
mų $2,250.00 per. mėnesį.

6251 So. Mason Avenue 
Tel. 469-8282 arba LA 3-3267

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Taz 

Notariartas —- Vertimai

Apdraudę Agentūra .

BELL REALTY
J. B A C E V I 

6455 S. Kedzie Avė.
C I U S
- PR 8-2238 

Mūr. 2 butai po 4 kamb. tr raš-

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII

2457 VVest 6»th Street 
TeL JOE 4-7482

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air-ooindltionlng — ' 
naujus lr senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu tr leidimu* 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo- 
karnai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. Western, Chicago 0, IU.

Telefonas VI 7-3447

Namų Apšildymas

DIE SET UP 8t 
STOCK MAN

Company in Addison needs man to 
do various duties.

Hours 7 A.M. to 3:30 P.M. 
Goiod pay seale and benefits.
Easy access. — North Avė. 

and Lake at.

Avanti R. & D., Ine. 

543-9350

EXPER’D OR IN,EXPER’D

SECURITY 
G U A R D

Can earn $100 or .more per week.
Full or part timę work. Excellent 
conditions.

THE WM. J. BURNS 
INTER’L DETECTIVE AGENCY 

221 No. La Šalie Street 
CHICAGO, ILLINOIS

An Eųual opportunity employer

REIKALINGAS VYRAS vairuoti ir 
prikrauti sunkvežimį. 6 dienų sa
vaitė. $180.00 į savaitę pradžiai; 
$250.00 nuolatos, skambinkite — 
447-0048, vakarais.

Po H pasaulinio karo apsigy
venusi Los Angeles, Calif. reiš
kėsi ISLA 75 kuopoj, Tėvynės 
Mylėtojų d-jos skyriuje, Alte, 
Balfe ir kt. Nuoširdžiai gelbėjo 
tremtiniams įsikurti, susirasti 
darbus ir t.t. Ypač jautri buvo 
senesnio amžiaus žmonėms. A. 
a. prof. M. Biržiškos ir jo žen
to a. a. mokytojo K. Barausko 
šeimas buvo priglaudusi savo 
namuose iki K. Barauskas susi
rado darlbą ir galėjo savaran
kiškai įsikurti.

M. Aftukienės ir jos tailikinin- 
kų iniciatyva buvo suorganizuo
tas iškilmingas prof. M. Biržiš
kos sutikimas Los Angelėj, ku
ris pateko į amerikinę spaudą. 
Taip pat M. Biržiškos 75 m. 
amžiaus jubiliejinis paminėji
mas neapsiėjo be M. Aftukienės 
kruopštaus darbo.

Ilsėkis tauri Lietuvos dukra, 
nors toli nuo Tėvynės, bet sve
tingame krašte. A. Razutis

— Laiko daugiausia norime, 
bet jį pnaščiausiai sunaudojame.

__ Wm. Penu

— Jeigu atvykai prieš pabai
gą, atvykai laiku.

— James Waiker

MISCELLANEOU

PARDUODAMI 
IŠ MODELINŲ NAMU BALDAI
.30% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

DAŽYMAS

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

Tremtinių, tik atvykusių į A- 
meriką, gyvenimo aprašymas, ku 
ris atitiks daugumos prisimini
mus.

Pirmieji įspūdžiai svetimame 
krašte, sutiktos čia problemos, į- 
sikūrimo sunkumai, nupasakoja
mi lietuvės našlės lūpomis, kuri 
atvykusi su trimis vaikais sten
giasi čia sukurti jiems ir sau atei
tį-

Realūs vaizdai, kasdieniška 
kalba, lengvas stilius neturi jokių 
varginančių puošmenų, knygą 
paverčia lyg paties skaitytojo au
tobiografija.

Gaunama “Drauge”. Kain. 
$5.00.
rutnois State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% mokesčių.

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

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

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

5% kamb. mūro bungalow, 9 me
tų, be garažo. 62 lr Kedzie.

2 po 4 kamb. mūr. su rūsiu, pa
stoge ir garažu. 43 ir Rockweli. 
$23,000.

18 vienetų mūr. atnaujintas room 
Ing house prie Lincoln Parko, 2 
bloką iki ežero. $17,500 pajamų. 
Kaina $70,000.
ŠIMAITIS REALTY

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

Prie Nabisco mūr. B kamb. bun- 
galow. 18 metų senumo. $21,200.

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

Brighton P-ke, mūr. namas — 4 
kamb. butas ir taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. $85,000.

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

1% aukšto, 10 metų mūr.: 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 ir Westem. Taksai 
$150. Alumin. langai. $10,000.

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

5% kamb. 0 metų. Geras mūr. 
bungalovv. prie 67, i 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. $152,000.

31 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 lr Maplewood $.10,500.

a kamb., 20 metų mūr. Cape Ood

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st St TeL 925-6015

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

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

8 kamb. mūras. 2 maš. mūr. ga- ,

HEATING SERVICE 
Įdedu naujus pečius lr vandens 
šildytuvus. Išvalau ir sutvarkau 
alyvos ir dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dėl du
jų. Dirbu Chicagoje lr prie 
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sųžtningumu.

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

HELP VVANTED — MOTERYS

EXPERIENCED COMPTOMETER 
OPERATOR AND OFFICE

Steady work. Good starting salary.
B-G FOODS, INC. 

1444 So. Michigan, Chicago
Tel. — HA 7-7967

BILLER TYPIST
with full range of co. benefits. For 
60 words per miliute. Excell. salary 
Age 25 to 35. Able to tvpe at least 
intervtew — MISS WHITE 
GENERAL RATHKOOM PRODUCTS

CORPORATION 
2201 Touhy Avė., Eik Giove Village 

PHONE 439-1800

VYRAI IR MOTERYS

LITE CLEAN UP WORK IN 
VVAREHOUSE OFFICE 

Loop area. Eve’s 2 to 10:30 P.M. 
Steady employrhent. Good vvages & 
vvorking conditions. — Under 60 
years of age. Tel. 644-8820

BUS DRIVERS 

WANTED

WILL TRAIN.
Skokie Schools. Women preferred. 
Good starting salary. Short hours. 

Overtime. Hospitalization.

Call 0R 6-9000, Ext. 95 
for appointment

DISTRIBUJOR VVANTED
For Fantaštic New Cosmetic 

Produet, Recomended by Doctors. 
MODEL’S BRAND, INC.

6 E. Lake 236-0375

A. a. gydytojo A. Bendoravi- 
čiaus šeimai patekus į sunku
mus ir net gręsiant deportaci
jai į okupuotą Lietuvą, M. Aftu- 
kienė parinkdavo aukų, kad ga
lėtų užsimokėti už butą ir mais
tą. Vėliau, ar tik ne M. Aftu
kienės iniciatyva, buvo surasta 
kažin kuri protestantų draugija, 
paskyrusi A. Bendoravieiaua 
šeimai nuolatinę pašalpą ir iš
gelbėjusi nuo deportacijos.

PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 

J. RUDIS — Tet CL 4-1050

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybes, 

automobilių,
sveikatos, biz
nio.
Patogios 
mokslina, aa 
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2238

DRAUGAS

4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

(vairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST 84th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

Insurance — Income Tax 
Notary Public

2737 W. 43rd St. — CL 4-2890

HOT SPRINGS, ARKANSAS
Skubiai parduodu 2 aukštų 15 

kaimb. 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.

ražas Plytelių vonia. Kabinetu vir
tu vg. 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 žemšs 
paskirta Sodui ir al’Bjoms. Pamaty
kite.

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

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

lotas 30 p. Marų. Parke $ 11,000

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

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

Perskaitę "Draugą", duo

kite ii kitiems pasiskaityti.

REAL ESTAT
iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiliiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiii

DEMONSiTRATORS
FULL OR PART TIME 

Damonstrate variety of knives. 
Cooking & Hunting. Mušt have own 
car. Excellent salary.

MAC INTERNATIONAL
4848 W. Main, Skokie 

PHONE 875-7240

Apsimoka skelbtiB DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai- £ 
nos visiems prieinamos.

Platinkite “Draugę”.

Remkite “Draugę”.

HELP VVANTED VYRAI,

ARE YOU A SELF STARTER?
We need a man experienced in Line Produetion Set-ups. Mušt 

have knowledge of Riveters, Eyeleters, and tne ability to Super
vise Produetion Workers. Working knowledge of ąuality control 
and time study helpful. Exicellent opportunity, Salary plūs Bonus, 
profit sharing and other benefits.

Please contact MR. R. S. LIN N■ &
UNDERVVRITER’S SAFETY DEVICE G0.

4332 No. Kedzie, Chicago, III. Tel. 583-4080

HELP VVANTED — MOTERYS
r?

HELP WANTED
L A D I E S

M O V I N G
6ERENAS perkrausto baldus b 
kitos daiktas. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — VVA 5-8063

Hiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitniiiiiiiiiiiniiiiiiiii

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
iiiniiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiii*

10% — 20% — 80% pigiau mokėsit 
ui apdrauda nuo ugnies lr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

8208% VVest »5th Street 
Chieago, Ullnois

Tel. GA 4-8654 ir GB 0-4888

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
OOSMOS EXPRESS

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
2808 OOth 8t- Tel. WA 5-2787
250} OOth St. Tri. WA 5-2787
3333 So. Halsted St. Tri. 254-3320 
Didelis Įvairių prekių pasirinkimas 

E. ir V. ŽUKAUSKAI

Manoma, kad senatorius Edward 
M. Kennedy ateinančių prezidenti
nių rinkimų metu nebekaadidatuos. 
Kalbama, kad jo vietoje kandida

tuos šen. George McGovern.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštas

GARBAGE DRUMS

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, Hl. 60632. TeLYA T-598D

WITH COVERS AND HANDLES 
30 and 50 gaL Free delivery

5622 $o. Bachu,, 434-1113

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

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

Main office 5727 VV. Cermak Rd., Cicero, IIL Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Senvyne, Riverside, LaGrange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.
fiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiimimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiim

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

(AGE, IS NO PROBLEM) 

NEEDED IMMEDIATELY

For light line work in our modern NEW Food 
Processing Plant.

DAY SHIFT — 7:30 AM. - 4:00 P.M. 
HOUSEWIVĖS SPECIAL SHIFTS 

9 A.M. — 3 P.M. OR 5:30 P.M. — 11:30 P M
WE WILL TRAIN 
EXCELLENT BENEFITS

UNIFORMS FURNISHED 
MUSIC VVHILE YOU WORK

v? i f L’Apply in person 9 ą.m. - 5 p.m, 
Monday through Friday 
Saturday 9 a.m. - 1 pm.

POLO
FOOD PRODUCTS CO.

601 E. Algonguin Rd. Schaumburg, Illinois
% mile west of Meacham Rd. on Route 62



KŪRĖJUI - SAVANORIUI 
V. TIKNIUI MIRUS LAIŠKAI rr DRAUGUI

Š. m. birželio 25 d. po ilges
nės ir skausmingos ligos ir prieš 
keletą metų išgyventos sunkios 
operacijos General Hospital li
goninėje Elizabeth, su šiuo pa
sauliu atsiskyrė Lietuvos kariuo 
menės savanoris - kūrėjas ats. 
leitenantas Vincas Tiknys. Ve
lionis buvo gimęs 1895 lapkri
čio 4 d. Šiaulių apskr.,
džių v., Strazdų k. Lietuvos ka
riuomenėje tarnavo nuo 1919 
liepos 1 iki 1928 kovo 27. Ne
priklausomybės kovų metu da
lyvavo mūšiuose su lenkais nuo 
vasario 6 iki rugpiūčio 30 ir nuo 
rugsėjo 12 iki gruodžio 1 d. Iš
ėjęs į atsargą, velionis visą Ne
priklausomybės laiką yra pralei
dęs Lietuvos pasienio apsaugos 
tarnyboje, eidamas rajono Vir
šininko pareigas — iš pradžių 
Klaipėdds krašte, vėliau Kybar
tuose ir dar vėliau Švenčionė
liuose.

Likimo buvo lemta velioniui 
būti aktyviu veikėju viename iš 
tragiškųjų Lietuvos politinio 
gyvenimo įvykių. Sovietų Są
jungos kariuomenei okupuojant 
Lietuvą, velioniui teko vadovau
ti pasienio policijos daliniui Ky
bartuose, kur aną nelemtą die
ną buvo atsidūrusi visa eilė įta
kingų Lietuvos politinio gyve
nimo vadovų, drauge su pasku
tiniu Respublikos prezidentu 
A. Smetona, beieškančiu poli
tinio prieglobsčio Vokietijoje. 
Siena, iš Lietuvos pusės, pagal 
iš anksčiau duotus įsakymus, 
buvo uždaryta ir griežtai sau
gojama. Generolo Karvelio ir 
kitų aukštų pareigūnų grasina
mas Pozdniakovu už perleidimą 
per sieną Lietuvos prezidento 
ir norėdamas išvengti ginkluoto 
susirėmimo su perėjimą saugo
jančiais komunistų partijos pa
tikėtiniais, velionis suranda bū
dų nurodyti Prezidentui ir jo 
palydovams slaptą sienos perė
jimo vietą ir pats juos kurį lai
ką palydi.

Kol sveikata leido, velionis 
aktyviai reiškėsi Lietuvių ben
druomenėje, Balfe, atsargos ka
rių Ramovėje ir SLA. Organiza
cijose velionis nesikratė bet ko
kio darbo ir dažnai būdavo iš
renkamas į jų valdybas. Velio
nio širdis iki paskutinės akimir
kos degė karšta tėvynės meile 
ir rūpesčiais dėl Lietuvos liki
mo, todėl nenuostabu, kad su 
šiuo kukliu žmogumi atsisvei
kinti susirinko gausus jo buvu
sių bendradarbių ir pažįstamųjų 
būrys. Iškeldami velionio gerą
sias būdo savybes ir jo atsidė
jimą įvairiems lietuviškiems rei
kalams, atsisveikinimo kalbas 
koplyčioje pasakė: Ramovės NJ 
skyriaus pirm. Petras Lanys, 
LB NJ apyg. pirm. Kazys Jan
kūnas, Kūrėjų - savanorių NY 
skyriaus vardu Antanas Rugys 

‘ir Lietuvos Atsiminimų radijo 
valandos direktorius dr. Jokū
bas Stukas. Atsisveikinimo me
tu karstas buvo pridengtas Lie
tuvos tautine vėliava; prie jo 
garbės sargyboje stovėjo jo 
draugai ramovėnai.

Religines laidojimo apeigas 
atliko ir šv. Mišias už velionį 
aukojo šv. Trejybės parapijos 
klebonas kun. J. Schamus ir šv. 
Petro ir Povilo parapijos kuni
gai J. Pragulbickas ir A. Matu
tis ’ ‘ -V.! Ht.

sumas valdybose dar neįrodo 
veiksmingumo ypatybės. Kai ku
rios organizacijos Šiandien tik 
tvinkčioja apygyviu pulsu. O ga
lėtų suplakti dinamiškiau, jei iš 
ąžuolų ir skroblų pusės, ypač iš 
jaunesniųjų tarpo, būtų sudeda-į 
mas didesnis indėlis1. Mums reikia 
naujų entuziastiškų veidų. Net 
ir tų, kurie savo gabumus eikvo
ja beglebsčiuodami spalvotą TV 
balioną.

A. a. ltn. Vincas Tiknys

monas Kontrimas, Petras La
nys, Petras Mačiulaitis, Vincas 
Misiūnas, Antanas Rugys, Ka
zys Šipaila, Jonas Švedas ir Ka
zys Trečiokas, po 5 dol. — Vin
cas Ambraziejus, Kazys Bartys, 
Juozas Jackūnas, Tada Jegėla, 
Vladas Kiaunė, Edvardas Ma- 
žionis, p. Palavinskienė ir Ieva 
ir Albinas Trečiokai ir Kazys 
Jankūnas. K. J.

— Prašome ilgo gyvenimo, 
bet tiktai gilus gyvenimas ir kii-

NORfiTŲSI DAUGIAU VEIK
LOS IŠ ĄŽUOLŲ TARPO

Pritariu Jono Jurgučio teigi
mui (atspausdintam “Drauge” 
rugp. 7 d.), kad Pietų Kaliforni
joje yra daug darbščių vyrų. Su 
tuo sutinka ne viena moteris ir 
beveik visi vyrai.

Savo keistame laiške nenorė
jau šaipytis iš Kalifornijos ąžuo
lų bei uosių. Myliu ir gerbiu 
juos ne mažiau už egles. Ban
džiau linksma forma pabrėžti kali 
forniečių lietuvaičių jautrumą 
kultūrai ir jų ypatingą veiksmin
gumą. Ypač pastaruoju laiku juos 
pasireiškia net ir ten, kur pagal 
tradiciją įprasta matyti spurdan
čius vyrus. Tačiau to vyriško 
spurdėjimo ten kažkaip nedaug 
įžvelgsi. Bent toks įspūdis, iš ša
lies žiūrint. Daugiau barzdų, ne
gu darbų.

Mielas Jurgutis mano mintis 
vyriškai apvertė aukštyn kojo
mis ir sugrūdo į virtuvės puodą. 
Atseit, aš moterims esu pripaži
nęs tik kulinarinius sugebėjimus. 
Toli gražu ne. Savo laiške aš 
pirmoje vietoje iškėliau jų kul
tūrinius polėkius, paminėjau ir 
kelias pavardes tų moterų, kurios 
taip gražiai dirba muzikos, tea
tro, tautinių šokių, dailės, jauni
mo ir kitose srityse. Gal ponui

Itios valandėlės turi reikšmės, i Jurgučiui atrodo, kad visa tai
Tegu laiko matas būna dvasiš
kas, o ne tiktai meohamškas.

— R. W. Emerson

priklauso kulinarijai. Man tokia 
veikla yra tautinės kultūros ap
raiška.' ■

Organizacijų kiekis ir vyrų gau-

A. -f- A.
EMILIJAI PETRAUSKAITEI 

mirus ,
seserį SOFIJĄ GRAUŽINIENĘ ir visus artimuosius 
širdingai užjaučiame.

Irena Krikščiūnienė 
Gražina Ir Henrikas Kaganiec

Mano mylimai jaunystės draugei 

A. + A. EMILIJAI PETRAUSKAITEI 
mirus, seserį SOFIJĄ GRAUŽINIENĘ ir jos vyrą JUO
ZĄ, seseris ir brolį Lietuvoje, seserų vaikus GYTĮ 
KRIKŠČIŪNĄ, DANUTĘ KARUŽIENĘ, JULIJĄ JANO
NIENĘ ir jų šeimas bei kitus gimines nuoširdžiai už
jaučiu ir drauge liūdžiu su Jumis.

Marija Ročkuvienė-Milvydaitė

Žurnalistei

EMILIJAI PETRAUSKAITEI,
Chicagos Skyriaus narei, mirus, jos sesutę SOFIJA ir švogerį 
JUOZĄ GRAUŽINIUS bei kitus artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdimo. • t

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS 
CHICAGOS SKYRIAUS VALDYBA IR NARIAI

Lietuvių Saulift Sąjungos Tremtyje c.v. narei ir “Šaulei Trem
tyje” redaktorei sesei šaulei

A. -j- A.
EMILIJAI PETRAUSKAITEI mirus,

reiškiame gnią' užuojautą jos, sesutei SOFIJAI ir švogeriui 
JUOZUI GRAUŽINIAMS bei kitiems artimiesiems ir kartu 
budime.

LIETUVIŲ ŠAULIŲ SĄJUNGOS TREMTYJE 
CENTRO VALDYBA

DIDŽIAUSIAS SVEIKATOS 
PRIEŠAS

Kaip rašo This Week in Pub
lic Health, ne vėžys, širdies li
gos, diabetis nužudo daugiausia 
žmonių, bet mašinos. Automa
šinos ne tilk užmuša, bet taipgi
iššaukia įvairių ligų šiame kraš-sas ligas.

te. Dr. R. tVeinerman, Yale uni 
teršilteto profesorius, nurodo 
kad automašinos paleidžia 2/3 
vadinamo smogo mūsų miestuo
se. Smogas gali būti priežastim 
naujos rūšies epidemijos. Laike 
5—10 metų gali iššaukti plau
čių vėžio epidemiją miestuose 
kaip Los Angeles. Kitas Yale 
daktaras nurodo, ikad maišiuos 
sudaro didžiausią priežastį šir
dies ligų, nes mes nebeinami nie- 

jkui' ir niekada pėsti.
(Taipgi visi gerai žinom, kad 

automašinų dėka nustojama il
gesniam ar trumpesniam laikui 
darbingume, dėl įvykstančių 
nelaimių judėjime, kurių Skai
čiai siekia daugiau milijono.

A. P-lis

Laikas yra vaistai gydą vi- 
— B. Franklin

A. + A.
EMILIJAI PETRAUSKAITEI 

mirus,
jos seseriai ZOSEI ir svainiui JUOZUI GRAUŽINIAMS 
bei artimiesiems reiškia gilią užuojautą ir drauge 
liūdi

Karolė Pažėraitė

Mylimai motinai
A. + A.

ONAI BUGAREVIČIENEI 
mirus,

HENRIKĄ ir ELENĄ BUGAREVIČIUS nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime.

Elena ir Zenonas Bagdanavičiai

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad po sun
kios ir ilgos ligos 1»OU m. rugpiūčio 18 d. ( 2 vai. ryte mirė mūsų 
mylima žmona ir sesuo

A. -f- A.

EMILIJA ŠIMKIENĖ
GRUBLIAUSKAITE

Gyveno 1430 S. 48 Court Cicero, Illinois.
Gimė Lietuvoje. Gyvenusi Raseinių parap., A netilk ių vienkiemio.
Amerikoje išgyveno 20 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Kazimieras, brolis Stanis

lovas ir sesuo Monika, Kanadoje ir Lietuvoje liko sesers vaikai, ir 
kiti giminės bei drangai.

Priklausė Tretininkų, Mišių Aukos ir T. Marijonų Rėmėju 
draugijoms.

Kūnas pašarvotas Vasaitis - Butkus koplyčioje, 1446 S. 50tl» 
Avė., iCicei'o.

Laidotuvės jvyks ketv., rugp. 21 d. iš koplyčios » vai. ryto 
bus atlydėta j šv. Antano parapijos bažnyčia, kurioje Įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sielų. Po ]Mima,ldų bus nulydėta j šv. 
Kazimiera kapines.

Nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

visus: gimines draugus ir pažjstanius

Nuliūdę: VYRAS, BKOUS, SESUO IR KITI GIMINĖS. 

Laidotuvių direktorius Vasaitis - Butkus. Tel. 012-1003.

A -Į- A.

ANTANINA STANKEVIČIENĖ
Gyveno 1207 — 149th Street, East Chicago, Indiana, Te

lefonas! EX 8-1741.
Mirė rugpiūčio 17 d., 1969 m., sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pilviškių parap., Kučiškės kai

mo. Amerikoje išgyveno 17 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdimedukterys: Janina Petraitis, 

Aldona Paukštelis ir sūnūs: Zigmas ir Vytautas Stankevičiai, 
9 anūkai ir 6 proanūkai ir sesers sūnus Julius Okmonas su 
šeima Kanadoje, sesers duktė Elena Okmonas Vokietijoj, bro
lio duktė Elena Makauskas su šeima Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas Prusecki koplyčioje. Main Street, In
diana Harbor, Indiana. Laidotuvės įvyks rugpiūčio* 20 d. iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Pranciškaus parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 1

Nuliūdę: Dukterys, sūnūs, anūkai, proanūkai Ir kt. giminės.

DRAUGAS, antradienis, 1969 m. rugpiūčio m. 19 d.

A. -Į- A.
EMILIJAI PETRAUSKAITEI mirus, 

jos seseriai SOFIJAI GRAUŽINIENEI su vyru ir vi
siems giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia

šv. Kryžiaus ligonines 
lietuvės laborantės

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1969 
m. rugpiūčio 16 d., 2 vai. 15 min. dienos metu mirė mūsų 
mylima sesuo ir teta

A. A.

EMILIJA PETRAUSKAITE,
gyvenusi 926 W. 52nd St. Gimė Lietuvoje, Žagarės apskr..

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans laid. koplyčioje, 6845 
So. Western Avenue. Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugpiūčio 
20 d., 9:15 vai. ryto iš koplyčios į Šv. Kryžiaus parap. baž
nyčią ir po gedulingų pamaldų velionė bue nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Šeima prašo gelių nesiųsti.

Giliai nuliūdę lieka: sesuo Sofija Graužinienė su vyru Juo
zu, seserų vaikai su šeimomis: Gytis Krikščiūnas, Danutė Ka
ružienė, Julija Janonienė, Vytautas ir Gediminas Jatuliai ir 
kiti giminės.

Lietuvoje liko trys seserys: Jadvyga, Marija ir Teresė, ir 
brolis Alfonsas su šeimomis.

Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans, Tel. RE 7-8600.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

KRPTEiniS

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telet. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nno kapinių.

MMHBhEYANS

FUNERAL HOME

Velionis buvo palaidotas šv. 
kryžiaus kapinėse, Arlington, 
N. J.

Skausmo prislėgti liko velio
nio našlė Lukšytė-Jakūbaitienė, 
Elizabeth, N. J., brolis Stanley 
— Califomijoje ir du posūniai 
Jokūbaičiai — Vytautas su šei
ma Cleveland, Ohio, ir Algirdas 
su šeima, Hillside, N. J.

Tauraus lietuvio atminimą 
pagerbdami, velionio draugai 
įrašė jį į Lietuvių Fondo na
rius su 175 dol. įnašu. Šiam rei
kalui aukojo: 20 dol. — Ramo
vės NJ skyrius, po 10 clol. — 
Antanas Gelažius, Jonas Gri

galiūnas, Tr P. -tfaŠkoš/’Sv

FRANK’S TV and RADIO, INC.
Telef. — CA 5-7252 

TELEVIZUOS, 
TAISYMAS.

Kas tik turi
pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marguette Pk., 6211 So. Westem 
J. LIEPONIS

PR 8-5875

Pirmadieniais lr ketvirtadieniais nuo 9 iki C:80. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais uždaryta.

A -J- A.

ANTANINA STANKEVIČIENĖ
Gyveno 1207 — 149th Street, East Chicago, Indiana, Te

lefonas! EX 8-1741.
Mirė rugpiūčio 17 d., 1969 an., sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pilviškių parap., Kučiškės kai

mo. Amerikoje išgyveno1 17 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdimedukterys: Janina Petraitis, 

Aldona Paukštelis iy sūnūs: Zigmas ir Vytautas Stankevičiai, 
9 anūkai ir 6 proanūkai ir sesers sūnus Julius Okmonas su 
šeima Kanadoje, sesers duktė Elena Okmonas Vokietijoj, bro
lio duktė Elena Makauskas su šeima Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas Prusecki koplyčioje. Main Street, In
diana Harbor, Indiana. Laidotuvės įvyks rugpiūčio* 20 d. iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Pranciškaus parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sie
lą. Bo pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 1

Nuliūdę: Dukterys, sūnūs, anūkai, proanūkai Ir kt. giminės.

iiiiuiiiiiniiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiin
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-953S

lEililIilIlIlIlIlIlIlIlIUiillIlIlIllIlIlIlIIIIIIIII

Vestuvėms, banketams, laidotuvėm* 
Ir kitokioms progom* 

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GĖLINYCIA

2443 W. «3rd Street, Chicago, Ulinois 
Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

SKHLB5HTBSS-"©RAUGE"

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Partinę Facilities

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubUe 7-8600

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
lietuvių laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
(LAOKAWIOZ)

2424 w. 69th Street Tel. REpublic 7-1213 
2314 W. 23rd Place_______ Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. California Avė. Tel. LAfayette 8-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
S307 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-8401

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. Halsted Street Tel. YArda 7-

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

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, III. Tel. OL 2-1003



DRAUGAiS, antradienis, 1969 m. rugpiūčio m. 19 d.

X Teodoros ir Juliaus Kuzų
30 m. vedybinio gyvenimo su
kaktis iškilmingai minima rugp. 
30 d. Gold Cost banketų salėje. 
Kuzai per daugelį metų yra mė
sos urmo prekyboje. Julius Ru
zas yra buvęs ilgametis Lietu
vių prekybos rūmų vieepreziden 
tas ir direktorius. Teodora daug 
dirbo Liet. Prekybos rūmuose, 
yra spaudos bendradarbė. Ku^ų 
šeima skaito apie 15 lietuviškų 
laikraščių.

X Lietuvių suvalkiečių Drau 
gijos gegužinė (piknikas) įvyks
ta rugpiūčio 24 d. Liepos darže, 
Willow Sprngs, Id. Komisija ir 
valdyba darbuojasi, kad jisai 
pavyktų. Talkininkai, kaip baro, 
virtuvės ir kitų tarnybų jau įsi
jungė į danbą, kurie tą dieną 
pasižadėjo visiems svečiams gra 
žiai patarnauti ir pavaišinti.

X Kas remia lietuvišką spau
dą — tvirtina lietuvybę išeivi
joje. Atnaujindami prenumeratą 
apmokėdami sąskaitas, “Drau
gui” aukų prisiuntė: 3 dol. — 
John Raudis, po 2 dol._ J. Mit
kus, Kudukis, Anna Augaitis, 
J. Jankauskienė. Visiems auko
tojams nuoširdžiai dėkojame.

X Visi keliai rugpiūčio 31 die
ną (sekmadienį) veda į chica- 
giškiams ir kitiems lietuviams 
gerai žinomą Bučo daržą, kur tą 
dieną įvyks tradicinė “Draugo” 
metinė gegužinė (piknikas). Bus 
daug įvairumų, atgaivos ir gerų 
“Draugo” bičiulių.

X Galinda šilingaitė, 6504 W. 
28 ,Str., Benvyn, III., telef., 788- 
3064, aktyviai dirba mūsų šau
lių organizacijoje, Vytauto Di
džiojo kuopoje, tvarkingai iš- 
siuntinėdama biuletenį. Jo nega 
vusieji ar pakeitę adresą, prašo
mi ją painformuoti.

X Kristina Rozalija Tarvy
daitė - Kazlauskienė, gyvenusi 
Frankfort, III., mirė VU. 27. Jos 
mirtis ibuvo aprašyta vietos 
spaudoje. Laidotuvėmis rūpino
si duktė Ohrisbiine ir žentas Jo
seph Campagna su šeima ir ki
ti giminės. Velionė priklausė 
Dariaus Girėno postui pageibi- 
niam moterų vien., kurio narės 
gražiai atsisveikino su velione.

X Marąuette Parko namų sa
vininkų organizacija darbuoja
si ir vasaros metu. Jos valdyba 
turėjo posėdį K. Repšio namuo
se, kuriame buvo aptarti eina
mieji reikalai jų tarpe ir artė
jančio pikniko, kuris įvyksta 
rugsėjo 1 d. O. Bruzgulienės 
darže 12 vai. po pietų, grojant 
Joniko orkestrui.

X Visi FSS, ASD ir korp! 
Vytis nariai ibei busimieji kan
didatai į akademikus skautus 
(studentai baigę gimnaziją bir
želio, 1969 m. ar vėdiau) kvie
čiami užsiregistruoti “Akvari- 
jaus” stovyklai, kuri įvyks rugp. 
23—rugsėjo 1 dienomis Rako 
ūkyje. Registruoja: J. Raslavi
čiūtė, 7234 S. Sacramento, Chi
cago, Id. Tel. 776-3254. Regis
tracijos mokestis $5.

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

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

(sk.)
X Kas turi kokių klausimų

akcijų pirkimo ir pardavimo 
reikalais, prašoma kreiptis į 
stockbrokerį Arūną Vasį, Howe, 
Barnes & Johnson, Ine., telf. 
782-9600. (sk.)

X Valerijus Jasaitis, sustip
rėjęs po širdies sunegalavimo, 
vėl pradėjo dirbti. Kadangi jo 
darbovietę iškėlė į užmiestį, Ja
saičiai taip pat keliasi arčiau 
darbo. Jų naujas adresas: 546 
Florian Drive, Dės Plaines, III. 
60016.

X Pranciškiečių seselių poil
sio namų statybai paremti jų 
rėmėjų skyriaus pirmininkė Sa
bina Klatt savo gražioje reziden 
cijoje 2919 W. 39th Str. rengia 
ateinantį sekmadienį, rugp. 24 
d. 1—6 vai. p.p. jaukų paren
gimą lauke. Visos narės kvie
čiamos dalyvauti ir paremti na
mų statybą.

X Dr. P. Atkočiūnas, 1629 
So. 49th Ct. Cicero, III., plačiai 
žinomas mūsų visuomenės veikė
jas ir organizacijų rėmėjas, at
naujindamas prenumeratą pridė
jo 8 dol. spaudai paremti. Nuo
širdžiai dėkojame.

t X Aldona Onutė Karpuška> te
[ baigė Huobard gimnaziją Chica
goje kartu su 400 mokinių, iš 

I kurių 73 laimėjo stipendijas, jų 
| taipe viena iš pirmųjų buvo ir 
Aldutė, nes mokslas jai gerai 
sekėsi ir v±sada jį būdavo gar
bės sąralšuose. Pri.tlausė gimna 

j zijos klubui ir redagavo leidžia
mą laikraštėlį. Įstojo į North
ern universitetą De Kalb studi
juoti anglistiką.

Buvo kelios progos šventė.
Aldutės motinos Onos ir jos sū
naus Jono vardinės. Tai į Kar- 
puškų namus sugužėjo gausus 
būrys giminių ir draugų juos 
pasveikinti ir jaunai studentei 
palinkėti sėkmės studijose. Sve
čiai gėrėjosi jaunos studentės 
puikiais pieštais paveikslais ir 
rankdarbiais. Svečiai abiturien
tę gausiai apdovanojo, o šeimi
ninkams dėkojo už malonų po
būvį.

X Kun. A. Grauslys atnaJšavo 
šv. Mišias tėvų jėzuitų koply
čioje už a. a. dr. Vincento Pa
lioko sielą, minint metinę su
kaktį nuo mirties. Taip pat jis 
pašventino skulptoriaus R. Ma- 
zoliausko sukurtą paminklą ant 
a. a. dr. Vincento Palioko kapo 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinė
se. Našlė Marija Paliokienė pa
maldų ir paminklo pašventinimo 
dalyvius pakvietė pietų. Maldą 
sukalbėjo ir įspūdingą raminan
čią kalbą pasakė kun. A. Graus
lys.

X Inž. Izidorius Mališka sų
žmona dr. Aldona ir vaikučiais 
buvo atvykę iš Montrealio - Ka
nados į Chicagą savo tėvelio ir 
uošvio dr. Vincento Palioko vie
nerių metų mirties sukakties pa
maldas ir paminklo pašventini
mą Šv. Kazimiero lietuvių kapi 
nėse. Jie buvo apsistoję pas naš
lę Mariją Paliokienę ir ta proga, 
aplankė ir kitus gimines.

X Į Švėkšnos Gimnazijos Ju
biliejinę šventę, kuri įvyks š. 
m. rugpiūčio 31 d. Jaunimo Cen
tre kviečiami dalyvauti visi 
švėkšniškiai, buvę tos gimnazi
jos mokytojai ir mokiniai. Kvie
čiami dalyvauti ir jų bičiuliai 
ir draugai. Norį dalyvauti pra
šomi užsiregistruoti pas A. Rū
gytę 6547 So. Washtenaw Avė., 
tel. PR 6-3209. (pr.)

X Reikalinga moteris gyve
nanti Brighton parko apylinkėj 
padėti motinai prie vaiko 3% 
m. amžiaus. 5 vai. į dieną. Jokių 
pašalinių darbų nėra. Tel LA 
3-1261. (sk.)

Būrelis stovyklauju Lietuvių fronto bičiulių stovykloje Dainavoje.
Nuotr. J. Urbono

NAUJĄ LIETUVIŠKĄ ŠEIMĄ 
PALYDINT

Rugpiūčio 16 d. 5 vai. šv. 
Kryžiaus bažnyčioje buvo .palai
minta Audronės Marijos Les- 
niauskaitės ir Juozo rimo mo-v
terystė. Jaunąją atlydėjo jos tė
velis Viktoras Lesniauskas. Prie 
altoriaus jaunuosius lydėjo trys 
poros pabrolių: R. Baranaus
kaitė, A. šaulytė, I. Gciraitė, H. 
Blyškia, Ničinonas ir S. Rano
nis bei gėlių mergaitė — Eglu
tė Lesniauskaitė (jaunosios bro 
lio dr. Algio ir Teresės Lesniaus 
kų). Sutuoktuvių pradžioje ir 
pabaigoje jautriai giedojo sol. 
St. Baras, vargonais palydint 
muz. P. Armonui. Gražiai išpuoš 
toj bažnyčioj buvo susirinkęs 
didelis būrys jaunavedžių ir jų 
tėvų giminių, draugų ir pažįsta
mų.

Vestuvių vaišės 7 vai. vak. vy į 
ko puošnioj St. Nioholas graikų 
par. salėje, Oak Lawne. Atvyku
sieji jaunieji buvo pasitikti su 
maršu ir lietuviškomis ceremc-1 
nijomis — duona ir vynu, ku-} 
riuos pristatė jaunosios tėveliai 
Milda ir Viktoras Lesniauskai. 
Vaišes trumpu žodžiu pradėjo 
joms vadovauti savo giminaitį 
dr. Vacį Šaulį. Vaišių stalui pa
laiminti buvo pakviestas kun 
P. Garšva, kuris prieš tai pa
laimino ir šią moterystę.

Puotos vadovui pakvietus bu
vo jauniesiems sugiedota Ilgiau 
šių metų. Vėliau buvo pristatyti 
svečiai, atvykę iš toliau, kaip 
iš Vokietijos, Kanados, Kali
fornijos ir kt. Vestuvinių vai
šių pabaigoje akt. J. Valentinui 
vadovaujant Ibuvo tradiciškai 
atliktos jaunosios “nuvainika
vimo" ceremonijos ir padainuo 
ta “Močiute širdele”. Geram or
kestrui grojant, vaišių metu sve 
fiai turėjo progą pasišokti ir 
sudainuoti lietuviškų dainų.

Jaunoji Audronė M. Lesniaus 
kaitė gimė Austrijoje ir dar vi
sai maža su tėvais nuvyko į 
Argentiną, po kelerių metų per
sikėlė į Kanadą o paskiau — į 
Chicagą. Ji baigė Marijos aukš
tesniąją mokyklą ir yra bebai
gianti studijas.

Jaunasis Juozas Timas gimė 
Lietuvoje netoli Tauragės, ma
žas su tėvais išvylko į Vokietiją, 
kur prieš kelerius metus baigė 
Vasario 16 d. gimnaziją ir per
sikėlė į Chicagą, kur dirba ir 
mokosi. Jaunojo motina, dvi se
serys ir vienas brolis ir dabar 
tebegyvena Vokietijoje.

Jaunieji Audronė ir Juozas

Timai rugpiūčio 18 d. povestu
vinei kelionei išvyko į Va!k. Vo
kietiją. Ten turės progą aplan
kyti savo artimuosius iš naujo 
pamatyti Europą. Grįžę apsi
gyvens Chicagoje.

Naująją lietuvišką šeimą pa
lydint, linkėtina daug saulėtų 
dienų ir įsijungimo į šio krašto 
lietuvišką gyvenimą. — Ps.

ŽYDŲ NAUJAS GYVENIMAS 
IZRAELYJE

Kaikurie Chicagos žydai yra 
emigravę į Izraelį ir tapę to 
krašto piliečiai, prasimušdami 
į aukštas vietas. (Shirnon Agra- 
nat, Izraelio aukščiausio teismo 
vyriausias teisėjas, gimė, augo 
ir mokslus ilsėjo Chicagoje. Jo 
tėvas buvo dantistas Northsai- 
dėje. Dan Patinkin, buvęs Chi
cagos universiteto profesorius, 
dabar žymiausias Izraelio eko
nomistas ir žinomas tarptauti
nis autoritetas piniginiais ir 
bankiniais klausimais, dėsto eko 
nomitką Hebrajų universitete. 
Advokatas Arnold Lozowick, 
dirbęs prie žymios advokatų į- 
staigos Chicagoje, dabar yra 
teisinis patarėjas prie Izraelio 
valstybinio banko.

NAUJAIS KOLEGIJOS 
VARDAS

Chicago City kolegijos Wilson 
padalinys prie 7040 Stevvart avė. 
šiomis dienomis pramintas Ke
nnedy - King vardu, pagerbiant 
žuvusius buvusį prezidentą

Clevelando akademikai skautai suruošė minėjimą prieš metus tragiškai 
žuvusiom dailininkui Vytautui Raulinaičiui. Čia matome ‘‘Neringos” 
skautes, atliekančias programą. Nuotr. V. Bacevičiaus

TAUPYMO BENDROVIV 
BANKEAS

Lietuvių apdraustų taupymo 
bendrovių sąjunga puošniame 
Drake viešbuty, OaJkbrooke, III. 
sekmadienio vakare surengė 
banketą, kuriame buvo įvesdin
ta nauja vadovybė: pirm. Eug. 
R. Pietkewicz, vicep. Norb. Jau 
kowicz, II vicep. Frank J. Bog- 
dan, sekr. Francesš Sadauskas 
Buczek, ižd. Ad. Baliūnas, teisi
nis patarėjas Frank Zogas.

Buvo sukviesta apie 150 sve
čių, kurie pradžioje vaišinosi dai 
lioje verandoje, linksminami 
akordeono muzikos.

Vakarienę pradedant pirmi
ninkas Eug. Pietkiewicz pakvie 
tė prel. D. Mozerį sukalbėti mal 
dą.

Aukštas Illinois pareigūnas 
Justin Hulman supažindino su 
naujaisiais taupymo bendrovių 
s-gos valdybos nariais.

Sąjunga gyvuoja jau daugiau 
kai 20 metų. Kasmet rengia bar. 
ketus, šiemet banketo rengimo 
komiteto nariai buvo N. Janko- 
wicz ir W. Drevant.

Svečias iš Kalifornijos prof. dr. Feliksas Palubinskas (vidury) su sū
num Linu ir dukra Ginta. Kairėje daktaro tėvas Justinas Palubinskas 
ir (dešinėje) uošvis Vincentas Liulevičius.

CHICAGOS ŽINIOS
John Kennedy ir negrų teisių 
kovotoją dr. Martin L. King. 
Ankstyvesnis vardas pagerbė 
buvusį prezidentą Woodrow Wil- 
son. Eina ginčas ar praminti 
Grane mokyklą Malcolm X var 
du.

IŠTRAUKĖ IŠ EŽERO
Ugniagesiai iš ežero prie 43- 

čios ištraukė lavoną Lynn Cook, 
17 metų, gyvenusio 528 E. 32 
st. Su juo buvę jaunuoliai sako, 
kad jis nėrė į ežerą ir nepaki
lo.

LANKĖSI IŠ UŽSIENIO
Heinz Herz, JAV-ių muitinės 

direktorius Chicagoje, praneša, 
jog liepos mėnesį 41,001 kelei
vis atskridę iš užsienio praėjo 
muitinę prie O’Hare aerodromo 
tarptautinio Skyriaus. 
REGISTRACIJA Į KOLEGIJA

Rūgs. 8 prasidės registracija 
į Chicago City kolegijos 8 pa
dalinius : Amundsen, Bogan, 
Crane, Fenger, Loop, Southca.it, 
Kennedy-Kmg ir Wright. Lau
kiama užsiregistruojant 36,000 
studentų.

LAIKRAŠČIO PRIEDAS 
SUSTOS ĖJUS

Savaitinis This Week žurna
las, 1968 m. ėjęs sekmadienio 
laidos priedu 39 Amerikoje dien 
raščių ir turėjęs 9.9 milijono ti
ražo, nepajėgdamas išsilaikyti 
pajamomis už skelbimus, sustos 
ėjęs lapkr. 2 d. Chicagoje šiuo 
priedu naudojosi Daily New3 
dienraštis.
KAČIŲ IR KATINŲ PARODA

Daugiau 300 kačių ir katinų 
iš Amerikos, Kanados ir Euro
pos bus išstatyta parodoje rugp. 
30 ir 31 d. Ford City apatinė
je parodų salėje, 7600 S. Cicero 
avė.

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
KVIEČIA Į TRADICINES 

GOLFO ŽAIDYNES

Lietuvių prekybos rūmai, 4030 
Archer Avė., veikdami nuo 1933 
metų ir turėdami didelį patyri
mą, apjungdami daugiau kaip 
300 lietuvių prekybininkų, vers 
liniukų ir kt., savo veiklą kas
met plečia ir ją gilina, šią or
ganizaciją sėkmingai veda na
rių išrinktieji direktoriai su val
dyba. Tačiau ir buvusieji pirmi
ninkai, kaip J. Mackevičius, J. 
Zuris, M. Narvidas, J. Kaledins- 
kas, J. Pakel, A. Valonis, A. 
Kumskis, St. Balzekas, J. Pa- 
chankis, A. Dudis, Edv. Stasiu- 
kaitis, dr. J. Jerome, Adolf. Ba
liūnas kaip ir šiemetinis prezid.
K. Oksas, daug rūpesčių ir sie
los yra įdėję į šios organizaci
jos pasisekimą. Neskaitant vėl 
paskirtų stipendijų mokslą ei
nančiam jaunimui universitetuo 
se, šių metų programoje, pirmo
je eilėje stovi golfo diena rug
piūčio 20 d. ISilver Lake rajone, 
147 st., ir 82 Avė., Orland Park, 
III. Ji prasidės ateinantį trečia
dienį 9 vai. ryto ir tęsis visą 
dieną. Visiems svečiams nemo
kami pusryčiai bus duodami 
prie 9 Akylės. Lietuviai mėgsta 
golfą, nes jo žaisti ir pasižiūrėti 
suvažiuoja keliolika šimtų as
menų. Ir jų tarpe kasmet mato 
me apie šimtinę jaunuolių, kurie 
ten dalyvauja ir kartu jungiasi 
į lietuvių prekybos rūmų orga
nizacinį darbą. Dalyviams ski
riama daug dovanų, kaip premi
jų žaidėjams. Golfo žaidynių pa 
rengimu ir jų tinkamu privedi
mų rūpinasi patys direktoriai 
su informacijos vadovu W. Ka
reiva ir talkininkais: R. Gregg, 
V. Shukis, P. Vilkelis, dr. J. Je
rome, J. Evans Br. Gramont ir 
kiti, įskaitant pobūvio moteris 
talkininkes. Prekybos rūmai 
stengiasi savo narių skaičių pa
kelti i'ki 10—15%, įpareigojant 
kiekvieną narį surasti naują ir 
jį įrašyti į pilnus narius, už- 
mėgsti glaudesnius ryšius su 
Illinois valstybės prekybos rū
mais, atspausdinti lietuvių pre
kybininkų ir verslininkų vadovą 
Illinois ribose gyvenančių, dau
giau rašyti anglų spaudoje apie 
mūsų Prekybos rūmų veiklą, su
daryti rūmų tarybą iš buvusi j 
prezidentų, kurie būtų patarė
jai ir planuotojai sąjungos veik
los, įsijungti j talką, kad paskelb 
toji Marąuette Parke — Lithua 
nian Plaza — būtų miesto savi
valdybės praktiškai igyvendi ri
ta, apie tai viešai skelbiant savo 
atsišaukimuose ir specialiai pa
gamintoje lentoje.

Taigi, darbo daug. Gero noro 
nepakanka. Reikia visiems įsi
jungta į darbą. O proga pasitai
ko _ rugpiūčio 20 d., kai į gol
fo laukus suvažiuoja iki tūkstan 
čio narių ir svečių, daug kas 
galima padaryti, pasitarti, pa
sikalbėti ir vėliau įvykdyti. To
dėl laukiami visi: * vyresnieji ir 
jaunimas — su šeimomis.

— A. Gintneris

' nimas, gauto pelno paskirsty- 
' mas, valdybos ir rev. komisijos 
rinkimas ir klausimai bei suma
nymai. Valdyba prašo narius pa
skubėti sumokėti nario mokes
tį už šiuos metus pas p. Petrą 
Lengviną.

Po susirinkimo bus tradicinė 
narių linksma vakarienė. Nonų 
tieji dalyvauti vakarienėje iki 
rugsėjo 4 d. užsirašo pas val
dybos bet kurį narį (p. Dargu
žį, p. Dapkienę, p. Micevičių, 
p. Lengviną ar (Klimavičių) į- 
mokėdami 2 dol. nuo galvos. P 

A. Kl.
NUOŠIRDŽIAI SIEKIA 

MOKSLO
Chicagiškiai Teodora ir inž. 

Alfonsas Ilekiiai išaugino dvi 
dukras ir du sūnų — Arūną ir 
Vytautą Joną. Pastarasis tik 
ką grįžo po 6 savaičių atostogų.
Jis, kaip Illinois u-to I kurso 
studentas, gavo kelionės pa.pi- * 
ginimą. Frankfurte (Vokietijo
je) jį pasitiko brolis Arūnas 
Alfonsas, Vokietijoje studijuo
jąs nuo pereitų metų rudens, ten 
gilinąs architektūros studijas. 
Sąlygas turi geras, nes naudo
jasi National Lloyd Warrer 
Fellowship 5000 dol. metine sti
pendiją. Ją gavo už projektą, 
Kalifornijoje, jūroje virš van
dens iš keltą miestą (Recreation 
Resort). Yra daug Europos 
kraštų apkeliavęs. Abudu bro
liai pasuko Muencheno link; va
žiavo į Berlyną, Daniją, Švediją, 
Norvegiją, Suomiją.. Broliai at- > 
sisveikino Danijoje, i'š kur Jo
nas išskrido į Londoną. Iš čia 
jau į JAV-foes. Arūnas savo 
ruožtu dar keliavo į Ispaniją, 
Prancūziją. IX. 8 jis atvyksta į 
JAV-bes, nes jo laukia darbas 
Illinois universitete Urbanoje 
(profesoriaus asistentu). Tuo 
pačiu metu sieks masterio laips 
nio architektūroje.

Abudu broliai Ilekiai geri spor 
tininikai, laimėję daug dovanų. 
Uėkiai išaugino ir dvi dukteris. 
Nijolė ištekėjusi, augina sūnų 
ir dukrą. Danutė ateinančiais

Jonas Vytautas liekis
metais baigs gimnaziją, žada
studijuoti ekonomiją__vasaros
metu šioje srityje dirba. J.

LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
PARENGIMAI

Union Piero lietuvių draugi
jos suruoštas šokių vakaras 
rugp. 9 d., praėjo gražioje nuo
taikoje. Draugijos valdyba dė
koja visiems dalyviams ir na
riams, kurie prisidėjo darbu šį 
šokių vakarą rengiant.

Š. m. rugpiūčio mėn. 30 d. ren 
giamas Union Pier lietuvių drau 
gijos paskutinis, vasaros sezono 
uždarymo, šokių vakaras. Vieta 
Community Hali salėje (Com
munity Hal Rd.) prie greitkelio 
94 Union Pier. Pradžia 7 v. v. 
Gros p. Ramonio orkestras.

Pranešama draugijos nariams, 
kad š. m. rugsėjo mėn. 6 d. 6 
v. v. šaukiamas Union Pier lie
tuvių nuosavybių savininkų 
draugijos metinis susirinkimas 
Community Hal Salėje (Com
munity Haal Rd.). Susirinkime 
bus svarstoma: įstatų patvirti-

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

— Romatų ir žebenos didžiu
liai durpynai Kaišiadorių apylin- 
dėse smarkiai eksploatuojami. 
Sezono metu iškasama 18,000 
tonų durpių.

— Avio modelių varžybos ne
seniai buvo suruoštos Vilniuje. 
Jų metu šiauliečio P. Motiekai- 
čio sukonstruotas sraigtaspar
nio modelis su gumos varikliu 
50 metrų atkarpoje išvystė 90,8 
kilometrų per valandą greitį. 
KJT skelbia, kad tai esąs nau
jas pasaulinis rekordas.

— Kupiškio kraštotyros mu
ziejaus patalpose buvo suruoš
ta klaipėdiečių liaudies meistrų 
Vlado ir Juzės Mickevičių dar
bi, paroda. Pirmasis parodė gin
taro gaminius, Juzė — audimo 
darbus.

_  K. Mazurovas, Sovietų są
jungos CK politinio 'biuro na
rys, buvo atsiųstas į okup. Lie
tuvą, kur susitiko su Lietuvos 
komunistų vadovais.

Southca.it

